
 

  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    
 

   
 

   

   

Türkiye'de son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. 
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 611 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 
119 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 95 bin 591, can 
kaybının 2 bin 259 olduğunu bildirdi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Cumhurbaşkanı'ndan corona virüsü (koronavirüs) açıklaması 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan 
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında açıklamalarda bulundu. 
Türkiye'nin dünya genelinde olduğu gibi koronavirüs salgını ile yoğun 
mücadele içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, "Temelde bir sağlık sorunu 
olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla da İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Özellikle gelişmiş ülkelerin böyle 
kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili tüm 
öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

İletişim Başkanı Altun: 'Bayram sonrasında hayatın hepimiz için normale dönmesini 

ümit ediyoruz' 
 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hükümetin hem yurt içinde hem de yurt 
dışında Covid-19 ile mücadele ederken, bir yandan da Suriye, Libya ve Ege 
Denizi gibi dış politika meselelerinde çalışmalarını sürdürdüğüne işaret etti. 
Altun, "Ramazan ayında sıkı tedbirleri artırarak bayram sonrasında hayatın 
hepimiz için normale dönmesini ümit ediyoruz" dedi. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
  
  

  

DSÖ: COVID-19'un kaynağı bir hayvan, laboratuvar değil 
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (COVID-19) insanlara "bir 
hayvandan" bulaştığını, Çin'deki bir laboratuvardan çıkıp yayıldığı yönündeki 
iddiaların doğru olmadığını belirtti. DSÖ Kıdemli Sözcüsü Fadela Chaib, şu an 
Covid-19'a karşı bir aşı veya ilacın olmadığını hatırlatarak, dünyanın dört bir 
yanından bilim insanlarının hastalığa çare bulmak için çalıştığını söyledi. 
 
Kaynak | dunya.com 
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DSÖ uyardı: Henüz en kötüyü görmedik 
 
Pek çok ülke, koronavirüsle mücadele kapsamında alman önlemleri 
gevşetmeyi tartışırken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni bir uyarı geldi. 
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgında henüz 'en kötü 
durumla' karşılaşılmadığını söyledi. 
 
Kaynak | Hürriyet 
  
  

  

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışı temsilcileriyle corona virüsün etkilerini değerlendirdi 
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki çok sayıda 
büyükelçi ve daimi temsilcisiyle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine 
ilişkin video konferans görüşmesi yaptı. Batı Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, 
Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki temsilcilerle Kovid-19'un etkilerini ele 
aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu 
zorlu süreçte fedakarca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum." ifadesini kullandı. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ramazan tedbirleri genelgesi 
 
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine" Ramazan Tedbirleri" konulu genelge 
gönderdi. Genelge ile yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl 
Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi 
kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına 
müsaade edilmeyecek. Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde 
oluşabilecek pide kuyrukları için fırınlardaki üretim iftardan 2 saat önce 
sonlandırılacak. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Mehmetçiklere korona virüs koruması 
 
Yeni celp işlemi ile terhis işlemlerinin korona virüs tedbirleri kapsamında 
ertelendiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, silah altında bulunan mevcut 
Mehmetçikler için ne gibi tedbirler alındığını Çorlu'da bulunan 66. Mekanize 
Piyade Tugay Komutanlığı'nda tanıttı. Yeni tip korona virüs (COVID-19) 
tedbirleri kapsamında askeri birliklerde Mehmetçikler için ne gibi koruma 
önlemleri alındığı tek tek anlatıldı. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
  
  

  

