Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Sağlık Bakanı Koca, corona virüste son verileri paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Toplam iyileşen
sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma
devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş
devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım." ifadesini kullandı. Türkiye'de son 24
saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı
137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu.
Kaynak | posta.com.tr

Bakan Koca: 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz
Türkiye'nin, koronavirüsle (corona virüs) mücadelesinin arka planını kaleme aldığı bir
makale ile paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülke olarak 6 merkezde aşı
geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz. Dünyada hangi gelişme olursa olsun, onu hemen
insanımızın istifadesine sunma anlayışına ve gücüne sahip ender bir ülkeyiz" dedi.
Kaynak | karar.com

AVM'lerde hangi tedbirler alınacak?
Sağlık Bakanlığı yeni tip corona virüs (Covid- 19) tedbirleri kapsamında alışveriş
merkezlerine (AVM) ilişkin hijyen tedbirlerini belirledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya
göre, AVM ve içindeki iş yerlerinin görünür yerlerine Covid-19 önlemleriyle ilgili afişler
asılacak. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği
bulundurulacak, AVM girişlerindeki hava perdeleri çalışması halinde kapatılacak.
Kaynak | ntv.com.tr

Covid-19 tanı testleri tebliğde tanımlandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Antijen testi, antikor
testi, PCR testi ve izolasyon testine ait yeni işlem kodları belirlendi. Ayrıca, immün
plazma tedavisinde yer alan 'viral inaktivasyon işlemi' adı ile yeni işlem kodu da
tanımlandı. Böylece tedavide plazma içeriğindeki enfeksiyonlar yok edilerek tedavinin
başarısına katkı sağlandı."
Kaynak | dha.com.tr

İletişim Başkanı Altun duyurdu: Corona virüs tedavisi için kullanılacak yerli ilacın satışına izin
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, "Yerli bir ilaç firmamız
tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik.
Ayrıca İstanbul'daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor.
Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek."
mesajını paylaştı.
Kaynak | ntv.com.tr

Şoförler, kolonya ikram edecek
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınına ilişkin Ticari Taksi Durakları İçin Hijyen
Tedbirleri başlıklı açıklamada, duraklarda alınması gereken tedbirleri sıraladı.
Kaynak | Sözcü

Huzurevleri bayramda ziyaretçilere kapatıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda,
COVID-19 salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini çiçek veya
hediye de gönderilmemesini istedi.
Kaynak | Dünya

MSB: 'Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a
gönderildi'
Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım
malzemelerinin Kazakistan'a gönderildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve
Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a
gönderildi" denildi.
Kaynak | iha.com.tr

Dış ticarette yeni düzenleme, zonguldak limanını hareketli günler bekliyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle
ihracat sevkiyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerinde TIR
şoförlerinin tam izolasyonla gemiye binmesine izin verileceğini bildirdi. Açıklamanın
Zonguldak Limanı'nda gemi ve tır hareketliliğinin yaşanması bekleniyor.
Kaynak | iha.com.tr

DSÖ: Virüs yarasalardan bulaştı
Yüzbinlerce kişinin hayatına mal olan korona virüsle ilgili DSÖ'den önemli bir açıklama
geldi. Açıklamaya göre, virüs yarasa kaynaklı. Dünya Sağlık Örgütü, korona virüsünün
kaynağının yarasalar olduğunu açıkladı. Açıklamada, Wuhan'daki deniz ürünleri gıda
pazarının Covid-19 salgınının ortaya çıkmasındaki Rolünün büyük olduğuna vurgu
yapıldı. DSÖ yetkilileri, konunun derinlemesine incelenmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak | haberler.com

DSÖ: Sigara içmek Covid-19'un ağır formda gelişmesine yol açıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Hastalıklar Programı Başkanı Maria van Kerkhove,
sigara içmenin Covid-19 enfeksiyonun ağır formda gelişmesine yol açtığını söyledi.

Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı geriledi
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından
hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Mart 2020 sonuçları
açıklandı. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını, inşaat malzemeleri sanayi
ihracatını da olumsuz etkiledi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Corona krizine rağmen sonuçlar başarılı!
Opel Türkiye, Nisan ayında tüketiciler tarafından en çok tercih edilen markalardan biri
oldu. Marka corona salgınının en sıkı önlemlerle geçtiği nisan ayında pazar payını bir
önceki aya göre iki puan artırarak %8.1'e çıkarttı. Ayrıca Opel binek otomobil
pazarında ise gerçekleştirdiği 2.044 adet satış ile pazar payını %9.4'e yükselterek
markalar sıralamasında beşinci oldu.
Kaynak | sozcu.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Eskişehir'de bir mahalle karantinaya alındı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Ahiler Mahallesi, korona virüs (Covid-19) salgını
ile mücadele kapsamında karantina altına alındı. Sivrihisar'a bağlı Ahiler Mahallesi
korona virüs salgını sebebiyle ilçe Hıfzısıha Kurulunun 07/05/2020 tarih ve 32 sayılı
kararı gereğince 14 gün süre ile giriş çıkışlara kapatıldı. Mahallede 60 hane
bulunurken, burada yaşayan yaklaşık 170 kişi 14 gün ilçeden çıkamayacak.
Kaynak | iha.com.tr

