Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Erdoğan: Covid-19 aşısı ortak mal olmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası
Taahhüt Etkinliği"ne gönderdiği mesajda koronavirüse karşı üretilecek aşının "tüm
insanlığın ortak malı" olması gerektiğini belirterek, "Bu bakımdan üretilecek aşıya
küresel erişimin garanti altına alınması ve 'kimsenin geride bırakılmaması' prensibinin
itinayla uygulanması son derece önemlidir" dedi.
Kaynak | yurtgazetesi.com.tr

Bakan Koca: Eskisi kadar yakın olamayız
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, trafikte
çok sayıda aracın yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Bakan Koca, bu paylaşımla birlikte
corona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Eskisi kadar
yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.
Kaynak | sozcu.com.tr

İstanbul, Ankara ve İzmir'de taksilerin plaka kısıtlaması sona erdi
İçişleri Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarına
getirilen sınırlamanın kaldırılmasına ilişkin valiliklere genelge gönderildi. Kısıtlamanın
bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirildiği belirtilen genelgede, ticari taksilerin
plakalarının son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkmalarına ilişkin
kısıtlamanın bu gece yarısı itibarıyla sona ermesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.
Kaynak | ntv.com.tr

İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Şehir-Giriş tedbirleri konulu' genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.
Genelge ile Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep,
İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu,
Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere
toplam 24 İle yapılacak kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.)
gerçekleştirilecek tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle kısıtlandı. Buna karşılık Aydın,
Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz
yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldı.
Kaynak | iha.com.tr

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınan 37 bin 944 kişi tahliye oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), yapılan açıklamaya göre, yeni
tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 156 Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından
getirilenler olmak üzere 67 bin 197 kişi karantinaya alındı. Yurtlarda 14 günlük
karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 37 bin
944'e ulaştı. AFAD'ın söz konusu faaliyetleri kapsamında harcanan miktar bugün
itibarıyla 68 milyon 486 bin 214 lira oldu.
Kaynak | posta.com.tr

YÖK'ten YKS tarihi hakkında açıklama
YÖK, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihi hakkında bir yazılı açıklamada yaptı.
Açıklamada, "Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Covid-19 küresel
salgınına karşı göstermiş olduğu başarılı süreç ile ilgili olarak geçilmesi planlanan
normalleşme sürecinin değerlendirildiği ve belirlendiği Kabinenin kararı doğrultusunda
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak
27 - 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır" denildi.
Kaynak | iha.com.tr

DSÖ: COVID-19 uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, koronavirüsün panzehrinin
"ulusal birlik" ve "küresel dayanışma" olduğunu belirterek "Bu virüs, uzun süre bizimle
olacak." uyarısında bulundu.
Kaynak | dunya.com

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Başkan Varlık: COVID-19 tedarik zincirini kırdı
Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık,
otomotiv tedarik sanayisi başta olmak üzere havacılık ve beyaz eşya gibi kritik
sektörlerde yaşanan daralmaya paralel bir daralmanın kendi sektörleri için de söz
konusu olduğunu kaydetti. Varlık, "Yerli ve milli üretime yönelik ciddi hedefler koymuş
ülkemiz için takım tezgahları ve makine sektörünün, koronavirüsün etkilerine karşı
başlatılan ekonomik koruma kalkanına alınması önemli" dedi.
Kaynak | Dünya

45 STK'dan Avrupa Merkez Bankası'na açık mektup
Covid-19 krizinin getirdiği ve getireceği ekonomik darboğazları hafifletmek amacıyla
her ülke toparlanma ve iyileşme paketlerini tasarlıyor. Yeni normale hazırlandığımız
bu süreçte, uluslararası finans kuruluşları ve merkez bankalarının payı çok büyük.
Avrupa genelinde faaliyet gösteren 45 sivil toplum kuruluşu Avrupa Merkez
Bankası'na bir çağrıda bulundu.
Kaynak | Dünya

Nisanda PMI endeksi çöktü
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve
güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma
Yöneticileri Endeksi) nisan ayında 33.4'e gerileyerek imalat sektöründe belirgin bir
yavaşlamaya işaret etti. PMI, martta 48.1 olarak ölçülmüştü. Covid-19 salgım ve
salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin sonucu olarak şiddetlenen imalat
sektöründeki yavaşlama, küresel finansal krizden beri en yüksek oranda gerçekleşti.
Kaynak | Sözcü

