
  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    
 

       

   

Bakan Koca 'oran azalıyor' diyerek duyurdu 
 
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun 
güncel verilerine göre bugün 42 bin 236 test yapıldı. Bu kapsamda 1610 kişiye 
Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 41 kişi vefat etti, 2 bin 4 hasta ise 
iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 589 bin 625, vaka sayısı 148 bin 67, vefat 
sayısı 4 bin 96, yoğun bakımdaki hasta sayısı 906, solunum cihazına bağlı 
hasta sayısı 474, iyileşen sayısı ise 108 bin 137 oldu. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Bakan Koca: Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından ağaç ve güneş temalı 
fotoğraf paylaşarak, "Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz başarılı 
mücadelede, evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Riskin yeniden 
artmasını önlemek için 16-19 Mayıs arası yine evdeyiz. Birlikte alacağımız en 
güçlü tedbir bu. Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım" ifadelerini kullandı. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz 
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 
yayınladığı koronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik önlemleri içeren 
videoyu Twitter hesabından paylaştı. Albayrak, '#BirlikteBaşaracağız' etiketi ile 
yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına 
hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında 
da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya 
devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
  
  

  

Bakan Ersoy: Verilere göre yurtiçi uçuşlar mayıs sonunda başlayabilir 
 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sertifikasyon programı düzenli 
denetimi içeriyor. Denetim, eğitim, maske ve mesafe kurallarını içeriyor. 
İşletmelerin sertifikasyonu olup olmadığı görülebilecek. Denetimi içeren bu 
programa gönüllü işletmeler katılacak. Kurallara ilaveler de gelebilir, azaltmalar 
da olabilir. Haziran başında test merkezleri açılacak. Bir terslik olmazsa 28 
Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Verilere göre yurtiçi 
uçuşlar mayıs sonunda başlayabilir." dedi. 
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Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Bakan Pekcan: Türkiye'yi yatırımların merkezi haline getirmeliyiz 
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Covid-19 salgını, uluslararası yatırımların 
dünyadaki dağılımını derinden etkileyecek. Türkiye'nin konumu, güvenilir 
tedarikçi oluşu, endüstriyel altyapısı ve iş gücü kapasitesi bizi burada bir adım 
öne çıkarıyor. Bu fırsatları iyi değerlendirip, Türkiye'yi yatırımların merkezi 
haline getirmeliyiz" dedi. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
  
  

  

81 ilde 'koronavirüs tedbiri' denetimi 
 
İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine tüm valilikler ve kaymakamlıklar 
bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, yeni tip koronavirüsle mücadele 
(Covid-19) kapsamında kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. 31 bin 625 
berber, kuaför, güzellik salonu merkezi denetlenirken, koronavirüs kararlarına 
uymayan 657 iş yeri sahibine idari işlem uygulandı. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
  
  

  

Bakan Selçuk corona virüs sürecinde gelen çağrı sayısını açıkladı 
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Koronavirüsün ülkemizde 
ilk görüldüğü 11 Mart'tan 15 Mayıs'a kadarki süreçte ALO 170'e 6.4 milyon, 
ALO 183'e 582.750, ALO 144'e 637.255 çağrı geldi." dedi. 
 
Kaynak | aksam.com.tr 
  
  

  

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Kırıkkale'deki tesiste aylık 45 milyon maske 

üretilecek' 
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm dünyaya yayılan yeni tip corona 
virüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde vatandaşların sağlığını korumak, salgını 
en kısa sürede ve en az kayıpla atlatmak için gerekli tedbirleri vakit 
kaybetmeden aldıklarını vurguladı. Oktay, Kırıkkale'de kurulan tesiste aylık 45 
milyon cerrahi maske üretileceğini bildirdi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
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     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    
 

   
 

   

   

Corona virüs havacılığı türbülansa soktu 
 
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ardından dünya genelinde yürürlüğe giren 
sınırların kapatılması ve seyahat yasağı gibi kısıtlayıcı tedbirlerin havacılık 
sektörünü mali sıkıntıya sokması dikkati çekiyor. Çok yüksek sermaye 
yoğunluğu olan ve nakit akışının kritik öneme sahip olduğu hava yolu 
taşımacılığında uçakların durması bir anlamda sektörün "ölümü" anlamını 
taşıyor. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Küreselleşme gidiyor adalaşma öne çıkıyor 
 
Ekonomiler kendi adalarına dönüşüyor" diyen Kearney Türkiye Partneri Sean 
Wheeler, küresel markaların yerini yerel servisler ve ürünler, fiziki 
mağazalardan yapılan alışverişin yerini giderek artan oranda e-ticaretin 
alacağını öngördüklerini vurguladı. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
 

   

       
 

 

  
 

   

 

  

        
 

  
     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

       

   

Dereköy Sınır Kapısı kapatıldı 
 
Kırklareli Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Bulgaristan'a açılan 
Dereköy Sınır Kapısı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya yolcu giriş-
çıkışlarına kapatıldığını açıkladı. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

