Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Sağlık Bakanı Koca corona virüste son bilgileri paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs
kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisiyle ve tedbirlerle
kazanacağız." açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye
Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının
90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi. Bakanlığın internet
sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Kaynak | posta.com.tr

4 gün sokak yasak
30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, 23 Nisan
tatiliyle birleştirilip bu hafta 4 güne çıkarıldı. Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı
açıklamada kararı duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız
önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı
sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır" dedi.
Kaynak | Hürriyet

Konferansla açılış
Covid-19 hastalığı teşhisinde önemli olan bilgisayarlı tomografi cihazının Türkiye'deki
mevcudunun tüm Avrupa'daki toplam sayıdan daha fazla olduğunu söyleyen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde bu ülkede doğru
dürüst ambulans bile yoktu. Bugün 5 bin 400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracı ile
en modern ambulans filolarına sahibiz." dedi
Kaynak | Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs ile mücadelede birlik çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek
gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize
güvenle bakabiliriz." ifadelerini kullandı. Erdoğan iletisinde, Türkiye'nin Kovid-19
mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirdiğine dikkati çekerek, yapılan
çalışmaların bilgisinin yer aldığı görsele yer verdi.
Kaynak | milliyet.com.tr

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip
corona virüs (Covid-19) salgınında dünyanın henüz "en kötü durumla" karşılaşmadığı
uyarısında bulundu. Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video
konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, dünyanın salgının üstesinden
gelmek için ulusal ve küresel ölçekte birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak | ntv.com.tr

Teravihlerinizi evde kılın
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen
"Ramazan ve Sorumluluk Bilinci' temalı '2020 Yılı Ramazan Ayı' tanıtım toplantısında
yaptığı konuşmada, 23 Nisan Perşembe akşamı kılınacak teravih namazının ardından
cuma günü tutulacak ilk oruçla ramazan ayının başlayacağını belirtti. Ramazanın, bu
yıl Kovid-19 salgınının gölgesinde idrak edileceğini hatırlatan Erbaş, ramazanın büyük
oranda evlerde geçirileceği için din hizmetlerini de buna göre planladıklarını belirtti.
Kaynak | Karar

Ramazan ayı için corona virüs tedbirleri
Corona virüs salgını sürerken, Ramazan ayına da sayılı gün kaldı. Bu yıl virüs
tedbirleri kapsamında, camilerde teravih namazı kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı

Ali Erbaş, tedbirler kapsamında iftar sofraları kurmak yerine de iftar, gıda ve bayramlık
paketlerin dağıtılacağını açıkladı.
Kaynak | ntv.com.tr

Kısa çalışma başvurusu 3 milyonu aştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma
Ödeneği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni corona virüsü tedbirleri
kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için
uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini
anımsatan Bakan Selçuk, başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini
bildirdi.
Kaynak | sozcu.com.tr

YÖK Başkanı Saraç yurt dışındaki akademisyenler ve öğrencileri uyardı
YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, "Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ülkemize
dönüşlerine ilişkin yürütülen çalışmalar doğrultusunda 72 ülkeden 105 sefer
planlanmaktadır. Yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen akademisyen ve
öğrencilerimizin ilgili büyükelçilik/başkonsolosluklar ile iletişime geçmeleri önem
taşımaktadır" dedi.
Kaynak | iha.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

IMF Başkanı Georgieva: Covid-19 krizi Büyük Bunalım'dan da ağır
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 pandemisinin
yarattığı krizin, 1930'larda yaşanan Büyük Bunalım'dan dağa ağır olduğuna dikkat
çekti.
Kaynak | ntv.com.tr

Kira davaları patlayabilir
Salgın nedeniyle binlerce işyeri faaliyetlerine ya ara verdi ya da durdurdu. Bu süreçte
gerek işyeri gerekse konut kiralarında ödemeler aksadı. Hukukçular, geçen yıl icra
dosyaları arasında yüzde 1-2 civarında olan kira ödememe oranının bu yıl yüzde 2025'lere kadar çıkacağı projeksiyonunda bulunuyor.
Kaynak | Dünya

