Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması
Corona Virüs Bilim Kurulu, saat 14.00 sıralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca
açıklamalarda bulundu. Koca, "5859 kişilik filyasyon ekibimiz sahada... Ekiplerimiz 464
bin 434 kişiyi kontrol etti." dedi. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında konuşan
Sağlık Bakanı, "Büyüklerimiz hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler
mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı
Fahrettin KocaTürkiye'de son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 936
kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 89 kişinin hayatını kaybettiği,
toplam vaka sayısının 117 bin 589, toplam can kaybının 3 bin 81'e ulaştı.
Kaynak | haberler.com

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

"Virüsten en çok etkilenenler en büyük ekonomiler"
Dünyanın en büyük ekonomilerinin koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında
olduğuna değinen Dr. Öğr. Üyesi Ebru Gül Yılmaz, "Amerika, İspanya, İtalya, Fransa,
Almanya, İngiltere, Türkiye, İran ve Çin olmak üzere vaka sayısı en yüksek 9 ülke
dünyadaki toplam vaka sayısının yüzde 74'ünü oluşturuyor. Söz konusu ülkelerin
dünya gayrisafi yurtiçi hasılası içerisindeki pay toplamı ise yüzde 56. Bir başka ifade
ile dünyanın en büyük ekonomileri koronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler
arasında" dedi.

Kaynak | haberler.com

Ekonomik güven endeksi tarihi seviyelere düştü
Ekonomik güven endeksi, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
nedeniyle birçok sektörde çalışmalara ara verildiği veya uzaktan çalışma yöntemiyle
işlerin yürütüldüğü nisanda aylık bazda yüzde 44,1 azalarak 51,3'e düştü.Türkiye
İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna
göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 44,1 azalarak 51,3'e geriledi. Endeksteki
düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat
sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Kaynak | Türkgün

Ekonomik tsunami geliyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs süreci bittikten
sonra tüm dünyada ekonomik bir tsunami yaşanacağını belirterek hükümete
önerilerde bulundu. Türkiye'nin en ciddi probleminin ekonomi olduğunu kaydeden
Karamollaoğlu "Her meslek grubunun mağdur olduğu çok sıkıntılı bir dönemden
geçiyoruz. Bir tsunami geliyor. Eğer gereken tedbirler alınmaz veya gecikirse sağlık
problemleri halledildikten sonra bütün dünya çok ciddi ekonomik problemlerle karşı
karşıya kalacak" dedi.
Kaynak | Karar

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

AXA Sigorta "Sigorta 4.0 yaklaşımı'yla önlem aldı
Pandemi ile mücadele kapsamında önceliği çalışan güvenliğine veren AXA Sigorta,
bir günde evden çalışma modeline geçti. Planlı acente toplantısını online yapan
şirket, aşı geliştirme çalışmalarına da 2 milyon euro kaynak sağladı.
Kaynak | Dünya

7500 lira kazanç var ama çay işçisi yok
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının
kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması,
büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin
yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Bu yıl, günlük yevmiyesi
yaklaşık 250 TL'den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen çay işçisi
bulunamıyor. Rize'de valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişi bulmak için
çalışma başlattı.
Kaynak | Akşam

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

KKTC Başbakanı'ndan Corona Virüs açıklaması: Salgın kontrol altına alındı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ülkede Corona Virüs
(Covid-19) salgınının kontrol altına alındığını söyledi. Salgın ile ilgili açıklama yapan
Başbakan Tatar, "Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak,
aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" dedi.

