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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün yeni
durağı Avrupa. Vaka ve ölüm sayısı artarken Avrupa’nın

geçiş noktası Balkanlar izole olmanın yollarını arıyor

Maarif Tiran’da
uzaktan eğitim
¥ türkiYe Maarif Vakfı, dünyanın
dört bir yanındaki okullarında korona
virüse karşı tedbirler almayı sürdürü-
yor. Arnavutluk'ta korona virüs nede-
niyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi
ve okulların tatil edilmesi üzerine
Türkiye Maarif Vakfı'nın dünyadaki
tek yükseköğretim kurumu ve
Balkanların önde gelen yüksek öğre-
tim kurumlarından olan Tiran'daki
Uluslararası UNYT Üniversitesi de
uzaktan eğitim altyapısını oluşturarak
öğrencilere uzaktan eğitim üzerinden
ders vermeye başladı.NATO’nun 30. üyesi

Kuzey Makedonya…
¥ nAtO Genel
Sekreteri Jens
Stoltenberg, tüm
müttefiklerin Kuzey
Makedonya'nın üyelik

sürecini onayladığını
duyurdu. Stoltenberg,
"Böylelikle tüm müt-
tefikler yakında
30'uncu üyemiz ola-

cak Kuzey
Makedonya'ya kapıla-
rını açtı. Tebrikler
Kuzey Makedonya."
ifadesini kullandı.

10’da

Balkanlar korona
icin izole ediliyor
¥ türkiYe başta olmak
üzere, Kosova, Hırvatistan,
Romanya, Arnavutluk,
Bulgaristan, Yunanistan,
Sırbistan, Karadağ, Slovenya,
Makedonya ve Bosna
Hersek’te olağanüstü tedbir-
ler alınırken vaka ve ölü sayı-
sının artması endişelere yol
açıyor. Ülkeler sınırlarını
kapatırken, sağlık tedbirleri
ard arda geliyor. Bazı ülkeler-
de sokağa çıkma yasağı ilan
edildi. Hırvatistan’daki vaka
sayısı 19’a yükselirken,
Başbakan Andrej Plenkovic
100 ve üzeri kişinin katılımıyla
gerçekleştirilecek etkinliklerin
ertelendiğini bildirdi. 3’te

¥ Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) nedeniyle
kendini izole eden
Kosova'nın başkenti
Priştine'deki vatandaş-

lar, evlerinin balkonla-
rından ülkede yayılan
virüs ile yaşanan son
siyasi gelişmeleri pro-
testo etti.

¥ türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA),
Türkiye'de, Kenya,
Karadağ, Özbekistan,
Filistin, Tunus ve
Arnavutluk'ta görev
yapan 111 emniyet men-
subuna eğitim verdi.
Katılımcılara, patlama

sonrası inceleme, polis
liderliği ve yönetim bece-
rileri, polis liderliği ve
operasyon yönetimi, terö-
rizme karşı önemli tesisle-
ri koruma, kaçakçılık ve
organize suçlarla müca-
dele eğitimi ve terörün
finansmanıyla mücadele
kursları verildi.

TİKA'dan dünyanın
güvenliğine katkı

8’de

4’te

¥ AtinA'dA terör örgütü
DHKP-C'ye karşı düzenlenen
operasyonda 20'den fazla
kişi gözaltına alındı.
"Türkiye'de çeşitli olaylarla
ilgisi bulunan DHKP-C örgü-
tüne yönelik", terörle müca-
dele ekipleri tarafından
Eksarhia ve Sepolya semtle-
rinde operasyon düzenlen-
diği belirtildi. 5’te

Priştine’de balkonlardan
tencere tavalı protesto

Atina'da DHKP-C'ye
yönelik operasyon…

5’te
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Bansko Kayak Merkezi’nde
Korona virüsü alarMı…
BANSKO
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk turistlerin de
rağbet ettiği Bansko
kayak merkezinde

tatil yapan İngiliz aile, 9
yaşındaki çocuklarını
yüksek ateş şikayetiyle
hastaneye götürdü. Yapı-
lan Korona virüs testi po-
zitif çıktı. Bunun üzerine 6
kişilik aile, Bansko’daki

kendi evlerinde karanti-
naya alındı. İngiliz ailenin
13 Mart Cuma günü İngil-
tere’den Bansko’ya geldiği
belirtildi. Bu arada 4 kişi-
lik başka bir İngiliz aile de
kayak merkezindeki otel
odasında karantina al-
tında tutuluyor. İsmi açık-
lanmayan yaşlı bir İngiliz
ise Korona virüs teşhisiyle
Blagoevgrad Hastanesi’ne
sevk edildi. Blagoevgrad
Sağlık Müdürlüğü, Bans-

ko’da kayak tesislerinin
hala çalışıyor olmasını
‘büyük bir problem’ ola-
rak niteledi ve hükümetin
kısıtlamalarına uyulmadı-
ğını açıkladı. Bölge Savcı-
lığı harekete geçerek
Bansko Kayak Merkezi’ni
ziyaretçilere kapattı. Bul-
garistan’da korona virüs
nedeniyle 2 kişi hayatını
kaybederken, son vakayla
birlikte hasta sayısı 52’ye
yükseldi. (AA)

Bulgaristan’da Türk turistlerin de gittiği ünlü kayak merkezi
Bansko’da, 9 yaşındaki İngiliz turistte korona virüs (Covid-19) tes-
pit edildi. Vaka üzerine savcılık kararıyla kayak merkezi kapatıldı

Balkan Günlüğü, İGA Havalimanı
Lounge salonlarında
İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yazılı ve görsel med-
yada okuyucularına
ulaşan Balkan Gün-

lüğü gazetesi yeni bir
alanda daha faaliyete
geçti. Yeni buluşma alanı-
mız İstanbul İGA Havali-
manı  özel yolcu salonları.
İstanbul İGA yeni havali-
manı özel yolcu salonları
olan Lounge’larda yolcu-
lar Balkan Günlüğü gaze-

tesini okuyabilecekler. İs-
tanbul yeni havalimanı
gidiş terminallerinde bu-
lunan  bu  Lounge salon-
ları yolculara uçaklarını
beklerken konforlu bir
dinlenme imkanı sağlıyor.
Lounge  salonlarda yerini
alan Balkan Günlüğü ga-
zetesi böylece İstanbul
yeni havalimanını kullana-
cak yolculara VİP salon ve
yeni havalimanı kütüpha-
nesinden sonra üçüncü bir
bulunurluk imkanı sağla-
mış oldu.
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Olaya hep olum-
suz bakmaya-
lım. Evet,

birçok şeyin satışı düş-
müş olabilir. Ama
turşu ve turşu suyu,
defne sabunu, kolonya,
derin dondurucu, tuva-
let kâğıdı, maske, ıslak
mendil gibi ürünlerin
de satışı arttı. Bunlar-
dan da ekmek yiyen in-
sanlar var. 
İşler durdu ama evi-
nize, ailenize, çocukla-
rınıza ve hatta
kendinize daha fazla
vakit ayıramaya başla-
dınız.
Avrupa’da son yıllarda
artan aşırı sağ profili
ve islamafobi’ye rağ-
men Almanya ve Hol-
landa’da
Müslümanlara moral
için ilk defa camiler-
den ezan okunmasına
izin verildi. 
Yüksek sesle konuş-
mamamız gerektiğini
aksi takdirde tükürük
atarak karşı tarafa mik-
rop bulaştırabileceği-
mizi gördük.
Eski ve sözde geri bir
alışkanlık zannettiği-
miz ve evimize gelen
misafirlere ikram etti-
ğimiz kolonyayı hatır-
ladık. 
Allah’ın  (CC) bir siv-
risinekle firavunu nasıl
cezalandırdığını ya da
ebabil kuşlarıyla fil or-
dusunu nasıl yok etti-
ğini Kuran’ı Kerim’de
okumuştuk. Şimdi
mikroskopta bile zor
görünen virüslerin
sözüm ona ultra güç
denilen ABD’yi, Avru-
pa’yı, İsrail’i nasıl pe-
rişan ettiğini bizzat
şahit olup görüyoruz. 
Dünya şaşkınlık ve
korku içinde. Neden
peki?
İnsanlar ölmekten kor-
kuyorlar. Üstelik boğu-
larak ve yalnız başına
ölmek. Ardından da bir
vebalı gibi toprağa ve-
rilmek. Belki de bula-
şır diye korkudan,
mezarına dua edilmeye
bile gidilmeyecek
kadar korkulan bir has-
talık. Keşke Allah’tan
bu kadar korksaydık. 
Şu ana kadar bilindiği
kadarıyla Dünya’da
300 Bin kişi Corona
virüsü ile hastalanmış.
Bu salgından ölenlerin
sayısı ise 13 Bin kişi.
Tabi bu sayılar sürekli
artıyor. Zira virüs çok
hızlı bir şekilde yayılı-
yor. Esas korkutucu
olan ise bu virüse karşı
bir ilaç veya aşının
hala bulunamamış ol-
ması. Ancak bu sayı-
lara bakıp korkmak
yerine Dünya’daki
diğer istatistiklere bak-
mamız lazım. Mesela
Dünya’da şu anda 7,7
milyar kadar insan ya-
şıyor. Bu yıl toplam
ölen sayısı tüm
Dünya’da 13,2 milyon
kişi, Mesela sadece

bugün değişik neden-
lerle ölenlerin sayısı
tüm Dünya’da 156 Bin
civarında. Bu arada
bugün 371 Bin de
doğum olmuş. 
İlginçtir, ABD Başkanı
Donald Trump’ın de-
desi Fredrich Trump,
1918’de Corona virüs
ailesinin eski bir üyesi
olan meşhur salgın İs-
panyol gribi yüzünden
ölmüş.  İspanyol gribi
ABD’de 675 Bin kişi-
nin ölümüne neden
oldu. ABD askerleri bu
mikrobu Avrupa’ya ta-
şımışlar ve ardından
milyonlarca insan ha-
yatını kaybetmiş. Bu-
günkü Covid-19 yani
yeni nesil Corona virü-
sünün dedesi olan bu
grip çok şükür artık
yok. Veya ilacı veya
çaresi var. 
Evet, maalesef bu
virüs bizleri üzdü.
Ama o küçük şey
bizim büyük düşünme-
mize ve unuttuğumuz
bazı şeyleri tekrar yap-
mamıza neden oldu.
Virüsü yaratan çaresini
de inşallah verecektir.
Allah’ın (CC)  izniyle
ilacı da bulunur. Bize
düşen şu sıralar evde
kalıp salgının artma-
sını durdurmak ve izo-
lasyonu sağlamaktır.
Bu virüs artık hayatı-
mıza girdi. Bizim ve
bizden sonrakilerin et-
rafında olacak. Ama
çaresi ve ilacıyla inşal-
lah. 
Beni korkutan asıl
sorun Dünyayı saran
bu korku ve endişenin
büyük bir ekonomik
buhrana ve resesyona
neden olup olmasıdır.
Bu soruna başta Tür-
kiye olmak üzere
bütün Dünya devletle-
rinin çözüm araması
gerekebilir. Salgına
bütün Dünya devletle-
rinin ortak ekonomik
tedbirlerle gitmesi ya-
rarlı olur. Zira bu
bütün Dünyanın bir so-
runudur. En önemli
soru, salgının tüm
Dünyada tam olarak ne
zaman tamamen dur-
durulabileceğidir? Ön-
görülen ve beklenen
inşallah Yaz aylarının
sonunda tamamen
kontrol altına alınabil-
mesidir. Bu arada Tür-
kiye’de gelir düzeyi
düşük ve günlük gelir
kazancıyla hayatlarını
idame ettiren aileler
acilen koruma altına
alınmalıdır. İnanıyoruz
ki devletimiz bunlar ve
diğer tüm vatandaşları-
mızla ilgili tedbirleri
alacak ve ekonomik
çözüm paketlerini su-
nacaktır.  Korkmayın
ve merak etmeyin. Her
gecenin ardından bir
sabah vardır Allah’ın
(CC)  izniyle. Yalnız
ne olur sabah kalktığı-
nızda akşam olanları
unutmayın.

