
 

 
         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    
 

   
 

   

   

Türkiye'de corona virüs: 64 yeni can kaybı 

 

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

Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu"nun güncel verilerine 

göre, bugün 30 bin 303 test yapıldı. Bu kapsamda, 2 bin 253 kişiye Covid-19 tanısı 

konuldu. Son 24 saatte 64 hasta vefat etti, 4 bin 917 hasta ise iyileşti. Toplam test 

sayısı 1 milyon 234 bin 724, toplam vaka sayısı 131 bin 744, toplam vefat sayısı 3 bin 

584 oldu. Toplamda, son rakamlara bakıldığında, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1278, 

solunum cihazına bağlı hasta sayısı 669, iyileşen hasta sayısı 78 bin 202 olarak 

kayıtlara geçti. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 

  
  

  

'Kontrollü sosyal hayat' dönemi 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından virüsle mücadele ve 

normalleşme sürecine ilişin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin koronavirüsle 

mücadelesinde ilk dönemi tamamladığını ifade eden Koca "Artık salgın yönetiminde 

güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz. Yeni döneme isim 

vermeyi uygun görüyoruz. Bu isim 'Kontrollü Sosyal Hayat'tır" dedi. 

 
Kaynak | Karar 

  
  

  

Bakan Albayrak: Birden fazla anlaşma olabilir, rezervimiz fazlasıyla yeterli 

 

Türkiye'de verilerin, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının kontrol altında 

olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu 

yüzden de yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başladıklarını belirtti. İhracat ve 

turizmde düşüş olsa da emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik 

olmayacağına işaret eden Albayrak, ihracatçıları desteklediklerinin altını çizdi. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 
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Bakanlıktan 14 maddelik berber genelgesi 

 

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 11 Mayıs'ta açılacak olan berber, güzellik salonu, 

kuaförler İle ilgili yeni bir genelge gönderdi. Bakanlığın gönderdiği genelge 14 

maddeden oluşuyor. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 

  
  

  

32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı 

açıklamada, "COVID-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde 

kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik 

Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594'e 

ulaştı." dedi. 

 
Kaynak | dunya.com 

  
  

  

İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş ve 20 yaş altındakilere ilişkin açıklama 

 

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşların Sokağa 

Çıkma Kısıtlaması İstisnası" konulu genelge gönderdi. Genelgede, tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip 

korona virüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski 

yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal 

izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip 

vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı. 

 
Kaynak | cumhuriyet.com.tr 

  
  

  

Bakan Varank duyurdu; Covid-19'la mücadeleye omuz verecek araştırmacılar belli oldu 

 

Küresel salgın Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak 

araştırmacıları teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından duyurusu yapılan Stajyer 

Araştırmacı Burs Programı'nın (STAR) değerlendirme süreci tamamlandı. Programa 
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yapılan 340 başvurunun 300'ü destek almaya hak kazandı. Değerlendirme sürecinin 

tamamlandığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 

"Araştırmacılarımıza güveniyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. 

Önünüzde hiçbir engel yok" dedi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Pekcan'dan yerel para ile ticaret çağrısı 

 

"Covid-19 salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeler 

arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma 

sıkıntısının önüne geçmiş olacağız. Yerel paranın yaygınlaştırılması ile ekonomik 

bağlar çok daha güçlendirilmiş olacaktır" dedi. 

 
Kaynak | Akşam 

  
  

  

Virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçiliyor: Antikor testi 

 

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadelede ikinci aşamaya geçiyor. Türkiye 

gazetesinin haberine göre Sağlık Bakanlığı, TÜİK ile birlikte toplumun genelindeki 

virüs yükünü ölçmek için rastgele PCR testlerine başlamıştı. Bu ölçümlerden yola 

çıkılarak, bu defa antikor testleri için yeni hedef kitleler belirlendi. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 

  
  

  

MSB: 'Covid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi' 

 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Korona virüse (Covid-19) yakalanan personellerine 

ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Covid-19 salgınına 

yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, Covid-19 virüsünü 

yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel 

günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" 

denildi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 
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DSÖ'den 'geçiş dönemi' uyarısı 

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle 

basın toplantısı düzenledi. Her geçen gün daha fazla ülkenin COVID-19 nedeniyle 

getirilen kısıtlamaları gevşetme konusunda değerlendirmeler yaptığını aktaran 

Ghebreyesus, DSÖ'nün bu konuda ülkelere önerdiği kriterlerin dikkate alınması 

gerektiğini vurguladı. 

