
 
 
  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    

 

   
 

   

   

Günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü 

 

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da 

Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 

dün 36 bin 318 test yapıldı ve bin 983 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 78 

hasta vefat etti, 4 bin 451 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366, 

toplam vaka sayısı ise 124 bin 375 oldu. Toplam vefat sayısı da 3 bin 336'ya yükseldi. 

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısı bin 445, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 778, 

toplam iyileşen hasta sayısı da 58 bin 259 olarak kayıtlara geçti. 

 
Kaynak | Milliyet 

  
  

  

Kalın: Bayramda kısıtlama ihtimal dahilinde, şu an bir şey söylemek için erken 

 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma 

kısıtlaması olup olmayacağına ilişkin "İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada 

salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek için erken. Bu 

konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın 

Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır" dedi. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 

  
  

  

Tek korkumuz rehavet 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın hastalıkla mücadele eden İstanbul 

Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları ve bu 

hastanede yatan hastalarla görüştü. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 

düştüğünü söyleyen Erdoğan, hastanelerden iyileşerek taburcu olanların sayısında da 

artış olduğunu vurgulayarak "Tek korkumuz rehavet. Eğer bu olursa bizi ciddi manada 

sıkıntıya sokabilir" dedi. 

 
Kaynak | Cumhuriyet 
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Bakan Koca: Günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk! 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 

Kocaeli Sanayi Odası'nın organizasyon desteğiyle Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli 

bir laboratuvar kurduklarını açıkladı. Bakan Koca, "Devamı gelecek" dedi. 

 
Kaynak | sozcu.com.tr 

  
  

  

Bakanlık duyurdu! O ödemeler 3 ay ertelendi 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını 

sonrası petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanma konusunda açıklama yapıldı. 

Bakanlık, enerji arz güvenliği ve enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltmaya katkı 

sağlama amacı doğrultusunda petrol arama ve üretim sektörüne yönelik alınan tedbir ve 

destekleri de duyurdu. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

Bakan Kasapoğlu: Sporda ithal eden değil, ihraç yapan ülkeye dönüşmeliyiz 

 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni tip koronavirüs (Kovid-

19) salgınının tüm dünyada insan hayatını tehdit etmeye devam ettiğini belirterek, 

"Pandemi sebebiyle bugün yüz yüze görüşemiyoruz, teknolojik imkanlar vasıtasıyla 

beraber oluyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte sporcularımızla, yöneticilerimizle, 

gençlerimizle online görüşmeler gerçekleştiriyoruz." dedi. 

 
Kaynak | dha.com.tr 

  
  

  

DSÖ'den Trump'a yalanlama 

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan 

çıktığı açıklamasına Dünya Sağlık Örgütü'nden yalanlama geldi. DSÖ Acil Durumlar 

Programı Direktörü Mark Ryan, pek çok bilim insanının Covid-19'un gen dizilimini 
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defalarca incelediğini belirterek, "Dolayısıyla, bu virüsün doğal kökenli olduğundan 

eminiz" ifadesini kullandı. 

 
Kaynak | Akşam 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

 

   
 

   

   

Salgın perakende sektörünü bitirdi 

 

Covid-19 salgını nedeniyle 500 binden fazla işyeri İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 

tamamen kapatılırken açık kalan işyerlerinde de alışverişin adeta durduğu ortaya çıktı. 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Perakende 

Güven Endeksi'ne (TEPE) göre, perakende sektöründe çalışan işyerlerinin yüzde 72'si 

Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurmak zorunda 

kaldı. 

 
Kaynak | Sözcü 

  
  

  

Koronavirüs sonrasında kredi kartı harcamaları 

 

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi sonrasında kredi kartı harcamalarında 

yaşanan düşüşü inceleyen iktisatçılar Chicago Üniversitesi'nden Ufuk Akçiğit ve Sabancı 

Üniversitesi'nden Yusuf Emre Akgündüz, kredi kartı harcamalarındaki azalmanın 

Nisan'ın ikinci haftasında yüzde 33'e ulaştığını belirterek, "Kredi kartı harcamasındaki 

azalmaya şehir düzeyinde bakıldığında büyük farklılıklar gözükmektedir. İstanbul, 

Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve Marmara Denizi civarındaki ekonomik olarak 

gelişmiş illerde, kredi kartı harcamalarındaki düşüş yüzde 30'un üzerinde" dediler. 

