Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın
Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu"nun güncel verilerine
göre, bugün 38 bin 308 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 861 kişiye Covid-19 tanısı
konuldu. Son 24 saatte 106 hasta vefat etti, 3 bin 845 hasta ise iyileşti. Toplam test
sayısı 868 bin 565, toplam vaka sayısı 107 bin 773, toplam vefat sayısı 2 bin 706,
toplam yoğun bakım hasta sayısı 1782, toplam entübe hasta sayısı 900, toplam
iyileşen hasta sayısı 25 bin 582 oldu.
Kaynak | ntv.com.tr

Bakan karantinadaki vatandaş sayısını açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14
günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaşın
bulunduğunu, 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
Kaynak | ntv.com.tr

Bakan Albayrak: Corona virüs için atılan adımlar 200 milyar TL'ye ulaştı
Corona virüs salgınına karşı başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında devreye
alınan önlemlerde toplam 200 milyar liraya ulaşıldı. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak'tan geldi. Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayrıca destek
kapsamına girmeyen, ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da
bin TL nakdi yardım yapacağız. Bu kapsamda e-devlet üzerinden başvuruları
başlattık" ifadelerine yer verdi.
Kaynak | ntv.com.tr

Bakan Varank yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys
tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk
kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim
sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Cihazın
14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından indirildiğini, yüzde 100 yerli ve milli
olduğunu ifade eden Varank, ilk ürünlerin Başakşehir Şehir Hastanesi'nde kullanıma
sunulduğunu söyledi.
Kaynak | ntv.com.tr

Ticaret Bakanlığı'ndan KOBİ'lere e-Ticarette dayanışma kampanyası
Ticaret Bakanlığı, tüm dünyayı etkisine altına alan Covid-19 salgınının KOBİ'ler
üzerinde olumsuz etkisini azaltmak, KOBİ'lerin bu dönemde ticaretinin devamını
sağlamak amacıyla başlattığı 'e-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız' temalı
kampanyaya, ilk etapta 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcı
katılarak, destek sağladı.
Kaynak | iha.com.tr

Normalleşme virüs yükü haritasıyla şekillenecek
Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alabilmek için her ilin virüs
yükünün tespit edilmesine karar verdi. Pilot il seçilen Antalya'da numuneleri diş
hekimleri toplayacak. Test sonuçları normalleşmenin kapısını açacak anahtar olacak.
Kaynak | Hürriyet

DSÖ: Aşıyı hızlandırın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin
sayısının önceki gün itibarıyla 197 bin 846'ya, vaka sayısının 2 milyon 800 bine
yükseldiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgına karşı küresel mücadelenin

önemini vurguladı. Dünya liderlerine aşı çalışmalarını hızlandırma çağrısında bulundu.
Kaynak | Cumhuriyet

DSÖ antikor testi için uyardı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyona yaklaşırken, bazı ülkelerde
yürütülen antikor testleri yoluyla COVID-19 hastalığım geçirenlerin bağışıklık elde edip
etmediğini tespit etme faaliyeti tartışılıyor. Bu konuda dün Dünya Sağlık Örgütü'nden
(DSÖ) çok kritik bir uyarı geldi. DSÖ'nün uyarısı Şili'nin koronavirüsü atlatanlara bir tür
"bağışıklık pasaportu" veya "risksiz sertifikası" vermeye hazırlandığına dair
açıklamasını izliyor.
Kaynak | Hürriyet

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Sağlık Bakanlığı, otopsilerde alınması gereken tedbirleri yeni tip koronavirüs salgınına
göre güncelledi. Buna göre kesin ya da olası koronavirüs ölümlerinde kararın,
mümkün olduğunca muayene ile verilmeye çalışılması ve otopsi yapılmaması önerildi.
Kaynak | haberler.com

60 binden fazla vatandaş Türkiye'de
Yurtdışındaki Türklerin ramazanı ve bayramı Türkiye'de geçirmeleri için Türk Hava
Yolları'nın (THY) desteğiyle başlatılan 'havadan ramazan tahliyesi' hız kesmeden
devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs krizinin başlamasından
bu yana 60 bini aşkın vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Kaynak | Hürriyet

