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¥ Yee Başkanı Prof. Dr. Şeref
Ateş, en büyük mirasın
kültür olduğuna dikkati çek-
erek, "Fakat miras, yenisini
üretmediğiniz takdirde,
adeta kendisini yok eder.
Çünkü mirası beklete-
mezsiniz. Kültürü üretip,
taze tüketmeniz gerekiyor.
Biz de bugünlerde faaliyet-
lerimizin tamamını dijital
ortama taşıyarak kültür üret-
meye gayret ediyoruz."
ifadelerini kullandı. Ateş,
dijital ortamda gerçekleşen
etkinliklerin zaman ve
mekan sorununu da ortadan
kaldırdığını belirterek,
"Böylelikle Enstitü olarak
kültür üretmeyi ve bunları
tüm dünyanın istifadesine
sunarak Türkiye ile bağ
kuran insan sayısını artırmayı
sürdürüyoruz." dedi. n 5’te

YEE 1 milyon
kişiyle buluştu
Yunus emre enstitüsü (Yee), dijital ortamda gerçekleştirdiği çeşitli
etkinliklerle, salgın tedbirleri kapsamında evlerinde kalan dünyanın
farklı toplumlarından 1 milyondan fazla katılımcıyla bir araya geldi

YTB'den Tiran’a
ramazan yardımı
¥ Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nın (YTB)
desteğiyle Türkiye
Mezunları Derneği
(TÜMED) tarafından
ramazan vesilesiyle
Arnavutluk'taki ihtiyaç
sahibi ailelere gıda paket-

leri dağıtılmaya başlandı.
Türkiye'nin Tiran
Büyükelçisi Murat Ahmet
Yörük, Türkiye'nin
yardımlarının bitmediğini
ve her zaman Arnavut
kardeşlerinin yanında
olmaya devam edecekleri-
ni söyledi. n 8’de

26 polis yaralandı…
Karadağ'da protesto

¥ karadağ'da yeni tip
korona virüs tedbirlerine
uymayarak ayin yapan
Ortodoks din adamları-
nın gözaltına alınmasının

ardından düzenlenen
protestolarda 26 polisin
yaralandığı, 60'ın üzerin-
de göstericinin gözaltına
alındığı bildirildi. n 9’da

İki ay sonra camide
namaza durdular…

¥ kuzeY Makedonya'da yeni
tip korona virüs salgını nede-

niyle cemaatle ibadete ara veri-
len camiler yaklaşık iki ay ara-

dan sonra yeniden açıldı. İslam
Birliği’nden yapılan açıklama-

da, ülkedeki sağlık durumunun
dikkatli bir şekilde takip edildi-
ği ve Kovid-19 vakalarının azal-
ması ve cemaatin isteği doğrul-
tusunda 13 müftülüğün talebi

üzerine söz konusu kararın
alındığı belirtildi. n 5’te

YunAnLıLAr eğİTİmde
memnun KALmAdı…

¥ Yunanistan'ın başkenti
Atina'da öğretmen ve öğrenciler,
yeni tip korona virüs tedbirleri
kapsamında eğitim sisteminde
yapılan değişiklikleri protesto etti.
Sınıflara kamera yerleştirilip uzak-
tan canlı eğitim yapılmasını öngö-
ren yasa tasarısını protesto eden
yaklaşık 2 bin öğretmen ve öğren-
ci, söz konusu uygulamanın kişisel
özgürlüklerin ihlali olduğunu
savundu. Yaklaşık 3 saat süren
gösteri sırasında kent merkezinde
yolların kapanması sonucu trafikte
yoğunluk meydana geldi. n 8’te

¥ türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafın-
dan, Kosova’daki Türkiye

mezunları için "Türkiye
Mezunları Destek
Programı" online tanıtım
toplantısı düzenlendi. n 4’te

TİKA’dan online program tanıtımı

Yunus EmrE
dijital

platform

şampiYonu

Bulgaristan’da 2 ayın
ardından OHAL bitti

¥ Bulgaristan'da
yeni tip korona virüs
salgınıyla mücadele

kapsamında 13
Mart'ta ilan edilen

olağanüstü hal sona
erdi. n 5’te
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AVRUPA'DA EN GENÇ
Bulgarlar anne oluyor

BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği (AB)
üyesi ülkeler ara-
sında en genç anne

olunan ülke Bulgaristan
oldu. Avrupa İstatistik
Ofisi (Eurostat), ilk doğum
yapan kadın nüfus oranla-
rına ilişkin 2018 yılı verile-
rini yayımladı. Buna göre,
AB ülkelerinde ilk canlı
doğum yapan kadınların
ortalama yaşı yükseldi. AB
ülkelerinde 2013 yılında
28,8 olan ilk canlı doğum
yapan kadınların ortalama
yaşı 2018 yılında 29,3'e
ulaştı. Bulgaristan, AB
üyesi ülkeler arasında en
genç anne olunan ülke ko-
numuna geldi. İlk canlı
doğum yapan kadınların
ortalama yaşı Bulgaris-

tan'da 26,2, Romanya'da
26,7, Slovakya'da 27,1'i
buldu. AB ülkelerinde ka-
dınların en yaşlı ilk anne
oldukları ülke ise İtalya
oldu. İtalya'da kadınlar or-
talama olarak ilk canlı do-
ğumlarını 31,2 yaşında
gerçekleştirdi. Onu 31 ile
İspanya, 30,9 ile Lüksem-

burg, 30,5 ile İrlanda ve
30,4 ile de Yunanistan iz-
ledi. Söz konusu ilk doğum
yaşı Almanya'da 29,7, Fran-
sa'da 28,7, Hollanda'da 30,
Avusturya'da 29,5, Belçi-
ka'da 29'u buldu. Türki-
ye'de ise ilk canlı doğum
yapan kadınların ortalama
yaşı 26,3 oldu. (AA)

AB ülkelerinde ilk canlı doğum yapan kadınların ortalama yaşı yük-
seldi. AB ülkelerinde 2013 yılında 28,8 olan ilk canlı doğum yapan
kadınların ortalama yaşı 2018 yılında 29,3'e ulaştı. Bulgaristan, AB
üyesi ülkeler arasında en genç anne olunan ülke konumuna geldi

Karadağlı sanatçıların
çatılarda salgın sergisi
PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağlı üç sanatçı,
dünyanın korona
virüs salgınıyla mü-

cadele ettiği şu günlerde, ça-
tılara çizdikleri resimlerle
görenleri hayal dünyasında
yolculuğa çıkarıyor. Başkent
Podgoritsa'da bir araya
gelen Mima Vujosevic,
Duda Duletic ve Miso Jos-
kic, çatılara çizdikleri resim-

lerle salgın günlerinde ren-
kli görüntüler oluşturdu.
Vujosevic, evde geçir-
dikleri zamanı
değerlendir-
mek için
yaratıcı-
lıklarını
çatılara
aktarma
kararı
aldıkla-
rını belir-
terek "Bir
zamanlar gri

olan evimin çatısı şimdi ren-
garenk. Bizi harekete geçi-

ren etken 'salgın ne
zaman sona ere-

cek' soru-
suydu. 'Bu

yaz denizi
görebile-
cek miy-
dik?'
Bunlara

kendi-
mizce cevap

verdik" dedi.
(AA)
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ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Belediyeler Birliği
(TBB), Birleşmiş Kentler ve
Yerel Yönetimler Orta Doğu

