Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Can kaybı 725'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında, "Bugünkü
test sayımız 20 bin 23. Bugünkü vaka sayımız 3 bin 892. Bugün 76
vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu. Toplam hasta
sayısı 34.109. Toplam can kaybı 725. Vaka sayısının da yüzde 22'den yüzde
15'e indiğini görmüş oluyoruz" dedi.
Kaynak | Hürriyet

Bakan Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılanlar için maaş desteği başlatacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan
vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız"
dedi. Twitter hesabından paylaştığı video ile gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Albayrak, ekonomide yeni destek kalemlerini de
açıkladı.
Kaynak | ntv.com.tr

2 milyon 300 bin aileye sosyal yardım dağıtılacak!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kamuoyuna duyurduğu ve
corona virüsüyle mücadele için 2. faz sosyal yardım programı kapsamında
ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımın detaylarını açıkladı. 2 milyon
111 bin haneye geçtiğimiz hafta 1.000'er TL nakdi destek verildiğini hatırlatan
Selçuk; şöyle konuştu:"Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı
müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı."
Kaynak | sozcu.com.tr

Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul Genelgesi
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak kabul edilen Covid-19 salgını
ile mücadele kapsamında sağlık personellerinin dağıtımı ile ilgili Sağlık
Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir genelge
yayınlandı. Alınacak tedbirler kapsamında İstanbul iliyle ilgili düzenlemeler
dikkat çekiyor.
Kaynak | gazeteduvar.com.tr

Evsizler misafirhanelere yerleştirilecek
Virüsle mücadelede evde kalmanın önemi vurgulanırken evsiz ve kimsesizlerin
hastalıktan en çok etkilenecek kesim olacağı belirtiliyordu. Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk evsizlerin il sınırları içerisinde
bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirileceğini açıkladı.
Kaynak | Karar

MSB'den 'sosyal mesafe' kuralı paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında birlik,
karargâh ve kurumların ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına
uyulduğu açıklandı.
Kaynak | dha.com.tr

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan corona virüs değerlendirmesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip corona virüs salgınıyla
mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak,
"Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz" dedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
136 bin firmanın taksitleri ötelendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle
gerçekleştirilen kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs ile mücadele
kapsamında alman önlemler ve bunların ekonomiye yansımaları
değerlendirildi.
Kaynak | Hürriyet

Hazine nakit açığında rekor: 40,4 milyar lira

COVID-19 salgınının etkisiyle bütçe gelirlerinin azalması ile birlikte kamunun
harcama ve transferlerinde yaşanan hızlı artış, bütçe nakit dengesinde tarihi
rekor açığa neden oldu. Mart ayında nakit dengesi 40 milyar 445 milyon lira
açık verdi. Bu rakam, aylık bazda şimdiye kadar kaydedilen en yüksek açık
tutarı oldu.
Kaynak | Dünya

5 milyon emekçinin işi tehlikede
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, imalat sektöründe 5 milyona
yakın emekçinin işsizlik tehdidi altında olduğunu belirterek, iktidarın salgın
mücadelesiyle eşzamanlı olarak "korona sonrası" krizden çıkış stratejisi
oluşturması gerektiğini bildirdi.
Kaynak | Dünya

AliExpress pazaryeri komisyonunu sıfırladı
Alibaba Group bünyesindeki küresel e-ticaret pazaryeri AliExpress, Covid-19
salgınından etkilenen yerel satıcı ve işletmeler için vereceği destek paketini
açıkladı.
Kaynak | Sözcü

Çelik üretiminde yüzde 50 düşüş bekleniyor
Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P'nin emtia ve enerji piyasalarıyla
ilgili birimi Platts, virüs salgınına bağlı olarak Türkiye'nin çelik üretiminde
Nisan ayı ile birlikte yüzde 50'nin üzerinde düşüş bekliyor. Kuruluşun COVID19 salgınının etkilerini değerlendirdiği raporda, Türk çelik devlerinin ardı
ardına üretime ara verdiğine işaret edildi ve yaşanan talep düşüşünün,
üreticilerin fiyatları üzerinde baskı yaptığına dikkat çekildi.
Kaynak | Dünya