 
Kaynak | t24.com.tr 
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Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı 

 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı işsizlik 

verilerini yayımladı.Euro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 

mart ayında yüzde 7,4 seviyesine çıktı. AB'de ise şubat ayında yüzde 6,5 seviyesinde 

olan işsizlik, mart ayında yüzde 6,6'ya tırmandı. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

   
 

   

   

TÜPRAŞ İzmir'de üretime ara verdi 

 

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi, koronavirüs salgını nedeniyle akaryakıt talebinde düşüş 

olduğunu belirterek, 5 Mayıs 1 Temmuz arasında üretime ara vereceğini duyurdu. 

 
Kaynak | Hürriyet 

  
  

  

Dev şirket açıkladı! 4 Mayıs'tan itibaren başlıyor 

 

ABD'nin 6. en büyük havayolu şirketi JetBlue Airways'in Yönetim Kurulu Başkanı Joanna 

Gerathy, "Maske takmak kendinizi korumakla ilgili değil, etrafınızdakileri korumakla ilgili. 

Bu uçuşların artık yeni normallerinden biri olacak" açıklamasını yaparak, 4 Mayıs'tan 

itibaren yolculara, check-in zamanından inişe kadar, maske takma zorunluluğu 

getireceklerini söyledi. 
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Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

Havalimanlarında sosyal mesafe 'imkansız olacak' 

 

Heathrow Havalimanı'nın yöneticisi John Holland-Kaye, havalimanlarında sosyal mesafe 

kurallarını uygulamanın imkansız olacağını söyledi. Genel Ticaret Sendikası ise 

havalimanında sosyal mesafenin yolcular ve çalışanlar için hayati öneme sahip olduğunu 

söylüyor. Öte yandan havalimanlarının girişte sağlık testi yapmasının gerekebileceğini, 

yolculara da maske takma zorunluluğu getirilebileceğini söyledi. 

 
Kaynak | haberturk.com 

  
  

  

AVM-Der Başkanı Tahir Çelik: 'Normale geçiş sürecinde AVM'ler için acele edilmemeli' 

 

Korona virüs sebebi ile kalabalığın en yoğun olduğu yerlerden biri olan AVM'ler, alınan 

tedbirler kapsamında kapatılmıştı. AVM'lerin yeniden açılması ile ilgili açıklama yapan 

AVM-Der Başkanı ve GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, "AVM'lerin açılmasında 

acele edilmemeli" dedi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Amik Ovası'nda tarımsal üretim tüm hızıyla devam ediyor 

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid - 19 salgınında Hatay'da tarımsal üretimler devam 

ediyor. Tarım işçileri sosyal mesafeyi koruyarak ürünlerin ekim ve hasadını 

gerçekleştiriyor. Hatay'ın en verimli topraklarından olan Amik Ovası'nda çiftçiler kavun, 

pamuk ve mısır gibi ürünlerin ekimini yaparken, ihracata yönelik olarak kayısı, soğan ve 

çileğin de hasadı devam ediyor. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Trabzonspor, gruplar halinde sahaya iniyor 

 

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=3mY5vvjfkPs7Zl4waACJBA..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=Qnp1pdF-shuhA7bv82vTtg..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=ZG8BTuW_7Cz-a0UGggtqNA..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=eJPVeTHYYLK3P8x7swf8Qg..&st=2


Trabzonspor, gruplar halinde hazırlıklarına başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu 

(TFF) Sağlık Kurulu tarafından liglerin başlama ihtimali üzerine hazırlanan 'Futbola 

Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddelere dikkat edecek olan bordo-mavililer, gün 

içerisinde futbolcuların antrenman programlarını tamamlayacak. 

