
 
 
 
  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    

 

   
 

   

   

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı 

 

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da 

Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 

bugün 33 bin 687 test yapıldı, bin 848 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 48 

hasta vefat etti, 3 bin 412 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 298 bin 806, vaka 

sayısı 135 bin 569 ve vefat sayısı 3 bin 689 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 

bin 219, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 653 ve iyileşen sayısı 86 bin 396 olarak 

kayıtlara geçti. 

 
Kaynak | posta.com.tr 

  
  

  

Bu gidiş eve değilse iyi değil 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan maske ve sosyal mesafe konusunda bir uyarıda 

bulundu. Koca "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun" dedi. "Kimin 

virüs taşıdığını bilemezsiniz" uyarısında bulunan Koca "Tedbiri elden bırakmayın" 

ifadelerini paylaştı. Koca ayrıca Twitter'dan bir video da paylaştı. 

 
Kaynak | Karar 

  
  

  

Bakan Koca'dan pazar uyarısı: Biri, parayla birlikte bir miktar corona virüs uzatabilir 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları semt pazarlarında maske takmaları 

konusunda uyardı. Fahrettin Koca, "Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın 

pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli 

olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir." ifadelerini kullandı. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 
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Bakan Kasapoğlu: '76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşımız gözlem altında' 

 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük 

karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın bulunduğunu, 

51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı. 

 
Kaynak | haberler.com 

  
  

  

Mücbir sebebe KDV düzenlemesi 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Tebliğle, yeni tip koronaviriis (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 

mücbir sebep döneminde KDV iade uygulamasının işleyişi belirlendi. 

 
Kaynak | Karar 

  
  

  

Anneler Günü'nde huzurevi sadece 'digital ziyaret'e açık 

 

Koronavirüs nedeniyle birinci derecede riks gurubunda bulunan huzurevlerindeki yaşlılar 

için Aile Bakanlığı Anneler Günü ve Ramazan Bayram'ı için özel tedbir aldı. Bakanlık 

Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini, 

dijital ziyaretlerin yapılabileceğini duyurdu. 

 
Kaynak | Karar 

  
  

  

65 yaş ve üstü vatandaşlara bu pazar günü 4 saat yasak yok 

 

Bu hafta başında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılan değerlendirme 

ile 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki gençlerin 1 günlük sokağa çıkmalarına izin verildi. 

Konuya ilişkin yayımlanan genelgeye göre, 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve 

üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri 10 

Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe 

kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. 
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Kaynak | posta.com.tr 

  
  

  

Sınıfta kalmaya veli karar verecek 

 

Koronavirüs nedeniyle eğitime evlerinden devam eden öğrencilerin merakla beklediği sınıf 

geçme kriterleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, ilk ve ortaokul ile liseler için 

sınıf geçme yönetmeliğini belirledi ve karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 

 
Kaynak | Karar 

  
  

  

Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 da çiçek hastalığı gibi küresel bir dayanışma sınavı 

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 300 

milyon kişinin ölümüne neden olan çiçek hastalığının kökünün 1979'da kazındığını 

belirterek, dünyanın yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında "küresel bir dayanışma 

sınavından" geçtiğini söyledi. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 

  
  

  

DSÖ : Çin'deki hayvan pazarı virüsün yayılmasında rol oynadı 

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyayı etkisi altına koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin 

açıklamalarda bulundu. DSÖ, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan 

koronavirüsün yarasalardan doğal yolla bulaştığını ancak Çin'in Vuhan şehrinde yer alan 

vahşi hayvan pazarının enfeksiyonun yayılmasında rolü olduğunu söyledi. 

 
Kaynak | dha.com.tr 

  
  

  

Afrika için alarm 

 

Dünya genelinde yeni tip koronavırüs salgınında vaka sayısı 3 milyon 939 bini aşarken 

carı kaybı 271 bin 410'a yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında salgına 

karşı etkili önlemler alınmadığı takdirde bir yılda 83 ila 190 bin kişinin hayatını 

kaybedebileceği uyarısında bulundu. 
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Kaynak | Cumhuriyet 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

 

   
 

   

   

IMF: İşler beklediğimizden daha kötüye gidiyor 

 

Üç hafta önceki raporunda küresel ekonominin 2020'de yüzde 3 küçüleceği tahmininde 

bulunan IMF'den işlerin beklenenden daha kötüye gittiği uyarısı geldi. IMF Baş 

Ekonomisti Gita Gopinath, salgının yılın ikinci yarısında zayıflayacağı beklentilerinin 

gerçekleşme olasılığının azaldığını, işlerin üç hafta önceye göre daha kötüye gittiğini 

söyledi. 

