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Sayfa 3’teRifat SAİT

DEVLETİN  
İKİ YÜZÜ

¥ MİLLİ bayramlarını kutlayan ülke-
de, Yunanistan Başbakanı 
Mitsotakis'in Fransız savaş uçaklarının 
önünde verdiği pozların servis edilme-
si bir mesaj olarak nitelendirildi. 
Türkiye'nin kararlı ve net tavrını haz-
medemeyen Yunanistan, Fransa hariç 
müttefiklerinden istediği desteği 
göremedi. Dahası, Yunan medyası 
Macron-Trump randevusundan bir 
'kınama' mesajı bile çıkmadığının altı-
nı çizdi. Doğu Akdeniz'deki gerilim 
filminin sürdüğünü belirten To Vima 
gazetesi, Almanya Başbakanı Angela 
Merkel'in telefonuna rağmen 
Ankara'nın geri çekilmeye hazırlan-
madığını kaydetti. Çarşamba günü 
sabah saatlerinde Limnos ile Kemal 
Reis fırkateyni arasında yaşanan olayı 
hatırlatan To Vima, yeni bir 'kaza' ris-
kinin her zaman olduğunu yazdı. 
Yunan Başbakan Fransız savaş uçakla-
rının önünde poz verdi. n 3’te

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetlerinden rahatsızlık duyan 
Yunanistan, çareyi kendisine müttefik aramakta buluyor

¥   BULGARİSTAN’DA 37 
gün önce başlayan siyasi 
protestolara katılanlar 
Başbakan Boyko Borisov’u 

ve hükümetini istifaya ça-
ğırdı. Başkent Sofya başta 
olmak üzere ülkenin bü-
yük şehirlerinde gece saat-

lerinde sokaklara dökülen 
göstericiler “mafya”, “is-
tifa” ve “hainler” slogan-
ları attı. n	5’te

Komşu’da Borisov  
Hükümeti zorda..

Fransız uçakları  
seni kurtarır mı!?

Yunan askeri tatbikat  
yapacak yer bulamadı
¥   BATI TRAKYA’NIN  
Türk köylerinden Gökçepı-
nar(Glafki)’da Yunan ordu-
sunun İskeçe’deki 4. Kolor-
du’ya bağlı askeri birlik köy 
içinde askeri tatbikat ve 
eğitim yaptı. Silahlı ve teç-
hizatlı komandoların köy 
içinde ve köy mezarlığında 
tatbikat ve eğitim yapması 

Batı Trakya Türklerini kor-
kuttu. Gökçepınar’ın  bağlı 
olduğu Mustafaçova Bele-
diye Başkanı Rıdvan Delihü-
seyin tatbikat olayını doğ-
rulamakla birlikte tatbikat 
ve askeri eğitim hakkında 
köy halkına herhangi bir 
bilgi verilmediğini söyledi.  
n	3’te

Barış güvercinini kovanlara  
Türkiye’den nazik cevap…
¥   TÜRKİYE ile Yunanistan 
arasında Doğu Akdeniz ger-
ginliği sürerken Trabzon'da 
bulunan tarihi Sümela Ma-

nastırı'nda restorasyon ça-
lışmaları nedeniyle ara veri-
len ayinlerin ilki, 5 yıl ara-
dan sonra yapıldı.   n	3’te

MEHMETÇİK’TEN 
kardeş orduya hibe

¥   TÜRKİYE, Kosova Güvenlik Gücü’ne 
(FSK) askeri giysi, yatak ve teknik ekip-
mandan oluşan yaklaşık 743 bin dolarlık 
hibede bulundu. Kosova Savunma Ba-
kanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 
Türkiye tarafından Kosova ordusuna ya-
pılan 742 bin 904 dolar değerindeki hi-
benin kabul töreninin başkent Prişti-
ne'deki "Adem Yaşari" kışlasında 
düzenlendiği bildirildi.  n 4’te

Dünya sinema sektörü 
26. kez Saraybosna’da

¥   BOSNA Hersek'te bu yıl 26'ncısı düzenlenen Saray-
bosna Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

önlemleri kapsamında online ortamda başladı  n 4’te



AVRUPA Konseyi toplantı-
sında Arnavutluk ve Kuzey 
Makedonya ile tam üyelik 
müzakerelerinin başlatılması 
kararı alınmıştı. Kovid-19 
pandemisi nedeniyle video 
konferans şeklinde gerçekle-
şen toplantıda, AB dışişleri 
bakanları, Birliğin Batı Bal-
kanlara genişlemesi husu-
sunda görüş birliğine 
vardılar. Avrupa Komis-
yonu’nun genişlemeden so-
rumlu üyesi Oliver Varhelyi, 
toplantının ardından yaptığı 
açıklamada, “AB üyesi ülkele-
rin Arnavutluk ve Kuzey Ma-
kedonya ile tam üyelik 
müzakerelerinin açılması ko-
nusunda siyasi anlaşmaya 
varmış olmalarını duyurmak-
tan mutluyum” ifadesini kul-
landı. Varhelyi bu kararın 
aynı zamanda Batı Balkan 
devletlerine açık mesaj nite-
liği taşıdığını ve bölgedeki ül-
kelerin gelecekte tamamen 
“AB içerisine alınacağını” 
söyledi. 
 
ÜSKÜP VE TİRAN’DA 

SEVİNÇ 
 
AB dışişleri bakanlarının ka-
rarı Üsküp ve Tiran’da sevin-
çle karşılandı ve aralarında 
Türkiye ile ABD’nin de yer al-
dığı ülkeler karardan mem-
nuniyet duyduklarını 
belirterek destek mesajı ya-
yınladılar. AB dışişleri bakan-
ları toplantısında Arnavutluk 
ve Kuzey Makedonya ile mü-
zakerelerin başlatılması kara-
rının alınması kolay olmadı. 
Fransa, Hollanda ve Dani-
marka’nın toplantının ba-
şında beyan ettiği eleştiriler 
uzun görüşmelerin ardından 
aşılabildi ve anılan ülkeler 
müzakerelerin açılmasına ör-
tülü biçimde onay verdiler. 
 

AB İLE İLİŞKİLER 
 
AB dışişleri bakanlarının Ar-
navutluk ve Kuzey Make-
donya ile müzakerelere yeşil 
ışık yakması, Birliğin Batı Bal-
kanlar hakkında 2003 yılında 
kabul ettiği genel stratejiyle 
örtüşüyor. AB’nin 2003 yılın-
daki Selanik zirvesinde, Batı 
Balkanların Avrupa’nın bir 
parçasını olduğu bil-
dirilmiş ve bu böl-
gede bulunan 
devletlerin Ko-
penhag kriter-
lerini yerine 
getirmeleri 
koşuluna 
bağlı olarak 
tedricen 
AB’ye alın-
ması karara 
bağlanmıştı. Ar-
navutluk ve Kuzey 
Makedonya ile tam 
üyelik müzakerelerine baş-
lama kararı, AB’nin Batı Bal-
kanlarda nüfuzunun artacağı 
anlamına geliyor. Ancak bu 
durum, bölgenin tamamen 
AB’nin nüfuz alanına girmesi 
demek değil. Zira Balkanlar 
yaklaşık 20 yıldır büyük güç-
lerin arasında bir tampon 
bölge görünümü vermekte. 
Batı Balkanlarda ABD’nin et-
kisinin güçlü olduğu ülkeler 
Kosova, Bosna Hersek ve 
Kuzey Makedonya olarak sı-
ralanıyor. 
Batı Balkan devletleri, Slo-
venya dışında kalan eski Yu-
goslavya ardılı devletleri ve 
Arnavutluk’u içeriyor. Tek 
tek sıralamak gerekirse, Batı 
Balkan devletleri Hırvatistan, 
Bosna-Hersek, Sırbistan, 

Kuzey Makedonya, Karadağ, 
Arnavutluk ve Kosova’dan 
oluşmaktadır. Bu devletler-
den Hırvatistan, Türkiye ile 
aynı tarihte tam üyelik müza-
kerelerine başlamış ve 2013 
yılında AB’ye tam üye olarak 
katılmıştı. Sırbistan ve Kara-
dağ ise halen tam üyelik mü-
zakerelerine devam eden ülke 
statüsünde. 1991 yılında Eski 
Yugoslavya Makedonya 
Cumhuriyeti adıyla bağımsız-
lık ilan eden Makedonya’nın 
AB ile yakın ilişki kurmasını 
engelleyen ülke ise Yunanis-
tan’dı. Atina yönetimi, aynı 
isimli eyaleti bulunduğunu 
öne sürerek, Makedonya ye-
rine Üsküp Cumhuriyeti 
adını kullanıyordu. Yunanis-
tan’ın isim sorunu nedeniyle 
AB ile ilişkilerinde ilerleme-
sini engellediği Makedonya, 
Yunanistan’ın engellemelerini 
aşmak amacıyla yürütülen ça-
balar çerçevesinde, Prespa 
Anlaşması ile ülkenin adını 
“Kuzey Makedonya” olarak 
değiştirdi ve bu husus refe-
randumla da tescil edildi. Batı 
Balkanlarda AB ile ilişkile-
rinde ilerleme sağlanamayan 
ülkeler ise Bosna-Hersek 
Cumhuriyeti ve Kosova. 
 

BOSNA HERSEK  
VE KOSOVA 

 
Bosna-Hersek Cumhuriye-
ti’nin AB ve NATO ile ilişkile-
rinde ilerleme sağlamasını 
Dayton Anlaşması engelle-
mektedir. Bosna-Hersek iç sa-
vaşına son veren 1995 tarihli 
Dayton Anlaşması’nda, ülke-
nin idari yapısı Boşnak Hırvat 
Federasyonu ve Bosna Sırp 
Cumhuriyeti adlı iki entiteye 
dayandırılmış, ülkenin anaya-
sası da aynı anlaşmayla belir-
lenmişti. Dayton Anlaşması 
ve mevcut Bosna anayasasına 
göre, Bosna-Hersek devleti-
nin uluslararası bir taahhüt 
altına girmesi, her iki entite-
nin de muvafakatini gerektiri-
yor. Bir başka şekilde ifade 
etmek gerekirse, Bosna- Her-
sek devletinin dış politikada 
herhangi bir konuda inisiyatif 
kullanması için Bosna Sırp 
Cumhuriyetinin rızası gereki-
yor. Yönetiminde aşırı eği-

limli Sırp 
milliyetçilerinin 

bulunduğu 
Bosna Sırp 
Cumhuriyeti, 
kendini 
Bosna-Her-
sek’in bir par-
çası olarak 
kabul etme-

mekte ve üze-
rinde 

bulunduğu coğ-
rafyanın Sırbistan 

tarafından ilhak edil-
mesi görüşünü savunmakta-
dır. Balkanların gerçekleriyle 
örtüşmeyen, saldırganca top-
rak almayı amaçlayan (irre-
dantist) bu düşünce, 2014 
yılından beri AB ile müzakere 
yürüten Sırbistan yönetimi ta-
rafından desteklenmiyor. 
Bosna Sırp Cumhuriyeti’nin 
yöneticileri ise bu durumu 
“anavatanın kendilerini sat-
ması” şeklinde yorumladılar. 
Günümüzde Bosna Sırp Cum-
huriyeti, Bosna-Hersek devle-
tinin hem AB ile ilişkilerini 
menfi yönde etkilemekte hem 
de bu ülkenin NATO’ya katı-
lımına karşı çıkmaktadır. 
Dayton Anlaşması revize 
edilmediği sürece, Bosna-
Hersek’in Avrupa/Atlantik 
merkezli uluslararası örgüt-

lerle ilişkilerinde ilerleme 
sağlanması mümkün görün-
müyor. Batı Balkanlarda bir 
nevi tecrit yaşayan bir başka 
ülke ise Kosova Cumhuriyeti. 
Eski Yugoslavya’nın özerk 
bölgelerinden biri olan Ko-
sova, 2008 yılında Martti Ah-
tisaari Planı ile bağımsızlık 
ilan etmişti. Dünyada bulu-
nan 194 devletin 116’sı Koso-
va’yı tanıyor. Ahtisaari 
Planı’nda bağımsızlık için üç 
koşul ileri sürülmüştü. Bun-
lardan ilki, Kosova’da nüfu-
sun çoğunluğunu oluşturan 
Arnavutlara Sırbistan yöneti-
minin etnik temizlik uygula-
dığı ve bu nedenle 1999 Mart 
ayında NATO operasyonu 
yapıldığı görüşünü esas al-
maktadır. Bu seçenek, Koso-
va’nın Sırbistan’a bağlı 
kalmasını hayatın gerçekle-
riyle örtüşmez şeklinde ta-
nımlamıştır. İkinci koşul, 
Kosova’nın bölünmemesini 
öngörmüştür. Zira günü-
müzde Kosova Cumhuriyeti-
nin içerisinde bulunan 
Mitroviça bölgesinde nüfusun 
çoğunluğu Sırplardan oluş-
maktadır. Anlaşma Mitroviça 
Sırplarının ayrılıkçı taleple-
rini engellemiştir. Üçüncü 
koşul ise bağımsız Kosova 
Cumhuriyeti’nin bir başka 
devletle birleşmesini yasakla-
maktadır. Buna göre Kosova 
Cumhuriyetinin gelecekte Ar-
navutluk veya Makedon-
ya’nın Arnavut bölgesiyle 
birleşmesi engellenmektedir. 
 
NÜFUZ MÜCADELESİ 
 
Arnavutluk ve Kuzey Make-
donya ile tam üyelik müzake-
relerine başlama kararı, 
AB’nin Batı Balkanlarda nü-
fuzunun artacağı anlamına 
geliyor. Ancak bu durum, 
bölgenin tamamen AB’nin 
nüfuz alanına girmesi demek 
değil. Zira Balkanlar yaklaşık 
20 yıldır büyük güçlerin ara-
sında bir tampon bölge görü-
nümü vermekte. Batı 
Balkanlarda ABD’nin etkisi-
nin güçlü olduğu ülkeler Ko-
sova, Bosna Hersek ve Kuzey 
Makedonya olarak sıralanı-
yor. ABD’nin Kosova’da 
NATO müdahalesi dönemin-
den kalan büyük bir üssü bu-
lunuyor. Arnavutların büyük 
çoğunluğu eski ABD Başkanı 
Clinton’ı kendilerine sağla-
dığı destek nedeniyle min-
netle anmaktalar. Başkent 
Priştine’nin en büyük iki cad-
desinden birinin adı Clinton 
caddesi. Makedonya’daki 
ABD etkisi de benzer bir se-
bebe dayanmakta. 1991 
Kasım ayında ABD, Make-
donya’ya 2 bin deniz piyade-
sini “Çatışma Önleme Gücü” 
adı altında yerleştirme kararı 
almış, bu sebeple Miloseviç 
idaresindeki Sırbistan bu ül-
kenin bağımsızlığına karşı 
güç kullanamamıştı. Bosna 
Hersek’te ise üç buçuk yıl 
süren iç savaşa son veren 
aktör ABD olmuş, 1995 yı-
lında Dayton Barış Anlaşması 

ABD’nin baskısı sonucu im-
zalanmıştı. Avrupa’nın orta-
sında kan gövdeyi 
götürürken AB ülkelerinin 
hareketsiz ve eylemsiz tutum-
larına karşılık ABD’nin inisi-
yatif kullanması, 
Bosna-Hersek kamuoyundaki 
ABD sempatisini güçlendir-
mişti. Batı Balkanlar üzerinde 

nüfuz tesis eden ikinci güç ise 
Rusya’dır. Bosna-Hersek ve 
Kosova savaşlarında Sırbis-
tan’ı destekleyen Rusya, gü-
nümüzde bölge üzerindeki 
nüfuzunu etnisite, din ve 
enerji temelli olarak devam 
ettirme çabasında. Rusya Bal-
kanlarda kimi zaman Slav da-
yanışmasını gündeme 

getirmekte, bölgede yaşayan-
ların büyük çoğunluğunun 
Slavların güney koluna men-
sup olduklarını ve Rusya’nın 
da Slavların babası olduğunu 
öne sürmektedir. İkinci ola-
rak, Rusya Balkanlardaki Or-
todoks halkların merkezi 
olma iddiasındadır. Bölge-
deki halklara Rus Ortodoks 
Kilisesi’ni otorite olarak kabul 
etmeleri önerilmektedir. Rus-
ya’nın kullandığı üçüncü araç 
ise enerjidir. Balkan devletle-
rinin büyük bölümü enerji ih-
tiyacını Rusya kökenli 
doğalgazla gidermektedir. 
Rosneft ve Lukoil gibi Rusya 
kökenli petrol şirketlerinin 
Balkan enerji piyasasındaki 
ağırlığı da günden güne art-
maktadır. Bununla birlikte 
Rusya Sırbistan’ın AB ile mü-
zakerelere başlamasını engel-
leyememiş, doğalgaz boru 
hattını Bulgaristan üzerinden 
geçirmekte başarı sağlayama-
mıştır. 2004 yılında Bulgaris-
tan, Romanya, 2009 yılında 
Arnavutluk ve Hırvatistan, 
2017 yılında Karadağ ve 27 
Mart 2020’de ise Kuzey Ma-
kedonya, Rusya’nın engel-
leme çabalarına rağmen 
NATO’ya katılmıştır. Balkan-
larda yumuşak güç unsurla-
rını etkin biçimde kullanarak 
nüfuzunu genişleten bir 
başka aktör de Türkiye’dir. 
Balkanlarda Türkiye’nin işbir-
liği yaptığı ülkeler 1990’ların 
başında Bosna-Hersek, Arna-
vutluk ve Makedonya ile sı-
nırlıyken, günümüzde tüm 
balkan ülkelerini içine alacak 
şekilde genişlemiştir. 1990’lı 
yıllarda Türkiye’nin ilişkileri-
nin iyi olmadığı Sırbistan ve 
Karadağ gibi ülkelerde de 
Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
faaliyetleri büyük başarıyla 
devam etmektedir. Bölgede 
Türkiye’nin rakipleri karşı-
sında elini güçlendiren temel 
faktörler, tarihi ve kültürel 
bağlara ilave olarak Türki-
ye’nin ekonomik dinamizmi-
dir. Balkanların batı 
bölümünün 200 yıl, doğu bö-
lümünün 400 yıl Osmanlı ha-
kimiyeti altında kalması, 
bölgede Türkiye’nin nüfuzu-
nun devamlılığına zemin teş-
kil etmektedir. Netice olarak, 
günümüzde Batı Balkanlar 
üzerindeki nüfuz mücadelesi 
tüm hızıyla devam ediyor. 
Mevcut koşullarda, Arnavut-
luk ve Kuzey Makedonya ile 
tam üyelik müzakerelerini 
başlatma kararı alan AB’nin 
rakipleri karşısında avantaj 
yakaladığı ve onları geride bı-
raktığı söylenebilir. AB’yi 
avantajlı kılan bir başka 
husus da Yunanistan, Slo-
venya ve Hırvatistan gibi ül-
kelerin AB’ye üye olması, 
Sırbistan ve Karadağ’ın katı-
lım müzakerelerinin devam 
etmesidir. (AA) 
 
[Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Ko-
caeli Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü başkanıdır]
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PazartesiAraştırma

AB dışişleri bakanlarının Arnavut-
luk ve Kuzey Makedonya ile tam 
üyelik müzakerelerinin başlama-
sına yeşil ışık yakması, anılan ül-
keler bakımından çok önemli bir 
aşama ve bir dönüm noktası