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Kılıçdaroğlu'ndan yeni koronavirüs önerisi: Ekonomik Sosyal Konsey oluşturulsun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs (corona virüs) mücadelesinde
gelinen durumu değerlendirdi. Salgının sağlık bölümüyle ilgili Bilim Kurulu
oluşturulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ekonomik boyutla ilgili de 'Ekonomik Sosyal
Konseyi' oluşturulmasını önerdi.
Kaynak | karar.com

Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat
Sakarya'nın ocak-mart ihracatı özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip
koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde
2,44 düştüğü belirtildi.
Kaynak | dunya.com

Çıkış kapısı e-ticaret
Uzmanlar, Covid-19'un dijitalleşmeyi hızlandıracağını, salgın sonrası buna önem
verenlerin ayakta kalacağını belirtiyor. Ticaret Bakanlığı, KOBİ'ler için e-ticaret
kampanyası başlattı. Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki en dikkat çekici
etkisi ticaret üzerinde oldu. Örneğin Dünya Ticaret Örgütü (WTO), bu yıl uluslararası
ticarette 2008 krizi döneminden daha büyük bir daralma meydana gelebileceğini
tahmin ediyor, işte bu nedenle, süreçten en az' zararla çıkmak için dünyanın her
yerinde son dönemde en çok yeni çalışmanın yapıldığı konuların başında elektronik
ticaret (e-ticaret) geliyor.
Kaynak | Cumhuriyet

Ekonomide en az hasar için 1 aylık karantina
Koç Üniversitesi ve Maryland Üniversitesi'nden bir grup akademisyen yeni tip corona
virüsü salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini ve çözüm önerilerini içeren
bir araştırma hazırladı. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp,
Yetkin Report'ta yayınladığı araştırmasında bir aylık karantina ilan edilmesi
gerektiğini belirterek, 'Ekonomi üzerinde en az hasar, ülke çapında uygulanacak bir
aylık tam karantina ile mümkün. Gecikmenin ekonomik maliyeti çok büyük' dedi.
Kaynak | yurtgazetesi.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Jandarma Covid-19 ile mücadelede kırsalda tedbiri elden bırakmıyor
Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsalda denetimlerini sürdürüyor.
Jandarma, yol kontrollerinden, tarım ve hayvancılık üretimine kadar her alanda
vatandaşı uyararak bilgilendirme yapıyor.
Kaynak | iha.com.tr

Karacabey Belediyesi'nden yeni 3T formülü
Karacabey Belediyesi, korona virüsü salgınıyla ilgili ilçede seferberlik ilan etti.
Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin topyekûn gelişim hedefiyle belirlenen ve
tarım, turizm, teknolojik yönden kalkınmayı hedefleyen 3T formülü ise temizlik,

temassızlık ve tevekkül olarak sağlık alanına da uyarlandı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Tofaş'tan ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti
Tofaş, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde, toplum sağlığını
korumaya yönelik olarak, temsil ettiği Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri
için model yılı veya kilometre gözetmeksizin ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti
vermeye başladı.
Kaynak | dunya.com

Sokaklar yıkandı
Yenimahalle Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını sebebiyle ilçe genelinde tüm ana
cadde, bulvar ve ara sokakların ilaçlama ve yıkama işlemlerini gerçekleştirdi.
Kaynak | Milliyet Ankara

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 197 bin 343
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını
kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 197 bin 343'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2
milyon 832 bin 521'e yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 807 bin 51'e çıktı. Dünyayı

kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor.
Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi
sayısı 22 bin 524'e yükselirken; vaka sayısı da 219 bin 764'e çıktı.
Kaynak | dha.com.tr

