Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Bakan Koca, Türkiye'de son durumu açıkladı
Türkiye'de Corona son durum tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya
hesabından duyurdu. Türkiye'de Corona virüsü son durum tablosu yayınlandı.
Açıklanan rakamlara göre son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 2 bin 826 hasta ise iyileşti.
Toplam test sayısı 1 milyon 474 bin 3, toplam vaka sayısı 143 bin 114 ve toplam vefat
sayısı 3 bin 952'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 998, solunum
cihazına bağlı hasta sayısı 535, iyileşen hasta sayısı 101 bin 715 oldu. Bakan Koca,
"Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez binin altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100
bini aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz, maske +
1,5 metre sosyal mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda, uzak duralım."
paylaşımında bulundu.
Kaynak | cnnturk.com

Aşılardan biri deney aşamasında
TÜBİTAK tarafından yürütülen COVID-19'a karşı 17 aşı ve ilaç projesi bulunduğunu
hatırlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aşı ve ilaç çalışmalarının
SarsCov-2 virüsü Türkiye'ye girmeden başladığını kaydetti. Varank, "Bunların içinde 8
aşı projemiz var; yıl sonunda klinik öncesi süreçlerin tamamlanmasını öngörüyoruz.
Projelerden birinde hayvan deneyleri aşamasındayız; diğer iki projede de yakın
zamanda bu deneyleri başlatacağız" bilgisini verdi.
Kaynak | Dünya

Destek miktarı 240 milyarı buldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomiye ve vatandaşlara
etkisini bertaraf etmek için devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde gelinen
son durumu paylaştı. Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı
240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Eğer bazı
ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü çarpan etkisiyle ifade etmemiz gerekirse bu rakam

525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk
gelmektedir" dedi.
Kaynak | Hürriyet

Bakan Koca'dan sokağa çıkacak çocuklara mesaj
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (COVID-19)
pandemi sürecinde, uzun bir sürenin ardından bugün 11.00-15.00 saatleri arasında
sokağa çıkabilecek çocuk ve gençlere yönelik paylaşımda bulundu. Bakan Koca,
şunları kaydetti: "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri
parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve
dönmesi biraz zor ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var.
Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız."
Kaynak | dunya.com

DSÖ: Koronavirüs HIV virüsü gibi kalıcı olabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan,
koronavirüsün (corona virüs) HIV virüsü gibi, kalıcı olabileceğini açıkladı. Ryan, "Şunu
masaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu virüs toplumlarımızda endemik
olarak kalabilir. Bu virüs çekip gitmeyebilir." dedi.
Kaynak | karar.com

Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 salgınının yeni merkez üssü Amerika kıtaları
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip Koronavirüs (Covid-19)
salgının merkez üslerinin şu anda Kuzey Amerika ve Güney Amerika olduğunu
söyledi. Her iki kıtada vaka sayısının giderek arttığını dile getiren Harris, "Amerikaları
şu an salgının merkez üsleri olarak nitelendirebiliriz" dedi.
Kaynak | t24.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

BM: Küresel ekonomi yüzde 3,2 daralacak
BM, 2020'nin ikinci yarısını kapsayan Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler
Raporu'nu yayımladı. Raporda, küresel ekonominin, COVID-19 salgınının etkisiyle bu
yıl yüzde 3,2 oranında keskin bir daralma göstereceği tahmin edildi. Ekonomideki
küçülmenin 1930'lardaki Büyük Buhran'dan bu yana en keskin daralma olacağına
dikkat çekilen raporda, küresel ekonominin salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de
yaklaşık 8,5 trilyon dolarlık kayıp yaşamasının ve son 4 yıldaki kazanımların yok
olmasının beklendiği belirtildi.
Kaynak | dunya.com

