Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Türkiye'de son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de corona virüste son durum belli oldu. Son 24 saatte 4056 kişiye corona virüs
tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908
oldu. Corona virüs tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 2142 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı: "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa
buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test
hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme
eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım."
Kaynak | milliyet.com.tr

İlerleyen günlerde gerekirse artıracağız
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, katıldığı televizyon
programında önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal yardım miktarını 180 milyon
çıkarıldığını belirten Bakan Selçuk, "2.3 milyon haneye biner lira ulaştırmayı
hedefliyoruz. Faz 2'nin kriterleri henüz belli değil." dedi. Selçuk, "Sosyal yardımlarda
vakıflara ödenen periyodik payları ilerleyen günlerde gerekirse artıracağız" ifadelerine
yer verdi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Yoğun bakımlar dolu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yoğun bakımların doluluk oranını yüzde 63 olarak
açıkladı. İstanbul'da yoğun bakımların büyük oranda dolu olduğu bazı yerlerde
ameliyathaneleri de yoğun bakım olarak hazırlandı, agresif bir artışta buraların da
kullanılabileceği belirtildi.
Kaynak | Cumhuriyet

Özel hastanelerde tedavi ücretsiz olacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişikliğe
gidilerek "acil hal" tanımı yeniden belirlendi. Değişiklikle, koronavirüse yönelik tanı ve
tedaviler, özel hastanelerde ücret alınmayan işlemler arasına eklendi.
Kaynak | Cumhuriyet

İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız karantinada
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Star TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız
karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var." dedi.
Kaynak | ntv.com.tr

Türkiye, covid-19 ile mücadelede örnek ülke
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Türkiye'nin yeni tip corona
virüs (covid-19) ile mücadelede örnek bir ülke olduğunu belirtti.
Kaynak | milliyet.com.tr

Korkmayın onlardan bize bulaşmıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla İlgili en çok tartışılan konulardan
biri de, COVID-19'un evcil hayvanlardan insanlara bulaşıp bulaşmadığı. Konuya ilişkin
çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÛ) epidemlyolog Maria Van
Kerkhove, bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini ancak
virüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini söyledi.
Kaynak | Hürriyet

Corona virüs ile ilgili kritik açıklama: 10 kat daha fazla öldürücü
Gelen son dakika haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros
Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (covid-19) ölüm oranının gripten
(influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan COVİD-19 Türkiye Web Portalı'na destek
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK'ın sanal ortamda yeni tip koranavirüse
(Kovid-19) karşı araştırma ekosistemini bir araya getirmek ve yararlı bilgilerin
paylaşılması amacıyla kurduğu portala tarımsal konularda destek veriyor.
Kaynak | aa.com.tr

Sağlık Bakanlığı ofis ve iş yerlerindeki önlemleri açıkladı
Sağlık Bakanlığı kapalı ofis ve iş yerlerinde corona virüsü ile mücadele kapsamında
alınması gereken önlemleri 15 madde ile duyurdu. Bakanlık, bu ortamlarda
çalışanların maske takmasının zorunlu olduğunu belirterek, klavyelerin yüzde 70 alkol
ile silinmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.
Kaynak | sozcu.com.tr

İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor: Ücretsiz izinde günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek
Tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınının ekonomiye etkileriyle ilgili olarak yeni bir yasa teklifi hazırlanıyor. Fesih
yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere,
işsizlik fonundan günlük 39.24 TL ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan
ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.
Kaynak | patronlardunyasi.com

Bakan Soylu'dan 'şehir değiştirmeyin' çağrısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle
vatandaşlara "şehir değiştirmeyin" çağrısında bulundu. Bakan Soylu, paylaşımında,
"Evimizi terketmeyelim. Şehrimizi kesinlikle terketmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal
etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim. İnanmaya devam edelim" ifadelerini
kullandı.
Kaynak | ntv.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

IMF Başkanı'ndan Türkiye açıklaması
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Bloomberg TV'de katıldığı programda kurumun
Türkiye ile ilişkilerine dair bir soru üzerine "Türkiye dahil tüm ülkelerle yapıcı temas
içinde olduklarını" açıkladı. Georgieva, Türkiye ile temaslara dair somut bir
açıklamada ise bulunmadı. Güne 6,78 seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru, IMF
Başkanı'nın sözleri sonrasında 6,62'ye kadar geriledi.
Kaynak | sozcu.com.tr

