Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
ağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 25
bin 382 test yapıldı, 1022 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 28 kişi
yaşamını yitirirken, 1318 kişi iyileşti. Bugünkü verilerle; toplam test sayısı 1 milyon 675
bin 517, toplam vaka sayısı 151 bin 615, toplam vefat sayısı 4 bin 199, toplam yoğun
bakım hasta sayısı 882, toplam entübe hasta sayısı 455, toplam iyileşen hasta sayısı
ise 112 bin 895 oldu.
Kaynak | dha.com.tr

Sağlık Bakanı Koca: Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar
doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Wuhan'da ortaya çıkan corona virüsün tüm
dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm
Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı.
Kaynak | ntv.com.tr

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 23 Mayıs ile 26 Mayıs tarihlerinde
uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı 81 ilin
valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma
kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21
Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasapların yanı sıra
kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. 23.05.2020
Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri
arasında acık olacak. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak
ve araç kullanmamak şartıyla market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere
gidebilecek.

Kaynak | Karar

Bakan Albayrak 3 müjdeyi duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Özellikle Covid-19 sonrası tüketim
alışkanlıklarının küresel ticaret ve ekonomideki genel kabullerin değiştiği bir dünya
sürecine giriyoruz. Güçlü ekonomik altyapımız, küresel gelişmelere hızla adapte olan
iş dünyamızla her şeyden önemlisi genç, eğitimli insan kaynağımızla Covid-19 sonrası
yıldızı parlayan ülkelerin başında olacağız. Yeni döneme en hazır şekilde girmek için
iyi hazırlanmamız gerekiyor." dedi.
Kaynak | posta.com.tr

15 ilde uygulanan 4 günlük kısıtlama sona erdi
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 15 Mayıs saat 00.00'da 15 ilde
başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İçişleri Bakanlığı, kısıtlamaya uymayan
28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.
Kaynak | karar.com

Camiler ve cemaat için rehber
Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na 'cemaatle namazın yeni
kuralları'nı sordu. Bilim Kurulu, önümüzdeki günlerde konuyu ele alacak ve imamlar ile
cami cemaatinin dikkat edeceği kuralların yer alacağı ayrıntılı bir rehber hazırlayacak.
Kaynak | Hürriyet

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

COVID-19'un dünya ticaretine etkisi derin
COVID-19 salgınının dünya ticareti üzerinde derin ve sarsıcı bir etki yaptığına dikkat
çeken UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, salgının ticarete olan
yansımalarına her geçen gün bir yenisinin eklendiğini kaydetti. Bu olumsuzlukları en
çok yaşayan sektörlerin başında deniz ticaretinin geldiğine dikkat çeken Eldener,
"COVID-19 salgını, taşımacılığın omurgasını oluşturan denizyolu konteyner
taşımacılığının navlunlarını artırdı." dedi.
Kaynak | Dünya

Bayram alışverişinde bu yıl ciro azalacak
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi
Palandöken, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının Ramazan ayı ve bayrama
özel birçok geleneğin yerine getirilmesine engel olduğunu belirterek, hurma, incir,
kuru kayısı, bayram şekeri, çikolata ve bayramlık giysi satışlarında geçmiş dönemde
elde edilen ciroların bu yıl beklenmediğini bildirdi.
Kaynak | Dünya

Krizde limanlarımızın performansı yükseldi, lojistik yatırımları sürmeli
COVID-19 salgını nedeniyle düşen küresel ticaretten başta Uzakdoğu ve Avrupa
olmak üzere birçok ülkenin etkilendiğini, nisan ayında Türk limanlarındaki elleçlenen
konteyner rakamının arttığını dile getiren İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, krizin fırsata çevrilebilmesi için kombine
taşımacılığa yatırım yapılması gerektiğini belirtti.
Kaynak | Dünya

