Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Sağlık Bakanı Koca: Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de
hedefsiniz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı
vatandaşları bir kez daha mesafe konusunda uyararak, "Virüse 1,5 metreden
daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" dedi.
Kaynak | t24.com.tr

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu
(MYK) toplantısında "Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara
bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel
ihtimam gösteriyoruz" dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının
önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Rum Kesimi'ne net mesaj: Kapalı Maraş KKTC
toprağıdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'nin devlet kanalı BRT'ye katıldığ
canlı yayına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Oktay,
koronavirüs (kovid-19) döneminde KKTC'nin başarılı bir süreç geçirdiğini ifade
etti.
Kaynak | milliyet.com.tr

53 havalimanı kovid-19'a karşı sertifikalandırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Daha önce sertifikasını alan
6 havalimanına ek olarak bugün itibarıyla 47 havalimanı daha uçulabilir
sertifikasını almaya hak kazandı.' dedi.
Kaynak | aa.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Merkel'den coronaya karşı 130 milyar euro daha!
Almanya, corona virüsü salgını nedeniyle topluma can suyu vermeye devam
ediyor. Ülkede ekonominin yeniden canlanması ve zor duruma düşen
firmalara, ailelere destek için 130 milyar euroluk yeni paket açıklandı. Yeni
pakete göre, elektrikli araba alana 6 bin euro hurda primi verilecek, ailelere ise
çocuk başına 300'er euro yardım yapılacak.
Kaynak | sozcu.com.tr

Corona virüs, Süper Lig'e yüzde 19 değer kaybettirdi
Korona virüs salgınından önce piyasa değeri 685.38 milyon Euro olan Süper
Lig'de yüzde 19'luk bir değer kaybı yaşandı ve 18 takımın toplam kadro değeri
553.73 milyon Euro'ya geriledi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
16 kişinin testi pozitif çıktı mahalle karantinaya alındı!
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Avdallı Mahallesi, 16 kişinin koronavirüs
testlerinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mahallenin giriş -çıkışları
jandarma ekiplerince kapatılırken, filyasyon ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Allianz Türkiye, tüm salgın hastalıkları kapsama aldı
Müşterilerinin, poliçe kapsamı dahilinde olmamasına rağmen COVİD-19
(koronavirüs) masraflarını ödeme kararı veren Allianz Türkiye, bundan sonra
ortaya çıkabilecek salgın hastalıklarda da söz konusu hastalıklara yönelik
oluşacak masrafları sağlık sigortalılarının poliçe teminat ve limitleri
kapsamında karşılayacağım açıkladı.
Kaynak | Dünya

İşletmelere Kovid-19 nedeniyle 'finansal raporlama' kolaylığı getirildi
Yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadele kapsamında işletmelere tanınan
kira ödemelerindeki bazı imtiyazların, finansal raporlama standartlarına uygun
olarak tablolara yansıtılabilmesi için kolaylık sağlandı.
Kaynak | sabah.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
Çin'de 5, Güney Kore'de 39 yeni kovid-19 vakası tespit edildi
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son bir günde,
hepsi yurt dışı kaynaklı olmak üzere 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve
virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.
Kaynak | aa.com.tr

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bine yükseldi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 357 kişi daha hayatını
kaybetti. Ülkede toplam can kaybı sayısı 40 bin 261'e yükseldi.
Kaynak | karar.com

Ankara salgını iyi idare etti
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele planını överek,
Ankara'nın uyguladığı stratejinin işe yaradığım yazdı.
Kaynak | Hürriyet

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 10 bine yaklaştı
Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka
sayısı 9 bin 851 oldu.
Kaynak | haberler.com

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 828 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bin 828
artarak, 60 bin 391'e yükseldi.
Kaynak | haberler.com

Azerbaycan'da son 24 saatte en yüksek Kovid-19 vakası tespit edildi
Azerbaycan'da tespit edilen 338 yeni vakayla yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınında şimdiye kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıldı.
Kaynak | aa.com.tr

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 774'e yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı son 24 saatte 85 artarak 33 bin 774'e yükseldi.
Kaynak | haberler.com

