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Yaşamını y�t�renler�n sayısı
2 b�n 600'e yükseld�!
Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca, 109 yurttaşın daha
koronav�rüs salgını neden�yle yaşamını y�t�rd�ğ�n� ve
test� poz�t�f çıkan 3 b�n 122 yen� vakanın olduğunu
açıkladı.

 

Facebook'ta paylaş (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cumhur�yet.com.tr/h

WhatsApp (https://web.whatsapp.com/send?text="Yaşamını y�t�renler�n sayısı 2 b�n 600'e yükseld�!" 

E-posta (ma�lto:?subject=Yaşamını y�t�renler�n sayısı 2 b�n 600'e yükseld�!&body=Merhaba,%0A%0A

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 109 k�ş�n�n
daha yaşamını y�t�rd�ğ�n�, 3 b�n 122 yen� vaka
olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 2 b�n 600'e
yüksel�rken, koronav�rüs vaka sayısı �se 104 b�n
912'e yükseld�. 

'BİZE GÜÇ VERİN'

Sosyal medya üzer�nden açıklama yapan Koca,
''Son 24 saat �ç�nde taburcu olan hasta sayısı,
bugüne kadar �y�leşen toplam hasta sayısının
yaklaşık yüzde 15’�n� oluşturuyor. Taramada,
erken tanı ve tedav�de başarılıyız. Bu noktadan
ger� dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedb�rle
destek şart. B�ze güç ver�n'' �fadeler�n� kullandı.
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İlhan Selçuk'un Yazıları

21 Haz�ran 2010 tar�h�nde y�t�rd�ğ�m�z

Cumhur�yet Gazetes� Başyazarı İlhan

Selçuk'un yazılarından seçmeler�

okurlarımızla buluşturuyoruz. Bu köşede

aydınlanmanın b�lges� Selçuk'un

günümüze ışık tutan yazılarını

bulab�leceks�n�z.
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