BDDK kredi musluklarını açacak bir karar aldı
COVID-19 salgınıyla birlikte yaşanan güçlükler karşısında ekonomi yönetiminin aldığı
tedbir kararları doğrultusunda, bankacılık sektörüne kredi limitlerini kullandırmaları
için sürekli talepte bulunduklarını hatırlatan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Ünverdi, "BDDK'nın attığı bu adı,m, kredi taleplerinin karşılanması ve dolayısıyla
ekonomi çarklarının dönmesine yönelik önemli bir karar" dedi.
Kaynak | Dünya

Empati kurabilen CEO'lar Covid-19 krizini aşacak
Covid-19 krizinin yarattığı belirsizlik ortamı ve öngörülemeyen riskler karşısında,
CEO'lar şirketlerinin nasıl etkileneceği ve bundan sonra ne yapmaları gerektiği ile
ilgili çözüm yolları arıyor. Şirketlerin salgının farklı aşamalarıyla başa çıkmaya
çalıştıkları, zira salgının etkilerinin coğrafyaya ve sektörlere göre değişiklik gösterdiği
biliniyor. Deloitte, Covid-19 krizini başarılı yönetmek için beş temel liderlik şeklinin ön
plana çıktığını açıkladı.

Kaynak | Sözcü

'Çin ile güçlü işbirliği için imkanlar hazır'
61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye'de ihracatın tek çatı
kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Covid-19 sürecinde daralan
uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve
süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için
eylem planlarını devreye alıyor. TİM, bu kapsamda büyükelçileri ağırladığı 'TİM
Export Talks' online paneller serisine başladı. Türkiye Pekin Büyükelçisi Abdülkadir
Emin Önen ülkede hayatın normale dönmeye başladığını belirterek "Çin'de her
kesimle güçlü temaslarımız var. İhracatçılarımız için güçlü fırsat ve imkanlar hazır"
dedi.
Kaynak | iha.com.tr

İspanya ekonomisi yüzde 13,6 küçülebilir
İspanya Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı ülke
ekonomisinde bu yıl yüzde 13,6'ya varan daralma öngörüldüğünü açıkladı. Merkez
Bankası'nın yayımladığı raporda, Covid-19'dan ekonomik boyutta Avrupa'da en fazla
etkilenecek ülkelerden birinin İspanya olacağı belirtildi.
Kaynak | dunya.com

Çin'de faiz indirimi sonra Asya piyasaları yükseldi
Çin'de Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi canlandırmak ve şirketlerin
borçlanma maliyetlerini azaltmak için, politika faizi olan temel borç verme faiz oranları
ikinci kez düşürülmesinin ardından, Asya piyasaları yeni haftaya yükselişle
başladılar.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Otomotiv satış sonrasında üretime devam edenler artıyor!
Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Corona virüsü (COVID-19) salgını sürecinde
üretim ve hizmet çarklarının durmadığı otomotiv satış sonrası sektörü, yaşadığı kaybı
diğer sektörlere oranla daha kısa sürede kapatmayı hedefliyor. Otomotiv Satış
Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği'nin (OSS) düzenlediği Koronavirüs Etki
Araştırmaları'nın ikincisi de azalan talep doğrultusunda hızın düştüğü ancak hizmet
ve üretimin durmadığı pazardaki tabloyu ortaya koydu.
Kaynak | sozcu.com.tr

'Ekonomik pandemi'nin panzehiri e-ihracat
Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu,
"Küresel ticaret, ihracat ve fuarlar ortalama 3 yıl eskisi gibi olmayacak. Ticaret
Bakanlığımızın ve ihracatçı birliklerimizin öncülüğünde alt yapısı güçlü ve
sürdürülebilir bir e-ihracat platformu kurulmalı" ifadelerini kullandı.
Kaynak | ntv.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler

Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde can kaybı 170 bini geçti
Küresel salgınla ülkelerin savaşı devam ederken dünya geneli vaka sayısı 2 milyon
470 bini aştı. Küresel salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 170 bini geçti.
Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 547
artarak 20 bin 265'e yükseldi. Öte yandan, son bir günde İtalya'da 454, İngiltere'de
449, İspanya'da 399, ABD'de ise bin 590 kişi hayatını kaybetti. Corona virüse
yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 640 bini geçti.
Kaynak | ntv.com.tr

ABD'de Korona virüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini
arttırmaya devam ederken, salgının merkezi haline gelen ABD'de korona virüs
bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de
korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 565'e yükseldiğini
duyurdu. ABD'de toplam korona virüs vaka sayısı 764 bin 265'e ulaştı.
Kaynak | iha.com.tr

Almanya'da 5 Türk corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg ve Münih
bölgelerinden 5 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin
aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları
öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle ölen Türklerin sayısı
92'ye yükseldi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 146 bin 653'e, can kaybı sayısı ise 4
bin 706'ya çıktı.
Kaynak | haberler.com

DİSK: İşçiler arasındaki koronavirüs vaka sayısı Türkiye ortalamasının 3 katı
Türkiye Devrimci İşçi Konfederasyonu (DİSK) koronavirüs (corona virüs) raporunu
yayınladı. Raporda işçiler arasındaki vaka sayısının Türkiye ortalamasının 3 katı
olduğu açıklandı.
Kaynak | karar.com

COVID-19 tedavisine Atabay'dan 4 yeni ilaç
Atabay İlaç, COVID-19 tedavisinde kullanılabilecek 4 yeni ilaç üzerinde çalıştığını
duyurdu. Atabay İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Atabay, bitmiş
ürünleri bir ay içinde Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceklerim söyledi.
Kaynak | Dünya

Kütahya'ya getirilen 334 Türk işçisinin karantina süreci tamamlandı
Korona virüs Covid-19 sürecinde Irak'ın Bağdat kentinden Türkiye tarafından
tahliyeleri gerçekleştirildikten sonra Kütahya'daki KYK yurtlarında karantina altına
alınan 334 işçi, 14 günlük sürenin ardından memleketlerine gönderildi.
Kaynak | iha.com.tr

Dev tahliye başladı
Kovid-19 nedeniyle daha önce 70 ülkeden 25 bin kişiyi tahliye eden Türkiye,
Ramazan kapsamında 72 ülkede daha operasyon başlattı. 3 bin 269 kişinin
getirileceği Almanya'ya ilk sefer düzenlendi. Frankfurt'tan alınan gurbetçiler İstanbul'a
getirildi. 25 bin kişi için Türk Hava Yolları 103 uçakla 195 sefer gerçekleştirecek.
Tahliye edilenler de 62 ilde karantinaya alınacak.
Kaynak | Karar

1 hafta dikkatsizlik, salgın sürecini 3-4 hafta uzatıyor
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin'de bizzat tanık olduğu
COVID-19'la mücadeleyi anlatırken "Önlemlere dikkat edilmeyen her bir hafta
salgının bitiş veya kontrol altına alınma süresini 3-4 hafta öteliyor" uyarısında
bulundu.
Kaynak | Hürriyet

Uluslararası hukukçulara göre Çin corona virüsün küresel zararlarından sorumlu
Milyonlarca kişiye bulaşan ve şimdiye kadar yaklaşık 150 bin kişinin hayatını
kaybetmesine yol açan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), Çin ile başta ABD olmak
üzere uluslararası toplumun çok sayıda üyesini karşı karşıya getirdi. Uluslararası
hukuk uzmanları, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemiye dönüşen yeni tip
koronavirüsün yol açtığı küresel zararlardan Pekin yönetiminin sorumlu olduğunu
değerlendiriyor.
Kaynak | sabah.com.tr

