Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
24 saatte 44 can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüste son durumunu
paylaştı.Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19)
tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435 ve can
kaybı 4 bin 140 olurken, 1825 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi
tamamlananların sayısı 109 bin 962'e ulaştı.
Kaynak | Karar

Ayda 45 milyon cerrahi maske
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kırıkkale'de faaliyete geçen tesisle
maske arzına önemli katkı sağlıyor olacağız. Makineler, gurur vesilesi bir
kurumumuz olan Makina ve Kimya Endüstrisi tarafından üretildi. Maske
üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Ofisi tarafından
ücretsiz sağlanıyor" dedi.
Kaynak | Milliyet Ankara

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
TL işlemler askıya alındı
BDDK'nın aldığı önlemler yabancıların Türk Lirası ile işlem yapmasını
zorlaştırınca, Türkiye'deki varlıklara endeksli işlem yapan ve yaptıran bazı
takas ve saklama bankaları ile aracı kurumlar TL işlemlerini askıya almaya
başladı.
Kaynak | Sözcü

Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay daha uzatılmalı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kısa çalışma başvuru
süresinin 30 Haziran'dan sonra ikinci bir 3 ay uzatılması, işletmelerin pandemi

sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı sağlayacaktır." dedi.
Avdagiç, yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
vakası 10 Mart'ta tespit edilirken, hükümetin hızlı bir uygulama ile 25 Mart'ta
İŞKUR üzerinden firmaların Kısa Çalışma Ödeneği başvurularını aldığını
hatırlattı.
Kaynak | Karar

İkinci elde fiyatlar yüzde 7 artacak
Kurun son dönemde hızlı yükseldiğini söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com'un
Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Kur son dönemde hızlı yükseldi. Böyle giderse,
birkaç ay içerisinde ikinci elde yüzde 7'lik bir fiyat artışı daha bekliyoruz. Mayıs
itibarı ile koronavirüs öncesi dönemi yakaladık. Hatta 11 Mayıs Pazartesi
günü bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek hafta içi günü kiralama
hacmine ulaştık. Kovid-19 salgını, ulaşım tercihlerinde paylaşımlı araçların
önemini gösterdi'' dedi."
Kaynak | Sabah

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
Otobüslere ekime kadar yüzde 50 ve maske denetimi
Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından yeni normale dönüş
çalışmaları hızlandı. Yaz mevsimi için trafik tedbirlerine dair genelge
yayımlayan içişleri Bakanlığı ekim ayına kadar toplu taşıma araçları ve
otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımının denetleneceğini belirtti.
Genelgede, salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte seyahatlerin artacağı
vurgulandı.
Kaynak | Karar

25 ilçede iş yerlerine virüs denetimi
Başkentte koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezi, berber, kuaför
ve market gibi iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Kaynak | Sabah Ankara

Emniyet ekipleri denetimi artırdı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında
uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki
denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı
günden itibaren 24 saatlik dilimde 503 kişiye işlem yapıldı, toplam 972 bin 48
lira ceza kesildi
Kaynak | Milliyet Ege

Mobil vezne hizmette
Bodrum Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan
65 yaş üzeri vatandaş için 'Mobil Vezne' hizmetini başlattı. Pandemi sürecinde
başlatılan hizmetten yararlanmak isteyenler, Bodrum Belediyesi'nin 444 00 48
ya da 153 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu alabilecek.
Kaynak | Milliyet Ege

Evden siparişler doludizgin
Koronavirüs dönemi ile birlikte ofisler eve taşındı. Durum böyle olunca
evlerden verilen ofis malzemelerinin siparişlerinde de büyük bir artış
yaşanıyor. Ancak en fazla artış yazıcı satışlarında. Ofix.com Kurucu Ortağı
Alptekin Yıldız, "Son bir ayda evlerden verilen yazıcı siparişleri yüzde 600, ofis
sandalyesi satışları yüzde 400 arttı. Onları Türk kahvesi, küp şeker, kâğıt
havlu ve A4 kağıtları takip etti" dedi.
Kaynak | Hürriyet

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
65 yaş üstü sokağa çıktı!
Corona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine
sokağa çıkma izni verildi. Saat 12.00'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri
vatandaşlar sokağa çıktı.
Kaynak | Akşam

