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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com
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sayfa 5’terifat sait

“Bölgesel ve Yerel
medYa dijitale 

dönmeli ve 
desteklenmeli”

¥ yunanisTan'da,
refakatsiz mülteci ço-
cukların Avrupa Birliği
(AB) ülkelerine dağıtıl-
ması anlaşması çerçeve-
sinde 12 mülteci çocuk

Lüksemburg'a gönde-
rildi. AB Komisyonun-
dan yapılan açıklamada,
bunun, Başkan Ursula
von der Leyen'in geçen
ay Yunanistan'a yaptığı

ziyarette üzerinde an-
laşma  sağladığı ve Bir-
leşmiş Milletler ile yürü-
tülecek girişim
çerçevesinde gerçekleş-
tiği belirtildi.

¥ TürKiye’nin
Balkanlar’dan başlayarak
İngiltere dahil Avrupa’nın
bazı ülkelerine pandeminin
atlatılabilmesi için sağlık
yardımı yaptığını anlatan

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, “Ülkemiz
sağlık hizmetlerinde bir
destan yazmıştır. Korona
virüs salgını sonrası yeni-
den kurulacak dünya düze-

ninde ülkemizi hak ettiği
yere ulaştırmak için hep
birlikte daha çok çalışaca-
ğız. Dünya ventilatör nok-
tasında sıkıntılar yaşıyor
ama biz bu süreci başarılı

bir şekilde atlattık. İnşallah
yeni dönemde, yeni yatı-
rımlarla yeni eserlerle yeni
hizmetlerle ülkemizi hep
bir adım daha yükseğe
çıkartacağız” dedi. 4’te

Erdoğan’dan Balkan
coğrafyasına garanti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası kuruluşların
anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayak-
ları üzerinde durarak gücünü göstermiştir.” dedi

¥ Kuzey Makedonya'da,
17-21 Nisan tarihlerinde
yapılması planlanan Pas-
kalya Bayramı boyunca,
yeni tip korona virüs (Ko-
vid-19) önlemleri kapsa-
mında sokağa çıkma ya-

sağı uygulandı. Bir diğer
Balkan ülkesi Arnavut-
luk'ta da 17 Nisan Cuma
yerel saatle 17.30'dan 20
Nisan Pazartesi 05.00'e
kadar sokağa çıkma ya-
sağı uygulandı. 

¥ TürKiye’nin Bükreş
Büyükelçisi Füsun Ara-
maz, kendilerinin hima-
yelerinde Türk İşadamları
Derneği (TİAD) ve Bükreş
Belediyesi ile iş birliği içe-
risinde "Birlikteyiz Ro-
manya" adını verdikleri

yardım kampanyasına
ilişkin  yaptığı açıkla-
mada, bu zor zamanları
geride bırakmak için da-
yanışma ve özellikle dost
ülkeler arasında iş birliği-
nin gerekli olduğunu
vurguladı.

Korona Paskalya
Bayramı’nı vurdu

4’te

Bükreş'te Türk yardımı
memnuniyetle karşılandı

7’de

Atina’dan
Lüksemburg'a 
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Atina’dan
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gönderildi
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gönderildi

Atina’dan
Lüksemburg'a 
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Atina’dan
Lüksemburg'a 
12 mülteci 
çocuk 
gönderildi

Türkçe yayınların süresi
soydaşları sevindirdi..

¥ Kuzey Makedonya'da, Radyo
Televizyon Kurumu’nca (MRT)
Türkçe yayınlar yeni açılan MRT 4
kanalına alındı, yayın süresi 11
saate çıkartıldı.

5’te

7’de

HOŞGELDİN ONBİR
AYIN SULTANI
HOŞGELDİN ONBİR
AYIN SULTANI
HOŞGELDİN ONBİR
AYIN SULTANI

Ramazan ayınız
mübarek olsun
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PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk devleti ve halkının dayanışma
belirtisi olarak Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığı

(TİKA) Kosova’da Covid-19 salgını ile
mücadele kapsamında, başkent Prişti-
ne’de sosyal barış ve refahın korunması
için başta yaşlı ve kronik hastalara gıda
yardımında bulundu.
www.timebalkan.com sitesinin haberine
göre; yardımlar, günlük çalışanlar ve sos-
yal durumu kötü olan aileleri de kapsadı.
TİKA, Kosova genelinde ihtiyaç sahiple-
rine dağıtacağı bin 600 yardım paketin-
den 370’ni Priştine’deki ailelere dağıttı.
Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti,
yardımlardan dolayı teşekkürlerini ifade
ederek, Türkiye devlet olarak ve TİKA
Ajans olarak Priştine’ye sürekli olarak

yardımlarda bulunduğuna vurgu yaptı.
“Türkiye ve TİKA bugün en zorlu şartlar
içinde bulunduğumuz bugünlerde Tür-
kiye ile TİKA yanımızdalar” diyen Ah-
meti, gerçek dostların kötü durumlarda
kendilerini belli ettiklerini belirtti. Türki-
ye’den yardımların durmayacağı inan-
cıyla bugün Priştine belediyesinde sosyal
durumları kötü olan 300 aile ile Türklerin
de aralarında bulunduğu azınlıktaki top-
luluklardan 70 aileye olmak üzere toplam
370 yardım paketi dağıtmaya başlayacak-
larını söyledi. TİKA Priştine Koordina-
törü Hasan Burak Ceran da bin 600
paketin Kosova’nın 10 belediyesinde da-
ğıtılacağını belirterek, paketlerin ihtiyaç
sahibi ailelere bir kaç gün içinde ulaştırı-
lacağını kaydetti. Ceran, Ramazan ayına
girilmeden önce yardım paketlerinin aile-
lere ulaştırılacağına işaret etti.

4 Kosova Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dö-
nemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir.” dedi

Cumhurbaşkanı, Balkanlı
kardeşlerine kucak açtı
İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, İstan-
bul Başakşehir Şehir

Hastanesi hizmete alım ve
yerli yoğun bakım solunum ci-
hazı teslim töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye’nin Balkanlar’dan başla-
yarak İngiltere dahil
Avrupa’nın bazı ülkelerine
pandeminin atlatılabilmesi
için sağlık yardımı yaptığını
anlattı. www.timebalkan.com

sitesinin haberine göre; Erdo-
ğan, burada yaptığı konuş-
mada, “Uluslararası
kuruluşların anlamını yitirdiği
bir dönemde Türkiye kendi
ayakları üzerinde durarak gü-
cünü göstermiştir.” dedi.
Kamu özel işbirliği yöntemiyle
hayata geçirilen proje kapsa-
mında 10 şehir hastanesinin
hizmete alındığını hatırlatan
Erdoğan, şunları kaydetti:
“İnşası devam eden 8 şehir
hastanemizin büyük bölü-
münü bu yıl sonuna kadar, ka-
lanlarını da önümüzdeki yıl

hizmete almayı planlıyoruz.
Ülkede doğru dürüst ambu-
lans bile yoktu. Bugün 5400
tam donanımlı araç ve 19 hava
aracıyla en modern ambulans
filolarından birine sahibiz.
Türkiye sağlık hizmetlerinde
bir destan yazmıştır. Korona
virüs salgını sonrası yeniden
kurulacak dünya düzeninde
ülkemizi hak ettiği yere ulaş-
tırmak için hep birlikte daha
çok çalışacağız. Dünya venti-
latör noktasında sıkıntılar ya-
şıyor ama biz bu süreci
başarılı bir şekilde atlattık. İn-

