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Dünya’Da çok şey
Değişecek, 

hazır mısınız?

Kosova’da mecliste güvenoyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğin-
deki koalisyon hükümeti göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra düştü

El VEnizElos
hasta oldu…
¥ yolcu ve mürettebatında yeni tip
korona virüs tespit edilen El Venizelos
isimli kurvaziyerin, Yunanistan’ın Pire
Limanı’ndaki karantinası devam edi-
yor. Yunan basınındaki haberlerde,
İspanya ve Türkiye’deki bazı limanlara
uğradıktan sonra Pire Limanı’na geldi-
ği belirtilen gemide en az 120 kişide
hastalık tespit edildiği belirtildi. 34’ü
mürettebattan, toplam 383 kişi bulu-
nan gemideki yolcular arasında Türk
vatandaşlarının da bulunduğu belirti-
len haberlerde, Yunan ANEK şirketine
ait geminin Türk firmalar tarafından
kiralandığı ve Türkiye - İspanya arasın-
da sefer yaptığı ifade edildi.

Borisov’dan Türkiye
snırında sosyal mesafe
¥ edirne Valisi Ek-
rem Canalp ile Bulga-
ristan Başbakanı
Boyko Borisov tam-
pon bölgede görüştü.
Vali Canalp ve Bulga-
ristan Başbakanı Bori-
sov Kapıkule Sınır Ka-
pısı ile Bulgaristan

Kapitan Andreevo Sı-
nır Kapısı arasındaki
ortak temas nokta-
sında buluştu. Maskeli
olarak görüşen heyet,
sosyal mesafeyi de ko-
rudu. Avrupa'nın en
büyük kara sınır kapı-
sının bir şekilde çalış-

ması gerektiğini ifade
eden Borisov, Türkiye
ile iyi ilişkileri oldu-
ğunu ve bunun tesis
edilmesinde büyük
emeği olan Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a te-
şekkür etti.

5’te

Kosova’da yeni
hükümet krizi…
¥ KoAlisyon ortağı olan
Kosova Demokratik Birliği
(LDK) tarafından meclise
sunulan ve yaklaşık 10 saat
süren oturumda görüşülen
gensoru önergesine 82 mil-
letvekili "evet", 32 milletve-
kili  "hayır" ve 1 milletvekili
"çekimser" oy kullanıldı.
Meclis oturumunda yeni tip
korona virüsün yayılmasını
önlemek amacıyla alınan
önlemler kapsamında millet-
vekilleri 1,5 metre arayla
otururken, eldiven ve maske
taktı, kürsü sık sık dezenfek-
te edildi. Kendin Karar Al
Hareketi Meclis Grup Başkanı
Recep Selimi de ülkenin
korona virüs ile mücadele
ettiği bir zamanda LDK'nin
gensoru vererek vatandaşın
çıkarını bir kenara bıraktığını
dile getirdi. 4’te

¥ yunAnistAn
Başbakanı Kiriakos
Mitsotakis, Türkiye'ye
maddi desteğin,
Avrupa'ya göçmen
akınlarının azalmasıyla
doğru orantılı yapılma-
sı teklifinde bulundu.
Yunanistan Başbakanı
Kiryakos Mitsotakis,
Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Makron ve
Almanya Başbakanı

Angela Merkel’e mek-
tup göndererek,
Avrupa Birliği (AB) ve
Türkiye arasında yeni
bir göçmen anlaşması
imzalanmasını, bu kap-
samda Türkiye'ye yapı-
lacak maddi desteğin
Avrupa'ya göçmen
akınlarının azalıp
çoğalmasıyla doğru
orantılı olmasını teklif
etti.

¥ Kuzey Makedon-
ya'nın resmen NA-
TO'nun 30'uncu üyesi ol-
masının ardından,
ülkenin bayrağı düzen-
lenen törenlerle gön-
dere çekildi.  NATO'dan
yapılan yazılı açıkla-

mada, bayrağın Belçi-
ka'nın başkenti Brük-
sel'deki ana karargahta,
Mons kentindeki SHA-
PE'te ve ABD'de, aynı
anda göndere çekilerek
ülkenin ittifaka üyeliği
kutlandı.

NATO’nun 30’uncu
üyesi bayrak çekti!

7’de

7’de

¥ AvrupA Birliği
(AB), yeni tip korona
virüs salgını nedeniyle
Batı Balkan ülkelerine
38 milyon Euro’luk acil
mali destek verileceği-
ni duyurdu. 5’te

Mitsotakis Türkiye’yi
Avrupa’ya şikayet etti

AB'den Batı Balkanlara
korona virüsü yardımı

8’TE
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Fejzic’ten "Milli Dayanışma
Kampanyası"na destek
PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye ile dayanışma
içinde bulunduğunu gös-
termek istediğini söyle-

yen Karadağ İslam Birliği
(Diyanet İşleri) Başkanı Rifat
Fejzic, "Türkiye'de eğitim aldım
ve Türkiye bana çok şey kattı.
Bu nedenle Cumhurbaşkanı Er-
doğan'ın çağrısına destek ol-
mayı bir sorumluluk olarak
gördüm." ifadesini kullandı.
Türkiye'de aldığı eğitim saye-
sinde bugünkü konumunda
bulunduğunu vurgulayan Fej-
zic, "Zorlu geçen 1990'lı yıllarda
Türkiye'de eğitim alma imka-
nım olmasaydı, muhtemelen
bugün bulunduğum konumda
olmazdım. Hayatımın en güzel
dönemlerinden birini Türki-
ye'de geçirdim." diye konuştu.
Fejzic, Türk halkıyla acıyı da
sevinci de paylaştıklarını gös-
termek istediğine dikkati çeke-
rek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok ülkeye, İs-
panya ve İtalya gibi, AB ülkele-
rine de yardım ettiğini

görüyoruz. İmkanı olan her-
kese elinden geldiği kadar Tür-
kiye'ye ve kendi ülkelerine bu

görünmez düşmanla mücade-
lede destek olma çağrısında bu-
lunuyorum. (AA)

Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Rifat Fejzic, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla

başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için maaşını bağışladı

Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu

"evde kal" çağrısı yaptı
SAKARYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu Genel
Başkan Yardımcısı Erol

Ulu, yeni tip korona virüsle
mücadele tedbirleri kapsa-
mında "evde kal" çağrısında
bulundu. Ulu, yaptığı yazılı
açıklamada, tüm dünyanın
olduğu gibi Türkiye'nin de
korona virüs tehdidi altında
olduğunu belirterek, devle-
tin ilk andan itibaren kap-
samlı tedbirler aldığını,
almaya da devam ettiğini
vurguladı. Yaşanılan zorlu
süreçte korona virüse karşı
hep birlikte mücadele ver-
diklerini ifade eden Ulu, vi-
rüse karşı alınan tüm
önlemlere uyulması gerekti-
ğinin altını çizdi. Ulu, salgını
önleminin en etkili yolunun
sosyal mesafeyi koruyarak

mümkün olduğunca temas-
tan kaçınmak olduğuna dik-
kati çekerek, şunları
kaydetti: "Bu nedenle vatan-
daşlarımızın zorunlu ihtiyaç-
ları olmadığı sürece evde
kalmalarını istiyoruz. Ço-
cuklarımız, özellikle de risk
grubunda bulunan 65 yaş ve
üstü vatandaşlarımız ile kro-
nik rahatsızlığı olanlar kesin-
likle dışarıya çıkmamalıdır.
Temizliğimize, el hijyeni-
mize her zamankinden daha
çok dikkat edelim. Sağlık Ba-
kanlığımızın belirlediği 14
kurala mutlaka uyalım. Bu
olağan dışı süreci kurallara
uyarak bir an önce atlataca-
ğımıza inanıyoruz. Hastane-
lerde fedakarca çalışan
sağlık personelimize de ko-
laylıklar diliyoruz. 'Hayat
eve sığar.' Bizler de evleri-
mizde kalıp bu mücadeleye,
sağlık çalışanlarımıza hep
birlikte destek olalım.” (AA)

Edin Visca’dan 1000 aileye gıda yardımı
İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Medipol Başakşehir’in
Bosna Hersekli kap-
tanı Edin Visca, 1000

ailenin gıda ihtiyacını karşıla-
yacağını açıkladı. Edin Visca,
sosyal medya hesabı Instag-

ram’dan yaptığı açıklamada,
“Her zaman ikinci vatanım ola-
rak gördüğüm ve 10 yıldır ya-
şamaktan büyük mutluluk
duyduğum Türkiye’de ihtiyaç
sahibi insanlara yardım etmek
boynumun borcudur. Bu zor
günlerin üstesinden birlikte

gelmek için 1000 ailenin erzak
ihtiyacını karşılıyorum” ifade-
lerine yer verdi. Visca, açıkla-
masının altında, Kızılay’a
yapacağı bu yardıma katılması
için eski takım arkadaşları Cen-
giz Ünder ve Marcio Mosso-
ro’ya da davette bulundu. (AA)
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Yazımın başında,
Dünya’dan ko-
nuyla ilgili dik-

katinizi çekebilecek bazı
ilginç haberleri vermek
istiyorum:

1- New York Eyalet Va-
lisi Cuomo: (Trump’ın
“New York eyaletini ka-
rantinaya alabiliriz”
açıklaması) “Bu, federal
devlet tarafından eyalet-
lere karşı yapılan bir
savaş ilanı olur.” Açıkla-
masında bulundu

2- İtalya’da refah seviye-
sinin kuzeye göre düşük
olduğu güney bölgelerde
karantina tedbirlerinin
getirdiği ekonomik sı-
kıntıların isyan hareket-
lerine dönüşebileceği
endişesi dile getirilmeye
başlandı.

3- Koronavirüs salgının-
dan İtalya’nın ardından
en fazla etkilenen ülke
olan İspanya’dan Başba-
kan Pedro Sanchez,
ortak mücadele ve yar-
dım konusunda harekete
geçmeyen Avrupa Birli-
ğini (AB) eleştirerek,
‘Avrupa projesinin gele-
ceği tehlikede’ dedi.

4- İtalya: Avrupa Bir-
liği’nden sadakat bekli-
yoruz İtalya Dışişleri
Bakanı Luigi Di Maio,
yeni tip koronavirüsün
(Kovid-19) Avrupa’daki
merkez üssü olan ülkesi-
nin, Avrupa Birliği’nden
(AB) salgının oluştur-
duğu ekonomik zorluk-
lara karşı sadakatli bir
tutum beklediğini be-
lirtti.

5- Almanya’da Bavyera
eyaletinin Başbakanı
Markus Söder, yeni tip
Koronavirüs (Kovid-19)
salgınında Avrupa Birli-
ğini (AB) ve AB Komis-
yonu Başkanı Ursula
von der Leyen’i etkin ol-
mamakla suçladı.

6- AFP ajansı ise
İtalya’nın Yunanistan’a
giden 1.840 adet solu-
num cihazına el koydu-
ğunu duyurdu. Feribota
binmek üzere olan bir
kamyonda tespit edilen
ürünlerin ülkeden çıka-
rılmasına izin verilme-
diği belirtildi.

7- İtalya’da devlet tel-
evizyonu RAI’de 2015
yılında yayınlanan bel-
geselde, Çin’in Wuhan
kentindeki laboratuvarda
SARS virüsü üzerinde
gizli çalışmalar yaptığı
ortaya konuldu.

8- Rusya tarafından İtal-
ya’ya gönderilen askeri
uzmanlar, Bergamo ken-
tine ulaştı ve İtalyan uz-
manlarla birlikte
Koronavirüs (Covid-19)
ile mücadele kapsamında
çalışmalara başladı. Rus
askeri uzmanlar ve İtal-
yan meslektaşları, Ber-
gamo’da İtalyan-Rus
Korona virüsle Müca-
dele Merkezi kuracak.

Evet, haberler böyle, ben
yorum yapmayacağım ve
yorumu size bırakaca-
ğım.

Dünya’daki son gelişme-
leri, bu konuda sosyal
medyada ve Televizyon-
larda son zamanlarda
adını çok duyuran Ab-
dullah Çiftçi’ nin yorum-
ları ile değerlendirmek
istiyorum.
Abdullah Çiftçi’ nin il-
ginç iddia ve öngörüleri
var. Çiftçi diyor ki;

Yakında masamıza ko-
nulacak/dayatılacak iki
kavram var: “Dünya Hü-
kümeti” “Universal
Basic Income – UBI”
Ne demek peki? Bir sos-
yal harcama yöntemi
olarak Evrensel Temel
Gelir (Universal Basic
Income) ise, ülkedeki
tüm bireylerin temel in-
sanî ihtiyaçlarını karşıla-
yabilecek düzeyde gelir
elde etmelerinin devlet
tarafından garanti altına
alınmasıdır. Evrensel
Temel Gelir, bir ülke-
deki vatandaşların hep-
sine veya belirli bir
düzeyin altında gelire
sahip olanlara kamu kay-
nakları kullanılarak dü-
zenli nakdi yardımları
içermektedir.
Abdullah Çiftçi, Dijital
Toplum, Yapay Zekâ,
Artırılmış Gerçeklik,
Blockchain Kripto Para,
Bitnation, Silikon Vadisi
Bir Kuşak Bir Yol 4.Sa-
nayi Devrimi Lojistik
Şehir Akıllı Şehir Biyo-
metrik Çip Singularity
Transhumanism gibi
şeylerden de bahsediyor.
İnsanlara önümüzdeki
dönemde çip takılacağını
söylüyor ki oldukça kor-
kutucu ve ilginç.

Korono virüs ile birlikte
önümüzdeki beş-on yıl
içerisinde Avrupa Birli-
ğinin dağılması, ABD’de
iç savaş, Avrupa devlet-
leri arasında çatışmalar
ve savaşlar, Rusya’nın
Avrupa’daki hareketli-
liği, Çin’in yükselişi ve
Türkiye’nin çok farklı
bir konuma gelerek sah-
neye çıkması ile İslam
Dininin Avrupa ve tüm
Dünya’da etkin hale ge-
lerek muhatap alınmasını
konuşacağız.

