
 
  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    
 

       

   

İyileşen hasta sayısı 73 bin 285'e ulaştı 
 
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde dün yapılan 33 bin 283 testten 1832'si 
pozitif çıktı, yaşamını yitiren 59 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 520 oldu. Bir 
günde 5 bin 119 hasta iyileşirken toplam iyileşen hasta sayısı ise 73 bin 285'e 
yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısında, seyirde görülebilecek 
kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız" 
değerlendirmesini yaptı. 
 
Kaynak | Milliyet 
  
  

  

473 gurbetçi korona kurbanı 
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle, yurt dışında 
şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini ve şimdiye kadar 103 
ülkeden 65 binden fazla vatandaşı Türkiye'ye döndürdüklerini bildirdi. 
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Destek ve Koordinasyon Merkezi'nde 
düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 
 
Kaynak | Milliyet 
  
  

  

'Temennimiz 1 Haziran'da okulların açılması' 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 20 Haziran'da yapılacak LGS ile ilgili paylaştığı 
videoda öğrencilerin koronavirüs önlemleri çerçevesinde sınava alınacağını 
ifade etti. Selçuk videoda "Ücretsiz maske dağıtılacak. Öğrenciler 
bekletilmeden binalara sosyal mesafeyi koruyarak girecek. Bilim Kurulu'nun 
önerilerini de dikkate alarak her sınıfta kaç öğrenci olması gerek, planlıyoruz. 
Dünyaya da bakıyoruz. Senaryoları çalışıyoruz" dedi. Bakan Selçuk okullarla 
ilgili ise "Temennim 1 Haziranda açılması" dedi. 
 
Kaynak | Karar 
 

   

       
 

 

  
 

   

 

  

        
 

  
     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   
   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    
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Gayrimenkule de virüs kriteri gelecek 
 
Gayrimenkul, turizm, tekstil gibi alanlarda faaliyet gösteren Özak Global 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, şimdi her şeye format 
atmanın zamanı olduğunu belirterek, eski anlayışların tamamen değiştiği bir 
döneme girildiğini söyledi. Son üç yıldır gayrimenkulde sıkıntı olduğunu, 
bundan sonraki dönemde neler olacağını kestirmenin Sor olduğunu dile 
getiren Akbalık, koronavirüs nedeniyle sektörün bir yol ayrımına girdiğini, bu 
yıl gayrimenkul alanında yatırım yapılmayacağını vurguladı. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

ATSO Başkanı Çetin'den enflasyon değerlendirmesi 
 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut 
Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Nisan ayı 
enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide toplam 
talebin düştüğünü, bunun da enflasyonu sınırlayıcı etki yaptığını kaydeden 
Başkan Çetin, maliyetlerin ise artmaya devam ettiğini, ekonomide durgunluk 
ve enflasyon durumuna karşı devlet destekleriyle ekonominin canlanmasına 
ve maliyet artışlarının frenlenmesine daha fazla katkı yapılması gerektiğini 
söyledi. 
 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 
 

   

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  
     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

   
 

   

   

Online alacak sigortası semineri 
 
Koronavirüs salgını nedeniyle çalışma ve toplantılarına ara vermeden devam 
eden Antalya Genç İş İnsanları Derneği, üyelerini ilgilendiren ticari alacak 
sigortası ile ilgili seminer düzenledi. İnternet üzerinden online yapılan 
seminere katılan Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Direktörü Ali Sertaç 
Canal, "Güncellenen KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak 
Sigortası" ile ilgili bilgi verdi. Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Hakan 
Muştu'nun da katıldığı online toplantıda devlet destekli ticari alacak sigortası 
hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Canal, ANTGİAD üyelerinin soruları da 
yanıtladı. 
 
Kaynak | Milliyet 
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65 yaşa ilk temiz hava 72 saat sonra 
 
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürerken mayıs, haziran ve temmuz 
aylarını kapsayan üç aylık' normalleşme planı' açıklandı. Takvimde, büyük 
beklentinin oluştuğu 65 yaş üstü ve 20 yaş altına kısmi sokak izni de çıktı. 0-
14 yaş ilk turunu 13 Mayıs Çarşamba, 65 yaş üstü ise 10 Mayıs Pazar günü 
atacak. 
 
Kaynak | Karar 
  
  

  

Berberlerde 'randevulu müşteri' dönemi 
 
11 Mayıs'ta başlayacak normalleşime dönemiyle kepenk açacak ilk yerlerden 
biri de berberler olacak. Ancak İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü 
Akyüz, Kovid-19 salgını nedeniyle berberlerde usturayla sakal tıraşının 
yasaklanması gerektiğini söyledi. 
 
Kaynak | Karar 
  
  

  

Tatil diyalizi 1 ay öne çekildi 
 
Sağlık Bakanlığı, daha önce haziran ayında 69 ilde hayata geçirilen, "tatil 
diyalizi" uygulamasına Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde mayısta 
başlanacağını açıkladı. Bakanlık, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 
her yıl haziranda uygulamaya geçen "tatil diyalizi" uygulamasını bir ay önce 
çekerek mayısa ay öne çekildi. 
 