ve Batı Asya Bölge Teşkilatı
(UCLG-MEWA), Azerbaycan Bele-
diyeler Birliği ve Makedonya'nın
Gostivar Belediyesi ile yeni tip ko-
ronavirüse (Kovid-19) karşı alınan
önlemleri ele aldı, tecrübe paylaşı-
mında bulundu. TBB'de yapılan
açıklamaya göre, Birliğin Kovid-
19'la mücadelede uluslararası kuru-
luşlar ile yabancı belediyelerle
deneyim ve bilgi paylaşımı ama-
cıyla video konferans yoluyla dü-
zenlediği toplantılar devam ediyor.
UCLG-MEWA, Azerbaycan Beledi-
yeler Birliği ve Makedonya'nın
Gostivar Belediyesi ile Kovid-19 sü-
recine ilişkin bilgi ve tecrübe payla-
şımında bulunuldu. UCLG-MEWA
Başkanı Muhammed Sadieh, top-
lantıda teşkilatın bölgedeki faaliyet-

lerini, İran, Ürdün, Lübnan ve diğer
bölge ülkelerinin pandemi sürecin-
deki durumlarını anlattı. Dünyanın
salgına hazırlıksız yakalandığını,
bundan sonraki süreçte olağanüstü
durumlara karşı tedbirli olunması
gerektiğini belirten Sa-
dieh, TBB Başkanı
Fatma Şahin
ile daya-
nışma
içinde ol-
maktan
memnuni-
yet duy-
duklarını
aktardı. TBB
Başkanı Fatma
Şahin de sağlık ve sos-
yal güvenlik altyapısı ile güçlü ko-
ordinasyon sisteminin Türkiye'yi
salgınla mücadelede diğer ülkeler-
den daha başarılı yaptığına işaret
etti. Türkiye'nin 80 ülkeye insani
yardım götürdüğünü belirten

Şahin, "Sosyal devlet olarak 'Veren
el alan elden üstündür' ve 'Kom-
şusu açken tok yatan bizden değil-
dir' düşüncesini muhafaza ettik."
ifadelerini kullandı. Makedonya
eski Sağlık Bakanı ve Gostivar Bele-

diye Başkanı Arben Tara-
varin ile yapılan

toplantıda da bir-
lik ve beraberlik

mesajı verildi.
TBB Başkanı
Şahin, "'Eği-
timde, sağ-

lıkta,
emniyette, ada-

lette 'önce insan'
diyen bir sistem geliş-

tirdik. Hastanelerin perso-
nel, altyapı, fiziki destek
kapasitesinin artırılması ve beşeri
sermayenin güçlü bir şekilde sis-
teme dahil edilmesi bu süreçte Tür-
kiye'yi pozitif ayrıştırdı."
değerlendirmesinde bulundu. (AA)

Türk Belediyeler Birliği
tecrübelerini paylaştı…

Kosova Başbakanı Albin Kurti kendini tecrit etti

BELGRAD - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafından Sırbis-
tan‘daki bir kampta kalan düzensiz

göçmenlere ramazan paketi dağıtıldı. Baş-
kent Belgrad’daki Krnjaca Kampı’nı ziya-
ret eden TİKA yetkilileri, burada kalan
çoğu Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu
835 düzensiz göçmene 3 ton gıda yardı-
mında bulundu.

TİKA'nın Türkiye Mezunları 
Destek Programı tanıtıldı…
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Kosova’daki Türkiye
mezunları için "Türkiye Mezunları Destek Programı" online tanıtım toplantısı düzenlendi
PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından, Koso-

va’daki Türkiye mezunları için
"Türkiye Mezunları Destek
Programı" online tanıtım toplan-
tısı düzenlendi. Video konferans
yöntemiyle gerçekleştirilen bil-
gilendirme toplantısında, TİKA
Priştine Koordinatörü Hasan
Burak Ceran, destek programın-
dan yararlanmak isteyen Tür-
kiye mezunlarının sorularını
yanıtladı.
Korona virüs salgını sonrasında
üretim altyapılarının geliştiril-
mesinin önemine vurgu yapan
Ceran, "Destek programında
sektörel sınırlama getirmiyoruz.
Kosova'da istihdam yaratabile-
cek projelere öncelik tanıyaca-

ğız. Yeni iş kurmak isteyen, özel
sektör veya kamu kurumlarında
çalışan ve uzmanlık alanlarını
geliştirmek isteyen mezunları-
mızın projelerini bekliyoruz."
dedi.
Kosova'daki Türkiye Mezunlar
Derneği (TÜMED) Başkanı
Semih Bilurdagi ise destek prog-
ramının mezunların yeni iş yeri
kurabilmeleri için iyi bir fırsat
olduğunu belirtti. Programa il-
ginin yoğun olduğunu ifade
eden Bilurdagi, "Bugüne kadar
Kosova'ya birçok alanda katkı
sunan TİKA'ya Türkiye mezun-
larına sundukları bu destekten
dolayı teşekkür etmek istiyo-
rum." dedi. Kosova'da iş kur-
mak isteyen tüm Türkiye
mezunlarının yararlanabileceği
destek programına başvurular
29 Mayıs'a kadar sürecek. (AA)

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Başbakanı Albin
Kurti, yeni tip korona
virüs teşhisi konan bir

kişiyle yakın temasta bulunan
bir bakanlık yetkilisi ile teması
nedeniyle bugünden itibaren
kendini tecrit ettiğini du-
yurdu. Başbakan Kurti, sosyal
medyadan yaptığı açıkla-
mada, temasta bulunduğu Av-

rupa Entegrasyon Bakanlığı
yetkilisinin bir yakınında
Kovid-19 teşhis edilmesinin
ardından, yetkiliye test uygu-
landığını ve sonuç beklendi-
ğini belirtti. Kurti, "Sosyal
mesafe kuralına dikkat
ederek Avrupa Entegrasyon
Bakanlığı ve Başbakanlıktaki
diğer çalışanlar gibi benim de
söz konusu kişiyle temasım
oldu. Bugünden itibaren ba-
kanlık yetkilisinin Kovid-19

sonuçları çıkana kadar evimde
kendimi tecrit ettim." ifadesini
kullandı. Ayrıca Kurti, izolas-
yonun ardından, aynı kararlı-
lıkla göreve devam
edeceklerini ve aynı sorumlu-
lukla gerekli kararları alacak-
larını kaydetti. Şu ana kadar
884 Kovid-19 vakası tespit edi-
len Kosova'da yeni tip korona
virüs nedeniyle 28 kişi haya-
tını kaybetti, 655 kişi ise iyi-
leşti. (AA)

TİKA, Sırbistan’daki 
düzensiz göçmenlere 
ramazan paketi dağıttı
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), dijital ortamda gerçekleştirdiği çeşitli
etkinliklerle, salgın tedbirleri kapsamında evlerinde kalan dünyanın
farklı toplumlarından 1 milyondan fazla katılımcıyla bir araya geldi

Bulgaristan’da 2 ayın 
ardından OHAL bitti

Batı Trakya’da Türk’ün
çeşmesine ırkçı saldırı!