Hani filmlerde olur ya.
Birden ekranda “10 yıl
sonra” diye yazar. İşte
öyle bir şey yazdığını ve
olduğunu düşünün.
Bir bakmışsınız, herke-
sin kafasında çipler, ha-
vada dronlar, dördüncü
sanayi devrimi, nano
teknoloji falan… Ya da
dünyanın her yerinde ca-
milerde ezan sesleri hay-
kırıyor.

Her şeye hazır olun.
Büyük değişim kaçınıl-
maz gibi.
Artık bazı şeyler temel-
den değişecek ve bizi
çok önemli gelişmeler
bekliyor. Hazır mıyız?
Hadi hayırlısı…

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

İZMİR MEKTUBU
DÜNyA’DA 

ÇoK şEy
DEĞİşEcEK,

HAZıR MıSıNıZ?

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan, Karadağ, Hırva-
tistan ve Bosna Hersek’te
salgınla mücadele kapsa-

mında alınan tedbirler çerçe-
vesinde kısmi sokağa çıkma
yasağı uygulamasına devam
edilirken, normal zamanlarda
yoğun insan ve araç trafiğinin
olduğu birçok turistik yer de
sessizliğe büründü. www.ti-

mebalkan.com sitesinin habe-
rine göre; birçok Avrupa ülke-
sinde virüs tespit edilenlerin
ve hayatını kaybedenlerin sa-
yısı her geçen gün artarken,
ülkeler de ek tedbirler almaya
devam ediyor. Sırbistan’da,
Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vucic’in başkanlığında acil
durum toplantısı yapıldı.
Toplantıda, mevcut tedbirlere
yenilerinin de eklendiği gö-
rüldü. Dışişleri Bakanı İvica

Dacic, Sırbistan’ın salgınla
mücadelesine en çok Çin’in
yardım ettiğini belirterek,
Rusya’nın da yardım gönder-
mek için hazırlık yaptığını
açıkladı. Bu arada, Sırbis-
tan’daki kısmi sokağa çıkma
yasağına uymayan iki kişiye
daha para cezası verildiği bil-
dirildi. Hırvatistan’daki vaka
sayısı 963, can kaybı ise 6 ola-
rak açıklanırken, yapılan hü-
kümet toplantısında, nisan

ayında uygulanacak önlemler
ve işletmelere yönelik ekono-
mik destek paketi değerlendi-
rildi. Sağlık Bakanı Vili Beros,
Hırvatistan’daki vaka sayısı-
nın düz bir çizgide ilerledi-
ğini belirterek, “Salgınla
mücadelede sağladığımız ba-
şarı, erken tedbir ve halkımı-
zın bireysel
sorumluluğundan geliyor.
Lütfen evde kalmaya devam
edin.” dedi.

Dünya geneline yayılan yeni tip korona virüs vakalarının sayısı
Avrupa’da da artmaya devam ederken, kısmi sokağa çıkma ya-
sağı uygulanan birçok ülkede sokaklar ve meydanlar boş kaldı

Balkan şehirleri
hayalet kentlere döndü

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir'in Çeşme ilçesinde
Yunan Sahil Güvenlik
unsurlarınca Türk kara

sularına dönmeye zorlanan
21 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı

ekipleri, Çeşme ilçesi Ka-
rada açıklarında Yunan
Sahil Güvenlik unsurları ta-
rafından Türk kara sularına
itilen lastik bot içerisindeki
sığınmacıların yardım tale-
binde bulunması üzerine
bölgeye sevk edildi. Ekipler,
aralarında kadın ve çocukla-

rın da olduğu lastik bottaki
Suriye uyruklu 21 sığınma-
cıyı kurtardı.

SIĞINMACI KAM-
PINDA KARANTİNA

Atina yakınlarındaki Riçona
sığınmacı kampı, kampta

tutulan 20 kişide yeni tip
korona virüs tespit edilmesi
nedeniyle karantinaya
alındı. Yaklaşık 2 bin 800 sı-
ğınmacının bulunduğu
kampta kısa bir süre önce
doğum yapan Afrika kö-
kenli bir kadına virüs bulaş-
tığı tespit edilmişti. (AA)

Yunanlıların 
ittiği 21 
sığınmacı 
kurtarıldı

Kuzey Makedonya, Türkiye’ye
karşı AB önlemlerine katıldı
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya
Dışişleri Bakanlığı,
“Kuzey Makedonya,

kısıtlayıcı önlemlere tabi
tutulacak olan iki kişi (Tür-
kiye Petrolleri Anonim Or-
taklığı’nda [TPAO]
araştırmadan sorumlu
müdür ve müdür yardım-
cısı) hakkındaki güncellen-
miş karara uyacaktır” dedi.
Ülkedeki bazı medyalarda,
AB Konseyi’nin 31 Mart
2020 açıklamasına atıfta
bulunularak “Kuzey Make-
donya’nın Türkiye’ye karşı
yaptırımlar uygulayaca-
ğına” yönelik iddialar çıktı.
Bu açıklamada, “AB’ye üye
olmaya aday ülkeler olan
Kuzey Makedonya, Kara-
dağ, Arnavutluk, İzlanda
ve Ermenistan, Konseyin
bu kararına uyacaklar. Bu
ülkeler, kendi ulusal politi-

kalarının Konseyin bu ka-
rarına uyumlu olmasını
sağlayacaklar. Avrupa Bir-
liği bu taahhüdü memnu-
niyetle karşılamaktadır.”
ifadelerine yer verilmişti.
Bu iddiaların doğru bir şe-
kilde açıklanması adına
AA muhabiri, Kuzey Ma-
kedonya Dışişleri Bakanlı-
ğına ilettiği yazılı
sorusunda, Kuzey Make-
donya’nın Türkiye’ye karşı
herhangi bir yaptırım ka-
rarı alıp almadığına yöne-

lik somut bir açıklama
talep etti. AA muhabirinin
sorusuna yanıt veren
Kuzey Makedonya Dışiş-
leri Bakanlığı, “AB’nin
ortak dışişleri ve güvenlik
politikaları çerçevesinde,
AB’ye üye olmaya aday bir
ülke olarak Kuzey Make-
donya, AB’nin açıklama ve
kısıtlayıcı önlemler gibi oy
birliği ile sergilediği ortak
tutuma uyma yükümlü-
lüğü bulunmaktadır.” ifa-
delerini kullandı. (AA)

İskeçe’de 19 vaka
İSKEÇE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

İskeçe Devlet Hastanesi, hastanede ya-
pılan çalışmalar ve il genelindeki vaka
sayısı hakkında sosyal medya hesabın-

dan yazılı bir açıklama yayımladı. İskeçe
Devlet Hastanesi Müdiresi Elena Rofaela
imzasıyla yayınlanan açıklamada, salgının
başlangıcından bu yana İskeçe Devlet
Hastanesi’ne başvuran kişiler arasından
19 kişide korona virüs testinin pozitif çık-
tığı bildirildi. Açıklamada, şu anda İskeçe
Hastanesi’nde tedavi altında olan korona
virüs vakası bulunmadığı vurgulandı.
Yapılan açıklamada, hükümet, sağlık ba-
kanlığı ve diğer yetkili birimlerin aldığı
önlemlere rağmen İskeçe ilindeki vaka-
larda istatistiksel olarak önemli bir artış ol-
duğu bildirildi. İskeçe Devlet
Hastanesi’nin ilk andan itibaren mücade-
leye hazır olduğu ve bugüne kadar başarı
gösterdiği belirtildi.
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ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Demokratik Türk
Partisi KDTP Genel Baş-
kanı ve Milletvekili Fik-

rim Damka, YTB Başkanı
Abdullah Eren ile video konfe-
rans yöntemiyle bir görüşme
gerçekleştirdi. Görüşmede, Tür-
kiye’de eğitim gören ve salgınla
mücadelede alınan önlemler çer-
çevesinde orada kalan Kosovalı
öğrencilerin durumu ele alındı.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; görüşmeyle ilgili
sosyal medya hesabı üzerinden
bir açıklamada bulunan KDTP
Genel Başkanı Damka, “Bugün,
Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
lulukları Başkanı Abdullah Eren
ile video konferans yöntemiyle
bir görüşme gerçekleştirdik. Gö-
rüşmede Türkiye’de eğitim
gören ve covid-19 ile mücade-
lede alınan önlemler çerçeve-
sinde anavatanda kalan

Kosovalı öğrencilerimizin du-
rumu ve Kosova Türk toplu-
muna yönelik çalışmalar
konusunda görüş alışverişinde
bulunduk. Türkiye’de bulunan
öğrencilerimize sunmuş olduk-
ları desteklerden ve bu süreçte
gösterdikleri hassasiyetten do-
layı YTB Başkanı Sayın Eren’e
en derin teşekkürlerimizi ilet-
tim. Kosova Demokratik Türk

Partisi olarak Türkiye’de bulu-
nan öğrencilerimizin durumu ile
ilgili hususları Türkiye Cumhu-
riyeti kurum yetkilileri ile değer-
lendirmeyi sürdüreceğimizi
bildirir, bu çerçevede çocukları
Türkiye’de bulunan ailelerin en-
dişe duymalarına sebebiyet ve-
recek herhangi bir durumun
olmadığını belirtiriz” ifadelerine
yer verdi.

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya Maliye Bakanı
Nina Angelovksa sosyal medyada
yaptığı bir paylaşımda Halkbank’a

yaptığı jest için teşekkür etti. www.time-
balkan.com sitesinin haberine göre; Ma-
liye Bakanı Angelovska paylaşımında
“Halkbank AD Skopje (Halkbank Üsküp)
avans olarak 71.8 milyon denarlık kazanç
vergisi ödemesini yaptı” ifadelerini kul-
landı. Angelovska ayrıca korona virüsün-
den korunmak için vatandaşlara ücretsiz
olarak dağıtılacak maskelerin dikişlerine
başladıkları için Prilepe’nin “Gifty Teks”,
“Fashion Link” şirketlerine yönlendirdiği
alkış emojisi kullandı.

Kosovalı Türklere EBA ile 
Türkçe eğitim verilecek

İHH, Kosovalı ailelere 
gıda yardımında bulundu

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da mecliste güve-
noyu alamayan Başbakan
Albin Kurti önderliğindeki

koalisyon hükümeti göreve gel-
dikten yaklaşık 2 ay sonra düştü.
Koalisyon ortağı olan Kosova De-
mokratik Birliği (LDK) tarafından
meclise sunulan ve yaklaşık 10
saat süren oturumda görüşülen
gensoru önergesine 82 milletve-
kili "evet", 32 milletvekili  "hayır"
ve 1 milletvekili "çekimser" oy
kullanıldı. Meclis oturumunda
yeni tip korona virüsün yayılma-
sını önlemek amacıyla alınan ön-
lemler kapsamında milletvekilleri
1,5 metre arayla otururken, eldi-

ven ve maske taktı, kürsü sık sık
dezenfekte edildi. Hükümet or-
tağı Kendin Karar Al Hareketinin
de genel başkanı olan Kurti, ko-
nuşmasında hükümetinin gö-
revde olduğu 50 gün boyunca
aldığı karar ve yaptığı çalışmalar
hakkında bilgi verdi, gensoru
önergesinin amacının vatandaş-
ları hükümetsiz bırakmak oldu-
ğunu söyledi. Hükümetin
düşürülmesinin nedeninin İçiş-
leri ve Kamu Yönetimi Bakanı
Agim Veliu'nun görevden alın-
ması veya Sırbistan ile Bosna
Hersek'ten ithal edilen ürünlere
uygulanan yüzde 100 gümrük
vergisi olmadığını dile getiren
Kurti, bunun ABD'nin Sırbistan
ile Kosova arasındaki diyalog sü-

recinden sorumlu özel temsil-
cisi Richard Grenell arabuluculu-
ğunda Washington'da
gerçekleşen Kosova Cumhurbaş-
kanı Hashim Thaçi ve Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vucic arasında varılan anlaşmaya
yol açmak için olduğunu sa-
vundu. Cumhurbaşkanı Tha-
çi'nin olağanüstü hal talebi
konusuna da değinen Kurti,
"Bugün, olağanüstü halin ilan
edilmemesinden dolayı mutlu-
yum, bir hafta önce Kosova'da
darbe girişimi vardı. Bununla il-
gili tüm konuşma dökümleri çı-
kacak." dedi. LDK Meclis Grup
Başkanı Arben Gashi de Başbaka-
nın İçişleri ve Kamu Yönetimi Ba-
kanını haksız yere görevden

aldığını belirtti. Yeni hüküme-
tin 50 günden az bir zamanda
yolsuzlukla mücadelede güven
verdiğini belirten Gashi, ancak
"LDK ile koalisyona ve Kurti'nin
tavırları sonrasında askerlerini
Kosova'dan çekmek ile karşı
kalan ABD ile yapıcı olmayan bir
şekilde hareket ettiğini" söyledi.
Kendin Karar Al Hareketi Meclis
Grup Başkanı Recep Selimi de ül-
kenin korona virüs ile mücadele
ettiği bir zamanda LDK'nin gen-
soru vererek vatandaşın çıkarını
bir kenara bıraktığını dile getirdi.
Böylece mecliste güvenoyu ala-
mayan Başbakan Albin Kurti ön-
derliğindeki koalisyon hükümeti
göreve geldikten yaklaşık 2 ay
sonra düştü. (AA)

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İnsan Hak ve Hürriyetleri
(İHH) İnsani Yardım Vakfı,
Kosova’nın güneybatısın-

daki Prizren şehrinde, yeni tip
korona virüs salgını dolayısıyla
çalışamayan ve yardıma muh-
taç ailelere 150 gıda paketi da-
ğıttı. Yardım dağıtımına katılan
Prizren Belediye Başkanı Müta-
her Haskuka, korona virüs ne-
deniyle Kosova’nın ve
dünyanın geçtiği bu zor dö-
nemde, İHH’nın yaptığı gıda

yardımının çok anlamlı oldu-
ğunu söyledi. Gıda tedarikinde
yaşanan sıkıntılardan dolayı
muhtaç ailelerin daha fazla zor-
landığını ifade eden Haskuka,
"Bu, Prizren şehrine İHH tara-
fından yapılan ilk yardım değil.
Umarım iş birliğimiz bu şekilde
devam eder." dedi. İki gün sür-
mesi planlanan paket dağıtı-
mında İHH, başkent Priştine,
Prizren, Mamuşa, Obiliç ve Ko-
sova Ovası gibi belediyelerde
çalışamayanların yanı sıra gazi
ve şehit ailelerine, toplam 400
gıda paketi dağıtacak. (AA)

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, Kosova Eğitim
Bakanlığıyla, Türki-

ye'nin uzaktan eğitim sistemle-
rinin Kosova'daki Türkçe
eğitimlerinde kullanılma-
sını kararlaştırdıklarını
bildirdi. Selçuk, Türki-
ye'nin uzaktan eğitim sis-
temlerinin Kosovalı
Türklerin Türkçe eğitim-
lerinde kullanılacağını
duyurdu. Selçuk, Twitter
hesabından, "Kosova Eği-
tim Bakanlığının talebiyle

EBA ve TRT EBA TV ile Koso-
va’daki soydaşlarımıza uzanı-
yoruz. Yapılan görüşmede,
uzaktan eğitim sistemlerimizin,
ülkede gerçekleştirmekte oldu-
ğumuz Türkçe eğitimlerinde de
kullanılmasını kararlaştırdık."
paylaşımında bulundu. (AA)

Türkiye’deki Kosovalı 
öğrencileri görüştüler…

Kosova’da mecliste güvenoyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderli-
ğindeki koalisyon hükümeti göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra düştü

Kosova’da Kurti 
hükümeti düştü!