ABD'de corona virüsten son 24 saatte bin 42 kişi hayatını kaybetti
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin
sayısı son 24 saatte 1042 artarak 110 bin 218'e yükseldi. Ülkede virüs
bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 405 artışla 1 milyon 925 bin 346'ya
ulaştı.
Kaynak | ahaber.com.tr

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 134'e yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin
134'e yükseldi.
Kaynak | aa.com.tr

Brezilya can kaybında 2. sırada
Koronavirüs nedeniyle önceki gün 1473 kişinin hayatım kaybettiği Brezilya'da
toplam can kaybı 34 bini geçti. Böylelikle Brezilya, İtalya'yı geçerek dünyada
en fazla can kaybı yaşanan üçüncü ülke oldu. Brezilya ayrıca, yaklaşık 615
bin vaka ile ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke
konumunda bulunuyor.

Kaynak | Hürriyet

Bolsonaro'dan, Kovid-19 nedeniyle ölenlere ilişkin 'ölüm bütün dünyanın kaderi'
aÇıklaması
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınında hayatını kaybedenlere ilişkin, 'Ölüm bütün dünyanın kaderi.' dedi.
Kaynak | aa.com.tr

Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda seferlere başlıyor
2020 yılı içerisinde seferlere açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı
Tren Hattı (YHT) çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Ray seriminin
büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Korona
virüs (Covid-19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl
içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Toplamda 440 kilometrelik ulaşım
mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9
milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

İstanbul'da dikkat çeken yoğunluk
Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler, 1 Haziran
itibariyle yerini normalleşme sürecine bıraktı. Normalleşme süreciyle birlikte
İstanbul'daki insan hareketliliği de artış göstermeye başladı. İstanbul'da
normal hayata geçişle birlikte insan hareketliliği gözle görünür oranda artmaya
başladı. İstiklal Caddesi ve Aksaray'da vatandaşların çoğu maske taksa da
sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı fotoğraf karelerine yansıdı.
Kaynak | iha.com.tr

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklara özel maske
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı
Olgunlaşma Enstitüleri'nde, çocuklar için cinsiyet, yaş ve gözlük kullanma
durumlarına uygun yıkanabilen özel maskeler üretildi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

'Termal cennet' ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan, şifalı kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt
Mahallesi'ndeki termal oteller, normalleşme süreciyle birlikte yeniden

ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

AB ülkelerinin sınırları Türkiye'ye kapatıldı
Avrupa Birliği, koronavirüs kapsamında biılik üyesi olmayan ülkelerin
vatandaşlarına giriş yasağı getirdi. AB üyesi ülkelerde, 15 Haziran'dan itibaren
sınırlardaki kontrolleri kaldırılırken, AB dışı ülke vatandaşlarına giriş yasağı 1
Temmuz'a uzatıldı. AB'nin aldığı bu karar Türkiye'ye yakınlarım görmek
isteyen ve tatile gitmek isteyen 5 milyon gurbetçimizi olumsuz etkileyecek.
Kaynak | Sözcü

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
Aşının uygulanabilir olması yüzde 5 olasılık
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tarih boyunca, çok sayıda insanın
ölümüne neden olan 200'den fazla hastalığın ancak 20'sine karşı etkili bir
aşıya sahip olunduğunu belirtti. Ceyhan, tarihte 200'den fazla hastalığın ancak
20'sine etkili aşı bulunduğunu belirtti ve "Koronavirüs aşısının uygulanır hale
gelmesi yüzde 5 ihtimal" dedi.
Kaynak | Sözcü

''Koronavirüsü ellerimizle yeneceğiz''
Virüsü ellerimizi koruyarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak
yenebileceğimizi söyleyen Akdeniz Üniversitesi Farmokoloji Anabilim Dalı
Başkanı,Prof. Dr. Coşkun Usta, ''Ellerimizi doğal yöntemlerle korumak en
önemli önceliklerimizden biri olmalı'' dedi.
Kaynak | iha.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler
2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF), 2020 Avrupa Ampute Futbol
Şampiyonası'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl erteledi.
Kaynak | milliyet.com.tr

