Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Türkiye'de son 24 saatte 84 can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsle mücadelede son rakamları
paylaştı. Son 24 saatte yapılan 41 bin 431 testte; 2 bin 188 yeni vaka tespit
edildi. Can kaybı sayısı 84 artışla 3 bin 258'e yükseldi. Koca'nın açıklamasına
göre, toplam iyileşen sayısı 53 bine yükseldi. Bu bugüne kadarki toplam vaka
sayısının (122 bin 392) yüzde 45'i anlamına geliyor.
Kaynak | ntv.com.tr

Cezaevi görüşleri 15 Mayıs'a ertelendi
Adalet Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan
tedbirlerin süresini Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında 15 Mayıs'a kadar
uzattı. Açık cezaevindekilerin özel izinlerinin, aile görüşme odalarının
kullanımının ertelenmesine ilişkin süre de aynı tarihe kadar uzatıldı. Bu
kapsamda hükümlülerin dışarıyla teması tamamen kesildi, nakiller ve avukat
görüşleri dahil iptal edildi.
Kaynak | Akşam

Bakan Varank'tan 'solunum cihazı' açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgını sürecinde
Türkiye'nin ulusal seferberlik başlatarak 2 hafta gibi kısa bir sürede kendi
kaynaklarıyla solunum cihazı ürettiğini söyledi. Varank, "Bu çaba sayesinde
ülkedeki hemen her yoğun bakım yatağına solunum cihazı tahsis edilebilecek"
dedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Askeri birliklerdeki corona virüs tedbirleri sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında, askeri
birliklerde ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini, koğuşların sıkça
havalandırıldığını ve personelin ateşinin düzenli olarak ölçüldüğünü bildirdi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bakan Pekcan'dan 3 alanda yatırım vurgusu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa ile 61 sektör meclis başkanının
hazır bulunduğu toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pekcan,
toplantıda yaptığı konuşmada, Covid-19 salgını sürecinde, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün bakanlıklar, kamu kurum ve
kuruluşlarıyla tam bir koordinasyon içinde çalıştıklarını, Türkiye'de devlet ve
milletin tam bir dayanışma içinde olduğunu ve bu sürecin bundan sonra da
devam edeceğini söyledi.
Kaynak | ntv.com.tr

DSÖ Çin temsilcisinden kritik açıklama: Çin inceleme talebimizi reddediyor
ABD'nin koronavirüs konusunda Çin ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ)
herhangi bir bilgiyi örtbas edip etmediğinin ortaya çıkarılması için istihbarat
kurumlarına talimat vermesinin ardından DSÖ'nün Çin temsilcisi Dr. Gauden
Galea kritik açıklama geldi. İngiliz medyasına konuşan Galea, " 3-16 Ocak
tarihlerinde Çin DSÖ'ye 41 vaka dışında yeni vaka bildirmedi. Şu anda Çin'in
ulusal düzeyde bir inceleme yaptığını biliyoruz, ancak biz davet edilmedik"
dedi.
Kaynak | dha.com.tr

DSÖ'den Trump'a cevap: COVID-19'un doğal kökenli olduğundan eminiz
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan, ABD Başkanı
Donald Trump'ın, COVID-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan
çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz."
dedi.
Kaynak | dunya.com

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Doların ateşi düşmüyor
Pandemi etkisiyle yükselen piyasalar Türkiye'de de oldukça sert bir seyir
izliyor. BIST 100 endeksi 85 bin puanın altına geriledikten sonra yeniden 100
binin üzerinde tutunmaya çalışırken, dolar da durmuyor. Son bir ay içinde 7
lira seviyesini defalarca zorlayan kur, kalıcılık arıyor. TL'yi savunmak için
rezervleri eriten Merkez Bankası karşısında dolar yasaklara rağmen dün 7

lirayı aştı.
Kaynak | Karar

Koronavirüs İstanbul'da her 4 kişiden 1'ini işsiz bıraktı
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hazırladığı "İstanbul'da Çalışma Hayatının
Görünümü" raporuna göre, salgında her 4 çalışandan 1'i işsiz kalırken; 5
milyon 778 bin kişi bulan işgücünün yüzde 66.2'sinin yani yaklaşık 4 milyon
kişinin ise gelirinde düşüş yaşandı.
Kaynak | Sözcü