 
Kaynak | sozcu.com.tr 

  
  

  

Dünyada salgın sonrası en önemli sorun işsizlik olacak 

 

Tüm ülke ekonomilerini de derinden sarsan koronavirüs salgını sonrası dünyada 

yaşanacak en önemli sorunun işsizlik oranlarındaki artışlar olacağına dikkat çeken Dr. 

Öğr. Üyesi Onur Özdemir, "Avustralya'da son 25 yılın en yüksek işsizlik oranlarına 

ulaşılacağı, İspanya'da yüzde 20'lerin üzerine çıkabileceği, Amerika Birleşik 

Devletleri'nde ise 20 milyon yeni işsiz nüfusun ortaya çıkması öngörülüyor" dedi. 

 
Kaynak | dha.com.tr 

  
  

  

Otellerde her 10 yataktan 8'i boş 
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COVID-19 pandemisinin turizm sektörüne olan faturası ortaya çıkmaya başladı. 

Bakanlığın verilerine göre mart ayında otellerin doluluk oranı yüzde 50 düşerken, 

gecelemeler yüzde 53 azaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mart 2020 konaklama 

istatistiklerini açıkladı. Turizm işletme belgeli konaklama tesislerindeki doluluk oranı mart 

ayında yüzde 19.30'a geriledi. 2019 Mart ayında otellerde doluluk oranının yüzde 40.28 

olduğu dikkate alındığında koronavirüs etkisiyle konaklamaların yüzde 50 azaldığı 

görüldü. 

 
Kaynak | Sözcü 

  
  

  

Sokağa çıkma yasağı ekonomileri sert vurdu 

 

İSO Türkiye imalat Sektörü ihracat iklimi Endeksi, dünyada ekonomik aktiviteyi olumsuz 

etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle nisan ayında 19,Te geriledi. Verilerinin toplandığı 

44 ülkenin tamamında düşüş kaydedildi. IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker 

"Nisan ayında Covid-19 salgınının yayılımını engellemek için uygulanan sokağa çıkma 

yasaklarının küresel ekonomi üzerindeki ağır etkisini ortaya koydu" dedi. 

 
Kaynak | Karar 

  
  

  

İşler dijitalde de kötü 

 

Dijital sektör firmaları, Covid-19 sürecinde tedarik aksamaları ve sipariş iptalleri yaşarken 

şirket finansallarında bozulma ve işten çıkarmalar öngören sektör temsilcileri, vergi 

ötelemesi ve düşük faizli kredi beklentisinde. 

 
Kaynak | Cumhuriyet 

  
  

  

Türk CFO'ların yüzde 83'ü gelirinde düşüş bekliyor 

 

Uluslararası denetim şirketi PwC'nin koronavirüsün etkilerini ortaya koymak için yaptığı 

CFO Pulse araştırmasına 24 ülkeden 871 CFO katıldı. Türkiye CFO'larının büyük 

çoğunluğu (yüzde 83) gelirlerinde düşüş beklediğini ifade etti. 

 
Kaynak | Sözcü 
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     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

   
 

   

   

AVM'ler 11 Mayıs'ta yeniden açılmaya hazırlanıyor 

 

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınının önüne geçmek için alınan çeşitli 

tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri (AVM) de kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin normalleşme sürecine adım attığını ve AVM'lerin 11 Mayıs 

Pazartesi itibarıyla tekrardan hizmet verebileceğini açıklaması üzerine AVM'ler, 

vatandaşlara tekrardan güvenilir bir şekilde hizmet vermek için dezenfeksiyon, temizlik, 

düzenleme ve operasyon çalışmalarını hızlandırdı. Alınan önlemler kapsamında 

müşteriler AVM'ye maskesiz alınmayacak, girişte güvenlik görevlileri tarafından ateşleri 

ölçülecek. Müşteriler, merkez içerisinde de yerlerde bulunan sinyalizasyon 

yapıştırmalarıyla kendilerine yapılan uyarıları dikkate alarak gezebilecek. Aynı şekilde 

mağazalarda da çeşitli tedbirlere uyması gereken müşterilerin kurallara uymaması 

halinde görevli personel uyarıda bulunabilecek. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Koronavirüs hastalarının yakınlarına takip cihazı 

 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs hastalarının yakınlarına, 'Covid-19 

Şüpheli Vaka Karantina Takip Cihazı' dağıtacak. Hasta yakını evden çıkarsa cihaz, takip 

merkezine uyarı gönderecek. Bu yöntemle hasta yakınlarının anlık konumları 

belirlenerek salgının yayılmasının önlenmesi hedefleniyor. Bu yöntem Türkiye'de ilk kez 

uygulanacak. 