şallah yeni dönemde, yeni ya-
tırımlarla yeni eserlerle yeni
hizmetlerle ülkemizi hep bir
adım daha yükseğe çıkartaca-
ğız.”
Başakşehir Şehir Hastanesine
ulaşımda sıkıntı yaşanmayaca-
ğına işaret eden Erdoğan, “Bu-
ranın yolunu yarım yamalak
bırakan İstanbul’un bir beledi-
yesi var. Hemen Ulaştırma Ba-
kanlığımızı devreye soktuk.
Başakşehir Şehir Hastanesi’nin
yanına metro da gelecek. Ula-
şımda herhangi bir sıkıntısı ol-
mayacak.”
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Kosova'dan Türkiye'ye
duygu dolu mektup
Türkiye’nin Kosova’ya

gönderdiği sağlık mal-
zemeleri sonrasında

Kosova’daki bir sivil toplum
kuruluşundan Türkiye’ye,
“Tarihimiz göstermiştir ki,
dağlar ne kadar yüksek olsa,
denizler ne kadar engin
olsa, mesafeler ne kadar
uzak olsa, nerede yardıma
muhtaç bir mazlum, bir top-
lum varsa onlara elini uza-
tan, onlar için dağları,
denizleri aşan hep bir el ol-
muştur, o da Türk’ün eli ol-
muştur. Bizler buna, dün,
Kosova semalarında al bay-
raklı yüce Türk askerinin
uçağını gördüğümüzde bir
kez daha şahit olduk” me-
sajı gönderildi.www.haber-
ler.com’a göre; Kosova’da
bulunan Gerçek Kültür
Sanat Ve Spor Derneği, Tür-
kiye’nin Kosova’ya gönder-
diği sağlık yardımı
sonrasında Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Yalçın Topçu
aracılığıyla Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a
mesaj gönderdi. Gerçek Kül-
tür Sanat Ve Spor Derneği
Başkanı Yıldıray Bayram’ın
gönderdiği mesajda, “Tüm
dünyayı etkisi altına alan bu
salgın dolayısıyla geçirdiği-
miz bu zor günlerde, bizler
Kosova’da sınırlı imkanlarla

mücadele etmeye çalışırken,
aklımız da, yüreğimiz de
hep anavatanımızda olan
kardeşlerimizde, büyükleri-
mizdedir. Dünyada tüm
devletler kendi içlerine ka-
panmışken, anavatanımız
Türkiye’nin, bu zor za-
manda bile, dil, din, ırk ay-
rımı yapmadan farklı
ülkelerdeki halklara yardı-
mını ulaştırması bizleri gu-
rurlandırmaktadır ve
insanlık ile merhametin kay-
bolmadığını hatırlatarak
ümitlerimizi arttırmaktadır.
Tarihimiz göstermiştir ki,
dağlar ne kadar yüksek olsa,
denizler ne kadar engin
olsa, mesafeler ne kadar
uzak olsa, nerede yardıma
muhtaç bir mazlum, bir top-
lum varsa onlara elini uza-
tan, onlar için dağları,
denizleri aşan hep bir el ol-
muştur, o da Türk’ün eli ol-
muştur. Bizler buna, dün,
Kosova semalarında al bay-
raklı yüce Türk askerinin
uçağını gördüğümüzde bir
kez daha şahit olduk. Allah
sizlerden razı olsun, yar-
dımlarınız hep iyilik olarak
sizlere dönsün, her türlü
zorluktan korusun, Al Bay-
rağın altında uzun ve sıh-
hatli ömür nasip etsin”
ifadelerine yer veridi.

Türkiye dost ülkelerden Kosova’ya yardımlarını sürdüre-
rek, korona virüs salgınının önlenmesi mücadelesinde bu

kardeş ülkenin yanında olduğu mesajını bir kez daha verdi

Türkiye-Kosova
pandemi işbirliği

Bakan Vitia’dan,telefon trafiği…
KOSOVA Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kosova’nın komşu ülkelerindeki mevkidaşla-
rıyla, korona virüsle mücadelede işbirliğinin ele alındığı birer telefon görüşmesi
gerçekleştirdi. Gerçekleşen telefon görüşmelerinde, Arnavutluk Sağlık Bakanı
Ogerta Manastirliu, Karadağ Sağlık Bakanı Kenan Hrapoviç, Sırbistan Sağlık Ba-
kanı Zlatibor Lonçar ve Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, durumun maksi-
mum sorumlulukla ele alınması ve yardımların karşılıklı olması gerektiğini
değerlendirdiler. Bakan Vitia telefon görüşmelerinde, salgının tüm Balkanlar için
ortak bir sorun olduğunu ifade ederek, tecrübe paylaşımının önemine değindi Ta-
raflar, COVİD-19’la mücadelede işbirliğine hazır olduklarını dile getirdiler. (AA)
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ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'da, 17-
21 Nisan tarihlerinde ya-
pılması planlanan

Paskalya Bayramı boyunca,
yeni tip korona virüs (Kovid-
19) önlemleri kapsamında so-
kağa çıkma yasağı uygulandı.
Kuzey Makedonya hükümeti,

belli gün ve saatlerde uygula-
nan sokağa çıkma yasağının
kapsamını genişletti. Buna göre
ülkede hafta içi 16.00-05.00 sa-
atleri ile hafta sonu saat kısıtla-
ması olmadan uygulanan
sokağa çıkma yasağı, Paskalya
Bayramı için yeniden düzen-
lendi.   Yasak ülke genelinde, 17
Nisan Cuma günü yerel saatle
16.00'dan başlayıp, 21 Nisan

Salı günü yerel saatle 05.00'e
kadar geçerli oldu. Mücadele
kapsamında, daha önce alınan
sokağa çıkma yasağının uygu-
lanmaya devam edeceği kayde-
dildi. Bir diğer Balkan ülkesi
Arnavutluk'ta da 17 Nisan
Cuma yerel saatle 17.30'dan 20
Nisan Pazartesi 05.00'e kadar
sokağa çıkma yasağı uygu-
landı. Dolaşım izni için başvu-

rular online yapılırken, nihai
kararı Emniyet Genel Müdür-
lüğü veriyor. Kuzey Make-
donya şimdiye kadar 854 vaka
açıklarken, bunlardan 38'i ha-
yatını kaybetti, 44'ü ise iyileşe-
rek taburcu oldu. Arnavutluk'ta
ise bugüne kadar 467 korona
virüs vakası olduğu bildirildi,
23 kişi hayatını kaybetti ve 232
kişi iyileşti. (AA)

Kuzey Makedonya'da, 17-21 Nisan tarihlerinde yapılması plan-
lanan Paskalya Bayramı boyunca, yeni tip korona virüs (Kovid-