Kaynak | haberler.com

Ölü sayısı 218 bin 13'e yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını
kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 218 bin 13'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3
milyon 139 bin 9'a yükseldi.
Kaynak | haberler.com

İspanya'da son 24 saatte 325 can kaybı
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün İspanya'daki
bilançosu dün azalma gösterirken bugün tekrar arttı. İspanya Sağlık Bakanlığı,
korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 325 kişinin hayatını kaybettiğini
açıkladı. Ülkede dün 301 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede ölenlerin toplam sayısı ise
24 bin 147'ye yükseldi.
Kaynak | haberler.com

Finlandiya'da 14 Mayıs'tan itibaren okullar kademeli olarak açılacak
Çn'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 220
binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile
mücadele kapsamında ülkelerde alınan tedbirler gevşetiliyor. Finlandiya Başbakanı
Sanna Marin, 18 Mart'tan beri kapalı olan okulların 14 Mayıs'tan itibaren kademeli
olarak açılacağını duyurdu. Başbakan Marin, lise ve meslek okullarındaki öğrencilerin
uzaktan eğitime devam edeceğini belirtti.
Kaynak | cnnturk.com

IIrak'tan getirilen 149 Türk işçisi Kütahya'daki yurda yerleştirildi

Irak'ın Basra kentinden gelen 149 Türk işçisi, korona virüs (Covid-19) önlemleri
çerçevesinde karantinada tutulmaları için Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na
(KYK) ait Emine Gülbahar Yurdu'na yerleştirildi.
Kaynak | haberler.com

Oscar'a Kovid-19 düzenlemesi
Oscar Ödülleri'ni dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi,
koronavirüsle mücadele kapsamında sinema salonlarının kapalı olması sebebiyle
Netflix gibi sadece internetten yayın yapan platformlardaki filmlerin de bu yıl yarışta
yer alacağını açıkladı. Düzenleme sadece 2020 için geçerli.
Kaynak | Hürriyet

Almanya'dan seyahat uyarısı
Almanya koronavirüste normalleşme adımları atarken, Merkel hükümeti 14 Haziran'a
kadar yurtdışına seyahat yapılmaması konusunda uyarıda bulunacak. Türk turizm
sektörünü de yakından ilgilendiren yaz tatili konusunda ise daha sonra karar
verilecek.
Kaynak | Karar

AB'de 12 ülke, uçuş ücret iadelerinin askıya alınmasını istedi
Avrupa Birliği (AB) üyesi 12 ülke, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle iptal
edilen uçuşların ücret iadesine ilişkin kuralların askıya alınmasını talep etti.
Kaynak | dunya.com

"Gıda krizi söz konusu bile olamaz"
Dünyayı derinden sarsan koronovirüsün gıda üretim ve tedarik zincirine etkisini

değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Türkiye'nin bereketli toprakları
ve ürün çeşitliliği sayesinde ülkede gıda krizi yaşanmayacağına vurgu yaptı. Okutur,
"Vatandaşlarımız rahat olsun.Hasat mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte
çiftçilerimizin de azmi ve gayretleriyle tarımsal üretim ve gelirlerimizde de artış
sağlanacak. Ülke olarak bereketli topraklarımızın ürün çeşitliliği bu ürünlerin işlendiği
modern fabrikalara sahibiz. Hububat ihracatımız da her şeye rağmen artışta, gıda
krizi söz konusu bile olamaz" dedi.
Kaynak | cnnturk.com

Rusya'da vaka sayısı Çin ve İran'ı geçti
Rusya'da koronavirüs pozitif vaka sayısı Çin ve İran'da görülen toplam vaka sayısını
geçti. Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, son bir günde koronavirüsün
bulaştığı kişi sayısının 6.411 arttığı, böylece toplam vaka sayısının 93.558'e ulaştığı
belirtildi. Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsle mücadelenin ön saflarındaki
sağlık çalışanlarının yeterli bireysel koruyucu donanıma sahip olmadığını kabul etti.
Kaynak | Akşam

Maske tedarikinde yeni düzene geçildi
COVID-19 salgınında koruyucu maskelerin halka ücretsiz verilmesi yönünde
oluşturulmaya çalışılan işleyişte değişiklik yapıldı. Daha önce merkezi planlama ile
cep telefonlarına gönderilen kod karşılığı, e-pttavm ve e-devlet üzerinden başvuru
karşılığı eczanelerden ücretsiz maske alınması uygulamasında yeni bir kanal daha
açıldı.
Kaynak | Dünya

