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AB, Balkan Zirvesi’ni
uzaktan gerçekleştirdi
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

10 MAYIS 2020 PAZAR - Y›l: 13 Say›: 556

Avrupa Birliği (AB), Batı Balkan ülkeleri liderleriyle "Zagreb Zirvesi"
kapsamında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi

¥ Zirve sonrasında AB Başkanı
Charles Michel, AB Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen ve AB
Dönem Başkanı Hırvatistan adına
Hırvatistan Başbakanı Andrej
Plenkovic ortak bir sanal basın
toplantısı düzenledi. AB'nin Batı
Balkan ülkeleri liderleriyle "Zagreb
Zirvesi" kapsamında gerçekleştirdiği toplantı sonrası konuşan
AB Konseyi Başkanı Charles Michel,
"AB olarak bugüne kadar Balkan
ülkelerine 3,3 milyar Euro yardımı
kısa ve orta vadede ulaştırdık"
dedi. Zirve sonrasında AB adına
yayınlanan ortak bildirgede ise Batı
Balkan ülkelerinde organize suçlar
ve yolsuzluk konusunun hala en
önemli çözüm bekleyen sorunlar
olduğu ifade edildi. n 5’te

Soydaşlar Türkçe
dersi talep etti

¥ Yunanistan'da, Batı
Trakya Türk Azınlık
kurumları, Türk nüfusun
bulunduğu bölgelerdeki

TİKA'dan Üsküp’e
Ramazan yardımı…

Başkent Atina’da
sanatçı protestosu
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yeni
tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını
tedbirleri nedeniyle
mesleklerinin olum-

suz yönde etkilendiğini belirten sanatçılar, protesto gösterisi
düzenledi.
Göstericiler maske
takıyoruz ama sus-

¥ türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan
ayı ve yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle Kuzey Makedonya'da
3 bin 500 yardım paketi dağıttı.
Yardım paketlerinin dağıtımı
Makedonya Türk Sivil Teşkilatlar
Birliği’ne (MATUSİTEB) üye sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve yerel
yönetimlerin iş birliğinde gerçekleşiyor. Dağıtım başkent Üsküp'te
Roman vatandaşlarının yaşadığı
Şuto Orizari Belediyesi'nde iki ayrı
noktada gerçekleşti. n 11’de

muyoruz'' sloganı
altında parlamento
binasının da bulunduğu Sintagma
Meydanı'nda bir
araya geldi. n 5’te

devlet anaokullarının ders
programına Türkçe dersinin dahil edilmesi talebinde bulundu. n 10’da

BULGARLAR AVRUPA
GÜNÜ’NÜ UNUTMADI
¥ Bulgaristan’da 9
Mayıs Avrupa Günü kutlandı. Cumhurbaşkanı
Rumen Radev, Meçhul
Asker Anıtı’na çelenk
koydu. Sosyalist Parti ve
Rusya Büyükelçiliği mensupları, Sovyet Ordusu
Anıtı başında bir araya
geldi. n 10’da

Sırbistan Meclisi önünde arbede
SırbiStan'da iktidar ortağı
siyasi partilerin milletvekilleri ile
muhalefetteki aşırı sağcı Dveri
hareketinin milletvekilleri arasında meclis binası önünde gerginlik ve arbede yaşandı. n 7’de

RAKAMLAR YALAN
SÖYLEMEZ AMA DOĞRU
OLANI KULLANIRSANIZ
Rifat SAİT
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Balkan Senfoni’nin
şeﬁnden yemek ve
müzik açıklaması
10 Mayıs 2020
Pazar

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı ve Devlet
Konservatuarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer,
müziğin, yemekten alınan zevki artırdığını söyledi
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ynı zamanda Balkan Senfoni Orkestrası Şefi olan
Zafer, TÜ Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen tarafından sanal
ortamda düzenlenen "Ülkeler, Müzikleri ve Yemekleri" söyleşisine
katıldı. Prof. Dr. Zafer,
müziğin insan hayatında
önemli bir yere sahip olduğunu ve insanların ruh

halini etkilediğini söyledi.
Müzik ve yemek ilişkisi
üzerine birçok deneysel
çalışma yapıldığını anlatan Zafer, müzik karakteri
değiştikçe yenen ürünlerin de farklılık gösterdiğini dile getirdi. Yemek ve
müziğin birbirini besleyerek insanlara etki ettiğini
ifade eden Zafer, "Örneğin
tuzlu bir yemek yenildiğinde yemek yiyenler
daha fazla tuz tüketmemesi için fondaki müzikler hafif oluyor. Diğer
yandan salata yenirken

yüksek sesli bir müzik
dinlenmesi salatadan alınan hazzın yüksek olmasını sağlıyor. Bu konuyla
ilgili önemli deneysel çalışmalar var. Müzik eşliğinde tüketilen yemekten
alınan zevk artıyor." diye
konuştu. Türkiye'nin,
dünyanın en zengin mutfak kültürü olan ülkelerin
başında geldiğinin altını
çizen Zafer, Türk yemeklerinin ve Türk müziğinin
tanıtımının en iyi şekilde
yapılması gerektiğini
ifade etti. (AA)
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RakamlaR
yalan söylemez
ama doğRu olanı
kullanıRsanız
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24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı rifatsait@balkangunlugu.com

Uluslararası Af Örgütü
Komşu’yu yine uyardı
Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan’da sığınmacılar ve göçmenlerin otomatik olarak gözaltına alınmasını öngören düzenlemenin uluslararası yasalara aykırı olacağı uyarısında bulundu
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luslararası Af Örgütü,
Yunanistan’da sığınmacılar ve göçmenlerin
otomatik olarak gözaltına alınmasını öngören düzenlemenin
uluslararası yasalara aykırı
olacağını bildirdi.
Örgütten yapılan açıklamada,
Yunanistan parlamentosunun

yarın göç ve iltica yasalarında
gerçekleştirilen bir değişikliği
oylayacağı hatırlatıldı.
Tasarının kabulü durumunda
itirazları reddedilen ve iade
sürecine başlanan sığınmacıların otomatik olarak gözaltına
alınabileceği ve adalardaki
açık kampların da kapalı alanlara çevrilebileceği vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer
verilen Uluslararası Af Örgütü

Göç Araştırmacısı Adriana Tidona, yeni tip korona virüs
salgını sırasında insanların kapalı ve kalabalık alanlarda tutmanın sorumsuzca olacağını
ifade etti. Tidona, yeni yasanın, gözaltına alınan insanların
sağlığına tehlike oluşturmakla
kalmayıp aynı zamanda göçmenlerin gözaltına alınmasının
yalnızca son çare olarak uygulanmasını öngören uluslararası

yasalara da aykırı olacağını belirtti. Yunanistan’ın her daim
sığınmacıları ve göçmenleri
koruma sorumluluğu olduğunu ancak salgının başka sorumluluklar da yüklediğini
vurgulayan Tidona, hükümeti,
bu “sorumsuz” değişikliği
gözden geçirmeye ve bunun
yerine güvenli ve gözaltı içermeyen bir alternatif sunmaya
çağırdı. (AA)

Yunanistan, İsrail’den
İHA kiraladı
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-400 alımlarında Türkiye’yi dünya basınına defalarca şikayet eden
Yunanistan, Ege’deki İHA üstünlüğümüzden rahatsız olarak İsrail’den Heron İHA
kiraladı. İsrail Savunma Bakanlığı, deniz sınır güvenliği
için IAI Heron İHA’larını Yunanistan Savunma Bakanlığı’na (MoD) kiralayacağını
açıkladı. Bu anlaşma İki ülke
arasında imzalanan ilk savunma anlaşması olması bakımından önem taşıyor.
Yunanistan, Heron İHA’sının
deniz konfigürasyonunu ki-

ralıyor. Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından üretilen İHA’ların öncelikle sınır
gözetimi için kullanılacağı
belirtildi. İsrail, Heron sistemini 3 yıllık bir süre boyunca
deniz konfigürasyonunda kiralayacak ve anlaşma 2023’te
sona erdiğinde Yunanistan’a
sistemi satın alma opsiyonu
sunacak.
www.timebalkan.com sitesinin haberine göre; Heron
İHA, deniz devriyeleri, deniz
ve kara sınır koruma devriyeleri ve SAR görevleri için isteğe bağlı olarak deniz
devriyesi radarları ve SATCOM ile donatılabilir. İsrail
ile Yunanistan arasındaki sa-

vunma ilişkileri güçlendirildiği çeşitli kaynaklarca bildirilirken, İsrail Savunma
Bakanlığı Genel Müdürü
Tümgeneral Udi Adam ve
Yunanistan Savunma Yatırımları ve Silahlanma Genel
Müdürü Korgeneral Theodo-

ros Lagios (HAF), İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen İsrail
Heron sistemini kiralamak
için ilgili bakanlıkları arasında ilk anlaşmayı imzaladı.
Salgın nedeniyle anlaşma dijital ortamda imzalandı.

Vizyon ÜniVersitesi’nde
eğitimde bir ilk yaşandı
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uzey Makedonya’daki
Gostivar şehrinde
Türkçe dilinde eğitim
veren Uluslararası “Vizyon”
Üniversitesi Bilim Kurulu üyeleri tarafından kendi öğrencilerini mağdur durumda
bırakmamak şartıyla yeni imkanlar tanıyarak uzaktan eğitime başlanıldı.
Uluslararası “Vizyon” Üniversitesi uzaktan eğitimin yanısıra, Doğal Bilimler Fakultesi
Psikoloji Danışmanlığı Anabilim Dalında (PDR) Video-Konferans yöntemiyle İlhan
Çelik’in Yüksek Lisans Tez Savunması yapılmasına karar verildi. Gostivar’ın Uluslararası
“Vizyon” Üniversitesi Doğal
Bilimler Fakultesi Psikoloji Danışmanlığı Anabilim Dalında

(PDR) Prof. Dr. Abdülmecit
Nureddin hocanın danışmanlığında Yüksek Lisans öğrencisi
İlhan Çelik “Ergenlerde Duygusal Olgunluk, Benlik Saygısı
ve Yaşam Tarzı Arasındaki
İlişki” konulu tezini PDR Bölümünde ilk defa
Video-Konferans
yoluyla sundu.
Çelik, bu çalışmalarında Gostivar
lise ve meslek liselerinde farklı
yaş gruplarından
anket yaparak,
Gostivar ve kırsal
alanlardan farklı
yaşam ortamlarından 150 yetişkini araştırdı. Bu
konu üzerine yapılan araştırma,
ergenlik ağırlıklı,
tüm psikososyal
yaşam kesimle-

rinde bireyin gelişiminin sorunlu doğasını kapsamaktadır.
www.timebalkan.com’a göre
video-Konferans yöntemiyle
yapılan ve bir ilk olma özelliğini taşıyan bu tez savunma sınavı; İlhan Çelik’in tez

sunumu, jüriler tarafından
PDR Dekanı sayın Prof. Dr.
Kalina Sotiroska başkanlığında
ve Doç. Dr. Muhittin Kahveci
soru ve cevapları ile sınav jüri
üyeleri nezaretinde savunma
başarıyla gerçekleşti.

Rifat saİT

arih ve kişileri söylemek istemiyorum,
yanlış anlaşılır. Kaybettiğimiz bir yerel seçimin
kısa bir süre sonrası Genel
merkezde bu seçimlerin değerlendirmesini yapıyoruz.
Bir adayımız, seçimlerden
sorumlu Genel Başkan yardımcısına sayılarla analiz
yapıyor. Onları dinlerken
tabi bu arada ben tarihi bir
siyasi ders alıyorum. Kaybetmek nasıl kazanılır, onu
öğreniyorum. Bu adayımız
rakamlar vererek nasıl kaybettiğimizi öyle bir anlatıyor, öyle bir anlatıyor ki,
sanırsınız seçimi kazanmışız. Kaybettiğimiz için önce
mahcuptum ama sonra
bende o moda girip zafer kazanmış gibi hissetmeye başladım. Adayımız kesinlikle
yalan ya da yanlış bir şey
söylemedi. Ama öyle güzel
rakamlar verdi yerinde kullandı ki, biz niye kaybettik
ya da hakikaten biz mi kaybettik anlayamadım. Hele
hele bazı rakamsal verileri
mukayese edişi vardı ya mükemmel. Kaybederken kazanmak buna denir.

Şimdiki gençler bilmezler.
Türk milli futbol takımımızın 6-0 ve 8-0 gibi açık farklarla yenildiği yıllardı.
İtalya, Dünya şampiyonu olmuştu. Sanırım İstanbul’daydı, son Dünya
şampiyonu İtalya ile dostluk
maçı oynuyoruz. İtalyanlar
2-0, öne geçtiler. Biz fark
gelecek diye beklerken, o
günler için inanılmaz bir şey
oldu. Milli takımımız bir gol
attı. Maçı anlatan spiker, o
golü öyle anlatıyordu ki sanırsınız biz Dünya şampiyonuyuz ve maçı farklı bir
şekilde kazanıyoruz. Oysa
maçı 2-1 kaybetmiştik. Spiker bizim attığımız o golü
öyle anlatmıştı ki, yanına
bolca sıfırlar eklemişti. Maçı
sanki 2-10.000.000.000…
kaybeder gibi kazanmıştık.