Antalya Barosu'na yardım başvurusu 300'ü aştı
Antalya Barosu, koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken baroya kayıtlı
avukatlara 1000 lira nakdi yardım yapacağını açıklamıştı. Yardıma başvuran
avukat sayısının 300'ü geçtiği açıklandı. Antalya Barosu ayrıca avukatların
maddi sıkıntılarının çözümü için Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na
dilekçe gönderdi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Elazığ TSO Başkanı Arslan, pozitif ayrımcılık yapılmasını talep etti
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile video konferans üzerinden bir araya geldi.
Başkan Arslan, KOSGEB Kredileri ve KGF kefaletli kredilerin kullandırılması
ile ilgili yaşanan sıkıntıları, bu konuda üyelerin sağlanan kredi imkanlarından
istenen seviyede istifade edemediklerini aktardı.Ayrıca Arslan'ın kentte
yaşanan deprem felaketi ve hemen sonrasında mücadele edilen Korona virüs
sebebi ile Elazığ ve Malatya illerine pozitif ayrımcılık yapılmasını talep edip,
herhangi bir sebeple bankalarda sicilleri bozulmuş iş insanlarının sicil affını
istediği belirtildi.
Kaynak | iha.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
AVM'lere müşteri sınırı konulacak

Koranavirüs salgınının yayılmaması için uzun süredir kapalı kalan alışveriş
merkezlerinin (AVM) kontrollü bir şekilde yeniden açılmasına yönelik
çalışmaların devam ettiği, yeni dönemde güvenlikle birlikte sağlığı koruyacak
önlemlerin öne çıkacağı bildirildi. Yeni dönemde AVM girişlerinde x-Ray
cihazlarının yerini belirli bir mesafeden ateş ölçen cihazlar alacak. AVM
güvenlik sistemi, bina içerisinde sürekli sosyal mesafe ölçümleri yapacak.
AVM içinde mesafe şartı uygulanacak.
Kaynak | Sözcü

TFF Sağlık Kurulu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından yeni tip
Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması
ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırlandı. "Bütün dünyayı
etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel
prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü,
Hazırlık Dönemi, Müsabaka Dönemi ve Pozitif Test Senaryosu olmak üzere
çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.
Kaynak | dha.com.tr

Belediye belgeli işletmelere Covid-19 akreditasyonu geliyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mayıs ayı sonunda başlaması
beklenen iç turizm hareketliliği öncesinde, Bodrum'daki Belediye belgeli tüm
tesis ve işletmeler için "Güvenli Alan" akreditasyon programı başlatıyor. Buna
göre; Belediye tarafından belirlenen hijyen kriterlerine uygun düzenlemeleri
yapan işyerlerine, "Korona Akreditasyonu" verilecek. Bodrum'da normalleşme
sürecini adım adım başlatacaklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk
etapta açılması düşünülen işyerleri için gerekli tedbirleri alacaklarını kaydetti.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 234 bin 123'e yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını
kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 234 bin 123'e, virüs tespit edilen kişi

sayısı 3 milyon 308 bin 678'e yükseldi. Dünya genelinde salgından
iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bin 991'e ulaştı. Orta Avrupa'da da
koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka
sayısı 205 bin 463 olurken, 27 bin 967 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka
sayısı 163 bin 9'a çıkarken; 6 bin 623 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Fransa'da 167 bin 178 kişide virüs tespit edildiği ve 24 bin 376 kişinin hayatını
kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısı 26 bin 771'e yükselirken, hasta sayısı 171 bin 253 oldu.
Kaynak | dha.com.tr

Destek hattını 5 bin sağlıkçı aradı
Yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde Sağlık Bakanlığı'nca 30 Mart'ta
hayata geçirilen Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı'na bir ayda 30 bini aşkın
başvuru oldu. Başvuruların 5 bin 450'si sağlık çalışanları tarafından
gerçekleştirildi. Psikososyal danışma hatlarında salgın öncesinde illerinde
görev yapan yetişkin ve çocuk ergen psikiyatristleri, psikolog, sosyal çalışmacı
ve çocuk gelişimcilerden oluşan Sağlık Bakanlığı personeli hizmet veriyor.
Danışmanlara stresle başa çıkmanın yolları, online ruh sağlığı hizmetine
ilişkin eğitim verildi.
Kaynak | Karar

Filyasyonla artışı durdurdular
İngiliz Reuters haber ajansı, dünya kamuoyuna Türkiye'nin Kovid-19'la
mücadelesini anlattı. Türkiye'de 6 binden fazla ekibin hane hane gezerek
incelemelerde bulunduğu görüntüleri dünya kamuoyuna sunan haber ajansı
Türkiye'deki ölüm oranının 11 ülkeden daha düşük olduğunun ve Türkiye'nin
insan gücüne dayanarak güçlü bir takip sistemi ortaya koyduğunun altını çizdi.
Kaynak | Akşam