KKTC'de bir aydır covid-19 vakası görülmedi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son bir
ayda yeni tip corona virüs (covid-19) vakası görülmediğini açıkladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 31 bin 908'e yükseldi
İtalya'da koronavirüsten (corona virüs) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24
saatte 145 artarak 31 bin 908'e yükseldi.
Kaynak | haberler.com

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 87 kişi öldü
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı son 24 saatte 87 artarak 27 bin 650'ye çıktı.
Kaynak | haberler.com

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 988'e yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 kişinin daha yaşamını
yitirmesiyle can kaybı 6 bin 988'e, vaka sayısı ise 120 bin 198'e yükseldi.
Kaynak | haberler.com

Tüm OSB'ler Covid-19 testi talep ediyor
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, "2020 yılı Doğal Gaz Alım Satım
Sözleşmesi'nin hükümlerince mücbir sebep olarak kabul edilmesini, 2020
yılında OSB'lere asgari alım taahhüdünün uygulanmamasını, doğalgaz
tüketimlerinin gaz alım sözleşmesindeki miktar üzerinden değil fiili sarfiyat
üzerinden alınmasını, faturaların da gecikme zammı uygulanmadan en az 3
ay ertelenmesini talep ediyoruz. Bu konuda BOTAŞ'a ve EPDK'ya
müracaatımızı OSB'lerimiz adına yaptık, talebimizi ilettik." dedi.
Kaynak | Dünya

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı bir kez daha uzatıldı
Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış
nedeniyle sokağa çıkma yasağı bir kez daha uzatıldı.

Kaynak | hurriyet.com.tr

Gümüşhane'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 18 Mayıs tarihinden itibaren maske
takılmasını zorunlu hale getirdi. Toplantıda ayrıca 18-19 Mayıs tarihlerinde
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlüklerinin açık tutulması
kararlaştırıldı.
Kaynak | sabah.com.tr

Gelibolu'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını
tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
Kaynak | sabah.com.tr

Gaziantep'te 2 ev karantinaya alındı
Gaziantep'te, koronavirüs tespit edilen kişi ile temasta bulunduğu kardeşinin
yaşadığı 2 ev karantinaya alındı.
Kaynak | haberler.com

Dünya genelinde Corona Virüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 720 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona
Virüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 722 bin
233'e çıktı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aştı
Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24
saatte 291 artarak 55 bin 280'e ulaştı.
Kaynak | haberler.com

Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 27'ye yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can
almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler

arasında yer aldı. Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre,
Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 545 artışla 176 bin
244'e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 26 kişi artarak 8 bin 27'ye
ulaştı.
Kaynak | haberler.com

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 90 bini geçti
ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bin 606 kişinin daha
hayatını kaybetmesi ile ülkede ölü sayısı 90 bin 113'e yükseldi.
Kaynak | haberturk.com

Kuşadası'na 5 günde 72 bin araç giriş yaptı
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, birçok büyükşehirde sokağa çıkma
yasağının devam etmesi nedeniyle, Kuşadası yazlıkçıların akınına uğradı.
Verilere göre, 11-15 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası'na Selçuk yönünden 11
bin 467 Söke yönünden ise 61 bin 193 olmak üzere 5 günde toplam 72 bin
660 araç giriş yaptı. Kadınlar Denizi, Yavansu, Karaova, Kadı Kalesi,
Soğucak, Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde bazı vatandaşlar soluğu
plajlarda aldı. Bazı vatandaşlar güneşlenirken bazı vatandaşlar da yasağa
rağmen denize girdi.
Kaynak | Akşam

Euroleague için karar 24 Mayıs'ta
Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu olan Euroleague'de Covid-19
sonrası belirsizlik devam ediyor. ULEB yönetimi 12 Mart'ta Euroleague normal
sezonunu durdurma kararı aldı. Ülkemizde ve Avrupa'nın birçok ülkesinde
basketbolda liglere son verilirken 24 Mayıs'taki Euroleague toplantısından
hangi sonucun çıkacağı ise merak konusu. ULEB'in organizasyonlarından
Euroleague ve Eurocup'un tek şehirde devam etme ya da beyaz sezon kararı
masada bulunuyor.
Kaynak | Cumhuriyet

