Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Sağlık Bakanı Koca corona virüste ölüm ve vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın
Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine
göre, bugün 20 bin 143 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 131 kişiye Kovid-19 tanısı
konuldu. Son 24 saatte 95 hasta vefat etti, 4 bin 651 hasta ise iyileşti. Toplam test
sayısı 918 bin 885, toplam vaka sayısı 112 bin 261, toplam vefat sayısı 2 bin 900,
toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1736, toplam solunum cihazına bağlı hasta
sayısı 882, toplam iyileşen hasta sayısı 33 bin 791 oldu.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Hafta sonu üç gün sokağa çıkmak yasak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 salgını ile mücadelede alınan
başarılı sonuçların görülmeye başlandığını belirterek, "Küresel bir felaket halini alan
Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah Ramazan'ın sonunda çifte bayram
yapmayı niyaz ediyoruz" dedi. Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada,
1 Mayıs'tan itibaren 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini
duyurdu. Adliyelerdeki davalarla ilgili ertelemeler de 15 Haziran'a kadar uzatıldı.
Kaynak | Dünya

Semptomsuza karantina yok
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Covid-19 (koronavirüs) semptomu göstermeyen
yabancı uyruklu şoförlerin 14 gün karantina uygulanmadan 72 saat içinde yüklerini
bırakmalarına izin verilecek. Semptom göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi
dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurtdışına çıkabilecek" diye konuştu.
Kaynak | Cumhuriyet

Türkiye, 57 ülkeye tıbbi yardımda bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tıbbi malzeme gönderilen ülke sayısının 57'ye
ulaştığını açıkladı. AK Parti tarafından hazırlanan "Türkiye'de Koronavirüsle Etkin
Mücadele Hep Beraber Başaracağız" isimli kitapta Türkiye'nin Uluslararası Yardımları
başlığı altmdayeralan bilgilere göre, tıbbi yardım yapılan ülkeler arasında İtalya,
İngiltere, İspanya gibi Avrupa ülkeleri, Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna Hersek,
Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova başta olmak üzere çok sayıda ülke bulunuyor.
Yardımlar, Kızılay, TİKA, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Dışişleri
Bakanlığı gibi farklı kurumlar aracılığı ile gerçekleştirildi.
Kaynak | Dünya

Asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 402 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde yeni tip corona virüs (Covid-19) ile
ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'sinin yakalandığını
bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve
provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi,
855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı" bilgisi paylaşıldı.
Kaynak | ntv.com.tr

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi dünya için emsal teşkil etmektedir
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mübarek Ramazan ayının ilk günlerinde çok güzel
haberler alındığını, Türkiye'de korona virüs konusunda yeni vaka sayısında son 20
gündeki en düşük seviyenin gerçekleştiğini, eğrinin düzleşip aşağıya doğru yol almaya
başladığını belirtti.
Kaynak | haberler.com

DSÖ: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, COVID-19 salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin
Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu
belirterek, "Salgın bitme noktasından çok uzak." dedi.
Kaynak | dunya.com

Temiz hava salgınlara karşı daha dirençli olmamızı sağlayabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Maria Neira "Kısa süreli yaşadığımız temiz hava dönemi,
insanların uzun soluklu değişimler talep etmeleri için bir mesaj veriyor. Hava kirliliği
seviyelerinin uzun vadede düşürülmesi, nüfusun mevcut pandemiye ve gelecekte
yaşanabilecek sağlık tehditlerine karşı daha dirençli olmasına yardımcı olabilir" dedi.
Kaynak | gazeteduvar.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Dünya Bankası'ndan 100 milyon dolar
Dünya Bankası Covid-19 pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri
desteklemek için Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladığını açıkladı.
Yapılan açıklamada "Kredi, Dünya Bankası'nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14
milyar dolarlık küresel hızlandırılmış fonunun bir parçasını oluşturuyor" denildi.
Açıklamaya göre, Türkiye'nin alacağı kredi 5 yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere
10.5 yıllık vadeye sahip.
Kaynak | Akşam

