Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Bakan Koca, Türkiye'nin günlük korona virüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31 kişi korona virüsten
hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 171 oldu. Bugün toplam 25 bin 141 test
yapılırken, bin 158 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 150 bin 593 oldu.
Bugünkü 1 bin 615 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 111 bin 577'e yükseldi.
Toplam entübe hasta sayısının 463, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 904
olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,
"Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya
devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün
yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük.
Yarın evde kalalım" ifadelerine yer verdi.
Kaynak | iha.com.tr

Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arife gününden bayramın son gününe kadar
81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli
olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma
günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan
camilerimizde ibadete açıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını
sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında
başlayacaktır." dedi.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında yaşayan 70 binden fazla vatandaşımız ülkeye getirildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamada bugünde kadar yurt
dışında yaşayan 535 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı. 115 ülkeden 70
binden fazla vatandaşın ülkeye getirildiğini ifade etti. Öte yandan, Çavuşoğlu ABD'li

mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğünü belirtti.
Kaynak | haberturk.com

Bakan açıkladı: Günlük 180 binlerden 300'ün altına düştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, corona virüs nedeniyle günde
ortalama 180 bin olan otobüsle yolculuk yapan kişi sayısının 300'ün altına düştüğünü
belirtti.
Kaynak | ntv.com.tr

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 11.5 milyar destek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19'la mücadele
sürecinde dönemsel ihtiyaç sahiplerine 11.5 Milyar TL destek sağlandığını açıkladı.
Kaynak | iha.com.tr

AFAD Başkanı Güllüoğlu: 'Türkiye Kovid-19 sürecini başarıyla yürütüyor'
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Türkiye Kovid-19
sürecini başarıyla yürütüyor. Çünkü ölçülebilir parametreler açısından bakıldığında
Türkiye'deki sağlık kapasitesi eşiği aşılmadı." dedi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Dezenfektan püskürtmek koronavirüsten korumaz
Dğnya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsten korunmak için kapalı mekanlarda yaygın
olarak kullanılan dezenfektan püskürtme veya fumigasyon işlemlerinin Kovid-19'a
karşı etkili olmadığını bildirdi.

Kaynak | Akşam

DSÖ'den Covid-19'la ilgili 'bağımsız inceleme' sözü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün
yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınındaki sorumluluğuna ilişkin en kısa zamanda
bağımsız bir inceleme başlatacağını söyledi.
Kaynak | ntv.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Koronavirüs meyve-sebzeye ilgiyi artırdı, ihracat yüzde 22 arttı
İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, salgınla
birlikte gıdaya, yaş meyve-sebze ve mamullerine yönelik bakış açısına ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Mutlu, "Söz konusu dönemde ihracat yaş meyvesebzede yüzde 21,6, meyve-sebze mamullerinde yüzde 12,9 artış gösterdi. İhracatını
en çok artıran ikinci sektör yaş meyve-sebze, üçüncü sektör ise meyve-sebze
mamulleri oldu. Bu iki sektör, genel ihracattaki payını yüzde 2,6'ya yükseltti." diye
konuştu.
Kaynak | dunya.com

Yurt içi piyasalar Merkez Bankasını bekliyor
Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici
olmaya devam edeceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde
100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu

söyledi. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, mart ayı özel
sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu.
Kaynak | aa.com.tr

ABD dahi 2021 sonunda toparlanacak
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dünyanın yaşadığı salgın
sürecini "büyük bir acı ve zorluk zamanı" olarak tanımladı. ABD'de ekonomik
toparlanmanın Covid-19 aşısına bağlı olabileceğini belirterek "Bu ekonomi
toparlanacak. Biraz zaman alabilir. Gelecek yılın sonuna uzayabilir. Gerçekten
bilmiyoruz" dedi.
Kaynak | Cumhuriyet

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

20 bin çay üreticisinin geleceği Rize'de, tedbirler üst seviyede
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, çay hasadı için koronavirüs tedbirleri kapsamında
seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş
izninin çıkmasının ardından seyahat izin başvuruları sürüyor. Sayıları 20 bini aşan
çay üreticisinin 20 Mayıs günü giriş yapmaya başlayacağı Rize'de alarm verildi. Kent
girişinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin önlemler alacağı kent girişinde
sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak,
koronavirüs testine tabi tutulacak.
Kaynak | dha.com.tr