24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı

İZMİR MEKTUBU

NELER GöRdÜK 
NELER

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkanlar korona virüs be-
lasıyla uğraşıyor. Her ül-
kede ayrı tedbirler ve

temizlik programları uygula-
nırken Hırvatistan’daki vaka
sayısı 19’a yükseldi. Başbakan
Andrej Plenkovic 100 ve üzeri
kişinin katılımıyla gerçekleşti-
rilecek etkinliklerin ertelendi-
ğini bildirdi. Sağlık Bakanı Vili
Beros ise koronavirüs teşhisi
konulan ilk 3 hastanın iyileşti-
ğini ve iki gün içerisinde ta-
burcu olabileceğini duyurdu.
Sırbistan Sağlık Bakanlığı vaka
sayısının 19’a çıktığını açıklar-
ken, İçişleri Bakanlığından ya-
pılan açıklamada Hırvatistan
ile bazı sınırların kapatılacağı
ifade edildi. Bosna Hersek’te
Sırp Cumhuriyeti (RS) entite-
sinde görülen 4 yeni vakayla
ülkedeki vaka sayısı 11’e yük-
seldi. İçişleri Bakanlığından
yapılan açıklamada, Sırbistan

ile bazı sınırların kapatılacağı
bildirildi. İlk ölüm vakasının
görüldüğü Arnavutluk’ta Sağ-
lık Bakanlığı tarafından yapı-
lan açıklamada vaka sayısının
23’e çıktığı belirtildi.
Kosova’da ise Başbakan Albin
Kurti, Kosova İçişleri ve Kamu
Yönetimi  Bakanı Agim Ve-
liu'yu bakanlıktan azletti. Se-
bebini ise panik yaratmak
olarak gösterdi. Ülkede Bakan-
lar Kurulu kararıyla tedbir
amacıyla 27 Mart’a kadar eği-
time ara verildi. Cumhurbaş-
kanı Hashim Thaçi olağanüstü
hal tavsiyesinde bulundu. Ko-
rona virüs vakalarının tespit
edildiği ülkelerle kara ve hava-
yolu ulaşımının geçici durdu-
rulduğu Kosova’da, spor
müsabakaları da ertelendi.
Kuzey Makedonya’daki vaka
sayısı 2 artarak 9’a çıktı. Vaka
sayısının 57 olduğu Slo-
venya’da ise Başbakan Marjan
Sarec’in talimatıyla eğitime ara
verildi. (AA)

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün yeni durağı Avrupa. Vaka ve ölüm
sayısı artarken Avrupa’nın geçiş noktası Balkanlar izole olmanın yollarını arıyor

Balkan coğrafyasında
yeni korona önlemleri

BANSKO
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan'da, yeni
tip korona virüs ted-
birleri kapsamında

karantinaya alınan Bansko
Kayak Merkezi'nde oteli
bulunan Türk iş adamı
Burhan Nemutlu, "Zor za-
manlarda sıcak yemek"
adını verdiği yardım kam-
panyası ile ihtiyaç sahibi
yoksullara sıcak yemek da-

ğıtmaya başladı. Bulgaris-
tan genelinde 13 Mart'ta
korona virüs nedeniyle
OHAL ilan edilmesiyle
personelinin güvenliğini
sağlamak için otelini kendi
kararıyla hizmete kapatan
Nemutlu, daha sonra kayak
merkezinin tamamen ka-
rantinaya alınması üzerine
otelin baş aşçısı ile beraber
ihtiyaç sahipleri için
yemek pişirme fikrini ha-
yata geçirdi. Türk iş adamı-

nın, otelin baş aşçısı Selvet
Lütova ile pişirdiği sıcak
yemekler, Bansko Beledi-
yesi ile koordineli olarak
yürütülen çalışma kapsa-
mında belediye çalışanları
tarafından her gün otel
mutfağından alınıp yoksul
kişilerin adreslerine teslim
ediliyor. Nemutlu, "Zor za-
manlarda sıcak yemek"
adını verdiği yardım kam-
panyasına diğer bazı otel
işletmecilerinin de destek

olduğunu belirterek, "İn-
sanlık uğruna zor zamanlar
diye bir şey yoktur." ifade-
lerini kullandı. Aslen Bul-
garistan Türkü olan ve
uzun yıllardır Bansko'da
yaşayan Nemutlu, "Vicdan-
larımızın sorgulandığı bu
yaşam sınavında herkes
üzerine düşeni yapmalı.
Birbirimize destek verdiği-
miz sürece daha başarılı
olacağız." diye konuştu.
(AA)

Türk iş adamı Bansko’da
kahraman ilan edildi…

Çin’den Yunanistan’a
50 bin maske Yardımı

ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Korona virüsle mücadele eden
ülkelerden biri olan Yunanis-
tan’a virüsün ilk çıktığı ülke

olan Çin, 50 bin maske yardımında
bulundu. Yunanistan Sağlık Bakanı
Vasilis Kikilias, Çin’in Atina Büyükel-
çisi Zhang Qiyue ile bir araya geldi.
Büyükelçi Qiyue, koronavirüsü dur-
durma çalışmaları konusunda çaba
sarf eden Yunanistan Ulusal Sağlık Ör-
gütüne maske ihtiyacını biraz olsun
karşılamak için Çin devleti adına Yu-
nanistan Sağlık Bakanı Kikilias’a 50
bin maskeyi teslim etti. Büyükelçiden
ülkesi adına maskeleri alan Bakan Ki-
kilias, Yunanistan’ın halk sağlığı kri-
nize karşı mücadeleye sağlanan
katkıdan dolayı Çin devletine, hükü-
metine ve halkına teşekkür etti. (AA)
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PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Başbakanı Albin
Kurti, Kosova İçişleri ve
Kamu Yönetimi  Bakanı

Agim Veliu'yu "başbakanın ola-
ğanüstü hal ilanı ile ilgili tutu-
muna karşı olduğu" ve "yeni tip
koro navirüs (Kovid-19) ile ilgili
panik yaydığı" gerekçesiyle gö-
revden aldı. Kosova Başbakanlık
Ofisinden yapılan açıklamada,
Veliu'nun yerel bir televizyona
yaptığı açıklamada, "olağanüstü
hal ilanı konusunda
Kosova Cumhuriyeti Başba-
kanı’nın tutumuna karşı ol-
duğu" ve "Kovid-19'dan
etkilenenlerin sayısının her saat
arttığını söyleyerek panik yay-
dığı" belirtildi. Açıklamada ifa-
delerine yer verilen Başbakan
Kurti, Kovid-19 ile enfekte olan
insanların sayısının saatten saate

arttığı yönünde Sağlık Bakanlığı
veya Ulusal Halk Sağlığı Ensti-
tüsünün açıklamasının olmadı-
ğını ifade etti. Kurti, tüm kamu
idaresinin, korona virüs hasarını
en aza indirmek için her türlü
çabayı gösterdiğini vurgulaya-
rak, "Hükümet kabinesi üyeleri
de dahil olmak üzere merkezi
yönetim yetkilileri, hem karar-
larda hem de açıklamalarında
ihtiyatlı davranmalıdır." değer-
lendirmesinde bulundu. Ve-
liu'nun "Belirgin bir liderlik
eksikliği gösterdiğini ve men-
subu olduğu hükümetin çalış-
malarını baltaladığını"
kaydeden Kurti, bu nedenle Ve-
liu'yu görevden aldığını, hükü-
met ortağı olan Kosova
Demokratik Birliği’nin (LDK)
Genel Başkanı İsa Mustafa'ya
bildirdiğini aktardı. Koalisyon
hükümetinin parçası olarak
LDK'dan bu göreve getirilen Ve-

liu'nun yerine yeni bakan seçi-
lene kadar Bakan
Yardımcısı Xhelal Sveçla bu gör-
evi üstlenecek.

LDK KIZDI

Öte yandan LDK Genel Baş-
kanı Mustafa, Başbakan Kur-
ti'nin kendisine danışmadan
kararı aldığını belirterek, bu
kararın kendisi ve partisi için
kabul edilemez olduğunu be-
lirtti. Mustafa, bu hareketin
koalisyon anlaşmasının ihlali
olduğunu, koalisyondaki par-
tinin genel başkanına danışa-
rak bakanların görevden
alınabilmesi doğrultusunda
anlaştıklarını anımsattı. Mus-
tafa, "Başbakanın tek taraflı ey-
lemleri zararlı, kabul edilemez
ve koalisyonun bozulmasına
yol açıyor."  ifadelerini kul-
landı. Daha önce Poduyeva
Belediye Başkanı olan Veliu,
LDK sıralarından İçişleri ve
Kamu Yönetimi Bakanlığı’na
getirilmiş, belediye
başkanı görevinden istifa et-
mişti. Podujava Belediyesi’nde
15 Mart'ta düzenlenmesi plan-
lanan olağanüstü yerel seçim-
ler ise korona virüsün
yayılmasını önlemek için ileri
bir tarihe ertelenmişti. (AA)

Kosova, Sırbistan’dan hammade 
ithalatına yönelik vergiyi kaldırdı

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) nedeniyle
kendini izole eden Koso-

va'nın başkenti Priştine'deki va-
tandaşlar, evlerinin
balkonlarından ülkede yayılan
virüs ile yaşanan son siyasi ge-
lişmeleri protesto etti.
"Replike" isimli bir grup tara-
fından sosyal medyada orga-
nize olan vatandaşlar,
balkonlarından birkaç dakika
boyunca tencere, anahtar, farklı
ev aletleri ve ıslıklarla bir kaç
dakika boyunca protestosunu
sürdürdü.
Grup tarafından yapılan duyu-
ruda şu ifadelere yer verildi:
"Herkesin Kovid-19 pandemisi-
nin neden olduğu durumun yö-
netiminde çalışılması için
birleşmesi gerektiği za-
manda, Kosova'nın siyasetçileri
drama ve güvensizlik yaratmak
için politik iktidarlarını kötüye
kullanıyorlar".
Vatandaşlar bu şekilde ülke-
deki siyasi parti ve kurumsal li-
derlere, meydana getirilen
durum ve Kosova vatandaşları-
nın yaşadığı panik hakkında
düşünmeye itmeyi hedefledik-
lerini ifade etti.
Kosova Başbakanı Albin
Kurti, Kosova İçişleri ve Kamu
Yönetimi Bakanı Agim Veliu'yu
"başbakanın olağanüstü hal
ilanı ile ilgili tutumuna karşı ol-
duğu" ve "yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) ile ilgili panik yay-
dığı" gerekçesiyle görevden al-
mıştı.
Ardından, iktidar ortağı
olan Kosova Demokratik Birliği
(LDK) Genel Başkanı İsa Mus-
tafa yaptığı açıklamada, bu ha-
reketin kabul edilemez
olduğunu, "hükümeti düşür-

mek için" Kendin Karar Al Ha-
reketini mecliste güven oylama-
sına götüreceklerini bildirmişti.
Kosova'da Kovid-19 tanısı ko-
nulan 21 kişi bulunuyor.

Ülkede, 6 Ekim 2019 erken
genel seçimde birinci çıkan
Kendin Karar Al Hareketi ile
koalisyon ortağı LDK arasında
3 ay süren müzakereler sonra-

sında hükümet kurulmuştu.
Anlaşmaya göre Kendin Karar
Al Hareketi 6 bakanlık, LDK 6
bakanlık ve azınlıklar da 3 ba-
kanlık almıştı. (AA)

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Güvenlik Konseyi ardın-
dan basın toplantısı
düzenleyen Cumhur-

başkanı Hashim Thaçi, Mec-
listen olağanüstü hal kararı
almasını talep etti. www.time-
balkan.com sitesinden alınan
bilgilere göre; ülkenin çok zor
günlerden geçtiğini belirten
Cumhurbaşkanı Thaçi, görevi
süresince böyle bir karar ala-
cağını hiç düşünmediğini ama
kam sağlığı için bu kararın

alınması gerektiğini ifade
etti.Thaçi, “Şu anda, Kosova
ve bölgede daha önce görül-
meyen bir durum söz konusu.
Kosova, tüm dünyayı tehdit
eden bu virüse karşı izole şe-
kilde kalamadı. Kosova’da da
durum aynı oranda endişe ve-
rici. Anayasaya uymak ve
Meclise olağanüstü hal ilan
edilmesi için bir kararname
göndermek zorundayız. Ola-
ğanüstü hal, Kosova Güvenlik
Gücü’nün Kosova genelinde
seferber edilmesini de içeri-
yor” dedi.