 
Kaynak | dunya.com 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    
 

   
 

   

   

AB: Türkiye %5.4 daralacak 

 

Avrupa Birliği Komisyonu bugün yayımladığı 2020 Yılı Ballar Ekonomik Görünüm 

Raporu'nda, COVID-19 etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2020 yılının genelinde yüzde 

5.4 küçüleceğini öngördü. Komisyon raporunda, ısrarcı belirsizlik ve zayıf istihdam 

piyasasının Türkiye'nin 2021'de toparlanma gücünü zayıflatmasını beklediklerini ifade 

ederek 2021 GSYH büyüme tanminini yüzde 4,4 olarak açıkladı. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

BDDK'dan 'kaynak verimliliği' için TL plasmanlarına sınırlama 

 

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Küresel Covid-19 salgın sürecinde Ekonomik İstikrar 

Kalkanı kapsamında istihdamın ve işletmelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Reel sektör ve vatandaşların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında TL 
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kaynakların yurt içinde daha verimli değerlendirilmesine yönelik düzenleme 

yapılmıştır" denildi. 

 
Kaynak | dha.com.tr 

  
  

  

Çiçekçiler de destek paketine girmek istiyor 

 

Koronavirüs salgını nedeniyle üretimi ve ihracatı durma noktasına gelen kesme 

çiçekçiler, sektörün "mücbir sebep" kapsamına alınmasını istiyor. Bu yıl için 125 

milyon dolarlık ihracat hedefleyen sektör, koronavirüs salgım nedeniyle rakamın 100 

milyon dolara ineceğini düşünüyor. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Pandemi döneminde yüzde 400 oranında e-ticaret satışları arttı 

 

Doç. Dr. Ali Murat Kırık: "Yapılan araştırmalara göre, koronavirüs pandemisi 

döneminde yüzde 400 oranında e-ticaret satışlarının arttığını görüyoruz. Online 

uygulamaların giderek artış sağladığını görüyoruz. " 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Bakır kablo üreticisi koruma duvarı istiyor 

 

Toplam 5 milyar dolara yakın büyüklüğü ile Türkiye'nin katma değeri yüksek 

sektörlerinden bakır tel ve kabloda, koronavirüsün etkili olduğu mart ayı başından bu 

yana yaşanan küçülme yüzde 45'leri buldu. 

 
Kaynak | Dünya 
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     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

   
 

   

   

11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için yeni karar 

 

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) 11 Mayıs'ta açılması planlanan 

AVM'ler için yeni tavsiye kararı aldı. AVM'lerin faaliyet saatleri 10.00-22.00 kalacak. 

Perakendeciler 11 Mayıs-1 Haziran arasında 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet 

gösterebilecek. AYD, AVM'lerdeki kiracılardan mayıs ayı için bir kira bedeli tahsil 

edilmemesi; devam eden aylarda her AVM'nin kendi koşullarında kiracılarına gerekli 

desteği vermesi için azami çaba harcaması yönünde tavsiye kararı aldı. 

 
Kaynak | cumhuriyet.com.tr 

  
  

  

Havada normalleşme planları 

 

Koronavirüs salgını sürecinde, aşamalı olarak normal hayata geçilmeye başlanıyor. 

Havayolu şirketleri durdurdukları uçuşlarına hazirandan itibaren başlayacak. İstanbul 

Havalimanı'nda da bu kapsamda hazırlıklar tamamlandı. ÎGA'dan yapılan açıklamaya 

göre; öncelikli olarak havalimanına sadece uçuşu olan yolcular ve çalışan personel 

giriş yapabilecek. Terminal ve uçak içerisinde maske takmak zorunlu olacak. Maske 

takmayan yolcular, uçağa ve terminale kabul edilmeyecek. 

 
Kaynak | Posta 

  
  

  

Burdur'un 2 ilçesinde 24 yeni virüs vakası 

 

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde geçen hafta aynı aileden 2 kişide koronavirüs tespit 

edilmesi üzerine Konak ve Cami mahalleleri, karantinaya alındı. "Covid-19" testlerinin 

ardından hem Çeltikçi ilçesinde hem de bu kişilerin temaslı olduğu Bucak'ta toplam 

24 kişide koronavirüs tespit edildi. 

 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 
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Polis merkezlerinde koronavirüs önlemleri 

 

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşla sürekli temasta bulunan İstanbul Emniyet 

Müdürlüğü ekipleri, görevlerine araçlarından kıyafetlerine kadar en iyi şekilde 

hazırlanarak çıkıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki 

yerleşkesinde bulunan tüm birimlerindeki araçlar sabah çıkmadan önce kıyafetler 

içindeki görevliler tarafından dezenfekte ediliyor. 

 
Kaynak | Hürriyet 

  
  

  

Üretim çarkları yeniden dönmeye başlıyor, sanayici umutlu 

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk safhasını açıkladığı normalleşme süreci ve 

hemen ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 11 Mayıs itibariyle 

tüm otomotiv fabrikalarının açılacağını duyurması iş dünyasının yüzünü güldürdü. 

