
 

  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    

 

   
 

   

   

Bakan Koca'dan son dakika corona virüsü açıklaması: Türkiye'de iyileşen hasta sayısı giderek 

artıyor 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son 24 saate ilişkin veriler açıklandı. Sağlık 

Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 35 bin 344 test yapılırken, 3 bin 977 yeni vaka 

tespit edildi. Ayrıca, korona virüs dolayısıyla son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybederken, 

bin 523 kişi iyileşti. Bu sayılarla beraber, Türkiye genelinde yapılan toplam test sayısı 634 

bin 277'ye, toplam vaka sayısı 86 bin 306'ya, toplam vefat sayısı 2 bin 17'ye, toplam 

yoğun bakım hasta sayısı bin 922'ye, toplam entübe hasta sayısı bin 31'e ve toplam 

iyileşen hasta sayısı 11 bin 976'ya yükseldi. 

 
Kaynak | sabah.com.tr 

  
  

  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'bahar' uyarısı 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan corona virüs salgınıyla ilgili paylaşımda 

bulundu. Yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları 

kaydetti: "Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde 

ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. 

Evde kalalım." 

 
Kaynak | ntv.com.tr 

  
  

  

Sağlık Bakanlığı'ndan, 'immün plazma tedavisi' bilgilendirmesi 

 

Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından, "immün plazma tedavisi nedir', 'kimler bağışta 

bulunabilir', 'risk var mıdır', 'ücretli midir', ve 'bağış ve transfer süreci nasıl işler?' 

sorularının yanıtlarını içeren bilgilendirme notu paylaşıldı. Notta, immün plazma tedavisi, 

"Covid-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılay 

tarafından toplanan kan plazmasının kritik durumda olan hastalarda kullanılması yoluyla 

gerçekleştirilen tedavi yönetimidir" diye tanımlandı. 
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Kaynak | dha.com.tr 

  
  

  

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin corona virüsle mücadelesini değerlendirdi 

 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin yeni tip corona virüsle (Covid-19) 

mücadelesine ilişkin, "Yıllardır sağlık sistemine yapılan yatırımlar, erken ve yoğun tedavi 

uygulamaları, halkımızın sağduyusu ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ülkemiz, 

dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir" ifadelerini kullandı. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 

  
  

  

Cumhurbaşkanlığı önerdi! Corona virüsle ilgili yeni literatür 

 

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) 

ilgili, "pandemi" yerine "salgın", "bulaş" yerine "bulaşı", "peak" yerine "zirve", "entübe" 

yerine "solunum", "droplet" yerine "damlacık", "immün" yerine "bağışıklık", "pnömoni" 

yerine "zatürre", "filyasyon" yerine "türevi, türevsel" kelimelerinin kullanımını önerdi. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

YÖK Başkanı: Avrupa ve Amerika'dan daha hızlı karar aldık 

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, University World News'de yayınlanan 

makalesinde koronavirüs salgını öncesi yapılan hazırlığa işaret ederek, "Bu hazırlık, 

Türkiye'nin pek çok Avrupa ülkesine ve Amerika'daki pek çok üniversiteye göre daha hızlı 

karar almasını ve net uygulamalar için düzenleme yapmasını sağladı" dedi. 

 
Kaynak | hurriyet.com.tr 

  
  

  

48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi 

 

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması 

başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem 
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gerçekleştirildiğini bildirdi. 

 
Kaynak | dunya.com 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

 

   
 

   

   

Merkez bankalarıyla yeni swap hattı için görüşme halindeyiz 

 

COVID-19 salgınının ekonomi ve piyasalar üzerine olumsuz etkisini sınırlamak için, 17 

Mart, 31 Mart ve 17 Nisan'da önlemler aldıklarını hatırlatan TCMB Başkanı Murat Uysal, 

bu önlemlerin bankaların TL ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlama, reel 

sektörlerine kredi akışını sağlama, reeskont krediler ile ihracatçı firmalara nakit akışı 

sağlama ve para piyasası aktarım mekanizmasını desteklemek için devlet iç borçlanma 

senetleri (DİBS) piyasası likiditesini desteklemek amacını taşıdığını vurguladı. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Petrol fiyatı uzun süre bu seviyede kalmaz 

 

