
  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    
 

       

   

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saat içerisindeki ölüm sayımız 75, vaka sayımız 3 bin 148 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni corona virüsü vakalarını 
açıkladı. Açıklamaya göre bugün 75 kişi hayatını kaybederken 3 bin 148 yeni 
vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı yeni vaka ve ölümlere 
göre Türkiye'de şimdiye kadar 649 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 
30 bin 217 oldu. Koca ayrıca bin 415 kişinin yoğun bakımda olduğunu, 966 
hastanın ise entübe durumda bulunduğunu söyledi. 
 
Kaynak | patronlardunyasi.com 
  
  

  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüsle mücadele paylaşımı 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs ile mücadele için 
aldığımız her tedbiri hukuk devleti ilkesine uygun şekilde yürütmekteyiz. İlave 
önlemler sayesinde Avrupa ve dünya ile paralel şekilde bu salgının üstesinden 
geleceğiz. Rabb'imizin 'Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır 
olabilir' diyerek tarif ettiği bir süreçten geçtiğimize inanıyorum." dedi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Bakan Koca, İstanbul'daki başhekimler ve sağlık yetkilileri ile görüştü 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve kamu 
ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans görüşmesi 
gerçekleştirdi. Görüşmede, hastaların durumu, yoğun bakım, servislerin 
doluluk oranı ve ihtiyaçlar ele alındı. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
  
  

  

66 ilde 750 kişiye virüs soruşturması 
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde korona virüse karşı 
alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının dördüncüsü 
gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Gül toplantıda yaptığı açıklamada, 12 hakim ve 
cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan COVİD-19 testlerinin pozitif 
çıktığını duyurdu. Gül, korona virüs bağlantılı olarak 66 ilde 750 kişi hakkında 
soruşturma başlatıldığını açıkladı. 
 
Kaynak | Sözcü 
  
  

  

Bakan Soylu açıkladı: 9 bin 233 kişiye idari işlem yapıldı 
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri 
kapsamında sınırlandırmalara uymayan 65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 149 
kişiye adli, 20 yaş altında ise 3 bin 102 kişiye idari, 102 kişiye de adli işlem 
yapıldığını söyledi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

İkinci 'bilim kurulu'ndaki isimler belli oldu 
 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde corona virüsüne karşı oluşturulan ikinci bilim 
kurulu üyeleri belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halk sağlığı 
uzmanlarından oluşan kurulun, virüsün psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din 
sosyolojisi boyutunu irdeleleyeceğini açıklamıştı. Kurula davet edilen halk 
sağlığı uzmanları, Prof. Dr. Pınar Okyay, Prof. Dr. Selma Metintaş, Prof. Dr. 
Deniz Çalışkan, Prof. Dr. Seçil Özkan, Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Mustafa 
Öztür ve Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter oldu. 
 
Kaynak | sozcu.com.tr 
  
  

  

Hastanelerde tıbbi maske zorunluluğu 
 
Sağlık Bakanlığı, 81 il valilğine 'hasta ziyaretleri' konulu genelge gönderdi. 
Covid-19 pandemi süresince hastanelerde hasta ziyaretleriyle ilgili düzenleme 
yapıldığı hatırlatılarak, gelinen süreçte alınan tedbirlere ek olarak; Mart-Nisan 
aylarında uygulanması istenilen tedbirlerin ikinci bir duyuruya kadar 
uygulanmaya devam edilmesi ve tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde 
vatandaşların tıbbi maske (cerrahi maske) takmalarının zorunlu olup, sağlık 
kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi istendi. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    
 

       

   

Koronavirüs sürecinde istihdamı koruyalım 
 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
öncülüğünde Bursa'da faaliyet gösteren 80'den fazla iş dünyası ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi, koronavirüs sürecinde 'istihdamı koruyalım' çağrısında 
bulundu. 
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Kaynak | Dünya 
  
  

  

Destekler önce KOBİ'nin hakkı 
 
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, korona salgının etkilerine 
planlanan desteklerin öncelikle KOBİ'nin hakkı olduğunu söyledi. Kaan, 
Cumhurbaşkanlığına sundukları "Korona Karışında Risk Altındaki Dünya 
Ekonomisi" adlı dört ayaktan oluşan araştırmanın "Yeni Bir Dünya Düzenine 
Doğru" başlıklı ilk raporunu değerlendirdi. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Ekonomistler: Küresel ekonomide yeni döneme girildi 
 