19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulandı

Kuzey Makedonya'da
Kabine tecritte

Yunanistan’a
sert tepki…

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'da
başbakan, başbakan
yardımcısı ve bazı ba-

kanlar, ülkenin kuzeyindeki
Kumanova şehrinin bele-
diye başkanı Maksim Dimit-
rievski'nin yeni tip korona
virüs testinin pozitif çıktı-
ğını açıklaması üzerine ken-
dilerini tecrit edeceklerini
duyurdu. Hükümetten ya-
pılan açıklamada, Kumano-
va'daki kriz merkezini
ziyaret eden başbakan Oli-
ver Spasovski, Başbakan
Yardımcısı Buyar Osmani,
Sağlık Bakanı Venko Filipçe,
Eğitim Bakanı Arber Ademi
ve Sağlık Bakanlığı Devlet
Sekreteri Vladimir Milo-
şev'in kendilerini tecrit ede-
cekleri bildirildi.
Açıklamada, Dimitrievs-
ki'nin düzenlediği toplan-
tıya katılan herkesin gerekli
protokollere uyduğu ve el-
diven ile koruyucu ekipman
kullandığı kaydedildi.
Kumanova şehrinde epide-

miyolojik değerlendirmele-
rin yapıldığı ve belediye
başkanı ile temas halinde
olan kişilerin analiz edildiği
aktarılan açıklamada, tespit
edilen şahısların 14 günlük
izolasyonda kalmaları için
talimat verileceği ifade
edildi. Dimitrievski, hükü-
metin açıklamasından bir-
kaç saat önce sosyal medya
hesabından yaptığı payla-
şımda, şehirde kendisinin

de bulunduğu 40 kişinin
Kovid-19 testinin pozitif çık-
tığını duyurmuştu. Öte yan-
dan, Cumhurbaşkanı Stevo
Pendarovski, Güvenlik Kon-
seyi toplantısının ardından
düzenlediği basın toplantı-
sında, 18 Mart'ta ilan edilen
30 günlük olağanüstü halin
(OHAL) süresinin sona ere-
ceğini hatırlatarak, sürenin
30 gün daha uzatılacağını
bildirdi. (AA)

Olağanüstü günler
yaşıyoruz. Salgın
nedeniyle birçok

sektör olumsuz etkilendi,
bunlardan biri de maale-
sef bizim de içinde bu-
lunduğumuz basın
camiası.  Çok şükür ele-
man çıkartmadık, aynı ti-
rajla gazete basmaya
devam ediyoruz. Ancak
bu dönemde özellikle
Bölgesel ve Yerel Basın
’da ciddi sıkıntılar var.
Bu konuda bir şeyler ya-
pılmalı, hem bizler hem
de reklam veren ve aracı
olan kurumlar olarak.

Mesela gazeteler olarak
bizler artık yavaş yavaş
dijitale dönmeliyiz. Diğer
gazetelerle ortak çalışma-
lar ve kooperatif yardım-
laşma yapabilmeliyiz.
Zira, Türkiye’de ilk Ko-
ronavirüs vakasının du-
yurulduğu 11 Mart’tan bu
yana gazete tirajları
yüzde 25 düştü. Basılı
Gazete ve Dergilerde kul-
lanılan Reklam oranı ise
son 3 yılda yüzde 25’ler-
den yüzde  15’lerin de al-
tına düştü. Sektör alarm
veriyor.   

4000 KAdAr
yerel bAsın 

çAlışAnı vAr

Türkiye’de bugün 1000
civarında günlük yerel
gazetenin toplam satış or-
talaması 100 bin civa-
rında. Her yerel gazetede
editör, sayfa sekreteri,
grafik tasarımcı, dağıtıcı,
web sayfası sorumlusu
şeklinde ortalama 4 kişi
çalıştırdığını düşünüyo-
ruz.  Kabaca bir hesapla
Türkiye genelinde 4000
kadar yerel gazete çalı-
şanı var diye tahmin edi-
lebilir. Bunun yanında bu
gazetelerin çalıştığı mat-
baalar ve onların çalışan-
ları, abone oldukları
haber ajansları ve onların
çalışanları, dağıtım kurye
ve posta çalışanları, teda-
rik ettikleri kırtasiyenin
çalışanları var. Bölgesel
ve yerel basının birlikte
çalıştığı ve bundan
ekmek yiyen kurumlar
var. Ayrıca bu basın sek-
törü, bölgesel ve yerelde
farklı bir dinamizme ve
haber paylaşımına sahip.
Var olması ve kapanma-
ması gerekiyor. 

yerel ve 
bölgesel 

bAsınA düşen
görevler

Çözüm olarak birkaç öne-
rimiz var. Öncelikle Böl-
gesel ve Yerel basının
üstüne düşen bir takım
görevleri olduğunu söyle-
memiz gerekiyor. Mesela
kendi içlerinde artık koo-
peratif çalışmaya başla-
maları ve organize
olmaları gerekiyor.

Ama en önemlisi Bölge-
sel ve Yerel basının çok
acilen dijitale dönmesi,
web sayfalarını kurup ge-
liştirmeleri, e-gazete yap-
maları ve bir an önce
online haberciliğe geçme-

leri yararlı olacaktır.

yerel ve 
bölgesel 

bAsınA verİl-
mesİ gereKen

desTeKler

Ancak diğer yandan, Böl-
gesel ve yerel basının bu
dönemde mutlaka destek-
lenmesi gerekiyor. Türki-
ye’de yerel ve bölgesel
gazetelerin reklam pastası
payları yaygın basına
göre yüzde 1’ler civa-
rında bile değil. Bu yüz-
den gerçekten desteğe
ihtiyaçları var. Basın ilan
kurumu, yerel gazetelere
eleman çıkartmamak şar-
tıyla hibe desteği veya
elemanların SGK ödeme-
lerini konusunda maddi
destek verebilir. Yerel
medya KOBİ kapsamında
Kredi Garanti Fonu’ndan
veya KOSGEB’den
uygun şartlarda kredilen-
dirilebilir veya küçük
hibe destekleri verilebilir.
Hijyen nedeniyle gazete-
ler poşette olması gerekti-
ğinden en azından ekstra
maliyet olacak bu poşet-
lerin maliyeti karşılanabi-
lir. Basın ilan kurumu ile
resmi ilanların küçük bir
kısmı geçici bir süre de
olsa yerel basına verilebi-
lir. Kamu kurumlarının
resmi ilan statüsünde ol-
mayan reklamlarına ayrı-
lan bütçenin bir kısmını
yerel medyaya ayrıla bili-
nir, özellikle son gün-
lerde kamu spotları
üreten Sağlık Bakanlığı
ve Gençlik ve Spor Ba-
kanlıklarının ilanları
yerel basına da verile bi-
linir. Marketler el ilanı,
broşür, insertler basıp ev
ve apartmanların posta
kutularını çöp haline çe-
vireceklerine yerel gaze-
telere tam sayfa reklamı
daha uygun fiyatlara ba-
sabilirler. Yerel Medya-
nın dijital dönüşümünde
kullanılmak üzere tekno-
lojik altyapılarına destek
verile bilinir. 

bAsın İçİn 
bereKeTlİ 

bİr döneme 
gİrİyoruz 

Basın için bereketli bir
ilan dönemine giriyoruz.
Önümüzdeki dönemde
ufak bir ekonomik can-
lanma olabilir. Salgınla
birlikte tüm kurumlar
ekonomik sıkıntı nede-
niyle mustaripler. Ancak
Belediyeler, Reklam
veren şirketler ve Basın
İlan kurumu sıkıntı çeken
değil yerel medya için sı-
kıntı gideren can simitleri
olmalıdır. Önümüzdeki
günler reklam ve ilan için
çok ideal zamanlardır.
Bakınız bu hafta 23
Nisan ardından Ramazan
Bayramı, 19 Mayıs, An-
neler günü, Babalar günü,
15 Temmuz ve 30 Ağus-
tos gibi özel günleri idrak
edeceğiz. Bu dönemler
özellikle Belediyeler ve
reklam veren şirketlerin
yerel ve bölgesel med-
yayı ilanlarla destekleme-
sini bekliyoruz.