Kuzey Makedonya Maliye Bakanı
Angelovksa’dan Halkbank’a teşekkür
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BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği (AB), yeni tip ko-
rona virüs salgını nedeniyle
Batı Balkan ülkelerine 38 mil-

yon Euro’luk acil mali destek verilece-
ğini duyurdu. AB Komisyonu,
Batı Balkanlarda, maske, gözlük,
önlük, solunum cihazı ve laboratuar
malzemeleri gibi acil ihtiyaçların kar-
şılanması için yardım edileceğini açık-
ladı. Açıklamada, AB'nin, kamu sağlık
sistemlerinin desteklenmesi için Arna-
vutluk ve Kuzey Makedonya'ya 4'er
milyon Euro, Bosna Hersek'e 7 milyon
Euro, Karadağ'a 3 milyon Euro, Koso-
va'ya 5 milyon Euro, Sırbistan'a 15
milyon EUro hızlı mali yardım sağla-
yacağı kaydedildi. Korona virüsün
Batı Balkanlarda sosyoekonomik etki-
sinin azaltılmasına yardımcı olmak
için AB'nin, Katılım Öncesi Mali Yar-
dım Aracı (IPA) fonlarında da değişik-
lik yapacağı belirtilen açıklamada,
Arnavutluk'a 46,7 milyon Euro, Bosna
Hersek'e 73,5 milyon Euro, Karadağ'a
50 milyon Euro, Kuzey Makedonya'ya
62 milyon Euro, Sırbistan'a 78,4 mil-

yon Euro ve Kosova'ya 63 milyon
Euro destek  verileceği bildirildi.

Açıklamada, AB'nin koruyucu kişisel
ekipmanların ortak biçimde satın alın-

ması girişimine Batı Balkan ülkeleri-
nin de dahil edildiği kaydedildi. (AA)

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dünya geneline
yayılan yeni tip
korona virüs

salgının etkisini azalt-
mak ve daha fazla ya-
yılmasını engellemek
için birçok Avrupa ül-
kesinin mücadelesi
devam ediyor. Kara-
dağ'da hükümet, ülke
genelinde kısmi sokağa
çıkma yasağı uygulan-
masına karar verirken,
bu yeni tedbir kapsa-
mında hafta içi 19.00-
05.00, cumartesi
13.00'dan pazartesi
05.00'a kadar halkın so-
kağa çıkması yasak-
landı. İtalya'nın
komşularından Sloven-
ya'da virüs bulaşanla-
rın sayısı 802'ye, can
kaybı ise 15'e çıkarken,
yeni tedbirler kapsa-
mında, başkent Ljublja-
na'daki askeri bir
hastanenin tanı konan
hastalar için hazırlan-
dığı açıklandı. Sırbis-
tan'da Kovid-19 tanısı
konan kişi sayısı 785
olurken, hayatını kay-
bedenlerin sayısı da
artış gösterdi. Dışişleri
Bakanı İvica Dacic, sal-

gının başlamasının ar-
dından farklı ülkeler-
den mahsur kalan 4
bine yakın Sırbistan va-
tandaşının ülkeye geti-
rildiğini bildirdi. Bosna
Hersek'teki toplam
vaka sayısı 408'e, can
kaybı ise 10'a yükselir-
ken, Dışişleri Bakanı
Bisera Turkovic, yurt
dışında mahsur kalan
729 Bosna Hersek va-
tandaşının, ülkeye dön-
mek için başvuruda
bulunduğunu açıkladı.
Turkovic, bu kişilerin
tahliyesi ile ilgili çalış-
maların sürdüğünü
söyledi. Öte yandan
başkent Saraybosna
başta olmak üzere bir-
çok şehirde organize
olan gönüllü gençler,
sokağa çıkması yasak
olan 65 yaş üstündeki
kişileri ziyaret ederek,
erzak yardımı yapı-
yor. Bu arada, diğer
bazı Balkan ülkelerin-
deki vaka ve can kayıp-
larının sayısı ise şöyle:
"Hırvatistan 790 /
6, Kosova 108 / 1, Ar-
navutluk 243 / 13,
Kuzey Makedonya 259
/ 6, Bulgaristan 379 /
8, Romanya 2 bin 245 /
69, Türkiye, 20 219/645

Ahmet GÖKSAN

KATİLİN 
SERİSİ

"Senelerden beri çalıştığımız uğraştı-
ğımız Yeni Aile Kanunu'na en nihayet
kavuşmuş bulunuyoruz.(31 Ocak
1951) Biz Kıbrıs Türk'ü için bu hiç de
kolay elde edilmiş bir şey sayılmaz. Bu
ancak uzun seneler çok yorucu ve
inatla çalışmanın bir semeresi-
dir".1951    
 
Dr.Fazıl KüçüK

Seri katile dönüşen korona virüsü
bütün dünyayı kendi esareti al-
tına almış bulunuyor. Olayı kü-

çümseyen gelişmiş ülkelerin de
esaretin altına girmiş olması bazı soru-
lara da neden oluyor. Nasıl olsa bu işin
üstesinden gelebiliriz yaklaşımının çö-
züme yaramadığı noktada bulunuyor-
lar. Bu yaklaşım ölenlerin sayısının
yükselmesinin nedeni oluyor.

Halen dünyada uygulanan küresel-
leşme modelinin bu olumsuz süreci
desteklediğini de kaydetmek olasıdır.
Gelinen bu noktada emperyal amaç
güden ülkelerin bile salgını önleyebil-
mek için geç kalmış olsalar dahi
yoğun çaba içine girdikleri görülüyor.
Bir dönem sosyal uygulamaları ve ya-
bancılara karşı yaptıkları ile herkesin
yoğun ilgisini çeken İskandinav ülke-
leri bile bu seri katille yapılan müca-
delede ilk dönemde ilgisiz
davranmışlardır.Bu ilgisizlik konu-
sunda yazılanlardan özet bir bölümü
sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Pandemi diye tanımlanan salgınla
boğuşmak zorunda kalınacağı belirtili-
yor. Nedense kaygı verici gelişme so-
kağa yansımıyor. İsveçliler sanki
dokunulmazlık zırhına bürünmüş gibi
davranıyor. Kafeler barlar dolu, resto-
ranlar da dolu. Oysa çin'den, İtal-
ya'dan dönenler var. Bazıları evlerinde
bazıları da hastanede diyerek önlem
alınmadığı belirtiliyor. aynı umursuz-
luğun diğer ülkelerde de yaşanıyor ol-
ması tehdidin büyümesinin nedeni
oluyor.

Son yıllarda yaşanan benzer virüs
salgınlarında son olayda yaşandığı
kadar ölümler yaşanmadığı biliniyor.
Pandemi’nin birincil nedeni özellikle
Koruyucu Hekimlik Sisteminin gö-
zardı edilmesidir. Bu sistemin yanı
sıra gelişmiş ülkelerin Küreselleşme
uygulamaları ile insanları para olarak
görmelerinin acı sonuçlarıdır. Bunun
sonucu olarak da sağlık sisteminin el
birliğiyle çökertilmesi ve buna koşut
Özel Hastaneciliğin özendirilmesi or-
talık yere çıkmıştır.

Küreselleşme olgusu öne çıkarılarak
dünyayı bir köye dönüştüren sistem
gelişmiş ülkelerde ırkçılığın ivme ka-
zanmasının bir nedeni olarak karşı-
mıza çıkıyor. Sosyal devlet olgusunun
önde olduğu İsveç'te ırkçı partinin bi-
rinci parti olması düşündürücüdür. İs-
veçli siyasetçiler bu noktaya
gelinmesinin sosyal devlet yapısının
çökertilmesi olduğunu söylüyorlar.
Seri katili suçlamadan öncelikle kendi-
lerini sorguluyor olmalarını güzel bir
yaklaşım olarak alıyoruz.

çin kökenli olarak bilinen seri kati-
lin adını amerikalı Trump ilk dönem-
lerde doğru söylerken şimdilerde "çin
Virüsü" tanımını kullanıyor. Bunun da
ülkesinin ekonomik olarak çökertile-
ceği kuşkusunu taşıdığını satır arala-
rında dillendirmiş oluyor. Herkes can
derdinde iken O, mal derdinde oldu-
ğunu kanıtlıyor. Trump'un bu yaklaşı-
mına karşın Ticaret Bakanı Wilburr
rosa 30 Ocakta yaptığı açıklamasında
"Bu salgın amerikan ekonomisine ya-
rayacak. İstihdam Kuzey amerika'ya
geri dönecek" değerlendirmesini yapı-
yor.

Bu açıklamalardan sonra ister iste-
mez insanın aklına, seri katile dönüşen
Korona Virüs'ün emperyal bir oyun ol-
duğu geliyor. Seri katil bir süre sonra
görevini tamamladıktan sonra dünya-
nın yeniden yapılandırılmasının yo-
lunu da açmış olacaktır. çünkü
kapitalist sistem iyice çürümüştür.

Salgının kısa sürede ortalıklardan
kaldırılması için ülke liderlerinin bir-
likte hareket etmeleri gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.trAB, Balkanlar’a 38 milyon 
Euro yardım yapacak…

Balkanlar’ın korona 
mücadelesi sürüyor

GÜMÜLCİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunan solunun sembol isimlerin-
den “milli kahraman” ve yazar-
politikacı Manolis Glezos

hayatını kaybetti. Atina’da, tedavi gör-
düğü hastanede 98 yaşında vefat eden
Glezos’un ölümünün kalp yetmezli-
ğine bağlı olduğu belirtildi. Glezos,
İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya ve
İtalya'nın  Yunanistan'ı işgali sıra-
sında, Atina’da tarihi Akropolis tepe-
sindeki Nazi bayrağını indirmişti.
Yunanistan’da, 1967-1974 Albaylar
cuntası döneminde mücadele veren
Glezos, yaşamının 12 yılını hapishane-
lerde geçirmiş, 4 yıl sürgün yaşamış ve
3 kez de ölüme mahkum edilmişti.
Glezos, 2004 Avrupa Parlamentosu
(AP) seçimlerine Radikal Sol İttifak
Partisi (SYRIZA) listesinden katılmış
ve 430 bin oyla "AP’nin en yaşlı üyesi"
seçilmişti. Eski Sovyetler Birliği'nce
“Lenin Barış Ödülü’ne layık görülen
Glezos, Atina’da yayımlanan sol
“Avgi” ve “Rizospasti” gazetelerinde
uzun yıllar yazı işleri müdürlüğü gör-
evinde bulundu. (AA)

Yunan solunun 
sembolü Glezos 
yaşamını yitirdi

Pire Limanı’nda
karantina var
ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yolcu ve mürettebatında yeni tip
korona virüs tespit edilen El. Veni-
zelos isimli kurvaziyerin, Yunanis-

tan’ın Pire Limanı’ndaki karantinası
devam ediyor. Yunan basınındaki haber-
lerde, İspanya ve Türkiye’deki bazı li-
manlara uğradıktan sonra Pire Limanı’na
geldiği belirtilen gemide en az 120 kişide
hastalık tespit edildiği belirtildi. 34’ü mü-
rettebattan, toplam 383 kişi bulunan ge-
mideki yolcular arasında yaklaşık 70
Türk vatandaşının da bulunduğu belirti-
len haberlerde, Yunan ANEK şirketine ait
geminin Türk firmalar tarafından kira-
landığı ve Türkiye - İspanya arasında
sefer yaptığı ifade edildi. (AA)
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Suheyl ÇOBANOĞLU

EVET  TÜRK  
MİLLETİYİZ...

Korona virüs salgını nedeniyle
hocaların hocası olan Profesör-
lerin, hekimlerin, sağlık çalışan-

larının, devlet adamlarının, siyasetçi,
sanayici, sporcu, sanatçı, esnaf, tüccar,
işçi,  köylü, yaşlı, genç, kadın, erkek
herkesimden insanın etkilendiği  ve
hatta hayatını kaybettiği,  sosyal-kültü-
rel-ekonomik hayatın durduğu, işyerleri-
nin kapandığı, çalışanların işsiz kaldığı,
ödemelerin yapılamadığı, piyasaların
durduğu ve insanların yaşamlarının teh-
dit altında olduğu şu günler, Türk Mil-
leti olarak birlik ve beraberlik içinde
aklın ve bilimin önderliğinde, siyasi
kimliklerimizi bir kenara bırakarak el-
birliği yapmayı  gerektirmektedir. Va-
tanı için hiç bir karşılık beklemeden
canını feda etmekten çekinmeyen aziz
Türk Milleti’nin kimlik ve varlığına, bu-
güne kadar her fırsatta saldırıda bulunan
bazı çevreler, sanki Fransız’a Fransalı,
Alman’a Almanyalı, Japon’a Japonyalı
denirmiş gibi, yıllarca “TÜRK” sözünü
unutturmak için “Türkiyelilik” gibi
saçma sapan sıfatlar uydurdular... AB
kriterlerine uyum sağlamak, Batı’nın
dayatmalarını uygulamak uğruna bilerek
veya bilmeyerek, bir çok kişi bu yanlışa
alet oldu ve Prof.Dr.Mustafa Erkal’ın
tanımıyla “Türksüz bir Türkiye” inşa et-
meye çalıştılar.