Oysa şimdi ise gerçek bir
Dünya şampiyonu Fransa’yı
hem de resmi bir maçta gerçekten eze eze 2-0 yeniyoruz, kıl payı finali kaçırıp
Dünya üçüncüsü oluyoruz,
nereden nereye.

Rakamları doğru kullanırsanız, yanlışı doğruya çevirebilirsiniz. Hatta idamlık
mahkûmu kurtarabilir ya da
bir masumu ipe götürebilirsiniz. Buna sayısal diplomasi, diplomatik mübalağa,
siyasi kurnazlık veya hüsnü
zan edeceksek ilmi siyaset
diyebilirsiniz. Ne derseniz
deyin amaç hâsıl olduysa
sorun yoktur.

Bakın şimdi size bazı rakamlar vereceğim. Eminim
çok şaşıracaksınız.

Bu yıl Dünya’da çeşitli nedenlerden ötürü yaklaşık 21
Milyon insan öldü. İnanabiliyor musunuz? Tam 21
Milyon kişi ölmüş. Korkunç
değil mi? Sadece bugün, 24
saat içinde 6 Bin kadar insanın öldüğünü söyleyebilirim. Bu yıl, başta grip
olmak üzere bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin sayısı ise
4,6 milyon kişi. Sigaradan
dolayı ise 1,8 milyon kişi
ölmüş. Bu rakamlara bakıp
eyvah felaket diyebilirsiniz.
İnanılmaz rakamlar değil
mi?

O zaman diğer rakamları
söyleyelim. Bakalım şimdi
ne düşüneceksiniz? Bu yıl
yaklaşık 50 milyon insan
doğmuş. Yukarıda söylediğim 21 Milyon ölüm sayısını çıkarttığınızda bir
önceki yıla göre Dünya nüfusu yaklaşık 29 Milyon
artmış. Sadece bugün Dünya’da yaklaşık 16 Bin çocuğun doğduğunu
söyleyebilirim. Dünya nüfusu şu anda 7,8 milyar dolaylarında. Olaya bu açıdan
baktığınızda rakamlar nasıl
duruyor değil mi?

Televizyon kanallarında her
gün rakamlar veriliyor. Verilen rakamlar, Virüs nedeniyle Türkiye’de ve
Dünya’daki ölüm sayıları.
Bu rakamlar korku ve ümitsizlik yayıyor. İnsanlar evlerinde adeta hapse atılmış
gibi sonu bilinmeyen bir tarihi bekliyorlar. Ekonomi
durma noktasına gelmiş, resesyon (Ekonomik durgunluk) sinyalleri veriyor.
Dünya sanki bir ekonomik
buhranın içine çekilmeye
çalışılıyor. İddialara hatta
ciddi analizlere göre yeni
bir Dünya düzeni ile Dijitalleşen, robotik ve çipli bir
yaşam bizi bekliyor.

Türkiye ve onu peşinden
takip edecek bazı ülkeler
böyle bir düzene başkaldırıp, birlik olup kendi düzenlerini kurabilir. Başarmamız
durumunda işte o zaman
Dünya liderlerinden biri
olabiliriz. Dünya ve bizim
için bu bir dönüm noktasıdır. Krizi fırsata dönüştürmek cümlesi ekonomide
çok kullanılır. Diplomasi
’de de bu geçerlidir. Türkiye sahip olduğu bazı
avantajları iyi kullanırsa işte
o zaman farklı rakamlar
söylenecektir. Nedir o avantajlar? Kalabalık genç
nüfus, Avrupa ve Asya’ya
köprü Avrasya’yı oluşturması, zengin doğal gaz ve
petrol yatakları olan Ortadoğu’ya sınır olması, geleceğin maddesi zengin Bor
madenlerine sahip oluşumuz, artık hayatımızın bir
parçası olan yüz maskelerinin hammaddesinin Türkiye’de olması, bundan sonra
yükselişe geçecek olan
İslam Dininin son kalesi ve
bayraktarlığı.
Tabi her şey o kadar kolay
değil. Ülkede birlik ve beraberliğinizi tam olarak sağlamalı, sosyal mesafe
korunarak saflar tabiri caizse sıklaşmalı. Bu konuda
hem devlete hem millete
çok iş düşüyor tabi. Ama
esas iş lidere düşmektedir.
Bu salgınla birlikte gördük
ki; teknolojiye, AR-GE’ye,
inovasyon, yerli ve milli
üretime, savunma sanayisine ve artık yeni bir deyim
olarak “Sağlık Savunma Sanayisine”, büyük önem vermek, bu işi bilen, liyakatli,
güvenilir, çalışkan bireylere
hem siyasette hem bürokraside hem devlet yönetiminde ciddi anlamda ihtiyaç
olacak. Bunları biliyoruz.
Satranç oynayanlar da şunu
iyi bilir. Konum ve şartlar
sizden yana ise geriye
doğru hamleleri yapmak
kalır. Doğru hamleler ise
belli. Ya kazanır vezir oluruz, ya mat olur rezil oluruz. Ben kazanacağımıza
inanıyorum inşallah.
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Kosova'da iş yerleri

hİzmete başladı…
Yaklaşık 2 aydır yeni tip korona virüs salgını ile mücadele edilen Kosova'da alınan tedbirlerin
gevşetilmesiyle normalleşme süreci başladı. Ülkede işletmelerin yüzde 70'i yeniden kepenk açtı

Ç

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

in'de ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona
virüs salgınında ülkelerde tespit edilen vaka ve günlük ölüm oranları düşüşe geçerken birçok ülke
tedbirlerini hafifletmeye başladı.
www.haberler.com’a göre; vaka sayısının düşmesi ve iyileşen kişilerin sayısında artış yaşanması üzerine
Kosova'da normalleşme süreci başladı. Sürecin birinci aşaması yürürlüğe koyulurken tedbirlerin
gevşetilmesi kapsamında Kosova Sağlık Bakanlığı'nın kararı uyarınca
bugün işletmelerin yüzde 70'i açıldı.
Açılan dükkanlar arasında tekstil,
ayakkabı, inşaat malzemeleri satan iş
yerleri, emlak dükkanları, otomobil
galerileri ve diğer işletmeler bulunuyor. Sokağa çıkma yasağı da gevşetilirken Kosovalılar, 18 Mayıs'a kadar
günde 1 buçuk saat olmak üzere 2
defa evden dışarı çıkabilecek.

İŞ YERLERİNDE SEVİNÇ

Priştine’de 1 milyon

Dükkanların açılması ve sokağa
çıkma yasağının gevşetilmesiyle birlikte başkent Priştine caddeleri de hareketlenmeye başladı. Ekonominin
yeniden açılması kapsamında dükkan
ve işletmelerin açılmasına en çok iş
yeri sahipleri sevindi. Başkent Priştine'nin en işlek alışveriş caddelerinde
bulunan dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılarak kepenkler yeniden
açıldı. Tekstil dükkan sahibi Perparim
Halili dükkanlarını yeniden açmalarından dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, "İnşallah Allah'ın
yardımıyla korona virüsten kurtulmuş oluruz. Yaklaşık 2 ay kapalıydık.
İnşallah bu salgın hiçbir zaman geri
dönmez. Müşterilerimizi karşılamak
için hazırız. Ancak gevşemeye rağmen sokağa çıkma yasağının sürmesi
bizi düşündürüyor. Ama madem ki
dükkanlarımız açıldı, mutluyuz" şeklinde konuştu.

çiçek ekilecek
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İyileşenlerin sayısı 561’e yükseldi
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osova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, ülke genelinde son 24 saatte
1 yeni korona virüs vakası tespit
edildiğini açıkladı. Kosova Ulusal Halk
Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, tanı konulmuş kişilerle temasta
olan, hastaneye başvuran ve öğrenci yurdunda karantinadaki kişilere yapılan 229
testten yalnızca 1’nin pozitif çıktığı ifade
edildi. www.kosovaport.com sitesinin

Prizren’de iftar sofralarında
geleneksel ramazan pitaykası
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orona virüs salgını nedeniyle hayatın adeta durduğu Kosova'da, ramazan
ayı da zor geçiyor. Prizren'in geleneksel ramazan pitaykaları (pide)
bu yıl sokağa çıkma yasağı nedeniyle ertelenirken, fırıncılar internet üzerinden vatandaşın ayağına
iftar sofralarının geleneksel pitaykasını götürüyor. Daha önceki ramazanlar da iftar öncesi
kalabalıkların oluştuğu fırınlar,
şimdi korona virüs salgını nedeniyle bomboş. Prizren'de ramazan ayına has geleneksel olarak
sadece ramazan aylarında yapılan yumurtalı pitaykalar da sokağa çıkma yasağı ve insanların
bir araya gelmesinin kısıtlanması
nedeniyle bu yıl yasaklanmış durumda. Eskiden sabah erken saatlerde evde hazırlanan malzemeler
fırına götürülür daha sonra iftar

öncesi ellerinde boş tepsilerle fırına gidilip pişen pitaykalar alınır
ve iftarda Şar peyniri ve hazırlanan diğer yiyeceklerle sıcak sıcak
yenilirdi. www.haberler.com’a
göre: fırıncı Abdullah Kuştendil,
"Kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle millet fırınlara gelemiyor.
Biz de telefon ve sosyal medya

üzerinden siparişler alıyoruz ve
iftar öncesi ailelerin evlerine yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. Yaklaşık 1 aydır karantina altında
olan Prizren'de bu Ramazan
ayında korona virüsü salgını nedeniyle toplu iftar yemekleri, teravih namazları yanı sıra davetler
tamamen yasaklanmış durumda.

Üsküp’ten gelenler evlerine yolcu edildi
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akedonya'dan
yeni tip korona
virüs tedbirleri
kapsamında getirilerek
Artvin'de yerleştirildikleri yurtta karantina süreleri dolan 270 kişi,
evlerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Makedonya’dan
getirilen 5'i çocuk toplam 270 kişinin 14 günlük karantina süresi
sona erdi. Artvin Çoruh
Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi'nde bulunan
Çoruh Öğrenci Yurdu’nda kalan vatandaş-

lar görevliler nezaretinde otobüslere bindirilerek Türkiye'nin 7
bölgesinde 38 farklı
şehre gitmek üzere yola
çıktı. Artvin Livane
Mehteran Takımının çaldığı marşlar eşliğinde
Artvin Vali Yardımcısı
İdris Akça, Gençlik Spor
Müdürü Mustafa Demirkıran, AFAD Müdürü Mehmet Salih
Avcı, Kızılay Artvin
Şube Başkanı Fatih Tahtalı ve görevlilerce uğurlanan vatandaşlara
fidan hediye edildi. Bazı
vatandaşlar hediye edilen fidanları yurdun
bahçesine dikerek hatıra
fotoğrafı çektirdi. (AA)

haberine göre; korona virüs tanısı konulan kişiye virüsün temas yolu ile bulaştığı belirtilirken, yeni vakanın
Kamenitsa’da tespit edildiği açıklandı.
İyileşen hasta sayısı giderek artarken,
son 24 saat içinde 28 kişinin daha iyileştiği belirtildi. Böylelikle ülke genelinde
vaka sayısı 861’e yükseldi. korona virüs
tanısı konulan 561 kişi iyileşirken, 27 kişi
de vefat etti. Kosova’da, 273 aktif vaka
bulunuyor. Şimdiye kadar 9 bin 279 test
yapıldı.