Covid-19 kaygılarının azalmasıyla küresel borsalar yükseliyor
Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların azalmasıyla, küresel borsalar yeni haftaya
yükselişle başladı. Birçok ülkede, ekonominin yeniden açılmasına ilişkin öngörülerin
erken tarihlere çekilmesine ilişkin haberler piyasaları yukarıya taşıyan etkenler oldu.
Haftanın ilk açılan borsaları Asya'da birçok endeks yükselirken, Avrupa genelinde de
borsalar yeni haftaya yükselişle başladı. ABD'de de Dow Jones Endeksi açılış öncesi
işlemlerde yükseldi.
Kaynak | haberler.com

Airbus: 'On binlerce kişi işsiz kalabilir'
Avrupa havacılık sektörünün lideri Airbus, korona virüs salgını nedeni ile ekonomik
sıkıntılar nedeniyle işten çıkarmaların olabileceğini bildirerek, "On binlerce kişi işsiz
kalabilir'' açıklamasında bulundu.
Kaynak | iha.com.tr

CarrefourSA'dan pandemi döneminde 350 ek istihdam
CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu düzenlenen online basın toplantısında
corona virüsü döneminde kapasitelerini artırmak için 350 kişiyi işe aldıklarını açıkladı.
Sepet başına alışveriş tutarının iki katına çıktığını anlatan CarrefourSA Genel
Müdürü, "Yiyecek koruyucular, mutfak aksesuarları gibi mutfak ihtiyaçları da yaklaşık
%30 büyüdü. Evcil hayvanları olanlar da alışverişlerini artırdılar, bu grupta da %55'lik
bir artış yaşadık" diye konuştu.
Kaynak | sozcu.com.tr

Haziranda yeni normale geçiş umudu
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyamızın COVID sonrası
dönemde yeni normale kontrollü geçişinin haziranda başlayacağı konusunda iyimser
bekleyiş içindeyiz" dedi.

Kaynak | Dünya

Çalışmaya devam edeceğiz
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: "Tüm dünyanın
mücadele ettiği COVID-19 salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için
çalışıyoruz. Bugüne kadar üyelerimizin tüm taleplerinin takipçisi olduk. Bugün de
üyelerimizin finansman ihtiyacına katkı sağlayacak Nefes Kredisi'ne en fazla kaynak
ayıran oda olmaktan gurur duyuyoruz. Üyelerimizin yanındayız. Üyelerimiz web
sitemiz üzerinden başvurarak 'Nefes Kredisi başvurusu içindir' ibareli faaliyet
belgelerini ücretsiz olarak temin edebilirler."
Kaynak | Hürriyet

Türkiye, küresel salgın sonrası tedarik zincirinde kilit ülke olabilir
Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte kavramlar üzerinden küresel ticaret yeniden
tartışılmayabaşlamrken, uzmanlar Türkiye'nin avantajının yükseldiğine dikkat çekiyor.
Coğrafi konumu, lojistik ağları, aksamayan tedarik zinciri, acil durumlara müdahale
kapasitesi, sağlam sağlık sistemi ve kriz yönetme becerisi gibi daha birçok unsurla
birlikte Türkiye'nin uluslararası arenada öne çıktığına vurgu yapılıyor. Yorumlarda
ana odak, ticaretin en büyük arz sağlayıcısı konumundaki Çin'in kısmen devre dışı
kalması durumunda yerini hangi ülkelerin alacağına ilişkin.
Kaynak | Dünya

COVID-19'un ekonomiye etkileri
Türkiye'de COVID-19 vakalarının görülmeye başlamasından itibaren altıncı haftaya
girdik. Geride bıraktığımız süreçte ekonomide 3 farklı görünüm var: finansal
piyasalar, reel ekonomik göstergeler ve reel ekonominin kendisi. Bunlardan üçü de
farklı birer resim çiziyor. Örneğin borsa endeksi üçte biri oranında değer kaybettikten
sonra ciddi bir toparlanma gösterdi. Reel ekonomide ciddi bir daralma var.
Kaynak | dunya.com