'Setlerde çalışma süresi 11 saati aşmamalı'
Oyuncular Sendikası, "Türkiye'de COVID-19 Kısıtlamaları Altında Film Yapımlarında
Güvenli Çalışma Koşulları ve Alınması Gereken Önlemler" başlıklı kılavuz yayınladı.
Kılavuzda, "Oyuncular dahil tüm çalışanlar sigortasız çalıştırılmamalı, günlük çalışma
süresi 11 saati aşmamalı, çekim yapılacak tüm mekan ve alanlar bir iş güvenlik
uzmanı tarafından önceden denetlenmelidir" gibi maddeler yer aldı.
Kaynak | gazeteduvar.com.tr

İstanbul trafiğinde 207 noktada koronavirüs denetimi
Koronavirüs önlemlerinde sokağa çıkma yasağı kapsamında trafik ekiplerinin,
İstanbul'da kurulan 207 ayrı noktada sürdürdüğü denetimler sürüyor. Trafik Komuta
Merkezi'nde ise İstanbul 2500'ü aşkın kamerayla takip ediliyor. Komuta Merkezi'ndeki
ekip sahadaki polislerle yaka kameralarıyla anlık olarak bağlanabiliyor.
Kaynak | dha.com.tr

BTSO, iş dünyasının taleplerinin takipçisi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay,
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) toplantısına katıldı. Aynı zamanda Kamu Görevlileri Etik Kurulu Toplantısı ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Marmara Bölge Toplantısına da iştirak
eden Başkan Burkay, Bursa iş dünyasının yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını
sürecinde karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler

Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 316 bin 732'ye yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını
kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 316 bin 732'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 4
milyon 805 bin 229'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı
ise 1 milyon 860 bin 56'ya ulaştı.
Kaynak | dha.com.tr

Almanya'da korona mucizesi: Sıfır Ölüm
Almanya koronavirüs salgınına zamanında müdahale ederek ölüm oranım azaltmayı
başaran ve bu sebeple takdir toplayan ülkelerin başında geliyor. Almanya güncel
verileri paylaştı. Ülkede son 24 saatte sadece 342 insanda virüs (Covid-19) tespit
edildiği açıklandı. Yine son 24 saat içinde salgından ölenin olmadığı belirtildi.
Kaynak | Sözcü

3 bin 970 immün plazma bağışlandı
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, immün plazma yönteminin Kovid-19 tedavisine
büyük katkı sağladığını belirterek şöyle konuştu: "Şu ana kadar Kızılay'a bin 275 kişi
plazma bağışladı. Bu süreçte bazı bağışçılarımız birden fazla bağış yaptı. Şimdiye
kadar bağışlanan 5 bin immün plazma bileşeninden 3 bin 970'i Türk Kızılay
tarafından elde edildi. 5 bin civarındaki hastaya plazma bileşeni uygulandı."
Kaynak | Akşam

ABD'deki Covid-19 aşı çalışmasının insan testlerinden ilk 'olumlu sonuç' alındı
Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yakından çalışan Massachusetts
merkezli Moderna, Covid-19 aşısı konusunda umut vadeden bir açıklama yaptı.
Açıklamada, 1. faz klinik deneyin 8 kişi üzerinde yapıldığı, aşı verilen kişilerin
vücudunda, Covid-19'u atlatan kişilerin seviyesinde ya da daha üst seviyede antikor

gözlendiği aktarıldı.
Kaynak | ntv.com.tr

100 milyon doz aşı üretilecek
Koronavirüs aşısı konusunda umut veren haber İngiltere'den geldi. Oxford
Üniversitesi'nin, aşının ticarileştirilmesi ve üretimi için bir ilaç firması ile küresel bir
lisans anlaşması imzaladığını da teyit etti. O anlaşmaya göre üniversite ve ilaç şirketi
dünya genelinde 100 milyon doz aşı üretecek. Süreç başarılı bir şekilde ilerlerlerse,
eylül ayına kadar üretilen ilk 30 milyon doz İngiltere içinde dağıtılacak.
Kaynak | cnnturk.com

İngiltere koronavirüs belirtilerine tat-koku kaybını da ekledi
İngiltere hükümeti koku ya da tat duyusu kaybı olan anozminin koronavirüs
semptomu olduğunu resmi olarak duyurdu. Söz konusu bu semptomu yaşayan
kişilerin kendilerini izole etmesi gerektiğini belirtti.
Kaynak | dha.com.tr

Müzeler ve ören yerlerinde termal kamera dönemi
Normalleşme süreci kapsamında kapılarını tekrar açmaya hazırlanan müze ve ören
yerleri için ziyaretçi yönetim planı hazırlanıyor. Maske kullanma zorunluluğu
getirilmesi planlanan ziyaretçiler için girişlere de termal kameralar yerleştirildi.
Kaynak | Karar

