Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Bakan Koca, corona virüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da
Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine
göre, bugün 36 bin 187 test yapıldı, 1542 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi
hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, vaka sayısı 138 bin 657,
vefat sayısı 3 bin 786 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1154, solunum cihazına
bağlı hasta sayısı 598 ve iyileşen sayısı 92 bin 691 olarak kayıtlara geçti.
Kaynak | milliyet.com.tr

İçişleri Bakanlığı: 13 bin 716 kişiye işlem uygulandı, 303 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı, "Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat
24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716
kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır" açıklamasını yaptı. Bakanlıktan yapılan
yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 ilde 08 Mayıs saat 24.00
itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün gece saat 24.00'te sona
ereceği hatırlatıldı. 24 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların
evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlandığı belirtildi.
Kaynak | dha.com.tr

MEB'den 'Covid-19' ile mücadelede 12,5 milyon öğrenci ve veliye rehberlik hizmeti
Milli Eğitim Bakanlığı'nca koronavirüs döneminde 1,5 aylık zaman diliminde toplam 12
milyon 500 bin öğrenci ve veliye rehberlik hizmeti verildi. Bakan Ziya Selçuk, "Bu
kadar geniş kapsamlı bir rehberlik hizmeti sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm
imkanlarımızla çocuklarımızın ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

İhracatı doğuya kaydırabiliriz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan video konferans ile yapılan 13. İstişare Kurulu
toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, COVID-19 salgını ortamında Çın başta
olmak üzere doğudaki ülkelerin kademeli olarak üretimlerini açtığını, Türkiye'nin bu
ülkelere ihracat yapmak için çaba harcaması gerektiğini söyledi.
Kaynak | Dünya

Bakanlıktan 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2020 yaz sezonu itibarıyla geçerli olacak 'Sağlıklı
Turizm Sertifikasyon Programı' başlatıldı. Bakan Nuri Ersoy, "Program, ülkemizde
tatile gelecek turistlere kullanacakları hava, deniz ve kara ulaşım araçlarını, iniş
yaptıkları limanları, tatil deneyimini yaşayacakları tüm tesisleri, kendilerine hizmet
verecek çalışanları ve hatta kendi sağlık durumlarını kapsayan önleyici ve koruyucu
adımları içeriyor" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

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

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Palandöken: Açık hava düğünleri ekonomiye can suyu olur
Bütün meslek kollarını etkileyen düğünlerin ekonomiye can suyu, piyasalara büyük
moral katacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşletmeciden
fotoğrafçıya, çiçekçiden pastacıya, kuyumcudan mobilyacıya, beyaz eşya
satıcısından konfeksiyoncuya kadar 415 meslek kolunu etkileyen düğünler ülke
ekonomisi için hayati önem taşıyor. Düğünlerin başlaması bu sıkıntılı günlerde tüm
sektörleri hareketlendirerek işsizliğin tırmanmasının önüne geçer. Düğün sektöründe
çalışan çok sayıda kişinin evine ekmek götürmesini sağlarken evlenecek çiftlerin
yaptığı iğneden ipliğe tüm alışverişler piyasayı canlandırarak esnafa nefes olur" diye
konuştu.
Kaynak | ntv.com.tr

Krizi atlatabilmek için işbirliğine ihtiyaç var
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Covid-19
pandemisi, insanların hayatlarını ve küresel ekonomiyi ciddi bir şekilde altüst ettiğini
belirtti. Küresel anlamda, krize en etkili çözümün ancak güçlü işbirliği, eşgüdümlü
politika tedbirleri ve dayanışmayla sağlanabileceğini belirten Büyükelçi Berger,
"Avrupa Birliği ve Türkiye, ticaret ve yatırımlar açısından önemli ekonomik ortaklar
olmayı sürdürüyor. Ekonomilerimiz son derece birbirine bağlı durumda ve bu
meşakkatli sürecin üstesinden ancak birlikte gelebiliriz" diye konuştu.
Kaynak | Sözcü

Otomotiv üretimi nisanda %91 daraldı
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-nisan dönemine ait verileri açıkladı. Covid-19
salgını nedeniyle ara verdiği üretimine kademeli olarak yeniden başlayan otomotiv
sanayiinde nisan ayında, toplam taşıt araçları üretimi yaklaşık yüzde 91 daralma ile
11 bin 164 adet seviyesinde kaldı. Bu dönemde, 9 bin 661 adet otomobil üretimi
olurken, bin 503 adet ticari araç üretildi.

