Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Türkiye'de son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı "Son 24 saatte 4117 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 87 kişi
hayatını kaybetti, vaka sayısı 24 bin 900, can kaybı 812 oldu. Corona virüs
tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1846'ya ulaştı" bilgisini
paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu açıklamayı yaptı:
"Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta
sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı."
Kaynak | milliyet.com.tr

Hiçbir virüs Türkiye'den güçlü değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maske ve kolonya dağıtımı yapılan 65
yaş ve üstü vatandaşlara hitaben mektup kaleme aldı. Erdoğan mektubunda,
"165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin
destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz. Müsterih olunuz
hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir. Küresel salgın haline gelen
koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz. Devlet olarak tüm
tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşıı imkanlarımızı
seferber ediyoruz" dedi.
Kaynak | Hürriyet

İletişim Başkanlığı, Covid-19 salgınının 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' ile
önleneceğini açıkladı
İletişim Başkanlığı, geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi'ni açıkladı. Yapılan açıklamada, "İzolasyon,
Covid-19 salgınını kontrol altına alabilmek için en önemli tedbirdir. Özellikle
Covid-19 testi pozitif olanların ve tanı konulanlarla teması olanların izolasyonu
bu dönemde hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda hastaların
takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi içi 'Pandemi İzolasyon Takip Projesini'
hayata geçirdi" açıklamasında bulunuldu.
Kaynak | iha.com.tr

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'deki vaka artışından kaygılı
Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, Danimarka'da online
olarak bir basın toplantısı düzenledi. Avrupa'daki son duruma ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Kluge, Avrupa'daki durumun hala endişe verici

olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de
koronavirüsün yayılmasındaki büyük artıştan kaygılıyız" denildi.
Kaynak | haberturk.com

Bakan Pakdemirli: Gıda arz güvenliğinde sıkıntı yok
Tarım ve Orman Bakam Bekir Pakdemirli, Türkiye'de gıda arz güvenliğinde bir
sıkıntı olmadığını belirterek, "Ülkemizde ilkyeni tip koronavirüs (COVID-19)
vakası görülmeden önce bazı adımlar attık. Bunlardan en önemlisi, perakende
zincirlerini ileride yaşanabilecek olası sıkıntılara hazır olmaları konusunda
yönlendirmemizdi. Bu sayede marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu
durumda" ifadelerini kullandı.
Kaynak | Dünya

Erken davranmasak İtalya ve İspanya olurduk
İletişim Başkanı Fahrettin Altun dün Roma, Pekin ve Seul büyükelçilerinin
katıldığı "COVID-19 tecrübeleri ve salgına karşı mücadelede uluslararası
işbirliği' başlıklı videokonferansta konuştu. Altun, "Ulusal stratejimizi
geliştirmeseydik, bugün çok daha acı bir tabloyla karşı karşıya olan İngiltere,
İtalya ve İspanya'nın durumunda olabilirdik" dedi.
Kaynak | Hürriyet

Bakan Varank: Aşı ve ilaç geliştirme araştırmacılarına burs vereceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüse odaklanan başta
aşı ve ilaç geliştirme olmak üzere kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev
alacak araştırmacılara burs vereceğiz" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması
İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan yazıda, "Corona virüs tedbirleri
kapsamında; 08.04.2020 günü saat 16.00 itibarı ile 45 ilimizdeki; 2 ilçe
merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156
yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılmaktadır. Toplam 5 ilimizdeki 6
yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirildi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak | posta.com.tr

İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor

Hükümet, corona virüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik
bir taslak metin hazırladı. Ekonomik, sosyal ve tıbbi alanlarda pek çok
düzenleme içeren metin, iş dünyası ile paylaşıldı. Taslak metin önümüzdeki
günlerde Meclis gündemine de taşınacak. Söz konusu metne göre; 4857 sayılı
İş Kanunu'na getirilen 'Geçici İstihdam Güvencesi' başlıklı geçici madde
eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlanıyor.
Kaynak | posta.com.tr

