Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaşıp corona virüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da
Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine
göre, bugün 34 bin 821 test yapıldı. Bu kapsamda 1635 kişiye Kovid-19 tanısı
konuldu. Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 2 bin 315 hasta ise iyileşti. Toplam test
sayısı 1 milyon 508 bin 824, toplam vaka sayısı 144 bin 749 ve toplam vefat sayısı 4
bin 7'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı
hasta sayısı 508, iyileşen hasta sayısı 104 bin 30 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
son verilere ilişkin Twitter hesabından "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik.
Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka
sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani
hep birlikte tedbir. Koşulu: maske artı 1, 5 metre sosyal mesafe." paylaşımında
bulundu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bakan Albayrak açıkladı: 240 milyar liralık kalkan
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomideki etkilerini
azaltmak için getirilen ekonomik istikrar kalkanı paketinin kapsamının 240 milyar TL'ye
ulaştığını açıkladı. "Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır" diyen Albayrak, "Eğer
bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü çarpan etkisiyle ifade etmemiz gerekirse bu
rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk
gelmektedir" dedi. Albayrak, "Önümüzde çok ama çok umut verici bir dönem var" diye
konuştu.
Kaynak | cnnturk.com

Bakan Pekcan: Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, başta turizm ve havacılık olmak tüm sektörlerin
olumsuz etkilendiğini ifade ederek, 2020 yılında salgının küresel ekonomi ve ticarette

yaratacağı gerilemeyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlar tarafından bazı tahminler
yayınlandığını, rakamların tahmin aralıklarının çok büyük olduğunu, dolayısıyla
pandeminin ekonomik etkilerinin yeterince ölçülemediğini, değerlendirilemediğinin
görüldüğünü bildirdi.
Kaynak | ntv.com.tr

Avrupa ile ilişkilerin yeniden canlanması tüm tarafların yararına olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Koronavirüs sonrası dönem eskisi ile aynı
olmayacak ve bu yeni dünyaya kendimizi adapte etmemiz lazım. Güç dengelerinde ve
merkezlerinde, ekonomik-ticari ilişkilerde, çok taraflı uluslararası sistemde değişiklikler
kasınılmaz, bu yaşanacak" diye konuştu. Çavuşoğlu, bu nedenle Türkiye'nin yakın
coğrafyalardaki yeni tedarik zincirlerine daha fazla entegre olması gerektiğini söyledi.
Kaynak | Dünya

DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı hem aşı hem de ilaç bulma çabaları
sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuyla ilgili kritik açıklama geldi. DSÖ'nün
video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuşan DSÖ Baş Bilim
İnsanı Soumya Swaminathan koronavirüsü kontrol altına almanın 4-5 yıl sürebileceğini
söyledi.
Kaynak | dha.com.tr

Virüs kalıcı olabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tür koronavirüsün (Covid-19) HIV gibi bir "endemiye"
dönüşebileceği ve kalıcı olabileceği uyarısında bulundu. DSÖ Acil Durumlar Birimi
Başkanı Dr. Mike Ryan, önceki gün yaptığı açıklamada, "Gerçekçi olmamız çok
önemli. Bu hastalığın ne zaman ortadan kaybolacağını hiç kimsenin öngörebileceğini
düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak | Cumhuriyet

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

İşçi ve işverenler yeni normalleşme sürecine ilişkin ortak taleplerini açıkladı
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK bir araya gelerek, Covid-19 salgını sonrası yeni
normalleşme sürecine ilişkin ortak taleplerini açıkladı. Üç konfederasyon tarafından
yapılan ortak açıklamada, "Salgın sürecinin ilk gününden bu yana TÜRK-İŞ, HAK-İŞ
ve TİSK olarak eşgüdüm içerisinde çalışanlarımıza olumlu yansıyacak taleplerimizi
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza her platformda ilettik. Hepimizin ortak
gayesi istihdamın korunması oldu. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği şartlarının
kolaylaştırılması en önemli talebimiz oldu. Memnuniyetle gördük ki, devletimiz kısa
çalışma ödeneği ve diğer birçok düzenlemeyle çalışanın ve işverenin yanında
olduğunu gösterdi, bu zor zamanlarda nefes almamızı sağladı. Biz de tüm bu
çalışmalar için teşekkürü bir borç biliyoruz" denildi.
Kaynak | iha.com.tr