Bolu'da, filyasyon testleri sonucu 5 kişide korona virüs tespit edildi
Korona virüs ile mücadele kapsamında Bolu Valiliği tarafından kentteki son
durum hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin
yaptığı son filyasyon testlerinde 5 kişinin korona virüse yakalandığı açıklandı.
Kaynak | iha.com.tr

40 milyon maske dağıtıldı
Koronavirüs pandemisi sürecinde Türkiye'de vatandaşların ücretsiz temin
edebildiği maskeler, eczaneler tarafından dağıtılmaya devam ediliyor. Türk
Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, eczaneler tarafından pandemi

sürecinde ücretsiz dağıtılan maske miktarı hakkında bilgi Verdi. Çolak, "Şu
ana kadar Türkiye'de eczanelere 55 milyona yakın maske dağıtımı
gerçekleşti. 40 milyon maske eczaneler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.
Eczanelerden 8 milyon kişi ücretsiz maske aldı" dedi.
Kaynak | Akşam

Sakın gevşeme Türkiye
Koronavirüsle ilgili yapılan son kamuoyu araştırmasına göre, salgın tedirginliği
azaldı. 14 Nisan'da Kovid-19'a yakalanmaktan korkanların oranı yüzde 77
iken 30 Nisan'da bu rakam yüzde 63'e düştü. "Ölüm sayısının 3 bini geçtiği
bugünlerde koronavirüse yakalanmaktan korkuyor muyuz?" sorusuna 14
Nisan'da verilen 'evet' cevabı %80'den iken son araştırma %77'ye geriledi.
Geçtiğimiz 2 haftalık süreçte koronavirüsün ülkemiz için tehdit oluşturduğunu
düşünenlerin oranı %92'den %84'e düştü. Vakaların ve ölümlerin düşmesi 2
haftalık süreçte halkı daha iyimser bir havaya soktu.
Kaynak | Akşam

Tedavi yöntemimiz kabusun önüne geçti
Türkiye Bilimler Akademisi'nin katkısıyla hazırlanan pandemi raporu
Cumhurbaşkanlığı'na da sunuldu. Raporda, Türkiye'de görülen ilk COVID-19
vakalarında daha önce pandemiyle mücadele süreci yaşayan Çin'in birikimi ve
tedavi protokol deneyimlerinin dikkate alındığı vurgulandı. Salgının ilk 1-2
hafta sonrasında Türkiye'nin, kendi klinik gözlem ve tecrübelerine dayanarak
kendi tedavi kurallarım geliştirdiğine dikkat çekilen raporda "Sağlık Bakanlığı
Bilim Kurulu önerileri çerçevesinde gelişmelere göre algoritmada güncelleme
önerileri yer aldı. Ülkemizde dünyadaki diğer uygulamalardan farklı, ayrışık ve
etkili bir tedavi protokolü şekillendirildi'' denildi.
Kaynak | Hürriyet

Gümüşhane ve Bartın'da 2 haftadır vaka yok
Gümüşhane'de koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal'
çağrılarına uyan vatandaşların dışarı çıkmadıkları gözlendi. Tedbirlere uyulan
kentte, son 2 haftadır koronavirüs testi pozitif çıkan hastaya da rastlanmadı.
Bartın Valiliği de kentte son 5 günde yeni vaka görülmediğini, 2'si yoğun
bakımda, 17 hastanın tedavisinin ise devam ettiğini belirterek "Çifte bayram
yapabilmek, alınan önlemlere riayet etmekle mümkün" açıklamasında
bulundu.
Kaynak | Akşam

Corona virüste umut olmuştu! O ilaca 'acil durumu onayı'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği
"Remdesivir" adlı antiviral ilaca "acil durum onayı" verdiğini duyurdu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Corona virüsüne çare olması beklenen ilaç yola çıkıyor
Japonya, daha önce ülkelere ücretsiz olarak sağlanacağını açıkladığı ve
corona virüsüne iyi geldiği düşünülen Avigan adlı ilacı ilk etapta 43 ülkeye
göndermeye hazırlanıyor.
Kaynak | milliyet.com.tr

Milyonlarca insan yakında takip uygulamalarını kullanmaya mı başlayacak
Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için, insanların kimlerle temas
ettiği, belli bölgelerdeki salgının kaynağı gibi bilgilere ulaşmak için, birçok
ülkede cep telefonu uygulamaları geliştiriliyor. 'Filyasyon' adı verilen bu
uygulama için İngiltere'de de 18 bin kişi görevlendirildi. Ancak bu yeterli
görülmüyor; yakında tüm halkın takibi kolaylaştırmak için bir cep telefonu
uygulaması yüklemesi istenecek.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

