Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Bakan Koca 'vaka sayımızda kısmi artış var' diyerek corona virüste son durumu paylaştı
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın
Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine
göre, bugün 38 bin 565 test yapıldı. Bu kapsamda 1708 kişiye Kovid-19 tanısı
konuldu. Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 2 bin 103 hasta ise iyileşti. Toplam test
sayısı 1 milyon 547 bin 389, vaka sayısı 146 bin 457, vefat sayısı 4 bin 55, yoğun
bakımdaki hasta sayısı 944, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 490, iyileşen sayısı
106 bin 133 oldu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bakkala da maskeyle
Sağlık Bakanlığı'nca normalleşme sürecinde uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin
hazırlanan 13 rehberin daha yayımlandığı açıklandı. Rehberde, bakkallara maskesiz
olan ve maskeyi uygun kullanmayan müşterilerin alınmaması istendi.
Kaynak | Cumhuriyet

15 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı (16-19 mayıs)
Yeni tip Corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 15 ilde 16-17-18-19 Mayıs'ta
uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli,
Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki
sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs Salı gece yarısı sona erecek.
Kaynak | ntv.com.tr

81 ilde eş zamanlı iki ayrı denetim uygulanacak
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle bugün ülke genelinde berber,
kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri, toplu ulaşım araçlarında corona virüsü
tedbirleri kapsamında eş zamanlı denetim gerçekleştirilecek. Denetimlerde pazar
yerlerinde, maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine aynı anda
alınabilecek müşteri sayısına da bakılacak.
Kaynak | haberler.com

Türk vatandaşları New York'tan getiriliyor
Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk vatandaşları için Türk
Hava Yollan (THY) tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler
başladı.Türk vatandaşları için THY'nin düzenlediği ikinci özel tahliye uçağı New
York'tan kalktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 114 ülkeden 70
bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk"
ifadelerini kullandı.
Kaynak | Sabah

Bakan Akar'dan son dakika corona virüs açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı son dakika açıklamasında, operasyon
bölgelerinde corona virüs vakalarının olmadığını bildirdi. 1 Haziran'dan itibaren
normalleşme çalışmalarına başlanacağını belirten Bakar Akar, "Terhisler 31 Mayıs'ta
başlayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeniden alım 20 Haziran'da... Terhisler
öncesinde 14 günlük gözetim süreci uygulanıyor." dedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Limanlar salgın dinlemedi, hareketlilik arttı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak-nisan
döneminde Türkiye limanlarında elleçlenen konteynırın 3 milyon 787 bin TEU'ya
ulaştığı, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 3 milyon 700 bin TEU seviyesinde
gerçekleştiği aktarıldı. Nisan ayı ihracatı yüzde 41, ithalatı ise yüzde 28 seviyesinde

düştü.
Kaynak | Cumhuriyet

DSÖ'den Covid-19 aşı ve ilacı açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip
Corona virüs (Covid-19) için bilim insanlarının aşı, ilaç ve diğer teknolojileri geliştirmek
adına "son hızda" çalıştığını belirttti.
Kaynak | ntv.com.tr

Ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olun!
DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa genelinde on binlerce kişinin
yaşamını yitirmesine neden olan corona virüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamada,
Avrupa'da sonbaharda yeni grip veya kızamık dalgasının da beklendiğini dile
getirerek, 'Şimdi kutlama değil hazırlık yapma zamanı' dedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Başkan Paskal: 'Zam istemiyoruz pandemi dönemi fiyatı uygulansın'
Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, Covıd-19
tedbirleri kapsamında şehir içi taşımacılığı yapan araçların kapasitesinin ancak yüzde

50'si kadar yolcu taşıyabildiğini belirterek süreç normale dönünceye kadar fiyat
düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi.
Kaynak | iha.com.tr