Türkiye'den ABD'ye yardım
Türkiye, en çok korona vakasının görüldüğü ABD'ye, askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf'
ile cerrahi maske, N95 maske, tulum ve yüz koruyucu siperlik gönderdi. Paketlerde
Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler
var" sözü yer aldı. ABD ve NATO, yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak | Türkgün

Almanya covid-19 test sayısını arttıracak
Almanya'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kovid19 test sayısının arttırılacağı bildirildi. Sağlık Bakanı Jens Spahn, bugün düzenlenen
kabine toplantısında yaptığı konuşmada, salgının seyrini daha iyi izlemek, risk altında
bulunanları daha iyi korumak ve sağlık sistemini iyileştirmek amacıyla hazırlanan
yasa tasarısının kabul edildiğini söyledi.
Kaynak | haberler.com

Cenaze namazına katılan 45 kişinin Kovid testi pozitif çıktı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde bir çiftte Kovid-19 çıktı.
Bunun üzerine köy, geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı. Bu sırada köyde
oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti.
Uzun'un cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılarak, sosyal mesafe kuralına
uymadı. Cenaze namazı sonrası köyde yaşayan 45 kişinin virüs testi pozitif çıktı.
Kaynak | Karar

Belçika'da son 24 saatte koronaviüsten 170 ölüm
Belçika'da koronavirüs nedeniyle 170 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can
kaybı 7 bin 501'e yükselirken; Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 525 kişide
daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 47 bin 859'a ulaştığı belirtildi.
Kaynak | haberler.com

100 yaşında corona virüsünü yendi
Denizli'de 100 yaşındaki corona hastası 8 gün yoğun bakımda tedavi gördükten

sonra hastalığı yendi. Pamukkale Üniversitesi'nde kutlamalarla yoğun bakımdan
çıkarılan Süleyman Çavdar göğüs hastalıkları servisine alındı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Cezaevleri alarmı
Tartışmalı infaz düzenlemesiyle onbinlerce hükümlünün tahliye olduğu cezaevlerinde
koronavirüs salgını dolayısıyla vaka sayısı son 15 gün içerisinde neredeyse 7'ye
katlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş llgezdi, cezaevlerinin sosyal
mesafeyi koruma imkânının olmadığı mekânlar olduğundan acil önlem alınması
gerektiğini dile getirdi.
Kaynak | BirGün

Boeing, çalışan sayısını yüzde 10 azaltacak
ABD'li uçak üreticisi Boeing, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının etkisiyle
çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını duyurdu.
Kaynak | haberler.com

Çocuklarda görülen yeni sendromda Covid-19 şüphesi
Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen yeni bir sendromun Covid-19'a bağlı
olabileceğinden endişe ediliyor. Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren
sendrom dünya çapında 100 çocukta görüldü.
Kaynak | haberler.com

Korona ölümleri DSÖ koduyla raporlanmalı
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs
vakaları için Dünya Sağlık Örgütü'nün kodlarını kullanması gerektiğine savunarak

"DSÖ kodlarına göre raporlanmaması ölüm sayılarının az gösterilmesine yol
açmakta, bu da pandemi etkilerinin tam olarak belirlenememesine neden olmaktadır"
iddiasında bulundu. Bacaksız, DSÖ'nün test ile kanıtlanmış vaka "U07.1" ve klinik
bulgu ile tanımlanmış vaka "U07.2" kodlarını önerdiğini belirtti. "DSÖ'nün önerdiği
kodların Türkiye'de ölüm bildirim sisteminde karşılığının farklı olması nedeniyle, bu
kodların kullanılamayacağı belirtilmektedir. Türkiye'de ölüm bildirim sisteminde U07.1
kodunun karşılığı MERS, U07.2 kodunun karşılığı ise İnfluenza enfeksiyonudur.
Türkiye'de KOV1D-19 pandemisi sırasında ölüm kayıtları için temel olarak test ile
tanımlanmış ya da tanımlanmamış vakalar için kodlama yapılmaktadır" diyen
Bacaksız, testlerin de güvenilir olmadığını ileri sürerek "Sadece test verileri üzerinden
vaka ve ölüm bildirimi yapılması bilimsel yaklaşım olmayacaktır" dedi.
Kaynak | Karar

