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Sayfa 3’teRifat SAİT

AK PARTİ’NİN  
İLK YILLARINI  

ÖZLÜYOR MUSUNUZ? 

¥ DOĞU Akdeniz'de müttefik-
lerine rağmen Türkiye karşısın-
da ezilen Yunanistan'da, 
medya AB'den gelen 'sinyal'le 

sevinç çığlıkları attı. Türklerin 
blöf yapmadığı yazıldı. Reuters 
haber ajansı ise Türkiye'nin 
yeni adımını dünyaya duyur-

du. Öte yandan Türkiye'nin 
her yerde karşısına çıkan Arap 
ülkesi bu kez Girit Adası'na 
savaş uçakları gönderdi. 

Resmen yayınlanan fotoğrafla-
rın ardından yeni bir tatbikata 
girişildiği duyuruldu. Bölgede 
sular giderek ısınıyor. n 5’te

Kuzey Makedonya'daki  
yeni kabinede Türk yok

Arnavut kardeşlerimizin  
evleri yakında bitiyor…

¥   KUZEY Makedonya'da 
15 Temmuz'da yapılan erken 
genel seçimin ardından hü-
kümeti kurmakla görevlen-
dirilen Makedonya Sosyal 

Demokratlar Birliği (SDSM) 
Genel Başkanı Zoran Zaev'in 
yeni kabine listesinde hiçbir 
Türk isme yer vermemesi 
tepki çekti. n 10’da

¥   ARNAVUTLUK Yeniden 
İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, 
ülkede geçen yıl meydana 
gelen depremin ardından 
500 konut inşa etme taahhü-
dünü uygulamaya koyan Tür-
kiye'ye teşekkür etti.  n 5’te

¥   BOSNA Hersek'teki sa-
vaşta Sırp birlikleri tarafın-
dan başkent Saraybos-

na'daki Markale pazar yeri 
yakınına gerçekleştirilen ha-
van topu saldırısında haya-

tını kaybeden 43 kurban 
katliamın 25. yıl dönümünde 
törenle anıldı. n	10’da

Şer cephesi yeni  
oyunlar pesinde

Yunanistan’ın kurmaya çalıştığı şer cephesi giderek 
artıyor. Fransa, Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Güney Kıbrıs ve son olarak Avrupa Birliği...
Türkiye'nin her yerde karşısına 
çıkan Arap ülkesi bu kez Girit 
Adası'na savaş uçakları gönderdi

Sırbistan, Makedonya  
sınırına tel örgü çekiyor
¥   YEREL yetkililer, olası yeni 
bir düzensiz göçmen hareket-
liliğini önlemek amacıyla sı-
nıra tel örgü çekildiğini açık-
ladı. Kuzey Makedonya'nın 

Kumanova şehrine bağlı Ta-
banovtse köyü yakınlarında 
işçilerin yoğun bir şekilde sı-
nıra dikenli tel çektiklerini 
görüntülendi. n 3’te

Boşnaklar Markale’de  
katledileli 25 yıl oldu



1970’li yıllardan beri ulusal 
ve uluslararası düzenle-
melerde yer bulan ‘kişisel 

verilerin korunması’ alanı, 
Avrupa Birliği’ne uyum süreci 
kapsamında Türk Hukukuna 
2000’li yıllarla beraber girmiş-
tir. Bu kavram 2010 yılından 

önce, muhtelif kanunlarda yer 
bulmuş, anayasal düzeyde gü-
vence altına alınması ise 2010 
yılında yapılan Anayasa deği-
şikliği ile gerçekleşmiştir. 
Anayasanın ‘özel hayatın giz-
liliği’ başlıklı 20. Maddesinde 
eklenen yeni bir fıkra ile şu 

hükümler düzenlenmiştir: 
“Herkes, kendisiyle ilgili kişi-
sel verilerin korunmasını is-
teme hakkına sahiptir. Bu hak; 
kişinin kendisiyle ilgili kişisel 
veriler hakkında bilgilendi-
rilme, bu verilere erişme, bun-
ların düzeltilmesini veya 

silinmesini talep etme ve 
amaçları doğrultusunda kulla-
nılıp kullanılmadığını öğren-
meyi de kapsar. Kişisel veriler, 
ancak kanunda öngörülen hal-
lerde veya kişinin açık rıza-
sıyla işlenebilir. Kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin 
esas ve usuller kanunla dü-
zenlenir.” Anayasada ifade 
edilen kanuni düzenleme 24 
Mart 2016 tarihinde kabul edi-
len ve 7 Nisan 2016 tarih ve 
29677 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu olmuştur. 
Mezkûr Kanun ile Türk Huku-
kunda kişisel verilerin korun-
ması alanı düzenleme altına 
alınmaktadır. 
 
PEKİ BU ALAN NEDEN 

ÖNEMLİDİR? 
 
Bu soruya cevap verirken ön-
celikle veri temelli ekonomi-
nin yakın geçmişte kaydettiği 
yola dikkat çekmek istiyorum. 
ABD’de George Mason Üni-

versitesi öğretim 
üyelerinden ünlü 
astrofizikçi ve veri 
analizcisi Prof. Kirk 
Borne yaptığı araş-
tırmalar sonucu in-
sanlık tarihinin 
başından 2003 yı-
lına kadar kayıt al-
tına alınmış toplam 
verinin 5 milyar gi-
gabayt boyutunda 
olduğunu tahmin 
etmektedir. Borne, 
2011 yılında bu 
miktarın her iki gün 
içinde, 2013 yılında 
ise her on dakikada 
üretilmiş olduğunu 
açıklamaktadır. 
2020 yılı itibariyle 
bu rakamın ne 
kadar arttığını şöyle 
tahmin edebiliriz. 
2019 yılı sonunda 
Çin’de ortaya çıkan 
ve kısa sürede küre-
sel salgın halini 
alan Kovid-19 yeni 
tip korona virüs 
sonrası süreçte e-ti-
caret şirketleri başta 
olmak üzere veri iş-
lenen tüm sektörler 
faaliyetlerini katbe-
kat arttırdı. Bu artış 
karşısında özel ha-
yatın gizliliği başta 
olmak üzere kişile-
rin temel haklarını 
korumak ve gü-
vence altına almak 
devletlerin en temel 
vazifelerinden biri-

dir. Türkiye Cum-
huriyeti Devleti de 
kişilere ait, kişiyi 
belirli kılan her 
türlü bilgi anlamına 
gelen kişisel verile-
rin kamu gücü ile korunması 
ve bu alanın düzenleme altına 
alınması amacıyla gerekli 
yasal düzenlemeleri yapmış; 
merkezi Ankara’da olan Kişi-
sel Verileri Koruma Kurumu 
kurularak faaliyetlerine başla-
mıştır. 
 
Kurumun karar ve yönetim 
organı olarak Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun 
19.07.2018 tarihli 2018/87 Sa-
yılı kararı uyarınca yıllık çalı-
şan sayısı 50’den fazla olan 
veya yıllık mali bilanço top-
lamı 25 Milyon TL’den fazla 
olan her şirketin Veri Sorum-
luları Sicil Bilgi Sistemi’ne 
(VERBİS) kayıt yükümlülüğü 
bulunmaktadır. Ayrıca ana 
faaliyet konusu gereği özel ni-
telikli kişisel veri işleyen (sağ-
lık verisi, cinsel veriler) veri 
sorumlularının sayılan işçi ve 
bilanço şartlarını taşımasa 
dahi VERBİS’e kayıt yükümlü-
lüğü bulunmaktadır. 
 
Yukarıda sayı-
lan şartları ta-
şımayan veri 
sorumlula-
rının 6698 
sayılı Ka-
nunda sa-
yılan diğer 
yükümlü-
lüklerini ye-
rine getirmesi 
zorunludur. 
Aksi halde yasal 
sorumlulukları gün-
deme gelecektir. 
 
Bu sorumluluk kapsamında 
Kanun’un öngördüğü yüküm-
lülüklere aykırı davranan ger-
çek ve tüzel kişi veri 
sorumluları hakkında 5.000,00 
TL ila 1.000.000,00 TL aralı-
ğında idari para cezaları uy-
gulanacaktır. Belirtilen 
miktarlar her yıl yeniden de-
ğerleme oranında artırılmakta 
olup Kurum’un kesebileceği 
idari para cezasının alt ve üst 
sınırları 2020 yılı itibariyle 
9.012,00 TL ve 1.802,640 
TL’dir. 
 