osova’nın başkenti Priştine’de 1
milyon çiçek ekilecek. Priştine
Belediyesi, mevsimlik çiçek ekiminin başlamasıyla ilgili bazı fotoğraflar yayınladı. Priştine Beldiyesi resmi
internet sayfasında yaptığı paylaşımda,
“Bu yıl Priştine’de sürekli olarak bakımı
yapılan yeşil alanları süslemek için 1
milyon mevsimlik çiçek ekilecek. “Hortikultura” şirketinin tüm ekiplerine bu
süre zarfında sahada yorulmak bilmeyen çalışmalar için teşekkür ediyoruz ”
denildi. www.timebalkan.com sitesinden alınan bilgilere göre; paylaşımda,
ekilen çiçeklere zarar vermemeye özen
gösterilmesi, yeşil ve çiçekli alanların
temiz tutulması ve sağlıklı bir çevreye
sahip olunması istenirken, Priştine’deki
güzel baharın en kısa zamanda tadını
çıkarabilmek için evde kalınmasına
devam edilmesi mesajı verildi.
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AB’den Balkan Zirvesi’ne
video konferans çözümü
Avrupa Birliği (AB), Batı Balkan ülkeleri liderleriyle "Zagreb Zirvesi" kapsamında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleş-
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B'nin Batı Balkan ülkeleri liderleriyle "Zagreb Zirvesi" kapsamında gerçekleştirdiği toplantı
sonrası konuşan AB Konseyi Başkanı
Charles Michel, "AB olarak bugüne
kadar Balkan ülkelerine 3.3 milyar
Euro yardımı kısa ve orta vadede
ulaştırdık" dedi. Avrupa Birliği (AB),
Batı Balkan ülkeleri liderleriyle "Zagreb Zirvesi" kapsamında video konferans yöntemiyle toplantı
gerçekleştirdi. Zirve sonrasında AB
Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan

adına Hırvatistan Başbakanı Andrej
Plenkovic ortak bir sanal basın toplantısı düzenledi. Üçlü basın toplantısında konuşan AB Konseyi Başkanı
Charles Michel, "Bugün
Batı Balkan ülkeleri liderleriyle video
konferans yoluyla görüşme imkanı
bulduk. Hırvatistan dönem başkanlığı
himayesinde bu zirveyi Zagreb'de
yapmayı amaçlamıştık. Ama korona
virüs nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
Görüşmenin ana maddesinin yeni tip
korona virüs (Covid-19) salgını olduğunu belirten Michel, "Bu krizi aşmak
AB olarak bizlerin ve Batı Balkan ülkelerinin ortak hedefidir. Bu nedenle

AB olarak bölge ülkelerine olan desteğimizi göstermek üzere bir dizi kararlar aldık. AB olarak bugüne
kadar Balkan ülkelerine 3.3 milyar
Euro yardımı kısa ve orta vadede
ulaştırdık" dedi. www.haberler.com
sitesinin haberine göre; AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
ise, "Bu zirve sanal da olsa AB'nin bölgeye bağlı olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. Balkanların AB
için ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Batı Balkanlar AB'nin bir parçasıdır. Bu bölgeye destek vermek AB
için temel bir iştir. Salgın ile mücadele
için de bu iş birliği için temel bir konudur. Bütün ülkelere işbirliği için te-

Komşu’da
protesto
sırası
sanatçılarda
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unanistan'ın başkenti Atina'da,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını tedbirleri nedeniyle
mesleklerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten sanatçılar, protesto gösterisi düzenledi. ''Maske takıyoruz

ama susmuyoruz'' sloganı altında parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen
müzisyen, oyuncu, yazar ve ressamlardan oluşan yüzlerce kişi, rengarenk
kostümleriyle ''medeniyet susturulamaz'', "medeniyet ancak insanlar kurtulduğunda kurtulur'', ''sanat, sıcak

ekmek gibidir'' yazılı pankartlar taşıdı.
Gösteride, hükümetin mali destek
programlarına dahil edilmeyi isteyen
sanatçılar, 535 Euro yardım ödeneği,
vergi indirimi ve kira yardımı talep
etti.
Kovid-19 salgını tedbirleri kapsa-

şekkür ediyorum" diye konuştu. Üçlü
basın toplantısında AB Dönem Başkanı Hırvatistan adına konuşan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic,
"Yakın bir geçmişte AB üyesi olan bir
ülke olarak Balkan ülkelerinin AB'den
neler beklediğini ve adaylık sürecinde
neler yaşadıklarını çok iyi bilen bir ülkeyiz. AB'nin Batı Balkan ülkelerine
destek vermesi son derece önemlidir"
ifadelerini kullandı.
Zirve sonrasında AB adına yayınlanan ortak bildirgede ise
Batı Balkan ülkelerinde organize suçlar ve yolsuzluk konusunun hala en
önemli çözüm bekleyen sorunlar olduğu ifade edildi.

mında 23 Mart’ta sokağa çıkma yasağı
başlatılan Yunanistan'da 4 Mayıs'tan
itibaren alınan tedbirler gevşetilmeye
başlatıldı. İlk etapta kuaför ve kitapçı
gibi bazı küçük işletmeler açılırken tiyatro, sinema ve konser salonlarının
ne zaman açılacağı konusunda ise
henüz açıklama yapılmadı. (AA)

BM’den Yunan halkına ‘sığınmacı’ çağrısı geldi
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irleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR),
Ege Denizi’ndeki Yunanistan’a ait adalarda sığınmacı
sayısının Ocak 2019’dan bu
yana ilk defa düştüğünü
açıkladı. Deutsche Welle
Türkçe’nin haberine göre,
UNHCR Yunanistan Temsilcisi Philippe Leclerc, internet üzerinden yaptığı basın
açıklamasında, geçtiğimiz
şubat ayında adalarda 42 bin
052 sığınmacı bulunurken,
nisan ayı itibarıyla adalarda
yaşayan mülteci sayısının 38
bin 200’e düştüğünü ifade
etti. Leclerc, Türkiye’nin
yeni tip korana virüs salgını
nedeniyle aldığı seyahat kısıtlaması önlemleri ile Yunanistan’ın Türkiye ile olan

sınırındaki kontrollerini sıkılaştırmasının Yunan adalarındaki mülteci
sayısındaki düşüşte etkili
olduğunu kaydetti. Korunmasız durumdaki bazı sığınmacıların adalardan Yunan
anakarasına taşındığını belirten adalardaki sığınmacı
kamplarının hala kapasitelerinin çok üzerinde bir doluluk oranına sahip
olduğunu ve sığınmacıların
buralarda insanlık dışı koşullarda yaşamaya devam
ettiğini söyledi. UNHCR Yunanistan temsilcisi, Yunan
hükümeti adalardaki kampları tahliye ederek, sığınmacıların tümünü bir an önce
anakaraya taşımalı derken,
Yunan halkına da sığınmacıları kabul etmesi ve onlara
bir şans vermesi çağrısında
bulundu.

"Yaşamanın ve var olmanın ancak
gayeden uzaklaşmamakla mümkün
olabileceğini bilerek selamet yollarını aramak zorundayız. Günışığındayız, karanlık gecelerde
dolaşmıyoruz. Akıl ve şuurumuzu
kaybetmiş değiliz. Muhakemesi yerinde olan toplum, yolunu gün batmadan tayin etmiştir. Adımlarımızı
nereye attığımızı bilerek mücadelemize devam ediyoruz".1973
Dr. Fazıl KÜÇÜK

İ

nsanlık bir süre daha korona virüs
ile yatıp kalkmaya devam edecek
gibi görünüyor. Boyalı kutularda
konuya ilişkin olarak konunun uzmanı olup olmadığı tartışmalı bazı
kişilerle yapılmakta olan yayınlar ile
neden olunan moral düşüklüğü evde
oturmak zorunda bırakılan insanlar
için zorlayıcı oluyor. Bu moral bozukluğuna koşut boyalı kutuların karşısına geçenlerin kısa süre sonra
konunun uzmanı olacaklarını söylemek olası olacaktır.
Bazı ülke yöneticilerinin ölüm sayılarını doğru olarak açıklamadıkları
konusunda kuşkular yaşanıyor. Sorunun aşılabilmesi için ilk anlarda sürü
yaklaşımını uyguladıklarından olacak
ölüm sayılarını kendilerince gizleme
gereğini duymuş olabilirler. Bazı gelişmiş ülkeler olarak kendilerini öne
çıkarmak isteyen ülkelerde özellikle
yaşlı bakımevlerinde ölenlerin açıklanan sayılarda yer almadığını basın
yayın kuruluşları açıklıyor.

300 BİN KAYIP

BM'in hazırladığı rapora göre salgından 300 bini aşkın kişinin yaşamını
yitireceği belirtiliyor. Afrika kıtası
genelinde halkın yüzde 36'sının evlerinde kullanılabilir sağlıklı su bulunmadığı da anılan raporda
kaydediliyor. Korona ile yatılıp kalkılmasına koşut ülkeler arasında gerilimli konular bazı ülkelerce fırsata
çevrilmek isteniyor. İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı açıklanmadı. Son
günlerde gündemden düşmeyen ve
bazı terör gruplarının yerleştiği savlanan İdlip'te gruplar arasında çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Buna
koşut Amerika, İran ile Çin'e sataşmayı sürdürüyor. AB kazanı da virüs
nedeniyle kaynamaya devam ediyor.
İngiltere'nin ayrılması ile başlayan
tartışmalara İtalyan Başbakanı Matteo Selvini AB'nin yeni konumunu
değerlendirirken "AB'nden nefret
ediyor ve tiksiniyorum. Birlikten ziyade yılanlar ve çakallar mağarası.
Önce virüsü yeneceğiz sonra da
dönüp AB'ni düşüneceğiz. Gerekirse
teşekkür etmeden ayrılacağız "diye
konuşuyor.
Bugüne değin konuşulmamış hiçbir
yanı kalmamış olan Ermeni savları
konusunda yapılan açıklamaları kınamanın yeterli olmadığı bilinci ile
Yüce Atatürk 1919 yılında konuya
ilişkin olarak,"Ermeni sorunu Ermeni
ulusunun gerçek çıkarlarından çok
dünya kapitalistlerinin (emperyal
amaç güdenlerin) ekonomik ve politik çıkarlarına göre çözümlenmek istenmesidir" diyerek noktayı
koyuyordu.
26 Nisan 2020 tarihinde yapılması
gereken Cumhurbaşkanlığı seçimi
Korona virüs salgını nedeniyle Ekim
ayına ertelenmişti. Erteleme sonrasında bazı hoş olmayan tartışmalar
yaşanmaktadır. Bu ertelemenin fırsata çevrilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hemen herkes gelinen bu
noktadan şikâyet ediyor. Bunu önlemenin yolunun da hep birlikte uzlaşarak yeni bir devlet yapısının
kurulması çalışmalarından geçtiğini
gerekli görüyoruz.
Dünyaya örnek olabilecek yeni bir
devlet yapısını oluşturmayı önemsediğimizi kaydetmek istiyoruz. Siyasilerle birlikte üniversitelerde yetişmiş
insan gücümüzle bunun başarılacağına da inanıyoruz. Örnek alınacak
bir yapıyı kurmayı başardığımız takdirde tanınmamışlık diye bir konumuzun olmayacağını da belirtmek
durumundayız.
Unumuz yağımız şekerimiz olduğuna
göre dünyanın örnek alabileceği yeni
bir devlet yapımızı kurmak için çalışmalara başlamamız gerekiyor.
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Balkan ülkeleri salgın
tedbirlerini gevşetti…
Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Kosova'da bazı perakende mağazalar yeniden
açıldı. Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan'da kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı. Slovenya'da cami ve mescitler ibadete açıldı. Sırbistan'da kafe ve restoranlar açıldı,
şehirler arası ulaşım yeniden başladı. Partizanlı futbolcular antrenmanlara başladı

B

alkan ülkelerinde yeni tip korona
virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor. Salgından en
az etkilenen ülkelerden Karadağ'da itibarıyla tekstil, ayakkabı, teknik ürün ve
inşaat malzemesi satılan perakende mağazalar ile kuaförler, güzellik salonları,
spor salonları, kırtasiyeler, müzeler,
sanat galerileri, diş muayenehaneleri,
sürücü kursları ve araç kiralama firmaları yeniden açıldı.
Halkın başka şehirlerdeki evlerine ya da
aile çiftliklerine gitmesine de izin verilirken, taksi hizmetleri ve Kovid-19 vakası
görülmeyen şehirlerde toplu taşıma da
yeniden başladı.
Bu süreçte, açılan mağazalarda müşterilere giriş ve çıkışlarda dezenfektan verilmesi, 2 metrelik sosyal mesafe kuralına
uyulması, çalışanların maske takması ve
büyük mağazalara giren ve çıkan sayısının kontrol edilmesi gerekiyor.

MAKEDONYA

Kuzey Makedonya'da daha önce hafta
içi 16.00-05.00 saatlerinde, hafta sonu ise
cuma 16.00'dan pazartesi 05.00'a kadar
uygulanan sokağa çıkma yasağı kısaltıldı. Sokağa çıkma yasağı artık pazartesiden perşembeye kadar 19.00-05.00
saatlerinde, cumadan pazartesiye kadar
ise 14.00-05.00 saatlerinde uygulanacak.
Hükümet, bu hafta içinde yapacağı toplantıda, diğer bazı tedbirleri de kaldırılmayı değerlendirecek.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk'ta da tekstil, ayakkabı ve telefon mağazaları yeniden açılırken, taksilerin çalışmasına izin verildi.
60 yaş üzeri emeklilere 06.00-08.30 saatlerinde, 60 yaş altındakilere ise 09.3017.30 saatlerinde dışarı çıkmasına izin
verilmeye başlandı.
Ülkede 11 Mayıs'tan itibaren kuaförler,
diş muayenehaneleri ve alışveriş merkezlerinin de yeniden açılacağı, 18 Mayıs'tan itibaren de kafe ve restoranların
sadece mekanın dış kısmını kullanacak
şekilde saat 17.30'a kadar çalışabileceği
bildirildi.

