Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 540'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 35
bin 600 test yapıldı, 839 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 25 kişi
yaşamını yitirirken, 989 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 39
bin 194, toplam vaka sayısı 163 bin 942, toplam vefat sayısı 4 bin 540, toplam yoğun
bakım hasta sayısı 648, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 287, toplam iyileşen
hasta sayısı 127 bin 973 oldu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "Risk
ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına
gelmemelidir." dedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Virüsle mücadelede hata yapma lüksümüz yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere ilişkin, "400 bin
insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma
lüksümüz yoktur." dedi.
Kaynak | posta.com.tr

Hızlı toparlanma ve atılım sinyali

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarıyla sanayiden tarıma, ticaretten turizme
hızlı bir toparlanma olacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok daha
hızlı bir atılım yaşanacağını söyledi.
Kaynak | Milliyet

İçişleri Bakanlığı iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bilançosunu yayımladı
İçişleri Bakanlığı, Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa
çıkma kısıtlamasında, 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili
maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.
Kaynak | iha.com.tr

Müze ve ören yerleri yarın açılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, müze ve ören yerlerinde
alınan tedbirler, paylaşılan video ile anlatıldı. Videoda, temasa açık tüm alanların
periyodik olarak dezenfekte edildiği, müze ve ören yerlerinin giriş ve sergileme alanlarına
uyarı ve bilgilendirmeler yerleştirildiğini belirtildi.
Kaynak | dha.com.tr

Bakan Karaismailoğlu: Gemilerde yolcu taşımacılığını başlatıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs nedeniyle denizcilik
sektöründe alınan tedbirlerin başarılı bir şekilde yönetilerek normalleşme sürecinin hayata
geçirildiğini belirterek, bu kapsamda turistik amaçlı gemiler ve gezinti gemilerinin de içinde
bulunduğu tüm gemilerde yolcu taşımacılığını başlatacaklarını açıkladı.
Kaynak | dha.com.tr

Pekcan: Mücadelenin kazananı biz olacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 salgını sürecinden normalleşme dönemine
geçiş kapsamında bugünden itibaren esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine kaldığı
yerden devam edeceğini belirterek, bu süreçte sağlanan desteklerle esnafın işlerinin kısa
sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini beklediklerini
söyledi.
Kaynak | Dünya

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından otizmli çocuklar için tematik rehber
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) sürecinde engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak için farklı engel gruplarına
göre tematik olarak rehberler hazırlandığını bildirdi.
Kaynak | haberler.com

Bakanlıktan yeme-içme sektörü için yeni önlemler rehberi
Sağlık Bakanlığı, yeme- içme hizmeti sunulan iş yerlerinde koronavirüse karşı alınması
gereken önlemler için rehber yayımladı. Rehberde, bu iş yerlerine maskesiz müşteri
alınmayacağı belirtilerek, birlikte gelen kişilere sosyal mesafe kuralı uygulanmayacağı
kaydedildi.
Kaynak | cnnturk.com

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Covid-19 salgınının ticarete etkilerinin süreceği tahmini
İnönü üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Derindağ, İnönü Üniversitesi'nin
sosyal medya hesabında Covid-19 salgınının ticarete etkilerini yorumladı. Derindağ, yeni
tip korona virüsünün (Covid-19) ekonomiye etkisi konusunda, "İnsanlar öncelikle temel
tüketim harcamalarını yapıyor. Diğer harcamaları için daha önce 2 kez düşünüyorlarsa,
şimdi 4-5 kez düşünüyorlar. Dolayısıyla ekonomik sıkıntılı sürecin birkaç yıl sürebileceği
tahminleri yapılıyor. Muhtemelen, 2022'den sonra eski seviyelere, düze çıktığımız bir
dönemden bahsedebileceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak | iha.com.tr

Hasarlı olsun ucuz olsun dönemi
Pandemi döneminde hem sıfır hem de ikinci el araç pazarı sert düşüş kaydetti. Sıfır
araçlann en düşük maliyeti 100 bin lira eşiğini aşınca tüketici yine ikinci ele yöneldi.
Ancak burada da yüksek seyreden fiyatlar vatandaştan farklı alternatiflere yöneltti.
Birkaç ay öncesine kadar 50 bin TL'ye alınabilen 2005-2010 model aralığına ulaşmak
zorlaştı.
Kaynak | Karar

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Bayram ziyareti 70 ev karantinada
Kırşehir Mucur'da yaşayan V.Ç., eşi S.Ç, ve kızları E.Ç.'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Çiftin, sokağa çıkma yasağını ihlal edip bayramda Asmakaradam köyündeki akrabalarını
ziyaret ettiği öğrenildi. Aileye ihlalden işlem yapıldı. Köyde yaşayanlara yapılan

koronavirüs testlerinde pozitif sonuç çıkmadı. Ama 70 haneli köy karantinaya alındı.
Kaynak | Posta

Uçaklarda ikram düzenlemesi
Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında Türk Hava Yolları (THY), ikramları kutu içerisinde
yolculara sunma kararı aldı. Uçaklarda, çay ve kahve servisi yapılmayacak. Cam ve
porselen bardak kullanılmazken menü kartları da dağıtılmayacak.
Kaynak | Hürriyet

İTO Başkanı Avdagiç: Yılın ikinci yarısını 'virüs geçirmez' yapmak elimizde
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kovid-19 salgını sebebiyle bu yol,
engeller ve zorluklarla dolu olacaktır. Bize bu yeni dönemde kılavuz olacak ve bu süreci
başarıyla geride bırakmamızı sağlayacak tek şey, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun
rehberliğinden zerrece ayrılmamaktır. Biz üretim yapılarımızı da, ticari altyapımızı da
bunun üzerine kurguluyoruz." diye konuştu.
Kaynak | aksam.com.tr