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin 

Öztiryaki, kararı şu cümlelerle değerlendirdi: "Tahmin ediyorum ki mayıs ayının 

15'inden sonra dünyada da hareketlilik başlayacak. Bizim de dünya hareketlerine 

paralel hareket etmemiz faydamıza olur. Bu durumdan kurtulmanın yolunun da bütün 

standartları kollayarak ve sağlık şartlarını kontrol ederek işlerimizin devamının 

sağlanması olduğunu düşünüyorum." dedi. 

 
Kaynak | dunya.com 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   
   Koronavirüs Genel Haberler    
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu 

 

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

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

kaybeden kişi sayısı 25 bin 613'e yükselirken; vaka sayısı da 250 bin 561'e çıktı. Orta 

Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da 

vaka sayısı 213 bin 013 olurken, 29 bin 315 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka 

sayısı 167 bin 7'ye çıkarken; 6 bin 993 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. 

Fransa'da 170 bin 551 kişide virüs tespit edildiği ve 25 bin 531 kişinin hayatını 

kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 

sayısı 29 bin 427'ye yükselirken, hasta sayısı 194 bin 990 oldu. 

 
Kaynak | dha.com.tr 

  
  

  

Covid-19 araştırma sonucu: Türkiye'de en çok ve en az endişe duyan bölgeler 

 

Dünyayı koronavirüs sarsmaya devam ederken Türkiye'de yapılan bir araştırma 

sonuçlarına göre virüsten en çok ve en az endişe duyan bölgeler açıklandı. Araştırma 

sonucuna göre bölgesel olarak, en endişeli bölgeler Akdeniz ve Doğu Anadolu olarak 

çıkarken, en az endişe duyan bölgeler olarak da Marmara ve Ege bölgesinin tespit 

edilmesi dikkat çekti. Yapılan araştırmaya katılanların yüzde 78,7'si önlem olarak işe 

gitmediği cevabı verdi. 

 
Kaynak | dha.com.tr 

  
  

  

Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşları karantinaya alındı 

 

Kuveyt'ten getirilen 70 Türk vatandaşı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 

14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Kırıkkale'deki yurtlara yerleştirildi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Çin, COVID-19 tedavisinde kaydedilen yeni gelişmeleri dünya ile paylaştı 

 

Çin, C0VID-19'a ilişkin ilaçlar ve tedavi yöntemlerindeki yeni ilerlemelere dair bir 

rapor sunarak, klinik deneyimlerini ve başarılarını dünyayla paylaşmasının yanı sıra 

hastalıkla ilgili çalışmalarda uluslararası iş birliğini de daha ileri bir düzeye taşıdı. 
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Kaynak | Sabah 

  
  

  

Futbolda haziran planı devrede 

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını 

nedeniyle ertelenen liglerle ilgili kararını verdi. Dün gerçekleşen TFF Yönetim Kurulu 

toplantısının ardından Başkan Nihat Özdemir, liglerin 12-13-14 Haziran haftasında 

başlatılacağını duyurdu. İnsanlık tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşadığımızı 

vurgulayan Özdemir "Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgını, bütün dünyayı sardı ve 

5 ay geçmesine rağmen etkisini hala sürdürüyor. Bu süreci birlik beraberlik içerisinde 

en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Tedbirlerden hiç vazgeçmeden, mücadeleyi asla 

bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu. 

 
Kaynak | Karar 

  
  

  

Ege Üniversitesi, Covid-19 çalışmalarını internet üzerinden paylaşıma sundu 

 

Korona virüs salgını ile mücadelede İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin en önemli tedavi ve 

araştırma merkezlerinden olan Ege Üniversitesi, yapılan çalışmalar ve güncel 

verilerin yer aldığı internet sitesini yayına soktu. Pandemi döneminde halkın doğru ve 

yararlı bilgiye ulaşımının çok önemli olduğunu vurgulayan Ege Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Necdet Budak, "Çok amaçlı olarak tasarlanan internet sitemizde salgın 

döneminde hastanemizin verilerinden aşı çalışmalarımıza, koruyucu malzeme 

üretiminden öğrencilerimizin uzaktan eğitimine kadar pek çok bilgi mevcut" diye 

konuştu. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Cimbom sahaya indi 

 

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, diğer takımlar 

gibi saha çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı futbolcular antrenmanlarını dörderli 

gruplar halinde gerçekleştiriyor. Galatasaray. 28 Nisan'dan bu yana saha 

çalışmalarına devam ediyor. 