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Başbakanı Albin
Kurti, Sırbistan’dan
hammadde ithalatına

yönelik yüzde 100’lük güm-
rük vergisinin kaldırıldığını
duyurdu. Başbakan Kurti, Ba-
kanlar Kurulu toplantısında
10 evet ve 2 çekimser oy ile
Sırbistan’dan hammadde itha-
latına yönelik yüzde 100’lük
gümrük vergisinin kaldırıldı-

ğını açıkladı. Gelen bilgilere
göre LDK’nın bakanları top-
lantıya katılmadı. www.time-
balkan.com sitesinden alınan
bilgilere göre; Kosova ve Sır-
bistan arasındaki 1, 31, 3, 4, 5
ve 6 numaralı sınır noktala-
rında hammadde ithalatı baş-
ladı. Diğer taraftan Kosova
Hükümeti 1 Nisan 2020 tari-
hinde yüzde 100’lük gümrük
vergisinin yerine karşılıklılık
esasının uygulanması için
yeni bir karar çıkaracak.

Kosovalılardan
Korona eylemi Hashim Thaçi 

OHAL önerdi

Kurti, Veliu’yu 
görevden aldı
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BRÜKSEL/BALKAN GÜNLÜĞÜ

NATO Genel Sekreteri Jens Stol-
tenberg, tüm müttefiklerin
Kuzey  Makedonya'nın üyelik

sürecini onayladığını duyurdu. Twit-
ter hesabından bir mesaj paylaşan
Stoltenberg, son olarak İspanyol Sena-
tosu'nun da Kuzey Makedonya'nın
üyelik sürecini onayladığını açık-
ladı. Stoltenberg, "Böylelikle tüm müt-
tefikler yakında 30'uncu üyemiz
olacak. Kuzey  Makedonya'ya kapıla-
rını açtı. Tebrikler Kuzey Makedonya"
ifadesini kullandı.  NATO ile
Kuzey Makedonya arasında katılım
protokolü 6 Şubat 2019'da imzalan-
mıştı. Bunun ardından üyeliğin başla-
ması için katılım protokolünün tüm
üye ülkelerin parlamentolarında
onaylaması gerekiyordu. Bazı resmi
süreçlerin tamamlanmasının ardından
Kuzey Makedonya NATO'nun
30'uncu üyesi olacak. (AA)

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'ın başkenti
Atina'da terör örgütü
DHKP-C'ye karşı dü-

zenlenen operasyonda
20'den fazla kişi gözaltına
alındı.
Yunan Haber Ajansının
(ANA-MPA) haberinde,
"Türkiye'de çeşitli olaylarla
ilgisi bulunan DHKP-C ör-
gütüne yönelik", terörle mü-
cadele ekipleri tarafından
Eksarhia ve Sepolya semtle-
rinde operasyon düzenlen-
diği belirtildi. Operasyonun
devam ettiği ve Atina'daki
"Türk Siyasi Mahkumlarla
Dayanışma" isimli derneğin
bürolarında arama yapıldığı
ifade edilen haberde, DHKP-
C üyesi olduğundan şüphe-
lenilen 20'den fazla kişinin
gözaltına alındığı bilgisi pay-
laşıldı. Yunan Polisi tarafın-
dan yapılan açıklamada
da Eksarhia'da Cavella Cad-
desi'ndeki bir evde yapılan
aramada bir tünel tespit edil-
diği ve ağır silahlar ele geçi-
rildiği kaydedildi. Detaylı
açıklamanın operasyon sona
erdikten sonra yapılacağı
ifade edildi. (AA)

Yurdagül ATUN

KÜRESELLİK ZİNCİRİ 
KIRILIYOR MU?

Korona virüs pandemisi zengin
fakir ayırmadan tüm ülkelerde
aynı tedbirlerin alınmasını

mecbur kılıyor.
Ülkeler resmen OHAL ilan etmeseler
de mecburi durumlar dışında dışarı çı-
kılmaması konusunda özdenetimi ha-
rekete geçirecek ikna yollarını
kullanıyor.
Her an sokağa çıkma yasağının gelme
ihtimali var ve bu ihtimal market raf-
larının adeta yağmalanırcasına boşal-
masına neden oluyor.
Dünyanın tüm ülkelerinde durum
aynı.
İtalya’da market kuyrukları, Avustral-
ya’da bir markette tuvalet kağıdı ve
pastırma kavgası…
Oysa tüm bu istif ve mağaza talanı
hallerini “medeni olmayan ülkelerin
tarzı” olarak belletmişlerdi bize…
Medeni ülkeler sessizce alışverişlerini
yapıp giderlerdi, öyle kapış kopuş du-
rumlarına girmek huyları değildi!
Ne oldu da insanlar tüm farklılıklarına
rağmen, aldıkları önlemlerden tutun
da, ev hapsi gereksinimlerine karşı
tek tipleşti?
Çünkü insanlar, tüm yaratılmışların
en ilkel güdüsü olan “hayatta kalma”
güdüsünün etkisinde ve sadece ilkel
gereksinimlerini karşılamanın der-
dinde.
Yemenin, içmenin, uyumanın vs…
Farkındaysanız, sosyal medya müda-
vimleri en çok mutfak paylaşımları
yapıyor doğal halleriyle. Güzel gö-
rünme kaygıları yok…
Çekirdek aile temelli, maksimalist
alışkanlıklardan/lükslerden uzak, me-
safeli bir yaşama evriliyor dünya.
Sosyologlara göre onlarca yıllık küre-
selleşmeden sonra, korona virüsünün
küresel yayılması ulusal ve yerel
olana belirli bir dönüş getirecek.
"Sosyal uzaklaşma" aşaması ne kadar
uzun sürerse, sosyal ilişkiler daha da
değişecek.
Aylarca diğerleriyle el sıkışmamayı,
çok yakın adımlar atmamayı sürdü-
rürsek, bunun kesinlikle hafife alın-
mayacak sonuçları olacak ve bu, tüm
ilişkilerimizi yeniden gözden geçir-
memize neden olabilecek. 'Kime sarı-
labilirim, kime güvenebilirim?'

Yani küreselleşmesinin yarattığı en
önemli sorunla karşı karşıya kalan ül-
keler, “tektipleşme” ve “kültür emper-
yalizmi” tehlikesinden ötürü değil
ama son derece haklı bir neden olan
“hayatta kalma” ve “tehlikelerden ko-
runma” gerekçesiyle kabuklarına çe-
kilecekler gibi…
En azından “küresel olandan ka-
çınma" noktasında seyahatlerin azal-
tılması önlemi sürekli hale gelebilir.
Seyahatin yerini geçici olarak sosyal
medya aldı ancak bu kalıcı olabilir ve
yerel bağlamda yeni sosyal temas bi-
çimleri oluşabilir.

ŞEHİR EFSANELERİ

Bunun yanısıra “uzaktan eğitim”,
“kripto para kullanımı”, “home ofis”
dediğimiz evden çalışma ve paraya el
sürmeme tedbiriyle artan para taşı-
mama halinin yükselttiği “bir liralık
harcamada dahi kredi kartı kullanımı”
durumlarının kalıcı hale gelebileceği
fikrini, hatta bu virüsün, yukarıda
saydıklarımızın hayata geçirilmesi
adına bir geçiş dönemi olarak ortaya
sürüldüğü yönündeki şehir efsanele-
rini de yabana atmamak gerek. Tüm
evrensellik değerlerinin kıymet kay-
bettiği bu dünyada “tencerede pişir
kapağında ye” sistemi ne kadar başa-
rılı olur veya yerelleşme kalıcı olur
mu diye soracak olursanız naçizane
fikrim şu: Öncelikle, en başa dönme
fikrini, dünyanın küreselleşmesi ve
kolonyal düzenin en azından ekono-
mik boyutta sürmesi için vahşi reka-
betin tüm unsurlarını kullanan ve tüm
dengeleri kendi lehlerine çeviren
başat güçlerin -bir süreliğine ara ver-
seler de- kabullenmesi mümkün değil.
Dünyanın küresel çözülmesi, tekrar
çatışma olasılığını artıracak zira yeni
rekabet koşulları sil baştan devreye
girecek gibi.
Şu belayı bir def edelim, sonra tekrar
konuşuruz.

Kuzey Makedonya’da
NATO sevinci var…

DHKP-C Atina’da 
ne olduğunu şaşırdı

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan’ın sınırda sığınmacılara
karşı gazla müdahalesinde en çok
çocuklar etkileniyor. Sığınmacıla-

rın Avrupa’ya geçme hayaliyle sınırda
beklemelerinde 3. haftaya girildi. Sınır
köylerinden Meriç Nehri’ni botlarla aşa-
rak Yunanistan’a geçenlerin yanında
binlerce sığınmacı da Yunan sınırında
bekliyor. Sınırda bekleyenlere Yunanis-
tan sık sık mermi, tazyikli su ve gaz
bombalarıyla müdahale ediyor. Bu mü-
dahalelerde yüzlerce sığınmacı yara-
landı, 3 sığınmacı ise yaşamını yitirdi.
Yunanistan sert müdahalelerini, gece
saatlerine kadar sürdürdü. Sınırda bek-
leyen sığınmacılara yoğun göz yaşartıcı
ve biber gazlarıyla müdahalede pek çok
sığınmacı yaralandı, yüzlerce sığınmacı
gazdan etkilendi. Gazdan etkilenenler
arasında en dikkati çekeni, sığınmacı bir
çocuktu. Mehmetçikle oyunlar oynar-
ken AA muhabirlerinin görüntülediği,
Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3
yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün
akşamında Yunanistan’ın attığı gazdan
etkilendi. Gözyaşı döken sığınmacı
çocuk, ailesi tarafından alandan uzak-
laştırdı. Gazdan etkilenen yüzlerce sı-
ğınmacı gibi ona da sahra çadırında
müdahale edildi. (AA)

Mehmetçiğin kucağından 
indirmediği sığınmacı 
çocuğu Yunan gaza boğdu

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk Başbakanı
Edi Rama, sosyal
medya hesabından

yaptığı paylaşımda yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) ile
mücadele kapsamında alınan
yeni önlemleri duyurdu.
Rama, ülke genelinde vatan-
daşların serbest dolaşımına
kısıtlama getirileceğini,  yerel
saat ile 18.00’den sonra ülke
genelinde vatandaşların dışa-
rıya çıkması, park ve açık

alanlarda dolaşmanın yasak-
lanacağını bildirdi. Yasağa
uymayanlara ceza verilece-
ğini ifade eden Rama, sadece
ihtiyaç, izin ve yetki kapsa-
mında dışarı çıkılabileceğini
aktardı. Rama ayrıca, tüm
emeklilerin tamamen dışarı
çıkmasını engelleyecek bir
düzenleme için çalıştıklarını
kaydetti. Daha önce toplu ta-
şıma hizmetlerinin de durdu-
rulduğu Arnavutluk’ta vaka
sayısı 51 olarak kaydedilir-
ken, virüsten 1 kişi hayatını
kaybetti. (AA)

BÜKREŞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya'da hükümet, koronavirüs
salgını kapsamında alınan önlem-
lere uymayan ve bu nedenle bir

başkasına virüs bulaştırıp ölümüne yol
açanların 15 yıl hapis cezasına çarptırıla-
cağını duyurdu. www.haberler.com site-
sinden alınan bilgilere göre; Romanya

Başbakanı Ludovic Orban "İnsanların so-
rumsuzca davranarak başkalarının haya-
tını tehlikeye atmaları kabul edilemez"
açıklamasında bulundu. Yeni düzenle-
meye göre virüs taşıdığını bildiği halde,
yetkililerin yönlendirmelerine uymayan
ve virüsü yayarak üçüncü kişilerin ölü-
müne neden olan hastalar hakkında yasal
işlem başlatılacak.

Arnavutluk’ta serbest 
dolaşıma sınırlama!

Romanya’da virüs 
bulaştırana 15 yıl hapis
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Şeyda AHMET

KORONA HASTALIĞI
BULAŞMA VE 

KORUNMA YOLLARI

Korona virüsü, yapısı nedeniyle
RNA virüsleri grubunda, corona
viridae virüs ailesinin orthocoro-

novirinae alt grubunda  yer alır. Korona-
virüsler, kuşlar ve memelilerde başta
olmak üzere bazı hayvanlarda da hastalık
meydana getirirler. İnsanlarda ise
hafif/orta veya ölümcül seyredebilen so-
lunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur-
lar. SARS, MERS, Covid-19 gibi adları
yapısındaki virüs partiküllerinin taç şek-
linde olmasından, Latince’deki taç anla-
mında olan  “Corona”  kelimesinden alır.
Covid-19, 2019 yılının sonlarına doğru
tespit edilmiştir. 
Korona virüsün büyüklüğü 120 nm olup,
yalnız elektronik mikroskop ile görüntü-
lenebilmektedir. Hastalık, virüs yaşayabi-
lecek bir ev sahibi bulduğunda, kendi
yüzeysel proteinlerini bulunduğu orga-
nizmanın reseptörlerine tutunduğunda
başlar. Virüs böylece ev sahibi vücudun-
daki hücrelerine genomuyla giriş yapar.