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

İZMİR MEKTUBU

“BöLGeSeL ve YeReL
medYA dİjİTALe döNmeLİ

ve deSTeKLeNmeLİ”

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Makedonya’da Paskalya
Bayramı iptal edildi

TUZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), yeni tip korona

virüs salgınıyla mücadele çerçe-
vesinde Karadağ’ın Tuzi şeh-
rinde yaşayan 300 aileye gıda ve
temizlik malzemesi yardımında
bulundu. Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), yeni tip korona virüs
(Kovid-19) salgınıyla mücadele
çerçevesinde Karadağ’ın Tuzi
şehrinde yaşayan 300 aileye gıda
ve temizlik malzemesi yardı-
mında bulundu. Salgın nede-
niyle kısmi karantina altında
tutulan Tuzi’deki Zekat Vakfı iş

birliğinde yapılan yardım kapsa-
mında, TİKA gönüllüleri, başta
salgın nedeniyle evlerinden dı-
şarı çıkamayan yaşlılar olmak
üzere bin 500 kişiye ulaştı. Yardı-
mın ulaştırıldığı ihtiyaç sahipleri,
Türkiye ve TİKA’ya teşekkür etti.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; vaka sayısının art-
masıyla 21 gün karantina altında
tutulan Tuzi’de, 14 Nisan’dan iti-
baren tedbirler hafifletilmişti. Tu-
zi’de 8.00-14.00 saatlerinde aile
bireylerinden bir kişinin dışarı çı-
kabileceği, ayrıca eczane ve mar-
ketlerin de hizmet vermeye
başladığı açıklanmıştı. Kara-
dağ’da Kovid-19 vaka sayısı 311,
can kaybı 5 olarak açıklanmıştı.

TİKA’dan Karadağlı ailelere gıda
ve temizlik malzemesi yardımı

ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami
Aksoy, Yunanistan'ın Göçten So-
rumlu Bakanı Notis Mitarakis'in

Türkiye'nin yeni tip korona virüs salgı-
nını bahane ederek 18 Mart Mutabakatı'nı
uygulamadığı yönündeki sözlerinin, "bu
ülkenin sığınmacılara karşı işlediği suçları
bastırma güdüsüyle söylenmiş, gerçekleri
çarpıtma amaçlı iddialar" olduğunu be-
lirtti. Sözcü Aksoy, Yunanistan'ın Göçten
Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in, Ethos
gazetesinde yayımlanan iddialarıyla ilgili
soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, yanı-
tında "Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Ba-
kanı Notis Mitarakis'in ülkemizin
Kovid-19 salgınını bahane ederek 18 Mart
Mutabakatı'nı uygulamadığı yönündeki
sözleri, bu ülkenin sığınmacılara karşı iş-
lediği suçları bastırma güdüsüyle söylen-
miş, gerçekleri çarpıtma amaçlı
iddialardır" ifadelerini kullandı.
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Bosna'daki savaşta, Hırvat askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak
32'si kadın, 11'i çocuk olmak üzere toplam 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi'de katledilenler

arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu
AHMİÇİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in orta kesim-
lerindeki Vitez şehri yakı-
nında bulunan Ahmiçi

köyünde, 16 Nisan 1993'te Hır-
vat Savunma Konseyi (HVO)
birliklerince katledilen 116 Boş-
nak sivil için anma töreni dü-
zenlendi. Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını kapsamında
alınan tedbirler çerçevesinde
katılımın düşük tutulduğu tö-
rene Bosna Hersek Devlet Baş-
kanlığı Konseyi Başkanı Sefik
Dzaferovic ve Demokratik
Eylem Partisi (SDA) Genel Baş-
kanı Bakir İzetbegovic ile az sa-
yıda kurban yakını katıldı.
Dzaferovic, 27 yıl önce katledi-
len 116 Boşnak sivilin her
zaman hatırlanacağını vurgula-

yarak katliamın sorumlularının
hala ülkedeki bazı kesimler ta-
rafından itibar gördüğünü, bu
şekilde karşılıklı güven ortamı-
nın oluşturulmasının mümkün
olmayacağını kaydetti.
İzetbegovic de Ahmiçi'de lokal

bir soykırım yapılmak istendi-
ğini kaydederek "Ahmiçi hal-
kına borcumuz var. Cesedine
hala ulaşılamayan kurbanlar bir
an önce bulunup defnedilmeli
ve katliamın kalan sorumluları
da cezalandırılmalı." dedi.

SINIRLI KATILIM

Travnik Müftüsü Ahmet Adilo-
vic, bu yılki anma törenine katı-
lımın sınırlandırıldığını
belirterek "Her yıl büyük bir ka-
tılım olurdu ancak dünyayı et-
kisi altına alan salgın nedeniyle
bu yıl böyle oldu." diye ko-
nuştu. 
Birkaç gün önce Ahmiçi'de 27
yıl önce katledilen bir aileyi
daha defnettiklerini anımsatan
Adilovic, 16 Nisan 1993'te yaşa-
nanların asla unutulmaması ge-
rektiğini vurguladı. 
16 Nisan Ahmici Derneği Baş-
kanı Atif Ahmic de katledilen
Boşnak sivillerden 24'ünün ce-
sedine hala ulaşılamadığına işa-
ret ederek "27 yıl geçmesine
rağmen kemiklerinin nerede ol-

duğunu bilmediğimiz insanları-
mız var. Kimsenin çıkıp yerle-
rini söylemeye cesareti yok."
dedi.
Bu arada, her yıl geleneksel ola-
rak düzenlenen Adalet Yolu Yü-
rüyüşü'ne bu yıl salgın
tedbirleri kapsamında yalnızca
10 kişi katıldı. Grup, katliam
kurbanlarının defnedildiği Vitez
şehrindeki mezarlığı ziyaret
ederek dua etti. (AA)

Ahmiçi 
Katliamı 
27 yıldır 
yürek yakıyor

Bosna'daki savaşta, Hırvat
askerler 16 Nisan 1993'te
sabah ezanında Ahmiçi
köyünü basarak 32'si kadın,
11'i çocuk olmak üzere
toplam 116 Boşnak sivili
katletti. Ahmiçi'de ka-
tledilenler arasında daha
sonra yanmış bedeni fırın-
dan çıkarılan 3 aylık bir
bebek de bulunuyordu. Hol-
landa'nın Lahey şehrindeki
Eski Yugoslavya Ulus-
lararası Ceza Mahkemesi
(ICTY), Ahmiçi'de yaşanan-
ları "insanlığa karşı suç"
olarak nitelendirmiş ve
dönemin HVO komutan ve
askerlerine 6 ila 25 yıl hapis
cezaları vermişti.

116 BOŞNAK 
CAN VERDİ
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BÜKREŞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya’daki Türk iş camiası-
nın yeni tip korona virüs sal-
gınıyla mücadele için Bükreş

Belediyesi’ne yaptığı yardımlar
memnuniyetle karşılandı.
Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi
Füsun Aramaz, kendilerinin hima-
yelerinde Türk İşadamları Derneği
(TİAD) ve Bükreş Belediyesi ile iş
birliği içerisinde "Birlikteyiz
Romanya" adını verdikleri yardım
kampanyasına ilişkin  yaptığı açık-
lamada, bu zor zamanları geride
bırakmak için dayanışma ve özellik-
le dost ülkeler arasında iş birliğinin
gerekli olduğunu vurguladı.
Kampanyanın Türk iş insanlarının
Rumen toplumuna vefa borcunu
ödemesi olarak görülebileceğini
belirten Aramaz, Romanya'da yerle-
şik Türk-Tatar toplumunun yanı sıra
iki ülke arasında dostluk köprüleri
oluşturan Türk iş camiasına teşek-
kür etti. Aramaz, salgına karşı ön
cephede özveriyle mücadele veren
tüm sağlık çalışanlarına da şükran-
larını iletti. Bükreş Belediye Başkanı

