Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Bakan Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması: Can kaybı 9'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik.
Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Hasta sayımız 670'e ulaştı" dedi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 656
şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve
direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var.
Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile
esneklik göstermeyelim" dedi.
Kaynak | posta.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs uyarısı: Kesinlikle evden dışarı
çıkmamalısınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede koronavirüse karşı amansız bir
mücadele yürütüldüğünü belirterek, "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız
arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz
çalışıyoruz." dedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bakanlıktan belediyelere özel genelge
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'corona virüs önlemleri' kapsamında belediyelere
genelge gönderdi. Genelgeye göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere
yönelik su kesintisi uygulamayacak. Belediyelerce, corona virüs önlemleri
kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca
kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.
Kaynak | posta.com.tr

Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde rastlanan pozitif corona virüs
vakası olmadığını söyledi.
Kaynak | haberler.com

Bakan Pakdemirli: At yarışlarını erteledik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu ve at
yarışlarının ertelendiğini duyurdu. Açıklamada: "At yarışlarını erteledik.
Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda
herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Corona virüs seyrine göre alma
düşüncemiz var" ifadeleri yer aldı.
Kaynak | cnnturk.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yurtdışındaki Türklerle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle,
ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya,
Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve
ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart Cumartesi yerel saatle
17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize
başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir."
açıklamasında bulundu.
Kaynak | ntv.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekipler biten 'seç al' dönemini halka anlatıyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, ambalajsız meyve ve sebzelerin
satılmasına ilişkin koronavirüs önlemleri kapsamında bazı tedbirler alındığını
açıklaması sonrası belediye ekipleri de ilçelerde kurulan pazarlarda
vatandaşları bilgilendirdi.
Kaynak | haberler.com

Mali piyasalar moral arıyor
Koronavirüsün ekonomik etkilerini en aza indirmek için açıklanan trilyonlarca
dolarlık paketler, dün hem Türkiye hem dünyadaki piyasaların nefeslenmesine
yol aldı. Ancak haber akışı nedeniyle dalgalı seyir sürdü. Bu kapsamda dolar/
TL dün sabah saatlerinde 6.47 liraya kadar düştü. Ancak gün içinde
hareketlenen ve 6.47-6.5560 lira aralığında yükseliş yönünde hareket eden
dolar/ TL günü 6.55'te tamamladı.
Kaynak | Cumhuriyet

Doğan: 'Çiftçi için destek ve ekonomik önlem paketi hazırlanmalı'
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçi için bir an önce
destek ve ekonomik önlem paketi hazırlaması gerektiğini söyledi. Doğan,
yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan Covid-19 virüsü sebebiyle
insanların öncelikle gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmesi, ülkelerin almış
olduğu önlemler sebebiyle de ithalat ve ihracatın durma noktasına gelmesiyle
yerli üretimin ve tarımın ne kadar önemli bir sektör olduğunu bir kez daha
kanıtlandığını ifade etti.
Kaynak | haberler.com

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
AVM'ler ivedilikle kapatılmalı
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), Covid19 salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri
için kapatma kararı alınması gerektiğini açıkladı. Açıklamada, "Ülke genelinde
sağlık, lojistik hizmetleri ile gıda ve temel ihtiyaç ürünleri satış noktaları
dışındaki tüm ticari alanların, alışveriş merkezlerinin kapatılması kararının
ivedilikle alınmasını destekliyor ve bekliyoruz" denildi.
Kaynak | Dünya

Ankara'da raylı sistemlere el dezenfektanları
Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs (COVİD-19) ile etkin mücadelesine
devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse karşı
alınan önlemler kapsamında Metro, ANKARAY ve Teleferik İstasyonlarına el
dezenfektan otomatları konulmaya başlandı.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Bahçelievler'de, koronavirüse karşı tedbir çalışmaları aralıksız devam ediyor
Bahçelievler Belediyesi, koronavirüse (Covid-19) karşı tedbir çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı ekipler, koronavirüse
(Covid-19) karşı sürdürülen çalışmalar kapsamında, yiyecek-içecek hizmeti

veren iş yerlerinde çalışanlara, hijyen konusunda uyarılarda bulunuyor. Semt
pazarlarında da aynı kapsamda, görevlilerce pazarcı esnaflar ve alışveriş
yapan ilçe sakinlerinin ellerine antiseptik solüsyon sıkılıyor.
Kaynak | milliyet.com.tr