ANkARA/bAlkAN GÜNlÜĞÜ

Kültürden bilime, sanattan
spora gerçekleştirdiği
renkli programlarla dün-

yada her yaştan bireye hitap
eden Yunus Emre Enstitüsü,
sosyal medyada yalnızca nisan
ayında 1 milyonu aşkın katılım-
cıyla bir araya geldi. Yunus
Emre Enstitüsü Başkanı Prof.
Dr. Şeref Ateş: - "Enstitü olarak
kültür üretmeyi ve bunları tüm
dünyanın istifadesine sunarak
Türkiye ile bağ kuran insan sa-
yısını artırmayı sürdürüyoruz"
dedi. Yunus Emre Enstitüsü
(YEE), dijital ortamda gerçekleş-
tirdiği çeşitli etkinliklerle, salgın
tedbirleri kapsamında evlerinde
kalan dünyanın farklı toplumla-

rından 1 milyondan fazla katı-
lımcıyla bir araya geldi. Türki-
ye'nin diğer ülkeler ile kültürel
alışverişini artırıp dostluğunu
geliştirmek amacıyla kurulan
YEE, koronavirüs tedbirleri kap-
samında dünyanın birçok ye-
rinde hayatlarını eve sığdıran
insanlarla, sosyal medya hesap-
ları üzerinden buluşuyor. Kül-
türden bilime, sanattan spora
geniş bir yelpazede gerçekleştir-
diği programlarla 7'den 70'e her
yaştan bireye hitap eden YEE,
sosyal medyada yalnızca nisan
ayında 1 milyonu aşkın katılım-
cıyla bir araya geldi. YEE Baş-
kanı Prof. Dr. Şeref Ateş, en
büyük mirasın kültür olduğuna
dikkati çekerek, "Fakat miras,
yenisini üretmediğiniz takdirde,

adeta kendisini yok eder. Çünkü
mirası bekletemezsiniz. Kültürü
üretip, taze tüketmeniz gereki-
yor. Biz de bugünlerde faaliyet-
lerimizin tamamını dijital
ortama taşıyarak kültür üret-
meye gayret ediyoruz." ifadele-
rini kullandı. Ateş, dijital
ortamda gerçekleşen etkinlikle-
rin zaman ve mekan sorununu
da ortadan kaldırdığını belirte-
rek, "Böylelikle Enstitü olarak
kültür üretmeyi ve bunları tüm
dünyanın istifadesine sunarak
Türkiye ile bağ kuran insan sa-
yısını artırmayı sürdürüyoruz."
dedi. 

‘EĞİTİM-BİLİM’

YEE, kişisel, ulusal ve bölgesel
çıkarları ve farklılıkları bir ke-
nara bırakarak, dünyanın iyiliği
için düşünce üretmek ve bu üre-
tilen düşünceyi bütün insanlıkla
paylaşmak amacıyla hazırladığı
"Yeniden Düşünmek Yeniden
Yorumlamak" isimli programla,
her hafta Türkiye'nin seçkin
isimlerini ağırlıyor. Programa
bugüne kadar Cumhurbaşkan-
lığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yazar
Alev Alatlı ve Psikiyatrist Prof.
Dr. Kemal Sayar katıldı. YEE,
Türkçe öğrenimine devam
etmek isteyenlere hizmet ver-
meye devam ediyor. Türkçenin
yabancı dil olarak öğretimi için
yeni nesil bir ders aracı olan Z-
kitap uygulaması, Türkçe Öğre-

tim Portalı, yurt dışı merkezler
tarafından yürütülen yaklaşık
300 dijital kurs ve 36 konuşma
kulübü ile YEE, toplam 196 ülke-
den yaklaşık 500 bini aşkın kişiye
dijital ortamda hizmet veriyor.
YEE, düzenlediği 'Uluslararası
Konuşma Kulübü' ile, dünyanın
dört bir yanında Türkçe öğrenen
katılımcılara, belirlenen konu ile
ilgili görüş ve önerilerini pay-
laşma imkanı ve Türkçe pratik
yapma fırsatı da sunuyor. Ayırca
YEE, koronavirüsle mücadelede
hızlı ve güvenilir bilgiye olan ih-
tiyacı karşılamak, yüz binlerce
hayatı kurtarmak için zamanla
yarışan doktorlara, bilim insanla-
rına, medikal malzeme üreticile-
rine ve ilgili tüm kesimin
çalışmalarına hız katmak ama-
cıyla, bilgi kirliliğinden arındırıl-
mış bilimsel çalışmaları tek bir
platformda (covid19.tabipaca-
demy.com) topladı.
Kosovalı sanatçıların katıldığı,
Enstitü tarafından düzenlenen
etkinlikte, Türk ve Kosovalı sağ-
lık çalışanları için Türkçe ve Ar-
navutça şarkılar seslendirildi.
YEE, ayrıca Türk film ve dizile-
rine olan ilgiyi devam ettirmek
amacıyla, "Türk Film Haftası"
konseptiyle Sırbistan, Hırvatis-
tan, Karadağ, Kosova, Bosna
Hersek gibi Balkan ülkelerindeki
yerel televizyon kanallarında her
çarşamba bir Türk filmi göste-
rimi yapıyor. (AA)

ÜSkÜP/bAlkAN GÜNlÜĞÜ

Kuzey Makedonya İslam Birliği-
nin (Diyanet İşleri) aldığı ka-
rarla ülke genelindeki

camilerde cemaatle ibadete yeniden
izin verildi. İslam Birliği’nden yapılan
açıklamada, ülkedeki sağlık durumu-
nun dikkatli bir şekilde takip edildiği
ve Kovid-19 vakalarının azalması ve
cemaatin isteği doğrultusunda 13
müftülüğün talebi üzerine söz ko-
nusu kararın alındığı belirtildi. Karar
kapsamında maske kullanılması, ca-
miye girmeden önce ellerin dezen-
fekte edilmesi ya da eldiven
kullanılması, şahsi seccade getiril-
mesi, ibadet için mümkün mertebe
cami avlularının kullanılması, sosyal

mesafenin olabildiğince korunması,
ibadet öncesi ve sonrasında gruplar
halinde camide durulmaması, vaazla-
rın 10 dakikayı geçmemesi, abdestin
evlerde alınması ve fiziki temastan
kaçınılması gibi kurallara uyulması
gerektiği açıklandı. Ülkede cemaatle
ibadete 17 Mart'ta ara verilmişti. Öte
yandan yaklaşık iki ay önce ilan edi-
len olağanüstü halin devam ettiği
Kuzey Makedonya'da 19:00- 05:00 sa-
atlerinde sokağa çıkma yasağı uygu-
lanıyor. Bu doğrultuda, sadece öğle
ve ikindi ile cuma namazlarının ce-
maatle kılınmasına izin verilecek.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre,
ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 1674'e
çıkarken, bugüne kadar 92 kişi haya-
tını kaybetti, 1205 kişi iyileşti. (AA)

SOFyA/bAlkAN GÜNlÜĞÜ

Bulgaristan'da yeni tip korona
virüs salgınıyla mücadele
kapsamında 13 Mart'ta ilan

edilen olağanüstü hal sona
erdi.  Hükümete bağlı Kriz Masası-
nın önerisiyle hayvanat bahçeleri,
sinema, ti-
yatro, kütüp-
hane, müze,
galeri, otel,
park ve spor
tesisleri yeni-
den hizmete
açıldı. Başba-
kan Boyko
Borisov, sal-
gından en
çok zarar
gören lo-
kanta, pastane, gece kulübü, bar
gibi mekanlar için KDV'nin yüzde
20’den yüzde 9’a indirileceğini bil-
dirdi. Borisov, bu karara karşı çıkan

Maliye Bakanı Vladislav Goranov’a
da "Kararlarımı beğenmeyen istifa
etsin" cevabını verdi. AB dışından
gelenlere ülkeye giriş yasağı
devam edecek, AB vatandaşları ise
ülkede kalacağı adresini beyan
ederek, 14 günlük polis denetimli
karantina altına alınacak. Bulgaris-

tan Müslü-
manları
Başmüftü-
lüğü, ola-
ğanüstü hal
nedeniyle 2
aydır kapalı
kalan cami
ve mescitle-
rin yeniden
toplu iba-
dete açıla-
cağını

duyurdu. Cemaatten abdestlerin
evde alınması, maske kullanıl-
ması, caminin namazdan önce de-
zenfekte edilmesi istendi. (AA)

GÜmÜlCİNe
bAlkAN GÜNlÜĞÜ

Yunanistan’ın Gü-
mülcine şehrine
bağlı Yanıköy’deki

bir çeşmeye kimliği belir-
siz kişi veya kişilerce
zarar verildi. Gündem
Gazetesi’nin haberine
göre, Batı Trakya Türk
toplumuna mensup bir
hayırseverin yaptırdığı
çeşmenin Türkçe yazılı
levhası yerinden söküle-
rek, çeşmeye sprey bo-
yayla Türkler
aleyhine slogan
yazıldı. Kimliği
belirsiz kişi
veya kişiler,
çeşmeyi yaptı-
ran hayırsever
Batı Trakya
Türk’ünün is-
minin ve çeş-
menin yapılış
tarihinin yer al-

dığı mermer levhayı par-
çalarken, çeşme duvarına
“Erdoğan Türkler Nazi”
şeklinde slogan yazdı.
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF)
olarak nefret temelli, ırkçı
ve Türk düşmanı motifler
taşıyan ve Batı Trakya
Türk toplumunu hedef
aldığı aşikar olan bu
menfur saldırıyı şiddetle
kınıyor, saldırının failleri-
nin polis tarafından bir
an önce tespit edilerek,
yargı önüne çıkartılmala-
rını istiyoruz.

