Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Bakan Koca son durumu paylaştı
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da
Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine
göre, bugün 21 bin 43 test yapıldı ve 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24
saatte 34 hasta vefat etti, 1286 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650,
vaka sayısı 159 bin 797 ve vefat sayısı 4 bin 431 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı
723, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 331 ve iyileşen hasta sayısı 122 bin 793
olarak kayıtlara geçti.
Kaynak | milliyet.com.tr

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri için yeni düzenleme geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıdı kalktı. Bu
uygulama, şu an için 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14
yaş ve altı çocuklarımızı içermiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni
bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.
Kaynak | ntv.com.tr

Bakan Pekcan: Firmaların e-ticaret sitelerine üyeliğini destek kapsamına alıyoruz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı
açıklamada, koronavirüs pandemisi ile iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde
değiştiği ve dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde ihracata yönelik dijital
faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirdiklerini belirtti.
Kaynak | dha.com.tr

Bakan Varank: Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin koronavirüs döneminde
gösterdiği mücadele performansıyla benzersiz başarı hikayesi yazdığını bildirdi. Kısa
çalışma ödeneği ve nakdi destek imkanlarını en iyi şekilde kullandıklarını belirten
Varank, "Her iki destekten şimdiye kadar 4 milyona yakın vatandaşımız yararlandı.
Bununla birlikte, nüfusun en kırılgan kesimlerini de unutmadık." dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Sağlık bakanlığı 11 sektöre yönelik tedbirleri açıkladı
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, normalleşme sürecinde sektörlere
yönelik hazırlanan rehberlerin 'COVİD-19 Sağlık Yönetimi ve Çalışma Rehberi' başlığı
altında toplandığı belirtildi. Daha önce yayımlanan rehberlerde güncellemeler
yapılırken, rehberde 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirlerin ise ilk kez
yayımlandığı belirtildi.
Kaynak | dha.com.tr

Temel gıda ürün stoklarında sıkıntı yok
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi niteliği kazanan COVID-19
sürecinde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, arz güvenliği ile gıda ihtiyacının kesintisiz
şekilde karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Temel gıda
ürünlerinin stoklarında şu an hiçbir sıkıntı bulunmamakta, önümüzdeki dönemde de
herhangi bir olumsuz durum beklenmemekte" dedi.
Kaynak | Dünya

DSÖ: Salgının yeni merkezi Amerika kıtası
Dünya Sağlık Örgütü, Amerika kıtasının Covid-19 salgınının yeni merkezi haline
geldiğini açıkladı. Washington Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma ise ağustos ayına
gelindiğinde Brezilya'da ölü sayısının 125 binin üzerine çıkabileceği tahmininde
bulundu. Araştırma, Küba'nın başarılı yönetimine dikkat çekti.

Kaynak | gazeteduvar.com.tr

DSÖ, küresel sağlık sorunlarına finansal destek için vakıf kurdu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel saglık sorunlarına karşı verdiği mücadeleye
finansal destek sağlamak amacıyla "DSÖ Vakfı" kurulduğunu duyurdu.
Kaynak | sabah.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Financial Times: Türkiye koronavirüs krizini IMF'siz atlatmaya çalışıyor
İngiliz Financial Times gazetesi, "Türkiye'nin zaten olumsuz seyreden mali durumu,
koronavirüs salgını sebebiyle daha da büyük bir sarsıntı yaşadı. Daha önce asla
IMF'den yardım almayacağını defalarca söyleyen Erdoğan, koronavirüs salgınının
büyüttüğü ekonomik krize rağmen IMF'den yardım talep etmektense krizi tek başına
atlatmaya çalışıyor." yazdı.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

COVID 19 enerjide tarihin en sert düşüşünü tetikledi
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yayınladığı Küresel Enerji Yatırımları 2020
Raporu'na göre, yeni tip koronavirüs COVID-19 krizi küresel enerji yatırımında
tarihteki yıllık en büyük düşüşü tetikledi. Küresel enerji harcamalarının 2020 yılında
bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında düşerek 1.5 trilyon dolar olması öngörülüyor.