Türkiye'nin korona virüsle mücadelede en büyük avantajı güçlü sağlık alt yapısının olması
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm
Başkanı Prof. Dr. İsmail Çeviş, korona virüs (Covid-19) salgınının küresel ekonomiler
üzerine etkisini değerlendirerek, "Türkiye'nin korona virüsle mücadelede en büyük
avantajı, güçlü sağlık alt yapısının olmasıdır" dedi. Çeviş ayrıca, "Türkiye krizin
etkilerinin hafifletilmesine dönük aldığı önlemlerin etkinliğinin yanı sıra, sahip olduğu
iktisadi kaynakları ile yeni dünya düzeninde ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirme
yeteneği ve gücü yüksek olan potansiyel ülkelerden biridir" diye konuştu.
Kaynak | iha.com.tr

Ertelemenin maliyeti 800 milyon dolar
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo 2020'nin
ertelenmesinin maliyetinin 800 milyon dolar olduğunu duyurdu. IOC İcra Kurulu'nun
yeni finansal planı onayladığı ve oyunların tekrar düzenlenme maliyetinin 650 milyon
dolar olduğu belirtildi. 150 milyon doların ise uluslararası federasyonlar, ulusal
olimpiyat komiteleri ile IOC tarafından tanınan organizasyonların faaliyetlerine devam
edebilmesi ve sporcuları destekleyebilmesi için harcanacağı bildirildi.
Kaynak | Cumhuriyet

Almanya ekonomisi yüzde 2,2 daraldı
Avrupa'nın üretim üssü Almanya, 2020 yılının ilk çeyreğinde corona virüsü etkisiyle
yüzde 2,2 daraldı. Ülkedeki sanayi üretimi mart ayında yüzde 11,6 düşerek tarihi bir
kayıp yaşarken Almanya 2009'un ilk çeyreğindeki yüzde 4,7'lik daralmanın ardından
ilk kez ekonomik daralma yaşadı.
Kaynak | sozcu.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgın kapsamındaki küresel kısıtlamaların uzun süre
devam etmesi durumunda, tüm ülkelerin ekonomilerine ciddi bir zarar vereceği ve
bunun da firmaların hakedişlerine etki edebileceğinin göz önüne alınması gerektiğine
vurgu yaparak, "Bu kapsamda, süreç, firma özelinde Ticaret Müşavirliklerimizce ve
ilgili genel müdürlüğümüzce yakından izlenmektedir. İlerleyen dönemlerde
yaşanabilecek olası sıkıntılarda gerekli ticaret diplomasisi araçlarını kullanarak
sektörümüzün sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"
diye konuştu.
Kaynak | dha.com.tr

AVM'lerde temiz hava önlemi
Normalleşme süreciyle birlikte açılan alışveriş merkezlerinde yeni önlemler alındı.
Virüsün hızlı yayılmasına neden olan kilimalar ve sosyal mesafe kurallarında ek
düzenlemelere gidildi. Yeni düzenlemeye göre istanbul'daki AVM'lerde yüzde yüz
temiz hava sağlanacak. Kaymakamlıklar da kuralları takip için denetleme kurulları
oluşturmaya başladı.
Kaynak | ntv.com.tr

17 bin saat ders görecekler

Kesintisiz enerjinin öneminin giderek anlaşıldığı bugünlerde, elektrik dağıtım hizmeti
şirketleri büyük bir özveri ile faaliyetlerini sürdürürken en büyük gücünü çalışanlardan
alan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) için iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri en
büyük öncelikleri arasında yer alıyor. Bu yıl bin 67 çalışanına 17 bin 72 saat İSG
eğitimi verecek. Ayrıca eğitimleri arasında Covid-19 gibi salgın hastalık durumlarında
yapılması gerekenler ve alınacak önlemler de yer alıyor.
Kaynak | iha.com.tr