 
Kaynak | sozcu.com.tr 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    

 

   
 

   

   

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 239 bin 615'e yükseldi 

 

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam 

ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden 

kişi sayısı 24 bin 824'e yükselirken; vaka sayısı da 242 bin 988'e çıktı. İtalya'da vaka 

sayısı 207 bin 428 olurken, 28 bin 236 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 164 

bin 77'ye çıkarken; 6 bin 736 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 167 bin 346 

kişide virüs tespit edildiği ve 24 bin 594 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de 

ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 510'a yükselirken, hasta 

sayısı 177 bin 454 oldu. 

 
Kaynak | dha.com.tr 

  
  

  

Tersine karantina dönemi 

 

Bayram sonrası normalleşme çalışmaları kapsamında salgın önlemleri yeniden ele 

alınacak. Bu süreçte vaka sayısını sıfıra indiren illerin korunması için 'tersine karantina' 

uygulaması da gündeme gelecek. Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden 

korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor. Şu aşamada bir süreden 

beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda 

olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu ifade ediliyor. 
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Kaynak | hurriyet.com.tr 

  
  

  

Dört koldan kriz sarmalı 

 

'Hepimiz aynı gemideyiz" söylemlerine karşın savaş, çatışma, yoksulluğun pençesindeki 

ülkeler yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından daha fazla etkileniyor. Bu ülkelerden 

birisi de Afganistan. ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta Doha'da imzalanan barış 

anlaşmasına karşın ülkede ateş dinmezken ABD Kongresi'nde açıklanan bir rapora göre, 

ülkede koronavirüs sebebiyle büyük bir sağlık krizi yaşanıyor. İç savaş, yetersiz 

beslenme ve tıbbi eksiklikler gibi unsurların bu durumu daha da vahim hale getirdiğine 

dikkat çekiliyor. 

 
Kaynak | Cumhuriyet 

  
  

  

O ülkede corona virüsten ilk can kaybı haberi geldi 

 

Tacikistan Devlet Televizyonunun yayımladığı haberde, ülkede bugün iki kişinin Kovid-

19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Haberde, ülkedeki vaka sayısının 44 artışla 

76'ya ulaştığı ifade edilirken, hastanelerde 2 bin 782 kişinin karantina altında tutulduğu 

aktarıldı. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

Gaziantep'te 4 kişide koronavirüs çıktı 

 

Gaziantep'te bir fabrikada çalışmakta olan N. K., sokağa çıkma yasağı nedeniyle eşi eşi 

P.K., 2 çocuğu N.K ve K.K. ile birlikte Yavuzeli ilçesi Yarımca mahallesine bağlı Dereköy 

mezrasında ikamet eden babası ve H.K'nin yaşadığı eve gitti. 4 günlük sokağa çıkma 

yasağının bitmesinin ardından N.K., baş ve boğaz ağrısı şikayetleri ile Gaziantep'in 

Şahinbey ilçesinde bulunan özel bir hastaneye gitti. Burada şüphe üzerine yapılan 

korona virüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı. N.K.'nin eşi ve çocuklarında da yapılan 

testlerin pozitif çıkması üzerine 4 kişilik aile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

 
Kaynak | iha.com.tr 
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Karantina süreci aile içi şiddeti gün yüzüne çıkardı 

 

Son iki ayda baba-evlat cinayetlerinde yaşanan artış dikkat çekti. Uzmanlar "Salgın 

sebebiyle aile fertleri hiç olmadığı kadar bir arada yaşamak mecburiyetinde kaldı. Bu 

durum var olan huzursuzlukları görünür hâle getirdi" diyor. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Fransa'da korona hastalarının tespiti için köpekler eğitiliyor 

 

Fransa'da Paris itfaiyesi ile veterinerlik hizmetleri kurumu, korona virüse yakalanan 

kişileri tespit etmek için arama köpeklerini eğitmeye başladıkları açıkladı. Perşembe 

günü eğitilmeye başlanan köpeklerdeki ilk sonuçların "umut verici" olduğu belirtildi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Çapa'da yataklar boşalıyor 

 

Düşüşe geçen salgınla ilgili umut veren bir gelişme de Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi 

Hastanesi'nde yaşandı. Yoğun bakımdaki korona hastalarının sayısı yaklaşık yüzde 30 

azaldı. Karantinadaki hastaların kaldığı bir bölüm, yoğunluk azalınca kapatıldı. 