İtalya normalleşmede üçüncü aşamaya geçti
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da 4 Mayıs'ta kademeli
olarak başlayan normalleşme süreci kapsamında kısıtlamalar kaldırılmaya devam

ediyor. Dün normalleşme sürecinin 3. aşamasının başladığı ülkede, mağazalar,
restoranlar, barlar, kuaförler, güzellik salonları ve müzeler sosyal mesafe ve hijyen
kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılıyor. İtalyanlar yaşadıkları bölge içinde
seyahat edebilecek.
Kaynak | Akşam

ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne suçlama
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ)
yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sürecinde dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgileri
edinmede başarısız olduğunu belirterek, "Bu başarısızlık da pek çok can kaybına mal
oldu" dedi.
Kaynak | ntv.com.tr

Dünya turizmcilerine göre en hızlı toparlanabilecek ülke türkiye
Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'nca 45 ülkeden turizm sektörü
temsilcilerine yönelik yapılan ankette, Türkiye corona virüs (Covid-19) salgınından
sonra en hızlı toparlanabilecek turizm destinasyonu olarak gösterildi.
Kaynak | ntv.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Mayıs sonu ilk dalgayı atlatırız
Tam normalleşme için hazırlıklar sürerken Bilim Kurulu üyelerinden ikinci dalga

uyarısı geldi. Prof. Dr. Tevfik Özlü "Böyle giderse bayram sonu birinci dalgayı
atlatmış olabiliriz. Kontrollü sosyal hayat kurallarına dikkat edilirse ikinci dalga
Türkiye'de olmayacaktır" dedi ve ekledi: "Keyif için AVM'ye değil doğaya gitmek daha
güvenli."
Kaynak | Karar

Covid-19 meslek hastalığı sayılmalı
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer,
Avrupa ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkenin sağlık çalışanları için Covid19'u "meslek hastalığı" olarak tanımladığını anımsatarak "Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca'nın da toplum sağlığı için savaşan sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını
korumaya yönelik bu çabayı hastalığı sayılmalı' destekleyeceğine inanıyor ve bu
konuda devletimizden gerekli girişimi yaparak Covid-19'u meslek hastalığı olarak
tanımlamasını istiyoruz" dedi.
Kaynak | Cumhuriyet

Çinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni çözüm
Capital Tıp Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi altındaki Mikrobiyoloji Enstitüsü ve
Tianjin Biyoteknoloji Enstitüsü de dahil olmak üzere pek çok Çinli bilim insanının yer
aldığı belirtilen araştırmada fareler üzerinde yapılan deneylerin, antikorların
akciğerlerdeki virüs yükünü azaltabildiği de ifade edildi.
Kaynak | dha.com.tr

Virüs sıcağı sevmiyor ama güvenmeyin
ABD'de yapılan sıcaklık-virüs ilişkisi araştırmasının sonuçlarını paylaşan Prof. Dr.
Ateş Kara, "Her bir derece yükselme, bulaşta %3.1 azalma sağlıyor" dedi ve uyardı:
"Sıcakta virüs bulaşmaz demeyin, tedbirlere devam."
Kaynak | Akşam

Covid-19 hastaları damgalanma travması yaşıyor
Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, "İçinde bulunduğumuz süreçte çok fazla
damgalamalar, etiketleme oluyor. Covid pozitif hastası iyileşse dahi çevresindekilerin
gözünde hatta kendi düşüncelerinde sürekli bu hasta etiketini taşıyacak, aslında bir
noktada psikolojik yüküyle devam edecek gibi hissedebiliyor. Plazma bağışı veya
taburcu olduktan sonra kontrol için tekrar hastaneye gitme durumunda o süreçleri
tekrar yaşamakla alakalı travmatize halleri olabiliyor" dedi.
Kaynak | Akşam Güneş

Koronavirüs tedavisinde yapay zeka ne kadar etkili?
Koronavirüsün teşhis ve tedavisinde yapay zeka teknolojisi konuşulmaya başlandı.
Yapay zekanın ülke sınırları içerisinde kullanılmak kaydıyla başarılı olacağına dikkat
çeken Dr. Şebnem Özdemir, "Yapay zekaya bir problem verdiğimizde o ülkedeki
verilerden yola çıkarak çözüm üretir. Yani Çin'den transfer edilen yapay zeka
uygulaması İtalya'daki hastalar için maalesef yeterli sonuçları üretemeyebilir" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

MOB Konseri iptal edildi
19 Mayıs 2020 tarihinde Beyrut Performans'ta yapılması planlanan MOB Konseri,
Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