KOSOVA

Kosova'da 3 aşamalı tedbirleri esnetme
planı devreye girdi.
İlk aşama 4-18 Mayıs'ı kapsarken, bu süreçte inşaat, emlak, araç alım satımı,
bazı perakende mağazalar, kişisel eşya

ve mobilya tamircileri ile danışmanlık
ofisleri yeniden çalışmaya başlayacak.
Birinci aşamadaki vaka sayıları dikkate
alınarak 18 Mayıs-1 Haziran'da devreye
sokulacak ikinci aşamada ise tüm perakende mağazalar, diş muayenehaneleri,
fizyoterapi merkezleri, kuaförler, pazar
yerleri, restoranlar, şehir içi ve şehirler
arası ulaşım, çağrı merkezleri, müze ve
galeriler açılacak.
1 Haziran'da devreye sokulacak son
aşamada ise üniversite sınavları ve son
sınıflar için devlet başarı sınavları yapılacak, sinema ve tiyatrolar açılacak, bazı
spor faaliyetlerine izin verilecek.
Öte yandan, yıl sonuna kadar toplu eğlencelere ve cenaze törenlerine izin verilmeyecek.

HIRVATİSTAN

Slovenya'da cami ve mescitler yeniden
ibadete açıldı. Slovenya İslam Birliğinden yapılan açıklamada, 13 Mart'tan
beri cemaatle namaz kılmaya kapatılan
cami ve mescitlerin, Kovid-19 tedbirlerine dikkat edilerek yeniden ibadete açılacağı bildirildi.
Ayrıca Hırvatistan'da özel sağlık merkezleri, kuaförler ve güzellik salonları
yeniden kapılarını açtı.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan
Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH)
bazı perakende mağazalar ile kuaförler
yeniden çalışmaya başladı.

SIRBİSTAN

Sırbistan genelinde kafe ve restoranlar
sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek koşuluyla yeniden açıldı. Şehirler arası ulaşım da yeniden
başlarken, ülkenin ikinci büyük şehri
Novi Sad'da şehir içi toplu taşıma araçları yeniden hizmete başladı.
Başkent Belgrad'da da 8 Mayıs'tan itibaren şehir içi ulaşımın yeniden başlayacağı açıklandı.
Sırbistan'ın köklü futbol kulüplerinden
Partizan, yaklaşık 2 aylık aradan sonra
yeniden antrenmanlara başladı.
"Worldometer" sitesine göre, bazı Balkan ülkelerindeki vaka/ölüm sayıları
şöyle:
"Sırbistan 9 bin 464/193, Hırvatistan 2
bin 96/79, Bosna Hersek 1857/77,
Kuzey Makedonya 1511/84, Slovenya
1439/96, Kosova 851/25, Arnavutluk
803/31, Karadağ 323/8."

877-1878 Rus Savaşında Osmanlı’nın Balkanlar’da ve Kafkaslarda çok büyük kayıplara uğraması üzerine Osmanlı vatandaşı olmalarına
rağmen Ermeniler, Rus başkumandanı Grandük Nikola’yı kutlamışlar ve Ermenistan kurulması için talepte bulunup sorunun ilk adımlarını atmışlardı.
19.y.y.ın ikinci yarısından itibaren Avrupalılar’ın
gayr-ı müslim teba üzerindeki kışkırtıcı faaliyetlerine
kanan Ermeniler, düşmanca bir tavır almaya ve çeşitli isyanlar çıkarmaya başladılar.(1)
I.nci Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin Rus Ordusunu destekleyen zararlı eylemleri ve yerli halka
karşı yaptıkları zulüm ve katliamlar yüzünden Osmanlı yöneticileri tarafından, bölge dışına (Suriye)
gönderilmeleri sırasında yol boyunca yaşanan sorunlar, zamanla günümüz Türkiye’sini köşeye sıkıştırmak maksadıyla hedef alan bir suçlama sebebi haline
getirilmiştir.
İnsan Hakları ve etnik temizlik konusunda sicili
bozuk olan Batılı ülkeler ve Ermeniler, kendi kanlı
ellerine ve suçlarına rağmen çifte standartlı davranmış ve olmayan bir şeyi varmış gibi göstererek tüm
dünyada adice bir iftira kampanyasına dönüştürmüşlerdir. Son dönemde kürtçü ve bölücü pkk terör örgütü sempatizanlarıyla uzantıları olan bir siyasi parti
de Ermenilerle aynı safta yer alarak bu iftira korosuna katılmışlardır.
Gerçekte ise, Birinci Dünya Harbinde, Osmanlı İmparatorluğu Orduları doğu cephesinde bir yandan
Rus Ordusunun saldırılarını durdurmaya çalışırken
cephe gerisinde Ermeni çeteciler, ele geçirdikleri yerlerin kendilerine verileceği ve bağımsız bir Ermenistan kurulacağı hayaliyle vatandaşı bulundukları
Osmanlı devletini arkadan vurmakta ve isyan etmekteydiler.(2)
1914-1918 yılları arasında ayaklanmalar sonucunda
halklar arasında çıkan çatışmalarda Doğu Anadolu ve
Kafkasya’dan 1,200,000 Müslüman göçmen durumuna düşmüş. 1,000,000 Kafkasya Müslümanlarından Anadoluya gelen 130.000 sivil hayatını
kaybetmiştir. Yolda salgın hastalık, açlık, sefalet ve
Ermeni çeteleri yüzünden kırılanlar tahmini olarak
eklendiğinde ölü miktarı 2,5–3 milyon Müslüman
Türk arasında değişmektedir.(3)
1915 olayını gündeme getiren herkes öncelikle bu
gerçeği göz önünde bulundurmalıdır. Esas soykırım,
Ermeni çeteleri tarafından bölgede yaşayan savunmasız Türk ve Müslümanlara yapılmıştır ama bugün
öldürülen o masumların ne adı anılmakta, ne de hakları savunulmaktadır!!!
Devlet tararfından tehcir için kanun çıkarılmış, göç
edecek Ermenilerin ihtiyaçlarının karşılanması için
çeşitli yasal önlemler alınmıştır. Ancak savaş şartları,
Kürt çetelerinin saldırıları, salgın hastalıklar ve kıtlık
nedeniyle çok sayıda Ermeni yolda hayatını kaybetmiştir. Bu kayıpların 100.000 civarında olduğu sanılmaktadır. Türk araştırmacılardan bu rakamı
400,000'e kadar çıkaran olmuştur. Ancak Ermeni Diasporası ve Ermenistan bu rakamı 600.000'den 2,5
milyona kadar geniş bir yelpazede yorumlamaktadır.
(O dönemde Ermeni nüfusu, Ermeni Kilisesi kayıtlarına göre dahi 2,5 milyon yoktu. Osmanlı arşivlerine
göre bu dönemde Ermeni nüfusunun 1-1,5 arasında
olduğu ve nüfusun hiçbir vilayette çoğunluğu oluşturmadığı görülmektedir. Ayrıca bazı bölgelerdeki
Ermeni halk tehcire tabi olmamıştır. Trabzon, Elazığ,
ve daha bir çok bölgedeki ermeniler örnek olarak verilebilir.) Tehcirden sonra ortamın sakinleşmesi ile
birlikte bir kısım Ermeni tebanın tekrar geri döndüğü
de bilinmektedir.(4)
Tehcir kararı kapsamında gerçekleştirilen sevk ve
iskan faaliyetleri 25 Kasım 1915’te vilayetlere gönderilen bir emirle geçici olarak durduruldu, 15 Mart
1916 tarihinde ise genel bir emir ile tehcirin tamamen
sona erdiği bildirildi. Bu esnada henüz iskan edilecekleri bölgelere ulaşmamış Ermenilerin bulundukları yerde yerleştirilmelerine karar verildi. Bununla
beraber, tehcir kararının yürürlükten kaldırılması sürecinin hemen ve sorunsuz bir şekilde uygulanmaya
başlandığını söylemek de mümkün gözükmemektedir. Hükümet, 1915 Ağustos’unun sonlarından itibaren bu kararı birçok defa yinelemek durumunda
kalmıştır. Geri dönüş yolunda olan Ermenilere kolaylık gösterilmesi, ihtiyaçlarının mümkün olduğunca
karşılanması, can ve mal güvenliklerinin sağlanması
ve yolculukları için tren tesis edilmesi yolundaki talimatların resmî belgelerde yer aldığını biliyoruz. Buna
ek olarak emlak ve arazilerin iadesi, yetim çocukların
veli veya cemaatlere teslim edilmesi, din değiştirenlerden isteyenlerin eski dinlerine dönmesi gibi konularda da adımlar atılmış gözüküyor.(5)
Ermeni Patrikhanesi’nin 1921 tarihli kayıtlarına göre
644.900 Ermeni evlerine geri döndü; fakat Ermeni
araştırmacıların çalışmalarına baktığımızda bu geri
dönüşlerden hemen hiç bahsedilmediğini, tehcir esnasında Ermeni toplumunun neredeyse tamamen yok
edildiği görüşünün hakim olduğunu görüyoruz.(6)
Bu durumda asıl amacın, “üzüm yemek değil bağcı
dövmek” olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü soykırım
yalanıyla Türkiye’yi köşeye sıkıştırıp, 4T ile ifade
edilen, TANITIM-TANINMA-TAZMİNAT ve
TOPRAK talepleri gündeme gelecektir. Tanıtım sağlanmıştır, şimdi Türkiye’nin bunu tanımasının yetmeyeceğini, tazminatın da konuşulması gerektiği dile
getirilmektedir. Plan bellidir, uluslararası camianın
yanında Türk halkı da kandırılmaya çalışılmaktadır.
Uyuma ey vatandaşım, gelecek nesillerimizi de töhmet altında bırakmak üzere başımıza çorap örülmektedir. Milyarlarca dolar tazminat taleplerinin yanında
vatan topraklarına da göz dikmişlerdir. 100 yıl önce
kaybettiğimiz Balkanlar’dan sonra varlığımızı sürdürdüğümüz vatanımıza göz dikenler, her fırsatı değerlendirmektedirler...
Son sözümüz ise, eğer soykırım arıyorsanız, Yabancı
diplomatların ve uluslararası kuruluşların gözlemleriyle raporlarına kaydedilmiş ve hepsi de gerçek olan
Balkanlar’da katlettiğiniz 5,5 milyon Türk’e bakınız.
Eğer kalmışsa vicdanınız, belki yüreğinizin bir köşesi
titrer o zaman...
K A
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Y N A K..................................:
www.akintarih.com
www.balkanlar.net
www.wikipedia.org
www.turkcebilgi.com
www.ermenisorunu.gen.tr
www.ermenisorunu.gen.tr
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Sırbistan Meclisi’ni

aşırılar karıştırdı
Sırbistan'da iktidar ortağı siyasi partilerin milletvekilleri ile muhalefetteki aşırı sağcı Dveri
hareketinin milletvekilleri arasında meclis binası önünde gerginlik ve arbede yaşandı

S
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ırbistan'da iktidar ortağı siyasi
partilerin milletvekilleri ile
muhalefetteki aşırı sağcı Dveri
hareketinin milletvekilleri arasında
meclis binası önünde gerginlik ve
arbede yaşandı.
Sırbistan'ın resmi haber ajansı
TANJUG'un aktardığına göre, Dveri
Genel Başkanı Bosko Obradovic'in
yanı sıra partinin bazı milletvekilleri
ile sempatizanları,
Sırbistan Meclisi'nin girişindeki mer-

divenleri bloke ederek, milletvekillerinin içeri girmesini engelledi.
Meclise girmeye çalışan Sağlık Bakanı
Zlatibor Loncar ile Obradovic arasında sert tartışma yaşanırken,
Obradovic Loncar'a "Artık yargılanma zamanı geldi", "Halk sizi yargılayacak", "Her şey bitti" diye bağırdı.
Tartışmanın büyümemesi için Loncar
ile Obradovic'in arasına meclis
güvenliği girerken, Bakan Loncar
daha sonra yan taraftaki girişten meclise girdi.
Loncar'ın gelişinden önce de meclise

