Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

24 saatte 23 can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son
24 saatte 827 Covid-19 tanısı konulduğunu, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka
sayısının 164 bin 769 ve can kaybının 4 bin 563 olduğunu, 974 kişinin daha iyileşmesiyle
Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 128 bin 947'ye ulaştığını bildirdi.
Kaynak | Karar

Dilek hemşireden üzen veda
Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryenle alman hemşire Dilek Akçabelen
(30) yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Uzun bir mücadele verdi. Keşke oğlu ile daha çok vakit geçirebilseydi" dedi
Kaynak | Cumhuriyet

Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri
Endeksi'nin, mayıs ayında dip seviyeden döndüğünü, koronavirüs tedbirlerine uyulması ve
salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma beklediklerini açıkladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bakan Koca'dan, 'Tuğba hemşire' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs ile yaşam mücadelesi veren
hemşire Tuğba Kuşdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Hemşire Tuğba

Kuşdemir, 1985 doğumlu iki çocuk annesiydi. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti.
Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti." dedi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Özel okullar 15 Ağustos'ta telafi eğitimi yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel
okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustostan sonra 3
haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.
Kaynak | Sabah

LGS sınavı için iki yeni önlem
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınav
evraklarının dağıtımında eldiven kullanılacağını, soru kitapçıklarının ise 22 Haziran
Pazartesi'den itibaren dağıtılacağını bildirdi. Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra en az 3
hafta yüz yüze telafi eğitimi yapacak.
Kaynak | Sabah

Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda asla taviz vermeyeceğimiz dört ana unsur belirledik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, salgına karşı havalimanlarında asla taviz
vermeyecekleri dört ana unsur belirlediklerini söyledi.
Kaynak | haberler.com

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Türkiye salgın döneminde sağladığı kaynaklarla güven tazeledi
Türk banka ve şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomik
sistemi ve finansal piyasaları en olumsuz şekilde etkilediği dönemde 6 milyar 909 milyon
dolarlık uluslararası finansman temin ederek önemli bir başarıya imza attı. Birçok finans
piyasasının uzun süre kapalı olduğu ve salgının etkilerinin en yoğun şekilde yaşandığı
nisan ve mayıs aylarında Akbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, QNB Finansbank, Yapı
Kredi Bankası, Türk Eximbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Ülker Bisküvi, toplamda 6
milyar 308 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.
Kaynak | Akşam

Kanun değişikliği ve COVID-19 önemli gelişmelere yol açacak
Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, ödeme
sistemlerinde gerek COVID-19 etkisi ile yaşanan dijital dönüşüm gerekse de kanun
değişikliğinin uygulamaya geçmesi ile sektörde önemli gelişmelerin yaşanacağını
vurguladı.
Kaynak | Dünya

2020 büyüme oranı - Fatih Özatay
"2020'de büyüme oranı ne düzeyde gerçekleşebilir? Bunca belirsizliğin ortasında açık ki
yanıtlaması çok zor bir soru. COVID-19 üzerine Güven Sak ile birlikte kaleme aldığımız
ikinci yazı DÜNYA'da 13 Nisan'da yayınlandı. O tarihte mevcut sosyal mesafe koyma
önlemlerinin -değişmeden sürdüğü her birim zaman aralığı için- ekonomiye etkisinin ne
olabileceğini gösteren bir tablo vermiştik. Yüzde 38 gibi bir küçülme oranı ortaya
çıkıyordu. Farklı bir ifadeyle, önlemlerin üç ay değişmeden sürmesi halinde, ekonominin
o üç ayda bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 38 oranında küçüleceğini
hesaplamıştık. Hata payının oldukça yüksek olduğunu (-30 ile -50 arasında bir aralık
düşünülebileceğini) belirtmiş ve sadece bir 'mertebe' vermeyi amaçladığımızı
vurgulamıştık. Sözünü ettiğimiz önlemler nisanın tümünde ve mayısın da önemli bir

kısmında geçerli oldu. Haziran'ın başından itibaren ise çoğu yasak kaldırıldı. Bu
durumda, eksi %38 büyüme tahmininin, ikinci çeyreğin kabaca 2/3'ü için geçerli
olduğunu kabul ediyorum. İlk çeyrek büyümesini ise biliyoruz: Yüzde 4.5. Tabloda altı
alternatif senaryo yer alıyor"
Kaynak | Dünya