Klasik bir laftır.
Ama hep söyle-
nir ve önemli-

dir. Hep deriz ya, “şu
günlerde birlik ve bera-
berliğe her zamankin-
den daha fazla
ihtiyacımız var”. Gele-
cek dönemde bundan
daha fazla ihtiyaç duya-
cağımız günler gelir mi
bilmiyorum, ama geç-
mişe baktığımızda evet
bugün gerçekten birlik
ve beraberliğe ihtiyacı-
mız var. 
Ön yargısız olarak kar-
şıdakinin de bir insan
olduğunu ve bilemedi-
ğimiz çok sayıda ortak
noktamız olduğunu
söylemek istiyorum.
Mevlana’nın ne olursa
ol gel dediğine karşın,
biz birçok sınırlamalar
ve engeller koyuyoruz.
Rakibi, muhalefeti hatta
düşmanı yenmek yerine
esas daha zoru olan
düşmanını bile eritip
gönlünü kazanabilmek,
gerçek bir galibiyettir.
Tıpkı futbol gibi. Bu
yüzden hatta futbolu
bazı gönül insanları
sevmez. Zira futbolda
sevinmek için galip gel-
men, galip gelmen için
karşı tarafın mağlup ol-
ması, senin gülmen için
karşı tarafın üzülmesi
gerekiyor. Senin mutlu-
luğun karşıdakinin
üzüntüsüne bağlı. Ne
kadar acı değil mi? 
Bütün bu örnekleri
neden veriyorum bili-
yor musunuz?  Bu ko-
rona virüsü sadece
Türkiye’de değil tüm
Dünya’da büyük bir
etki yaptı. Aslında
bütün bir insanlığa
önemli bir mesaj ve
uyarı var. Dünya’da ve
Türkiye’de pek çok şey
değişti ve değişmeye
devam edecek. Tıpkı
1929’da olduğu gibi
Dünya ekonomik şimdi
hatta ilave olarak sos-
yolojik ve psikolojik
bir buhranın da içinde.
Bu daha ne kadar sürer
Allah bilir. Ekonomiler
ile birlikte siyasetlerde
erozyona uğruyor.
Hatta öyle bir durum
oluyor ki insanlar has-
talıktan ziyade tencere-
lerine, itibarlarına,
geleceklerine daha
fazla önem veriyorlar.
Siyasi kurumlara güven
ve beklentileri azal-
maya başladı. Bu siyasi
erozyon sadece iktidar
için değil muhalefet
için geçerli. Özellikle
24 yaşın altındaki genç-
lerin pek çoğu siyasete
soğuk bakmaya başladı-
lar. İnsanlar televizyon
seyretmiyor, gazete
okumuyor. Ekonomik
bir resesyonla birlikte

siyasi bir resesyon ola-
bilir.
Böyle durgun bir za-
manda aslında hiç de
yeri değilken erken
seçim ve baskın seçim-
den bahsediliyor. Böyle
bir şey zaten kötü olan
ekonomiyi mahveder.
Ama siyasi gelecek, ik-
tidar olma talebi, kaza-
nabilme arzusu veya
kaybetmeme isteği
bütün bunların üzerine
çıkabilir. Türkiye’de
hiçbir şey garanti olur
veya olmaz diye kimse
bir şey diyemez. Her
şey olabilir. Yeter ki
şartlar ona müsait
olsun. Dileriz ki böyle
bir seçim olmasın. 
Ancak bazı emareler
acaba sorularını berabe-
rinde getiriyor. Ne
kadar doğrudur bilin-
mez ama son günlerde
yapılan anketler ve
çıkan sonuçlar birilerini
şu veya bu yönde etkili-
yor. Bununla birlikte
birden bire siyasi itti-
faklardan söz edilmeye
başlandı. İYİ Parti’nin
HDP’ye karşı daha
somut karşı duruş söy-
lemleri, CHP ile Millet
ittifakının sadece Bele-
diyeler’de olduğunu
vurgulayıp sanki CHP
ile yol ayırımında ol-
duklarını ifade etme-
leri, AK Parti’ye sıcak
yaklaşımları dikkat çe-
kiyor.
Ama diğer taraftan da
bunu tuzak gibi gören
AK partili bir grupta
var. Bunlar AK Partiyi
tuzağa çekmeye çalışıl-
dığını düşünüyorlar.
Olası bir seçimde MHP
hariç AK Partiye karşı
birleşeceklerini düşü-
nenler de var. 
İYİ parti, Gelecek ,
DEVA, Demokrat parti
ve Saaddet partisinin
ortak ittifak kurabile-
ceği de konuşuluyor. 

İşte tüm bunlar olurken
Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın alacağı karar çok
önemli. Nasıl bir karar
alacak ve kimlerle siya-
sete devam edecek? Bu
arada AK Parti’de de
değişim olacak mı?
Bütün bunların cevabı
Sayın Cumhurbaşkanı-
mızda. Biz naçizane
böye bir durumda akıllı
ve stratejik davranılma-
sının ülke menfaatleri
için gerekli olduğunu
düşünüyoruz. Kavga ve
gerginlik yerine siyasi
mutabakat çok önemli.
Hatta gerekli. Yapıldı-
ğında ise büyük erdem.
Bana kalırsa Ülkenin ve
Ak partinin buna ihti-
yacı var. Bakalım ha-
yırlısı, hep birlikte
göreceğiz.

24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) desteğiyle 
Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından ramazan vesilesiyle Arna-
vutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri dağıtılmaya başlandı

TİKA, ramazanı
boş geçmedi…
tİRAn/BAlkAn günlüğü

Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Baş-
kanlığı’nın (YTB)

desteğiyle Türkiye Mezun-
ları Derneği (TÜMED) tara-
fından ramazan vesilesiyle
Arnavutluk'taki ihtiyaç sa-
hibi ailelere gıda paketleri
dağıtılmaya başlandı. Türki-
ye'nin Tiran
Büyükelçisi Murat Ahmet
Yörük, Türkiye'nin yardım-
larının bitmediğini ve her
zaman Arnavut kardeşleri-
nin yanında olmaya devam
edeceklerini söyledi. Tİ-