Virüs dünyaya 8.5 trilyon dolara mal oldu
Birleşmiş Milletler tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ekonomiye etkilerini
raporladı. Raporda, 2020 ve 2021 yıllarında yaklaşık 8.5 trilyon dolar toplam üretim
kaybı yaşanacağı, önceki dört yılın neredeyse tüm üretim kazanımlarının ortadan
kalkacağı kaydedildi.
Kaynak | Hürriyet

Daralmanın ayak sesleri
Türkiye'de ilk virüs vakasının görülmesinin ardından mart ayının ikinci yarısından
itibaren getirilen kısıtlamalar, ayın tamamını kapsamakla birlikte ekonomik aktivitede
ciddi bir daralmaya işaret etti. Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 7,1 düştü. Perakende
satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 8,1 küçülürken, toplam ciro endeksindeki
düşüş ise yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak | Dünya

Sanayi üretiminde yüzde 2'lik düşüş
Sanayi üretim endeksi, ilk koronavirüs vakasının görüldüğü martta geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 2 azaldı. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren birçok alanda
çalışmalara ara verilmiş, sanayi sektöründe uzaktan çalışma veya esnek çalışma
modelleri uygulanmıştı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta en fazla düşüş
yüzde 5.6 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yaşandı.
Kaynak | Akşam

CFO'lar salgının etkilerinden endişeli
PwC'nin araştırmasına göre Türkiye dahil küresel CFO'ların çoğunluğu (yüzde 70)
COVID-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar.
Türkiye CFO'larımn büyük çoğunluğu ise (yüzde 83), gelirlerinde düşüş beklediklerini
ifade ediyorlar.
Kaynak | Hürriyet İK & Yeni Ekonomi

Virüs bakliyat talebini %200'ün üzerinde artırdı
COVID-19 pandemisinin tüketici tavrını değiştirmesi küresel bakliyat sektöründe
büyümenin fitilini ateşledi. Salgının ortaya çıkmasıyla birlikte martta küresel bakliyat
talebinin yüzde 200'ün üzerinde arttığına işaret eden sektör temsilcileri, devlet
alımlarının ve müdahalelerinin süreceğini ve evde yeme alışkanlıklarına bağlı olarak
fiyatların yüzde 20'ye yakın daha yükselebileceğini tahmin ediyor.

Kaynak | Dünya

Salgın sürecinde harcamalar azalırken, online alışverişe talep arttı
Toplumun önemli bir bölümünün evde kaldığı bu dönemde katılımcıların %49'u
harcamalarının azaldığını ifade ederken, harcamaların arttığını ifade edenlerin oranı
ise %26,6. Salgın öncesi döneme göre harcamalarında yukarı ya da aşağı yönlü bir
hareket olmayanların oranı ise %24,5. İş dünyasından karar alıcıların salgın
sürecinde en çok talep gösterdiği ürünler arasında; gıda-meşrubat (%83,2) ve hijyentemizlik ürünleri (%82,5) açık ara ilk sıralarda yer alırken, onları özellikle ilk panik
etkisinin hafiflemesi ve evde "keyifli zaman geçirme" dürtüsüyle atıştırmalıklar
(%42,7) takip etti.
Kaynak | dunya.com

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

10 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu,
Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu
kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske
kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu. Covid-19'la
mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli
olmayacağını vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının
önemine vurgu yapıyor.
Kaynak | ntv.com.tr

Periyodik dezenfeksiyon ile 'sıfır toleranslı' açılış
COVID-19 ile mağaza ve AVM'ler sıkı tedbirler eşliğinde açılırken, Koçtaş Genel
Müdürü Devrim Kılıçoğlu, uzun bir hazırlık dönemi ile Tür kiye ve dünyadan en iyi
örnekleri kendilerine referans aldıklarını aktardı. Bu standartlar doğrultusunda Covid19'a karşı 'Sıfır Tolerans Manifestosu' belirlediklerini kaydeden Kılıçoğlu, şu bilgileri
verdi: "Çalışma saatleri 11:00-19:00 arasında ve tek vardiya sistemi uygulanıyor. Bu
dönemde hizmet verecek tüm çalışanlarımızın 2050 yaş arasında olması ve kronik
rahatsızlığı bulunmaması gözetiliyor."
Kaynak | Sözcü Haftasonu

