Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Bakan Koca, Türkiye'deki son corona virüsü vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve
yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 35 bin 720 test yapıldığını açıklayan Koca, yeni
4 bin 789 vaka tespit edildiğini belirtti. Koca, corona virüsü nedeniyle bugün 97 kişinin
daha hayatını kaybettiğini ifade etti. Açıklanan bu son verilerin ardından Türkiye'deki
toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı da bin 198 oldu.
Kaynak | sozcu.com.tr

Hükümetin açıkladığı yeni takvim nefes aldırdı
Hükümet, Coronavirüs salgınının ekonomiye olan etkisini azaltmak için destek
paketlerinin kapsamını genişletirken, vergi ertelemeleriyle revize edilen mali takvim
milyonlarca vatandaşa, işletmeye nefes aldırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, 'vatandaşın gelirini koruma, kayıplarını telafi etme' sözü verirken, Türkiye'nin
sürece göre B ve C planlarının hazırlandığını söyledi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bakan Koca, üniversite hastaneleri ve il sağlık müdürleriyle görüştü
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 6 üniversitenin rektör, dekan ve başhekimleriyle
video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Koca bu görüşmenin
ardından aynı gece bu kez 81 İl Sağlık Müdürüyle bir başka toplantı yaptı.
Kaynak | haberturk.com

Ölüm sayıları gizleniyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Türkiye'nin koronavirüsle
mücadelesini dünyaya örnek gösterirken, "Türkiye, tanı kapasitesi ve yeni tip
koronavirüsle mücadelede tedavi konusunda muazzam çabaları sayesinde örnek bir
ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru
paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir" dedi.
Kaynak | Hürriyet

31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
İçişleri Bakanlığınca yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında
uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. İçişleri Bakanlığından akşam
saatlerinde yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde yaşayan 63
milyon 640 bin vatandaşın tamamına yakınının karara evlerinde kalarak uyum
gösterdiği ve kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye de adli ya da idari işlem yapıldığı
bildirilmişti.
Kaynak | ntv.com.tr

Kendimizi koruyalım ama kimseye zarar vermeyelim
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 'Tek Kullanımlık
Maske, Eldiven gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19
Tedbirleri' konu başlığında bir genelge yayınladı. Burada tek kullanımlık kişisel maske
ve eldivenler ile diğer hijyen malzemelerinin atıklarının biriktirilmesi, toplanması,
taşınması, geçici olarak depolanması ve atık işleme tesislerine iletilmesi süreçlerinde
asgari olarak dikkat edilmesi gereken hususları belirtti.
Kaynak | Hürriyet Bursa

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Baharı beklerken doluya tutulduk
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone
Kaslowski, koronavirüs salgının tam olarak ne kadar süreceğini kestirmenin mümkün
olmadığına işaret ederek "İşsizlik tarafı bizi ciddi anlamda endişelendiriyor. Krizin
uzun sürmesi yoksulluğun önemli ölçüde artmasına yol açabilir. Belli bir gelirin
altındaki hane halkına direkt destekler verilmesi gerektiğini savunuyoruz" dedi.
Kaynak | Cumhuriyet

TSKB'den Covid-19 salgınında sürdürülebilir üretim önerileri
TSKB, Covid-19 salgını döneminde toplumsal yaşamın devamlılığı için sahada
çalışmaya ve üretmeye devam eden şirketler için etkili bir yol haritası çıkardığını
açıkladı. Yedi temel başlıkta toplanan yol haritasını bir infografik haline de getiren
TSKB, hazırladığı çalışmada, öncelikle önlemlerin planlama, uygulama ve yürütme
süreçlerini bir proje ciddiyetiyle ele alacak ekiplerin kurulmasının önemine işaret
ediyor.
Kaynak | dha.com.tr

Salgın, uluslararası işbirliklerini azaltacak
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) yayımladığı "Covid-19
Salgını ve Küresel Ticaret Düzenine Olası Etkileri" adlı değerlendirme notunda,
salgının sadece küresel üretimi geriletip ülke ekonomilerinin daralmasına yol
açmayacağı, aynı zamanda salgın sonrasında liberal sistemin sorgulanmaya
açılacağı ve uluslararası işbirlikleri arayışının zayıflayacağına dikkat çekildi.
Kaynak | Cumhuriyet