İngiltere'de corona virüsten can kaybı 34 bin 636'ya yükseldi
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı son 24 saatte 170 artışla 34 bin 636'ya yükseldi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

210 Türk vatandaşı daha eve döndü
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yabancı ülkelerde bulunan Türkiye
vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın
ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye
kapsamında, Almanya'daki 157 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri
Havalimanı'na indi.Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden
geçirdi. Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları, otobüslerle karantina sürecini
geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Melikgazi Yurdu'na yerleştirildi.
Tanzanya'dan Ankara'ya getirilen 53 kişi de Kovid-19 tedbirleri kapsamında
gözetim altında tutulmak üzere Kırıkkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Kaynak | Karar

60 günde 13 bin işçide pozitif vaka
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, iki ayda 128 emekçinin Kovid-19 nedeniyle
hayatını kaybettiğini, 204 iş yerinde 13 binden fazla işçinin de hastalığa
yakalandığını duyurdu. Ölümlerin yüzde 601 İstanbul'da gerçekleşti.
Normalleşme sürecinde riskin artacağına dikkat çekilirken, market ve
kargolarda çalışma saatlerinin 14 saate kadar çıktığı belirtildi.
Kaynak | Karar

Engellere rağmen yaraları saracağız
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, salgın sürecinde iktidarın bağış
yasağına rağmen, halka imkanları dahilinde yardım ve desteğin süreceği
sözünü verdi. 'CHP hizmet için var' dedi.
Kaynak | Sözcü

Üretim paketi talebi
Sektör temsilcilerine göre tarıma ilişkin talepler arasında, "Et ve süt
fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önleyecek
tedbirler alınmalı. Gerektiğinde Et ve Süt Kurumu müdahale etmeli denildi.
Kaynak | Hürriyet

Korona yüzünden 5G'ye geçiş ertelendi
Koronavirüs salgını internetin, elektrik ve doğalgaz kadar önemli olduğunu
ortaya koyarken uzaktan çalışma ve data kullanımını da önemli oranda artırdı.
Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin açıkladığı verilerde de bu gelişmeyi
gözlemlemek mümkün. İlk çeyrek finansal sonuçları Online toplantıda
açıklanan Türk Telekom, bu yılın ilk üç aylık döneminde 660 milyon 700 bin

TL net kâr elde etti.
Kaynak | Sözcü

Hollanda'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 680'e yükseldi
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı son 24 saatte 10 artarak 5 bin 680 oldu.
Kaynak | haberler.com

Taziye evine gelen 12 kişide corona virüs çıktı
Van'ın Edremit ilçesinde cenaze evinde bir araya gelen ve sosyal mesafe
kuralına aykırı davrandıkları belirtilen aile fertlerinden 12'sinin corona virüs
testi pozitif çıktı.
Kaynak | haberturk.com

Tanzanya Devlet Başkanı'ndan ilginÇ koronavirüs iddiası!
Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, oğlunun, yeni tip koronavirüse
(Kovid-19) yakaladıktan sonra geleneksel tedavi yöntemleriyle iyileştiğini iddia
etti. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Magufuli, ülkenin
Chato bölgesindeki Evangelical Lutheran Kilisesi'nde yaptığı açıklamada,
oğlunun Kovid-19'dan limon ve zencefil kürüyle iyileştiğini belirtti.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Rusya'da 9 bin 709 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 9 bin 709 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit
edildi. Ülkede toplam vaka sayısı İspanya'yı geçerek 281 bin 752'ye ulaştı.
Kaynak | haberturk.com

Pakistan'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 40 bini aştı
Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24
saatte 1352 kişi artarak 40 bin 151 oldu.
Kaynak | aa.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
'Kuaför ve berberler, hijyene dikkat etmeli'
Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan kuaför ve berberlerin açılmasının
ardından tedbir alınarak, randevu ile hizmet verilmeye başlandı. Uzm. Dr.
Ülkümen Rodoplu, 'Koronavirüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Hemen bitecek
gibi de görünmüyor. Ancak bu süreçte moralimizin yerine gelebilmesi için
kuaförler, berber salonları aslında bir ihtiyaç. Çünkü bu yerler insanların
sosyalleştikleri bir alan. Ancak hem bu salonlarda çalışanların hem de
müşterilerin son derece hijyenik olması gerekiyor' dedi.
Kaynak | haberturk.com