Covid-19, kapsamlı olarak uluslararası dijital panelde konuşulacak
Avrupa Pediatri Derneği (EPA-UNEPSA) liderliğinde Türk Pediatri Kurumu (TPK),
Fransız Pediatri Derneği (AFPA), İsrail Pediatri Derneği (IAPA) ve Avrupa Birinci
Basamak Pediatri Hekimleri Konfederasyonu (ECPCP) tarafından ortaklaşa 29 Nisan
tarihinde düzenlenecek olan "Farklı ülkeler; farklı yaklaşımlar: Covid-19 bize ne
öğretti?" konulu panelde, dünyada Covid-19 pandemisinin önemli merkezlerinden
uzmanlar tecrübelerini ve görüşlerini paylaşacak. Panelin 5 dilde aynı anda takip
edilebileceği bildirildi.
Kaynak | iha.com.tr

AVM'leri mayısta açma hazırlığı
Alışveriş merkezlerinin önümüzdeki ay kademeli olarak yeniden çalışmaya başlaması
planlanıyor. Eğer Bilim Kurulu da "Karar uygun" derse, 11 Mayıs'ta kapılar açılacak.
İlk etapta sinema, yemek ve çocuk alanlarının kapalı olması planlanırken, girişlerde
maske dağıtılacak.
Kaynak | ntv.com.tr

UNICEF: Covid-19 küresel bağışıklık hizmetlerini kesintiye uğrattı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip corona virüs (Covid-19)
salgınının, küresel bağışıklık hizmetlerini kesintiye uğrattığını, söz konusu durumun
bu yıl ve sonrasında felakete yol açabilecek salgınlara zemin hazırlayabileceği
bildirdi.
Kaynak | ntv.com.tr

ABD'de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümler 52 bini geçti
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle
ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 1,974 artarak 52 bin 217'ye
yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 39 bin 49
artarak 925 bin 758'e dayandı.
Kaynak | dha.com.tr

KKTC'ten DSÖ'ye başvuru: Kıbrıs Türklerini de istatistiklere dahil edin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya
Sağlık Örgütüne (DSÖ) başvurarak koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında
yayınladıkları istatistiklere Kıbrıs Türk tarafındaki gelişmeleri de ilave etmelerini
istedi.
Kaynak | karar.com

5 dakikada sonuç veriyor
Türklab firması, dünyayı etkisi altına alan COVID-19'a karşı yeni nesil bir tanı kiti
geliştirmeyi başardı. Türklab Genel Müdürü Kartal Yağlıdere, "Hedefimiz 6 ay içinde
projeyi sonlandırmak. 25 yıldır tanı kitleri üreten bir firmayız. Tüm altyapımız bu
sisteme hazır. Aylık hedefimiz en az 3 milyon kit üretmek" dedi. Türklab Satış ve İş
Geliştirme Müdürü Berna Demirkaya da geliştirdikleri kitin 5 dakikada sonuç verdiğini
ve yüzde 100 daha hassas olduğunu vurguladı.
Kaynak | Posta İzmir

Eczanelere corona virüs testi yapma yetkisi verildi
ABD'nin New York eyaleti Valisi Andrew Cuomo, günlük basın toplantısında
eyaletteki Kovid-19 salgınına ilişkin bilgi vererek salgın vakalarının sayısının halen
yüksek olduğunu ancak düşüşe geçtiğini belirtti. Eyaletteki Kovid-19 test sayısını
artıracaklarını ve test konusunda sınırlamaları gevşeteceklerini söyleyen Cuomo,

"Bağımsız eczanelerin de tanı testleri uygulamasına" izin veren yeni bir Valilik
Kararnamesi'ni imzaladığını aktardı.
Kaynak | posta.com.tr

Fransa'da Covid-19 tedavisinde ağır yan etki görülen vakalar arttı
Fransız İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM), koronavirüse karşı uygulanan bazı tedavilerin
sonucunda yan etki gördüğünü bildirenlerin sayısında artış olduğunu açıkladı. 10
Nisan'da yaklaşık 100 yan etki vakası olduğunu belirten ajans, bu sayının 22 Nisan
321'e çıktığını ve yüzde 80'inin ağır durumlar olduğunu duyurdu.
Kaynak | haberler.com