Normalleşme 2021'e kaldı
Koronavirüs salgınında üretim ve perakende ticarette yaşanan duraksama, bu hafta
bazı markaların açılış kararı almasıyla birlikte yerini kademeli normalleşmeye bıraktı.
250 milyar TL'lik ciro ve 70 bin perakende satış noktasını temsil eden Birleşmiş
Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, hiç kimsenin
öngöremediği, 100 yılda bir karşılaşılabilecek bir salgınla karşı karşı karşıya
olduklarına dikkat çekerken, normalleşmenin ise 2021 başına sarkabileceğini aktardı.
Kaynak | Sözcü

Dış ticarette böylesine bir çöküş hiç görülmemişti
Korona dış ticaretteki etkisini gösterdi. Nisanda özellikle ihracat tahminlerin ötesinde
yüzde 40'ı aşan oranda geriledi. İthalattaki gerileme ise yüzde 28 düzeyinde kaldı.
Aylık ticaret hacmi yalnızca 22 milyar dolar.
Kaynak | Dünya

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Birleşik Krallık COVID-19 pasaportunu görüşüyor
İngiliz gazete The Guardian, Birleşik Krallık'ta bazı teknoloji şirketlerinin COVID-19
salgını devam ederken çalışanların işlerine dönebilmesi için test ve yüz tanıma
teknolojilerinin kullanılacağı bir 'sağlık pasaportu' çıkartılması için görüşmeler
yaptığını yazdı. Hem antikor hem de antijen testlerinin kullanılacağını belirten Onfido
adlı biyometri şirketi, bazı ülkelerde pilot uygulamalara başlanan COVID-19
pasaportlarının birkaç aya hazır olabileceğini söylüyor.
Kaynak | Dünya

Şirketler esnek çalışmaya sıcak bakıyor
İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer Türkiye ve Türkiye İnsan
Yönetimi Derneği (PERYÖN) tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının iş
hayatına etkisini inceledi. Nisan ayında gerçekleştirilen araştırmaya göre; şirketlerin
yüzde 59'u COVID-19 süreci tamamlandıktan sonrada uzaktan ve esnek çalışma
modeli uygulamasına devam edeceklerini belirtiyor. Şirketler, bu yeni çalışma
yöntemine adapte olmak için hem altyapısal aksiyonlarını hızlandırdı, hem de
çalışanlarının adaptasyonu için gerekli adımları atmaya devam ediyor.
Kaynak | Karar

Fenerbahçe antrenmanlara başladı
Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını
evden sürdüren Fenerbahçeliler, belirlenen kurallar dahilinde 4'erli gruplar halinde
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına
başladı. Antrenmanda birbirinden uzak bölgelerde çalışan oyuncular, koşu ve ısınma
hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen
çalışmalar ile tamamladı.

Kaynak | iha.com.tr

Diyarbakır'da korona virüse rağmen üretim sürüyor
Diyarbakır markası olan Jiber Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu, korona
virüsle mücadele kapsamında devlet millet dayanmasına her zaman açık destek
verdiklerini belirterek, fabrikalarının virüs tedbirleri alarak yüzde 50 önlem ile üretimi
sürdürdüğünü söyledi.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde ölü sayısı 250 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını
kaybedenlerin sayısı 250 bini geçti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara
ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin 47'ye, vaka sayısı 3 milyon
603 bin 517'ye ulaştı. Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 69 bin 8
kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 29 bin 79 can kaybıyla İtalya, 28
bin 734 ile İngiltere, 25 bin 428 ile İspanya, 24 bin 895 ile Fransa, 7 bin 924 ile
Belçika, 7 bin 51 Brezilya, 6 bin 866 ile Almanya, 6 bin 277 ile İran, 5 bin 82 ile
Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.
Kaynak | ntv.com.tr

Çin'de 3 yeni Covid-19 vakası kayıtlara geçti
Çin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yeni can kaybı bildirilmezken, 3
yeni vaka kayıtlara geçti. Korona virüsün ilk görüldüğü Hubei eyaletinde ise 4
Nisan'dan bu yana yeni vaka bildirilmedi.
Kaynak | haberler.com

