Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

65 yaş ve üstünün sokak yasağını haftaya görüşeceğiz
Sağlık Bakam Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
"Kara görünmüştür ama deniz durulmuş değildir " diyen Bakan koca, "Yakalanmaktan
kaçınacağımız olası dalgalar var" dedi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma
yasağı ile ilgili konuşan Bakan Koca, "Bu grup yaklaşık 30 milyonu oluşturuyor.
Yaşlılarımızın sokağa çıkacağı şartlan uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız.
Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma, hafta sonuyla ilgili şu an genel bir düşünce yok. 65
yaş üstü ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Bir düzenleme
yapılması gündeme geldi. Gelecek hafta netleşmiş olur" diye konuştu. Son 24 saatte
bugüne kadar yapılan en yüksek test sayısına ulaşıldı. Vaka sayısı 867, 24 vatandaşımız
hayatını kaybetti.
Kaynak | Sözcü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans
yöntemiyle katıldığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19
Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısında iş insanları, yatırımcı ve özel sektör
temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kaynak | karar.com

Bankacılar zirvede buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün bazı bankaların genel müdürleriyle bir araya
geldi. Koronavirüs dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı
toplantının ardından Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile, COVİD-19 salgım dönemi ve
normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele
aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."

Kaynak | Hürriyet

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Kısa çalışma ödeneğinden nisan itibarıyla 2,6 milyon kişi yararlandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan kısa
çalışma ödeneğinden nisan itibarıyla yaklaşık 2,6 milyon kişi yararlanırken, ödenek
kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'nun gider miktarı 723 milyon lira oldu.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Ödenek 2,6 milyon kişiye ilaç oldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını önlemleri
kapsamında verilen Kısa Çalışma Ödeneğinden nisan ayından itibaren tam 2 milyon 600
bin kişi faydalandı. 27 Nisan itibarıyla ödenek için 3 milyonu aşan başvuru yapıldı.
Kaynak | Korkusuz

Bakan Pakdemirli: 193 ülkeye 18 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) başkanlarıyla görüştü. Pakdemirli, büyük küresel sorun haline
gelen koronavirüs salgınının doğa ve kırsal ile köylerin önemini eskiye göre en az 2 kat
fazla hissettirdiğini söyledi. Sürdürülebilir üretim ve gıda arz- talep dengesi açısından

küçük aile işletmelerinin varlığı ile lisanslı depoculuğun önemin ortaya çıktığını anlatan
Pakdemirli, bugün toplumda tarıma karşı büyük ilginin oluştuğunu dile getirdi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

AB'den Yemen'e mali destek
Avrupa Birliği (AB), iç savaş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insani krizin
yaşandığı Yemen için 70 milyon avro fon tahsis edildiğini bildirdi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bez maske ihracatında ilk hedef 100 milyon dolar
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak
Sertbaş, yeni dönemde 100 milyon dolarlık bez maske ihracatı hedeflediklerini söyledi.
Sertbaş, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 Mart'ta
yayımlanan tebliğ çerçevesinde bez maske ihracatına ön izin şartı getirildiğini anımsattı.
Kaynak | haberturk.com

Bakan Pekcan: Haziran'dan itibaren ciddi toparlanma bekliyoruz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan sınır
kapıları Habur ve Gürbulak'ın bu hafta açılacağını belirterek, "Ben bugün ulaştırma
sektörüne ve bütün ihracatçılarımıza da bu müjdeyi vermiş olayım." dedi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

156 bin haneye test yapılacak
Normalleşme amacıyla art arda kararlar alınırken, koronavirüs vakalarının takibi için yeni
dönem planlaması yapılıyor. Edinilen bilgiye göre, yeni dönemde artık illerdeki pandemi
kurulları, kendi ihtiyaçlarına göre özel kararlar alacaklar. Takip, aile hekimleri aracılığıyla
yapılacak. Ev ev, mahalle mahalle karantina uygulanabilecek. Bu kurullar, gelişmelere
bağlı olarak il dışından gelenlere 14 günlük karantina isteyebilecek veya il sınırım
kapatabilecek. Muhtarlar mahalle ve köylere yeni gelenlerin bilgisini paylaşacak.
Kaynak | Hürriyet