KA'nın daha önce çeşitli şe-
hirlerde 3 bin 500 gıda koli-
sini ihtiyaç sahibi ailelere
ulaştırdığını belirten Yörük,
"Yurtdışı Türkler Başkanlığı-
mızın katkılarıyla, deste-
ğiyle kurulmuş olan
Türkiye Mezunlar Derneği-
miz Türkiye'de eğitim gör-
müş, Türkiye'den mezun
olmuş Arnavut kardeşleri-
mizi bir çatının altında top-
luyor ve önemli bir vazifeyi
yerine getiriyor. Sadece bu
yaptığı eğitim ve kültürel
hizmetlerle sınırlı kalma-
yıp Türkiye Mezunlar Der-
neği faaliyetlerine sosyal

faaliyeti de, yardım faaliye-
tini de eklemiş oldu." ifade-
lerini kullandı. Yörük,
"Kızılay Genel Müdürlüğü-
müzün Sayın Cumhurbaş-
kanımızın talimatlarıyla
gönderdiği 1,5 ton koruyucu
tıbbi malzemeyi Arnavutluk
Kızılhaçına teslim ettik."
dedi.
Türkiye'nin Arnavutluk'ta,
Balkanlar'da ve tüm dün-
yada iyilik ve dayanışmayı
yaymaya çalıştığını belirten
Yörük, "Ümit ediyorum bu
dayanışma ve yardımlaşma
ruhu bu salgından sonra
tüm dünya milletleri ara-

sında ağır basacaktır ve Tür-
kiye'nin de bu her türlü öv-
güye layık çabaları layık
olduğu şekilde takdir edile-
cektir." şeklinde konuştu.
TÜMED Başkanı Egert Hax-
hiu da Türk kurumlarının
ihtiyaç duyulduğu her anda
yanında olduklarını söyledi.
Türk kurumlarının geçen
yıl 26 Kasım'da meydana
gelen depremde, salgın sü-
recinde ve farklı durum-
larda Arnavut halkının
ihtiyaç duyduğu çeşitli tıbbi
yardımlar getirmek sure-
tiyle yanlarında olduğuna
dikkati çeken Haxhiu, "Tür-

kiye hükümetine, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'a, Türk devle-
tine, Türk halkına, YTB'ye
ve ihtiyaç duyulan her
yerde insanların yararına
katkıda bulunan herkese te-
şekkür ediyorum. Kötü
günde ve iyi günde yanı-
mızda olan Türk halkına
minnettarız." ifadelerini kul-
landı. YTB'nin desteğiyle te-
reyağı, şeker, un, makarna,
tuz, pirinç ve diğer gıda
ürünlerinden oluşan 350
gıda kolisi Arnavutluk'taki
ihtiyaç sahibi ailelere dağıtı-
lacak. (AA)

AnkARA/BAlkAn günlüğü

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

dele kapsamında Romanya'da 65
yaş üstü kişilere ve ihtiyaç sahibi
ailelere sağladığı gıda ve hijyen pa-
keti desteğini ramazanda da sür-

dürüyor. Ramazan vesilesiyle dağı-
tımına başlanan 1000 gıda ve hij-
yen paketi ile geçen aydan bu yana
toplam 2 bin 500 haneye yaklaşık
30 tonluk gıda ve hijyen malzemesi
dağıtıldı. Buna göre TİKA, Ro-
manya Müslümanları Müftü-
lüğü, Romanya Demokrat Türk
Birliği ve Romanya Müslüman
Tatar Türkleri Demokrat Birliği iş
birliğinde salgın sebebiyle karan-
tina uygulamaları devam eden Ba-
badağ başta olmak üzere Dobruca
bölgesinde ramazan vesilesiyle ih-
tiyaç sahibi 1000 aileye daha gıda
ve hijyen paketi ulaştırdı. Açıkla-
mada, Türkiye'nin Bükreş Büyük-
elçisi Füsun Aramaz
ile Romanya Müslümanları Müf-
tüsü Murat Yusuf ve TİKA Koordi-
natörü Yasemin Biçer'in, Türkçe
yayın yapan radyo istasyonu
Radyo T kanalı ile bölgede yaşayan

soydaşlara destek mesajlarını ilet-
tiği de belirtildi. TİKA, Kovid-19
salgınının başladığı günden bu
yana Romanya'da temel gıda ürün-
leri ile sabun, deterjan, maske gibi
hijyen malzemelerinden oluşan
paket destekleriyle soydaşların
ve Romanya halkının salgınla mü-
cadelesine yardım ediyor. Bu des-
teğin yanı sıra TİKA, geçen
ay tamamlanan Giurgiu sağlık
ocağı modernizasyonu gibi projele-
riyle de Romanya'nın sağlık siste-
mine katkı sunmayı sürdürüyor.
TİKA, ülkede 17 tonluk gıda ve hij-
yen paketi dağıtarak, 65 yaş üstü
aileler başta olmak üzere yoksul
veya bu süreçte gelirini kaybeden
1500 haneye salgınla mücadelede
destek vermişti. Ramazan vesile-
siyle Başkanlığın her yıl yaptığı
gıda yardımlarının bu yıl da
devam ettiği vurgulanan açıkla-

maya göre, Romanya Demokrat
Türk Birliği ve Romanya Müslü-
man Tatar Türkleri Demokrat Bir-
liği Başkanları da bu sıkıntılı
zamanlarda yapılan yardımları
memnuniyetle karşıladı. (AA)

Bükreş’te kol kanat gerdi..

Türk asıllı Bakan’dan Ege 
Üniversitesi’ne konferans

Yunanistan'da eğitim reformlarına protesto 

üsküP/BAlkAn günlüğü

Kuzey Makedonya Cumhu-
riyetinin Türk kökenli
Devlet Bakanı Elvin

Hasan video konferans ile Ege
Üniversitesi Çeşme Turizm Fa-
kültesi öğrencilerine hitap etti.
Kuzey Makedonya Devlet Ba-
kanı video konferans konuşma-
sında Kuzey Makedonya
Cumhuriye-
ti'ndeki sosyal -
politik hayatı ve
isleyen sistemi
anlattı. Bakan
Hasan, konuş-
masında Kuzey
Makedonya
Cumhuriyetin-
deki Türkler,
Balkan tarihi,

Balkanların Türkler için önemi,
günlük siyaset, Makedonya’daki
Türklerin konumu ve Türkiye -
Makedonya İle işbirliği ve İlişki-

ler konularını anlattı. Bakan
Elvin Hasan aynı zamanda hayat
hikâyesini ve başarılı bir kariyer
yaratma yolunu paylaştı. Bakan
Hasan, konuşmasında genç̧ nesil-
lere daha fazla refah ve başarıları
için ilham vermek bizim görevi-

mizdir, dedi.
Bakan Hasan,
davetlerinden
dolayı fakülte
Dekanı Bilgehan
beye ve zaman
ayırıp gösterdik-
leri ilgiden do-
layı tüm
öğrencilere çok
teşekkür etti.

AtİnA
BAlkAn günlüğü

Yunanistan'ın baş-
kenti Atina'da öğ-
retmen ve

öğrenciler, yeni tip korona
virüs tedbirleri kapsa-
mında eğitim sisteminde
yapılan değişiklikleri pro-
testo etti.
Sınıflara kamera yerleşti-
rilip uzaktan canlı eğitim
yapılmasını öngören yasa
tasarısını protesto eden
yaklaşık 2 bin öğretmen
ve öğrenci, söz konusu
uygulamanın kişisel öz-
gürlüklerin ihlali oldu-
ğunu savundu.
''Sınıflarımızı biri bizi gö-
zetliyor evine çevirme-
yin'', ''utanç yasasını geri
alın'' şeklinde sloganlar
atarak parlamento bina-
sına yürüyen göstericiler

meçhul asker anıtına yak-
laşınca, polisle kısa süreli-
ğine gerginlik yaşandı.
Yaklaşık 3 saat süren gös-
teri sırasında kent merke-
zinde yolların kapanması
sonucu trafikte yoğunluk
meydana geldi.  

