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Cahil misin be adam!
sosyal medya dilini

bilmez misin?
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¥ SOFYA’YI Filibe’ye bağlayan demir
yolunun 20 kilometrelik Elin Pelin-
Vakarel Demiryolu Hattı ihalesini
Cengiz İnşaat ve Duygu Mühendislik
tarafından kurulan DZZD Cen-Duy
Demiryolu Elin Pelin İş Ortaklığı kazan-
dı. Bulgaristan Ulusal Demiryolu
Altyapısı Şirketi (NRIC) tarafından ihale
edilen projenin yapılmasına 2014 yılın-
da karar verildi. Sofya-Filibe hattı olarak
adlandırılan demir yolu hattı için yakla-
şık 1 milyar Euro bütçe ayrıldı. Hattın en
önemli etabını ise Elin Pelin-Vakarel
kesimi oluşturuyor. 72 ayda tamamlana-
cak 20 kilometrelik demiryolu hattının
7,68 kilometresini çift tüp, 2 adet tünel
yapımı oluşturuyor. Yeni Avusturya
Tünel Açma Metodu (NATM) olarak
inşa edilecek yapı tamamlandığında ise
Bulgaristan’ın en uzun demiryolu tüneli
olacak. Bulgaristan Ulusal Demiryolu
Altyapı Şirketi Müdürü Krasimir
Papukçiyski, Sofya-Filibe Demiryolu
Hattının Modernizasyonu projesinin en
önemli parçasının Elin Pelin – Vakarel
bölümü olduğunu belirtti.

Bulgaristan’da en zor proje olarak ünlenen “Elin Pelin-Vakarel Demiryolu
Hattı” ihalesini Cengiz İnşaat-Duygu Mühendislik İş Ortaklığı kazandı

Komşu’nun en zorlu 
projesini Türkler aldı

8’de

¥ KOSOVA’DA 1999
yılından bu yana KFOR
barış gücünde görevli
Türk askeri her türlü des-
tekle Kosova halkının
yanında olmaya devam
ediyor. Mehmetçik, 3
Aralık Dünya Engelliler
Günü nedeniyle
Kosova’nın güney bölge-
sindeki Prizren’de faaliyet
gösteren Hendikos

Engelliler Derneği’ni ziya-
ret ederek 2’si çocuk san-
dalyesi olmak üzere 10
adet tekerlekli sandalye
yardımında bulundu.
Hendikos Engelliler
Derneği Başkanı Egzona
Hocay, bu anlamlı günde
desteklerinden dolayı
Türk askerine ve Türkiye
Cumhuriyeti’ne teşekkür
etti. Hocay, Kosova gene-

linde en çok fiziksel
engellinin Prizren’de
bulunduğunu belirterek,
fiziksel engelliler için şart-
ların çok kötü olduğunu
da sözlerine ekledi.
Kosova Türk Temsil
Heyeti Başkanlığı Sivil
Askeri İşbirliği (SAİ) perso-
neli de, bu tür yardımla-
rın devam edeceğini vur-
guladı.

Mehmetçik Kosovalı 
engellileri unutmadı
Mehmetçik Kosovalı 
engellileri unutmadı
Mehmetçik Kosovalı 
engellileri unutmadı
Mehmetçik Kosovalı 
engellileri unutmadı
Mehmetçik Kosovalı 
engellileri unutmadı
Mehmetçik Kosovalı 
engellileri unutmadı

¥ BOSNA Hersek’in
Bihaç şehrinde faali-
yet gösteren
Fetullahçı Terör
Örgütü (FETÖ) iltisaklı
lisenin Türk vatandaşı
müdürü Fatih Keskin
gözaltına alındı. Ülke
medyasında çıkan
haberlere göre, Bosna

Hersek’te ikamet eden
Keskin, Una-Sana
Kanton Polisi tarafın-
dan ifadesi alınmak
üzere polis merkezine
çağrıldı. Burada gözal-
tına alınan Keskin,
sınır dışı işlemleri için
Göçmen Merkezi’ne
nakledildi. 10’da

Hırvatistan AB dönem 
başkanlığına hazır…

Bosna’da FETÖ’cü okulun 
müdürü sınırdışı ediliyor

¥ AVRUPA Birliği
Dönem Başkanlığı’nı
devralmaya hazırlanan
Hırvatistan’ın başkenti
Zagreb’de bulunan
Avrupa Parlamentosu
(AP) Başkanı David
Sassoli, Hırvatistan
Başbakanı Andrej
Plenkovic ile basın top-
lantısı düzenledi. AB’nin
coğrafi ve siyasi alanları-
nın birbirini tamamlama-
sı gerektiğine işaret eden
Sassoli, “Arnavutluk ve
Kuzey Makedonya ile
katılım müzakerelerinin
başlatılamaması engeli
ortadan kaldırılmalı. Batı
Balkanlar’ın geleceği
Avrupa’dır. Avrupa’nın

geleceği de Batı
Balkanlar’ı kapsamasıdır”
diye konuştu. Sassoli,
AP’nin Türkiye’nin kabul
ettiği sığınmacılar nokta-
sında tavrının açık oldu-
ğunu ifade ederek,
“Türk hükümetine
maddi yardımda bulun-
muyoruz. Biz Türkiye’de
bulunan sığınmacıların
ihtiyaçlarının korunması-
na yönelik orada bulu-
nan BM’nin insani yar-
dım kuruluşları ve AB’ye
yardım ediyoruz.
Dolayısıyla bazılarının
düşünmek istediğinin
aksine biz Türk hüküme-
tini finanse etmiyoruz”
diye konuştu. 5’te

Yunan ırkçıları
durmak bilmiYor
¥ BATI Trakya Türk Azınlığı’nın İskeçe
ilindeki tek Azınlık Ortaokulu –
Lisesinde yaşanan bina sorununa
çözüm beklenirken okulun giriş kapısı-
na “Domuz eti lezzetlidir” şeklinde
provokatif bir yazı yazılması büyük
tepkiye neden oldu. İskeçe’nin
Hacistavru sokağı 10 numarada bulu-
nan İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’nin ana binasının giriş kapısına
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafın-
dan Yunanca olarak “Domuz eti lez-
zetlidir” (Nostimo to Hirino) şeklinde
provokatif bir yazı yazıldı. Olay, okula
gelen veli ve öğretmenler tarafından
fark edildi. 5’te

4’te



      
      

    

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Geçmişten bugüne müşterileri-
nin hayatını kolaylaştırmak
için çalışmalarını sürdüren ve

bir dünya markası olma vizyonu doğ-
rultusunda yenilikçi çözümleriyle ül-
kesine hizmet eden Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ),
Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Star-
ları Ödülleri’nde “Yılın Kamu Kuru-
luşu” ödülüne layık görüldü. Ödül
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yıl-
maz Batur tarafından verildi.
Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Star-
ları Ödülleri, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde
düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Ekonomi ve iş dünyasında büyük
önem arz eden ödüller bu yıl 29 kate-
goride verildi. İş ve ekonomi dünyası-

nın en önemli isimlerinin ödül aldığı
törene, kamu, yerel yönetimler ve iş
dünyasının temsilcileri katıldı. 179 yıl-
dır, ‘PTT Çalışır, Hayat Değişir’ dü-
şüncesinden hareketle geçmişten
edindiği tecrübeleri geleceğe taşıyan
PTT, ürün ve hizmet çeşitliliği ile iş ve
işlem kalitesini her geçen gün daha da
artırıyor. Posta, kargo, lojistik, e-tica-
ret, bankacılık ve sigortacılık alanla-
rında son dönemde birbiri ardına
gerçekleştirdiği yenilikçi atılımlarla
müşteri memnuniyetini en üst düzeye
çıkaran PTT, aldığı ödüllerle hizmet
kalitesini kanıtladı. ‘Gidilmeyen yere
gitmek ve olunmayan yerde olmak”
ilkesiyle kaliteli ve güvenilir hizmeti
müşterileri ile buluşturan PTT, Türki-
ye’nin en köklü kurumlarından biri
olarak 2023 hedefleri doğrultusunda
her geçen gün kendini ve hedeflerini
geliştiriyor.  Yerli ve milli kuruluş ola-

rak modern Türkiye’nin ihtiyaçlarına
hızlıca cevap verebilen, altyapı ve AR-
GE çalışmalarıyla desteklenmiş çö-
zümler sunan PTT, yurt içindeki
güçlü ve karar alıcı konumunun yanı
sıra Dünya Posta Birliği (UPU) İdari
Konsey Başkanlığı göreviyle uluslar-
arası arenada söz sahibi bir duruş ser-
giliyor. Dünya Posta İdareleri
arasındaki ilk 10 şirket içerisinde yer
almayı hedefleyen PTT, uzun yıllara
dayanan kurumsal tecrübesi doğrul-
tusunda çağın gereklerini ve imkânla-
rını göz önüne alarak ürün ve
hizmetlerini güncellemek, faaliyet
gösterdiği sektörlerde geleceğe yön
verecek bir yaklaşım geliştirmek, Ar-
Ge ve inovasyona yaptığı yatırımla
katma değer üreterek ülke ekonomi-
sine katkı sağlamak ve uluslararası
alanda Türkiye’yi temsil etmek vizyo-
nuyla geleceğe ışık tutuyor. 

Posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigor-
tacılık gibi pek çok farklı alanda güvenilir, kaliteli
ve hızlı hizmetin adresi olan PTT AŞ, Ekovitrin 18.
Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde “Yılın
Kamu Kuruluşu” ödülüne layık görüldü

Yılın Kamu Kuruluşu
Ödülü PTT’nin oldu
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#bizsizitanıyoruz

Biz sizi, her zorluğa meydan okuyuşunuzdan, şartlar ne olursa olsun
dik duruşunuzdan ve birlikte çok güzel oluşunuzdan tanıyoruz.

Biz size inanıyoruz, sizi her zaman destekliyoruz.

Çünkü biz Halkın Bankası’yız.

TANIYORUZ
BiZ SiZi

TİKA'nın Bosna’daki 
arama kurtarma 

eğitimleri tamamlandı
MOSTAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA), Bosna

Hersek Güvenlik Bakanlığı
ve İHH İnsani Yar-
dım Vakfı işbir-
liğinde Bosna
Hersek’in
Mostar
şehrine
bağlı Bla-
gay böl-
gesinde
'Doğada
Arama
Kurtarma
İleri Eği-
timi (ADA-
MEP)'
tamamlandı.
Bosna Hersek'in
Blagay bölgesinde düzenle-
nen Doğada Arama Kur-
tarma İleri Eğitim
Programın'nda; TİKA ve
Bosna Hersek Güvenlik Ba-
kanlığı işbirliğinde Bosna

Hersek Federasyonu ve Re-
publika Srpska Sivil Ko-
ruma İdareleri personeli ile
10'dan fazla şehirdeki dağ
arama kurtarma ekibinden
toplam 27 kişiye eğitim ve-
rildi. Kursiyerlere doğada

arama kurtarma faali-
yetlerine ilişkin

ekibin organi-
zasyonu, inti-

kal şekli,
kurtarma
yapılacak
alana gi-
dilmesi,
kurtarma
yöntem-
leri gibi

birçok
alanda teo-

rik ve uygu-
lamalı

eğitimler verildi.
Bosna Hersek'in güne-

yindeki Velez dağında ve
Buna nehri vadisinde dü-
zenlenen ortak tatbikat son-
rası 27 kursiyere sertifikaları
düzenlenen törenle 
teslim edildi.
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BİhAÇ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Olumsuz yaşam ve hij-
yen koşullarının bulun-
duğu ve sadece

çadırlardan oluşan kampa
mevsimin ilk karının yağma-
sıyla, buradaki yüzlerce göç-
men için şartlar çok daha kötü
bir hal aldı. Avrupa Birliği
(AB) üyesi Hırvatistan sınırına
yaklaşık 15 kilometre uzak-
lıkta bulunan kampta yaşam
mücadelesi veren göçmenler,

sınır kapılarının açılmasını ve
Almanya, Fransa, Hollanda,
İtalya gibi Avrupa ülkelerine
ilerlemelerine izin verilmesini
talep ediyor. İlerlemelerine
izin verilmediği için Kızılhaç
tarafından dağıtılan yemekleri
de yemeyen göçmenler, erit-
tikleri kar suları ile yıkanıyor,
ormandan topladıkları odun-
larla yaktıkları ateşlerde ısın-
maya çalışıyor.
Aralarında 13-14 yaşlarında
çocukların da bulunduğu dü-
zensiz göçmenler, kampın orta

yerine astıkları ve üzerinde
“Biz burada ölüyoruz. AB’den
sınırları açmasını istiyoruz”
yazılı pankartla yetkililerden
sıkıntılarına çare olmalarını is-
tiyor.Yetkililer, aylardır içme
suyu bulunmayan, etrafta çöp-
ten yığınların oluştuğu, karın
da yağmasıyla oluşan ça-
murda yürümenin dahi zor ol-
duğu kampın başka bir
bölgeye taşınması için çağrıda
bulunsa da henüz bu konuda
atılmış somut bir adım bulun-
muyor. Kampta kısıtlı imkan-

larla yöresel yemekler pişiren
göçmenler ise başka bir böl-
geye taşınmayı değil, sadece
sınırın açılmasını ve ilerleme-
lerine izin verilmesini bekli-
yor. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre;mülte-
cilerden Afganistan vatandaşı
Ahmed kamptaki Türk Kızılay
çadırlarının işlerini bir nebze
de olsa kolaylaştırdığını kay-
detti, “Allah Türkiye’den razı
olsun. Bu çadırlar da olma-
saydı burası çok daha kötü
olurdu” ifadelerini kullandı.

zAGReB
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvatistan’da 22 Aralık’ta
yapılacak cumhurbaş-
kanı seçiminde 12 aday

yarışacak. Başkent Zagreb’deki
Devlet Seçim Komisyonu’na
(DIP) adaylık başvurularını tes-
lim eden isimler arasında mev-
cut Cumhurbaşkanı Kolinda
Grabar Kitarovic, eski Başbakan
Zoran Milanovic ve şarkıcı Mi-
roslav Skoro da yer alıyor.
DIP’ten yapılan yazılı açıkla-
mada, adaylık başvurularının
gece yarısı itibarıyla sona erdiği
belirtilerek, adaylık için gerekli
10 bin imzanın teslim alındığı
ifade
edildi.www.timebalkan.com si-
tesinin haberine göre; söz ko-
nusu imzaların iki günde
sayılacağı ve adayların resmiyet

kazanacağı vurgulanan açıkla-
mada, adaylık başvurusunda
bulunan diğer isimlerin Mislav
Kolakusic, Dalija Oreskovic,
Anto Djapic, Nedjeljko Babic,
Dejan Kovac, Ivan Pernar, Dario
Jurican, Katarina Peovic ve Slo-

bodan Midzic olduğu kayde-
dildi.Bu arada Hırvatistan’da al-
tıncı kez yapılacak
cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk
turda hiçbir adayın yüzde
50’den fazla oy alamaması duru-
munda ikinci turun 5 Ocak

2020’de yapılacağı bildirildi.
Anketlerde, mevcut Cumhur-
başkanı Kitarovic’in diğer aday-
lardan önde göründüğü, hiçbir
adayın ilk turda seçimi kazan-
masının beklenmediği 
belirtildi.