Salgın yarım milyar kişiyi yoksul bırakacak
Yeni tip koronavirüs tüm dünyayı ekonomik tehlike altına aldı. Oxfam raporuna göre,
gelişmekte olan ülkelere acil yardım yapılması gerekiyor. Aksi bir durumda rapor,

yarım milyar kişinin yoksullukla yüz yüze kalacağını içeriyor. WFP ise 500 bin kişinin
açlık sınırının altında olduğunu söylüyor. WT0 raporları da küresel ticaretin yüzde 32
azalmasını beklerken, 5 trilyon dolar da uçma tehlikesinde.
Kaynak | Karar

Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için 2020'ye yönelik büyüme tahminini
koronavirüs öncesinde açıkladığı %3'ten %0.5'e düşürdü. Kuruluş, dün yayınladığı
raporda Covid-19'un Türkiye'de büyümeyi ve hane halkı gelirini düşürmesinin
beklendiğini vurguladı.
Kaynak | Sözcü

COVID-19 piyasaları eritirken, sürdürülebilir fonlar güvenli liman oldu
Morningstar tarafından yayınlanan son verilere göre, COVID-19 nedeniyle
ekonomide yaşanan yavaşlamanın sonucu olarak, çevresel, sosyal ve yönetişim
(ÇSY) performansı yüksek şirketler son dönemde yatırımcıların odak noktası olmuş
durumda.
Kaynak | Dünya

Destekler 'çadırımız' olacak
İstanbul Ticaret Odası, hükümetin koronavirüse karşı aldığı ekonomik tedbirlerden
tüm üyelerinin yararlanması için yeni bir bilgilendirme kampanyası başlattı. İTO'dan,
COVID-19'a karşı alınan ekonomik tedbirler için bilgilendirme kampanyasının
tanıtımında internet sitesi, sosyal medya kanalları ve oda gazetesi başta olmak
üzere, üyelere ulaşılan tüm mecralar kullanılacak.
Kaynak | Dünya

Fed'den "salgının etkisi geçene kadar sıfır faiz" sinyali
ABD Merkez Bankası (Fed), Covid-19 salgınının ekonomideki etkisi geçene kadar
faiz oranlarının "sıfır" düzeyinde tutulacağı sinyalini verdi. Fedederal Açık Piyasa
Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarına göre, Ekonomide önümüzdeki aylarda
sert düşüş bekledikleyen Fed politika yapıcıları, Covid-19 salgını ivme kaybetmeye
başlayınca yavaş toparlanma öngörüyor.
Kaynak | ntv.com.tr

Bankalar destek vermezse kendileri de zor duruma düşer
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı A. Akgün Altuğ, COVID-19 salgını
nedeniyle iş dünyasının yaşadığı ekonomik daralmaya dikkat çekerek, bu zorlu
süreçte özellikle finansman desteğinin en önemli unsur olduğunu vurguladı.
Kaynak | Dünya

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Antalya OSB, fabrikalara 50 bin maske dağıttı
Antalya İL Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs (Covid-19) salgınından korumak ve
yayılmasını engellemek için alınması gereken tedbirler kapsamında toplu olarak
çalışılan fabrika, atölye gibi işyerlerine müşterilerin ve çalışanların sadece maske ile
girebilmesini kararlaştırdı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Antalya'da bazı iş yerleri haftasonu kapalı
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca. koronavirüs salgınından korumak ve
yayılmasını engellemek için il genelindeki işyerlerinin açılış-kapanış saatleri yeniden
düzenlendi. Buna göre, il genelindeki tüm marketlerin 09.00- 21.00 saatleri arasında
hizmet vermesi kararlaştırıldı.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

'Covid-19 Savar' ile askeri bölgeler dezenfekte edildi
Mamak Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yerli
üretim 'Covid-19 Savar' ile Askeri Kışla ve Çevik Kuvvet Bölgeleri'ni dezenfekte etti.
Kaynak | milliyet.com.tr

Muratpaşa, korona virüsle mücadelesini dünyayla paylaşıyor
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüs salgınına karşı verdiği mücadele ve
uygulamalar, farklı ülkelerinden yüzlerce belediyenin parçası olduğu uluslararası
ağların internet sitelerinde yer aldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Paris,
Barselona, Milano gibi şehirlerin bu ağlar üzerinden yaptığı paylaşımları sürekli takip
ederken, önerilerde de bulunuyor.
Kaynak | iha.com.tr

Ceyhan Belediyesi, korona virüs ile mücadeleye aralıksız devam ediyor
Ceyhan Belediyesi'nin tüm dünyada can kayıplarına neden olan korona virüs
tehdidine karşı ilaçlama çalışmaları ilçenin bütün mahallelerinde devam ediyor.
Belediye ekipleri, yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, özel kıyafetler giyip,
maske takarak sürdürdükleri dezenfekte işlemini Ceyhan'ın 31 merkez mahallesinde
ve çevre mahallelerde sürdürüyor.

Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde virüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 570 bini,
iyileşen kişi sayısı 350 bini ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92 bini aştı. Öte
yandan, Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a
yükseldi. Son bir gün içinde İtalya'da 610, İngiltere'de 881, İspanya'da bir günde 683,
ABD'de bin 890 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak | ntv.com.tr

AB ve BM Covid-19'u görüştü
Avrupa Birliği, (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep
Borrell'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gerçekleştirdiği
telefon görüşmesinde özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerindeki etkileriyle
Covid-19'un ele alındığı bildirildi.
Kaynak | iha.com.tr

Corona hastalarına evde telefonla takip
Corona virüsle mücadelede hasta ve temaslıların takibi önemli bir rol oynuyor. Bu
kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen pandemi izolasyon takip sistemi

hayata geçti. Cep telefonlarına indirilecek uygulama sayesinde hasta ve temaslıların
hareketleri takip edilecek. Uyarılara rağmen kurallara uymayanlara ceza kesilecek.
Kaynak | ntv.com.tr

Entübasyon kabini Türkiye'de ilk kez kullanılmaya başlandı
Corona virüs salgınıyla mücadelede riskli grupta yer alan sağlık personellerinin
maksimum seviyede korunması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda sağlık
personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla Bursa'da özel bir
otomobil firması ve hastanenin anestezi uzmanlarının ortaklaşa çalışması ile
geliştirilen entübasyon kabini, Türkiye'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi'nde hizmete
girdi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Covid-19 için 'yerli ve milli' test kitleri ve cihazı geliştiriliyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Teknoloji Kazanım
Projesi olarak desteklenen BIOSENS - Biyolojik Harp Maddelerinin Tespit ve Teşhis
Sistemi, ODTÜ Teknokent şirketlerinden NANOBİZ Teknoloji A.Ş. tarafından
geliştirildi. NANOBİZ şirketi, bu sistemi kullanarak tüm Covid-19 virüs teşhisinin milli
ve yerli olarak yapılabilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak | iha.com.tr

Sivas'ta üretildi! Sağlıkçılar ile hastanın temasını engellemek için geliştirildi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) salgınından dolayı
özellikle entübasyon yapacak anestezi uzmanı ve doktorlarla birlikte diğer sağlık
personelini korumak amacıyla yerli ve milli imkanlarla kamu üniversite sanayi iş
birliğiyle "LarinCOVIDeo" adlı video laringoskop cihazının prototipi üretti.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Japonya'da salgın hızlandı
Olağanüstü Hal ilan edilmesine rağmen Japonya'da koronavirüs vakalarındaki artış
hızlandı. 525 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 6 bin 209'a yükseldi. 2 kişinin
daha hayatını kaybetmesiyle de ölü sayısı 119'a çıktı.
Kaynak | Posta

DSÖ'den çocuklara koronavirüs kitabı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 50'den fazla kuruluşla birlikte, Türkçe'nin de aralarında
bulunduğu 36 farklı dilde 6-11 yaş arası çocuklar için 'Benim Kahramanım Şensin,
Covid-19 ile Savaşan Çocuklar' kitabı hazırladı. Kitaptaki 'Ario' isimli karakter,
çocuklara koronavirüsten nasıl korunabileceklerini, salgın ile birlikte değişen dünyaya
nasıl adapte olabileceklerini anlatıyor.
Kaynak | Cumhuriyet

Merkel'den kritik corona virüs açıklaması
Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını sebebiyle
ülkede yaklaşık 3 hafta önce alınan tedbirlerin daha fazla sıkılaştırılmasına ihtiyaç
duyulmadığını söyledi. Merkel ayrıca aşı bulunana kadar salgının süreceğini ifade
ederek "Bu, virüs ile yaşamak anlamına geliyor." dedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Almanya'da korona nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 349'a çıktı
Almanya, 113 bin 296 kişi ile dünyada en çok yeni tip koronavirüs vakasının
görüldüğü ilk 4'üncü ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2
bin 349'a çıktı. Ülkede son 24 saatte 333 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken 5 bin
633 kişide daha virüs tespit edildi.
Kaynak | karar.com

Solunum cihazı çoklayıcı aparatı üretim dosyası paylaşıma açıldı
Yakın Doğu Üniversitesi, KOVİD-19 tedavi sürecinde hayati önemi olan solunum
destek cihazlarının birden fazla hastada kullanımını sağlamak amacıyla İnovasyon
Merkezi ve 3D Laboratuvarı mühendisleri tarafından üretilen ara bağlantı ve
aparatlarının yazılım dosyasını paylaşıma açtı.
Kaynak | Sabah Güney

Rakamlar gizleniyor mu?
CHP Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, "Yaşlıların ölüm nedenine COVID-19
yazılmıyor. Bu şekilde ölüm oranlarını düşük gösterip buradan bir başarı hikayesi
çıkarmak istiyorlar" dedi.
Kaynak | Korkusuz

