Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Bakan Koca son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye
Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Son 24 saatte yapılan test 33 bin
633 olurken, yeni vaka sayısı 961 oldu. Bugün 27 kişi hayatını kaybederken, toplam
can kaybı 4249'a yükseldi. Bugün bin 3 kişi iyileşti.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Test arttı vaka düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı
öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı
azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu:
Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."
Kaynak | Akşam

'HES KODU' ile seyahat dönemi
Sağlık Bakanlığı kontrollü sosyal hayat için HES Kodu uygulamasını devreye aldı.
Şehirlerarası seyahatlerde "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden HES Kodu
oluşturulacak ya da kısa mesaj yoluyla da HES Kodu alınabilecek. Bu kod kullanarak
uçak ve tren seyahati yapılabilecek. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların
korona riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati
onaylanmayacak. Sağlık durumlarının kontrolünü seyahat firması sağlayacak.
Kaynak | Sözcü

Bakan Pekcan: 2 ayda 78 bin 954 iş yeri tescil edildi
Koronavirüs döneminde kapanan ve tescil edilen iş yerleri hakkında bilgi veren Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan,"Bakanlığımız, Merkezi Sicil kayıt Sistemi (MERSİS ) ile Esnaf
ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) üzerinden elektronik ortamda yapılan sorgulama
neticesinde alına verilere göre; 1 Mart 2020-30 Nisan 2020 döneminde ülkemizde
toplam 78 bin 954 adet işyeri tescil, 15 bin 948 iş yeri terkin edilmiştir" ifadelerini
kullandı.
Kaynak | dha.com.tr

Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için önemli açıklamalar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İç ve dış turizmin tekrar canlanması için
öncelikle havayolu trafiğinin açılması gerekiyor. Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı ve Bilim
Kurulu ile birlikte hazırlanan Sağlık Sertifikasyon Programları tüm dünyaya örnek
olurken, aynı zamanda Dış İşleri Bakanlığımız ile birlikte yürütülen Uluslararası Turizm
Diplomasisi sayesinde mevkidaşlarımızla niyet mektupları paylaşıldı. Bayramdan
sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak. Haziran başı
itibariyle geçerli olacak bu izin belgesiyle 3-4 Haziran gibi İzmir yolcu almaya başlar"
sözlerine yer verdi.
Kaynak | iha.com.tr

Normalleşme dönemine hazırlanıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, videokonferans yoluyla düzenlenen Türkiye
İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı'na katıldı. Koronavirüs salgınının
dünya ekonomisinde oluşturduğu olumsuz etkileri anlatan Aibayrak, salgının, küresel
ticareti neredeyse durma noktasına getirdiğini, ekonomik aktivite üzerinde tarihte
benzerine az rastlanılan şiddetli bir olumsuz etkiye neden olduğunu dile getirdi.
Kaynak | Hürriyet

Bakan Varank: Üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hayatın hiçbir alanında salgın öncesi
gibi bir yaşam tarzını sürdüremeyeceğimiz açık. Hasarın boyutlarını minimuma
indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.
Bunun için de en başta 'sağlık' diyerek, üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı
gerçekleştirmeye odaklandık" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Müzeler ne zaman açılacak, ziyaret koşulları ne olacak?
BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, her müze ve ören
yeri için ayrı ayrı ziyaretçi yönetim planı hazırlandığını belirtti. Bakanlığın verdiği
bilgiye göre bu planda "ziyaretçi potansiyeli, fiziki durum, sosyal mesafe, giriş-çıkış
güzergâhları, müze ve ören yerinde ziyaretçilerin geçireceği ortalama süre, müzenin
koleksiyon türü" gibi faktörler dikkate alınıyor.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Bayram namazı evde kılınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK), yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) nedeniyle bu yıl camilerde bayram namazının kılınamayacağını belirttti.
"Evde dileyen bayram namazı dileyen kuşluk namazı niyetiyle namaz kılabilir" denen
DİB açıklamasında "Her ilin kendi bayram namazı saatinde minarelerden tekbirler
getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanmasına ve herkesin bulunduğu yerde bu
sevince katılmasına yönelik bir uygulama yapacaktır" açıklamasında bulundu.
Kaynak | Milliyet

İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki
vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 258 bin 651 olduğunu açıkladı.
Kaynak | ntv.com.tr

İçişleri Bakanlığı: Provakatif koronavirüs paylaşımı yapan 510 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, son 65 günde sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs
paylaşımı yapan 1105 şüphelinin tespit edilip, 510'unun yakalandığını duyurdu.
Kaynak | dha.com.tr

Dünya pik yaptı
Dünya Sağlık Örgütü, önceki gün salgının başlangıcından itibaren en fazla vaka
artışının yaşandığını ve 106 bin kişide virüs tespit edildiğini açıkladı. Bunların üçte
ikisini sadece dört ülkenin rapor ettiğini duyuran DSÖ 'küresel pikin ülkelerin
normalleşmeye başladığı süreçte yaşanmasına dikkat çekti.
Kaynak | Karar

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Merkez faizi yarım puan daha indirdi
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu
(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına ilişkin
gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın derinleştiği,
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlar
atmaya devam ettiği belirtildi.
Kaynak | Hürriyet

700 milyon dolar
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Koronavirüs salgını nedeniyle finansal
piyasaların böylesine zorlandığı bir dönemde sendikasyon sürecini başarıyla
tamamlayarak yaklaşık toplam 700 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza atmanın
gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
Kaynak | Milliyet

Eylülde turist patlaması yaşanabilir
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörü
hakkında değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs nedeniyle önceden tatilini satın
alan Türkiye'deki tatilcilerden yaklaşık 600-700 milyon TL'lik iptal ve iade talebi
gelebileceğini tahmin ettiklerini belirten Bağlıkaya, "Ama haziranda iç hatların
başlaması, seyahat kısıtlamalarının gevşemesi ile insanlar da bu panik iptallerinden
vazgeçebilirler" dedi.
Kaynak | Hürriyet

Büyük bütçeli alışverişi erteledik
Koronavirüs endişe düzeyimizi artırmaya devam ediyor. Group M'nin ikinci faz
araştırmasına göre, tüketicilerde otomotiv ve beyaz eşya başta olmak üzere büyük
bütçeli alışverişi erteleme trendi sürüyor.
Kaynak | Sözcü Haftasonu

'Gayrimenkul sektörü, normalleşme sürecinde tapu harcı ve KDV indirimiyle daha hızlı
toparlanabilir
Gayrimenkul sektörünün, koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında kontrollü olarak
geçilecek normalleşme sürecinde toparlanma dönemine girebileceğini söyleyen

Erkanlı Holding'in Genel Müdürü Evrim Karayel, "Bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi
lazım. Bu kapsamda devletimizin sunacağı destekler son derece önemli.
Sektörümüz, tapu harcı ve KDV indirimi desteği ile pandeminin ardından başlayacak
kontrollü normalleşme sürecini daha iyi geçirebilir." dedi.
Kaynak | iha.com.tr

AVM'lerdeki market alışverişi yüzde 130 arttı
Normalleşme dönemiyle birlikte alışveriş merkezleri de faaliyetlerine başladı. İsfanbul
AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, "Temel ihtiyaç maddeleri satan mağazaların
satış grafiklerinde yükseliş oldu. Ziyaretçilerimiz bayrama yönelik bir alışverişe de
yöneldi. Marketimizin cirosunun yüzde 130 arttığını gözlemledik" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

300 işçinin çalıştığı fabrikada corona paniği!
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir tekstil fabrikasında altı işçide corona virüsü tespit
edildi, üretim durdu. Fabrika yönetimi, işçilere mesaj göndererek, kendilerini evlerinde
izole etmelerini istedi.
Kaynak | sozcu.com.tr