26 berber pozitif 
 
Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 
11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 
berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. 
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Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı. Yapılan testler sonucunda 26 berberin 
Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi 
 
Adıyaman, Amasya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, 
Kastamonu, Muğla, Karabük, Sakarya, Isparta, Kırklareli, Burdur, Siirt, Rize, 
Kayseri, Tunceli, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Uşak İl Hıfzısıhha 
Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu kararlarını duyururken 
sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra 
sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu. Maskesiz sokağa çıkanlar 
ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

İSO'dan yeni normal için yeni yol haritası 
 
İstanbul Sanayi Odası (ISO) koronavirüs sonrası sanayicinin üretim güncünü 
ve arzusunu ayakta tutmak için bir yol haritası hazırlıyor. İSO Başkanı Erdal 
Bahçıvan, "'Covid-19 Sonrası Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları 
projemiz ile önümüzdeki dönemi Türk sanayisi için fırsata çevirmeye yönelik 
aksiyonları ortaya koyacağız" dedi. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

'Her şey dahil' konsepti kısıtlama olmadan devam edecek 
 
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Türkiye, 'Her şey 
Dahil' tatil konseptini, eski sunulan hizmetlerde herhangi bir kısıtlama 
yapmadan uygulamaya devam edecektir." dedi. Kamu otoritelerinin "artık 
evden çıkabilirsiniz" diyeceği gün için tüm hazırlıkları yaptıklarını ve otelleri 
koronadan sonraki günlere hazırladıklarını ifade eden Eresin, "Elbette ki bu 
hazırlıkların en önemli kısmını da Covid-19 salgını sonrasında büyük 
değişime uğrayacak olan sektör uygulamaları oluşturuyor." açıklamasını yaptı. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Korona cezalarının yarısı Gaziantep'te 
 
Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Gaziantep'te, denetimlerde uygulanan 
cezanın da Türkiye'de yazılan cezaların yarısını oluşturduğu öğrenildi. 
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 
kentte bugüne kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında 998 iş yeri 92 bin 714 
kişiye ceza yazıldığını belirtti. 
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Kaynak | Sözcü 
  
  

  

Tedbir alınmazsa virüs 'yüksek hızla' taşınır 
 
Haziran ayı başı itibariyle YHT'lerin faaliyete başlaması için hazırlıkların 
yapıldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını ve kararı merkezi hükümetin 
vereceğini ifade eden Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel 
Başkanı Haşan Bektaş, Koltuk sayılarının azaltılarak seyahat edilmesinin 
zorunlu olduğunu, önlemler alınmadan da tren seferlerinin başlamaması 
gerektiğini belirtti. 
 
Kaynak | Karar 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    
 

   
 

   

   

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 308 bin 655'e yükseldi 
 
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği 
"Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 
hayatını kaybedenlerin sayısı 310 bin 3'e, vaka sayısı ise 4 milyon 670 bin 9'a 
ulaştı. Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 88 bin 678 kişinin 
hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi, 34 bin 466 can kaybıyla 
İngiltere, 31 bin 763 ile İtalya, 27 bin 563 ile İspanya, 27 bin 529 ile Fransa, 15 
bin 46 ile Brezilya, 9 bin 5 ile Belçika, 8 bin 1 ile Almanya, 6 bin 937 ile İran, 5 
bin 670 ile Hollanda, 5 bin 595 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin izledi. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
  
  

  

Virüs örneklerini imha ettik 
 
Vuhan'dan çıkıp dünyayı kasıp kavuran koranavirüsle ilgili Çin'in yeterince 
sorumlu davranmadığına dair tartışmalar sürerken Çin'den itiraf gibi bir 
açıklama geldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu üyesi Liu Dengfeng bazı 
laboratuvarların salgının ilk günlerinde koronavirüs örneklerini imha ettiğini 
açıkladı. Dengfeng, buna gerekçe olarak da biyolojik güvenlik sebeplerini 
gösterdi. 
 
Kaynak | Karar 
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COVID'liyi ayıklarız 
 
TFF Başkam Nihat Özdemir, ligleri tamamlamaktan başka alternatif 
düşünmediklerine belirterek "Pozitif vakalar olabilir. Onları ayıracağız. 
Yeniden test yaparak yolumuza devam edeceğiz. Temmuzda seyircili olabilir" 
dedi. Özdemir, ligin tescil edilmesi durumunda büyük tartışmalar çıkacağını 
ileri sürdü. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

AB sınır kontrolünü gevşetiyor 
 
Avrupa'da pandemi nedeniyle uygulanan sınır kontrollerinde bazı esneklikleri 
devreye girdi. Avrupa'da pandemi nedeniyle kapatılan sınırlar, kademeli 
olarak yeniden açıldı. Sınır geçişlerindeki kontroller, dün akşamdan itibaren 
kademeli olarak azaltılmaya başlandı. Rutin ve düzenli kontrollerin yerini daha 
'esnek' ve 'risk odaklı' kontrollere bırakması planlanıyor. 
 
