
Yeni Koronavirüs
Bilgilendirme

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni koronavirüs salgını Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni koronavirüs salgını 
ile ilgili en sağlıklı, güvenilir ve resmî bilgilere ulaşabileceğiniz ile ilgili en sağlıklı, güvenilir ve resmî bilgilere ulaşabileceğiniz 
yerli ve yabancı bağlantıları sizin için bir araya getirdik.yerli ve yabancı bağlantıları sizin için bir araya getirdik.

Ülkemizde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Kızılay ile birçok kurum 
ve kuruluşun katkısıyla topyekûn bir mücadele devam ettirilmektedir. 
Bu mücadelenin önemli bir ayağı da halkın bilgilendirilmesidir. Şimdi 
gelin, salgın hakkında son dakika bilgilerini öğrenelim. 

Resmi Kaynaklar

Sağlık Bakanlığının koronavirüs hakkındaki bilgilendirmeleri ve 
daha fazlası için tıklayıntıklayın.

Ülkemizdeki vaka sayısını izleyebileceğiniz site için tıklayıntıklayın. 

Düzensiz göç güzergâhında olan ülkemiz için Hudut ve Sahiller 
Genel Müdürlüğünün hazırladığı bilgilendirme sayfası buradaburada. 
İçinde farklı diller için hazırlanmış bilgilendirme afişleri de var. 

Çevrimiçi olarak koronavirüsten etkilenip etkilenmediğinizi 
kontrol etmek ister misiniz? BuyurunBuyurun. 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan 
Koronavirüs Dünya Haritası için tıklayıntıklayın.
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Ne kadar çok bilgi ve haber yağıyor üstümüze değil mi? Bunların 
hangisi doğru, hangileri uydurma yahut çarpıtma bilmek oldukça zor. 
Bilgi kirliliğinden korunmanın ilk adımı, doğru kaynaklardan gelen 
bilgilere itibar etmektir. İkinci adımsa eleştirel bir süzgeçten geçirmektir 
şüphesiz. Pandemi sürecinde eriştiğiniz veya size ulaşan bir bilginin 
doğruluğunu sorgulamak için başvurabileceğiniz kaynak buradaburada.

Kontrol Edin!
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Ülkemizin 152 yıllık gururu olan Türk Kızılay’ın hazırladığı 
koronavirüs bilgilendirme sayfası için tıklayıntıklayın. 

Millî Eğitim Bakanlığımıza ve YÖK’e uzaktan eğitim 
süreçlerinde eğitimcilerin kullanmaları için Kızılay tarafından 
hazırlanıp ulaştırılmış dokümanlar da buradaburada. 

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneğinin 
bilgilendirme sayfası ve çeşitli bilgiler için tıklayıntıklayın. 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneğinin hazırladığı 
siteye ulaşmak için tıklayıntıklayın. 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneğinin 
koronavirüs bilgilendirme sayfası için burayaburaya bakın bakın. 

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) koronavirüs ile ilgili hazırladığı 
kapsamlı sayfaya buradanburadan kolayca ulaşın. 

Yaygın arama motoru Google, koronavirüs salgınını es 
geçmedi. BuyurunBuyurun.

Microsoft’un ürünü Bing, koronavirüse dair dünya istatistiklerini 
buradaburada paylaşıyor. 

Dernekler ve Vakıflar

Yabancı Kaynaklar

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Yunus Emre Enstitüsü 
tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği 
Projesi (TABİP) kapsamında Covid-19 virüsüne çare bulunması 
için çalışan tüm kesimlerin en güncel bilimsel çalışmaları ve 
teknolojik gelişmeleri güvenilir kaynaklardan takip edebilmesini 
sağlamak amacıyla kurulan bilimsel platform için tıklayıntıklayın. 

Cenevre İnsani Yardım Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından 
salgınla ilgili bilimsel çalışmaların bir araya getirildiği site için 
tıklayıntıklayın.

Akademik Kaynaklar

https://www.kizilay.org.tr/corona/
https://www.kizilay.org.tr/corona/YOK_ve_MEB_icerikleri.html
https://www.klimik.org.tr/koronavirus/
https://korona.hasuder.org.tr/
https://www.klimudkoronavirus.org/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.google.com/covid19/
https://www.bing.com/covid
https://covid19.tabipacademy.com/
https://www.cerahgeneve.ch/resources/covid-19-free-online-scientific-resources/

