Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Bakan Koca Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 26 Nisan tarihine ait son
coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter'dan
duyurduğu verilere göre bugün Türkiye'de 2357 yeni vaka tespit edildi, 99 kişi
ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün 3558 kişi sağlığına kavuştu ve toplam
iyileşen sayısı 29.140'a yükseldi.
Kaynak | sabah.com.tr

İçişleri Bakanlığı: 'Toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır'
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "31 ilimizdeki sokağa çıkma
kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum
sağlamıştır Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü
saat 24.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan
toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Korona virüs
tedbirleri kapsamında yerleşim yerlerine ilişkin karantina uygulamaları devam
etmektedir. Bu kapsamda 51 ilimizdeki, 2 ilçenin tamamında, 1 ilçenin
merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere
toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır" denildi
Kaynak | iha.com.tr

Bakan Selçuk, yeni önlemleri açıkladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, koronavirüs salgınına karşı
huzurevleri ve özel bakım merkezlerinde alınan önlemlere ilişkin yazılı
açıklama yaptı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan 2'nci koronavirüs bilgilendirme rehberinin tüm illerdeki kuruluşlara
gönderildiğini belirten Bakan Selçuk, "Koronavirüsle mücadele kapsamında 7
Ocak 2020 tarihinden bu yana gerekli tüm tedbirleri hızlı bir şekilde hayata
geçirdik. Huzurevlerinde kalan büyüklerimizin ve personelimizin sağlığını
korumak için kuruluşlarımızda alınması gereken önlemler ve prosedürler
hakkında 2'nci rehberi hazırladık. Aldığımız tedbirleri bu rehberde topladık"
dedi.
Kaynak | aksam.com.tr

Önlemler 200 milyar Türk Lirası'nı aştı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı

çerçevesinde alınan kararlara yönelik mali sonuçları açıkladı. Salgın
önlemlerinin toplamda 200 milyar TL'lik bir hacme ulaşıldığını belirten
Albayrak, 4.4 milyon aileye nakdi destek sağlandığının altını çizdi. Albayrak,
Temel İhtiyaç Desteği kapsamında 3 milyon 977 bin yurttaşa 22 milyar 295
milyon lira kaynak sunulduğunu belirtti.
Kaynak | Dünya

Yurt dışında 16 Türk daha Coronavirüsten hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, coronavirüs salgını
nedeniyle bugüne kadar 70 ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurt dışından
Türkiye'ye getirildiği belirtildi. 25 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam 27 bin 67
vatandaşın salgın nedeniyle yurtlarda kaldığı ve gözlem süresi sona eren 33
bin 131 vatandaşın da yurtlardan tahliye edildiği ifade edildi. Son 2 günde yurt
dışında 16 Türk vatandaşın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını
kaybettiğini açıkladı.
Kaynak | sabah.com.tr

Temassız ticaretle tır ve vagon geçişleri arttı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı dış ticarette
başlatılan "temassız ticaret" formülünü başarıyla sürdürdüklerini belirterek, bu
uygulamanın devreye girdiği mart ayından bu yana gümrüklerden geçiş yapan
ticari araç ve vagon sayılarının arttığını bildirdi.
Kaynak | Dünya

Corona virüsle mücadelede illerin 'virüs yükü' tespit edilecek
Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin bağışıklık
haritasını oluşturmak için harekete geçti. Çalışma, turizm sezonu nedeniyle
önem taşıyan Antalya'dan başlatıldı. Antalya'da diş hekimlerinden oluşan
ekipler kuruldu ve eğitime alındı. Buna göre, Antalya'daki beş merkez ilçede
oluşturulan özel ekip evleri ziyaret edecek. Yapılacak testlerle hiçbir belirti
göstermeden virüsü atlatanlar da dahil toplumun yüzde kaçının bağışıklık
kazandığı ortaya çıkarılmaya çalışılacak.
Kaynak | posta.com.tr

Bakan Koca'dan İsveç'teki Türk hasta için açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs testi pozitif çıkan Türk vatandaş
için ambulans uçağın İsveç'e gittiğini, hastayı aldıktan kısa bir süre sonra
uçağın Ankara'ya iniş yapacağını duyurdu.