‘GERİ ADIM 
ATMIYORUZ’

Yunanistan Eğitim Bakanı
Niki Kerameos, söz ko-
nusu yasa tasarısı ile ilgili

mecliste yaptığı konuşma-
sında geri adım atmaya-
caklarını söyledi.
Kişisel Verileri Koruma Bi-
rimine göre uygulamanın
kişisel özgürlükleri ihlal
etmediğini belirten Kera-
meos, ''Geri adım atmıyo-
ruz. Doğru olanı
yapıyoruz. Devlet, korona
virüsten dolayı evde kal-
maları gereken bazı çocuk-
ların eğitime katılımını
sağlamakla yükümlüdür.''
ifadesini kullandı. (AA)

Şafak sol

Doğum günün
kutlu olsun

AtAm…
info@safaksol.com

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

“Her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gen-
çliğe bırakacağız. O gençlik ki, hiçbir şeyi
unutmayacaktır; geleceğin ümidi, ışık saçan
çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençlikte-
dir.” (Mustafa Kemal Atatürk)

Tam 101 yıl önceydi…

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün,
kendisine inanan bir avuç subay ile
Karadeniz’e açılmasıyla başlayıp

İzmir Limanı’nda demirleyen düşman do-
nanmasına karşı söylediği ‘Geldikleri gibi
giderler’ sözünün gerçekleştiği bir sürecin
dönüm noktasıydı…
19 Mayıs; çakmak çakmak gözleriyle etrafı
süzerek Samsun’a ayak bastığı gündür
bugün…
Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongre-
leri ile istiklal ateşininin yakıldığı, şanlı bay-
rağımızı nazlı nazlı dalgalandıran başta
Atatürk olmak üzere isimsiz kahramanları-
mızı yad etme günüdür bugün…
Bugün sıradan bir gün değildir…
Bir söyleşide “19 Mayıs benim doğum gü-
nümdür” diyen Ulu önder Atatürk’ün doğum
günüdür bugün…
Türk Milletinin ayaklandığı, küllerinden
doğduğu; zedelenen, aşağılanan onurunun
dirildiği gündür bugün…
Bugün bayramımız…
Atatürk, bu bayramı ve ülkemizin geleceğini
her zaman güvendiği ve inandığı, yüz akımız
Türk gençliğine emanet etti. Çünkü gençler,
yarınların yılmaz savunucuları ve yıkılmaz
gücüdür.
Türkiye’de korona virüs salgını nedeniyle
her yıl 19 Mayıs’ta kutlanan Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl evle-
rimizde geçecek. 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nda olduğu gibi ne
yazık ki bu bayramımızı da sokaklarda,
meydanlarda kutlayamayacağız.
Olsun…
Ne pandemi ne de düşman… Ne görünen ne
de görünmeyen hiçbir güç bizi bu coşkuyu
yaşamaktan vazgeçiremeyecektir!
‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azim
ve kararlılığı kurtaracak’ inancıyla yola
çıkan Ulu önder Atatürk’ün yaktığı istiklal
ve bağımsızlık meşalesinin hangi durumda
olursa olsun Kıyamete kadar yanacağını gös-
termek adına
yüreği Vatan ve Atatürk sevgisiyle dolu,
Cumhuriyet’in değerlerine ve bağımsızlığına
bağlı İzmirlileri 19 Mayıs Salı günü
saat:19.19’da ellerinde Türk Bayraklarıyla
evlerinin balkonlarına davet ediyorum…
Gelin bu bayramı da balkonlarda kutlayalım.
Hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söyleye-
lim.
Gazi Mustafa Kemal’in dünyaya gelişinin
139, Samsun’a çıkışının da 101. yıl dönü-
münü kutlar, başta Atatürk olmak üzere bize
bu kutsal mirası bırakan aziz şehitlerimizi
şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum.
Mekânları cennet, ruhları şad olsun…

“Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çe-
kinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandık-
larını savunmaya, buna karşılık da
başkalarının samimi düşüncelerine saygı
beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda on-
ların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve
yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve
güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya
çalışılmalıdır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
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Karadağ'da yeni tip korona virüs tedbirlerine uymayarak ayin yapan Ortodoks
din adamlarının gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolarda 26
polisin yaralandığı, 60'ın üzerinde göstericinin gözaltına alındığı bildirildi

Din adamları gözaltına 
alındı, Karadağ karıştı
PODGORİTSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ'da yeni tip korona
virüs tedbirlerine uymayarak
ayin yapan Ortodoks din

adamlarının gözaltına alınmasının ar-
dından düzenlenen protestolarda 26
polisin yaralandığı, 60'ın üzerinde
göstericinin gözaltına alındığı bildi-
rildi.
Karadağ Polisi’nden yapılan yazılı
açıklamada, Pljevlja ve Niksic şehirle-
rinde düzenlenen protestolarda 26
polisin yaralandığı ve birinin hasta-
nede tedavisinin devam ettiği kayde-
dildi.
Emniyet güçlerinin etkili ve profesyo-
nel müdahalesiyle bu iki şehirde
düzen ve huzurun yeniden sağlan-
dığı, protestoların organizatörlerinin
ve polise saldıranların en kısa za-
manda adalet karşısına çıkarılacağı
vurgulandı. 
Açıklamada, birçok şehirde toplanma
yasağına rağmen protestolar düzen-
lendiği hatırlatılarak Pljevlja ve Nik-
sic şehirlerinde bir araya
gelen kalabalığın polise taş, su şişesi
ve havai fişek gibi piroteknik madde-
ler attığı ayrıca bazı grupların resmi
araçlara zarar verdiği bildirildi.
Niksic'de 32, Pljevlja'da 9, başkent
Podgorica'da 3, Andrijevica'da 5, Her-
ceg Novi'de 1 ve Berana-Andijevica
arasındaki yolu kapatan 12 kişinin
gözaltına alındığı kaydedildi.
Karadağ'da, Sırp Ortodoks Kilisesine
(SPC) bağlı 1 piskopos ve 7 papaz

hakkında salgın nedeniyle alınan ted-
birlere uymayarak ayin düzenledik-
leri  gerekçesiyle 72 saat gözaltı kararı
verilmişti. (AA)

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Eski Diyanet İşleri Baş-
kanı ve İslam Düşünce
Enstitüsü (İDE) Ku-

rucu Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Görmez, İslam ve dinle
ilgili gençler arasında yeni
sorgulamalar olduğunu be-
lirterek bunları doğru anla-
yıp cevap vermek
gerektiğini söyledi. Gör-
mez, Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı
(YTB) desteğiyle düzenlenen
"Köprü Gençlik Okulu 2020"
(KGO) projesi kapsamında
Kuzey Makedonyalı lise ve
üniversite öğrencilerine
"Gençliğin Dünyası, İslam ve
Ramazan" konulu online
konferans verdi. YTB destek-
leriyle Balkan ülkelerinde
gerçekleştirilen "Balkan
Gençlik Okulu" projesi çer-
çevesinde Üsküp merkezli
Köprü Kültür Sanat ve Eği-
tim Derneği tarafından ha-
yata geçirilen KGO projesi
kapsamında düzenlenen
konferansa Makedonya Türk
Sivil Toplum Teşkilatları Bir-
liği (MATÜSİTEB) Genel
Başkanı ve Köprü Derneği
Başkanı Hüsrev Emin, YTB

Kuzey Makedonya sorum-
lusu Musa Akdeniz, Türk
Milli Birlik Hareketi (TMBH)
Genel Başkanı Erdoğan
Saraç, Halkbank Üsküp İcra
Kurulu Başkanı Bilal Sucu-
başı, Ensar Derneği Başkanı
Süleyman Baki,  Üsküplü ses
sanatçısı Burhan Şaban,
Köprü Derneği Başkanvekili
ve KGO Proje Koordinatörü
Mehmed Arif'in yanı sıra lise
ve üniversite öğrencileri ka-
tıldı. İDE Başkanı Görmez,
katılımcıların ramazanını
tebrik ederek yeni tip korona
virüs salgını sürecinde in-
sanlığın hem maddi hem de
manevi "vebalardan" kurtul-
muş olarak yeni bir dünyaya
kavuşması temennisinde bu-
lundu. Gençliğin İslam ve
dinle ilgili yeni sorgulama-
ları olduğunu kaydeden
Görmez, "Bence bugünkü
gençlik de 'İnanıyorum ama
aklım mutmain olsun, kal-
bim de mutmain olsun'
diyor. Dolayısıyla gençlerin
dünyası bizim dünyamızdan
farklı olabilir ancak bu fark-
lılığı biz büyükler doğru an-
lamalıyız ve sizin sorularına
ve sorgulamalarınıza doğru
cevap vermeliyiz" diye ko-
nuştu. (AA)