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

7 bin çalışan işbaşı yaptı
Bursa'da, koronavirüs önlemleri kapsamında üretime ara veren Oyak Renault, dün
itibarıyla yeniden üretime başladı. 582 bin 483 metrekare alan üzerine kurulu üretim
tesisinde yaklaşık 7 bin işçi işbaşı yaptı. Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor
üretim kapasitesine sahip olan fabrikayla ilgili yapılan açıklamada, "Uyulması
gereken yeni çalışma kuralları ve önleyici tedbirler konusunda tüm'çalışanlarımız
bilgilendirildi ve birim yöneticilerimize yönelik eğitimler gerçekleştirildi" denildi.
Kaynak | Posta

İSO, sağlıklı üretim için yeni model geliştiriyor
COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında sanayide hijyenik bir çalışma ortamının
önemine dikkati çeken İstanbul Sanayi Odası (İS O), sağlıklı çalışma koşulları için
sanayi firmaları ile danışman firmaların bir araya getirileceğini açıkladı. Pandemi ile
mücadelede yakalanan başarıyı, sanayi üretiminde de sürdürülmesi için harekete
geçildiğinin belirtildiği İSO açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Pandemi ile mücadele
sürecinde, bazı ülkelerle birlikte Türkiye'de de normalleşme yolunda planlamaların
yapıldığı, hatta bazı sektörlerde ilk adımların yavaş yavaş atılmaya başladığı bir
döneme girmiş bulunuyoruz."
Kaynak | Dünya

Borsa faaliyetlerine devam ediyor
Edirne Ticaret Borsası (ETB) Hububat ve Yağlı Tohumlar, Canlı Hayvan ve Süpürge
Teli tesislerinde salon satışları devam ediyor. ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay
Öztürk, "İlk günden itibaren dezenfeksiyon işlemlerini titizlikle yürütüyoruz. Tüm
tesislerimize girişlerde üye, üretici ve personelimizin ateş ölçümlerini yapıyoruz.
Tesislere gelen tüm üye ve üreticilerimizin maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını
karşılıyoruz" dedi.
Kaynak | iha.com.tr

Huzurevi'nde 35 kişi pozitif
Bayburt Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Memnune Evsen
Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 27'si huzurevi sakini toplam
35 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, gerekli tedbirlerin alındığını ve
idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak | Cumhuriyet

Başhan, koronavirüs sürecinde siparişleri sorunsuz karşılıyor
Koronavirüs salgını sürecinde doğru talep tahminiyle stoklarını efektif yöneten ve
Türkiye'nin 81 iline ürün temin eden, yurtdışında da 80'in üzerinde ülkeye ihracatını
sürdüren Başhan Tarımsal Ürünler, personeli için gerekli tüm hijyen önlemlerini
alarak bakliyat üretimine devam ediyor.
Kaynak | Dünya

Koronavirüs Genel Haberler

Koronavirüs Genel Haberler

Corona virüste son durum: Dünya genelinde corona virüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün
(Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyonu, can kaybı ise 210 bini
aştı. İyileşenlerin sayısı ise 900 bini geçti. Öte yandan, Fransa'da Covid-19 nedeniyle
hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi. Son
bir günde, İtalya'da 333, İngiltere'de 360, İspanya'da 331, ABD'de ise 943 kişi
hayatını kaybetti.
Kaynak | ntv.com.tr

ABD'de korona salgınında can kaybı 55 bin 415'e yükseldi
ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından bin 150 kişinin daha hayatını
kaybetmesi sonucu can kaybı 55 bin 415'e yükseldi, toplam vaka sayısı 987 bin
332'ye yükseldi. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta
vaka sayısı 293 bin 991'e yükselirken kentte 266 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle
ölü sayısı 22 bin 279'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının
görüldüğü New Jersey eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 938'e, vaka
sayısı 109 bin 38'e ulaştı.
Kaynak | iha.com.tr

İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 329 kişi öldü
Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200
binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle
Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 329
kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 21 bin 61'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin
29 yaş üzeri olduğu belirtilirken 29 yaşındaki kişinin altta yatan sağlık sorunları
bulunmadığı ifade edildi.
Kaynak | iha.com.tr