AB’nin yeni genişleme  
hedefi Batı Balkanlar

Kosova Cumhuriyeti’nin en 
büyük handikaplarından biri, 
bağımsızlık kararının tartış-
malı olmasıdır. Rusya ve Çin 
başta olmak üzere bazı dev-
letler Kosova’nın bağımsızlı-
ğına muhalefet etmişler ve 
egemen bir devletin bir böl-
gesinde yaşayan azınlığın 
kendi kaderini tayin hakkı 
çerçevesinde ayrılmasının 
uluslararası hukukla bağdaş-
maz olduğunu iddia etmişler-
dir. Etnik soykırım türevi 
uygulamalar her ne kadar ay-
rılma eğilimlerine meşruiyet 
sağlamakta ise de Kosova’nın 
bağımsızlığı birçok ülke tara-
fından ihtiyatla karşılanmış-
tır. Kosova Cumhuriyeti 
Rusya ve Çin engeli nede-
niyle Birleşmiş Milletler (BM) 
teşkilatına üye olamamıştır. 
Bu durum Kosova Cumhuri-
yeti’nin AB ile yakın ilişki 
kurmasını ve adaylık ilişkile-
rini de olumsuz yönde etki-
ledi. AB’nin 27 ülkesinden 5’i 
Kosova’yı tanımıyor. Bunlar 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 
Yunanistan, İspanya, Slo-
vakya ve Romanya’dır. Bu ül-
kelerin Kosova 
Cumhuriyeti’ne karşı mesa-
feli davranmalarının nedeni, 
benzeri sorunların kendilerini 
de etkileyeceği kaygısıdır. 
Yunanistan ve Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi Kosova’nın 
KKTC için model olmasından 
çekinmektedir. Slovakya ül-
kedeki Macar azınlığın ayrı-
lıkçı talepleri, Romanya ise 
Moldovya’nın içindeki ayrı-
lıkçı Rus azınlığın kurduğu 
ve sadece Putin yönetiminin 
tanıdığı Transdinyester Rus 
Cumhuriyeti nedeniyle Koso-
va’yı tanımamaktadır. İspan-
ya’nın çekinceleri ise esas 
itibariyle Bask ve Katalan ay-
rılıkçılarının taleplerine meş-
ruiyet kazandırmama 
çabasına dayanmaktadır. Ne-
tice olarak AB’nin 27 ülkesin-
den 5’i tarafından 
tanınmadığı için, Kosova’nın 
AB ile ilişkilerinde ilerleme 
sağlanamamaktadır. 
Müzakerelerin başlama tari-
hini devlet ve hükümet baş-
kanları belirleyecek 
AB dışişleri bakanlarının Ar-
navutluk ve Kuzey Make-
donya ile tam üyelik 
müzakerelerinin başlamasına 
yeşil ışık yakmasının, anılan 
ülkeler bakımından çok 
önemli bir aşama veya 
dönüm noktası olduğuna 
kuşku yok. Zira her iki ülke 
de uzun bir süreden beri mü-
zakerelerin başlamasını bekli-

yordu. 2019 Ekim ayındaki 
Avrupa Konseyi zirvesinde 
Fransa, AB’nin derin sorunla-
rını gerekçe göstererek müza-
kerelerin başlamasını veto 
etmişti. Bu vetonun ardından 
AB’nin Batı Balkanlarda gü-
venilirliği tartışması başla-
mıştı. Kovid-19 salgınının 
tüm dünya gündemini işgal 
ettiği bir dönemde bu kararın 
alınması, Batı Balkanlar için 
iyi bir haber olarak kabul 
edilmeli. Özellikle 2005 yılın-
dan beri AB üyeliğine hazır-
lanan Makedonya için, bu 
haber yeni bir dönemin başla-
dığına işaret ediyor. Aynı şe-
kilde, tüm bir soğuk savaş 
boyunca dünyadan tecrit 
edilmiş bir hayat süren Arna-
vutluk için de bu karar Av-
rupa ailesine kabul edilme 
anlamı taşıyor. Önümüzdeki 
aylarda anılan ülkelerle AB 
arasında müzakerelerin baş-
lamasına zemin teşkil edecek 
idari işlemlerin tamamlan-
ması bekleniyor. Tam üyelik 
müzakerelerinin başlaması, 
bir başka açıdan Arnavutluk 
ve Kuzey Makedonya’nın 
Kopenhag kriterlerini yerine 
getirdikleri anlamına gelmek-
tedir. 1993 Haziran ayında 
Kopenhag’da toplanan Av-
rupa Konseyi zirvesinde ke-
sinlik kazanan kriterler aday 
ülkelerin demokrasi, insan 
hakları, hukuk devleti, azın-
lıklar ve azınlık hakları konu-
sunda Avrupa standartlarını 
yakalamasını öngörmekte. 
Eski Varşova Paktı, eski SSCB 
ve eski Yugoslavya ardılı ül-
kelerin Batı demokrasilerine 
ulaşmaları için yerine getir-
meleri gereken asgari yü-
kümlülükleri ihtiva eden 
kriterlere, zaman içinde yeni 
bir ilave daha yapılmıştır. O 
da AB’nin yeni bir üye için 
kendini hazır hissetmesi, bir 
başka ifadeyle “hazmetme” 
kapasitesidir. Arnavutluk ve 
Kuzey Makedonya’nın AB ile 
bundan sonra ilişkilerinin 
nasıl bir seyir takip edeceği, 
büyük ölçüde Müzakere Çer-
çeve Belgesi’ne göre şekille-
necek. Müzakerelerin 
başlangıcında AB tarafının 
kabul edip aday ülke önüne 
koyduğu belgede, tam üyelik 
müzakerelerinin nasıl yürü-
tüleceği, istisna ve geçiş süre-
lerine ilişkin hükümler yer 
alıyor. Anılan ülkelerle mü-
zakerelerin hangi tarihte baş-
layacağına ise devlet ve 
hükümet başkanlarından olu-
şan Avrupa Konseyi karar 
verecek.

BAĞIMSIZLIK TARTIŞMALARI
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Türk köyü Gökçepınar’da Yunan askeri tatbikatta!

TRABZON 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Trabzon'un Maçka ilçesi 
Altındere Vadisi'nde 
bulunan tarihi Sümela 

Manastırı'nda restorasyon ça-
lışmaları nedeniyle ara veri-
len ayin, 5 yıl aradan sonra 
Ortodoks Hıristiyanlarca 
'Meryem Ana'nın göğe yük-
seliş günü' olarak kabul edi-
len 15 Ağustos tarihinde ya-
pıldı. Korona virüs salgını 
nedeniyle önceki yıllara 
oranla az sayıda katılımın ol-
duğu ayine Fener Rum Pat-

riği Bartholomeos pandemi 
nedeniyle katılmazken, ayini 
Fener Rum Patrikhanesi'ne 
bağlı Gelibolu Metropoliti 
Stefanos Dinidis yönetti. 
Ayinde bir konuşma yapan 
Dinidis, 5 yıl aradan sonra 
yine Sümela'da oldukları ve 
ayin yapabildikleri için mutlu 
olduklarını söyledi. Ortodoks 
din adamı, yapılan restoras-
yon çalışmaları ve kendile-
rine yeniden ayin izni veril-
mesi nedeniyle başta 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan olmak üzere 
devlet yetkililerine teşekkür 

etti. Ayin yapılan dualar ve 
ilahilerin okunması ile sona 
erdi.Sümela Manastırı'nda 5 
yıl aradan sonra ilk ayin! Er-
doğan'a teşekkür etmeyi 
unutmadılar. 
88 yıl aradan sonra ilk kez 15 
Ağustos 2010'dan itibaren 
yılda bir kez bir günlüğüne 
Hıristiyan Ortodokslar'ın Sü-
mela Manastırı'nda ayin yap-
masına izin verilmesinin ar-
dından kaya düşme riskine 
karşı 22 Eylül 2015 ziyarete 
kapatılan ve restorasyona alı-
nan Sümela Manastırı'nda 
2015 yılından beri ayin yapı-

lamıyordu. Son olarak Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, geçtiğimiz 28 Tem-
muz tarihinde Sümela 
Manastırı ve Ortahisar Aya-
sofya Camii'nin restorasyon 
çalışmalarının ardından tele-
konferans yöntemi ile katıl-
dığı açılışta yaptığı konuş-
mada "Özellikle bu sene 15 
Ağustos'ta Ortodoks vatan-
daşlarımızın Sümela Manastı-
rında restorasyon döneminde 
ara verilen Meryem Ana Ayi-
nini gerçekleştirebileceklerini 
de bu vesileyle duyurmak is-
tiyorum" demişti. (AA)

ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Doğu Akdeniz'de Türki-
ye'nin kararlı ve net 
tavrını hazmedemeyen 

Yunanistan, Fransa hariç müt-
tefiklerinden istediği desteği 
göremedi. Dahası, Yunan 
medyası Macron-Trump ran-
devusundan bir 'kınama' me-
sajı bile çıkmadığının altını 
çizdi. Bugün ise en büyük 
milli bayramını kutlayan ül-
kede, Başbakan Mitsotakis'in 
hafta içinde Fransız jetlerinin 
indiği üsse gidip savaş uçakla-
rının önünde verdiği pozlar 
servis edildi. 
 

HAYAL KIRIKLIĞI  
 
Doğu Akdeniz'de hareketli 
günlerin yaşandığı bugün-
lerde Yunanistan, Avrupa Bir-
liği (AB) ve ABD ile 
temasların ardından büyük bir 
hayal kırıklığı yaşıyor. Yunan 
medyası, hiçbir sonuç çıkma-
yan AB Dışişleri bakanları top-
lantısı ile ABD Dışişleri Bakanı 
Mike Pompeo'nun Yunan 
mevkidaşı Nikos Dendias'la 
buluşmasını manşetten verdi. 
'Tehlikeli bölgede değişken 
diplomasi' başlığını kullanan 
Kathimerini gazetesi, Türk-
Yunan krizinin belirsizliğini 
koruduğunu bildiriyor.  

 
TÜRKİYE'NİN ÇEKİL-

MEYE NİYETİ YOK 
 
Almanya'nın taraflardan acilen 
diyaloğu sürdürmesini istedi-
ğini aktaran gazete, bir yaptırı-
mın gündeme gelmediğini 
yazdı. Doğu Akdeniz'deki geri-
lim filminin sürdüğünü belir-
ten To Vima gazetesi, Almanya 
Başbakanı Angela Merkel'in te-
lefonuna rağmen Ankara'nın 
geri çekilmeye hazırlanmadı-
ğını kaydetti. Çarşamba günü 
sabah saatlerinde Limnos ile 

Kemal Reis fırkateyni arasında 
yaşanan olayı hatırlatan To 
Vima, yeni bir 'kaza' riskinin 
her zaman olduğunu yazdı. 
Yunan Başbakan Fransız savaş 
uçaklarının önünde poz verdi. 
 

DİKKAT ÇEKEN  
KARELER 

 
Öte yandan Yunanistan en 
büyük milli bayramı Meryam 
Ana yortusunu kutluyor. 
Yunan Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanı Stylianos Petrakis dini 
törenlerin merkezi Tinos Ada-

sı'nda boy gösterirken, Başba-
kan Kiryakos Mitsotakis'in ter-
cihi dikkat çekiciydi. Girit 
Adası'ndaki Suda Hava Üs-
sü'ne giden ve savaş uçakları-
nın önünde poz veren 
Mitsotakis, Yunan hava kuv-
vetlerinin caydırıcı bir rol oy-
nadığını ve bunun tatbikatlarla 
kanıtlandığını savundu. Hafta 
içinde Fransa ile gerçekleştiri-
len ortak tatbikata gönderme 
yapan Mitsotakis'in sözleri, 
Yunan medyası tarafından açık 
bir mesaj olarak haberleşti-
rildi.(AA)

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetlerinden rahatsızlık duyan 
Yunanistan, çareyi kendisine müttefik aramakta buluyor

Yunan Başbakan, Fransız savaş  
uçaklarının önünde poz verdi

Üstat Necip Fazıl Kısa-
kürek’in bütün şiirleri 
güzeldir de şu iki satı-

rın bende ayrı yeri vardır: 
 
“Çatık kaş hükümet dedikleri 
zat, Beni Allah tutmuş kim 
eder azat? “  
 
Vatandaşımız devletin temsil-
cileriyle pek çok kez karşılaş-
mak zorunda kalıyor. Savcı 
veya hâkim, Okul müdürü, 
polis, bekçi, tapu memuru, Be-
lediye memuru veya zabıta, 
Devlet hastanesinde doktor 
veya hemşire… Biraz yukarı 
çıktığınızda milli eğitim mü-
dürü, il sağlık müdürü, Çevre 
– şehircilik müdürü,  nüfus 
müdürü, Emniyet müdürü, 
Kaymakam, vali… Ankara’ya 
giderseniz, Daire başkanları, 
Genel müdürler… 
Cemal ve Celal yüzleri 
Bunlar Devlet babanın temsil-
cileri,  görünen yüzleri ve ya 
diğer ismi ile bürokratlarıdır.  
Bu görevlerde bulunmalarının 
nedeni Devleti oluşturan aile-
nin bireyleri olan vatandaşlara 
yani millete hizmet etmektir. 
Bu hizmet iki farklı yüze gerek 
duyar. Bunlardan biri Celal di-
ğeri Cemal yüzlerdir.  
Doğru olanları tenzih ederim, 
genelde maalesef bu iki yüz 
şeklinden sadece bir tanesi 
kullanılır. O da Necip Fazıl’ın 
bahsettiği çatık kaş yani Celal 

yüzüdür. Ancak inşallah bu 
durum yavaş yavaş değişecek.  
 
Kaymakamların güler yüzlü 
olmaları  
Geçen hafta Ankara’ya gittik. 
Yoğun bir ziyaret trafiğimiz 
oldu. Programımızın son gü-
nünde İçişleri Bakan yardımcı-
mız Sayın Prof.Dr. Tayyip 
Sabri Erdil’i de ziyaret ettik. 
Sağ olsun bizleri büyük neza-
ket ve ev sahipliği ile karşıla-
dılar. Sayın Bakan 
yardımcımız ile yaptığımız 
sohbette söz Kaymakamları-
mızdan açıldı. Kaymakamları-
mızın artık vatandaşa karşı 
güler yüzlü yani devletin 
cemal yüzü ile çıktıklarını söy-
ledi. Karşılaştığımız birkaç 
münferit olay dışında kendi-
sine hak verdiğimiz söyledim. 
Sayın Bakan yardımcımız il-
ginç bir şey söyledi. Eskiden 
devletin temsilcilerine vatan-
daşın karşısında özellikle ciddi 
olmaları ve sert görünmeleri 
söylenirmiş. Hatta bu konuda 
eğitimler de alınmış. Ancak 
şimdi durum değişti, artık kay-
makamlarımızdan devletin 
Cemal yüzünü kullanmalarını 
istiyoruz, dedi. Kısmetse Eylül 
Ay’ında kaymakamlarımıza 
geniş katılımlı bir iletişim eği-
timi de verilecek.  
Devlet Baba’ya güler yüzlü 
cemal yüzü daha çok  
yakışır.

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

İZMİR MEKTUBU

DEVLETİN  
İKİ YÜZÜ

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Sümela Manastırı'nda 5 yıl  
aradan sonra ilk ayin yapıldı

İSKEÇE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Batı Trakya’nın Türk köylerinden 
Gökçepınar(Glafki)’da Yunan or-
dusunun İskeçe’deki 4. Kolordu’ya 

bağlı askeri birlik köy içinde askeri tatbi-
kat ve eğitim yaptı. Silahlı ve teçhizatlı 
komandoların köy içinde ve köy mezarlı-
ğında tatbikat ve eğitim yapması Batı 
Trakya Türklerini korkuttu. Batı Trakya 
Türk toplumunun anavatanı Türkiye 
Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında 
Doğu Akdeniz’de yaşanan siyasi geri-
limde sıcak çatışma endişesinin hakim 
olduğu bir dönemde sabah evlerinden 

çıkıp silahlı askerlerle karşılaşan köy sa-
kinleri ve çocuklar büyük bir korku ya-
şadı.  Gündem’in haberine göre 
Gökçepınar’ın  bağlı olduğu Mustafa-
çova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüse-
yin tatbikat olayını doğrulamakla birlikte 
tatbikat ve askeri eğitim hakkında köy 
halkına herhangi bir bilgi verilmediğini 
söyledi.  Birlik’in haberine göre ise Gök-
çepınar’ın yanı sıra bir diğer Türk köyü 
olan İskeçe’nin Şahin(Echinos) köyünde 
de askeri hareketlilik yaşandı. Edinilen 
bilgiye göre Şahin’de köy girişine kadar 
gelen askeri araçlar bir süre burada ko-
nuşlandıktan  sonra ayrıldılar. 

En ufak saldırı 
cevapsız kalmaz

Erdoğan açık konuştu:

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Yunan fırka-
teyninin Oruç Reis sismik 

araştırma gemisini taciz etmesiyle 
ilgili, "Sivil gemilerimize karşı ya-
pılabilecek en ufak bir saldırıyı ce-
vapsız bırakamayız. Nitekim dün 
böyle bir durum söz konusu oldu. 
Kemal Reis bunlara gereken ce-
vabı verdi. Sonra da onlar kendi li-
manlarına çektiler. Eğer bu devam 
edecek olursa bunun cevabını mis-
liyle alacaklardır." dedi. 
Sismik araştırma yapan gemiler ve 
sondaj gemilerinin bölgede dolaş-
tığını hatırlatan Erdoğan, Oruç Re-
is'in sismik araştırma yapan 
önemli gemilerden biri olduğunu 
belirterek, şöyle konuştu: 
"Sivil gemilerimize karşı yapılabi-
lecek en ufak bir saldırıyı cevapsız 
bırakamayız. Nitekim dün böyle 
bir durum söz konusu oldu. 
Kemal Reis bunlara gereken ce-
vabı verdi. Sonra da onlar kendi li-
manlarına çektiler. Eğer bu devam 
edecek olursa bunun cevabını mis-
liyle alacaklardır. Bunları karşılık-
sız bırakmamız mümkün değil. 
Halbuki biliyorsunuz Akdeniz'de 
özellikle mesafe itibarıyla en geniş 
mesafeye sahip olan ülke biziz. Di-
ğerlerinin burada aslında mesafe-

leri dahi yok. Metrelerle ifade edi-
lebilecek bir şerit onlarınki ama 
bizim durumumuz öyle değil. Do-
layısıyla da şu anda ayın 23'üne 
kadar burada Oruç Reis çalışmala-
rını sürdürecek. Sayın Şansölye 
Merkel ile de bunu konuştum. 
Kendisinin de bizden tabii ricası, 
'Yani artık buna da söyleyecek bir 
şeyimiz yok ama 28'ine kadar, 
23'ünden sonra danışmanlarımı-
zın yapacakları çalışmalar muva-
cehesinde daha sonra bu işi 
yumuşatıp daha şöyle korumacı 
bir anlayış içerisinde bir süreci ge-
liştirelim.' dediler. Mutabık kalık." 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan 
Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de 
bu konuyu görüştüklerini anlata-
rak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Sayın Şansölye benden sonra Mit-
sotakis ile de bir görüşme yaptı. 
Bu görüşmede Mitsotakis'i, bize 
söylediği çizgiye inşallah getirmiş 
olur. Eğer Miçotakis bu noktada 
uluslararası hukuka saygılı dav-
ranmazsa, kaldı ki Batı Trakya'da 
soydaşlarımızın kabristanlarını bi-
liyorsunuz silahla taradılar, ora-
daki kabristanlarımızı ateş altına 
aldılar. Bunlar tabii hiç olumlu sin-
yaller değil. Biz soydaşlarımızın 
dirisini de ölüsünü de yalnız bı-
rakmayız. Gereği neyse vakti saati 
geldiğinde de gereğini yaparız. 
Bunu da çok açık net söylemiş olu-
yorum." (AA)
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Türkiye, Kosova Güvenlik Gücü’ne (FSK) askeri giysi, yatak ve tek-
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Türkiye'den Kosova 
ordusuna ekipman…
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PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye, Kosova Güvenlik 
Gücü’ne (FSK) askeri giysi, 
yatak ve teknik ekipmandan 

oluşan yaklaşık 743 bin dolarlık hi-
bede bulundu. Kosova Savunma Ba-
kanlığı’ndan yapılan yazılı 
açıklamada, Türkiye tarafından Ko-
sova ordusuna yapılan 742 bin 904 
dolar değerindeki hibenin kabul töre-
ninin başkent Priştine'deki "Adem Ya-
şari" kışlasında düzenlendiği 
bildirildi. Törene, Türkiye'nin Priştine 
Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay İs-
mail Cenkeri Ersöz ve FSK Lojistik 
Komutanı Tuğgeneral Naim Hazi-
ri'nin yanı sıra askeri yetkililer katıldı. 
İmzalanan belgelerin ardından açıkla-
malarda bulunan Haziri, Türkiye hü-
kümetine ve askeri ataşeye FSK'ye 
sürekli desteklerinden dolayı teşek-
kürlerini iletti. (AA)

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Adalet Bakanı 
Selim Selimi, Türkiye'nin 
Priştine Büyükelçisi Çağrı 

Sakar'ı kabul etti. Kosova Adalet 
Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Selimi, "Koso-
va'nın devlet inşa sürecinin her 
aşamasında ve özellikle de Ko-
sova'nın uluslararası öznelliği-
nin güçlendirilmesi" yönünde 
Türkiye'nin sağladığı destekten 
dolayı Sakar'a teşekkür etti. Se-
limi, yasama gündemi, Ticaret 
Mahkemesinin kurulması, hu-
kukun üstünlüğünün güçlendi-
rilmesi ve adalet sistemindeki 
reformlar gibi görevde bulun-
duğu süredeki öncelikleri hak-
kında Sakar'ı bilgilendirdi. 