Kurulacak 2 hastane, salgının yayılımına dair yeni senaryolara cevap verecek
İstanbul'daki vaka yoğunluğunun sağlık kapasitesini zorlayabileceği
düşünülürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve
İstanbul'a kurulmaya başlanan 2 yeni salgın hastanesinin bu ihtiyacı
karşılayacağı bildirildi.
Kaynak | iha.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomide rekor kayıp
Mart ayı itibariyle OECD Önde Gelen Ekonomik Göstergeler endeksi (CLI),
covid-19 salgınının neden olduğu önemli ekonomik şok ve kilitlenme önlemleri
sonrasında üretim, tüketim ve güven üzerindeki etki doğrultusunda çoğu
büyük ekonomide rekor seviyedeki en büyük düşüşü kaydetti.
Kaynak | Karar

İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi martta 35,7 oldu
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi,
dünya genelinde ekonomik bozulmaya yol açan koronavirüs (Covid-19)
salgını nedeniyle mart ayında 35,7'ye geriledi.
Kaynak | haberler.com

Yeme içme sektöründe ciro kayıp oranı yüzde 70'i aştı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur
Acıoğlu yeni tip korono virüs (Kovid-19) salgının yeme içme sektörüne olan
etkilerini değerlendirdi. Acıoğlu sektördeki ciro kayıplarının yüzde 70'i aştığını
kaydetti. Aynı zamanda GTO 8 Nolu Cafe - Restoran - Catering Hizmetleri
Meslek Komite Üyesi olan Uğur Acıoğlu yaşanan sürecin bölgen için turizm
sezonu olması ve uzaktan çalışma imkanı olmaması sebebiyle en çok
etkilenen sektörlerinden biri olduğunu söyledi.
Kaynak | iha.com.tr

'Mücbir sebep' kapsamına girmeliyiz
İlaç Endüstrisi İş verenler Sendikası (İEİS) Başkanı Nezih Barut, COVID-19
hastalarının tedavisinde öne çıkan sıtma ilacını üretip, Sağlık Bakanlığına
bağışlama sürecini yönetirken, diğer taraftan sektörün seyrine baktı. Öne
çıkan konu başlıkları şöyle: Sadece ecza depolarından eczanelere yönelik
satışlar ocakta 255 milyon 986 bin kutudan martta 188 milyon 951 kutuya indi.
Kaynak | Dünya

195 milyon işçi tehlikede
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Covid-19 krizinin 2020'nin ikinci
çeyreğinde küresel olarak çalışma saatlerinin yüzde 6.7'sini ortadan
kaldırmasının beklendiğini, bunun da 195 milyon kişinin tam zamanlı işini
kaybetmesi anlamına geleceğini bildirdi.
Kaynak | Cumhuriyet

Bu krizden konuşan değil dinleyen sağlam çıkacak
TÜRKONFED, salgın ile mücadele sürecinde bilgilendirme ve farkındalık
oluşturmak için Webinar Serisi başlattı. Webinar serisinin "Koronavirüs ve
Sonrası; Nasıl Bir Türkiye? Nasıl Bir Dünya?" teması ile düzenlenen İkincisine
Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Konda'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır
konuk oldu. Ağırdır, koronavirüsün ciddi bir ekonomik krizi de beraberinde
getireceğini belirterek bu süreçte insanların, devletlerin, kurumların kendini
sorgulaması gerektiğini anlattı.
Kaynak | Dünya

Salgın sonrasında fabrikalarımıza kilit vurmak istemiyoruz
Koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak için açıklanan Ekonomik İstikrar
Paketi'nde 16 sektör mücbir sebep hali kapsamına alınmıştı. 155 üyesi
bulunan Makine Sanayici İşadamları Derneği'nin Başkanı Mehmet Sarı,
makina imalat sektörünün mücbir sebep kapsamına alınmamasına anlam

veremediklerini söyledi.
Kaynak | Dünya

Akaryakıtçı 'nöbetçi istasyon' istiyor
Tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de derinden etkilemeye devam eden COVID19 salgınına karşı alman önlemler birbirini kovalıyor. Tam gün açık
tutulmasına rağmen satışları yüzde 80 gerileyen akaryakıt istasyonları ayakta
kalma mücadelesi veriyor. İşletme sahipleri, neredeyse hiç satış
yapamadıkları gece saatlerinde istasyonlarını kapatabilme hakkı istiyor.
Kaynak | Dünya