Firmaların yarısı % 50'den fazla ciro kaybetti!
COVID-19 salgınının ekonomiye olan etkileri. TÜRKONFED, TÜSİAD ve
UNDP Türkiye koordinasyonunda kurulan Hedefler İçin İş Dünyası
Platformu'nun düzenlediği kapsamlı bir anket ile gözler önüne serildi. 'COVID19 İşletme Etki ve İhtiyaç Anketine katılan KOBİ ağırlıklı 780 şirketin yüzde
54'ü, salgın nedeni ile cirolarının en az yarısını kaybettiklerini açıkladı.
Kaynak | Dünya

Zade Vital, üretimi 3 vardiyaya çıkardı
Türkiye'nin en büyük takviye sağlık ürünleri üreticilerinden Zade Vital, salgın
döneminde vardiyayı 3'e çıkardı. Firma bu dönemde istihdamına da 25 yeni
kişiyi ekledi. Konya'daki tesislerinde GMP standartlarında yıllık 1 milyar kapsül
üreten marka, ABD pazarında da ciddi talep görüyor.
Kaynak | Dünya

IMF: Çin'de umut verici toparlanma belirtileri var
Uluslararası Para Fonu (IMF), Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de sınırlı
ama umut verici toparlanma belirtileri olduğunu açıkladı. IMF uzmanları, "Tüm
ülkelerdeki ekonomik hasar, yeni enfeksiyon sayısındaki keskin artış ve
hükümetlerin koyduğu sınırlama tedbirleri ile artmaktadır" diye uyardılar.
Kaynak | ntv.com.tr

Devlet bankalarındaki yakınlığı özellerden de görmek istiyoruz
Yaşanan COVID-19 krizi ortamında Kayserili sanayicinin moralini yüksek
tuttuğunu, 'sorun küresel çözüm yerel' sloganı ile hareket ettiğini belirten
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, "Uygun koşullarda
finansman ihtiyacını önümüze en büyük sorun olarak koyduk" dedi.
Kaynak | Dünya

Limon ihracatı da ön izne bağlandı
Koronavirüs salgınıyla mücadelede ön plana çıkan ürünlerin ihracatına
getirilen kısıtlamaların kapsamı genişletiliyor. Daha önce kolonya, etil alkol,
maske, yoğun bakım üniteleri için ventilatör, koruyucu önlük, koruyucu gözlük,
ihracatına kısıtlama getirilirken, Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret
Bakanlığı tebliği ile limon ihracatı da ön izne bağlandı.
Kaynak | Dünya

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
İBB Bilim Kurulu virüsle mücadele önerilerini açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele
için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine oluşturulan İBB Bilim
Kurulu, önerilerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili
bakanlıklarla sivil toplum kuruluşlarını da bu kurula katılmaya davet eden İBB
Bilim Kurulu açıklamasında, İstanbul ile ilgili görüş ve önerilere yer verildi.
Kaynak | dunya.com

Burdur'da bir sokak ve site karantinada
Burdur'un Bucak ilçesinde, 1209 Sokak ile 1576 Sokak'taki 2 bloklu site,
koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu
tarafından karantinaya alınan sitenin giriş ve çıkışları demir polis barikatları ve
şeritlerle kapatıldı.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Adana'da pazar yerlerinde alınan tedbirler değerlendirildi
Adana'da koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İl Pandemi Kurulu Kararları kapsamında
belirlenen semt pazar yerlerinde gerçekleştirilen uygulamalar, Vali Mahmut
Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda detaylarıyla ele alındı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Corona virüsün ardından semt pazarında drone ile ateş ölçümleri devam ediyor
Aydın'da pazara gidenlerin vücut ısısı, drone ile takip ediliyor. Aydın
jandarması, Karacasu ilçesindeki pazar yerinde vatandaşların vücut ısısını
üzerinde termal kamera bulunan drone ile ölçüyor.
Kaynak | ntv.com.tr