Bir musiBet, Bin 
nasihate Bedeldir...

Salgın nedeniyle yaşanan büyük sorun
nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
yaptığı konuşmada "Hiçbir hastalık,
önümüzdeki aydınlık yarınların önüne
geçemez. Hiçbir tehdit, bizi hedefleri-
mizden vazgeçiremez. Çünkü biz Türki-
ye'yiz. ÇÜNKÜ BİZ TÜRK
MİLLETİYİZ." dedi... Evirmeden, kı-
vırmadan söylemekten  imtina etmeye-
lim, “AKP sayesinde Türk olmaktan
kurtulduk”  diyen,  “günah işleme öz-
gürlüğünden” bahseden  AKP’li millet-
vekili veya parti mensuplarının da
Cumhurbaşkanının sözlerinden sonra
yüzleri kızarır mı bilemem ama temsil
hakkını ettikleri bu millete daha fazla
ayıp etmesinler... Burası Türkiye Cum-
huriyeti’dir, bu ülkede yaşayan 82 mil-
yonun ismi de TÜRK MİLLETİDİR...
29 Mart'ta korona virüsten hayatını yiti-
ren, avukat olarak ASALA militanları-
nın savunucusu, ailesi Sivas'tan gitme
Fransız politikacı Patrick Devedjian
(Deveciyan)'la ünlü gazeteci Banu Avar
arasında geçen konuşma bir gerçeği or-
taya koyuyor. Avar: Siz bir Ermeni ola-
rak 1915 olayları konusunda ne
düşünüyorsunuz? / Devedjian: Ermeni
değilim, Fransız'ım. / Avar: Ama siz Er-
meni kökenlisiniz. / Devedjian: Burası
ulus devlet ve ben de Fransız yurttaşı-
yım. Yani Fransız'ım!"(1)   
Elin Ermenisi bile Fransızlığını savu-
nurken, 1000 yıllık Türk vatanında et-
tırnak gibi, tasada ve kıvançta birlikte
olduğumuz halkımızı din-mezhep, ırk-
etnisite ayrımlarına zorlamak, bölücü-
lüktür ve ihanettir... Siyasi çıkarlar
uğruna insanların aklıyla alay etmeye-
lim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cum-
huriyeti kurarken kimseyi
ötekileştirmemişti... Bu topraklarda ya-
şayan tüm insanları kucakladığı için
binbir zorluğa, yokluğa rağmen başara-
rak dünya milletleri içinde saygın bir
yere taşıyabilmişti.
Bugün karşılaştığımız salgın hastalıkla
mücadele ederken, yine bu insanları fe-
dakarlıklarından medet umuyorsak, lüt-
fen toplumu siyasi kamplara ayırmadan,
kimseyi ötekileştirmeden, sevgi ve hoş-
görüyle herkesi kucaklayalım. Devleti
yönetenlerin belediyelerin hizmetlerinde
bile parti ayrımcılığı yapmaması, halkın
en çok yardıma ve desteğe ihtiyacı ol-
duğu şu günlerden en az hasarla çıkmayı
amaçlaması lazımdır.
Savaş meydanlarında yokluk, açlık ve
meşakkatle savaşarak kurulan, bağım-
sızlık mücadelesiyle mazlum milletlere
örnek olan, ekonomik krizlere, sağ-sol
çatışmalarına, anarşiye, teröre direnen,
sahte delil ve yalancı gizli tanıkların ifa-
deleriyle zindanlarda ömür tüketerek
küresel maşaların kumpaslarına  göğ-
sünü siper eden Türk Milleti’nin onurlu
insanları bu vatanı karşılıksız sevmiş-
lerdi...
Türk milleti, salgının yarattığı her türlü
zorluğa sabır ve  tevekkül ile göğüs ge-
recektir ama yapılacak fedakarlığın eşit
paylaşımını ve adil olmasını haklı ola-
rak bekleyecektir. Bu ülkenin kaynakla-
rından en çok yararlanan (Millete söven
müteahhitler)  gibi kesimlerin, fedakar-
lıkta da ön cephede yer almalarını bekli-
yoruz...

Ege’nin romantik Yunan 
adası:  Santorini

Ege Denizi’nin popüler
Yunan adalarından biri

olan Santorini, dünyanın en
romantik tatil destinasyonu

olarak biliniyor. Beyaz ba-
danalı evleri, mavi kub-

beli kiliseleri, daracık
sokakları ve muhte-

şem mekanları ile
ada benzersiz bir

tatil deneyimi 
sunuyor

Yunanistan’ın güneyinde yer alan
Santorini Adası, Ege Denizi’nin
incisi. Mikonos ve Rodos’la bir-

likte gemi turlarının en çok ziyaret edi-
len ve balayı destinasyonlarının
vazgeçilmezi Santorini Adası, daracık
sokakları, birbirinden lezzetli yemekleri,
muazzam doğal güzellikleri ve gelenek-
sel Yunan kültürünün misafirperverliği
ile yaz mevsimi deyince akla ilk gelen
adreslerden.
Uzaktan bakınca zirvesi karla kaplı gör-
kemli bir dağı anımsatan Santorini, bin-
lerce yıllık volkanik patlamalar sonucu
bir kısmının denize batmasıyla son ha-
lini almış. Halen aktif olan Ege Deni-
zi'nin en büyük volkanının, MÖ 1450
yıllındaki patlama ile adayı 4 parçaya
ayırdığı, yarattığı tusunami ile Girit ada-
sındaki Minos uygarlığını yok ettiği bili-
niyor.
Denizin içinde gibi hissettiren romantik
terasları ve şirin köyleriyle insanı büyü-
leyen Santorini, masmavi ufka ve volka-
nik kayalara tutunmuş beyaz evlere

bakan eşsiz manzarasıyla bambaşka bir
dünyanın kapılarını aralıyor. Lacivert
rengi denize karşı dik bir yamaç üze-
rinde sıralanmış kübik taş yapıların,
limon ağaçlarının, erguvanların süsle-
diği ada Imerovigli, Oia, ve Fira köyle-
rinden oluşuyor. 
Fira Köyü: Uçurumun tepesinde, çarpıcı
güzelliği, inanılmaz manzaraları, mü-
zesi, barları ve kulüpleriyle Fira Köyü,
Santorini'nin başkenti. Tüm adanın en
güzel yeri olmakla övünen Fira’nın,
beyaz küp şeker şeklindeki binaları, Ege
Denizi’ni izleyebileceğiniz inanılmaz
manzaraları, altın rengindeki büyüleyici
günbatımıyla tüm övgüleri hak ediyor.
Fira’nın merkezi dar sokakları, mağaza-
ları, restoran, kafe ve barları ile yüksek
sezonda ziyaretçi akınına uğruyor.
Yunanca ismi There olan Fira Köyü,
aynı zamanda Santorini'nin en eski li-

manına ev sahipliği yapıyor. Rotasında
Santorini olan cruise gemilerinin yanaş-
tığı volkanik uçurumun yanı başındaki
limandan Fira Köyü'nün merkezine te-
leferik ya da dolambaçlı basamaklardan
ulaşılıyor. Gidiş-dönüş 8 Euro olan telef-
eriği kullanmak istemeyenler için mer-
divenleri yürüyerek ya da eşekle çıkma
seçeneği bulunuyor.
Fira Köyü'nün beyaz badanalı daracık
sokaklarında hediyelik eşya satan dük-
kanlardan alışveriş yapabilir, şirin kafe
ve restoranlarda muhteşem Ege Denizi
manzarasını izleyebilirsiniz. Fira'da gör-
meniz gereken yerler arasında neolitik

çağdan günümüze ada ve çevresindeki
buluntuların sergilendiği Thira Tarih
Öncesi Müzesi, Roma ve Helenistik
dönem eserlerinin sergilendiği Thira Ar-
keoloji Müzesi, 17. yüzyıldan kalma bir
yapı olan ve Santorini'nin yerel yaşa-
mını anlatan Fira Megaro Gyzi Müzesi,
Santorini'nin beş kalesinden biri olan
Skaros Kalesi, Fira'yı Eski Liman'a bağ-
layan 600 basamaklı merdiven, MATI
Sanat Galerisi ve adanın en görkemli
ibadethanesi Metropolitan Ortodoks
Katedrali bulunuyor.
Oia Köyü: Santorini'nin kuzeybatı kesi-
minde yer alan pitoresk bir köy olan Oia
Köyü, hem turistler ve sanatçılar tarafın-
dan sevilen, tüm yolcu gemileri ile Av-
rupa'nın dört bir yanından gelen
ziyaretçilerin gözdesi. Oia’ya gitmenin
en kolay ve ucuz yolu Fira’dan her 20
dakikada bir kalkan otobüslere binmek. 
Etkileyici bir uçurumun tepesinde yer
alan Oia, dar sokaklardaki büyüleyici
evlere, mavi kubbeli kiliselere ve gü-
neşle yıkanan verandalara sahip. Fi-
ra’nın bembeyaz, çiçeklerle süslenmiş
insanın içini açan sokaklarının her biri
dolaşmaya değer. Birbiri üzerine sıra-
lanmış bembeyaz evleri, renkli kapıları
ve sevimli sokaklarıyla Oia’da, çok sa-
yıda kilise, eski bir yel değirmeni bulu-
nuyor.
Adanın merkezi Fira Köyü'nden sonra
ikinci en büyük yerleşim olan Oia Kö-
yü'nde yer alan Caldera, adada günbatı-
mının en güzel izlendiği noktalardan.
Oia’ya günbatımı saatleri yaklaştığında
sokaklar insan kalabalığı ile dolup taşı-
yor. Fotoğraf çekmeyi bırakın yürümek
dahi zorlaşıyor. En iyisi manzarası iyi
olan bir cafede oturup olağanüstü gün-
batımının keyfini çıkarmak.

Oia Köyü'nde mutlaka yapmanız gere-
kenler arasında dünyanın en büyülü ki-
tapçılarından biri olan Atlantis
Kitapevi'ni ziyaret etmek, yüzme ve
balık lokantalarıyla ünlü Amoudi Körfe-
zi'ne gitmek, muhteşem mavi kubbeleri
ve beyaz badanalı duvarları ile küçük
kiliseler önünde fotoğraf çekilmek,
Oia'nın yakınında 1991 yılında kurulan
Sigalas Şaraphanesi'nde şarap tadımı
yapmak, tarihi geçmişi 15. yüzyıla uza-
nan Agios Nikolaos Kalesi'ni keşfetmek
bulunuyor.
Nea Kameni: Santorini kalderasının
merkezinde yer alan iki küçük ada
Palea Kameni ve Nea Kameni, Doğu
Akdeniz'deki en genç volkanik bölgeler
olarak kabul ediliyor. Palea Kameni
(Eski Yanmış Ada) 2 bin yaşından kü-
çükken, Nea Kameni (Genç Yanmış
Ada) sadece 450 yıl önce (en genç lavları
70 yaşında) oluşmaya başladı. Bu iki
küçük ada, yanardağın son faaliyetle-
rine tanık olmak isteyenlerin gözdesi.
Yaz boyunca turistik turların gözdesi
olan Nea Kameni’ye ulaşmak için 130
metre yükseklikteki volkanik bir krateri
tırmanmak gerekiyor. Ancak yukarıya
ulaştığınızda göreceğiniz manzara mu-
azzam. Fira Köyü'nden her iki adaya da

özel turlarla ve teknelerle gidilebiliyor.
Perissa Plajı: Adanın volkanik siyah ku-
muyla ünlü bölgesi Perissa Plajı (Perivo-
los/Perissa Beach), dünyanın en güzel
plajlarından biri olarak kabul ediliyor.
Perissa Köyü’nde bulunan dalış merke-
zinde şnorkel ve tüple dalış turlarının
da düzenlendiği bölgenin kum sahi-
linde uzun yürüyüşler yapabilirsiniz.
Sıra sıra beach clubları ve kafe bar taver-
naları ile tam bir sahil eğlence bölgesi
olan Perissa, adanın en güzel yerlerin-
den.
Adanın güneybatısında, Fira Köyü'ne 13
kilometre uzaklıkta yer alan Perissa Pla-
jı'na özel araçla ulaşım 20 dakika sürü-
yor. Plaja giriş için herhangi bir ücret
ödenmiyor, ancak şemsiye şezlong gibi
olanaklardan yararlanmak için işletme-
lere ücret ödüyorsunuz.

