Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Bakan Koca: Vaka sayısı binin altına düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye
Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 972
kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 152 bin
587, can kaybı 4 bin 222 oldu. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'VAKA
SAYIMIZ, 1.000'İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı.
Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız:
Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe'
dedi.
Kaynak | yurtgazetesi.com.tr

Bakan Koca'dan 'kelebek etkisi' paylaşımı
Koronavirüs riskinin devam ettiğini vurgulayan ağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Küçük bir
etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına kelebek etkisi denir. Vuhan'da
ortaya çıkan koronavirüs'ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi'' ifadelerini kullandı.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

4 günlük yasakta nereler açık olacak?
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 81 kentte uygulanacak sokağa çıkma
kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçireceğiz. İçişleri Bakanlığının
yayınladığı genelgeye göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 21 Mayıs
Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'e kadar açık olacak. Bu yerler, bayram
arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında
hizmet verecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı vatandaşlar hariç herkes zorunlu
ihtiyaçlannı karşılamak için, araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) 10.00-17.00
saatleri arasında marketlere gidebilecek. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26

Mayıs Salı günleri ise bu işletmeler kapalı olacak. Fınn, pastane ve tatlıcılar ise arife
günü ve bayramda açık olacak.
Kaynak | Korkusuz

Karantinada yurtta kalma dönemi bitiyor
Sağlık Bakanlığı. Kovid-19 salgını kapsamında yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye
gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, bundan sonra Kredi Yurtlar Kurumu
yurtlarında yapılmayacağını bildirdi. Yurtdışından gelen vatandaşlar havaalanlarında
yapılan muayeneleri sonrasında evlerinde izole olacak.
Kaynak | Sabah

Bakan Varank, TSE'nin virüs önlem kılavuzunu açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı. 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu' toplantısında konuşan Varank, "Bu kılavuz firmalara salgınla
mücadele ederken sadece yol göstermekle kalmayacak. Aynı zamanda salgın sonrası
dönemin ihtiyacı olan firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına
uygunluğunun belgelendirilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak | ntv.com.tr

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi
İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına
uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan
yapılan açıklamada ayrıca 31 ildeki, 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak
üzere toplam 75 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığı, 62 ilde, 368
yerleşim yerinde ise karantina kararının kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak | patronlardunyasi.com

Libya'daki gidiş değişti
illi Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde 156 koronavirüs
hastası personel bulunduğunu, bunlardan hiçbirinin durumunun kritik olmadığını
açıkladı. Akar, "Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ABD, Almanya, Rusya,
İtalya, Fransa gibi ordular incelendiğinde vaka sayısının azlığı bakımından TSK en
başarılı durumda" diye konuştu.
Kaynak | Cumhuriyet

252 milyarlık destek
Swap (takas) anlaşması konusuna değinen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
"Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok
daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak" diye konuştu. Koronavirüs sürecinde
verilen destek tutarının 252 milyar lira olduğunu belirten Albayrak, bu rakamın da
ekonomik çarpan etkisine bakıldığında 600 milyar lirayı geçtiğini söyledi.
Kaynak | Posta

AFAD: Yurtlarda karantinada bulunanlardan 66 bini tahliye edildi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda
karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322'sinin tahliye edildiğini bildirdi. Vefa
Destek Gruplarında 1095 AFAD personelinin görev yaptığı ve sahada 451 aracın
bulunduğu belirtilerek, bugüne kadar 77 milyon 367 bin 714 lira harcama yapıldığı
ifade edildi.
Kaynak | ntv.com.tr

Bakan açıkladı! Her eve 100 Mbit internet...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bilgi ve iletişim altyapılarının
kullanımının arttığına işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
bankacılık ve iletişim başta olmak üzere birçok sektörün evden çalıştığını, eğitim
kurumlarının uzaktan eğitim platformlarıyla öğrencilerle buluştuğunu kaydetti.