Kaynak | Dünya

Ev dışı tüketim azaldığı için gıda sektöründe daralma yaşandı
BTSO Dr. Aytuğ Yönetim Kurulu Üyesi Onur, "Salgından gıda sektörü nispeten daha
az etkilendi ancak, ev dışı tüketim alanı azaldığı için bir daralma yaşandı." dedi.
Kaynak | dunya.com

Salgın ekonomisi için paket üstüne paket
Salgın sonrasında tüm dünya normalleşme adımları atarken, hükümetler de bir bir
yeni teşvik önlemleri alıyor. Avrupa Komisyonu, yaşanmış ve hatırlanan en kötü
resesyonla mücadele etmek ve zor durumdaki İtalya'nın 27 üyeli blokta kalmasını
sağlamak için daha önce görülmemiş büyüklükte bir teşvik planı hazırladı. Japonya
da 1 trilyon dolarlık teşvik için harekete geçti.
Kaynak | Karar

AB Komisyonu, 'Yeni Nesil AB' adıyla 750 milyar Euro'luk kurtarma planı hazırladı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında kriz
yaşayan AB ekonomisine yönelik "Yeni Nesil AB" adıyla hazırladığı 750 milyar
Euro'luk kurtarma planı hazırladı.
Kaynak | iha.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Alanda karşılama yasak
Haziran ayında başlayacak uçuşlar öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,
Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda koronavirüs tedbirleri ile ilgili
genelge yayımladı. Maskesiz yolcu havalimanına giremeyecek. Karşılama ve
uğurlama için gelenler terminal binasına alınmayacak.
Kaynak | Akşam

2 ay sonra ilk sefer heyecanı
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 Mart'ta ara verilen
yüksek hızlı tren (YHT) seferleri bugün itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu'nun da katılımıyla başlayacak. İki ay sonra tik sefer, Ankara-İstanbul
arasında yapılacak. Yüzde 50 kapasiteyle çalışacak trenlerin günde 16 sefer
yapması planlanıyor.
Kaynak | Hürriyet

Vize için onlıne başvuru adımı
Koronavirüs salgını sonrası normalleşme süreci adım adım başlıyor. Türkiye'den
Almanya'ya vize başvurularında tek yetkili kuruluş olan İDATA da bu kapsamda vize
işlemlerinde olası yoğunluğun önüne geçmek için online randevu taleplerini almaya
başladı.
Kaynak | Posta

Üniversitelerin tanıtım günleri 'online' yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle tanıtımların üniversite ziyaretlerinin yanı sıra bu yıl
online olarak da gerçekleştirileceğini söyleyen Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen,
"Üniversitelerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan tanıtım
günlerinde, aday öğrenciler ilgilendikleri bölümlerin öğretim elemanları ile iletişime
geçebilecek" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 688 bini aştı
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği
"Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 352 bin 287
kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 432 bin 236 kişi iyileşti. Dünya'da Kovid19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 688 bin 840'a ulaştı. ABD, en fazla vaka ve ölümün
görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 725 bin 275 kişide Kovid-19 tespit edilirken,
salgın nedeniyle 100 bin 572 kişi öldü. Can kayıpları ise şu şekilde sıralandı:
"İngiltere 37 bin 48, İtalya 32 bin 955, Fransa 28 bin 530, İspanya 27 bin 117,
Brezilya 24 bin 593, Belçika 9 bin 334, Almanya 8 bin 498, İran 7 bin 508, Kanada 6
bin 639, Hollanda 5 bin 856, Çin 4 bin 634, İsveç 4 bin 125, Rusya 3 bin 807, İsviçre
1915, İrlanda 1615, Polonya 1024, Ukrayna 658, Güney Afrika 524, Suudi Arabistan
411, Birleşik Arap Emirlikleri 253, Belarus 208, Kuveyt 172, Katar 28 ve Singapur
23."
Kaynak | aa.com.tr

Almanya Başbakanı Merkel'den kritik koronavirüs uyarısı: 'Hala başındayız'
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yaşanan bazı olaylarda yeni tip

koronavirüsün (Kovid-19) ne kadar hızlı yayılabildiğinin görüldüğünü, bundan dolayı
dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Merkel, Kovid-19'a karşı şimdiye kadar aşının
veya bir ilacın bulunamadığını belirterek, hala salgının başında olunduğunu yineledi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

İzmir'de 501 sağlıkçı koronavirüse yakalandı
İzmir Tabip Odası, 27 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile korona virüs tespit edilen sağlık
çalışanları sayısını açıkladı. Yayınlanan rapora göre koronavirüs tanısı konan sağlık
çalışanlarının sayısının 501'e çıktığı öğrenildi. Korona virüs tanısı konan sağlık
çalışanları arasında 2'si diş 4'ü veteriner olmak üzere toplam 155 hekim bulunduğu
açıklandı.
Kaynak | Sözcü

Oxford Üniversitesi korona virüs aşısını Afrika'da denemeyi planlıyor
Oxford Üniversitesi, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirmeye çalıştığı aşıyı
Afrika ülkelerinde gönüllü yetişkinler üzerinde deneyeceğini duyurdu.
Kaynak | iha.com.tr