Yunanistan'da
sığınmacılara
yönelik öfke
saldırıya dönüştü

Y
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unanistan'da, adalardaki sığınmacıların yeni göçmen kanunu
kapsamında ana karaya taşınması bazı bölgelerde sert tepkilere yol
açıyor. Yunan medyasında yer alan
haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Pella
bölgesinde sığınmacıların yerleştirilmesi planlanan bir otele sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yanıcı madde atıldığı belirtildi.
Saldırganların, çoğunluğu kadın ve
çocuklardan oluşan 57 sığınmacının
yerleştirileceği otelin bazı odalarını
ateşe verdikleri ifade edilen haberlerde, saldırıda can kaybı olmadığı bilgisi yer aldı. Haberlerde, polisin olayla
ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Bu arada, Edessa Belediye Başkanı
Dimitris Giannou, Atina-Makedonya
Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada,
yaşanan olayı kınayarak, bu tür
eylemlerin bölge insanının çoğunluğunun düşüncelerini ifade etmediğini
vurguladı. Yeni göçmen yasasında,
Ege adalarından 20 bin göçmenin ana
karada oluşturulacak yeni kamplara
taşınması, tutuldukları kamplarda
yasa ve kurallara uymayan göçmenlerin iltica hakkından mahrum edilmesi
ve iltica talebi reddedilen göçmenlerin
geri gönderilebileceği "güvenli kaynak ülkeler" ve "güvenli üçüncü ülkeler" listesi oluşturulmasına ilişkin
maddeler de yer alıyor. (AA)

girmeye çalışan bir milletvekili ile
Obradovic arasında tartışma yaşandı.
Arbede sonrasında milletvekilinin
kalabalığın içinden ceketi olmadan
çıktığı görüldü. Protesto eden grup,
üzerinde "Hükümet istifa" ve "Korona
seçimlere mi bağlı?" yazan dövizler
taşırken, sık sık hükümet ve
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
karşıtı sloganlar da attı.
Cumhurbaşkanı Vucic, yaşananlarla
ilgili yaptığı
açıklamada,Sırbistan'daki tüm siyasilerden ve vatandaşlardan meclis

önünde yaşanan olayları kınamalarını
talep etti. Sırbistan İçişleri Bakanı
Nebojsa Stefanovic, meclis önünde
içeri girmeye çalışan milletvekillerine
yönelik şiddete başvurdukları gerekçesiyle 15 kişinin gözaltına alındığını
açıkladı. Stefanovic, yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin gün içinde
mahkemeye sevk edileceğini ve yasaların öngördüğü cezaları alacağını
belirterek, "Şiddet bir yöntem değil.
Farklı düşündüğü için birbiriyle
hesaplaşan insanların yaşadığı bir
ülke inşa edemeyiz." dedi. (AA)

Soydaşlardan Türkiye
ve Yunanistan'a destek
Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünce başlatılan kampanyada toplanan maddi yardım, Yunanistan ve Türkiye’de açılan banka hesaplarına yatırıldı
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atı Trakya’da, Gümülcine
Seçilmiş Müftülüğünce yeni
tip korona virüsle mücadeleye
destek vermek amacıyla başlatılan
kampanyada toplanan maddi yardımın Yunanistan ve Türkiye’deki
ilgili kurumlara ulaştırıldığı bildirildi. Müftülüğe bağlı Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri
Derneğinden (BTCDGD) yapılan
açıklamada, salgınla mücadelede
sağlık sektörlerindeki ihtiyaçların
giderilmesi amacıyla din görevlilerinin kendi aralarında ve halktan topladığı maddi yardımın
Yunanistan ve Türkiye arasında eşit
şekilde paylaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bütün dünyada etkisini şiddetli
şekilde hissettiren salgında sağlık
sektöründeki ihtiyaçları gidermek

KİMİN SÖZÜ GEÇİYOR?

üzere birçok yardım kampanyaları
düzenlenerek katkı sağlanmaktadır.
Bizler de katkı sağlamak üzere,
Rodop ve Evros illeri din görevlileri
olarak kendi aramızda ve halkımız-

dan şu ana kadar topladığımız
maddi yardımları eşit şekilde ülkemiz Yunanistan ve ana vatanımız
Türkiye’nin açılan hesaplarına
yatırmış bulunmaktayız." (AA)

Belgrad’da salgın OHAL’i kaldırıldı

S
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ırbistan'da yeni tip korona
virüs salgınıyla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan edilen
olağanüstü hal (OHAL) kaldırıldı.
Hükümetin önerisi üzerine
Sırbistan Meclisi’nde görüşülen teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.
Karar, yürürlüğe girdi. OHAL'in
kaldırılmasıyla kısmi sokağa çıkma
yasağı uygulamasının da sona
ermesi öngörüldü. Ordu mensupları da artık Kovid-19 ile mücadele

in’de Aralık 2019’da ortaya çıkan korona virüs
Avrupa’da Mart ayında
hayatımıza girdi. Hayatımızı bir
anda alt üst eden, profesyonel iş
yaşamını inanılmaz bir biçimde
sekteye uğratan virüs Avrupa’da
hala güçlü bir biçimde etkisini
gösteriyor. Bazı ülkelerde etkisini yavaşlatmış olan virüs ikinci
dalga ile tekrar yükselişe geçti.
Ülkemizde erken önlem alınması
sayesinde Yunanistan’da İtalya
ve İspanya’da yaşananlar yaşanmadı, çok şükür! Virüsün etkisini azaltmasıyla birlikte ülkede
sıkı tedbirler yavaş yavaş gevşetilerek kademeli olarak kaldırılıyor. İş ve sosyal yaşam kısıtlı da
olsa yeniden başlıyor, normale
dönüş için ilk adımlar atılıyor.
Tüm bunlar yaşanırken İslam
alemi için on bir ayın sultanı
Ramazan başladı.
Her birinizin Ramazan ayı mübarek olsun, hayırlara vesile olsun!
Virüs nedeniyle alınan önlemler
nedeniyle geçmiş yıllarda olduğu
üzere hep birlikte iftar sofralarında buluşamıyor, camilerde hep
birlikte namaz kılamıyoruz. Aynı
şekilde Hıristiyan dostlarımızın
Paskalya Bayramı da buruk
geçti. Tarihte ilk kez Vatikan’da
Papa, cemaatsiz Paskalya ayini
gerçekleştirdi. Teknik imkanlar
sayesinde ayini tüm Katolikler
evlerinden izleyebildi. Katolikler
gibi ülkemizde Ortodokslar da
Paskalya’yı evlerinde, sevdiklerinden uzakta kutladılar. Toplu
dini törenler yasak olduğu için
Ortodokslar da ayin için kilisede
bir araya gelemedi. Virüs
Ortodoks-Katolik ya da
Müslüman tanımıyor. Bu zorlu
dönemde herkes evlerine kapanmak zorunda kaldı. Ancak ülkemizde bazı çevreler koronavirüsü
bahane ederek fırsat bu fırsat
mantığıyla bu mübarek Ramazan
ayında çeşitli kısıtlamalar koymaya başladılar. Önce Ramazan
boyunca hoparlörden ezanların
okunmaması gündeme geldi.
Gümülcine’nin Harmanlık
mahallesindeki cami ile
Şapçı’daki Hamidiye Camii’de
cemaatin belirlediği imamlar varken cemaatin rızası olmadan
tayinli müftü naibi yeni imamlar
atadı. Ardından ülkede tüm toplu
ibadetler yasak olmasına rağmen
güya Hebilköy’de imamımız
camide toplu namaz kıldırıyor
diyerek imamımızı ifadeye çağırdılar. Şimdi de Ramazan boyunca sahurda davul çalınması
engellenmeye çalışılıyor.
Tüm bu dini kısıtlamalar hiç bir
yasal gerekçe olmaksızın keyfi
olarak gerçekleştiriliyor. Bazı
çevreler dini gelenek ve göreneklerimizi hedef almış durumdalar.

kapsamında sokaklarda görev yapmayacak. Öte yandan, salgının
tamamen sona ermediği göz önünde bulundurularak, 50'den fazla
insanın bir araya gelmesi meclis
kararıyla yasaklandı. Sosyal mesafe-

ye uyulması ve maske ile eldiven
takılması zorunluluğu da getirilirken, eğitime online olarak devam
edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca,
düğün ve benzeri etkinlilerin de 15
Haziran'dan sonra yapılması kararı
alındı. Bu arada, meclisteki oturumda aşırı sağcı milletvekili Bosko
Obradovic, salonda düdük çalarak
oturumu protesto etti. Obradovic,
bir süre sonra meclis salonundan
çıkarıldı. Sırbistan'da Kovid-19
nedeniyle yaşanan can kaybı 203'e
çıkarken, vaka sayısı da 9 bin 791
oldu. (AA)

Sanki bölgemizde hükümet değil
başka güçlerin sözü geçiyor! Bu
keyfi uygulamalar karşısında
ülkemizin idarecilerini göreve
çağırıyorum! Batı Trakya
Türkleri olarak çok zor zamanlar
yaşadık, biz zor zamanlarda
ayakta kalmayı iyi bilen bir toplumuz. Şimdi korona virüs ile
mücadele ederken emrivaki ve
keyif uygulamalarla dinimize,
dini geleneklerimize yapılan
müdahaleler karşısında sessiz
kalmayacağız, moralimizi de
bozmayacağız. Elbette bu zor
zamanlar geçecek, biz yine birlik
içerisinde yolumuza devam edeceğiz, yeter ki sağlık olsun! Her
birinize hayırlı Ramazanlar diler,
şimdiden herkesin mübarek
Ramazan bayramını can-ı gönülden tebrik ederim.
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ŞAFAK SOL’UN
KALEMİNDEN…

Annemsiz bir
‘Anneler Günü’
dAhA…
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Bosna’daki Türk firması
pandemiyi fırsata çevirdi
Termo izolasyon imalatı ve taşımacılık yapan "Temax BH" isimli Türk yatırımı,
Bosna Hersek'te Kovid-19 salgını nedeniyle birçok kişinin işsiz kaldığı bir dönemde yeni personel alımı yaparak ülke ekonomisine katkısını sürdürdü
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osna Hersek'in kuzeydoğusundaki Orasje'de
5 yıldır faaliyet gösteren "Temax BH" isimli Türk
firması, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle
birçok insanın işsiz kaldığı
bir dönemde istihdam artışına giderek ülke ekonomi-

sine katkı sağlamaya devam
etti. Termo izolasyon imalatı
ve taşımacılık yapan Temax
BH, Kovid-19 salgını döneminde hem mevcut çalışanlarını korumayı hem de
geliştirdiği yeni proje sayesinde istihdamını artırmayı
başardı. Temax BH Genel
Müdürü İsmail Onur Dişli,
Türkiye, Belçika ve ABD'de
de faaliyet gösterdiklerini

aktararak, 2015 yılında
Bosna Hersek'te termo izolasyon imalatı yapmaya başladıktan sonra ürün
gruplarına nakliyeyi de eklediklerini söyledi.
Bugün EPR, EPS ve XPS
imalatı da gerçekleştirdiklerini belirten Dişli, "Firma,
Bosna Hersek'e bugüne
kadar 10 milyon avronun
üzerinde yatırım yaptı. Yatı-

rım miktarından daha
önemli olan bir şey var; kazançlarımızı ülke dışına taşımak yerine bu ülkede
yatırıma devam ediyoruz."
dedi. Dişli, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemeye
verilen isim olan XPS'in daha
önce Bosna Hersek'te hiç üretilmediğini vurgulayarak,
Bosna Hersek'in her köşe-

sinde görünür bir firma olmayı amaçladıklarını kaydetti. İsmail Onur Dişli, Bosna
Hersek'in, hem konumu hem
de çalışma gücü bakımından
önemli bir yatırım noktası olduğuna işaret ederek, salgın
öncesi dönemde firmanın 60
çalışanı olduğunu, krizin başlamasıyla tasarruf etmek yerine istihdamı artırmaya
çalıştıklarını söyledi. (AA)

Balkan Üniversiteler Birliği’nin
genel kurul toplantısı ertelendi

T
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rakya Üniversitesi öncülüğünde 2014 yılında, Edirne’de
kurulan, Trakya Üniversitesi’nin Daimi Genel Sekreteri ve aynı
zamanda Kalıcı Yönetim Kurulu
Üyesi olduğu Balkan Üniversiteler
Birliği’nin (BUA), Romanya’nın başkenti Bükreş’te, Bükreş Üniversitesi
ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan “6. Genel Kurul Toplantısı”,
Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri
bir tarihe ertelendi.
www.haberler.com sitesinden alınan
bilgilere göre; 2015 ve 2016 yıllarında Edirne’de Trakya Üniversitesi,
2017’de Sofya’da St. Kliment Ohridski Üniversitesi, 2018’de Kalkandelen’de Tetova Üniversitesi ve
2019’da Selanik’te Aristotle Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Üniversiteler Birliği
Genel Kurul Toplantısı bu yıl Bükreş Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecekti.