Türkiye bu yıl %3,5 daralacak sonra %6 büyüyecek
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) dün açıkladığı Bölgesel Ekonomik
Raporunda COVID-19 salgını nedeniyle bankanın faliyet gösterdiği ekonomilerin bu
yıl yüzde 3,5 daralıp, 2021 yılında yüzde 4,8 büyümesini beklediklerini duyurdu.
Banka Türkiye için ise bu yıl yüzde 3,5 daralma ve gelecek yıl yüzde 6'lık güçlü bir
büyüme öngörüyor.
Kaynak | Dünya

20 bin sanatçı ekmeksiz kaldı
Koronadan en çok etkilenen yaklaşık 4 aydır duran müzik sektörü, yılı yaklaşık 700
milyon dolar kayıpla bitirecek. Albümlerin ertelendiği, konserlerin iptal edildiği

sektörde, virüs nedeniyle 20 bin müzisyenin 'ekmeksiz' kaldığı belirtiliyor.
Kaynak | Dünya

Salgın IMF'nin yardım paketini büyütüyor
Salgın etkisiyle 1 trilyon dolarlık kredi dağıtacaklarını açıklayan IMF, daha sonra bu
rakamı revize ederek 2.5 trilyon dolara çıkardı. Şimdi ise yeni bir güncelleme
yapılacağı gündeme geldi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva "Büyük ihtimalle
haziranda tahminlerimizde güncelleme yapacağız"dedi. IMF'nin para yardımında
bulunması da piyasalara olumlu olarak yansıdı.
Kaynak | Karar

Alman turizm devinden koronavirüs açıklaması: 8 bin kişi işten çıkarılacak
Merkezi Almanya'nın Hannover kentinde bulunan ve dünyanın en büyük turizm şirketi
olan Tui Group koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Alman uluslararası turizm
şirketi Tui Group, dünya çapında 8 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. İngiliz-Alman
sağlayıcı, 2020'nin ilk yarısında 845,8 milyon Euro zarar bildirirken, son 12 ay
boyunca sadece 289,1 milyon Euro kaybetti. İngiliz-Alman şirket raporuna göre,
"Turizm endüstrisi son on yıllarda bir takım makroekonomik şoklar atlattı, ancak
COVID-19 salgını tartışmasız endüstrinin ve Tui'nin karşılaştığı en büyük kriz." dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Sütte stok sorunu yaşanıyor
Koronavirüs salgını ile birlikte paket süt tüketimi yüzde 40'a yakın artış gösterirken ev
dışı tüketim ise cafe, restoran ve otellerin kapalı olması nedeni ile durdu. Bu da tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye'de de stok sorununa yol açtı. ABD bu sorununu sütü
dökerek ortadan kaldırırken, Türkiye ise tereyağı gibi farklı ürünlere yöneldi. Bu da
tüm dünyada tereyağı ve süt tozu fiyatlarında düşüşe yol açtı.
Kaynak | Dünya

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasından kimlerin muaf tutulacağına ilişkin
yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "15.05.2020 tarihi
saat 24.00 ile 19.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar
hariç olmak üzere ilimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa
çıkmalarının kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak | iha.com.tr

Sanayi çalışanlarına ücretsiz Covid-19 testi yapılmaya başlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Ankara Sanayi
Odası'nın koordinasyonunda Ankara'daki sanayi işletmelerinde çalışanlara yönelik
korona virüs (Covid-19) tarama testleri bugün yapılmaya başlandı. Testler ilk olarak 9
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve diğer sanayi yapılanmalarında bulunan 500'e
yakın firmadaki 25 bin çalışana uygulanmaya başlandı.
Kaynak | iha.com.tr

Brisa, üretime yeniden başladı
Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding ortak kuruluşu Brisa, COVID-19
sürecinde 3 haftalık bir aranın ardından bütüncül önlem ve korunma uygulamaları ile
üretimini yeniden sürdürdüğünü duyurdu. Şirketin İzmit ve Aksaray'daki fabrikaları
başta olmak üzere tüm lokasyonlarında dezenfeksiyon, hijyen ve fiziki mesafe gibi

temel önlemlerin yanı sıra ultraviyole ışınla sterilizasyon ve termal kameralarla ateş
ölçümü gibi kapsamlı uygulamalar yürütülüyor.
Kaynak | Dünya