Ekonomistleri, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte hem ülkelerin 
hem de merkez bankalarının sıra dışı tedbirler aldığını belirterek, salgınla 
beraber 2008 finans kriziyle başlayan dönemin bittiğini, yeni bir dönemin 
başladığını ifade etti. Ekonomistler, yeni dönemde ülkelerin daha içe dönük 
politikalar izleyebileceğini tahmin ediyor. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

BDI: Almanya yüzde 3-6 küçülecek 
 
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, ülkenin sanayi örgütü BDI 
öngörülerine göre bu yıl yüzde 3 ila 6 daralabilir. Türkiye'nin en büyük ihracat 
pazarı için öngörülen bu daralma ekonomik faliyetteki aksamaların en fazla 6 
hafta süreceği varsayılarak yapıldı. Almanya Maliye Bakanlığı, koronavirüs 
salgını ve ekonomiye etkileriyle mücadele kapsamında ayrılan kaynak 
tutarının 1 trilyon 137 milyar euroya ulaştığını açıkladı. Ana kalemi 820 milyar 
euroyla kefaletler oluşturuyor. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Hammadde ithalatı yeniden geriledi 
 
Aylık bazda 2020'nin ilk çeyreğinde sanayi üretiminde toparlanmanın devamı 
beklense de COVTD-19 salgının etkisinin hızla görülmesi dikkat çekti. 
Türkiye'nin en fazla hammadde ve aramalı tedarikçisi Çin'de yaşanan 
sorunların etkisi Mart ayında kendisini hissettirdi ve baz etkisi nedeniyle 
yüksek çıkması gereken hammadde ithalatı %1.05 oranında geriledi. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

IMF: Çin'deki toparlanma, sınırlı olsa da cesaret verici 
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Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
salgınının ilk görüldüğü Çin'de ekonomik toparlanmanın "sınırlı da olsa 
cesaret verici" olduğunu, ancak salgının Çin'de veya başka bir ülkede tekrar 
yayılmasının göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. 
 
Kaynak | dunya.com 
  
  

  

Corona virüsü otomobil satışlarını 'ne kadar' etkileyecek? 
 
LMC Automotive'nin yaptığı araştırma ve tahminlere göre Covid-19 salgınının 
otomotiv sektörüne olan etkileri derlendi. Üretimden taleplere, taleplerden dev 
grupların satış adetlerindeki değişimlere kadar her şeyi anlatan bu 
araştırmaya göre Fiat Chrysler Automobiles salgından en çok etkilenen grup 
olacak. 
 
Kaynak | sozcu.com.tr 
  
  

  

Türkiye'nin etkisi daha da artacak 
 
Koronavirüs salgını Mart ayında petrol piyasalarında talep tarafında yarattığı 
serbest düşüşle, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol arzı konusunda 
anlaşamaması petrol fiyat hareketlerine yol açtı. Yükselir Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel de petrol piyasalarında gerçekleşen ani 
değişimleri yorumladı. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

       

   

Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamayacak 
 
Türkiye'de 649 kişinin ölümüne 30 binden fazla kişinin enfekte olmasına 
neden olan koronavirüsle ilgili İstanbul'da yeni tedbirler alındı. İl Umumi 
Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına göre marketler sabah 09:00 ile akşam 20:00 
arasında hizmet verecek, taksilere 2 kişiden fazla binilmeyecek. 
 