Borçelik'ten sosyal mesafe ihlaline karşı alarmlı baret
Borçelik, COVID-19'la mücadele tedbirleri kapsamında Bursa'nm Nilüfer ilçesindeki çelik
fabrikasında alarmlı baret uygulamasını devreye aldı. Fabrikada uygulanan gerçek
zamanlı konum belirleme sistemi sayesinde, çalışanların sosyal mesafe kuralına uyumlu
çalışmaları amaçlanıyor.
Kaynak | Dünya

400 arkeolojik kazı ile 149 yüzey araştırması, tedbirle başlıyor
Yıl sonu itibarıyla toplam 70 milyon TL bütçeyle tamamlanacak 400 arkeolojik kazı ile

149 yüzey araştırması öncesi kazı başkanları ile bakanlık yetkili uzmanlarına gönderilen
bilgi notunda, maske ve eldiven kullanımından fiziki- sosyal mesafenin korunmasına,
tüm çalışanların günde 2 kez ateşlerinin ölçülmesinden dışarıdan ziyaretçi kabul
edilmemesine kadar tüm detaylar yer alıyor.
Kaynak | ntv.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Covid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 370 bini geçti
Küresel Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya
genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 370 bin 413'e, vaka sayısı ise 6
milyon 144 bin 980'e ulaştı. Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 105 bin
529 kişiyle ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 38 bin 376 can kaybıyla İngiltere, 33 bin 340 ile
İtalya, 28 bin 771 ile Fransa, 28 bin 834 ile Brezilya, 27 bin 125 ile İspanya, 9 bin 453 ile
Belçika, 9 bin 415 ile Meksika, 8 bin 600 ile Almanya, 7 bin 734 ile İran, 7 bin 73 ile
Kanada, 5 bin 951 ile Hollanda, 5 bin 185 ile Hindistan, 4 bin 634 ile Çin ve 4 bin 555 ile
Rusya izledi.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Almanya'dan Çin'e giden bir yolcuda virüs saptandı
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun günlük vaka bildirimine göre, ülkede son 24 saatte
toplam altı yeni korona virüsü vakası tespit edildi. Bu kişilerin dördünün belirti
göstermediği ve test yapılması sonucu saptandığı, asemptomatik vakalardan birinin de
Almanya'dan geldiği açıklandı.
Kaynak | Karar

Başlangıcından 180 gün sonra bitecek
Ankara Üniversitesi (AÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Fatih Tank, tüm ülkelerin koronaviriis verilerini değerlendirerek simülasyonlar
yaptıklarını, buna göre salgının Türkiye'de başladığı tarih olan 11 Mart'tan 180 gün sonra
yok olmasını beklediklerini kaydetti.
Kaynak | Milliyet

Desteklere yıl sonuna kadar devam
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, koronavirüs önlemleri kapsamında önce
salgını sağlık sigortaları kapsamına aldıklarını, trafik, kasko sigortalarında vadeleri
uzatıp, indirimler yaptıklarını belirterek, "Salgın döneminde üç ayın maliyetini sigortacılar
olarak biz üstlendik. Bu destekler yıl sonuna kadar geçerli olacak" dedi.
Kaynak | Hürriyet

Açık öğretim sınavı internette yapılacak
Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sınavlarına
girecekler. Kurum tarafından yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs önlemleri
kapsamında dönem sonu sınavlarının, internet tabanlı ortamlarda 24 Haziran 00.01 ve 8
Temmuz 23.59 saatleri arasında yapılacağı açıklandı.
Kaynak | Akşam

Ekonomik destek sağlanırsa aşıyı 6 aydan daha kısa bir zamanda üretebiliriz
Almanya'da corona virüs aşısı çalışmaları yapan BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr.
Uğur Şahin, "Ekonomik destek sağlanırsa aşıyı 6 aydan daha kısa bir zamanda
üretebiliriz" dedi.

Kaynak | ntv.com.tr

Ambalajsız süt risk taşıyor
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı
Tank Tezel, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ambalajsız ve açıkta satılan süt ve süt
ürünlerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.
Kaynak | Milliyet

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Alternatif ilacımız var
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi İsmail Demircan, tedavide kullanılan ve tartışma yaratan
'hidroksiklorokin' ilacıyla ilgili açıklama yaptı. Demircan, "Biz bunun düzenlemesini
yapıyoruz Bilim Kurulu'nda. Bugün, yarın yayımlanacak. Ya hastanede dozunu azaltarak
kullanacağız ya da alternatif ilaçlarımız var onları önereceğiz" dedi.
Kaynak | Akşam

Koronavirüs her yaş grubundan çocuğu etkileyebilir uyarısı!
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, "Kovid-19, yenidoğan
döneminden itibaren tüm yaş grubundaki çocukları etkileyebileceğini ve hastalığa neden
olabileceğini göstermektedir" dedi.

Kaynak | haberturk.com

Bilim Kurulu Üyesi Çelik'ten sıcak hava ve temas uyarısı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Sıcak önemli bir faktör. Virüsün
sıcaklıkta yok olduğunu, bu ortamda yaşama şansının kalmadığı biliyoruz. Ancak
insanlarda yaşamaya devam eder. İnsan vücudu dışarıdaki sıcaklığı tolere edebilecek
özelliğe sahip." ifadelerini kullandı.
Kaynak | ahaber.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunu iptal edildi
02 Ocak 2020 tarihinde Mekan Ev'de sahnelenmesi planlanan Yaşar Ne Yaşar Ne
Yaşamaz oyunu, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Festival Buluşması: Evcil & Lenaerts iptal edildi
03 Haziran 2020 tarihinde Saint Esprit Kilisesi'nde yapılması planlanan Festival
Buluşması: Evcil & Lenaerts etkinliği, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