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, akaryakıt sektörünün, koronavirüs salgınına 

bağlı talep düşüşünden en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu söyledi. Erdem, bu 

süreçteki birincil önceliklerinin çalışanların, iş ortaklarının ve müşterilerin sağlığı 

olduğunu vurguladı. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Belirsizliği yönetirken iletişimde şeffaflık çok önemli 
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TSKB Ekonomik Araştırmalar Grup Yöneticisi Feridun Tur, uluslararası finans 

kuruluşlarının içinde bulunduğumuz krizle mücadele çerçevesinde dikkate almaları 

gereken üç konuyu şöyle sıralıyor: "Tedarik zincirinin kırılmasının olumsuz etkilerini 

bertaraf etmek, istihdamı güvence altına almak ve desteklemek; farklı sanayi ve hizmet 

sektörlerinde Covid-19 süreciyle belirgin hale gelen yapısal dönüşüm ihtiyacına kaynak 

ayırmak." 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Tüketimdeki düşüş sürüyor 

 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) yaptığı "Covid-19'un Tüketici 

Harcamalarına Etkisi-19 Nisan 2020" araştırması, salgın dolayısıyla tüketimdeki düşüşün 

sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre, 10 Nisan haftasında harcamalar, Türkiye'de ilk 

koronavirüs vakasının görüldüğü 13 Mart haftasına kıyasla yüzde 37 azalırken, tüm 

harcama kalemlerinde azalış görüldü. 

 
Kaynak | Cumhuriyet 

  
  

  

Covid-19'un Türk sağlık turizmine etkisi 

 

Korona virüs salgınının, ekonomik alanda birçok sektörü olumsuz yönde etkilemesiyle, 

bu bağlamda sağlık turizmi türleri olan medikal turizm, termal turizm, SPA-wellness, yaşlı 

ve engelli turizm sektörlerinde de çeşitli değişimler yaşanacağını belirten Atılım 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, "Ancak 

sağlık turizmi sezonluk bir turizm türü olmadığı için, bu değişimlerin turizm sektöründeki 

gibi etkisinin çok fazla olmayacağı kanaatindeyim. Kaybı telafi etme şansı vardır. Çünkü 

sağlık turizmi 12 aya yayılan bir turizm türüdür" dedi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 
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     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

   
 

   

   

Sivas'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi 

 

Sivas Valiliği tarafından ihtiyaç oranında halka dağıtılmak üzere mahalle ve köy 

muhtarlıklarında maske dağıtılmasının ardından açık alanlarda maske takılması zorunlu 

hale getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla vatandaşların konutlarından 

çıktıkları andan itibaren maske takmalarının zorunlu olduğu açıklandı. Maske 

takmayanlara ise Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarında 392 TL idari para 

cezası uygulanacağı belirtildi. 

 
Kaynak | hurriyet.com.tr 

  
  

  

Amacımız 3 ay içinde işlerimizin yüzde 51'ini online ortama taşımak 

 

"1.5 yıl önce dijitalleşme yatırımlarımıza başladık" diyen Sistem Global Danışmanlık 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, "Online işleri 2021'de devreye almayı 

planlamıştık. Ancak Covid-19 süreciyle işimizin dörtte birini online hale getirdik. 

Amacımız 3 ay içinde işlerimizin yüzde 51'ini online ortama taşıyabilmek" diyor. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Şehirlere karantinada cenaze izni kriteri 

 

Koronavirüsle mücadele kapsamında 31 ile giriş çıkış yasağının 15 gün uzatılmasının 

ardından uygulamanın detayları belli oldu. Seyahat izin belgesi ile ilgili düzenlemeleri 

paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hastaneden taburcu olan, cezaevlerinden salınan 

ve birinci dereceden yakınının cenazesine katılacak olanlara seyahat izni verileceğini 

açıkladı. 

 
Kaynak | Karar 
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Çalışanlarının ve toplumun sağlığına daha çok odaklanarak ilaçta sürdürülebilir üretimi hedefledi 

 

Recordati Grup Başkan Yardımcısı ve Güney Doğu Bölgesi Direktörü Dr. İsmail Yormaz, 

salgın ortaya çıkar çıkmaz alman bu önlemler kapsamında önceliklerini iki ana başlıkta 

topladıkların belirtti; Çalışanlarımızın sağlığını korumak. Toplumun sağlığını korumak 

için ilaçta sürdürülebilir üretimi sağlamak 

 
Kaynak | Sabah 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    
 

   
 

   

   

Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 340 bini aştı 

 

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün 

(Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 400 bini aşarken, ölü sayısı 

165 bini geçti. ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 585'e yükseldi. Öte 

yandan, Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı İtalya'da 23 bin 660'a, Fransa'da 19 bin 

718'e, İngiltere'de 16 bin 60'a, İspanya'da 20 bin 453'e, İran'da ise hayatını 5 bin 118'e 

çıktı. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 

  
  

  

Almanya'da 8 Türk daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti 

 

Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha yeni tip corona virüs (Covid-19) 

nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenlerden bazılarının kimsesi olmadığı ve bu 

nedenle Almanya'da defnedilecekleri bilgisi paylaşıldı. Corona virüs nedeniyle hayatını 

kaybedenlerin aile bireylerinde de corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 
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ABD'de can kaybı 39 bini geçti 

 

Dünya genelinde Covid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can 

kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine 

göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 508 artışla 735 bin 287'ye 

çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 9 artarak 39 bin 95'e ulaştı. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

Afrika için korkutan uyarı 

 

Asya, Avrupa ve ardından Amerika'yı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınının 

(Covid-19) bir sonraki merkez üssünün, dünyanın en yoksul kıtası Afrika olacağı 

kaygıları artıyor. Dünya çapında salgında can kaybı dün itibarıyla 161 bine, vaka sayısı 

ise 2 milyon 358'e yükseldi. 

 
Kaynak | Cumhuriyet 

  
  

  

WWF'den pandemi raporu 

 

WWF, yeni koronavirüs pandemisinin doğa tahribatı ve yaban hayvanı ticareti ile ilgisini 

ortaya koyan "Doğanın Yok Oluşu ve Pandemilerin Yükselişi" adlı çarpıcı bir rapor 

yayınladı. Rapora göre; yeni koronavirüs aslında Ebola, AIDS, SARS, kuş gribi ve 

domuz gribi gibi son yıllarda ortaya çıkan hayvan kaynaklı hastalıkların son örneği. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Virüs göçmenlere sıçradı 

 

İzmir Barosu, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan göçmenlerle ilgili araştırma 

yaparak rapor hazırladı. Raporda, 30 göçmen ve 1 güvenlik görevlisinin Covid-19 

testinin pozitif çıktığı belirlendi. 
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Kaynak | Cumhuriyet 

  
  

  

Burdur ve Isparta karantina merkezi oldu 

 

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşları Türkiye'ye 

getirilmeye başlandı. Antalya Havalimanı'na Kuveyt'ten uçakla gelen 348 Türk 

vatandaşı, sıkı önlemler alınarak 14 gün süresince karantinada kalacakları Isparta ve 

Burdur'a götürüldü. 

 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 

  
  

  

FAO'dan gıda krizi uyarısı 

 

FAO tarafından yapılan açıklamada, "Hiç bir kıta bu durumdan muaf değil. 

Afganistan'dan Haiti'ye Suriye'ye ve Myanmar'a kadar Covid-19 riski çatışmaların ve 

doğal felaketlerin etkilerini daha da şiddetlendiriyor. İhtiyaç duyulduğumuz her yerde 

çalışacağız; fakat FAO'nın krize yanıt stratejisi, Gıda Krizleri Küresel Raporu 

kapsamında hali hazırda gıda krizi yaşayan ülkeleri önceliklendirecek" denildi. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin inşaatı aralıksız sürüyor 

 

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda 

yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaat çalışmaları beklenenden 

daha hızlı devam ediyor. Gece gündüz hız kesmeden devam eden pandemi hastanesi 

yapım çalışmalarında çelik iskeletlerin duvarlar ve çatı kısımlarının yapımına devam 

ediliyor. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Kentte pozitif vaka oranında azalma var 

 

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, koronavirüsle mücadelede İzmir'de uygulanan test 
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sayısı, vaka oranlarının seyri ve hastanelerin kapasitelerine ilişkin açıklama yaptı. 

İzmir'in, yapılan test sayısında nüfusa oranla birinci il olduğunu ve Türkiye ortalamasının 

üstünde yer aldığını söyleyen Sürekli, günlük yapılan testlerde pozitif vaka oranının 

geçen hafta yüzde 13 iken bu hafta yüzde 5'e düştüğünü açıkladı. 