Kaynak | iha.com.tr

Verem aşısının koronavirüsten koruduğu doğru mu?
Çeşitli sosyal medya paylaşımlarında "Verem aşısı olanlar koronavirüsten
endişe etmesin" ifadeleri yer alıyordu. Bir Arapça paylaşım ise verem aşısının
koronavirüse yüzde 75 koruma sağladığını öne sürüyordu. Dünya çapında pek
çok çocuğa yapılan bu aşı, koronavirüsten korumuyor. Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) de bu yönde bir kanıt olmadığını belirtiyor. Öte yandan bu aşının
koronavirüsle mücadelede işe yarayıp yaramadığı konusunda iki ayrı deney
yürütülüyor. WHO, bu araştırmalar tamamlanınca bulguları değerlendirecek.
Kaynak | haberler.com

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Dünya Bankası, salgın kredisini onayladı: Türkiye'ye 100 milyon dolar
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi için Dünya Bankası
(World Bank) Türkiye'ye önemli bir krediyi onayladı. 24 Nisan'da onaylanan
kredinin miktarı ise 100 milyon dolar olarak açıklandı. Dünya Bankası'nın
resmi sitesinde yer alan bilgilere göre kredi, Türkiye'nin COVID-19
pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için
hazırlandı. Türkiye Cumhuriyeti'ne onaylanan Acil COVID-19 Sağlık Projesi,
Dünya Bankası'nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar
tutarındaki küresel Hızlandırılmış Fonunun bir parçasını oluşturdu.
Kaynak | dunya.com

Ekonomideki sis virüsle arttı
TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, virüs nedeniyle büyük işletmelerin yüzde
1 Tinin, mikro ve küçük ölçekli işletmelerimizin yüzde 36'sının faaliyetlerini
durdurma kararı aldığını söyledi. Turan'a göre, önümüzde puslu bir hava var.
Büyüme negatif ve işsizlik yüzde 20'ye çıkabilir.
Kaynak | Cumhuriyet

Harcamaların yüzde 25'i internetten

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) hazırladığı "Covid19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi" araştırmasının sonuncusuna göre, 17
Nisan haftasında banka kartı ve kredi kartı kullanılarak 15.2 milyar TL
tutarında harcama yapıldı. Bir önceki haftaya kıyasla harcama tutarı 1.7 milyar
TL (yüzde 13) arttı. Yapılan toplam harcamaların 3.9 milyar TL'si (yüzde 25)
internet üzerinden yapıldı.
Kaynak | Cumhuriyet

Bir bakışta COVID-19'un ekonomiye etkileri
Türkiye'de COVID-19 vakalarının görülmeye başlamasından itibaren altıncı
haftaya girdik. Geride bıraktığımız süreçte ekonomide 3 farklı görünüm var:
finansal piyasalar, reel ekonomik göstergeler ve reel ekonominin kendisi.
Bunlardan üçü de farklı birer resim çiziyor. Örneğin borsa endeksi üçte biri
oranında değer kaybettikten sonra ciddi bir toparlanma gösterdi.
Kaynak | Dünya

KGF limit tahsisleri acilen yapılmalı
Otomotiv Yetkili Satıcılan Derneği (OYDER) tarafından önüne olarak
düzenlenen OYDER-TECH Webinar seminerinde "COVID-19 salgınında
Otomotiv Yetkili Satıcısı Olmak" konusu masaya yatırıldı. Tedbirler
çerçevesinde ekonomik önlem olarak hayata geçirilen Kredi Garanti Fonu
(KGF) ve kısa çalışma ödeneğinin sektöre büyük fayda sağladığını belirten
OYDER Başkam Murat Şahsuvaroğlu, ancak KGF limitleriyle ilgili banka
müracaatlarında zaman zaman olumsuz yanıtlar aldıklarına dikkat çekti.
Kaynak | Dünya