 
Kaynak | Posta 
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İşyerlerini 'aklımda' mesajlarıyla donatacak 

 

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Covid-19 sonrası kapılarını yeniden açacak mağazalar ve 

işyerlerine yerleştirilmesi amacıyla uyarı mesajları içeren görsel uygulamalar hazırladı. 

Mağaza ve dükkan kapıları ile iç bölümlerine konulacak uyarı sloganlarının, pandemi 

sonrası "yeni normal"in sorunsuz uygulanmasında yol gösterici olması hedefleniyor. 

 
Kaynak | Sözcü 

  
  

  

Maskesiz İstiklal yasak 

 

Anneler Günü öncesi mağazaların açıldığı İstiklal Caddesi ve Taksim Meydam'nda 

maske takmak zorunlu oldu. Sağlık Bakanı Koca'nın kalabalığa işaret edip "İyi bir 

görüntü vermedi" diyerek tepki gösterdiği cadde için üç metre sosyal mesafe kuralı da 

getirildi. Beyoğlu İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı karara uymayanlara idari 

yaptırım uygulanacağı duyuruldu. 

 
Kaynak | Karar 

  
  

  

Bursa'da bulunan OSB çalışanları için koronavirüs test merkezi 

 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 

firmaları ve çalışanlarını yakından ilgilendiren önemli bir çalışmaya imza attı. Sağlık 

Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), BTSO ve Bursa Organize 

Sanayi Bölgeleri Birliği A.Ş. (BOSBİR) işbirliğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından kurulacak 

tanı merkezinde Bursa'daki OSB'lerde yer alan işletmelerin çalışanlarına koronavirüs 

testi uygulanacak. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

Kapalıcarşı'da normale dönüş hazırlıkları 

 

Salgınla mücadele tedbiri olarak 23 Mart'ta ziyarete kapatılan Kapalıçarşı'nın, 1 

Haziran'da açılacağını belirten Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, 

gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Kurtulmuş, "Çarşımız tamamen kapatılmadı. 

Ziyaretçi alınmıyor. Ama esnafımız iki kapıdan giriş-çıkış yapabiliyor. Kapıdan geçenin 

ateşi ölçülüyor. Kapalıçarşı'da şu anda 20 civarında dövizci ve finansçımız aktif. Her gün 
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onlarca esnaf, 650 ila 1.000 çalışan, çarşıya gelip gidiyor" dedi. 

 
Kaynak | Posta 

  
  

  

Acil servisin 24 saati 

 

Salgınla mücadele sürecinin kahramanlarından 112 Acil servis ekipleri, 24 saatlik zorlu 

mesailerinde canları pahasına hayat kurtarma mücadelesi veriyor. Ankara Acil Sağlık 

Hizmetleri İstasyonu'nda erken saatte göreve başlayan ekip, 24 saat nöbetini bir önceki 

günün ekibinden devralıyor. 112 ekibindeki hekim ve yardımcı sağlık personeli 24, 

ambulans sürücüleri ise 12 saatlik vardiyalarla çalışıyor. COVID-19 şüphesiyle yapılan 

çağrılarda ekipler, koruyucu tulum, galoş, eldiven, gözlük, N95 maske ve siperlik takarak 

yola koyuluyor. 

 
Kaynak | Hürriyet 

  
  

  

Bu kabine girmek şart 

 

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne hijyen tedbirleri kapsamında dezenfekte kabini 

yerleştirildi. Teknik heyet ve futbolcular tesisteki yaşamın koronavirüsten korunması 

amacıyla girişteki otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı. 

 
Kaynak | Posta 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    

 

   
 

   

   Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 4 milyonu geçti    
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 

"Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 273'e 

ulaştı. En çok vaka görülen ülke 1 milyon 317 bin 852 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 260 bin 

117 ile İspanya, 217 bin 185 ile İtalya, 211 bin 364 ile İngiltere, 187 bin 859 ile Rusya, 

176 bin 79 ile Fransa, 170 bin 489 ile Almanya, 141 bin 88 ile Brezilya, 135 bin 569 ile 

Türkiye ve 104 bin 691 ile İran izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 

886 vaka kayda geçti. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

Alaplı'da vaka sayısı yükseldi 

 

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) kesinleşen pozitif vaka sayısı, son 

4 günde 9 kişi daha artarak 59'a yükseldi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

Silivri Cezaevi'nde virüs alarmı 

 

Türkiye'nin en büyük cezaevi olan Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 44 tutuklu ve 

hükümlünün koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 numaralı L tipi Cezaevi'nde koronavirüs belirtileri 

gözlemlenen ve hemen akabinde sağlık kurunluna sevk edilen 2 tutuklu/hükümlünün 

Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı aktarıldı. 