Büyükelçi Sakar da Ticaret Mah-
kemesi’nin kurulmasının çok 
önemli ve yararlı olduğunu 
ifade ederek, bu şekilde yabancı 
yatırımcılara son derece pozitif 
bir mesaj iletileceğini vurguladı.  
İki ülke arasındaki iş birliğin 

güçlendirilmesi yönünde hazır 
olduklarından dolayı Selimi'ye 
teşekkür eden Sakar, Türki-
ye'nin Kosova Devleti ve ku-
rumlarını her önemli süreçte 
desteklemeye devam edeceğinin 
altını çizdi. (AA)

Büyükelçi Sakar, Adalet  
Bakanı Selimi'yi ziyaret etti

Kosova ve Sırbistan liderleri 
Beyaz Saray’da buluşacak

Türk şirketinden  
"Kosova'nın korona ile 
mücadelesine" destek

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Mamuşa Belediye Baş-
kanı Abdülhadi Kras-
niç, Türkiye ziyareti 

kapsamında Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkan-
lığı’nı ziyaret etti. Mamuşa Be-
lediye Başkanı Abdülhadi 
Krasniç, ziyareti kapsamında 
YTB Başkanı Abdullah Eren ile 
bir görüşme gerçekleştirdi. Ger-
çekleştirilen görüşme kapsa-
mında, YTB Burslarında Kosova 
Türklerine ayrılan kontenjanla-
rının artırılması, YÖS sınavları 
kapsamında Türkiye’de okuyan 
öğrencilerin kısmi (harç ve si-
gortalarını kapsayacak şekilde) 

burslandırılması, pandemi süre-
cinden öğrencilerin etkilenme-
mesi için uzaktan eğitim 
konusunda gerekli desteklerini 
talep etmekle beraber bu yıl alı-
nacak burslu öğrencilere yöne-
lik yapılacak mülakat süreci 
değerlendirildi. www.kosova-
port.com sitesinin haberine 

göre; görüşmede ayrıca,  YTB ile 
proje bazlı bazı konularda ortak 
çalışmalar yürütülmesi konu-
sunda fikir birliğine varıldı. 
YTB Başkanı Eren, Kosova 
Türkleri’nin ve Mamuşa’nın her 
zaman yanında olacaklarını ve 
projelerin destekleneceğini kay-
detti.

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk şirketi, Kosova'ya yeni tip ko-
rona virüs ile mücadelede destek 
olmak amacıyla tıbbi malzeme yar-

dımında bulundu. Tıbbi yardım, Kosova 
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 
diğer ilgili kurumlarca düzenlenen tö-
renle kabul edildi. Etkinlikte konuşan 
Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Yıldı-
ray Bayram, bu hibenin Türkiye'de yaşa-
yan ve iki ülke arasında köprü görevi 
üstlenen Arnavut göçmenlerin desteğiyle 
gerçekleştiğini ifade etti. Bayram, bağış-
lanan tıbbi malzemeler hakkında "Bugün 
bağış kapsamında 100 bin maske, yakla-
şık 3 bin koruyucu ve diğer malzemeleri 
kabul ettik. Girişimin bir ayrı önemi ise 
şirket yöneticilerinden Sinan Yıldız'ın 
Priştine kökenli olması" dedi. Sezin şirke-
tinin temsilcileriyle, Türkiye'nin Priştine 
Büyükelçiliği ve Kosova'nın Ankara Bü-
yükelçiliği’ne hibenin gerçekleşmesi için 
gösterdikleri çaba dolayısıyla teşekkürle-
rini ileten Bayram, hibenin ülkenin içiş-
leri ve sağlık bakanlıkları ile ilgili 
kurumlarının günlük çalışmalarını daha 
iyi ve rahat yapmalarını sağlayacağını 
söyledi. Kosova'da son dönemde vaka ve 
ölüm sayılarında artış gözlemlenirken, 
Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitü-
sü'nün paylaştığı son verilere göre, şim-
diye kadar 10 bin 590 kişi virüse 
yakalandı, bunlardan 354'ü hayatını kay-
betti. (AA)

WASHİNGTON 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

ABD’nin Kosova-Sırbistan Diya-
loğu Özel Temsilcisi Richard 
Grenell, Beyaz Saray görüşme-

sinin 2 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşe-
ceğini duyurdu. www.kosovaport.com 
sitesine göre; Grenell, Twitter hesabın-

dan yaptığı paylaşımda, “Kosova ve 
Sırbistan liderlerinin 2 Eylül’de Beyaz 
Saray’da müzakereler için bir araya ge-
leceğini duyurmaktan mutluluk duyu-
yoruz” ifadelerine yer verdi. Grenell’in 
duyurusu ardından açıklama yapan 
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, davet-
ten büyük bir memnuniyet duydu-
ğunu belirtti. Thaçi, “Kosova ile 

Sırbistan arasındaki diyalog süreci için 
Beyaz Saray’da yapılması planlanan 
görüşmeyi memnuniyetle karşıladım. 
Amerika Birleşik Devletleri’nin böl-
gede barış ve istikrara olağanüstü bağ-
lılığı için minnettarız” dedi. Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç de, 
Washington görüşmesine katılacakla-
rını açıkladı.

Mamuşa Belediye Başkanı’ndan 
YTB  Başkanı Eren’e ziyaret…
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Bulgaristan’da 37 gün önce başlayan siyasi protestolara katılan-
lar Başbakan Boyko Borisov’u ve hükümetini istifaya çağırdı

Ahmet GÖKSAN

   "Birden fazla toplumların İsviçre'de olduğu 
gibi ortaklaşa meydana getirdikleri devlet-
lerde müşterek yaşantının (co-existence) ve 
barışın gerektirdiği bazı ön şartlar vardır. Bu 
ön şartlara riayet edilmeyen yerlerde barış 
anarşiye “co-existence” ise karşılıklı imha sa-
vaşına döner, devlet ayakta duramaz. Kıbrıs 
en iyi misalidir". 1981 

    Dr. Fazıl KÜÇÜK 
 

Amerika'da Kasım ayında yapılacak 
olan başkanlık seçimi öncesinde yapı-
lan kamuoyu araştırmaları Demokrat-

ların adayı Biden'in kazanacağını gösteriyor. 
Floyd'un öldürülmesi ile başlayan karşı göste-
rilerin hız kesmeden devam ettiği belirtiliyor. 
Demokratların yönettiği eyaletlerdeki gösteri-
lerin ivme kazanarak sürmesi kamuoyunu en-
dişelendiriyor. Alınan bu sonuca göre seçim 
gününe dek köprülerin altından akacak suyun 
debisi tartışılırken Trump'ın kaybetmesi ha-
linde ne yapacağı başka bir tartışma konusu 
oluyor. Bunun üzerine seçimlerin ertelenmesi-
nin yaratacağı sıkıntıların nasıl aşılacağının da 
sonuca ne kadar etkili olacağının bilinmiyor 
olması da ayrı bir tartışma konusudur. 
Trump ülkedeki bütün kuyuları taşlarla doldur-
duğundan olacak elindeki belki de son kartını 
da piyasaya sürmüş bulunuyor. Önümüzdeki 
dönemin dünya dengeleri açısından iflas eden 
pandemi sisteminin hangi noktaya evrileceği 
konusu belirsizliğini koruyor. Birlikte yaşayıp 
tanık olacağız. 
Kıbrıs'ta Rum saldırıları ile başlayan dönemde 
BM Barış Gücünü 04 Mart 1964 tarihinde al-
dığı kararla görevlendiriyordu. Bu gücün 
görev süreleri 6'şar aylık dönemlerle yıllardır 
uzatılıyor. Bu güce ilişkin olarak geçtiğimiz 
günlerde Bay Antonio Guterres sitemlerini 
açıklamıştı. Bu sitemine koşut hem ağlarım 
hem de giderim söylemini çağrıştırıyor gibi bu 
gücün görev süresi isteği üzerine 6 ay daha 
uzatıldı. Bunu yaparken kendi ilkelerine ters 
düşen bu kararla hem kendisinin hem de Gü-
venlik Konseyi'nin güvenilmezliğine de imza 
atmış oluyor. 
Son kararda olduğu gibi daha önceki dönem-
lerde de benzer kararlar alınıyordu. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görüşlerinin alın-
mamış olması utanç verici olmanın ötesinde 
bir anlam içeriyor. Kıbrıs uyuşmazlığının 50 
yılı aşkın süredir çözülememesinin şifrelerini 
başka yerlerde aramaya gerek yoktur. Adı 
geçen gücün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti'nde görev yapıyor olması Kıbrıs Türk Yöne-
timi’nin iyi niyetinden kaynaklanan bir 
durumdur. BM Güvenlik Konseyi yine bu ka-
rarla Kıbrıs Türk'lerine saygısızlık yaparken 
diğer yandan iki taraf arasında işbirliği yapıl-
ması çağrısında bulunuyor. Turşu ile lahana 
yiyiniz diyor. Adanın çevresinde bulunan hid-
rokarbon kaynaklarını işbirliği alanları olarak 
da görüyor olması ise art niyetli olmanın öte-
sinde bir anlam içeriyor. 
Bay Antonio Guterres Raporunu yazarken 
adadaki çözümsüzlüğün temelinde Rum tarafı-
nın Kıbrıs Türk tarafını tanımama, bir başka 
söylemle ortak olarak kabul etme endişesi ol-
duğu görüşünü belirtiyor. "Rum tarafının bu 
düşünce yapısı aradan geçen 60 yılı aşkın süre-
dir çözüme ilişkin çabalarının akim kalmasının 
nedenidir" diye kaydediyor. Karşımızdaki un-
surun sırtının bu kadar sıvazlanıyor olması çö-
züme ilişkin olarak yapılan çalışmalarda 
kıllarını kıpırdatmamalarının son derece doğal 
olduğunu gösteriyor. 
Karşımızdakilerin bu tutumlarına karşın bizler 
ne mi yapıyoruz sorusunu bile sormak istemi-
yoruz. Bugüne değin sürekli olarak çözümden 
yana olmamıza karşın toplum olarak çözüldü-
ğümüzü söylememiz olasıdır. Önümüzdeki 
Ekim ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 
seçimine doğru geri sayım devam ederken se-
çimin geniş katılımlı olacağı belli oluyor. Bu 
durumun demokrasinin bir gereği olduğunu 
düşünürsek kendi aramızdaki çözülmenin ulaş-
tığı boyutu göstermesi açısından ders çıkarıl-
ması gereken bir durum olduğu açıktır. 
İtalya'nın AB'nden ayrılmasını hedefleyen Ita-
lexit isimli bir partinin kurulduğu belirtiliyor. 
Kurucuları İngiltere örneğinden yola çıkarak 
sonuç alabileceklerini söylüyorlar. Bu nokta-
dan hareketle İngiltere'de görüşmeler yaptık-
ları belirtiliyor. Senatör Giangluigi Paragone 
tarafından kurulan partinin İtalya'nın AB ve 
Ortak para birimi kafesinden çıkarak özgürleş-
mesini amaçladıklarını vurguluyor. 
İngiltere'nin ayaklarını sürükleyerek ayrılmış 
olması İtalyanlara örnek oluştururken sırada 
İspanya-Portekiz gibi üye ülkelerin olduğu be-
lirtiliyor. Yaşanan bu gelişmelerden sonra şim-
dilerde AB'nin daha ne kadar süre ile 
konumunu koruyacağı ayrı bir tartışma konu-
sudur. Son dönemdeki işlevi Rum yönetimi ile 
Yunanistan'ın peşine takılarak Türkiye'ye ayar 
verir noktaya doğru koşar adım gidiyor olma-
sıdır. 
Fazla zaman yitirmeden kendi içimizdeki da-
ğınıklıktan kurtularak ortak noktada buluşarak 
çalışmalarımıza ivme kazandırmamız  
gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Bulgaristan’da hükümet  
karşıtı protestolar sürüyor
SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan’da 37 gün önce 
başlayan siyasi protesto-
lara katılanlar Başbakan 

Boyko Borisov’u ve hüküme-
tini istifaya çağırdı. Başkent 
Sofya başta olmak üzere ülke-
nin büyük şehirlerinde gece sa-
atlerinde sokaklara dökülen 

göstericiler “mafya”, “istifa” ve 
“hainler” sloganları attı. Başba-
kan Boyko Borisov’un daha 
önce yaptığı halka seslenişinde 
yeni bir anayasa kabul edilme-
sine ilişkin talebi, gösterileri 
daha da alevlendirdi. Sofya’da 
Başbakanlık, Parlamento ve 
Cumhurbaşkanlığı binaları ara-
sındaki meydanda düzenlenen 
mitingdeki konuşmacılar, isti-

fası istenen hükümetin ma-
nevra yaparak bunu ertele-
meye çalıştığını öne sürdü. 
Başkent Sofya’da göstericiler 
miting sonrası kentin ana cad-
delerinde yürüyüş yaparak, 4 
kilit kavşakta trafiği engelleyen 
çadır kentlerinde nöbet tutan-
ları selamladı. Başbakan Boyko 
Borisov’un hükümetine muha-
lif olan Cumhurbaşkanı Rumen 

Radev de, halka seslenişinde 
iktidardaki Bulgaristan’ın Av-
rupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar 
(GERB) partisinin devlet ile bü-
tünleştiğini ve böyle bir iktida-
rın asla reform yapamayacağını 
söyledi. Her gece düzenlenen 
gösterilerde yüzlerce polis ve 
jandarma personeli güvenlik 
önlemler alırken protestoların 
37. gününde başkent Sof-

ya’daki miting ve yürüyüş sıra-
sında sokaklarda tek bir ünifor-
malı görevlinin bulunmaması 
dikkat çekti. 
Sosyal medya üzerinden orga-
nize edilen protestolarda halk 
Başbakan Borisov ile Cumhuri-
yet Başsavcısı İvan Geşev’in is-
tifa etmelerini ve erken 
seçimlere gidilmesini talep edi-
yor. (AA)

Yunanistan AB’den  
umduğunu bulamadı
STRASBURG 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Doğu Akdeniz gerginli-
ğinde Türkiye'yi şika-
yet eden Yunanistan, 

AB'den beklediğini bulamadı 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 
dışişleri bakanlarının toplantı-
sında Yunanistan'ın Türki-
ye'yi şikayet ettiği Doğu 
Akdeniz'deki gelişmelerle il-
gili bir karar çıkmadı. Dış İliş-
kiler Konseyi, Doğu 
Akdeniz'deki gelişmeler, Be-
larus'taki seçim sonrasında 
protestoculara yapılan müda-
hale, Beyrut'taki patlama ve 
Venezuela gibi konuları gö-
rüşmek üzere AB Dış İlişkiler 
ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Josep Borrell baş-
kanlığında videokonferans 
yöntemiyle olağanüstü top-
landı. AB diplomatik kaynak-
larından alınan bilgiye göre, 

Yunanistan ve Güney Kıbrıs 
Rum Yönetiminin (GKRY) 
Türkiye'nin Doğu Akde-
niz'deki adımlarının kınan-
ması yönündeki çağrısı 
karşılık bulmadı. Bu yöndeki 
çağrıya başta Almanya olmak 
üzere birçok üye ülke ve AB 
yönetiminden destek gel-
medi. Borrell, toplantıdan 
sonra sosyal medya hesabın-
dan yaptığı açıklamada, Yu-
nanistan ve Rum Kesimi ile 

dayanışma içinde olduklarını 
belirtti. Borrell, Türkiye'ye ge-
rilimi düşürmesi ve diyalog 
çağrısı yaptı. AB dışişleri ba-
kanlarının toplantısı video-
konferans yöntemiyle 
yapıldığı için gayriresmi nite-
likte oluyor ve toplantı so-
nunda ortak karar çıkmıyor. 
Ancak bakanlar çalışma grup-
larına toplantı sonuçlarını ha-
zırlamaları için talimat 
verebiliyor. (AA)

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Hami Aksoy, 
Yunanistan'ı, Lozan 

Barış Antlaşması hükümle-
riyle bağdaşmayan, azınlık 
mensubu çocukların eğitim 
haklarını çeşitli bahanelerle 
ihlal etme politikasına son 
vermeye ve Batı Trakya Türk 
azınlığına ait okulları yeni-
den açmaya davet etti.  
Sözcü Aksoy, Yunanistan'ın, 
Batı Trakya Türk azınlığına 
ait ilkokulları sistematik ola-
rak kapatma politikası hak-

kındaki soruya yazılı yanıt 
verdi.  Yunanistan'ın, son 25 
yıldır Batı Trakya Türk azın-
lığına ait ilkokulların faaliye-
tini ülkedeki tasarruf 
tedbirleri ve öğrenci sayıları-
nın yetersizliği bahanesiyle 
azınlığa danışmadan siste-
matik olarak "geçici dur-
durma" yoluyla kapattığını 
belirten Aksoy, bunun son 
örneğini azınlığın 8 ilkokulu-
nun daha kapatılmasının teş-
kil ettiğini kaydetti.  Aksoy, 
bu kararla, 25 yıl önce 231 
olan Türk azınlık ilkokulları-
nın sayısının 115'e indiğine 
işaret ederek, şu ifadeleri 

kullandı: "Yunanistan'ın bu 
uygulaması, Batı Trakya 
Türk azınlığına yönelik on 
yıllardır sürdürülen asimilas-
yon ve baskı politikasının bir 
parçasıdır. Avrupa Birliği 
(AB) de bir üye ülkede insan 
haklarının sistemli biçimde 
ihlal edilmesine seyirci kal-
maktadır. Yunanistan'ı, 
Lozan Barış Antlaşması hü-
kümleriyle bağdaşmayan, 
azınlık mensubu çocukların 
eğitim haklarını çeşitli baha-
nelerle ihlal etme politikasına 
son vermeye ve bahse konu 
okulları yeniden açmaya 
davet ediyoruz." (AA)

Dışişlerinden Türk okullarını  
kapatan Yunanistan'a tepki

BERLİN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Almanya, Doğu Akdeniz 
konusunda Türkiye ve 
Yunanistan’ı doğrudan 

görüşmeler yapmaya çağırdı. 
Alman Hükümet Sözcüsü Stef-
fen Seibert, Akdeniz’in doğu-
suna ilişkin gelişmeleri 
yakından izlediklerini belirte-
rek, şimdi orada yeniden geri-
lim yaşanmasından dolayı 
endişe duyduklarını ifade etti. 
"En önemlisi ve acilen ihtiyaç 

duyulan şey, ilgili ülkelerin, Yu-
nanistan ve Türkiye'nin birbir-
leriyle doğrudan görüşmeler 
yapmalarıdır." diyen Seibert, 
burada ihtilaflı deniz hukukuna 
ilişkin konuları da ele almala-
rını ve çözümlenmesini ümit et-
tiklerini belirtti. Seibert, Alman 
hükümetinin her iki tarafla te-
masta olduğunu aktararak 
Alman hükümetinin olabildiği 
yerde katkı sunmaya hazır ol-
duğunu, ancak doğrudan gö-
rüşmelerin yapılmasının önemli 
olduğunu savundu. (AA)

Almanya, gerginliği  
azaltmaya çabalıyor 

GÖKÇEADA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ege Denizi'nin kuzeyindeki 
önemli turizm destinas-
yonlarından Çanakka-

le'deki Bozcaada ve 
Gökçeada'da ziyaretçi yoğun-
luğu yaşanıyor. Kendine has 
kültürel varlıkları, doğal zen-
ginlikleri, bozulmamış kıyı kesi-
miyle her dönem yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin ilgisini 
çeken Bozcaada ve Gökçea-
da'da, Kurban Bayramı sonra-
sında da yoğunluk sürüyor. 