%30
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO) verilerine göre
COVID-19 salgını nedeniyle 2020 yılında turizm sektörü yüzde 20 ile 30
arasında daralacak.
Kaynak | Dünya

Kuşadası'ndan yeni dönemle ilgili çağrı
Kovid-19'un olumsuz etkilerinin en çok hissedildiği alan ise turizm sektörü
oldu. Bu durum, bacasız sanayii olarak adlandırılan turizmden her yıl
milyarlarca dolar gelir elde eden Türkiye gibi ülkelerde ciddi değişim
planlarının yapılmasını gündeme getirdi. Türkiye'de turizmin ilk başladığı yer
olan Kuşadası'nda yerel yönetim ve turizm paydaşları, Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çağrıda bulundu. Kuşadası Belediye Başkanı

Ömer Günel ve sektör temsilcileri, dünyada turizm alanında beklenen
değişime ülkemizin ayak uyduramaması halinde yaşanan sağlık felaketinin
Türkiye açısından turizmde ciddi bir ekonomik krize dönüşeceğine dikkat
çekti.
Kaynak | iha.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
Sağlık çalışanları belediyenin tahsis ettiği araçlarla evlerine ulaştırılıyor
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs
(Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.
Ancak çalışmak zorunda olan mesleklerin başında yer alan hastane
personelleri de bu yasakla birlikte ulaşım sorunu çekiyor. Sultangazi
Belediyesi, ilçede bulunan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
personellerine servis araçları tahsis ederek ulaşımlarını üstlendi.
Kaynak | haberler.com

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: 11 Mayısa kadar durduruldu
Corona virüsle mücadele kapsamında iller arasındaki adres bildirimi tescil
işlemlerinin durdurulması kararlaştırılmıştı. Bu süre 11 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada,
şu ifadelere yer verildi; "COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan
tedbirler doğrultusunda salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus
müdürlükleri ve e-devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres
bildirimi tescil işlemlerinin durdurulması 11.05.2020 tarihine kadar
uzatılmıştır."
Kaynak | sozcu.com.tr

Tarım işçilerine korona tedbiri
Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mersin'in Mut
ilçesinde hasat heyecanı yaşanıyor. Kayısı hasadında çalışmak için kent
dışından gelecek işçilere karşı da karona virüs (Covid-19) önlemleri
kapsamında çeşitli önlemler alınacağı bildirildi.
Kaynak | iha.com.tr

Pandemi hastanesindeki görevliler için konteyner kent!
Elâzığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından
Fırat Üniversitesi'nce kurulan konteyner kent, corona virüs salgınıyla
mücadele kapsamında pandemi hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına
tahsis edildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
Dünya genelinde Corona Virüs bilançosu
Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya
genelinde 203 bin 299'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 921 bin 571'e
yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı da 837 bin 51'e çıktı. Orta Avrupa'da da
Corona Virüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka
sayısı 195 bin 351 olurken, 26 bin 384 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka
sayısı 156 bin 513'e çıkarken; 5 bin 877 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Fransa'da 161 bin 488 kişide virüs tespit edildiği ve 22 bin 614 kişinin hayatını
kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise Corona Virüs nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısı 20 bin 319'a yükselirken, hasta sayısı 148 bin 377 oldu.
Kaynak | hurriyet.com.tr

COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Dünya genelinde, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandıktan sonra
sağlığına kavuşanların sayısı 870 bini aştı. COVID-19 görülen ülke ve
bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet
sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 871 bin 265 kişi
hastalığı yenmeyi başardı. En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD
(118 bin 633), İspanya (117 bin 727), Almanya (109 bin 800), Çin (77 bin
394), İran (69 bin 657), İtalya (64 bin 928) ve Fransa (44 bin 594) oldu.
Kaynak | dunya.com

ABD'de korona salgınında can kaybı 54 bini geçti

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 2 günde 4 bin 2 kişinin
hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 54 bin 245'e, toplam vaka sayısı 960 bin
896'ya yükseldi.
Kaynak | iha.com.tr