Kabine 'acil buton'lu koronavirüs önlemi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşmeye geçiliyor. Bununla birlikte
21 Mart itibarıyla faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri 11 Mayıs'ta tekrar
açıldı. Alışveriş merkezlerinde maske takmak zorunlu, girişte dezenfektanlar
kullanılıyor ve ateş ölçülerek girişler sağlanıyor. Mağazalarda ise hijyeni sağlamak
adına en yeni teknolojiler kullanılıyor. AVM'deki mağazalarda kabinlerin hijyeni için
'acil buton'u yapıldı. Müşteri dışarıyla temas kurmadan görevliyi çağırabiliyor.
Alınmayan kıyafet ise hemen nano-sprey ile dezenfekte ediyor.
Kaynak | Akşam

Konutta corona virüs etkisi
Zingat.com tarafından düzenlenen ankete göre, salgın döneminde, ilanda beğendiği
evi görüntülü gezmek isteyenlerin oranı yüzde 54'ü buldu. Evi bizzat gezmek ve
görmek isteyenlerin ise tamamı maske kullanıyor. Görüntülü ev gezdirme işlemini
gerçekleştiren gayrimenkul danışmanlarının yüzde 61'i WhatsApp uygulamasını,
yüzde 33'ü telefonun görüntülü arama özelliğini, yüzde 6'sı diğer programları
kullandı.
Kaynak | ntv.com.tr

'COVID-19 Salgını Sonrası Eğitimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi' hazırlandı
Uğur Okulları, kapsamlı bir çalışma hazırlayarak "COVID-19 Salgını Sonrası Eğitim
ve Öğretimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi"ni yürürlüğe koydu. Genel
Müdür Nevzat Kulaberoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun sürece dair
alacağı yeni kararlar ve önlemler olması halinde tüm Uğur Okulları'na bu önlemlerin
hızlıca entegre edileceğini de aktardı.
Kaynak | iha.com.tr

Deniz turizmini canlandırmak için 'hijyen rehberi' hazırlıyoruz
Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, koronavirüs pandemisinin
ardından otel, motel, restoran gibi turizme konu alanlar için oluşturulan hijyen
rehberinin bir benzerinin deniz turizmi için hazırlanması ile ilgili çalışmalara
başladıklarını açıkladı.
Kaynak | Dünya

Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerde haziran ayında açılacak sezon öncesi
çalışmalar hızlandı. Koranavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında otellerdeki ortak
kullanım alanları metre ile ölçülerek sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.
Kaynak | dha.com.tr

Taksilere yeni uygulama
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, uçak seferlerinin 28 Mayıs'ta
başlayacağını söylemesinin ardından tüm önlemler alınmaya başlandı. İstanbul
Havalimanı'nda korona virüs önlemleri kapsamında taksilerin içine yolcu ile şoförün
temasını kesmek için şeffaf bariyerler yerleştirildi.
Kaynak | ahaber.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bini geçti
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği
"Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısı 300 bin 254'e, vaka sayısı ise 4 milyon 479 bin 325'e ulaştı.
Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 85 bin 488 kişinin hayatını
kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi, 33 bin 614 can kaybıyla İngiltere, 31 bin 368 ile
İtalya, 27 bin 321 ile İspanya, 27 bin 74 ile Fransa, 13 bin 551 ile Brezilya, 8 bin 903
ile Belçika, 7 bin 868 ile Almanya, 6 bin 854 ile İran, 5 bin 590 ile Hollanda, 5 bin 302
ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.
Kaynak | t24.com.tr

BM: 60 milyon aşın yoksulluk tehdidinde
BM ve İstatistiki Aktivite Koordinasyon Komitesi (CCSA) kurumlarından oluşan 36
uluslararası organizasyon, "Covid-19 dünyayı nasıl değiştiriyor: İstatistiki perspektif"
başlığıyla bir rapor yayımladı. Rapora göre, bu yıl dünyada 40 ila 60 milyon insan
daha aşırı yoksulluğa itilebilecek. Bundan en fazla etkilenecek olan bölgenin ise
Sahraaltı Afrika olduğunu ifade edildi.
Kaynak | Cumhuriyet

Erzurumspor tesislerinde 60 kişi karantina altında
BB Erzurumspor'da dün yapılan testlerin ardından 4'ü futbolcu 11 kişinin sonucunun

pozitif çıkması üzerine kulüp tesisleri 14 günlük süreyle kapatıldı. Pozitif olan 11 kişi
Pandemi Hastanelerine kaldırılırken, testleri negatif çıkan toplam 60 kişi ise kulüp
tesislerinde karantinaya alındı.
Kaynak | iha.com.tr