ATSO Başkanı Çetin: 'Doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır'
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "ATSO olarak
pandemi sürecinin Antalya-Isparta ve Burdur illerine etkilerini, bu süreçte daha neler
yapılması gerektiğini ve pandemi sonrası için atılması gereken adımları çalışıyoruz.
Bu süreçte tarımda, turizmde, ticarette doğru destekler ve doğru planlama
geleceğimizi kurtaracaktır." dedi.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 303 bin 438'e yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını
kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 303 bin 438'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4
milyon 527 bin 815'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin
sayısı ise 1 milyon 706 bin 184'e ulaştı
Kaynak | dha.com.tr

Ağustos sonuna doğru
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, liglerin durumuyla
ilgili, "UEFA, liglerin ağustosun başına kadar bitirilmesini istedi ancak herkes
koronavirüs sürecinin bu kadar hızlı gelişeceğini bilmiyordu. Şu anda gidişat iyi değil.
Birçok takımda pozitif vakalar çıktı. Ligler, haziran ayında başlamayacak gibi
görünüyor. Süreci iyi takip etmek gerek. Liglere başlama tarihinin ağustosun sonuna
doğru olacağını düşünüyorum" dedi.
Kaynak | Cumhuriyet

Florya'da kırmızı alarm
Galatasaray'da da bir personelde koronavirüs tespit edildi. Yayımlanan açıklamada,
"Yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı
personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık
Kurulu'nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye
sokularak takımımızın antrenmanları 6 gün süreyle durdurulmuştur" denildi.
Kaynak | Korkusuz

Kartal da hayat durdu
Beşiktaş' moraller, 5 gün arayla yapılan iki testte başta Başkan Ahmet Nur Çebi ve 2
futbolcu olmak üzere 9 kişinin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla altüst oldu. Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri kepenk indirirken tüm personel ve futbolcular evlerinde
karantinaya girdi. Futbolcular evde çalışacak.
Kaynak | Sözcü

Ekonomi insan sağlığının önüne geçti
Kastamonu'da bir maden firmasında 8 işçide Kovid-19 tespit edildi. İşçilerin bir

bölümü karantina altına alınırken diğerleri de madende çalışmaya devam etti.
Kaynak | Karar

3 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı
Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Twitter hesabında yaptığı
açıklamada," Görevleri nedeniyle halkla yakın temas halinde olan berberler, kuaförler
ve güzellik salonlarında çalışan personele yönelik virüs taraması gerçekleştiriyoruz.
Bugüne kadar yaptığımız testlerde üç kişide pozitif sonuç tespit edilmiştir" dedi.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Covid-19 krizinden çıkış manifestosu
DÜünyada 600 üniversiteden bilim insanları Covİd-19 krizinden çıkış yolunu
göstermek için bir araya geldi. Manifestoyu kaleme alan ve imzalayan
akademisyenler, daha demokratik bir toplum ve sürdürülebilir bir ekonomi için,
"ekonomik sistemin kurallarını yeniden yazma çağrısı" yapıyor.
Kaynak | Cumhuriyet

Salgın kontrolde
Slovenya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının sonlandığını açıklayan ilk ülke
oldu. Hükümet, olağanüstü sağlık önlemlerine gerek duyulmadığını ve sınır
kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca Avusturya, İtalya ve Macaristan'dan
gelecek Avrupa Birliği vatandaşlarının önündeki seyahat engelini de kaldırdığını
duyurdu.
Kaynak | Cumhuriyet

BDDK'dan 15 bankaya 19.6 milyon TL ceza

BDDK'dan yapılan açıklamada Covid-19 salgını sürecinde bireysel ve ticari
müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtilerek şöyle denildi:
"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanlar ı
tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere
ilişkin olarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi
gerekçesiyle 15 bankaya toplam 19.65 milyon TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir."
Kaynak | Sözcü

11 milyon Wuhanlı 10 gün içinde test edilecek
Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde yaşayan 10 milyondan fazla kişinin
korona virüs testi yapılacağının açıklanmasının ardından bugün Wuhanlılar uzun
kuyruklar oluşturdu. Testlerin 10 gün içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kaynak | iha.com.tr