Madenciliği korumaya yönelik tedbirler açıklandı 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle madencilik sektörüne yönelik tedbirler alındığını duyurdu. Bakanlığın 
resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, COVID-19 salgını süresince 
yerli üretimin desteklenmesi ve istihdamın korunması amacıyla madencilik 
sektörüne yönelik özel tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, 
madenciliğin, enerji, imalat ve inşaat sektörleri başta olmak üzere pek çok 
sektöre ham madde tedarik eden stratejik bir sektör olduğunun altı çizildi. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Sözcü Aksoy: Fransız Hükümeti, Türkiye'yi tehdit olarak görmekten vazgeçmelidir 
 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı 
Jean-Yves Le Drian'ın Türkiye'ye yönelik ifadeleri hakkında, "Fransa'ya 
tavsiyemiz, Covid-19 salgını karşısında sağlıklarını korumaya ve yaralarını 
sarmaya odaklanmasıdır. Fransız Hükümeti'nin, rekabet ihtirasından sıyrılarak, 
Türkiye'yi bir tehdit olarak görmekten vazgeçmesi gerekmektedir" dedi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  
     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    
 

   
 

   

   

'COVID-19 Salgınına Karşı Türkiye'nin Direncini Artırmak' 
 
TSKB Ekonomik Araştırmalar son raporunda COVID-19 salgınının dünya 
genelinde yarattığı ekonomik sonuçlara ve önümüzdeki döneme ilişkin 
değerlendirmelerini paylaştı. "COVID-19 Salgınına Karşı Türkiye'nin Direncini 
Artırmak" başlıklı rapor, finansal kaynaklar dahil tüm imkanların esnek bir 
şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekerken, hızlı bir iktisadi iyileşme ve 
sağlıklı bir finansman dengesi için çözüm önerileri sunuyor. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Pandemi sonrası ekonomik tablo: Batı kötümser, doğu iyimser 
 
Ipsos'un 15 ülkede 29 bin katılımcıyla yaptığı "Pandemi sonrasında ekonomik 
toparlanma beklentileri"ne yönelik araştırma, Batı dünyasının koronavirüsle 
birlikte büyük bir travma yaşadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, özellikle 
gelişmiş ülkelerde koronavirüs salgını sonrasında ekonomide hızlı bir 
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toparlanma beklenmiyor. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Binlerce ürüne ek vergi 
 
Koronavirüsün (COVID-19) ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla, maliye 
yönüyle kamuya olan yükümlülükler iki vergi sirküleri ve 24 Mart tarihli 518 
sayılı VUK tebliği ile çeşitli tarihlere ertelendi. Bu ertelemelerin bir kısmının 
tüm mükelleflere, bir kısmının ise mücbir sebep kapsamına giren mükelleflere 
hitap etmesi, uygulamada çeşitli sorunların yaşanmasına sebep KDV 
beyannamesi 28 Nisan'a uzatıldı. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Merkez'den düşük hızlı indirim bekleniyor 
 
Koronavirüs salgınının etkileri Türk Lirası'nda ağır hissedilirken Merkez 
Bankası Para Politikası Kurulu nisan toplantısı için bir araya gelecek. Yılın 
başından itibaren 225 baz puan indirim yaparak politika faizini yüzde 9,75'e 
çeken Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısı için piyasada beklentiler 25- 50 
baz puan etrafında şekilleniyor. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

MAKSİAD: Ekonomi Bilim Kurulu devreye sokulmalı 
 
Denizli Makine Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Sarı, COVID-19 
pandemisiyle mücadelede devletin yanı sıra başta TOBB olmak üzere, 
mesleki oda ve birliklerin de elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Sarı, 
"TOBB ve mesleki birlikler hızla devreye girmeli, kaynaklarım kullandırmalı. 
Zaman, her şeyi devletten bekleme zamanı değildir" dedi. 
 
Kaynak | Dünya 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

       

   
ÇAYKUR'dan 44 maddelik eylem planı 
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ÇAYKUR, 2020 yaş çay alım sezonu ile ilgili koronavirüs ile mücadele 
kapsamında tedbirler almak için yapılan toplantıda 44 maddelik acil eylem 
planı oluşturuldu. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

TÜPRAŞ, üretim ve satış beklentisini düşürdü 
 
Dünya petrol fiyatlarında yaşanan büyük düşüş ve virüs salgını Türkiye'nin en 
büyük rafinerilerinden TÜPRAŞ'ın da beklentilerini revize etmesine neden 
oldu. TÜPRAŞ, koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılı için üretim beklentisini 
28 milyon tondan 24 milyon tona, satış beklentisini ise 29 milyon tondan 25 
milyon tona düşürdü. 
 