Hırvatistan’da 12 adaylı
Cumhurbaşkanlığı seçimi

İş görüşmesinde
Aday’a sorarlar: 
-Hangi dilleri biliyorsu-
nuz?
-İngilizce, Almanca ve
biraz da Sosyal Medya
dili !!!

Küçük kızım
Zeynep, aklı
sıra benimle

alay ediyor. Ellerindeki
cep telefonu ile sanırsı-
nız ki her şeyi onlar bi-
liyor. Onunla onun iyi
bildiği ama bizim yeni
öğrendiğimiz Sosyal
medya dili üzerine ko-
nuşurken aklıma Sayın
Binali Yıldırım’ın yaşa-
dığı ve kendisine has
tarzıyla harika bir şe-
kilde anlattığı şu hikâye
geliyor.
"Erzincan’da köyün gi-
rişindeki yaşlı bir teyze
çeşme başında oturu-
yordu. Yanındaki in-
sanlar
'Teyze bakan geldi, ne
istiyorsan iste.' dediler.
Kafasını kaldırdı bana
baktı, 'Hoş geldin evla-
dım.' dedi. Ben, ne isti-
yorsun deyince,
'Yollarımızı, sularımızı
yaptınız Allah razı
olsun. Bütün ihtiyaçla-
rını karşıladınız emme
bir şey eksik kaldı.'
dedi. Nedir teyze de-
yince, 'Bizim köyde ey-
diesel (ADSL)
çekmiyor.' dedi. O ne
dedim, 'Evladım bakan
olmuşsun ama cahil
kalmışsın. Allah bilir
sen mesencer (Messen-
ger)  bile bilmezsin.'
dedi. Sonra anladık ki
Teyze'nin torunu var-
mış yurt dışında yaşa-
yan onunla görüntülü
konuşma ihtiyacı duyu-
yormuş. Onun için köy-
den kalkıp şehre gitmek
zorunda kalıyormuş.
Onun için bize
köyde internet çekmi-
yor diye serzenişte bu-
lunuyor."
Şimdi bu hikâye komik
geliyor değil mi? O
zaman daha komiğini
anlatayım size.
Kızım Zeynep başladı
Sosyal Medya’yı bana
anlatmaya.
Üstelik telefonu ile
Sude ablasını aramış
konferansa bağlamış.
Biri telefonda diğeri
canlı anlatıyorlar bana:
Bak baba, “Tvich kulla-
nırken Donote (bağış )
yapacaksın. Film seyre-
derken Spoiler (filmi
önceden seyrettiği için
ne olacağını söylemek)
vereceksin. Oyun oy-
narken Bug’a düşecek-
sin. (Açığını bulmak)
Tweet kullanırken tvit
atacaksın.  Sosyal Med-
ya’da birilerini stolk
(gizliden takip) etmeye-
ceksin, Stalker olmaya-
caksın. İnstagram’da
hikayem oluşturup, post
atacaksın. (Postalaya-

caksın) Bunları yapar-
ken Trollemeyeceksin
(dalga geçmeyeceksin)
Tabiki Fake (sahte)
hesap kullanmayacak-
sın. Fenomen olmak
için Fav’a (favoriye)
atacaksın. Yazılarımı
Like’lıyacaksın(beğen-
mek) . Dalgın olup pa-
sifleşince
Poke’layacaksın
ki  (dürteceksin) beni
fark edesin. Hep bir
Story (hikâyen) olacak.
Gönderilerin daha geniş
kitlelere ulaşsın diye #
işareti basıp Hashtag’li-
yeceksin. Tabi bunları
yaptıkça LOL yapacak-
sın (sesli gülmek). Ya-
nında Emoji’lerin
olacak (küçük suratlar)
Farklı ve komik olay ve
insanlar görünce onları
Caps’liyeceksin. (Es-
prili karikatürler) . Özel
bir görüşme yapmak is-
tersen DM’ye yürü
veya DM’ye (direkt
mesaj) gel diyeceksin.
Bazen Selfi (özçekim)
yapacaksın veya YOLO
yapacaksın. Bazen nos-
talji olsun diye tb yapa-
caksın (eski fotoları
paylaşmak). Perşembe
günü ise bu  tbt olacak.
Bu arada bff sen ola-
caksın (Best friend fo-
rever-en iyi arkadaş) .
İlgi toplamak için bol
bol vaguebooker yapa-
caksın ve bunu yapar-
ken bazen nick name
(sahte isim) kullanacak-
sın. İşin çıkınca oynadı-
ğın oyundan afk
yapacaksın (çıkacaksın)
Çok harika bir şey yap-
tığında ya da söyledi-
ğinde ctr’en (tıklaman)
artacak ve Trend topic
(en üst nokatada en çok
konuşulan) olacaksın.
Böylece teeeps’lerin
(takipçilerin ) artacak.
Çok uzayan yazıları
mesela bu makaleyi
FOMO yapacaksın (kı-
saltacaksın)
En sonunda OMG diye-
ceksin yani Ohh my
God ! –Aman Allah’ım.
Biz ne olmuşuz böyle?
Bu kadar yabancı ve

garip kelimeler bizi ne
hale getirmiş? Ha bu
arada birde maazallah
bütün bunları bilmez-
sen gençlerin deyimiyle
“Gulutenli kafa” yani
cahil olacaksın.
Oh ne ala. Kısacası ya
Sosyal medya dilini öğ-
reneceksin ve sonra di-
line ve kültürüne
yabancılaşacaksın ya da
köylü teyzemizin Binali
beye dediği gibi 'Evla-
dım bakan olmuşsun
ama cahil kalmışsın.
Allah bilir sen mesen-
cer (Messenger)  bile
bilmezsin.’
Kızım da bana öyle
diyor, “baba yüksek li-
sans yapmışsın ama boş
konuşuyorsun”. 

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

İZMİR MEKTUBU

CAhİL mİSİN Be ADAm! 
SOSyAL meDyA DİLİNİ 

BİLmez mİSİN?

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

AB kapısında
ölüm bekleyişi
Bosna Hersek’in Bihaç şehri yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan Vucjak
Kampı’nda kalan 500’e yakın düzensiz göçmen, hava sıcaklığının sıfırın al-

tında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede hayatta kalma mücadelesi veriyor

Mitsotakis Türkiye’den
iyi niyet bekliyormuş

LONDRA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos
Mitsotakis, Türkiye ve Yunanis-
tan arasındaki ilişkilerde zorluk-

lar bulunduğunu ancak bunların iyi
niyetle aşılabileceğini söyledi.
NATO liderleri toplantısı için İngilte-
re’nin başkenti Londra’da bulunan Yu-
nanistan Başbakanı Kiryakos
Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye iliş-
kin Yunan basınına değerlendirmelerde
bulundu.Mitsotakis, “son dönemde
Türkiye’nin hareketlerinden kaynakla-
nan tüm meseleleri masaya yatırdığını”
belirterek “Bunlarla ilgili farklılıklar

kaydedildi. İki taraf, savunma bakanlık-
larının güven artırıcı önlemlerle ilgili
görüşmelerinin devam etmesi konu-
sunda anlaştı.” dedi. Mitsotakis, görüş-
meyle ilgili Yunan siyasi parti liderlerini
bilgilendirmek üzere Dış Politika Yük-
sek Konseyi’nin acilen toplanması tali-
matını verdiğini vurgulayarak, “Yunan
halkını temin ederim ki Türkiye ile iliş-
kilerde zorluklar vardı, halen var ve var
olacak. Ancak iki tarafta da iyi niyet ol-
duğunda bunlar aşılabilir.” ifadelerini
kullandı. Türkiye ve Libya arasında Ak-
deniz’de yetki alanları sınırlandırma-
sına ilişkin imzalanan anlaşmaya da
değinen Mitsotakis, uluslararası hu-
kuku ihlal eden uluslararası anlaşmala-
rın, NATO’nun iş birliği ilkesiyle
bağdaşmadığını savundu.
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PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da görevli Türk askeri,
Dünya Engelliler Günü nede-
niyle engelliler derneğine te-

kerlekli sandalye yardımında
bulundu. Kosova’da 1999 yılından bu
yana KFOR barış gücünde görevli
Türk askeri her türlü destekle Kosova
halkının yanında olmaya devam edi-
yor. Mehmetçik, 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü nedeniyle Kosova’nın
güney bölgesindeki Prizren’de faali-
yet gösteren Hendikos Engelliler Der-
neği’ni ziyaret ederek 2’si çocuk
sandalyesi olmak üzere 10 adet teker-
lekli sandalye yardımında bulundu.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; DHA’ya konuşan Hendikos En-
gelliler Derneği Başkanı Egzona
Hocay, bu anlamlı günde desteklerin-
den dolayı Türk askerine ve Türkiye
Cumhuriyeti’ne teşekkür etti. Hocay,
Kosova genelinde en çok fiziksel en-
gellinin Prizren’de bulunduğunu be-
lirterek, fiziksel engelliler için
şartların çok kötü olduğunu da sözle-
rine ekledi. Engelliler Derneği’nin her
zaman yanında olmaya çalıştıklarını
söyleyen Kosova Türk Temsil Heyeti
Başkanlığı Sivil Askeri İşbirliği (SAİ)
personeli de, bu tür yardımların
devam edeceğini vurguladı.

Türk askerinden
Kosovalı 

engellilere 
tekerlekli sandalye

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Durres depreminde sundukları üstün kat-
kılardan dolayı Kosova arama kurtarma ekibini devlet nişanıyla onurlandırdı

Kosova arama-kurtarma ekiplerine 
Meta’dan Arnavutluk devlet nişanı
PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir
Meta Kosova’ya gelerek, 51
kişinin ölümüne ve 900 kişi-

nin yaralanmasına neden olan durs
depreminde sundukları üstün katkı-
lardan dolayı Kosova arama kur-
tarma ekibini devlet nişanıyla
onurlandırdı. Kosova Güvenlik

Gücü, Kosova Polisi, İtfaiye ekipleri
ve madenciler, Meta tarafından dev-
let nişanı ile onurlandırıldı. www.ti-
mebalkan.com sitesinin haberine
göre Arnavutluk Cumhurbaşkanı
Meta, acı süreçte sundukları katkılar-
dan dolayı, FSK, Kosova polisi ve
diğer arama kurtarma ekiplerine te-
şekkür etti. Meta, Arnavutluk’un tra-
jediyi yaşadığı zamanda Kosova

Güvenlik Gücü ve Kosova Polisinin
arama kurtarmada kahramanca çalış-
tıklarını söyledi. “Kosova, FSK ve po-
lisiyle gurur duymalı” diyen Meta,
insan hayatının kurtulması için
arama kurtarma ekiplerinin canla
başla mücadele ettiklerini kaydetti.
Başbakan Ramush Haradinaj da, Ko-
sova’nın daha önce olmadığı kadar
Arnavutluk ve Arnavutlar için tek

yürek olduğunu söyleyerek, acıların
biraz olsun hafiflemesi için katkı su-
nanlara teşekkür etti. Kosova Güven-
lik Gücü Komutanı General Rrahman
Rama ise, verilen devlet nişanlarının
Kosova için özel bir değeri ve ayrıca-
lığı olduğunu ifade etti. General
Rama ayrıca, arama kurtarma çalış-
malarına destek sunan ekiplerle
gurur duyduklarını kaydetti.

BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa’nın Dostları Örgütü
tarafından Brüksel’de dü-
zenlenen Batı Balkanlar

Konferansında konuşan Cum-
hurbaşkanı Hashim Thaçi, AB ge-
nişleme süreci ve Kosova’nın

Avrupa perspektifine değindi.
Batı Balkanlar ve Avrupa Birliği
arasındaki ilişkiler konulu pa-
nelde konuşmacı olarak yer alan
Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova
ve diğer bölge ülkelerinin siyasi
ve tarihi bir dönemeçte olduğunu
belirterek, AB genişleme süreci-
nin ertelenmesinin Balkanlarda

yeni karmaşalara yol açabileceği
uyarısında bulundu. www.time-
balkan.com sitesinden alınan bil-
gilere göre; Kosova ve Sırbistan
arasındaki diyalog sürecine de
değinen Cumhurbaşkanı Thaçi,
birkez daha varılacak anlaşmanın
karşılıklı tanıma ile AB yolunu
açması gerektiğini söyledi.

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Altyapı Bakanlığı yetki-
lileri trafik güvenliği seviyesini
artıracak bütçe eksikliği oldu-
ğuna dikkati çekti. Trafik kaza-
ları sadece bu yıl 99 kişinin
ölümüne neden oldu. Bu ne-

denle, karayolu trafik güvenliği-
nin doğru seviyede olup olma-
dığı tartışma haline geldi. Bu
sorunu tartışıldığı  tüm belediye
başkanlarının hazır bulunması
planlana bir toplantı düzen-
lendi, ancak toplantıya sadece
Elez Han  ve Mamuşa belediye
başkanları  katıldı. AGİT tem-

silcileri, Kosova kurumlarının
karayolu güvenliği konusunda
fazla çalışmadığını değerlen-
dirdi. Toplantıda, “maalesef, ek-
siklikler, yasal çerçeve, güvenlik
konusundaki bütçe, gerçek an-
lamda ilerlemeyi engelliyor. Bu
durum değişmeli, bir dönüm
noktasındayız. ” denildi. Alt-
yapı Bakanlığından Fejzullah
Mustafa,“Altyapı bakanlığı büt-
çesinden yoksun karayolu gü-
venliğini artırmak için bir bütçe
oluşturulmalıdır. Anahtar insan,
araç ve altyapı faktörleri. Koso-
va’da en savunmasız yaş +18 ”,
dedi İçişleri Bakanı Ekrem Mus-
tafa, 2019 yılında meydana gelen
kaza sayısını açıkladı. www.ti-
mebalkan.com sitesinin habe-
rine göre; Bakan Mustafa
sözlerini şöyle devam ettirdi:
“Yol kazalarını azaltmak için
genel bir taahhüt gerekiyor. 1
Ocak 2019’da 14 bin 311 kaza, 99
ölüm, 8 bin 640 maddi hasar
meydana geldi.” 

Trafik kazaları 2019’da 
99 kişiye mal oldu

Thaçi, Brüksel’de
vize muafiyeti istedi
Thaçi, Brüksel’de
vize muafiyeti istedi
Thaçi, Brüksel’de
vize muafiyeti istedi
Thaçi, Brüksel’de
vize muafiyeti istedi
Thaçi, Brüksel’de
vize muafiyeti istedi
Thaçi, Brüksel’de
vize muafiyeti istedi
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Batı Trakya’da Türk 
Azınlık okulu hedef alındı
İSKEÇE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın İs-
keçe ilindeki tek Azınlık Orta-
okulu – Lisesinde yaşanan bina

sorununa çözüm beklenirken okulun
giriş kapısına “Domuz eti lezzetli-
dir” şeklinde provokatif bir yazı ya-
zılması büyük tepkiye neden oldu.
İskeçe’nin Hacistavru sokağı 10 nu-
marada bulunan İskeçe Azınlık Orta-

okulu – Lisesi’nin ana binasının giriş
kapısına kimliği belirsiz kişi veya ki-
şiler tarafından Yunanca olarak
“Domuz eti lezzetlidir” (Nostimo to
Hirino) şeklinde provokatif bir yazı
yazıldı. Olay, veli ve öğretmenler ta-
rafından fark edildi. 700’ün üzerinde
öğrencinin eğitim gördüğü ve çö-
züme kavuşturulmayan bina sorunu
nedeniyle vardiyalı eğitimin devam
ettiği İskeçe Azınlık Ortaokulu – Li-

sesi’nin giriş kapısına yazılan slogan,
geçtiğimiz haftalarda Selanik’te göç-
men kampı önünde yapılan domuz
etli ve alkollü protesto eylemini akıl-
lara getirdi. www.timebalkan.com’a
göre; İskeçe Azınlık Ortaokulu – Li-
sesi Encümen Heyeti Başkanı Erhan
Hüseyin Ali konuyla ilgili olarak
yaptığı açıklamada, “Yazı, öğretmen
meslektaşlar tarafından, öğrenci ve
veliler tarafından fark edildi. Biz bu

hareketi okulumuza ve öğrencileri-
mize yapılan bir hakaret ve saldırı
olarak görüyoruz. Umarız benzer
durumlarla bundan sonra karşılaş-
mayız. Tabii ki bu yazı da en kısa za-
manda kapı boyanarak yok
edilecektir. Buna benzer olaylarla
meşgul olmak yerine keşke okulu-
muzun bina sorununun sona erdi-
ğine dair müjdeli haberler
verebilseydik.” diye konuştu.

ZAGREB/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı
devralmaya hazırlanan Hırvatis-
tan’ın başkenti Zagreb’de bulunan

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David
Sassoli, Hırvatistan Başbakanı Andrej
Plenkovic ile basın toplantısı düzenledi.
www.timebalkan.com sitesinin haberine
göre; AB’nin coğrafi ve siyasi alanlarının
birbirini tamamlaması gerektiğine işaret
eden Sassoli, “Arnavutluk ve Kuzey Ma-
kedonya ile katılım müzakerelerinin baş-
latılamaması engeli ortadan kaldırılmalı.
Batı Balkanlar’ın geleceği Avrupa’dır. Av-
rupa’nın geleceği de Batı Balkanlar’ı kap-
samasıdır” diye konuştu. Sassoli, AP’nin
Türkiye’nin kabul ettiği sığınmacılar nok-
tasında tavrının açık olduğunu ifade ede-
rek, “Türk hükümetine maddi yardımda
bulunmuyoruz. Biz Türkiye’de bulunan
sığınmacıların ihtiyaçlarının korunmasına
yönelik orada bulunan BM’nin insani yar-
dım kuruluşları ve AB’ye yardım ediyo-
ruz. Dolayısıyla bazılarının düşünmek
istediğinin aksine biz Türk hükümetini fi-
nanse etmiyoruz.” diye konuştu.
Türkiye’ye gönderilen yardımın Suriye’ye
geri dönmek isteyen sığınmacılara yönelik
olduğunu vurgulayan Sassoli, Türkiye’ye
tekrar böyle bir yardım teklifinde bulunul-
ması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE 
DEĞERLENDİRMESİ

Plenkovic de AB’nin 7 yıllık hedeflerinin
Ursula von der Leyen başkanlığındaki Av-
rupa Komisyonu tarafından desteklen-
mesi gerektiğinin altını çizdi.
AB’nin genişleme politikasına da değinen
Plenkovic, Batı Balkan ülkelerinin liderle-
rinin, mayıs ayında Zagreb’de bir araya
geleceğini ve bu zirvenin ülkelerin AB yo-
lunu belirlemelerine yardımcı olacağını
ifade etti. Hırvatistan’ın, Brexit’in ardın-
dan İngiltere ile ilişkilerini düzenlemek
adına 2 yeni kanun hazırladığını anımsa-
tan Plenkovic, “Hırvatistan, AB’nin Bre-
xit’ten en az etkilenecek ülkelerinden
biridir ancak burada söz konusu olan ül-
kenin, Güvenlik Konseyinin daimi üyesi,
nükleer güç sahibi ve serbest ticaret lideri
olduğunu unutmamak gerek.” şeklinde
konuştu. Plenkovic, Türkiye ile olan ilişki-
lerin de AB üyesi ülkelerin güvenliği açı-
sından büyük önem taşıdığına dikkati
çekerek, Hırvatistan sınırının 6 bin 500
polis tarafından kontrol edildiğini anım-
sattı. Zagreb’de Hırvatistan hükümeti
üyeleriyle bir araya gelen Sassoli, daha
sonra Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Ki-
tarovic ve Meclis Başkanı Gordan Jandro-
kovic ile de görüştü.

AB Başkanı David 
Sassoli, Zagreb’de

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos
Miçotakis’e yakınlığıyla tanı-
nan Yeni Demokrasi milletve-

kili Angelos Sirigos, Türkiye’nin
Doğu Akdeniz’de büyük bir doğal-
gaz rezervi bulduğunu öne sürdü.
Atina’daki Panteion Üniversitesi’nde
ders de veren uluslararası ilişkiler
profesörü, Kathimerini gazetesi için
kaleme aldığı makalede Türkiye’nin

geçtiğimiz iki hafta içinde Birleşmiş
Milletler’e Doğu Akdeniz’le ilgili bir
mektup yazdığını ve Libya’yla yeni
bir anlaşma yaptığını hatırlattı; Kıbrıs
sorunundaki uzlaşmacı tavrını da de-
ğiştirdiğini savundu. Bu hamlelerin
sebebinin ‘Barbaros gemisinin Kıbrıs
açıklarındaki üçüncü parselde doğal-
gaz keşfetmesi’ olduğunu öne süren
Yunan profesör, “Türkiye Doğu Ak-
deniz’de atağa geçti” diyerek şu id-
diayı ortaya attı: “Türkiye’nin

Kıbrıs’taki müzakereleri geciktirmesi-
nin nedenleri başka yerlerde aran-
malı. Kıbrıs’ın münhasır ekonomik
bölgesinde faaliyette bulunan Türk
araştırma gemisi Barbaros, Kıbrıs
Rum Hükümeti’nin İtalyan şirketi
Eni’ye lisansını verdiği Blok 3’te
büyük bir gaz rezervi tespit etmiş du-
rumda. Şubat 2018’de, Eni’nin kirala-
dığı bir gemi, Türk askeri gemileri
tarafından durduruldu. Ankara’nın
amacı, Blok 3’te sondaj, keşif ve de-

ğerlendirme işlemlerine devam et-
mektir. Bu gerçekleşirse, beş partili
müzakerelerinin hayata geçirilmesi
halinde, Türkiye, hidrokarbon re-
zervlerini keşfedeceği ve geliştireceği
için Kıbrıs ile konumunu eşitlemiş
olacaktır.” www.timebalkan.com site-
sinin haberine göre; Türkiye’nin Kıb-
rıs açıklarındaki petrol ve doğal gaz
aramaları ile ilgili benzer iddialar
geçmişte de gündeme gelmiş ancak
doğrulanmamıştı.

Yunan vekil Sirigos’tan ‘Türkiye Doğu 
Akdeniz’de doğal gaz buldu’ iddiası

Girit ve
Giritlilerin
fotoğraf
sergisi

H.MERKEZİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Buca Kasaplar Meydanında bulunan
'Göç ve mübadele anı evi'de, İzmirli
Kolleksiyoner Mert Rüstem'in ko-

leksiyonundan kaçırılmaması gereken,
Girit ve Giritliler fotoğraflarını görebilirsi-
niz. 'Göç ve Mübadele Anı Evi'nde 6 Ara-
lık'a kadar sürecek olan etkinlikte bu
güne kadar görmediğiniz çok özel 30 fo-
toğrafla, Girit ve Giritliler fotoğraf Sergi-
sini Mert Rüstem’in koleksiyonundan
görebilirsiniz. Sergiyi gezenler zaman
zaman duygusal anlarda yaşıyor. Girit'ten
göç edenler Girit'e duydukları özlemi bu
30 fotoğrafta az da olsa giderebilecekler.
Kolleksiyoner Mert Rüstem sergiyle ilgili
kısaca şunları söyledi; ‘Bizlerin dedeleri
Girit’ten Türkiye ye göç ederken orada
gençliklerini, hayallerini bırakarak gel-
mişler. O özlemlerini hiç unutmamışlar
bunları nereden biliyorum Girit’ten Tür-
kiye’ye göç eden neredeyse bütün Giritli-
ler evlerinin bahçelerine Limon ağacı
dikmiş o özlemi gidermek için. Şimdi bu
Fotoğraf sergimde de o dönemlerin Gi-
rit’ini göreceksiniz. ’ dedi.

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’da öğretmen maaş-
ları, 1 Ocak 2020 itibariyle
bugün milletvekillerinin

onayladığı öğretmen ücretleri için
60 milyon leva ek harcamalar yapıl-
ması önerisi sayesinde ortalama
yüzde 18 artacak. Ek harcamalar ya-
pılması önerisi, bugün Meclis
Genel Kurulunda ikinci tur oyla-
ması yapılan 2020 Yılı Merkezi Yö-
netim Bütçe Kanun Tasarısı’nın
onaylanması sonucunda kabul

edildi. Eğitim ve Bilim Bakanlı-
ğı’nın (MON) bütçesinde personel
giderleri kalemi için 430 milyon
leva öngörülmektedir, bu miktarın
360 milyon levalık kısmı öğretmen
maaşları için harcanacak. Bu artış,
sendikalar ve işveren örgütleri tara-
fından MON’da kasım ayı başında
imzalanan Toplu İş Sözleşmesi
ekinde belirtildi. Sözleşmeye göre
en düşük öğretmen maaşı 1085 leva
olacak. En düşük kıdemli öğretmen
maaşı bin 120 leva, en düşük başöğ-
retmen maaşı  bin 176, en düşük

okul müdür maaşı ise bin 334 leva
olacak. www.timebalkan.com’a
göre: Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) İttifakı Milletvekili İrena
Anastasova, kendisi ve diğer BSP
milletvekillerinin okullar için öğ-
renci birim maliyetlerinin yüzde 16,
öğretmen maaşlarının ise yüzde18
arttığından endişe duyduklarını
söyledi. Onun ifadesine göre, maaş-
larda bu artışa ulaşamayacak olan
okullar, diğer gider kalemlerinin
olumsuz yönde etkilenmemesi için
başka bir şekilde desteklenmelidir.

