Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Bin 121 kişi daha iyileşti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük
Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 507 test yapıldı ve 952
kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1121 hasta iyileşti.
Toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495, vaka sayısı 154 bin 500 ve vefat sayısı 4 bin
276 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı hasta
sayısı 401 ve iyileşen hasta sayısı 116 bin 111 olarak kayıtlara geçti.
Kaynak | Sözcü

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Adliyeye kovid ayarı
Koronavirüsle mücadele kapsamında yargı dünyası 15 Haziran sonrası normalleşme
adımına göre yeniden şekillenecek. Günlük yaklaşık 60 bin kişilik sirkülasyon olan
İstanbul Adalet Sarayında Kovid-19 düzenine göre hizmet verecek. Adliye girişleri
karantina sonrası tek kapıya düşürülecek. Girişte maskeler zorunlu hale getirilecek.
Ayrıca ateş ölçümlerine devam edilecek. Hijyenik olması için dezenfektan ekibi
sürekli dolaşacak.
Kaynak | Akşam

Yan yana iç içe tatil artık yok
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 20 Mayıs'ta bir genelge yayınlayarak yeni tatil döneminin
nasıl olacağı konusuna açıklık getirdi. Turist kabulünden yemek salonlarının
kullanımına dek tüm ayrıntılar bu genelgeyle belirlendi. Genelgede her adımda
sosyal mesafe en önemli kural olarak açıklandı.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Hijyenik materyaller üzerinde çalışıyoruz
Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, koronavirüs salgınına karşı
ürünlerinin hammaddelerinde kullanılmak üzere hijyenik materyaller üzerinde
çalıştıklarını belirtti.
Kaynak | Dünya

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma
kısıtlaması başladı.
Kaynak | haberler.com

Koronavirüs Genel Haberler

Koronavirüs Genel Haberler

Sabancı Holding, 150 bin hızlı tanı kitini bakanlığa teslim etti
Sabancı Holding'in yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücade kapsamında 150 bin
hızlı tanı kitini Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne teslim ettiği bildirildi.
Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, salgın sürecinin Türkiye'de etkisini
göstermesiyle birlikte Kordsa ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde faaliyet gösteren
Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin tüm altyapısını Kovid-19
tedavisinde kullanılan medikal cihazların ve parçaları ile sağlık çalışanlarının kişisel
koruyucu ürünlerinin tasarım, analiz ve prototiplerinin üretilmesi için Sağlık
Bakanlığı'nın kullanımına açtıklarını belirtti.
Kaynak | Türkiye Gazetesi

Stokları artan ihracatçı için yeni destek paketi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid19'un ihracatçılara olan olumsuz etkilerini
azaltmak amacıyla Türk Eximbank'ın 'Stok Finansman Destek Paketi'ni devreye
aldıklarını bildirdi. Pekcan, şöyle konuştu: "KGF teminatıyla TCMB kaynağından TL
olarak kullandırılacak kredinin faizi yıllık yüzde 7.25, KGF komisyonu ise binde 5
düzeyinde olacak. Kredi limiti, KOBİ'ler için 25 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 50
milyon lira olacak."
Kaynak | Türkiye Gazetesi

Başkan Çebi virüsü yendi
K0VİD-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den müjdeli haber.
Çebi'nin son testi negatif çıktı. Beşiktaş, geçmiş olsun dileklerini ileten başta Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere siyatsetçilere teşekkür etti.
Kaynak | Akşam

Yeni Malatya'da 2 vaka

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yapılan Koronavirüs testinde iki ismin
pozitif çıktığı bildirildi.
Kaynak | Sabah

484 bin kişiye seyahat izni
Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri
vatandaşlara, bayram öncesinde gittikleri yerden 1 ay dönmemek şartıyla özel
seyahat belgesiyle şehirlerarası yolculuk izni verilmişti. İçişleri Bakanlığı, dün saat
18.00 itibarıyla 484 bin 808 kişiye seyahat izin belgesi verildiğini açıkladı.
Kaynak | Posta

Covid-19 internet alışkanlığını değiştirdi
Sosyal izolasyon tedbirleri uyarınca evde kalınan bu dönemde dijital dönüşümün
önemine tanık olunduğunu belirten Türk Telekom İcra Kurulu Başkanı Ümit Önal,
"Mart ayı ortasından itibaren ülke çapında alınan önlemlerle çok sayıda faaliyetin
Online ortamlara taşınması, hem internet trafiğine yansıdı hem de üst paketlere
geçişi hızlandırdı" diye konuştu.
Kaynak | Sabah Bayram

Seri üretim aralıksız devam ediyor: Yıllık hedef, 540 milyon maske
Atölyede kullanılan malzemeler için gerekli bütçe Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca
karşılandı. Makineler ise, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretildi.
Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Odası (DMO)
tarafından sağlandı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen maskeler, Sağlık
Bakanlığına teslim ediliyor. Üretim 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor. Atölyenin
kurulması aşamasından beri görev yaptığını belirten Makine Öğretmeni İsmail Çınar,
atölyede her geçen gün kapasitenin artırıldığını söyledi.
Kaynak | sabah.com.tr

Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde, 14 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez
Mahallesindeki 15 sokak, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri,
sokakların giriş-çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı. Test sonucu henüz netleşmeyen
21 kişi gözetim altında tutuluyor.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Rusya'da günlük ölüm sayısında rekor artış
Rusya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 150 kişi hayatını
kaybederken, toplam ölü sayısı 3 bin 249'a, vaka sayısı ise 326 bin 448'e yükseldi.
Kaynak | haberturk.com