Artvin'de maske takma zorunlu hale getirildi
Artvin'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında kamu
kurumu ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda; ağız ve burnu tam kapatacak
şekilde maske takma zorunluluğu getirildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Odalarda dezenfekte süresini 1 saat 15 dakikaya düşüren teknoloji
Antalya'nın Belek beldesinde, otellerde odaların dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra
içerdiği kimyasallar nedeniyle bir günü bulan bekleme süresi, yeni teknolojiyle 1 saat 15
dakikaya düştü.
Kaynak | haberler.com

Hazır yemek sektöründe 'normalleşme' süreciyle hareketlilik bekleniyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla

daralan yemek sektörü, normalleşme sürecinin başlamasıyla hareketlenmeyi bekliyor.
Kaynak | hurriyet.com.tr

İş dünyası 2020 yılında adli tatil istemiyor
COVID-19'la mücadele kapsamında 15 Haziran 2020 tarihine kadar yargı hizmetlerinin
yavaşlamasına yönelik tedbirler uygulandı. Diğer taraftan konuyla ilgili Global Business
Lawyers Başkam Avukat Umut Metin ise "Pandemi döneminde yapılamayan ödemeler,
tahsil edilemeyen alacaklar fazlasıyla birikti. Sorunları, mağduriyetleri, alacağı, borcu
olanlar 15 Haziran gününden itibaren adliye kapılarında uzun kuyruklar oluşturacak"
dedi. Metin, "Koronavirüs mücbir sebep tartışması olan tüm uyuşmazlıklar acilen zorunlu
arabuluculuk kapsamına alınmalı" diye konuştu.
Kaynak | Sözcü

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 601'e yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24
saatte 71 artarak 33 bin 601'e yükseldi.
Kaynak | haberler.com

İngiltere'de kovid-19'dan ölenlerin sayısı 39 bin 728'e yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 359 artarak 39 bin 728'e
yükseldi.
Kaynak | aa.com.tr

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bini geçti
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24
saatte 1159 artarak 108 bin 104'e yükseldi.
Kaynak | haberler.com

Çin'de 1, Güney Kore'de 49 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 1 vaka
görülürken, Güney Kore'de 49 vaka tespit edildi.
Kaynak | haberler.com

Azerbaycan'da günlük vaka sayısı ilk kez 300'ü aştı
Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 325 vaka tespit
edildi. Ülkede bir günde tespit edilen vaka sayısı ilk kez 300'ü aştı.
Kaynak | haberler.com

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 160 bini aştı
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 160 bini geçerken, 4 bin 522 kişi
hayatını kaybetti.
Kaynak | haberler.com

Hasta kabulü başladı
İstanbul'un 1008'er yataklı 2 acil durum hastanesi hasta kabulüne başladı. Prof. Dr.
Feriha Öz ve Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastaneleri, ilk olarak diğer
hastanelerde bulunan koronavirüs hastalarını kabul ediyor.
Kaynak | Cumhuriyet

78 gün sonra ilk sefer başlıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta seferlerine ara verilen teleferik seferleri
başlıyor. Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ'a ulaşım
sağlayan seferler cuma günü başlayacak.
Kaynak | Hürriyet Bursa

THY uçaklarında hijyen ekibi iş başında
Seyahat kısıtlamasının ardından iç hat uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları'da (THY),
koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşlarda hijyen uzmanları görev yapmaya başladı.
THY, ayrıca uçuşlarda yolculara maske ve antiseptik mendil bulunun hijyen kiti de
dağıtıyor.
Kaynak | dha.com.tr

Salgının başladığı Wuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Corona virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Wuhan şehrinde 110 gün sonra hayat normale
dönmeye başladı. Kent halkı, tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden
doldurdu.
Kaynak | milliyet.com.tr

İsveç'te 'sürü bağışıklığı' stratejisinin mimarından itiraf: Çok fazla insan öldü
İsveç'te tartışmalı 'sürü bağışıklığı' stratejisinin mimarı Anders Tegnell, ülkede
koronvirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu çok fazla insanın öldüğünü kabul
etti ve "Daha erken harekete geçmeliydik" dedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