Yönetim Kurulu’nun önceki dönem
başkanı Aristotle Üniversitesi, gelecek dönem başkanı Tuzla Üniversitesi, Daimi Yönetim Kurulu Üyesi
Trakya Üniversitesi ile mevcut
dönem başkanı Bükreş Üniversitesi’nden oluştuğunu ifade
eden Balkan Üniversiteler Birliği
Dönem Başkanı ve Bükreş Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mircea

Yunanistan'da "boş
sandalye" protestosu

Y
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unanistan'ın başkenti Atina'da,
yeni tip korona virüs (Kovid-19)
salgını önlemlerinden
dolayı zor bir dönemden geçen restoran ve kafe sahipleri,
''boş sandalye'' protestosu düzenledi. Sokağa çıkma yasağı ve
ülke genelinde dolaşıma getirilen kısıtlamaların 4 Mayıs
itibariyle kaldırıldığı
ülkede, kuaför ve kitapçı gibi bazı küçük
işletmeler açılırken, kafe ve restoran
sahipleri "boş sandalye" adı altında
protesto gerçekleştirdi. İş yeri sahipleri, işletmelerinden getirdikleri yaklaşık 150 sandalyeyi parlamento
binasının da bulunduğu Sintagma
Meydanı'na koyarak hükümete mesaj

gönderdi. İş yeri sahipleri, mesleklerinin geleceği konusunda endişeli olduklarını dile getirdi. Yunanistan
Restoranlar ve İlgili Meslekler Federasyonu'nun (POESE) aldığı kararla
düzenlenen protestoda, restoran ve
kafe sahipleri, koronavirüsten dolayı
mesleklerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, kira
bedellerinin hükümet
tarafından karşılanmasını ve yüzde 6'ya
varan vergi indirimi
talep etti. Federasyonu Başkanı Yorgos Kavathas, hükümetin restoran ve kafeleri destekleyen
kararlar almaması halinde birçok mekanın kapanacağını söyledi. "Boş sandalye" gösterileri, başta Selanik ve
Patra olmak üzere ülkenin birçok kentinde de düzenlendi. (AA)

Dumitru, “Dünyanın en aktif üniversite birliklerinden biri olan Balkan Üniversiteler Birliği, gün
geçtikçe büyüyen ve ilişkilerini
daha da güçlendiren bir yapıya
sahip. Bükreş Üniversitesi olarak ev
sahipliğini üstlendiğimiz Genel
Kurul Toplantısı için tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Ancak toplantımızı salgın nedeniyle ileri bir

tarihe ertelemek durumunda kaldık.
Bu süreçte çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda 80 olan
üye üniversite sayımızı kısa süre
içerisinde 100’e çıkarmayı ve yeni
ortak çalışma grupları sayesinde
ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi
hedefliyoruz. Aldığımız bayrağı
daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Bulgaristan’da lokanta, pastane
ve büfeler açılmaya hazırlanıyor

B
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ulgaristan'da lokanta, pastane ve
büfe gibi işletmeler, 7 Mayıs’tan
itibaren belirli koşullarda hizmet
vermeye başlamak için hazırlıklarını
tamamladı.
Başkent Sofya’daki iş yeri sahipleri,
hizmete başlamak için her türlü önlemleri aldıklarını söyledi. Lokanta sahipleri, yüzde 20 olan vergi oranının
yüzde 5'e indirilmesi için vitrinlerine
yazı asacaklarını açıkladı. Bulgaristan
Lokantacılar Birliği (BAZ) Başkan Yardımcısı Marin Sotirov, yaptığı açıklamada, sektörün ciddi kayıp verdiğini,
işverenlere bazı imtiyazların tanınması gerektiğini belirtti. Sotirov, vergi
oranının yüzde 20’den yüzde 5’e indirilmesi çağrısı yaptı. Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, yaptığı
açıklamada, 7 Mayıs’ta lokanta, pastane ve büfe gibi işletmelerin belirli
koşullarda kısmi olarak hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Donçev,

“Seher yeli bizim ele gidersen nazlı yâre küstüğümü söyleme…”
öyle tasvir eder acıyı mısralar…Benim
acımın tasviri ise 10 Mayıs 2015…
Annemi toprağa verdiğim gün…
O güne kadar en büyük korkumdu annemi
kaybetmek.
Bazen rüyalarıma girerdi birileri; “Annen
öldü” derlerdi. İnanamazdım. Musalla taşında
annesinin cansız bedenine bakan bir çocuk
olurdum. Ağlaya ağlaya uyanıp sarılırdım anneme. Yaşamın koşuşturmacası içinde kâbuslarımı unutsam da, onu kaybetme düşüncesi
bile depresif bir hale büründürürdü beni. Televizyonlarda yetiştirme yurtlarındaki bakıcılarına ‘Anne’ diye sarılan yavruları izlediğimde
bir hüzün kaplardı içimi. Acıklı bir tiyatro gibi
izlerdim…
Ta ki o güne kadar…
Annemsiz geçen 5 yılın ardından yine geldi bir
Anneler Günü…
İlk öğretmenimi, arkadaşımı, sırdaşımı, dostumu, canımın parçasını kaybettiğim gün…
Kaderin cilvesine bakın ki, hediyelerin hazır,
paketlerin pırıl pırıl olduğu, etrafın biraz orkide biraz da hanımeli kokularıyla kaplandığı
bir Anneler Gününde kaybettim güzel annemi…
İşte bunun adı acı…
Tiyatro değil, gerçek…
Filmler, melodramlar anlamını yitiriyor bazen
böyle durumlarda…
Her vedanın ardından kendine dönüyor insan.
Ben de öyle oldum. Uzun süre kendime gelemedim. Altı ay elimi kolumu kaldıramadım,
çalışamadım. “Gidemez” dedim, “Benim
annem ölemez…”
Sokaklarda, parklarda gezdim. Gözlerim,
ruhum hep annemi aradı…
Giydiği kazağı, su içtiği bardağı, falanca gün
filanca yerde söylediği bir sözü… Yanağımı
okşayışı, bana bakışı… Anılarıyla hep bekledim, bir köşeden çıkacağı günü…
Elinde bahçesinden topladığı kırmızı gülleriyle
çekilmiş fotoğrafına bakakaldım. O gülleri
Anneler Gününde bana vermek için topladığını söylemişti.
Hala dimdik ayakta duruyorsam bunun mimarı
annemdir.
O öğretti bana hayatın gerçeklerini…
Biten günün ardından yeni bir sabaha uyanmanın ne demek olduğunu…
Bunu bana neden öğrettiğini, yokluğuna hazır
olmayı, onu toprağa emanet edince anladım.
Ve büyüdüm…
En büyük destekçilerim, iki yavrumla birlikte
ben de büyüdüm…
Evet, her ayrılığın ardından kendine dönüyormuş insan…
Önce kırılıyor, sonra rüzgarda ufalanıyor.
Sonra ne mi oluyor?
Geriye kalan parçaları tek tek toplayıp yeniden
yerine oturtuyor, yoluna devam ediyor…
Çok özlüyorum annemi, çok…
Belki klişe bir söz olacak ama ‘Keşke’ demeden, yaşarken değerini verin annelerinize…
O acıyı yaşamadan, arkasından gözyaşı döktüğünüz öteki sorunlar, pembe dertler size saçma
gelmeden annenizin kıymetini bilin.
Eğer “Off anne ya!” diyebileceğiniz bir anneniz varsa ellerinizi açın ve Yaradan’a şükredin… Karşılıksız iyilik ve sevginin timsali tüm
annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun…
Senin de anneciğim, senin de meleğim; Anneler Günün kutlu olsun…
Seni seviyorum…
İzmir Ticaret Odası
Sağlık Grubu Meslek Komitesi Üyesi

İmtiyaz Sahibi Rifat SAİT
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü sevilay sait

YAYIN KURULU

TEMSİLCİLİKLER

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL
İSMET TOPALOĞLU
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ
BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO
ATA ATUN
İLBER ŞİYAK

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

ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU

KKTC Mehmet ALDEMİR

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ

Kosova-sırbistan-MaKedonya

İsmail Cemalettin Demirpençe

masalar arasındaki mesafenin 1,5
metre olacağını belirterek personelin
maske ve eldiven kullanacağını belirtti. İşverenlerin vergi indirimi taleplerine değinen Donçev, sektördeki
yüzde 20 olan verginin değiştirilmeyeceğini duyurdu. Bulgaristan hükümeti, geçen hafta yaptığı açıklamada,
ülkede 13 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 13 Mayıs'ta kaldırılmasına karar vermişti. (AA)
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Korona salgınından sonra
Dünyada ekoloji nasıl olacak?
10 Mayıs 2020
Pazar

1

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs salgınından sonra dünya da hiçbirşey eskisi gibi olmayacak gibi geliyor. Dünya da yaşamı etkileyen bu korona virüsün yaydığı salgın hastalığa gelişmiş
ülkelerin de bu pandemine hazırlıklı olmadığı, ülkelerin sağlık sistemlerini sorgulama gerektiği ortaya çıkmıştır.

T

ürkiye Tabiatını Koruma
Derneği’nin Ayvalık Temsilciliği olarak;
Çin’in Wuhan
kentinde ortaya
Bülent ÖZGEN çıkan ve dünyaya yayılan
Türkiye Tabiatını Koruma
Derneği Ayvalık Temsilcisi
korona virüs
Bulent1957@hotmail.com salgınından
sonra dünya da
hiçbirşey eskisi gibi olmayacak gibi
geliyor. Dünya da yaşamı etkileyen bu
korona virüsün yaydığı salgın hastalığa gelişmiş ülkelerin de bu pandemine hazırlıklı olmadığı, ülkelerin
sağlık sistemlerini sorgulama gerektiği
ortaya çıkmıştır. Wuhan da olduğu
gibi batı dünyasında da, Metropollerin
kırsallara doğru hızlı kentleşerek genişlemesi, bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla yaban
hayatla temasla, yaban hayvanlarının
yaşam alanlarının yok edilmesi sözkonusudur. Bu anlam da insanlar, doğal
hayata aşırı müdahale etmesi sonucu
dengeler bozulunca da yaban hayvanla bu yakınlaşma günümüz de küresel tehdite dönüşmüştür. Salgından
önce;bildiğimiz gibi Amazonlarda ve
Avustralya’da devasa yangınlar yaşandı. Bu yangınlar ile küresel ısınma
arasında ilişki çok açık biçimde ortadadır.

liyor. Özellikle sıcak bölgeler için binalarda çatı ve cephelerinde kullanılan
serin malzemeler, ışığı yansıtır ve bu
malzemelerin ısıyı yayılım yolu ile ortama bırakma oranı yüksektir. Serin
malzemelerle üretilen “serin çatı ve
cepheler” binalar da ayrı bir konfor ve
ekonomi sağlamaktadır. Serin çatılar,
serin malzemeler kullanılarak güneş
ışınlarını yansıtan, özellikle sıcak iklim
bölgelerinde yaz aylarında binanın soğutulmasına yardımcı olarak bina kullanıcılarının enerji ihtiyaçlarını önemli
bir ölçüde azaltan sürdürülebilir bir
çatı teknolojisi olarak tanımlanabilir.
Serin çatılar, özgül ısı ve termal yayılım değerleri düşük, termal iletkenlik
değeri yüksek yüzeylerdir.

KÜRESEL ISINMA

zemeleri belli bir depolama sürecinden
sonra enerjiyi tekrar geri verirler. Bu
yüzden, şehirlerde yaşayanlar, caddelerde, sokaklarda, hatta parklarda bile
gezerken bu yapı malzemelerinden
yansıyan sıcaklıkları hissederler. Bu
durum sıcaklıkların insanlar üzerindeki etkisini daha fazla artıran temel
faktörlerden birisidir Yaz mevsiminde
çok sıcak olan şehirler, yeni binaların
çatılarında bahçe yapılmasında, mevcut çatıların açık renk boyanmasında,
yolların açık gri olmasında, sokaklara
ve açık alanlara ağaç dikilmesinde
ısrar ederek çeşitli önlemler alıyorlar.
Kırsal alanlarda bile çiftçiler tarafından
seçilen ürün türünün bir etkisi vardır güneş ışığının arpa yüzde 23'ünü,
şeker pancarı da yüzde 26'sını uzaya
yansıtır. Ne yazık ki, bunların hiçbiri
küresel ısınmayı durdurmuyor ama
yavaşlatıyor ve biraz daha zaman kazandırıyor. Bu süreçte iklim ve ekoloji
krizi göz ardı edilmemeli ve siyasi
gündemden çıkarılmamalı.

Korona virüs ile iklim krizi arasında
doğrudan bir ilişki kuramayız. Kurmamız için bilimsel verilere ihtiyaçımız
vardır. Öncelikle ifade etmem gerekirse korona virüsü bizler için bir test
olmuştur. İklim değişikliği ile dolaylı
etkisine geçmeden önce iklim değişikliğinden bahsetmek istiyorum. İklim
krizi; insan sağlığı açısından en büyük
küresel krizdir. Öncelikle iller de İklim
Büyükşehir Belediye Başkanlığında;
İklim Değişikliği Daire Başkanlığı, ilçe
Belediyeler de ise Belediye bünyesinde
iklim değişikliği şubesi; 8 NİSAN 2020
gün ve Sayı :31093 sayılı resmi gazete
de yeni yayınlanan, BELEDİYE VE
BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM
KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK ile noksanlık giderilmiştir. İklim krizinde başarı elde edilmek isteniyorsa önce Belediye
Başkanlar daha sonra belediye de tüm
çalışanlar eğitime alınmalıdır.Çünki
iklim değişikliğinde başarı
kazanmak,çözüm yolları üretmek
takım çalışmasını gerektirir.

