
 

  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    

 

   
 

   

   

Bakan Fahrettin Koca Türkiye'deki coronavirüs vaka sayısını açıkladı 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Nisan tarihine ait Türkiye'deki son coronavirüs vaka ve 

vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre bugün 40.520 test yapıldı ve 

3783 yeni vaka tespit edildi. Bugün 121 kişi ise hayatını kaybetti. Bakan Fahrettin Koca 

bugün 1822 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı ve toplamda 10.453 kişi iyileşmiş oldu. 

 
Kaynak | sabah.com.tr 

  
  

  

Sağlık Bakanı Koca'dan umut verici açıklamalar: Koronavirüste 7 hafta hesabı 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün, Bilim Kurulu toplantısının ardından umut verici 

açıklamalar yaptı: "Vaka artış hızı düşüyor. Bir hafta 10 gün içinde 'pik noktası', 

devamında 2 haftalık 'plato', 2-3 hafta içinde de düşeceğini düşünüyoruz. Ama bu bizi 

rahatlatmasın, sıkı tedbire devam." 

 
Kaynak | hurriyet.com.tr 

  
  

  

Fahrettin Koca'dan hastane açıklaması 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır hale 

getireceklerini bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 

Sancaktepe'de inşa edilen hastaneye ilişkin, "Sancaktepe'deyiz. Salgın, deprem ve afet 

hastanemiz hızla inşa ediliyor. 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yataktan 

oluşan çok amaçlı hastanemiz her türlü ihtiyaç halinde tam kapasite hizmet verecek. 

Türkiye, sağlık sistemiyle dünyada fark yaratmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 72 ülkeden 105 sefer daha planlandı 

 

NTV canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında Covid-19'dan hayatını 

kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı. Çavuşoğlu, "72 

ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize 

getirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 

  
  

  

Bakan Çavuşoğlu: Artık salgın sonrasında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı programda Kovid-19 salgını, dış politikadaki 

gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Yurt dışında Kovid-19 salgını nedeniyle 

hayatını kaybeden Türk vatandaşların sayısının 342'ye yükseldiğini aktaran Bakan 

Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 74 

ülkeden 25 binden fazla Türk vatandaşını Türkiye'ye getirerek, yurtlarda karantinaya 

aldık" ifadelerini kullandı. 

 
Kaynak | posta.com.tr 

  
  

  

Koronalı bölge için anlık bildirim 

 

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınıyla mücadelede 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını 

tamamen devreye soktu. Geçtiğimiz günlerde, koronavirüs testi pozitif çıkanlara, tanı 

konulanlarla teması olan risk grubundaki kişilere, kronik rahatsızlığı olanlara izolasyon 

altında olması gereken yerden başka bir bölgeye gittiğinde bu kişiler adım adım izlenip, 

sistem devreye girerek uyan mesajı göndermeye başlamıştı. Uygulama ile şimdi de henüz 

hastalıkla karşılaşmamış vatandaşların ise harita üzerinden riskli bölgeleri anlık olarak 

görmesine imkân verilerek oralardan uzak durmaları sağlanacak. 

 
Kaynak | Hürriyet 

  
  

  

Antikor testi virüsü değil bağışıklığı ölçüyor 

 

Birçok ülkenin uyguladığı stratejiler Kovid-19 salgınıyla mücadelenin anahtarının testler 

olduğunu gösteriyor. Son dönemde ise kan yoluyla bağışıklık sistemindeki proteinleri 

kontrol ederek virüse dair çıkarım yapmayı sağlayan antikor testleri hızla yaygınlaştı. 
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Dünya Sağlık Örgütü bu testlere karşı uyarıda bulunarak testlerin faydalı olduğu 

konusunda şüpheleri olduğunu belirtti. 

 
Kaynak | Karar 

  
  

  

Kültür ve Turizm Bakanı hayatın normale döneceği tarihi verdi 

 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NTV'de koronavirüse ilişkin önemli 

açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy "Gerekli önlemleri alan tesislere sertifika verilecek, 

faaliyete geçebilecek" dedi. Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle: "Mayıs sonuna doğru 

normalleşme başlayabilir. Turizm personeli kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılsın..." 