 
Kaynak | Karar 

  
  

  

14 günlük karantina süreçlerini tamamlayanlar memleketlerine yolcu edildi 

 

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kazakistan'dan getirilerek Kredi 

ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 164 kişi 

14 günlük sürenin ardından evlerine gönderildi. 

 
Kaynak | iha.com.tr 
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150 bin kişiye bağışıklık testi 

 

Türkiye genelinde 81 milyon için 150 bin kişide yapılması planlanan Elisa testi, 

istatistikçilerin ve enfeksiyoncuların çalışması sonucu katsayı hesabıyla belirlendi. 

İstenilen verilerin elde edilebilmesi için bu kadar testin yapılmasının zorunlu olduğu 

belirtiliyor. Belirlenen metotlarla 150 bin kişiye yapılacak test, örnekleme modellerine 

göre yapılacak. Test çalışılırken, yaş grupları, meslek gruplarıı, kalabalık yerlerde 

çalısanlar ve kentlerin kıyı mahallelerinde yaşayanlar gibi gruplar belirlenecek. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 

  
  

  

Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! 

 

Galatasaray corona virüsü testleri ile ilgili bilgilendirme açıklaması yaptı. Yapılan 

açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih 

Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki 

çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri 

sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi. 

 
Kaynak | sabah.com.tr 

  
  

  

TFF Başkanı Özdemir: Aldığımız kararın farkındayız, Bilim Kurulu'ndan iyi haberler gelmezse 

gerekeni yaparız 

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12 Haziran'da 

başlatılması kararına yöneltilen eleştirilere tepki gösterirken, "Biz aldığımız kararın 

farkındayız. Zaten Bilim Kurulu'ndan iyi haberler gelmezse biz de gerekeni yaparız" dedi. 

 
Kaynak | t24.com.tr 

  
  

  

ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri yapılacak 

 

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk vatandaşları için 

Türk Hava Yolları (THY) tarafından New York, Chicago, Houston ve Miami'den özel 

seferler düzenlenecek. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı 
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açıklamada, söz konusu özel seferlerin 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 

Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den gerçekleştirileceği belirtildi. 

 
Kaynak | cnnturk.com 

  
  

  

UNICEF: Covid-19 salgını süresince 116 milyon çocuk doğabilir 

 

UNICEF, 10 Mayıs Anneler Günü öncesi yaptığı açıklamada, Koronavirüs günlerinde 

doğacak bebeklere ilişkin uyarılarını açıkladı. UNICEF, salgın döneminde yeni anne 

olanların ve doğan bebeklerin alınan karantina önlemleri nedeniyle zorluk yaşayacağını, 

sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla faydalanamayabileceğini hatırlattı. 

 
Kaynak | t24.com.tr 

  
  

  

ABD koronayı ağır getireni orduya almayacak 

 

Pentagon, COVID-19 virüsü nedeniyle hastanede tedavi görmüş kişileri askere almama 

kararı aldı. Tanı konmuş ama hastaneye kaldırılmamış kişiler ise 28 günlük izolasyon 

süreci sonrası orduya katılabilecek. 

 
Kaynak | Hürriyet 

  
  

  

Karantinada telefona sarıldık 

 

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilci, koronavirüs 

sürecinde dijital bağımlılıkla ilgili araştırma yaptıklarını belirtti. Dilci, araştırmaya Türkiye 

genelinde random (rastgele) yöntemiyle belirlenen 19-60 yaş arası çalışan nüfusu 

kapsayacak şekilde 2 bin 55 kişinin katıldığını söyledi. Evde kalma süreci ve dijital 

etkileşimin sosyopsikolojik ve pedagojik etkilerini araştırdıklarını ifade eden Dilci "Evde 

bunalma, sıkılma, birtakım sosyal izolasyonun getirdiği olumsuzluklar çerçevesinde 

adeta dijital nesnelere yönelerek neredeyse bir dijital zombi yaşantısına doğru evrilme 

olduğunu gözlemlemekteyiz." dedi. 

