Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün
33 bin 559 test yapıldı, 1182 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 30
kişi yaşamını yitirirken, 1576 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1
milyon 928 bin 209, toplam vaka sayısı 160 bin 979, toplam vefat sayısı 4 bin 461,
toplam yoğun bakım hasta sayısı 683, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı
339, toplam iyileşen hasta sayısı ise 124 bin 369 oldu.
Kaynak | dha.com.tr

Bakan Koca'dan yeni açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda
bulundu. Bakan Koca, "Salı gece itibarıyla sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama şu
an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor. Kısa bir zaman içinde
bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak"
dedi.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs
saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları
kısıtlanacaktır" denildi.
Kaynak | iha.com.tr

Bakan Karaismailoğlu: '1 Haziran'da ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemi faaliyetlerini

başlatıyoruz'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 pandemisiyle mücadelede
ciddi aşamalar kaydeden Türkiye'de birçok sektörde olduğu gibi ticari yat ve ilkel yapılı
ahşap gemilerin faaliyetlerine 1 Haziran'da yeniden başlanacağını bildirdi.
Kaynak | iha.com.tr

Türkiye '5 stratejik konuda' çalışma başlattı
letişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen yeni tip
corona virüs (Covid-19) salgını sonrası da önlem alınması gerekli stratejik konularla
ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başlandığı
belirtildi. Buna benzer durumlarda oluşabilecek farklı senaryolara karşı Türkiye'nin
imkan ve kabiliyetlerinin daha da artırılmasının önemine işaret edilen açıklamada, bu
kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun "gıda
arz güvenliği, biyogüvenlik, siber güvenlik ve iletişim altyapısı, tıbbı cihaz ile ilaç ve
aşı" konularında Türkiye'deki eksiklerin tespit edilmesi ve gerekli teknolojilerin
geliştirilmesi yoluyla stratejik konularda dışa bağımlılığın sıfıra indirilmesine yönelik
politikaların belirlenmesi için çalışma başlattığı bildirildi.
Kaynak | ntv.com.tr

31 Mayıs'ta terhisler başlıyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen terhislerin
31 Mayıs Pazar gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.
Kaynak | Karar

Bakan Selçuk: 800 bin yabancı öğrenci uzaktan eğitim sistemine dahil edildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri
kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sürecinde, Türkiye'deki yabancı öğrencilere ve
ailelerine 'Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü' koordinesinde alternatif eğitim
hizmetleri sunulduğunu belirtti.

Kaynak | dha.com.tr

DSÖ: Türkiye, Avrupa'da vaka sayısının arttığı beş ülke arasında
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da son 14 günde kümülatif vaka sayısında artış
kaydedilen beş ülke arasında Türkiye'nin de bulunduğunu açıkladı. Avrupa'da artış
yaşanan ülkelerin Rusya, İngiltere, Türkiye, Belarus ve İtalya olduğu belirtildi.
Kaynak | gazeteduvar.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

İşgücüne katılımda zayıflama sürecek
Türkiye'de COVID-19 salgınıyla duran ekonomik aktivitenin işgücü piyasalarına
yönelik olumsuz etkileri içinde, işgücüne katılım oranındaki azalış eğilimi dikkat
çekiyor. Türkiye'de genel olarak krizlerde iş bulma ümidindeki azalma nedeniyle
toplam istihdama katılımda düşüş, kadınların istihdama katılımında ise yükseliş
görülüyor.
Kaynak | Dünya

Ekonomik güvende kötümserlik azaldı
Covid-19 salgını nedeniyle nisan ayında büyük düşüş yaşanan ekonomik güven
endeksindeki mayıs artışı, aynı ayla ilgili tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet,
perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki yükselişten kaynaklandı.

Ancak bu endeksin temel olarak 100 değerinden küçük olması genel ekonomik
duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Endeks Nisan 2018'den bu yana 100'ün
altında bulunuyor.
Kaynak | Cumhuriyet

AB'den 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklifi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik
sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar euroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif
etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Komisyon, AB'nin uzun dönem
bütçesinin 1,1 trilyon euro olmasını ve 750 milyar euroluk ekonomik kurtarma
enstrümanı kurulmasını teklif ediyor" dedi.
Kaynak | ntv.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Aile hekimliklerinde yeni normal dönemi
Aile Sağlığı Merkezleri'ne de Kovid sonrası 'yeni normal' kuralları geliyor. Hastalar
tek tek ateşi ölçülerek içeri alınacak; enfeksiyon belirtisi olanlar için ayrı bir odada
muayene yapılacak, bebeklerse her aşı sonrası sterilize edilen odalarda aşılanacak.
Kaynak | Akşam