İngiltere Championship'te 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi
İngiltere Futbol Ligi (EFL), altı Championship kulübünde 9 kişinin yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kaynak | aksam.com.tr

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden özel spor salonlarına siperlik maske
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından normalleşme sürecinde açılacak olan özel spor
salonlarına siperlik maske desteği verildi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Covid19'la mücadele kapsamında Gençlik Merkezimiz tarafından üretilen Siperlik Maskelerden
250 adedini Kayseri'deki Özel Spor Salonlarına teslim etti.Özel Spor Salon yöneticileri
desteklerinden dolayı İl Müdürü Murat Eskici'ye teşekkür etti.
Kaynak | sabah.com.tr

Bayram ziyareti virüsü tetikledi
Almanya'nın Göttingen kentinde ramazan bayramı kutlamaları sonrasında koronavirüs
vakalarının sayısında patlama yaşandı. Kentte 24'ü çocuk 80 kişinin testi pozitif çıktı.
Kaynak | Sözcü

ABD 'güvenlik' gerekçesiyle Çin-BAE ortaklı merkezin Kovid-19 testi teklifini reddetti
ABD'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ortakları arasında
Çinli bir firmanın da bulunduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) merkezinden yapılan
'elçilik çalışanlarına test yapılması' teklifini 'hasta bilgilerinin sızdırılması riski'
gerekçesiyle reddetti.
Kaynak | haberler.com

18 yaş altı dışarıda olmanın tadını çıkardı
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı
çocuklar ve gençler, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanları ile
birlikte sahillerde vakit geçirdi.
Kaynak | sabah.com.tr

Sağlıklı projede evden çalışana yarım oda
Koronavirüs sonrasında evlerde geçirilen zamanın artmasıyla konut sektöründe de
dinamikler değişmeye başladı.
Kaynak | Posta

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Temmuzda vaka sayısı 100'e iner

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'de
salgının 180 günde yok olacağına ilişkin simülasyon çalışmasını değerlendirdi. Salgının
bulaşma hızının düştüğüne dikkat çeken Tezer, 15 gün sonra vaka sayılarında 500'lerin
görüleceğini söyledi.
Kaynak | Hürriyet

AÜ Hastanesi'nde Covidli hastalara özel birim
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Kartal, acil
servisin yanına koronavirüs hastaları için inşa edilen Acil Servis Covid-19 Şüpheli Hasta
Bakım Birimi'ni önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını açıkladı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

'Evde kal' sürecinde alınan kilolar uyku apnesini de tetikliyor
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kişilerin kilo artışı yaşadığını, bunun da uyku
apnesini tetiklediğini söyledi.
Kaynak | sabah.com.tr

Covid-19 kıyıları sevmiyor
Profesör Mustafa Öztürk, COVID-19'un hidrofobik, yani suyu sevmeyen bir virüs
olduğunu, tuz oranıyla da yakın ilişkisi bulunduğunu belirtti. Öztürk, solunan havadaki tuz
oranı arttıkça COVID-19'dan ölüm oranının düştüğünü söyledi.
Kaynak | Hürriyet

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

HOST Istanbul Mart'ta ticaret için hazır!
Ideal Homex Fuarı 25-28 Mart 2021 tarihleri arasında Tüyap Beylikdüzü’nde kapılarını
15. Uluslararası Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı, HOST Istanbul olarak
açıyor! HOST Istanbul, cam, porselen ve seramikten elektrikli ev aletlerine, metal mutfak
eşyalarından plastik ev gereçleri/bahçe aksesuarlarına, dekoratif ürünlerden mutfak
eşyalarına kadar yaşam alanlarına şıklık, estetik ve işlevsellik katan yüzlerce yeni
tasarımı bir arada sunuyor.
Kaynak | hostistanbulfair.com

Finlandiya rallisi iptal edildi
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 6-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan
Finlandiya'da ayağı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

7. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi
Ülkemizde ve bölgemizde ana teması sadece gıda güvenliği olan tek uluslararası kongre
olma özelliğini taşıyan Gıda Güvenliği Kongresi’nin 7.’'sinin çalışmaları hızla devam
ediyor.
Kaynak | gidaguvenligikongresi.org