 
Kaynak | Karar 
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'Festtogether Evde' 9 Mayıs'ta 

 

İlki geçtiğimiz sene gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk sürdürülebilir müzik festivali 

Festtogether, bu sefer İhtiyaç Haritası aracılığıyla Covid-19 salgını sonrasında ortaya 

çıkan ihtiyaçlara destek olmak için 9 Mayıs Cumartesi evlere konuk olmaya 

hazırlanıyor. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

Virüsle güvenlik talebi arttı 

 

Türkiye'nin bariyer markası Arma Kontrol CEO'su Koray Kartal: "Koronavirüsle birlikte 

hayatımızda birçok değişiklik oldu. Hayatımızdaki birçok şeyin önemini bu dönemde 

anladık. Bunlardan biri de maalesef güvenliğimiz oldu. Bu dönemde güvenlik 

önlemlerinde ciddi bir talep artışı oldu." 

 
Kaynak | Karar 

  
  

  

Prof. Dr. Şükrü Karataş: 'Pandemi sürecinde gıda ve tarıma azami önem verilmeli!' 

 

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(GAUM) Müdürü Prof. Dr. Şükrü Karataş, tarım ve gıda sektörünün, COVID-19 

pandemisi sürecinde en fazla önem verilmesi gereken sektörlerin başında geldiğini 

söyledi. Prof. Dr. Karataş, tarımda yaşanabilecek üretim sorunlarının önüne geçmek 

için sektörün desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, "COVID-19'dan korunmanın en 

önemli yollarından birisi sağlıklı beslenmektir" dedi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Virüs tespiti için köpek eğitilebilir 

 

Antalya'da faaliyet gösteren GSD Alman Çoban Köpeği Derneğimin başkanı Boran 

Aydın, İngiltere'deki Medical Detection Dogs adlı kuruluşun, koronavirüslü hasta 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=9OlFqtUu_aQ4jSE36p2r2w..&st=2
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tespiti için 6 köpek üzerinde başlattığı eğitim çalışmalarının dikkat çekici olduğunu 

söyledi. 

 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Koronavirüs Sağlık Haberleri    

         

   

   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

   
 

   

   

Bilim Kurulu üyeleri: Normalleşme için erken değil 

 

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri, COVID-19 salgınında normalleşme adına 

atılan adımların çok erken olmadığını, bunun gevşeme olarak görülmemesi 

gerektiğini belirterek, "Vatandaş çok bunaldı. Kontrol için gerekli bir adım. Açılacak 

her sektör için ayrı ayrı araştırma yapılıyor, rehber hazırlanıyor" dediler. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 

  
  

  

Düzenli egzersiz kaygıyı azaltıyor 

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı 

Prof. Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinde 

evde geçirilen süre boyunca düzenli egzersiz yapmanın sağlıklı yaşam için önemli bir 

strateji olduğunu bildirdi. 

 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 

  
  

  

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor 
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Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 

İlhami Çelik, Covid-19 tanısı konulan hastalarda uygulanan immün plazma 

tedavisinin son derece başarılı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çelik, "İyileşen hastalarımız 

var. İyileşen hastalarımızdan aldığımız plazmaları diğer hastaların iyileşmesi için 

kullanıyoruz. Bazı hastalarımıza her gün plazma tedavisi uyguluyoruz. Bu tedavi ile 

iyileşmeler hızlanıyor." dedi. 

 
Kaynak | dha.com.tr 

  
  

  

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan gençler için ailelere önemli tavsiyeler 

 

Koronavirüs(Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek adına sokağa çıkmaları 

yasaklanan gençlerin, gelişim açısından tam da aileden uzaklaşmaları gereken bir 

dönemde oldukları için yoğun stres altında bulunduğuna dikkat çeken Psikiyatr Prof. 

Dr. Seher Akbaş, ebeveynlere covid-19'un psikolojik etkilerinden çocuklarını nasıl 

koruması gerektiğiyle ilgili tavsiyelerini sıraladı. Akbaş, yetişkinlerin kendilerinin ya da 

çocuklarının yaşadığı stresle başa çıkabilmek için kendilerine de zaman ayırmalarını 

önerdi. 

 
Kaynak | dha.com.tr 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Etkinliklere Dair Haberler    

         

   

   Etkinliklere Dair Haberler    
 

   
 

   

   

Dimitri Vegas & Like Mike - 7. Gün etkinlği iptal edildi 

 

7 Mayıs 2020 tarihinde World Of Sunrise - Starlight Resort Hotel'de yapılması 

planlanan Dimitri Vegas & Like Mike - 7. Gün etkinlği, Covid-19 önlemleri 

kapsamında iptal edildi. 

 
Kaynak | biletix.com 
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Cem Adrian konseri iptal edildi 

 

7 Mayıs 2020 tarihinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan Cem 

Adrian konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi, 

 
Kaynak | biletix.com 

  
  

  

Musa Göçmen - Senforock Metallica Özel Konseri iptal edildi 

 

7 Mayıs 2020 tarihinde Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda yapılması planlanan Musa 

Göçmen - Senforock Metallica Özel Konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal 

edildi. 

 
Kaynak | biletix.com 
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