COVID-19 Sonrası Eğitimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi
Koronavirüs süreci kapsamında okulların ve öğrencilerin hijyen, sosyal mesafe
kuralları çerçevesinde öğrenimlerine devam etmeleri için çeşitli önlemler alınması
planlanıyor. Uğur Okulları kapsamlı bir çalışma hazırlayarak "COVID-19 Salgını
Sonrası Eğitim ve Öğretimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi"ni yürürlüğe
koydu ve okullarını bu rehberdeki yönergeler ile yeniden kurgulamaya başladı.
Rehber, okulun her alanı, okula geliş ve gidişin her aşaması için ayrıca oluşturulmuş
önlemleri ve uygulamaları kapsıyor.
Kaynak | dha.com.tr

AVM'lerde yeni hayatın normları
Alışveriş Merkezi Yöneticileri Derneği, İçişleri Bakanlığı tarafından, alışveriş
merkezleri hakkındaki korona virüs tedbirleri kapsamında, Alışveriş Merkezlerinin 11
Mayıs tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak; Ticaret Bakanlığı ile
yapılan değerlendirmeler ile Sağlık Bakanlığının alışveriş merkezlerinde alınması
gereken önlemlere ilişkin yazısı çerçevesinde uyulması gereken usul ve esaslar İl
Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nce karara bağlanarak ilgili valilikler tarafından alışveriş
merkezlerine tebliğ edildiğini bildirdi.
Kaynak | iha.com.tr

Noterliklerde tek-çift uygulaması sona erdi
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, dün itibarıyla noterliklerde pandemi
döneminde uygulanan tek-çift uygulamasının sona erdiğini, normal mesai dönemine
geçildiğini duyurdu. Cin, birliğin genel merkezinde yaptığı açıklamada, yeni tip
koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında "kontrollü sosyal hayat'' döneminde
noterliklerdeki uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak | Dünya

Şirketler akıllı üretimi sanalda öğreniyor
COVID-19 pandemisinin sağlık sistemlerini baskılamaması için uygulanan sosyal
mesafe önlemleri şirketler arasında muazzam bir bilgi paylaşımı çağı başlattı.
Hazırlıkları aylarca süren fuar alanları, bir tıkla evden ulaşabilecek kadar kolaylaştı.
Özellikle sanayide dijital dönüşüm ve akıllı üretim hizmet ve teknolojilerine odaklanan
ABD merkezli otomasyon şirketi Rockwell Automation, sanal ortamda uluslararası bir
etkinlik gerçekleştirdi: VirtualConnect.
Kaynak | Dünya

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 400 bini aştı
Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19)
salgınında vaka ve ölü sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Son verilere göre;
dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 400 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı da
295 bini geçti. Ölü sayısı Fransa'da 27 bin 64'e, İtalya'da 31 bin 106'ya, İngiltere'de
33 bin 186'ya yükseldi. Öte yandan, dünyada nüfusa oranla en fazla ölümün
görüldüğü ülke Belçika olarak belirtiliyor.
Kaynak | ntv.com.tr

Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 36 işçide corona virüs tespit edildi
Kuveyt'ten, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek
Tokat'ta karantinaya alınan vatandaşlardan 36'sında Covid-19 tespit edildi.
Kaynak | ntv.com.tr

Fenerbahçe'de 1 tanesi yönetici olmak üzere 3 kişide virüs çıktı
Fenerbahçe'de dün 2 tesis çalışanında corona virüse rastlanmıştı. Kulüpte 1
yöneticide de virüs bulgusuna rastlandı ve toplam sayının 3'e yükseldiği öğrenildi.
Kaynak | posta.com.tr