Kaynak | Milliyet 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    
 

       

   

Afrika'da korkulan oluyor 
 
Salgının geniş ölçüde yayılmasının milyonlarca ölüme neden olmasından 
korkulan Afrika ülkelerinde vaka sayısı 50 bine yükseldi. Kıta genelinde ölen 
kişi sayısı ise 1843'e çıktı. 
 
Kaynak | Posta 
  
  

  

Ana fabrikalar üretime geçiyor 
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Bilim ve Sanayii Bakanı Mustafa Varank, "normalleşme" planını, "Üretimde 
önemli gelişmeler var. Otomotiv fabrikalarının büyük bölümü yeniden üretime 
geçti. 11 Mayıs'ta tüm ana fabrikalar tekrar faaliyete başlamış olacak. Bazı 
tekstil firmaları da açılıyor. AVM'lerin ve ihracat kanallarının normalleşmesiyle 
sektör hızlıca toparlanacak" diye yorumladı. 
 
Kaynak | Milliyet 
  
  

  

ABD bastırıyor Çin reddediyor 
 
COVID-19 salgınına neden olan virüsü bilinçli üretmek ve dünyayı 
uyarmayarak yüz binlerce insanın öllümüne neden olmakla suçlanan Çin, 
Washington'un baskısı altında. 
 
Kaynak | Hürriyet 
  
  

  

A.Gücü'nde bir oyuncu pozitif 
 
MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüp açıklamasında, tüm futbolcu, teknik 
ekip ve personele koronavirüs testi yapıldığı hatırlatılarak, "Ne yazık ki bir 
profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, 
futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastaneye 
yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. 
 
Kaynak | Milliyet 
  
  

  

Covıd-19 turşu ihracatını artırdı 
 
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dış pazar turşu talebi artı. 
Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye 2019'da 98 ülkeye turşu sattı. 
Bu satış karşılığı elde edilen 217 milyon 638 bin dolar rekor olarak kayıtlara 
geçti. Turşu ihracatı bu yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 30 artışla 76 milyon dolar oldu. Bu dönemde 34 milyon dolarla en fazla 
biber turşusu ihraç edildi. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya alındı 
 
Corona virüsü salgını sonrası ülkelerine giden Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları 
Türkiye'ye döndü. Siyah-beyazlı ekibin İstanbul'a gelen yabancı futbolcular 
Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin 
N'Koudou, salgınla mücadele kapsamında koyulan kurallar gereği karantina 
altına alındı. 
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Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Almanya'dan ikinci dalga uyarısı: Geleceğinden eminiz 
 
Almanya'da corona virüs önlemlerinin hızla yumuşatılması tartışılırken, Robert 
Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, ikinci, hatta üçüncü bir dalga 
beklediklerini söyledi. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  

ABD Başkan Yardımcısı Pence: 'Covid-19 Görev Gücünü dağıtmayı düşünüyoruz' 
 
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'da kurulan Covid-19 ile 
Mücadele Görev Gücü'nün dağıtılmasının planlandığını açıkladı. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Sınırlarımız uzun süre kapalı kalacak 
 
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardem, yeni tip koronavirüse karşı verdikleri 
mücadeleyi kazanan ülkesinin sınırlarının, Avustralya dışındaki ülkelere "uzun 
süre" kapalı kalacağını belirtti. 
 
Kaynak | Karar 
  
  

  

Kovid vakası Pulitzer'de görüldü 
 
Gazetecilik, edebiyat ve müzik alanında en iyilerin ödüllendirildiği Pulitzer 
Ödülleri sahiplerini buldu. Koronavirüs nedeniyle ödüller bu yıl ilk kez video 
yayınıyla açıklandı. Ayrıca bu yıl ilk kez multimedyanın sektörde artan önemini 
yansıtan yeni bir sesli haber kategorisi eklendi. Habercilik dalında The New 
York Times üç ödülle damga vurdu. Roman ödülü ise 2017'de de bu başarıyı 
yakalayan Amerikalı yazar Colson Whitehead'ın 'Nickel Çocukları'romanına 
verildi. 
 
Kaynak | Karar 
  
  

  

İnşaat malzemesinde siparişlerin iptali yüzde 85'e ulaştı 
 
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (İMSAD) aylık sektör 
raporuna göre, Covid-19 salgınn inşaat malzemeleri sanayisi üzerindeki 
olumsuz etkisi nisan ayında daha yoğun hissedildi. "Covid-19 Salgının İnşaat 
Malzemeleri Sanayisine Etkisi" anketi sonuçlarına göre, inşaat malzemesi 
sanayisinin yüzde 85'inin sipariş iptali ile karşılaştığı görüldü. Ankete göre iç 
pazarın yüzde 25.8'i yüksek oranda sipariş, iş, proje iptali yaşadı. Siparişlerde 
iptal yaşamayan inşaat malzemeleri üreticilerinin oram ise yüzde 14.5'te kaldı. 
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İMSAD raporunda, ilave stokların sanayi üzerine yeni stok finansmanı 
maliyetini de yüklediği ifade edildi. 
 