Izmir'de 466 sağlık çalışanı korona virüse yakalandı
Korona virüs salgını ile tüm yurtta mücadele sürerken, salgınla mücadelede en ön
safta yer alan sağlık çalışanları da virüs tehlikesiyle baş başa kalabiliyor. İzmir Tabip
Odası, İzmir'de yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi koyulan sağlık çalışanlarının
sayısını açıkladı. Odadan yapılan açıklamaya göre 147'si hekim olmak üzere 466 kişi
korona virüse yakalandı. Geçtiğimiz hafta 447 olan enfekte sağlık çalışanı bu hafta
da 19 kişi arttı.
Kaynak | iha.com.tr

İlaç sektöründe benzeri görülmemiş işbirliği
İlaç sektörü COVID-19 hastalarına yönelik etkili bir tedaviyi hızlı bir şekilde bulmak
için rekabeti bir kenara bıraktı. 36 araştırmacı ilaç firmasını temsil eden Araştırmacı
İlaç Firmaları Derneği'nin (AIFD) başlattığı #ÇareBulanaDek kampanyası
kapsamında yenilikçi ilaçların Ar-Ge sürecinde yaşanan gelişmeler, hasta hikayeleri,
klinik araştırmalar ve yeni tedavilerin keşfinden hastaya ulaşana kadar geçen
aşamalara dair bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.
Kaynak | Dünya

Hayat Eve Sığar uygulaması maske başvurusu ve harita özelliği ile devrede
Hayat Eve Sığar uygulamasının Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açılmasının
ardından milyonlarca kullanıcı uygulamayı indirerek bulundukları bölgedeki riski
durumunu öğrenmeye başladı. Aynı zamanda haritanın yanı sıra covid-19 ile ilgili
genel bilgiler de içeren uygulamada bir yeni özellik daha eklendi. Covid-19'a ilişkin

bilgileri içeren uygulama üzerinden ücretsiz maske başvurusunda da bulunabilecek.
Kaynak | cnnturk.com

Siemens'ten %99,8 hassaslıkta antikor testi
Siemens Healthineers virüse karşı bağışıklık ölçebilecek yüzde 99,8 hassaslıkta ant
ikor testi geliştirdiğini duyurdu. "COVID-19 Total Antikor" test kitinin üretimine bu ay
başlanacak ve çok kısa sürede ayda 25 milyon adet üretilebilecek.
Kaynak | Dünya

AB'den COVID-19 aşı çalışmaları için 1 milyar euro
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, video konferans yoluyla düzenlenen
"COVID-19 ile Küresel Mücadele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"nde konuştu. COVID19 aşısı ve tedavisinin bulunmasının hızlandırılması için küresel boyutta bir iş
birliğiyle bu etkinliği düzenlediklerini belirten von der Leyen, bulunacak aşı ve tedaviyi
dünyanın her köşesine ulaştırmak istediklerini belirtti. Von der Leyen, başlangıçta
etkinliğin hedefinin 7,5 milyar euroluk bir fon olduğunu, ileride daha fazlasına ihtiyaç
duyulacağını ifade etti.
Kaynak | dunya.com

COVID-19, e-ticarete bağışıklık kazandırdı
Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 alışveriş alışkanlıklarım da değiştirdi. İnsanlar
ihtiyaçlarını internet üzerinden karşılamaya yönelirken firmalar da yeni stratejiler
belirlemeye başladı. 2019'da dünyada 1.92 milyar insan sanal alışveriş yaparken
2023'e kadar da e-ticaretin perakendede yüzde 14,1'den yüzde 22'ye yükseleceği
tahmin ediliyor.
Kaynak | Dünya

Artvin sıfırladı
Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yayılmasına karşı alman tedbirlere büyük ölçüde
uyulan Artvin'de vaka sayısı sıfırlandı. Kentte korona nedeniyle tedavi gören hastalar
taburcu olurken, 17 gündür ise pozitif vakaya rastlanmadı.
Kaynak | Sözcü

Japonya'dan kritik koronavirüs kararı: OHAL Mayıs sonuna kadar uzayacak
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili mücadele 140'tan fazla ülkede sürüyor.
Japonya'da hükümet koronavirüs (Covid-19) kapsamında ülke genelinde uygulanan
olağanüstü hal (OHAL) uygulamalarını 31 Mayıs'a kadar uzatmayı planlıyor.
Kaynak | dha.com.tr