Kredi limiti 124 milyar dolar küçüldü
Covid-19 salgının 2008 küresel finans krizi seviyelerine çıkardığı doların maliyetini,
kurduğu swap hatlarıyla düşürmeyi başaran ABD Merkez Bankası (Fed) için riskler
farklı varlık gruplarında devam ediyor. Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) bir
çalışmasına göre, bankaların kredi verme limiti 1 Mart'tan bu yana 124 milyar dolarlık
bir küçülme yaşadı.
Kaynak | Cumhuriyet

İzmir iş dünyası erteleme değil 'vazgeçme' bekliyor
İzmir iş dünyası temsilcileri. COVID-19 pandemisi nedeniyle ekonomik faaliyetlerin
durma noktasına geldiğini belirterek, çalışanlarını koruyarak bu süreçten çıkma
reçetesi olarak devletten; vergi, SGK, muhtasar, enerji ödemelerinde erteme değil
'vazgeçme' hamlesi bekliyor.
Kaynak | Dünya

Borçlar artacak işsizlik büyüyecek
Salgının ekonomiye uzun vadeli etkisinin büyük olacağını kaydeden iktisat tarihi
profesörü Şevket Pamuk, "Zor bir dönemde ve hazırlıksız yakalandık. Önümüzdeki
dönemde korkarım yükler daha da artacak, borçlar ve işsizlik yükselecek" dedi.
Kaynak | Sözcü

İkinci el araç fiyatları yüzde 5 düştü
Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "COVID-19 etkisini kendi
platformumuz üzerinden gerçekleşen satışlarla da inceliyoruz. Mart ayının ilk 10
gününde satış fiyatlarında yüzde 3'lük bir artış gördük. Son 20 günde ise yüzde 8'lik
bir düşüş yaşandı. Genel itibarıyla mart ayında fiyatlarda yüzde 4,5'lik bir düşüş
yaşandığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak | Karar

Emlak sektörünü teknoloji kurtarır
Virüs yüzünden tedbir amaçlı birçok emlak ofisi kapatılarak evden çalışma düzenine
geçti. CTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, "Emlak sektörü bu süreçten
teknolojiyi kullanarak krizden çıkabilir" dedi.
Kaynak | Sabah Egeli

Küresel ekonomide kader haftası
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) koronavirüs şokunun 225 trilyon dolarlık "borç
bombasını" patlatabileceği uyarısı yaparken, uzmanlar IMF ile Dünya Bankası gibi
kuruluşların yanı sıra AB yetkilileri ve diğer politika yapıcıların bu hafta alacağı
kararların küresel ekonominin kaderine yön verecek önemde olduğuna dikkat
çekiyor.
Kaynak | Dünya

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

İzmir'de yasağa uymayanlara 2 milyon 460 bin lira para cezası kesildi
Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 48
saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. 2 gün içerisinde yaşanan ihlallerden dolayı
bin 223 kişiye 2 milyon 460 bin lira para cezasının uygulandığı kentte yasağın

bitmesiyle çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı görüldü. İzmir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerine yasak bittikten sonra da
devam etti.
Kaynak | haberler.com

İstanbul Valiliği: Yasağa uymayanlara 8 milyon 406 bin lira ceza kesildi
İstanbul Valiliği, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kentte uygulanan 2
günlük sokağa çıkma yasağında yapılan denetimlerde, toplam 8 milyon 406 bin 306
lira ceza kesildiğini bildirdi.
Kaynak | ntv.com.tr

Çalışanını koru üretmeye devam et
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri
Tekli, tüm dünyayı saran COVID-19 virüsüne rağmen tüm tedbirlerini alarak üretime,
istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam eden Mersinli sanayicilere teşekkür
etti.
Kaynak | Sabah Güney

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü
toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığının talimatları ve gündemindeki diğer konular
görüşülerek korona virüse karşı ilave tedbirler alındı.
Kaynak | haberler.com