Adalara gitmek isteyenlerin Ge-
yikli İskelesi ve Kabatepe Lima-
nı'nda oluşturduğu uzun araç 
kuyrukları, Çanakkale Boğazı 
ile adalar hattındaki deniz ula-
şımını sağlayan GESTAŞ AŞ ta-
rafından uygulanan saatsiz 
feribot seferleri ile azaltılmaya 
çalışılıyor. www.haberler.com  
sitesinden alınan bilgilere göre;  
Bozcaada'da özellikle Ayazma 
Plajı tatilciler tarafından yoğun 
olarak tercih edilirken Çınar 
Altı Meydanı da kahve müda-
vimlerinin vazgeçilmez mekan-
ları arasında yer alıyor. 

Bozcaada ve Gökçeada'da  
ziyaretçi yoğunluğu…

NOKTANIN 
ORTASI
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Geçen hafta “sanat kavramı” üzerinde 
durmaya gayret ettik. Bu defa daha da 
çetrefilli bir mevzu olan edebiyat ile 

kulaç atarak yönümüzü aramaya yola koyul-
duk. Niyetimiz bu uçsuz bucaksız denizde bo-
ğulmadan kurtulmaktır. Azığımız kelimeler, 
kelimeler, kelimeler… 
Edebiyat/literatür kavramı üzerinden devam 
edecek olursak eğer, edebiyat Avrupa dille-
rinde  literatura/litteratura Latince el yazısı ve 
mektup anlamlarına gelen “littera” sözcüğün-
den oluşturulmuştur. Edebiyat kelimesi Türk-
çedeki kullanışıyla etimolojik olarak Arapça 
olup ‘edb’ kökünden gelmektedir. Edebiyatın 
ne olduğu sorusuna, İngiliz edebiyat teorisyeni 
ve eleştirmeni T. Eagleton, neye edebiyat de-
diğimiz her dönemde değişebilir. Cevabını 
vermektedir. T. S. Eliot ise, her kuşağın kendi 
edebiyat eleştirisini oluşturması gerektiğini 
söyler. Eliot’a göre, her kuşak sanat anlayışına 
kendi değer yargılarını, sanattan beklentilerini 
beraberinde getirir ve sanata kültür içinde ver-
diği yeri buna göre tayin eder. 
Peki! Edebiyat nedir? Sorusuna Türkçe Gün-
cel Sözlük şu şekilde cevap veriyor. Edebi-
yat/Yazın: Olay, düşünce, duygu ve hayallerin 
dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçim-
lendirme sanatıdır. Edebiyatın işlevleri neler-
dir, bir özü var mıdır? Soruları uzun zaman 
tartışılmış üzerinde, muhalif görüşlerle yer yer 
uzlaşmalarla birlikte ayrı çalışmalar bu min-
valde oluşmuştur. Edebiyat türleri,  sözlü veya 
yazılı olarak toplumu, tabiatı ve bireyin öz 
yaşam öyküsünü anlatan aynı zamanda duy-
gusal bir dil kullanan bilgisel bir içeriği -de-
neysel bilgi- olmayan bir tür olarak 
görülmüştür. Edebiyat, insana keyif verdiği 
gibi aynı zamanda da bazen yarar sağlayan, 
eğiten birçok alanda geniş bilgi sunan bir sa-
hadır. Edebî türler vasıtasıyla günlük hayattan 
insanın bütün yaşantısını kuşatan kadim tü-
rüyle şiir, mitler, destan, romans, roman, hi-
kâye ve benzeri nevilerle insanın hayal 
dünyasına seslenen yazınsal bir alandır. Aynı 
zamanda edebiyat, felsefeden, sosyolojiden, 
psikolojiden, tarihten, siyasetten v.b. birçok 
disiplinle iç içe geçmiş alış verişte bulunarak 
bir şekilde kendi varlığını ikame ettirmektedir. 
Tanımı noktasında üzerinde tam manasıyla 
uzlaşılmış/hemfikir sağlanmamış olsa da ede-
biyat birçok yönüyle insanoğluna ayna tutan, 
yaşamın izdüşümlerini, canlılıklarını sergile-
yen kurmaca/fiktif bir kavram olarak saç 
ayakları geniş bir yelpaze de dolanan ve bir-
çok araştırmacıya, düşünüre konu olmuş üze-
rine kafa yorarak tanımlanmaya çalışmış bir 
alandır. Yukarıda belirttiğimiz gibi politik, 
sosyokültürel, sosyoekonomik dönemin kon-
jonktürel koşulları içerisinde farklı şekillerde 
tanımlanmıştır. 
Eflatun’un Politeia/Devlet kitabından günü-
müze kadar edebiyat, Platon ve Aristoteles 
arasında farklı görüşlerle bir sanat dalını teşkil 
ettiği için tartışılmış, sorgulanmış ve bu min-
valde varlığını sürdürmüş ve sürdürmeye 
devam etmektedir.  Edebiyat, göstergeler sis-
temi olan dilin malzemesi kelimelerle 
estetik/güzel sanat eserleri inşa etme alanıdır. 
Resim, kelimeleri olmayan bir şiirken,  şiir ve 
diğer neviler dilin bütün imkânlarını kullana-
rak hatta yer yer zorlayarak kendi özelliklerini 
ve özerkliklerini kurmuşlardır veya kurmaya 
çalışmaktadırlar. Platon ve Aristo ile mime-
sis/mimetik sanat kuramı, hem sanat dalla-
rında hem de edebî ürünlerde yansıtma, 
öykünme/benzetme ve taklit kurgusal bir alan 
olarak gündeme gelmiş, mevcudiyetini ortaya 
koymuştur. Edebî ürünler sadece doğaya, ha-
yata ve insana ayna tutmak yahut yansıtmakla 
yetinmeyerek/iktifa etmeyerek, dönemine 
göre kendi gerçekliğini de yaratmıştır. Düşsel 
bir rolü temsil eden bu yapıtlar, zaman zaman 
verdiği ürünlerle gerçekliği iddia etmeleriyle 
eleştirilmiş veya sorgulanmaya tabii tutulmuş-
tur. Hülasa, edebiyat: Nesir ve manzum gibi 
eserlerle hayalleri, duyguları, bireyin zihnini 
meşgul eden düşünceleri dil vasıtasıyla estetik 
ve sanatsal bir formda ifade etmeye devam 
edecektir. Ali Nihat Tarlan hoca da edebiyata 
dil ekseninden bakarak şöyle bir cümle kurar. 
“Edebiyat, dil bahçesinde esen bir rüzgârdır.” 
Edebiyat dediğimiz derya muhtelif renklerle 
dünyayı kuşatmaktadır. Şimdilik edebiyata 
dair bu söylemle iktifa edelim. 
 
www.timebalkan.com sitesinden alınmıştır…. 

Mümin ALİ

EDEBİYAT 
KAVRAMI

Yunanistan'da yok olan 
TÜRK-İSLAM ESERLERİ

Osmanlı döneminden kalma eserlerin büyük çoğunluğu yıllardır amacı dışında kulla-
nılıyor. Bazı Osmanlı eserleri, restorasyonla dönüştürülmesi için "Bizans" dönemine 

ait olduğu şeklinde kayıt edilirken, kaderlerine terk edilen birçok eser de zaman 
içinde harabeye döndü. Ülke genelinde camilerin birçoğu ibadete kapalı tutuluyor  
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Yunanistan’da Osmanlı 
dönemine ait ve bu-
güne kadar ayakta 

kalmayı başarmış eserlerin 
büyük çoğunluğu yıllardır 
amacı dışında kullanılmaya 
devam ediyor. Bazı camiler 
yapılan tadilatlarla kiliseye 
dönüştürüldü, kimileri ise 
bar-pavyon veya erotik film 
sineması olarak kullanıldı. 
Ayasofya’nın ibadete açıl-
masına Yunanistan’dan 
yoğun eleştiriler yöneltilir-
ken, bu ülkedeki Türk-İslam 
eserlerinin durumu tekrar 
gündeme geldi. Yunanis-
tan’da, Türk-İslam mimari-
sine ait 10 binin üzerinde 
eser ve eser kalıntısı bulun-
duğu tahmin ediliyor. Os-
manlı döneminde inşa 
edilen bazı eserler, restoras-
yon bahanesiyle dönüştürül-
meleri için “Bizans” 
dönemine ait oldukları yö-
nünde kayıt altına alınırken, 
kaderlerine terk edilen bir-
çok eser de zaman içinde ha-
rabeye döndü. Halen ayakta 
olan ve geçmişte müze, bar, 
cafe, sergi salonu, dükkan, 
kamu binası, matbaa, ki-
lise, erotik filmler 
gösterilen si-
nema ile bar-
pavyon 
olarak kul-
lanılan 
onlarca 
caminin 
çoğu iba-
dete ka-
palı 
tutulmaya 
devam edi-
yor. 
 

BANKA OLDU 
 
Selanik’te 1468 yılında inşa 
edilen ve şehrin en eski ca-
misi Hamza Bey Camisi, Yu-
nanistan’ın bağımsızlığını 
kazanmasının ardından bir 
süre ibadethane olarak kul-
lanıldı. Sonraki yıllarda ise 
caminin kesme taştan yapı-
lan minaresi yıkıldı, kubbe-
sindeki kalem işleri, yazı 
levhaları silindi ve 
içindeki geç-
meli ahşap 
minberi 
yok edildi. 
Şehrin 
ana cad-
delerin-
den 
Egnatiya 
üzerinde 
bulunan 
cami 
1927’de 
Yunan NGB 
(National Bank of 
Greece) bankasının mül-
kiyetine geçirildi. Daha 
sonra özel şahsa satılan ca-

minin dışa bakan kısımları 
bölünerek dükkan yapıldı, iç 
kısmı ise sinemaya dönüştü-
rülerek 80’li yıllara kadar 
erotik filmler gösterimi için 
kullanıldı. Yanya bölgesinde 
yer alan Narda (Arta) şeh-
rindeki Faik Paşa Camisi, 

mübadeleden sonra 
bir ara kiliseye 

çevrildi. Daha 
sonra terk 

edilen ca-
minin 
1970’li 
yıllarda 
bar-
pavyon 
olarak 
kullanıl-

dığı bili-
niyor. 

Çevresin-
deki kalıntılar-

dan 15. yüzyılda 
bir külliyenin merkezi ola-
rak inşa edildiği anlaşılan 
cami, şu anda harabe halde 
bulunuyor. Diğer yandan, 
başta başkent Atina olmak 
üzere Yanya, Yenicei Var-
dar, Girit, Larisa ve Kavala 
gibi birçok önemli şehirdeki 
camiler ve tarihi yapılar da 
aynı kaderi paylaşmaya 
devam ediyor. İbadete açık 
resmi camisi bulunmayan 

Atina’da, en eski cami 
olan Fethiye Ca-

misi, kentin 
Osmanlı ida-

resinden 
ayrılması-
nın ar-
dından 
askeri 
cezaevi 
ve depo 
gibi bir-

çok farklı 
amaç için 

kullanıldı. 
 

KAYITLAR  
BİLE SİLİNDİ 

 
Fatih Sultan Mehmet tarafın-

dan 1458'de yaptırıldığı 
kabul edilen ve kentin sim-
gesi Akropolis'in etekle-
rinde, arkeolojik bölge 
içindeki Roma Agorası'nda 
yer alan camide 2010'a kadar 
tarihi eserler depolandı. 
Cami, daha sonra başlatılan 
restorasyon çalışmalarının 
2017’de tamamlanmasının 
ardından sergi salonu olarak 
kullanılıyor.  Fethiye Cami-
si'nin birkaç yüz metre ileri-
sinde de Cizderiye Camisi 
bulunuyor. Kentin turistik 
yerlerinden Monastiraki 
Meydanı'nda yer alan ve 
yılın büyük bölümünde ka-
palı tutulan bu cami de 
dönem dönem ziyaretçile-
rine seramik müzesi olarak 
hizmet veriyor. Arşiv ve sal-
namelerde kayıtlı Atina'daki 
Türk-İslam eserlerin-
den Yeni Cami, 
Kubbeli Cami, 
İç Kale Ca-
misi, Meh-
met 
Voyvoda 
Mualli-
mesi, 
Hüseyin 
Efendi 
Tekkesi 
ve Hacı 
Ali Ha-
mamı gibi ya-
pıların ise 
bugün izine dahi 
rastlanmıyor. 
 
İNŞA EDİLEMEYEN 

CAMİİ 
 
Öte yandan, 10 yıllar süren 
tartışmalardan sonra Ati-
na'da inşaatı tamamlanan ilk 
“resmi cami”nin açılış tarihi 
halen belirsizliğini koruyor. 
Votanikos semtinde Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığına 
ait kullanılmayan bir alan-
daki eski yapılar restore edi-
lerek oluşturulan ve açılışı 5 
kez ertelenen 350 kişi kap-
asiteli caminin minaresi bu-

lunmuyor. Müslüman Türk 
nüfusun yaşadığı Batı 
Trakya ve 12 adalar dışında 
ibadete açık resmi cami bu-
lunmayan Yunanistan'ın 
diğer bölgelerinde yaşayan 
Müslümanlar, ibadetlerini 
apartmanların bodrum kat-

ları ve dernek merkezi 
gibi kendi imkan-

larıyla kurduk-
ları 

mekan-
larda yap-
mak 
zorunda 
kalıyor. 
Yuna-
nis-
tan’da, 

halen 
ayakta olan 

onlarca cami-
nin çoğu iba-

dete kapalı, 
kimileri kiliseye çevrildi, 

bazıları ise kaderine terk 
edilmiş durumda. Ülkede 
Osmanlı döneminden kalma 
çok sayıda eski yapı da ada-
let sarayı, vilayet konağı gibi 
hizmet binalarına dönüştü-
rüldü. Selanik, Drama, Kas-
toria, Eğriboz, Kavala, 
Dimetoka, Koniça ve Serez 
bölgelerinin yanı sıra Rodos 
ve Midilli adaları olmak 
üzere bazı Ege adalarında 
da Osmanlı mimarisine ait 
bakımsızlıktan harabeye dö-
nüşen çok sayıda cami, 
türbe, köprü ve hamam gibi 
tarihi eser kalıntıları bulunu-
yor. Başta Selanik'teki Yeni 
Cami ve Alaca İmaret Ca-
misi olmak üzere ayakta ka-
lanlar ise yine müze ve sergi 
salonu olarak kullanılıyor. 
Yunanistan'ın ilk başkenti 
Nafplio'da bir süre meclis 
olarak hizmet veren, günü-
müzde ise kültür merkezi 
olan Ağapaşa Camisi'nin 
yanı sıra Vuleftiko Camisi 
ise sinema ve konferans sa-
lonuna çevrilmiş durumda. 
Dimetoka’da 2017’de çıkan 
yangın sonucunda çatısı ve 
kubbesi büyük hasar gören 
tarihi Çelebi Mehmed Ca-
misi hala restore edilmeyi 
bekliyor. 
1420’li yıllarda inşa edilen 

ve Avrupa’da en eski cami 
olan Çelebi Mehmed Ca-
misi, Osmanlı mimarisinde 
tek kırlangıç kubbeli ahşap 
örnek olarak biliniyordu. 
Karaferya'da 1716 öncesinde 
inşa edilen Eminzade Hacı 
Ahmet Ağa Camisi ve Kara-
ferya Musalla Namazgahı, 
sonraki yıllarda mimari-
sinde yapılan değişikliklerle 
bir Ortodoks mekanına dön-
üştürülürken, Kavala'da 
1530'da inşa edilen İbrahim 
Paşa Camisi ise kilise ya-
pıldı. 
Gümülcine'de Sultan Murat 
Hüdavendigar zamanında 
inşa edilen ve yüzyıllarca 
misafirhanesi, aşevi, mescidi 
ve sebili ile yolda kalmışlara 
hizmet vermiş Poşpoş Tek-
kesi ise Gümülcine Beledi-
yesi tarafından Türkiye’den 
göç etmiş bazı Rumlara 
konut yapılmak üzere 
1990’lı yıllarda yıktırıldı. 
Gümülcine’de en önemli Os-
manlı eserlerinden biri olan 
eski mahkeme binasının 
kapı ve pencerelerinin dış 
kısmındaki oyma ay yıldız 
süslemeler bir süre önce Gü-
mülcine Belediyesi tarafın-
dan silindi. 
Gümülcine merkezinde bu-
lunan Gazi Evrenos Bey 
İmareti de duvarı yıkılarak 
önce elektrik santraline dön-
üştürüldü, ardından restore 
edilerek girişine eklenen He-
lenistik dönemden kalma bir 
heykel başı ile Bizans dam-
gası vuruldu. 
 