GAÜN'den tek kullanımlık solunum cihazı
TÜBİTAK tarafından Covid-19 temalı çağrı kapsamında desteklenen
taşınabilir tek kullanımlık hepa filtreli yerli solunum cihazı, tasarım, geliştirme
ve prototip aşamaları Gaziantep Teknopark, Target TTO'nun bilimsel
işbirliğiyle Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Bebiller Medikal tarafından
geliştirilecek.
Kaynak | iha.com.tr

Atatürk Üniversitesi'nin Covid-19'a yönelik Aşı Geliştirme Projesi TÜSEB tarafından
desteklendi
Koronavirüs ile mücadeleye yönelik olarak kurulan Atatürk Üniversitesi Aşı
Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü çalışmalarına hızla devam
ediyor. Koordinatörlük tarafından nisan ayı içerisinde sunulan aşı geliştirme
projesi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından kabul edildi
ve 1 milyon liralık bütçeyle destek almaya hak kazandı.
Kaynak | iha.com.tr

Sokağa çıkabilmek için hayvan satın alıyorlar
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde corona virüs salgını döneminde petshop'larda
hayvan satışları arttı. İlçede petshop işleten Burak Eren, vatandaşların
kısıtlama döneminde sokağa çıkabilmek için özellikle köpek satın aldıklarını
söyledi.
Kaynak | ntv.com.tr

ESOGÜ, Covid-19 sürecindeki faaliyetlerini duyurmak için bir internet sayfası
oluşturdu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Korona virüs (Covid-19)
sürecinde bünyesindeki gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak için bir internet
sayfası oluşturdu. Sayfa Korona virüs pandemisine ilişkin sağlık hizmetleri,
bilimsel yayınlar, AR-GE çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunacak.
Sağlık duyurularının yanı sıra ESOGÜ'nün Korona virüs ile mücadele
tedbirlerine, eğitim öğretim faaliyetlerine, basında yer alan haberlerine de yer
verilecek.
Kaynak | iha.com.tr

Çıkrıkçı: 'Ulusal eğitim sistemimiz önemli bir deneyim kazandı'
Covid-19 pandemisi nedeniyle online sisteme geçen eğitim sistemini
değerlendiren Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkçı, sürecin Türk milli eğitimi için büyük bir
deneyim olduğunu ifade ederek, "Yüz yüze eğitime geri döndüğümüzde bu
deneyim çok işimize yarayacak" dedi.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
2 yıl daha sürer ikinci dalga gelir
ABD'nin önde gelen pandemi uzmanları tarafından kaleme alınan bir raporda,
koronavirüs salgınının 18 ay ila iki yıl arasında bir süre daha devam
edebileceği, sonbahar ya da kış mevsiminde daha büyük ikinci bir dalganın
gelebileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak | Akşam

Lamalardan elde edilen antikorlar Kovid-19'la savaşacak
Bilim insanları, lamalardan elde edilen antikorların Kovid-19'e neden olan
koronavirüsü bloke edebileceğini saptadı. Austin Teksas Üniversitesi'nden
Biyoloji Uzmanı Doç. Jason McLellan "Bu SARS-CoV-2'yi nötralize eden ilk
antikorlardan bir tanesi" dedi.
Kaynak | karar.com

Yasaklı olmayan gruplar dikkatli davranmıyor
Koronadan dolayı en fazla risk gurubunda olanların 65 yaş üstü olduğu
belirtilmişti. Ancak son veriler ve yapılan açıklamalar gençlerinde salgına karşı
savunmasız olduğunu ortaya koydu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü
Pullukçu, koronavirüs nedeniyle hastaneye başvuran hastaların yüzde 90'ının
25-50 yaş aralığındaki hastalar olduğunu açıkladı.
Kaynak | Karar

'Haziranda, normal dönemden daha fazla kan ihtiyacı olacak'
Koronavirüs salgını ve ramazan ayı nedeniyle kan bağışı yapanların sayısı
azalınca Kızılay'ın kan stokları da azaldı. Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan
Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, mart ayının başında koronavirüs tedbirleri ile
birlikte herkesin evlerine çekildiğini, bu nedenle kan bağışıyla ilgili
planladıkları organizasyonları hayata geçiremediklerini söyledi.
Kaynak | dha.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler
KalFest 2020 iptal edildi
2 Mayıs 2020 tarihinde KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilmesi planlanan
KalFest 2020, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