Kaynak | aksam.com.tr

DSÖ: Bu salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, dünya genelinde son 24 saatte
106 bin COVID-19 vakası bildirildiğini belirterek 'Salgın başladığından bu yana bir
günde görülen en yüksek rakam. Bu salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var' dedi.
Kaynak | dunya.com

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

DEİK Başkanı Olpak: Yeni dönemin kazananları süreci yönetebilenler olacak
Salgının ilk gününden itibaren, "İşlerimizi askıya almıyoruz", "İşletmelerimizin ve
çalışanlarımızın sağlığını ve istihdamını koruyoruz." dediklerini belirten Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, şunları kaydetti: "İşlerimizi askıya
almıyoruz ifademize vurgu yapmak istiyorum. Çünkü, DEİK olarak bu süreçte anlamlı
bir tavır sergiledik ve bu tavrımızın vurgulanması önemli."
Kaynak | hurriyet.com.tr

Dünya Bankası: Koronavirüs salgını 60 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itebilir
Dünya Bankası Başkanı, koronovirüs yüzünden 60 milyon kadar insanın "aşırı
yoksulluğa" itilebileceğini söyledi. David Malpass, hükümetler salgınla mücadele

ederken küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 5 azalmasını beklediğini belirtti.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Tüketicinin güveni artıyor
Koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalarla düşen tüketici güven endeksi, mayısta
8.5 puan arttı. Nisanda 54.9 olan endeks, mayısta 59.5'e yükseldi.
Kaynak | Akşam

Pandemi sonrası uluslararası kutuplaşma artacak
Salgından sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen Denizli Sanayi Odası
(DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, "Sosyal, ekonomik, teknolojik trendlerde önemli
değişiklikler olacak. Politik trendde hükümetler mutlak surette güven testinden
geçecek, uluslararası siyasette kutuplaşmalar artacak" dedi.
Kaynak | Dünya

'Koronavirüs ABD'de rekor düzeyde işsizliğe neden oldu'
Koronavirüs salgınının sağlık açısından yarattığı etkilerin yanı sıra ekonomik olarak
da devletlere ağır bir faturası oldu. Dünya genelinde uygulanan sokağa çıkma
yasaklarıyla beraber başta hizmet sektörü olmak üzere birçok alanda ekonomik
faaliyetlerin yavaşladığını belirten Öğr. Gör. Mehmet Başcıllar, "Salgından büyük
şekilde etkilenen ABD'de Mart ayında işini kaybedenlerin oranı yüzde 4.4 iken Nisan
ayında bu oran rekor düzeye ulaşarak yüzde 14.7 olarak gerçekleşti." dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Borsa günü yükselişle tamamladı
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve

karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği beklentilerinin dünya borsalarını
desteklediğini kaydetti.
Kaynak | milliyet.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı tek başına koruyucu özelliği olmayan ancak
sosyal mesafe kuralıyla virüsle mücadelede önemli bir tedbir olarak öne çıkan maske
kullanımı, 25 ildeki hıfzıssıhha kurulu tarafından zorunlu hale getirildi. Büyükşehirler
Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla,
Sakarya ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Bartın,
Burdur, Düzce, Isparta, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Siirt ve
Uşak'ta sokağa çıkanlar maske takmak zorunda.
Kaynak | Dünya

4 Haziran'a kadar uçuş yok
Türk Hava Yolları, koronavirüsle mücadele kapsamında uçuş durdurma kararını iç
hatlarda 4 Haziran'a, dış hatlarda ise 10 Haziran'a kadar uzattı.
Kaynak | Sabah

'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat
kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, sabah saatlerinden itibaren
memleketlerine gelmeye başladı. 3 günde yaklaşık 50 bin kişinin gireceği bölgede,
üst düzey güvenlik ve sağlık önlemleri uygulanıyor.
Kaynak | dha.com.tr

Bambi Yatak, pandemide istihdamını 600'e çıkardı
COVID-19 pandemisi önlemlerine yönelik olarak 28 Mart itibarıyla İzmir Torbalı'daki
fabrikalarında ara verdikleri üretime, 2 hafta sonra vardiya sistemlerini yeniden
düzenleyerek, yüksek düzeyde önlemler alarak yeniden başladıklarını kaydeden
Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, "Büyüyen fabrikamız ile istihdam
sayımızı da 80 kişi artırdık" diye konuştu.
Kaynak | Dünya

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 5 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki
vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada
Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 599'a ulaştı. Yeni tip koronavirüs vakası en
fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 570 bin 583 kişi Kovid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (308 bin 705),
İspanya (278 bin 803), Brezilya (271 bin 885), İngiltere (248 bin 818), İtalya (226 bin
699), Fransa (180 bin 809) ve Almanya (177 bin 827) oldu. Virüse yakalanan 1
milyon 970 bin 918 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 704 bin 525 aktif

enfekte vaka bulunuyor.
Kaynak | aa.com.tr

Covid-19'a karşı hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) salgınla ilgili bugüne kadar
Türkiye'de hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi üzerine çalışmalar yapacak.
Üniversitede görevli bilim insanları "ivermectin" tedavisinin virüs bulaşmış ve yoğun
bakım servisinde yatan hastalar üzerinde olumlu ve ya olumsuz etkilerini araştıracak.
Kaynak | iha.com.tr