SERİN ÇATILAR

Yaz aylarında insanlar özellikle siyah
ve koyu elbiseler genelde giymezler.
Çünkü güneş ışığını, bu koyu elbiseler
çeker, vücudumuza verince hararet
olur. Çatılar da öyle. Koyu renkli çatılar ışığı emerler. Tekrar ışığını yansıtmazlar. Tüm sıcaklığı binaya verirler
ki bina da klimasız oturmak imkansız
hale gelir. Avrupa’da ve bazı diğer ülkelerde çatıların rengi beyaz veya ışığı
yansıtabilen renklerden seçilmiştir. Hayatımızın önemli bir bölümünü yaşadığımız binalarda da iklim
değişikliğine karşı önlem alınması değişiklikler yapılması gereğini ortaya çıkarıyor. Bu da değişik sektörlerin bir
araya gelmesi ile oluşan inşaat sektöründe konu üzerinde çalışmaları tetik-

ÇATI BAHÇELERİ

Dünya şehirleri, artan kentsel sıcaklıklarla mücadele etmek için açık renkli
yollar ve çatı bahçeleri gibi kentsel ısı
adası etkisini azaltan tedbirler alıyor.
Belediye Başkanları ilçelerinde çarpık
kentleşme, ısı adacıkları oluşmaması
için tedbir almak zorundadır. Büyük
yerleşim birimlerinde yaşayan insanların hissedilen hava sıcaklıklarına ilave
olarak şehirler üzerinde oluşan ısı adacıklarından da etkilenmesi kaçınılmazdır. Isı adacıklarının temel nedeni ise
şehirleri oluşturan tüm yapıların imal
edildiği malzemelerdir. Gün boyunca
güneş enerjisi depolayan bu yapı mal-

İKLİM İLETİŞİMİ

Küresel ölçekte yaşanan krizin ekonomik, politik ve sosyal etkileri dakikalar
içinde değişiyor. Salgın, ülkelerin ve
küresel sistemlerin büyük şoklar karşısında ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne sermenin yanı sıra önemli
dersler sunuyor. Mevcut krizi iklim
değişikliğiyle ilişkilendirme ihtiyacının
temel bir sebebi var; yaşanan krizden
dersler çıkarmak ve iklim risklerine
karşı hazırlıklı olmak amacıyla kırılganlık, dayanıklılık, sistematik tehditler ve toplumun doğası üzerine
düşünmek gerekiyor. İletişim yapılırken, COVID-19 salgınının insanlık
üzerinde sebep olduğu trajediye dikkat çekilmesi; virüsün yayılmasını engellemek ve krizi yaşayan insanlara
yardım etmek amacıyla acil önlemlerin
önemine vurgu yapılması gerekiyor.
Korona virüsü, iklim değişikliğine bir
çözüm değildir. Salgın sebebiyle karbon emisyonlarının ve hava kirliliğinin
kısa vadede azalmış olması sevinecek

bir durum olup kutlanacak bir gelişme
değildir. Hiçbir şey insan hayatından
önemli değildir. İklim krizi için başka
çözüm yolları bulmamız gerekmektedir. Korona virüs krizinden çıkarılan
en önemli ders, erken hareket etmenin
ne kadar önemli olduğudur. Bu nedenle, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması ile ilgili riskler
konusunda harekete geçmeliyiz.
“Dünya eşi benzeri görülmemiş bir
kriz içerisinde. Sadece birkaç haftada
tüm dünyayı sarsan COVID-19 küresel
salgını, büyük çaplı bir insanlık trajedisine ve hâlâ tüm etkilerini öngöremediğimiz tarihi bir ekonomik aksamaya
yol açtı. Odak noktamızda ise küresel
salgın ve yol açtığı olumsuzluklar ile
mücadele etmek bulunuyor. Pandemiden çıkarılabilecek ders, erken harekete geçmenin hayati önem taşıdığı.
Yani, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik
kayıplarının risklerini ve maliyetlerini
azaltmak istiyorsak, taahhütlerimizin
arkasında Avrupa Komisyon’u, bu
krizi atlatırken Avrupa Yeşil Düzeni’ni
bir çerçeve olarak kullanmaya ve böylece hareketin hızının kesilmemesini
sağlamaya davet ediyor.

KRİZİN NEDENLERİ

-Doğayı kökten değiştiriyoruz; dünyada el değmemiş hiçbir yer yok.
- Arazi bozunumunun/topraktaki değişimlerin büyük bölümünden sorumlu olan tarım ve madencilik

doğanın yok olmasına neden oluyor.
- Doğa bizim hızımıza ayak uyduramıyor ve biz eylemlerimizin bedelini korkunç bir şekilde ödüyoruz
- Son dönemdeki neredeyse tüm pandemiler hayvanlardan kaynaklandı
ancak hastalıkların yayılmasına insan
faaliyetleri sebep oldu.
- Dünyamızı insanlar için giderek daha
tehlikeli hale getiriyoruz, doğayı daha
fazla yok saymayı göze alamayız.
- Doğaya iyi bakarsak doğa da bize iyi
bakar, doğa biz insanların çabalarına
güç katar.
- Dünyamızı insanlar için giderek daha
tehlikeli hale getiriyoruz, doğayı daha
fazla yok saymayı göze alamayız
- Doğayla barışık iyileşme yöntemleri
hepimiz için çok daha iyi ve gerekli
önleme tedaviden yeğdir
Gelecekteki pandemi riskini azaltmak
için atabileceğimiz en acil adımlardan
birisinin doğayı korumak olduğunu
göreceğiz
- Yap insan, sağlık ve çevre sektörü bütünleştirilmelidir (Tek Sağlık Yaklaşımı). ısal değişimlerin biyoçeşitlilik
kaybını arttırmak yerine telafi etmesini
sağlamalıyız.
- insan, sağlık ve çevre sektörü bütünleştirilmelidir (Tek Sağlık Yaklaşımı).
- Ormanlık alanlarda ve yüksek hastalık riski taşıdığı belirlenmiş diğer alanlarda ortaya çıkan hastalıkların
izlenmesine ve bu hastalıklara müdahale edilmesine yönelik yatırımlar arttırılmalıdır.

DERS ÇIKARILIR MI?

Salgını atlattıktan sonra sormamız gereken çok soru olacak. Örneğin 1 Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan bir
virüs nasıl oldu da 3 ay gibi kısa bir
sürede tüm dünyaya yayıldı sorusu
bence virüs hangi hayvandan insana
geçti sorusundan çok daha önemli.
Cevabının küreselleşme ve tüm dünyada hâkim olan kapitalist ekonomik
sistem olduğu açıkça belli olduğu bu
soruya yeni sorular da eklenebilir. Örneğin bu salgından bir ders çıkartabilecek miyiz? İklim kriziyle mücadele
etmek ve seragazı salımlarını azaltmak için küresel ölçekte adımlar atılabilecek mi?
Yapılması gerekenler az çok biliniyor.
Örneğin benzeri salgınların bir daha
yaşanmaması için yaban hayvanları ticaretinin yasaklanması ve avcılığın
önlenmesi ilk akla gelenler. Ancak
ekosistem tahribatlarını önlemez ve
iklim değişikliğini durdurmazsak bu
önlemlerin tek başına yetersiz kalacağı
da ortada. Bilim insanlarının yıllardır
ekolojik kriz ve iklim krizi ile ilgili
uyarıları, bu krizlerin önlenmesi için
yaptıkları öneriler karar vericiler tarafından çok fazla önemsenmedi. Geldiğimiz noktada yaşanan salgın
musibeti, bilim insanlarının nasihatlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar mı?
Bir musibet bin nasihatten iyi midir?

DEVAMI GELECEK...
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SUÇLU
YOKTUR
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rtık gündemimiz korona. Beni de en çok
rahatsız eden konu “Akıl tutulmaları”…
Hepimiz yeni çıkacak ilaç keşiflerini,
mezenkimal hücre aktarımını, immünglobulinleri,
aşıları düşünüyoruz. Yeni trend ivermektin’i araştırıyoruz var gücümüzle. Hidroksiklorokin “out”, ivermektin “in”. Başka bir deyişle sıtma ilacı gitti, uyuz
ilacından fayda arıyoruz. Biraz zihnimizi zorladığımızda hepimizin işlerini bilgisayarla hallettiğini biliyoruz. A virüsü, B virüsü, C virüsü derken hangi
anti-virüs programının neye çare olduğunu unuttuk
gidiyoruz. Daha geriye gittiğimizde ise çok değil
merak etmeyin 5-10 yıl öncesine kadar masaüstü bilgisayarlarımızda hepimiz kırık Windows XP ile
anti-virüssüz işlerimizi paşa paşa görüyorduk.
İşlerimiz aksadığında ilk zamanlar bilgisayar tamircilerinde, internet kafelerde ve zamanla evde kendi
kendimize format atar hale gelmiştik. Hatta rutine
bindiren sıkıntının gelmesini beklemeyip aylık format atan bilgisayar dehası arkadaşlarımız vardı.
Hayatımıza dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar
girdi. Yavaş yavaş elimiz para görmeye başladı, dizüstü bilgisayarlar farklı isimler almaya başladı.
Tabletler, akıllı telefonlar aklımızı aldı, her şeyimiz
oldu ve biz anti-virüssüz yaşayamaz hale geldik.
Sizlerde yaşıyorsunuzdur. Programı yüklüyorsunuz
anca 1 ay rahat nefes alıyorsunuz. Aldığınız anti
virüs şirketi bile korumada açıkların var, yükseltmek
ister misin diye sormaya başlıyor. O sorduktan sonra
rakip firmalar şu eksik şuna açıksın demeye başlıyor.
Bilgisayarlarımızın hızının düşmeyeceğini bilsek ve
utanmasak her şirketin programını alacak hale geldik, getirildik.

‘AKIL TUTULMALARI’

Kısacası korona gelmeden önce akıl tutulmalarımız
başlamıştı. Bir şekilde günü kurtardık deyip her şeye
“eyvallah” deyip yaşayıp gidiyorduk. Ama Balkanlar
yerine Çin’den gelen “alçak virüs basıncı” ile hayatımız birden buz kesti. Neye uğradığımızı şaşırdık.
Her şeyi yaşadığını, artık hayatta öğreneceği bir şey
kalmadığını düşünen ben ve benim gibi diğer X
kuşağı gençler bile neye uğradığımızı şaşırdık. Y ve
Z kuşağının akıbetleri hayrola. Herkes neyi niye
dediğini bilmeden tekerrür edip duruyor: “Sokağa
çıkma, sokağa çıkma”. Çok az insan güvendiği bir
doktora sokağa çıkmayınca ne olduğunu sorabilmiştir. Çünkü dönem akıllı telefon tablet dönemi “aç
bak ” dese, ne diyebilirdi ki. Sadece bir hastam
“Bana günlük 30 dakika yürüyeceksin demiştiniz,
şimdi sokağa çıkma diyorlar. Arada kaldım bana ne
önerirsiniz?” diye telefon açıp sordu. Bir diğer konuda sosyal izolasyon. Doğru mu doğru. Ama dışarıda
insanlar bir şekilde market için ya da başka bir ihtiyacı için çıkmış mı çıkmış, ama maskesini üzerine
de güneş gözlüğünü takmış arkadaşına merhaba
demekten korkuyor, yolunu değiştiriyor veya görmezden gelmeye çalışıyor. Dinlediğin otoriteler hızla
oluşturulan kılavuzlar sana ne dedi:

Yunanistan’da türk
asıllılardan türkçe talebi
Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlık kurumları, Türk nüfusun bulunduğu bölgelerdeki devlet anaokullarının ders programına Türkçe dersinin dahil edilmesi talebinde bulundu

D
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ostluk Eşitlik Barış Partisi
(DEB), Batı Trakya Azınlığı
Kültür ve Eğitim Şirketi
(BAKEŞ), Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Batı
Trakya Azınlık Okulları Encümenler
Birliği (BTAOEB) tarafından yayımlanan ortak açıklamada,
Yunanistan Eğitim Bakanlığınca gelecek yıldan itibaren bazı anaokullarında

uygulanması planlanan "Anaokulunda
İngilizce Dil Etkinlikleri" adı altındaki
pilot uygulama kapsamında, azınlığın
yaşadığı bölgelerdeki anaokullarında
İngiliz dilinin yanı sıra Türkçenin de
öğretilmesi istendi.
Türk Azınlığın, Lozan Antlaşması uyarınca eğitim özerkliği ve hakları bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Azınlık tarafından ifade edilen hassasiyetler de göz önüne alınarak bu
uygulamaya azınlığın yaşadığı bölge-

A
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vrupa Birliği’ne (AB) 2007'de
katılan Bulgaristan’da 9 Mayıs
Avrupa Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Rumen
Radev ve Yardımcısı İliyana Yotova
başkent Sofya’daki Meçhul Asker
Anıtı’na çelenk koydular. Ardından
Cumhurbaşkanlığı önünde ulusal
marş ile AB marşları eşliğinde
Bulgaristan ve AB’nin bayrakları yükseltildi. Radev, basına açıklamasında,
“Bu zor günlerde ayırıcı çizgiler çekmek yerine ortak menfaatlerimizi
düşünmeliyiz.” dedi. Öte yandan kent
merkezinde bulunan 36 metrelik
“Kurtarıcı Kızıl Ordu Anıtı” önünde
Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği mensupları, ülkedeki Rus diaspora temsil-

2- konuşma süresi

3- Temasta bulunulmaması.

