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DÜNYADA CORONAVİRÜS VAKASI

:

531.806

TÜRKİYE’DE GÜNLÜK CORONAVİRÜS VAKASI
TÜRKİYE’DE TOPLAM CORONAVİRÜS VAKASI
SON 24 SAAT YAPILAN TEST SAYISI

:
:
:

1.196
3.629
7.286

ÖLÜM

:

24.073

GÜNLÜK ÖLÜM :
TOPLAM ÖLÜM :

16
75

Vaka ve ölüm sayıları saat 05.30 itibariyle güncellenmiştir. Kaynak: https://www.worldometers.info/coronavirus/ dur.

TÜRKİYE
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSTEN CAN KAYBI 75 OLDU

Korona virüsü ile ilgili gelişmelerini Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı
açıklamada, "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Bu
sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı" dedi.
BAKIRKÖY ADLİYESİ’NDE İLK KORONAVİRÜS VAKASI; 6 MAHKEME KARANTİNAYA
ALINDI

İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde ilk yeni tip koronavirüs vakası bir mahkemenin yazı işleri müdüründe
tespit edildi. Hastalığın tespit edilmesinin ardından 6 mahkeme karantinaya alındı.
SEMT PAZARLARIYLA İLGİLİ YENİ KARARLAR

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.
Buna göre, mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik
malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri
olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek
BİLİM KURULU ÜYESİ ÜNAL'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: HAZİRAN BAŞINDA
FALAN BİR RAHATLAMA OLACAĞINI UMUYORUM

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüs tehlikesinin ne
zaman sona ereceğine ilişkin, "Vatandaşlarımız her şeye çok riayet ederse, evden çıkmazsa, ellerini
yıkarsa, benim kişisel tahminim tedbirler çok iyi olmak kaydıyla inşallah haziran başında falan bir
rahatlama olacağını umuyorum" dedi.
BAKAN SOYLU'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının gelip
gelemeyeceği sorusuna, "'Eğer mevcut tedbirlerle salgının önüne geçemezsek alacağımız en yüksek
tedbiri alırız" yanıtını verdi.
BAKAN AKAR TALİMAT VERDİ, FABRİKALAR HAREKETE GEÇTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine, bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki
koronavirüs tedbirleri kapsamında maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları 2 kat artırılan
tesislerde, günlük bez maske imalatı 400- 500 bin seviyesine çıkarıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CORONA
MÜCADELEYE KATILMAYA DAVET EDİYORUM

VİRÜS

AÇIKLAMASI:

TÜM

ÜLKELERİ

Yeni tip corona gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle
katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 liderlerine seslendiği açıklamasında "İnsanlığın tamamı
rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya
davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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KILIÇDAROĞLU'DAN SİYASİ PARTİ LİDERLERİNE 'CORONA VİRÜS' MEKTUBU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine gönderdiği virüsle mücadele
önerilerinin yer aldığı mektubunda, ''Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve
güçlü bir toplumsal dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU: İSTANBUL İÇİN KONTROLLÜ KISITLAMA BEKLİYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye için olmuyorsa, en azından
İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz" dedi.
FORD OTOSAN MASKE ÜRETİMİNE BAŞLADI

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı
malzeme üretimine destek olmak amacıyla 3D yazıcı ve basit kalıplarla komponent üretimine
başladıklarını duyurdu.
HYUNDAİ ASSAN ÜRETİME ARA VERİYOR

Hyundai Assan İzmit fabrikası, 27 Mart-13 Nisan tarihleri arasında üretime ara verecek. Hyundai
Assan'ın ilerleyen dönemlerde de mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm aksiyonları almaya
devam edeceği aktarıldı.
MOODY'S: TÜRKİYE 2020'DE YÜZDE 1.4 DARALACAK

Koronavirüs nedeniyle dünya ekonomilerinde büyük daralmaların yaşanması bekleniyor. Bu beklentileri
raporlayan Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1.4 daralmasını bekliyor.
DÜNYA

___

_____

ABD, 82 BİN 179 VAKA İLE DÜNYADA EN FAZLA KOVİD-19 GÖRÜLEN ÜLKE OLDU

ABD, yeni tip koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak
dünyada ilk sıraya yerleşti.
İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 165'E YÜKSELDİ

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs salgını dünya geneline yayılmaya devam
ediyor. İtalya'da ölü sayısı 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi. İran'da şu ana kadar 2 bin 234 kişi hayatını
kaybetti. İspanya'da ise bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 655 arttı. Ülkede virüse bağlı ölü sayısı
da 4 bini geçti.
FRANSA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 1696'YA ÇIKTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1696'ya yükseldi.
ALMANYA’DA COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE 2 ŞEHİR KARANTİNAYA ALINDI

Almanya’nın Saksonya eyaletindeki Wittenberg belediyesine bağlı Jessen ve Schweinitz şehirleri, yeni
tip korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.
PUTİN: RUSYA, KORONAVİRÜS SALGININI ÜÇ AYDAN AZ BİR SÜREDE ATLATABİLİR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin koronavirüs salgınının üstesinden üç aydan az bir
sürede gelebileceğini söyledi. Rus lider, “Alınan tedbirler ne kadar sert olursa o kadar kısa sürer” dedi.
İNGİLTERE'DE EVDE 15 DAKİKALIK TEST YAPILACAK

İngiltere’de kişilerin yeni tip korona virüsünü hiçbir belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle atlatıp
atlatmadıklarını öğrenebilmelerini sağlayacak antikor testleri internetten satışa sunulacak.
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TURKEY
TURKEY LOSES 75 LIVES DUE TO CORONAVIRUS
Fahrettin Koca, Health Minister, declared the recent developments about the coronavirus in Turkey via his
Twitter account and said, “We carried out 5.035 tests yesterday. The number of tests was 7.286 today. Tests of
1.196 was positive. We lost 75 lives in total and the overall number of cases is 3.629 now.”

