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

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 'Ramazan Bayramı' paylaşımı
Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan, her türlü zorluğa sabretmeyi bilen Türk
milletinin yaşanılan zor günlerin de sabırla üstesinden geleceğini belirterek,
"İnşallah hep birlikte bu salgını (Kovid-19) yenerek, eski günlerimize geri
döneceğiz." ifadesini kullandı.
Kaynak | sabah.com.tr

Dur durak demeden çalışıyorlar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 ile milli mücadelenin
devam ettiği bugünlerde karayolları, demiryolları ve havayollarında yüzlerce
şantiyenin dur durak demeden çalıştığını belirterek, Covid-19 salgınına karşı
önlemlerin Bilim Kurulu ile işbirliği içerisinde yürütüldüğünü söyledi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Çin pazarıyla hedef yıllık 2 milyar dolar süt ürünleri ihracatı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı

Abdurrahman Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu
kriz sonrası dönemin, yalnızca süt ürünlerinde değil, gıda sektörünün
tamamına yönelik ciddi bir fırsat oluşturacağını işaret etti.
Kaynak | haberler.com

Kovid-19 salgını, Körfez ülkelerinin ekonomilerini derinden etkileyecek
Washington merkezli düşünce kuruluşu Arap Merkezi Başkanı Halil Jahshan,
koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başlayan ve petrol fiyatlarındaki tarihi
düşüşlerle devam eden sürecin, Körfez ekonomileri üzerindeki olumsuz
etkilerine değinerek, "Yemen, Libya gibi ülkelerdeki çatışmalara finansör olan
Körfez ülkeleri için bu durum sürdürülebilir olmayacak. Pahalı operasyonlarına
devam edemeyecek kadar ekonomik baskı altındalar ve gelecek vizyonlarını
uygulayacakları yıllara milyon dolarlık borçlarla girmek istemezler." dedi.
Kaynak | haberturk.com

Corona virüs salgını pastırma satışlarını düşürdü
Corona virüs salgını, bazı ürünlerin satışını artırırken bazılarını düşürdü.
Pastırmacılar bu yıl beklentilerinin yarısı kadar bile iş olmadığını söylüyor.
Kaynak | ntv.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
Rize'ye gelen 4 bin 569 çay üreticisine corona testi yapıldı
Rize'ye diğer illerden gelen 4 bin 569 çay üreticisine, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan
yazılı açıklamada, il dışından gelen çay üreticilerine Kovid-19 önlemleri
çerçevesinde her haneden bir kişi seçilerek test yapıldığı belirtildi.
Kaynak | sabah.com.tr

Fabrikada koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 11 oldu
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, koronavirüs
testi pozitif çıkan işçi sayısı 11'e yükseldi. Alaplı'da faaliyet gösteren iplik

fabrikasında 21 Mayıs günü, 3 işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının
ardından üretime 1 Haziran'a kadar ara verildi. Filyasyon çalışması
kapsamında diğer işçi ve işçilerin ailelerinden 96 kişiye test yapıldı.
Kaynak | haberturk.com

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 344 bin 29'a yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını
kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 344 bin 29'a, virüs tespit edilen kişi
sayısı 5 milyon 407 bin 779'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek
iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 248 bin 494'e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran
koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.
Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını
kaybeden kişi sayısı 28 bin 678'e yükselirken; vaka sayısı da 282 bin 370'e
çıktı.
Kaynak | dha.com.tr

Bingöl'de 30 gün sonra pozitif vakalar görüldü
30 gündür yeni korona virüs (Covid-19) vakası görülmeyen Bingöl'de, 4
günlük kısıtlama öncesi gelen bazı kişilerin test sonucu pozitif çıktı. Pozitif
vaka çıkanların temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekipleri tarafından
belirlenerek tedbir alındı.
Kaynak | iha.com.tr

Arap ülkelerinde corona virüs kaynaklı ölümler arttı
Yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı
Mısır'da 764'e, Irak'ta 160'a, Yemen'de 42'ye, Umman'da 37'ye yükseldi.
Kaynak | milliyet.com.tr

TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig takım doktorları ile toplantı yaptı
TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020

Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik
olarak hazırlanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne ilişkin 18 Süper Lig
Kulübümüzün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı
yaptı.
Kaynak | dha.com.tr

Türk Kızılay maske üretimine yıllar sonra yeniden başladı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında piyasadan tedarik ettiği
maskeleri ve kişisel koruyucu ekipmanları hastanelerdeki sağlık personeli
başta olmak üzere pandemi ile mücadele eden birimler ve vatandaşlara
dağıtan Türk Kızılay, 1935'te kurduğu ve 8 yıl sonra Milli Savunma
Bakanlığına devrettiği maske fabrikasında yeniden maske üretmeye başladı.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Eylül'de koranavirüse özgü anti-serumun bulunması hedefleniyor
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Haluk
Aşkaroğlu, aşının genel olarak virüsten koruyucu amaçla kullanıldığını, antiserumun ise koronavirüse yakalanan kişilerin tedavisinde kullanılacağını
söyledi. Aşkaroğlu, "Eylül ayında koronavirüse özgü anti-serumun bulunması
hedefleniyor. Fakat uluslararası aşının kabulüyle ilgili kriterleri de baz
aldığımızda, aşının bulunması yıl sonunu bulacak gibi duruyor" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