Ciroların yarısı salgın kurbanı
Dünyada sağlık sistemlerini çökerten Covid-19'un iş dünyasındaki ilk etkisi
cirolarda görüldü. 780 şirketin katıldığı ankete göre, salgın sonrası 3
işletmeden birinin faaliyetleri durdu, ciroların yüzde 50'si eridi.
Kaynak | Sözcü

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
İmamoğlu corona virüsün yoğun yaşandığı 3 ilçeyi açıkladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında İstanbul'da
corona virüsün yoğun yaşandığı ilçeleri açıkladı. İmamoğlu, "Bağcılar,
Esenler, Bayrampaşa bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz.
Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada" dedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Tedbir al, üretime devam et Türkiyem!
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, "Küresel salgın ilan edilen Covid-19
virüsünü işletmelerimize, OSB'lerimize ulaştırmamak, yayılmasını önlemek
için her gün yeni tedbirler alıyoruz. Tüm algılarımız, iş yapma süreçlerimiz,
çalışanlarımızın mesaileri, müşterilerimizle ilişkilerimiz yeniden şekillendi"
açıklamalarında bulundu.

Kaynak | Dünya

Pazarlarda maske var
Koronavirüs tedbirlerini arttıran Mudanya Belediyesi, maske kullanımının
zorunlu hale getirilmesiyle birlikte pazarlara alışveriş için gelen Mudanyalılara
maske dağıtımı yaptı.
Kaynak | Hürriyet Bursa

Yol hafriyatla kapatıldı!
Hatay'ın Erzin ilçesini, Osmaniye'yi bağlayan Akyar mevkinden Gökdere
mahallesine gelen yol, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında trafik
akışını tamamen kesmek için hafriyat dökülerek kapatıldı.
Kaynak | Sabah Güney

Amasya'da bir köy daha karantinaya alındı
Amasya'da bir köy, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında
karantinaya alındı. Salgını önleme tedbirleri kapsamında daha önce bir köyün
daha karantinaya altına alındığı hatırlatılan açıklamada, böylece Amasya'da
karantinadaki yerleşim yeri sayısının ikiye çıktığı kaydedildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Kartepe'de korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor
Kartepe Belediyesi ekipleri ilçe genelinde korona virüse karşı dezenfeksiyon
çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, bu kapsamdaki çalışmaları
düzenli olarak taksi, otobüs, duraklar ve parklarda dezenfeksiyon çalışması
gerçekleştiriyor.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği
"Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka
sayısı 1 milyon 501 bin 62'ye ulaştı. En çok vaka görülen ülke 422 bin 800 ile
ABD olurken, onu 146 bin 690 vakayla İspanya, 139 bin 422 ile İtalya, 112 bin
950 ile Fransa ve 111 bin 779 ile Almanya izledi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Ankara'da 1000 hasta
Annkara'da 1000'e yakın COVID-19 hastası bulunuyor. Ankara'nın merkez
sayılabilecek Kızılay, Cebeci, Mamak ile Çankaya'nın özellikle Öveçler ve
Oran arasındaki bölgesinde hasta yoğunluğu bulunsa da, bunların ciddi vaka
sayısı fazla değil.
Kaynak | Hürriyet

ABD'den sağlık malzemeleri takas talebi
Koronavirüsü salgınında merkez ülke konumuna gelen Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) salgınla mücadele kapsamında, Türkiye'de kapasite fazlası
bulunabilecek sağlık malzemelerin ABD tarafından satın alınabileceği, buna
karşılılık da ABD'de halen fazla miktarda bulunan diğer sağlık malzemelerinin
takas yapılmasını önerdi.
Kaynak | Dünya

AB'den ilaç üreticilerinin iş birliğine onay
Avrupa Birliği (AB), yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle bazı rekabet
kurallarını askıya alarak ilaç üreticilerinin sınırlı biçimde iş birliği yapmalarına
izin verdi.
Kaynak | ntv.com.tr

10 teknoloji şirketinden COVID-19 mücadelesi için 1.4 milyar dolar
10 teknoloji şirketinden COVID-19 mücadelesi için 1.4 milyar dolar
Learnbonds.com sitesinde yer alan habere göre, dünyanın önde gelen
teknoloji şirketleri koronavirüsün etkilerini azaltmak için sağlık personeline ve
zarar gören sektörlere 1.4 milyar dolar bağışta bulundu. Habere göre en fazla
bağış 800 milyon dolar ile Google'dan geldi.
Kaynak | Dünya