Bulgaristan’da 
öğretmen 

maaşlarına 
zam geliyor
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Ergun DUR

ENGEL 
SİZSİNİZ

Her insan engelli adayıdır. Bu
cümleyi yıllar önce duyduğumda,
kafamda şimşekler çaktığını ha-

tırlıyorum. Yani insanda farkındalık sağ-
lamak çok önemli. Öğretmen olarak bu
duyarlılığı farkındalığı sağlama adına sı-
nıftaki öğrencilerime Engelliler Haftası’nı
da fırsat eğitimine dönüştürerek, tüm öğ-
rencilerden ben de dahil olmak üzere, 1
saat gözlerimizi kapayalım ve ihtiyaçları-
mızı böyle karşılayalım demiştim. İnanıl-
maz zordu… Görmeyenlerin çektiği
sıkıntıları yaşayarak anladık… Ertesi gün
de yürüme engellileri 1 saat anlayalım
diye öğrencilerimle beraber ihtiyaçları-
mızı ayaklarımızı kullanmadan yapalım
dedik. Yine inanılmaz zordu. Daha sonra
sokak ve caddede yaya yolunda kaldı-
rımda yürürken engelliler buradan nasıl
gider diye düşündüğüm sokakları gör-
düm. Kaldırıma park etmiş onlarca
araç… Mecburen caddeye indiğinde olu-
şabilecek kazalar… Ne oldu bize? Neden
bu kadar umarsız, bananeci, nemelazımcı
olduk? Bizim veya bir yakınımızın, eşi-
mizin, çocuklarımızın engelli olabilece-
ğini neden düşünmeyiz? Sivil toplum
kuruluşlarına ve özellikle belediyelere
çok ama çok ciddi sorumluluk düşmekte..
Engellileri unutmayalım… Unutturmaya-
lım… Okuyucularımız yine bir hikâye
bekleyebilir düşüncesiyle bir kısa öykü
paylaşayım. Vaktiyle doğuştan gözleri
görmeyen iki arkadaş varmış. Bir gün
gözleri görmeyen arkadaşı telaşla ve he-
yecanla gelmiş ve hemen anlatmaya baş-
lamış.

-Biliyor musun? Bugün rüyamda kuş gör-
düm.

-Ooo harika. Demiş. Anlat hele neye ben-
ziyordu?

-Umuda benziyordu.. 

BİLGE HOCANIN DERSİ

Bir hikâye daha paylaşayım.

Bilge hoca, yıllarca yanında yetiştirdiği
öğrencisinin seviyesini öğrenmek ister.
Onun eline çok parlak ve gizemli görün-
tüye sahip iri bir nesne verip  “Oğlum”
der, “Bunu al, önüne gelen esnafa göster,
kaç para verdiklerini sor, en sonra da ku-
yumcuya göster. Hiç kimseye satmadan
sadece fiyatlarını ve ne dediklerini öğren,
gel bana bildir.” Öğrenci elindeki ile çev-
resindeki esnafı gezmeye başlar. İlk önce
bir bakkal dükkânına girer ve “Şunu kaça
alırsınız?” diye sorar. Bakkal parlak bir
boncuğa benzettiği nesneyi eline alır; evi-
rir çevirir; sonra: “Buna bir tek lira veri-
rim. Bizim çocuk oynasın” der. İkinci
olarak bir manifaturacıya gider. O da par-
lak bir taşa benzettiği nesneye ancak bir 5
lira vermeye razı olur. Üçüncü defa bir
semerciye gider: Semerci nesneye şöyle
bir bakar, “Bu der “Benim semerlere iyi
süs olur. Bundan kaş dediğimiz süslerden
yaparım. Buna bir 10 lira veririm.” En
son olarak bir kuyumcuya gider. Ku-
yumcu öğrencinin elindekini görünce ye-
rinden fırlar. “Bu kadar değerli bir
pırlantayı, mücevheri nereden buldun?”
diye hayretle bağırır ve hemen ilâve eder.
“Buna kaç lira istiyorsun?” Öğrenci sorar:
Siz ne veriyorsunuz?” “Ne istiyorsan ve-
ririm.” Öğrenci, “Hayır veremem.” diye
taşı almak için uzanınca kuyumcu yalvar-
maya başlar:  “Ne olur bunu bana satın.
Dükkânımı, evimi, hatta arsalarımı vere-
yim.” Öğrenci emanet olduğunu, satmaya
yetkili olmadığını, ancak fiyat öğrenme-
sini istediklerini anlatıncaya kadar bir
hayli dil döker. Mücevheri alıp kuyumcu-
dan çıkan öğrencinin kafası karma karı-
şıktır. Böylesi karışık düşünceler içinde
geriye dönmeye başlar. Bir tarafta elin-
deki nesneye yüzünü buruşturarak 1 lira
verip onu oyuncak olarak görenler, diğer
tarafta da mücevher diye isimlendirip
buna sahip olmak için her şeyini vermeye
hazır olan ve hatta yalvaran kişiler.. Bilge
hocasının yanına dönen öğrenci, büyük
bir şaşkınlık içinde başından geçen mace-
rasını anlatır. Bilge sorar: “Bu karşılaştı-
ğın durumları izah edebilir misin?”
Öğrenci: “Çok şaşkınım efendim, ne di-
yeceğimi bilemiyorum, kafam karmakarı-
şık” diye cevap verir. Bilge hoca çok kısa
cevap verir: “Bir şeyin kıymetini ancak
onun değerini bileni anlar ve onun değeri
bilenin yanında kıymetlidir.” Her insanın
hayatında varlığını ve değerini bilen, his-
seden, fark eden kuyumcular mutlaka
vardır. Mesele kuyumcuyu bulmaktadır…
Engeller beyinlerdedir değerli dostlar…
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Yunanistan Girit adası çevre-
sindeki egemenlik alanını ge-
nişletmek suretiyle yalnızca
Türkiye’ye ait 8 bin 900 kilo-
metrekarelik deniz alanını

işgal etmekle kalmayıp,
Libya’ya ait olan asgari 39 bin
kilometrekarelik alanı da -ki
bu alan Libya’nın münhasır

ekonomik bölgesinin yaklaşık
üçte birine karşılık gelmekte-

dir- gasp etmiş durumda

Mavi Vatan’ı
savunmak
Mavi Vatan’ı
savunmak
Mavi Vatan’ı
savunmak
Mavi Vatan’ı
savunmak
Mavi Vatan’ı
savunmak
Mavi Vatan’ı
savunmak

Türkiye bugün Doğu Akdeniz’de
MEB’den kaynaklanan egemenlik
haklarının Birleşmiş Milletler

Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin ilgili
maddeleri ve Uluslararası Adalet Diva-
nı’nın emsal kararları doğrultusunda
belirlenmesini istiyor. GKRY-
Yunanistan ikilisinin tavrı ise Türkiye ile
ihtilaflı devletlerle geliştirdikleri özel
ilişkiler ya da Balkanlar ve Kuzey Afri-
ka’daki istikrarsızlıklardan yararlanmak
vasıtasıyla bir oldubitti siyaseti uygula-
yarak Türkiye’yi de Kıbrıs Türklerini de
Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakların-
dan mahrum bırakmak, Türk deniz tica-
ret ve Deniz Kuvvetleri unsurlarını
Türkiye kıyılarından uzaklaşamayacak
duruma getirmek olarak özetlenebilir.
GKRY ve Yunanistan’ın bu hedefe yöne-
lik siyasetinin en çelişkili noktalarından
biri ise günümüzde Hürmüz boğazı,
Tayvan geçidi ve Malakka boğazında
İran ve Çin’e karşı serbest seyir özgürlü-
ğünü savunan, bu uğurda Güney Çin
denizi ve Arap denizine donanma yığan
ABD’nin, Türkiye aleyhtarı girişimlere
verdiği destektir. Küresel ticaretin halen
yüzde 90’ının gerçekleştiği deniz taşı-
macılığı alanında ABD’nin bir yandan
seyir özgürlüğünü askeri unsurlarla sa-
vunurken, diğer yandan Türkiye’nin
Doğu Akdeniz’de kapana kısılmasına
destek verir tavrını yorumlamak için
bazı matematik verileri irdelemek ye-
terli olacaktır.

DOĞALGAZ YATAĞI

Tümamiral Cihat Yaycı kitabında şu bil-
gileri aktarıyor: ABD Jeolojik Araştırma-
lar Merkezi’nin (US Geological Survey
[USGS]) 8 Nisan 2010 tarihli raporuna
göre, dünyanın en büyük doğalgaz ya-
taklarından biri, Doğu Akdeniz’de Kıb-
rıs-Lübnan-Suriye ve İsrail arasında
kalan ve “Levant havzası” olarak adlan-
dırılan bölgede bulunuyor. Bu havzanın
barındırdığı doğalgaz miktarı 3,45 tril-
yon metreküp, petrol ise 1,7 milyar varil
olarak tahmin ediliyor. Yine aynı kuru-
luşun verilerine göre, Nil delta havzası
da 1,8 milyar varil çıkarılabilir petrol ile
6,3 trilyon metreküp doğalgaz barındırı-
yor. Kıbrıs adasının çevresinde Ameri-
kan kaynaklarının tahmin ettiği
petrolün miktarı ise 8 milyar varil civa-
rında. Doğu Akdeniz’in genelindeki
enerji yataklarının potansiyeli, 2010 yı-
lındaki verilerle kabaca hesaplandı-
ğında 1,5 trilyon dolara ulaşıyor. Doğu
Akdeniz’deki bu potansiyel, bölge ülke-
lerinin egemenlik haklarını ilgilendir-
menin ötesine geçerek, artık ABD,
Fransa ve İtalya başta olmak üzere kü-
resel enerji piyasasının oyuncularının
çıkar çatışmalarının konusu haline gel-
miş durumda.

Enerji havzalarındaki rantın büyüklüğü
ilk olarak GKRY’yi harekete geçirmiş ve
Türkiye’yi 41 bin kilometrekarelik bir
deniz alanına hapsetmek için ilk adım
olarak 17 Şubat 2003 tarihinde Mısır ile
GKRY arasında MEB sınırlandırma an-
laşması imzalanmıştır. Bunu 2004 yılı-
nın 2 Nisan günü, KKTC'nin ve
Türkiye’nin haklarını yok sayarak, Av-
rupa Birliği’nin (AB) de desteğini almak
suretiyle, “Kıbrıs Cumhuriyeti” adına
21 Mart 2003’ten itibaren geçerli olduğu
iddia edilen MEB ilanı izledi. Rum Yö-
netimi’nin AB’yi paravan olarak kullan-
dığı bu süreçteki müteakip adımlar, 7
Ocak 2007’de Lübnan ve 17 Aralık
2010’da İsrail ile imzaladığı anlaşmalar
oldu. Her ne kadar Lübnan bu anlaş-
mayı iç hukuk sürecinde halen
onaylamamış olsa da, Fi-
listin Dışişleri Bakanı
Riyad el Maliki’nin
22 Kasım 2019’da
Güney Kıbrıs’a
yaptığı ziyarette
GKRY lideri
Nikos Anasta-
siadis tarafın-
dan kabul
edilmiş olması,
bunun yanı sıra
Maliki’nin te-
maslarında
Güney Kıbrıs-Yu-
nanistan-Filistin üçlü
işbirliğinin ele alınmış
olması, Atina ve GKRY’nin
bölgede Türkiye aleyhinde adımları
teşvik etmekten bir an olsun geri dur-
madığına işaret ediyor. Bu süreçte  Yu-
nanistan da boş durmayıp (Doğu
Akdeniz ve Kıbrıs ile sınırlı kalmaya-
rak) Adriyatik denizi ve Girit adasının
çevresini kapsayacak şekilde, deniz
alanlarını genişletecek hamleleri gün-
deme getirdi. Girit’in güneyi ve İyon
denizi 3 Aralık 2011 tarihinde AB'nin
Resmî Gazetesi’nde ilan edilmek sure-
tiyle, 2014 yılından itibaren sismik araş-
tırmalara ve hidrokarbon ihalesine
açılmış durumda. Yunanistan’ın özel-
likle Girit adası çevresindeki hak iddiası
“adaların kendi Münhasır Ekonomik
Bölge hakları olduğu” tezine dayandırı-
lıyor, ki bu iddia Kaşot, Çoban, Rodos
ve Meis adalarını kullanmak suretiyle,
Türkiye’nin 189 bin kilometrekarelik
MEB alanını 41 bin kilometreye indir-
mek için yürütülen diplomatik ve hu-
kuki gasp operasyonunun da temelini
oluşturuyor. Yunanistan Girit adası çev-
resindeki egemenlik alanını genişletmek
suretiyle yalnızca Türkiye’ye ait 8 bin
900 kilometrekarelik deniz alanını işgal
etmekle kalmayıp, Libya’ya ait olan as-
gari 39 bin kilometrekarelik alanı da -ki
bu alan Libya’nın münhasır ekonomik

bölgesinin yaklaşık üçte birine karşılık
gelmektedir- gasp etmiştir.