Çin: 'Wuhan'daki tüm korona hastaları taburcu edildi'
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada yeni tip
korona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Wuhan
kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi. Mi Feng, artık
korona virüs hastasının bulunmadığı Wuhan'da virüse karşı kazanılan zaferin
sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.
Kaynak | iha.com.tr

Çin ve Güney Kore'de yeni vakalar tespit edildi
Çin ve Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıktı, Çin'de 11, Güney Kore'de ise
10 yeni koronavirüs (corona virüs) vakası tespit edildi. Resmi rakamlara göre
Çin'de 11 gündür yeni can kaybı olmazken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle
4 bin 632 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak | karar.com

Kısıtlama ve stoktan uzak durun
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi 24 ülke yaptıkları ortak açıklamayla,
ülkelerin koronavirüs önlemleri kapsamında tarım ürünleri ticaretine
kısıtlamalar getirmesinin ve gereksiz stoklamaların gıda güvenliğini tehdit
edeceği uyarısında bulundu.
Kaynak | Dünya

Kargo çalışanları: 'Bir günde 100-150 kişiye kargo taşınıyor, müşteriler de risk
altında'
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında yüz milyonlarca insanın evinde
karantinaya girmesiyle birlikte internet üzerinden alışverişlerde artış
yaşanıyor. Paketleri evlere taşıyan kargo çalışanlarıysa iş yüklerinin arttığını,
ancak virüsten korunmaları için gereken önlemlerin yeterince alınmadığını
söylüyor. Kargo çalışanlarına göre bu nedenle hem kendileri, hem aileleri hem
de müşteriler risk altında.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Çıkış planları hızlandı
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri salgınla mücadele kapsamında alman önlemlerin
virüsün yayılma hızının düşmesi nedeniyle gevşetilmesini tartışıyor. Salgının
AB içerisinde en sert vurduğu ülke olan İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte,
karantina önlemleri nedeniyle duran imalat sanayinin gelecek hafta üretime
başlayacağını söyledi ancak okulların eylülden önce açılmayacağı mesajını
verdi.
Kaynak | Cumhuriyet

Küresel iş birliği eksikliğinin bedelini ödüyoruz
Prof. Andre Sapir, küresel iş birliğinin çok zayıfladığını; G20, G7 gibi
oluşumların 'ortak' hareketten uzak olduğunu, Dünya Ticaret Örgütü gibi
uluslararası yapıların çözüm üretmekte yetersiz kaldığını söylüyor. "Sorun
virüs değil, virüsün küresel iş birliğinin olmadığı bir zamanda gelmesi" diyor.
Kaynak | Dünya

Tolga Aykut: 'Müzik sektörü korona günlerinden farklı projelerle çıkacak'
TMT Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Prodüktör Tolga Aykut, pandemi
döneminin müzik sektörüne etkileri ve yansımalarıyla ilgili yaptığı
değerlendirmede, "Covid-19 sürecinde her sektör gibi müzik sektörü de
olumsuz etkilendi. Ülkece topyekün mücadelemizde; sanatçıların sosyal
medya aracılığıyla evden canlı yayınlar yaparak "evde kal" çağrısıyla büyük
destekler verildi" dedi.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs, siber saldırılar için kamuflaj haline geldi
INVICTUS yönetici ortağı ve Ulusal Siber Tehdit Ağı'ndan (U.S.T.A.) sorumlu
yöneticisi Koryak Uzan, "Koronavirüs, halihazırda yapılmakta olan siber
saldırılar için müthiş bir kamuflaj haline geldi. Sürekli görülen fidye yazılımları,
casus yazılımlar ve hatta siber dolandırıcılık tehditleri artık koronavirüs
gündemini kullanarak yayılım göstermeye başladı" diyerek, şirketleri ve
vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak | dha.com.tr