 
Kaynak | posta.com.tr 

  
  

  

DSÖ'den kritik uyarı! 'Yeni virüsleri engellemek için şart' 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vahşi 

hayvan pazarlarının yalnızca gerekli koşulları sağlaması durumunda yeniden açılması 

gerektiğini söyledi. Yeni virüslerin yüzde 70'inin hayvanlardan insanlara bulaştığının 

tahmin edildiğini kaydeden Ghebreyesus, yaşanacak başka salgınları önlemek için 

pazarlarda vahşi hayvan satışının düzenlenmesi gerektiğini söyledi. 

 
Kaynak | aksam.com.tr 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

 

   
 

   

   FAO Temsilci Yardımcısı Dr. Selışık: 'Dünya gıda sanayini zorlu bir dönem bekliyor'    
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Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Temsilci Yardımcısı Dr. 

Ayşegül Selışık, TGDF Akademi'nin davetlisi olarak katıldığı video konferansta Covid-

19'un dünyada ve Türkiye'de tarımsal faaliyetlere olan etkisini değerlendirdi. TGDF 

Akademi'nin video konferans yöntemiyle düzenlediği programı çok sayıda katılımcı takip 

etti. Selışık, COVID-19 ve bundan sonra çıkabilecek salgınların tarımı ciddi etkileme 

potansiyeli bulunduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

COVID-19'un etkisi en az bir yıl sürecek 

 

KPMG Türkiye, koronavirüs salgınının Türk iş dünyasını nasıl etkilediğini araştırdı. 

Ankete katılan iş dünyası temsilcileri pandeminin ekonomiye olumsuz etkisinin ortadan 

kalkması için en az bir yıla ihtiyaç olduğu görüşünde. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Otomotivde salgın nedeniyle daralma beklentisi 

 

Koronavirüs sebebiyle düşen iş hacimlerinin, otomotiv bayilerinde, 3 aylık dönemde 1 ila 

3 milyon TL arasında zarara yol açacağı tahmin edildi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Geçen ay 763 şirket kapandı 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) yayımladığı verilere göre, koronavirüs 

salgınının ilk ekonomik etkilerinin görülmeye başlandığı mart ayında, geçen yılın aynı 

ayına kıyasla kapanan şirket sayısı yüzde 19.2 artarak 763 adet oldu. 

 
Kaynak | Sözcü 

  
  

  

Kısa çalışma 29 Şubat'tan itibaren geçerli olacak 
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Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren teklif resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayı 

kolaylaştıran hükmü 29 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Çin ekonomisi rekor daraldı: Yüzde -6,8 

 

COVID-19 salgınının dünya ekonomileri üzerindeki yıkıcı etkisi büyüme verilerine de 

yansımaya başladı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık 

bazda beklentilerin de üzerinde yüzde 6.8 oranında küçülme kaydetti. 

 
Kaynak | Dünya 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

   
 

   

   

Seyahat izin belgesi ile ilgili yeni düzenleme 

 

İstanbul Valisi Ali Yerlikay, seyahat izin belgesi taleplerinin alınması için gerekli koşullara 

ilişkin ise şunları kaydetti: "İçişleri Bakanlığına ait Alo 199, İçişleri Bakanlığı e-başvuru 

sistemi, kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru usulleri geçerli 

olacaktır. Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş ya da gidiş/geliş şeklinde 

düzenlenecektir. Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, 

gidiş-geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacaktır." 

 
Kaynak | posta.com.tr 
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Online bayilikle satın alma dönemi  

 

Alfa Romeo ve Jeep, kurduğu dijital altyapı ile Türkiye'deki tüm bayilerinde online 

görüşme hizmeti vermeye başladı. Bu sayede, müşteriler bayi web siteleri veya sosyal 

medya kanalları aracılığıyla diledikleri bayinin temsilcisine saniyeler içerisinde 

bağlanabilecek. 

