Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 32 can kaybı
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da
Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu"nun güncel verilerine
göre, bugün 24 bin 589 test yapıldı ve 1141 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24
saatte 32 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 832 bin 262,
vaka sayısı 156 bin 827 ve vefat sayısı 4 bin 340 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı
769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385 ve iyileşen hasta sayısı 118 bin 694
olarak kayıtlara geçti.
Kaynak | ntv.com.tr

Bakan Koca'dan koronavirüsle alakalı yeni yol haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının düşüşe geçtiğini
paylaştıktan sonra salgınla ilgili yeni yol haritasını açıkladı. Koca, "Bayramdan sonra
da tedbirli olmaya, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler
bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak" dedi.
Kaynak | haberler.com

Bakan Pakdemirli: Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüsün henüz Türkiye'ye ulaşmadan
önce şubat ayında gıda arz güvenliğinde bir sıkıntı olmaması için bakanlık olarak
gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde
sıkıntı yaşamadık" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Bakan Selçuk: Eylül'de yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek
Koronavirüs salgını nedeniyle meslektaşlarıyla yüz yüze buluşamayan Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk, internet ortamına taşınan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'
sayesinde gidemediği illere dijital imkanlarla ulaşmayı sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan
açıklamaya göre; Bakan Selçuk bu kez Mardinli eğitimciler ile bir araya geldi. Bakan
Selçuk, uzaktan eğitim döneminde gösterdikleri çabadan dolayı meslektaşlarına
teşekkür ederek, "Bu zor günlerde öğretmenler olarak bizler toplumun yaralarını
sarmaya gayret gösteriyoruz" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Uzak Doğu pazarlarında yeni kapılar birbiri ardına açılıyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19'a rağmen ihracatta pazar çeşitlendirmesi
çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Bu kapsamda özellikle Uzak Doğu ülkelerine
yönelik yürüttüğümüz tarım ürünleri ihracatının önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz"
dedi.
Kaynak | dunya.com

DSÖ 'Hidroksiklorokin' kullanımını askıya aldı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni
tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin"
isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya
alındığını bildirdi.
Kaynak | dunya.com

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
ANAR Araştırma Şirketi'nin koronavirüs salgınıyla ilgili 26 ilde yaptığı ankette
vatandaşların ekonomik endişeleri dikkat çekti. Ankete katılanların büyük çoğunluğu
koronavirüs dışında ülkedeki en büyük sorunu ekonomi olarak görürken,
katılımcıların yüzde 50'si de salgın döneminde gelirinin azaldığını söyledi.
Kaynak | haberler.com

Güven endekslerinde yukarıya doğru hareket
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe mayısta geçen
aya göre yüzde 10,8, perakende ticarette yüzde 5, inşaat sektöründe yüzde 31,1
artış gösterdi.
Kaynak | iha.com.tr

Türkiye'nin salça ihracatı, Kovid-19 salgınında arttı
Türkiye'den bu yılın ilk 4 ayında yapılan salça ihracatı, koronavirüs salgınının da
etkisiyle geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 67 milyon dolara
yükseldi. Salça ihracatında 46 milyon dolarla İran ilk sırada yer aldı.
Kaynak | haberler.com

Alman ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 2,2 küçüldü
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ekonomisinin yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınının hane halkı tüketimini ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu
yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 daraldığını teyit etti.

Kaynak | milliyet.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışta
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan demir
yollarında 28 Mayıs'ta başlayacak konvansiyonel ve Yüksek Hızlı Tren (YHT)
seferleri için biletler bugün satışa çıkarılırken, biletleri daha önce satışa sunulan hava
yolu sektöründe seferlerin 4 Haziran itibarıyla başlaması planlanıyor. Sağlık
otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı
yapılmayacak. YHT seferleri, sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek
başlatılacak.
Kaynak | ntv.com.tr

Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapıldı
Rize'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla
memleketlerine gelen 6 bin 331 kişiye, arife ve bayramın birinci günü İl Pandemi
Kurulu'nca oluşturulan ekip tarafından 'Covid-19' testi yapıldı. Köylerde gezen ekibin,
test ve numune alma çalışmaları sürerken, karantinada olan ve test sonuçları negatif
çıkanların bahçelerine girip, çay hasadına başlayacağı belirtildi.
Kaynak | dha.com.tr

Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda deniz keyfi sosyal mesafeli olacak
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde çalışma yürüten belediye ekiplerince plaja yeni tip
corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uyarı levhaları asıldı, şezlong ve
şemsiyeler ise sosyal mesafe kuralına uygun yerleştiriliyor.
Kaynak | ntv.com.tr

Normalleşme başlıyor! Kamuda 1 Haziran hazırlığı
Coronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma
sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin
niteliğine göre işleyiş belirlenecek. Bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün
nöbet yazmaya. bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün
nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.
Kaynak | sabah.com.tr

'Evde kal sürecini başarıyla yönettik, şimdi yeni normali planlıyoruz'
Philip Morris/ Sabancı İnsan Kaynakları Direktörü Iryna Vladimirova, "En üst düzeyde
tedbir alacağız ve çalışanlarımıza tam destek vereceğiz diyerek başladık sürece.
Süreci iki aşamalı değerlendirdik. Birinci aşama eve geçiş, ikinci aşama ise evde
sağlıklı çalışma ortamının oluşturulması. Bu uygulamalar ile salgın döneminde ortaya
çıkabilecek dezavantajları sıfıra indirmeye çalıştık." dedi.
Kaynak | ntv.com.tr