İtalya koronavirüse karşı 4 Mayıs'ta ikinci aşamaya geçiyor!
Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs (covid-19) ilişkin en çok etkilenen ülkelerin
başında olan İtalya'dan salgınla mücadeleye ilişkin yeni karar alındı. İtalya Başbakanı
Giuseppe Conte tarafından dün akşam yapılan açıklamaya göre 4 Mayıs'tan itibaren
salgın krizinde "2. aşamaya" geçilecek. Başbakan, bunun "herkesin özgür olduğu"
anlamına gelmediğini söyledi ve sosyal mesafe ile maske gibi kurallara bu dönemde
de uyulması gerekeceğini vurguladı.
Kaynak | dha.com.tr

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: 'Korona virüse karşı savaşı kazandık'
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, korona virüse karşı yürütülen savaşı
kazandıklarını açıklayarak tespit edilen yeni bulaşma vakası olmadığını duyurdu.
Kaynak | iha.com.tr

Virüs avcıları corona virüs türlerini tespit ediyor
Dünyada yaşanması muhtemel pandemileri önceden tespit etmek amacıyla
başlatılan Predict girişiminde görev alan virüs avcıları mağaraları gezerek yeni tür
coronavirüsleri tespit ediyor. Ekip şimdiye kadar toplamda 500'den fazla yeni tip
corona virüs saptadı. Çin'de başlayan Covid-19 salgınıyla yüzde 96.2 oranında
benzerlik gösteren bir corona virüs türü aynı ekip tarafından 2013 yılında keşfedildi.
Kaynak | ntv.com.tr

Çin'de salgında 2. dalga paniği
4 bin 633 insanın yaşamını yitirdiği Çin'de "ikinci corona virüsü dalgası geliyor"
korkusu yaşanıyor. Salgının başladığı Wuhan'daki bütün hastalar taburcu edildi.
Ancak, başkent Pekin'de virüs beklentisi sebebiyle birçok işletme kapatıldı, yeni
kurallar getirildi.

Kaynak | Sözcü

Petrol Ofisi ve İTÜ'den koronavirüs işbirliği
Petrol Ofisi, İTÜ ARI Teknokent'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla
mücadele kapsamında ürün ve hizmet geliştiren girişimlere sunduğu olanakların
destekçisi oldu. Girişimcilerin kullandığı ve ürettiği malzemelerin maliyetini üstlenen
Petrol Ofisi, İTÜ MAGNET FAB tarafından başlatılan
ve www.destekbizden.org üzerinden hastane ile doktorlardan gelen taleplerin
karşılandığı inisiyatifi de destekleyecek.
Kaynak | Cumhuriyet

Covid-19 salgını gıdada dengeleri değiştiriyor
Koronavirüsün küresel salgın haline dönüşmesiyle insanların beslenme alışkanlıkları
da hızla değişti. Bu noktada Sağlıklı olan ve uzun süre bozulmadan korunabilen
baklagillere ilgi artarken küresel tedarik zincirindeki aksamaların istikrarsızlığa yol
açmaması için çözüm yolları aranıyor.
Kaynak | Dünya

Günde 3 bin kişi açlıktan ölecek
Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı, salgının bu şekilde devam etmesi
durumunda günde 3 bin kişinin açlıktan öleceğini açıkladı. Açlıkla boğuşan bölgelere
gıda yardımı yapan organizasyon, gıda bağışları sayesinde bu programı hayata
geçiriyor. Ancak koronavirüs nedeniyle ürünlerin nakliyesi gerçekleşmediği için
organizasyonun stokları tükenmek üzere.
Kaynak | Posta

Avrupa ülkeleri plastiği 'hayati sektör' olarak tanımladı

PAGEV, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde plastik sektörlerinin koronavirüs salgınından
nasıl etkilendiğini ortaya koyan bir çalışma hazırladı. PAGEV Yönetim Kurulu
Başkanı Yavuz Eroğlu'nun da yönetim kurulunda yer aldığı Brüksel merkezli, Avrupa
Birliği Plastik Derneği (EUPC) temelli çalışma özellikle Avrupa'ya ihracat yapan Türk
firmalarına durum analizi yapmaları ve olası fırsatları değerlendirmeleri bakımından
ışık tutacak bilgiler de içeriyor.
Kaynak | dunya.com