5 ilde 'Covid-19'u yenen 97 kişi immün plazma bağışladı
Sağlık kuruluşlarında 'Covid-19' teşhisi konulan birçok hasta, immün plazma
tedavisiyle sağlığına kavuşuyor. 'Covid-19'u yendikten sonra 14 günlük
karantina süresini de tamamlayan vatandaşlar, aynı hastalıkla mücadele
edenlerin tedavisi için immün plazma bağışında bulunuyor. Türk Kızılay Orta
Karadeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluğunda bulunulan Samsun, Ordu,
Amasya, Sinop ve Tokat illerinde 'Covid-19' hastaları için toplam 97 immün
plazma bağışında bulunuldu.
Kaynak | dha.com.tr

Dünyada günlük uçuş trafiği 22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti
Koronavirüs nedeniyle havacılık sektörü tarihin en büyük krizini
yaşıyor.İptaller nedeniyle uçuş trafiğinde sert düşüşler yaşanırken 22 Mart'tan
sonra dünya genelinde günlük uçuş trafiği ilk kez 100 bini geçti. 20 Mayıs'ta
uçuş trafiği 110 bine çıktı. Uçuş trafiğindeki artış radara da yansıdı.

Kaynak | dha.com.tr

'Covid-19, böcek ve sineklerle taşınabilir'
Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, karasinek
ve hamam böceklerinin birçok virüs, bakteri ile mantar kökenli hastalıkların
'ajanları' olarak görev yaptığını, Covid-19 taşıma ihtimalilerinin de mekanik
olarak yüksek olduğunu söyledi.
Kaynak | dha.com.tr

Kovid-19 salgınında 'evde sağlık' bekleyenler hizmetsiz kalmadı
Tuzla Devlet Hastanesi evde sağlık ekibi, yeni tip koronavirüs salgınında
çalışmalarına ara vermeyerek,Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve Sultanbeyli'de
ihtiyaç duyulan evlere yardıma koştu. Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.
Selçuk Bozhalil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde sağlık biriminin çok
önemli olduğunu, pandemi sürecinde bu hizmette kesinlikle bir aksama
meydana gelmediğini söyledi.
Kaynak | aa.com.tr

Çin Dişleri Bakanı Vang: Corona virüs nedeniyle dava açılması hukuka aykırı
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle
kendilerine dava açılmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.
Kaynak | ntv.com.tr

Koronavirüs sürecinde sahiplenilen hayvan sayısı arttı
Evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşır düşüncesiyle sokak hayvanları birçok
büyükşehirde sokağa terk edilirken Antalya'da 2 aylık sürede çok sayıda
hayvan yeni sahibine kavuştu. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü
mart ayından sonra virüsün evcil hayvanlardan bulaşabileceği ihtimali
gündeme geldi.
Kaynak | haberturk.com

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Ankara, İstanbul, İzmir'de yeni normale geçiş daha sonra
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, yeni
normale geçerken önlemlerin adım adım kaldırılacağını, nüfusu yoğun
şehirlerde vaka ve ölüm sayılarının bir bütün olarak değerlendirilerek karar
verileceğini aktardı. Prof. Dr. Özkan, "Yeni normale geçerken Ankara,
İstanbul, İzmir gibi nüfusu yoğun olan şehirlerimizde geçişlerin biraz daha
sonra olmasını bekliyoruz" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin: Türkiye'de 24 Nisan'da virüsün seyri değişti
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan
Çetin, Türkiye'nin corona virüste pik noktayı 11 Nisan'da gördüğünü belirterek,
"24 Nisan ise vaka ve iyileşen hasta sayısının buluştuğu noktaydı. Ardından
iyileşen hasta sayısı hızla yükselmeye başladı" dedi. Çetin, 11 Haziran'dan
itibaren günlük vaka sayısının 300'lere kadar düşebileceğini belirtti.
Kaynak | ntv.com.tr

DEÜ Rektörü Hotar: 'Bugüne kadar Covid-19 şüphesiyle 6 bin 89 kişi başvuruda
bulundu'
Korona virüsle mücadelede Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma
Uygulama Hastanesinin bütün imkanlarını seferber ederek 7/24 esasıyla
çalıştığını kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye genelinde
alınan umut verici sonuçlara ve Ramazan Bayramı'nı takip eden günlerde
sosyal hayatın kademeli olarak normalleşeceğine ilişkin beklentiye rağmen bu
aşamada rehavete kapılmanın hata olacağını söyledi. Rektör Hotar,
"Üniversite hastanemiz 2,5 aydır yoğun şekilde çalışıyor. Bugüne kadar
Covid-19 şüphesiyle 6 bin 89 kişi başvuruda bulundu" dedi.
Kaynak | iha.com.tr

'Covid- 19 anne karnındaki bebeğe bulaşmıyor, ama doğduktan sonra bulaşabilir'
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Özmen, Covid-19
görülen hamile kadınlarında, hastalığın bebeğe geçmiş bir vakaya
rastlanmadığını söyledi. Prof. Dr. Özmen, "Çin'den gelen veriler ve bizim
deneyimlerimizde bebeğe bulaşmadığını gördük. Ama doğduktan sonra
bebeğe bulaşabilir" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Koronavirüs hayatımızın ön planına çıkarsa, kaygı ve depresyon artacaktır
Psikiyatrist Prof. Dr. Ali Bozkurt, "Koronavirüs hastalığının bulaşıcılığını
biliyoruz. Bununla birlikte eğer biz bu hastalıkta çok fazla uğraşmaya
başlarsak ve hastalık hayatımızın ön planına çıkarsa, anksiyete (kaygı) ve
depresyon artabilir" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler
Ceylan Ertem konseri iptal edildi
25 Mayıs 2020 tarihinde Hayal Kahvesi Atakent'de yapılması planlanan
Ceylan Ertem konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