Makedonya'da "Gençliğin Dünyası 
İslam ve Ramazan" konferansı

Yunanistan, salgın nedeniyle 
askeri tatbikatları erteledi

Bosna Hersek’te turizmci eylemi

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin, ön-
ceden planlanan tüm askeri tat-
bikatları 11 Mayıs’tan itibaren

belirsiz süre için ertelediği bildirildi.
Yunan basınındaki askeri kaynaklara
dayandırılan haberlerde, Yunanistan
Genel Kurmay Başkanlığının, Sağlık
Bakanlığının, yeni tip korona virüse
karşı mücadelede ileriki 15 günün
ülke için "kritik bir dönem olacağı"
uyarısını dikkate alarak, orduda salgı-
nın yayılması endişesiyle böyle bir

karar aldığı ifade edildi. Bu kap-
samda, Ege’de, 11-19 Mayıs tarihle-
rinde geniş bir alanda
gerçekleştirilmesi planlanan “Fırtına
‘20”-(Kataigida ’20)” isimli çok bo-
yutlu tatbikatın iptal edildiği belirtildi.
Yunan ordusundaki vaka sayısının
yüzde 0,05 oranında bulunduğu ifade
edilen haberlerde, “Fırtına ‘20” tatbi-
katının gerçekleştirilmesi planlanan
bazı deniz alanlarının Türkiye tarafın-
dan kısa bir süre önce NAVTEX ya-
yımlanarak askeri tatbikat için
kapatıldığı vurgulandı. (AA)

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yeni tip korona virüs (Kovid-19)
tedbirleri nedeniyle mağdur
durumda olan Bosna Her-

sek'teki turizm ve yolcu taşımacılığı
firmaları ile otelciler, içinde bulun-
dukları ağır ekonomik koşullara dik-
kat çekmek amacıyla başkent
Saraybosna'da protesto gerçekleştirdi.
Ulusal Müze önünde toplanan göste-
riciler, buraya sembolik olarak valizler
bırakırken, ardından otobüsler şehir
merkezinde konvoy düzenledi. (AA)

Sırbistan’da kreşler açıldı
NİŞ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dünyayı saran pandemi ile müca-
dele kapsamında alınan tedbirleri
kaldırmayı sürdüren Sırbistan'da

yeniden açılan kreşler, büyük oranda boş
kaldı. Hükümet, yalnızca başka bir seçe-
neği olmayan çalışan ailelerin çocuklarını
kreşe bırakmaları çağrısında bulunurken,
dün yeniden çalışmaya başlayan kreşlere
çok az sayıda çocuk gitti. (AA)

TOKOB’tan 24 ilde eğitim 
gören öğrencilere yardım eli
PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

5yıldır Türkiye’de eği-
tim gören Kosovalı öğ-
rencileri tek çatı

altında toplamayı başaran
ve sayısız faaliyete imza
atan Türkiye’de Okuyan
Kosovalı Öğrenciler Birliği-
TOKOB, artık pandemi bo-
yutuna ulaşan COVİD-19
(koronavirüs) ile mücadele
kapsamında ‘‘Türkiye’de
Evindesin Yalnız Değilsin’’
kampanyasını başlatarak
bugün Türkiye’nin 24
ilinde kendi imkanlarıyla
eğitim gören öğrencilere
yardım elini uzattı. Türki-
ye’de Okuyan Kosovalı
Öğrenciler Birliği’nin giri-
şimleriyle; ailelerinden
uzakta, eğitim gören Koso-
valı öğrencilere bu zor gün-
lerde destek olmak
amacıyla başlatılan kam-
panyaya 24 saatten kısa bir
süre içerisinde birçok Bal-
kan göçmeni ve Balkan
dostu Türk iş insanların-
dan destek geldi. Toplanan
destek tutarı bugün itiba-
riyle Türkiye genelinde 24
farklı ilde eğitim gören 283
öğrenciye ulaştırıldı. 
Birlik; ayrıca ‘‘Türkiye’de
Evindesin Yalnız Değilsin’’
kampanyası çerçevesinde
önümüzdeki günlerde vali-
likler, belediyeler ve iş in-
sanları vasıtasıyla evlerde

yaşayan öğrencilere gıda
kolisi göndereceğini du-
yurdu. Konu ile ilgili açık-
lamalarda bulunan
TOKOB Başkanı Gani Şe-
kerci, ‘ Şu an dünya gene-
linde koronavirüse karşı
büyük bir mücadele verili-
yor. Bizler; eğitim almak
için geldiğimiz Türkiye
Cumhuriyeti’nde dost ve
kardeş milletimizle birlikte
bu süreci atlatmaya çalışı-
yoruz. Türkiye’nin farklı il-
lerinde eğitim gören
öğrencilerimize bu süreçte
moral ve destek olabilmek
adına Türkiye’de Evinde-
sin Yalnız Değilsin kam-

panyasını başlattık ve çok
kısa bir süre içerisinde he-
deflenen tutarı aşarak
bugün öğrencilerimize
maddi destekte bulunduk.
Türkiye’de Okuyan Koso-
valı Öğrenciler Birliği yö-
netimi ve Türkiye’de
eğitim gören tüm Kosovalı
öğrenciler adına, bu zor
süreçte bizlerden destekle-
rini esirgemeyen, Yüksel
Özkale önderliğindeki
BİSAV Vakfına, Aytuğ
Öner başkanlığındaki Bal-
kan Türk Eğitim Vakfına,
kıymetli hemşehrilimiz iş
insanı sn. Hıfzi Kuruşa’ya,
Kosova Milli takım oyun-

cumuz sn. Vedat Muri-
qi’ye, Kosova Cumhuriyeti
Bursa Fahri Konsolosumuz
sn. Fahrettin Gülener’e,
Kosova Cumhuriyeti An-
talya Fahri Konsolosumuz
sn. Kaan Kaşif Kavaloğ-
lu’na,  Kosova Cumhuri-
yeti Eskişehir Fahri
Konsolosumuz sn. Alihan
Karacan’a, balkan sevdalısı
kıymetli abimiz Aydın Yıl-
maz’a ve Türk halkına biz-
leri gerçekten
evimizdeymiş gibi hisset-
tirdikleri için, bizleri yalnız
bırakmadıkları için teşek-
kürü bir borç biliriz.’ ifade-
lerini kullandı.

Bulgaristan'da ihtiyaç sahibi 5 bin aileye ramazan yardımı 
SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği
himayesinde ve Bulgaristan
Müslümanları Baş Müftülüğü-

nün koordinasyonluğunda düzenle-
nen ramazan ayı yardım çalışması
kapsamında 5 bin aileye yarından
itibaren gıda yardımı dağıtılacak.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin
Sekizkök, dağıtılacak yardımlarla il-
gili AA muhabirine yaptığı açıkla-

mada, Bulgaristan’daki yardım
kampanyasına Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı, Türk Kızılay Bulgaristan
Delegasyonu, Bulgar-Türk Ticaret
ve Sanayi Odası (BULTİŞAD), Bul-
gar-Türk İşadamları Derneği (BUL-
TİŞ), Türk-Bulgar Kadınları Dostluk
Derneği (TUBUKADD) ve diğer şir-
ket ile kuruluşların destek verdiğini
belirtti. (AA)
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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 geliş-
miş ülkelerin de bu pandemine hazırlıklı olmadığı, ülkelerin sağlık sistemlerini sorgulama gerektiği  ortaya çık-

Korona salgınından sonra 
Dünyada ekoloji nasıl olacak?