Akrotiri Antik Kenti: Minos yerleşimle-
rinden biri olan Akrotiri Antik Ken-
ti’nde ilk yerleşimin MÖ 5 bin yıllarında
olduğu tahmin ediliyor. Her köşesi tarih
dolu Santori’nin sur duvarlarıyla çevrili
antik Akrotiri kenti, aynı zamanda Yu-
nanistan’ın en önemli arkeolojik alanla-
rından biri. Fira’dan 15 kilometre
uzaklıkta bulunan Akrotiri’de, Neolitik
dönemden kalma muhteşem duvar re-
simlerini görebilirsiniz.
Akrotiri'nin Tunç Çağı yerleşimi, MÖ
17. yüzyılda volkanik külle kaplanana
dek Ege Denizi'nin en önemli Minos
kent merkezlerinden ve limanlarından
biriydi. Fira'dan Kırmızı Plaj'a giden

KTEL otobüsleri ile ulaşabileceğiniz
antik kent Minos uygarlığının görke-
mine tanık olmak için muhteşem bir fır-
sat sunuyor.
Akrotiri Antik Kenti ziyaret saatleri kış
dönemi (6 Kasım - 31 Mart) 08.30-15.30,
salı günleri kapalı; yaz dönemi (15
Nisan - 31 Ekim) 08.00-18.30, haftanın 7
günü ziyarete açık. Akrotiri Antik Kenti
giriş ücreti 12 Euro, indirimli bilet 6
Euro.
Kamari Plajı: Santorini’nin en büyük ve
en popüler plajı olan Kamari Plajı (Ka-
mari Beach), Kameri Köyü sahili bo-
yunca uzanıyor. Uçurumlar arasında
bulunan Kameri, diğer popüler plajlara
göre daha sessiz ve sakin bir gün geçir-
mek isteyenlerin gözdesi. Fira’dan Ka-
mari’ye hareket eden belediye
otobüslerine binerek Kamari Sahili’ne

ve Mavri Paralia Plajı’na ulaşabilirsiniz.
Adanın doğu sahilinde yer alan Kamari
Plajı, ince taneli volkanik siyah taşlı
kumsalı ile dünyanın en ilginç plajların-
dan biri. Denizin dalgalı ve hemen de-
rinleştiği sahil şeridi çocuklu aileler için
uygun değil. Sıcak havalarda hemen ısı-
nan kum taneleri nedeniyle plajda ter-
liksiz dolaşmak imkansız. Sahil
şeridinde çok sayıda balık restoranı ve
atıştırmalık yiyecekler satan kafeler bu-
lunuyor.

www.egetelgraf.com’dan 
alınmıştır…

Oia
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Karadeniz'e kıyısı bulunan ülke-
lere en yakın limanlardan olan
Sakarya'daki Karasu

Limanı'nda başlayan Ro-Ro seferleri
kapsamında Romanya'ya deneme
seferi yapıldı. Kasım 2016'da hizmete
açılan ve Temmuz 2019'da
Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na
Ro-Ro seferlerine başlanan Karasu
Limanı'ndaki çalışmalar çerçevesinde
Romanya'nın Köstence Limanı'na
deneme seferi düzenlendi. Sakarya
Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Akgün
Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, ken-
tin her geçen gün lojistik kapasitesini
geliştirdiğini ifade etti. Tüm dünyayı
etkileyen salgın problemiyle mücade-

le ederken iş dün-
yasında yaşanan
gelişmelerin ken-
dilerini umutlan-
dırdığını belirten
Altuğ, şehrin tica-
ri bakımdan dün-
yaya açılan kapısı
konumundaki
Karasu Limanı'nın
kapasitesini ve
işlevselliğini her
geçen gün daha
da artırdığını, dökme yük ve Ro-Ro
seferleriyle hizmet veren limanın tica-
ri olarak öneminin artmasının şehir
ve ülke ekonomisine fayda sağlayaca-
ğını bildirdi. Altuğ, 2019 Temmuz'dan
beri Ukrayna'nın Chornomorsk
Limanı'na haftada 3 gün karşılıklı Ro-

Ro seferleri gerçekleştirildiğine dikka-
ti çekerek, "Ancak kara gümrük kapı-
larımızdaki yoğunluk uluslararası
lojistik sektörümüzü limanlardan ger-
çekleşen Ro-Ro seferlerine daha da
yöneltmeye başladı. Limanımızda
bulunan ÖTV ve KDV'den muaf

motorin satışı ve artan Ro-Ro kapasi-
tesiyle Karasu Limanı ihracat için
biçilmiş bir kaftan olarak görülecek-
tir." değerlendirmesinde bulundu.
Altuğ, bu gelişmenin Karasu Limanı
açısından çok önemli bir sürecin baş-
langıcı olduğunu belirtti. (AA)
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Sevgili okurlar,

Umarım her birinizin ve sev-
diklerinizin sağlığı yerinde-
dir. Bildiğiniz üzere Çin’de

ortaya çıkan yeni Koronavirüs tüm
dünyaya hızla yayıldı. Çin’den
Avrupa’ya hızla ulaşan virüs
Avrupa’da özellikle İtalya’da çok
sayıda ölüme yol açtı. İspanya ve
Fransa’da çok sayıda can aldı.
Almanya’da ve ülkemiz
Yunanistan’da da ölümlere yol açan
virüs nedeniyle hükümetler çok sıkı
önlemler aldılar. Olağanüstü zaman-
lar yaşıyoruz. Ülkeler sınırlarını
kapattılar, uçuşlar yasaklandı.
Okullar tatil edildi, ülkemiz dahil
pek çok ülkede sokağa çıkma yasağı
getirildi ya da büyük ölçüde sınırlan-
dırıldı. Korona virüs nedeniyle yılın
ilk yarısında katılmayı planladığımız
uluslararası toplantılar ve düzenleme-
yi planladığımız uluslararası etkinlik-
ler iptal oldu. Avrupa dahil tüm dün-
yada ekonomik ve sosyal hayat nere-
deyse uyku moduna geçti.
İşyerlerinde personeller dönüşümlü
olarak  çalışırken pek çok kişi bu
süreçte evden çalışıyor. Bu yeni ve
zorlu sürece adapte olarak bizler de
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
Ülke içinde ve dışında Batı Trakya
Türk toplumuna yönelik çalışmaları-
mızla halkımızı bilgilendiriyoruz,
virüs tehlikesine karşı uyararak
önlemler almalarını istiyoruz. Çünkü
her bir insanımız çok değerli, onlar
için bu zorlu süreçte elimizden ne
gelirse yapmaya hazırız. Hepimiz
görüyoruz, yaşıyoruz. Hiç alışkın
olmadığımız zamanı yaşıyoruz. Her
bir ülkede getirilen önlemler farklı
olsa da tüm dünyada sosyal  hayat
durdu. “Evde Kal” sloganı ile herkes
evlerine kapandı. Virüse yakalanma-
mak için, virüsü kapmışsak sevdikle-
rimizi, diğer tüm herkesi korumak
için evlerimize kapandık. Batı
Trakya’mız da aynısını yaşıyor.
Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan
edildi. Bu modern ve hızlı çağda
kendimizi frenleyerek eve kapanmak,
ailemizden birini kaybetmemek için
en yakınımızda anne ve babalarımız
ile görüşememek, uzaktan el salla-
mak ancak onlara haftalarca sarıla-
mamak duygusal olarak hepimizi
derinden sarsıyor. Ama biliyoruz ki
önce onların sağlığı için bunu yap-
mak zorundayız. Günümüzün hızlı
yaşantısında eve kapanmak zorunda
olmak elbette kolay değil. Özellikle
çocuklar ve gençler bu yeni düzene
alışmakta çok zorlanıyorlar. Eğitime
çağın getirdiği imkanlar çerçevesinde
evlerinde devam ediyorlar. Anne ve
babaları evden çalışmaya başladı.
Her şey hızla değişiyor. Buna kolay-
ca uyum sağlamalarını bekleyemeyiz.
Yaşlısı, genci her birimiz farklı zor-
luklar yaşıyoruz. Bazen üzgün, bazen
sinirli, bazen yorgun, bazen ruhsal
olarak depresif hissedibiliriz. Hepsi
oldukça insani, oldukça normal duy-
gular. Ama geçecek, biliyoruz ki
geçecek. Her şeyden önce sağlık!

Ancak bu günler geride kaldığında
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak,
buna inanıyorum. İnsanoğlu olarak
içimize döndüğümüz, insan olarak
nelerin  değerli olduğunu anladığımız
bu günlerden sonra kendimiz, ailele-
rimiz ve sevdiklerimizle bağlarımız
daha güçlü olacak. Neyin asıl değer-
li, neyin önemsiz olduğunu daha iyi
ayır ettiğimiz bugünlerin ardından
insani değerlere daha bağlı, daha
duyarlı bireyler olacağımıza inanıyo-
rum. Ne şöhret, ne varlık sağlık
olmadıktan sonra ne kadar anlamsız-
mış, şimdi çok iyi anlıyoruz. Önce
sağlık derler ya, hakikaten öyle!
Evde kalın, sağlıcakla kalın!
Kendinize, sevdiklerinize çok iyi
bakın! Fiziki olarak uzakta, duygusal
olarak yakınlaştığımız bugünlerde
sevdiklerinize sıkıca tutunun!
Önlemlerinizi alın, sağlıklı olduğu-
nuz her gün için şükrederek bu zor
günlerin geçeceğini unutmayın!

Kalın sağlıcakla.

Halit HABİPOĞLU

HER ŞERDE 
BİR HAYIR 
VARDIR!

ATİNA/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Yunanistan
Başbakanı
Kiryakos

Mitsotakis, Fransa
Cumhurbaşkanı
Emmanuel Makron ve
Almanya Başbakanı
Angela Merkel’e mektup
göndererek, Avrupa
Birliği (AB) ve Türkiye
arasında yeni bir göçmen
anlaşması imzalanmasını,
bu kapsamda Türkiye'ye
yapılacak maddi desteğin

Avrupa'ya göçmen akın-
larının azalıp çoğalma-
sıyla doğru orantılı olma-
sını teklif etti. Yunan
Proto Thema gazetesinin
haberine göre, Mitsotakis
mektubunda, Avrupa'ya
göçmen akınlarının
önlenmesinde Türkiye ile
iş birliğinin belirleyici
rolü bulunduğunu belir-
terek, AB ile Türkiye ara-
sında, yeni finansman
mekanizması oluşturul-
masını içeren bir anlaşma
imzalanmasını istedi.
Mektubunda,

Türkiye'nin mülteci akın-
larını tamamen kontrol
etme gücüne sahip oldu-
ğu değerlendirmesinde
bulunan Mitsotakis,
Ankara'nın sığınmacıları
AB’ye karşı baskı aracı
olarak kullandığını öne
sürdü. Mitsotakis,
AB’den Türkiye’ye
maddi desteğin “daha az
akınlar için daha çok
finans ve daha büyük
akınlar için daha az
finans” ilkesine dayandı-
rılması gerektiğini kay-
detti. (AA)

Mitsotakis’ten Makron ve 
Merkel'e Türkiye mektubu
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BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'nın res-
men NATO'nun 30'uncu
üyesi olmasının ardın-

dan, ülkenin bayrağı düzenle-
nen törenlerle göndere çekildi.
NATO'dan yapılan yazılı açıkla-
mada, bayrağın Belçika'nın baş-
kenti Brüksel'deki ana karargah-
ta, Mons kentindeki SHAPE'te
ve ABD'de, aynı anda göndere
çekilerek ülkenin ittifaka üyeliği
kutlandı. Brüksel'deki törende

konuşan NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg, "Bu, Kuzey
Makedonya için tarihi bir an.
Yıllarca süren reformlara ilişkin
kararlılık ve sebat sonrasında
geldi." diye konuştu.
Yunanistan ve Kuzey
Makedonya'nın Prespa
Anlaşması'yla isim konusunda
önemli bir uzlaşıya vardığını
ifade eden Stoltenberg, böylelik-
le NATO üyeliğinin mümkün
olduğunu söyledi. Kuzey
Makedonya'nın üyeliğinin hem
ülkeye hem de NATO'ya fayda

sağladı-
ğını kayde-
den Stoltenberg,
bunun aynı zamanda
Batı Balkanlar'ın istikrarı için
de önemli olduğunu
belirtti. Stoltenberg, "Böyle
dönemlerde dostlar ve müttefik-
ler hiç olmadığı kadar önemli-
dir. Artık Kuzey Makedonya
dünyadaki en iyi dost ve mütte-
fiklere sahip. Birlikte daha
güvendeyiz ve güçlüyüz. Hoş
geldiniz." ifadelerini kullan-
dı. (AA)
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ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan ülkelerinde, yeni tip
korona virüs (Kovid-19) ted-
birleri kapsamında camilerin

toplu ibadete kapatılması nedeniy-
le Cuma namazları bu hafta da
kılınmadı. Camilerden bu hafta da
ezan sesleri yükselirken, cemaat ile
namaz kılınmasına izin verilmedi-
ği için camiler yine boş kaldı.

Başta Kuzey Makedonya’nın baş-
kenti Üsküp, Arnavutluk’un baş-
kenti Tiran ve Kosova’nın başkenti
Priştine olmak üzere bölgenin
genelinde cemaat ile Cuma nama-
zının yanı sıra cemaatle diğer
vakitler de kılınmazken, ezanlar
okunmaya devam ediyor. Bu kap-
samda, bazı camilerde salgına
karşı tedbirler alınarak az sayıda
vatandaş cuma yerine sadece öğle
namazını kıldı. (AA)

Balkanlar’da "sessiz cuma" yaşandı
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İsmet TOPALOĞLU

BULGARİSTAN’DA 
SİYASET VE 

TÜRKLERİN DURUmU

Virüs salgınından ertelenir mi bi-
linmiyor ama Bulgaristan’da
Nisan ayı 2020 yılında HÖH

kongresi var. Parti yönetimi kongrede
30 yıllık geçmişiyle artılarıyla eksikle-
riyle yüzleşmeye hazırlanıyor. Bulga-
ristan’da köklü iki parti var birincisi
komünist partisinin uzantısı olan sosya-
listlerin BSP partisi değişen ana muha-
lefet partileri on altı yıldan beri siyasi
alanında GERB partisi var. GERB par-
tisi üst üste üç parlamenter seçimlerini
kazanarak iktidar yolunda devem edi-
yor. Bulgaristan’ın geçmiş otuz demok-
rasi yıllarında parlamentoda kesintisiz
iki parti görev yapmakta BSP ile Türk-
lerin çoğunluğu oluşturan HÖH. İki
parti yan yana gelerek dört kez hükü-
met ortakları oluşturarak hükümet kur-
muşlardı.

Ülkede yaşayan bir milyona yakın Türk
umutla HÖH’ü kurmuşlardı. Dört kez
hükümet ortaklığı yapsalar da komü-
nistler tarafından alınan hakları geri
alınması için hiç bir şekilde girişimde
bulunmadılar parlamento kürsüsünden
cılız çıkışlardan öteye geçilmedi.

