Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

19 Mayıs dahil 4 gün sokağa çıkılmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında
açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 16-17-18-19
Mayıs günlerinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 9 ilde daha
şehirler arası giriş çıkış sınırlandırması da sona erdirildi. Böylece sınırlandırmanın
sona erdiği il sayısı 16'ya çıktı.
Kaynak | Dünya

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

İstihdam dışı işgücü artışta
İşsizlik oranı, virüs etkisi öncesini kapsayan şubat döneminde yüzde 13,6'ya geriledi.
İşsizlik oranındaki düşüş esas olarak işgücünü katılımın azalmasından kaynaklandı.
İşgücü dışında kalanlar geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 120 bin kişi artarak
31 milyon 137 bin kişi ile tarihi en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. İstihdam ise
602 bin azalışla ve 26 milyon 753 bine geriledi.
Kaynak | Dünya

Avrupa'da 60 milyonun işi tehlikede
McKinsey'in yeni raporu Avrupa genelinde 60 milyona yakın istidamın yok
olabileceğini öngörüyor. İkinci dalga en büyük endişe ve 2023'e kadar tam iyileşme
beklenmiyor.
Kaynak | Dünya

Salgın eşitsizliği besleyecek
Uluslararası Para Fonu (IMF), COVID-19 salgınının ilerleyen dönemlerde gelir
eşitsizliğini daha da bozacağı öngörüsünde bulundu. IMF bloğunda yayımlanan bir
çalışmada dile getirilen öngörü, yakın dönem salgınların gelir dağılımı üzerindeki
etkisinden hareketle oluşturuldu. Salgının, özellikle gelir ve eğitim düzeyi düşük
kesimlerin gelirlerinde görece daha fazla aşınmaya yol açtığı kaydedildi. Önceki
salgınlardaki sonuçlar üzerinden yapılan modellemede COVID-19 salgınının 2020'yi
izleyen 5 yıl içinde sürekli bozulacağı ve yüzde 1,5 oranında daha yüksek seviyeye
çıkacağı tahminine yer verildi. Çalışmada ayrıca, eğitim seviyesi düşük ve vasıfsız
işlerde çalışanların yüzde 5'ini işini kaybedeceği talimini yapıldı.
Kaynak | Dünya

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Şirketlerin alacağına geniş kapsamlı koruma
1 Nisan'dan itibaren 'Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nda kapsam genişledi.
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, devreye giren yeni düzenlemenin
muhtemel alacak sorunlarına merhem olacağını söyledi.

Kaynak | Akşam

İş Bankası'ndan dijital yenilikler
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, müşterilere sundukları yeni
katma değerli hizmetlere ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Son dönemde artan
mükellef sayısı ve yeni düzenlemeler ile e-fatura, e-SMM gibi elektronik belgeler,
ticari hayatın önemli faktörlerinden biri haline geldi. İş Bankasının dijital yeteneklerini
ve İşNet'in e-fatura konusundaki tecrübelerini bir araya getirerek, müşterilerin, İşCep
ve internet şubede kendilerine gelen e-faturalara ait son ödeme tarihi, fatura tutan
gibi ödeme bilgilerini takip edebilmelerini ve sadece tek tuş ile kolayca ödeme
menüsüne geçerek ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmelerini sağladık."
Kaynak | Dünya

İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı
Yeni tip Corona Virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sefer saatlerinde kısıtlama
yapılan metro hatlarında bugünden itibaren sefer saatleri uzatıldı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

İçişleri Bakanlığı, 9 ilde giriş-çıkış yasağı kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' genelgesi ile
büyükşehir statüsünde yer alan Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin,
Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde hava, kara ve deniz
yoluyla yapılacak.
Kaynak | haberler.com

İBB hafta sonu İstanbul'u temizledi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta

sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca 65 yaş üstü bireylerin yoğun olarak
yaşadığı yaklaşık 100 huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde resmi-özel ayrımı
olmadan temizlik yaptı.
Kaynak | Cumhuriyet

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Şampiyon da yok küme düşme de
Basketbol ve voleybolda liglerde kalan maçların koronavirüs salgını nedeniyle
oynanmayacağı açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonu, tüm ligleri, şampiyon ilan
edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırdı. Voleybol Federasyonu ise Vestel
Venüs Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ni mevcut haliyle tescil etti.
Kaynak | Cumhuriyet

Covid-19'a karşı 5 milyon Avro
AXA'nın, Covid-19'a karşı Pastör Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma ve aşı
geliştirme çalışmalarına 5 milyon Avro kaynak ayırdığı, ayrıca 3 bin uzmanın teşhis
ve tedavi çözümleri üzerinde çalışan açık kaynaklı platform Just Öne GiantLab'a
destek sağladığı açıklandı.
Kaynak | Cumhuriyet

Belçika'da koronavirüs önlemleri gevşetildi

Belçika'da koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin gevşetilmesinin ardından mağazalar
açıldı.
Kaynak | haberler.com

Almanya'da corona virüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 569'a yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya
devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer almaya
devam ediyor. Ülkede can kaybı son 24 saatte 20 kişi artarak 7 bin 569'a ulaştı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

1 ay sonra başlıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen at yarışları için TJK'dan açıklama geldi.
Yarışlar haziran ayının ikinci haftasında başlayacak. Hipodroma seyirci alınmayacak.
Kaynak | Akşam