Kaynak | karar.com 
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Bağcılar'da 4 bina karantinada 
 
İstanbul Bağcılar'da 4 bina yeni tip Corona Virüs nedeniyle karantina altına 
alındı. Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Merkez, Çınar, 
Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden 
vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle bu 
binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri 
uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Başkan Şahin, 'Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız' 
 
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına 
alan Korona virüs Covid-19 salgını hakkında yaptığı değerlendirmede "Bu 
zorlu günleri hep birlikte aşacağız'' dedi. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
  
  

  

İstanbul Adalet Sarayı'nda corona virüs önlemleri artırıldı 
 
İstanbul Adalet Sarayı'nda, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri 
genişletilerek, yarından itibaren nöbetçi olmayan hukuk mahkemelerin fiilen 
açık bulundurulmamasına hükmedildi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

İstanbul'da metro seferlerine korona tedbiri 
 
İstanbul'da metroda son seferler yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri 
kapsamında saat 21.00'e çekildi. Tedbirden haberi olmayarak metroya 
gelenler ise görevliler tarafından alternatif toplu taşıma araçlarına 
yönlendirildi. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
  
  

  

Ereğli'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor 
 
Ereğli Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam 
ediyor. Yürütülen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokaklar 
dezenfekte edildi. Ereğli Belediyesi tüm birimleriyle vatandaşların sağlık ve 
huzuru açısından önem arz eden çalışmalarının yanı sıra vatandaşların toplu 
halde bulunmamaları, özellikle sokağa çıkma yasağı bulunanların 
çıkmamaları denetlendi. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
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Büyükşehir'in hijyen seferberliği devam ediyor 
 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının 
Türkiye'de vücut bulmasının ardından başlattığı dezenfekte ve ilaçlama 
çalışmalarını hızlandırarak kentin en ücra noktalarına kadar indi. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    
 

       

   

Dünya geneli Corona Virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 69 bin 498'e yükseldi 
 
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle 
hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 69 bin 498'e, virüs bulaşan 
hasta sayısı ise 1 milyon 275 bin 542'ye yükselirken; 262 bin 985 kişi de 
tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte, Corona Virüsten 4 bin 714 kişi 
yaşamını yitirirken; 72 bin 57 kişide daha virüs tespit edildi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Avrupa dizginliyor 
 
TÜRKİYE'DE vaka ve ölüm sayıları artarken koronavirüsün vurduğu 
Avrupa'da artış hızında kısmen de olsa düşüş başladı. Önceki gün 5 bin 936 
vakanın tespit edildiği Almanya'da dün "Son 24 saatte. 3 bin 677 yeni vaka 
saptandı" açıklaması yapıldı. İtalya'da dün 525 kişi yaşamını yitirdi. Bu sayı 19 
Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük ölüm olarak kayda geçti. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

BM Güvenlik Konseyi, ilk kez Corona virüsü görüşecek 
 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Corona virüs salgına karşı 
hiçbir adım atmamakla eleştirilen BM Güvenlik Konseyi, perşembe günü 
Covid-19'u video konferans yoluyla yapacağı kapalı oturumda ele alacak. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

   

   

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=RqsrwA17JZppXeZ2iNf11A..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=UR0U3XTWJxt1MFecVEwK7g..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=VPmmXzrIUTURNyPFcG4taw..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=UcAgq2bF87pt4ssQbEgsIA..&st=2


"Nefes Ol" projesiyle sağlık çalışanlarına destek 
 
Lokman Hekim Sağlık Vakfı, pandemi olarak ilan edilen Korona virüsü 
hastalığı (COVID-19) nedeniyle gece-gündüz, zor şartlarda çalışan sağlık 
çalışanları için "Nefes Ol" projesini Allianz Türkiye'nin yaptığı bağışla hayata 
geçirdi. Proje kapsamında, İstanbul'da evlerine gidemeyen sağlık 
çalışanlarının, onlara tahsis edilecek otellerde konaklaması sağlanıyor. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

İşe gitme yüzde 45 azaldı 
 
Google, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ülkelerdeki 
hareketliliğin nasıl değişeceğine ilişkin "Covid-19 Topluluk Hareketleri 
Raporları"nı yayımladı. 131 ülkeyi kapsayan rapora göre, Türkiye'de işe gitme 
oranında yüzde 45'lik bir azalma görüldü. Metro, otobüs ve tren istasyonu gibi 
toplu taşıma alanlarındaki topluluk hareketliliği ise yüzde 71 azaldı. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

DSÖ'den corona virüs aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara sert 

tepki 
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların "Afrika'da 
denenmesi gerektiğini" söyleyen 2 Fransız doktorun ifadelerini, "ırkçı, utanç 
verici, korkunç ve sömürge dönemi kalıntıları" şeklinde niteleyerek "Afrika 
herhangi bir aşı için test alanı olamaz ve olmayacaktır" dedi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Çalışanlara 'yüz siperliği' ile koruma 
 
