Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

"Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son
24 saatte 988 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam
vaka sayısının 167 bin 410 ve can kaybının 4 bin 630 olduğunu, 926 kişinin daha
iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 131 bin 778'e ulaştığını bildirdi.
Koca, "Test sayımız, tarama amaçlılar dahil 54 binin üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç
duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske
sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."
dedi.
Kaynak | Sözcü

496 bin kişiye salgın cezası
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın mayıs ayı
faaliyetlerini açıkladı. Çataklı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa
çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 496 bin 841 kişiye
adli/idari işlem yapıldığını söyledi. Şu ana kadar 65 ilde 492 yerleşim yerinde karantina
uygulandığı belirten Çataklı "Bugün itibarıyla halen 47 bin 40 kişinin bulunduğu 58
yerleşim yerinde karantina tedbirleri devam etmektedir" dedi.
Kaynak | Sözcü

Bakan Selçuk, meslektaşlarıyla buluştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirmekle ilgili büyük bir
proje başlattık. Türkiye'nin dünyada uzaktan eğitim altyapısı en iyi birkaç ülkeden biri
olacağını şimdiden müjdeleyebiliriz" dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Selçuk,
"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Çankırı ve Bitlis'teki öğretmenlerle
dijital ortamda bir araya gelerek uzaktan eğitimin geleceği ve okullar açıldığında yapılacak
uyum çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak | Yeni Akit

Bakan Koca'dan, 'Murat Çidam' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 gündür koronavirüs ile mücadele eden güvenlik görevlisi
1 çocuk babası Murat Çidam'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Şişli Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan
sonra 17 gün yaşadı. Sükûnetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız" dedi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Yurtdışı uçuşları 40 ülkeyle başlıyor
Normalleşme kapsamında dış hat seferleri kademeli olarak başlıyor. İlk uçuşlar, 10
Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan'a
yapılacak. Diğer seferler ise ay boyunca kademeli olarak devreye girecek.
Kaynak | Sabah

Çiftçiye 400 milyon TL destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde
çiftçilere, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans
desteği verdiklerini bildirdi.
Kaynak | Sabah

40 ülkeye uçak seferleri başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak
40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını bildirdi. Bu uçuşların karşılıklı
açılmasıyla ilgili ilk aşamada 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldığını belirten Karaismailoğlu,
''Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle işbirliğimiz devam ediyor. Halihazırda dış hat uçuşlarının
karşılıklı açılması için KKTC, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk,

Belarus, BAE, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat
sağladık'' diye konuştu.
Kaynak | Dünya

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Euro Bölgesi'nde sert daralma bekleniyor
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Euro Bölgesi'nin bu yıl derin bir resesyona girmesini
bekliyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs salgını dolayısıyla Euro Bölgesi
ekonomisinin bu yıl yüzde 8.7 oranında daralmasını beklediğini söyledi.
Kaynak | Sözcü

AB'den 2.4 milyar euroluk aşı fonu
Avrupa Birliği (AB), ümit vadeden koronavirüs aşılarının önceden satın alınması için 2,4
milyar euroluk bir acil fon kullanacak. Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda, aşı alimim
güvenceye almak üzere ilaç şirketleriyle müzakereleri hızlandırdı. Fon, aşı üretme
kapasitesinin artırılması ve ilaç şirketlerinin mali sorumluluk sigortasını kapsamak için de
kullanılacak.
Kaynak | Akşam

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Son üç hafta seyircili olabilir
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da tekrar başlayacak
Süper Lig için "Temmuz ayında koronavirüs ortadan kaybolur ve şartlar da izin verirse
son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir" dedi.
Kaynak | Milliyet

65 yaş üstüne iki gün izin
Sokak kısıtlamasının kaldırılmasını sabırsızlıkla bekleyen 65 yaş üstüne Bilim
Kurulu'ndan izin çıkmadı. Ancak biraz daha nefes almaları için hazırlanan formüle göre
65 yaş üstünün sokak izninin haftada 2 güne çıkarılması, haziran ortasından sonra da
tamamen sonlandırılması planlanıyor.
Kaynak | Hürriyet

Pera Müzesi ve İAE kapılarını yeniden ziyarete açacak
Suna ve İnan Kıraç Vakfı kültür kurumları Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları
Enstitüsü, sanatseverlerle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sergi mekanları ve ortak
alanların gerekli hijyen ve sosyal mesafe önlemlerine göre düzenlenmesinin ardından,
Enstitü 15 Haziran'da, Müze 16 Haziran'da kapılarını yeniden ziyarete açacak.
Kaynak | Sabah'la Günaydın

Deniz ulaşımında normalleşme tedbirleri
Korona virüs salgını nedeniyle deniz ulaşımında durdurulan seferler, 1 Haziran itibariyle
yeniden başladı. Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova hatlarında seferlere başlayan İDO, 2
Haziran itibariyle kademeli olarak diğer seferleri de başlattı. Korona virüs tedbirleri
kapsamında bir dizi önlemlerle gerçekleştirilen seferlerde sosyal mesafe ve maske
kurallarına dikkat edildiği gözlendi.
Kaynak | sabah.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