Eylemin niteliğine göre suç 
oluşturma ihtimali de mevcut-
tur. Bu durumda ise Türk 
Ceza Kanunu’nun 135 ila 140. 
Maddelerinde düzenlenen 
cezai müeyyideler uygulan-
maktadır. TCK kapsamında 

hukuka aykırı olarak 
veri işleyen veri so-
rumlularına 1.5 ila 
4.5 yıl hapis cezası 
verileceği öngörül-
mektedir. 

 
Yukarıda sayılan cezai ve idari 
yaptırımlar dışında hukuki 
yaptırımlar da öngörülmüştür. 
Buna göre verisi işlenen ilgili 
kişilerin, hukuka aykırı kişisel 
veri işleyen veri sorumluların-
dan maddi ve manevi tazmi-
nat talep etme hakları 
doğmaktadır. 
 
Kanuni yükümlülükleri yerine 
getirerek KVKK uyum süreci-
nin veri sorumlusu gerçek ki-
şiler ile başta şirketler olmak 
üzere özel hukuk tüzel kişileri 
tarafından ivedilikle tamam-
lanması gerekmektedir. 
Unutulmamalıdır ki, KVKK 
uyum süreci kişi hakları karşı-
sında ekonominin önemli par-
çalarından olan şirketlerin 
zarara uğratılmasını amaçla-
maz. Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu, internet sitesinde de 
mevcut olan yayınladığı reh-
berde şu açıklamalara yer ver-

mektedir: “Kanun 
kişisel verilerin iş-

lenmesini sınır-
lamamakta, 

tam tersine 
veri temelli 
ekono-
mide daha 
rekabetçi 
bir nok-

tada olabil-
mek adına 

kişisel verile-
rin işlenmesine 

ilişkin usul ve 
esasları düzenlemekte-

dir. Diğer bir ifadeyle, Ka-
nunda kişisel verilerin 
korunması hakkı ile veri te-
melli ekonomi arasında bir 
denge tesis edilmesi gözetil-
mektedir.” 
Gerçekten de 6698 sayılı 
Kanun hükümlerinin katı bir 
şekilde uygulanması halinde 
bireylere üstün koruma sağla-
nırken, ekonominin zarar gör-
mesine ve toplumsal faydanın 
ıskalanmasına sebep olunabi-
lir. Ekonomi içerisinde ken-
dine oldukça geniş bir yer 
edinen ‘veri temelli sektör’ ile 
kişilerin özel hayatın gizliliği-
nin korunması arasında makul 
bir denge kurulmalıdır. Yani 
kişisel veriler işlenerek yaratı-
lan ekonomi, teknoloji ve pi-
yasa ile bu işin hammaddesini 
oluşturan insanlar arasındaki 
dengenin gözetilmesi amaç-
lanmaktadır.
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Dr. Yasin AYDOĞDU
aydogdu@kku.edu.tr

Kişisel verilerin 
korunması kanunu 
uyum süreci
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
ile Getirilen Yükümlülükler ve Bu Yükümlü-
lüklere Uyulmadığında Doğacak Sorumluluk
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Kuzey Makedonya'da 
yapılan erken genel 
seçimlerin ardından 

meclis başkanlığına ikinci 
kez Talat Caferi seçildi. Yeni 
meclis başkanının seçilmesi 
için yapılan oylamada, Arna-
vut partisi Demokratik Bü-
tünleşme Birliğinden (BDİ) 
Caferi'nin tekrar meclis baş-
kanı seçilmesi yönünde 62 
milletvekili evet ve 43 millet-
vekili hayır oyu kullandı. 
Buna göre Caferi, ikinci kez 
meclis başkanı seçildi. Cafe-
ri'ye karşı oy kullanan Make-
don partisi İç Makedon Dev-
rimci Örgütü-Makedonya 
Ulusal Demokratik Birliği 
(VMRO-DPMNE) milletve-
killeri, oylamanın ardından 
salonu terk etti. Sol (Levica) 

Partisi milletvekilleri de Ca-
feri aleyhinde oy kullanırken, 
seçimlerde "Şimdi Zamanı" 
sloganıyla ittifak kuran "Ar-
navutlar için İttifak" ve "Al-
ternativa" milletvekilleri oy-
lamaya katılmadı. 
Oylamanın ardından basın 
mensuplarına açıklamada 
bulunan Caferi, lehine oy 

kullanan Makedonya Sosyal 
Demokratlar Birliği (SDSM), 
BDİ ve Arnavut Demokratik 
Partisi (PDSH) milletvekille-
rine teşekkür etti. Caferi, 
"Görüş ve taahhütlerimde tu-
tarlı kalarak, evet ve hayır 
oyu kullandıklarına veya hiç 
oy kullanmadıklarına bak-
maksızın 120 milletvekilinin 

başkanı olacağım." dedi. 
Meclis başkanının seçilmesi 
için 120 üyeli mecliste 61 mil-
letvekilinin lehte oy kullan-
ması gerekiyor. Meclis başka-
lığına tekrar Caferi'nin 
seçilmesiyle, Kuzey Make-
donya tarihinde meclis baş-
kanlığını ikinci kez bir Arna-
vut yürütmüş oluyor. (AA)

TABANOVTSE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan ülkelerinden Sır-
bistan, olası yeni bir dü-
zensiz göçmen 

hareketliliğini engellemek 
amacıyla Kuzey Makedonya 

ile sınırına tel örgü çekmeye 
başladı. Kuzey Makedonya'nın 
Kumanova şehrine bağlı Taba-
novtse köyü yakınlarında işçi-
lerin yoğun bir şekilde sınıra 
dikenli tel çektiklerini görün-
tülendi. Sırbistanlı yerel yetki-
liler, sınıra tel örgü 

çekilmesinin Avrupa Birliği 
(AB) ile yapılan anlaşma kap-
samında olduğunu belirtirken, 
tel örgünün olası yeni bir dü-
zensiz göç dalgasını önlemek 
amacıyla alınmış bir tedbir ol-
duğunu söyledi. Özellikle 2015 
yılında, düzensiz göçmenler, 

Batı Avrupa ülkelerine ulaş-
mak için Yunanistan-Kuzey 
Makedonya-Sırbistan-Hırvatis-
tan güzergahını yoğun bir şe-
kilde kullanmıştı. Her gün 
yüzlerce göçmenin geçtiği Batı 
Balkan rotası, AB'nin kararıyla 
2016 yılında kapatılmıştı.

Yerel yetkililer, olası yeni bir düzensiz göçmen hareketliliğini önle-
mek amacıyla sınıra tel örgü çekildiğini açıkladı. Kuzey Makedon-

ya'nın Kumanova şehrine bağlı Tabanovtse köyü yakınlarında 
işçilerin yoğun bir şekilde sınıra dikenli tel çektiklerini görüntülendi

Belgrad’dan göçmenlere  
tel örgü engeli geliyor

Makalemizin başlığın-
daki sorusuna yazı-
mın en sonunda 

cevap vereceğim. Ama önce-
sinde sizlere birkaç şey anlat-
mak istiyorum. O zaman hadi 
buyurun. 
 
Akşam bilgisayarımın başın-
dayım. Whatsapp’tan bir 
mesaj geldi. Baktım, değerli 
bir dostumdan bir Youtube 
paylaşımı. Tam 15 yıl önce 
2005 yılında çekilmiş ve CNN 
Türk’de yayınlanmış Gazeteci 
Cüneyt Özdemir’in “Başba-
kan ile 24 saat “ isimli prog-
ramı. Belki birçoğunuz daha 
önce seyretmiş olabilir. Ben 
ilk kez seyrettim. Gerçi daha 
önce seyretmedim ama canlı 
olarak bizzat yaşadığım farklı 
ama benzer görüntülerdi. Ki-
mine göre nostalji, kimine 
göre hatıra, kimine göre de 
fabrika ayarları. Görüntüleri 
izleyince makamlardaki bir 
iki kişi hariç herkesin değişti-
ğini gördüm. Reisin yanında 
değişmeyen tek kişinin sevgili 
dostum özel kalem müdürü 
Hasan Doğan olduğunu gör-
mek ayrı bir onurdur.  
 
Tabiki devletin en üst makam-
larında koruma, teknik heyet, 
şöför, pilot, aşçı değişebilir. 
Güvenlik ve strateji gereği 
bunlar doğrudur. Aralarında 
vefat edenler, yaşlanıp yoru-
lanlar, mazerete olup gidenler 
veya maalesef hainlik yapıp 
gidenler olabilir.  Ancak, bu 
bir dava ise dava arkadaşları 
değişmez. Yola çıktıkların 
yolda bulduklarından pek çok 
kez daha iyidir.  
 