Bulaşma yolları olarak insandan insana
solunum yollarıyla, havadaki damlacık-
lardan hasta olanın öksürük ve hapşır-
ması sonucu yayılmasıyla olur.
Hastaların solunum parçacıkları ile kir-
lenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra el-
lerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya
ağza götürülmesiyle virüs alınabilir. Bi-
limsel incelemelere göre bazı hayvanlar-
dan da bulaştığı düşünülmektedir.

Korona virüs belirtileri çoğunlukla yük-
sek ateş, kuru öksürük ile seyreden bir
hastalık olup genellikle kış aylarında
veya erken ilkbaharda meydana gelebilir.
Bazı durumlarda belirtisiz bir seyir de
gösterebilir. Daha ağır durumlarda şid-
detli öksürük, düşürülemeyen ateş, nefes
darlığı gibi belirtiler gösterir. Şiddetli du-
rumlarda ise zatürre, ağır solunum yet-
mezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm
gelişebilmektedir. Koronavirüsler alt so-
lunum yolu enfeksiyonlarını, viral pnö-
moni veya sekunder bakteriyel pnömoni;
bronşit gibi değişiklikler de meydana ge-
tirirler.
20 Mart 2020 tarihinde, 10 bin 30 ölü ve
244 bin 517 kişide korona virüsünden
kaynaklanan pandemik olarak pnömoni
vakası  kaydedilmiştir. Kovid-19 Enfek-
siyonunda risk altında 60 yaş üstü olan-
lar, ciddi kronik tıbbi hastalığı olanlar
(kalp hastalığı diyabet, kronik solunum
yolu hastalığı, hipertansiyon, bağışıklığı
düşük olanlar, kanser hastalığı), sağlık
çalışanları yer alırlar. Çocukların hasta-
lığa yakalanma riski nadir olup, hastalığı
hafif şekilde atlatırlar. Şu ana kadar alı-
nan bilgilere göre vakaların yüzde 80’i
hastalığı hafif geçirmektedir, yüzde 20 ‘si
hastane koşullarında tedavi görmektedir.
Kovid-19 hastalığının tanısı sadece özel
enfeksiyon hastalıkları laboratuarlarında
ya da viroloji referanslı olanlarında konu-
labilir. 
Kovid-19 hastalığının ilk meydana gel-
diği Çin Devleti’nin Wuhan Şehri’nden
tüm Dünya’ya seyahat yoluyla bulaşması
sebebiyle korunma yollarının başında,
mümkün olduğunca yolculuk yapılma-
ması veya zorunlu olarak yapılırsa 14 gün
süreyle hijyen kurallarına uyup evde
izole kalıp dışarı çıkılmaması ve herhangi
bir belirti durumunda telefondan sorumlu
merkezlerle veya aile hekimleri ile bağ-
lantı kurulması tavsiye edilir.

HİJYEN KURALLARI

Ellerin temizliği, en az 20 saniye sabunla
yıkanmalı veya el dezenfektanları kulla-
nılarak temizlenmeli; eller yıkanmadan,
ağız, burun, göz veya yüz ile temas edil-
memeli.
Bulunduğumuz ortamlar sık sık havalan-
dırılmalı; Hasta insanlar ile temastan ka-
çınmalı (en az 1 metre).
Zorunlu olmadıkça sağlık merkezlerine
gidilmemeli, eğer gidilmesi mecburi ise
diğer hastalar ile aramızda en az 1 metre
mesafe olmalı.
Öksürme ve hapşırma durumlarında tek
kullanımlık kağıt mendil kullanılmalı,
yoksa dirsek içi kullanılmalı. Mümkünse
kalabalık yerlere gidilmemeli, eğer mec-
buri ise o zaman tıbbi maske kullanıl-
malı.
Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri ye-
rine iyi pişmiş yiyecekler tercih edilmeli.
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hay-
vanların kesilebileceği alanlar ve genel
enfeksiyon açısından riskli alanlardan ka-
çınılmalı.
Bütün bu kurallara herbir vatandaşın uy-
ması halinde, beraberce sağlık sistemi ak-
samadan bu sorunlar ile baş edilebilir ve
üstesinden gelinebilir. Sağlık ve esenlikle
kalınız.

Utkucan AKKAŞ

Pek çok hikayenin beşiği olan Tür-
kiye’deki anıları biraz olsun derle-
mek için yola çıktık. Ege Telgraf

Gazetesi olarak Giritli mübadillerin to-
runlarıyla, geçmişte yaşanılanların aile-
lerde kalan izlerini takip ettik
Türkiye, çok sayıda anıya, yaşanmışlığa
kimi zaman kahkahalara ama belki de
en çok acıya ev sahipliği yapan ülkeler-
den. Geçmişten bugüne pek çok insana
vatan olan bu topraklar çok sayıda hi-
kaye de barındırıyor. Bu hikayelerin
belki de en önemlilerini de mübadillere,
göçmenlere ait olanları. Bunların bir kıs-
mını sizler için derledik. Eşrefpaşa Girit-
liler Derneği Üyeleri ve yöneticileriyle,
karşı yakadan gelen, gelmek zorunda
kalan atalarını ve yaşananları konuştuk. 

‘ATATÜRK 
SAHİP ÇIKTI’

Eşrefpaşa Giritliler Derneği Başkanı Ali
Peynirci, Osmanlı Devleti’nin Girit’i
yüzyıllarca kimsenin dinine, diline, ır-
kına karışmadan yönettiğini söyleyerek
ardından toprakları ellerine geçirenlerin
Türkleri bölgeden kaçırmak
için türlü kötülüklere imza
attığını hatırlattı. Türkler
olarak baskılar, zulümler,
katliamlar yaşamışız. Bun-
lardan kaçıp vatanımıza gel-
mişiz diyen Peynirci, “Bizim
vatanımız Türk bayrağının
olduğu yerdi, biz vatanı-
mıza çıkıp geldik Girit’ten.
Atatürk, mübadillerin hep-
sine sahip çıktı ve tüm im-

kansızlıklara rağmen herkese kol kanat
germeye çalıştı” diye konuştu. 

‘İZMİRLİLER 
KÜLTÜRÜMÜZÜ 

SEVİYOR’

Dernek olarak yaptıkları çalışmalara da
değinen Başkan Peynirci, İz-
mirlilerin kültürlerine
büyük ilgi gösterdiğini akta-
rarak “Son zamanlarda Gi-
ritlilerde ve derneklerimizde
bir hareketlenme var. Tarihi-
mizi, örflerimizi, yemek kül-
türümüzü ve dahasını
yaşatmak için çaba harcıyo-
ruz. Biz de bu çaba doğrul-
tusunda 2017’de
derneğimizi kurduk. Bili-

yorsunuz Eşrefpaşa, Giritlilerin çok
fazla yaşadığı, önem verdiği bir yer.
Derneğimizde yaptığımız çalışmalarla
birbirinden haberi olmayan ya da uzun
süredir görüşemeyen insanları yeniden
buluşturduk. Yine kültürümüzü İz-
mir’deki diğer dostlarımızla, vatandaş-
larımızla tanıştırdık. İzmir’de çok fazla
Giritli var. Güzelyalı, Alsancak, Karşı-
yaka, Eşrefpaşa, Bornova’ya gittiğiniz
zaman çok fazla Giritli görüyoruz. Dola-
yısıyla İzmirli de bizim kültürümüze
zaten çok uzak değil. Birçok festivale
imza atıyoruz son dönemde. Bunlara İz-
mirli’den büyük ilgi oluyor. Bu ilgi de
bizi mutlu ediyor. Çünkü Giritliler iki
yakanın da sevdalılarıdır. Girit kadar İz-
mir’de içinde barındırdığı tüm değer-
lerle bizim için değerli ve önemli”
ifadelerini kullandı. 

‘İki yakanın da
sevdalısıyız’

Ali Peynirci

‘BAYRAĞIMIZIN 
DALGALANDIĞI 

YERDEYİZ’

Mehmet Peynirci:
Aile büyüklerimiz Girit’in Resmo şeh-
rinden, 1921-22 yıllarında Ayvalık’a
iskan edildi. Dedem, 14 çocuğu ile bir-
likte orada peynir üretip ihracat yapı-
yormuş. Türkiye’ye geldiklerinde tabii
ki bu işler ve gelirlerini Yunanlılar ver-
medi onlara. Devlet bir miktar zeytin
ağacı ile ev vermiş ama 14 çocuğu bak-
mak dedem için hayli zor olmuş ve

ekonomik olarak dar
boğaza girmişler.
Babam da bu ne-
denle İzmir’e gelmiş.
Ben İzmir’de doğ-
dum ve büyüdüm.
Anneannemle büyü-
düm, O sadece
Rumca biliyordu,
dolayısıyla ilkokula
başlayana kadar tek
kelime Türkçe bilmi-

yordum. Dedemden sonra babam ve
ben de peynircilik yaptım. Bizim soya-
dımız da oradan geliyor. Elbette bü-
yüklerimiz Girit’te çok güzel anılar
biriktirmiş, anlattıklarından anlıyoruz
ki çok mutlularmış. Ama savaştan
sonra orada kalmamız mümkün de-
ğildi. Bizde vatanımıza, bayrağımızın
sallandığı yere geldik. Giritli olmaktan
ve aile mazimizden onur duyuyorum.
Biz eski anılarımızı, adetlerimizi yaşat-
maya çalışıyoruz. Burada yaşayan
hemşerilerimizle kucaklaşmışız.

‘YOLDA AHRETLİK 
OLDULAR’

Sıdıka Çavgav Çınar:
Bizim aile büyüklerimiz Girit Kandiye
doğumlu. Anneannem ile babaannem
henüz 9 yaşındayken yola düşmüşler,

onlar ilk mübadiller-
den. Gülcemal Va-
puru ile Urla’ya
gelmiş, yürüye yü-
rüye kent merkezine
gelmişler. Anne tara-
fım Eşrefpaşa’ya,
baba tarafım ise Ay-
dın’a geliyor. Yayan
bir şekilde kaçarken,
babaannem ile anne-

annem arkadaşlık etmeye başlamışlar.
Ve bu süreçte, bu kaos ortamından kur-
tularak büyümeyi başarır ve bir aile
kurarsak çocuklarımızı evlendirelim
diye birbirlerine söz vermişler, kan kar-
deşi olmuşlar. Önce teyzemi babama
düşünmüşler fakat başka sevdiği ol-
duğu için olmamış. Annem çok küçük
olmasına rağmen babama onu vermiş-
ler. Birbirlerine verdikleri sözü ve çek-
tikleri çileyi hiç unutmamışlar. Cidden
çok acı çekmişler bu süreçte. Biz dinler-
ken bile çok üzülürdük. Burada bile
zaman zaman göçmen olduğumuz için
bize gavur diyenler olurdu bu bizi çok
üzerdi. Dışlanırdık, bir arkadaşımın
anneannesi bastonuyla gavur deyip
kafamı yarmıştı çocukken benim, hiç
unutamam onu örneğin. Ama yine de
burası bizim vatanımız ve hep vatanı-
mızdı, öyle de kalacak. Burada olmak-
tan da mutluyuz. 

‘YAŞANANLARI 
ANLATMAZLARDI’

Hasan Yoruldu:
Anneannem de babaannem de, dedele-
rimle birlikte Girit Resmo’dan gelme. 8
yaşına kadar babaannem bizde yaşardı
ve evimizde Giritçe konuşuluyordu.
Dedem mübadeleden önce zannediyo-

rum kadı olması se-
bebiyle devlet
görevlendirmesi ile
İzmir’e gelmiş. Ba-
baannem de sonra-
sında mübadele ile
geliyor ve aslında
Resmo’dan tanışı-
yorlar. Dedem kafa-
sına koyup
babaannemi istemiş
ve evlenmişler. An-

nemin babası da Bornova Çiçekliköy’e
yerleşmiş. Büyükbabamı, dedemin
önünde vurmuş Yunanlılar ki dedem o
zaman çok küçük yaştaymış. Bizim ai-
lelerimiz çok fazla Girit’ten ve yaşadık-
larından bahsetmek istemiyordu.
Yaşadıkları anıların ağırlığından olsa
gerek. 