Kaynak | Karar 
  
  

  

Evler görüntülü arama ile geziliyor 
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın döneminde gayrimenkul alım, satım ve 
kiralama süreçleri ile ilgili bir anket düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından 
ankete katılan emlak danışmanları, salgın döneminde satılık veya kiralık ev 
arayan kişilerin yüzde 90'ının kendilerine emlak sitelerindeki ilanlar üzerinden 
ulaştığını bildirdi. 
 
Kaynak | Karar 
  
  

  

Vücut ısısını 5 metreden ölçebilen 'termal kalkan' geliştirdiler 
 
Koronavirüs ile mücadele kapsamında AVM, kamu binaları, fabrikalar ve semt 
pazarlarına girişte zorunlu hale getirilen ateş ölçme kuralı, uzun kuyrukların 
oluşmasına neden oldu. Siemens, vücut ısısını 5 metre uzaklıktan anlık olarak 
ölçebilen ve maske varlığını tespit edebilen 'Termal Kalkan' sistemini 
geliştirdiğini açıkladı. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Sağlık Haberleri    
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   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

       

   

Aşı ucuz olacak 
 
Bütün dünyanın merakla beklediği koronavirüs aşısı bulunduktan sonra 
fiyatının ne olacağı uzun süredir tartışma konusuydu. Aşının gelişmiş ülkelere 
yüksek fiyattan satılacağı iddialar arasındaydı. Ancak aşı çalışmalarında 
büyük mesafe kat eden İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden rahatlatan bir 
açıklama geldi. Çalışmalara öncülük eden Profesör Adrian Hill, "Hedefimiz çok 
düşük maliyeti ve çok yüksek sayıda dağıtımı garanti etmek. Bu çok pahalı bir 
aşı olmayacak" dedi. 
 
Kaynak | Sözcü 
  
  

  

Boğaziçi Üniversitesi'nde corona aşısı çalışması: Hücre deneylerinde başarılı olduk 
 
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nesrin Özören, corona virüsü aşısı çalışmaları hakkında 
açıklamalarda bulundu. Özören, "Koronavirüs aşısı projemizde ASC 
zerreciklerinden aşı teknolojisini kullanalım dedik. Bu daha önce hiç kimsenin 
denemediği bir aşı teknolojisi. Umarım biz değişik bir başarı elde edebiliriz. 
Birtakım hücre deneylerinde başarılı olduk. Yakında da hayvan deneylerine 
geçeceğiz" dedi. 
 
Kaynak | sozcu.com.tr 
  
  

  

Dezenfekte için ultraviyoleye dikkat edin 
 
Prof. Dr. Faruk Aydın, ultraviyole ışınının bilinçsiz şekilde mekan ve ürün 
temizliğinde kullanılmasının insan sağlığı açısından riskli olacağını söyledi. Bu 
ışının lamba şeklinde üretilip dezenfeksiyon amacıyla hastane, koronavirüs 
test laboratuvarı gibi özel ortamlarda kullanıldığını belirten Aydın şu uyarılarda 
bulundu: "Ultraviyole lambasını herhangi bir açık ortamda, evde, bahçede 
kullanmak çok riskli ve tehlikeli. Her yere rastgele ultraviyole ışığı koyarak 
koronavirüsten kurtulalım şeklinde bir uygulamanın kesinlikle yapılmaması 
lazım." 
 
Kaynak | Sözcü 
  
  

  

Maske takarken burun dışarıda bırakılmaz... 
 
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske takmak ile takıyor 
olmak arasında tehlikeli bir fark olduğunu vurgulayarak, pazar yerlerine, 
AVM'lere girişte maskenin doğru kullanımına ilişkin kontrollerin de yapılması 
gerektiğini söyledi. Özlü, "Burnunu dışarıda bırakan ve maskesini çene altına 
indirenler içeriye alınmamalı" dedi. 
 

   

   

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=uBi8x5p4Y-fUomzOvpe90A..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=BjNC0tTJYK1uNfW8PopMVg..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=uBi8x5p4Y-cAt-rAqmDtvw..&st=2


Kaynak | Korkusuz 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Etkinliklere Dair Haberler    

         

   

   Etkinliklere Dair Haberler    
 

       

   

Kazuhito Yamashita Gitar Resitali - 4. CRR Uluslararası Gitar Festivali iptal edildi 
 
17 Mayıs 2020 tarihinde CRR Konser Salonu'nda yapılması planlanan 
Kazuhito Yamashita Gitar Resitali - 4. CRR Uluslararası Gitar Festivali, Covid-
19 önlemleri iptal edildi. 
 
Kaynak | biletix.com 
 

   

       
 

 

  
 

 

 

 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=uBi8x5p4Y-fuXw5A2AhoQw..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=uBi8x5p4Y-fJ88hsVwEm8g..&st=2