Camiler 74 gün sonra açılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerden açık
avluları olanlar bugün cuma namazıyla ibadete açılıyor. Tüm Türkiye'de camiler
dezenfekte edilirken sosyal mesafeye uyulması için düzenleme de yapıldı. Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cemaatle ibadete, İstanbul Fatih Camisi'nin
avlusunda kendisinin kıldıracağı cuma namazıyla başlanacağım belirtti. Erbaş, şöyle
devam etti: "Buradaki kriter caminin avlusunun olması. Avlusu olmayan camilerin de
hemen yakınlarındaki açık alanlar, pazar yerleri hatta imam hatip okullarımızın
avluları, bahçeleri kullanılacak."
Kaynak | Hürriyet

Antalya 'yeni normal'e hazırlanıyor
Antalya iş dünyası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) liderliğinde koronavirüs
salgını sonrası "yeni normal'e hazırlanıyor. ATSO, koronavirüs salgınının Antalya
ekonomisine etkilerini tespit etmek ve sürece ilişkin yol haritası hazırlamak amacıyla
iş insanları dernekleri, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), tarım, turizm, inşaat,
hizmet ve sanayi sektör temsilcileriyle çalışıyor. ATSO tarafından her sektör için ayrı
ayrı düzenlenen toplantılarda, koronavirüs salgınının sektörlere ve Antalya
ekonomisine etkileri, yarattığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri
alınıyor.
Kaynak | Dünya

AVM'nin havası NASA sistemi ile temizlenecek
Salgınla mücadele kapsamında halk sağlığını korumak için kapılarını kapatan Akbatı
ve Akasya AVM, ziyaretçiler için 'sıfır risk' prensibiyle hazırlandığını açıkladı. 1
Haziran'da açılacak her iki alışveriş merkezi için alınan önlemler şöyle: NASA'nın
uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı sistem baz alındı.
Kaynak | Akşam

Mısır çarşısı 1 Haziran'a hazır
Koronavirüs tedbirleri kapsamından Mart ayında geçici süreliğine kapatılan tarihi

Mısır Çarşısı, 1 Haziran itibarıyla yeniden açılacak. Açılış için çarşı içerisinde ise
Fatih Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı.
Kaynak | Milliyet

Berberler 'riskli' gösterilmelerinden şikayetçi
Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel
Başkanı Bayram Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, federasyona bağlı tüm meslek
mensuplarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi ve sürecinde gerekli
tüm hijyen kurallarına uyduğunu bildirdi.
Kaynak | aa.com.tr

Çeşme'deki oteller sezona hazırlanıyor
İzmir Çeşme'deki oteller, hazırlıklarını tamamlamak üzere. Çeşme Turistik Otelciler
Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Çeşme'ye gelecek tatilcilerimizin kafası
lütfen rahat olsun. Biz çok iyi hazırlandık. Hiçbir şekilde de Covid-19'un Çeşme'ye
girmesini arzulamıyoruz ve buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Kaynak | iha.com.tr

Ozon gazı ile fabrikaları dezenfekte ediyor
Hamarat Endüstriyel, fabrika, hastane, askeri alanlar, arıtma ve gıda üretim tesisleri
gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan ozonla dezenfeksiyon teknolojisini, korona
virüsle mücadelede fabrika ve ofislerin dezenfektasyonu için kullanıyor.
Kaynak | Dünya

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına
kavuşanların sayısı 2 milyon 500 bini aştı. En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke
sırasıyla ABD (490 bin 130), İspanya (196 bin 958), Brezilya (166 bin 647), Almanya
(162 bin 800), Rusya (150 bin 993), İtalya (147 bin 101), Türkiye (122 bin 793), İran
(111 bin 176), Çin (78 bin 288) ve Hindistan (67 bin 753) oldu. Çin'de ortaya çıkan
salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya
genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 803 bin 99'a ulaşırken, virüs nedeniyle 357
bin 961 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak | aa.com.tr

Güney Kore'de son 50 günün en yüksek Covid-19 vaka artışı
Uzak doğu ülkesi Güney Kore'de yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında "son 50
gündeki en yüksek artış" yaşandı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC),
ülkede son 24 saatte 79 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Sağlık Bakanı Park
vatandaşları gereksiz temas ve buluşmalar konusunda uyardı.
Kaynak | ntv.com.tr

Rize'de testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldi
Rize'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin
belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden 8 bin 55'ine test yapıldı. 15 kişinin testi
pozitif çıkarken, temas ettikleri belirlenen 75 kişilik aileleri de karantinaya alındı.
Kaynak | dha.com.tr