FIRST CORONAVIRUS CASE IN BAKIRKOY COURTHOUSE, 6 COURTS ARE IN QUARANTINE
A justices' chief executive of Istanbul Bakirkoy Courthouse was tested positive for the novel coronavirus. After
the diagnosis, 6 courts have been put in quarantine.

NEW DECISIONS ABOUT BAZAARS
Interior Ministry sent yet another letter to the 81 Provincial Governorates concerning the anti-coronavirus
precautions. According to this letter, bazaars which sell vegetable, fruit, cereals, legumes, cleaning agents will
not be able to sell unessential products like clothes and toys.

SCIENCE BOARD MEMBER UNAL TALKS ABOUT CORONAVIRUS: I HOPE WE’LL BE RELIEVED IN EARLYJUNE
Prof. Dr. Serhat Unal, Health Ministry’s Coronavirus Science Board Member, talked as follows: “If our citizens
follow the suggestions and stay at their homes, wash their hands, and take personal precautions, I hope we will
be relieved by the beginning of June.”

MINISTER SOYLU TALKS ABOUT CURFEW
Turkey can resort to the "highest measure" of adopting a complete curfew if coronavirus infections continue to
spread, the government said on Thursday as it clamped down further on medical tools leaving the country.
"Complete social isolation is always on our agenda," Suleyman Soylu, Interior Minister, said. Asked whether a
complete curfew would be announced, he said: "If we cannot prevent the epidemic with these measures, we
can of course take the highest measure."

MINISTER AKAR GIVES ORDER, FACTORIES TAKE ACTION
Upon an instruction of Hulusi Akar, Defence Minister, mask production at ministry’s factories and sewing
workshops have been accelerated within the scope of the coronavirus measures. Daily production of fabric
masks is raised to 400-500 thousand masks.

PRESIDENT ERDOGAN ON CORONAVIRUS: I URGE EVERY COUNTRIES TO JOIN THE FIGHT
Recep Tayyip Erdogan, Turkey's President, called upon world leaders to help those most vulnerable people and
countries amid global coronavirus pandemic. He made the remarks while addressing an extraordinary meeting
of leaders of the G20 economic bloc focusing on the coronavirus pandemic. Via videoconferencing, Erdogan
took part in the meeting from Huber Palace in Istanbul.
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KILICDAROGLU SENDS A CORONAVIRUS LETTER TO POLITICAL PARTY LEADERS
Kemal Kilicdaroglu, CHP Leader, sent a letter including suggestions about the struggle against the coronavirus to
the political party leaders. “I believe we will overcome such grave hours under the guidance of mind and science
and with a powerful solidarity in the community,” he said.

IMAMOGLU: WE EXPECT CONTROLLED LOCKDOWN FOR ISTANBUL
Ekrem Imamoglu, Istanbul Mayor, says, “If it is not possible for Turkey, we expect a controlled lockdown for at
least Istanbul.”

FORD OTOSAN MANUFACTURES MASKS
Haydar Yenigün, Ford Otosan General Manager, has announced they started producing components with 3D
printer and in simple moulds in order to support the production of medical material needed for the struggle
against coronavirus.

HYUNDAI ASSAN HALTS PRODUCTION
Hyundai Assan Izmit factory will have a break in production between March 27 and April 13. It is revealed that
the company will continue taking all necessary actions in the following period.

MOODY’S: TURKEY WILL SHRINK BY 1.4% IN 2020
Moody’s, US-based credit rating agency, has said the Turkish economy will shrink by 1.4 percent in 2020 and
grow 0.8 percent next year, slashing its growth forecasts for all countries due to the novel coronavirus outbreak.

WORLD

___

_____

THE US RANKS FIRST WITH CASES OF 82.179
The US ranks first, surpassing China and Italy, with the novel coronavirus cases which reached 82.179 cases.

DEATH TOLL IN ITALY RISES TO 8.165 PEOPLE
Breaking out in Wuhan of China, the novel coronavirus epidemic goes on spreading across the world. The death
toll in Italy rose by 662 to 8.165 people. Up to today, 2.234 people died in Iran. The number of people losing
their lives in a single day rose by 655 people in Spain and the overall death toll is over 4 thousand people.

DEATH TOLL IN FRANCE RISES TO 1696
In France, the death toll of the novel coronavirus epidemic reached 1689 people.

2 CITIES OF GERMANY IN QUARANTINE DUE TO COVID-19 EPIDEMIC
German provinces of Jessen and Schweinitz have been put in quarantine due to the novel coronavirus
pandemic.

PUTIN: RUSSIA MAY OVERCOME COVID-19 IN LESS THAN 3 MONTHS
Russia may be able to defeat the COVID-19 epidemic in less than two or three months, Vladimir Putin, Russian
President, said on Thursday. "A colleague expects that we will do away with the coronavirus in two or three
months. This is a good forecast," Putin said at a meeting with businesspeople, Xinhua news agency reported.

UK TO MAKE 15-MINUTE AT-HOME KITS AVAILABLE 'WITHIN DAYS'
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New 15-minute home test kits for coronavirus will be made available to the British public within days, said a
Public Health England (PHE) director. Thousands of tests will be sold in chemists such as Boots or delivered by
Amazon to people with symptoms who are self-isolating as soon as next week.
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