Gabriela Firea, Bükreş'te salgınla
etkin mücadele amacıyla bulunduk-
ları destek çağrısına cevap veren
Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği ve
TİAD'ye teşekkür ederek, Kovid-
19'la mücadelede ihtiyaç duyulan
bu malzemelerin Türk-Rumen dost-
luğunun göstergesi olduğunu vur-

guladı. Firea, Türk iş adamlarınca
hastanelerin ve karantina merkezle-
rinin kullanımına sunulmak üzere
hibe edilen 33 bin parça malzemeyi
teslim almaktan memnuniyet duy-
duğunu da ifade etti. TİAD Başkanı
Güven Güngör ise Romanya’nın
Kovid-19 salgınıyla mücadelesine

destek amacıyla başlatılan yardım
kampanyasıyla hastanelerin, sağlık
birimlerinin ve ihtiyaç sahiplerinin
gereksinim duyduğu sağlık malze-
meleri, ekipmanları ve diğer gerek-
sinimlerin karşılanmasına ellerinden
geldiği kadar katkıda bulunmayı
amaçladıklarını söyledi. (AA)

El Venizelos’un Türk
yolcuları Türkiye'de

Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, kendilerinin himayelerinde Türk İşadamları
Derneği (TİAD) ve Bükreş Belediyesi ile iş birliği içerisinde "Birlikteyiz Romanya" adını ver-
dikleri yardım kampanyasına ilişkin  yaptığı açıklamada, bu zor zamanları geride bırakmak

için dayanışma ve özellikle dost ülkeler arasında iş birliğinin gerekli olduğunu vurguladı

Zor günler geçiriyoruz. Gözle
görülmeyen bir virüsün
yaşantımızı bu kadar etkile-

yebileceğini çoğu kimse önceden
tahmin bile edemezdi sanırım.
Şimdi dünyanın süper güçlerinin
toplarının, tanklarının, zırhlıları-
nın, uzay teknolojilerinin ne kadar
yetersiz kalabileceğini hepimiz
gördük. 
Ve sağlığın ne kadar önemli oldu-
ğunu da elbette. Ne demiş büyük-
lerimiz? Her işin başı sağlık. Bu
virüs bize her anlamda dersler
veriyor. Mesela özgürlüğün ne
kadar önemli olduğunu daha iyi
anladık. Şimdi canımız her istedi-
ğinde atlayıp arabaya bir yerlere
gidemiyoruz. Gidecek mekan kal-
madı, hepsi kapalı. Ziyaret edece-
ğimiz dostlarımıza da zarar ver-
mek istemiyoruz. Ya bende virüs
varsa? Ya da görüşeceğim kişide... 
İşte bu koşullar altında elinizde
tuttuğunuz gazeteyi sizin için daha
da özenerek hazırladık. Çünkü şu
anda bir çok kişinin evlerinden
çıkmadığını, çıkmamayı tercih etti-
ğini biliyoruz. Bazılarımız ise kısa
çalışma nedeniyle evde kalıyor.
Bazılarımız bu illete yakalandık
veya yakalandığımıza dair kuşku-
lar var ve o yüzden evde kalıyoruz. 
İşte bu günlerde evde vakit geçir-
menin yollarını da arıyor insan.
Sürekli televizyon ve internet kar-
şısında olmak da bir süre sonra
bıkkınlık verebiliyor. Tam da bura-
da işte gazetenin önemi ortaya
çıkıyor. Avrupa'nın Sesi'ni sizlere
korona günlerinde de ulaştırmayı
ve bu günlerde yanı başınızda
olmayı bir görev bildik. 
Gazetemizde koronavirüsle ilgili
gelişmelerin yanında bu günlerini-
zi değerlendirebileceğiniz, eğlene-
bileceğiniz, eğlenirken öğrenebile-
ceğiniz bilgilerle donattık. İnternet
ortamına açılan ve ücretsiz olarak
ulaşabileceğiniz kitap, sinema
filmi ve müzik etkinlikerinin link-
lerini size aktarıyoruz. Özellikle
çocuklarınız ve gençler için büyük
bir fırsat bu. 
Korona günlerinde mübarek
Ramazan-ı Şerif'i de karşılayaca-
ğız. Teravih namazları ve toplu
iftarlar muhtemelen bu yıl olmaya-
cak. İnşallah bayrama kadar ortam
düzelir ve bayram havasında bir
bayram yaşarız. Ayrıca Ramazan
ayı için Avrupa'nın başlıca kentle-
rini içeren imsakiyemizi de bu
gazetemizle birlikte size hediye
ediyoruz. 
Hepinize şimdiden hayırlı
Ramazanlar, sağlıklı ve mutlu
yarınlar diliyorum.

Mehmet HASAN

KoRoNA 
GÜNLERİNdE 

GAZETE Bükreş Belediyesi’nden
Türk işadamlarına övgü

Makedonya devlet televizyonunda
Türkçe yayınların süresi artırıldı

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'da, Radyo
Televizyon Kurumu’nca
(MRT) Türkçe yayınlar yeni

açılan MRT 4 kanalına alındı,
yayın süresi 11 saate çıkartıldı.
Makedonya Televizyonu Türkçe
Program Müdürü Eran Hasip,
MRT Türkçe yayınlarının MRT 4
kanalına geçerek yayın süresinin
artırılmasının önemli bir gelişme
olduğunu belirtti. Hasip,
MRT'deki Türkçe yayınlarının
düne kadar MRT 2 kanalında her
gün 2,5 saat olarak devam ettiğini
anlattı. Bu genişlemeyi geçen sene
yapmak istediklerini fakat belirli
nedenlerden dolayı 1 yıllık gecik-
meyle işe başladıklarını vurgula-
yan Hasip, "Yeni tip korona virüs-

ten dolayı bir erteleme daha yap-
mak istemedik. Televizyonun
yönetimiyle daha önce de anlaştı-
ğımız gibi Türkçe yayın artık MRT
4 kanalından yapılacak." diye
konuştu.Hasip, şu anda resmi ola-
rak 11 saatlik bir sürelerinin
bulunduğunu belirterek, "10.00-
15.30'da yayınımız olacak. Akşam
saatlerinde 19.30’dan itibaren
01.00’e kadar Türkçe yayın ola-
cak." dedi. Televizyonda diğer
etnik azınlıkların da yayınlarının
gireceğine işaret eden Hasip, "Bir
şekilde, bir Türk televizyonu kur-
duğumuzu söylememiz mümkün
tabii." ifadesini kullandı. Hasip,
MRT kapsamında biri spor, biri
çocuk ve diğeri de Türkçe ağırlıklı
yayın yapacak MRT 4 kanalı
olmak üzere 3 yeni kanalın açıldığı
bilgisini de paylaştı. (AA)

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya
alınan El. Venizelos isimli gemide
bulunan 152 Türk ve 8 yabancı ülke

vatandaşı Türkiye'ye getirildi. Türkiye'nin
Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, bir
kısmı otellerde bir kısmı gemide karantina-
da bulunan 152 Türk ve 8 yabancı ülke
vatandaşının karantina süresinin dolduğu-
nu, İpsala sınır kapısından Türkiye'ye giriş-
lerinin gerçekleştiğini söyledi. Karantina
sürecinde Türk vatandaşlarının durumları-

nın yakından izlendiğini vurgulayan
Özügergin, "Yapılan son sağlık kontrolleri-
ne göre, seyahate engel bir durumlarının
olmadığı ilgili birimlerce tarafımıza bildiril-
miştir." ifadelerini kullandı. Özügergin,
Türk vatandaşlarının gemiden ve otellerden
tahliye sürecini Atina-Pire
Başkonsolosluğunun da sahada takip ettiği-
nin altını çizerek, vatandaşların Türkiye'ye
girişleri sonrası tabi oldukları düzenlemele-
rin, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili kurum-
ların takdirinde olduğunu da dile getirdi.
(AA)