Peygamber efendimiz (SAV) 
ile ilgili güzel bir olay anlatı-
lır. Doğru bir olay olduğunu 
düşünüyorum ama yanlışımız 
varsa Allah (CC) affetsin. 
Olay şöyle gerçekleşir.  
Büyük cihatlar ve sıkıntılar-
dan sonra Mekke’yi müke-
reme fethedilir. Artık İslam 
devletinin yükselme zaman-
ları başlamıştır. İlk yıllarda 
peygamber efendimize (SAV) 
karşı savaşmış ama daha 

sonra hidayete ererek Müslü-
man olmuş bir sahabe olan 
Ebu Sufyan (RA) , bir gün 
Peygamber efendimizin 
(SAV) yanına gelir. Girişte 
bekleyen yardımcısı (Şimdiki 
deyimle özel kalem müdürü) 
Hz Enes’ten  ( RA) içeri gir-
mek için izin ister. Kendisine 
biraz beklemesi söylenir. Tam 
o sırada Hz. Ebubekir (RA) 
gelir. İçeri alınır. Ardından Hz 
Ömer (RA) gelir içeri alınır. 
Bunları görünce, Ebu Sufyan 
(RA) sorar: “Ben daha önce 
geldim, niye bekliyorum? “ 
Görevli cevap verir, “Yoo 
onlar senden çok daha önce 
bu davaya girmişlerdi.”  
 
2011 yılıydı. Sayın Cumhur-
başkanımız (O zaman başba-
kanımızdı.) Birleşmiş 
Milletler toplantısı için New 
York’a gidiyordu. Sağ olsun-
lar, bizi de onurlandırıp resmi 
heyete aldılar. Bunda özel 
kalem müdürü Hasan Doğan 
kardeşimin de katkısı oldu-
ğunu biliyorum. Allah hepsin-
den razı olsun. Tam 5 gün 
boyunca ABD’de Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı ile 
aynı program içinde oluk. 
Bizim için çok güzel bir anı 
ve tecrübe oldu. Devletin ya-
kından tanıma fırsatım oldu. 
Bu anlatılmaz, büyük bir şans. 
Ardından Reisle birlikte Ma-
kedonya, Arnavutluk, Kosova 
ve geçen yıl Sırbistan’a gittim 
ama ABD gezisi çok farklı idi. 
Çünkü O yıllar farklıydı. Cü-
neyt Özdemir’in yukarıda 
bahsettiğim programında ol-
duğu gibi benzer ve farklı bir 
nostalji. Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ile bire bir görüş-
mek, istişare etmek, sohbet 
etmek ayrı bir onurdu.  Ama 
şimdi artık çok yoğun, zaman 
yok, etraf maalesef kalabalık. 
Eskiden dava arkadaşları İz-
mir’i, İstanbul’u, Ankara’yı, 
Antalya’yı, Adana’yı yakın-
dan bizzat kendisine anlatabi-
liyordu. Güzeldi, 
bölgelerimizi ve sorunları an-
latmak adına bizim için büyük 
bir şanstı.  
Evet, Özlüyoruz.

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

İZMİR MEKTUBU
AK PARTİ’NİN  
İLK YILLARINI  

ÖZLÜYOR MUSUNUZ? 

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

TALAT CAFERİ İKİNCİ  
KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Sokak sanatlarının  
merkezi: TİRAN

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 
farklı şekillerde icra edilen 
sokak sanatları başkente ayrı 

bir hava katarken, Tiran'daki binaların 
duvarlarına çizilen resimler de yerli ve 
yabancı turistler ile vatandaşların ilgi-
sini çekiyor. Şarkıcı ve müzisyenlerden 
ressamlara kadar birçok sokak sanat-
çısı başkenti adeta canlı tutabilmek için 
sanatlarını tutkuyla icra ediyor.  28 ya-
şındaki  Arnavutluk  vatandaşı Franko 
Dine yaptığı açıklamada, bu resimde 
"büyük kardeş ve küçük kardeş" ola-
rak nitelendirdiği Arnavutluk ve Ko-
sova arasındaki dostluk ve sevgiyi, 
Arnavutlar arasındaki vatanseverliği 
resmetmeye çalıştığını belirtti. (AA)

Almanya, Hırvatistan’ın iki  
bölgesini riskli alan ilan etti

ROMANYALI BASIN MENSUPLARI  
Marmaris'te tedbirleri inceleyecek

BERLİN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Almanya, Hırvatistan’ın iki bölgesini 
yeni tip korona virüs salgınında 
riskli bölgeler listesine aldı. Al-

manya’da bulaşıcı hastalıklar alanında ça-
lışmalar yürüten ve hükümeti 
bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) 
riskli bölgeler listesini güncelledi. Hırva-
tistan’da  salgın vakalarının artış göster-
diği Split-Dalmaçya ve Sibenik-Knin 
bölgeleri ve Romanya’nın Valcea bölgesi 

bu listeye dahil edildi. Lüksemburg ve Ro-
manya’nın Mehedinti, Ialomita ve Timiş 
bölgeleri ise listeden çıkarıldı. Listede 
ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 
130 ülke riskli bölge kategorisinde bulu-
nuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 
İspanya ile Bulgaristan ve Romanya’daki 
çok sayıda bölgenin yanı sıra Belçika’nın 
Anvers kenti de riskli bölgeler arasında 
yer alıyor. Riskli bölgelerden Almanya'ya 
dönenlerin, negatif Kovid-19 testi suna-
madıkları takdirde 14 gün karantinaya 
girmeleri gerekiyor. (AA)

MUĞLA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Romanyalı basın men-
supları bir turizm şir-
ketinin düzenlediği 

organizasyonla Muğla'nın 
Marmaris ilçesine geldi. Ro-
manya'nın önde gelen tel-
evizyon, gazete ve dergi 
temsilcisi 9 basın mensubu-
nun 5 gün boyunca ilçenin ta-
rihi ve turistik yerlerini 
gezmesi için program ya-
pıldı. Bu kapsamda ilk olarak 
Marmaris Belediye Başkanı 
Mehmet Oktay'ı ziyaret eden 
Romanyalı gazeteciler, ilçe-
deki tedbirlere ilişkin bilgi 
aldı. Burada konuşan Oktay, 

turizm kenti Marmaris'te 
maske, sosyal mesafe ve hij-
yen kurallarından asla taviz 
vermediklerini belirtti. Gaze-
tecilerin ilçenin gönüllü tu-
rizm elçileri ve misafirleri 
olduğunu dile getiren Oktay, 
salgın olmasaydı ilçenin tu-
rizmde rekorlar yılı yaşayaca-
ğını kaydetti. Marmaris 
ziyaretleri kapsamında, reh-
ber eşliğinde köy ve körfez 
turuna da çıkacak Romanyalı 
gazetecilere, Kale Müze ve 
çevresi de gezdirilecek. Ro-
manya'da Marmaris izlenim-
lerini aktaracak gazeteciler, 
turistler, otel işletmecileri ve 
sektör temsilcileriyle de gö-
rüşmeler yapacak. (AA)



Maraş dondurmasına  
Prizren’de yoğun ilgi

4 Kosova Haberleri
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ANKARA  
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

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

ülkelerindeki lise ve üniversite 
öğrencilerinin sosyal, kültürel 
ve akademik açıdan gelişme-
leri için hayata geçirilen Koso-
va'daki "Balkan Gençlik 
Okulu"nda ders zili yeniden 
çaldı. YTB'den yapılan yazılı 
açıklamaya göre, yeni tip ko-
rona virüs  salgını nedeniyle 

ertelenen dersler, alınan sağlık 
tedbirleri çerçevesinde Koso-
va'da yüz yüze olarak tekrar 
başladı. Kosova'da öğrenciler 
Kovid-19 tedbirleri çerçeve-
sinde "çoklu zeka" ve "günü-
müzde medyanın etkisi" 
derslerine katıldı. Bosna Her-
sek, Karadağ, Kuzey Make-
donya, Sırbistan ve 
Yunanistan'da Balkan Gençlik 
Okulu online olarak devam 
ediyor. Arnavutluk’taki prog-
rama ise eylül ayında devam 
edilmesi planlanıyor. Balkan 