Balıkesir'de AVM'ler geçici olarak kapandı
Balıkesir'de il merkezinde bulunan alışveriş merkezleri korona virüs pandemisi
nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.
Kaynak | haberler.com

Beşiktaş'ta nikah törenlerine kurallar getirildi
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) ile mücadele ederken
vatandaşlara kolaylık sağlayan uygulamalar sunmaya devam ettiğini duyurdu.
E-nikah sistemiyle online olarak nikah dairesine gitmeden başvuru yapan
vatandaşların nikahları koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında; geçici
süreliğine törensiz ve sadece iki şahit eşliğinde kıyılacak.
Kaynak | milliyet.com.tr

Eczanelerde corona virüs önlemi: '1 metre kuralı'
Konya'da, bir eczanenin tezgahı ile müşterilerinin bulunduğu alan, corona
virüs önlemi amacıyla şeffaf naylonla ayrıldı. Van'da bir eczanede, corona
virüs önlemleri kapsamında çalışanlar ve müşterilerin en az 1 metre
mesafeyle durması için kırmızı şerit uygulamasına geçildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Eskişehir'de ulaşım seferleri azaltılıyor
Eskişehir'de, koronavirüsü önlemeye yönelik dezenfeksiyon ve temizlik
çalışmaları devam ederken, belediye toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının
yüzde 70 oranında azalması nedeniyle, tramvay ve otobüs sefer sayılarının
azaltılması kararlaştırıldı.
Kaynak | haberturk.com

Cuma tedbiri
Dinayetin genelgesi sonrası cuma namazında camiler kapalı tutuldu.
Ankara'da polis, öğle saatlerinde camilerin çevresinde önlem aldı, ekipler
karardan haberdar olmayan vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak | Karar

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 2 gündür Çin
anakarasında yeni bir Korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmediği, ancak
yurt dışı kaynaklı 39 vakanın kayıtlara geçtiği duyuruldu. Söz konusu
vakaların 14'ünün Guangdong eyaletinde, 8'inin Şanghay ve 6'sının başkent
Pekin'de görüldüğü aktarıldı. Böylelikle, Çin'deki ülke dışı kaynaklı Covid-19
vakalarının sayısı 228'e çıktı.
Kaynak | haberler.com

Çin'den 2 milyon yeni test! İlk parti bugün geldi, kime nasıl uygulanacak?
Sağlık Bakanlığı'nın 'test yapma sıklığı artacak' açıklamasının ardında Çin'den
2 milyondan fazla test kitinin geleceği öğrenildi. Çin'le bağlantıları olan bir
Türk firma tarafından bugünden itibaren başlayıp 3 parti halinde Türkiye'ye
getirilecek test kitleri, doktor reçetesi ile corona virüsü şüphesi olan hastalara
uygulanacak. 15 dakikada sonuç verecek testler 3 er gün arayla iki kez
yapılacak.
Kaynak | sozcu.com.tr

Avrupa Parlamentosu, olağanüstü toplanacak
Avrupa Parlamentosu, yeni tip koronavirüse (Covid-19) ilişkin özel tedbirleri
onaylamak için 26 Mart'ta olağanüstü toplanacak.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Yüzde 70'ten fazla ülkenin planı var
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü, "Güzel bir haber ile başlayacağım.
Yüzde 70'ten fazla ülkenin bir Covid-19 ulusal hazırlık ve müdahale planı,
yüzde 89'unun laboratuvar test kapasitesi, yüzde 70'ten fazlasının Covid-19
için olay bazlı takip sistemi ve yüzde 68'inin de çok sektörlü bir ortak

koordinasyon mekanizması var. Bu tabii ki yeterli değil. Ama tüm ülkelerin,
vakaları olsun olmasın hazır olmaları beklentisindeyiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak | Yurt Gazetesi

ABD'de Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi!
ABD'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı
217'ye ulaştı. Vaka sayısının da 14 bin 365'e yükseldiği ülkede, hayat durma
noktasına gelirken, birçok eyalette acil durum ilan edildi.
Kaynak | sabah.com.tr