 
Kaynak | Karar 

  

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=i7xuugBicS1ppVbmZX2T4w..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=4XOko-CUGGabQH4Tq-Ls-A..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=4XOko-CUGGZAjpq8j42gyQ..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=4XOko-CUGGaIK21DZlSJbQ..&st=2


  

  

COVID-19 salgınında iletişim altyapılarının kesintisiz olması önemli 

 

Ericsson, COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü durum sırasında mobil ağ 

kapasitesi, performans ve data kullanım düzeninin coğrafi anlamdaki değişimi 

konularında bir web semineri düzenledi. 

 
Kaynak | hurriyet.com.tr 

  
  

  

Diversey Türkiye'de yeni ürün yatırımı yapıyor 

 

Diversey, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli rol oynayan Oxivir ürün 

serisinden yılda 1000 ton üretebilecek. Koronavirüs mücadelesinde çoğu kişi ve 

kurumun en büyük yardımcısı olan, Diverseyln patentli AHP (Hızlandırılmış Hidrojen 

Peroksit) teknolojisi ile üretilen Oxivir Excel ve Oxivir Plus ürün serisi, bakteri, virüs, 

mantar, küf ve maya gibi patojenleri öldürme, önleme ve kontrol etmede ideal, güçlü, 

hızlı etkili ve geniş spektrumlu birer temizleyici dezenfektandır. 

 
Kaynak | Karar 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Koronavirüs Sağlık Haberleri    

         

   

   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

   
 

   

   

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başarının sırrı, 1,5 aylık tecrübe oluşturma planlaması 

 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs 

salgınıyla mücadelede Türkiye'nin başarısına dikkat çekerek, "Çin'de vakanın ortaya 

çıkmasının ardından bizim 1,5 ayı aşan deneyim ve tecrübe oluşturma planlamamız 

oldu. O dönemde hangi hastanelerin pandemi ve yoğun bakım ünitesi yapılacağına karar 

verdik. Diğer hastaların da bunlara karışmaması için bütün önlemleri aldık ve işte başarı 
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burada yatıyor" dedi. 

 
Kaynak | dha.com.tr 

  
  

  

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor 

 

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yaz öncesi merak edilen "Koronavirüs 

sivrisinekten bulaşır mı?" sorusuna yanıt verdi. Koronavirüsün sivrisinekler ya da ev 

sinekleri ile bulaşmadığını belirten Kara, "Esas olarak konuşurken, öksürürken, 

hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta" dedi. 

 
Kaynak | haberler.com 

  
  

  

D vitamini eksikliği ve Covid-19 kaynaklı ölümler arasında bağlantı tespit edildi 

 

Nypost.com"un haberine göre, ABD'nin Northwestern Üniversitesinden bilim insanları, 

ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, İsviçre, İran, Güney Kore ve Çin'deki 

hastanelerden topladığı Covid-19 hastalarına ait verileri inceledi. Araştırmacılar, İtalya, 

İspanya ve İngiltere gibi Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüksek bulunduğu ülkelerdeki 

hastaların D vitamini seviyelerinin, ölümlerin düşük seyrettiği ülkelerdeki hastalara göre 

daha düşük olduğunu saptadı. 

 
Kaynak | cumhuriyet.com.tr 

  
  

  

Günde 300 tanı testi 

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, 25 personel 

dönüşümlü olarak 24 saat aralıksız çalışarak, günde ortalama 300 kovid testi yapıyor. 

Prof. Dr. Sinem Akçalı, "3 saatte işlem bitiyor" dedi. 

 
Kaynak | Milliyet Ege 
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     Etkinliklere Dair Haberler    

         

   

   Etkinliklere Dair Haberler    
 

   
 

   

   

Barış Ormanı - Çocuk Operası ertelendi 

 

9 Mayıs 2020 tarihinde CRR Konser Salonu'nda yapılması planlanan Barış Ormanı - 

Çocuk Operası, Covid-19 önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. 

 
Kaynak | biletix.com 

  
  

  

Etnik Bas: Khontkar konseri iptal edildi 

 

9 May 2020 tarihinde Babylon'da yapılması planlanan Etnik Bas: Khontkar konseri, 

Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi. 

 
Kaynak | biletix.com 

  
  

  

Vega konseri iptal edildi 

 

9 Mayıs 2020 tarihinde IF Performance Hall'da yapılması planlanan Vega koonseri, 

Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi. 

 
Kaynak | biletix.com 
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