Gençlik Okulu, tarih, medeni-
yet, uluslararası ilişkiler, eko-
nomi, din, sosyoloji, felsefe, 
psikoloji gibi sosyal bilimler ile 
kültür, sanat ve kişisel gelişim 
alanlarında çeşitli eğitimler 
alan lise ve üniversite öğrenci-
lerinin kişisel gelişimlerine 
katkı sağlayarak kariyer plan-
lamalarına zemin hazırlıyor. 
Program kapsamında düzenle-
nen kültürel geziler, kitap 
okuma, film izleme, konser ve 
sergi gibi etkinlikler ise genç-
lere, Türkiye'yi ve ortak değer-

leri yakından tanıma fırsatı ve-
riyor. Balkan Gençlik Okulu, 
Balkan ülkelerinde faaliyet yü-
rüten sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler, araştırma mer-
kezleri, yerel eğitim kurumları 
ve enstitüler ile iş birliği ha-
linde yürütülüyor. Proje kap-
samındaki eğitim programları 
ve etkinlikler, Arnavutluk, 
Bosna Hersek, Hırvatistan, Ka-
radağ, Kosova, Kuzey Make-
donya, Sırbistan ve 
Yunanistan'da gerçekleştirili-
yor. (AA)

PRİZREN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk askeri Kosova'da 
yeni eğitim öğretim yılı 
öncesi birinci sınıf öğren-

cilerine okul çantası ve kırta-
siye malzemesinden oluşan 
setler dağıttı. Kosova'da barış 
gücü KFOR bünyesi altında 
1999 yılından bu yana görev 
yapan Türk askeri Kosova hal-
kına destek vermeye devam 
ediyor. Bu yılda Türk askeri, 1 
Eylül'de başlaması planlanan 
yeni eğitim öğretim yılında 
okula başlayacak birinci sınıf 
öğrencilerine okul çantası ile 
kırtasiye malzemelerinden 
oluşan setleri dağıttı. Kosova 
Demokratik Türk Partisi'nin 
(KDTP) Prizren'deki genel 

merkezi binasında setlerin da-
ğıtımı gerçekleşen törene Böl-
gesel Kalkınma Bakanı Enis 
Kervan, KDTP Genel Başkanı 
Fikrim Damka, KDTP Millet-
vekili Fidan Brina Jılta, T.C 
Prizren Başkonsolosu Serdar 
Özaydın, Kosova Türk Temsil 
Heyeti Başkanı Albay Savaş 
Yanar'ın yanı sıra ilkokul eği-
timcileri ile birinci sınıf Türk 
öğrencileri katıldı. Ayrıca, okul 
çantalarını ve kırtasiye malze-
melerinden oluşan setlerini 
alan öğrencilerin gülümseme-
leri kameraya yansıdı. KDTP 
Genel Başkanı ve Kosova Mec-
lis Başkan Yardımcısı Fikrim 
Damka, desteklerinden dolayı 
Türk askerlerine teşekkür etti. 
Tören ardından toplu hatıra 
fotoğrafı çekildi. (AA)

Mehmetçik’ten 
eğitim seti yardımı

PRİZREN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova, Kahramanmaraş'a 
ait Maraş dövme dondur-
macısına kavuştu. Türk ya-

tırımcılara teşekkür eden 
Kosovalılar, Maraş dondurmasına 
akın etti. Türkiye'deki iş insanları 
korona virüs salgınına rağmen 
Kosova'da yatırımlarını sürdür-
meye devam ediyor. Keçi sütün-
den yapılan Kahramanmaraş'ın 
yöresel lezzeti Maraş dondurma-
cısı Kosova'da ilk defa ülkenin 
güney bölgesinde yer alan Priz-
ren'de açıldı. Prizren'de turistlerin 
ağırlıkla bulunduğu Şadırvan'da 
Türk girişimcilerin açtığı iş yerleri, 
İstanbul'u aratmadı. www.haber-
ler.com’dan alınan bilgilere göre; 
İbrahim Doğru, Kosovalıların 
Maraş dondurmasını çok sevdi-
ğini söyledi. Lahmacun, pide ve 

geleneksel Türk mutfağına ait 
diğer lezzetlerin de yer aldığı res-
toran ve kafeler, hem dışarıdan 
gelen gurbetçiler hem de Prizren 
halkı tarafından ilgi görüyor. 
Mahmut Sezer de, işlerinin pan-

demi nedeniyle etkilenmesine rağ-
men durumdan memnun oldukla-
rını belirtti. Türk girişimciler 
korona virüs salgınına karşın Ko-
sova'da yatırımlarının devam ede-
ceklerini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri 
Uluslararası Gelişim Ofisi 
USAID tarafından Koso-

va’ya termal kamera bağışında bu-
lunuldu. Amerika Birleşik Devletleri 
Uluslararası Gelişim Ofisi USAİD, 
Dünya Sağlık Örgütü’nün Kosova 
Ofisi aracılığıyla havaalanında ve 
sınır kapılarında sağlık personeline 
yardımcı olmak için termal kamera 
bağışında bulundu. USAİD bağışı, 

Sağlık Bakanı Armend Zemaj tara-
fından düzenlene törenle teslim 
alındı. www.kosovaport.com  sitesi-
nin haberine göre: Sağlık Bakanı 
Zemaj, “Sağlık Bakanlığı ve Kosova 
Hükümeti, mümkün olan en iyi ça-
lışma koşullarını, sağlık personeli-
nin refahı ve ülke vatandaşları için 
en yüksek kalitede ve en güvenli 
hizmetleri sağlamak için sürekli ola-
rak çaba gösterecek.

ABD’den  
Kosova’ya  

termal  
kamera bağışı

Priştine’de korona ile  
mücadele şehitleri anıldı

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'da korona virüs sal-
gını ile mücadelede haya-
tını kaybeden sağlık 

çalışanları için anma töreni dü-
zenlendi. Korona virüs salgı-
nında en önde mücadele eden 
sağlık çalışanları için Kosova'da 
anma töreni düzenlendi. Koso-
va'da vaka ve can kayıpları art-
maya devam ederken, hayatını 
kaybeden sağlıkçıların sayısı da 
giderek artıyor. Ülke genelinde 
virüs nedeni ile hayatını kaybe-
den 13 sağlıkçı için Başkent Priş-

tine'de evlerin ışıkları 1 dakikalı-
ğına kapatıldı. Priştine Devlet 
Hastanesi'nin Acil Kliniğinin gi-
rişinde ise mumlar yakıldı. Kli-
nikteki törene Kosova Sağlık 
Bakanı Armend Zemaj, Sağlık 
Bakanlığına bağlı persone ve Ko-
sova Tabipler Odası Temsilcileri 
katıldı. Kosova Tabipler Odası 
Başkanı Dr. Pleurat Sejdiu da, 
Kosova vatandaşlarının sağlığını 
koruyarak verdikleri hizmetle-
rinden dolayı, korona virüsü ile 
mücadelede ön saflarda yer alan 
sağlık çalışanlarıyla gurur duy-
duklarını ifade etti. 
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ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Doğu Akdeniz'de müttefikleri 
Fransa, Mısır, İsrail ve Güney 
Kıbrıs'ın desteğine rağmen 

adım atamaz hale gelen Yunanis-
tan'da, beklendiği gibi manşetler yine 
Türkiye. Kathimerini gazetesi, gerçek-
leşecek Avrupa Birliği (AB) dışişleri 
bakanları zirvesinde Atina yönetimi-
nin Türkiye'ye karşı yaptırım çağrı-
sında bulunacağını bildiriyor. Yunan 
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 
"Josep Borrell'in Türkiye'ye yaptırım 
seçeneğini duyurmasını yoğun ilgi ile 
bekliyorum" cümlesini sayfalarına ta-
şıyan Kathimerini, ancak AB'nin bir 
numarası Almanya'nın farklı düşün-
düğünü belirtiyor. Gazeteye bilgi 
veren kaynaklar, zirvede daha önceki-
lerde olduğu gibi bir yaptırım kararı-
nın çıkmayacağını söylüyor. 
Kathimerini, yayımladığı bir başka 
haberde, yaptırımların masada oldu-
ğunu ileri sürmüştü. To Vima gazetesi 
ise, AB zirvesine ilişkin haberini 
"Doğu Akdeniz'de tansiyon düşmedi: 
Atina Türkiye'nin yeni meydan oku-
masına karşı AB'den yaptırım talep 

ediyor" başlığıyla sundu. Diplomasi 
alanındaki bir başka gelişme ise, ABD 
lideri Donald Trump'ın Yunanistan 
Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile 
ikinci kez telefon görüşmesi yapması 
oldu. Yunan medyası, Trump'ın Mit-
sotakis'e Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'la temaslarına 
ilişkin bilgi verdiğini aktarıyor. 
AB’nin Güney Kıbrıs ve Yunanis-
tan’ın yanında aldığı karar üzerine 
Yunan medyası sevinç çığlıkları at-
mayı sürdürdü. Öte yandan Türk 
Milli Savunma Bakanlığı, C Girit Ada-
sı'ndan kalkarak GKRY'ye doğru 
giden ve Navtex ilan edilen bölgeye 
yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 
uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 
uçakları tarafından önleme yapılarak 
bölgeden uzaklaştırılmıştır" dedi. Bu 
görüntüler de Yunan medyasında ya-
yınlandı ve uzun süre üzerine konu-
şuldu. 
 