AVM sevdası
AVM'ler kapılarını dün açtı, "haftalardır bugünü bekleyenler" kapıya dizildi. Kimi
AVM'lerin girişinde metrelerce uzunluğunda kuyruklar oluştu.
Kaynak | Akşam

Sağlıkçılara sordular maliyeti düşürdüler
Ortaya koydukları koruyucu yüz siperliklerini ücretsiz dağıttıklarını belirten Hüma
Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Serkan Acehan, "112 Acil,
devlet hastaneleri, tıp fakültesi, diğer illerdeki devlet hastaneleri ve ordumuza
gönderdik. PTT, Türk Telekom, sağlık ocakları, okullar, sivil toplum kuruluşları,

emniyet mensupları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), muhtarlıklar, marketler
ve ihtiyacı olan herkese ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.
Kaynak | Hürriyet Bursa

AssisTT'ten 700 kişiye istihdam
Türk Telekom'un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Covid-19 sonrasında başta
telekomünikasyon, bankacılık olmak üzere hizmet verdiği alanlarda artan çağrı
yoğunluğuna cevap vermek amacıyla Anadolu'nun 10 farklı ilinde 700 kişiyi daha
istihdam edecek.
Kaynak | Adıyaman Günebakış Gazetesi

ABD'de corona virüsten ölüm azaldı
Açıklanan bilgide ABD'de son 24 saatte corona virüs kaynaklı 751 kişinin hayatını
kaybettiği ifade edildi. Son veri ile birlikte ABD'de corona virüsten hayatını kaybeden
kişi sayısı 80 bin 807'ye yükseldi.
Kaynak | posta.com.tr

TÜBİTAK'ın ilaç müjdesi haziranda
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 260'ın üzerinde araştırmacının çalıştığı
korona aşı çalışmaları için "Haziranda müjde paylaşmak istiyoruz" dedi. Mandal, 17
projeden 8'inin aşı üzerine olduğunu belirterek, "Birinde hayvan deneyi
aşamasındayız. Diğer 2 aşı teknolojisinde de 2 hafta içerisinde hayvan deneyleri
aşamasına geleceğiz" dedi.
Kaynak | Sabah

Belarus'ta pozitif vaka

Dünya üzerinde koronavirüs sebebiyle ertelenmeyen ender futbol liglerinden biri olan
Belarus'ta Dinamo Minsk takımının 1 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı
açıklandı.
Kaynak | Cumhuriyet

İsveç'ten getirilen korona virüs hastası taburcu oldu
İsveç'te Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve ambulans
uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinde gördüğü
tedavisinin ardından taburcu oldu.
Kaynak | haberturk.com

İngiltere Başbakanı Johnson: 'Covid-19 aşısı asla bulunamayabilir'
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı veya
tedavisinin bulunmasının bir yıldan fazla sürebileceğini hatta en kötü senaryoda,
aşının asla bulunamayabileceğini bildirdi.
Kaynak | posta.com.tr

İBB Meclisi'nde maskeli olağanüstü toplantı
İBB Meclisi yeni tip Korona virüs dolayısı ile Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri
Merkezi'nde olağanüstü toplandı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 ev, karantinaya alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Suriye uyruklu M.S.'ye (82) rahatsızlanınca
hastanede yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Kaynak | hurriyet.com.tr

ünya genelinde corona virüs bilançosu: Ölü sayısı 283 bin 877'ye yükseldi
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını
kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 283 bin 877'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 4
milyon 181 bin 218'e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1
milyon 493 bin 492'ye ulaştı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Dışardan yemek siparişi verenler dikkat!
Corona virüsün yol açtığı Covid-19 enfeksiyonu sonrasında yaşanan sosyal
izolasyon döneminde pek çok kişi ihtiyaçlarını evden karşılıyor. Paket servis yoluyla
yemek siparişi vermek de bu ihtiyaçlar arasında. Virüsün sindirim değil, solunum
yoluyla bulaştığı belirten Gıda Güvenliği Derneği'nden uzmanlar dışarıdan yemek
siparişi vereceklere çok önemli uyarılarda bulundu
Kaynak | milliyet.com.tr

Çin'de 17 yeni vaka tespit edildi
Yeni tip korona virüsün (Covid-19) ilk olarak ortaya çıktığı Çin'de 17 yeni vaka
kayıtlara geçerken ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki Disneyland tema parkı
ziyaretçilere yeniden kapılarını açtı.
Kaynak | haberler.com

Burdur'da bir belde karantina altına alındı
Burdur'un Buçak ilçesi Kocaeliler beldesinde 1 kişide koronavirüs (corona virüs)
vakası tespit edilmesi sebebiyle belde karantina altın alandı.

Kaynak | haberler.com

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

9. Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı
12 Mayıs 2020 tarinde Hotel Pullman İstanbul Airport and Convention Center'da
yapılması planlanan 9. Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı, Covid19 önlemleri kapsamında ertelendi.
Kaynak | eksposhoes.com

Viyola Piyanoya ne dedi? DUO YİN-YANG
12 Mayıs 2020 tarinde Erimtan Müzesi Konser Salonu'nda yapılması planlanan
Viyola Piyanoya ne dedi? DUO YİN-YANG, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal
edildi.
Kaynak | biletix.com

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