İstanbul Havalimanı CEO'su açıkladı; Koronavirüs için nasıl tedbir alınacak
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, havalimanının 28 Mayıs'ta iç hat
uçuşlarına açılmasının hedeflendiğini kaydetti. Terminalde alınacak Koronavirüs
tedbirlerini anlatan Samsunlu, uçuş yapan yolcuların seyahat sonrası ikamet
edecekleri yerlerin adreslerini havalimanlarında bildireceklerini dile getirdi. Maske ve
eldivenin zorunlu kullanılacağını ifade eden Samsunlu, "Havalimanı girişlerine özel
dezenfektanlı paspas koyulacak. Bu paspasla virüsün ayakkabı ile taşınımı
engellenecek" dedi.
Kaynak | t24.com.tr

Filo kiralamada nano teknolojili hijyen
Doğuş Grubu ve Volkswagen Financial Services ortaklığı ile kurulan,binek otomobil
ve hafif ticari araç segmentlerinde operasyonel filo kiralama hizmeti sunan vdf Filo,
Covid-19 salgını etkilerine karşı müşterilerinin sağlığını korumak için teslimat
süreçlerini geliştirdi. Nano gümüş teknolojisi ile yapılan hijyen temizliği virüslere karşı
etkin koruma sağlıyor.

Kaynak | cnnturk.com

'EgeDers Canlı' uygulaması başladı
EGE Üniversitesi (EÜ). koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sürecine devam
ederken, yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Üniversite bu kapsamda. Android ve
IOS platformlarına uyumlu ''EgeDers Canlı" mobil uygulamasını kullanıma sundu.
Kaynak | Sabah Egeli

İTO 'Kovid aklımda' kampanyası başlattı
İstanbul Ticaret Odası (İTO), koronavirüs salgını sonrası kapılarını yeniden açacak
mağazalar ve iş yerlerine yerleştirilmesi amacıyla uyan mesajları içeren görsel
uygulamalar hazırladı. Mağaza ve dükkan kapıları ile iç bölümlerine konulacak uyarı
sloganlarının, pandemi sonrası 'yeni normal'in sorunsuz uygulanmasında yol
gösterici olması hedefleniyor.
Kaynak | Dünya

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 276 bin 253'e yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını
kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 276 bin 253'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4
milyon 15 bin 500'e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1

milyon 387 bin 259'a ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla
ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre,
İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 26 bin 299'a yükselirken; vaka sayısı da 260
bin 117'ye çıktı.
Kaynak | dha.com.tr

Beşiktaş'ta virüs şoku
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımda 1 futbolcunun ve 1
çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kaynak | Cumhuriyet

Koronavirüsle açlık çekenlere 130 milyon kişi eklenecek
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr.
Ayşegül Selışık, Covid-19 pandemisi sonrası birçok alanda olduğu gibi gıda ve tarım
alanında da önemli değişimler beklendiğine dikkat çekerek, "Dünyada şu anda 135
milyon insanın açlıkla mücadele ediyor. Koronavirüs salgınıyla bu sayıya 130 milyon
kişi daha eklenecek. Yeni döneme hızlı uyum için, yeni teknolojilerin çiftçilere
ulaştırılması gerekiyor" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Çinli uzmandan Kovid 19 için rehber kitapçık
Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle Kırmızı Kedi Yayınları virüsün çıkış ülkesi
Çin'den bir uzmanın görüşlerini kitapçık haline getirdi.
Kaynak | Milliyet

İngiltere'de havalimanlarına 14 gün karantina kuralı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkeler arasında
olan İngiltere'ye havayolu ile giriş yapan yolculardan kendilerini 14 gün süreyle
karantinaya almaları ve bunun için bir adres beyan etmeleri istenecek. Bu kurala
uymayanlar bin sterline kadar para cezasına çarptırılabilecek veya sınır dışı
edilebilecek. Söz konusu kural, yurt dışından ülkeye giriş yapan İngiliz vatandaşları
için de geçerli olacak. İrlanda'dan gelen yolcular bu uygulamanın dışında tutulacak.
Kaynak | dha.com.tr

65 yaş üstü yarın sokağa çıkıyor
24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması var. İllerde kısıtlamaya büyük oranda uyuluyor.
Yarınsa normalleşme adımlarından biri hayata geçecek. 65 yaş üstü ve kronik
rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına yarın 4 saatliğine ara
verilecek.
Kaynak | ntv.com.tr

Japonya'dan yeni covid-19 adımı
Korona virüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 31 Mayıs'a
dek uzatıldığı Japonya'da hükümet ülkenin virüs test kapasitesini artırmaya çalışıyor.
Japon basınında yer alan haberlere göre Covid-19 antijenlerini 15 ila 30 dakika
arasında tespit edebilen hızlı test kitlerinin ülkede kullanımına çarşamba günü onay
verilecek.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüsün görülmediği tek kıta: Antarktika
Dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Antarktika, koronavirüs salgınında aynı
zamanda dünyanın en güvenli yeri oldu. Çoğu araştırmacı beş bin kişinin yaşadığı
kıtada şimdiye kadar tek bir koronavirüs vakası bile görülmedi.
Kaynak | cnnturk.com