OLUMLU DEĞİŞİKLİKLER

-Korona virüsün çevrede yol açtığı deği-
şiklikler ilk kez uzaydan görünür hale
geldi. Derken bir yandan hastalık, öte
yandan da tecrit yaygınlaştıkça bu deği-
şiklikler üzerimizdeki gökyüzünde,
ciğerlerimizdeki havada ve hatta ayakla-
rımızın altındaki zeminde hissedilir oldu.
-İnsan kaybı dehşet verici bir şekilde
Wuhan’da bir tek vakadan başlayıp
küresel bir salgına dönüşür ve şimdiye
kadar 88 binden fazla insanın ölümüne
yol açarken, öyle görünüyor ki doğa git-
tikçe daha rahat nefes alabilir oldu.
-Otoyollardan araçlar eksilir ve fabrikalar
kapanırken, peş peşe birçok ülkede tecri-
din başlamasını izleyen birkaç gün içinde
şehirlerin ve sanayi merkezlerinin üzeri-
ni örten pis kahverengi kirlilik kuşakları
seyrelmeye başladı.
Önce Çin’de, sonra İtalya’da, şimdi de

Britanya, Almanya ve onlarca başka
ülkede karbondioksit ve nitrojen dioksit
oranlarında yüzde 40’a varan geçici
düşüşler kaydedildi. Bunun sonucu hava
kalitesinde büyük ölçüde bir düzelme
oldu ve astım, kalp krizi ve akciğer has-
talıkları vakalarındaki risk azaldı.
-Onlarca yıldır dur durak demeden bas-
kısını artırdığı halde insan ayak izinin
yeryüzü üzerindeki ağırlığı birdenbire
hafifledi. Hava trafiği mart ortasına
gelindiğinde geçen yıl aynı zamana
kıyasla yarı yarıya azaldı.

FOSİL YAKITLAR

-Bu tecrit uygulamalarının fosil yakıt
sanayisine darbe indirdiğine hiç kuşku
yok. Yollarda daha az sürücüyle ve hava-
da daha az uçakla birlikte benzin fiyatları

geçen yıla göre neredeyse üçte iki oranın-
da düştü.
Bu, iklim açısından nispeten iyi bir haber
çünkü petrol, gezegeni ısıtan ve hava
koşulları sistemini sekteye uğratan kar-
bon emisyonlarının en büyük kaynağı.
Bazı analistler bunun, emisyonlarda
uzun süreli bir aşağı yönelimli eğrinin ve
petrol için sonun başlangıcının işareti
olabileceğine inanıyor.

YABAN HAYATI

Her şeye rağmen, insanlar sokağa çıkma
yasaklarıyla geçici olarak inzivaya çekil-
mişken bu boşluğu yaban hayatı doldur-
du. 
Şurası neredeyse kesin ki bu yıl otomo-
billerin ve kamyonların öldürdükleri
hayvan sayısında önemli bir düşüş ola-
cak. Sadece Britanya’da sırf bu yüzden

her yıl 100 bin yaban domuzu, 30 bin
geyik, 50 bin porsuk, 100 bin tilki ve bun-
ların yanı sıra kukumav kuşlarıyla daha
pek çok kuş ve böcek türü canından olu-
yor.
Bir çok yerel yönetim yol kenarlarındaki
yeşillikleri biçmeyi erteledi. 
Pandemik ve iklim riski arasındaki ben-
zerlikleri, farklılıkları ve daha geniş ilişki-
leri anlamak, eylemlerimizi bilgilendiren
pratik sonuçları elde etmek için kritik bir
ilk adımdır.

TEMEL BENZERLİKLER

-Pandemikler ve iklim riski, her ikisi de
fiziksel şokları temsil etmesiyle benzerdir
ve bu da bir dizi sosyo-ekonomik etkiye
dönüşür. 
Mevcut pandemik, belki de tam teşek-
küllü bir iklim krizinin arz ve talebe

eşzamanlı eksojen şoklar, tedarik zincirle-
rinin bozulması ve küresel iletim ve
amplifikasyon mekanizmaları açısından
ne gerektirebileceğine dair bir önsezi sağ-
lıyor.
-Pandemikler ve iklim riski de aynı özel-
liklerin çoğunu paylaşmaktadır. Her ikisi
de sistemiktir, çünkü doğrudan tezahür-
leri ve vuruş etkileri birbirine bağlı bir
dünyada hızla yayılır. Bu nedenle, ilk
koronavirüs salgınının ardından petrol
talebindeki azalma, pandemik büyüdük-
çe borsa düşüşünü daha da kötüleştiren
bir fiyat savaşına katkıda bulunan bir
faktör haline geldi.
-. Her ikisi de durağan değildir, çünkü
geçmiş olasılıklar ve oluşumların dağı-
lımları hızla kaymakta ve gelecekteki
projeksiyonlar için yetersiz veya yetersiz
olduğunu kanıtlamaktadır. 
-Her ikisi de doğrusal değildir, çünkü
sosyoekonomik etkileri belirli eşikler
ihlal edildiğinde (pandemik ha Her ikisi
de risk çarpanlarıdır, çünkü finansal ve
sağlık sistemlerinde ve reel ekonomide
bulunan şimdiye kadar denenme-
miş güvenlik açıklarını vurgu-
larlar ve şiddetlendirirler. 
-Her ikisi de regresiftir,
çünkü dünyanın en
savunmasız popülasyon-
larını ve alt popülasyonla-
rını orantısız olarak etki-
ler. 
-. Son olarak, uzmanlar her
iki yılda da sürekli olarak
uyardıkları sürece (iklim riski
hakkındaki tartışmanın daha yaygın
olduğunu iddia etse de), “siyah kuğu”
olarak kabul edilemez. Ve koronavirüs
salgını, dünyanın her ikisini de önlemek
veya yüzleşmek için eşit derecede hasta

olduğunu gösteriyor gibi görünüyor.

TEMEL FARKLAR

Benzerlikler önemli olsa da, pandemik
ve iklim tehlikeleri arasında bazı önemli
farklılıklar da vardır.
-Küresel bir halk sağlığı krizi, hayatta
kalmamız için cevap vermek için şartlan-
dırdığımız yakın, ayrık ve doğrudan
ayırt edilebilir tehlikeleri sunar. Aksine,
iklim değişikliğinden kaynaklanan risk-
ler, kademeli, kümülatif ve sıklıkla kendi-
lerini derece ve zaman içinde gösteren
dağıtılmış tehlikelerdir.
Bunu söylemenin bir başka yolu, hem
salgınların hem de iklim tehlikelerinin
ortaya çıkmasının zaman çizelgelerinin
farklı olmasıdır.
-İklim tehlikeler birikimi riskli bir durum
ortaya süre sonunda, bulaşıcı hastalık
riski olan bir vaka var. Bulaşma, küresel
ölçekte (şimdi tanık olduğumuz gibi)
mükemmel bir şekilde ilişkili olaylar üre-
tebilir; bu da tüm sistemi bir kerede ver-

gilendirebilir.
Miguel B. Araújo, iklim değişik-

liğinin biyoçeşitlilik üzerinde-
ki etkileri konusunda dünya
çapında otoritelerden biri
olarak kabul ediliyor.
İspanya, Portekiz ve
Danimarka’daki araştırma
enstitüleriyle bağlantılısı

olan Prof. Araújo, araştırma
ekibiyle birlikte korona virüs

hakkında kapsamlı bir model
ortaya koydu. Bu modelle virüsün eko-

lojik nişini, yani virüsün iklimsel tercihi-
ne bağlı olarak dünyada bulunabileceği
yerleri gösteriyorlardı.

DEVAMI GELECEK...
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