Kuzey Makedonya'da, Radyo Televizyon Kurumu’nca (MRT) Türkçe
yayınlar yeni açılan MRT 4 kanalına alındı, yayın süresi 11 saate çıkartıldı

Buca Belediyesi Balkan Panorama
Film Festivali’nin başvuruları başladı
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmirli sinemaseverleri Bu-
ca’da buluşturacak 6. Balkan
Panorama Film Festivali’nin

başvuru tarihleri belli oldu. Kısa
ve uzun metrajlarda, ulusal ve
uluslararası kategorilerinde ger-
çekleştirilecek yarışma için katı-
lımcılar, 17 Nisan-19 Haziran ta-
rihleri arasında başvuru
yapabilecek.
www.haberler.com’a göne; Buca
Belediyesi ve Dokuz Eylül Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Film Tasarımı Bölümü tarafından
bu yıl 6. kez sinemaseverleri bir
araya getirecek Balkan Panorama
Film Festivali’nin başvuruları
başlıyor. 15-21 Ekim tarihleri ara-
sında Buca Belediyesinin himaye-
sinde gerçekleşecek olan 6. Bal-
kan Panorama Film Festivali’nin
yarışma ve yarışma dışı program
için başvuru tarihleri belli oldu.
14 Balkan ülkesini kapsayan fes-

tival uzun metraj ve kısa metraj
kurmaca ve belgesel filmleri ka-
bul edecek. Yarışma ve yarışma
dışı program başvuruları festiva-
lin resmi sitesinden online ve üc-
retsiz olarak yapılabilecek. Baş-

vurular 17 Nisan'da başladı. 9
Haziran'a kadar açık kalacak. Ön
jüri tarafından değerlendirilecek
olan başvuru sonuçları 20 Tem-
muz tarihine kadar festivalin
resmi sitesinde ilan edilecek.
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Arnavutluk’un başkenti Tiran'daki Türkiye Maarif Vakfı’na (TMV) bağlı New York Ti-
rana Üniversitesi (UNYT) tarafından dijital yetenek (e-Talent Show) programı düzenledi

New York TiraNa ÜNiversiTesi
dijital yetenek programı düzenledi
Tiran - BaLKan GünLüğü

Online video konferans uygu-
laması aracılığıyla gerçekleş-
tirilen programa TMV

Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV
Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut
Mustafa Özdil, UNYT Rektörü Prof.
Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Tiran Bü-
yükelçiliği temsilcileri, TMV yetkili-
leri, Kuzey Makedonya, Kosova,
Yunanistan, ABD'den çok sayıda mi-
safir ve öğrenciler katıldı. UNYT'nin
uzaktan eğitim videosu ile başlayan
programda Türkçe ve Arnavutça di-
linde "Ülkemizi seviyoruz, kendi-
mizi koruyoruz, evimizde kalıyoruz"
şarkısını söyleyen öğrenciler birçok
dilde 'Evde kal' mesajı verdi.
TMV Başkanı Akgün, konuşma-
sında, yeni tip korona virüs salgını-
nın birkaç ay önce ortaya çıktığını
anımsatarak TMV olarak ilk günden
itibaren sisteme zarar vermeden eği-
time nasıl devam edeceklerini dü-
şündüklerini belirtti. Salgın
dolayısıyla neredeyse tüm ülkelerde
okulların kapatıldığını anımsatan
Akgün, "Türkiye Maarif Okulları, e-
öğrenme sistemleri ve medya aracılı-
ğıyla açıktır." dedi. Yetenek
programının düzenlendiği bu harika
e-platformunu görmekten çok mem-
nun olduğunu kaydeden Akgün,
"Ne kadar yaratıcı bir fikir. Hepimiz
Amerika'dan, Türkiye'den, Koso-
va'dan, Kuzey Makedonya’dan,

komşu Yunanistan'dan ve tüm dün-
yadan kişilerle bir aradayız. Hepimiz
için ruh halimizi ve umutları yük-
seltmek için ne kadar yaratıcı bir
fikir." ifadesini kullandı. İbn-i Si-
na’nın umutları ve ruh halini yüksek
tutmakla ilgili düşüncelerini anlatan
Akgün, “Tuhaf zamanlarda yaşıyo-
ruz ama umutlarımızı ve ruh hali-
mizi üst seviyelerde tutmalıyız ve bu

yüzden bu harika gecede burada-
yız.” dedi. UNYT Rektörü Kocayu-
sufoğlu da harika bir etkinlikte ve
harika bir gecede misafirleri ağırla-
maktan duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Tüm dünyanın beklenmedik
bir korona virüs durumu ile karşı
karşıya kaldığını belirten Kocayusu-
foğlu, tüm dünya ve insanlığın bu
durumdan kurtulması temennisinde

bulundu. Eğitimciler olarak her gün
mücadele ettiklerini anımsatan Ko-
cayusufoğlu, Yani bu bir yaratıcılık
ve sosyal medyada bir bağlantı çö-
zümü bulmaktır. Katılımcılara tüm
içten alkışlarımı ve içten teşekkürle-
rimi sunuyorum." şeklinde konuştu.
Programın devamında şarkı, şiir ve
teatral gösteriler yapan öğrenciler
yeteneklerini sergiledi. (AA)

aTina
BaLKan GünLüğü

Yunanistan'da, refakatsiz
mülteci çocukların Avrupa
Birliği (AB) ülkelerine dağı-

tılması anlaşması çerçevesinde 12
mülteci çocuk Lüksemburg'a gön-
derildi. AB Komisyonundan yapı-
lan yazılı açıklamada, bunun,
Başkan Ursula von der Leyen'in
geçen ay Yunanistan'a yaptığı zi-
yarette üzerinde anlaşma  sağla-
dığı ve Birleşmiş Milletler ile
yürütülecek girişim çerçevesinde
gerçekleştiği belirtildi.  Açıkla-
mada, hafta sonunda da 50 refa-
katsiz mülteci çocuğun
Almanya'ya gönderileceği duyu-
ruldu.  Yunan medyasına yansı-
yan haberlerde ise 12 çocuğun
Midilli, Sakız ve Sisam adaların-

daki kamplardan alınarak Atina
üzerinden Lüksemburg'a gönde-
rildiği, söz konusu çocuklara önce
yeni tip korona virüs testi yapıl-
dığı kaydedildi. AB Komisyonu
martta, Yunanistan'dan, çoğu refa-
katsizlerden oluşacak şekilde 1600
mülteci çocuğun üye ülkelere da-
ğıtılması için girişim başlatmıştı.
Çocukları almak için gönüllü olan
üye ülkeler arasında Belçika, Bul-
garistan, Fransa, Hırvatistan, Fin-
landiya, Almanya, İrlanda,
Portekiz, Lüksemburg ve Lit-
vanya ile İsviçre yer almıştı. UNI-
CEF'in şubat ayı verilerine göre,
Yunanistan'daki kamplarda 5 bin
463 refakatsiz mülteci çocuk bulu-
nuyor. Bunların en az 1752'si aşırı
kalabalık ve kötü koşullarıyla
gündeme gelen Midilli'deki Moria
kampı benzeri kamplarda yaşıyor.
(AA)