İstanbul'da esnaf ve vatandaşlara 'korona virüs' uyarısı
İstanbul'da polis, yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında esnaf
ve vatandaşlara salgına karşı alınan tedbirleri hatırlattı, dolandırıcılara karşı
dikkatli olmalarını tavsiye etti.
Kaynak | iha.com.tr

Sosyal Denge Sözleşmesi'nde koronavirüs tedbiri
Kağıthane Belediyesi'nde çalışan memurların haklarında iyileştirme

yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi, koronavirüsü (COVID-19)
tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle imzalandı.
Kaynak | dha.com.tr

Trakya'da karantinaya alınan ilk köy
Son dakika haberlere göre, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere
köyü, Trakya'da corona virüs nedeniyle karantinaya alınan ilk köy oldu. Köye
giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından durdurulurken, 2 kişinin korona
virüs pozitif çıktığı 350 nüfuslu köyden sadece muhtarlık izin belgesi eşliğinde
tarımsal faaliyetler için çıkış yapılıyor.
Kaynak | milliyet.com.tr

Aksaray Belediyesi 26 noktaya 50 tane dezenfektan koydu
Aksaray Belediyesi, dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs (COVID19) sebebi ile vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ediyor.
Belediye hijyen önlemleri bağlamında 26 ayrı bölgeye 50 dezenfektan koydu.
Kaynak | karar.com

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
Başıbüyük Ek Hizmet Binası açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızla hizmete alınması talimatını
verdiği Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başıbüyük Ek Hizmet Binası Covid-19 pandemisi kapsamında hizmete açıldı
ve dünden itibaren hasta kabulüne başladı. Hastanede 60'ı yoğun bakım
olmak üzere toplam 535 hasta yatağı bulunuyor.
Kaynak | Sabah

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyon 400 bini aştı
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği
"Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka
sayısı 1 milyon 410 bin 61'e ulaştı. En çok vaka görülen ülke 386 bin 104 ile

ABD olurken, onu 140 bin 511 vakayla İspanya, 135 bin 586 vakayla İtalya ve
109 bin 69 vakayla Fransa ve 106 bin 504 vakayla Almanya izledi.
Kaynak | milliyet.com.tr

BM'de koronavirüs ile ilgili ilk zirve
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Perşembe günü koronavirüs
(Covid-19) ile ilgili ilk toplantısını yapacağı duyuruldu. Toplantının video
konferans yoluyla yapılacağı bildirildi.
Kaynak | dha.com.tr

SAÜ'nün içinde yer aldığı Covid-19 aşısı geliştirilmesi projesi kabul edildi
'TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı' kapsamında pandemi
ile mücadelede yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini koordine etmek
amacıyla Covid-19 Platformu oluşturuldu. Aşı ve ilaç araştırma gruplarını
oluşturan TÜBİTAK, çok sayıda başvuru aldı. Kimyasal ve biyoteknolojik
yöntemlerin uygulanacağı proje çağrısında kabul edilen çalışmalardan biri de
aralarında Sakarya Üniversitesi'nin de bulunduğu 'İnaktif Covid-19 Aşısı
Geliştirilmesi' projesi oldu.
Kaynak | iha.com.tr

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün'den yerli solunum cihazı açıklaması
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün,
korona virüse karşı ASELSAN'da yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. Yerli
solunum cihazının üretimi için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Görgün,
"Teknoloji üretim gücümüzü artırmak için Cumhurbaşkanımızın çizdiği milli
teknoloji hamlesi vizyonu savunma sanayinde çok büyük dönüşüm yaşattı"
dedi.
Kaynak | iha.com.tr