 
Kaynak | cnnturk.com 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    
 

   
 

   

   

Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 2 milyon 250 bini geçti 

 

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-

19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 

"Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 154 

bin 311 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 574 bin 386 kişi iyileşti. İtalya'da 22 bin 

745, İspanya'da 20 bin 2, Fransa'da 18 bin 861, İngiltere'de 14 bin 576, İran'da 4 bin 

958, Belçika'da 5 bin 163, Almanya'da 4 bin 352, Çin'de 4 bin 632, Hollanda'da 3 bin 

459, Brezilya'da 2171, Türkiye'de 1769 kişi hayatını kaybetti. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti 

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler artarak devam 

ediyor. Daha çok 30 büyükşehir odaklı alınan tüm tedbirler, vaka sayısının nüfus oranına 

göre fazla olduğu için Zonguldak'ı da kapsıyor. Açıklanan verilere göre Zonguldak, 
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koronavirüs kaynaklı yaşanan ölümlerde ilk 10 şehir arasında ilk sırada bulunuyor. 

 
Kaynak | haberler.com 

  
  

  

Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda dönüyor 

 

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda, 21 Mart'tan bu yana karantinada olan dev yolcu gemisi El 

Venizelos'ta, test sonuçlarının negatif çıkması üzerine otele yerleştiren 87 Türk'ün, 

dönüş yolculuğu başladı. 

 
Kaynak | hurriyet.com.tr 

  
  

  

Polonya'dan 212 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı'nca 

212 Türk vatandaşı, Polonya'nın Varşova kentinden THY'ye ait özel uçak ile gece yarısı 

Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na 

yerleştirildi. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

Karantina süresi dolan 320 işçi memleketlerine uğurlandı 

 

Cezayir'den Samsun'a 3 Nisan 2020 tarihinde uçaklarla getirilen 551 işçi yeni tip Korona 

virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde Tokat ve Amasya'ya yerleştirildi. Tokat'ta Yüksek 

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Şehit 

Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarında 14 gün süre ile gözetim altında tutulan 11 aylık bir 

bebek ile hamile bir kadının aralarında bulunduğu 320 kişi tahliye edildi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Virüsün kaynağı tartışması sürüyor 
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ABD Başkanı Trump, salgında en çok ölümün olduğu ülkenin ABD değil, Çin olduğunu 

savunarak virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını "mantıklı bulduğunu" 

söyledi. "Bunu araştırıyoruz. Virüsün bir tür yarasadan bulaştığını söylüyorlar ama bu 

Wuhan'daki pazarda satılmıyordu. 40 mil ötedeydi" dedi. Fransa'da Nobel ödüllü virolog 

Profesör Luc Montagnier ise Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünde AIDS'e yol 

açan virüsten parçalar olduğunu savundu. 

 
Kaynak | Cumhuriyet 

  
  

  

Almanya Sağlık Bakanı: İyileşenler yeni vakalardan fazla 

 

Yeni tip corona virüs pandemisi yüzünden dünyada hayatını kaybedenlerin neredeyse 

yarısı Avrupa kıtasında. Alınan önlemlerle başarılı olduğu görülen Almanya'dan bir iyi 

haber daha geldi. Fransa'da ise ilk dalganın atlatıldı. İşsizlik rakamları ise kıta genelinde 

artmaya başladı. Fransa'yla birlikte İspanya ve Portekiz'den Avrupa Birliği'ne ortak 

hareket etme çağrısı geldi. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 

  
  

  

Cerrahpaşa'da korona savaşında son durum 

 

BBC Türkçe ekibi, koronavirüs savaşının ön cephesinde mücadele eden İstanbul 

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi. Hastanede bir gün geçiren ekip, yoğun 

bakım dahil ilgili servislerde Covid-19'a karşı verilen mücadeleyi gözlemledi. Haberde, 

daha önce yıkım kararı verilen binanın ilk başvuru merkezi haline getirildiği, ilk günlerde 

50-100 civarında olan başvuru sayısının 328'e çıktığını dile getirildi. 

 
Kaynak | Korkusuz 

  
  

  

Atabay COVID-19 için 4 ilaç üzerinde çalışıyor 

 

Atabay İlaç, COVID-19 ile mücadele kapsamında 4 ilaç üzerinde çalışıyor. Şirketin 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Atabay, "Bitmiş ürünleri bir ay içinde Sağlık 

Bakanlığı'na teslim edeceğiz" dedi. 