İnşaat işçisi 18 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bayram tatili dolayısıyla izinli olarak gittiği memleketi Gaziantep'ten dönen
işçide koronavirüs tespit edildi. Yenice ilçesinde bulunan iki ayrı şantiyede bulunan
toplam 18 işçi karantina altına alındı. Polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle
kapatılarak giriş ve çıkışların yasaklandığı şantiye alanında bir işçi de daha pozitif vaka
olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri işçiyi hastaneye getirdi.
Kaynak | Sözcü

İkinci dalga çok yıkıcı olabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un tekrar yükselişe geçme riskinin bulunduğunu
ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde 2. dalganın çok yıkıcı sonuçlara yol
açabileceğini belirtti.
Kaynak | Akşam

Azerbaycan'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Azerbaycan'da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını
kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 78'e yükseldi.
Kaynak | haberler.com

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 170 bini geçti
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 170 bini geçerken, 4 bin 755 kişi
hayatını kaybetti.
Kaynak | sabah.com.tr

ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 109 bini geçti!
ABD'de, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24
saatte 1072 artarak 109 bin 176'ya yükseldi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Latin Amerika salgının pençesinde
Dünya genelinde koronavirüsten ölen kişi sayısı 390 bin 772'ye yükseldi. Vaka sayısı 6
milyon 655 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü, salgının Latin Amerika'daki yayılma hızının
korkutucu olduğunu belirterek en . fazla vaka sayısına sahip 10 ülkeden 4'ünün burada
olduğunu dile getirdi. Brezilya'daki vaka sayısı 595 bini aşarken ölü sayısı 33 bin 38'e
çıktı.
Kaynak | Posta

İtalya'da temas takip uygulaması tartışmalar eşliğinde kullanımda
İtalya'da koronavirüs salgınını kontrol amacıyla hazırlanan temas takip uygulaması,
tartışmalar eşliğinde kullanıma açıldı. Teknolojik Yenilik ve Dijitalizasyon Bakanı Paola
Pisano, "lmmuni"isimli uygulamanın 1 Haziranda kullanıma açılmasının ardından 2 gün
içinde 1 milyon kişi tarafından indirildiğini açıkladı.
Kaynak | Karar

İran ve Irak'a kapılar yeniden açıldı
Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ticarette de normalleşme adımlan tek tek
yaşama geçiriyor. İran ve Irak'la geçen yıl 17.1 milyar dolara ulaşan ticaretin
gerçekleştiği Habur ve Gürbulak kapıları yeniden açıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
kapıların yük taşımacılığına açılmasıyla beraber, ticaretin aksamaması için devreye
alman temassız ticaret uygulamasına son verileceğini söyledi.
Kaynak | Sabah

Pandemi, e-ticaret hedeflerini öne çekti
Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, koronavirüs pandemisinin online
alışverişteki büyümeyi hızlandırdığını belirterek, "Pandemi, e-ticaret operasyonumuz için
hızlandırıcı etki yaptı, e-ticarette 2024 için koyduğumuz planlara 2021'in sonunda
ulaşacağımızı öngörüyoruz, 2 sene öne aldı" dedi.
Kaynak | Karar

Çin'de 1, Güney Kore'de 39 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 1 vaka görülürken, Güney Kore'de
39 vaka tespit edildi.
Kaynak | aa.com.tr

Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 26 ölüm
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 26 kişi daha yaşamını yitirdi.
Ülkede toplam can kaybı 9 bin 548'e yükseldi.
Kaynak | haberler.com

Arjantin'de covid-19 vaka sayısı 20 bini geçti
Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülen kişi sayısı
929 artarak 20 bin 197'ye yükseldi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Virüse karşı 8 kural
Sıcak havalarda Covid19'dan korunmak için neler kaçınmalıyız? Bu soruya yanıt veren
Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy yaz
mevsiminde coronavirüse (Covid-19) karşı 8 kurala dikkat edilmesi gerektiği görüşünde.
Kaynak | Milliyet

Sonbaharda küçük pikler olabilir
Koronavirüsün bundan sonraki seyrine ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. İlhami Çelik,
şunları söyledi: "Sonbahara doğru havaların soğuması ve insanların kapalı alana girmesi
ile birlikte risk görüyoruz. Büyük piki yaşadık ve bundan sonra küçük pikler şeklinde
devam edecek diye düşünüyoruz. Sonbaharda tabii pik olabilir. Kurallara uymamız lazım
ki bu piki en az zararla atlatalım. Bizim bu pik dönemini zamana yaymak önemli. Yani
olmamasını diliyoruz; ancak olursa da bu piki zamana yaymak sağlık iş gücünü azaltmak
ve daha baş edilebilir bir hale getirmek istiyoruz."
Kaynak | Akşam

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Mustafa Keser ile Meyhane Gecesi
05 Haziran 2020 tarihinde Hayal Kahvesi Kocaeli'nde planlanan Yaşar Ne Mustafa
Keser ile Meyhane Gecesi, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Kadıköy Çevre Festivali
05 Haziran 2020 tarihinde Kadıköy Özgürlük Parkı (Selamiçeşme)'de planlanan Kadıköy
Çevre Festivali, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | cevrefestivali.kadikoy.bel.tr

İzmir'in Kızları
05 Haziran 2020 tarihinde UNIQ Hall / UNIQ İstanbul'da planlanan İzmir'in Kızları
etkinliği, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