1991 yılında Bulgaristan’ın ana yasında
değişiklik yapıldı. Değişikliklerin birisi
ülkede yaşayan Türklerle yakından ilgi-
liydi. Komünizm döneminde ana yasa-
sında Türk azınlığı yer almaktaydı.
Değişiklik yapılan ana yasasının mad-
desinin birisi değişikliğe gidilerek Bul-
garistan’ı tek ulus devlet ilan
ediliyordu. Toplumsal insan hakları bi-
reysel insan haklarına çevrildi. Bulga-
ristan tek ulus devlet statüsüne
kavuşmuş oldu. Parlamentoda ana yasa
değişikliği partiler tarafından konsen-
süs ile kabule dilmiş HÖH hareketinin
adına milletvekili rahmetli Prof. İbra-
him Tatarlı imzalamış. Türklerin anadil
dil eğitimi zorunlu programlardan alı-
narak seçmeli programlarda yer aldı.
Sofya radyo programlarında yer alan
Türkçe yayınlar kaldırıldı. Yayın yapan
“Yeni Işık” gazetesi kapatıldı. Bulga-
ristan ulusal televizyonun birinci kana-
lında Perşembe günleri on dakika
Türkçe haberlere yer verildi. “Birleşik
Vatanseverler” ısrarla on dakika Türkçe
haber programını kaldırılması için hü-
kümetlere baskı yapmaya hala devem
edilmekte. El konulan vakıf mallarının
iadesi için açılan davalar olsa da mah-
kemeler bir türlü iade etmiyor. Komü-
nizm döneminde yasaklanan din eğitimi
radikal İslam yayılması bahanesiyle is-
tendiği seviyede değildir. Bulgaris-
tan’da Türkler seçme ve seçilme
isimlerin arkasında Bulgarlara ait ovlar
kaldırılması haricinde kaybedilen hak-
lardan başka kazanımları olmadı. Bu
dün Bulgaristan’da anadilini yarım ya-
malak konuşan dinsiz bir Türk gençli-
ğin yetişmesinin suçlusu ya da suçluları
kimlerdir.

HÖH başkanlık değişikliğinde pek de-
ğişen bir şey olmadı. Lütfi Mestan dö-
neminde HÖH parti yönetimi Türklerin
haklarına ağırlık verildi. Bulgaristan’da
“etnik barış tehlikeye girebileceği” en-
dişesi neticesinde parti başkanı olan
Lütfi Mestan ve üç arkadaşı yönetimin-
den ve partiden ihraç edildiler. Parti
başkanlığına Paşmaklı/Smolyan millet-
vekili Mustafa Karadayı getirildi. Onun
döneminde parti programında değişik-
liğe gidilmedi. Ahmet Doğan dönemin-
deki programına sadık kalındı.

Nisan 2020 yılında HÖH kongresinde
şimdiki başkan Mustafa Karadayı tek-
rar aday gösterilecek mi yerine başkası
mı getirilecek merak edilen soruların
birisi. Başkan adaylığına parti başkan
yardımcısı olan Ahmet Ahmetdov ve
uzun yıllardır AP’de görev yapan HÖH
milletvekili Filiz Hüsmenova’ın isim-
leri kulislerde dolaşmakta. Aday kongre
seçim günü delegelerin önüne çıktı-
ğında netlik kazanmış olacak.

Nisan 2020 yılında programda değişik-
lik olmasa HÖH yönetimi kongrede ge-
ride bıraktıkları otuz yılını nasıl
değerlendirecekler. Şimdiye kadar yü-
rüttükleri programında değişikliğe gidi-
lecek cesareti bulabilecekler mi. Ahmet
Doğan ceza evinde arkadaşlarına Bul-
garistan’da Türklerin hakları benim bi-
rinci değişmez sorunlarından ilk sorun
olacaktır söylemesi belki otuz yıl sonra
aklına gelir. HÖH/DPS yönetiminden
özellikle fahri başkan Ahmet Doğan ta-
rafından otuz yıldır Türklerin ve Müs-
lüman Pomakların sorunlarını
görmezden gelinmeye devam mı edile-
cek değişikliğe mi gidilecek seçmen ta-
rafından en çok merak edilen konudur.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Bori-
sov tampon bölgede görüştü. Vali Canalp ve Bulgaristan Başba-

kanı Borisov Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan Kapitan
Andreevo Sınır Kapısı arasındaki ortak temas noktasında buluştu

İbrahim ARSLAN

KORONA
VİRÜSÜ VETO 
EDEN YOK!

Yıllar öncesi Coşkun Sabah’ın se-
sinden severek dinlediğimiz “Bir
ilkbahar sabahı güneşle uyandın

mı hiç…” bestesini, bu sabah kendi ken-
dime mırıldandım.
İki bin yirminin ilkbaharına, güneşle mer-
haba, dedim. Çocukluk günlerimi-anne-
min bizlere bahar sevincini yaşatan,
içinde şans parası bulunan böreğini,
bahar sevinciyle piknikte eğlendiğimizi,
siyah-beyaz bir filim gibi anılarımda ya-
şadım.
Yirminci yüzyılın son yıllarında, özel-
likle Kosova’nın bağımsızlık mücadelesi-
nin otuz yılında ilkbahar, yeni bir gün
sevincini hiç yaşatmamıştı. Genelde kanlı
biten, bağımsızlık protestolarına, sahne
olmuştu. Ardından gelen yeni yüzyılın
ilkbaharlarını da mutlu yaşamak, nasip
olmadı bize. Teknolojide yaşanan çok
hızlı ilerleme, artık dünyanın dört bir ya-
nında yaşanan acı olayları, anında sofra-
mıza oturtuyor. Yine acı baharların
haberleri, her ilkbaharda ard arda devam
ediyor. Sözde demokrasi adına, “ölümü
pazarlayan” küresel güçler, Arap ülkele-
rinde milyonlarca insanın ölümüne neden
olan Arap Baharını, uygulamaya koydu-
lar.
Bugün ise, hala neyin nesi bilinmediği
söylenen ve bu sefer dünyanın sadece
belli kesiminde değil, her yerinde baş
gösteren ölümcül salgın – “Korona-
virüs” Baharıyla karşı karşıyayız. Acıma-
sızca doğayı katleden, ürettiği yok edici
silah gücüne inanan insanoğlu, bu sefer
acımasızca yayılan bir salgının pençe-
sinde, kıvranıyor. Ne yer, ne ırk, ne din,
ne dil farkı yapmadan herkesin başında.
Şu ana kadar ölü sayısı 10 bini aşmış, sal-
gına yakalanan sayısı 300 bine dayanmış,
acı bir ilkbahar günündeyiz. Tıp uzman-
ları, insanın virüsle her zaman yaşadığını,
fakat dönem dönem farklı virüslerle kar-
şılaştığına dikkat çekiyor.
Biraz da teknolojide gibi, “Nokia 1,
Nokia 2,…ve saire modeller gibi, virüs
çeşitlerinde de yeni “modeller”.
Bugün, korona virus ile mücadelede ne
yer, ne ırk, ne din, ne dil farkı yok. Dün-
yadan daha büyük olduğunu gösterir gibi
yıllardır haklı haksız “veto” hakkını kul-
lananların, korona virus “pandemi” kararı
konusunda “veto” hakları, akıllarına hiç
gelmedi.
Evet, “ayı kapınızın önünde oynayınca”,
mesele daha iyi anlaşılıyor.
Kapımızda “ayıyı” beklemeden, insanlık
adına insanca karar almak, “doğaya, dün-
yaya hepimizindir” anlayışı içinde yak-
laşmak, bir zorunluluktur.
Bu böyle iken, benim ülkem Kosova’da,
bir ay önce işbaşı yapan hükümeti yık-
mak isteyen muhalefet için, koltuk sev-
dası, virüsle mücadeleden çok daha
önemli, sanki.
Doğrusu, köy yanarken, içinde ağanın da
yanacağını, unutuyorlar.
2021 ilkbaharı daha sağlıklı, huzurlu ve
bereketli gelir umuduyla, her şeye rağ-
men bugün de Bahar gümüşümüz, eksik
olmasın.

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır…

Borisov ve Vali Canalp
TIR geçişlerini görüştü

EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Edirne Valisi Ekrem Canalp
ile Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov tampon böl-

gede görüştü. Vali Canalp ve Bul-
garistan Başbakanı Borisov
Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaris-
tan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı
arasındaki ortak temas noktasında
buluştu. Maskeli olarak görüşen
heyet, sosyal mesafeyi de korudu.
Borisov, "Kucaklaşamasak da top-
lanabiliyoruz" diyerek konuşma-
sına başladı.
Avrupa'nın en büyük kara sınır
kapısının bir şekilde çalışması ge-
rektiğini ifade eden Borisov, Tür-
kiye ile iyi ilişkileri olduğunu ve
bunun tesis edilmesinde büyük
emeği olan Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a te-
şekkür etti. TIR’ların sınırda

beklememesi için Türkiye'dekine
benzer özel bir alan oluşturdukla-
rını ifade eden Borisov, "Sınır ka-
pılarında gümrükçülerin ortak
temas alanı gibi büyükelçilerde
aralarında görüşebilirler. Türki-
ye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Se-
kizkök'e de teşekkür ederim.
Sınırda oluşan tır yoğunluğunun
giderilmesinde büyük katkısı
oldu" dedi.

TÜRK KAHVESİ 
ARMAĞANI

Canalp de Türkiye ile Bulgaristan
arasındaki ilişkilerin sadece kom-
şuluk değil aynı zaman da bir
dostluk ilişkisi olduğunu söyledi.
Vali Canalp, Erdoğan ve Borisov
arasındaki dostluğun ülkeler ara-
sındaki tüm ilişkilere de yansıdı-
ğını belirtti. Ülkelerin korona

salgını ile ilgili tedbirlerini alırken
aynı zamanda ekonominin can da-
marı konumundaki transit geçiş-
leri de açık tutmak zorunda
olduğunun altını çizen Canalp,
"Günlük buradan iki bin tır giriş
ve çıkış yapıyor oluşabilecek yo-
ğunlukları da kısa sürede çözeriz."
diye konuştu.
Vali Canalp, Türk kahvesini çok
sevdiğini bildiği Borisov’a Türk
kahvesi hediye etti. Borisov da
salgın bitiminde Türk kahvesi iç-
meye geleceğini ifade ederek
uzaktan vedalaşarak ayrıldı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, bu-
luşma sonrası gazetecilere yaptığı
açıklamada, ülkelerin salgın ted-
birleri alındığı ilk başlarda Bulga-
ristan tarafında gümrük
işlemlerinin yavaşlaması nede-
niyle TIR kuyrukları oluştuğuna
dikkati çekti. (AA).

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Rusya'nın doğal gazını Tür-
kiye'ye ve Türkiye üzerin-
den Avrupa'ya ileten

TürkAkım boru hattı aracılı-
ğıyla Avrupa'ya bu yılın ilk çey-
reğinde 1 milyar 321 milyon
metreküp gaz taşındı. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin tarafından 8 Ocak'ta

açılışı yapılan TürkAkım'ın Av-
rupa'ya giden hattından Bulga-
ristan'a Mart’ta 428 milyon
metreküp gaz iletildi.
İlk doğal gaz akışının sağlandığı
ocak ayında Avrupa'ya yaklaşık
506 milyon metreküp, şubatta
ise yaklaşık 387 milyon metre-
küp doğal gaz iletildi. Böylece,
yılın ilk çeyreğinde TürkA-
kım'dan Avrupa'ya taşınan
doğal gaz miktarı 1 milyar 321
milyon metreküp oldu. Uluslar-

arası anlaşmalar gereğince, Tür-
kiye üzerinden taşınan her
birim metreküp gaz için devlet
tarafından belirli bir geçiş ücreti
tahsil ediliyor. Rusya'nın Anapa
şehrinden Kıyıköy'e uzanan
930'ar kilometre uzunluğundaki
iki deniz hattı ile 142 ve 70 kilo-
metre uzunluğunda iki ayrı
kara hattından oluşan TürkA-
kım, 30 Aralık 2019 itibarıyla
gaz akışına hazır hale getiril-
mişti. (AA)

TürkAkım'dan 1,3 milyar
metreküp gaz taşındı…

Bulgaristan hükümetinde borç arayışı sürüyor…
SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Hükümeti bütçenin
parlamento tarafından gözden ge-
çirilmesi kaydıyla 10 milyar leva (5

milyar Euro) borçlanmaya karar verdi.
Maliye Bakanı Vladislev Goranov, Ba-
kanlar Kurulu oturumunun ardından
basına yaptığı açıklamada, “Salgın ile il-
gili kriz 3 aydan uzun sürerse Bulgar
ekonomisi 2021 yılının sonunda ancak
toparlanabilecek.” dedi. Goranov, ülke-
nin 2020 bütçesinde öngörülen 2,2 mil-
yar levalık (1,1 milyar Euro) gerekli
borcun yanı sıra Hazine Müsteşarlı-
ğı'nın çıkaracağı devlet tahvili ile 7,8
milyar leva daha borç alınacağını bil-

dirdi. Bunun için parlamentonun ola-
ğanüstü oturumunda bütçede gerekli
değişikliklerin yapılması öngörülüyor.
Ülkede 2020 yılında bütçe açığının daha
önce sıfır düzeyinde kalması planlandı-
ğını hatırlatan Goranov, bu koşullarda
bütçe açığının 3,5 milyar levayı (1,75
milyar Euro) aşması beklendiğini de ak-
tardı. Maliye Bakanlığı, nüfusu 7 milyo-
nun altına olan, Avrupa Birliği’nin en
yoksul üyesi Bulgaristan’da yeni korona
virüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu
yana ilan edilen olağanüstü hal (OHAL)
döneminde devletin tahmini zararının
1,25 milyar Euro’ya ulaştığını ve her
gün ortalama bin 300 kişinin işini kay-
bettiğini bildirmişti. (AA)
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İklim krizi ile mücadelede kullanılan stratejiler, yöntemler ve araçlar, hedef kitleleri kurumsal gereksinimleri
ve arzu edilen radikal iklim çıktıları düşünüldüğünde son derece dikkatle tasarlanmalı ve uygulanmalıdır