MÜlTecİ çOcuKlardan 12’Sİ
lÜKSeMburG’a Gönderİldİ

Balkan Kütüphaneler Birliği’nin
genel kuruluna virüs engeli

Yeni Pazar’a
proje desteği

Yunanistan'da, refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine da-
ğıtılması anlaşması çerçevesinde 12 mülteci çocuk Lüksemburg'a gönderildi

edirne - BaLKan GünLüğü

Trakya Üniversitesi’nin öncü-
lüğünde 2009 yılında kurulan
Balkan Kütüphaneler Birli-

ği’nin, Nisan ayında, Trakya Üni-
versitesi ev sahipliğinde, Edirne’de
düzenlenmesi planlanan Seçimli
Genel Kurul Toplantısı, salgın ted-
birleri kapsamında ileri bir tarihe
ertelendi. 2009 yılında, Trakya Üni-
versitesi’nin öncülüğünde, 6 ülke-
den 10 kurumun katılımıyla
kurulan Balkan Kütüphaneler Bir-
liği, bugün 9 ülkeden toplam 52
üyesiyle faaliyetleri sürdürüyor.
Birlik, Balkan ülkeleri kütüphane-
leri arasında; iletişim ve işbirliğini
artırmayı, kütüphane koleksiyonla-
rının ortak erişime açılmasını, bilgi
ve belge paylaşımını ve karşılıklı
personel değişimini amaçlıyor.
www.haberler.com’a göre; Trakya
Üniversitesi Kütüphane ve Dokü-
mantasyon Daire Başkanı Doç. Dr.
Nurten Çetin, “Balkan Kütüphane-
ler Birliği’nin Kurucu Üyesi olan
Trakya Üniversitesi’nin ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilecek Seçimli

Genel Kurul Toplantısı’nı, korona
virüs tedbirleri kapsamında ileri bir
tarihe ertelemek durumunda kal-
dık. Kosova, Moldova, Make-
donya, Romanya, Arnavutluk,
Bosna Hersek, Sırbistan, Bulgaris-
tan ve Türkiye’deki üyelerimizin
katılımını beklediğimiz toplantı
için tüm alt yapıyı hazırlamış, plan-
lamalarımızı tamamlamış ve top-
lantı gündemini belirlemiştik ancak
tüm dünyayı etkileyen salgın nede-

niyle böyle bir karar almak duru-
munda kaldık. Bu süreçte, Edir-
ne’de misafir etmeyi planladığımız
üyelerimizle iletişim geçerek,
mümkün olan en kısa zamanda
toplantımızı gerçekleştireceğimizi
ve faaliyetlerimize kaldığımız yer-
den hızla devam edeceğimizi bil-
dirdik. Bu önemli organizasyonla
ilgili gelişmeleri, önümüzdeki gün-
lerde kamuoyu ile paylaşmaya
devam edeceğiz” dedi.

yeni Pazar - BaLKan GünLüğü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip
korona virüsle mücadele kapsa-

mında Sırbistan'da başlatılan maske ve
dezenfektan üretimi projesine destek
oldu. Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı
Sancak bölgesinde faaliyet gösteren Ha-
tice Kadınlar Derneği tarafından başlatı-
lan ve TİKA'nın destek olduğu proje
kapsamında üretilen 20 bin maske, 250
sabun ve 250 dezenfektan bölge halkına
ücretsiz olarak dağıtıldı. Dernek Başkanı
Amila Licina, yaptığı açıklamada, Kovid-
19 salgınıyla mücadelede topluma katkı
sağlamak istediklerini belirterek, "Tİ-
KA’nın katkılarıyla maske ve dezenfek-
tan üretiminde gönüllü olduk. Yardımları
ve destekleri için Türk halkına ve Tİ-
KA'ya teşekkür ediyoruz." dedi

şafak SoL

‘Korona’nın 
değişen yüzü
info@safaksol.com

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

İnsan, var olduğu günden bu yana hep sa-
vaştı, yine savaşıyor…Birbirinin kanını
döktü. Yetmedi, afetlerle, salgın hastalık-

larla savaştı. Kiminle ya da ne ile savaşırsa sa-
vaşsın hiçbir engel insanın hızını kesemedi,
kesemeyecek de…
Tarih 12 Aralık 2019’u gösterdiği gün Çin’in
Wuhan kentinden gelen korona virüs salgını ha-
beri çoğumuzu etkilemedi. 45 saniyelik sıradan
bir haber… Başlangıçta Uzakdoğu’da ortaya
çıkmış sadece bir hastalık, bir virüstü. Ne yazık
ki bu boyutlara ulaşacağını tahmin edemedik.
Ancak değişen yüzü ile korona tüm dünyanın
gerçeği ve tartışmasız bir kabusu haline geldi.
‘Şu an savaş halinde olduğumuz Kovid-19, kü-
resel çapta dünyayı değiştirdi’ desem, sanırım
abartmış olmam.
Toplumun alışkanlıklarını değiştirdi korona
virüs. Ekonomiden, sosyal hayata kadar sistem-
leri değiştirdi. Sektörleri değiştirdi. El yıkama-
dan beslenme alışkanlıklarına, selamlaşmadan
dışarı çıkma alışkanlığımıza kadar günlük haya-
tın hemen her alanını değiştirdi. Evlere kapan-
manın sonucu olarak e-ticaretin zirve yapması,
toplantıların videokonferanslara dönüşmesi, as-
lında uzun zamandır planlanan dijital bir dün-
yanın içine attı bizi…
Tüm dünyayı etkileyen bu panik havası toplum-
sal hafızadan ne kadar zamanda silinir ya da ta-
mamen silinir mi bilinmez ancak değişimin
hangi boyutlara ulaşacağını merak ediyorum.
Havada uçuşan damlacıkların korkusu tüm dün-
yayı kuşatmışken beş yıldızlı oteller, birinci
sınıf tatil köyleri dolar mı, altmış bin seyirci
kapasiteli stadyumlar hınca hınç dolar mı, ne
dersiniz?
İnsanlar akın akın konserlere, sinema salonla-
rına gider mi?
Plajda güneşlenirken yanındaki vatandaşı ince-
lemeye bile gerek duymadan kitabını okuyabilir
mi?
Otobüste, metroda sıkış tepiş işine gidebilir mi?
Bunlar cevap bekleyen sorular…
Evet, değerli okurlarım, siz ne düşünüyorsu-
nuz?
Öngörülerinizi merak ediyorum. Benimle ra-
hatça paylaşın lütfen.
Bir mail adresi kadar uzağım size…
‘Artık eski günlere dönülemeyecek’ deniyor,
haklılar mı?
Her şey mi değişecek, hem de her şey?
Nelerin değişeceğini bekleyip göreceğiz. Değiş-
mek şöyle bir kenarda dursun, bence gelişecek
olan bir şey var, o da bilim!
Hayatta kalma içgüdüsü bilimin önünü açacak.
Geleceğinden endişe duyan insanoğlu ne mi ya-
pacak? Çözümü bilime inanmakta bulacak.
‘Çaresizlik insanı becerikli yapar’ dedikleri gibi
insanlık tarihine bir bakın; birçok icat, yenilik,
buluş bu içgüdü ile hayata geçmiştir. Ateş öyle
bulunmadı mı, tekerlek öyle bulunmadı mı? İn-
sanın kendini güvende hissetmesinin sonucu
olarak bilime inanç artacak diye düşünüyorum.
Sizce de öyle mi?
Lütfen yazın bana… Bu arada korana virüs
kapsamında evlerinde kalan ve işini kaybeden
onbinlere yardım edebilmek için kampanyalar
devam ediyor.  Yardıma ihtiyacı olan vatandaş-
larımız info@safaksol.com adresinden bana
ulaşabilir. Yaklaşık bir aydır gıda yardım paket-
lerini toplanabilmesi için yapılan organizasyon-
ların içinde aktif bulunmaktayım. Yardım
paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ko-
nusunda hiç bir zorluk yaşanmadığını buradan
belirtmek isterim. Sevgi, saygı ve sağlıkla bulu-
şalım.
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SEVİLAY SAİT
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İSMET TOPALOĞLU 
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SOKOL BRAHAJ
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SAMSUN Turhan AKŞEN
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
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DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
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Su kaynakları yönetimi ve
iklim değişikliği üzerine
yapılan rapor da, ilk olarak