3 yaşındaki çocuğun corona testi pozitif çıktı! Karantinaya alındı
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası
yapılan corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Bucak Devlet
Hastanesinde karantinaya alındı. Çocuğun ailesinin oturduğu evde de
karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

ABD'de bir günde 1339 ölüm

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24
saatte 1339 artarak 10 bin 993'e çıktı. Dünyada Covid-19 salgınının etkili
olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her
geçen gün artıyor.
Kaynak | haberler.com

Bursa'da 19 kişi koronavirüsü yendi
Bursa Valiliği, koronavirüs testi pozitif çıkan hastalardan 19'unun tedavisinin
tamamlandığı ve sağlıklarına kavuşmalarının ardından taburcu edildiklerini
açıkladı.
Kaynak | sabah.com.tr

FIFA'dan futbolcu sözleşmeleriyle ilgili açıklama
Koronavirüs nedeniyle etkilenen oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi ile
ilgili çalışmalarını sürdüren FIFA, bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası aldığı
kararları paylaştı. FIFA Konseyi tarafından alınan karara göre, sezon sonu
sona erecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar uzatılacağı
bildirildi.
Kaynak | dha.com.tr

Düzelen 51 kişide yeniden korona
Güney Kore'de daha önce koronavirüsten iyileşen 51 kişide yeniden virüsün
tespit edilmesi tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Hastaneden taburcu
olduktan günler sonra COVID-19 görülen kişilerin yeniden karantina altına
alındığı belirtildi.
Kaynak | Hürriyet

'Biz bize yeteriz' diyerek maske ve siperlik ürettiler
Korona virüse salgınına karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına
destek olmak amacıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından maske ve
siperlik üretimine başlandı.
Kaynak | iha.com.tr

Almanya'da 1 milyon 250 bin kişiye corona testi yapıldı
Almanya yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısında 103 binle dördüncü

sırada yer alıyor. Almanya'da vaka sayısı 100 bini geçmesine rağmen ölü
sayısı 1810. Almanya'nın bunu çok fazla test yapmaya borçlu olduğu
belirtiliyor. Almanya şimdiye kadar 1 milyon 250 bin kişiye corona virüsü testi
yaptı.
Kaynak | ntv.com.tr

Japonya olağanüstü hal ilan etti
Japonya'da Başbakan Abe Şinzo hükümeti, yeni tip corona virüs (Covid-19)
salgınına karşı Tokyo ve Osaka dahil 7 eyalette olağanüstü hal şartlarının bir
ay süreyle uygulanacağını açıkladı. Başbakan Abe, parlamentoda, olağanüstü
hal (OHAL) gerekliliğine yönelik uzman raporunun hazırlanması için
oluşturulan danışman komitenin tavsiye kararını açıkladığını söyledi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Yüz siperliği üretti
Ankara'da yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren ve birçok sertifikalı ürün üreten
Ankara Lider Plastik, Çin'de ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de
görülen koronavirüs vakalarının ardından harekete geçti. Firma, bu süreçte
özellikle çalışmak zorunda kalan vatandaşlar için yüz siperliği üretimine
başladı.
Kaynak | Milliyet Ankara

ABD'de 2 Türk daha corona virüsten yaşamını yitirdi
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pennsylvania eyaletinin Allentown
kasabasında yaşayan Türk toplumu üyesi G.G. adlı kadın, salgında yaşamını
yitirdi. New Jersey eyaletindeki Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson
şehrinde ikamet eden M.D. isimli Türk vatandaşının da dün gece hayatını
kaybettiği kaydedildi.
Kaynak | haberler.com

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
Covid-19'a yapay zeka ile erken tanı imkanı

Güney Koreli bilim insanları, yeni tip koronavirüs tanısında yapay zekanın
kullanıldığı yazılım geliştirdi. Akciğer tomografilerine göre, hasarlı organın 3D
modellemesi, 3D medikal baskı ve veri kaynakları kullanılarak hazırlanan
yazılım programı ile erken dönemde COVİD-19 bulguları teşhis edilirken,
zatürre semptomunun şiddeti de 1 dakika içinde belirlenebiliyor.
Kaynak | Dünya