İBADET İZNİ YOK 
 
Yanya, Girit ve Larisa gibi 
birçok önemli Yunan şehrin-
deki camiler de aynı kaderi 
paylaşmaya devam ediyor. 
Rodos'taki Sultan Mustafa 
Camisi de nikah törenlerine 
ev sahipliği yapıyor. 
Batı Trakya’daki Müslüman 
Türk Azınlığa ait din görev-
lilerinin ülkenin diğer bölge-
lerinde atıl durumda 
bulunan bazı camilerde dua 
edip cuma namazı kılmak 
için yaptığı başvurular ise 
Yunan yönetimi tarafından 
reddediliyor.
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Güzelbahçe Belediyesi İkinci 
Liman Halk Plajı yüzme 
suyunun kalite sembolü olan 

mavi bayrakla taçlandı. Başkan 
Soyer, Güzelbahçe'nin ilk mavi bay-
raklı plajını hizmete almanın heye-
canını yaşadıklarını belirterek, 
"Burası kent merkezine çok yakın 
mavi bayraklı halk plajımız. Bir gün 
Karataş ve Göztepe'de de plaj yapıp 
mavi bayrağı göndere çekmenin 
gururunu yaşamak istiyoruz" dedi. 
www.haberler.com’a göre; bu yıl 
mavi bayrak almaya hak kazanan 
beş halk plajından kent merkezine 
en yakın olan Güzelbahçe Belediyesi 
İkinci Liman Halk Plajı'nda mavi 
bayrak gururu yaşandı. İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, İzmir Milletvekili Özcan 
Purçu, Güzelbahçe Belediye Başkanı 
Mustafa İnce, Gaziemir Belediye 
Başkanı Halil Arda ve Türkiye 
Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi 
Bayrak Kuzey Ege İlleri 
Koordinatörü Doğan Karataş'ın 
katıldığı törenle plajda mavi bayrak 
göndere çekilirken İzmir 

Büyükşehir Belediyesinin güvenli 
plajlar oluşturmak için açtığı can-
kurtaran kursunu başarıyla tamam-
layanlara da sertifikaları verildi.  
 

YERELE DESTEK 
 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, İzmir'de 10 ilçede bulu-
nan mavi bayraklı halk plajlarında 
donanımı artırmak ve pandemi 
nedeniyle satış yapmakta zorlanan 
yerel üreticiyi desteklemek için şem-
siye ve gölgelik dağıtılacağını müj-
deledi. Başkan Soyer, Roman hem-
şehriler tarafından yapılan hasır 
şemsiye ile gölgeliklerin dağıtımına 

Güzelbahçe'den başlayacaklarını 
açıkladı.  Soyer, "Bugün bu yıl ilk 
defa mavi bayraklı hizmet verecek 
İkinci Liman Halk Plajı'nda, 
Güzelbahçe'nin ilk mavi bayraklı 
plajının bayrağını göndere çekecek 
olmanın heyecanını yaşıyoruz. 
İzmir Büyükşehir Belediyemiz, 
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 
geçtiğimiz yıl kasım ayında mavi 
bayraklı halk plajlarının sayısını 
artırmak, koordinasyonunu sağla-
mak amacıyla Mavi Bayrak 
Koordinasyon Birimi adıyla bir 
birim kurdu. Birimimiz İzmir plajla-
rının yüzme suyu kalitesini artır-
mak, çevre yönetimi ve can güvenli-

ği gibi hususlarda İzmir'deki stan-
dartları yükseltmek, mavi bayrak 
kriterlerinin en iyi şekilde uygulan-
masını sağlamak gibi önemli görev-
ler üstlendi. İzmir'de toplamda 52 
mavi bayraklı plaj sayısı mevcut. 
Bunun içerisinde 24 mavi bayraklı 
halk plajımız bulunuyor. Ne mutlu 
ki, kurduğumuz birimimizin koor-
dinasyon çalışmaları sayesinde, 
sadece 2020 yılında İzmir'deki mavi 
bayraklı halk plajı sayısını yüzde 25 
artırmayı başardık. Bu yıl 
Güzelbahçe İkinci Liman Halk Plajı 
ile birlikte Urla'da üç, Çeşme'de bir 
halk plajımız mavi bayrak almaya 
hak kazandı" diye konuştu. 
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Pandemi döneminde faali-
yetlerine ara veren, binler-
ce genç ve doğa tutkunu-

nun buluşma noktası olan İzcilik 
ve Doğa Sporları Merkezi, yem-
yeşil doğada 7’den 70’e tüm 
misafirlerine unutamayacakları 
bir deneyim yaşatmak için yeni-
den hazırlandı.  Merkezdeki 
ağaç evlerin tamamı baştan aşağı 
yenilendi. Boyama ve bakım 
çalışmalarının yanı sıra bungalov 
evlere engelli rampalı balkonlar 
yapıldı, koronavirüs tedbirleri 
kapsamında dezenfekte, sosyal 

mesafe ve ateş ölçüm önlemleri 
alındı.  Merkez, ağaç evi, bunga-
lovları, çadır alanları, bisiklet 
tamir -kiralama alanı ve çok 
sayıda aktivite 
alanıyla doğay-
la baş başa 
zaman geçir-
mek isteyen 
misafirler için 
düzenlendi.   
Toplu ve birey-
sel olarak tüm 
organizasyonla-
ra imkan sağla-
yan İzcilik ve 
Doğa Sporları 
Merkezi’nden 

yararlanmak isteyen doğa tut-
kunları, Buca Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 
ile iletişime geçebilecek. 
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Karşıyaka Belediyesi sosyal medya 
hesaplarından yayınlanacak 
“Başkanla Karşıyaka Günlüğü” 

adlı yeni bir etkinlik başlatıyor. Karşıyaka 
Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, her ay 
düzenli olarak yayınlanacak programda, 
dünyada, ülkede ve kentte yaşanan geliş-
melere dair görüşlerini paylaşacak; bele-
diyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aktarıp, 
iletilecek soru ve görüşlere yanıt verecek. 
İçeriği ve interaktif yöntemiyle, yerel 
yönetimlerin halkla ilişkiler çalışmaların-
da bir ilk olma özelliği taşıyan etkinliği 
Haluk Işık yönetecek. Başkan Tugay yap-
tığı açıklamada şunları söyledi: “Halkla 
ilişkilere ve hemşeri iletişimine çok önem 
veren bir yerel yönetim anlayışımız var. 
Küresel salgın sürecinin yarattığı koşul-
larda, kentimizin yaşam kalitesini yüksek 
tutmak için elimizden geleni yaparken, 
iletişim açısından da farklı yöntem ara-
yışlarına girdik. “Başkanla Karşıyaka 
Günlüğü” bu çabanın sonuçlarından biri-
dir. Bir yandan gerçekleşen ya da sürdü-
rülen işlere dair bilgi vermek, bir yandan 
projelerimizi paylaşmak ve hemşerileri-
mizden gelecek görüş ve önerileri, yasa 
ve mevzuat çerçevesinde karşılıklı görüş-
mek için, yepyeni bir alan yaratıyoruz. 
Şeffaf, denetlenebilir ve paylaşımcı duru-
şumuzla, sevgili Karşıyaka’mız için ortak 
aklı ve güzellikleri birlikte yaratacağız. 
Hemşerilerimiz başta olmak üzere, yurt 
içi ve yurt dışındaki Karşıyakalıları ve 
Karşıyaka severleri, kentimizin günlüğü-
nü birlikte yazmaya davet ediyorum.

BAŞKANLA 
KARŞIYAKA  
GÜNLÜĞÜ” 
BAŞLIYOR

Doğu Akdeniz, sahip olduğu enerji 
kaynaklarıyla uluslararası siyasetin 
gündemindeki ağırlığını arttırmış, 

yeni bir rekabet alanı haline gelmiştir. 
Türkiye’nin enerji güvenliği ve bir enerji 
koridoru olmayı hedefleyen politikaları açı-
sından Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ciddi 
riskler yaratmaktadır. Doğalgaz kaynakları 
pek çok devletin ve petrol şirketinin ilgisini 
çekmekte ve din kardeşimiz olan Mısır, Suudi 
Arabistan ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) 
gibi sözde Müslüman ülkeler, Türkiye’ye 
karşı siyonist İsrail ve Hristiyan Rum-Yuan 
ikilisiyle işbirliği yapmaktalar. Yunanistan 
daha önce de İtalya ile imzaladığı benzer 
anlaşmayla ilgili harita yayınlamış, bölge 
ülkelerinin Münhasır Ekonomik Bölgeleri’nin 
sınırlarını belirlemiş ve ABD ile AB’yi 
Türkiye’ye karşı kışkırtmıştı. 
Son olarak Yunanistan ile Mısır'ın kıta sahan-
lığı münhasır ekonomik bölge (MEB) sınır-
landırma anlaşması imzaladıklarını açıklama-
sına Türkiye, Libya ile imzaladığımız deniz 
yetki alanları sınırını ortadan kaldırılmasını 
amaçladığı ve Akdeniz egemenlik alanlarımı-
zı ihlal ettiği gerekçesiyle “yok hükmündedir” 
diyerek haklı bir tepki gösterdi. Mısır-
Yunanistan arasında imzalanan bu anlaşmayla 
ilan ettikleri MEB'i, Türkiye’nin haklarını 
gaspetmektedir. Buna karşılık Türkiye’nin de 
Navtex ilan ederek, Oruç Reis gemisini sis-
mik araştırmalar için bu bölgeye göndermesi 
üzerine gerginlik bir anda tırmandı. Halen 
Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, savaş 
gemilerimizin yakın koruması altında kıta 
sahanlığımızda, Barbaros sismik araştırma 
gemimiz ise Kıbrıs adası doğusunda bize ait 
sularda sismik araştırma yapıyorlar.  
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de şu ana kadar 
izlediği politika herhangi bir oldubittiye izin 
vermemek ve tek taraflı hamlelerin önüne 
geçmek biçimindedir. Bizim de yanlışlarımız 
nedeniyle Yunanistan’ın “Türkiye’yi yalnız-
laştırma politikası” başarılı olmuş, Doğu 
Akdeniz’de karşımızda politikacıların tabiriy-
le “Şer İttifakı” kurulmuştur. Mısır, Suudi 
Arabistan, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), 
İsrail, Suriye, Lübnan, Fransa, İtalya, AB ve 
ABD Yunanistan’ın yanında...  
Türkiye’yi kendi kıyılarına hapsetme çabası 
içinde işbirliği yapmaktalar. Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi ve Yunanistan, yanlarına İsrail 
ve Mısır’ı da alarak bölgede bir blok oluştur-
maya çalışmaktadır. Geçen yıl, adı geçen bu 
dört ülkeye ek olarak İtalya, Ürdün ve 
Filistin’in katılımıyla “Doğu Akdeniz Gaz 
Forumu’nun” kurulmuş olması ortaya çıkan 
bu bloğu gözler önüne sermektedir. 
2004 Sevilla Haritası’nın –ki bu harita 
KKTC- TC bağlantısını koparıyor, KKTC’yi 
yok sayıyor ve Türkiye’yi Antakya 
Körfezi’ne hapsediyordu- çizilmesinden baş-
layarak aslında bu sorunlar söz konusu oldu-
ğunda AB gönlünün kimden yana olduğunu 
göstermişti.(1) 
Emekli Koramiral Kezek’e göre, Doğu 
Akdeniz'de, Yunanistan-GKRY oyunlarına 
dur demenin yolu karşılıklı kıyılarımızın 
inkar edilemeyeceği tek ülke olan Mısır ile 
anlaşmaktı. Biz bu şansımızı kullanamadık. 
Çünkü, ülkemizin çıkarları ile ilgilenmek 
yerine üstümüze vazifeymiş gibi Mısır'ın iç 
politikası ile ilgilendik. Bu fırsatı kullanama-
dığımız gibi, Yunanistan'ın bunu kendi lehine 
kullanmasını da engelleyemedik."  "Keşke 
Mısır, İsrail, Lübnan ve Suriye ile önceden bu 
konuda ikili temaslar yapabilseydik. Doğu 
Akdeniz'de bizim için en kritik ülke Mısır idi. 
2003'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi(GKRY) 
ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaş-
ması yapmışlardı. Meclisleri, Mübarek ve çok 
kısa Mursi döneminde onaylamadığı anlaşma-
yı, Sisi döneminde onayladı. Doğu 
Akdeniz'de, Yunanistan-GKRY oyunlarına 
dur demenin yolu karşılıklı kıyılarımızın 
inkar edilemeyeceği tek ülke olan Mısır ile 
anlaşmaktı. Biz bu şansımızı kullanamadık. 
Çünkü, ülkemizin çıkarları ile ilgilenmek 
yerine üstümüze vazifeymiş gibi Mısır'ın iç 
politikası ile ilgilendik. Bu fırsatı kullanama-
dığımız gibi, Yunanistan'ın bunu kendi lehine 
kullanmasını da engelleyemedik."(2)   
Sonuçta, “bu süreç kesinlikle diplomatik yolla 
kontrol ve idare edilmelidir. Bizim daha iyi 
ilişkiler içinde olmamız gereken batıda İtalya, 
Arnavutluk doğuda Mısır ve İsrail’le 
Yunanistan sıkı ilişkiler kurarken, bizim oyun 
dışı kalmamız doğru bir yaklaşım değildir. 
Türkiye, Mısır, İsrail, Suriye ve Lübnan’la 
ilişkilerini, geliştirmek zorundadır.  
Son sözüm haddini fazla aşan Yunanistan’a; 
PKK terörüne verdiğiniz desteği, Ege’de işgal 
ettiğiniz 18 adamızı, askersiz olma şartına 
rağmen antlaşmalara aykırı bir şekilde silah-
landırdığınız adaları, Kıta sahanlığı, FIR hattı, 
Hava sahası ihlallerinizi, Uluslrarası kuruluş-
larda aleyhimizedeki faaliyetlerinizi, Batı 
Trakya Türklerine yaptığınuz eziyetleri, yur-
dumuzdaki Pontusçuluk faaliyetlerinizi, 
Avrupaya geçmek isteyen sığınmacılara karşı 
insanlık dışı muamelenizi biliyor ve görüyo-
ruz... 
Tarih boyunca aldığınız dersler yetmemiş 
gibi, AB ve ABD’ye güvenerek kabadayılık 
yapıyor, eğitim yaptırırken asil Türk Miletine 
terbiyesizce küfür ettirerek askerlerinize Türk 
Düşmanlığı enjekte ediyorsunuz. İzmir’e 
girerken de aynı küstahlığı yaparak bayrağı-
mızı ayaklarınızla çiğnemiştiniz, ama Ege’nin 
serin sularında duş almaktan kurtulamadınız... 
Yabancıların desteği ve entrikalarla savaşma-
dan elde ettiğiniz topraklardan olmak istemi-
yorsanız, haddinizi aşıp ta Türk Milletinin 
sabrını taşırmayın... 
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Parklara yerleştirilen 
MamaMatikler sayesinde 
vatandaşlar kedi ve köpek-

leri kolaylıkla besleyebilecek.  
Konak Belediyesi’nin şehrin 
sevimli sakinleri sokak hayvanla-
rı için yürüttüğü çalışmalara bir 
yenisi daha eklendi. Pandemi 
döneminde özellikle sokağa 
çıkma kısıtlaması ve yasağı 
uygulanan günlerde düzenli ola-
rak sokak hayvanlarını besleye-

rek yalnız bırakmayan Konak 
Belediyesi, şimdi de MamaMatik 
ile can dostların hizmetinde. 
Özellikle çocuklarına hayvan 
sevgisi aşılamak ve bilinçlendir-
mek isteyen Konaklıların mem-
nun kalacağı MamaMatikler 
sayesinde hem minikler bilinç 
kazanacak hem de can dostların 
karnı doyacak. İlk etapta üç nok-
tada pilot uygulama olarak baş-
layacak MamaMatik, gelecek 
talep doğrultusunda yaygınlaştı-
rılacak. Sokakta yaşayan kedi ve 
köpeklerin mama ve su ihtiyacını 

karşılayacak olan 
MamMatiklerin çalışma sistemi 
ise oldukça kolay. Cihazın altın-
da bulunan iki ayrı bölmenin 
birinde mama, diğerinden ise su 
bulunuyor. Bir liralık madeni 
paranın hazneye yerleştirilmesi 
ile çalışan MamaMatik, her sefe-
rinde mama ve su verirken, 
“Teşekkür Kartı” bölmesinden 
de sevimli teşekkür kartları çıkı-
yor. Bakımı ve temizliği düzenli 
olarak yapılan MamaMatiklerde 
her zaman taze mama ve temiz 
su bulunuyor. 

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin 

yüzülebilir Körfez 
hedefinin önemli 
adımlarından biri 

daha atıldı

Buca Belediyesi İzcilik Merkezi 
yenilenen yüzüyle kapılarını açtı 

Konak’ta  
can dostlara  
MamaMatik 

hizmeti
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İnşaat sektörü Ortadoğu, 
Türki Cumhuriyetler 
derken yüzünü Av-

rupa’ya döndü. Balkanlar’ın 
Avrupa’ya açılan kapısı Ka-
radağ, Türk yatırımcıların 
ilgisini çekmeye devam edi-
yor. 2019 yılı itibarıyla 3 
binden fazla Türk şirketine 

de ev sahipliği yapan Kara-
dağ ile Türkiye arasında yıl-
lık 250 milyon Euro’luk 
ticaret hedefi bulunuyor. 
Türklerin çoklukla danış-
manlık, ticaret ve turizm 
alanlarında faaliyet göster-
dikleri, inşaat alanında ise 
büyük yatırımlar yapıldığı 
belirtiliyor.  Tivat’ta lüks bir 
apartman inşa eden ve Ka-
radağ hükümetinin yatırım-
cılara karşı olumlu bir 
tutum sergilediğini belirten 
Maya Montenegro Ceo’su 
Gani Uğur Bozel, “Av-
rupa’ya açılma perspektifi 
ile yaptığımız değerlendir-
mede yatırım için en uygun 
ülkenin Karadağ olduğuna 
karar verdik ve şu ana 
kadar hükümet ve görevli-
ler her konuda desteklerini 
gösterdiler” diye konuştu.  
2, 5 milyon Euro’luk yatırım 
ile gerçekleşen Bayview 
Hills Montenegro proje-
sinde tüm malzemenin Tür-
kiye’den getirileceğinin 
altına çizen Gani Uğur 

Bozel, “Projenin iş gücünü 
ağırlıklı olarak Türk vatan-
daşları oluşturuyor. Ancak 
sadece iş gücü olarak değil, 
kullandığımız tüm malze-
meleri Türkiye’den getirte-
rek hem Karadağ  halkını 
Türk markalarının kalitesi 

ile tanıştırmak hem de Tür-
kiye ihracatına doğrudan ve 
pozitif katkı sağlamayı he-
defledik. Türk malzemeleri-
nin kalitesi ile tanışan pek 
çok yatırımcının da tercihini 
Türk markalarından yana 
kullanacağına inanıyoruz.” 

diye konuştu. Avrupa’da ta-
ahhüt işleri yüklenmeyi de 
amaçlayan Maya Monte-
negro, Türkiye’nin inşaat 
konusundaki bilirkişi kimli-
ğinin tüm Avrupa’da ses ge-
tirmesi için çalışmaya 
devam ediyor.