YAKIN MARKAJ

Yunanistan’ın Akdeniz’deki ekonomik
alanlarını genişletme hamlelerinin Bal-
kanlar ve Kuzey Afrika’daki istikrarsız-
lıkla eşzamanlı gelişiyor olması da
üzerinde durulması gereken bir başka
dikkat çekici nokta. Siyasi istikrarını
temin etmekte güçlük çeken Arnavut-
luk ve Lübnan’ı yakın markaja alan ve
darbenin ardından Mısır’da tesis edilen
yönetimle yalnızca enerji alanında değil
savunma alanında da işbirliğini artıran
Atina’nın, iç çatışmalarla mücadele
eden Suriye ve Libya’nın uluslararası

platformda çıkarlarını savuna-
cak güce sahip olmaması

gibi durumlardan ziya-
desiyle yararlandığı

anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda,
Libya’da ulus-
lararası toplum
tarafından
meşru hükü-
met olarak ta-
nınan ve
Türkiye’nin de

desteklediği
Ulusal Mutabakat

Hükümeti’ne karşı
savaşan (Türkiye

aleyhtarı) General Haf-
ter ile Mısır’daki dikta yöne-

timinin lideri General Sisi
arasındaki işbirliğinin köklerini de fazla
uzakta aramaya gerek kalmıyor.
2009’daki küresel ekonomik krizin etki-
siyle, sosyoekonomik yapısı darmada-
ğın olan bir Yunanistan’ın, içine
yuvarlandığı kaosa rağmen Doğu Ak-
deniz’deki enerji havzalarına yönelik bu
siyasetini nasıl istikrarlı bir şekilde sür-
dürebildiği de merak edilmesi gereken
bir başka konu. Gerek Yunanistan gerek
ise GKRY’nin içinden geçtikleri tüm si-
yasi ve ekonomik istikrarsızlık süreçle-
rine rağmen, uluslararası enerji
şirketleriyle kurdukları ilişkilerin bo-
yutu ve yürüttükleri diplomasinin sofis-
tike yapısı, Türkiye’nin bölge dışı
unsurlarla da kalibresi yüksek bir diplo-
masi ve hukuk mücadelesine hazır ol-
ması gerektiğine işaret ediyor.
Türkiye’nin karşısında bugün yalnızca
enerji pazarında verilen mücadele bu-
lunmuyor; çıkarılacak petrol ve doğal-
gazın bölge ülkelerine sağlayacağı geliri
yağlı bir kısmet olarak gören ABD,
Fransa ve Rusya gibi ülkelerin GKRY,
Mısır ve Yunanistan silah pazarlarından
pay alma kavgası bugünden başlamış
durumda.

LİBYA ANAHTAR

İşte Tümamiral Cihat Yaycı’nın bu çok
boyutlu mücadele için Libya’yı anahtar
olarak işaret eden ve Türkiye’nin yürür-
lüğe koyabileceği yeni taktikleri içeren
eseri, bu konuya kafa yoran her kesim-
den insan için önemli ipuçları içeriyor.
Yaycı eserinin sonuç kısmında öncelikle
Türkiye’nin haritalara bakış açısının de-
ğişmesi gerektiğine işaret ediyor. Yani
Akdeniz haritasına iki boyutlu değil üç
boyutlu bakarak, Türkiye’nin Marma-
ris-Fethiye-Kaş kıyı hattının Libya’nın
Derne-Tobruk-Bardiya kıyı hattıyla de-
nizden komşu olduğu gerçeğinin hem
Türk kamuoyu tarafından benimsen-
mesi hem de uluslararası topluma anla-
tılması gerektiği gerçeği, bu
mücadeledeki ilk aşama olarak karşı-
mıza çıkıyor. Haritaya bakış şeklimizi
değiştirdikten sonra atılacak adım ola-
rak ise Tümamiral Yaycı Uluslararası
Adalet Divanı’nın Libya-Tunus ve
Libya-Malta kıta sahanlıklarının belir-
lenmesine dair davalarda verdiği karar-
ların Türkiye açısından önemine işaret
ediyor. Bu davalarda deniz yetki alanla-
rının belirlenmesinde kullanılan kriter-
ler, Yunanistan ve GKRY’nin Doğu
Akdeniz’de oldubittiyle yürütmeye ça-
lıştıkları politikanın geçersiz kılınması
için yeterli unsurları içeriyor. Tümami-
ral Yaycı tarafından son olarak Lib-
ya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile
deniz yetki alanlarının sınırlandırılma-
sına ilişkin imzalanacak anlaşmayla, Yu-
nanistan’ın GKRY ve Mısır ile bir MEB
anlaşması yapmasının imkânsız hale
geleceği gerçeğine işaret ediliyor. Tür-
kiye ile Libya arasında MEB'lerin belir-
lenmesini sağlayacak anlaşmanın
önemini somut bir şekilde vurgulamak
adına, bu yazıyı Tümamiral Yaycı’nın
kitabının sonunda aktardığı iki örnekle
tamamlamak yeterli olacaktır: 27 Mart
1911'de İngiltere Dışişleri Bakanı Ed-
ward Grey “İngiliz milletinin geleceği
neft yağına bağlıdır. O da Basra körfezi
ve Mezopotamya’dadır. Temel hedefi-
mizi daima hatırda tutmamızın önemli
olduğuna inanıyorum; bu da Basra kör-
fezindeki ve onu tamamlar nitelikteki
Mezopotamya’daki İngiliz çıkarlarını
korumaktır” derken Sadrazam Mahmut
Şevket Paşa 11 Mart 1913'de “Kuveyt ve
Katar gibi çölden ibaret iki fakir kaza
yüzünden İngiltere ile ihtilaf çıkarama-
yız. Bu ehemmiyetsiz topraklardan ne
gibi faydamız olabilir? Kuveyt ve
Katar’ı İngiltere’ye bırakmaya ve zen-
gin Irak vilayetimizle uğraşmaya karar
verdim” demişti.
[Ankara’da ikamet eden gazeteci Meh-
met A. Kancı Türk dış politikası üzerine
analizler kaleme almaktadır]
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Sizi bilmem ama benim ilk
aşkım Atatürk… Nasıl olma-
sın ki. Masmavi kararlı kes-

kin bakışları, asil karizmatik duru-
şuyla ülkesini kapkaranlık günler-
den aydınlığa çıkaran Atatürk’e aşık
olmamam mümkün değildi. İşte bu
yüzden siyasi ve askeri dehasıyla
dünya lideri Gazi Mustafa Kemal’ i
daha yakından tanımak için araştır-
maya karar verdim. Bu yazımda
Atatürk’ ün çağının ötesindeki seç-
kin giyim zevkini, şıklığını ele
almak istiyorum. Atatürk gerek
nezaketi, saygınlığı gerek giyimin-
deki şıklıkla tam bir Osmanlı bey-
efendisiydi. Daima bulunduğu orta-
ma göre giyinen, dünyayı, dünya
modasını yakından takip eden
Atatürk’ ün giyim zevki, çağının
çok ilerisindeydi, adeta sanatçı
ruhunun bir yansımasıydı.
Günümüzde bile Atatürk Şıklığına
yaklaşamadığımızı söylersek yanlış
olmaz. Savaş günleri dâhil sakallı,
bakımsız görünmeyen Atatürk’ ün
şıklığı kadar, temizliğine olan dik-
kati de örnek teşkil eder.   

KARİZMATİK

Mustafa Kemal, sadece şık değil,
aynı zamanda karizmatik duruşu,
saç sekli, kullandığı aksesuarlarla
başlı başına stil ikonudur. Öyle ki;
günümüz ünlü modacılarından
Faruk Saraç, iki yıl boyunca ger-
çekleştirdiği arşiv araştırmasıyla
Atatürk’ ün kostümlerinden oluşan
bir defile düzenlemiş ve bu defileyi
–meslek hayatının en önemli olayı-
olarak ifade etmiştir. Nebil
Özgentürk’ün “Gazinin Son
Tanıkları Anlatıyor; O Daima Şıktı”
kitabında yer alan Berat Günçıkan’
ın Atatürk’ ün şık giyim tarzını
aktardığı bölüme kısaca göz atar-
sak;
Günlük kıyafetlerinin bir kısmı
Paris’ten, Deporant mağazasından
alınıyordu. Gömlekte genellikle
açık renk, beyaz, krem ya da bej
tercih ediyordu. Gömleklerinde
önce Arap harfleriyle daha sonra
Latin harfleriyle isminin baş harfi
yazan arma kullanılıyordu. Arma
gömleğinin koluna ya da göğüs kıs-
mına işleniyordu. Hemen hemen
hepsi siyah olan takım elbiseleri üç
parçadan oluşuyordu, ceket, panto-
lon ve yelek. Aksesuar olarak yele-
ğinde köstekli saati, ceketinin
küçük cebinde ise mendili, bastonu
kol düğmeleri, çok sık olmasa da
yaka iğnesi eksik
olmuyordu.  Daima ütüsünün düz-
gün olmasına dikkat ediyordu.
Seyahatlerinde daha çok tüvit takı-
mını, güderi ceketini, ‘riding coat’
tarzındaki jokey
pantolonlarını  giyiyor. Pelerin, ilk
kez onun omuzlarında görüldü.
Hem savaşta hem cumhurbaşkanlığı
döneminde, bazen siyah, bazen
mavi pelerin atıyordu omuzlarına.
Zor giyinebilen ve taşınabilen pele-
rini değme aktörlere taş çıkartacak
kadar etkileyici kullanıyordu. 
Kruvaze ceketten pek hoşlanmıyor
ve bu modelden uzak duruyordu.
Boyunu daha uzun göstermesi için
ceketlerinin omuz ıskalasını arkaya
doğru diktiriyordu. Rugan ayakka-
bılarının astarını kırmızı kadifeyle
kaplatıyordu. Çizgili çorapları yeğ-
liyordu. İçi kuzu, bilekliği kurt kür-
künden eldivenlerini çok
seviyordu. 

Siyasete yön veren dehasıyla toplu-
ma kadın-erkek eşitliğini yaymaya
gayret eden, sanat, yemek, dans,
zarafet, ….gibi her konuda rol
model olan Atatürk, tüm ömrü
boyunca geri bırakılmış, savaşla
yıpranmış topluma rol model olma-
ya çalıştı. Bizler çabalarını anlama-
lı, Gazi Mustafa Kemal’ i örnek
almalı, hepimiz birer Mustafa
Kemal Atatürk olmalıyız…..

Oya BİÇİCİ

İLK AŞKIM 
ATATÜRK’ ÜN 

ŞIKLIĞI 

PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Gerçekleştilen ziyarette KDTP
Genel Başkan Yardımcısı
Müfera Şinik, Prizren Şube

Başkanı Levent Buş, Prizren
Belediyesi Meclis Başkan Yardımcısı
Sencar Karamuço, Prizren Belediyesi
Turizm ve Ekonomik Kalkınma
Müdürü Sevil Liman Kazaz, Prizren
Belediye Meclisi temsilcileri Cennet
Sayhadi Zuban ve Cengiz Çesko
hazırda bulunmuşlardır. Görüşme
kapsamında, yerel yönetimlerde koa-
lisyon ortağı Prizren Belediyesi’nde
vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen
hizmetler, Prizren Belediyesi’nde
Türk toplumunun temsiliyeti ve
Türkçe’nin kullanımı, Türk toplumu-
nun karşılaştığı sorunlar ve uzun
zamandır inşa edilmesi planlanan
Türk Kültür Merkezi konuları konu-
şuldu. Genel Başkan Fikrim Damka
ve heyetinin Prizren Belediye Başkanı
Mytaher Haskuka ile gerçekleştirmiş
oldukları istişareler kapsamında ayrı-
ca KDTP ve Vetevendosje arasında
Prizren Belediyesi yönetimi hususun-

da varılan koalisyon anlaşması da
yine konuşulan konu başlıkları ara-
sında yer almıştır. Bu bağlamda,
KDTP Prizren Şubesi’nde oluşturulan
ekip ile Prizren Belediyesi’nde kuru-
lacak özel bir ekip arasında karşılıklı

fikir alışverişinde bulunulması,
Prizren Belediyesi’nde vatandaşları-
mıza yönelik gerçekleştirilecek çalış-
malar hakkında istişarelerin devam
etmesi konusu karara bağlanmıştır.
www.timebalkan.com’a göre; Prizren

Belediyesi’nde toplumumuzu ve par-
timizi temsilen görev alan temsilciler
bu yeni süreçte Genel Merkez ve
Prizren Şubesi’yle birlikte belediye
bünyesinde daha aktif bir şekilde
çalışmalarını devam ettirecek.

Kırcaali Belediyesi, Ulusal Kamu 
Denetçileri’ne ev sahipliği yaptı

KDTP heyeti’nden Başkan 
Mytaher Haskuka’ya ziyaret
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka ve beraberin-
deki heyet Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka’yı makamında ziyaret etti

KIRCAALİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kırcaali İlçesi Kamu Denetçisi
Rasim Musa’nın daveti üzerine
Kırcaali’de Ulusal Kamu

Denetçileri Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Bulgaristan Kamu
Denetçisi Diana Kovaçeva ve Kırcaali
Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis de
katıldı. Kamu denetçileri, yeni seçilen
yerel yönetim makamları- belediye
başkanlarını ve belediye meclislerini
işbirliğine davet ettikleri Kırcaali
Bildirgesi'ni oybirliğiyle kabul ettiler.
Yerel ombudsmanlar ağı başkanı Dr.
İvan Kapralov tarafından önerilen bil-
dirge, Bulgaristan Ulusal Belediyeler
Birliği ve Ulusal Belediye Meclisleri

Birliği Yönetim Kurullarına
hitap etmektedir. Açık diya-
log çağrısında bulunularak
vatandaşların acil sorunlarını
tartışmak üzere yakın bir
ortaklığın yürütülmesi öne-
rilmektedir. www.kircaaliha-
ber.com sitesinin haberine
göre; Bulgaristan Kamu
Denetçisi Diana Kovaçeva,
bildirgeyi desteklediğini
açıkladı. Kovaçeva, ülkedeki
kamu denetçileri ağının
kesinlikle genişletilmesi
gerektiğini söyledi. Ancak
bunun yasal değişiklikler
gerektirdiğini belirten Kovaçeva, ilçe
kamu denetçileri ağı ile ulusal yerel

yönetimlerin birlikleri arasında ara-
buluculuk yapmayı taahhüt etti.