Sağlık durumunun kimlik bilgilerine eklenmesi söz konusu olamaz
çişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle koronovirüsün Türkiye'de
yayılmasını önlemek için 60 yaş üstü ve 20 yaş altı ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan
vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Genelgeden sonra kronik
rahatsızlıkların tespiti için kimlik bilgilerine sağlık durumunun dahil edilmesi tartışıldı.
Konuyu hukuksal boyutlarıyla ele alan Prof. Dr. Mehmet Genç, sağlığın kişisel veri
kapsamına girdiğini belirterek böyle bir yöntemin uygulanmasının mümkün
olmadığını söyledi.
Kaynak | iha.com.tr

Korona virüsle mücadelede filyasyon çalışmaları
Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı oluşturulan filyasyon ekiplerinin
çalışmaları mücadele de büyük yer kaplıyor. Vakaların tespitinden sonra korunma ve
kontrol önlemlerini almak için saha çalışmaları yapan ekipler, vaka ile teması olan
kişileri de tarayarak virüsün yayılma hızının düşüşe geçmesini sağlıyor.
Kaynak | iha.com.tr

Trakya Üniversites'inden Covid-19 ile mücadelede iki önemli katkı daha
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını karşısında her geçen gün yeni tedbirler
alan, hasta ve çalışan sağlığının korunmasında önemli adımlar atan Trakya
Üniversitesi, daha önce kendi kaynaklarıyla modifiye ederek hastaların kullanımına
sunduğu maskelerin mekanik ventilasyona uyum sağlamasına olanak veren aparatlar
üzerinde kullanılacak yeni bir filtre sistemiyle birlikte sağlık çalışanlarının kullandığı

koruyucu maskeleri daha güvenli hale getiren bir filtre sistemi üretti.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: 'Bu tedavi yöntemi virüsü yok ediyor'
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüs
hastalarında immün plazma tedavisinin sonuç verdiğini belirterek, "Şu an verdiğimiz
bir hasta var. Hastanın durumu daha iyi. Bu hastalıkta en ümitvar olan şu an immün
plazma gözükmektedir" dedi.
Kaynak | aksam.com.tr

'Online Hekim' uygulamasını hayata geçirdi
Koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi
Türkiye'de de zorunlu olarak çeşitli önlemler alınmasına yol açtı. 20 yaş altı ve 65 yaş
üstü insanların evden çıkmasının yasaklanması sonrası bu yaş grubundaki kişilerin
farklı hastalıklar için sağlık hizmetlerine ulaşması büyük önem taşıyor. Tüm bunların
yanı sıra hastane ortamında enfekte olacağını düşünen bazı kişiler de sağlık hizmeti
almaktan çekiniyor. Medicana Sağlık Grubu da bu kişiler için 'Medicana Online
Hekim Uygulaması'nı hayata geçirdiğini duyurdu.
Kaynak | dha.com.tr

Koronavirüs karaciğeri de vuruyor mu?
Koronavirüsün karaciğerde kalıcı hasar bırakmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Onur
Yaprak, "COVID-19'a yakalanan hastaların yüzde 20'sinde yapılan kan tahlillerinde
karaciğer enzimleri de yüksek saptandı. Buna yönelik birkaç olası mekanizma
mevcut olsa da hastalığı geçirenlerde karaciğerde kalıcı bir hasar gelişmediği
biliniyor" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

ABD'de yaşayan Dr. Mehmet Çilingiroğlu, 'ABD çöküşte' dedi
Son dönemlerde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ve ABD'de yaşayan
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs (Coivd-19) ile ilgili
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) önemli açıklamalarda bulundu. Çilingiroğlu,
ABD'de Toplam vaka sayısı 1 milyon. Ölüm sayısı ise 54 bin. Toplam test sayısı 5
milyon civarında. ABD çöküşte. Türkiye'de iyi bir iniş var. Fakat tedbirlere devam
edilmeli. Rehavete kesinlikle kapılmamalıyız. Tedbirleri elden bırakmayın" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Beşiktaş'tan corona virüsü önlemi
Beşiktaş Kulübü, her yıl mayıs ayında yapılan olağan idari ve mali genel kurul
toplantısının, corona virüsü nedeniyle ağustos ayına ertelendiğini duyurdu.
Kaynak | sabah.com.tr