Covid-19 ile mücadelede tüm imkanlarını seferber etti
Geçtiğimiz günlerde, dünyanın dört bir yanında koronavirüs salgınından etkilenenleri
desteklemek için 20 milyon dolarlık küresel bir fon oluşturduğunu, aşı ve tedavi
konusunda yapılan Ar-Ge girişimlerine katkı sağladığını açıklayan Novartis,
Türkiye'de de desteğini sürdürüyor. Salgının yayılmasını önlemek ve halk sağlığı
girişimlerine destek olmak amacıyla Novartis, Covid-19 vakalarının tedavisinde
alternatif olarak kullanılan hidroksiklorokin (HCQ) ilacını ABD'de ürettiğini ve ilk parti
olarak T.C. Sağlık Bakanlığı'na da 400.000 doz bağış yapacağını bildirdi.
Kaynak | Sözcü

Fransa, Schengen ülkesi ve İngiltere'den gelenlere karantina uygulamayacak
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, 17 Mart'tan bu yana
serbest dolaşım sınırlandırılması kurallarını ihlal eden 1 milyon kişiye para cezası
kesildiğini belirtti. Fransa'da hükümet dün yaptığı açıklamada, Fransa vatandaşı
olmayan Avrupa Birliği veya İngiltere vatandaşlarının karantinaya uyma zorunluluğu
olmadığını açıkladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

KKTC'de 17 gündür yeni vaka görülmedi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 419 test
yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını bildirdi. Testlerin sonucuna göre, 6
kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını belirten Pilli, toplam test sayısının 15 bin
428'e ulaştığını ifade etti.
Kaynak | dunya.com

Avrupa koronavirüs kısıtlamalarını gevşetiyor
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgınından en çok etkilenen
Avrupa'nın birçok ülkesinde Pazartesi günü itibarı ile koronavirüs kısıtlamaları
gevşetiliyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da gevşetilen
koronavirüs önlemleri kapsamında; insanlar 1 metrelik fiziksel mesafeyi korumak
şartıyla aile yakınlarıyla görüşebilecekken, virüsle birlikte yaşama evresi" denilen
"ikinci aşamada" 4 milyon kişi işbaşı yapacak, insanların dolaşım özgürlüğü kısmen
artacak.
Kaynak | dha.com.tr

e-Ticarette 'temassız teslimat' haziran sonuna kadar devam edecek
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından COVID-19 salgını dolasıyla e-ticaret
sitelerinden yapılan alışveriş gönderilerinde uygulanmaya başlanan temassız
teslimatın 30 Haziran'a kadar sürmesi kararlaştırıldı.
Kaynak | dunya.com

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerinden plazma çağrısı
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı,
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Uğuz ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Dr. Ali Kutta Çelik, Covid-19 süreci ile ilgili açıklamalarda bulundular. Uzman
hekimler, korona virüs salgınından korunmak için önlemlere özellikle dikkat
edilmesini isteyerek, "Sosyal mesafelerin korunması, sokağa maskesiz çıkılmaması,
kişisel hijyen kurallarına riayet edilmesi, el hijyeni, sağlıklı beslenme, iyi bir uyku
düzeni, kalabalık alanlardan uzak durulması özellikle dikkat edilmesi gereken
konular. Bu konularda önlemlere özenle devam edelim" dediler.
Kaynak | iha.com.tr

Poşet ve hayvandan korona bulaşmaz
'Korona poşetten bulaşır' diyen de var, evcil hayvanları suçlayan da... Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Ceyhan bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ceylan, "Bu virüsün yüzde
90 bulaşma yolu karşılıklı damlacık yoluyla. Yani iki insan 1.5 metreden yakın
konuşurken çıkan damlacıkla bulaşıyor. Poşetten, elbiseden bulaşsaydı bugün vaka
sayısı onlarca kat fazla olurdu" dedi.
Kaynak | Korkusuz

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

İstanbul Flüt Topluluğu konseri iptal edildi
05 Mayıs 2020 tarihinde CRR Konser Salonu'nunda yapılması planlanan İstanbul
Flüt Topluluğu konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Erimtan Ödül Konseri iptal edildi
05 Mayıs 2020 tarihinde Erimtan Müzesi Konser Salonu'dan yapılması planlanan
Erimtan Ödül Konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Dansın Ritmi etkinliği iptal edildi
05 Mayıs 2020 tarihinde Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi'nde yapılması
planlanan Dansın Ritmi etkinliği, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