Kaynak | Sözcü 
  
  

  

Alışveriş merkezleri açılışlarını erkene aldı 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Mayıs'tan itibaren açılabileceklerine yönelik 
yaptığı açıklamanın ardından AVM yönetimleri de harekete geçti. Daha önce 
1 Haziran olarak belirlenen açılış takvimleri erkene alınıyor. İstinye Park, tüm 
sağlık önlemlerini en iyi şekilde oluşturarak, en geniş marka karması ile 
birlikte açılışını 1 Haziran'da yapacak. 
 
Kaynak | Milliyet 
  
  

  

Rusya'da 10 bin 102 yeni koronavirüs vakası 
 
Rusya'da son 24 saatte 10 bin 102 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit 
edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 155 bin 379'e çıktı. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
  
  

  

Burdur'un 2 ilçesinde 24 yeni corona virüs vakası 
 
Burdur'un Çeltikçi ve Bucak ilçelerinde, 'Covid-19' testleri pozitif çıkan 24 kişi, 
hastanede corona virüs tedavisine alındı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Sağlık Haberleri    

         

   

   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

       

   

Umut veren açıklama 
 
ABD'deki Arizona State Üniversitesi Biodesign Enstitüsü'nden umutlandıran 
bir haber geldi: "Mutasyona uğrayan COVID-19, genetik olarak benzerlik 
gösteren SARS virüsünde 2013'te yaşanan bir değişikliği yansıttı. Bu şu 
demek; mutasyona uğrayan virüs zayıflıyor olabilir. Bu doğru çıkarsa, SARS 
gibi yok olma ihtimali var." 
 
Kaynak | Posta 
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Sigara koronaya yakalanma riskini 14 kat daha artırıyor 
 
Astım ve KOAH hastalıkları ile Covid-19 hastalığı belirtilerinin birbirlerine 
benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail 
Azar, sigara içmenin de korona virüse yakalanma riskini 14 kat daha fazla 
artırdığını söyledi. 
 
Kaynak | cnnturk.com 
  
  

  

Bağışıklığın gücünü ölçen test kiti 
 
Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin gücünü ölçen Kovid-19 total antikor 
isimli test kiti geliştirildi. Yeni test kitinin üretimine bu ay başlanması 
planlanırken, kısa sürede ayda 25 milyon adet üretilmesi hedefleniyor. Test 
kitiyle ölçüm kandan yapılıyor ve 10 dakikada sonuç veriyor. Test kitine 
yönelik bilgi veren Siemens Healthineers Kurumsal Hizmetler Laboratuvar 
Medikal Direktörü Prof. Dr. Filiz Akbıyık, "Yüzde 99.8 gibi yüksek hassaslıkta 
ölçüm yapılabilen yeni test, şu an laboratuvarlarda kurulu olan cihazlarla 
uyumlu olarak çalışabiliyor. Bu özelliği sayesinde de saatte 440 test sonucu 
üretme kapasitesine sahip Siemens Healthineers Atellica Solution 
sistemlerinde sadece 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabiliyor" dedi. 
 
Kaynak | Milliyet 
  
  

  

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, bayram için önemli uyarıda bulundu 
 
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. İlhami Çelik, hastaneye gelen vaka sayısının azaldığını söyledi. Çelik 
"Zatürre ile gelen hasta sayımızda azalma var. Bizim tespit ettiğimiz ve İl 
Sağlık Müdürlüğümüzün yaptığı filyasyonlarda pozitif temasların yakınlarını 
saptayıp hastaneye alıyoruz. Onlardan ötürü bir kalabalıklaşma var; ama 
hasta sayısında ciddi bir düşüş görmekteyiz. Ölüm sayısı da azalmış 
durumdadır. Şuan bizim entübe sayımız da ilk başlara göre son derece düşük 
seviyede seyrediyor" diye konuştu. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Etkinliklere Dair Haberler    

         

   
   Etkinliklere Dair Haberler    
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Fanfare Ciocarlia - Onwards To Mars iptal edildi 
 
06 Mayıs 2020 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması 
planlanan Fanfare Ciocarlia - Onwards To Mars, Covid-19 önlemleri 
kapsamında iptal edildi. 
 
Kaynak | biletix.com 
  
  

  

Sabahat Akkiraz 50. Sanat Yılı Konserleri iptal edildi 
 
06 Mayıs 2020 tarihinde Türkan Şoray Kültür Merkezi Antalya'da yapılması 
planlanan Sabahat Akkiraz 50. Sanat Yılı Konserleri, Covid-19 önlemleri 
kapsamında iptal edildi. 
 
Kaynak | biletix.com 
  
  

  

Aymod 24.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı ertelendi 
 
06 Mayıs 2020 tarihinde CNR Expo İstanbul'da yapılması planlanan Aymod 
24.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, Covid-19 önlemleri kapsamında 
ertelendi. 
 
Kaynak | cnraymod.com 
 

   

   
   

   

 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=wFJ6pSvnY6qbaLR-EEbTsg..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=wFJ6pSvnY6rfvdltbAPbzg..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=wFJ6pSvnY6rPd1P2E-6EGw..&st=2