Kaynak | Dünya

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Hasta ve yakınlarına takip cihazı takılacak
Gaziantep Büvükşehir Belediyesi tarafından yeni tip Corona Virüs'le mücadele
kapsamında COVID-19 PCR Testi pozitif çıkan hasta yakınlarına, COVID-19 Şüpheli
Vaka Karantina Takip Cihazı dağıtılarak anlık konumları takip edilip gerekli
raporlamalarla salgının yayılmasının önüne geçilecek.
Kaynak | Sabah Güney

İzmir'de araç dezenfeksiyon tüneli projesi
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kentin üç ayrı noktasına 'araç
dezenfeksiyon tüneli' kurmak amacıyla proje hazırlayıp İzmir Kalkınma Ajansına
(İZKA) başvurdu. Korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı hem taksilerin hem de
minibüslerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi amaçlandı.
Kaynak | iha.com.tr

Alaçatılı turizmciye online eğitim
Yaklaşan sezon öncesi bir yandan koronavirüsle mücadele edip bir yandan da
konuklarını en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanan Alaçatılı turizmciler için online hijyen

eğitim programı hazırlandı. Alaçatı Turizm Derneği, 5 bin kişiye ücretsiz verilecek
önüne hijyen eğitimi için, İzmir Kalkınma Ajansımın COVID-19 ile Mücadele ve
Dayanıklılık Programı kapsamında hibe desteğine başvurdu. 604 bin lira bütçeli
projenin onaylanması sonrasında eğitime başlanacak.
Kaynak | Milliyet Ege

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

COVID-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin
verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam
vaka sayısı 4 milyon 101 bin 974'e ulaştı. En çok vaka görülen ülke 1 milyon 347 bin
309 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 262 bin 783 ile İspanya, 218 bin 268 ile İtalya, 215 bin
260 ile İngiltere, 198 bin 676 ile Rusya, 176 bin 658 ile Fransa, 171 bin 324 ile
Almanya, 156 bin 61 ile Brezilya, 137 bin 115 ile Türkiye ve 106 bin 220 ile İran
izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 901 vaka kayda geçti.
Kaynak | dunya.com

Koronavirüse karşı yerli ilaç 'TR-C 19'da güncel gelişmeler
Dünyayı sarsmaya devam eden koronavirüse (COVID-19) karşı etkili ilaç olması
planlanan, laboratuvar ortamında virüsü nötralize ederek etkisiz hale getiren yerli ve
milli üretimli 'TR-C 19'un ruhsatlandırılmasıyla ilgili hazırlık süreci de başladı. VSY
Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş ARGE Merkezi'nde 'TR-C 19' ilacının yanı sıra
koronavirüs hastalığına karşı iki farklı ilaç molekül çalışmasının da devam ettiği
belirtildi.

Kaynak | dha.com.tr

Maske fabrikasında kovid-19 alarmı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde maske üretimi yapılan bir tekstil fabrikası çalışanında
corona virüsü testi pozitif çıktı. 70 kişinin çalıştığı ve 45 gündür maske üretimi
yapıldığı öğrenilen fabrika jandarma ekiplerince kapatılarak karantinaya alındı.
Corona virüsü çıkan fabrikada üretilen maskelerin nereye gönderildiği ile ilgili çalışma
başlatıldığı belirtildi.
Kaynak | Karar