Bayramlık baklava siparişine Kovid-19 düzenlemesi
Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep baklavası"nın
üretildiği Gaziantep'teki ustalarda bayram telaşı başladı. Bu yıl yaşanan koronavirüs
salgını kapsamında alınan tedbirler ise baklava siparişlerinde değişikliğe neden oldu.
Bu sene o büyük tepsiler yok ama yarım ve bir kilogramlık paketlerimizde baklava
alınıyor. Herkes yakın çevresine kutular şekilde baklavayı kargoyla ulaştırıyor. Şehir
dışına gönderen de oluyor, Gaziantep içerisinde de bu şekilde talepler oluyor.
Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, "Her zamanki yoğunluğumuz
olmasa da yine de yoğun bir mesaimiz var " ifadelerini kullandı.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Koronavirüs aşısı hayvanda deneniyor
Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (ERAGEM),
koronavirüse karşı 'inaktif aşı' ve 'rekombinant aşı' olmak üzere iki farklı teknoloji ile
aşı geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada,
inaktif aşı adayının deney hayvanları denemelerine 15 Mayıs itibarıyla başlandığı
ifade edildi.
Kaynak | Akşam

Koronavirüs hastalarına evden online takip: kan aldırmaya gerek kalmayacak
Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs ile mücadelede kullanılan Covid-19 Uzaktan
Online Takip Sistemi, Türkiye'de de uygulanmaya başlandı. Sistem ile birlikte,
şüpheli olan veya tanı konmuş hastalar evlerinde parmak uçlarına takarak
kullanabilecekleri cihaz ile, hekimler tarafından online olarak, anlık takip edilebilecek.
Kaynak | dha.com.tr

65 yaş üstüne 'acil durum' mobil uygulaması
Ankara'da Tepe Güvenlik, koronavirüs salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 65
yaş üstü bireylere ve sağlık çalışanlarına yönelik 'Tepe Güvenlik' adı verilen mobil
uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama sayesinde vatandaşlar 'acil durum butonları'
ile ambulans, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım alabiliyor.
Kaynak | dha.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Çocukların yüzde 90'ı virüsü evde kapıyor
Pandemi Hastanesi Covid-19 Çocuk Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Velat Şen,
Diyarbakır'da bugüne kadar koronavirüs testi pozitif çıkan 30 dolayında çocuğu
tedavi ettiklerini söyledi. Şen, koronavirüse yakalanan çocukların yüzde 90'ının virüse
evde yakalandığına dikkat çekerek, "Biz çocuklarımızı koruyamazsak erişkinlerimizi
de koruyamayız. Şunu çok iyi biliyoruz ki çocuk vakalarımızın yüzde 90'ı ev içi
temastan koronavirüsü kapıyor. Burada sosyal mesafenin, el hijyeninin ve bağışıklık

sistemini çok dili tutmanın önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.
Kaynak | Sözcü

Bilim Kurulu üyesi tatil yapmanın kuralını açıkladı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi
Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, tatil yapmanın
kuralını açıkladı. Özlü, "Uçuş, transfer, otel, restoran, kafe, plaj, havuz, vb tatil
ortamlarında kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli
olunur ve koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil sorun olmayacaktır"
açıklamasında bulundu.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Astım hastalarına 'pandemi sürecinde ilaçlarınızı kesmeyin' uyarısı
Pediatrik İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Karakoç Aydıner,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde astım hastalarının ilaçlarını
kesmemeleri ve kullanımlarını aksatmamaları gerektiğini bildirdi.
Kaynak | sabah.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi!

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu'nun bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle
yapılmayacağını açıkladı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

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

CRR Senfoni Orkestrası - Doğanın Hali: Dün, Bugün, Orada, Burada konseri iptal edildi
21 Mayıs 2020 tarihinde CRR Konser Salonu'nda yapılması planlanan CRR Senfoni
Orkestrası - Doğanın Hali: Dün, Bugün, Orada, Burada konseri, Covid-19 önlemleri
kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