Çarkların dönmesi için sorumluluk aldık

DEMİRTAŞ Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim
Kumlu Başkanı Nilüfer Çevikel, tüm dünyada ekonomiye olumsuz etkileri bulunan
koronavirüs salgını sornası tekstil ve otomotiv sektörlerinde Türkiye'nin lokomotifi
konumunda bulunan Bursa'nın, yaşanan gelişmelere anlık tepkiler veren kentlerin
başında geldiğini söyledi. Nilüfer Çevikel, dünya ekonomilerinde yaşanan çalkantı
sonrası art arda gelen işçi çıkarma haberlerinin ardından DOSABSİAD olarak
sorumluluk üstlenerek 'işçi çıkarmayacağız' açıklamasında bulunduklarını, bu
çağrının da önce Bursa, ardından tüm Türkiye'de olumlu karşılık bulduğunu belirtti.
Kaynak | Hürriyet

41 il için maske zorunlu olsun kararı bekleniyor
Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafe kuralıyla en önemli tedbir uygulamalarından
maske kullanımı, 27 ilde hıfzıssıhha kurulu kararıyla sokakta zorunlu hale getirildi.
Maske zorunluluğu kararı alınan illerin arasına Mardin ve Malatya da eklendi. Daha
önce Türkiye genelinde 25 kentin her yerinde, 13 şehirde ise bazı noktalarda
maskesiz zorunlu kılınmıştı.
Kaynak | Karar

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 100 bini aştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin
güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde
virüs nedeniyle 329 bin 903 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 33 bin 559
kişi de iyileşti. ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon

593 bin 39 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 94 bin 941 kişi öldü.
Ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi: "İngiltere 35 bin 704, İtalya 32 bin
330, Fransa 28 bin 132, İspanya 27 bin 888, Brezilya 18 bin 894, Belçika 9 bin 150,
Almanya 8 bin 270, İran 7 bin 183, Meksika 6 bin 90, Kanada 6 bin 31, Hollanda 5
bin 748, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 222, İsveç 3 bin 831, Hindistan 3 bin 438, Rusya
3 bin 99, Peru 3 bin 24, Ekvador 2 bin 888, İsviçre 1892, İrlanda 1571."
Kaynak | aa.com.tr

UNICEF: ABD Kovid-19 riskine rağmen 1000 göçmen çocuğu sınır dışı etti
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada,
ABD'nin refakatsiz en az 1000 göçmen çocuğu Meksika, El Salvador, Guatemala ve
Honduras'a gönderdiği belirtildi. Aynı dönemde ayrıca Meksika'nın da 447 göçmen
çocuğu Guatemala ve Honduras'a sınır dışı ettiği ifade edilen açıklamada UNICEF,
geri gönderilen bu çocukların ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapmış
olduğu düşüncesiyle şiddete ve ayrımcılığa maruz kalabileceği uyarısında bulundu.
Kaynak | aa.com.tr

Gaziantep Üniversitesi'nden koronavirüs için milli ilaç müjdesi
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve dünya genelinde milyonlarca 328 binin üzerinde
insanın yaşamını elinden alan Koronavirüs salgını ile ilgili müjdeli bir haber
Gaziantep Üniversitesi'nden geldi. Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Teknopark,
Koronavirüs tedavisinde kullanılan ve daha önce onaylanan iki ilaca ek olarak iki
ilacın daha çalışılması için onay aldı.
Kaynak | sabah.com.tr

Gençler tedbirlere kulak asmıyor
İngiltere'de 90 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, 19-30 yaş arasındaki
kişilerin yarısından fazlası koronavirüs tedbirlerine uymuyor. Araştırmaya katılan
kişiler, genel olarak dikkatli olsalar bile 2 metre mesafe kuralını sıklıkla ihlal ettiklerini
belirtiyor. Genç yetişkinlerde tedbirlere uyma oranının nisan ayının ortasında yüzde
60'larda olduğu belirtilirken, son araştırmada ise bu oranın yüzde 45 olduğu belirtildi.