 
Kaynak | Dünya 
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Korona virüs tanı merkezinin gönüllü savaşçıları ilk kez görüntülendi 

 

Türkiye'deki korona virüs salgınında ön cephede savaşan sağlık personellerine 

öğrenciler de destek verdi. Covid-19 ile mücadelede Türkiye Sağlık Enstitüleri 

Başkanlığı'nın (TÜSEB) geçici süre ile istihdam ettiği 200 biyoloji veya moleküler biyoloji 

ve genetik bölümü mezunu ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurdun 

çeşitli bölgelerinde görevlendirildi. Gönüllü savaşçılar korana virüs test sayısında 

rekorlar kırarken, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tanı merkezi İhlas 

Haber Ajansı tarafından ilk kez görüntülendi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Korona meslek hastalığı sayılsın 

 

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, korona salgınının meslek hastalığı sayılması 

için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Aydoğan, "Canlan pahasına insanlık için çabalayan 

sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı Covid-19, meslek hastalığı sayılmalıdır. Sağlık 

ordusunu balkonlardan alkışlamak yetmiyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu'nda değişiklik yapılmalı." dedi. 

 
Kaynak | Sözcü 

  
  

  

Eğitim ve araştırma hastanesi plazma toplayabilecek 

 

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne plazma toplama yetkisi verildiğini duyurdu. Korona 

virüs (covid 19) görülen hastaların tedavisinde İmmun plazma tedavisini uygulama ile 

ilgili Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi için Bakanlık'tan istenilen izin çıktı. 

 
Kaynak | Hürriyet Çukurova-GAP 

  
  

  

COVID-19'la ortaya çıkan yeni finansal hileler 
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COVID-19 tıbbi malzemelere duyulan talebi keskin bir şekilde yükseltti. Sahte dükkanlar, 

web siteleri, sosyal medya hesaplan ve e-posta adresleri tespit edilmeye başlandı. Sahte 

COVID-19 ilaçlarının, aşılanılın ve test bitlerinin üretimi ile pazarlaması konusunda da 

ihbarlar gelmeye başladı. Hatta işlevsiz maskeler de üretüebiliyor. Yeni finansal 

hilelerden biri de telefon dolandırıcılıklarıdır. Dolandırıcılar seçtikleri kişilere telefonla 

ulaşarak hastaneden aradıklarını, aradıkları şahısların bir yakınlarına koronavirüsü 

teşhisi konulduğunu belirtip tedavi için para talep ediyorlar. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Aziz Sancar Araştırma Merkezi, 'Covid-19 Tanı Merkezi' oldu 

 

Ankara'da Aziz Sancar Araştırma Merkezi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 

'Covid-19 Tanı Merkezi'ne dönüştürüldü. Merkezde her gün 5 bine yakın Covid-19 

testinin yapıldığı belirtildi. 

 
Kaynak | dha.com.tr 

  
  

  

Belçika'da corona virüs vaka sayısı 37 bini geçti! 

 

Belçika Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 303 kişinin 

hastaneye kaldırıldığı, 387 kişinin de taburcu edildiği bildirildi. Açıklamada, yoğun bakım 

ünitesindeki hasta sayısının da 21 azalarak 1119'a gerilediği kaydedildi. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

ATO'dan corona virüs çalışması yapan firmaya ödül 

 

Ankara Ticaret Odası (ATO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıkardığı 

sorunlara yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan Coronathon Türkiye yarışmasında 

dereceye giren firmaya ödül verdi. 

 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
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İşte acil eylem planı 

 

13 Mart'tan bu yana oynanamayan İngiltere Premier Ligi geri dönmeye hazırlanıyor. 

Cuma günü telekonferans yöntemiyle bir araya gelen 20 kulübün temsilcileri, sezonu 30 

Hazıran'a kadar bitirme konusunda uzlaştı. Ülkede pandemının düşüşe geçeceği 

varsayılarak alınan karar sonrası kalan 92 karşılaşmanın 40 günde tamamlanması 

yönünde görüş birliğine varıldı Kesin takvim bir sonraki toplantıda netleşecek. Premier 

Lıg'de 20 takımın 16'sının 9, 4 takımın ise 10 karşılaşması kaldı. 