İsmet ARAS

BAYAT  
EKMEK

Ekmek düşündüğümüzde hayatı-
mızda önemli bir yer tutar sofraya 
oturduğumuzda ekmek olmadan 

doymayız, bir eksiklik hissederiz adeta ana 
besin kaynağımızdır öyle yerleşmiştir ben-
liğimize her ne kadar diyetisyenler öner-
mese de. İş hayatımızdan bahsederken 
“Ekmek parası” diye bahsederiz. Çiftçimiz 
buğdayı üretirken emek verir, 7/24 yağmur 
yağmasını bekler, beslenmesi için güneşi 
bekler, büyümesi için gözü gibi bakar üze-
rine titrer çocuğuna gösterdiği şefkati gös-
terir  soframıza ekmek olması için. 
 

KOMŞUDAN İSTEDİ 
 
 Benim çocukluğumda Ayşe Teyze vardı 
mahallemizde eşi yoktu, oğluyla birlikte 
yaşamını sürdürüyordu. Bir gün Ahmet’i 
komşusu Hanife Teyze’ye yollar “Ahmet 
oğlum Hanife Teyze’ye git annem köfte 
yapacak bayat ekmek iste” diye gönderir. 
Yolda giderken Ahmet’in aklı menemeni 
çok sevdiği için annesinin yaptığı mene-
mendedir.  Aynı zamanda Ahmet daha 
yakın olduğu için Hanife Teyze’ye değil, 
Fadime Teyze’ye gider “Fadime Teyze 
annem köfte yapacak bayat ekmek istedi” 
der. Fadime Teyze “Tamam Ahmet” der, 
biraz durgunlaşır şaşkındır “Ayşe yine mi 
köfte yapmış” diyerek mırıldanır. Ahmet 
sabırsızca beklemektedir. Çünkü Fadime 
Teyze biraz gecikmiştir, daha sonra elinde 
ekmek poşeti ve üstü kapalı bir tabakla 
döner Ahmet’e verir ve “Ahmet annene 
selam söyle” der. Ahmet koşarak eve gider 
annesine ekmeği verir tabağı da verir. 
Ayşe Teyze tabağı açar tabakta köfte var-
dır. Ahmet’e bakar ve “Ahmet sen kime 
gittin” der. Ahmet çekingen bir tavırla 
“Fadime Teyze’ye ” anne der. “Ben seni 
Hanife Teyze’ne yollamadım mı” der. 
Ahmet üzgün bir şekilde “Ama anne Ha-
nife Teyze çok uzak özür dilerim” der. 
Çünkü Ayşe Teyze daha önce Hanife Tey-
ze’ye bayat ekmek için yollamıştı. 
Ahmet’i, mevsim yaz olduğu ve Ahmet 
çok sevdiği için menemen yapmıştı fakat 
ne ekmekleri ne de ekmek alacak paraları 
vardı. 

İSRAF 
 
Ülkemizde günde 120 milyon ekmek üre-
tilmekte üretilen ekmeğin yüzde 10 yani 
12 milyon ekmek israf ediliyor, çöpe atılı-
yor. Her yıl bu israftan dolayı 1,5 Milyar 
dolar çöpe gidiyor ve ülkemiz milli gelir 
kaybına uğruyor. Bu parayla 250 tane dev-
let hastanesi,500 tane orta ve ilköğretim 
okulu,500 kilometre 5 şeritli otoyol yapıla-
bilir.160 ile 500 bin kişinin 5 ya da 8 aylık 
ve 1 yıllık SGK primleri yatırılabilir. 
İnsanlar tüketebileceği kadar ekmek almalı 
3 ekmek alması gerekirken 5 ekmek alma-
malı sonra bayatladı diye çöpe atılmamalı 
yemek şirketleri, sivil toplum kuruşları 
ekmek israfı ile ilgili etkin kampanyalar 
yapmalı toplum bilincini oluşturmak için 
seminerler ve eğitim çalışmalar yapmalı. 
      Aslında her şeyden önce eğitime ken-
dimizden başlamalı çünkü eğitim ailede 
başlar. Şunu hiçbir zaman unutmamalı 
“Bir lokma ekmeği çöpe atmaya ne lüksü-
müz var ne de hakkımız Yatağa“aç”giren 
çocuklar varken…
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Karadağ, hem turizm hem de yatırım alanında ilgi çekmeye 
devam ediyor. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden inşaat sektö-
rünün temsilcileri tüm dünyada başarılı çalışmalara imza atıyor.

‘Türkiye-Bulgaristan ekonomik  
ilişkileri stratejik öneme sahip’
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Karadağ Kosova ve Ar-
navutluk da dahil ol-
mak üzere bölge ül-

kelere sınırlarını açtı. Kara-
dağ Halk Sağlığı Enstitüsü 
Müdürü Boban Mugoşa 
yaptığı açıklamada, ülkesi-
nin bölge ülkelerine sınır ka-
pılarını açtığını duyurdu.Ka-
radağ Ulusal Bulaşıcı Hasta-
lıklar Koordinasyon Kuru-

lu’nun, ülkeye  giriş yolları-
nın belirleneceği sanal otu-
rum düzenleneceğini kayde-
den Mugoşa, “Karadağ’a 
girme koşulu büyük olasılık-
la  test (anti COVID-19) ola-
cak” dedi. Turizm sektörü-
nün talebi üzerine sınırların 
açılmasının kararlaştırıldığı-
nı belirten Mugoşa, “bölge 
ülkelerindeki durumun dü-
zeldiğini görüyoruz ve Ka-
radağ üzerindeki yükü de 
değerlendiriyoruz” dedi. 

Karadağ sınırlarını  
bölge ülkelerine açtı

ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'da artışa 
geçen yeni tip ko-
rona virüs vakaları 

nedeniyle 85'inci Uluslar-
arası Selanik Fuarı'nın 
iptal edildiği bildirildi. 
Yunanistan Hükümet 
Sözcü Vekili Aristotelia 
Peloni, düzenlediği basın 
toplantısında, Kovid-19 
ile mücadeledeki son du-
ruma ilişkin açıklama-
larda bulundu. Hızla 
artan yeni vakalara karşı 
hükümetin bazı ek ted-
birleri hayata geçirme ka-
rarı aldığını belirten 
Peloni, 5-13 Eylül'de dü-
zenlenmesi planlanan 
85'inci Uluslararası Sela-
nik Fuarı'nın salgın nede-
niyle iptal edildiğini dile 
getirdi. Peloni, ülke gene-
linde konserlerin ayakta 
izlenmesinin yasaklandı-
ğını söyleyerek, Mikonos, 
Santorini ve Rodos'un da 
aralarında olduğu bazı 
ada ve eyaletlerde gece 
kulüpleri ve restoranların 

kapalı kalacağını kay-
detti. 17 Ağustos'tan iti-
baren Yunanistan'ın kara 
sınırlarından ülkeye gire-
cek tüm yolcular için se-
yahatten önceki 72 saat 
içerisinde yaptıracakları 
Kovid-19 test sonuçları-
nın talep edileceğini akta-
ran Peloni, İsveç, Belçika, 
İspanya, Çekya ve Hol-
landa'dan havayoluyla 
gelecek tüm yolcular için 
de bu kuralın geçerli ola-
cağına işaret etti. Ülkede 
geçen hafta açıklanan ek 
tedbirler kapsamında 

kafe ve restoranlarda 
müşterilerin ayakta dur-
ması yasaklanmış, diğer 
tüm kapalı alanlarda da 
maske takma zorunlu-
luğu getirilmişti. (AA)

Uluslararası Selanik  
Fuarı’nı korona vurdu

Avrupa’nın yeni gözdesi:  
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Edirne Ticaret Borsası 
(ETB) Başkanı Özay 
Öztürk, Türkiye ile 

Bulgaristan arasındaki eko-
nomik ilişkilerin stratejik ve 
jeopolitik öneme sahip oldu-
ğunu söyledi. Türkiye-Av-
rupa Birliği İş Diyaloğu Hibe 
Programı kapsamında ETB 
ve Bulgaristan'ın Yambol Ti-
caret ve Sanayi Odası iş birli-
ğinde hayata geçirilen "Bilgi 
Güçtür" projesinin kapanış 
toplantısı kentteki bir otelde 
gerçekleştirildi. Öztürk, bu-
rada yaptığı konuşmada, 
Türkiye ve Bulgaristan'ın iki 
dost ülke olduğunu, ekono-

mik iş birlikleriyle iki ülke 
vatandaşlarının refah seviye-
sini daha ileriye götürmeyi 
istediklerini ifade etti. Türk 
şirketlerinin Bulgaristan'da 

büyük yatırımlar yaptığını 
dile getiren Öztürk, şöyle 
devam etti: "İkili ticaretteki 
artış oldukça memnuniyet ve 
ümit verici. Bizler her şeyden 

önce komşuyuz. Komşuluk 
kültürü her iki ülke için de 
çok önemli. Odalar ve borsa-
lar olarak aramızdaki iletişi-
min daha da geliştirilmesi 

adına bu projelere önem ve-
rilmesinin gerekliliğine ina-
nıyorum. Yaptığımız 
projeyle bunun uygulamada 
da böyle olduğunu memnu-
niyetle görüyorum. Birlikte 
daha büyük projelere imza 
atacağımıza ve dostluğumu-
zun daimi olacağına inanıyo-
rum." Projenin Avrupa 
Birliği üyesi odalarla yeni iş 
alanları oluşturulmasına 
katkı sağladığını belirten Öz-
türk, proje kapsamında eği-
tim etkinlikleri 
düzenlendiğini kaydetti. 
Yambol Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Stoycho 
Stoychev de Türk ve Bulgar 
ilişkilerinin üst düzeyde sey-
rettiğini söyledi.
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Nazlı Gaye ALPASLAN

GELİR VERGİSİNDE 
ZARAR  

MAHSUBU

Bilindiği gibi GVK’nın 88’inci maddesine göre; 
Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir 
kısmından hasıl olan zararlar(80’inci maddede 

yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer 
kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir. Bu 
mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, 
müteakip yılların gelirinden mahsup edilir. Gelir 
kaynaklarının birinden oluşan zararın diğer gelir 
kaynaklarına oluşan karlara mahsubu mümkündür. 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesinden de 
anlaşılacağı üzere gelir kaynaklarının bir kısmından 
meydana gelen zarar diğer gelir kaynağından meydana 
gelen karla mahsup edilmektedir. Bu çalışmamızda 
zarar mahsubunda özellik arz eden konulara temas 
edeceğiz. 
1. Faaliyeti Sona Eren ya da Terk Edilen 
Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu: 
Faaliyeti sona eren ticari işletmelerin son bulduğu yıla 
ilişkin zararların o yıla ait diğer gelir kaynaklarından 
elde edilen kazanç ve iratlarına mahsubu mümkün 
değildir. Çünkü ticari faaliyetlerin terk edilmesi veya 
sonlandırılması ile ticari faaliyet sona ermiştir.  Organi-
zasyonda devamlılık kalmamıştır. Kar (zarar) ticari 
faaliyete tahsis edilen dönem başı öz sermaye ile 
dönem sonu öz sermaye arasındaki fark olduğuna göre, 
faaliyetin terki ile birlikte artık bir zarardan değil ser-
mayede vuku bulan bir azalmadan bahsedilir. Başka 
ifadeyle zarar faaliyetin terki ile birlikte sermayede 
meydana gelen azalmaya dönüşmüştür(1). 
2. Çalınan Mallar Nedeniyle Oluşan 
Zararların Mahsubu: Vergi kanunlarında, çalınan 
mal bedellerinin zarar olarak yazılacağına dair herhangi 
bir hüküm yer almamaktadır. Buna karşılık Vergi Usul 
Hukuku’nun 278’inci maddesinde, kıymeti düşen 
malların maliyet bedeli yerine emsal bedeli ile 
değerlendireceği, aynı kanunun 317’inci maddesinde 
ise, tabii afet yüzünden kayba uğrayan amortismana 
tabi iktisadi kıymetlerin fevkalade amortisman uygula-
mak suretiyle yok edileceği açıklanmıştır(2).Buna göre 
çalınan malzemelerle ilgili bedelinin veya nakit para 
tutarının vergi matrahının tespitinde gider olarak in-
dirmesi mümkün değildir(3). 
3. Ölüm Halinde Zarar Mahsubu:  Ölüm, 
işi terk olarak kabul edilmektedir. 213 sayılı VUK 
madde164 hükmüne göre ölüm işi terk sayılmıştır. 
Ölen kişinin varisleri tarafından mirasın kabul edilmesi 
halinde ölen kişinin vergiye tabi gelirinin hesaplanması 
sırasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan 
zararları ( diğer kazanç ve iratlardan hariç) diğer gelir 
kaynaklarından oluşan karlarının mahsup edilebilecek-
tir. 
4.  Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler-
den Kaynaklanan Zararların Mahsubu:  Ticari bi-
lanço karı, TDMS dikkate alınarak hesaplanmaktadır. 
Buna göre Maliye bakanlığınca yayınlanan 1 seri No.lu 
MSUGT’nın V.bölümünde belirtildiği gibi tespit edile-
cektir. Bu durumda ticari zarara kanunen kabul 
edilmeyen bu tür giderler eklendikten sonra oluşan mali 
zarar mahsup edilecek zarar olarak dikkate alınması 
gerekmektedir. 
5. Kazancın Yetersiz Olduğu Durumlarda 
Ödenmiş Sigorta Primlerinin Durumu: GVK’nın 
40. Maddesine göre sigorta primlerinin safi kazancın 
tespitinde indirileceği hüküm altına alınmıştır. Konuyla 
ilgili ayrıntılı açıklamalar 110 sıra No.lu GVGT’inde 
ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Buna göre Bağ-Kur 
primleri, sadece indirimi kabul edilen gelir üzerinden 
indirilebilecektir. Kazancın yetersiz olması nedeniyle 
indirilemeyen tutarların ne diğer gelir unsurlarından in-
dirimi, ne de ertesi yıllara devri söz konusudur. Nitekim 
yıllık gelir vergisi beyannamesi ve eklerinin dizaynı da 
bu çerçevede yapılmıştır. 
6.  Kollektif ve Komandit Şirketlerde 
Zararların Mahsubu: GVK’nın 37. Madde hük-
münde kollektif ortaklıklarda ortakların, adi ve eshamlı 
komandit ortaklıklarda komandite ortakların ortaklık 
karından aldıkları payların kişisel ticari kazanç hük-
münde olduğu, aynı kanunun 66’ıncı maddesinde 
serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif 
ortaklıklarda ortakların, adi komandit ortaklıklarda ise 
komandite ortakların serbest meslek erbabı sayılacağı, 
75’inci maddesinde ise adi ve eshamlı komandit 
şirketlerde komanditer ortakların kar paylarının menkul 
sermaye iradı sayılacağı belirtilmiştir. Bu durumda, 
kollektif şirket ortakları ile adi komandit şirketlerde ko-
mandite ortaklar kendi hisselerine düşen zararları 
faaliyet türüne göre ticari ya da serbest meslek faaliyeti 
kapsamında oluşan zararlar olarak değerlendirecek olup 
oluşan bu zararların GVK’nın 88’inci maddesine göre 
diğer gelir kaynaklarından oluşacak karlarına mahsup 
edebileceklerdir. Ancak adi komandit ortaklıklarda ko-
manditer ortağın payına isabet eden zarar ise diğer gelir 
unsurlarından mahsup edilemez. Çünkü komanditer 
ortağın elde etmiş olduğu gelir, GVK’nın 75’inci mad-
desine göre menkul sermaye iradı olup oluşan bu zarar 
sermayede vukua gelen azalmadır ve GVK’nın 88’inci 
maddesine göre diğer gelir kaynaklarından oluşan 
karlarına mahsup edilemeyecektir. 
7. Kollektif ve Komandit Şirketlerin Tas-
fiye Dönemlerinde Doğan Zararların Mahsubu: 
İşletmenin faaliyet süresi sahiplerinin yaşam süreleri ile 
sınırlı değildir.  Kollektif ve komandit şirketlerde bu 
amaçla kurulmaktadırlar. Ancak işletmeler faaliyet-
lerinin kötüye girmesi veya başka sebeplerden dolayı 
tasfiyeye girebilmektedirler. Tasfiyeye giren bu 
işletmelerin tasfiyenin sonuçlanması ile birlikte artık 
ticari organizasyonu son bulmaktadır. Tasfiyenin 
zararla kapanması durumunda oluşan zarar, normal 
faaliyetten kaynaklanan zarar olarak değerlendirmek 
mümkün değildir. Artık oluşan bu zarar sermayede 
vukua gelen azalmadır ve GVK’nın 88’inci maddesine 
göre diğer gelir kaynaklarından oluşan karlara mahsup 
edilemeyecektir. 
8. 6736 sayılı Yasa gereğince Matrah 
Artırımı yapanların zarar mahsubu: Bilindiği gibi, 
6736 sayılı Yasanın 5. Mad hükmü gereğince Gelir 
veya kurunlar vergisi yönünden matrah artırımı yapan-
lar açısından zarar mahsubu ilgili miktarın yalnızca 
%50’si kadar yapılmaktadır. Geriye kalan %50’si zarar 
mahsubuna konu edilemez.  
 
 (1) Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi, 
17/04/2014 tarih ve 417 sayılı 
(2) Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi, 
10701/2011 tarih ve 99-4 sayılı 
(3)Uslu Tuncay, “Gelir Vergisi Matrahının Tespitinde 
Zarar Mahsubu Uygulaması ve Özellik Arz Eden 
Hususlar” Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Mart 2016 
Sayı 147, S: 63-72 

İklim değişikliğinin sorumlusu olan kentler aynı zamanda iklim değişikliğinin risklerinden önemli öl-
çüde etkilenirler. Sera gazı emisyonları azaltımı ve uyum çalışmaları için kentler önemli bir potansiyel 
taşımaktadır. Ancak pek çok kentte gerekli kapasite mevcut değildir. Bu nedenle iklim değişikliğiyle 
mücadele ve uyum stratejilerinin geliştirilmesinde yerel yönetimlerin rolü çok önemlidir.

Türkiye’de iklim değişikliği  
kapsamlı  yerel çalışmalar 

Atık Yönetiminin Çev-
resel Etkileri; Atık yö-
netiminde yer alan 

yöntemlerden her biri çevre-
sel etkilere ve metan başta 
olmak üzere bazı sera gazı 
emisyonlarına sebep olmak-
tadır. Sera gazı emisyonları-
nın büyük kısmı depo 
sahalarından ortaya çıkmak-
tadır. 
Depo sahalarında, biyobozu-
nur atıklar metan emisyonla-
rına sebep olurken, bu 
emisyonlar hem iklim deği-
şikliğine, hem de yangın ve 
patlama riskine yol açmakta-
dır. Bu nedenle sera gazı az-
altımı için özellikle depo 
sahalarından ortaya çıkan 
metan emisyonlarının engel-
lenmesi önemlidir. Bu emis-
yonların önüne geçmek 
içinse kaynağında atık azal-
tımı ve atık ayırmanın ülke 
genelinde uygulanması önem 
taşımaktadır. 
Atıkların bozunmasıyla or-
taya çıkan sızıntı suları da 
yeraltı ve yüzey sularına ka-
rışmakta, toprağı kirletmek-
tedir. Atık depolama 
sahalarının ömrünü doldur-
ması nedeniyle, yeni depo sa-
haları için arazi 
gerekmektedir. Bu nedenle 
bu arazilerin daha faydalı 
amaçlarla kullanılması fırsatı-
nın önüne geçilmiş olunur. 
Depo sahaları ayrıca gürültü 
ve kokuya sebep olarak ci-
varda yaşayanlar için önemli 
sorun teşkil etmektedir. 
 