BB Erzurumspor'da 11 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor bugün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4
futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu
pozitif çıktı. Öte yandan durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için
hastaneye sevk edildi.
Kaynak | iha.com.tr

TFF, liglerin başlangıç tarihini açıkladı
ürkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı
gerçekleştirdi. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve
tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı
başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunduğu aktarıldı. TFF
Yönetim Kurulu, yapılan toplantı sonrası Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen
liglerin başlama tarihlerini açıkladı.
Kaynak | aksam.com.tr

DİTAP, tarımda standardizasyon getiriyor
Türkiye'nin tarımda kendine yetebilme durumunun devam etmesi ve koronavirüs ile
ilgili yaşanabilecek olası bir ikinci dalga halinde tarım sektörünün her alanında
desteklerin ve önlemlerin artırılması gerektiğine dikkat çeken Progroup Yönetim
Kurulu Başkam Dr. Salim Çam, bu anlamda geçtiğimiz günlerde devreye alman
Dijital Tarım Pazarı'nın Türkiye'nin tarımda dünyanın lokomotifi olması için atılmış
önemli bir adım olduğunun altını çizdi.
Kaynak | Dünya

Beşiktaşta 100 kişi corona virüsü testinden geçti
Beşiktaş'ta testlerin üzerinden 6 gün geçmesinin ardından bugün bir kez daha corona
virüsü testinden geçti. Sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla Ümraniye Nevzat
Demir Tesisleri'ne gelen başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan ve Futbol A Takım
Sorumlusu Emre Kocadağ, futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli ve tesis çalışanları
olmak üzere toplam 100 kişi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından corona virüsü
testine tabi tutuldu.
Kaynak | sozcu.com.tr

20 ülkeyi kapsayan ateşkes tasarısı BMGK'nin gündeminde
Almanya ve Estonya, koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde
yapılan ateşkes çağrılarının sonuçsuz kalması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik
Kurulu'na (BMGK) yeni bir tasarı sunma kararı aldı. Söz konusu yeni tasarıda kriz
yaşayan ya da savaştaki 20 ülkenin bulunduğu belirtildi. ABD, geçtiğimiz haftalarda
sunulan ve koornavirüs salgını ile mücadelenin daha verimli olabilmesi adına küresel
ateşkes tasarısını reddetti. ABD'li yetkililer, "ABD şu anda bu taslağı destekleyemez"
açıklamasını yapmıştı.
Kaynak | dha.com.tr

5G, koronavirüsü tetikleyici bir unsur değil
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 5G teknolojisinin sağlık üzerindeki kaygıları

ve haberleşme altyapısının tartışıldığı bir videolu konferans düzenlendi. Konferansta
5G teknolojisinin koronavirüsü tetikleyici bir rol oynamadığı vurgulanırken, düşük güç
tüketimi ve yüksek hız gibi faktörlerden dolayı bu teknolojinin önümüzdeki dönemde
öncü teknolojilerden olabileceği aktarıldı.
Kaynak | iha.com.tr

İsviçre, komşuları Almanya, Fransa ve Avusturya ile sınırlarını yeniden açıyor
İsviçre, Almanya, Fransa ve Avusturya arasında "epidemiyolojik durumun izin
vermesi koşuluyla" sınırların haziran ortasında yeniden açılmasına yönelik
anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kaynak | ntv.com.tr

Hava taşımacılığında trafik mayısta hızlandı
Eurocontrol, COVID-19 sürecinin Avrupa Hava Trafiğine etkilerini içeren günlük,
haftalık ve geçen sene ile karşılaştırmalı analizini içeren bir rapor yayımladı.
Yayımlanan rapora göre, 6 Mayıs 2020 tarihinde Avrupa'da 4 bin 803 uçuş
gerçekleştirildi. Geçen haftaya göre uçuşlarda 236 uçuş artışı sağlanırken, bir önceki
yıl günlük gerçekleştirilen 26 bin 867 uçuşa göre uçuşlarda yüzde 84.8 azalma
yaşandı.
Kaynak | Dünya