BAE’NİN UÇAKLARI  
GİRİT’TE 

 
Yunan parlamentosu, Türkiye'nin 
'yok hükmünde' dediği Mısır'la deniz 
yetki alanı anlaşmasını kabul etti. 178 

'evet' oyuna karşılık 81 çekimser oyun 
ana muhalefet partisi SYRIZA tarafın-
dan verildiği belirtiliyor. Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mı-
sır'la yaptıkları anlaşma çerçevesinde 
Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaş-
maya karşı Girit'in güneyinde yeni 
adım atacaklarını açıklamıştı. Buna 
göre, Atina yönetimi Girit Adası'nın 
güneyindeki kıta sahanlığını da 12 
mile çıkarmayı planlıyor. Doğu Akde-
niz'de üçüncü gününe giren Yunanis-
tan tatbikatında ise bugün yeni bir 
cephe açıldı. Yunanistan ve Türki-
ye'nin azılı düşmanı Birleşik Arap 
Emirlikleri, birlikte yeni bir tatbikata 
girişti. Libya'dan Suriye ve Filistin'e 
her alanda Türkiye'nin karşısında yer 
alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Girit 
Adası'ndaki Suda hava üssüne gön-
derdiği dokuz savaş uçağının fotoğ-
rafları Yunan Savunma Bakanlığı 
tarafından yayınlandı. Cuma günü ise 
iki ülkenin tatbikata başladığı duyu-
ruldu. 
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suda üs-
süne dört adet de nakliye uçağı yolla-
dığı gelen bilgiler arasında. Söz 
konusu üsse, daha önce de Fransız 
Rafale jetleri iniş yapmıştı. Tatbikatın 

ikinci gününde Türk ve Yunan savaş 
uçakları Akdeniz üstünde burun bu-
runa gelmiş, Yunan medyası Kıbrıs 
açıklarından Girit'e dönen jetlerin 
önünün Türk savaş uçakları tarafın-
dan kesildiğini belirtmişti. 'Eunomia' 
adı verilen tatbikat, Kıbrıs Adası'nın 
batısıyla Girit'in doğusundaki bölgede 
yapılıyor ve Oruç Reis'in arama yap-
tığı bölgeyle çakışıyor. Tatbikata bir 
fırkateyn ve üç Rafale jetiyle katılan 
Fransa'dan ise, hafta içinde Türkiye'yi 
tehdit eden bir açıklama gelmişti. 
Fransa Savunma Bakanı Florence 
Parly ise Twitter mesajında Doğu Ak-
deniz'in gerilim bölgesine dönüştü-
ğünü belirtip, "Uluslararası hukuk bir 
istisna değil norm haline gelmeli. 
Doğu Akdeniz bazılarının hırslarının 
oyun alanı değil, ortak çıkarların tem-
sil edildiği bir yer olmalı" dedi. Fran-
sız bakanın isim vermeden Türkiye'yi 
hedef almasını büyük bir mutlulukla 
karşılayan Yunan medaysı, Paris yö-
netiminin Ankara'ya mesaj verdiğini 
savundu. Amerikan Associated Press 
(AP) haber ajansı ise, "Türkiye ve Yu-
nanistan'ın savaş tehditlerinin arka-
sında ne var?" başlığıyla bir analizi 
dünyaya servis etti. (AA)

Yunanistan’ın kurmaya çalıştığı şer cephesi giderek artıyor. Fransa, Mısır, 
İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kıbrıs ve son olarak Avrupa Birliği...

Ahmet GÖKSAN

DİKKATİN  
ADIMI

"Kıbrıs Türklerini toplumlararası görüş ma-
sasına mahkum etmekle, kendilerini uluslar-
arası arenaya rakipsiz bir propaganda 
galerisi haline getirmişlerdir. Bu açıdan ba-
kıldığında 1977-1979 ilke anlaşmalarının da 
Rum liderliği için bir anlam taşımadığı gö-
rülür. Bunlar imzalarını “vatan millet” 
adına atarlar ve yine “vatan ve milletin üst 
çıkarları öyle gerektirdi” diye reddetmekten 
çekinmezler"1983 

    Dr. Fazıl KÜÇÜK 
 

Amerika ile Çin arasındaki ekonomik 
savaş dünyadaki gerilimi de arttır-
maya devam ederken Amerika'daki 

başkanlık seçimi konusunda da gerilim ya-
şanıyor. Hele ki Demokrat Parti’nin Başkan 
adayı Bay Joe Biden'in yardımcılığına Asya-
Afrika kökenli siyah olan Kaliforniya Sena-
törü Bayan Kamala Harris'in seçilmiş olması 
Türk Amerikan ilişkilerinin iyice gerilme-
sine neden olacaktır. Amerikan yönetimleri 
bugüne değin bölge dengelerini kısmen de 
olsa korumaya özen gösteriyorlardı. 
Kamala Harris'e gelince, özgeçmişindeki 
perdeyi fazla aralamadan kötü kokuların gel-
diğine tanık oluyoruz.1915 olaylarının Er-
meni Soykırımı olarak tanınmasına destek 
veriyor olmasının yanı sıra Türkiye'nin aley-
hine olan bazı eylemlerde adeta başrol oyun-
cusu gibi davranıyordu. Trump ise Bayan 
Harris'in adaylığının belirlenmesi sonrasında 
"Doğru olmayan pek çok hikaye anlatan 
kişi" tanımlamasını yapıyordu. Bu söylem 
tencerenin dibinin siyahlığı ile birebir örtü-
şüyor. Birini alıp ötekine vurmaya gerek ol-
madığını düşünüyoruz. 
Orta Doğu her zamankinden daha fazla kay-
nıyor. İsrail’in bölgede Araplarla yaşadığı 
çatışmaların şimdilerde Amerikan yönetimi-
nin baskısı ile barışa doğru yön almaya baş-
ladığını çekinceli olarak da belirtmek 
istiyoruz. Arap İsrail ilişkilerinin Filistin ek-
seni ile şekillendiği biliniyor. İsrail Batı Şe-
ria'daki bazı bölgeleri ilhak etme 
girişimlerini şimdilik ertelediğini açıklıyor. 
Temel gerekçe olarak bazı ülkelerle imzala-
dığı barış anlaşmasının yanı sıra esas nede-
ninin işgal altında daha fazla Filistinlinin 
olmasının kendi güvenliği için tehlike oluş-
turacağını gösteriyor. 
Arap ülkeleri arasında var olan çekişmelerle 
birbirleri ile olan kavgalar bugüne dek oluş-
turulan Filistin uyuşmazlığının çözümünü 
esas alan politikaları da zaafa uğratacaktır. 
Bazı Arap ülkelerinin İsrail'le işbirliği yapı-
yor olmalarının ilk kez yaşanmadığı bilini-
yor. Bu yönlü yaklaşımın devam etmesi 
Filistinlilerin yeniden ihanete uğramalarının 
yeni bir göstergesi olarak tarihin kayıtlarına 
geçecektir. 
Kıbrıs Rumlarının AB üyeliğine alınmasını 
Türkiye'yi sürekli olarak tehdit etmeye baş-
ladıklarının başlangıç tarihi olarak okunması 
gerektiğini düşünüyoruz. Arkalarına taktık-
ları ülkelerden başta Yunanistan olmak 
üzere kraldan fazla kralcılık türküsü çığıran-
ların önde gideni olan Fransa'yı da saymak 
gerekiyor. Adanın güneyinde askeri bir li-
mana sahip olduktan sonra yukarıda yazdığı-
mız tavrını her fırsatta sergiliyor. Bay 
Emanuel Macron'un batı Akdeniz'de sahili 
var diye Doğu Akdeniz'e sahip olmaya çalış-
tığı bu oyunun artık görülmesi kaçınılmaz-
dır. Fransa'nın daha fazla mendil 
büyüklüğündeki ülkenin oyuncağı olmaktan 
vazgeçeceğini ummak istiyoruz. 
Güneydeki Rum yönetiminin Türkiye'nin 
Doğu Akdeniz'de attığı adımlar konusunda 
AB'ni yardıma çağırması fos çıktı. AB'nin 
ordusu olmadığından müdahale etme gücü 
bulunmuyor. Amerika ve Rusya ise ucu ken-
dilerine dokunmadığı noktaya kadar kıllarını 
bile kıpırdatmayacaklarını kibarca açıkladı-
lar. Buna karşın Fransa ise kendisine verilen 
üs nedeniyle ayakaltında dolaşmayı yeğle-
diği ve Türkiye'yi hedef alarak 'Ben güçlü-
yüm' mesajını Rumlara vermek için 
konuşuyor. 
Bölgemizin yeni şekillendirilmeye çalışıl-
dığı bu dönemde bizler Ekim ayında yapıla-
cak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine 
hazırlanıyoruz. Yapılacak olan seçim bu-
güne değin yapılan seçimler dikkate alındı-
ğında en bol adaylı seçim olacak gibi 
görüntü veriyor. Bu görüntü toplumun ne 
kadar parçalara ayrıldığının da bir göstergesi 
gibidir. 
Her olasılığa karşı adımlarımızı daha dik-
katli atarak kalıcılığımızın pekiştirilmesi ge-
rekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk Yeniden İnşa Ba-
kanı Arben Ahmetaj, ülkede 
geçen yıl meydana gelen 