Ölümcül şüphe
CHP'li milletvekili Dr. Mustala Adıgüzel, "Korona tedavisi veriliyor ama ölüm
belgelerine bu yazılmıyor. Bakanlık gerçeği saklayarak başarı hikâyesi
yaratmaya çalışıyor" dedi.
Kaynak | Cumhuriyet

AB, gelişmemiş ülkelere Covid-19 nedeniyle yardım yapacak
Avrupa Birliği (AB), başta Afrika olmak üzere AB'ye coğrafi olarak yakın
ülkelerden korona virüsü ile mücadelede yetersiz kalan çevre ülkelere mali
yardım yapacağını duyurdu.
Kaynak | iha.com.tr

ABD'de ölü ve vaka sayısı katlanıyor
Corona virüs salgınının merkez üssüne dönüşen ülkede bir haftada vaka
sayısı iki kattan fazla artarak 400 bine, ölü sayısı ise üç kattan fazla artarak 13
bine yaklaştı. Başkan Trump, vakalar ve can kayıplarının gelecek iki hafta en
yüksek seviyeye ulaşacağını tahmin ediyor. Beyaz Saray, bütün önlemlerin
uygulanması durumunda dahi ölü sayısının 100 bini bulabileceğini tahmin
ediyor.
Kaynak | milliyet.com.tr

96 yaşında korona virüsü yendi
Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 96 yaşındaki
Kasım Akyüz, 20 Mart'ta eşinin cenaze törenine katılanlardan korona virüs
kaptı. Ailesi cenazeye katılanlardan bir kişide virüs ortaya çıkması üzerine
babalarını Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek tahlil yaptırdı.
Korona virüs testi pozitif çıkan 96 yaşındaki dede, 11 günlük tedavisinin
ardından virüsü yenerek taburcu oldu.
Kaynak | iha.com.tr

Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray'da karantinaya alındı
Ankara Valiliğinin talebi üzerine 7 Nisan'da Katar'dan gelen 360 Türk
vatandaşı Aksaray'a getirilerek yurtta karantina altına alındı.
Kaynak | iha.com.tr

Kırklareli'de yurtlarda kalanların tümü evlerine gönderildi
Koronavirüs salgını nedeniyle çoğunluğu Kanada, Portekiz ve Cezayir olmak
üzere yurt dışından geldikten sonra Kırklareli Kredi Yurtlar Genel
Müdürlüğü'ne bağlı Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 523
vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine
gönderildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Koronavirüs ile mücadeleye 3 boyutlu yazıcılarla destek oluyorlar
Koronavirüs ile mücadele kapsamında bir grup mühendis sağlık çalışanlarının
yüz siperliği ihtiyacına destek olmak için başlatılan "3 Boyutlu Destek Kolektif
Üretim Hareketi, 3 haftada 40 binden fazla siperlik üretip, sağlık kuruluşlarına
teslim etti. Kolektif, "3 boyutlu yazıcı sahiplerini, hammadde ve diğer
konularda bu üretime destek vermek isteyen kurum ve şirketleri aramıza
katılmaya davet ediyoruz" çağrısı yaptı.
Kaynak | haberturk.com

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Kurallara uyarsak
2-3 haftada o kritik eşiğe gelir, kırılmayı sağlayabilirsek, yani o yükselmeden
sonraki o platoya (yatay duruş) dönme eşiğini yakalayabilirsek o zaman biz
ülkece başarmış olacağız. Ve böylece de 2-3 ay içerisinde de virüsü kontrol
altına alma ihtimalimiz olacak" dedi.
Kaynak | ntv.com.tr

Erciyes Üniversitesi, COVID-19'u izole etti
Erciyes Üniversitesi (ERÜ), yeni tip koronavirüsü hücre kültüründe izole
etmeyi başardı. Önceki akşam, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca
tarafından COVID-19 virüsünün 21 Mart'ta ERÜ Aşı ve Araştırma Uygulama
Merkezi'nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından izole edilerek, aşı
çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Kaynak | Dünya

