Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Vakaların yüzde 80'i iyileşti
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti,
toplam can kaybı 4 bin 669 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı
günlük tabloya göre, son 24 saatte 878 kişiye koronavirüs tamsı konuldu,
toplam vaka 169 bin 218'e çıktı. Son 24 saatte, bin 922 kişinin daha
iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 135 bin 322 oldu. Dünkü test
sayısı 35 bin 846, toplam test sayısı da 2 milyon 303 bin 258 oldu. Yoğun
bakımdaki hasta sayısı 591 'e, entübe hasta sayısı 269'a düştü. Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2
bine yakın. Pozitif tam konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde
geçiriyor. 81 ilimizde Kovid-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41" dedi.
Kaynak | Hürriyet

Ekonominin çarkları tam güç dönüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi önlemleri sonrası
ekonominin çarklarının yeniden tam güç dönmeye başladığını ifade etti.
Erdoğan, "Son aylarda salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşadığımız
kayıpları telafi etmenin çok ötesinde hedeflere sahibiz" dedi.
Kaynak | Posta

100 bin gence PCR testi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir ay ertelendikten sonra 31 Mayıs'ta
başlayan terhislerin sorunsuz tamamlandığını, 5 Haziran başta olmak üzere
yeni celplerle ilgili silah altına alınacak 100 bin gencin de koronavirüsle
mücadele kapsamında PCR testinden geçirildiğini söyledi.
Kaynak | Hürriyet

Tarım ve hayvancılıkta salgın önlemleri
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs salgını kapsamında
tarım ve hayvancılık sektöründe aldıkları önlemleri anlattı. 2020 yılı tarımsal
destekleme çalışmalarının hızla devam ettiğini, en kısa sürede
yayınlanacağını, temel gıdalarda stok ve piyasa takibinin etkinleştirildiğini
belirten Pakdemirli, et, süt, yumurtada üretiminin ise kesintisiz sürmesi
amacıyla tüm tedbirlerin alınmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak | Hürriyet

81 ilde 'kontrollü sosyal hayata geçiş' denetimi
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde oluşturulan denetim ekiplerince,
'kontrollü sosyal hayata geçiş' denetimi yapıldı. 180 bin 671 noktada
gerçekleştirilen denetimlerde toplam 5 bin 820 idari işlem uygulandı.
Kaynak | cnnturk.com

3 katmanlı maske takın
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs kılavuzunu güncelledi. Kılavuzda ilk
kez hükümetlere halka açık yerlerde kumaş yüz maskeleri takılmasının teşvik
edilmesi yönünde tavsiyede bulunuldu. Kılavuzda, kumaş maskelerin en az 3
katmandan oluşması gerektiği belirtildi.
Kaynak | Posta

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Sanayici kepenk kapatma noktasında
Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kutsi
Tuncay koronavirüs sürecinde sanayicinin zora düştüğüne dikkat çekerek,
Türkiye'de ithale dayalı üretim olduğunu hatırlattı ve "Üretim politikalarının
ihtiyaçlara göre revize edilmemesi halinde birçok sanayici kepenk kapatmak
zorunda kalacaktır" dedi.
Kaynak | Karar

TESK Başkanı Palandöken'den normalleşme süreci değerlendirmesi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı
Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile
mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan iş yerlerinin büyük
çoğunluğunun 1 Haziran'dan itibaren açıldığını, birçok kısıtlamanın
kaldırıldığını ve Türkiye'de normalleşme sürecinin başladığını anımsattı.
Palandöken, salgın süresince 2 milyondan fazla esnafın büyük hasar aldığına
işaret ederek, internet kafe, düğün salonu ve eğlence merkezleri gibi yerlerin

halen kapalı olduğunun altını çizdi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Borsa tarihinin üst üste yükseliş rallisi rekoru kırıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası vaka sayısındaki azalma ve
hükümetlerin karantina tedbirlerini kaldıracağına yönelik iyimserlikle başlayan
pay piyasalarındaki yükseliş, küresel ekonomilerde beklenenden iyi gelen
makro ekonomik veriler, döviz kurlarında azalan oynaklık ve majör merkez
bankalarının ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine yönelik
açıklamalarıyla bugüne kadar devam etti.
Kaynak | dunya.com

İş dünyasından Almanya'ya Gümrük Birliği hatırlatması
TÜSIAD Başkanı Simone Kaslowski, Covid-19 krizi sonrası toparlanma
sürecinde AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin AB üyeliği süreci çerçevesi içinde
güncellenmesinin AB tek pazar faaliyetleri ve Avrupa değer zincirleri için
önemini vurguladı.
Kaynak | Sözcü