Çin'in DSÖ'ye Covid-19 ile ilgili baskı yaptığı iddia edildi
Çin'in, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), yeni tip corona virüsün (Covid-19) ilk ortaya
çıktığı dönemde "insandan insana bulaşmadığını" söylemesi için baskı yaptığı öne
sürüldü.
Kaynak | ntv.com.tr

Bayburt Üniversitesi ile Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı
Bayburt Üniversitesi ile Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan önemli
protokol ile Covid-19 salgının tespiti, daha sağlıklı ve hızlı sonuçlar elde edilebilmesi
maksadıyla, Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı
(BUMER) bünyesindeki mevcut bir adet Rotor-Gene-Q Model Real-Time PCR cihazı
(Polimeraz Zincir Reaksiyonu cihazı) ve ekipmanları (PCR Soğuk Metal Blokları,
PCR cihazına entegre bir adet bilgisayar), bir adet Hermle Z326 Model Santrifüj
cihazı ve bir adet Hirayama HV 85-L Model Otoklav cihazı, Bayburt Devlet
Hastanesinin kullanımına sunuldu.
Kaynak | iha.com.tr

Araştırma: Belçikalı lama COVID-19'a çare olabilir

Belçika'da Ghent Üniversitesinin ABD'deki Teksas Üniversitesi ile birlikte yaptığı bir
araştırma Belçika kırsalında yaşayan bir lama türünün antikorlarının COVID -19
tedavisinde kullanılabileceğini öne sürdü. Araştırma sonuçlarına göre Winter isimli
lamadan alman antikor başka bir lama antikoru ile birleştirilerek laboratuvar
ortamında virüsün hücrelere yerleşmesini engelledi.
Kaynak | Dünya

Korona virüs salgını tasarrufu öğretti
Tüm dünyayı sarsan Korona virüs (COVİD-19) salgınından korunmanın en önemli
şartı hijyene dikkat etmek. Uzmanlar, hijyen kapsamında özellikle de kişilerin el
yıkamaya azami derecede önem vermeleri gerektiğinin altını çiziyor. Bir yandan
Korona virüsle mücadelede hijyenin önem kazanması, diğer taraftan da sokağa
çıkma kısıtlamaları ile vatandaşın evde kalması sonrası su tüketimini arttırması
beklenirken, Trabzon'da su tüketiminin değil su tasarrufunun arttığı gözlendi.
Kaynak | iha.com.tr

65 yaş üstü arkadaşlarıyla buluştu, dirsek tokuşturarak selamlaştılar
Covid-19'la mücadelede mayıs ayı normalleşme planı kapsamında 65 yaş üstü
olanlar için kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılması kararı bugün uygulandı. 22 Mart'tan
beri sokağa çıkama yasağı nedeniyle evlerinde bulunan Bağcılar'da yaşayan 35 bini
aşkın 65 yaş üstü ilçe sakini de saatler 11.00'i gösterdiğinde kendini dışarı attı. Kimi
yanında eşiyle kimi de kendisine eşlik eden refakatçisiyle dolaştı. İleri yaştakilerin
gençlere oranla maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyma kuralında çok daha
duyarlı olduğu görüldü.
Kaynak | dha.com.tr

Anneler Günü'nde çiçek satışları geçmiş senelere göre rekor kırdı
İçişleri Bakanlığı'nın korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 24 ilde ilan ettiği
sokağa çıkma kısıtlaması Anneler Günü'ne denk geldi. Hazırlanan genelge ile bu
hafta sonu çiçekçilerin sadece evlere servis yapma koşuluyla açık olabileceği de

belirtildi. Bu Anneler Günü'nde ekstra mesai yapan çiçekçiler, hafta sonu boyunca
aralıksız çalıştı. Her sene çiçek satışlarının fazla olduğu bu günde, satışlar geçmiş
senelere göre daha da arttı. Adeta satışlar rekor seviyelere ulaşırken, birçok
vatandaş sipariş vererek annelerine ve eşlerine çiçek yolladı.
Kaynak | iha.com.tr