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

"Sağlık sistemleri gelişmişliğin göstergesidir"
VSY Biotechnology CEO'su Dr. Fatih Ergin, koronavirüs gündemini yorumlayarak,
sağlık sistemlerinin önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dr. Ergin, ülkelerin
gelişmişlik düzeyi göstergelerinin en başında sağlık sistemlerinin geldiğini belirtti.
Kaynak | dha.com.tr

"Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır"
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan,
koronavirüsün sonbaharda ikinci dalga şeklinde görülmesi durumunda Türk sağlık
sisteminin buna hazır olduğunu söyledi.

Kaynak | Hürriyet

'Kızamık Kovid'den 5 kat daha bulaşıcı, aşıyı ihmal etmeyin'
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Başkanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, korona sürecinde diğer
aşıların ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Ceyhan, Kovid-19 salgını nedeniyle
çocuklarını aşıya götürmekten çekinen aileler olabileceğini belirterek, aşılamanın
durdurulması halinde salgın hastalıkların artacağı uyarısında bulundu.
Kaynak | Karar

"İnsan psikolojisinin en büyük tehdidi bilgi kirliliği"
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Anabilim
Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Abdi Güngör, salgın dönemlerde "Bireylerin umut seviyesi,
stresle baş etme biçimleri, sosyal destek algıları, yaşamda anlam seviyeleri gibi
bireysel farklılıklar, salgının getirdiği zorlukların psikolojimizi ne kadar etkileyeceğinin
belirleyicisidir" dedi.
Kaynak | haberler.com

"Orta ve ileri evre böbrek yetmezliği olanlar oruç tutmamalı"
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Kliniğinden Dr.
Kürşad Öneç, "Böbrek hastalığı dediğimizde tek bir hasta grubundan bahsetmiyoruz.
Bunların bir kısmı diyalize giren hastalar, bir kısmı da diyaliz olmadan hayatlarını
idame ettiren hastalardır. Diyalize giren hastalar en büyük risk gruplarımızdır. Böbrek
hastalarının beslenmeleri, diyetleri, kullandıkları ilaçların düzenli alınması, bu
hastaların hayatlarını idame ettirmeleri için son derece önemlidir" dedi.
Kaynak | iha.com.tr

Dr. Ebadi stres ve kaygıyı azaltmanın yollarını anlattı

Klinik Psikolog Dr. Hüseyin Ebadi, insanların evde kaldığı süre içerisinde stres ve
kaygı seviyesini azaltmak veya minimumda tutmak için zihnini eğitici-öğretici ve
dinlendirici, teşvik edici aktivitelerle meşgul edilmesi gerektiğini ifade etti.
Kaynak | sabah.com.tr

Bayramda maskeli el öpme beni korkutuyor
Bilim Kurulu üyeleri, Kovid tablosundaki olumlu seyirden sonra konuşulan
normalleşme için temkinli mesajlar verdi. Bayrama dikkat çeken Taşova "Maskeli
öptüm, elimi yıkadım derken riskli grubu da tehlikeye atarız" ifadesini kullandı.
"Önümüzde başarmamız gereken hedefler var" diyen Özlü de tedbirlerin asla
gevşetilmemesi gerektiğini söyledi.
Kaynak | Karar

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Emre Manzel
30 Nisan 2020 tarihinde Hayal Kahvesi Emar'da yapılması planlanan Emre Manzel
etkinliği, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Burcu Karadağ ''Ney In Ethno Jazz''

30 Nisan 2020 tarihinde Fişekhane Ana Sahne'de yapılması planlanan Burcu
Karadağ ''Ney In Ethno Jazz'' etkinliği, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

BİFO İle Bir Elgar Seçkisi
30 Nisan 2020 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılması planlanan
BİFO İle Bir Elgar Seçkisi, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