Corona virüs tedavisinde ilk donör belli oldu
Corona virüstedavisinde plazma tedavisine onayın ardından Türk Kızılayı
harekete geçti. Bugün ilk donörden plazma bağışı alınacak. İlk donör,
hastalığı atlatan bir doktor. Sağlık Bakanlığı'nın plazma toplamasına izin
verdiği hastaneler ve merkezler öncelikle Türk Kızılayı'ndan barkod alacak.
Kızılay, bu barkod sayesinde hangi plazmanın hangi hastaya, hangi doktor
tarafından uygulandığını görebilecek. İlk barkodu İnönü Üniversitesi'nin aldığı
belirtildi.
Kaynak | posta.com.tr

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Biyomedikal araştırma şirketi Scripps Research koronavirüsün belirli bir
bölgesi aşılarla hedeflenebilir hale geldiği tespit etti. New York Post'ta yer alan
habere göre, Scripps Research'te görev alan bilim insanları corona virüsün
zayıf noktasını tespit etmiş olabilir. Zira kurumdan yapılan açıklama oldukça
umut verici.
Kaynak | cnnturk.com

ABD'de 'sosyal mesafe' corona virüs kaynaklı ölümleri azaltabilir
Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert
Redfield, ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sosyal
mesafe kuralına uyum sayesinde ölüm oranının tahmin edilenden daha düşük
olabileceğini ortaya koydu.
Kaynak | ntv.com.tr

Corona virüs böyle yayılmış! İlk kez görüntülendi
ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) corona
virüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntüledi.
ABD'de corona virüs tespit edilen bir hastadan alınan hücreler laboratuvar
ortamında incelendi.

Kaynak | milliyet.com.tr

Kalp hastalarında COVID-19'dan ölüm riski 10 kat fazla
Yapılan bazı araştırmalarda kalp hastalarında koronavirüsten (covid-19) ölüm
oranın 10 kat fazla olduğunun belirlendiğine dikkat çeken VM Medical Park
Pendik Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, "Kalp hastalığı
olan kişilerin Covid-19'a yakalanma riski kalp hastalığı olmayanlara göre daha
fazladır diyemeyiz. Ancak hastalığa yakalanmaları halinde semptomlar normal
kişilere göre daha ciddi olabilir" dedi.
Kaynak | haberler.com

Bursa'da virüsten korunmak için temassız numune alınmaya başlandı
Bursa'daki otomobil fabrikalarında geliştirilip üretilen biyolojik örnek alma
kabinlerinin ilk örneği Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. Uzm.
Dr. Özlem Çetinkaya Aydın, "Hasta veya virüs şüphesi olan kişi, bu kabine
girdiği zaman izole edilmiş delikleri sayesinde temas olmaksızın örnek
alıyoruz" dedi.
Kaynak | cnnturk.com

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler
ICSG 2020 erteleme duyurusu
8 Nisan'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılması planlana 8.
Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG
ISTANBUL 2020), Covid-19 önemleri kapsamında ertelendi.
Kaynak | icsgistanbul.com

Agritech 10. Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas
Fuarı ertelendi
8-11 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan Agritech 10.Fethiye Tarım,
Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı, Covid-19
önemlemleri kapsamında ertelendi.

Kaynak | fuarlist.com

Maxim Vengerov - CRR Senfoni Orkestrası konseri iptal edildi
8 Nisan'da CRR Konser Salonu'nda yapılması planlanan Maxim Vengerov CRR Senfoni Orkestrası konseri Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

Güncel Gürsel Artıktay konseri iptal edildi
Yerli alternatif müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden, müzisyen ve şarkı
yazarı Güncel Gürsel Artıktay'ın 8 Nisan'da Babylon'da yapılması planlanan
konseri Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