Kaynak | Sözcü 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    
 

   
 

   

   

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 170 bin 482 
 
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını 
kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 170 bin 482'ye, virüs tespit edilen kişi 
sayısı 2 milyon 482 bin 556'ya yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 652 bin 
479'a çıktı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa'da da 
yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, 
İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 20 bin 852'ye yükselirken; vaka 
sayısı da 200 bin 210'a çıktı. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
  
  

  

AFAD: 'Karantinadaki vatandaşlardan 30 bin 808'i tahliye edildi' 
 
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs salgını ile mücadele 
sürecinde yurtlarda karantinaya alınan kişilerden 30 bin 808'inin tahliye 
edildiğini açıkladı. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
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Almanya'dan gelen 285 kişi Yozgat'a getirildi 
 
Almanya'dan Yozgat'a gelen biri çocuk 285 Türk vatandaşı, yeni tip korona 
virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kredi 
ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
  
  

  

ABD'de korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bini geçti 
 
ABD'de korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. 
Ülkede toplam vaka sayısı 792 bin 938'e yükselirken, korona virüs nedeniyle 
hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 518'e ulaştı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

FAO: Salgın açlık krizine dönüşebilir 
 
Gıda Krizleri Küresel Ağı tarafından yayınlanan 2020 Küresel Gıda Krizleri 
Raporu'na göre 2019 itibarıyla 55 ülkede 135 milyon kişi gıda güvencesi 
açısından kriz düzeyinde veya daha kötü durumda... Bu kişilerin 73 milyonu 
Afrika, 43 milyonu Orta Doğu ve Asya, 18,5 milyonu Latin Amerika, 0,5 
milyonu ise Avrupa'da yaşıyor. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Corona virüs artık o listede! Resmi Gazete'de yayımlandı 
 
Bulaşıcı hastalıkların sürekli ve sistematik olarak gözetlenerek analizindeki 
(sürveyans) esasların belirlendiği yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmelikte 
yer alan 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne Covid-19 (yeni 
coronavirüs hastalığı) eklendi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

ABD'den Çin'e koronavirüs göndermesi: Çin ticari amaçlar için verileri gizliyor 
 
Dünyanın büyük kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren yeni tür 
koronavirüse ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında söz 
dalaşı sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, 
Pekin yönetimine göndermede bulunarak, "Çin koronavirüs verilerini ticari 
yarışı kazanmak amacıyla bir aşı üretmeye çalıştığı için gizliyor" dedi. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
  
  

  

Bazı Arap ülkeleri Coronavirüs kısıtlamalarını hafifletiyor 
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önleyici tedbirlerin azaltılmasının veya 
kaldırılmasının virüsün yeniden yayılması üzerindeki etkisine ilişkin uyarıda 
bulunurken, Ürdün, Filistin, Tunus, Yemen ve Irak'ta sokağa çıkma yasağı 
uygulanan saatlerin kısaltılacağı belirtildi. 
 
Kaynak | sabah.com.tr 
  
  

  

ABD'de Covid-19 protestolarının ardından kritik karar 
 
ABD'nin Georgia eyaleti Valisi Brian Kemp, 24 Nisan'dan itibaren karantina 
kısıtlamalarının hafifletileceğini, bazı iş yerlerinin açılacağını bildirdi. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
  
  

  

Covid-19 salgını için ilaç üretimini hızlandıracak kritik enzim üretilecek 
 
Bartın Üniversitesi'ndeki çalışmalarla yeni tip Korona virüs (Covid-19) 
tedavisinde kullanılacak önleyici ve tedavi edici ilaçların testleri için gereken 
kritik öneme sahip enzim üretilecek. Bu sayede, Korona virüs salgını için ilaç 
çalışmalarındaki süreç hızlandırılacak. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
  
  

  