Restoran ve turizm işletmeleri belirlenen kurallar çerçevesinde açılacak
Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya
Demirer, turizmci Dr. Cem Kınay'ın sanal ortamda hazırladığı "Yeni Gastronomi"
konulu söyleşide, restoran ve turizm işletmelerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının
belirlediği kurallar çerçevesinde hizmet vereceğini ifade etti. Demirer, "Restoran ve
işletmeler sıkıntılı bir şekilde açılacak. Haziran'ın 15'ine kadar restoranlar açılır.
İçişleri Bakanlığının kararnamesiyle kapatıldık, Kültür ve Turizm Bakanlığının
hazırladığı genelgeyle de açılacağız. Genelge yayımlandı. Tabii ki yavaş yavaş

açılacak. Sağlık Bakanlığının insan sağlığı noktasında belirlediği kriterler
uygulanacak." diye konuştu.
Kaynak | aa.com.tr

SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında
tüm yurt içi ve dışı seferlerini askıya alan SunExpress, misafirleri ile uçuş ekiplerinin
sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak, 4 Haziran'da iç hat
uçuşlarına kademeli olarak başlamayı planlıyor.
Kaynak | dha.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde koronavirüs salgınında son durum
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği
"Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 303
bin 369 kişi hastalığı yenmeyi başardı. En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla
ABD (451 bin 702), İspanya (196 bin 958), Almanya (161 bin 200), Brezilya (149 bin
911), İtalya (140 bin 479), Türkiye (118 bin 694), Rusya (113 bin 299), İran (105 bin
801), Çin (78 bin 268) ve Fransa (64 bin 617) oldu. Dünya genelinde Kovid-19 vaka
sayısı 5 milyon 502 bin 606'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 346 bin 761 kişi hayatını
kaybetti.
Kaynak | aksam.com.tr

Çin corona virüste en başa döndü! Vaka sayısı artıyor
Corona virüs vaka sayıları neredeyse sıfıra inen Çin'de vaka sayısı yeniden yükselişe
geçti. Haftalar sonra tam 'bitti' derken 51 kişide corona virüs çıktı. İçlerinde hiçbir
belirti göstermeyen asemptomatik 40 vakanın olduğu bildirildi.
Kaynak | posta.com.tr

Bir ay sonra yeni vakalar görülen Artvin'de, 23 kişi karantinada
Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 30
gündür 'Covid-19' vakası görülmeyen Artvin'de, yeni vakalar ortaya çıktı. Test
sonuçları pozitif çıkan 4 kişi, hastanede tedaviye alınırken, 23 kişi de karantinaya
alındı.
Kaynak | dha.com.tr

Dokuz Eylül Üniversitesi Kovid-19'un hayvanlar üzerindeki etkisini araştıracak
Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) yapılan açıklamada, Veteriner Fakültesinin,
"İzmir İlinde Bulunan Çiftlik Hayvanlarında Sars Cov-2'nin Varlığının Hayvan Sağlığı
ve Hayvansal Üretim Üzerine Etkileri" adlı proje ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
başvurduğu belirtildi. Hazırlanan çalışmanın "Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık
Mali Destek Programı"ndan finans katkısı alacağı vurgulanan açıklamada, İzmir'den
3 projenin bu destekten yararlanacağı aktarıldı.
Kaynak | aa.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri

Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Mısır, Cezayir ve Irak'ta corona virüs kaynaklı ölümler arttı
Yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) Mısır'da 19, Cezayir'de 9, Irak'ta 3 kişi
daha hayatını kaybetti, Ürdün'de ise vaka sayısı arttı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Başhekim Beytur'dan Covid-19 uyarısı
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur,
tıp merkezinde halen Covid-19 tedavisi gören hastanın bulunduğunu belirtip, 'Salgın
henüz bitmedi. Sosyal mesafeye uyarak, maske takarak ve hijyene dikkat ederek
virüsü yeneceğiz' dedi.
Kaynak | iha.com.tr

Ev yapımı maskeler ve eşarplar da corona virüsünün yayılmasını önlüyor!
Edinburgh Üniversitesinde görevli bilim insanları, cerrahi maske, respiratör, hafif ve
dayanıklı yüz siperi ve ev yapımı maske gibi yüzü örten 7 farklı malzemeyi test etti.
Yapılan testlerde çıkış valfi bulunmayan maskelerin, virüsün nefesle yayılmasını
yüzde 90'a kadar azalttığı gözlendi. Bu noktada ev yapımı maskeler ve eşarplar dahil
tüm örtülerin Kovid-19'un yayılmasını engelleme etkili olduğu görüldü.
Kaynak | sozcu.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Emre Aydın konseri iptal edildi
26 Mayıs 2020 tarihinde Holly Stone Performance Hall'da yapılması planlanan Emre
Aydın konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Dansın Ritmi gösterisi iptal edildi
26 Mayıs 2020 tarihinde Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi'nde yapılması
planlanan Dansın Ritmi gösterisi, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