Corona virüs için flaş antikor iddiası: 4 gün içinde vücuttan atıyor
California merkezli "Sorrento Therapeutics" adlı firma Kovid-19 virüsüne karşı
buldukları antikoru açıkladı. Firma keşfettikleri STI-1499 adlı antikorun Kovid-19
virüsünü yüzde yüz engellediğini savunurken, söz konusu antikor tedavisinin Kovid19 aşısı piyasaya çıkmadan aylar önce hazır olabileceğini belirtti.
Kaynak | milliyet.com.tr

Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 20 milyona yaklaştı
Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart'tan günümüze kadar tüm medya
verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok
konuşulan başlığı olmayı hala sürdürüyor. Ajans Press ve PRNet'in dijital arşivinden
yapılan araştırmaya göre gazete ve dergilerde salgın hakkında 472 bin 398 haber
çıkışı tespit edildi. Online mecralarda 17 milyon 684 bin 409, televizyon kanallarında
ise 1 milyona yakın haber çıkışının olduğu görüldü. Yabancı basına yansıyan
haberlerde ise Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki başarısının geniş yer ayrıldığı
görüldü.

Kaynak | dha.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Bilim Kurulu Üyesi Demircan: 'D vitamini aldık corona virüs kesilecek' diyemeyiz
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, D
vitamini düşük olanlarda corona virüsten kaynaklı ölüm olasılığının arttığı iddiasına
ilişkin, "'D vitamini aldık corona virüs kesilecek' diye bir şeye kapılmayalım. D
vitaminine bir anda yüklenip bilinçsizce tüketmenin manası yok, bazı vitaminler
vücutta birikip yan etki yapar" dedi.
Kaynak | ntv.com.tr

İstanbul Tıp Fakültesi'nde immün plazma tedavisinde yeni yöntem
İstanbul Tıp Fakültesi, immün plazma tedavisinde yeni bir cihaz kullanmaya başladı.
Cihaz yardımıyla plazmadaki virüs ve diğer patojenlerin arınması sağlanıyor. Prof.
Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık, "Bazen virüs 14 gün değil 35 gün değil daha uzun süre
bile barınabiliyor. Biz bu riski düşünerek patojen inaktivasyonu yöntemini kullanma
gerekliliği hissettik" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Alerji hastalarına 'korona' uyarısı

Alerji ve astım hastalarının virüs riskini azaltmaları için önerilerde bulunan Göğüs
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Sarıman, alerji ve astım
hastası olmanın tek başına koronavirüs bulaşması açısından fazladan bir risk
yaratmadığını ancak orta ve ağır dereceli astım hastalarının "Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezi" tarafından risk grubuna dahil edildiğini söyledi.
Kaynak | dha.com.tr

Prof. Dr. Tekin: Tedbirler alınırsa haziranda düğünler yapılabilir
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, sosyal
mesafe kuralı gözetilip, maske takılması gibi tedbirlerin alınmasıyla haziran itibariyle
düğünlerin yapılabileceğini söyledi. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren
Sendikası ise işletmelerde koronavirüse karşı önlem alınarak düzenlenen düğün
tanıtım videosu hazırladı.
Kaynak | dha.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Christian Blackshaw - İstanbul Resitalleri konseri iptal edildi
16 Mayıs 2020 tarihinde Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de yapılması planlanan
Christian Blackshaw - İstanbul Resitalleri konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında
iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Sanat Şarkıları Konseri iptal edildi
16 Mayıs 2020 tarihinde Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde yapılması planlanan
Sanat Şarkıları Konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Ana Vidovic Gitar Resitali - 4. CRR Uluslararası Gitar Festivali iptal edildi
16 Mayıs 2020 taridinfe CRR Konser Salonu'nda yapılması planlanan Ana Vidovic
Gitar Resitali - 4. CRR Uluslararası Gitar Festivali, Covid-19 önlemleri kapsamında
iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