AŞTİ'de corona virüs paniği! 'İngiltere'den geliyorum' deyince gözlem altına alındı
Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) İngiltere'den geldiğini
söyleyen Türk yolcu, Corona Virüs paniğine neden oldu. Kimliği açıklanmayan
erkek yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek gözlem altına
alındı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Bill Gates corona virüs aşısı için tarih verdi!
Corona virüs Türkiye'ye de geldi. Yapılan son bilgilendirmeye göre
Türkiye'deki vaka sayısının şu an 359 olduğu belirtildi. Hızla yayılan Corona
virüs aşısı hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Bill Gates insanları Corona
virüs pandemi karşısında sakin kalmaları gerektiğini vurgularken, Reddit
üzerinden yaptığı canlı yayında Corona virüs aşısı için tarih verdi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Kayıp 4 milyar
Avrupa, Koronavirüs (Covid-19) virüsü yüzünden liglerin ertelenmesinin mali
boyutları da ortaya çıktı. KPMG Football Benchmark'ın araştırmasına göre;
Avrupa'nın 5 büyük liginde toplamda 4 milyar Euro'luk (28 milyar 242 milyon
lira) kayıp söz konusu.
Kaynak | Sabah (Avrupa)

Kulüplere UEFA'dan müjde
Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Avrupa'da futbol liglerinin askıya
alınmasının ardından UEFA, finansal fair-play konusunda kolaylık
sağlanacağını ve bildirim tarihlerinin ertelendiğini duyurdu

Kaynak | Sabah (Avrupa)

'Boeing üretimi durdurmaya hazırlanıyor'
Corona virüs salgınının olumsuz yönde etkilediği havayolu sektörü tarihinin en
zor dönemini geçiriyor. Reuters'ın iddiasına göre uçak üreticisi Boeing de
salgın sonrası yaşanan düşüş nedeniyle üretimi durdurmaya hazırlanıyor.
Kaynak | ntv.com.tr

'Korona'nın üzerini çizip 'Çinli' yazdı
Korona virüsünün dünyaya yayılmasından Pekin yönetimini sorumlu tutan
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'i kızdıracak yeni bir hamle geldi. Trump'ın
düzenlediği toplantıda önündeki notlardaki 'korona' kelimesinin üzerini çizip
'Çinli' yazdığı görüldü.
Kaynak | gazeteduvar.com.tr

'Koronavirüse karşı tek kullanımlık ürünler yaygınlaşmalı'
Ankara Lider Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Hüseyin Güleç, yeni tip
koronavirüse karşı tek kullanımlık plastik ürünlerin salgın döneminde sağladığı
hijyene dikkat çekti.
Kaynak | haberler.com

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişide corona virüs tespit edildi
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde çalışan bir kişinin, yeni tip
corona virüs (covid-19) testi pozitif çıktı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Air Canada'yı corona virüs vurdu! 5100 çalışanını işten çıkaracak
Koronavirüsün tüm dünyada etkili olmasıyla birlikte havacılık şirketleri
personellerini işten çıkarma kararı alıyor. Air Canada binlerce personeli ile
yollarını ayıracak. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomiye büyük zarar
veren koronavirüs salgını nedeniyle Air Canada 5100 çalışanını işten çıkarma
kararı aldı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Almanya'daki Türklerden corona virüs yardımı
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı cami dernekler öncülüğünde
başlatılan sosyal sorumluluk kampanyası çerçevesinde Türk gençleri gönüllü
olarak sokağa çıkamayanlara yardım ediyor. Gençler, 44 kişinin hayatını
kaybettiği Almanya'da korona virüs salgını sebebiyle yaşlıların, engellilerin ve
kimsesizlerin ihtiyaçlarını gideriyor.
Kaynak | sabah.com.tr

Corona virüs, NBA takımlarına sıçradı! Lakers da resmen açıkladı
Tüm dünyayı saran corona virüsü, NBA takımlarına da sıçradı. Philadelphia
76'ers'ta 3 kişide corona virüs çıkmasının ardından LeBron James'in de
formasını giydiği Los Angeles Lakers resmi bir açıklama yaptı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Doktor Ender Saraç'ın koronavirüs testinin sonuçları çıktı!
Dr. Ender Saraç'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Benan Saraç,
eşinin test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı: Beklediğimiz
sonuçlara ulaştık. E-devlet sistemine kaydı girilmiş. Ender'in sonucu negatif
çıktı.
Kaynak | aksam.com.tr