Kaynak | Hürriyet

Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar devrede
Ruanda Bilişim ve Yenilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın
(UNDP) ortak çabalarının sonucu olan dakikada 50 ila 150 kişiyi tarayabilen, hasta
odalarına yiyecek ve ilaç gönderebilen, veri yakalayabilen ve görevlileri tespit edilen
anormallikler konusunda uyarabilen; Akazuba, Ikizere, Mwiza, Ngabo ve Urumuri
adındaki beş robot Ruanda tedavi merkezlerinde koronavirüs ile savaşmak için
kullanılacak. Akıllı mobil robotlar ayrıca yüz tanıma, sıcaklık taraması, hastanın
durumunu izleme ve hastaların tıbbi kayıtlarını tutma gibi işlevlere de sahip.
Kaynak | dha.com.tr

Pandemi sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş yaşandı
İran'a sınırı bulunan Van, her yıl Afganistan ve Pakistan'dan yola çıkıp kaçak yolla
Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan binlerce göçmen için önemli bir geçiş noktasını
oluşturuyor. Kaçak göçmenlerin geçişi her yıl katlanarak artarken, ilk defa
koronavirüs nedeniyle kaçak göçmenlerin sayısında düşüşe geçildi ve Nisan ayı da
en düşük sayı olarak tarihe geçti.
Kaynak | dha.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

2. dalga olursa yeterli immün plazma stoku var
Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, koronavirüs
salgınında ikinci dalga olması durumunda yeterli plazma stoğunun bulunduğunu
belirtti. Türk Kızılay'ının 7 Nisan'da ilk immün plazma bağışını aldığını hatırlatan
Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin civarında iyileşen immün plazma bağışçısından
plazmaların toplandığını söyledi.
Kaynak | Milliyet

Hava akımı oluşturan tüm cihazlar hastalığı bulaştırabilir
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları
Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Çin'de yapılan bir çalışma
var. Bir lokantada klimanın önünde oturan Covid-19 pozitifli bir hastanın bütün
damlacığı diğer masalara dağıldı. Yani hava akımı oluşturabilen bütün cihazlar
hastalığı bulaştırabilir. AVM girişlerindeki klimalar da bunu yapabilir. AVM
girişlerindeki klimaların çalıştırılmaması aslında uygun olabilir. Bununla ilgili zaten
bazı kararlar alınmıştı, bir rehber oluşturulmuştu" diye konuştu.
Kaynak | sabah.com.tr

Aşılara bel bağlamayın
Kanser, HIV ve insan genomu projelerindeki çığır açıcı çalışmalarıyla tanınan ABD'li
bilim insanı William Haseltine, yeni tip koronavirüse karşı başarılı bir aşının
geliştirilemeyeceğini söyledi. Haseltine bu nedenle, ülkelerin normalleşme
süreçlerinde çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak | Karar

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Sıcak artışı virüsün bulaşmasını azaltır
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, havaların
ısınmasının koronavirüsü etkilediğini belirterek, "Sıcakların artışı virüsün bulaşmasını
azaltır. Bilimsel olarak da bu kanıtlanmıştır" dedi.

Kaynak | dha.com.tr

Koronavirüs denizden bulaşmaz, havuz daha riskli
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüsün denizden
bulaşmadığını söyledi. Bulaşma riskinin havuzda daha çok olduğunu belirten Prof.
Dr. Yalçın, "Havuzdaki klor düzeyinin belli miktarda tutulabilmesi bu riski azaltır ama
örneğin sitelerin havuzlarında her gün ölçüm yapılması zor olabilir" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Fikri Karayel - Jabbar - Deeperise konseri iptal edildi
22 Mayıs 2020 tarihinde Jolly Joker Ankara'da yapılması planlanan Fikri Karayel Jabbar - Deeperise konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Sertab'ın Müzikali iptal edildi
22 Mayıs 2020 tarihinde Congresium Ankara'da yapılması planlanan Sertab'ın
Müzikali, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.

Kaynak | biletix.com