30 yıldır faaliyet gösteren ve birçok sertifikalı ürün üreten Ankara Lider Plastik, 
Çin'de ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de görülen koronavirüs 
vakalarının ardından harekete geçti. Firma, bu süreçte özellikle çalışmak 
zorunda kalan vatandaşlar için yüz siperliği üretimine başladı. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
  
  

  

İnsandan hayvana, hayvandan insana geçmiyor 
 
Yapılan çalışmalara göre koronavirüs evcil hayvanlara bulaşmıyor. Dünya 
Sağlık Örgütü ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, virüsün evcil hayvanlardan 
insanlara geçtiğine dair bir kanıt olmadığını belirtti. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
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Hayat kurtarıyor ama yeterince yok 
 
Covid-19 hastalarını hayata bağlayan solunum cihazında ciddi sıkıntı 
yaşanması bekleniyor. Üretimi hayli karmaşık ve uzun süren solunum 
cihazında GE'den Ford'a, Tesla'dan silah şirketlerine kadar sanayi devleri de 
pazara giriyor. İnovasyonun ise sıkıntı yaşanan üründe üretimin hızlanması ve 
artmasının önünü açması bekleniyor. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle sokaklar boşaldı 
 
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, korona virüs önlemleri kapsamında 
vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca kentin çoğunlukla kalabalık olan 
meydanları boş kaldı. Her gün binlerce insanın bulunduğu Fevvareler 
Meydanı ve parklar yasağın ardından ıssız kaldı. Şehirde kalabalık azalsa da 
cadde ve sokaklar virüsün önlenmesi amacıyla dezenfekte ediliyor. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
  
  

  

Apple sağlık çalışanları için haftada 1 milyon maske üretecek 
 
Dünyada toplam corona virüs vaka sayısı 1 milyon 276'ya yükselirken büyük 
şirketler salgınla mücadele için yardım çalışmaları yapıyor. ABD merkezli 
teknoloji devi Apple, salgınla mücadele eden sağlık çalışanları için her hafta 1 
milyon yüz koruyucu üreteceğini duyurdu. Şirketin CEO'su Tim Cook, sosyal 
medya hesabında paylaştığı bir videoda şu anda üretilen yüz koruyucuları 
takipçilerine tanıttı. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Sağlık Haberleri    

         

   

   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

       

   

ERÜ, Covid-19 tedavisi için 'İmmün Plazma' çalışması başlatıyor 
 
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yazılı bir açıklama 
yaparak Covid19 salgınıyla mücadelede iyileşmiş hastalardan alınan kan 
plazmasıyla yani "İmmün Plazma" ile kritik durumdaki hastaların tedavisine 
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katkıda bulunabileceğini söyledi. 
 
Kaynak | haberturk.com 
  
  

  

DEÜ, günde beş bin test yapacak 
 
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite 
bünyesinde 'Covid-19 Tanı Merkezi' kurulacağını açıkladı. "Bioİzmir Uygulama 
ve Araştn'ma Merkezi'nde belirlenen laboratuvar alanını kullanarak 
çalışmalara başladık" diyen Hotar, şöyle devam etti: "Tam kapasiteye 
çıkıldığında, günde 5 bin test yapmayı hedefliyoruz.' 
 
Kaynak | Sabah Egeli 
  
  

  

Corona Virüse karşı Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı 
 
Çin'den sonra yeni tip Corona Virüse karşı plazma tedavisi dünyada Çin'in 
ardından ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 
başladı. Virüse karşı yüzde 80 başarı elde edilen tedavi için Corona Virüs 
bulaşması nedeni ile tedavi görerek taburcu edilen kişilerden, tedavisi devam 
eden hastalara plazma bağışlaması isteniyor. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

112 örgütten virüs salgını çağrısı 
 
112 örgütün içinde bulunduğu Hastanemi Açın Platformu (HAP), koronavirüs 
salgınının hızla yayıldığına dikkat çekerek Ankara Şehir Ilastanesi'niıı 
açılmasıyla kapatılan allı hastanenin yeniden açılmasını istedi. Platformdan 
yapılan açıklamada, "Geç olmadan, can kayıpları artmadan, kapatılan 
hastanelerimizi açın" denildi. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Duygusal olarak güçleneceğiz 
 