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
Gebze'de sokak karantinaya alındı
Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nin Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokak'ta
koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine filyasyon çalışması yapıldı. Vakalar
ve temaslı olduğu kişiler tespit edildi. Bunun üzerine ilçe Hıfzıssıhha Kurulu,
sokağın 7 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verdi.
Kaynak | Korkusuz

Müzelere maskeli ziyaret
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Kültür ve Turizm
Bakanlığı'na bağlı müzeler, normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı.
Çorum'da 8 bin yıllık tarihi eserlere ev sahipliği yapan müzeler de koronavirüs

tedbirlerine uyarak ziyaretçi kabul ediyor. Ziyaretçiler müze girişinde ateşi
ölçüldükten, el ve ayakkabılarını dezenfekte ettikten sonra içeri alınıyor.
Kaynak | Milliyet

Bayramiç'te covid-19 denetimi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, pandemi sonrası faaliyetlerine izin verilen
iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi. Esnafa, eksiklikler konusunda uyarılar
yapıldı.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 860 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip
koronavirüsün tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 861 bin
716'ya ulaştı. ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1
milyon 965 bin 912 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 111 bin
394 kişi yaşamını yitirdi. ABD'ye ilaveten, vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler
şöyle sıralandı: "Brezilya (646 bin 6), Rusya (458 bin 689), İspanya (288 bin
58), İngiltere (283 bin 311), Hindistan (236 bin 954), İtalya (234 bin 531), Peru
(187 bin 400), Almanya (185 bin 414), Türkiye (168 bin 340), İran (167 bin
156), Fransa (153 bin 55), Şili (122 bin 499), Meksika (110 bin 26), Suudi
Arabistan (95 bin 748), Kanada (94 bin 335), Pakistan (93 bin 983), Çin (83
bin 30), Katar (65 bin 495), Bangladeş (60 bin 391) ve Belçika (58 bin 907)."
Kaynak | aa.com.tr

TFF: Tüm hakemlerimizin koronavirüs test sonuçları negatif çıkmıştır
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm hakemlerin koronavirüs test
sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden
yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: 'Bilindiği gibi Üst Klasman
Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar
Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi
tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif
sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli
olarak devam edilecektir.'

Kaynak | dha.com.tr

AVM'de kırmızı alarm
11 Mayıs'ta açılan alışveriş merkezlerinde (AVM) çalışanlarda COVID-19
vakaları görülmeye başlandı. AVM'lerde örgütlü bulunan Tez-Koop-İş
Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Cumhuriyet'e yaptığı
açıklamada mağazaların daha geç açılması nedeniyle AVM'lerdeki asıl etkinin
15 Haziran'dan sonra ortaya çıkacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Ancak
AVM'lerden vaka haberleri gelmeye başladı. Mersin'deki bir AVM'de, Kayseri
ve Konya'daki bazı mağazalarda vaka görüldü. Hatta Kayseri ve Konya'daki
bazı mağazalar karantinaya alınmış. İstanbul'daki bir AVM'de 2 işçide vaka
pozitif" dedi.
Kaynak | Sözcü

Salon salomanje evler geri geliyor!
Pandemi konut piyasasında dengeleri değiştirirken, sektörde talep de geniş
balkonlu, büyük metrekareli evlere kaydı. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Umut Durbakayım, yeni dönemle birlikte sektörde 'salon
salomanje' trendinin yeniden gündeme geleceğini vurguladı.
Kaynak | Akşam

Yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de ilk yeni dezenfektan
Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle artan dezenfektan
kullanımı, içeriği nedeniyle zaman zaman cilt tahrişlerine neden olurken,
bunun önlenmesi ve yerli imkânlarla kendi dezenfektanlarımızı üretmek
amacıyla Van YYÜ Eczacılık Fakültesi Mesleki Bilimler Bölümü Farmasötik
Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurettin Mengeş tarafından bir
çalışma başlatıldı.
Kaynak | dha.com.tr

Çalışanlara göre normalleşme temmuz ayında
Avansas'ın 'COVID-19'un İşyerlerindeki Etkisi' araştırmasına 81 ilden 5 bin
394 kişi katıldı. Araştırmaya göre; normalleşme öncesinde her 2 kişiden l'i
işlerini işyerlerinden yürütmeye devam ederken, her 10 kişiden 7'si ise
çalışma düzeni açısından tam olarak normalleşmenin temmuza kadar
gerçekleşeceğini öngörüyor. Çalışanların yüzde 80'i işyerlerinin alacağı hijyen
önlemlerinin çalışan bağlılığı ve motivasyonunda önemli bir kriter olacağını
belirtiyor.