‘ACILAR ORTAK’

Başkan Yardımcısı Fahrettin Varol:
1896-97 Yunanlıların mezaliminden
kurtulanlar geldi İzmir’e. Ardından

mübadele yapıldı biliyorsunuz. Gün-
lük hayatının akışında olan insanlara
bir anda haydi gidiyorsun demişler.

Yemeğini ocakta bı-
rakan, kapısını kitle-
yip, nasılsa
döneceğim diye
anahtarıyla Tür-
kiye’ye gelenler var.
İnsanlar yaşamını,
anılarını, geçmişini
bırakmış. Bir acıdan
kaçıp buraya gelmiş
veya getirilmiş çok
sayıda insan. Ölüleri

olmuş, gömememişler bile. Türkiye’de
de zorlanmışlar. Bizim atalarımız, de-
delerimiz Türkiye’ye geldikten sonra
kendilerine gavur denip, dışlanmaları
nedeniyle Rumca’yı başkasının ya-

nında konuşamamışlar. Gavur dedik-
leri göçmenler, camiye gidip namaz
kıldıklarında yanıldıklarını anlamışlar.
Aynı şekilde Türkiye’den oraya giden
inşalar da acı çekmiş. Ben Girit’e git-
tim. Kapısının önünde oturan yaşlı bir
teyzeye, Yunanca selam verip halini
hatırını sorduğumda, Türk olduğumu,
İzmir’den geldiğimi duyunca gözyaş-
ları içinde Türkçe cevap vermeye baş-
ladı bana. Türkiye’den genç kızken
geldiğini, Alsancak’ta oturduklarını,
burayı hiç unutmadığını söyledi. Tür-
kiye’den oraya gidenlere de ‘Türk to-
humu’ demişler. Yani acılar ortak
olmuş. 

www.egetelgraf.com.’dan
alınmıştır…

Aile Anılarında Mübadele

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…
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Dünya büyük bir sınav
veriyor. Yeni tip korona
virüsünün neden olduğu

kaos adeta tüm dünyayı sarmış
durumda. Kovid-19 adı verilen
koronavirüs baş döndürücü bir
hızla yayılmaya devam ederken
elbette insanlar da endişeleniyor-
lar. Özellikle küçük çocukları
olan aileler ve ileri yaştakilerde
endişe daha da büyük.

Basın da -burada ilkeli meslek-
taşlarımızı ayrı tutuyorum- ne
yazık ki korkuları körükleyince
endişenin boyutu daha da arttı.
Hafta sonunda yaşadığımız kent-
teki marketlerde rafların boşaldı-
ğına, insanların market arabaları-
nı tıka basa doldurduğuna tanık-
lık ettim. Aynı manzaralar nere-
deyse bütün Avrupa ülkelerinde,
hatta Türkiye'de da yaşandı.

Yaşlı Alman komşumun dediği
gibi, “Adeta bir savaştayız Sayın
Hasan, bir kıtlık bizi bekliyormuş
gibi....” Savaş görmüş komşum
bunları söylerken, koltuğunun
altına kıstırdığı iki paket tuvalet
kağıdına da sımsıkı sarılıyordu. 

Peki endişe 
gerçekten yersiz mi?

telaş boşuna mı?

Almanya'da iseniz bu soruya
vereceğim yanıt “Evet” olur. 

Zira Almanya, hatta Batı Avrupa
bu sınavda çaktı. Fena tökezledi.
Önemsemedi. Çünkü Avrupa
rahata alıştı. Dünyanın dört bir
yanında felaketler yaşanırken
“Benden uzakta, boşver” yaklaşı-
mıyla, tabir-i caizse keyfine
baktı. Ne Suriye'deki iç savaş, ne
Myanmar'daki soykırım, ne
Çin'de uygulanan asimilasyonla
ilgilendi. Hele Türkiye'nin omzu-
na yüklenen mültecilerle hiç ala-
kadar olmadı. Bana dokunmayan
yılan bin yaşasın dedi. Büyük
acılar yaşanırken, Birkaç damla
timsah göz yaşı döküp durumu
idare etti. 

Peki şimdi ne oldu? 

Belki dünyanın ilk kez bu denli
büyük bir ortak derdi oldu ve
şimdi acıyı ta bağrında hissedi-
yor. Önemsememenin, kendini
yücelerde görmenin faturasını
ödeme vakti geldi. Ve o faturanın
bedeli çok ağır oluyor. 

Buna karşın, her fırsatta eleştir-
dikleri, hor gördükleri, küçümse-
dikleri Türkiye ne yaptı?
Dünyaya örnek bir kriz yönetimi
sergiledi. Tehlikeyi büyümeden
boğmanın yollarını aradı ve
buldu.  Hergün televizyonlardan
izliyoruz. Kentler, toplu taşıma
araçları, dükkanlar, camiler
dezenfekte maddeleriyle adeta
yıkanıyor. İnsanlar son derece
dikkatli. Ve herkes kenetlenmiş
durumda. Vatandaş ve Hükümet
adeta bir yumruk olmuş. 

Biz burada Avrupalı yöneticilerin
beceriksizlikleri nedeniyle büyük
bir endişeyle yaşarken, ana yur-
dumuzdaki örnek tedbirlerle
gurur duyuyoruz. 

Umarım bu krizi en az kayıpla
atlatırız. 

Allah'a emanet olunuz.

Mehmet HASAN

AVRUPA
BU SINAVDA

ÇAKTI 
Üsküp’te Belediye Başkanı 
Şilegov’dan vatandaşlara sitem

GÜMÜLCİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Gümülcine Belediyesi, koronavi-
rüse karşı tedbir amaçlı şehir
meydanında ve şehrin farklı böl-

gelerinde ilaçlama çalışmaları yaptı.
Gümülcine Belediyesi Temizlik İdaresi
tarafından yürütülen ilaçlama çalışmala-
rını bizzat Belediye Başkanı Yannis
Garanis de yakından takip etti.
www.milletgazetesi.gr’deki haberlere
göre; temizlik bölümü çalışanları tara-
fından belediyenin araçlarıyla başta
şehir meydanında olmak üzere, halkın
ortak kullandığı noktalarda, yol kenarla-
rında bulunan çöp bidonlarının durdu-
ğu yerlerde ve etrafında, çocuk parkla-
rında ve şehrin farklı noktalarında ilaç-
lama çalışmaları yapıldı.

Balkan göçmenlerinden 
Başkan Kayalar’a ziyaret

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Üsküp Büyükşehir Belediye
Başkanı Petre Şilegov, yetkili
kurumların uyarılarını dikkate

almayan vatandaşlara sitem etti.
Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı
Petre Şilegov, sosyal medya hesabı
üzerinden yaptığı açıklamada yetkili
kurumlar tarafından korona virüse
karşı “Evde kal” uyarılarına uymayan
vatandaşlara sitem etti. www.timebal-
kan.com’a göre; Devletin evde kalın,
grup haline gelmeyin, gereksiz dışarı
çıkmayın ve 5 kişiden fazla olarak
kamusal alanlarda bulunmayın uyarı-
ları yaptığını hatırlatan Şilegov, “Siz
ise geziyorsun, eğleniyorsunuz, parti-
ler veriyorsunuz. ‘Bu bir şey değil’,
‘olağan bir durum’, ‘bana hiçbir şey
olamaz’ diyorsunuz. Sonra da virüs
kapıyorsunuz, hastanede yer yok,
doktorlar yoğun, yardım alman çok
zor, kendi kendine durmuş: Devlet
bunu engellemek için ne yaptı diyor-
sun!!” ifadelerini kullandı. İtalya’da
sadece bugün 627 kişinin öldüğünü
anımsatan Şilegov, “İki hafta önceye
kadar geziyorlardı, kafelere gidiyor-
lardı, gülüp eğleniyorlardı. Onlara
virüs bulaşmayacaktı,  sadece sıradan
bir soğuk algınlığıydı, sadece sıradan
bir gripti. Bunlar size tanıdık geliyor
değil mi? Evlerde kalın.” dedi. 

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Piyasada neredeyse karaborsaya
düşen ürünlerin denetimlerini
arttıran Buca Belediyesi Zabıta

Müdürlüğü Ekipleri ise durumu fır-
sat bilerek merdiven altı temizlik
ürünleri imal eden bir depoya baskın
düzenledi. Buca sınırları içinde üre-
tim yerlerinden satış mağazalarına
kadar kontrollerine aralıksız devam
eden ekipler, Seyhan Mahallesi’ndeki
sanayi sitesi içerisinde hiçbir sağlık
önlemi ve kimyasal test yapılmadan
üretim yapan sağlık tacirine müdaha-
le etti. İşletme içinde bulaşık deterja-
nından sıvı sabuna, çamaşır deterjan-
larından şampuana, vatandaşların en
çok kullandığı temizlik ürünlerinin
kirli maşrapalarla, kirli kovalarla,
küreklerle yerlerde hazırlandığını tes-
pit etti. İşletmecinin, hiçbir sağlık
onayı ve kalite belgesi olmadan imal

ettiği yüzlerce ürünü, özellikle
İzmir’in dezavantajlı bölgelerindeki
market ve işletmelere piyasa değeri-
nin altında sattığı öğrenildi.
Piyasadaki boşluktan ve vatandaşla-
rın alım gücündeki ekonomik sıkıntı-
ları fırsat bilen işletme hakkında cezai
işlem başlatıldı. Sağlık Bakanlığı yet-
kileri tarafından hazırlanan tutanakla
tüm ürünlere imha edilmek üzere el
konurken ruhsatsız işletme mühür-
lendi. Normal şartlarda temizlik
ürünlerin  steril ortamlarda ve alanın-
da uzman mühendislerin istihdam
edilerek imal edilmesi gerektiğini
ifade eden yetkililer, ürünlerin ise
ayrı ayrı testlerinin yaptırılıp onay
alması halinde piyasaya sürülebilece-
ğini belirtti. Ekipler, koronavirüse
karşı önlemleri alırken tedarik edilen
ürünlerin tercih edilirken kalite bel-
gelerinden ödün verilmemesi gerekti-
ğinin altını çizerek, belgesiz ürünlerin
kanser riski taşıdığını tekrar hatırlattı.  

Buca’da fırsatçılara suçüstü yapıldı!

Gümülcine Belediyesi 
ilaçlama çalışması yaptı

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Gürkan Altıntaş ve

yönetimi Menderes Belediye
Başkanı Mustafa Kayalar’ı ziyaret
etti. İzmir Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Derneği
(İzmir Bal-Göç) Olağan Genel
Kurulu’nda güven tazeleyerek
yeniden başkanlığa seçilen
Abdurrahim Nursoy ve İzmir
Bal-Göç Menderes Şube Başkanı
Gürkan Altıntaş ile dernek yöne-

timi Menderes Belediye Başkanı
Mustafa Kayalar’ı ziyaret etti.
Ziyarette birlik ve beraberlik içe-
risinde yapılacak çalışmalarla
ilgili fikir alışverişinde bulunulur-
ken, Menderes’te yaşayan Balkan
göçmenlerinin sesi olduğu için
Menderes Belediye Başkanı
Mustafa Kayalar’a dernek üyeleri
adına dernek başkanı
Abdurrahim Nursoy teşekkür
etti. Ziyaret nedeniyle mutlu
olduğunu ifade eden Menderes
Belediye Başkanı Mustafa
Kayalar, “ Ocak ayında gerçekle-
şen olağan genel kurulda yeniden

İzmir Bal-Göç Başkanlığı’na seçi-
len Abdurrahim Nursoy ve yöne-
timini kutluyor, ziyaretleri için
kendilerine teşekkür ediyorum.
Menderesimizde de başta
Bulgaristan Türkü kardeşlerimiz
olmak üzere Balkanların her nok-
tasından ilçemize göç etmiş
vatandaşlarımız yaşamakta.
Menderes Belediyesi olarak her-
kesin sesi, herkesin belediyesi
olarak gerçekleştirdiğimiz hiz-
metlerimizde onların da sesi olu-
yoruz. Balkan göçmeni kardeşle-
rimizin yanında olmaya devam
edeceğiz” dedi.

Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Petre Şilegov, yetkili
kurumların uyarılarını dikkate almayan vatandaşlarına sitem etti
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KErKüK/baLKan GünLüğü

Irak'ın Kerkük kentinde yanarak
kullanılamaz hale gelen Osmanlı
mirası Kayseri Çarşısı, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ta-
limatı doğrultusunda Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından onarılmasının ar-
dından esnafa teslim edildi. Kerkük
Tarihi Eserler Dairesi Müdürü Eyad
Tarık, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, TİKA'nın onardığı çarşının
esnafa teslim edildiğini söyledi.
Tarık, çarşının teslim edilmesiyle es-
nafın da yüzünün güldüğünü be-
lirtti. Tarihi çarşının orijinal
dokusunu bozmamaları konusunda
esnaftan taahhüt aldıklarını ifade
eden Tarık, Türkiye'ye yardımları
dolayısıyla teşekkür etti. Çarşının 27
yıllık esnafından Nazım Altuncu, ta-
limat vererek bu tarihi eseri yeniden
hayata kazandıran ve ekmek tekne-
lerini kurtaran Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'a
şükranlarını iletti. Altuncu, muhte-
şem onarımla çarşıya 100 yıllık ömür
kazandırıldığını söyledi. Esnaf
Aydın Kemal de ''TİKA'nın onarım
müdahalesi olmasaydı çarşı yıllar
boyunca kullanılmaz halde kalabi-
lirdi.'' ifadesini kullandı. Kerkük
kent merkezinde bulunan ve Os-
manlı döneminde inşa edilen tarihi
Kayseri Çarşısı'nda 26 Kasım 2018'de
henüz belirlenemeyen bir nedenle
yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle
çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri
kullanılamaz hale gelmişti. (AA)

Kerkük Kayseri Çarşısı 
esnafa teslim edildi…

TİKA’dan güvenlik 
teşkilatlarına eğitim
anKara
baLKan GünLüğü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tür-
kiye'de, Kenya, Karadağ, Öz-

bekistan, Filistin, Tunus ve
Arnavutluk'ta görev yapan 111 em-
niyet mensubuna eğitim verdi. Baş-
kanlık, Türkiye'nin güvenlik
alanındaki tecrübesinin aktarılması
amacıyla, emniyet ve jandarma teş-
kilat mensuplarına yönelik tecrübe-
lerin paylaşılması, suçla
mücadelede ortak bilinç geliştirme

ve karşılıklı ülkeler arası polis ve
asker teşkilatlarının terminolojile-
rinde birlik sağlanması kapsamında
çeşitli eğitimler veriyor. Bu çerçe-
vede, TİKA ve Emniyet Genel Mü-
dürlüğü iş birliğinde yürütülen
"Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği
Projesi" ile hem Türkiye'de hem de
Kenya, Karadağ, Özbekistan, Filis-
tin, Tunus ve Arnavutluk'taki emni-
yet teşkilatlarından 111 polise
yönelik eğitim programları düzen-
lendi. Katılımcılara, patlama son-
rası inceleme, polis liderliği ve
yönetim becerileri, polis liderliği ve

operasyon yönetimi, terörizme
karşı önemli tesisleri koruma, ka-
çakçılık ve organize suçlarla müca-
dele eğitimi ve terörün
finansmanıyla mücadele
kursları verildi. Karşılıklı diyalog-
larla düzenlenen eğitimlerde, ülke-
ler arası iş birliği alanları
konusunda da istişarelerde bulu-
nuldu. Kursa katılan polisler ve
heyet başkanları, Türkiye'nin ver-
diği eğitimlerden ve burada bulun-
dukları süre zarfında gördükleri
ilgi ve misafirperverlikten duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdi.  (AA)

soFya/baLKan GünLüğü

Türkiye’nin komşularından
Bulgaristan’daki vaka sa-
yısı 81’e, can kaybı ise 3’e

yükselirken; Bulgaristan ile Tür-
kiye arasındaki Kapitan Andreevo
Sınır Kapısı’nda Bulgaristan’dan
Türkiye’ye geçmek için bekleyen
TIR’ların oluşturduğu kuyruğun
30 kilometreye ulaştığı bildirildi.
Denetimler nedeniyle günlük
geçiş yapan araç sayısı da 2 bin
100’den, 1800’e indi. 

BALKANLAR’DA DURUM

Bosna Hersek Sınır Polisinden ya-
pılan açıklamada, Brod Sınır Kapı-
sı’nda görevli 5 memurun “rüşvet
aldıkları” gerekçesiyle açığa alın-
dıkları bildirildi.
Ülke medyasında çıkan bazı ha-
berlerde, memurların rüşvet karşı-
lığı yurt dışından gelen ve
tedbirler kapsamında karantinaya

alınması gereken bazı kişilerin ül-
keye girişlerine izin verdikleri
iddia edilmişti. Kosova, Türki-
ye’deki 39 vatandaşını ülkeye ge-
tirirken, bu kişilerin 14 gün
boyunca karantinada kalacağı bil-
dirildi. Hırvatistan’da gece yarısı
yürürlüğe giren yeni tedbirler

kapsamında, market, yakıt istas-
yonu, fırın ve hijyen malzemeleri
satan dükkanlar dışında tüm işlet-
meler, müzeler, sinemalar, tiyatro-
lar ve spor salonları kapatıldı.
Dini törenler ve vatandaşların
yurt dışına çıkışı da yasaklandı.
(AA)

Bulgaristan-Türkiye sınırındaki 
TIR kuyruğu 30 kilometreye ulaştı

Romanya Gaziantep Fahri Konsolosluğu açıldı
GaZianTEP
baLKan GünLüğü

Fahri Konsolosluk açılışına,
Romanya'nın Ankara Bü-
yükelçisi

Gabriel Şopanda,
SANKO Holding
Onursal Başkanı
Abdulkadir Konu-
koğlu, Romanya
Nevşehir Fahri
Konsolosu Meh-
met Dinler, An-
talya Fahri
Konsolosu Ahmet
Semih Beken ve
diğer ilgililer ka-
tıldı. Romanya Ga-
ziantep Fahri
Konsolosu Coşkun

Solak, Gaziantep'in yanı sıra
Hatay ile ilgili işlemleri de yürü-
teceğini söyledi.
www.haberler.com’a göre;
SANKO Holding Onursal Baş-

kanı Abdulkadir Konukoğlu ise
Gaziantep'ten geçen yıl 7,5 mil-
yar dolarlık ihracat gerçekleşti-
rildiğini belirterek, "Aynı
dönemde Romanya'ya 64 milyon

dolarlık ihracat yapıldı.
Bu rakam potansiyelimi-
zin karşılığı olamaz" dedi.
Romanya Fahri Konsolos-
luğu'nun, Gaziantep'in
yanı sıra Hatay'ın bu ülke
ile ticaretin gelişimine
katkı sağlayacağını kay-
deden Konukoğlu, Gazi-
antep'te iki
başkonsolosluk, 12 fahri
konsolosluk açılmasının,
kentin ekonomideki dina-
mizminden kaynaklanan
sevindirici gelişme oldu-
ğunu söyledi. 

Şafak soL

Korona virüsü 
boğuyor

info@safaksol.com

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

Koronavirüsü, yaşam kalitemizi tek
kelimeyle alt üst etti. Virüsten etki-
lenmeyen ülke, sektör, hizmet nere-

deyse kalmadı.
Ben bu yazıyı kaleme aldığın dakikalarda
İtalya’da bir günde yaklaşık 800 kişi haya-
tını kaybetti. Güzel ülkemde de durum iç
açıcı değil. Sayının artacağı endişesiyle ek-
ranlardaki alt yazılara korkar halde bakar
olduk…
Adeta kabus gibi insanlığın üzerine çöken
koronavirüsün ekonomimize etkilerini en
aza indirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Er-
doğan tarafından 100 milyar liralık ‘Ekono-
mik İstikrar Kalkan’ paketi açıklandı.
Paket, iş dünyası için moral kaynağı oldu di-
yebilirim. Maddelerin detayları incelendi-
ğinde Kadın Girişimciler Kurulu üyesi
olduğum TOBB’a iletilen çözüm önerile-
riyle örtüştüğünü görmek güzel. KOBİ’lerin
kredi borçları ile birlikte birçok sektörde
KDV ve SGK primlerinin ertelenmesinin,
Kredi Garanti Fonu limitlerinin artırılması-
nın piyasada nakit akışını artıracağı aşikar.
Bu açıdan, alınan kararları memnuniyetle
karşılıyorum.
Ülkemizin bu süreci en az zararla atlatabil-
mesi için birlikte hareket edeceğimize, ikti-
darı, muhalefeti, devletin kurumları ve
vatandaşımızın özverisiyle beraber
bu zorlu süreci başarıyla atlatacağımızdan
şüphem yok.
Ancak…
Olumlu bulsam da ‘Ekonomik İstikrar Kal-
kan’ paketini yeterli bulmuyorum.
Açıklanan bu paket gelir kaybını giderecek
şekilde genişletilmeli.
Özellikle geçici olarak hizmet dışında kalan
on binlerce işletmenin ve o işletmelerde çalı-
şanların gelir kaybı göz ardı edilmemeli.
Ne mi yapılabilir?
Salgınla mücadelede ihmale kurban giden
İtalya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde kira,
elektrik, su ve doğalgaz faturaları dondu-
ruldu. Aynı önlemler KOBİ’ler için de uy-
gulanabilir. Bu süreçte kamu ve özel
bankaların göstereceği fedakarlığın reel sek-
töre büyük katkı sağlayacağını düşünüyo-
rum.
Ayrıca birçok sektörde işyerleri ve mağaza-
lar kapandı. İşverenlere kapalı oldukları süre
dikkate alınarak kira desteği sağlanabilir.
Ve ben ve ekip arkadaşlarımın dahil olduğu
sağlık sektörü…
Gece-gündüz, 7/24, yaz-kış, afet, salgın, ola-
ğanüstü hal dinlemeden hizmet veren yer-
yüzü melekleri…
Onlar da bu zorlu süreçte devletin desteğin-
den mahrum kalmamalı. Destekse destek,
teşvikse teşvik, erteleme ise erteleme,
primse prim…
İşvereni ve çalışanıyla binlerce sağlık emek-
çisi sosyoekonomik koruma altına alınabilir.
Ücretsiz izne tabi tutulanlar olduğu gibi işini
kaybetme korkusu yaşayanlar var. Henüz ça-
lışanlarımız için bir düzenleme yok!
Ne mi yapılabilir?
Personele verilen izin senelik izinden sayıl-
mayabilir.
Gelir kaybına uğrayan çalışanlar için İşsizlik
Fonu etkin şekilde kullanılabilir.
Umuyorum açıklanan bu önlem paketi bir
ilktir ve devamı gelecektir.
Küresel ya da bölgesel olsun, krizler geçici-
dir. Kalıcı hale gelmemesi için bunu doğru
yönetmeliyiz.
Vefat eden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet,
acılı ailelerine baş sağlığı, hastalara acil şifa-
lar diliyorum. Sağlık, ekonomi, eğitim, sos-
yal hangi alanda olursa olsun virüsün
ülkemize verdiği zararı en aza indirgeyip
sağlıklı günlere kavuşacağımıza inanıyorum.
Ekonomimizin en büyük motivasyon kay-
nağı millet devlet işbirliğini elden bırakma-
yalım.
Birlikte yürümeye hiç olmadığı kadar ihtiya-
cımız var…

İmtiyaz Sahibi Rifat SAİT
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü sevilay sait
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Menderes - İZMİR

TEL: 0 506 417 22 00
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BAS KI: İhlâs Gazetecilik A.Ş.
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YAYIN KURULU

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL

İSMET TOPALOĞLU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO

ATA ATUN
İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ

BİLGİ İŞLEM
KEMAL BİÇER

TEMSİLCİLİKLER

DIŞ TEMSİLCİLİKLER
ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU
KKTC Mehmet ALDEMİR
Kosova-sırbistan-MaKedonya