İngiltere'de bakanlar koronavirüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldı
İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere'de bakanların geçen yıl bir bilgilendirme metniyle,
büyük sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacak dirençli bir virüs salgınına karşı
hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldıklarını ortaya koydu. Gazeteye sızdırılan gizli
belgede, hafif seyreden bir salgında bile on binlerce kişinin hayatını kaybedebileceği
belirtiliyor ve hükümetin salgın ihtimaline karşı alması gereken önlemler ile bu
önlemleri almaması halinde olabilecekler sıralanıyor.
Kaynak | karar.com

Pandemi sonrası yeni bir dünya bizi bekliyor
Koronavirüs salgını dünyanın hemen her ülkesini etkiler ve Antarktika hariç tüm
kıtalara yayılırken dünyayı ekonomik ve sosyolojik olarak da etkiledi. Sosyolog Dr.
Öğretim Üyesi Barış Gençer Baykan, birçok siyasetçinin dile getirdiği gibi pandemi
sonrası yeni bir dünyanın bizi beklediğini söyleyerek "Covid-19 pandemisi sonrası
çoğu iktisadi ve siyasi analizin ve modelin değişmesi ve güncellenmesi gerekecek"
dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Covid-19 iletişim biçimimizi değiştirdi
Alanya Hamdullah Eminpaşa (HEP) Üniversitesi İletişini Tasarımı ve Yönetimi Bölüm
Başkanı Dr. öğretim Üyesi Murat Ertan Doğan, tüm dünyayı derinden etkileyen
koronavirüs salgınının yeni sosyal medya ve internet teknolojisinin gücünü bir kez
daha ortaya çıkardığını söyledi. Doğan, "Yaşadığımız süreç gerçekten çok zor bir
süreç. Bu süreçte doğru bilgi alma, güvenilir kaynakların iletişim araçlarından
beslenme kritik bir önem taşıyor" dedi.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

AK Parti'li Özkan'dan Soma'daki pozitif vaka sayısı açıklaması
AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel'in "Soma, korona virüs salgını noktasında kırmızı alarm veriyor" açıklamasına
tepki göstererek, "Soma ilçesindeki pozitif vaka sayısı Türkiye ortalamasının oldukça
altında seyretmektedir" dedi.
Kaynak | iha.com.tr

İsviçre'den Türkiye'ye anlamlı destek
Dün gece ''Işık Umuttur'' projesi kapsamında Matterhorn Dağı'nın kuzey tarafı Türk
bayrağı silüeti ile aydınlatılarak, "İnsanlara bir umut işareti gönderiyor ve krizin
üstesinden gelmeleri için onlara güç ve azim diliyoruz'' mesajı yayınlandı.
Kaynak | posta.com.tr

Kovid-19 tüketici alışkanlıklarını değiştirdi: İhtiyaç listesi ile markete gidiliyor
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, koronavirüs (corona virüs) salgını
nedeniyle insanların artık riski azaltmak için markete gitmeden önce ihtiyaç listesi
hazırladığını söyledi. Şahin, tüketicilere salgın öncesinde de hep listeyle alışveriş
yapmaları uyarısında bulunduklarını belirterek 'Virüs bizim yapamadığımızı yaptı'
dedi.

Kaynak | karar.com

Corona virüs salgınına karşı en etkili kumaşlar...
Corona virüs salgını dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Maske kullanımının
zorunlu hale gelmesinden bu yana vatandaşlar evde maske yapımını öğrenmeye
başladı. ABD'de yürütülen bir araştırma, evde maske yapılması durumunda yeni tip
koronavirüse (Kovid-19) karşı en etkili koruma sağlayan kumaşların pamuk, ipek ve
şifon olduğunu gösterdi.
Kaynak | sabah.com.tr