Corona virüs arsa, tarla ve bahçe fiyatlarını yüzde 20 artırdı
Korona virüs salgını nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul alanında da
ekonomik dalgalanmalar yaşanıyor. Bu kapsamda taşınmaz niteliğe sahip olan
gayrimenkullerden arsa, tarla ve bahçelerin fiyatlarında talep doğrultusunda artış
meydana geldi. Bu gayrimenkullerin fiyatının korona sürecinde artmasına rağmen,
vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Kaynak | milliyet.com.tr

Korona virüs çiftçilere iade-i itibar kazandırdı
Ege İhracatçı Birlikleri başkanları 14 Mayıs Çiftçiler Günü nedeniyle verdikleri
mesajlarda, Covid-19 virüsünün tarım sektörünün önemini tekrar ortaya koyduğu
görüşünde birleştiler. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkam Jak Eskinazi,
Covid-19 salgın sürecinin tarım ülkesi olmanın kıymetini anlamamızı sağladığına,
iade-i itibar yaptığına işaret etti.
Kaynak | Sözcü

Maske ihracatında ön izin şartı kalktı, ihracatçı memnun oldu
Koronavirüsle mücadelede kullanılan tıbbi malzeme ve araçların ihracatına getirilen
kısıtlamalar kaldırılmaya devam ediyor. Solunum cihazları, kolonya, etil alkol gibi
ürünlerin ardından dün da maske ihracatına ilişkin yasak kaldırıldı.
Kaynak | Dünya

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

AVM'lere gitmeyin
AVM'lerin açılması ile birlikte tehlikeli bir döneme girildiğini kaydeden Dr. Songül
Özer, kişisel önlemlerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Salgınla ilgili her şeyin
bittiği asla düşünmemeli. AVM'lerin açılması birçok kişi tarafından belli kritik bir
dönem bitmiş gibi algılanıyor. Birçok kişi, Covid-19 salgınından önceki dönem gibi
her şeyin normale döndüğünü düşünüyor ama bu çok büyük bir hata olur" dedi.

Kaynak | Karar

8 akademisyen yerli ve milli hızlı tanı kiti üretecek
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öncülüğünde 4 üniversiteden 8 bilim
insanı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı tanı kitini üretmek için çalışmalara başladı.
Proje sorumlusu Prof. Dr. Özlem Özmen, Covid-19 hastalığının tespitine yönelik hızlı
tanı kitlerinin geliştirilmesi amacıyla hem antikor, hem de antijen saptanmasına
yönelik iki adet hızlı test kiti geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Kaynak | dha.com.tr

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Berber salonlarında muhabbeti uzatmayın
Beşiktaş'ta testlerin üzerinden 6 gün geçmesinin ardından bugün bir kez daha corona
virüsü testinden geçti .Sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla Ümraniye Nevzat
Demir Tesisleri'ne gelen başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan ve Futbol A Takım
Sorumlusu Emre Kocadağ, futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli ve tesis çalışanları
olmak üzere toplam 100 kişi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından corona virüsü
testine tabi tutuldu.
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KBB Uzmanı Doç. Dr. Yalçınkaya: 'Covid-19 ve alerjiler arasındaki farkı söylemek zor
olabilir'
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Esin
Yalçınkaya, "Yeni korona virüsün neden olduğu hastalıkta ana uyarı işaretlerinin
ateş, yorgunluk, eklem ağrıları ve kuru öksürük olduğunu belirterek, "Bazen, burun
akıntısı gibi soğuk algınlığı semptomlarına da neden olur. Alerji mevsimi boyunca
Covid-19 ve alerjiler arasındaki farkı söylemek zor olabilir" dedi.
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