iklim değişikliği ile ilgili uluslar-
arası çalışmalara değinilmiş,
Türkiye’nin uluslararası yeri an-
latılmıştır.
Dünyadaki toplam su miktarı
hidrolojik döngü sabit kalsa da,
yağışların düştüğü yer ve zama-
nın değişmesi, yağış şeklinin de-
ğişmesi, yüzey akış
miktarlarının veya yeraltı su
kaynaklarının değişmesi ciddi
sonuçlar doğuracaktır. İklim de-
ğişikliğinin su kaynaklarının ka-
litesine etkisi fizyolojik,
kimyasal ve biyolojik paramet-
relerin değişmesine bağlıdır. En
yaygın görülen etkilerden birisi
suyun miktarının değişmesine
bağlı olarak çözünmüş madde
yoğunluğunun artması ve su
kaynaklarında kalitenin bozul-
masıdır.
İklim değişikliğinin su kaynak-
larını etkilemesi aslında su ile
bağlantılı olan tarım, enerji hay-
vancılık, turizm gibi sektörle-
rinde etkilenmesi demektir.
Türkiye’de bazı havzaların kul-
lanılabilir su kaynaklarının azal-
ması nedeni ile gıda ve enerji
güvenliğinin tehlikeye girebile-
ceği tespit edilmiştir.
Yağış ve buharlaşma gibi para-
metrelerin değişmesi, kuraklık
ve taşkın risklerinin artması ani
ve aşırı hava olaylarının sıklılı-

ğının artması beklenmektedir.
Türkiye’de iklim değişikliğin-
den etkilenmesi beklenen ana
sektörlerin içme, kullanma suyu
tarım ve sanayi olduğu görül-
mektedir.

KÜRESEL ISINMA VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim değişikliği, küresel ölçek-
ten yerel ölçeğe, sıcaklık ve
yağış gibi pek çok klimatolojik
faktörlerde meydana gelen de-
ğişiklikleri ifade eden genel bir
terimdir. Bu değişimler, küresel
ısınmaya bağlı olarak meydana
gelmektedir.
Örneğin; büyük ölçekte bakıldı-

ğında, 20.yüzyılda A.B.D. daha
yağışlı hale gelirken Orta Afri-
ka’daki SAHEL bölgesi daha
kurak olmuştur. Kaliforni-
ya’daki ise bu değişimler Sierra
kar kütlesinde azalmaya ve eri-
meye neden olmakta, bu durum
da su kıtlığına yol açmaktadır.
Kara ve deniz sıcaklıkları art-
makta, yağış davranışları/kalıp-
ları değişmektedir; genel olarak
yağışlı bölgeler özellikle kış ay-
larında daha yağışlı, kurak böl-
geler ise özellikle yaz aylarında
daha kurak hale gelmektedir.
Deniz seviyesinde yükselme,
kutuplarda ve dağlık bölgeler
deki buz kütlesinde kayıp, sı-
caklık dalgaları, sel ve kuraklık

gibi ekstrem hava olaylarının
sıklığında ve şiddetindeki artış,
bitkilerin çiçeklenme dönemin-
deki kaymalar gibi pek çok de-
ğişikliğe neden olmaktadır.

SU KAYNAKLARINA 
ETKİSİ

İklim değişikliği ve su çok ya-
kından ilişkilidir. Bilim insanla-
rına göre iklim değişikliğinin
en önemli etkileri su döngüsü-
nün bozulması ve su kalitesi-
nin değişmesidir. Dünyadaki
su kaynaklarının su döngüsü
ile birlikte sabit kaldığı söyle-
nebilir, ancak su kaynaklarının
dünya da bulunduğu yer ve

zaman değiştiği için birçok yer
de miktar ve kalite açılarından
su kaynaklarının yönetimi güç-
leşecektir. Günlük yaşamın ve
planların hidrolojik sistemlere
göre düzenlendiği dikkate alı-
narak, iklim değişikliğinin
içme suyu kaynakları, sanitas-
yon, gıda ve enerji üretimi üze-
rindeki etkilerinin anlaşılması
büyük önem taşımaktadır.  
Dünyamızın sıcaklığı artmaya
devam etmesi sebebiyle, su
kaynakları üzerinde oldukça
olumsuz etkiler beklenmekte-
dir (Water Calculator, 2018).
Gelecek birkaç on yıldan son-
raki değişikliğin boyutu küre-
sel olarak sera gazı
emisyonlarının miktarına ve
dünyamızın hassasiyetine bağ-
lıdır.
İklim değişikliğinin su kaynak-
larının kalitesine etkisi fiziko-
kimyasal parametreler, mikro
kirleticiler ve biyolojik para-
metrelerle izlenebilir. Fiziko-
kimyasal temel parametreler
sıcaklık, pH, çözünmüş oksi-
jen, çözünmüş organik madde
ve besin maddeleri olarak sı-
nıflandırılmaktadır. Mikro kir-
leticiler; metaller, pestisitler,
farmakolojik ürünler gibi inor-
ganik veya organik parametre-
lerdir. Biyolojik parametreler
ise temelde patojen mikroorga-
nizmalar, siyanobakteriler ve
balıklar, yeşil algler, diyatomlar

gibi su kalitesi göstergeleridir.
Bu parametrelerin su kaynak-
larının kalitesine etkisi su küt-
lesi tipine (nehir, baraj, gölet
v.b.) ve su kütlesi özelliklerine
(suda kalma süreleri, büyük-
lük, şekil, derinlik v.b) göre de-
ğişmektedir (Delpla; Jung;
Baures; Clement & Thomas,
2009).  
Değişen sıcaklık, ani şiddetli
hava olayları (taşkın, kuraklık,
hortum vb.), güneş radyasyo-
nun artması gibi iklim değişik-
liğinin unsurları su kaynakları
içerisinde fiziko-kimyasal deği-
şikliklere neden olmaktadır.
Örneğin sudaki oksijen yoğun-
luğu her 3°C‘lik sıcaklık artı-
şında yüzde 10 azalır. İklim
değişikliğinin yüzey suyu kay-
naklarının kalitesine ve içme
suyu arzına etkisi değerlendi-
rilmiş ve içme suyu arzının
hem taşkın hem kuraklık risk-
lerinden dolayı sekteye uğra-
yabileceği sonucuna
ulaşılmıştır.
Ayrıca suyun miktar olarak
azalmasına bağlı olarak içeri-
sindeki çözünmüş madde yo-
ğunluğunun artacağı ve bu
nedenle de içme su kaynağının
belirlenen içme suyu kalite
standartlarını sağlayamayacağı
öngörülmüştür (Delpla; Jung;
Baures; Clement & Thomas,
2009).

İklim değişikliği, günümüzün en büyük sorunlarından birisidir ve küresel olarak devam et-
mektedir. İnsan yaşamı, doğa, canlılar ve ekonomi üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır

İklim değişikliğinin 
su kaynaklarına etkisi

DEVAM EDECEK...

Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com
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