Sanayici üretim için korona testi istiyor
Kocaeli'ndeki organize sanayi bölgeleri (OSB). üretimin kesintisiz sürdürülebilmesi

için çalışanların COVID-19 taramasından geçirilmesi talebinde bulundu. Toplam 108
bin kişinin istihdam edildiği 14 OSB'nin ortak talebinde, test sonrasında gerekli
önlemlerin alınarak üretime devam edilmesinin önemine dikkat çekildi.
Kaynak | Dünya

Elazığ'da bir köy ve mahalle karantinaya alındı
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) vakası
görüldüğünden dolayı Baskil ve Sivrice İlçeleri Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla
Baskil ilçesi Gemici köyü ve Sivrice ilçesi Hazar Mahallesi 14 gün süreyle
karantinaya alınmış ve ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Sivrice ilçe merkezine
araç giriş-çıkışları zaruri hizmetler hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar
kısıtlanmıştır" denildi.
Kaynak | iha.com.tr

Halk pazarlarında Covid-19 tedbirleri devam ediyor
Karabük'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarlarında
ateş ölçme ve sosyal mesafe uygulamaları devam ediyor. Pazara girişte özel
güvenlik görevlileri görevlendirilirken, vatandaşlar maskesiz ve ateşleri ölçülmeden
içeri alınmıyor. Maskesi olmayan vatandaşlara da maske verilirken, sosyal mesafe
kurallarına da dikkat ediliyor.
Kaynak | iha.com.tr

Büyükçekmece'de sokağa çıkamayan vatandaş mağdur edilmedi
Büyükçekmece Belediyesi, 12 Nisan saat 24.00'te başlatılan sokağa çıkma yasağının
ardından ilçede seferberlik ilan etti. Evinden çıkamayan vatandaşların gıda, ilaç ve
evde sağlık hizmeti gibi ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekipleri eczanelerde de
dezenfektasyon çalışmasını sürdürdü.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği
"Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1
milyon 803 bin 475'e ulaştı. En çok vaka görülen ülke 534 bin 494 ile ABD oldu, bu
ülkeyi 166 bin 19 vakayla İspanya, 152 bin 271 ile İtalya, 129 bin 654 ile Fransa ve
125 bin 834 ile Almanya izledi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Corona virüse karşı ilaç bu yıl ruhsat alabilir
Dünya genelinde hızla yayılan yeni tip corona virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları
sürüyor. Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) Başkanı Karl Broich yeni tip
koronavirüsün tedavisi için araştırılan etken maddelerle ilgili klinik araştırmaların
sonuçlarının birkaç hafta içinde kendilerine ulaşacağını açıkladı.
Kaynak | ntv.com.tr

Farkındalık için Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundular
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle azalan kan bağışına dikkat çekmek isteyen
Kütahya İnsani Yardım Derneği (İHH) gönüllüleri, kan ve kök hücre bağışında
bulundu. Dernek gönüllüsü yaklaşık 40 kişi, Zafer Meydanı'ndaki Kızılay'a ait kan
bağış aracına gelerek sosyal mesafeyi koruyarak sıra ile kan ve kök hücre bağışında
bulundu.

Kaynak | iha.com.tr

Apple ve Google'dan ortak koronavirüs uygulaması
ABD'li iki teknoloji devi Apple ve Google, koronavirüsle mücadelede insanları virüs
taşıyan kişilerle olası temasları konusunda uyarmayı hedefleyen ortak bir uygulama
geliştiriyor. BBC'de yer alan habere göre iki şirketin girişimi öncelikli olarak cep
telefonlarına yüklü olan temas-takip uygulamalarının (contact-1 racingapps) işleyişine
destek sağlamayı hedefliyor.
Kaynak | Dünya

Salda Gölü corona virüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle
''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü, yeni tip corona virüs (Covid-19)
ile mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.
Kaynak | ntv.com.tr

'Test kitleri kusurlu' iddiası
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, test kitlerinin teknik anlamda kusurlu
olduğunu ileri sürdü. Sahadaki uzmanlardan 'Biospeedy Covid-19 PCR' adlı kitin
güvensiz sonuçlar verdiğine ilişkin bilgiler geldiğini savunan Çıray "Doktorluk
yeminimin gereği olarak size yeni ama hayati bir çağrıda bulunuyorum: Test kitini
derhal iyileştirin. İyileştiremiyorsanız ithal edin" dedi.
Kaynak | Karar