 
Kaynak | Hürriyet 

  
  

  

Hindistan'da zorunlu telefon takibi 

 

Hindistan hükümeti kamuda ve özel sektörde çalışanlara, koronavirüs salgınını kontrol 

altına almak amacı ile geliştirilen bir akıllı telefon uygulamasını kullanma zorunluluğu 

getirdi. Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın 

kullanıcılara, COVID-19 hastalığına yakalanan kişilerle daha önce temas edip etmediğini 

gösterdiğini duyurdu. 

 
Kaynak | Karar 
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AB'li liderler de 'Biz bize yetelim' dedi 

 

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da aralarında 

bulunduğu 6 Avrupa lideri ve yöneticisi, koronavirüse karşı mücadele edebilmek için 4 

Mayısta "büyük online bağış konferansı" çağrısı yayınladı. Türkiye'nin düzenlediği 'Biz 

Bize Yeteriz' kampanyasına benzer şekilde yapılan çağrıya İtalya Başbakanı Guiseppe 

Conte, Norveç Başbakanı Erna Solberg, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 

ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel imza attı. 

 
Kaynak | Akşam 

  
  

  

Mardin'de günde 300 corona virüsü testi yapılabilecek 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Mardin Devlet Hastanesi corona virüsü PCR 

tanı laboratuvarında hızlı sonuç vermek için titizlikle çalışmalarına başlayan 3 gruptan 

oluşan 18 kişilik sağlık ekibi, aynı gün içerisinde gelen tüm testleri tamamlayarak sonuca 

ulaşırken, aynı anda diğer test çalışmalarını da sürdürüyor. PCR laboratuvarında günlük 

300 corona virüsü testi yapılabilecek. 

 
Kaynak | sozcu.com.tr 

  
  

  

Trump'tan Remdesivir'e acil durum onayı 

 

ABD Başkanı Donald Trump Remdesivir adlı antiviral ilacın Amerikan Gıda ve İlaç 

Dairesi'nden acil durumlarda Corona virüsü hastalarında kullanılmak üzere onay aldığını 

açıkladı. 

 
Kaynak | Karar 

  
  

  

Türkiye'den Somali'ye solunum cihazı yardımı 

 

Türkiye'nin dünyanın korona virüsle mücadelesine yönelik yardımları devam ediyor. Son 

olarak yardım yapılan ülkelerin arasına Somali de katıldı. Yerli yoğun bakım solunum 

cihazları yurt dışına ilk kez Somali'ye yardım maksadıyla gönderildi. 
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Kaynak | Sözcü 

  
  

  

Acil çağrı 112'ye 69 bin çağrı 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart'tan bu yana 

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masası'na 68 bin 909 çağrı geldi. Bu 

çağrılardan 20 bin 319'u için ambulans görevlendirilirken, ambulans görevlendirilmeyen 

48 bin 590 çağrının büyük çoğunluğunun ise Vefa Destek Hattı'na gelen çağrılar olduğu 

bildirildi. Bu çağrıların bir kısmına danışmanlık hizmeti verildiği, bir kısmının ise 

taleplerine göre evde sağlık hizmeti gibi diğer hizmetlere ulaşmaları için yönlendirildiği 

bildirildi. 

 
Kaynak | cnnturk.com 

  
  

  

ABD'deki Türk Eczacılar Birliği'nden kritik açıklama: ABD'de sağlık hizmeti herkese ulaşmıyor 

 

Dünya devine diz çöktüren koronavirüs (Covid-19) salgını ABD'deki sağlık sisteminin 

acizliğini her geçen gün gözler önüne sermeye devam ediyor. ABD'deki sağlık sistemine 

ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Türk Amerikan Eczacılar Birliği 

(TAEB) Başkanı Mehmed Bülent Uğur " ABD'de işçi ve göçmenlerin olduğu eyaletlerde 

koronavirüs vakası daha fazla. ABD sağlık sistemi herkese ulaşamıyor" dedi. 