Türkiye'den meyve sebze talebi artıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle meyve-sebze tedarikinde sorunlar yaşayan
Avrupa ve Rusya'nın, Türk yaş meyve sebzesine talebi artıyor. Avrupa'nın
üretim merkezi İspanya ve İtalya'da da salgından dolayı üretim

yapılamadığına işaret eden Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, bu nedenle talebin Türkiye'ye yöneldiğini
söyledi.
Kaynak | Dünya

YTB desteğiyle yurt dışında korona virüs ile mücadele
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından başlatılan
"Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile yurt dışındaki vatandaşlar
ve STK'lar aracılıyla ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılarak sağlık çalışanları
için maske ve önlük üretimi gerçekleştiriliyor.
Kaynak | iha.com.tr

İspanya çocuklara günde 1 saat hava alma izni verdi
Koronavirüsten korumak için 14 yaşın altındaki çocuklara sokağa çıkma
yasağı getiren İspanya, dün bu uygulamada gevşemeye gitti. 42 gündür evde
kapalı kalan 6 milyon 300 bin çocuğa her gün saat 09.00-21.00 arasında bir
saat dışarıya çıkma izni verildi.
Kaynak | Sözcü

GSK TÜRKİYE'den COVID-19 mücadelesine 2,5 milyon TL destek
COVID-19 tedavisi için yeni araştırma projeleri hayata geçirdiğini duyuran
GSK, Türkiye'de COVID-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarına koruyucu
ekipman sağlanmasına ve hasta faydasına yönelik ekipman tedarikine katkıda
bulunmak için 2,5 milyon TL destek sağlıyor. GSK ayrıca Dünya Sağlık
Örgütü'ne de 10 milyon dolar bağışladı.
Kaynak | Hürriyet

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
DEÜ Rektörü Hotar: '3 bin 975 vatandaşımız Covid-19 şüphesi ile başvuruda
bulundu'
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesine korona

virüsü (Covid-19) şüphesiyle bugüne kadar 3 bin 975 kişinin başvuruda
bulunduğunu açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bu
vatandaşlarımızdan 85'i yoğun bakım olmak üzere toplam 773 hastamız
ayaktan veya yatarak tedavi altına alındı. 519 hastamız tamamen iyileşirken,
32 hastamız ise hayatını kaybetti" dedi.
Kaynak | iha.com.tr

Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptırmalı
Özellikle kronik hastalıkları olan ve 65 yaşın üzerinde olan kişilerin her yıl
mevsimsel grip aşısını ve pnömoni aşısını yaptırmaları gerektiğini kaydeden
Prof. Dr. Tayfun Uzbay, "Bu kişiler için sadece Covid-19 değil, bu aileden
gelen diğer grip virüsleri de ciddi risk taşır" uyarısında bulundu.
Kaynak | Akşam Güneş

Sık kullanılan dezenfektan ürünleri el egzamasına yol açabilir
Dermatolog Doç. Dr. Bengü Gerçeker Türk, koronavirüs salgını nedeniyle sık
kullanılan dezenfektan gibi alkol bazlı temizleyicilerin, el egzamasına yol
açabileceğini belirterek, kronikleşmesi durumunda vücuda yayılabileceğini
söyledi.
Kaynak | dha.com.tr

Kanalizasyon sistemi takip edilerek koronavirüsün haritası çıkarılabilir
Prof. Dr. Mustafa Öztürk, koronavirüs (Corona virüs) haritasının net olarak
çıkarılması ve salgının sona erdiğinin belirlenmesi için kanalizasyonların
izlenmesinin önemli fırsatlar sunacağını açıkladı. Prof. Dr. Öztürk,
"Kanalizasyon sistemi izlenerek, nerelerin erken karantinaya alınacağı tespit
edilebilir. Kovid-19 virüs haritası çıkarılabilir" dedi.
Kaynak | karar.com

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler
Tarla Kuşuydu Juliet oyunu iptal edildi

27 Nisan 2020 tarihinde Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenmesi
planlanan Tarla Kuşuydu Juliet tiyatro oyunu, Covid-19 önlemleri kapsamında
iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