depremin ardından 500 konut inşa 
etme taahhüdünü uygulamaya 
koyan Türkiye'ye teşekkür etti. Ah-
metaj, Kurbin Belediyesi’ne bağlı 
Laç bölgesinde 500 konutun inşası-
nın sürdüğü alanda incelemede bu-
lundu. Ahmetaj'a Kurbin Belediye 
Başkanı Majlinda Cara ve inşaat ça-
lışmalarında yer alan Albayrak şir-
keti temsilcileri eşlik etti. 
Yetkililerden bilgi alan Ahmetaj, bu-
radaki konuşmasında, bölge halkı 
için önemli bir gün olduğunu ifade 
ederek, "Hükümet olarak bizim için 
bugün verilen sözün tutulduğunu 
onayladığımız bir tarihtir. Bir sene 
içinde vatandaşlara anahtarlarını 
teslim etmek üzere tekrar gelece-

ğiz." değerlendirmesinde bulundu.  
Bu kapsamda konutlar, kamuya 
açık alanlar, ticaret merkezi ve okul 
inşa edileceği bilgisini paylaşan Ah-
metaj, "Türk halkına, Türk hüküme-
tine, şahsım ve Başbakan Edi Rama 
ile sürekli temas halinde olan (Tür-
kiye Çevre ve) Şehircilik Bakanına 
tekrardan teşekkür etmek istiyo-
rum. Tabii ki de verdiği sözü tut-
tuğu için Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a teşekkür ediyorum." 
dedi. Kurbin Belediyesi Başkanı 
Cara da bölgenin yaşadığı zorluğun 
ardından normal hayata dönülmesi 
için bir adım atıldığını belirterek, 
"Kurbin sakinlerinin normal hayat-
larına dönmeleri için verdikleri tüm 
desteklerden dolayı Türk halkı, 
Türk hükümeti, Cumhurbaşkanı Er-
doğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi 
Rama'ya kalbi teşekkürlerimi ileti-
yorum." ifadelerini kullandı. (AA)

Gerile Gerile 
ip kopacak!
Gerile Gerile 
ip kopacak!
Gerile Gerile 
ip kopacak!
Gerile Gerile 
ip kopacak!
Gerile Gerile 
ip kopacak!
Gerile Gerile 
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500 KONUT İÇİN TİRAN’DAN 
ANKARA’YA TEŞEKKÜR…

Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan'a dost çağrı
Milli Savunma Bakanı Hulusi 

Akar, sorunların diyalogla çö-
zülmesinden yana olduklarını 

belirterek, "Diyaloga açığız. Biz barış, 
huzur istiyoruz ama hakkımızı, huku-
kumuzu da istiyoruz. Çocuklarımızın, 
torunlarımızın geleceği için de neyse o 
sorumluluğu da yerine getirmek istiyo-

ruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde 
Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse 
biz onları burada ağırlamaktan mem-
nuniyet duyarız. Uzmanlar gelsinler, 
konuşalım, görüşelim" dedi. Doğu Ak-
deniz ve Ege'deki gelişmelerin ardın-
dan Yunanistan ile yaşanan gerginlikle 
ilgili Türkiye'nin duruşuna yönelik 

soru üzerine Akar, "Daha önceki muha-
tap ve mevkidaşlarımızla daha önceki 
dönemde Genelkurmay Başkanı sonra-
sında Savunma Bakanı olarak yaptığı-
mız görüşmelerde belli bir noktada 
mutabakat sağladık. Herhangi bir tah-
dit olmaksızın kendi aramızda, uzman-
lar arasında bunları görüşelim diye. 

15-20 kişilik bir heyet seçtik biz Atina'ya 
gönderdik. Teknik bir mesele konuşa-
lım, her şeyi aklımızın arkasında bir şey 
kalmasın, her şeyi masaya koyalım 
açıkça görüşelim dedik. Fakat buradaki 
kural şu bütün meseler hiçbir mesele 
çözülmeyecek. Buna göre konuşalım" 
ifadelerini kullandı. (AA)
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İsmet ARAS

ÖFKE  
KONTROLÜ

Sosyal yaşantımızda öfke hep vardır is-
tesek te istemesek te öfke insanın doğa-
sında vardır. Öfke, doğal ve geçici bir 

duygudur, her insan yaşar. Öfkenin derecesi 
şiddetli fakat geçicidir. Bazen öfkenin seyri 
insanın kişiliğine, eğitimine  yaşadığı bölge-
nin iklim koşullarına göre hatta yörenin bes-
lenme  şekillerine göre farklılık gösterebilir. 
Karadeniz bölgesinde büyüyen insanlar 
çabuk öfkelenir fakat kısa sürer tabiri caizse 
buna halk dilinde “saman alevi” denir. 
 
          Karadeniz insanı mısır ekmeğini çok 
sever her “ne kadar azalma göstermişse de 
“mısırda bitkisel alkol vardır ister ister iste-
mez duygularını etkilemektedir aslında 
özünde sıcak ve sevecen insanlardır. öfkeli 
insan sesini yükseltir, dış uyarılara hemen 
hemen kapalıdır. Öfkenin sosyal hayatımızda 
neden ve tetikleyen birçok nedeni vardır, ai-
lede anne ve babanın sorunları ve anlaşama-
maları, ekonomik nedenler, haksızlığa 
uğradığına inanma duygusu. İşyerinde çalı-
şanlar arasında taraflı ve kayırılma duygu-
suna kapılma, trafikte haksızlığa uğradığına 
inanma. 
 
Yetersizlik, acizlik, kıskançlık, korku, en-
dişe, yalnızlık, itilmişlik ve de anlaşılama-
mak öfkeyi ortaya çıkaran duygulardır. 
Öfkenin kaynağı olan bu duyguları paylaşa-
bildiğiniz, anlayabildiğiniz ve doyurabildiği-
nizde aktarımı da daha olumlu olacaktır. 
Önemli olan sinirinizin ve öfkenizin saldır-
gan davranışlara ve kine dönüşmemesidir. 
 

YENİ BİR GÜN 
 
   Evinizde aile içerisinde gerginlik yaşamış 
ve iyi bir gece geçirmemiş olabilirsiniz, işe 
gitmek için evden çıkmadan önce mutlaka 
kahvaltı yapmalı aç işe gitmemeli aile birey-
lerinizle mutlaka hoş bir veda yapılmalı kafa-
nızdaki sorun bir kenara bırakılmaya 
çalışılmalı yeni bir güne hoş duygularla baş-
lanılmalı unutmayalım ki, güne nasıl başlar-
sanız öyle biter. 
  
  Eğer araba kullanıyorsanız işe geç kaldım 
duygusuyla hareket edilmemeli gerekiyorsa 
başka arabalara yol verilmeli ve gerektiğinde 
yayaların geçmesine müsaade edilmeli bu 
davranışların sonucunda size verilen teşekkür 
anlamında vücut dili ile dönüşüm size iyi ge-
lecek iyi hissettirecektir. 
 