Hollanda'da Covid-19 önlemleri gevşetiliyor 
 
Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kademeli olarak bazı 
kısıtlamaları hayata geçiren Hollanda hükümeti, 11 Mayıs itibarıyla ilkokulların 
açılmasına izin verdi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Afyonkarahisar'da 4 bilim insanı, yoğun bakımda virüsü süzen bir cihaz geliştirdi 
 
Afyonkarahisar'da bir gurup bilim insanının, Covid-19 hastalarının tedavi 
gördüğü yoğun bakımlarında kullanılan ventiletörler için kısa sürede 
geliştirdiği "UV-C" sterilizatör filtre ile sağlık çalışanlarının daha güvenilir bir 
ortamda çalışmaları sağlanacak. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
  
  

  

Çin'de koronavirüs tedavisi alan doktorların ten rengi değişti! 
 
Wuhan'daki iki Çinli doktorun cildi, ciddi koronavirüs enfeksiyonlarından 
kaynaklanan karaciğer hasarından sonra önemli ölçüde daha koyu bir renge 
büründü. Çin'deki uzmanlar, Doktorlar Yi Fan ve Hu Weifeng'in iki aylık 
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tedaviden sonra koronavirüsü yendiklerini ancak her ikisinde de cilt 
pigmentasyonunda değişiklik meydana geldiğini belirtti. 
 
Kaynak | haberturk.com 
  
  

  

KOBi'lere üretim ve lojistik için yeni adres 
 
Esenyurt'ta inşa edilen Modern Sanayi Merkezi, virüs sonrasına hazırlanıyor. 
Alzamil Yatırım Müdürü Çuhadar virüs sonrası KOBİ'lerin lojistik depolama 
alanı olan merkezlere ihtiyacın artacağını söyledi. 
 
Kaynak | Akşam 
  
  

  

Doktor kapsam dahilinde 
 
Türk Nippon Sigorta, koronavirüs salgını nedeniyle, "Sağlığınız Bizde" ürünü 
kullanıcılarına ve bu ürünü satın almak isteyenlere Covid-19 teminatının 
poliçeye dahil edildiğinin müjdesini verdi. 
 
Kaynak | Milliyet 
  
  

  

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını' canlı yayında içerek tanıttı 
 
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, koronavirüse karşı 
geliştirdiklerini iddia ettiği bitkisel ilacı kameralar önünde içti. İlaç, sıtma 
tedavisinde de kullanılan artemisia içeriyor. 
 
Kaynak | aksam.com.tr 
  
  

  

Hava kirliliği 29 büyükşehirde yüzde 32 azaldı 
 
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını 
nedeniyle alınan önlemler, hava kirliliğini yüzde 32 oranında azalttı. Türkiye'de 
vatandaşların Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evde kalması, araç 
kullanımını büyük oranda düşürdü. İnsanların evde kalması havanın kalitesini 
iyileştirirken, kirliliğin azalmasını sağladı. 
 
Kaynak | t24.com.tr 
  
  

  

Corona virüs sonrası sirke satışı katlandı 
 
Corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürüyor. Yetkililerin çağrısıyla 
evlerine kapanan tüketicilerin şu sıralar en önem verdiği şeylerin başında 
'hijyen' geliyor. Evlerini doğal yollarla temizlemeyi tercih eden tüketiciler 
özellikle 'sirke'ye rağbet ediyor. Öte yandan Türkiye'den bu yılın ilk çeyreğinde 
yapılan sirke ihracatından da 1 milyon 158 bin dolarlık gelir elde edildi. En 
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fazla sirke Suudi Arabistan'a gönderilirken, İsrail'e yapılan ihracat geçen yılın 
aynı dönemine göre ikiye katladı. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

ABD'de seçimler ertelenir mi 
 
Koronavirüs salgınının en fazla can kaybına yol açtığı iilke olan ABD, bu 
pandemiye kritik seçim yılında yakalandı. Normal şartlarda ABD'nin 3 Kasım 
2020'de seçimlere gitmesi gerekiyor. BBC'nin haberine göre ülkede başkanlık 
seçimlerinin akıbeti tartışma konusu. 
 