İsmail Cemalettin Demirpençe

SAMSUN Turhan AKŞEN
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Berka Sude SAİT
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU

balkangunlugu - balkangunlugu balkangunlugugazetesi - 



23 Mart 2020
Pazartesi 9Araştırma

Şehirler,yaşam standartları
gereği enerji ve doğal kay-
nakların  hızlı ve daha çok

tüketilmesine  neden olan, dolayı-
sıyla sera gazlarının atmosferdeki
miktarının  artmasından sorumlu
olan yerleşimlerdir. Şehirlerin
iklim değişikliğine katkısında
önemli unsurlardan biri de şehir-
sel büyümenin yol açtığı arazi ör-
tüsünde yaşanan değişimdir.
Şehirsel büyüme  ve yayılma,sera
gazı emisyonlarının artışına
neden olmakta ve düzensiz şehir-
leşmenin olumsuz etkileri giderek
artmaktadır. Şehirlerde bir diğer
gerçeklilik,iklim değişikliğinden
etkilenebirliklikleri üzerinedir.
İklim değişikliği sonucunda mey-
dana gelen/gelmesi beklenen
aşırı hava olayları ve riskler şehir-
sel sistemlerin varlığını  önemli
ölçüde tehdit etmektedir. İklim
değişikliğinin şehirlere taşıdığı
problemler çeşitli olup; ısı deği-
şimi, yağış rejiminin değişimi, ku-
raklık-sel, deniz seviyesinin
yükselmesi, nüfus
hareketleri(iklim değişikliğinin
neden olduğu göçler), gibi pek
çok sorun şehirleri ya-
kından  ilgilendir-
meye
başlamıştır.
Bu sorun-
lar sadece
çevresel
değil,
toplum-
sal ve eko-
nomik
açılardan da
ele alınması
gereken özellik-
lere sahip olan kap-
samlı ve entegre /bütünleştirici
bir yaklaşımla baş edilmesi gerek-
mektedir. Bu koşullar, şehirlerde
sera gazı emisyonlarını azaltım ve
iklim değişikliğinin etkilerine
uyum sağlama noktasında; şehir-
leri oluşturan sistemlere ve şekil-
lendirdiği şehirsel mekanlarına
dair ekonomik,sosyal ve ekolojik
unsurları, geleceğe yönelik poli-
tika,planlama kararlarında ele al-
maya herzamankinden daha çok
ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Çünkü şehirdsel planlama karar-
ları iklimi etkilemekte, iklim deği-
şikliği de şehirleri etkilemektedir.
Bu nedenle; şehir plama kararları
ile iklim değişikliği parametreleri
etkileşim halinde olmalıdır. Bu
gün dünya da pek çok şehir yöne-
timi iklim değişikliği ile mücadele
için  yerel hizmet politikalarının
önemli bir bölümünü bu konuya
ayırmış ve yerel iklim değişikliği
eylem planlarını hazırlamaya ve
uygulamaya başlamıştır
Uluslararası camiada  öteden beri
yerel iklim  eylem planlarınının
hazırlanmasına destek  mahiye-
tinde azaltım, uyum gibi başat
politika alanları için metodolojik
açıdan yol gösteren birçok ça-

lışma yapılmakta olup, bu faali-
yetler geliştirilerek  ülkelerin yö-
netimlerine ışık tutmaya devam
edecektir.
Sera gazı emisyonlarının kaynak-
larının ve iklim değişikliğinin et-
kilerine dayanıklığın seller,
taşkınlar,  kuraklık,sıcak hava dal-
gaları, v.b.açılardan yerel/bölge-
sel ölçekler de farklılıklar
gösterdiği gerçeğinden hareketle,
tüm şehirler için şablon bir yerel
iklim eylem planlaması reçetesi
yoktur.
Bu nedenle; şehirlerin iklim deği-
şikliğine dayanıklılık kapasiteleri
değerlendirilirken; şehirleşmede
gelişmişlik düzeyi, mekansal, çev-
resel, ekonomik ve sosyal faktör-
ler özgün olarak tespit edilmekte
ve iklim eylem planlaması buna
göre tasarlanmaktadır. 

Yerel İklİm eYlem
Planlamasında FaY-
dalar ve Fırsatlar

Kentler de sera gazı emisyonlarını
azaltmak ve iklim değişikliinin et-
kilerine uyum sağlamak önemli

fırsatlar
doğurabilir.İklim

değişikliği ile
mücadele sü-

reçlerinde
bir kentin
“yeşil
kent “ ol-
masının
sürdürüle-

bilir ken-
tleşme

hedeflerine
ulaşmada doğru-

dan faydası vardır.
Örneğin; kentler de sera gazları

emisyonlarını azaltma önlemleri
çercevesinde,yüksek konut ve iş
yoğunluğuna sahip alanları yeni-
den konumlandirmak,toplu taşı-
maya erişebilirliği ve bu sektöre
yatırım yapılmasını çoğaltmak
gibi iklim değişikliği ile mücae-
leyi destekleyici tedbirler alınabi-
lir. Bu tedbirler kentsel ölçekte
kısa vade de emisyonları azaltabi-
leceği gibi uzun vadede daha
yüksek oranlar da emisyon tasar-
rufu sağlıyabilir.
Yerel yönetimlerin kentler de sera
gazı kaynaklı emisyonların azal-
tılması hizmetlerini sunarakelde
edecekleri fırsatlar şöyle sıralana-
bilir ;
* Kendi kurumsal örgütlenmele-
rinde emisyonlarını azaltabilir.
* Toplu taşıma, motorlu araç dışı
ulaşım, bisiklet ulaşımı, elektrik
enerjisi ile ulaşım, yayalaşma uy-
gulamaları ile kent içi ulaşım poli-
tikalarını geliştirerek
emisyonlarını azaltabilir.
* Kentsel sera gazı emisyon en-
vanteriyle kentin emisyon bütçe-
sini çıkararak yutak alan
dengesini koruyabilir.
* Kent ölçeğinde sera gazı indirim

hedefini belirleyebilir.
*Binalaşma süreçlerinde yenilebi-
lir enerjiyi teşvik eden hizmetler
yapılabilir.
Yerel yönetimlerin iklim değişikli-
ğinin etkilerine uyum hizmetleri
sunarak elde edecekleri fırsatlar
şöyle sıralanabilir;
*Kentteki yeşil alanları öncelikli
müdahale alanları olarak seçerek
kentin dayanıklılığını artırabilir-
ler.
* Aşırı yağış ve deniz seviyesinin
yükselmesine-kıyı kentleri için-
karşı dayanıklılığı artıran mevcut
ve potansiyel mekansal alan-
ları/unsurları tespit ederek sür-
dürülebilir önlemler alabilirler.
* Kritik önemdeki kentsel yapılar
için  öncelikli aci durum planları
yaparak  meterolojik kaynaklı
afetlerin hasarlarını azaltabilirler.
İklim değişikliği ile mücadelenin
bir planlama çercevesinde yol al-
ması kent ekonomilerini de fırsat-
lar yaratabilir. Kentleşme
dinamikleri açısından bakıldı-
ğında dünya da hemen her ülke
de görünen ve uygulanan odur
ki, hızlı kentleşme ve yapılı  çevre
bir yatırım aracıdır. Bu
durum,kentlerin makro ekono-
mik büyüme unsurlarından biri
olduğunu doğrulamaktadır.
Amaç bu ise,yerel düzey de iklim
ekonomisi yaratılması da bir
hedef olmalıdır. 

Yerel İklİm
eYlemlerİnİ
kolaYlaştı-
racak Yöne-
tİm araçları

İklim değişikliği ile
mücadele için yöne-
tim de metropolitan-
ilçe bağı
şarttır.Esasta,özellikle
büyük kentler de
iklim değişikliği ile
mücadele yönetimi-
nin “yerel
yönetim/belediye” ve
“çok kademeli yöne-
tim”olmak üzere iki
boyutu  vardır.Metro-
politan bölgeler de
söz konusu işbirliği
olmazsa, yerel yöne-
timlerin yönetselve
mekansal olarak yetki
alanları arasında
uyumsuzluk çık-
makta,bu da iklim
eylem planlama sü-
reçlerini olumsuz et-
kilemektedir.
Yerel yönetimlerin
tüm bu yönetim araç-
larını dikkate alarak
iklim eylem planlarını
hazırlamaları ve uy-
gulamaları için iç yö-
netsel yönetim
yapılarında bu nokta
da dikkat çekmek fay-

dalı olacaktır.
Bu hususlar/tavsiyeler şunlardır:

*Planlanan belediye hizmetleri-
nin/yatırımlarının iklim  değişik-
liği etkilerini (azaltım ve uyum
bağlamında ) inceleyecek kurum-
sal bir mekanizma oluşturulmalı-
dır.
* İklim değişikliği ile ilgili sorun-
lars ve çözümlere sadece belediye
sınırları içinde değil,il ve bölgese
ölçeklerde yaklaşılmalıdır.
* Belediyenin iç kurumsal yapı-
sında daimi bir iklim çalışma
grubu/birimi  oluşturulmalıdır.
*Belediyenin farklı müdürlükle-
rine ve yan kuruluşlarına azaltım
ve uyum konularında somut so-
rumluluklar verilmelidir.
*İklim eylemlerinin belediyenin
öncelikli sektörleri ve diğer konu-
larında geliştirilmesi desteklen-
melidir.
*İklim eylem planı ile belediyenin
bütüncül politikalarını içeren yatı-
rım programının(statejik
planlar,bütçeleme,vb.) bağ-
lantılı ve uyumlu olması
sağlanmalıdır.
* İklim eylem planına bele-
diye dışındaki diğer aktörle-
rin(STK.lar,Ünv.,Meslek
Odaları,Özel sektör,vb.)katkı
vermesi ve aktif katılımı için
zemin oluşturulmalıdır.

Şehirlerde bir diğer gerçeklilik,iklim değişikliğinden etkilenebirliklikleri üzer-
inedir. İklim değişikliği sonucunda meydana gelen/gelmesi beklenen aşırı hava
olayları ve riskler şehirsel sistemlerin varlığını  önemli ölçüde tehdit etmektedir

Yerel iklim eylem planlaması
ve TürkiYe praTikleri

Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com
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Arnavutluk’un kuzeyin-
deki İşkodra şehrinde,
Arnavutluk merkezli

İstanbul Derneği ile Gayret
Derneği iş birliğinde bu yıl
üçüncüsü düzenlenen
Arnavutluk Balkan Gençlik
Okulu Projesi, gençlere yöne-
lik kültürel, dini, felsefi ve
tarihi konularla ilgili bir dizi
eğitim seminerinden oluşu-
yor. Programla, gençlerde
toplumda sahip olması gere-
ken rol hakkında farkındalık
yaratılması ve onların olum-
suz fenomenlerden uzak
tutulması amaçlanıyor.
Katılımcılar, 6 haftalık prog-
ramda Arnavutluk’un dene-
yimli konuşmacılarınca ele
alınacak konuları tartışma fır-
satı yakalayacak. “İş birliği,
Arnavutluk ve Türkiye ara-

sındaki dostluğu derinleştir-
mek için önemli araçtır”
İstanbul Derneği Başkanı
Rıdvan Seferaj, projenin tanı-
tımındaki konuşmasında,
YTB ile projedeki iş birliğinin
çok başarılı olduğunu belirtti.
Bu yıl artan ilgi ve gençlerin
seminerlere katılmaları için
çok sayıda talep bulunduğu-
nu aktaran Seferaj, “Bu iş bir-
likleri, deneyim alışverişine
ek olarak iki dost ülke
Arnavutluk ve Türkiye ara-
sındaki dostluğu güçlendir-
mek ve derinleştirmek için de
önemli bir araçtır.” dedi.
Seferaj, proje kapsamında ele
alınacak konular için geçen
yıl projeye katılanların öneri-
lerinin dikkate alındığını vur-
gulayarak, “Bu etkinlik, top-
lumun en önemli parçası olan
gençleri hedef aldığı için özel
bir önem taşıyor.” ifadesini
kullandı. (AA)

İşkodra’da Balkan Gençlik 
Okulu Projesi tanıtıldı…

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye, dünya genelinde hızla
yayılan yeni tip korona virüs
(Kovid-19) salgını ile mücadele

için Bosna Hersek'e tıbbi yardım gönde-
recek. Bosna Hersek'teki en büyük
Boşnak partisi konumundaki
Demokratik Eylem Partisi’nin (SDA)
Genel Başkanı ve Halklar Meclisi
Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegovic,
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile telefonda görüştü. Boşnak
lider İzetbegovic, Federal Haber
Ajansına (FENA) yaptığı açıklamada,
geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığına tıbbi malzeme yardımı
konusunda taleplerini ilettiklerini belir-
terek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gere-
ken yardımın yapılacağını söylediğini
aktardı. İzetbegovic, yapılacak tıbbi yar-
dımlar için Türk halkına ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Haberde ayrıca,  Bosna Hersek'teki
mevcut siyasi durum hakkında
İzetbegovic'in Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ı bilgilendirdiği ifade edildi. Bu
arada, Bosna Hersek'te Kovid-19 bula-
şan kişi sayısı 69'a çıkarken, bugüne
kadar 2 kişi iyileşti. Ülkede virüsten can
kaybı yaşanmadı. (AA)

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Maarif Vakfı'nın dün-
yadaki tek üniversitesi
olan Arnavutluk Tiran'daki

Maarif University of New York
Tirana (UNYT) Üniversitesi, korona
virüse karşı tedbirler kapsamında
uzaktan eğitime geçti.
Türkiye Maarif Vakfı açıklamasına
göre, vakıf, dünyanın dört bir
yanındaki okullarında korona virü-
se karşı tedbirler almayı sürdürü-
yor.
Arnavutluk'ta korona virüs nede-
niyle sokağa çıkma yasağı ilan edil-
mesi ve okulların tatil edilmesi üze-
rine Türkiye Maarif Vakfı'nın dün-
yadaki tek yükseköğretim kurumu
ve Balkanların önde gelen yüksek
öğretim kurumlarından olan
Tiran'daki Uluslararası UNYT
Üniversitesi de uzaktan eğitim alt-
yapısını oluşturarak öğrencilere
uzaktan eğitim üzerinden ders ver-
meye başladı.
"E-Learning Online" sistemiyle 10
sınıfla aynı anda interaktif öğrenme
modeline dayalı eğitim yapılabili-
yor.
Tamamlanan uzaktan eğitim altya-
pısıyla öğretmenler, ister evlerinde
isterse de üniversiteye gelerek ken-
dileri için oluşturulan özel odalarda
öğrencilere bilgisayar üzerinden
eğitim verebiliyor.