Kaynak | Akşam

'Hidroksiklorokin'in ölüm oranlarını artırdığını iddia eden makaleler geri çekildi
Türkiye'deki corona virüs vakaları konusunda gerçekle bağdaşmayan verilerin
yer aldığı ve sıtma tedavisinde başarısı kanıtlanan, Kovid-19'la mücadelede
de büyük yararı görülen "Hidroksiklorokin" adlı ilacın ölüm oranlarını
artırdığına yönelik iddiaların yer aldığı uluslararası iki dergideki makaleler, tıp
dünyasından gelen itirazlar üzerine yazarları tarafından geri çekildi.
Kaynak | ntv.com.tr

Pandemi sürecinde küresel emisyon yüzde 17 azaldı
Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, insanların evlerine
kapandığı birkaç aylık pandemi sürecinde küresel emisyonların yüzde 17
oranında azaldığı söyleyerek, "Hava kirliliğinin çok yoğun olarak yaşandığı
birçok kentte hava kalitesi arttı.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
'Türk Işın Tedavisi' Covid-19'a umut oldu
Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, "Türk
Işın Tedavisi yönteminde Sağlık Bakanlığı'nın klinik çalışma başvurusunu
onaylaması üzerine hastalar üzerinde uygulamaya imkan sunan klinik
araştırma sürecine geçildi. Kovid-19'u da içeren birçok viral hastalığı tedavi
edebilecek bu yöntem üzerindeki çalışmalar, ümit verici bir şekilde
sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.
Kaynak | ntv.com.tr

'Koronavirüs, fark edilmeyen mekanizmaları harekete geçiriyor'
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ömer Uluoğlu, "Koronavirüs hücreye girdiği 4-5 günlük dönemde o
anda fark edilmeyen birtakım mekanizmaları harekete geçiriyor. Virüsün
kendisine etkili ilacınız olsa bile, bu geçen zaman içerisinde oluşan

mekanizmalar ve bir dizi olaylar hastanın hayatını tehdit ediyor" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Enfeksiyonu geçirmek güvence yaratmasın
Gazi Üniversitesi İç Hastalıktarı Yoğun Bakım Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melda
Türkoğlu, koronavirüsü yenenleri uyardı. Türkoğlu, kendi sağlık
personellerinde de koronavirüs geçirenlerin olduğunu belirterek, "Bu kişilerin
antikorlarının yüksek olmadığını gördük. Bir kişinin koronavirüs geçirmiş
olması, ikinci kez karşılaşıldığında güvence yaratmasın. Enfeksiyonu geçiren
kişiler kendilerini yine aynı şekilde dikkat etmeli" dedi.
Kaynak | Sözcü

Kovid-19 sürecinde hareketsizliğe 'tele rehabilitasyon' yöntemiyle çözüm
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmiye Ün Yıldırım,
dünyada ve ülkede etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle
yaşanan kısıtlamalar sebebiyle insanların evlerde hareketsiz kaldığını,
hareketsiz dönemde oluşacak muhtemel sorunları telafi etmek iÇin mutlaka
spor yapılması gerektiğini belirtti.
Kaynak | aa.com.tr

Koronavirüs ile mücadelede en güçlü silah: Fizyoterapi
1800'lü yıllardan bu yana yaralanma, yaşlılık, ağrı ve fonksiyon bozuklukları
gibi durumlarda kullanılan ve hastayı 'yenileme' amacı güden fizyoterapi'nin,
koronavirüse karşı bağışıklık ve güç depolama anlamına geldiğini söyleyen
Uzman Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin, uzman ellerin dokunuşlarından
istifade ederek özellikle fizyoterapist tarafından oluşturulacak egzersiz ve
solunum egzersizleri ile hastalığın yenilebileceğini ifade etti.
Kaynak | iha.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler
Bin Dolarlık Yalan oyunu iptal edildi

7 Haziran 2020 tarihinde Hayal Kahvesi Emaar'de sahnelenmesi planlanan
Bin Dolarlık Yalan oyunu, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Güldüy Güldüy Show Çocuk gösterisi iptal edildi
7 Haziran 2020 tarihinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan
Güldüy Güldüy Show Çocuk gösterisi, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal
edildi.
Kaynak | biletix.com