Pandemide bakliyata yoğun ilgi
Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs döneminin hububat raporunu yayınladı.
Rapor, pandeminin baklagillere olan talebi arttırdığını ortaya koydu. Buna göre
özellikle makarnalık buğday, kuru fasulye, nohut, mısır üretimi artarken, pamuk
üretiminde düşüş meydana geldi. Bakanlığın koronavirüs salgını dönemine ilişkin
raporuna göre soğan ihracatının da dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak yapılması
gerektiğine dikkat çekildi.
Kaynak | Hürriyet

Tarım ve gıdada yerele dönmenin tam zamanı
Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü ve California Üniversitesi Hukuk
Profesörü Hilal Elver "COVID-19 öncesinde; doğru gitmeyen, küçük çiftçiyi yok eden,
beslenme değeri düşük ama her yerde ulaşılabilir olan süpermarket kültürünün hakim
olduğunu gördük. Bu düzenin değişeceğini düşünmüyorum. Ama özellikle Türkiye
gibi, tamamen endüstriyel tarım ve gıda sistemlerinin hakim olmadığı ülkelerde geriye
dönüş mümkün" diyor.
Kaynak | Dünya

Ne iş yaparsanız yapın önce lojistiği planlayın!
Lojistik; koronavirüs salgını ile birlikte sadece şirketlerin değil, ülkelerin de öncelikli
gündemlerinden biri oldu. Başta sağlık ve gıda ürünleri olmak üzere malları alıcısına
ulaştırmak belki de hiç olmadığı kadar önem kazandı. Lojistik sürecini doğru yöneten
ülkeler ve şirketler bu dönemde bir adım öne çıktı.
Kaynak | Dünya

Koronavirüs turistik pansiyonlara ilgiyi artırdı
Koronavirüs tedbirlerinin hafifletilmeye başlaması ve normalleşme adımlarının
artması turistik ev pansiyoncularının umutlarını artırdı. Turizm Evleri ve Turistik
Pansiyonları Birliği (TUREVS) Genel Başkanı Sacit Berk, özellikle kalabalık
ortamlardan uzak durmak isteyen turistlerin, turistik pansiyonlara talebi artırdığını
vurguladı.
Kaynak | Dünya

Ahmet Nur Çebi: Bu krizden en az hasarla çıkmak için çalışıyoruz
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs salgınının kendilerini de
olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu krizden en az hasarla çıkmak için çalışmalarımız
olağan gücüyle sürüyor" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

2 uç nokta olursa 2'nci dalga olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, "Ne saat başı kapı kollarını temizleyin ne de
çok umursamaz olun Yeni normalde 2 uç noktada kalırsak ikinci bir dalga
yaşayabiliriz" dedi.
Kaynak | Sözcü

Sigara dumanında koronavirüs tehlikesi
Aile Hekimliği Uzmanı Prof. Dr. Dilek Toprak, sigara soluduktan sonra kuvvetli
üflemeyle koronavirüs bulaştırma riski bulunduğunu belirtti.
Kaynak | sabah.com.tr

'Koronavirüs tedavisinde D vitamini dikkate alınsın' önerisi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma
Görevlisi Dr. Hatice Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde D vitaminin
dikkate alınmasını önerdi.
Kaynak | haberler.com

Karantina sonrası nüfus patlaması olabilir
Adana'da Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül Ejder, pandeminin ardından karantina
sürecinin çiftleri birbirine daha fazla yakınlaştırdığı için nüfus patlaması
yaşanabileceğini söyledi.
Kaynak | dha.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Çukurca 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali ertelendi
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenmesi
planlanan 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali, korona virüs salgını nedeniyle ileri
bir tarihe ertelendi.
Kaynak | iha.com.tr

Didim 4. Vegan Festivali iptal edildi
Geçtiğimiz yıl 3. düzenlenen, yaklaşık 200 bine yakın kişinin ziyaret ettiği ve bu yılda
28-31 Mayıs günlerinde düzenlenmesi planlanan Didim Vegan Festivali, alınan
kararla iptal edildi.
Kaynak | haberturk.com

Interfresh Euroasia Fuarı ertelendi
Interfresh Euroasia / Yaş Sebze, Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik&Tarım
Makinaları ve Teknolojileri Fuarı, Covid-19 önlemleri kapsamında 3-5 Eylül 2020
tarihlerine ertelendi.
Kaynak | euroasiainterfresh.com