Astana masası yeniden kuruluyor
Dünya gündeminin koronavirüse kilitlendiği süreçte dikkat çeken gelişme yaşandı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Şam'da Esad'la bir araya geldi.
Görüşme, korona önlemleri kapsamında maskeyle gerçekleştirildi. Zirvede Zarif,
Rusya, İran ve Türkiye'nin yakın zamanda Suriye anayasa komitesi ve İdlib'deki
durumun ele alınacağı 'Astana formatlı' görüşme planladıklarını öne sürdü.
Kaynak | Karar

Kamplarda kaygı giderek artıyor
İç savaşın dokuz yılı aşkın süredir devam ettiği, binlerce ölüme, milyonlarca kişinin
yerinden edilmesine sebep olan çatışmaların gölgesindeki Suriye'de siviller, Covid-19
salgınına karşı savunmasız durumda. Ülkede tespit edilebilen vaka sayısı 39'a
ulaşırken Reuters ajansına göre, son aylarda ağır çatışmalara sahne olan İdlib
vilayetindeki kamplarda barınan siviller salgın endişesiyle harabeye dönmüş binalara

yerleşmeye başladı.
Kaynak | Cumhuriyet

Kovid'i etiketledik 'entübe'yi aradık
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 günlük yaşam olmak üzere eğitim ve iş hayatının
da dijital mecralara kaymasına sebep oldu. Bu süreçte insanların internette virüsle
ilgili aramaları öne çıktı. Salgın sonrasında Türkiye genelinde internette yapılan en
popüler aramalar, EBA TV, La Casa De Papel, entübe, kısa çalışma ödeneği, Aytaç
Yalman ve Ziraat kredi başvurusu oldu.
Kaynak | Karar

ABD Başkanı Trump: 'İran isterse yardım edebiliriz'
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da korona virüsü ilişkin düzenlediği günlük
basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele
kapsamında İran'a isterlerse yardım edebileceklerini ve ülkede ölü sayısının çok
daha fazla olduğunu belirterek, "İran bu konuda yardıma ihtiyaç duyarsa, eğer
isterseler yardım etmek isterim. Kesinlikle bu konuda istekli olurum" dedi.
Kaynak | iha.com.tr

Sürdürülebilir Gıda Platformu üyeleri COVID-19 için toplandı
Herkes için sağlıklı, güvenilir ve daha iyi gıda hedefi doğrultusunda gıda
sistemlerinde değişimi hızlandırmak amacıyla kurulan "Sürdürülebilir Gıda Platformu"
COVID-19'un gıda sektörüne olan etkilerini ve SGP olarak yapılabilecekleri
konuşmak üzere ilk çevrimiçi toplantısını üyelerinin geniş katılımıyla 2 Nisan'da
gerçekleştirdi.
Kaynak | Dünya

IKBY Sağlık Bakanı Berzenci: 'Korona virüse karşı zafer yakın'
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanı Saman Berzenci gerçekleştirdiği basın
toplantısında, korona virüsle mücadelenin iyi bir şeklide yürütüldüğünü belirterek,
"Korona virüs şüphesiyle günlük testler devam ediyor. Belli aşamalar sonrası yakın
bir zaman içerisinde korona virüse karşı zaferimizi ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak | iha.com.tr

Virüs onların çalışmasına engel olmuyor
Korona virüs Covid-19 salgını kapsamında uygulanan önlemler, vatandaşları da
yakından etkiliyor. Bazı meslek gurupları işlerine gidemezken, tarım ile uğraşan
vatandaşlar üretimlerine devam ediyor. Türkiye'nin en önemli geçim kaynaklarından
biri olan tarım sektörü, korona virüs sürecinde de vatandaşlara hizmet verebilmek için
var güçleriyle çalışıyor. Eskişehir'de tarım ile hayvancılık ile uğraşan Baran Türkmen,
Türkiye'nin salgın sürecinden güçlü bir şekilde çıkacağını ve tarımın ne kadar önemli
olduğunu ifade etti.
Kaynak | iha.com.tr