4 günün bedeli 2 kat ölüm
Amerika Birleşik Devletleri nüfusu ve Başkan Donald Trump'ın salgını hafife alan
söylemleri nedeniyle korona günlerini en ağır atlatan ülkelerden biri. Yapılan
araştırmalar ise salgınla mücadeleye oldukça geç başlanıldığını gösteriyor. Yale
Üniversite'sinin de aralarında bulunduğu kurulun yaptığı araştırmada okağa çıkma
kısıtlaması ve maske takma gibi önlemlerin açıklanandan 4 gün erken başlatılması
durumunda Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 50 oranında az olacağı öne sürüldü.
Kaynak | Karar

BTSO Başkanı Burkay: 'Toplumun tüm kesimi 'Yeni Normal' döneme hazır olmalı'
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar ve
Yönetim Kurulu Üyeleri ile video konferans üzerinden bir araya geldi. Covid-19
salgınının Türkiye ve Bursa ekonomisine etkileri ile 'Yeni Normal' dönemin ele
alındığı programda konuşan Başkan Burkay, yeni tip korona virüs salgını sebebiyle
sosyal ve ekonomik hayatın büyük tahribat gördüğünü ifade etti.
Kaynak | iha.com.tr

5 kişiden 4'ü tatil planlıyor
MÜSİAD'ın, IHATO işbirliği ile hazırladığı ankete dayalı turizm raporuna göre, bu yıl
her 5 kişiden 4'ü, COVID-19 salgını sonrası için tatil planı yapıyor. Katılımcıların
yüzde 53'ü 'Salgının geçtiğine ikna olursam tatile çıkmayı yeniden düşünebilirim"
diyor.
Kaynak | Dünya

Ateşkes kararına veto
Dünya genelinde on binlerce ölüme neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19)
salgınıyla mücadele için 90 gün boyunca küresel ateşkes talep eden tasarı, Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD-Çin arasındaki gerilime takıldı. ABD'nin

BM temsilcisi tasarıyı veto ederken gazetecilere açıklama yapan diplomatlar, "Trump
yönetiminin Çin ile anlaşmazlıklarının bu kararda bir faktör olduğunu" dile getirdi.
Kaynak | Cumhuriyet

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, sokakta
görülen kalabalıklar ile ilgili, "Belki rakamların iyiye gitmesi, insanlarda artık bittiği
algısını oluşturuyor. Bitmedi. Her şey bu kadar iyi giderken bize düşen kuralları
sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur, 3'ncü dalga bile görülebilir" uyarısında
bulundu.
Kaynak | ntv.com.tr

Günde ortalama 300 tanı testi yapıyorlar
Sağlık Bakanlığı'nca COVID-19 testi için yetkilendirilen Manisa Celal Bayar
Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, günde ortalama 300
test yapılıyor. 25 personel dönüşümlü olarak 24 saat çalışıyor. Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, bugüne kadar 8 bin 800 adet test
yaptıklarını, testleri yine aynı gün içinde sonuca ulaştıracak şekilde çalıştıklarını
söyledi.
Kaynak | Posta İzmir

Risk grubundakiler korona virüs için daha dikkatli olmalı
Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Üstün, korona
virüs salgınında kanser hastalarının dikkat etmeleri gereken noktaları açıklarken
"Kemoterapi alması gereken hastaların genel durumu iyiyse ve enfeksiyonları yoksa
tedavi devam edebilir" dedi.
Kaynak | iha.com.tr

COVID-19 hastalarına kan pıhtılaşması uyarısı
Tagesschau'nun haberine göre, Hamburg-Eppendorf Üniversite Kliniği (UKE) Adli Tıp
Enstitüsü'nde geçen haftalarda COVID-19'dan hayatını kaybeden yaklaşık 170
hastaya otopsi yapıldı. Otopsi sonuçlarına göre hastaların büyük bölümünde tromboz
(bir damarın trombüs yani damar içinde pıhtı tarafından tıkanması) ve akciğer
embolisine (akciğerlerdeki damarların birinde pıhtı ya da başka bir materyal
nedeniyle gelişen tıkanıklık) rastlandı. UKE Adli Tıp Enstitüsü Başkanı Klaus Püschel
ile Yoğun Bakım Kliniği Başkanı Stefan Kluge'nin bu nedenle COVID-19 hastalarında
kan sulandırıcı ilaç tedavisinin olumlu etkisi olabileceğine dikkat çektiği belirtiliyor.
Kaynak | ntv.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Olli Mustonen Piyano Resitali ertelendi
10 Mayıs 2020 tarihinde CRR Konser Salonu'nda yapılması planlanan Olli Mustonen
Piyano Resitali, Covid-19 önlemleri kapsamında ertelendi.

Kaynak | biletix.com

Candan Erçetin konseri ertelendi
10 Mayıs 2020 tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılması planlanan Candan
Erçetin konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak | biletix.com