Kamu denetçileri, Kovaçeva’yı
vatandaşların iki grup sorun
yaşadıklarına dair bilgi verdi-
ler. Onlar, kat mülkiyeti, su ve
kanalizasyon hizmetleri ve
nüfus kayıt işlemleriyle ilgili
sorunların Bölgesel Kalkınma
ve Bayındırlık Bakanlığının
yetki alanına girdiğini, engelli
insanların araçlarının park
edilmesinin düzenlenmesin-
den bağış hesaplarıyla ilgili
işlem yapma yetkisinin düzen-
lenmesine kadar sorunları
kapsayan ikinci grup sorunun
Çalışma ve Sosyal Politikalar

Bakanlığının yetki alanına girdiğini
kaydettiler. 

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye’nin Priştine
Büyükelçisi Çağrı
Sakar, “3 Aralık

Dünya Engelliler Günü”
dolayısıyla Kosova’nın baş-
kenti Priştine’deki Otizm
Derneği’ni ziyaret etti.
Büyükelçi Sakar, ziyarette
Otizm Derneği Başkanı
Cen Krasniçi’den dernek
çalışmaları hakkında bilgi
aldı. Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) Kosova
Koordinatörü Hasan Burak
Ceran’ın da hazır bulundu-
ğu görüşmede, bu yıl TİKA
tarafından Kosova’da
düzenlenen “Özel Eğitim
Seminerleri”nden elde edi-
len gelirler derneğe bağış-
landı.

www.timebalkan.com’a
göre; Büyükelçi Sakar, AA
muhabirine yaptığı açıkla-
mada, görüşmede derneğin
TİKA ile geçmişte yaptığı
çalışmaları değerlendirdik-
lerini söyledi. TİKA’nın
bugüne kadar Kosova’da
yaptığı faaliyetlerden gurur
duyduklarını belirten
Sakar, “Türk Büyükelçiliği
olarak Otizm Derneği’ni
gelecekte de desteklemeye
devam edeceğiz.” ifadesini
kullandı. Otizm Derneği
Başkanı Krasniçi ise yapı-
lan sembolik bağışın büyük
değere sahip olduğunu dile
getirerek, “Birilerinin bize
değer verdiğini, sahip çıktı-
ğını görmek, bize psikolo-
jik anlamda da destek veri-
yor. Yardımlarından dolayı
TİKA ve Türkiye’nin
Priştine Büyükelçiliğine

teşekkür ediyorum.” diye
konuştu. Priştine Otizm
Derneği, Kosovalı aileler
tarafından otizmli bireylere
eğitim ve rehabilitasyon
hizmeti sunmak amacıyla
2011’de kuruldu. Dernek,
yaşları 2-18 arasında deği-
şen yaklaşık 50 çocuğa hiz-
met sunuyor.
Bu arada, TİKA ve Priştine
Belediyesi arasında yıl
boyunca yapılan görüşme-
lerde otizmli ve down sen-
dromlu bireyler için bir
rehabilitasyon merkezinin
inşa edilmesi için anlaşma-
ya varıldı. Projenin gelecek
yıl hayata geçirilmesi plan-
lanıyor.
TİKA, geçen yıl,
Priştine’deki Otizm
Derneği’ne tam donanımlı
sensör odası yardımında
bulunmuştu.

Mitrovitsa Belediye Başkanı 
Türk iş adamlarıyla görüştü
MİTROVİTSA/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Mitrovitsa Belediye
Başkanı Agim
Bahtiri, Tamer

Pektaş’ın başkanlığında
Türkiye’nin elektrik şirket-
lerinden  “Euro Holding”in
temsilcileri ile bir araya
geldi. Mitrovitsa kentinde
işbirliği ve yatırım olanak-
larını, görüşmenin ana
konusunu oluşturdu.
Başkan Bahtiri, Türk işa-
damlarına Mitrovitsa kenti-
ne yatırım yapma konu-
sundaki ilgileri için teşek-
kür ederek, Mitrovitsa
Belediyesi’nin yabancı yatı-
rımcılara sunduğu koşullar
hakkında bilgi verdi.
www.timebalkan.com’a
göre; görüşmede, “Euro
Holding” şirketinin temsil-
cisi Pektaş, Mitrovitsa ken-
tinde uygulanması bekle-

nen enerji projesi çerçeve-
sinde atık toplama ve geri
dönüşüm sayesinde elek-
trik üretimi ile ilgili olarak
bilgi verdi. Pektaş, bu pro-
jede, günde 120 tona kadar
atığın geri dönüşümünün
yapılması öngörülmekte,
gaz serbest bırakılmadan
ve çevreyi koruyarak rad-
yoaktiviteye sahip olanlar
hariç tüm atık türlerinin
işlenmesi öngörülüyor
”dedi. Bu vesileyle,
Belediye Başkanı Agim
Bahtiri, Mitrovitsa
Belediyesi’nin, ücretsiz arsa
verilmesi ve çeşitli projelere
yatırım yapmak isteyenlere
elverişli koşullar ve olanak-
lar sunduğunu söyledi.
Ayrıca, Belediye Başkanı
Bahtiri, bu yatırımın ekono-
mik gelişme için bir itici
güç olacağını ve çevrenin
çok daha az kirleneceğini
belirtti.

TİKA ve Priştine Belediyesi’nden 
otizmlilere rehabilite merkezi
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BulGariSTan’Da
ırkÇılık 

hOrTlaDı

Son zamanlarda Bulgaristan’da
ırkçılık hortladı, başbakan
Boyko Borisov parlamento

kürsüsünden haklı olarak ekonomi
krizden korkmuyorum, doğal afetler-
den korkmuyorum üstesinden gelebi-
liriz ülkemdeki doğacak olan etnik
çatışmadan ciddi bir şekilde korku-
yorum ülkemin huzuru için endişelim
konuşması çok yerinde. Parlamen-
toda “Vatanseverler cephesi” ile ne
yazık ki “Reform bloğun” bazı mil-
letvekilleri HŞHP ile HÖH milletve-
killerin 25 yıldır gündeme
getirilmeyen konuları getirmelerin-
den rahatsız olup parlamento kürsü-
sünden ırkçılık söylemlerle ülkede
gerginlik yaratmaktalar. Vakıf malla-
rının iadesi görülen mahkeme binala-
rın önünde protestolar
düzenlenmekte, camilerin duvarla-
rına ırkçı yazılar yazılmakta, küstah-
lık öyle ileri boyutlar aldı camileri
kundaklamaya kadar varıldı. En son
HÖH merkez binasının önünde park
edilen partiye ait araçlar yakıldı. Bul-
gar medyası olaylara yer vermemesi
akıllara soru işaretler bırakmakta
devletin kurumları olayları görmez-
likten geldiği kanıtında algı yarat-
makta. 

YARIM YAMALAK 
DİLİNİ KONUŞAN 
TÜRK GENÇLİĞİ

Balkan ülkelerinde hatta Avrupa ül-
kelerinde Bulgaristan’da en çok ika-
met eden azınlık bulunmaktadır.
Ayrıca Bulgaristan çok uluslu bir
devlettir. Bugünkü sınırları içinde
Türkler, Romanlar, Makedonlar, Po-
maklar, Ulahlar, Ermeniler, Tatarlar,
Yahudiler yasal olarak ikamet et-
mekte. Türkler nüfusun yüzde 10,
Müslümanlar ise yüzde 30’unu oluş-
turmakta. Ne yazık ki Bulgar devleti
Türk asıllı Bulgaristan vatandaşlarına
seçme ve seçilme hariç hiç bir hak
tanımamaktadır. Türkçe anadil eği-
timi seçmeli ders programına alın-
makta, din dersi zaten verilmemekte.
Bu gün Bulgaristan’da yarım yama-
lak anadilini konuşan dinsiz bir Türk
gençliği yetişmekte. Bulgaristan dev-
leti başka ülkelerde ikamet eden Bul-
gar asıllı vatandaşlarına sahip
çıkmaya çalışıyor. Ukrayna’da ika-
met eden Bulgar asıllı vatandaşlar
kendi dilinde okullarına sahip. Uk-
rayna devleti Bulgar asıllı vatandaş-
larına azınlık statüsünden
kaynaklanan tüm haklarını tanımak-
tadır. Ukrayna devleti Rus ayrılıkçı-
lara karşı azınlıklara tanınan yasasını
kaldırma teşebbüsünde bulundu-
ğunda Bulgar devletinden en üst dü-
zeyde itirazlar yapıldı. Bulgaristan
Dışişleri Bakanı Sn. Daniel Mitov
Sırbistan ziyaretinde Sırbistan hükü-
metiyle ülkede ikamet eden Bulgar
azınlığın durumunu görüştüler. Bul-
gar Dışişleri Bakanı Bulgar azınlığın
çocuklarına Bulgaristan’da basılan
okul kitapların ulaştırılmasının ayrın-
tılarını ele aldılar. Ayrıca Bulgar
azınlığına Bulgarca yayın yapan
radyo istendi. Konularla ilgili iki
ülke arasında komisyon kurulmasını
talep etti Bakan Mitov. Mitov Sırbis-
tan’ın AB üyeliği ancak ülkede ika-
met eden Bulgar azınlığının hakları
tanımasından geçtiğini vurguladı,
Bulgaristan’ın da takipçi olacağını
söylemeyi ihmal etmedi.
Bulgaristan AB üyelik yolunda ül-
kede ikamet eden Türk azınlığı hiçbir
engel koymadı. Bulgaristan AB üyesi
olduğunda ülkede ikamet eden Türk
azınlığın hakları koşulsuz şartsız ve-
rileceğine inanılmaktaydı. 2007 iti-
bari Bulgaristan AB üyesi olmasına
rağmen ülkede ikamet eden Türk
azınlığın seçme ve seçilme hariç hak-
larını tanımamakta. Bulgar devleti
başka ülkelerde ikamet eden Bulgar
asıllı vatandaşların hakları verilmesi
için en üst düzeyde girişimlerde bu-
lunurken kendi ülkesinde ikamet
eden Türk azınlığın haklarını verme-
mek için direnmesi ikiyüzlü politika
yürüttüğünün bir göstergesidir. Bir
ülkede etnik azınlıklar ikamet edi-
yorsa ülke huzuru ancak etnik azın-
lıkların hakları tanınmasından geçtiği
unutulmamalıdır. 

SOFya/Balkan GÜnlÜĞÜ

Sofya’yı Filibe’ye bağlayan
demir yolunun 20 kilometre-
lik Elin Pelin-Vakarel Demir-

yolu Hattı ihalesini Cengiz İnşaat
ve Duygu Mühendislik tarafından
kurulan DZZD Cen-Duy Demir-
yolu Elin Pelin İş Ortaklığı ka-
zandı. Bulgaristan Ulusal
Demiryolu Altyapısı Şirketi
(NRIC) tarafından ihale edilen
projenin yapılmasına 2014 yılında
karar verildi. Sofya-Filibe hattı
olarak adlandırılan demir yolu
hattı için yaklaşık 1 milyar Euro
bütçe ayrıldı. Hattın en önemli
etabını ise Elin Pelin-Vakarel ke-
simi oluşturuyor. İhale sürecinde
Çin, Türkiye, Yunanistan, İtalya,
İspanya, Portekiz, Polonya ve Bul-
garistan’dan 9 şirket yarıştı. İpi ise
Cengiz İnşaat ve Duygu Mühen-
dislik’in kurduğu DZZD Cen-Duy
Demiryolu Elin Pelin İş Ortaklığı

göğüsledi. 72 ayda tamamlanacak
20 kilometrelik demiryolu hattının
7,68 kilometresini çift tüp, 2 adet
tünel yapımı oluşturuyor. Yeni
Avusturya Tünel Açma Metodu
(NATM) olarak inşa edilecek yapı
tamamlandığında ise Bulgaris-
tan’ın en uzun demiryolu tüneli
olacak. www.timebalkan.com’a
göre; bu tünellerin dışında proje
kapsamında 8 köprü, 11 menfez
ve yerleşim yerlerinin olduğu yer-
lerde ise 700 metrelik ses duvarı
yapılacak. Ayrıca Elin Pelin yeni
gar binası ile Pobit Kamık gar is-
tasyonu proje kapsamında yapılır-
ken, Vakarel Garı ve çevresi de
yeniden düzenlenecek. 20 kilo-
metrelik hattın sinyalizasyon ve
video gözetim sistemleri de yine
ortaklık tarafından kurulacak.