Özel sektöre kağıt verin
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, koronavirüs sonrasında en hızlı toparlanacak
sektörün imalat sanayi olacağını söyledi. Resmi bir rakam olmamakla birlikte, özel
sektörün devreden KDV yanı sıra hakkediş kaynaklı 200 milyar liranın üzerinde
kamudan alacağı bulunduğunun altını çizen Özdebir, bunun karşılığında vadeli bir
kağıt çıkarılabileceğini bildirdi.
Kaynak | Dünya

AVM'lerde dönüşüm başlıyor
Koronavirüs salgım tüm sektörleri olduğu gibi perakende sektörünü de dönüştürüyor.
Bu kapsamda hem AVM'lerin hem de markaların iş yapma şekillerinde önemli
değişimlerin yaşanacağını dile getiren Esas Gayrimenkul CEO'su Cem Eriç,
dijitalleşmenin bu alanda öncelikli olacağını söyledi. Eriç, "Aslında bu değişim
başlamıştı. AVM'ler kabuk değiştirme sürecindeydi. Koronavirüs bu değişimi
hızlandırdı" dedi.
Kaynak | Dünya

Kovid-19 sonrası çöken inşaat sektöründe toparlanma sancılı olacak
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası şantiyelerin kapatılması ve proje
iptalleri nedeniyle zor bir dönemden geçen inşaat sektörü ekonomisinde önemli
daralma beklenirken, gelecek dönemde şirket birleşmelerinin gerçekleşebileceği, eşantiyelerin oluşturulacağı, binalarda robotik emlak teknolojilerine ağırlık verileceği
öngörülüyor.
Kaynak | milliyet.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Gaziantep'te 9 ev karantinaya alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında
9 ev karantinaya alındı. Jandarma ekipleri ise karantina altına alınan evlere güvenlik
şeridi çekti. Hastaneye gidiş gelişte kullanılan hafif ticari araç da dezenfekte edilerek
karantina altına alındı.
Kaynak | karar.com

81 ilde maskesiz çıkmak yasaklansın
Kontrollü sosyal hayata geçiş adımlarının başlamasının ardından şehirler kendi
şartlarına göre tedbirler alıyor. Aydın, Bolu, Rize'nin de aralarında bulunduğu 27 ilin
ardından İzmir ve Kocaeli'ndede açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Uzmanlar 'maskesiz çıkmayın' uyarılarını yenilerken vaka yoğunluğunun fazla olduğu
İstanbul ve Ankara için de maskenin zorunlu olması bekleniyor.
Kaynak | Karar

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti
Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ramazan Bayramı öncesinde
yaşanacak yoğunluğunu göz önünde bulundurarak berber, güzellik salonu ve
kuaförlerin çalışma saatlerini 09.00-24.00 olarak değiştirtmesine karar verdi.
Kaynak | iha.com.tr

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin corona virüsteki başarısının sırrını ABD'ye anlattı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Washington Times gazetesinde bir makale

yayımlayarak, dünyanın corona virüse en çok kurban veren ülkesi ABD'ye Türkiye'nin
başarı sırlarını anlattı. Altun, uluslararası topluma "Türkiye'nin başarısından gereken
dersi çıkarın" mesajı verdi.
Kaynak | posta.com.tr

Arkas Lojistik için temassız operasyon ve dijitalleşme ilk sırada
Dünya ticaretini olumsuz yönde etkileyen COVID-19 sürecinde A-B-C planlarını
önceden hazırlayan Arkas Lojistik, A planından sonra B planını da devreye aldı. Tüm
senaryolara karşı önlemlerini alan firma, kara terminali yatırımlarına ağırlık verecek.
Kaynak | Dünya

İzmir'de maske takma zorunluluğu getirildi
İzmir'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla il geneli ve 30 ilçede
maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
Kaynak | dha.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünyada corona virüs vaka sayısı 4 milyon 900 bini aştı
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği
"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 4

milyon 905 bin 839'a ulaştı. Yeni tip corona virüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu
ülkede 1 milyon 550 bin 294 kişi Kovid-19'a yakalandı. ABD'nin ardından en fazla
vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (299 bin 941), İspanya (278 bin 719), Brezilya
(255 bin 368), İngiltere (246 bin 406), İtalya (225 bin 886), Fransa (179 bin 927) ve
Almanya (177 bin 289) oldu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Çin'den bir iyi bir kötü haber
Pekin Üniversitesi'nde geliştirilen bir ilacın salgını durdurabileceği öne sürüldü.
Vuhan'da yapılan araştırmaya göre de, yarasalardaki 1500 kadar koronavirüsten bazı
türler yeni pandemiye yol açabilir.
Kaynak | Akşam