501 sağlıkçı pozitif
İzmir'de covid-19 tanısı konan sağlık çalışanlarının sayısı 501'e çıktı. Covid-19 tanısı
konan sağlık çalışanları arasında 2'si diş hekimi 4'ü veteriner olmak üzere toplam
155 hekim, 160 hemşire/ebe/ sağlık memuru, 90 personel, 17 tıbbi sekreter, 27
teknisyen, 30 memur, 6 eczacı, 2 psikolog, 5 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 2
mühendis olduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak | Cumhuriyet

TFF resmen açıkladı: Lig 12 Haziran'da, Türkiye Kupası 16 Haziran'da başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasına kesin olarak
karar verdi ve resmi açıklamayı yaptı. Açıklamaya göre 16 Haziran'da Türkiye
Kupası, 12 Haziran'da ise lig başlayacak.
Kaynak | posta.com.tr

Fransa'da Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinde ikinci aşama
Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin ikinci
aşamaya geçildi. Başbakan Edouard Philippe, düzenlediği basın toplantısında,
ülkede salgınla ilgili durumun iyi olduğunu ancak yine de dikkatli olunması gerektiğini
söyledi.
Kaynak | ntv.com.tr

İstanbul'da toplu taşıma 2 milyona dayandı
İstanbul'da corona virüs nedeniyle dibe vuran toplu taşıma kullanımı artmaya başladı.
Sadece dün 2 milyona yakın kişi toplu taşıma araçlarını kullandı.
Kaynak | ntv.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

İstanbul Tıp da antikor testine başlandı
İstanbul Tıp Fakültesi Koronavirüs Laboratuvarı'nda antikor testi yapılmaya başlandı.
Bu test sayesinde 'yalancı negatif sonuçları'n önüne geçilebilecek ve asemptomatik
olan, yani hastalığı hiçbir belirti olmadan atlatanlar tespit edilecek. Prof. Dr. Ali
Ağaçfidan, "Antikor testlerin özelliği, hastaların bu virüsle temasa geçip geçmediğini
belirlemek için bir gösterge oluşturmasıdır. Bu açıdan son derece önemli" dedi.
Kaynak | Sözcü

Normalleşme sürecinde de kişisel önlemler almamız lazım
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
kişisel önlemler alınarak, maske takıldıktan sonra rehavete kapılmadan, tedbiri de
elden bırakmadan normalleşme sürecine geçilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak | haberturk.com

Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan'dan camiler için 'yüksek ses' uyarısı
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, cuma günü ibadete açılacak
camilerde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Sosyal mesafenin camilerde iki
metreye çıkarılması gerektiğini söyleyen Ceyhan, yüksek sesle konuşma konusunda
da uyarıda bulundu.

Kaynak | ntv.com.tr

2 metre yeterli değil
Koronavirüsten korunmak için tavsiye edilen 2 metrelik sosyal mesafenin aslında
yeterli olmadığı öne sürüldü. Tayvan Ulusal Sun Yat-sen Üniversitesi ile ABD 'dekı
Kaliforniya Üniversitesinden uzmanların yaptığı araştırmada, "özellikle kapalı
alanlarda virüsün 2 metreden daha uzağa ulaşabildiği" tespit edildi. Uzmanlar
insanlar arasında mesafe korunsa bile maske takmanın büyük önem taşıdığını
vurguladı.
Kaynak | Sözcü

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Sivrisineklerden koronavirüs geçer mi?
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, bulaşıcı hastalıklarla ilgili
her zaman enfeksiyon zincirinden bahsettiklerini hatırlatarak, "Bu enfeksiyon etkeni
taşıyan bir kaynak, bu bir insan, hayvan ya da herhangi bir ölü bir yüzey, eşya da
olabilir. Buradan etkenin alınma yolu, bulaşma yolu, bu hastalığa açık olan kişi, yani
bu hastalık açısından sağlıklı, buna duyarlı olan kişi" diye konuştu.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Rota konseri iptal edildi

28 Mayıs 2020 tarihinde IF Performance Hall'da yapılması planlanan Rota konseri,
Covid-19 önlemleri kapsamıda iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Kapadokya Film Festivali ertelendi
Nevşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve dünya sinemasından
seçkin filmlerin yer alacağı ve çok sayıda sinemacının katılacağı, 29 Mayıs-3 Haziran
arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin ertelendiği belirtildi.
Kaynak | ntv.com.tr

İlyas Yalçıntaş, İnna & İlyas Yalçıntaş & Simge Sağın - Bahar Festivali 2020 iptal edildi
29 Mayıs 2020 tarihinde Ora Arena'da yapılması planlanan İlyas Yalçıntaş, İnna &
İlyas Yalçıntaş & Simge Sağın - Bahar Festivali 2020, Covid-19 önlemleri
kapsamında iptal edildi.