ZOR BÖLÜM

Açıklamada görüşlerine yer veri-

len Bulgaristan Ulusal Demir-
yolu Altyapı Şirketi Müdürü
Krasimir Papukçiyski, Sofya-Fi-
libe Demiryolu Hattının Moder-
nizasyonu projesinin en önemli
parçasının Elin Pelin – Vakarel
bölümü olduğunu belirtti.
Projenin tarihi bir misyona da
sahip olduğunu ifade eden Pa-
pukçiyski, “Bu hat tüm güzer-
gahtaki en ağır ve zor bölüm.
Son 70 yıl içinde Bulgaristan’da
böyle bir proje hayata geçiril-
medi. Son olarak 1949-1951 yıl-
ları arasında Balkan Dağları ile
Sredna Gora Dağı’nı birleştiren
Koznitsa Tüneli yapıldı. Yirminci
yüzyılın ikinci yarısından itiba-
ren ülkemizde böyle bir tesis
inşa edilmedi.” ifadelerini kul-
landı.
Cengiz İnşaat Genel Müdür Yar-
dımcısı Ahmet Koyuncu ise Bul-
garistan’daki en zor projeye
imza atacaklarını kaydetti.

aTina/Balkan GÜnlÜĞÜ

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eu-
rostat) açıkladığı son verilere
göre Yunanistan’daki yüksek

işsizlik devam ediyor. 28 üyeli Av-
rupa Birliği’nde (AB) Ekim 2019’da
işsizlik oranı yüzde 6,3 olarak gerçek-
leşirken Yunanistan, yüzde 16,7 ile
AB’de en yüksek işsizlik oranına
sahip ülke konumunda. Yaklaşık her
altı kişiden birinin işsiz olduğu Yuna-
nistan’da 25 yaş altı genç işsiz sayısı-
nın oranı da yüzde 33,1 ile AB’nin
zirvesinde yer alıyor.  19 üyeli Euro

Bölgesi’nde ise Ekim 2019’da mev-
simsellikten arındırılmış işsizlik
yüzde 7,5 olarak kaydedildi ve Eylül
2019’a göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi.
Eurostat’a göre Ekim 2019’da
AB’deki işsizlerin sayısı 15 milyon
583 bin olurken Euro Bölgesi’nde bu
sayı 12 milyon 334 bin olarak kayıt-
lara geçti. Ekim 2018 ile karşılaştırıldı-
ğında işsiz sayısı AB’de 939 bin, Euro
Bölgesi’nde de 761 bin kişi azaldı.
Eylül 2019’da olduğu gibi Ekim
2019’da da AB’de en düşük işsizlik
oranı yüzde 2,2 ile yine Çekya’da öl-
çülürken Almanya yüzde 3,1 ve Po-

lonya yüzde 3,2 işsizlik oranıyla Çek-
ya’yı takip eti. İspanya, yüzde 14,2’lik
oranla Yunanistan’ın ardından AB’de
en yüksek işsizliğin görüldüğü ikinci
ülke oldu. Bir yıl öncesine göre AB
üyesi 24 ülkede işsizlik oranı düşer-
ken 4 ülkede artış gösterdi. Ekim
2019’da 25 yaş altı genç işsiz sayısı
AB’de yüzde 14,4 ile 3 milyon 240
bin, Euro Bölgesi’nde de yüzde 15,6
ile 2 milyon 261 bin olarak kayde-
dildi. Eylül 2018’le karşılaştırıldı-
ğında genç işsiz sayısı AB genelinde
160 bin, Euro Bölgesi’nde 147 bin kişi
azaldı. 

ÜSkÜP/Balkan GÜnlÜĞÜ

Kuzey Makedonya Devlet
Bakanı Hasan, “Türk Si-
lahlı Kuvvetleri ile aynı

çatı kuruluşunun altında bulun-
mak, Kuzey Makedonya’da ya-
şayan Türk toplumu için de
gurur verici.” dedi. Kuzey Make-
donya’nın Dış Yatırımlardan So-
rumlu Devlet Bakanı Elvin

Hasan, Türkiye’nin NATO üye-
liği noktasında Kuzey Makedon-
ya’ya verdiği desteğe dikkati
çekerek, “Türkiye her plat-
formda Kuzey Makedonya’nın
yanında durdu.” dedi. Hasan,
ülkesindeki son gelişmeler, Tür-
kiye ziyaretleri, Fetullahçı Terör
Örgütü (FETÖ) ile mücadele ve
ülkesinin NATO’ya üyeliği hak-
kında değerlendirmede bu-
lundu. Kuzey Makedonya’da
yatırımlara mali destek yasa-
sında yapılan son değişikliklerle
dış ve yerel yatırımcılar için
farklı imkanlar sunulduğunu ak-
taran Hasan, Kuzey Make-

donya’nın ilk defa teşvikler için
55 milyon avro civarında bütçe
ayırdığına dikkati çekti. Hükü-
metin attığı adımlar doğrultu-
sunda yabancı yatırımcılarda
artış olduğunu dile getiren
Hasan, geçen yıl içinde 34 yeni
yabancı yatırımcı ile sözleşme
imzalandığını bildirdi. www.ti-
mebalkan.com sitesinin haberine
göre; son iki yılda 54 bin yeni is-
tihdam sağlandığını anlatan
Hasan, Kuzey Makedonya’nın
bağımsızlığından bugüne ka-
darki veriler göz önüne alındı-
ğında bunun bir rekor olduğunu
vurguladı.

Bulgaristan’ın en zor 
projesine Türk imzası

Türk asıllı Bakan Hasan’dan
Türkiye’ye övgü

Yunanistan 
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Şafak SOl

85 yıl önceki
aynı ruhla…

Fransa’da 1944, İtalya ve Japonya’da
1945, İsviçre’de ise 1971 yılında yürür-
lüğe girdi. 

Bizden yıllar sonra… 
Türk kadını seçme ve seçilme hakkını, özgür-
lük, adalet, eşitlik kavramlarının Yakın-
çağ’daki kaynağı Fransa’dan 9 yıl önce
kazandı. Kazanmaktan öte sahip olduğu hakkı
geri aldı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün çağlara damgasını
vuran liderliği, ‘Fazilettir’ dediği Cumhuriyetin
büyüklüğü işte burada kendini gösteriyor.
Ve üzücü bir detay… 
Kadın hakları konusunda Türkiye, Cumhuriye-
tin ilk yıllarında ikinci sırada.
Günümüzde mi?
118 sırada…
Uygar bir toplumun olmazsa olmazı kadın
erkek eşitliğidir. Evde, sokakta, sosyal hayatta,
kamu hizmetlerine erişimde, siyasi zeminde
kadınlarımızın eşit temsiliyet hakkını ne yazık
ki göremiyoruz. 
Dillere pelesenk olsa da bunu her daim vurgu-
lamak gerek…
Kadınları daha fazla toplumsal yaşamın içine
dahil etmeliyiz. Bunun da yolu eğitimden geçi-
yor. 
Eğitim, eğitim, eğitim…
Eğitim, en büyük özgüven kaynağı. Eğitim
alan kadınlarımızın kullandıkları dilden davra-
nışlarına kadar yaşamlarındaki değişikliği, viz-
yonlarının genişlemesini fark etmemek
mümkün mü?
Özellikle Cumhuriyet Halk Partili yerel yöne-
timlerin sürdürdüğü eğitim programları takdire
şayan…
‘Efeler Şehri’ Aydın’ın Büyükşehir Belediyesi,
5 Aralık’ta büyük bir buluşmaya ev sahipliği
yaparak Türkiye’nin 81 iline örnek oldu. 
Başkan Özlem Çerçioğlu’nun Cumhuriyet
Halk Partili tek kadın Büyükşehir Belediye
Başkanı olması etkinliğe ayrı bir anlam kattı. 
Kimler yoktu ki…
Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı
Fatma Köse, Genel Başkan Yardımcısı Gülizar
Biçer Karaca, Merkezefendi Belediye Başkanı
Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen
Çelik, Amasya Gümüşhacıköy Belediye Baş-
kanı Zehra Özyol, ülkenin birçok noktasından
kadın kolları başkanları, partililer… 
Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da bu coş-
kuya ortak oldu.
Ne güzel bir tablo…
Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, seslerini Ay-
dın’dan yükseltti. 
Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse’nin söyle-
dikleri dikkat çekiciydi. Başkan Köse ülke yö-
netiminde kadınlara yüzde 50 temsil yetkisinin
verilmesinin gerekliliğini vurguladı. 
Yürekten katılıyorum.
Bununla birlikte başta Türkiye Büyük Millet
Meclisi olmak üzere, karar organlarında cinsi-
yet eşitliğini sağlayan yasal düzenlemelerin ya-
pılmasının gerekliliğine inanıyorum. 
Kadınların erkeklerle eşit temsil hakkı, en
temel insan haklarından biridir.
Bu düşünceyi savunmamız ve kadınların yük-
selen sesini çoğaltmamız gerekiyor. 
Yalnız kadınlarla değil; Cumhuriyetin kaza-
nımlarını ve Atatürk ilkelerini özümsemiş er-
keklerin de desteğiyle toplumsal refah adına
omuz omuza mücadele etmeliyiz. El ele verir-
sek cinsiyetçi ve eril zihniyetin üstesinden ge-
lebiliriz. 
Tıpkı Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi…
Kahramanlıkları çağdan çağa aktarılan Şerife
Bacılar, Halide Edipler, Nezahat Onbaşılar,
Nene Hatunlar, Halime Çavuşlar, Erzurumlu
Kara Fatmalar gibi…
Aynı azimle, aynı ruhla…

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU
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Bir başka deyişle çevre, bir canlı-
nın var olduğu ortam ya da ko-
şullardır. O nedenle canlıların

sağlıklı bir yaşamın sürdürmesi ancak
sağlıklı bir çevreyle mümkündür. Bir
ilişkiler sistemi olan çevrenin bozul-
ması ve çevre sorunlarının ortaya çık-
ması, genellikle insan
kaynaklı etkenlerin doğal
dengeleri bozmasıyla başla-
mıştır. İnsan yaşamı çeşitli
dengeler üzerine kurulmuş-
tur. İnsanın çevresiyle oluş-
turduğu doğal dengeyi
meydana getiren zincirin
halkalarında meydana gelen
kopmalar, zincirin tümünü
etkileyip, bu dengenin bo-
zulmasına sebep olmakta ve
çevre sorunlarını oluştur-
maktadır. 

BAŞLICA SORUNLAR

İnsanların çevre açısından karşı kar-
şıya kaldığı başlıca sorunlar şöyle
özetlenebilir:
Hava, su ve topraklarımızın her
geçen gün artan oranlarda kirlenmesi
ve önemli bir kısmının kullanılamaz
hale gelmesi,
Özellikle kentlerin ve sanayi bölgele-
rinin çevre kirliliği nedeniyle yaşana-
maz hale gelmesi,
Ozon tabakasının delinmesi,
Yerkürenin giderek ısınması,
Kanser ve benzeri hastalıkların art-
ması,
Doğal kaynakların hızla tüketilmesi,

Elektromanyetik alan kirliliği,

İMAR PLANLARI

Elektromanyetik Alan  Kirliliğine
Göre İmar Planları Düzenlenmelidir.
5393 sayılı Belediye Kanunun 38 nci
maddesinde, Belediye Başkanının gö-
revleri arasında, “Belde halkının
huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu
için gereken önlemleri almak” mad-
desi de vardır. Bu kapsamda, be-
lediyelerin elektro-manyetik
alan kirliliği yönünde ko-
runma tedbirleri al-
ması gerekmektedir.
Hatta imar planla-
rını elektroman-
yetik kirliliğe
göre düzenle-
melidir.

TEMİZ
EYLEM
PLANI

Hava kirlili-
ğine karşı
temiz eylem
planı hazırlan-
malıdır. Temiz
eylem ve enerji
planlamalarını yap-
mak için çevre konu-
sunda donanımlı ve
tecrübeli olmak gerekir.
Temizlik İşleri veya Park ve

Bahçeler Müdürlükleri Çevrenin bir
koludur. Bu yüzden Belediye Başka-
nına çevre konusunda danışmanlık
yapamazlar. STK’ların bu işi yürüt-
mesi, Şef olmadan orkestranın müzik
yapmasına benzer. Her zaman inisi-
yatif belediye başkanında olmalıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ENERJİ

Belediye de  yenilenebilir
Enerji kaynakları kullanımı
ve Enerji Verimliliği konu-
sunda kararlar almak ve
projeler üretmek için Türki-
ye’ye örnek yeni bir yapı-
lanma aşağıdadır;
Enerji Yönetim Kurulu oluş-
turduk Kurulda bütün baş-

kan yardımcıları, ilgili müdürlükler
ve başkan danışmanları görev alabilir.
Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü içerisinde Enerji Bürosu
oluşturarak kurul kararlarının uygu-
lanmasını Enerji Bürosu tarafından
sağlanması gerekir.

Enerji Yönetim Kurulu, beledi-
yenin hizmet noktaları için gereken
elektrik enerjisini 2023 yılına kadar
tamamını Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarından sağlayarak, sera gazı sa-
lınımlarını bina hizmetleri için
elektrik kullanımında sıfıra indirerek
çevre korunmasında aktif, öncü ve
Türkiye’nin örnek belediyesi olma ça-
basının gösterilmesi gerekmektedir.
Körfezin incisi Ayvalığa da bu yakışır.

AB hibe ve fonlarının Yenilene-
bilir Enerji ve Enerji Verimliliği ile il-
gili çağrılarına Enerji Bürosu
başvurularda bulunabilir. Alınacak
hibe desteği ile Ayvalık kenti için;
• Sürdürülebilir kentsel gelişme mo-
delleri, •  Kentsel enerji akışları •
Kaynaklarımızın etkin kullanımına
ilişkin bir modelleme oluşturabilinir.

DEVAM EDECEK...

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları
boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı
olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biy-
olojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır

Çevre nedir 
neden
önemlidir?

1

Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com
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Damla Selin TOMRU

DUVARLARI 
KİM ÖRDÜ?