İklim krizi ile mücadelenin 
makro ekonomik yüzü…

Hükümet-
lerarası
İklim De-

ğişikliği Paneli
(IPCC) 2018 ve
2019 yılında ya-
yınlamış olduğu
1.5 Derece, İklim
Değişikliği Arazi
Okyanus ve Kri-
yosfer Özel Ra-
porları ile iklim

değişikliğinin etkilerinin her zaman-
kinden daha hızlı bir şekilde arttığını
belirtmektedir. Bu raporlarda incelenen
hemen hemen her etkinin, küresel eko-
nomi üzerinde yoğun bir stres yarattığı
gözlemlenmektedir.
Öyle ki, karmaşık ekonomik model-
leme çalışmaları iklim krizi ile mücade-
lede gerekli adımların atılmaması
halinde 21.yüzyılın sonunda küresel
gayrisafi yurt içi hasılada yüzde 11’lik
bir azalmanın gözlenebileceğine işaret
etmektedir.  
İklim değişikliğinin yol açtığı ve sayı-
ları her yıl artış gösteren kasırga, ku-
raklık, sel ve taşkınlar gibi doğal
felaketler küresel çapta milyarlarca do-
larlık ekonomik bilançoya sebep ol-
maktadır. Bu bilançodan en fazla
etkilenen sağlık, tarım ve enerji gibi
sektörlerde yaşanan sorunlar geliş-
mekte olan birçok ülkede temel yaşam-
sal ihtiyaçlara ulaşımı erişilemez
kılarken, bazı gelişmekte olan ülke-
lerde de rutin olarak algılanan günde-
lik hizmetlerin kesintiye uğramasına
neden olmaktadır. Son yıllarda ivmele-
nen tüm bu ekonomik etkiler, iklim de-
ğişikliğinin bir kazananı olmadığını;
bütün gelişmişlik seviyelerinden eko-
nomilerin kısa veya uzun vadede iklim
krizinin en yıkıcı etkileri ile yüzleşecek-
lerini göstermektedir. Küresel ekonomi
üzerinde yıkıcı etkileri olan iklim krizi
ile etkili olarak mücadele etmenin bir
yolu da akılcı, yenilikçi ve çözüm
odaklı ekonomik stratejiler, politikalar
ve çeşitli ekonomik araçlar geliştirmek-
ten geçmektedir. Bu konuda hükumet-
lerarası ve hükumetler üstü seviyelerde
ve özel sektörün aktif katılımlarıyla,
iklim krizinin çözümüne yönelik farklı
makroekonomik yaklaşımlar geliştiril-
mektedir. Söz konusu makroekonomik
yaklaşımlar;  

İKİYE AYRILIR

Paris İklim Anlaşması’nda belirtilen
hedeflere ulaşmanın ekonomik maliye-
tinin önümüzdeki 15 yıl içinde 16.5
milyar dolar olabileceği düşünüldü-
ğünde, iklim krizi ile mücadelede
sonuç odaklı finansman seçeneklerinin
son derece titizlikle yürütülmesi gerek-
mektedir. Öyle ki 2015 yılı itibariyle
küresel gayri safi hasılanın sadece 463
milyar dolarının küresel iklim finans-
manı için seferber edilebiliyor olması,
iklim değişikliği ile makroekonomik
düzeyde mücadele için sonuç odaklı
seçeneklerin geliştirilmeye ihtiyaç duy-
duğunu göstermektedir.
Bu kapsamda, bu gelişimi sağlamak
için Birleşmiş Milletler ve Çok Taraflı
Kalkınma Bankaları tarafından kurulan
Yeşil İklim Fonu, En Az Gelişmiş Ülke-
ler Fonu, Uyum Fonu ve İklim Yatırım-
ları Fonu gibi finansal mücadele
kaynakları her geçen gün portföyleri-
nin kapasitelerini daha da artırmakta-
dır.  
İklim değişikliği ile mücadelenin güçlü
makroekonomik araçlarından olan pi-
yasa temelli seçenekler karbon salımla-
rının azaltılmasına dair vadettiği
radikal sonuçlarla ve küresel iklim fi-
nansmanına sağladığı para akışıyla
dikkatleri çekmektedir. Tarihteki ilk
pratikleri İskandinav ülkelerinde uy-
gulanmış karbon fiyatlandırma araç-
ları, toplumların düşük karbonlu
yaşam stillerine geçişini kolaylaştıran
ve gün geçtikçe sayısı artan küresel
iklim değişikliği mücadelesinin en
güçlü araçlarından biri olarak görül-
mektedir.   
Öyle ki 2018 yılında Uluslararası Para
Fonu (IMF), IPCC ve Ekonomik Kal-
kınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gibi
otoriteler tarafından karbon fiyatlan-
dırma uygulamalarının güçlendiril-
mesi ve yaygınlaştırılması
gerekliliğinin vurgulanması ve Nobel
Ekonomi Ödülü’nün iklim değişikliği

ve makroekonomi ilişkisi üzerine yürü-
tülen bir araştırmaya verilmesi gibi ge-
lişmeler, karbon fiyatlandırma
mekanizmalarının güncel iklim deği-
şikliği politikalarında ne kadar önemli
bir yerinin olduğunu hatırlatır nitelik-
tedir. 
İklim krizi ile mücadelede kullanılan
stratejiler, yöntemler ve araçlar, hedef
kitleleri kurumsal gereksinimleri ve
arzu edilen radikal iklim çıktıları düşü-
nüldüğünde son derece dikkatle tasar-
lanmalı ve uygulanmalıdır. Bu
kapsamda iklim krizi ile mücadelenin
koordinasyonu için bir çerçeve niteliği
taşıyan Yeşil Ekonomi ve Düşük Kar-
bon Ekonomisi gibi sürdürülebilir kal-
kınma programları yürütmeyi
hedefleyen ekonomi modelleri gelişti-
rilmiştir. Bu modeller, sonuç odaklı fi-
nansman ve piyasa temelli seçenekler
gibi araçların ile yürütülecek faaliyetle-
rin genel hatlarını çizmek konusunda
önem arz etmektedir.  

EKONOMİK MALİYETİ VE
YANSIMALARI

İklim krizi ile mücadele şimdiye kadar
çoğunlukla sebep olduğu çevresel za-
rarlar ışığında, küresel ve ulusal politi-
kalar ve eylem planlarında bir
yürütücü güç olarak yer almıştır. Fakat,
yıllar içinde yapılan karmaşık ekono-
mik modeller, iklim değişikliğinin
farklı sektörler üzerinde oluşturduğu
stres ve sebep olduğu afetlerin yıkıcı
etkileri ile küresel ekonomi için çağın
en büyük tehditlerinden biri olduğunu
göstermiştir. Öyle ki bilimsel araştırma-
lar artan küresel sıcaklıklar sonucunda
2030 yılında Kuzey Buz Denizi’nin ta-
mamen erimesi sonucunda dünya üze-
rindeki ticaret yollarının önemli ölçüde
değişebileceğini öngörmektedir. İklim
krizinin ekonomik boyutları, Hükü-
metlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin
(IPCC)1995 yılında yayınlamış olduğu
İkinci Değerlendirme Raporu’nda ilk
defa kapsamlı olarak tartışılmıştır.
İklim krizinin küresel   ekonomi   için
kümülatif  net  zararlara  yol  açtığına
dikkat çekilen bu raporda, dönemin
sera gazı salımlarının yaklaşık yüzde
30’luk bir kısmının negatif ya da sıfır
maliyetle azaltılabileceğinin altı çizil-
miştir. Fakat zaman içinde arzu edilen
küresel ve ulusal iklim politikalarının
uygulanmaması iklim krizinin ekono-
mik zararını ve bu zararın giderilmesi
için gerekli olan sera gazı salımı azal-
tımlarının maliyetini önemli ölçüde ar-
tırmıştır. Örneğin, 2018 Nobel Ekonomi
Ödülü sahibi William Nordhaus, küre-
sel sıcaklıklarda gözlenecek 4 santigrat
derecelik bir artışın küresel Gayrisafi
Yurt İçi Hasıla’da (GSYH) yaklaşık
yüzde 4’lük, 6 santigrat derecelik bir
artışın ise yaklaşık yüzde 11’lik bir
kayba sebep olacağını belirtmiştir.
Nordhaus’un çalışmalarını yayınlama-
sından bir süre önce, Britanyalı ekono-
mist Nicholas Stern de 2007 yılında
yayınladığı İklim Değişikliği Ekono-
misi adlı kitabında, iklim değişikliğine
karşı eylemsizlik senaryosunda iklim
krizinin küresel ekonomide yol açacağı
en kötü etkileri engellemenin yıllık ma-
liyetinin küresel GSYH’nin yüzde 1’ini
oluşturduğuna işaret etmesi de küresel
sıcaklık artışlarının küresel ekonomi
için ne ölçüde büyük bir tehdit oldu-
ğunu kanıtlar nitelikte olmuştur.

SEKTÖREL EKONOMİK 
ETKİLERİ

İklim değişikliğinin etkilerinin piyasa
maliyetini analiz etmek için iklim sek-
törlerdeki etkilerinin başarılı bir şekilde
değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
Her ne kadar ekonomik sektörler birer
küresel sera gazı salımı kaynağı olsa da
salımların sebep olduğu güncel iklim
krizi senaryosunun ekonomik etkileri-
nin en fazla gözlendiği bileşenlerden-
dirler. 

İklim krizinin küresel çapta gıda üre-
timi üzerinde önemli etkileri bulun-
maktadır. Isı stresi, kuraklık, sel ve
taşkın olayları gibi faktörler tarım, hay-
vancılık ve balıkçılığın verimini ol-
dukça düşürmekte ve bu durum
küresel çapta gıda güvenliğine karşı bir
tehlike oluşturmaktadır. 2012 verilerine
göre Amerika Birleşik Devletleri eko-
nomisine yıllık 1.5 milyar Amerikan
Dolarından fazla katkısı olan balıkçılık
sektörü; deniz sıcaklıklarında gözlenen
kalıcı değişiklikler, sıcaklık değişimine
bağlı ortaya çıkan hastalıklar ve okya-
nus asitlenmesine bağlı olarak her yıl
milyonlarca dolar zarara uğramaktadır.
Gıda sektörü dahilinde iklim krizinin
etkilerinden en fazla etkilenen alt sek-
törlerden biri olan hayvancılık sektö-
ründe de benzer bir ekonomik
senaryonun gözlendiği çıkarımı yapıla-
bilir. Örneğin, ABD’de yıllık 36 milyon
metrik tondan daha fazla seviyede kır-
mızı ve beyaz et tüketimi yapılmakta-
dır. Böylesi bir tüketimin federal
ekonomiye katkısının yıllık 100 milyar
Amerikan Doları olduğu düşünüldü-
ğünde; sıcak hava dalgaları ve kurak-
lıkların tetiklediği veteriner
fiyatlarında ve parazite bağlı hayvan
hastalıklarının tekrarlama sıklığında
gözlenecek önemli ölçülerdeki yükse-
lişler, yakın vadede federal ekonomide
milyarlarca dolarlık ekonomik bilan-
çoya neden olacağı değerlendirilmekte-
dir.  Tarım sektörü iklim krizinin
etkilerinden en fazla etkilenen sektör
olarak dikkatleri çekmektedir. Örneğin,

Doktar’ın2 Türkiye’de 2019’da yürüt-
müş olduğu Çiftçinin Nabzı isimli
anket çalışmasına yanıt veren çiftçilerin
%80’inin iklim krizinin etkilerini hisset-
tiğini bildirmektedir. Tarım Sigortaları
Havuzu (TARSİM) Kurumunun yakın
gelecekte yaşanması beklenen aşırı
iklim olaylarını hatırlatarak Türki-
ye’deki çiftçilere sigortalarını yenileme-
leri gerektiği vurgusunu yapması,
Türkiye’de tarım sektörünün iklim kri-
zinden ne denli etkilendiğini kanıtlar
niteliktedir.
Öte yandan, iklim krizinin tarımdaki et-
kileri dünyanın farklı enlemlerinde
farklı şekillerde hissedilmektedir. Örne-
ğin, orta ve yüksek enlemler arasında
kalan bölgelerde yerel ısınma oranlarına
bağlı olarak tarımsal üretimde küçük bir
artış görülmesi ön görülürken, daha
düşük enlemlerde Afrika gibi kurak ve
tropik bölgelerde buğday tarımı verimi-
nin 2050 yılına kadar %35 düşmesi bek-
lenmektedir. 
Moody’s Analytics tarafından Ağustos
2019’da yayınlanan raporda tarımsal
üretimin iklim krizinin etkilerinden ne-
redeyse bütün dünya ülkelerinde nega-
tif olarak etkilenirken, Amerika Birleşik
Devletleri ve Rusya’nın tarımsal üretim-
lerinin iklim krizinden pozitif olarak et-
kilendiğini ortaya koymaktadır. Fakat,
bu iki gelişmiş ülkede gözlenen yine
iklim krizi kaynaklı hastalıkların hazi-
neye maliyetinin, tarımsal üretimindeki
yükselişin ekonomik getirisinin çok üs-
tünde olması da beklenmektedir.  

DEVAM EDECEK...

1

Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com
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Nazlı Gaye ALPASLAN

VERGİ BORCU 
VE KONUT 

HACZİ

Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında
Kanun 75. maddesi “aciz hali” ile ilgili hükümleri
içermektedir. Buna göre “ Yapılan takip sonunda,
borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan
malların satış bedeli borcunu karşılayamadığı tak-
dirde borçlu aciz halinde sayılır. Yapılan takip
safhalarıyla bakiye borç miktarı bir aciz fişinde
gösterilerek aciz hali tespit olunur.” Madde hük-
müne göre aciz hali tesbit edilen kişi “ aciz fişi ile
“ bu durumu belgelendirilmektedir. Diğer taraftan,
aciz fişinde, yapılan takibin safhalarının ve bakiye
borç miktarının gösterilmesi gereklidir. Aciz
halinde bulunan borçlu hakkında, 6183 sayılı
kanununun 48. maddesinde düzenlenen “tecil ve
taksitlendirme” durumu da söz konusu olabilir.
Aciz fişinin düzenlenmesi halinde, borçlunun
varsa üzerindeki 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun
22. maddesinde, yurtdışı çıkış yasağı kaldırılması
gerekmektedir (1).