Aşı için ortak çalışma
Türkiye'de covid-19 aşısının geliştirilmesi için TÜBİTAK tarafından
desteklenen aşı geliştirme projeleri arasında ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe
üniversiteleri akademisyenleri ortak çalışmalarıyla yer aldı. Prof. Dr. Mayda
Gürsel, koronavirüsün genetik dizilerini kullanarak aşı geliştirmek için
çalışacaklarını ve aşı için umutlu olduklarını söyledi.
Kaynak | Cumhuriyet (Şehir)

Atatürk Üniversitesi, Covid-19 aşı çalışmalarını sürdürüyor
Koronavirüse yönelik çalışmalara başlayan Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda
oluşturulan Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü bünyesinde
araştırmalarını sürdürüyor. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer
Çomaklı, süreci en az hasarla atmak için ülkemizin idarecileri ve bütün
kurumlarıyla topyekün bir mücadele içinde olunduğunu söyledi.
Kaynak | iha.com.tr

Fransız Bilim Konseyi uyardı: '17 milyon kişi ölüm riski altında'
Fransa Bilim Konseyi korona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik yapılan
araştırmaların sonucunu paylaştı. Açıklanan verilere göre ülkede Covid-19
nedeniyle ölüm riski altında olan kişi sayısının 17 milyon olduğu ifade edildi.
Yaş ve hastalık faktörlerini inceleyerek Fransa'da nüfusun 4'te 1'inin ölümcül
risk altında olduğunu belirten Konsey, riskli vatandaşlar için kesin sokağa
çıkma yasağı getirilmesini talep etti.
Kaynak | iha.com.tr

İsveç Kraliyet Enstitüsü: 'Antikor testlerine önümüzdeki hafta başlayabiliriz'
İsveç Kraliyet Enstitüsü araştırmacıları, bir kişinin Covid-19 olup olmadığını ve
virüse karşı antikor oluşturup oluşturmadığını çok çabuk bulabilen bir test
geliştirdiklerini duyurdu. Testin onaylanması halinde önümüzdeki hafta
Stockholm'de çeşitli hastanelerde sağlık personeli üzerinde test yapmaya
başlanabileceği ifade edildi.
Kaynak | iha.com.tr

Rusya, koronavirüs aşısını haziran ayında insanlar üzerinde denemeye hazır
Rusya'nın en yetkili araştırma merkezinin direktörü, Rusya Devlet Başkanı

Vladimir Putin'e laboratuvarın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını haziran
ayında insanlar üzerinde denemeye başlayabileceğini bildirdi. Vektor Devlet
Viroloji ve Biyoteknoloji Merkezi'nin direktörü Rinat Maksyutov, denemelerinin
ilk turunun üç aşıyla 180 kişiye 29 Haziran'da yapılmasını teklif ettiğini bildirdi.
Kaynak | t24.com.tr

Temassız test kabini
Bursa'daki otomobil fabrikalarında geliştirilip üretilen biyolojik örnek alma
kabinlerinin ilk örneği Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. Uzm.
Dr. Özlem Çetinkaya Aydın, "Hasta veya virüs şüphesi olan kişi, bu kabine
girdiği zaman izole edilmiş delikleri sayesinde temas olmaksızın örnek
alıyoruz" dedi.
Kaynak | Hürriyet Bursa

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler
Dünya Güreş Birliği, 30 Haziran'a kadar yapılması planlanan etkinlikleri erteledi
2020 Tokyo Olimpiyatlarının ertelenmesinin ardından akıbeti merak edilen
olimpiyat kota elemeleri beklenen karar verildi. Telekonferans sistemiyle
toplanan Dünya Güreş Birliği (UWW), korona virüs salgını nedeniyle 30
Haziran tarihine kadar planlanan tüm uluslararası şampiyona ve turnuvaları
ertelediğini açıkladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Ödüllü filmler 1 ay ücretsiz
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 10-21 Nisan tarihleri arasında
düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali'nin, COVID-19 salgınından
dolayı yıl içinde ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmişti. 39. İstanbul Film
Festivali'nin Mayınlı Bölge Tema Sponsoru da olan MUBI, yeni tarih
belirlenene kadar izleyicisinden uzak kalmak istemeyen İstanbul Film Festivali
işbirliğiyle festivalin ödüllü filmlerinden oluşan bir seçkiyi aynı tarihlerde
sinemaseverlerle buluşturuyor.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