COVID-19, ödemelerde dijitalleşmeyi hızlandıracak
Teknolojideki gelişmelere bağlı son 10 yılda hızlı büyüme kaydeden ödeme sistemleri,
COVID-19 ile yeni bir atağa hazırlanıyor. Salgın sürecinde temassız ödemeler öne
çıkarken, sektörde dijitalleşmeye yönelik talebin artması bekleniyor.
Kaynak | Dünya

"Ekonomilerin %90'ı bu yıl büyümeyecek"
Dünya Bankası, Çin, Moğolistan ve Kore Direktörü Martin Raiser, "2. Dünya Savaşı'ndan
bu yana en derin resesyonla karşı karşıyayız. Dünya ekonomilerinin yüzde 90'ı bu yıl
büyüyemeyecekler" dedi.
Kaynak | Dünya

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Cezaevinde kapalı görüşler başladı

Cezaevlerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında 13 Mart'tan itibaren durdurulan kapalı
görüşler, dün yeniden başlatıldı.
Kaynak | Cumhuriyet

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

"Yeni hayata" başlangıç anormal
Türkiye, 1 Haziran itibarıyla normalleşme takviminde önemli bir döneme başladı. Maske,
sosyal mesafe ve hijyenin ön planda olduğu 'yeni hayatın' ilk gününde cadde ve sokaklar
2.5 ay sonra ilk kez bu kadar kalabalıktı. İşyerlerinin açılmasıyla trafik yoğunluğu
pandemi öncesine döndü. Caddeler, kafeler, restoranlar, çarşı ve sahiller doldu, tatil
yerlerinde kuyruk oldu. Normalleşmenin ilk gününde, vatandaşlar sahillere akın etti. Kimi
balık tuttu, kimi ise yağmura aldırış etmeden yürüyüşün tadını çıkardı.
Kaynak | Akşam

Pandemi günlerinde fotoğraf sergisi
İstanbul Modern'in yeni çevrim içi sergisi "Pandemi Günlerinde Fotoğraf', sanatseverlerle
buluştu.
Kaynak | Hürriyet

Kışlalara giriş öncesi COVID-19 testi başladı

Bir aylık erteleme sonrası 5 Haziran'da silah altına alınacak yükümlüler için COVID-19
testi zorunluluğu dün başladı. Yükümlüler e-Devlet'in yönlendirdikleri sağlık kuruluşlarına
giderek test yaptırabiliyor.
Kaynak | Hürriyet

Huzurevlerinde 1030 korona vakası görüldü
CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, koronavirüs
nedeniyle huzurevlerinde yaşlıları bekleyen büyük tehlikeyi Meclis gündemine taşıdı.
Türkiye'de, huzurevlerinin 27 bin 575 yaşlıya hizmet verdiğini belirten İlgezdi,
huzurevlerinde görülen vaka sayısının 1030 civarında olduğunu belirtti. ANKA'nın
haberine göre; huzurevlerinde Covid-19'a karşı önlem alınması için Meclise araştırma
önergesi veren İlgezdi, İzmir Narlıdere Huzurevi'nde 330 kişide koronavirüs vakası tespit
edildiğine ilişkin iddiaları da gündeme getirdi.
Kaynak | Korkusuz

Diyarbakır'da bir mahalle kapatıldı
Kayapınar ilçesinin 1720 nüfuslu kırsal Serap Güzeli Mahallesinde oturan bir kişi, nefes
darlığı, kuru öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanın yapılan
Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallede filyasyon çalışması başlatıldı. 40'ın
üzerinde kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahalle, karantinaya alındı.
Kaynak | Akşam

Belçika'da corona virüs vakası sayısı 58 bini aştı
Belçika'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakası sayısı son 24 saatte 136 artarak 58 bin
517'ye ulaştı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Azerbaycan'da son 24 saatte koronadan 5 kişi daha hayatını kaybetti
Korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. Azerbaycan'da son 24
saatte 5 kişi daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Azerbaycan Bakanlar
Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke
genelinde 168 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği
duyuruldu.
Kaynak | haberler.com