 
Kaynak | dha.com.tr 

  
  

  

Corona virüs televizyona ilgiyi artırdı 

 

Corona virüs salgınının televizyon izleme oranını yüzde 23 artırdığı bildirildi. Radyo 

Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Yusuf Gürsoy, salgının medyaya 

etkilerini değerlendirdi. Ülkelerin, günümüzde internet televizyonuna kaydığını aktaran 

Gürsoy, Türkiye'nin herhangi bir ücret ödemeden izlenen açık televizyonculukta dünya 

birincisi olduğunu aktardı. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yollar boş kaldı 

 

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul, 

İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1 Mayıs 

saat 00.00'dan 3 Mayıs saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 

Kısıtlamanın ikinci gününde İstanbul sokakları boş kaldı. Duraklarda ise otobüs bekleyen 

vatandaşlar dikkat çekti. Cevizlibağ'da büyük bir çoğunluğunun işe giden ve gece 

mesaisinden dönen sağlık çalışanlarını ile emniyet mensuplarının duraklarda beklediği 

görüldü. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma 

 

Ankara'da Bor Araştırmacısı Doç. Dr. Mükerrem Şahin, koronavirüsten korunmak 

amacıyla bor bileşiği içeren el dezenfektanı, ağız yıkama solüsyonu ve propolis geliştirdi. 

Doç. Dr. Şahin, "Biz borla ilgili 3'lü koruma sağlamış olduk. Elde borla koruma, ağızda 

borla koruma ve vücudumuzun direncini artırarak enfeksiyonda bizi daha güçlü hale 

getirerek bu şekilde koruma" dedi. 

 
Kaynak | dha.com.tr 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Koronavirüs Sağlık Haberleri    

         

   

   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

   
 

   

   

İki yeni tehlike 

 

İrlanda Vasküler Biyoloji Merkezi ve İrlanda Kraliyet Cerrahlar Koleji'nden bilim insanları, 

yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı ağır seyreden kişilerin verilerini analiz ederek 

akciğerlerde oluşan mikro kan pıhtılarının anormal bozukluğa yol açtığı sonucuna vardı. 

İrlanda Vasküler Biyoloji Merkezi Direktörü Prof. James O'Donnell, çalışmayla ilgili " Yeni 
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bulgularımız Covid-19'un öncelikle akciğerlere odaklanan benzersiz bir kan pıhtılaşma 

bozukluğu türü ile ilişkili olduğunu gösteriyor" dedi. 

 
Kaynak | Karar 

  
  

  

Evde kal sürecinde un ve şekerden uzak durun 

 

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydanur Mihmanlı, Covid-19'a karşı 

akciğer sağlığının korunmasının önemine dikkat çekti. Dr. Mihmanlı, sigara tiryakilerinin 

koronavirüse yakalanmaları durumunda hastalıklarının daha şiddetli seyrettiğini 

belirterek, "Sigara, akciğer dokusu ve hava yollarının savunma mekanizmalarını önemli 

ölçüde baskılamaktadır. Bunun sonucunda korona virüsün hem solunum yollarına girişi 

ve yerleşmesi kolaylaşır hem de hastalık daha şiddetli seyreder" dedi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Etkinliklere Dair Haberler    

         

   

   Etkinliklere Dair Haberler    
 

   
 

   

   

TOS+H Expo- 4. Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı ertelendi 

 

Messe Düsseldorf GmbH ve yerel ortağı Tezulaş Fuar; Corona Virüsü Covid-19 

nedeniyle İstanbul’da düzenlenecek Türkiye’nin İş Güvenliği ve Sağlığı konusunda öncü 

fuarı TOS+H Expo’yu erteliyor. Fuar, şimdi 11 – 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında 

yapılacak. 

 
Kaynak | toshexpo.com 
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