 
Kaynak | Sözcü 

  
  

  

Covid-19 sürecinde yeni nesil yönetim modeli 

 

Yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company, koronavirüs sürecinde kriz yönetimi 

için ekipler arası iş birliğine dayalı entegre bir ağ kurulmasını öneriyor. Dört temel 

adımda oluşturulabilecek bu ağ, otonom ve dinamik bir şekilde yönetime olanak sağlıyor. 

McKinsey & Company Türkiye Ülke Direktörü Can Kendi, bu yöntemin aynı zamanda 

koronavirüs süreci tamamlandıktan sonra oluşacak 'yeni normal'e hazırlık için de kritik 

bir avantaj sağlayacağını söylüyor. 

 
Kaynak | Hürriyet İK & Yeni Ekonomi 

  
  

  

Lady Gaga'dan Paul McCartney'e, Billie Eilish'ten Stevie Wonder'a; yıldızlar, sağlık çalışanları 

için bu akşam 'evinizde' olacak 

 

Dünya Sağlık Örgütü ve Global Citizen tarafından organize edilen dijital konser 'One 

World: Together At Home' (Tek Dünya: Birlikte Evde), müzik dünyasının en büyük 

isimlerini sağlık çalışanları için bir araya getirecek. The Beatles'tan Paul McCartney, 

Billie Eilish, Lady Gaga, Stewie Wonder ve daha birçoğu, Koronavirüs'le mücadeleye 

karşı destek toplamak için bu akşam TSİ 9'dan itibaren 8 saat boyunca evlerinden 

konserler verecek. 

 
Kaynak | t24.com.tr 
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     Koronavirüs Sağlık Haberleri    

         

   

   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

   
 

   

   

Kovid-19'un beyne de zararı var 

 

Dünyada 2,2 milyondan fazla insanı etkileyen Covid-19 hastalığının herkes tarafından en 

bilinen belirtileri solunum sıkıntısı, ateş ve öksürük olsa da yeni yayınlanan raporlar 

hastalığın nörolojik etkilerinin de olduğunu ortaya koyuyor. Geçtiğimiz hafta Amerikan 

Tabipler Birliği Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma, 214 Çinli hastanın yüzde 36,4'ünde 

koku almada bozukluğu, sinir ağrısı, nöbet ve felç gibi nörolojik semptomlar görüldüğünü 

ortaya koydu. 

 
Kaynak | Karar 

  
  

  

ABD'den koronavirüs araştırması: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor 

 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'den kritik 

bir açıklama geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS), koronavirüs üzerinde yaptığı 

deneylere ait raporlar basına sızdı. Raporlara göre, yüksek sıcaklık ve güneş ışığı, 

yüzeylerde ya da mikrodamlacıklar içerisinde bulunan koronavirüsün hızlıca ölmesine 

neden oluyor. Söz konusu durumun yaz aylarının yaklaşmasıyla insanlarda umuda 

neden olurken; DHS yetkilileri bu raporlardaki deneylerin henüz tam olarak 

kanıtlanmadığını belirtti. 

 
Kaynak | dha.com.tr 
 

   

   
 

   
 

 

  
 

   

 

  

        
 

  

     Etkinliklere Dair Haberler    
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   Etkinliklere Dair Haberler    

 

   
 

   

   

Igudesman & Joo konseri iptal edildi 

 

19 Nisan 2020 tarihinde CRR Konser Salonu'nda yapılması planlanan Igudesman & Joo 

konseri Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi. 

 
Kaynak | biletix.com 

  
  

  

Renkli Fest Samsun iptal edildi 

 

19 Nisan 2020 tarihinde Doğupark Amfi Tiyatro'da yapılması planlanan Renkli Fest 

Samsun etkinliği Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi. 

 
Kaynak | biletix.com 

  
  

  

101 İstanbul Lezzeti Festivali iptal edildi 

 

19 Nisan 2020 tarihinde Esma Sultan Yalısı'nda yapılması planlanan 101 İstanbul 

Lezzeti Festivali Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi. 

 
Kaynak | 101istanbullezzeti.com 
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