ABD felaket ilan etti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını

kaybedenlerin sayısı 110 bini geçti. Küresel çapta yeni vakalara ilişkin verilerin
derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka sayısı ise dün itibarıyla 1 milyon
795 bin 630'a ulaştı. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının
merkez üssü haline gelen ABD'de pandemiyle mücadele yöntemleri konusunda
yoğun eleştiri alan Başkan Donald Trump, ülke tarihinde tüm eyaletlerde aynı anda
"felaket" ilan eden ilk lider oldu.
Kaynak | Cumhuriyet

Virüsün milliyeti yok
Gözler, dünyanın dört bir yanında hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsle
(Covid-19) küresel mücadele çabalarındayken halihazırda yabana/göçmen düşmanı,
korumacı ekonomi yanlısı hareketlerin yükselişte olduğu Avrupa Birliği (AB),
dayanışma sınavında. Almanya İçişleri Bakanı Heiko Maas, "Bu tür davranışlar kabul
edilemez. Hepimiz aynı gemideyiz" ifadesini kullandı.
Kaynak | Cumhuriyet

Koronavirüs ücretsiz izin nedeni mi?
Ücretsiz iznin Yargıtay kararlarına göre karşılıklı muvafakatle kullanılan bir hak
olduğunu hatırlatan Avukat Damla Öztabak, koronavirüs tehlikesi ve mücbir sebep
hali düşünüldüğünde, işverenlerin işçilere mümkün olduğunca bu hakkı
kullandırmaları gerektiğini söyledi. İşverenin burada kötü niyetli hareket
edemeyeceğini belirten Öztabak, ücretsiz izin hakkını kullanan işçinin kullandığı
izinleri daha sonra yıllık izinden düşemeyeceğini vurguladı.
Kaynak | Hürriyet Bursa

Elektrik tüketimi %15 düştü
Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerin enerji sektörü
üzerindeki etkileri giderek daha da belirginleşiyor. İnsan hareketlerinin kısıtlanmasıyla
üretim ve ticarette yaşanan daralma, enerji girdilerinin satışı ve tüketimindeki
azalmada da kendisini net şekilde ortaya koyuyor.

Kaynak | Dünya

ABD'de 20 binden fazla insan salgına yenik düştü
Dünyayı etkisi altına alan ve Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Corona Virüs
salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte
30 bin 239 artarak 533 bin 115'e yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı son
24 saatte 1,833 artarak 20 bin 580'e yükseldi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Tüberkülozun aşısını yaptık, COVID-19 ilaç ve aşısı için de varız
Koçak Farma Yönetim Kumlu Başkanı Ender Koçak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank'ın açıkladığı ilaç ve aşı çalışmalarına işaret etti: "İstanbul
Üniversitesi, Bezmialem Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile
birlikte COVID-19 tedavisinde kullanılacak biyoteknolojik ürün ile ilgili çalışmalara
TÜBİTAK destekli proje olarak başladık."
Kaynak | Dünya

Johnson taburcu oldu
İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan, 5 Nisan'da hastaneye
kaldırılan Başbakan Boris Johnson'dan dün iyileştiği haberi geldi. Johnson'ın
hastaneden taburcu olduğu ancak henüz görevine aktif olarak dönmeyeceği, bir
müddet daha dinleneceği belirtildi.
Kaynak | Cumhuriyet

Covid-19 gıdalardan bulaşır mı
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kimya ve Metalürji Fakültesi Dekanı ve Gıda
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sağdıç, dünyayı etkisi altına

alan corona virüs salgını sürecinde gıda ürünlerinde dikkat edilmesi gereken
hususları, değerlendirdi. Koronavirüsün ancak hasta insanların temasıyla gıdaya
geçebileceğini aktaran Sağdıç, bulaşma kaynağının gıdalarla ilgili olmadığını, hasta
kişinin temasta bulunduğu gıda ürünlerinin ağza, göze ve burna teması neticesinde
hastalığın geçebileceğini söyledi.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Bütün dünya evde kalıyor
Nisanın ilk haftasında 15 ülkede 28 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre, insanların
çoğu Kovid-19 salgınından korunabilmek için kendilerini evlerinde izole ediyor. Tek
istisna ülke ise Japonya. Japonların sadece yüzde 15'i evde kaldıklarını belirtiyor.
Kaynak | Milliyet