GERİ DÖNÜŞÜM 
 
Geri dönüşüm enerji tasar-
rufu açısından büyük önem 
taşımaktadır. Geri dönüşüm-
den kazanılan hammadde-
den yapılan üretim saf 
hammaddeye göre daha az 
enerji üretim saf hammad-
deye göre daha az enerji üre-
tim saf hammaddeye yüksek 
sıcaklıklarda eritilmesiyle 
elde edilen camgöre daha az 
enerji üretim saf hammad-
deye göre daha az enerji sar-
fetmektedir. Örneğin kum ve 
diğer minerallerin üretiminin 
en enerji-yoğun kısmı karı-
şımı eritmek için gereken 
enerjidir (EIA, 2013).  
Geri dönüşen camın eritil-
mek için yine enerjiye ihtiyaç 
duyması nedeniyle, burada 
enerji geri kazanımı oranı 
%10-15 aralığında kalmakta-
dır (AGI, 2019). Alüminyum 
cevherinden elde edilen alü-
minyum için, alüminyumun 
ayrılması esnasında çok yük-
sek miktarda ısı ve elektrik 
gerekmektedir. Geri dönüşen 
alüminyum için bu proses 
gerekli değildir. 
 

KOMPOST 
 
Kompost organik atıkların 
mikroorganizmalar tarafın-
dan aerobik ortamda bozun-
masıyla oluşan humus 
benzeri bir üründür. Ortaya 
çıkan ürün kullanılan atığın 
çeşidine göre organik madde 
ve mineraller açısından fark-
lılık gösterir. Evsel organik 
atıklar çevresel problemlerin 
önüne geçilebilir. Ancak, bit-
kisel atıkların, hayvan dışkı-

larının ve arıtma çamurları-
nın kompostlaştırılmasıyla 
bu atıkların  maddesi içeriği 
ve organik madde değerleri 
yeterli olduğu proses sonrası 
elde edilen ürünün kalitesi 
test edilmelidir. Üründe pa-
tojenler olmamalı, besin sevi-
yede olmalıdır. Kalitesine 
göre, tarım arazilerinde, 
parklarda, bahçelerde uygu-
lanabilir. 
Kompost kullanımıyla, ham-
madde kompostlaştırmanın 
yaygınlaşmasıyla çiftçilerin 
büyük kısmı ithal edilen kim-
yasal gübrenin yarattığı fi-
nansal ve çevresel problemler 
ortadan kalkacak, kendi güb-
relerini üretmesi mümkün 
olacaktır. Ancak birçok avan-
tajı olan bu yöntem Türki-
ye’de yaygın olarak 
uygulanmamaktadır.  
Kompost yöntemi ise organik 
atıkların depo sahasına daha 
az gönderilmesini sağlayarak 
organik atık bozunması so-
nucu ortaya çıkan metanı az-
altır. Kompostlaştırma 
prosesinden sonra elde edi-
len kompost ürünü, mineral 
gübre kullanımı azaltılarak 
toprak iyileştirici olarak kul-
lanılabilir. Toprak organik 
maddesini arttırarak toprağın 
karbon tutma kapasitesini 
arttırır. Toprak verimliliğini 
iyileştirerek, inorganik gübre 
ihtiyacını azaltır, toprağın su 
tutma kapasitesini arttırdığı 
için sulama ihtiyacını azaltır 
ve erozyon seviyelerini azal-
tır.  
Ancak kompostlaştırma sıra-
sında ortaya çıkabilecek kar-
bondioksit, metan ve nitröz 
oksit emisyonları açısından 
dikkatli olunmalıdır. Çalış-
malar aerobik kompostlaş-
tırma sistemlerinin anaerobik 
kompostlaştırma sistemlerine 
göre daha az emisyona sebep 
olduğunu ortaya koymuştur. 
 

YAKMA TESİSLERİ 
 
Enerji geri kazanımı yapılan 
tesislerde fosil yakıt kullanı-
mıyla birlikte farklı sorunlar 
ortaya çıkmaktadır. Evsel 
atıkların yakıldığı bir tesisten 
iklim değişikliğine neden 
olan CO2 ve N2O gibi sera 
gazları ortaya çıkabilmekte-
dir. Hava kirleticilerin tutul-
madığı bir yakma tesisi NOx, 
SO2, HCl, partiküller, dioksin 
gibi kirleticilere neden olabil-
mektedir.                       
Atık yönetimi iklim değişik-
liği perspektifinden değerlen-
dirildiğinde öncelikle 
düşünülmesi gereken depo 
sahalarından ortaya çıkan 
metan emisyonlarının kont-
rolüdür. Bunun için organik-
lerin depo sahasına 
gönderilmeden kontrolü 
büyük önem taşımaktadır. 
Diğer geri dönüşebilir mater-
yallerin endüstride ham-
madde olarak kullanılması ve 
bu şekilde enerji tüketiminin 
azaltılması sayesinde daha az 
fosil yakıt kullanımında azal-
tım gerçekleşir. Bu şekilde 
sera gazı azaltımı sağlanmış 
olur. 
Kağıt geri dönüşümüyle 
daha az ağaç kesiminin ger-
çekleşmesi ve bu şekilde 

ağaçların korunması, karbon 
tutulumunun artması sağla-
nabilir. Atığın depo sahala-
rına uzun mesafeler 
taşınması yerine atığın oluş-
tuğu yere yakın mesafelerde 
atık yönetiminin gerçekleşti-
rilmesi bu mesafelerde tüke-
tilen enerji kaynaklarının 
tasarrufunu sağlar. 
Bütün bu yöntemlerin başa-
rıyla uygulanması için atıl-
ması gereken en önemli adım 
atık azaltımı ve atıkların kay-
nağında ayrılmasıdır. 
 

TÜRKİYE’DE ATIK  
YÖNETİMİ 

 
Türkiye uzun yıllar boyunca 
atığını vahşi depo sahala-
rında bertaraf etmiş, son yıl-
larda ise düzenli depo 
sahalarına geçiş yapmıştır. 
2016 yılı itibariyle atıkların 
%61,2’si düzenli depolanmış, 
%28,8’i vahşi depolama tesi-
sine gitmiş, %9,8’i geri dön-
üştürülmüş, %0,2’si ise diğer 
yöntemlerle uzaklaştırılmıştır 
(Şekil 6) (T.C. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, 2017). Ancak 
atığın depo sahalarına gönde-
rilmesi sadece iklim değişik-
liği değil, doğa koruma 
açısından da öncelikli olarak 
tercih edilmesi istenen bir 
yöntem değildir. İngilte-
re’den bir araştırma şirketi-
nin 2017 yılında yaptığı 
araştırmaya göre Avrupa ül-
keleri arasında Türkiye atı-
ğını en çok israf eden ülkeler 
arasında yer almaktadır. 
Ülkemizde atığın azaltımı ve 
yeniden kullanımı, geri dö-
nüşüm ve kompostlaştırma 
acil olarak uygulanması gere-
ken yöntemlerdir. Bunun için 
de öncelikli şart, atığın ayrı 
toplanmasıdır. 
 

EMİSYONLAR 
 
IPCC ulusal sera gazı envan-
teri rehberlerine göre(IPCC, 
2006); atık kategorileri, katı 
atık bertarafı, biyolojik 
arıtma, yakma ve atıkların 
açıkta yakılması, atıksu 
arıtma ve deşarjı ve diğer 
olmak üzere beş kategoride 
değerlendirilir. Atıktan kay-
naklanan emisyonlar özel-
likle bakteriyel faaliyetlerden 
ortaya çıkan metan ve nitrö-
zoksitlerdir. Düzenli depo sa-
halarından en fazla ortaya 
çıkan sera gazı ise metandır. 
Avrupa Çevre Ajansı’nın ça-
lışmasına göre atıktan kay-
naklanan emisyonların en 
önemli sebebi %95’lik bir 
oranla depo sahalarıdır. 
Yakma ve yakma dışında 
kalan atık yönetimi yöntem-
leri ise daha sonra gelir. Tür-
kiye’de ise yakma    yöntemi    
çok    kullanılmadığından    
depo sahaları ve  atıksu  
arıtma  tesislerinden  kaynak-
lanan sera gazı emisyonları 
atık sektörü altında öncelikli 
iki kategoridir.  Türkiye’de 
atıktan kaynaklanan sera gazı 
emisyonları 2017 yılı itiba-
riyle 17,3 MtCO2 olup, 
%52’lik bir kısmı katı atık 
bertarafından yani depo sa-
halarından kaynaklanmakta-
dır. Atık sektöründe sonraki 
emisyon kaynağı ise %48’e 
yakın bir oranla atıksu arıtı-
mıdır. Bu nedenle azaltım ça-
lışmalarında katı atık bertaraf 
yöntemleri ve atıksu arıtımı 
ve deşarjı uygun bir şekilde 
ele alınmalı ve yönetilmeli-
dir. Bu noktada özellikle 
arıtma çamurlarının kontrolü 
büyük önem taşımaktadır. 
Arıtma çamurlarının doğru-
dan toprağa uygulanması 
doğru değildir. Toprak şart-
landırıcı olarak  veya  kom-
postlaştırılarak  “Evsel  ve  
Kentsel Arıtma  Çamurları-
nın  Toprakta  Kullanılma-
sına  Dair Yönetmelik” 
uyarınca toprağa uygulanabi-

lir. 
  
ATIĞIN ÖNLENMESİ 

 
Atıktan    kaynaklanan    sera    
gazı    emisyonlarının azaltıl-
ması    için    ilk    adım   atık-
ların    önlenmesi, 
kaynağında  azaltımı  ve  ye-
niden  kullanımıdır.  Eğer bu  
sağlanamıyorsa  atık  azaltımı  
veya  malzemenin ömrü tü-
kenene kadar yeniden kulla-
nımı önerilebilir. Atıkların 
ayrı toplanması sayesinde ya-
pılacak olan geri dönüşüm, 
sınırlı hammaddenin sürdü-
rülebilir kullanımı, geri dö-
nüşüm sırasında daha az 
enerji tüketimi, daha az fosil 
yakıt kullanımı, daha az depo 
sahasına ihtiyaç duyulması 
gibi birçok avantaj sağlamak-
tadır. Organiklerin kompost-
laştırılarak geri dönüşümü 
ise organik maddesi düşük 
olan topraklar için oldukça 
faydalıdır.  Kompostun top-
rağa uygulanması sonucu 
toprak organik maddesi arttı-
rılarak, toprağın karbon 
tutma kapasitesi genişler. Bu 
şekilde mineral gübre kulla-
nımı azaltılarak, mineral güb-
relerin üretiminden ve 

tüketiminden kaynaklanan 
emisyonların önüne geçilmiş 
olur. Bu şekilde hem azaltım 
hem de uyum anlamında 
iklim mücadelesine destek 
verilmektedir. 
 

GERİ KAZANIM 
 
Geri kazanıma verilecek iyi 
bir örnek, organik atıkların 
bozunarak biyogaza dönüş-
türülmesi ve bu gazdan 
enerji elde edilmesidir. Biyo-
gaz tesisleri, doğalgaz ben-
zeri (%98 metan) bir ürün 
oluşmasını sağlayarak, yeni-
lenebilir enerjide artış sağla-
yabilir, bu sayede tesiste ve 
çevresinde fosil yakıt kullanı-
mında azaltım sağlayarak 
enerji sektörü emisyonları da 
azaltılabilir. Biyogaz hem 
yakıt olarak, hem de elektrik 
üretimi için kullanılabilir. 
Proses sırasında kullanılan 
organik ürünün dönüşümü 
ile ortaya çıkan ürün, toprak 
şartlandırıcı olarak kullanıla-
bilir. Almanya’da organik 
atıklar biyogaz tesislerine 
gönderilmektedir. Hâliha-
zırda 9500 biyogaz tesisi 
mevcuttur. Hayvansal gübre-
nin tesislerde kullanılması 
elde edilecek üründe patojen 
bulunması riski tercih edil-
mektedir. Biyogaz prosesi so-
nucu ortaya çıkacak ürünün 
kullanımı ile mineral gübre 
üretiminde ve kullanımında 
ve buna bağlı sera gazı emis-
yonlarında azaltım sağlanabi-
lir. Ayrıca toprağın organik 
madde miktarı arttırılarak 
karbon tutma kapasitesi arttı-
rılır, yenilenebilir bir enerji 
çeşidi olan biyogaz kullanımı 
arttırılarak fosil yakıt tüke-
timi azaltılır. 
 

DEPOLAMA 
 
Düzenli depo sahaları geliş-
miş ülkelerde öncelikli tercih 
olmamakla beraber mevcut 
düzenli depo sahalarında 
depo gazı tutulumu ile metan 
geri kazanımının gerçekleşti-
rilmesi büyük önem taşımak-
tadır. Düzenli depo 
sahalarına giden organik 
atıkların kompost yöntemiyle 
azaltılması ile atık miktarında 
azaltım ve bu şekilde düzenli 
depo sahalarından ortaya 
çıkan emisyonlarda azaltım 
sağlanabilir. 
Stratejilerin        Uygulanması        
için Öneriler 
Atığın Önlenmesi: 
•      Halkın   atık   ve   ayrı   
toplama   konusunda bilin-
çlendirilmesi 
•      Belediyelerin    atıkla    
ilgili    kampanyalar gerçek-
leştirmesi 
•      Doğa    koruma    ile    il-
gili    kampanyalar düzenlen-
mesi 
Geri Dönüşüm, Geri Kaza-
nım: 
•      Atık  yönetimi  yönetme-
liklerini  uygulamak için     
gerekli     kapasite     ve      
altyapının sağlanması. 

▪     Düzensiz   veya   düzenli   
depo  sahalarının yerine  atık  
önleme, geri  dönüşüm ve 
geri  
kazanım   uygulamalarını   
arttırma   amaçlı eğitimler 
düzenlenmesi 
▪     Halkın         atık         azal-
tımı,         yeniden kullanım    
ve    geri    dönüşüm     
için    atığı kaynağında  ayır-
masını  sağlamak  amacıyla 
bilinçlendirme çalışmalarının 
düzenlenmesi 
▪    Geri      dönüşüm      için      
atıkların      ayrı toplanmasını    
teşvik    edici     
yöntemlerin belirlenmesi ve 
uygulanması 
▪    Ayrı     toplama    için     
gerekli     altyapının sağlan-
ması  ve  geri  dönüşüm   
altyapısının geliştirilmesi 
▪    Organik   atıklardan   
kompost   üretimi   ve biyo-
gaz       üretimi       için        
organiklerin ayrı     toplan-
ması,     bunun     için     hal-
kın bilinçlendirilmesi    ve    
gerekli  
   altyapının sağlanması 
▪    Mineral   gübrelerin   za-
rarları   konusunda çiftçilerin    
bilgilendirilmesi    ve    kom-
post  
kullanımı       konusunda       
teşvik       edici uygulamala-
rın geliştirilmesi 
Depolama: 
▪    Depolama   alanlarının  ta-
mamının  düzenli depolama 
haline getirilmesi 
▪    Düzenli        ve        düzen-
siz        depolama alanların-
dan  kaynaklanan  depo  
gazından  
metan  geri  kazanımının  
gerçekleştirilmesi için gerekli 
altyapının sağlanması. 
DEVAM EDECEK...

Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma 
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te bu yıl 
26'ncısı düzenlenen 
Saraybosna Film Festi-

vali, yeni tip korona virüs 
önlemleri kapsamında onli-
ne ortamda başladı. Bu yıl 
salgının gölgesinde düzenle-
nen festivalin açılışında, ön-
ceki yıllardaki sinema dün-
yasının önemli isimlerinin 

katılımıyla düzenlenen kır-
mızı halı geçişi yapılmadı. 
Festival Direktörü Mirsad 
Purivatra, SFF'nin bu yıl, ön-
ceki yıllardan farklı şekilde 
düzenlendiğini anımsatarak, 
"Korona virüs salgını hayatı-
mızı bu yılın başında aklı-
mızdan bile geçirmediğimiz 
bir şekilde etkiledi." dedi. 
Kriz dönemlerinde en zayıf 
halkanın kültür hayatı oldu-
ğunu vurgulayan Purivatra, 

kültürel etkinliklerin, top-
lumsal değerleri ayakta tut-
manın en önemli araçların-
dan biri olduğunu kaydetti. 
Purivatra, "Ülkeler ve millet-
ler arasında bariyerlerin 
oluştuğu salgın döneminde, 
kültürün, küresel anlamda 
bir bağlayıcı görevi üstlen-
mesi gerekiyor." diye konuş-
tu. Festival, Bosnalı yönet-
men Pjer Zalica’nın yönetti-
ği TRT yapımı "Odaklan Ba-

baanne" filminin SFF'nin 
resmi internet sitesi üzerin-
den dünya prömiyeriyle 
başladı. Zalica'nın üçüncü 
uzun metrajlı filmi olan 
"Odaklan Babaanne"nin 
oyuncu kadrosunda Bosna 
Hersek, Hırvatistan, Kara-
dağ ve Sırbistan'dan ünlü 
oyuncular yer alıyor. Bosna 
Savaşı'nın ilk zamanlarını 
anlatan film, Saraybosna'da 
ölüm döşeğindeki anneleri-

nin evinde bir araya gelen 
aile üyelerinin miras mesele-
si üzerinden yaşadığı entri-
ka, komplo ve hile dolu tra-
jik ve komik tartışmaları 
konu alıyor. Türkiye'nin 
yanı sıra bölge ve Avrupa 
ülkelerinden 49 filmin yarı-
şacağı festivalde, Türk yö-
netmen Fatih Özcan'ın yö-
nettiği 2020 yapımı "Mav-
zer" filminin de dünya prö-
miyeri yapılacak. (AA)

Bosna Hersek'te bu yıl 26'ncısı düzenlenen Saraybosna Film Festivali, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında online ortamda başladı

Saraybosna Film Festivali,  
TRT’nin filmiyle start verdi

Nefise SHABAN

NARSİZM  
HAKKINDA  

BİLMEDİKLERİNİZ

Narsisizme olan ilgim ilk olarak 
üniversitede bir uluslararası kon-
greye başvurum sonucunda araş-

tırma yapmamla başladı. Daha sonra bu 
konu üzerine farklı açılardan iki çalışma 
daha yaptım. Şimdi de yüksek lisans tezi-
mi tekrar bu konu üzerine yapmayı planlı-
yorum ve etrafımda çok yaygın olarak 
görülen bir kişilik olduğu için her zaman 
araştırması ve üzerine yazması beni heye-
canlandıran bir konu olmuştur. 
 