Demek istediğim
http://renalhealthcare.blogspot.com/2020/04/coronavirus-covid-19-ile-yeniden-dogmak.html önceki
yazımda da dediğim gibi zihinlerimizin açık kalmasına yardımcı olalım. Hayatımızı felç eden yazılım
virüslere kısa zamanda çözümler bulan bizler bugün
bu kadar aciz kalmamalıyız. Yazılım virüslerinin her
yıl yenilendiği gibi bu koronalarında yenilenerek
hayatımızda var olacaklarını unutmayalım.
Çocuklarıma korona virüsün yarattığı hastalığı anlatırken kullandığım hikayeyi sizlere de öneriyorum.
Onlara dönem sonu ve yıl sonu sınavlarının olacağını bildiklerini, bu sınavları geçebilmek ve başarılı
olarak üst sınıfa geçebilmeleri için birkaç yol olduğunu söylerim. Birincisi dersi derste anlayıp, ödevlerle destekleyerek sınav günü öncesi kısa bir tekrarla rahat sınava girmek; ikincisi ise, şansın yardımı
burada önemlidir, son günlerde hızla ezberlemeye
çalışıp sınavları geçmiş gibi yapmak. İkisinde de belgede başarılı yazar ve sınıfını geçmiş sayılırsın hatta
mezun bile olursun. Ama ikincide başarısız olma
ihtimalin daha yüksektir, risk alman gerekir.
Yaşadığımız bugünleri böyle görüyorum. Hepimiz
bu korona ile imtihanımızı olacağız. Hafif, orta veya
ağır klinikle dönemimizi tamamlayacağız. Öneriler
bunun için veriliyor. Bildiğiniz gibi çiçek aşısı,
çocuk felci (polio) aşısı dünya üstündeki son çocukta
aşılanıp immünizasyonu sağlanıncaya kadar dünyadan silinmedi. Jose Saramago’nun Körlük adlı eserinde de dediği gibi “Salgında suçlu yoktur, hepimiz
kurbanız”. Bu bilince ulaşmamız gerekiyor.
Şehirlerde insanlık ölmüş deyip memleketlerine, yazlıklarına, temiz alan diye kaçan sözde aydının sade
vatandaşın şehirde evine girmemesinden ne farkı
kaldı? Bu ülke ne yokluklardan bugünlere geldi. Ne
savaşlar, salgınlar, kıtlıklar atlattı. Hep bir olup,
takım olup bugünlere geldi. Hậlậ aile büyüklerimizi
dışarıda yemek yemeye götürsek rahatsız olduklarını
hissettirirler. Hep o klasik sözleri tekrar ederler: ” O
parayla kaç kilo kıyma alınır, kaç ev doyar sen biliyor musun?”.

Toparlamak gerekirse hepimizin kurban konumunda
olduğumuzu unutmayalım ve en kötü durumdaki
insanımız kurtulmadan korona illetinden kurtulamayacağımızı hep hatırlayalım.

www.timebalkan.com sitesinden alınmıştır…

de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Bildirgesi'nden doğan bir hak olarak
azınlığımızın bu talebi
ivedilikle Yunanistan'ın yetkili makamlarında artık karşılık bulmalıdır."
Yunanistan'da 2017'de başlatılan mecburi anaokulu uygulamasıyla, azınlık
çocukları ilkokul öncesinde zorunlu
olarak Yunanca eğitim veren devlet
anaokullarına gidiyor. Türk Azınlığın,
Yunanca ve Türkçe olmak üzere çift
dilli ana okul talebi ise Yunan makamlarınca cevapsız bırakılıyor. (AA)

Sofya’da 9 MAYIS kutlaması vardı

1- İzolasyon mesafesi,

Bunlara dikkat etmek yeterli iken ve sen dışarıya bir
şekilde çıkmış iken dost dediğin kişiyi görmezden
geliyorsan ben bu dostluğu arkadaşım düzeyine
indirmeyi düşünmem gerekir. Biz doktorlar her gün
hastanedeyiz. Ama hasta için, ama bir konu tartışmak için veya sadece 2 dakika sohbet için birbirimizi
odalarında ziyaret ediyoruz. Bizler sizlerden kat be
kat risk altındayız. Birbirimizin güvenini taze tutmak
için dezenfektan ya da el yıkamamızı yapıyoruz.
Mesafelerimize dikkat ediyoruz ve süremizi aşmadan ayrılıyoruz. Bu kadar basit. Videolardaki teyzeler gibi apartman boşluğunda 2. hatta 3. çayıda içmeyi beklemiyoruz.

lerdeki anaokullarında yer verilmesi ve
İngiliz dilinin yanı sıra Türk dilinin de
aynı yaratıcı faaliyetlerle öğretilmesi
talebimizi yetkili bakanlığa iletmek
isteriz. İki dilli anaokullarının kurulması konusunda uzun yıllardır süregelen talebimize ek olan bu talebimizin,
bu kez yetkililer tarafından dikkate alınacağını ümit ediyoruz. Avrupa Birliği
içerisinde çift dilli eğitim veren sayısız
anaokulu olduğu gerçeğinden de hareketle, hem Lozan Antlaşması'ndan elde
edilen bir eğitim hakkı hem

cileri ve Rusya yanlısı ana muhalefet
Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP)
liderleri ile milletvekilleri 9 Mayıs’ı
Faşizme karşı zaferin 75. Yıl Dönümü
olarak kutladı. Ülkede Kızıl Ordu’nun
desteği ile 1944 yılında darbe ile iktidara gelen Komünist Partisinin çizgisinde siyaset yürüten BSP’nin lideri
Korneliya Ninova basına açıklamasında, “Kızıl Ordu’nun 2. Dünya
Savaşı'ndaki zaferi olmasaydı Avrupa
Günü de olmayacaktı” diye konuştu.
Kovid-19 salgını nedeniyle toplu
etkinliklerin yasak olması nedeniyle
küçük gruplar halinde anıt başına
gelenler Rusya, Bulgaristan ve eski
Sovyetler Birliği (SSCB) bayrakları açtı,
ülkede 1989 yılına dek iktidarda kalan
Komünizm döneminden popüler siyasi şarkıları söylediler. (AA)

Sırbistan'da seçimler
21 Haziran'da yapılacak
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ırbistan’da yeni tip
korona virüs salgını
nedeniyle ertelenen
genel ve yerel seçimler, 21
Haziran'da
yapılacak. Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic, başkent
Belgrad'da yaptığı açıklamada, 26 Nisan'da yapılması planlanan ancak
Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde ertelenen seçimlerin 21 Haziran Pazar günü
gerçekleşeceğini duyurdu. Seçim kampanyaları
kapsamında düzenlenecek
mitinglerin açık alanlarda
yapılacağını ifade eden
Vucic, "Mitinglerin düzenlenebilmesine ilişkin
uzmanların görüşünü alacağız. Durum tamamen
salgının gidişatına bağlı"
dedi. Vucic, seçim günü
uyulacak kuralların da
uzmanların tavsiyeleri
üzerine belirleneceğine
işaret ederek "Bu zor sürecin ardından önemli olan
demokratik bir atmosfer
oluşturmak ve
halkın Sırbistan'ın çıkarlarını düşünerek karar vermesini sağlamak olacaktır." diye konuştu.

Belçika, Yunanistan'dan 18
mülteci çocuk kabul edecek

B
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Sırbistan'da son olarak
2016'da yapılan genel seçimi, Vucic'in genel başkanlığını yaptığı Sırp İlerleme
Partisi (SNS) kazanmıştı.
250 sandalyeli Sırbistan
Meclisi’ne, yüzde 5 seçim
barajını geçen partilerin

milletvekillerinin yanı sıra
azınlık kontenjanından
seçilen isimler girebiliyor.
Bu arada can kaybının
197'ye yükseldiği
Sırbistan'da vaka sayısı da
9 bin 557 olarak açıklandı.
(AA)

elçika hükümeti,
Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması
kapsamında ülkeye 18 çocuk
getirme kararı aldığını
duyurdu. Belçika Sağlık ve
Göç Politikaları Bakanı
Maggie de Block, Yunanistan
sınırının göç baskısı altında
olduğunu, bu girişimle
Atina'ya yardım edeceklerini
söyledi. Tüm üye ülkelerin
"adil bir şekilde külfeti paylaşması" gerektiğine dikkati
çeken de Block, mültecilerle
ilgili sorunların küresel
düzeyde ele alınması gerektiğini ifade etti. De Block,
Yunanistan'daki kamplarda
çok kötü koşullar altında

bulunan sığınmacı çocukların Belçika Sığınmacılar
Kurumuna (Fedasil) getirileceğini, çocuklara tıbbi ve psikolojik destek sağlanacağını
bildirdi. AB Komisyonu
martta, Yunanistan'dan, çoğu
refakatsizlerden oluşacak
şekilde 1600 mülteci çocuğun üye ülkelere dağıtılması
için girişim başlatmıştı.
Çocukları almak için gönüllü
ülkeler Belçika, Bulgaristan,
Fransa, Hırvatistan,
Finlandiya, Almanya,
İrlanda, Portekiz,
Lüksemburg ve Litvanya ile
İsviçre olmuştu. UNICEF'in
şubat ayı verilerine göre,
Yunanistan'daki kamplarda 5
bin 463 refakatsiz mülteci
çocuk bulunuyor. Bunların
önemli bir kısmı aşırı kalabalık ve olumsuz koşullardaki
kamplarda yaşıyor. (AA)
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“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back
and relax before your flight...

TİKA, Makedonya’ya
yardım paketi dağıttı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),
Ramazan ayı ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle
Kuzey Makedonya'da 3 bin 500 yardım paketi dağıttı

T
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ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), Ramazan ayı ve
yeni tip korona virüs nedeniyle Kuzey Makedonya'da 3
bin 500 yardım paketi
dağıttı.Yardım paketlerinin dağıtımı Makedonya Türk Sivil
Teşkilatlar Birliğine (MATUSİTEB) üye sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve yerel
yönetimlerin iş birliğinde gerçekleşiyor. Başkent Üsküp'te
Roman vatandaşlarının yaşadığı Şuto Orizari Belediyesi'nde iki ayrı noktada
gerçekleşen dağıtıma TİKA
Koordinatörü Aytekin Ayden,
Kuzey Makedonya Hükümetinde Romanların Durumunu
İyileştirme Stratejisinden So-

rumlu Devlet Bakanı Muzafer
Bayram, milletvekili Samka İbraimovski, Romanlardan Sorumlu Başbakan Danışmanı
Necdet Mustafa katıldı. TİKA
Üsküp Koordinatörü Ayden,
burada yaptığı konuşmada,
TİKA olarak dünyayı ve
Kuzey Makedonya'yı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle hazırladıkları destek
paketlerini ramazanda da
devam ettirdiklerini söyledi.
Özellikle salgından daha fazla
etkilenen dezavantajlı gruplar
olduğuna dikkati çeken
Ayden, "Kuzey Makedonya’da
yaşayan tüm toplumlara yetişmek ve yardım etmek, destek
verme adına başkanlığımız
TİKA tarafından Kuzey Makedonya’nın genelinde 3 bin 500
gıda paketi yardımını dağıtacağız. Geçtiğimiz gün İştip’te

başlatmıştık. Bugün de Üsküp
merkezde Şutka’da Roman
kardeşlerimizle beraber bu
ekonomik zorlukların aşılması
noktasında 350 aileye dağıtım
yapılacak." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin dost Kuzey Makedonya'ya her zaman destek
verdiğini vurgulayan Ayden,
"Tabii Kuzey Makedonya genelinde yapılacak olan yardım
miktarı 3 bin 500 paket ile yaklaşık yine 15 binin üzerinde
aile ferdini kapsayacak olup
toplamda da 2 programımızla
160 tonun üzerinde gıda malzemesini Kuzey Makedonya
halkının faydasına, hizmetine
sunmuş olacağız." şeklinde konuştu. Romanların Durumunu
İyileştirme Stratejisinden Sorumlu Devlet Bakanı Bayram
paketleri bağışlayan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. (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

Bugünlerde onlara
sevgimizi göstermek
öyle değerli ki
Anneler Günü’nde siz de
onları mutlu edin,
#SevginiziGösterin