Çad bitkisel covid-19 ilacını teslim aldı
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,
"Madagaskar, Covid Organics ile hayatlarını kurtarmak için Afrikalı kardeşlerinin
yanındadır. Görevimiz, halklarımızın sağlığını korumaktır. Çad, bağışlanan Covid
Organics ilaçları için bir uçak gönderdi. Güveninden dolayı Çad Cumhurbaşkanı İdris
Debi'ye teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Kaynak | milliyet.com.tr

ABD'de korona virüsle mücadele ekibinin 3 üyesi karantinada
Beyaz Saray bünyesinde oluşturulan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele
görev gücünün önde gelen 3 üyesinin korona virüs testi pozitif çıkan kişilerle temas
ettikleri ortaya çıktı. Görev gücünde yer alan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar
Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri
(CDC) Direktörü Dr. Robert Redfield ve Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen
Hahn'nın kendilerini karantinaya aldıkları açıklandı.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri

Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Kontrollü sosyal hayatın ilk günü gevşersek eve döneriz
Bilim Kurulu üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan,
normalleşme süreciyle ilgili uyarılarda bulundu. Tufan "Normalleşme dediğimiz şey
tamamen eskiye dönme asla olmamalı. Pandemi devam ediyor. Bitmedi. Ülkemiz için
pandemi kontrol altında, iyi gidiyoruz; ancak sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz, toplum
içerisinde maske taktığımız sürece iyiyiz." dedi.
Kaynak | Karar

Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof.
Dr. Zeliha Koçak Tufan, kitle bağışıklığının sağlanması için toplumun yüzde 75'inin
virüsle karşılaşması gerektiğini söyledi. Tufan, "Dolayısıyla aşı geliştirilmediği
takdirde gelecek sene için de epeyce hasta ile karşılaşmamız olası" dedi.
Kaynak | cnnturk.com

Çinli uzman: Koronavirüsün en tehlikeli özelliği yüksek bulaşıcılığı
Çinli virolog Prof. Zhong Nanshan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en tehlikeli
özelliğinin yüksek bulaşıcılık olduğuna dikkat çekerek virüsten korunma yöntemleri
konusunda bilgi verdi. Zhong, SARS-CoV-2'nin mevsim gribi, akut solunum yolu viral
enfeksiyonları ve hatta daha önce görülen MERS koronavirüsünden daha hızlı ve
kolay bulaşabildiğine ve bu nedenle çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti.
Kaynak | karar.com

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Hasta olmaktan kurtulamayacağım düşüncesi başladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Corona virüs korku sendromu oluşmaya
başladı' diye söylemiştim. Gerçekten de bu öngörü doğru çıkıyor gibi. İnsanlar, hasta
olmaktan asla kurtulamayacağı düşüncesiyle bize geliyorlar" dedi.

Kaynak | ntv.com.tr

Covid-19 beyinde damar tıkanıklığına neden olur mu?
10 Mayıs İnme Farkındalık Günü nedeniyle Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özge A. Kadırhan, 'inme' ve Covid-19'un
beyinde damar tıkanıklığına neden olup olmadığına ilişkin soruları cevapladı. Beyin
damar tıkanıklığı olarak bilinen 'inme'nin dünyada en sık gözlenen önemli özürlülük
ve ölüm nedenlerinden biri olduğunu belirterek, ''Toplumda yaygın şekilde bilinenin
aksine; sadece yaşlı bireylerde değil, herhangi bir bireyde beyin damar tıkanıklığı
meydana gelebilir. Dikkatli olmak şart'' dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Mizahiyet Teorisi Hepsi Hikaye gösterisi iptal edildi
11 Mayıs 2020 tarihinde Tatavla Sahnesi'nde yapılması planlanan Mizahiyet Teorisi
Hepsi Hikaye gösterisi, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri iptal edildi
11 Mayıs 2020 tarinde Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda yapılması planlanan Ayhan

Sicimoğlu & Latin All Stars konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