MÜKELLEFİN SOSYAL 
DURUMUNA UYGUN 

BİR KONUTUNUN HACZ 
EDİLEMEYECEĞİ İLKESİ

Danıştay 4. Dairesi’nce verilen bir emsal kararda,
“ binanın özellikleri, borçlunun aile yapısı, konut-
ta ikamet eden birey sayısı, sosyal konumları ve
ihtiyaçları gibi ölçüler birlikte değerlendirildiğin-
de, borçlunun haline münasip olduğu tesbit edilen
tek evinin vergi borcu nedeniyle hacz edilemeye-
ceğine” karar verilmiştir(2). Olayda, kanuni tem-
silcisi olduğu şirketin vergi borçları nedeniyle
davacıya ait gayrımenkul üzerine konulan haciz
işleminin iptali talebiyle şirket müdürü tarafından
dava açılmıştır. Daha sonra ilgili şirketin kanuni
temsilcisi şirket borcu nedeni ile sahibi olduğu
kişisel meskeni için vergi dairesi tarafından konu-
lan hacizin iptali için girişimde bulunarak iptal
için dava açmıştır. Daha sonra Danıştay 4. Dairesi
vermiş olduğu kararı ile, borçlunun haline uygun
bir tek evinin hacz edilemeyeceğine karar vermiş-
tir.
Gerçektende, 6183 sayılı yasanın 70/11 madde
hükmümde “ borçlunun haline münasip evi ancak
evin değeri fazla ise bedelinden haline münasip
bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak
üzere hacz edilerek satılabilir.” gereğince mükel-
lefin böyle bir evi hacz edilemeyecektir.

SONUÇ VE ÖZET

Uygulamada 6183 sayılı yasa gereğince haciz ve
vergi borcu nedeni ile satılamayacak, hacz edile-
meyecek mallar hakkında pek çok yanlış işlemler
yapılabilmektedir. Özellikle vergi idarelerinin icra
ve satış bölümlerinde bu konuda uygulayıcılara
ciddi görevler düşmektedir. Borçlunun haline
uygun evinin (meskenin) haciz edilmesi kabil
değildir. Ancak borçlunun sahip olduğu bu evinin
değeri yüksek ise bedelinden haline münasip bir
yer alınabilecek miktar borçluya bırakılmak üzere
haczedilerek satılmasına kanun imkan verebil-
mektedir. Madde hükmünün uygulanması konu-
sunda alacaklı tahsil daireleri borçlunun aile birey-
lerinin sayılarına ve sosyal durumlarını dikkate
alarak bir sonuca varması ve borçluyu üzmemesi
ve de müşkül duruma itmemesi gerekir. Mesken,
6183 sayılı yasa hükümlerine göre teminat zaten
gösterildiği için aynı zamanda da meskeniyet
iddiası da iskat edilmiş bulunacağından dolayı
borcun ödenmemesi durumunda ise, duruma 6183
sayılı yasanın 56. maddesi hükmüne göre meske-
nin satılabilmesi yolu açılacaktır. Bir başka husus,
bu meskenin varsa kira bedelleri üzerine haciz
yürütülüp yürütülemeyeceği konusudur. Kira
bedeli de  gayrimenkulun bir iradı olmakla birlikte
haciz yapılması açısından gayrimenkulden müsta-
kil olarak değerlendirilmesi mümkün bulunabilir.
Yasa borçlunun evini barınma gereksimi nedeniy-
le hacizden masun tuttuğuna göre, kira bedeli
borçlunun haline münasip ev ihtiyacını karşıladığı
oranda hacizden muaf tutulabilecektir. Borçlu kira
bedeli ile ancak mesken ihtiyacını temin edebili-
yor ise, bunun gayrikabili haciz olduğu düşünüle-
bilir ise de kira bedeli borçluya geçinme ve barın-
ma ihtiyacından daha fazla bir çıkar sağladığı tak-
dirde bu fazlalığın haczi yoluna gidilmesi yasanın
ruhuna uygun düşer(*). 6183 sayılı yasanın 70.
maddesi hükmü “ hacz edilemeyecek mallar” bah-
sine 13 madde halinde tek tek açıklanmış bulun-
maktadır. Gelir İdaresi Başkanlığının vergi idare-
lerine açıklayıcı bir yönlendirme ile bu konulara
ışık tutması gerekecektir.Özellikle, şirketin bor-
cundan kaynaklanan hallerde ortakların tek konu-
tuna haciz ve satış yapılamayacağı, yine şirket
borcu nedeni ile şirket ortaklarına yurtdışı yasağı
getirilemeyeceği, ortakların kişisel banka hesapla-
rına hacz konulamayacağı ve benzeri konularda
ayrıntılı bir açıklama getirilmesinde zaruret bulun-
maktadır(3). Diğer taraftan, ortağı olduğu şirket-
ten pay devri yapmak suretiyle ayrılan eski ortak-
lar hakkında uygulanan ( şirket borcu nedeni ile)
hacizler, yurtdışı yasakları, kişisel banka hesapla-
rına konulan hacizler, özel otomobiline konulan
hacizler hiçbir şekilde hukuka uyarlı bulunma-
maktadır.
 

(1) Bkz Tahsilat G.T seri no:395
(2) Dnş.K. 16.10.2006 gün ve E: 2006/3488 – K:
2006/1950      
(3) İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen
8.6.2007 gün ve E: 2005/1456 – K: 2007/843
sayılı kararlarında :” ... davacı şirketteki hissesini
8.8.2005 tarihinde devrettiğine ve hisseyi devr
alan yeni ortakların şirketin mali durumunu,
borçlu veya alacaklı olup olmadığını bilmesi
gerektiğine göre, ortaklık payını devr eden ve
artık şirketle bir ilgisi kalmayan davacının şirket
borçlarından sorumlu tutulması ve adına yurtdışı
yasağı konulması olanağı bulunmamaktadır.”
(*)Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş Hukuk
Müşavirliği ve Muhakemesi Genel Müdürlüğünün
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Balkan Yerleşkesi’nde bulu-
nan Kırkpınar Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu,
Kırkpınar Spor Bilimleri
Fakültesi’ne dönüştü.
Antrenörlük, Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği,
Rekreasyon ve Spor
Yöneticiliği bölümlerinin
bulunduğu yüksekokulun
fakülteye dönüşmesiyle bir-
likte yeni bölümlerin açılma-
sına ve akademik çalışmalara
da hız verilecek. Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu, uzun süreli
ve sistemli bir çalışmanın
ardından, Kırkpınar Beden
Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nun fakülteye
dönüştürülmesinin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını ifade ede-
rek bu değişikliğin sadece
isim üzerinde olmadığını,
yeni gelişmeleri de beraberin-
de getireceğini ifade etti.

Trakya Üniversitesi’ne
yeni bir fakülte daha

SUCEAVA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Çin'in Wuhan kentinden dünya
geneline yayılan korona virüsü
pandemisine karşı alınan önlem-

ler artırılmaya devam diyor. Romanya
İçişleri Bakanı Marcel Vela, Suceava
şehri ve çevresinde bulunan 8 köyün
korona virüs salgını nedeniyle karantina
altına alındığını duyurdu. Vela, karanti-
na süresinin nisan ayının ortasına kadar
sürebileceğini belirtti. Romanya Sağlık
Bakanı Nelu Tataru da salgınının nede-
ninin ise sürecin kötü yönetilmesi ve
vatandaşların sosyal izolasyon kuralları-
na uymaması olduğunu ifade etti.
Romanya'da toplamda 2 bin 109 korona
virüs vakası tespit edilirken, virüs nede-
niyle 65 kişi hayatını kaybetti. Toplam
ölümlerin üçte birinin gerçekleştiği
Suceava kentinde ise 593 korona virüs
vakası tespit edildi. Yetkililer, enfekte
olan 285 sağlık personelinin yarısından
fazlasının da Suceava şehrinde olduğu-
nu belirtti. (AA)

TEKİRDAĞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Tekirdağ'da uluslar-
arası öğrenciler,
yeni tip korona

virüs salgını dolayısıyla
hazırladıkları videoyla
"Evde Kal Tekirdağ,
Evde Kal Türkiye"
mesajı verdi.
Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi (NKÜ)
Türkçe ve Yabancı Dil
Uygulama ve Araştırma
Merkezinde (TÖMER)
öğrenim gören Rusya,
Ukrayna, Çin, Japonya,
Somali, Cezayir, Tunus
öğrenciler ve akademis-
yenler, halkın evde kal-
ması için videolu mesaj
gönderdi. Üniversite
TÖMER Müdürü
Öğretim Görevlisi Uğur
Özgür, AA muhabirine

yaptığı açıklamada, sal-
gına karşı en önemli
tedbirin insanların evle-
rinde kalmaları olduğu-
nu söyledi. Özgür, ulus-
lararası öğrencilerinde
bu süreçte ellerinden
gelen bir şey yapabil-
mek için bu videoyu
hazırladıklarını ifade
ederek,
"Üniversitemizde Balka
nlar, Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri başta
olmak üzere Rusya,
Ukrayna, Çin, Japonya,
Somali, Cezayir,
Tunus'tan öğrencileri-
miz bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz ve öğre-
tim görevlilerimizle bir-
likte hep beraber "Evde
Kal Tekirdağ, Evde Kal
Türkiye" diyerek insan-
lara mesaj vermek iste-
dik." dedi. (AA)

Romanya'da bir 
kent karantinada!

Yabancı öğrencilerden 
‘EvdE Kal’ videosu…

Malezya’dan Bosna 
Hersek’e “maske” desteği
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Vaka sayısının 552’ye, can
kaybının ise 17’ye çıktığı
Bosna Hersek’te, hüküme-

tin uluslararası topluma yaptığı
yardım çağrısına Malezya’dan
cevap geldi. 
Malezya’nın Saraybosna
Büyükelçiliği, Malezya hüküme-
tinin Bosna Hersek’e 2 milyon
maske göndereceğini açıkladı.

Öte yandan Almanya’da üniver-
site eğitimi alan Bosna Hersek
vatandaşı 63 öğrenci, dün gece
otobüslerle ülkeye getirildi.
Öğrencilerin 28 gün boyunca
karantinada tutulacağı bildirildi.
Sırbistan’da Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic başkanlığında
yapılan acil durum toplantısının
ardından yeni tedbirler açıklandı.
Mevcut tedbirler kapsamında
17.00-05.00 saatlerinde sokağa
çıkmanın yasak olduğu

Sırbistan’da, hafta sonu için ek
kararlar alındı. Buna göre,
cumartesi 13.00’den pazartesi
05.00’e kadar sokağa çıkmak
yasaklandı. Vucic, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin ve
Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron ile telefonda
görüşerek, salgınla mücadele için
destek istedi. Rusya’nın gönder-
diği tıbbi malzeme ve doktor
desteğinin, Sırbistan’a ulaştığı
öğrenildi. (AA)

Eğitim Sağlık
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YTB'den yurt dışındaki
vatandaşlara telekonser
ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB), yeni tip

korona virüs tedbirleri kapsa-
mında sokağa çıkma yasağı ve
karantina uygulanan ülkelerde
bulunan Türk vatandaşları için
internet üzerinden canlı kon-
ser paylaşımlarına devam edi-
yor. YTB'den edinilen bilgiye
göre, Irak Türkmenlerinden
TRT sanatçıları Ahmet Tuzlu
ve Ahmet Benle YTB'nin You-
Tube kanalında konser verdi.
Konser, canlı olarak
"https://youtube.com/yurtdi-
siturkler" linkinden takip edi-
lebildi. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na bağlı YTB, "Dün-
yadaki Türkler Evinizde" slo-
ganıyla, sokağa çıkma yasağı
ilan edilen ülkeler ve karan-
tina bölgelerindekiler başta
olmak üzere yurt dışındaki va-
tandaşların moral bulması için
internet üzerinden müzik din-

letisi sunuyor. Almanya'daki
genç yeteneklerden Mozart
ödüllü Ali İnsan'la 17 Mart'ta
başlayan dijital etkinliğe, 19
Mart'ta piyanist, aranjör ve söz
yazarı Karsu Dönmez Hollan-
da'dan katılmıştı. "Dombra"
müziğiyle ünlenen Nogay
Türk'ü Arslanbek Sultanbekov,

dünyaca ünlü ilk Türk kadın
neyzen Burcu Karadağ, O Ses
Türkiye Yarışmacısı Melisa Yıl-
dırım, Lübnanlı piyanist Maan
Hamadeh, etno müzikolog ve
kemane sanatçısı Mehtap
Demir de bu kapsamda gö-
nüllü olarak dijital konser ver-
mişti. (AA)

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...

         

PTT’den sosyal mesafe uyarısı
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

PTT İzmir Baş Müdürlüğü
son dönemde tüm dün-
yayı etkisi altına alan ko-

rona virüs salgınından
müşterileri ve çalışanları koru-
mak adına tedbirler aldı. Müş-
terilerin ve çalışanların sağlığı
için korona virüs etkilerine
karşı gerekli tedbirler konu-
sunda çalışmaları geliştirerek
sürdürdüklerini belirten PTT
İzmir Baş Müdürü Adnan Sert
şunları söyledi: Salgına karşı
hem müşterilerimizin hem de
çalışanlarımızın sağlığını önem-
siyoruz. Tüm iş yerlerimizde

sosyal mesafe kuralını uygulu-
yor, şube ve gişelerde görevli
personel sayımızın en fazla iki
katı kadar müşteriyi içeride mi-
safir ederek, işlemlerini sırayla
gerçekleştiriyoruz.  Bu kap-
samda müşterilerimizden hem
içeride hem dışarıda sıra bekler-
ken 1 metre mesafe kuralına uy-
maları noktasında gerekli özeni
göstermelerini bekliyoruz. Ko-
rona virüs salgınına karşı ted-
birler kapsamında gişe ve
bankacılık işlemlerinizi PTT iş
yerlerimize gelmeden PTT Bank
İnternet Bankacılığı, PTT mobil
uygulaması veya PTT ATM’le-
rinden kolaylıkla gerçekleştire-
bileceğinizi hatırlatmak ister,
sağlıklı günler dileriz.