Ne yazık ki yine bu konu hakkında top-
lum arasında bilgi eksiklikleri var. Her ne 
kadar yapılan araştırmalar bunu destekle-
se de çok selfie çekilen biri için ‘narsist’ 
etiketini yapıştırmadan önce biraz durup 
diğer belirtileri de olup olmadığına bak-
mamız gerekiyor ve histrionik kişilik gibi 
bazı diğer benzer kişiliklerden ayırt ede-
bilmemiz gerekiyor. Ki narsistler kendile-
rinde bir sorun olduklarını gizlemekte 
ustadırlar, günlük hayatımızda bu insanla-
ra çoğu zaman bir sorun etiketi yapıştır-
mak pek aklımıza gelen bir şey olmaz. 
Hele ki onu sadece uzaktan tanıyorsanız, 
size mükemmel bir insan profili çizebilir. 
Ama aslında onun kim olduğunu en iyi en 
yakın çevresi bilir. Aynı zamanda narsi-
sizm, literatürde ‘karanlık üçlü’ olarak 
adlandırılan üç en tehlikeli kişiliklerden 
biri olarak geçiyor; yani aslında basite alı-
nacak bir konu değil, çünkü çevresine 
zarar verebilecek bir kişilikten bahsediyo-
ruz. Narsistik kişilik genetik faktörlere 
(kalıtım), çevresel faktörlere (erken 
çocukluk dönemi deneyimleri) veya 
beyindeki anormalliklere (düşük gri 
madde hacmi ve fronto-paralimbik beyin 
bölgelerinde anormallikler) bağlı olabilir. 
Şimdi aşağıda narsistlerin gösterdikleri 
bazı özellikleri inceleyelim: 
 

ENERJİ TÜKETİRLER 
 
Narsistler etrafındakilerinin enerjisini 
tüketirler. Kendi bastırılmış değersizlik 
duygularına kalkan olarak diğerlerinde 
her zaman kusur bulur, olumsuz yorum ve 
eleştiride bulunurlar. Karşısındaki kişiyi 
içten veya sözel bir şekilde eleştirip kendi 
bastırılmış değersizlik duyguların üzerini 
kapatmaya çalışırlar. 
Terapiye genelde kendileri başvurmazlar, 
başkaları tarafından teşvik edilirler. 
Kendilerinde bir sorun olduğunu kabul 
etmek değersizlik şemalarını tetikleyece-
ğinden terapi seçeneğini çoğu zaman ken-
dilerine kabul ettirmezler. Genelde ilişki-
lerdeki çatışmalardan dolayı partnerleri ile 
birlikte çift terapisine başvurdukları görü-
nür. Çoğu terapiste göre terapi ortamında 
çalışılması en zor kişiliklerden biridir. 
Otorite kurmayı severler, sözlerinin din-
lenmesi önemlidir. Manipülasyonda çok 
iyidirler. Başkalarını kendi çıkarları için 
kullanırlar. 
Onay almak ve beğenilmek onlar için çok 
önemlidir. Söyledikleri bir şeye katılmı-
yorsanız, ortalık kızışabilir. Kendilerinin 
doğru olduğuna sizi ikna etmeye çalışır-
lar. 
Empati seviyeleri düşük olduğu için kırı-
cıdırlar. Duygusal istismar söz konusudur. 
Bu yüzden narsist bir bireyin bulunduğu 
bir ailede, çoğu zaman o kişiyle travmatik 
mücadeleden kaynaklanan başka ruhsal 
rahatsızlıkları olan bir narsist kurbanı da 
vardır. İki narsistin bulunduğu bir ailede 
ise çatışmalar, kavgalar ve anlaşmazlıklar 
çok sık olarak karşımıza çıkar. Bu fiziksel 
şiddete kadar gidebilir. Kısacası ailenizde 
bir narsist bulunuyorsa ya narsist kurbanı-
sınızdır ya da siz de narsistsinizdir. 
Kıskançtırlar ve başkalarının onları kıs-
kandığını düşünürler. Kendi egolarına teh-
like olarak gördükleri, onlardan daha 
başarılı, güzel veya onay gören bireyleri 
içten içe kıskanma özellikleri vardır. 
İyi bir sosyal statüye sahip olabilirler. 
Manipülasyon, otorite, liderlik ve başkala-
rını kendi çıkarı için kullanma özellikle-
rinden yola çıkarak çok başarılı iş adamla-
rı, iyi meslek sahibi insanlar ve ortalama-
nın üzerinde sosyal statüye sahip olan 
bazı insanlar arasında narsistik kişilikler 
oldukça yaygındır. 
Narsistlerle baş etme konusunu ise ayrı 
bir yazıya saklamayı düşünüyorum. Peki 
siz etrafınızda narsistlerin bulunduğunu 
düşünüyor musunuz? 
 
www.timebalkan.com  
sitesinden alınmıştır…

ANTALYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Makedonya’da çiftçi 
bir ailenin ikinci ço-
cuğu olan, böbrek 

hastası Lupço Alaçovski (10), 
Antalya'da annesinden nakle-
dilen böbrekle yaşama tutun-
du. 
Türkçe'de isminin karşılığı 
'sevgi' olan Lupço, sıcakkanlı 
tavırlarıyla doktorların ilgi 
odağı oldu. Sağlığına kavuş-
tuğu için doktorlarına teşek-
kür eden Lupço, ülkesine dö-
neceği günü bekliyor. Make-
donya'nın Berova keninde ya-
şayan çiftçi ailenin ikinci çocu-
ğu Lupço Alaçovski, doğuş-
tan alt üriner sistemdeki dar-
lık nedeniyle böbreklerini 

kaybetti. www.haberler.com’a 
göre; diyalize girme aşaması-
na gelen çocuk, ülkesinde te-
daviye yanıt vermemeye baş-
layınca Makedonya Sağlık 
Fonu tarafından böbrek nakli 
yapılması için Antalya'ya 
yönlendirildi. Medical Park 
Antalya Hastane Kompleksi 
Organ Nakli Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Alper Demirbaş tara-
fından gerçekleştirilen ameli-
yatla annesi Rosana Alaçovs-
ki'den (33) alınan böbreğin 
nakledildiği Lupço, hayata ye-
niden tutundu. Kendisini sağ-
lığına kavuşturan doktorlara 
teşekkür eden küçük çocuk ve 
böbreğiyle oğluna yaşam ve-
ren anne, ilk kez geldikleri 
Türkiye'den mutlu ayrılmaya 
hazırlanıyor.'

Makedon Lupço,  
hayata tutundu

TDV Balkanlar’da 
öğrenci seçmelerinde
SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye Diyanet Vakfı 
(TDV) Uluslararası 
İmam Hatip Lisesi 

(UİHL) ve Uluslararası 
İlahiyat Lisans Programları 
(UİLP) kapsamında 
Türkiye'de burslu eğitim 
görmek isteyen öğrenci 
mülakatları sürüyor.  TDV 
Ankara İl Eğitim 
Hizmetleri Uzmanı 
Abdulkadir Sylka, müla-
katların son bir haftadır 
Balkan bölgesinde devam 
ettiğine işaret ederek, 
"Kosova, Arnavutluk ve 
Sırbistan'da mülakatları 
tamamladık. Bosna 
Hersek'in ardından 
Karadağ ve Kuzey 
Makedonya ile devam ede-
ceğiz" dedi. Balkanlar'dan 
yoğun talep olduğunu 
ifade eden Sylka, başvuru-
ların belli kriterler çerçeve-
sinde değerlendirildiğini 
ve seçilen öğrencilerin 
mülakata çağrıldığını söy-
ledi. Sylka, Balkan ülkeleri-
nin Türkiye ile ortak tarihi 
paylaştığını anımsatarak, 
"Öğrenciler yurt dışında 
eğitim için öncelikli olarak 
Türkiye'yi tercih ediyor." 
diye konuştu. Balkanlar 
genelinde yaklaşık 100 
öğrencinin mülakata alına-
cağını ifade eden Sylka, 

mülakatların yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) tedbir-
leri çerçevesinde gerçekleş-
tiğini kaydetti.  
Mülakatların Bosna Hersek 

ayağında başkent 
Saraybosna'da sözlü ve 
yazılı sınava alınan öğren-
ciler sonuçları 15 Eylül'de 
öğrenebilecek. (AA)

Almanya, Bulgaristan ve Romanya’yı riskli ilan etti
BERLİN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Almanya, Bulgaristan 
ve Romanya’nın 
bazı kent ve bölgele-

rini yeni tip korona virüs 
salgını sebebiyle riskli böl-
geler listesine ekledi. 
Almanya’da bulaşıcı hasta-
lıklar alanında çalışmalar 
yürüten ve hükümeti bilgi-
lendiren Robert Koch 
Enstitüsü (RKI) riskli bölge-
ler listesini güncelledi. 
Bulgaristan’da 

Blagoevgrad, Dobriç ve 
Varna kentleri, Romanya’da 
da Argeş, Bihor, Buzau, 
Neamt, Ialomita, Mehedinti 
ve Timiş bölgeleri artan 
Kovid-19 vakaları sebebiyle 
bu listeye dahil edildi. 
Listede ayrıca ABD, Rusya, 
Mısır, İsrail ve Türkiye 
dahil 130 ülke riskli bölge 
kategorisinde bulunuyor. 
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 
arasında Lüksemburg, 
İspanya’nın Katalonya, 
Aragon ve Navarra bölgele-
ri ile Belçika’nın Anvers 

kenti de riskli bölgeler ara-
sında yer alıyor. Almanya 
Dışişleri Bakanlığı da 
Bulgaristan ve 
Romanya’daki söz konusu 
kent ve bölgeler için seya-
hat uyarısında bulundu. 
Riskli bölgelerden dönenle-
rin, negatif Kovid-19 testi 
sunamadıkları takdirde 14 
günlük karantinaya girme-
leri gerekiyor. Almanya’da, 
riskli bölgelerden dönenle-
rin Kovid-19 testi yaptırma-
ları zorunluluğu bulunu-
yor. (AA)
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BURSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kırgızistan’da 2014 yılın-
dan bu yana iki yılda 
bir yapılan Dünya Gö-

çebe Oyunları’nın 4’üncüsü-
nün 2020 yılında Bursa’nın 
İznik ilçesinde yapılması ka-
rarlaştırılmış, ancak pandemi 
nedeniyle etkinlik 2021 yılına 
ertelenmişti. Orta Asya’daki 
geleneksel sporların ve Türk 
kültürünün yaşatılması ama-
cıyla düzenlenen uluslararası 
organizasyonun 2021 yılında 
Bursa’nın İznik ilçesinde yapı-
lacak olan 4’üncüsünün tanı-
tım toplantısı İznik’te yapıldı. 
Türkiye Geleneksel Spor Dal-
ları Federasyonu Başkanı 
Hakan Kazancı’nın etkinliğin 
yapılacağı alandaki sunumu-
nun ardından yeşil Cami Bah-
çesi’nde lansman yapıldı. 
Toplantıya Gençlik ve Spor Ba-
kanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Dünya Etnospor 
Konfederasyonu Başkanı Bilal 
Erdoğan, Bursa Valisi Yakup 
Canbolat, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, AK 
Parti İl Başkanı Ayhan Salman, 
İznik ve Orhangazi Belediye 
Başkanları, Bursa Milletvekil-
leri ve davetliler katıldı. 
 

‘HAZIRIZ’ 
 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, bu yıl 
ev sahipliği yapmaya hazırlan-

dıkları Dünya Göçebe Oyunla-
rı’nın pandemi yüzünden önü-
müzdeki yıla ertelendiğini 
hatırlatarak, organizasyonun 
başarılı bir şekilde geçmesi için 
Büyükşehir Belediye olarak el-
lerinden geleni yapacaklarını 
söyledi. En son Kırgızistan’da 
yapılan Göçebe Oyunları’na 74 
ülkeden 2 bine yakın sporcu 
katıldığını ve Türk dünyasına 
özel 37 farklı spor dalının ser-
gilendiğini hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Biz İznik olarak heye-
canlıyız, Bursa olarak heyecan-
lıyız. Başta saygıdeğer 
Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere Sayın Bakanımız ve Et-
nospor Konfederasyonumuza 
yürekten teşekkür ediyorum. 
Bu etkinlik hem ilçemiz hem 
de Bursa'mız için çok ciddi bir 
kazanım olacak.  Bursa, tarihe 

yön veren, kurucu, öncü giri-
şimci bir şehir olan, tarihi mi-
rasın doğal güzelliklerle 
bütünleştiği, Osmanlı'ya baş-
kentlik yapmış, uygarlıkların 
kesişme noktası olan bir şehir. 
Bir dünya kenti olma yolunda 
hızla ilerleyen, 16 milyar dolar 
ihracatı olan bir şehir Bursa.  
Bakanlığımızın da destekle-
riyle Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi olarak hem de ilçe 
belediyesi olarak burada biz 
elimizden gelen bütün gayreti 
ortaya koyacağız. Sorunsuz ve 
sıkıntısız bir şekilde bu organi-
zasyonun icrası için elimizden 
gelen bütün imkanları ortaya 
koyacağız. Biz aslında Bursa 
olarak bu sporların yabancı 
değiliz. Yine Etnospor’umu-
zun verdiği desteklerle hem 
şehir merkezinde hem de 

Keles Kocayayla’da Ata Spor-
ları Şenlikleri düzenledik. Kır-
gız’ı, Özbek’i, Tükmen’i, 
Afgan’ı, Tatar’ı  ile Bursa'da 
bir araya geldik ve farklı spor 
dallarına icra etme imkânına 
sahip olduk” diye konuştu. 
Başkan Aktaş, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın sağladığı yakla-
şık 100 milyon liralık destekle 
hem Büyükşehir hem de ilçe 
belediyelerindeki yatırımların 
hızla devam ettiğini hatırlata-
rak, Bursa’ya destekleri nede-
niyle Gençlik ve Spor Bakanı 
Kasapoğlu’na teşekkür etti. 
Toplantının ardından Bursa 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
ile Türkiye Geleneksel Spor 
Dalları Federasyonu arasında 
İznik Göçebe Oyunları Alan 
Tahsis Protokolü imzalandı. 
(AA) 
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Posta ve Telgraf Teşki-
latı Anonim Şirketi 
(PTT AŞ), Akdeniz 

Posta Birliği (Euromed) ta-
rafından düzenlenen pul 
yarışmasına Akdeniz 2020 
(Geleneksel Gastronomi) 
konulu 3 değerli blok şek-
linde hazırlanan anma pulu 
ile katılacak. Şirketten yapı-
lan açıklamaya göre PTT 
AŞ, yarışmada, zengin Türk 
mutfağını ve geleneksel lez-
zetleri tanıtmak amacıyla 
tedavüle sunduğu anma 
pulu ile Türkiye'yi temsil 
edecek. Tema olarak "Gele-
neksel Akdeniz Gastro-
nomi" konusunun işlendiği 
pul yarışmasında yer alacak 
PTT AŞ'ye, 13 Ekim'e kadar 
"https://euromed-
postal.org/Philately/Vo-
ting" internet sitesinden oy 

verilebilecek. Fas, Fransa, 
Güney Kıbrıs Rum Yöne-
timi, Hırvatistan, İspanya, 
Lübnan, Malta, Portekiz, 
Slovenya, Tunus, Yunanis-
tan ve Türkiye'nin katıldığı 
yarışmada, yurt içi oyları 
kadar yurt dışından alına-
cak oylar da büyük önem 
taşıyor. Türkiye'den yapıla-
cak oylamanın yanı sıra 
yurt dışında yaşayan Türk-
lerin oyları da belirleyici 
olacak. Oylamaya 195 ülke-
den insanlar katılabilecek. 
Her ülkenin sıralamasında 
birinci olan pula 3 puan, 
ikinci olan pula 2 puan, 
üçüncü olan pula ise 1 puan 
verilecek. Dünya çapında 
en yüksek puanı alan pul, 
yılın en güzel pulu seçile-
cek. Eşitlik durumunda, ka-
zanan ülke, katılımcının 
ülkesinden gelen oylar 
hariç toplanan en yüksek 
puan sayılarak belirlenecek.

Bursa’da Göçebe 
Oyunları heyecanı

Bu yıl Bursa’da yapılacak olan ancak pandemi nedeniyle önümüzdeki yıla  
ertelenen 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın lansman toplantısı Gençlik ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederas-
yonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımıyla Bursa’nın İznik ilçesinde yapıldı

PTT, Türkiye'yi  
temsil edecek
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Beşiktaş, UEFA 
Şampiyonlar Ligi 2. 
eleme turunda 

Yunanistan'ın  PAOK  takımıy-
la karşılaşacak. İsviçre'nin 
Nyon kentindeki UEFA Genel 
Merkezi'nde gerçekleştirilen 

kura çekimi sonucu, muhtemel 
2. eleme turu eşleşmeleri belir-
lendi. Turnuvaya 2. eleme 
turundan başlayacak 
Beşiktaş'ın rakibi Yunan kulü-
bü PAOK oldu.  Şampiyonlar 
Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, 
bu sezon tek maç üzerinden ve 
seyircisiz oynanacak. Siyah-
beyazlılar, kura gereği maça 

Yunanistan'da çıkacak. 
Selanik'te yapılacak karşılaş-
manın eşitlikle geçilmesi ve 
eşitliğin uzatmalarda da bozul-
maması halinde penaltı atışla-
rına geçilecek. 25-26 Ağustos 
tarihlerinde yapılacak maçlar-
da kaybeden ekipler, yollarına 
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme 
turundan devam edecek. (AA)

UEFA, Kosova  
ekibi Drita'yı hükmen 
mağlup ilan etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun 
Belediyespor, smaçör Danilo Pavlovic'i kadrosuna kattı
YOZGAT 
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Voleybol AXA 
Sigorta Efeler Ligi 
takımlarından 

Sorgun Belediyespor, 
smaçör Danilo Pavlovic'i 
kadrosuna kattı. Sorgun 
Belediyespor Kulübü 
Başkanı Ergin Gül, yaptı-
ğı açıklamada, 
Danilo'nun Boşnak olma-
sına rağmen  Sırbistan 
lisansıyla oynadığını 

ifade ederek, "Sırbistan, 
voleybolda ekol olmuş 
bir ülke. Bu nedenle 
Danilo da Sırbistan lisan-
sıyla oynuyor. Kendisi 
çok genç, 1997 doğumlu 
ve Sırbistan Milli 
Takımı'nda görev yapı-
yor. 1,96 metre boyunda-
ki Danilo, geçen yıl 
Belarus’ta Shakhtar 
Soligorsk Voleybol 
Takımı'nın formasını 
giydi. İlimize, ilçemize 
hayırlı olmasını diliyo-

rum." diye konuştu. 
Danilo'nun salı günü 
Sorgun'a geldiğini ve iki 
gün antrenmana çıktığını 
belirten Gül, 
"Antrenmanlarda göster-
diği performans sonucu 
kendisi ile bir yıllık söz-
leşme imzaladık. Danilo; 
Kızılyıldız, Radnicki 
Kragujevac, Nis ve 
Shakhtar Soligorsk 
takımlarının formalarını 
giydi." ifadelerini kullan-
dı. (AA)

Sorgun Belediyespor 
Pavloviç’i transfer etti
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UEFA Şampiyonlar Ligi ön 
eleme maçı öncesinde iki fut-
bolcusunda yeni tip korona 

virüs (Kovid-19) tespit edilen 
Kosova'nın Drita takımı hükmen mağ-
lup olarak elendi.  UEFA, İsviçre'nin 
Nyon kentinde Kuzey İrlanda temsil-
cisi Linfield ile Drita arasında oynan-
ması planlanan ancak Kosova temsil-
cisinde iki futbolcunun korona virüs 
testinin pozitif çıkması nedeniyle erte-
lenen maçla ilgili kararını verdi. 
Açıklamada, UEFA yönetmeliklerine 
göre Drita'nın 3-0 hükmen mağlup 
ilan edildiği ve Linfield'in bir üst tura 
yükseldiği kaydedildi. (AA)