Polonya'da ligler 29 Mayıs'ta başlıyor
Corona virüs salgını nedeniyle dünyada tüm futbol durma noktasına gelmişken flaş
bir gelişme yaşandı ve Polonya'da hükümetin aldığı karar doğrultusunda; futbolda
liglerin 29 Mayıs tarihinde başlayacağı açıklandı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Koronavirüs portakala yaradı
Geçen yıl ilçe genelinde 180 bin ton portakalı satarken zorlandıklarını, kilosu 1.50
liraya ancak satabildiklerini anlatan Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu,
koronavirüs sonrasında 250 bin ton portakalın kilosu 2 liradan satıldığını, virüsün
narenciye üreticisine yaradığını söyledi.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Corona virüs ne zaman bitecek
Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, vaka
sayılarının düşük seviyede olduğunu ve bunun ümit verdiğini söyledi. Bunda en
büyük etkeninin sokağa çıkma kısıtlaması olarak gördüklerini belirten Çelik, 1-2
haftada hastalığın pik yapmasını Haziran'da ise normal hayata dönülebileceğini
düşündüklerini kaydetti.
Kaynak | milliyet.com.tr

TÜBİTAK başkanı tarih verdi
Koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını hızlandıran TÜBİTAK, aşı ve ilaç geliştirme
projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda TÜBİTAK desteği ile oluşturulan 'COVID-19
Türkiye Platformu' çatısı altında 25 farklı üniversite, 8 kamu araştırma kurumu, 8
firmadan toplam 225 araştırmacı, çalışma yürütüyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Haşan Mandal, "Aşı çalışmalarında, 9 aylık bir zaman dilimi içinde klinik öncesi
aşama tamamlanmış olacak." dedi.
Kaynak | Hürriyet

Bilim Kurulu Üyesi Azap: Mevcut vaka kadar daha Covid-19 hastası olabilir
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye'de kamuoyuyla
paylaşılan vakaların sadece PCR testi pozitif çıkan hastalar olduğunu belirterek,
mevcut vaka kadar daha Covid-19 hastası olabileceğini söyledi.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Hava kirlilliğine yol açan parçacıklarda koronavirüs tespit edildi
Bilim insanları havayı kirleten parçacıklarda Covid-19 hastalığına neden olan yeni tip
koronavirüs tespit etti. Bu konuda araştırma yapan bilim insanları virüsün bu şekilde
daha uzun mesafe katetmesine ve daha fazla insanın enfekte olmasına yol açıp
açmadığını anlamaya çalışıyor.
Kaynak | haberler.com

Bilim insanları, Covid-19'un yeni bir semptomunu buldu
Pennsilvanya Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ebbing Lautenbach,
ayak parmaklarında beliren lekelere dokunulduğunda yanma ve acı hissi
duyulduğunu belirtti.
Kaynak | posta.com.tr

Güneş ışınları COVID-19'a karşı korumaz
Alman Radyasyondan Korunma Dairesi (BfS), Trump'ın COVID-19'a karşı ışın
tedavisi önerisinin ardından bir açıklama yaptı ve güneşlenmenin COVID-19'a ya da
herhangi bir bulaşıcı hastalığın yayılmasına karşı bir tedbir olamayacağı yönünde
uyardı
Kaynak | ntv.com.tr

Belirti yok diye tedbiri bırakmayın
Ramazan ayı boyunca sosyal mesafe kuralına dikkat etmek gerektiğini belirten Prof.
Dr. Öner Dikensoy, "Kovid-19 hastalığında sadece hasta olanların değil, hiçbir
şikayeti olmayanların da boğazlarında virüsü taşıyabildiği biliniyor" dedi.
Kaynak | Karar

Çocukların aşılarını sakın ihmal etmeyin
Dr. Can Özoğlu, çocukların zamanı gelen aşılarının mutlaka yapılması gerektiğini
kaydederek, "Koronavirüs salgını nedeniyle elbette gereken önlemleri almalıyız,
ancak çocuklarınızın aşılarını ertelemeyin, yağmurdan kaçarken doluya
yakalanmayın" diye uyardı.
Kaynak | Posta İzmir

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Masa tenisi faaliyetleri 1 Haziran'a ertelendi
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini 1
Haziran'a erteledi.
Kaynak | dha.com.tr

Nevzat Atlığ'’a Saygı Konseri iptal edildi
26 Nisan 2020 tarihinde CRR Konser Salonu'nda yapılması planlanan Nevzat Atlığ’'a
Saygı Konseri, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