DSÖ mercek altında
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak Cenevre'de düzenlenen
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Sağlık Orgütü'nün (DSÖ) toplantısında
"oluşumun pandemiye karşı küresel çapta verdiği yanıtın bağımsız şekilde
soruşturulması gerektiğine" dair tasarı kabul edildi. Avrupa Birliği'nin sunduğu tasarı,
aralarında görüş ayrılıkları olsa da Çin, ABD, Rusya dahil 194 ülke tarafından
oybirliğiyle onaylandı. Kararda, "DSÖ'nün salgın yönetimi konusundaki kararlarının
denetleneceği" belirtildi.
Kaynak | Cumhuriyet

Aşıya rağmen bulaşıyor
Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada maymunlar üzerindeki testlerde, aşı
uygulanan denekler arasında virüsün yayıldığı görüldü.
Kaynak | Sözcü

Dünya Bankası 100 ülkeye Covid-19 desteği sağladı
Dünya Bankası'nın Covid-19 salgının tıbbi, sosyal ve ekonomik etkilerine karşı
gelişmekte olan ülkelere destek olmak amacıyla 15 aylık sürede 160 milyar dolarlık
kaynak sağlama taahhütünde bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, Covid-19 ile
mücadeleye yönelik acil durum operasyonlarının dünya nüfusunun yüzde 70'ine ev
sahipliği yapan gelişmekte olan 100 ülkeye ulaştığı bildirildi.
Kaynak | ntv.com.tr

İstanbul'da çiğ süt satışı yüzde 30 arttı
İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Ömer Demir, İstanbul'da yeni tip koronavirüs
(C0V1D-19) salgını öncesinde günlük 1.500 ton çiğ süt satıldığını belirterek, salgınla
satışın yüzde 30 arttığını bildirdi.
Kaynak | Dünya

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert
olur
Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Avrupa'da turizm sektörünü
canlandırmak için sınırların yeniden açılması planlarına karşı çıktı. Almanya Dışişleri
Bakanı Heiko Maas ile bazı Avrupalı mevkidaşlarının bu yöndeki hazırlıklarına karşı
çıkan Montgomery, "Alman hükümetine sınırları kapalı tutmasını öneriyorum. Her iki
yöne de" dedi.

Kaynak | haberler.com

Koronavirüsü belirtisiz geçirenlerin sayısı daha fazla
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hastalığını belirtisiz geçirenlerin, belirtili
geçirenlerden daha çok olduğuna dikkat çeken Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr.
Aynur Eren Topkaya, "Hastalığı belirtisiz geçirenler, daha çok gençler, kadınlar ve
kalp, diyabet, hipertansiyon gibi altta yatan kronik bir hastalığı olmayan kişilerdir"
dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Livaneli ile Sevdalım Hayat (Şarkıları & Öyküleri) konseri iptal edildi
20 Mayıs 2020 tarihinde Congresium Ankara'da yapılması planlanan Livaneli ile
Sevdalım Hayat (Şarkıları & Öyküleri) konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal
edildi.
Kaynak | biletix.com

Elazığ Kültür Ve Musiki Derneği - Elazığ Depremzedeleriyle Dayanışma Gecesi iptal edildi
20 Mayıs 2020'de CRR Konser Salonu'nda yapılması planlanan Elazığ Kültür Ve
Musiki Derneği - Elazığ Depremzedeleriyle Dayanışma Gecesi, Covid-19 önlemleri
kapsamında iptal edildi.

Kaynak | biletix.com