35 tesis açıldı
Etimesgut Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte dün yeniden açtı. Belediyenin
11 yaşam merkezi, 5 kapalı yüzme havuzu, 5 kreş ve gündüz bakımevi, 3 kütüphane, 2
hanımlar konağı, 9 spor tesisi kapılarını açarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı
Kaynak | Milliyet Ankara

Gazi 30 Ağustos'ta
Türk atçılığının en büyük koşusu olan Gazi Koşusu da koronavirüs nedeniyle revize
edildi... Daha önce 30 Haziran tarihinde koşulacak olan Gazi Koşusu'nun bu yıl 30
Ağustos'ta düzenleneceği açıklandı.
Kaynak | Milliyet

Fedakârlıklar boşa gitmesin
CHP lideri Kılıçdaroğlu dün MYK toplantısına başkanlık etti. Parti Sözcüsü Öztrak,
koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada, "Fedakârlıkların boşa gitmemesi için, bundan
sonraki yeni süreçte herkese büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.
Kaynak | Milliyet

Fazla yakınlaşana baretler uyarıyor
Fabrikada önceliklerinin çalışanların güvenliği olduğunu dile getiren Borçelık AR-GE,
Bilgi Teknolojileri, Dijital Dönüşüm ve Yönetim Sistemlerinden sorumlu İcra Kurulu Üyesi
Mustafa Ayhan, koronavirüs salgım sürecinde sosyal mesafe ve temasın çok önemli bir
hal aldığını, kendilerinin de kurdukları bir altyapı ile çalışanların gerçek zamanlı
konumlarını belirleyebildiklerini dile getirdi.
Kaynak | Hürriyet Bursa

Bakteriyi filtreleyen maske kuması üretti
Koronavirüs salgınıyla beraber tüm dünyada krize dönüşen maskelik kumaş üretiminde
Türkiye önemli bir adım attı. Mogul CEO'su Serkan Göğüş, konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, "Maske üreticisi firmalarımızla işbirliği halinde yürüttüğümüz Ar-Ge
çalışmalarının sonunda iki spunbond tabaka arasına yerleştirilen mikrofilament kumaşla
3 katlı medikal tip maskede yüzde 99.9'a varan bakteri filtre etme özelliğini yakaladık"
dedi.
Kaynak | Akşam

73 gün sonra ilk
Koronavirüs günlerinde Windsor Kalesi'ndeki konutunda karantinaya giren İngiltere
Kraliçesi Elizabeth, 73 gün sonra ata binerken görüntülendi. 94 yaşındaki Kraliçe, hafta
sonu 14 yaşındaki atı Balmoral Fern ile fotoğraflandı.
Kaynak | Cumhuriyet

Koronavirüs Sağlık Haberleri

Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Tedbirli hayatta bilim uzlaşamadı
Türkiye en kapsamlı normalleşme sürecini başlattı ancak'bilim erken mi değil
mi?'konusunda uzlaşamadı. Türk Tabipleri Birliği, İBB Bilimsel Danışma Kurulu ve bazı
akademik çevreler salgının kontrol altına alınmadığını normalleşme için henüz erken
olduğunu söylüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ise bu görüşe katılmıyor. Üye
hekimler kurallara uymak şartıyla normalin başlaması gerektiğini belirtiyor.
Kaynak | Karar

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

48. İstanbul Müzik Festivali
02 Haziran 2020 tarihinde İstanbul'da yapılması planlanan 48. İstanbul Müzik Festivali
etkinliği, Covid-19 önlemleri kapsamında ertelendi.
Kaynak | iksv.org

Rail Industry Show - Demiryolu Endüstrisi, Altyapı ve Teknolojileri Fuarı
02 Haziran 2020 tarihinde Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde yapılması
planlanan Rail Industry Show - Demiryolu Endüstrisi, Altyapı ve Teknolojileri Fuarı
etkinliği, Covid-19 önlemleri kapsamında ertelendi.

Kaynak | railindustryshow.com

Koray Avcı
02 Haziran 2020 tarihinde Diyarbakır Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan
Koray Avcı etkinliği, Covid-19 önlemleri kapsamında ertelendi.
Kaynak | biletix.com