  İşyerinize geldiğinizde ilk karşılaştığınız 
veya asansörde karşılaştığınız kişilere tanıyın 
veya tanımayın “günaydın” deyin merhaba-
laşın size iyi gelecektir. İşyerinde mesai arka-
daşlarınıza mutlaka günaydın deyin pozitif 
davranmaya çalışın pozitif dönüşüm sizi ra-
hatlatacaktır. gün içerisinde mesai saatleri 
içerisinde iş arkadaşları veya yöneticinizle 
haksızlığa uğradığınız düşüncesiyle gerginlik 
veya tartışma yaşarsanız tartışma anında söz-
cüklere dikkat edilmeli kırıcı olmamalı ile-
ride pişmanlık yaşamamak için dönüşü 
olmayan yola girmemeye çalışılmalı unutma-
yın siz orada yine çalışacaksınız, öncelikle 
derin bir nefes alıp duyguları iyi yönlendir-
meye çalışılmalı hatta “daha sonra “ konuşa-
lım diyerek ortamdan kısa bir sürede olsa 
uzaklaşılmalı. tartışmayı gergin ortamda sür-
dürmek sorunu çözmeyecek iş veriminiz ve 
modunuz düşecektir. Bu davranışınız kaç-
mak ya da mağlubiyet değildir aksine öfke 
kontrolüdür. sorununuz veya işle ilgili bir en-
dişeniz varsa sağlıklı ve rahat bir ortamda il-
gili kişiyle konuşulmalı. 
 
       İşyerinizde veya sosyal hayatınızda sizin 
bir sıkıntınız olduğunu düşünüp bir arkadaşı-
nız “neyin var, bir sıkıntın mı var? Konuş-
mak ister misin? “ diye sorduğunda 
kafanızdaki sorunun etkisiyle ters ve olum-
suz  “sana ne, bir şey yok” gibi tepki verme-
yin o an konuşmak itemiyorsanız daha sonra 
gibi söylemlerle erteleyin size özelse konuş-
mayabilirsiniz ama başka konuda olsa mut-
laka konuşun sizi rahatlatacaktır. Unutmayın 
arkadaşınız size “neyin var?” diye soruyorsa 
size değer veriyordur ve kendinizi şanslı ad-
ledin. Gün içerisinde her ne olumsuzluk ya-
şarsanız yaşayın evinize gittiğinizde mutlaka 
pozitif olmaya güler yüzlü olmaya çalışın so-
runları kapının önüne bırakmaya çalışın 
akşam yemeğini muhakkak beraber yemeğe 
çalışın bu bütünleştirecek güçlü kılacakır. 
Sorunuz konuşabileceğiz bir sorunsa aile-
nizle uygun muhabbet havasında paylaşın. 
Gün içerisinde her ne yaşarsanız yaşayın eşi-
nizle mutlaka birbirinize sımsıkı sarılın.

BURSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Nilüfer Belediyesi, BAL-
KANTÜRKSİAD ile Kütür 
ve Turizm Bakanlığı Yurt-

dışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı ortaklığıyla Nilüfer’e 
“Minia Balkantürk Açıkhava Mü-
zesi” kazandırıyor. Projenin proto-
kolünü imzalayan Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem, 
“Bu proje Balkanlarla aramızda 
kültürel bir köprü olacak” dedi. 
www.haberler.com’a göre; Balkan 
kültürü Nilüfer’de oluşturulacak 
açık hava müzesinde yaşatılarak 
genç nesillere aktarılacak. Nilüfer 
Belediyesi’ne ait bin 500 metreka-

relik alanda hayata geçirilecek 
olan “Minia Balkantürk Açıkhava 
Müzesi” için ilk adım atıldı. Nilü-
fer Belediyesi, BALKANTÜRK-
SİAD ile Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı iş 
birliği ile kente kazandırılacak olan 
açık hava müzesi için Balkantürk 
Evi’nde protokol töreni düzen-
lendi. Protokol törenine Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay Erdem, 
AK Parti Bursa Milletvekili Atilla 
Ödünç, BALKANTÜRKSİAD Baş-
kanı Berat Tunakan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Balkantürk Eği-
tim Vakfı Başkanı Aytuğ Onur ka-
tıldı. 
BALKANTÜRKSİAD Başkanı 
Berat Tunakan ile birlikte iş birliği 

protokolüne imza atan Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay Erdem, 
üçlü ortaklıkla hayata geçirilecek 
bu kültür projesini çok önemsedik-
lerini belirtti. Erdem, “Bu proje 
Balkanlarla aramızda kültürel bir 
köprü olacak” dedi. 
Projede teknolojiden de yararlan-
dıklarını belirten BALKANTÜRK-
SİAD Başkanı Berat Tunakan, 
“Açık hava müzesini gezenler cep 
telefonları ile karekod okutarak 
burada sergilenecek eserlerin içini 
film olarak izleme imkanı bulacak. 
Genç neslin, Balkan ülkelerindeki 
Osmanlı Türk eserlerini görmesi, 
tanıması bizi de mutlu edecek. Te-
mennimiz o günleri hep beraber 
görmek” diye konuştu. 

H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Konak Belediye Başkanı Abdül 
Batur, Atilla Mahallesi’nde ya-
pımı tamamlanan ve içerisine 

yerleştirilecek Mübadele Anıtı için gün 
sayan Mübadele Parkı’nda inceleme-
lerde bulundu. Konak’ın en yeni parkı 
olan Mübadele Parkı’nda Eşrefpaşa Gi-
ritliler Derneği Başkanı Ali Peynirci, der-
nek yönetim kurulu üyeleri ve mahalle 
sakinleriyle de buluşan Başkan Batur, 
Mübadele Anıtı için de yer tespitinde 
bulundu. Mahalle sakinlerinden parkla 
ilgili taleplerini alan Başkan Batur, diki-
lecek ağaçlardan çocuk oyun gruplarına 
kadarparkla ilgili her konuda öncelikle 
bölge halkının isteklerini dikkate aldık-

larını söyledi. Mahalle sakinleri de önce-
den atıl durumda bulunan arsanın oyun 
parkı ve yeşil alana dönüştürülerek Mü-
badele Parkı ismini almasından duy-
dukları mutluluğu Başkan Batur ile 
paylaşarak teşekkür etti. En çok çocuk-
ları sevindiren park, aynı zamanda Ko-
nak’a yeni bir yeşil alan kazandırdı.  
 

ATİLA SAKİNLERİ 
 
Mübadele Parkı’nın barışın dilini, ortak 
bir geçmişi, özlemi ve umudu sembol-
leştiren bir özellik taşıdığına dikkat 
çeken Başkan Batur, şunları söyledi: 
“Kentte yeni yeşil alan ve parklar oluş-
turma hedefimizi gerçekleştirirken önce 
bölge halkının ihtiyaçlarını gözetiyor, 

onların fikirlerini soruyoruz. Atilla Ma-
hallesi de Giritli hemşerilerimizin ço-
ğunlukta olduğu bir mahallemiz. 
Burada, onların hatıralarını yaşatacak, 
geçmişin acılarını barışçıl ve umut dolu 
bir noktada buluşturacak bir park tasar-
ladık. Parkımıza barışın simgesi, 100 ya-
şına yakın iki zeytin ağacı diktik. Bu 
kadim ağaçlar, mübadelenin iki tarafını 
ve barışı parkımızda sembolleştirecek. 
Parkımıza bir de mübadele günlerini an-
latan sanatsal bir heykel kazandırıyoruz. 
Heykel yapım aşamasında ve Mübade-
lenin yıldönümünde parkımıza yerleş-
tirmeyi istiyoruz. Üçyol Meydanı’ndan 
da gözükecek heykel ile mübadelenin 
yaşattığı ortak duygular, ortak anılar da 
simgeleşecek.” 