Duvarlar; korunmamızı, sınırları-
mızı belli etmemizi sağlar.
Dünyadaki en uzun ve güçlü

duvar Çin Seddi, 21.196.180 m uzunlu-
ğundan ve inşası MÖ 3. yüzyılda başla-
yıp MS. 17 yüzyıla kadar devam etmiş.
Yaklaşık 2.300 yaşında, düşünsenize o
duvar kimlere set oldu, kimleri durdurdu,
kimleri korudu…
Bir başka duvar ise bir şehrin sakinlerini
ikiye böldü, Doğu Almanya'dakiler, Batı
Almanya'ya kaçmasın diye 1961 yılında
örülen Berlin Duvarı 28 yıl ayakta kaldı.
46 Km uzunluğundaki duvar belki Çin
Seddi ile boy ölçüşemez ama boyundan
büyük işler yaptığı aşikar, birçok aile
bireyi birbirini göremedi, duvar yüzün-
den hayatını kaybeden birçok insan oldu.
Peki ya bizim duvarlarımız? Kimi zaman
birilerinin duvarlarını yıkmaya çalışıyo-
ruz, kimi zaman duvarları dışında kalmış,
dışlanmış hissediyoruz. Yalnızlık, ıssızlı-
ğa dönüşürken, neden daha iyi, daha
güzel, daha zengin, daha özel olmadığı-
mızı, olamadığımızı düşünüyoruz.
"Keşke daha başarılı olsaydım, o zaman
daha çok takdir edilirdim." "Keşke daha
güzel olsaydım, o zaman bir sevgilim
olurdu". "Keşke daha zengin olsaydım, o
zaman şimdi açılmayan tüm kapılar açı-
lırdı". Peki ya aslında o duvarları örenler
onlar değil de bizsek? Aslında bir türlü
yetemediğimiz başkaları değil de ta ken-
dimiz isek?

MİNİCİK ADIM

Diyelim ki evinizde çok sevdiğiniz bir
vazo var, kıyamadığınız, içinizin titredi-
ği. Bu vazoyu sevdiğiniz bir arkadaşınız
yanlışlıkla kırsa tepkiniz ne olur? Belki
üzülürsünüz ama "senden değerli mi?"
der onu rahatlatırsınız. Peki bu vazoyu
kendiniz kırsanız? Pek çoğumuz o
durumda kendine kızar "Sakarsın işte"
gibi cümlelerle aslında kendi kendini
kırar. Kendimizi çoğu zaman hoş görmek
yerine, aşağı çeken, demotive eden bizle-
riz aslında. Hayallerimiz peşinde koşar-
ken, bırakın hayalleri günlük hayatımızda
dahi yetersiz kalıyoruz, "O şirket beni
kabul eder mi ki?", "Koskoca Belediye
Başkanı benimle görüşür mü ki", "Benim
projem beğenilir mi ki?"… Yaradan her
birimizi özene bezene yaratmış. Beş par-
mak nasıl birbirinden farklı ve her biri ne
kadar elzem ise, hepimiz de bizi biz
yapan özelliklere sahibiz. Ve bu özellik-
lerle aslında tam da olmamız gerektiği
gibiyiz. Biz kendimize sahip çıkmalı,
kendimize güvenmeliyiz ki duvarlar
yıkılsın. Duvarların yıkılmasını bekleme-
den, şimdi hemen, bilinçaltımızda ördü-
ğümüz duvarlara ilk darbeyi vuralım.
İsteklerimizi, duygularımızı, düşünceleri-
mizle içimizde tutmadan "sevginin dilini"
kullanarak paylaşalım. Hayallerimizi öte-
lemeden, gerçek kimliğimizi ört bas
etmeden olduğumuz gibi ifşa edelim ken-
dimizi. Umutsuzluk ve yetersizlik hisleri-
nin duvarlar değil, her bir tuğlası umut
ve inanç barındıran kuleler inşa edelim. 
Eğer kendini tam da şu anda tam, bütün
ve yeterli hissetseydin, hangi adımı atar-
dın? Sorusunu kendimize soralım ve o
adımı minicik bile olsa atalım.

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Başkentte Özel Eğitim Merkezi
bünyesindeki kütüphanenin açılı-
şına Türkiye’nin Podgoritsa

Büyükelçisi Songül Ozan, TİKA
Karadağ Koordinatörü Muhammed
Ünal ve Özel Eğitim Merkezi Müdürü
Mirjana Popovic katıldı. Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından Karadağ’ın başkenti

Podgorica’da engelli öğrencilerin kulla-
nımı için kütüphane açıldı. www.time-
balkan.com sitesinin haberine göre;
Başkentte Özel Eğitim Merkezi bünye-
sindeki kütüphanenin açılışına
Türkiye’nin Podgorica Büyükelçisi

Songül Ozan, TİKA Karadağ
Koordinatörü Muhammed Ünal ve
Özel Eğitim Merkezi Müdürü Mirjana
Popovic katıldı. Büyükelçi Ozan,
TİKA’nın Karadağ’da 330 proje hayata
geçirdiğini anımsatarak, dünyadaki
tüm insanların eşit olduğunu ve engelli
bireylerin de bu eşitliğin içerisinde yer
aldığını vurguladı.

TEŞEKKÜR

TİKA Koordinatörü Ünal da merkezde
eğitim gören öğrencilerin hayat dolu
olduklarına dikkati çekerek, merkezde-
ki tüm çalışanlara hassasiyetleri için
ayrıca teşekkür etti. Merkez Müdürü
Popovic ise kütüphanenin çok amaçlı
bir salon gibi de kullanılacağını belirte-
rek, “Burada konferans ve çalıştaylar
da düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin
film izlemesi için de bir alan oluştura-
cağız.” ifadelerini kullandı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde
açılan kütüphaneyi de bünyesinde
barındıran Özel Eğitim Merkezi,
Karadağ’daki engelli çocukların eğitim
ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılı-
yor.

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan, Romanya, Kosova,
Arnavutluk, Makedonya,
Sırbistan, Karadağ ve Bosna

Hersek’teki imam hatip lisesi ve
dengi okullarla işbirliğini geliştirmek
amacıyla düzenlenen “2. Uluslararası
Din Eğitimi Vizyonu” toplantısı
yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Din
Öğretimi Genel Müdürü Nazif

Yılmaz, Bağcılar’da düzenlenen “2.
Uluslararası Din Eğitimi Vizyonu”
toplantısında, Anadolu imam hatip
liselerinin başarı grafiğinin hızla
yükseldiğini hatırlattı. İmam hatip
okullarının dünyanın en özgün eği-
tim modellerinden bere olduğunu
ifade eden Yılmaz, bu okullarda
yüzde 25 oranında dini, yüzde 75
oranında da akademik derslerin
verildiğini belirtti. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine göre;

Balkanlar ve Avrupa’da Türkiye’deki
imam hatip liselerine benzer prog-
ramlar uygulayan eğitim kurumları
olduğunu ifade eden Yılmaz,
Bulgaristan, Romanya, Kosova,
Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan,
Karadağ ve Bosna Hersek’teki okul-
larla işbirliğini geliştirmek amacıyla
bu toplantıların yapıldığını söyledi.
Yılmaz, bu toplantıyla Müslüman
ülkelerin talepleri doğrultusunda
ülkemizin din öğretimi birikimi
konusunda tecrübe paylaşımında
bulunduklarını dile getirerek, ülke-
mizin telif modeli olan imam hatip
ortaokulu ve liselerini, eğitim sistem-
lerine uyarlamak isteyen ülkelere
rehberlik yaptıklarını anlattı. Yılmaz,
Uluslararası Din Eğitimi Vizyonu

toplantısıyla fikir alışverişi yaptıkla-
rını vurgulayarak, şunları söyledi:
“Özellikle DEAŞ ve FETÖ gibi olu-
şumları görüyoruz. Din eğitiminin
aslında ülkeler için çok önemli bir
güvenlik sorunu haline geldiğini
görüyoruz. İmam hatip okullarımız,
İslam’ın doğru anlaşılmasında FETÖ
gibi, DEAŞ gibi birtakım unsurların
kendi amaçlarına göre dini yorumla-
yıp insanların zihnini karıştırmasına
karşın kitap ve sünnet merkezli sahih
bir din öğretiminin halkla bütünleş-
tirmiştir. Kur’an ve sünneti merkeze
alan din eğitiminin çok önemli oldu-
ğunu, din öğretimi açısından bu
kurumların öneminin yadsınamaya-
cak derecede bir gerçek olduğunu
paylaşıyoruz.”

TİKA Karadağ’da engelli
öğrenciler için kütüphane açtı

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
Mustafa Safran’ın da katıldı-
ğı toplantıda Bosna Hersek,

Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova,
Romanya ve Ukrayna’da görev yapan
eğitim müşavirleri de hazır bulundu.

İki gün süren toplantıda müşavirlikle-
rin faaliyetleri, eğitim alanındaki iş
birliği anlaşmaları, Türkçe öğretimi,
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile
mücadeledeki gelişmeler, 2020’de
yürütülecek faaliyetlerin planlanması
ve 2020 Balkan Eğitim Bakanları
Konferansı görüşüldü. Safran, yaptığı
açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı

tarafından geleneksel olarak düzenle-
nen Eğitim Müşavirleri Toplantısı’nı
bu yıl bölgelere ayırdıklarını belirte-
rek, ilk toplantılarını da Balkanlar’da
görevli eğitim müşavirleriyle gerçek-
leştirdiklerini söyledi. Altı ülkenin
müşavirleriyle bulundukları ülkeler-
deki eğitim sorunlarını ve çözüm öne-
rilerini ele aldıklarını anlatan Safran,
ayrıca Bosna Hersekli yetkililerle de
görüşmeler yapma imkanı buldukla-
rını ifade etti. Türkiye Maarif
Vakfı’nın (TMV), Türkiye’nin yurt
dışındaki eğitim açığının giderilmesi
açısından önemine dikkati çeken
Safran, Saraybosna’daki Maarif

Okullarını da ziyaret edeceklerini dile
getirdi. www.timebalkan.com’a göre;
Safran, FETÖ ile mücadele konusuna
da değinerek, “Gittiğimiz her yerde
Türkiye için duyarlı olan bu konunun
paylaşımını yapıyoruz ve o ülkelere
elimizden geldiği kadar Türkiye’nin
tecrübelerini aktarıyoruz. Bu konular-
daki hassasiyetimiz her yerde olduğu
gibi burada da devam edecek.” dedi.
Türkiye’nin yaşadığı acıları hiçbir
ülkenin yaşamasını istemediklerini
kaydeden Safran, “Bu sinsi yaklaşı-
mın gerçek yüzünü anlatmak bize,
karar vermek kendilerine düşüyor”
ifadelerini kullandı.

“Balkanlar Eğitim Müşavirleri
Toplantısı” Saraybosna’da yapıldı
Bosna Hersek’in başkenti
Saraybosna’da “Balkanlar Eğitim
Müşavirleri Toplan-tısı” düzenlendi
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Evlad-ı Fatihan ve Türkiye 
eğitim işbirliğini geliştirecek

Bosna Hersek’in Bihaç şehrinde
faaliyet gösteren Fetullahçı Terör
Örgütü (FETÖ) iltisaklı lisenin

Türk vatandaşı müdürü Fatih Keskin
gözaltına alındı. Ülke medyasında
çıkan haberlere göre, Bosna Hersek’te
ikamet eden Keskin, Una-Sana Kanton
Polisi tarafından ifadesi alınmak üzere
polis merkezine çağrıldı. Burada gözal-
tına alınan Keskin, sınır dışı işlemleri
için Göçmen Merkezi’ne nakledildi.
Kanton polisinden henüz resmi bir
açıklama yapılmazken, Türkiye’nin
iadesini talep ettiği bazı isimlerin avu-
katlığını yapan Nedim Ademovic,
Keskin’in gözaltına alındığını doğrula-
dı. Ademovic, gözaltına alınan
Keskin’in 20 yıldan uzun bir süredir
ailesi ile Bosna Hersek’te ikamet ettiği-
ni söyledi. www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; daha önce “Una-
Sana Koleji” adı ile Bosna Sema Eğitim
Kurumları bünyesinde faaliyet göste-
ren lise, kağıt üzerinde İngiliz
Richmond Park Okullarına devredil-
dikten sonra Richmond Park Bihaç
Koleji adını almıştı.
Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı’na
bağlı Yabancılar Şubesi, geçen eylül
ayında da Türkiye’nin iadesini istediği
4 Türk vatandaşının oturum izinlerini
iptal etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı.

Bosna Hersek’teki
FETÖ iltisaklı 
okulun müdürü
gözaltına alındı

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com
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Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)

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

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back

and relax before your flight...

         

GELECEĞİN MESLEĞİ 
ROBOTİK KODLAMA ÖĞRETMENİ 

OLMAK İSTER MİSİNİZ?

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMCİNİN
EĞİTİMİNE BEKLİYORUZ

Öğretmenler ve meraklıları için ara tatile özel kaçırılmayacak fırsat!

24 saatlik Robotik ve Kodlama Eğitmen Eğitimi'ne hazır mısınız?

Turuncu Maker Lab kalitesi ile 'Robotik ve Kodlama Eğitmeni' sertifikasına sahip olmak
isteyenler, sınırlı sayıda kontenjan için acele edin!

Ara tatile özel %50 indirim fırsatını kaçırmayın!

Kayıt olmak için DM'den geri dönüş yapabilir ya da www.turuncumaker.com web sitem-
izdeki başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Detaylı bilgi için

📞0212 578 03 43 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.