Pyongyang'dan önlem hamlesi
Hiçbir Covid-19 vakasına saM hip olmadığını açıklayan Kuzey Kore'de virüsle
mücadele önlemlerinin artmasına karar verildi. Ülkenin resmi haber ajansı KCNA,
Kuzey Kore işçi Partisi'nin Merkez Komite Politbüro toplantısında "devletin,
vatandaşlarının yaşamı ve güvenliğini dünya genelindeki salgından korumak için
daha kapsamlı önlemler almasının" kabul edildiğini duyurdu.
Kaynak | Cumhuriyet

Çin'deki korona salgınında son bir günde can kaybı yaşanmadı
Çin'de yeni korona virüs (Covid-19) salgınında son bir günde hiçbir ölüm
kaydedilmezken, 99 yeni vaka görüldü.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Salgın temmuza kadar bitmeyecek
Hong Kong'da korona virüs vakalarının akciğer dokusuyla yapılan bir araştırma,
Covid-19'un Sars'tan 3 kat daha fazla patojen ürettiğini ortaya koydu. Araştırmayı
yürüten doktorlardan biri, "Salgının temmuza kadar kontrol altına alınması imkansız"
dedi.
Kaynak | Sözcü

Corona Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkacak
Yeni tip corona virüs (Covid-19) teşhisi konulan ve evinde karantina altında bulunan
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, "Mutlaka bir pik yaşanacak. Bu virüs
Ramazan Bayramı ile gündemimizden çıkar diye düşünüyorum. Şak maka değil
corona ile mücadelede ülke olarak çok iyiyiz. Hekimler bu süreçte para pul
düşünmeden çalışır" dedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Covid-19'un 'nadir' yüzü
Türkiye'de her 16 kişiden 1'inde nadir hastalık görülüyor. Yani ülkemizde 5 milyon
nadir hasta bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle nadir hastalıklara sahip bireylerin
hastanelerde uygulanan tedavi süreçlerinde aksamalar yaşanıyor. Nadir hastalar ve
hasta yakınları tarafından kurulan Nadir Hastalıklar Ağı, hastaların ihtiyacı olan tıbbi
desteğe erişim ve tedavi konusunda kamuya çağrıda bulundu.
Kaynak | Cumhuriyet

'Daha erken tedbir alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi'
Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan ABD Ulusal Alerji ve
Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, ülkede daha erken sosyal
mesafe uygulamasına geçilmiş olsaydı yeni tip corona virüs (Covid-19) salgında
daha fazla insanın hayatının kurtulacağını belirtti.
Kaynak | ntv.com.tr

Sakın sokağa dökülmeyin
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü öğetim üyesi Prof. Dr. Sarp Üner,
"Elimizdeki en . büyük güç bu hastalığa yakalanmamak olmalı" dedi. Üner şunları
söyledi: "Koronayla ilgili aslında en önde savaşması gereken kişiler halkın ta kendisi.
Bu savaşı da ancak evde kalarak, mesafeyi koruyarak, hijyene dikkat ederek
yapabilirler."
Kaynak | Hürriyet

Hamilelerde koronavirüs ne kadar riskli?
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19'un
gebelik ve bebek üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, herkese tavsiye edilen
korunma yöntemlerinin hamileler için de geçerli olduğunu söyledi.
Kaynak | Sabah Güney

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu ertelendi
13-16 Nisan tarihleri arasında Şırnak'ta ve İstanbul'da yapılması planlanan
Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu, koronavirüse karşı ulusal ve
uluslararası düzeyde alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Kaynak | facebook.com

Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler konseri iptal edildi
13 Nisan 2020 tarihinde CRR Konser Salonu'nda yapılması planlanan Dünya
Sahnelerinde Genç Müzisyenler konseri Covid-19 önemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Tuğkan konseri iptal edildi
13 Nisan 2020 tarihinde Aksaray Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan Tuğkan
konseri Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