 
Kaynak | Posta İzmir 

  
  

  

'Tek Dünya' konserinde 128 milyon $ toplandı 

 

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle ABD'li şarkıcı Lady Gaga öncülüğünde 

düzenlenen One World: Together At Home, sekiz saat boyunca aralıksız sürdü. Paul 

McCartney, Elton John, The Rolling Stones, Celine Dion, Jennifer Lopez, Alicia Keys, 

Andrea Bocelli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı şarkılar söyledi. 

Programda farklı ülkelerden sağlık çalışanlarını alkışlama görüntüleriyle balkon ve 

pencerelerden verilen canlı konserlerden örnekler de sunuldu. Etkinlikte Kovid-19'la 

mücadele için 127,9 milyon dolar bağış toplandı. 

 
Kaynak | Cumhuriyet 

  
  

  

'Hayat Eve Sığar' uygulaması hizmete sunuldu 

 

Covid-19 ile mücadelede 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçirildi. Mobil 

uygulamayla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk 

durumunu anlık görebilecek. Covid-19 ile mücadelede 'Hayat Eve Sığar' mobil 

uygulaması hayata geçirildi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

TÜBİTAK'tan C0VID-19'a çözüm önerilerini araştırma çağrısı 

 

TÜBİTAK, dünyayı ve Türkiye'yi ekonomik ve sosyal açıdan geniş kapsamlı etkileyen 

Covid-19'un sosyo-ekonomik etkilerini araştırmak ve çözüm önerileri sunmak üzere 

araştırmaları destekleyecek. Küresel salgının etkilerinin sosyal bilimler yönünden 

incelenmesi ve çözüm önerileri geliştirmek üzere "Covid-19 ve Toplum: Salgının Sosyal 

ve Beşeri Etkileri, Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler TÜBİTAK SOBAG" başlığı 

altında proje çağrısı yayımlandı. 
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Kaynak | Dünya 

  
  

  

Pekin'e soruşturma talebi 

 

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de krizin kötü 

yönetildiği eleştirileri ve büyüyen işsizlik rakamları nedeniyle sıkışan Beyaz Saray'ın 

sistematik olarak hedef aldığı Pekin'e uluslararası baskılar artıyor. Washington 

yönetiminden kimi isimlerin ve ABD basınının gündeme getirdiği, Covid-19'un Çin'in 

Wuhan kentindeki yüksek güvenlikli viroloji laboratuvarından yayıldığı iddiaları sürerken 

Pekin'e şeffaflık ve hesap vermesi yönünde çağrıda bulunan ülkeler arasına Avustralya 

ve Almanya da katıldı. 

 
Kaynak | Cumhuriyet 

  
  

  

İzmirli firmadan koronavirüs testi üretimi başarısı 

 

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'de üretim yapan 

bir firmanın (Türklab Firması) 'Kovid-19' antijen ve antikor tanı kiti üretim projesinin 

TÜBİTAK tarafından olumlu karşılanmasının son derece gurur verici olduğunu belirtip, 

"Söz konusu firmamızın küresel virüs salgınına karşı, dünyada bir ilk olan, Covid-19 

antijen ve antikor tanı kiti üretim projesinin TÜBİTAK' tarafından olumlu 

değerlendirilmesi, bizleri son derece mutlu etmiş, gururlandırmış ve heyecanlandırmıştır" 

dedi. 

 
Kaynak | hurriyet.com.tr 

  
  

  

Bazı Arap ülkelerinde corona virüs kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı 

 

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal 

Fevrar, yaptığı açıklamada, 8 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini, böylelikle 

toplam can kaybının 375'e yükseldiğini belirtti. Fevrar, 95 kişinin daha enfekte olmasıyla 

toplam vaka sayısının 2 bin 629'a yükseldiğini, iyileşen sayısının ise 1047 olduğunu 

ifade etti. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 
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Covid-19 küresel mücadelesinde fark yaratacak iş birlikleri 

 

Çin merkezli global biyoteknoloji şirketi Clover'ın C0VID-19 aşı araştırma programlarına 

adjuvan teknolojisi ile halihazırda destek veren GSK çalışmalarını genişletiyor. GSK'nın 

adjuvan teknolojisi, tedavide aynı etkiye ulaşabilmek için doz başına gerekli olan aşı 

protein miktarını azaltarak daha fazla aşının üretilebilmesini sağlıyor ve böylece daha 

fazla insanın korunmasına katkıda bulunuyor. 