'30 eczacı ve 40 eczane çalışanı koronavirüs'e yakalandı'
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, İstanbul'da 30 eczacı ve 40
eczane çalışanının yeni tip KIoronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını söyledi.
Sarıalioğlu, "Türkiye genelinde 5 meslektaşımız, 1 eczane çalışanı hayatını kaybetti"
dedi.
Kaynak | t24.com.tr

Aşı için dev kapışma
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tetiklenen küresel ekonomik krizden çıkış
için kimi ülkeler salgın tam kontrol altına alınmasa da normalleşme sürecine
başlarken gözler aşı çalışmalarında. Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin ABD'yle yaptığı ön
anlaşma doğrultusunda bu ülkenin aşı erişimi konusunda öncelikli olabileceğine
yönelik açıklaması, Paris yönetimi tarafından sert tepkiyle karşılandı.
Kaynak | Cumhuriyet

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Türk bilim insanlarında corona virüs aşısı için yeni tarih
Corona virüs salgını ile ilgili en önemli noktalardan birisi olan aşı çalışmaları için Türk
bilim insanları yeni bir açıklamada bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, "Projede ikinci ayın
sonunda planladığımız şeyleri 1 ayda yapmış olduk. Yakında da hücre ve hayvan
deneylerine başlıyoruz. Haziran başında hayvan deneylerine başlamak istiyoruz. En
iyi ihtimalle Eylül 2021'de aşı adayının hazır olduğu Faz-3'e gelmiş oluruz" diye
konuştu.
Kaynak | posta.com.tr

AVM'de kuyruk akıl alır gibi değil
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, normalleşme sürecinde
tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çizdi. Demircan, "Ne kadar az hareket
olursa bu virüs enfekte edecek kişi bulamıyor. AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi
değil. Varsa bir ihtiyacımız, illa oradaysa bunu planlayıp, nokta atışı olarak o
mağazaya girip, alıp çıkmaktır bunun doğru olanı" dedi.
Kaynak | Akşam

Pandemide kendimizi tanıdık
Covid-19 salgınının aslında tüm dünyaya önemli mesajlar verdiğini belirten
Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu mesajların tüm insanlık tarafından dikkate
alınması gerektiğine dikkat çekti. Dünyada ve ülkemizde bir bolluk sendromu
olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Covid-19 salgını öncelikle herkese
bol zaman verdi. Bol zamanın olması, daha önce kendimizle ilgili eksiklerimizi
tamamlama, kendimizi geliştirme, düzeltme konusunda planlarımız varsa bunlar için
harekete geçmemize imkân sağladı. Aileye ve çocuklara zaman ayırma olanağı
sundu. İnsanın kendini tanımasına imkân sağladı." dedi.
Kaynak | Akşam Güneş

'Sahte diş hekimleri koronanın yayılımını artırır'

Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, sahte diş hekimlerinde
kullanılan aletlerin sterilize edilmediğini belirterek, "Covid-19'lu bir hasta sahte diş
hekimine gittikten sonra arkasından gelen kişilerin hastalanmaması beklenemez"
dedi.
Kaynak | dha.com.tr

İstanbul'un atık sularında corona virüsü taraması
İstanbul'da corona virüsünün atık sulardaki varlığının araştırılması için çalışmalar
başladı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, "Bir
pilot bölge belirledik. İlk olarak İstanbul'u belirledik çünkü İstanbul Türkiye'nin
vakalarının yüzde 65'inin olduğu ilimiz. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin büyük
yardımlarıyla atık su arıtma tesislerimizden numune toplayarak başladık" dedi.
Kaynak | sozcu.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Taşplak Senfoni Orkestrası - Unutulmaz Yeşilçam Film Müzikleri konseri iptal edildi
15 Mayıs 2020 tarihinde Grand Pera Emek Sahnesi'de yapılması planlanan Taşplak
Senfoni Orkestrası - Unutulmaz Yeşilçam Film Müzikleri konseri, Covid-19 önlemleri
kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Can Bonomo konseri iptal edildi
15 Mayıs 2020 tarihinde IF Performance Hall Beşiktaş'ta yapılması planlanan Can
Bonomo konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.