‘ÖĞRENCİLER MEMNUN’

Açıklamada görüşlerine yer veri-
len UNYT Rektörü Prof. Dr. İsmail
Kocayusufoğlu, Arnavutluk'ta 2
haftalığına eğitime ara verildiğini
ve bu sürenin uzatılmasının beklen-
diğini belirterek, "Geçen hafta ülke-
deki bütün okullarda eğitime ara
verildi. Kapalı alanlardaki toplu
faaliyetlere yasak getirildi." ifadele-
rini kullandı.

Üniversite olarak bilgi teknolojileri
birimlerinin çalışmasıyla uzaktan
eğitim altyapısı hazırladıklarını
aktaran Kocayusufoğlu, şunları
kaydetti:
Toplamda 10 sınıfa aynı anda ders
verebiliyoruz. Bu sistemi de gelişti-
riyoruz. Uzaktan eğitimden öğren-
cilerimiz de çok memnun kaldı.
Ayrıca, öğrencilerimize psikolojik
destek konusunda da birimlerimizi
oluşturduk ve onlarla birebir de
ilgileniyoruz." (AA)

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya Cumhurbaş
kanı Stevo Pendarovski, yeni
tip korona virüs salgını nede-

niyle olağanüstü hal ilan edildiğini
açıkladı. Cumhurbaşkanlığı rezidan-
sında ulusa sesleniş konuşması
yapan Pendarovski, pandemi ile

daha verimli mücadele kapsamında
ülkede 30 gün süreyle OHAL ilan
edildiğini söyledi. Sürecin sonunda
hükümetin korona virüse karşı alı-
nan önlemlerin etkisiyle ilgili rapor
sunması gerekeceğini belirten
Pendarovski, böylece OHAL'in 30
gün daha uzatılıp uzatılmayacağı
kararını vereceklerini bildirdi.

Pendarovski, "Bağımsızlığımızdan
bu yana ilk defa OHAL ilan etmemiz
ülkedeki durumun ne kadar karma-
şık olduğu ve hepimiz için riskin ne
kadar büyük olduğu gerçeğini yan-
sıtmaktadır. Bugünden itibaren
hükümet daha büyük yetkilere sahip
olacak." dedi.

PARTİLERDEN DESTEK

Hükümetin bu süre içinde vatandaş-
ların hareketini daha fazla kısıtlama
ve kritik döneme giren ekonomiyi
destekleyecek fon sağlanması için
mevzuat çıkarabileceğini belirten
Pendarovski, salgının devlet kaynak-
larına önemli ölçüde yük getirdiğini,
bu aşamada hükümetin yardım ve
destek sunması gerektiğini ifade
etti. Ülkedeki tüm siyasi partilerin
OHAL kararını desteklediğini bildi-
ren Pendarovski, 12 Nisan'da planla-
nan erken genel seçimin de ertelene-
ceğini kaydetti. Vaka sayısının 35'i
bulduğu ülkede hoparlörlerden

halka evlerinde kalmaları çağrısı
yapılıyor. (AA)

Türkiye’den Bosna
Hersek’e tıbbi yardım

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) deste-
ğiyle “Arnavutluk Balkan Gençlik Okulu Projesi”nin tanıtımı yapıldı

Maarif Üniversitesi'nde 
uzaktan eğitim başladı

Kuzey Makedonya'da olağanüstü hal ilanı

Damla Selin TOMRU

KENDİ 
SESİNİ 

DUYABİLMEK

İçinde bulunduğumuz şu gün-
lerde doğanın seslerini daha
net duyar olduk. Önce kuşların

daha yüksek sesle şakıdığını
düşünmüştüm oysa onların tonu
değişmemişti. İnsanların, arabala-
rın, çalışmaların sesi alçalmıştı ve
doğa bütün güzelliğiyle bir kez
daha gözler önüne sermişti kendi-
ni.
Şimdi tüm o farklı tonlarıyla
doğanın sesini, rengini daha net
fark edebiliyoruz. Çin’deki kirlilik
oranı hızla düşüyor, yıllar yıllar
sonra Venedik’teki kanallarda
yunuslar, kuğular görülüyor. Kim
bilir başka ne gibi doğa güzellikle-
rine tanıklık edeceğiz. 

Tüm bunlar gerçekleşirken bizler
zamanımızın büyük bir kısmını
evde geçirir olduk. Yarım bıraktı-
ğımız işleri tamamlıyor, ailemizi
belki yeniden tanıyoruz.
Malumunuz bir süredir birbirimizi
ekranların arkasından görüyor, eli-
mizdeki telefonları bırakmadan
konuşuyorduk. Evlerde yemekler
daha çok pişiyor şu günlerde. Tüm
bunların arasında bizler kendi
sesimizi duymak için yeni bir şans
elde ettik. Bir süredir günlük
rutinleri gerçekleştirebilmek adına
son hızda hareket ederken kopyala
yapıştır tadındaki sözlerimizi,
hareketlerimizi göremiyorduk.
Ancak şimdi hayat yavaşlayınca
bambaşka bir gözle kendimizi de
görme şansını elde ettik. Doğa
nasıl ki nadasa bırakılmış gibi çok
daha iyi bir halini gözler önüne
serdi, bizler de kendimizin yeni ve
daha iyi bir halini gerçekleştirebi-
liriz.

3 RAKAMI

Hazır bolca vaktimiz var birazcı-
ğını da kendimize ayıralım. Şimdi
hiç üşenmeden kağıt ve kalem alın
elinize. Ardından da kağıdı çize-
rek dört parçaya ayırın. Birinci
parça bizim olumlu yönlerimiz
olacak, ikinci parça olumsuz oldu-
ğunu düşündüğümüz yönlerimiz,
üçüncü parça hangi özelliklere
sahip olmak istediğimiz, dördüncü
parça da hayallerimiz. Her birine
5’er özellik yazmanızı rica ediyo-
rum. Aklınıza ilk gelenler hep
doğru olanlardır. Ardından üç
arkadaşınıza da sizler için aşağıda-
ki soruları yanıtlamalarını rica
edin.
Bende gördüğün 3 olumlu özelli-
ğim nedir?
Dönüştürmem gerektiğini düşün-
düğün 3 özelliğim nedir?
Sence beni mutlu edecek 3 şey
nedir?

Arkadaşlarınızdan gelen cevaplar-
la beraber yazdıklarınızı gözden
geçirin ve kendinize 3 adet ödev
verin. Bunlar hayal ettiklerinize
doğru atacağınız minik adımlar
(örneğin ev almak istiyorsanız ev
için anahtarlık almak gibi), kendi
özelliklerinizdeki dönüşümler
(örneğin daha açık sözlü olmak
istiyorsanız bir arkadaşınıza içi-
nizde tuttuğunuz cümleleri sevgi
tonunda söylemek gibi) olabilir.
Doğa gibi biz de güzelleşebiliriz
yeter ki kendi sesimizi duyabile-
lim. Ufak bir not: danışanlarım
genelde konuşmak konusunda zor-
lanıyorlar, karşı tarafın kızmasın-
dan, onlara küsmesinden korku-
yorlar ama inanın bana sevgi
tonunda kurduğunuz cümleler er
ya da geç sevgiyle geri dönüyorlar
size. Tüm çalışmalarımı instagram
hesabım Kimimila Ruhsal
Dönüşüm’den ve yayınlarımı you-
tube kanalım Kimimila Ruhsal
Dönüşüm’den takip edebilirsiniz.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

Eğitim Sağlık
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İzmirli Boşnaklar Sırbistan’ın Sancak bölgesi şehirlerin-
den Sjenica’ya bağlı Dujke Köy ilkokuluna kalorifer bağ-

lattı. Öğrencilerin kışlık kıyafet ihtiyacını da karşıladı

İzmirli Boşnaklar’dan
Sancak’taki çocuklara
SJENİCA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Bosna Sancak Derneği
sosyal projelerinden bir ye-
nisine daha imza attı. Sır-

bistan’ın Sancak bölgesi
şehirlerinden Sjenica’ya bağlı
Dujke Köy ilkokuluna kalori-
fer bağlatırken öğrencilerin
kışlık kıyafet ihtiyacını da kar-
şılayarak sıcak ortamda eğitim
yapmalarına destek oldu.
İzmir Bosna Sancak Dernek
Başkanı Abdullah Gül konuyla
ilgili şunları söyledi; ‘Bizlere
düşen görevleri dernek üyeli-
mizle el ele vererek yerine ge-
tirmeye çalışıyoruz. Bosna
Hersek, Sırbistan ve Karadağ
da kalan Sancak bölgesinde
yaşayan Boşnak hemşerileri-
miz ve akrabalarımızın sorun-
larına da elimizi uzatmaya
çalışıyoruz. Sjenica’ya bağlı
Dujke köyünde bulunan İlk-

okulda Boşnak çocuklarının
maalesef soğuk sınıflarda ders
yaptığı bize bildirildi. Bizlerin
vicdanı küçücük çocukların
soğuk sınıflarda ders yapma-
sına izin vermedi.Bizlerde ko-
nuyu hemen üyelerimize
duyurduk ve kısa sürede
okula kalorifer bağlatmak için

gerekli yardımları topladık,
yardım yapan üyelerimiz
okula giden çocuklarımız
içinde kışlık kıyafetler ve bot-
larda göndererek kışın zor
geçen bölge olduğu için çocuk-
larımıza bu anlamda da destek
olmak istediler ve yardımları
kendilerine ulaştırdık.

Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)

Ohrid St. Paul The Apostle International Airport
“primeclass” VIP & CIP Lounge VIP Terminal

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back

and relax before your flight...

         

Makedonyalı küçük Türk kızı 
İzmir’de sağlığına kavuştu

Kuzey Makedonya vatan-
daşı Türk kızı Fatma Nur
Mustafova İzmir’de ame-

liyat olarak sağlığına kavuştu.
Makedonya’da yaşayan ve bir
süre önce babasını kaybederek
yetim kalan Fatmanur Mustafo-
va’nın  acil  ameliyat olması ge-
rekiyordu. Ancak ameliyat için
ekonomik durumları uygun ol-
mayan aile, kızı Türkiye’de otu-
ran yakınlarına gönderdiler.
Doğuştan ortopedik sorunları

olan 4 yaşındaki küçük kızın
imdadına İzmir Valisi Erol Ay-
yıldız yetişti. Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti Devlet Bakanı
Elvin Hasan’ın ricası üzerine
harekete geçen İzmir valisi Erol
Ayyıldız, küçük kızın İzmir Te-
pecik Hastanesi’nde ameliyat
olmasına vesile oldu. Ekonomik
sıkıntılar yüzünden Türkiye’ye
gelemeyen Fatma Nur’un an-
nesi, ameliyat sonrası internet
üzerinden kızı ile hasret giderdi. 