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Yaz gelince de salgın sürebilir
ABD'de Ulusal Bilimler Akademisi'nin Beyaz Saray'a gönderdiği raporda, havaların
ısınmasıyla COVID-19 salgınının yavaşlayacağı beklentisine çok fazla umut
bağlanmaması gerektiği vurgulandı. Hastalığı ilişkin bulguların, salgının sosyal
mesafe ve benzeri önlemlerle gerilediğinin görüldüğü ancak güneş ve nemin diğer
virütik hastalıklarda olduğuna benzer bir etki yaratacağına dair güçlü bir veri

bulunmadığı belirtildi.
Kaynak | Hürriyet

Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan sigara içenlere uyarı: 2,4 kat daha ağır seyrediyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Wuhan'da
yapılan araştırmada Covid-19 olup, sigara içenlerde hastalığın ağır seyretme
olasılığının 2,4 kat daha yüksek olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Kara, "Şimdi
sigarayı bırakma zamanı" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Corona virüsü aşısı insan üzerinde denenecek
Corona virüsü aşısı çalışmaları tüm dünyada ve Türkiye'de normal şartlarda
olabileceğinden hızlı devam ediyor. Çarşamba günü, Maryland merkezli bir
biyoteknoloji şirketi olan Novavax, aşı adayı için Mayıs ayı ortasında Avustralya'da
insan denemelerine başlayacağını söyledi.
Kaynak | sabah.com.tr

Aşı için deneyler bu ay başlayacak
Oxford Üniversitesi, koronavirüse karşı gelişince çalıştıkları aşının, 500 kişi
üzerindeki deneylerine bu ay başlayacaklarını açıkladı. Deneylerin eylül ayına kadar
süreceği öğrenilirken araştırmacıların aşıyı sonbahara yetiştirmeyi planladıkları
öğrenildi.
Kaynak | Cumhuriyet

Corona virüste mayıs ayında gerileme bekleniyor
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Mesut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, corona virüsün yükselme eğrisine
dair bilgiler verdi. Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona
virüs tehdidinin devam ettiğini belirten Yılmaz, "Kovid-19"un Türkiye'de nisan ayının
sonu gibi zirve yapmasını, mayıs ayında ise düşüşün başlamasını bekliyorum" dedi.
Kaynak | posta.com.tr

Antikor naklini hemen yaparız
AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Sağlık Bakanlığının iyileşen koronavirüs
hastalarından tedavi görenlere plazma nakliyle ilgili izni verdiğini belirterek,"Hemen
bu nakli yapabiliriz"dedi. Rektör Ünal, iyileşen hastaların kanındaki antikorların,
mikrobiyolojik ajana karşı tecrübeli birer asker olduğunu söyledi.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

NKÜ'de, 'İmmün Plazma' çalışmaları sürüyor
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, koronavirüsle mücadele
kapsamında 'İmmün Plazma' çalışmalarının sürdüğünü belirterek, sağlık alanında
farklı bölümlerden 12 kişilik uzman ekipten oluşan Sağlık, Araştırma Geliştirme ve
Teknoloji Komisyonu kurduklarını söyledi.
Kaynak | haberturk.com

'Covid-19 beyinde ciddi hasarlara neden olabilir'
Rusya St. Petersburg Büyük Petro Üniversitesi'nden Virüsolog ve Onkolog Andrey
Kozlov, Koronavirüs'ün beyinde ciddi hasarlara yol açabileceğini söyledi.
Kaynak | t24.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

39. İstanbul Film Festivali ertelendi
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak değerlendirilen koronavirüs COVID19 salgınının yayılmaması için Türkiye’'de alınan önlemler göz önünde
bulundurularak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 10-21 Nisan 2020
tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali'nin yıl içinde ileri
bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Festivalin düzenleneceği tarihler
önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Kaynak | iksv.org

Dolu Kadehi Ters Tut & Perdenin Ardındakiler konseri ertelendi
10 Nisan 2020 tarihinde Şarlo Stage Bursa'da yapılması planlanan Dolu Kadehi Ters
Tut & Perdenin Ardındakiler konseri Covid-19 önlemleri kapsamında ertelendi.
Kaynak | biletix.com

Marina Abramović: Arşiv Röportajları etkinliği iptal edildi
10 Nisan 2020'de Akbank Sanat'ta yapılması planlanan Marina Abramović: Arşiv
Röportajları etkinliği Covid-19 önemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | akbanksanat.com

Black Night House Music konseri iptal edildi

10 Nisan 2020 tarihinde Hayal Kahvesi Emaar'da yapılması planlanBlack Night
House Music konseri Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