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs Whatsapp hattı kurdu!
Dünya Sağlık Örgütü insanların en doğru bilgiyi alabilmeleri amacıyla Covid19 için bilgi hattı kurdu.
Kaynak | haberler.com

Elon Musk'tan flaş corona virüs açıklaması
Corona virüsü salgını hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
Dünya genelinde vaka sayısı 244 bin 517'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin
sayısı ise 10 bini aştı. Teknoloji şirketleri de salgına göre stratejilerini
değiştirip, adımlar atmaya başladı. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su olan Elon
Musk, corona virüs salgını hakkında yeni bir açıklama yaptı. Ünlü girişimci
dünyayı etkisi altına alan salgınla ilgili olarak fabrikalarının solunum cihazı
üretmek için yeniden tasarlanabileceğini söyledi.
Kaynak | sabah.com.tr

Facebook'tan Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs çalışmalarına destek
Facebook, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle ilgili bilgilendirici paylaşımlarını
daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak adına, bakanlığa destek
sağlayacak. Bu kapsamda, Türkiye'deki Facebook kullanıcıları platform
üzerinden kendilerini Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesine yönlendiren
açılır bir iletiyle karşılaşacak.
Kaynak | milliyet.com.tr

Google'dan corona virüs hamlesi! Doğru el nasıl yıkanır?
Tüm dünya Corona virüs salgınıyla tedirginliğini korurken, çeşitli teknoloji
devleri de insanları bilinçlendirmek için farklı hamlelerde bulunuyorlar. Bu
hamlelere Google'da yeni bir doodle ile katıldı.
Kaynak | milliyet.com.tr

ABD'de orduya sıkı yönetim yetkisi
ABD'de korona salgınına karşı orduya teyakkuz emriyle birlikte yeni yetkiler
verildi. Bu yetkiler, sivil otoritenin zarar görmesi durumunda, yürütmenin
orduya devredilebilmesinin önünü açıyor. Ülke basını verilen yetkilerin nükleer
savaş koşullarını anımsattığına vurgu yaparak bir tül' sıkıyönetime zemin
hazırlandığını yazdı.
Kaynak | Posta

Covid-19 günlerinde sanat eve geldi
Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm etkinlikler iptal olup herkes evlere
kapanınca Türkiye'de ve dünyada çok sayıda sanat olayı ve etkinlik dijital hale
geldi.
Kaynak | Hürriyet

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
El temizliğine önem verin!

Dünya genelinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs tehdidine karşı, Alanya
HEP Üniversitesinde dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Alanya HEP
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Covid-19 hastalığına
yakalanma ve bulaşmasını önlemek için üniversite içerisinde gerekli
tedbirlerin alındığını belirtti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının,
gerekli önlemler alınmadığı durumlarda hayati tehlikeye neden olabildiğine
dikkat çeken Rektör Öner, öğrencilere de çağrıda bulundu.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Çin, Covid-19 salgınında ozon tedavisinden yararlandı
Sağlık Bakanlığı Ozon Sertifikasyon Eğitmeni Dr. Ruhi Çakır, AIDS, Viral
Hepatitler, Herpes ve benzeri virüslere karşı etkinliği olduğu bilinen Ozon
Tedavisinin, Coronavirüsü (Covid-19) ile mücadelede destekleyici ve yararlı
olduğuna dikkat çekti.
Kaynak | haberler.com

'Kan stokları tükeniyor, düzenli bağış yüzde 30 düştü'
Koronavirüs salgını talasemi, lösemi gibi düzenli kan alması gereken
hastalarda "virüs kapar mıyım" endişesine neden olurken uzmanlar, virüsün
kan yoluyla bulaşmadığını söylüyor. Ancak son günlerde en büyük sıkıntı,
düzenli kan bağışındaki azalma. Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan
Merkezi Müdürü Uzm. Dr. İlhan Birinci, bağışlarda şimdiden yüzde 30 düşüş
yaşadıklarını söyleyerek stokların erimeye başladığını vurguladı ve 18-50 yaş
arası sağlıklı herkesi "sosyal hijyen" kurallarını bozmadan kan vermeye davet
etti.
Kaynak | sabah.com.tr