Virüs, gıdanın petrolden değerli olduğunu gösterdi
Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu YK Başkanı Aysun Nalbant, COVID19 pandemisinin insanın yaşam ve üretim hızını minimalize ederek dünyayı etkisi
altına aldığını, ancak Türkiye'nin de kendisiyle yüzleşmesini sağlayarak 'sosyal
devlet' kavramının içini doldurduğunu söyledi.
Kaynak | Dünya

Koronavirüs Sağlık Haberleri

Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Kovid vücutta 27 gün yaşıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüsiin vücutta 14 ile 27 gün
arasında kalabileceğini söyledi. "14 günü aşan hastalarımız oldu. 27 güne kadar
temkinli olmakta fayda var" dedi.
Kaynak | Karar

Hastaların yüzde 60'ı önce koku ve tat kaybı yaşıyor
Kimyasal Duyuları Araştırma Küresel Konsorsiyumu adı verilen yapıda Türkiye'yi
temsil eden iki kişiden biri, ABD'de yaşayan Türk bilim adamı Dr. Hakan Özdener,
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özdener "Kovid-19 hastalarında daha hastalık
tablosu ortaya çıkmadan, tat ve koku kaybı hastalığın erken bulgusu olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu tat ve koku kaybı hastaların yüzde 60'ında görülebilen bir durum, bu
çok ciddi bir rakam" dedi.
Kaynak | Karar

Kalabalık ailelerde yaşlılar risk altında
Yaşlı bireylerin kendilerini ve sevdiklerini korumaları için en önemli adımın, salgın
kontrol altına alınana kadar evden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri
olduğunun altını çizen Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler, mikrobun bulaştığı kişilerle
aynı ortamda bulunulduğunda karşıdaki kişi öksürmese, hapşırmasa bile virüsün
kolaylıkla bulaşabileceğini ifade etti.
Kaynak | posta.com.tr

İstanbul Tabip Odası: Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 2 bine yaklaştı
İstanbul Tabip Odası, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık

kurumlarında 13-19 Nisan haftasında yaşananlara dair raporunu açıkladı. Raporda,
salgın mücadelesinin en ön saflarında yer alan hekimler, sağlık çalışanları için
"Filyasyon (bir hastalığın kaynağını bulmak/yayılma zincirini takip etmek) çalışmaları
düzenli ve yeterli ölçüde yapılmıyor. İstanbul'da bugüne kadar enfekte olan sağlık
çalışanı sayısı 2 bine yaklaştı" denildi.
Kaynak | karar.com

Koronavirüs beyin sağlığını da etkileyebilir
Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı ve Türk Nöroşirürji Derneği Üyesi Prof.
Dr. Ersin Erdoğan, virüslerin, mantarların ya da diğer nadir görülen
mikroorganizmaların beyin enfeksiyonlarına neden olabileceğine dikkat çekti.
Kaynak | Akşam Güneş

İmmün plazma uygulanan hastaların sağlık durumu iyiye gidiyor
EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Dünya Sağlık Örgütü'nce (WHO)
koronavirüse karşı önerilen immün plazma yöntemi ile tedaviye başlandı. Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, plazma tedavisinin, hastaların iyileşme sürecini
hızlandırdığını ve iyileşme olasılığı düşük olan hastaların iyileşme şansını artırdığını
söyledi. Turhan, "Hastalarımızın tedavisi şu ana kadar çok iyi gidiyor" dedi.
Kaynak | haberler.com
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EVTEKS – 26. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı ertelendi
EVTEKS – 26. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı, ITF - İstanbul Fuarcılık ve
TETSİAD’ın almış oldukları ortak karar ile Covid-19 önemlemleri kapsamında 25-29
Ağustos 2020 tarihine ertelenmiştir.
Kaynak | cnrevteks.com

Yalın konseri iptal edildi
21 Nisan 2020 tarihinde GAÜN Mâvera KSM - Ana Salon'da yapılması planlanan
Yalın konseri Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Festival ISPARTA iptal edildi
21 Nisan 2020 tarihinde İyaş AVM Bulvar Açıkhava'da yapılması planlanan Festival
ISPARTA, Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