 
Kaynak | Sabah 

  
  

  

Sosyal mesafe kalıcı 

 

Covid-19'la mücadelenin devam ettiği bir dünyada ekonomiler kademeli olarak açılsa da 

sosyal mesafe, maske, dezenfektan, ateş ölçer ve test gibi unsurlar aşı bulunana kadar 

kalıcı olmaya devam edecek. Müşteri ve çalışanları koruyarak iş başı yapabilmek, 2020 

yılı boyunca yönetim kurullarının gündeminde olacak. 

 
Kaynak | Dünya 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Koronavirüs Sağlık Haberleri    

         

   

   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

   
 

   

   

Plazma bağışla hastaları iyileştir 

 

Koronavirüs salgınında ağır durumdaki hastalar için çare olabileceği düşünülen pasif 

antikor tedavisi için Türkiye'de ilk adım atıldı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de etkili olan 

koronavirüs salgınında ihtiyaç duyan hastalarda kullanılmak üzere 'immün plazma' 

yönteminin temini ve kullanımı konusunda çalışma başlatıldığını açıklamasının ardından 

Türk Kızılavı "Sen iyileştin şimdi iyileştirme sırası sende" sloganıyla iyileşmiş 
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hastalardan plazma kan ürünü toplamaya başladı. 

 
Kaynak | Sabah Güney 

  
  

  

Cerrahi maskeler korona virüsün bulaşma oranını yüzde 60 engelliyor 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Arık, cerrahi (tıbbi) 

maskelerin öksürme ya da aksırma sırasında ağızdan çıkacak partiküllerin etrafa 

saçılmasını yüzde 60 oranında engellediğini belirterek, "O nedenle burada sosyal 

mesafe dediğimiz 1 ila 1.5 metrelik mesafeyi yine de korumamız gerekiyor" dedi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Bilim insanlarından dünyayı sarsacak iddia 

 

Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları şu ana kadar uluslararası 

kamuoyunun salgın ile ilgili bildiği bütün verilerin ve bilgilerin yanlış olduğunu belirterek, 

"Koronavirüs aslında Wuhan'da çıkmadı. Bunun çok daha öncesi var. Salgının 2019 

yılının Eylül ayında başladığına dair kanıtlarımız var" duyurusunu yaptı. 

 
Kaynak | cumhuriyet.com.tr 

  
  

  

Prof. Dr. Yıldız: Coronada mayıs ayı belirleyici olacak 

 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Erciyes Üniversitesi'nde üzerinde çalışma yaptığımız 

corona virüsü var. Aşı çalışmalarında virüsün zayıf yönü araştırılıyor. Hastalık ortadan 

kalkmadı, mayıs ayı virüsün süresi hakkında belirleyici olacak" dedi. 

 
Kaynak | sozcu.com.tr 

  
  

  

Hamilelere uyarılar 

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim 
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Üyesi ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Şafak Olgan, tüm 

dünyayı etkileyen Covid-19 enfeksiyonunu gebelik sırasında geçirmiş sınırlı sayıda gebe 

olduğunu belirterek, gebelerde virüsten korunma adına alınması gereken önlemlerin, 

gebe olmayan bireylerden çok farklı olmadığını vurguladı. 

 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 

  
  

  

'Dışarıdan sipariş edilen yemekleri tekrar ısıtın' uyarısı 

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özkan, "Sipariş edilen 

pişmiş gıdaları fırın, mikrodalga, tost makinesi ya da doğal gaz ocaklarında tekrar 

ısıtarak üzerindeki tüm bakteri ve virüslerden kurtulma şansımız vardır. Her ne kadar 

yediğimiz gıda iyi pişmiş de olsa temas yoluyla virüsün bulaşma ihtimalini artırır" dedi. 

 
Kaynak | haberturk.com 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Etkinliklere Dair Haberler    

         

   

   Etkinliklere Dair Haberler    
 

   
 

   

   

Bülent Ortaçgil konseri iptal edildi 

 

20 Nisan 2020 tarihinde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılması 

planlanan Bülent Ortaçgil konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi. 

 
Kaynak | biletix.com 

  
  

  

Borusan Quartet konseri iptal edildi 
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20 Nisan 2020 tarihinde Kadıköy Süreyya Operası'nda yapılması planlanan Borusan 

Quartet konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi. 

 
Kaynak | biletix.com 
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