'Sigara koronavirüs riskini yüzde 14 arttırıyor'
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın,
bilimsel araştırmalara göre, dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgınında
sigara kullananların yüzde 14 daha fazla risk altında olduğunu ifade etti.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Testin 'yalancı negatif' çıkma oranı çok düşük
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek
Yavuz, testlerde yalancı negatif ya da yalancı pozitif denilen "hatalı" sonuç
çıkma ihtimalinin çok küçük bir hasta grubunda söz konusu olabileceğini
kaydetti. Yavuz, sadece test sonucuyla karar verilmediğini ve hastanın klinik

durumunun da değerlendirildiğini söyleyerek endişe edilmemesi gerektiğini
vurguladı.
Kaynak | haberler.com

Corona virüs tedavisinde kök hücre umudu
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ilaç çalışmaları devam
ederken Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
(İSÜKÖK) Müdürü Prof. Dr. Erdal Karaöz, koronavirüste kök hücre tedavisinin
umut verici olabileceğini söyledi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Dünyanın en ucuz korona virüs tanı kiti keşfedildi
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılan koronavirüs
artmaya devam ediyor. Dünyadaki bilim adamları bu virüse karşı her gün yeni
icatlarla uğraşıyor. Bangladeş Halk Sağlığı Merkezi bilim insanları, yeni ve
daha önce icat edilenlerden farklı olarak yeni bir koronavirüs tespit kitinin
üretildiğini açıkladı. Açıklamada, 5 ile 15 dakikaya kadar şahsın vücudunda
korona virüsünün olup olmadığını tanıyacak bu kitin fiyatının ise 20 TL'yi
bulabileceği bildirildi.
Kaynak | haberler.com

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler
Tüm etkinlikler iptal edildi
Corona virüsü salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, her türlü ulusal ve
uluslararası toplantı ve aktiviteler 30 Nisan 2020'ye kadar ertelendi. Bu
konuda yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, "Çin Halk
Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının tüm
dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturduğu ve salgının Türkiye'de yayılımının
önlenmesi amacıyla alındığı" vurgulandı. Alınan kararlar kapsamına, ulusal,
uluslararası ve yerel düzeydeki tüm konferanslar, paneller, sergiler, konserler,
spor müsabakaları gibi etkinlikler giriyor.
Kaynak | sozcu.com.tr

Google I/O 2020 etkinliği tamamen iptal oldu
Bu ayın başında Google I/O etkinliğinin coronavirüsü salgını nedeniyle iptal
edildiğini öğrenmiştik ancak online olarak düzenlenme ihtimali vardı. Bugün
Google Geliştiriciler hesabı üzerinden etkinliğin tamamen iptal edildiği
duyuruldu.
Kaynak | haberler.com

Erteleme: 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım göstereceği 21-22 Mart
2020 tarihinde düzenlenmesi planlanan 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı,
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sebebiyle ileri bir tarihe
ertelenmiştir. Netleştirilen yeni Kurultay tarihi ve detayları DEİK tarafından
bilahare bildirilecektir.
Kaynak | immib.org.tr

HDP, nevruz kutlamalarını 1 Mayıs'a erteledi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, partisinin genel
merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Günay, "Halklara mal olmuş milyonların kutladığı
nevruz etkinliğini maalesef bu yıl dünyayı kasıp savuran salgın nedeniyle
halkımızın sağlığını düşünerek ertelemek zorunda kaldık. Kuşkusuz bizim için
de zorlu bir karar oldu. Nevruzu yine direniş bayramı olan 1 Mayıs'a
taşıyacağız" ifadesini kullandı.
Kaynak | aa.com.tr

İş dünyasının en büyük buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi ertelendi
20-21 Mart 2020 tarihinde, Capital, Ekonomist ve Start UP dergileri tarafından
9'uncusu gerçekleştirilecek Uludağ Ekonomi Zirvesi 27-28 Kasım 2020
tarihine ertelendi.
Kaynak | uludagekonomizirvesi.org

Ertelenen Uluslararası Mersin Maratonu ekim ayında yapılacak
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 5. Uluslararası Mersin
Maratonu'nu, 23-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.
Kaynak | trtavaz.com.tr

Notre Dame'in Kamburu Müzikali ertelendi
17 Mayıs'ta düzenlenecek olan Notre Dame'in Kamburu Müzikali, koronavirüs
sebebiyle ertelendi.
Kaynak | biletix.com