Psikolog Elif Yazar, koronavirüs salgınının yarattığı en büyük travmanın, en 
temel içgüdüsü olan hayatta kalma içgüdüsünü ortaya çıkardığını belirterek, 
insanlık böyle kriz dönemlerinde ne kadar güçlü olduğunu, duygu ve 
davranışlarını nasıl kontrol altında tutabildiğini gördükçe daha da 
güçleneceğini söyledi. 
 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 
  
  

  

Fenerbahçe Kulübü'nden corona virüs açıklaması: "Şu anda endişe verici bir vaka 

yok" 
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Fenerbahçe Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, oyuncuların sağlık 
durumu hakkında açıklamalar yaptı. FB TV'ye konuşan Kunduracıoğlu, 
dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını 
hakkında kulübün nasıl bir yol izlediğine ilişkin bilgiler verdi. Fenerbahçe 
Kulübünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sporcu ve çalışanlar 
hakkında bilgi veren sarı-lacivertli futbol A takımının doktoru Prof. Dr. Burak 
Kunduracıoğlu, durumu endişe veren bir vaka yaşanmadığını söyledi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Corona virüsüyle ilgili endişe verici araştırma: 5 kişiden 4'ünde hiç belirti yok 
 
Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan corona virüsü, kısa sürede 
global bir krize dönüştü. Dünya genelinde 1 milyonu aşkın insana bulaşan 
virüsle ilgili bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, diğer yandan da 
hastalığın şifreleri çözülmeye çalışılıyor. Her beş vakadan dördünde hiç 
semptom görülmemesinin hastalığın yayılmasında kritik bir rol oynadığı 
belirtilirken, çalışmayı yorumlayan Oxford Üniversitesi'nden Tom Jefferson 
sonuçların çok önemli olduğunu söyledi. 
 
Kaynak | sozcu.com.tr 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  
     Etkinliklere Dair Haberler    

         

   

   Etkinliklere Dair Haberler    
 

   
 

   

   

Diyarbakır Tarım Hayvancılık Fuarı ertelendi 
 
Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7-11 Nisan 2020 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmesi planlanan Diyarbakır Tarım Hayvancılık Fuarı'nı, 
Yeni Tip Corona Virüs salgını kapsamında alınan önlemler ve yaşanan 
seyahat engelleri sebebiyle 1-5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştireceğimizi 
bildirmek isteriz. 
 
Kaynak | diyarbakirtarimfuari.com 
  
  

  

Tiflis Senfoni Orkestrası & Şefika Kutluer 
 
Vakhtang Kakhidze şefliğinde turnelere devam eden Tiflis Senfoni 
Orkestrası'nın 7 Nisan akşamı ?Sihirli Flüt? lakaplı flüt sanatçımız Şefika 
Kutluer ile birlikte Mozart?tan Tchaikovsky?e uzanan bir repertuvar ile İş 
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Kuleleri Salonu?nda vermesi planlanan konser, Covid-19 önlemleri 
kapsamında iptal edildi. 
 
Kaynak | biletix.com 
  
  

  

Yangın Güvenliği Eğitimi ve Tatbikatı ertelendi 
 
Sivil Savunma Uzmanlığı'nın 07 Nisan 2020 tarihinde Eskişehir Osmangazi 
Ünversitesi Fen Edebiyat Fakültesi F5 Konferans Salonu'nda yapılması 
planlanan Yangın Güvenliği Eğitimi ve Tatbikatı etkinliği Covid-19 önemlemleri 
kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. 
 
Kaynak | ogu.edu.tr 
  
  

  

Shakespeare ve Müzik konseri iptal edildi 
 
7 Nisan 2020'de Erimtan Müzesi Konser Salonu'nda yapıllması planlanan 
'Shakespeare ve Müzik' konseri Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi. 
 
Kaynak | biletix.com 
 

       
 

 

  
  

  
 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=RqsrwA17JZpLlJiSMCHVGA..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=NMFrR35_CcZ3r94_on8LUw..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=NMFrR35_CcbO1IhdbdZSwA..&st=2