Belçika'da Kovid-19 ölümleri 9 bini aştı
Belçika'da Kovid-19 ölümleri 9 bini aştı, bu kişilerin yarısı hastanelerde, yarısı ise
huzurevlerinde yaşamını yitirdi. Koronavirüs (corona virüs) vaka sayısı da son 24
saatte 276 artarak 56 bin 511'e ulaştı. Belçika Kriz Merkezi, ülkede son 24 saatte 56
kişinin hastaneye kaldırıldığını, 135 kişinin de taburcu edildiğini duyurdu.
Kaynak | haberler.com

Azerbaycan'da Covid-19'dan can kaybı 46'ya yükseldi
Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya ülke
genelinde vaka sayısı ise 3 bin 855'e yükseldi.
Kaynak | haberler.com

Seralarda üretim devam ediyor
Bayram boyunca vatandaşların sokağa çıkması yasak olacak ancak örtü altı tarımın
merkezi Antalya'da koronavirüs salgınına rağmen tarım üretimi hızla devam ediyor.
Yasağın olduğu 4 gün boyunca sebze ve meyve üretimi devam edecek, çiftçiler
seralarına gidebilecek, ihracatta da aksama olmayacak.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Öksüren Başbakan'a maske tepkisi
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs oturumu sırasında öksürük krizine
girdi. Milletvekilleri "Maske tak" diye bağırarak Conte'ye tepki gösterdi. Başbakan
Conte, "Boğazımda bir problem var" dedi ve konuşmasına son verdi. İtalya'da ölü
sayısı 36 bin 616'ya çıktı.
Kaynak | Posta

Milyar euroluk tasarruf programı
2019 yılından bu yana maliyet azaltma çalışmaları yürüten, milyar Euro'luk tasarruf
programı başlatan Renault, koronavirüs krizi ile birlikte kemer sıkma noktasına geldi.
Geçtiğimiz senelerde Clio modelinin üretiminin Türkiye'ye kayması ile gündeme
gelen fabrikasının da aralarında bulunduğu Fransa'daki iki üretim tesisini tamamen
kapatma kararı aldı. Bu karar ülkede siyasi gündem haline geldi.
Kaynak | Hürriyet

Trump maske taktı
Koronavirüsü ciddiye almamakla eleştirilen Trump, ilk kez maskeli görüntülendi. ABD
Başkanı, basının karşısında ise maskeyi çıkardı.
Kaynak | Sözcü

İzmir'de iki kardeş korona kurbanı!
İzmir'de, koronavirüs nedeniyle ölen iş adamı Süleyman Avinca'nın yine aynı
hastalıktan tedavi gören kardeşi Yalçın Avinca da yaşamını kaybetti. İzmir Ticaret
Odası Meclis Üyesi olan mobilya sektöründe faaliyet gösteren Süleyman Avinca,
rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede, koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındı.
Sağlık durumu ağırlaşan Avinca, immün plazma tedavisi uygulanmasına rağmen 24
Nisan günü yaşamını kaybetti.
Kaynak | Sabah Egeli

İspanya'da kademeli normalleşmede yeni aşamaya geçiliyor
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini
hafifletmek için 4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecini başlatan hükümet, 25
Mayıs'tan itibaren yeni aşamalara geçilmesi kararı aldı.
Kaynak | aksam.com.tr

İran'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 311 arttı
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybettiği ve
toplam can kaybının 7 bin 300'e yükseldiği aktarıldı.
Kaynak | haberler.com

İngiltere'de 351 ölüm daha
Covid-19'un en fazla can aldığı ikinci ülke olan İngiltere'de, ölenlerin sayısı son 24
saatte 351 artarak 36 bin 393'e yükseldi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Hindistan'da 24 saatte Covid-19 vaka sayısında rekor artış
Nüfusu 1.3 milyar olan Hindistan'da son 24 saat içerisinde 6 bin kişide korona virüs
(Covid-19) tespit edildi. Bu sayı, ülkede bir günde tespit edilen en yüksek vaka
sayısında rekor oldu.
Kaynak | haberler.com

Çin'de 4, Güney Kore'de 20 yeni corona virüs vakası
Çin'de bir gün içinde 4 yeni yeni tip corona virüs (covid-19) vakasına rastlanırken,
Güney Kore'de 20 yeni vaka görüldü, Tayland'da ise hiç yeni vaka tespit edilmedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti
Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin
112'ye yükseldi.
Kaynak | haberler.com

DTSO Başkanı Şahin 'korona virüs sonrası ciddi adımlar atılıyor'
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, korona virüs
salgını sonrasında ciddi adımlar atıldığı, Türkiye'nin yeni normalleşme sürecinde
etkinliği azalan ülkelerin de önüne geçebilecek güç ve iradede olduğunu belirtti.
Şahin, 'Tüm dünyayla birlikte derin şekilde ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19
salgını ve salgın sonrası dünya ekonomisinin geleceğinin tartışıldığı bu günlerde
Türkiye olarak ciddi adımlar atıyoruz. Sağlık, yönetim biçimi, tedarik zinciri ve üretim
alanlarıyla bölgede hali hazırda söz sahibi olan Türkiye, yeni normalleşme sürecinde
etkinliği azalan ülkelerin de önüne geçebilecek güç ve iradededir.' dedi.

Kaynak | sabah.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Kargo paketinde hasta edecek virüs olmaz
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Kargodan
gelen pakette sizi hasta edecek virüsün olması imkansız gözüküyor. Virüs elbette
bulunabilir; ancak insanı hasta edecek oranda bulunmaz. Bunlardan endişe etmeye
gerek yok" dedi.
Kaynak | haberturk.com

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

13. Bodrum Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali
23 Mayıs 2020 tarihinde Nurol Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan 13. Bodrum
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.

Kaynak | festivall.com.tr

Sıla
23 Mayıs 2020 tarihinde Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılması planlanan Sıla
konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında ertelendi.
Kaynak | biletix.com