Kaynak | Hürriyet 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Sağlık Haberleri    

         

   

   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

   
 

   

   

'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil' 
 
Koronavirüs salgının ardından endişe yaşayan vatandaşlar kan bağışında 
bulunmayınca Kızılay'ın kan stoku yüzde 50'ye kadar düştü. Türk Kızılay 
Adana İl Başkanı Ramazan Saygılı, "Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani 
değil. Şu an kritik seviyede olan kan stokumuzu artırmamız gerekiyor" dedi. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
  
  

  

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Bu yaz sahillerde iç içe geçmek olmayacak 
 
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, haziran 
ayında corona virüs tedbirlerinde bir miktar azalma olacağını belirterek, "Ama 
geçen yaz gibi bir yaz olacağını düşünmeyelim. Sahillerde geçen yaz gibi iç 
içe geçmek gibi bir şey olmayacak. Bir miktar rahatlamamız olacaktır sadece" 
dedi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Sosyal medyada plazma aramayın 
 
Koronaviriisle mücadelede resmi olarak plazma antikor tedavisine 
başlanmasının ardından hasta yakınlarının sosyal medyadan bağışçı araması 
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üzerine uzmanlar uyarıda bulundu. Türk Hemotoloji Derneği Araştırma 
Sekreteri ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Meltem Kurt Yüksel, "Hastaya özel bağışçı aranması doğru bir 
yaklaşım değil. Hasta ve yakınları açısından da suistimale açık, güvensiz bir 
yöntem. Bu iş Sağlık Bakanlığı ve Kızılay kontrolünde yapılıyor. Uygun 
bağışçılar resmi yollardan izleniyor" dedi. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Corona virüsünde son durum: Covid-19'un yeni etkileri ortaya çıktı 
 
Corona virüsüne erken müdahaleyi eden ülkelerden biri olan Almanya'da 
sağlık politikasını şekillendiren ve Covid-19 ile mücadele eden en etkin kurum 
olan Robert Koch Enstitüsü flaş bir açıklama yaptı. Kuruluşun başkan 
yardımcısı Profesör Schaade, "Covid-19'un kalbe ve böbreklere zarar verdiği 
ve kan pıhtılaşmasına sebep olduğunu tespit ettik" dedi. 
 
Kaynak | sozcu.com.tr 
  
  

  

Çocuklar da virüsü taşıyor 
 
Almanya'nın kamu sağlığı kuruluşu Robert Koch enstitüsü, koronavirüsünün 
yayılmasında çocukların fazla rol oynamadığı tezine karşı çıktı. Alman 
kurumu, "çocukların boğazlarında, hiçbir semptom göstermeseler bile, 
yetişkinlerdeki kadar virüs bulundu" dedi. 
 
Kaynak | cnnturk.com 
  
  

  

Kurala uyarsak koronayı yeneriz 
 
Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemleri, tedavi yöntemlerini, test ve 
vaka sayılarını Hürriyet Akdeniz'le paylaşan Antalya Pandemi Kurulu Üyesi ve 
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Pek çok ülkeye 
göre çok erken dönemde önlem almaya başladık ve duruma hâkim olduk" 
dedi. 
 
Kaynak | Hürriyet Akdeniz 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Etkinliklere Dair Haberler    

         

      Etkinliklere Dair Haberler    
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Host Summit / Uluslararası Konaklama ve Gastronomi Yatırım Zirvesi ertelendi 
 
Host Summit / Uluslararası Konaklama ve Gastronomi Yatırım Zirvesi, 
koronavirüsü için alınan tedbirler kapsamında 16 Haziran tarihine ertelenmiştir 
 
Kaynak | imglore.com 
  
  

  

Cenk Eren konseri iptal edildi 
 
22 Nisan 2020 tarihinde Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da 
gerçekleşmesi planlanan Cenk Eren konseri Covid-19 tedbirleri kapsamında 
iptal edildi. 
 
Kaynak | biletix.com 
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