Kemal KISA
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Nilüfer’e YTB’den 
Minia Balkantürk
Nilüfer Belediyesi, BALKANTÜRKSİAD ile Kütür ve Turizm Bakan-
lığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ortaklığıyla 

Nilüfer’e “Minia Balkantürk Açıkhava Müzesi” kazandırıyor

“Mübadelenin yaşattığı duygular simgeleşecek”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
yardım eli Sırbistan’a uzandı
BURSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bursa, korona virüs sebebiyle 
zor günler geçiren Sırbis-
tan’ın Sancak Bölgesi’nde 

yaşayan Boşnak Müslümanlara 
insanî ve tıbbî yardım malzemesi 
gönderdi. Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi öncülüğünde sivil toplum 
kuruluşları ve hayırseverlerin de 
katkılarıyla gerek yurt içi gerekse 
de başta Balkanlar olmak üzere 
yurtdışında ihtiyaç sahiplerinin 
her zaman yanında olan Bursa, bu 
defa yardım elini Sırbistan’a 
uzattı. Korona virüsle mücadelede 
zor günler geçiren Sırbistan’ın 
sancak bölgesinden gelen yardım 
talepleri doğrultusunda ülke ge-
nelinde bir yardım seferberliği 
başlatılırken, organizasyonun 
Bursa ayağında toplanan insanî ve 
tıbbî yardım malzemeleri Bur-

sa’dan yola çıktı. Türkiye Sırbistan 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Mustafa Esgin’in 
de aktif olarak rol aldığı yardım 
organizasyonuna başta Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi olmak üzere 
Osmangazi, İnegöl, Mustafake-
malpaşa ve Karacabey Belediye-
leri ile Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası, Doruk Sağlık Grubu ve 
Karmed Medikal de destek verdi. 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, korona virüsle 
mücadelenin tüm dünyada 
devam ettiğini hatırlattı. Tür-
kiye’de uygulanan salgınla müca-
dele yöntemlerinin özellikle sağlık 
alanında bütün dünyaya örneklik 
teşkil ettiğini diye getiren Başkan 
Aktaş, “Salgın süreci boyunca, ül-
kemizin dünyanın farklı ülkele-
rine yaptığı tıbbi yardımlar da 
takdirle karşılanıyor. Dünya ile 
aynı anda mücadelemizi sürdü-

rürken aynı zamanda ihtiyaç sa-
hibi ülkelere gönderdiğimiz yar-
dımlar, aynı zamanda ülkemizin 
gücünü de göstermektedir. Covid-
19 ile mücadele etmek için, Sırbis-
tan’ın Sancak bölgesinde yaşayan 
kardeşlerimiz Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
bir mektup gönderdiler. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 
tüm Türkiye’de bu bölgeye gön-
derilmek üzere sağlık malzemeleri 
toplanmaya başladı. Bizler de 
Bursa ayağında tedarik edilen 
malzemeleri gönderiyoruz. Yar-
dım tırımızın içinde cerrah maske, 
steril eldiven, tulum, el dezenfek-
tanı, termometre, oksimetre, tansi-
yon aleti, ateş ölçer, ultrason 
cihazı gibi malzemeler bulunuyor. 
Sancak’taki kardeşlerimize en 
kalbi selamlarımızla birlikte, geç-
miş olsun dileklerimizi de iletiyo-
ruz” dedi. (AA)

Türk dış siyaseti son yıllarda büyük 
bir dönüşüm yaşamaktadır. Tür-
kiye, önceki yıllarda içine kapanık 

ve daha ziyade kendi sorunlarıyla boğuşan 
bir ülke izlenimi verirken, özellikle son 
birkaç yılda bu durumun büyük ölçüde de-
ğiştiği gözlenmektedir. Türkiye, artık Bal-
kanlar’dan Kafkaslar’a; Ortadoğu’dan 
Afrika’ya kadar birçok bölgede gerek as-
keri gücüyle gerekse de devlet ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla varlığını sürdür-
mektedir. Hiç şüphesiz bu değişimde, dış 
siyaset alanında izlenen stratejilerin revize 
edilmesi kadar güvenlik stratejilerinin de 
yeniden ele alınması ve savunma sanayi-
inde büyük oranda yerliliğin sağlanması-
nın da etkileri bulunmaktadır.  
Türkiye, sınırları dışında halihazırda Lib-
ya’da, Suriye’de, Irak’ta operasyonel bir 
biçimde askeri gücüyle faaliyet göster-
mekte, ayrıca Balkanlar da dahil olmak 
üzere birçok bölgede askeri üs ve personel 
bulundurmaktadır. Önceki yıllarda Türki-
ye’nin Balkanlardaki mevcudiyeti daha 
çok kültürel alanda hissedilirken, günü-
müzde ise Türkiye’nin değişen dış ve gü-
venlik siyaseti neticesinde çeşitli Balkan 
ülkeleri ile askeri işbirlikleri de gündeme 
gelmektedir. Bunun en iyi örneklerinden 
birisi de Türkiye ile Arnavutluk arasında 
daha önce imzalanan mali ve askeri işbir-
liği anlaşmasının yakın zaman önce Arna-
vutluk meclisi tarafından onaylanmasıyla 
yaşanmıştır. Anlaşmanın meclis tarafın-
dan onaylanmasından önce milletvekili 
Elona Gjebrea yaptığı konuşmada, "Ülke-
mizin stratejik ortağı Türkiye, savunma ve 
ulusal güvenlik programına uygun olarak 
askeri lojistik de dahil olmak üzere çeşitli 
alanlarda Arnavutluk’u sürekli olarak des-
teklemiştir" diyerek memnuniyetini ifade 
etmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere 
Türkiye’nin Balkanlarda gerçekleştirdiği 
askeri işbirlikleri bölge devletleri tarafın-
dan da olumlu karşılanmaktadır. Bu duru-
mun bir diğer örneği ise Macaristan’ın 
Türk yapımı zırhlı muharebe aracı Ejder 
Yalçın’ı tercih etmesidir. Gelecekte de bu 
gibi örneklerin giderek artacağı kuvvetle 
muhtemel görünmektedir.  
Sonuç itibariyle, Türkiye’nin Balkan böl-
gesindeki gerek askeri gerekse diğer alan-
lardaki varlığı yolsuzluk, rüşvet, zayıf 
ekonomik yapı, başarısız siyasi idare gibi 
birçok soruna sahip olan ve ABD, AB, 
Rusya hatta Çin gibi birçok aktörün güç 
mücadelesine sahne olan Balkan devletleri 
açısından "istikrar" anlamına gelecektir. 
Bu sebeple de Türkiye, bölgede tesis ettiği 
askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel işbir-
liklerini olabildiğince arttırarak sürdür-
meye gayret etmelidir…  
 
Faydalanılan Kaynaklar 
http://ssdergilik.com/tr/HaberDergilik/Ar-
navutluk-Meclisi-Turkiye-ile-askeri-is-bir-
ligi-anlasmasini-onayladi 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/arnavut-
luk-meclisi-turkiye-ile-askeri-is-birligi-
anlasmasini-onayladi/1920262 
https://www.aa.com.tr/tr/gunun-baslik-
lari/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-tur-
kiye-balkanlardaki-en-guclu-ulkedir/1137
990 
https://tr.euronews.com/2020/01/17/tur-
kiye-nin-yabanci-topraklarda-askeri-var-
ligi-ne-hangi-ulkelerde-us-bulunduruyor 
https://www.defenceturk.net/macarista-
nin-zirhli-arac-tercihi-ejder-yalcin
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Ergun DUR

9 EYLÜL.. 
EGE’NİN İNCİSİ.. 

İZMİR’İN  
KURTULUŞU..

Ege’nin incisi güzel İzmirimizin kurtuluşunun 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli bir 
yer tutar.  2020 yılında bu nadide şehrimizin üz-

erinde rahat ve özgürce dolaşıyorsak, 9 Eylül 1922 
yılında kurtuluş mücadelesini canı pahasına veren 
atalarımızın bize bu vatanı” Ölürsem ŞEHİT, kalırsam 
GAZİ“ anlayışıyla emanet etmesi sayesindedir.  Öyle 
kolay kazanılmadı. Bakın İzmir’e ilk giren Türk süvari 
müfrezesi kumandanı Hükümet Konağı’na şanlı 
bayrağımızı çeken kahraman Binbaşı Şerafettin (İzmir) 
anlatıyor: 
“Eylülün sekizinci günü sabahleyin saat on birde süvari 
kolordusunu teşkil eden fırkaların kol başları Manisa 
önüne geldikleri zaman Manisa kasabası alevler içinde 
yanıyordu. Burada gördüğümüz manzara cidden fecî idi. 
Yollar, sokaklar şehit edilmiş Müslüman cesetleri, şuraya 
buraya atılmış her nevi eşya ile dolu idi. Dehşet içinde 
kalan ahaliden düşman zulmünden kurtulabilenler 
bağlara, derelere iltica etmişlerdi. Bu esnada bizi gören 
perakende düşman efradı da ateş etmeye başlamıştı. Bu 
efrat fırkanın muhtelif kıt’aları tarafından kuşatılarak esir 
edildiler. Bundan sonra kıtaat tekrar İzmir üzerine seri 
yürüyüş halindeki düşmanla teması muhafaza ediyorduk. 
Sabuncu Boğazı’na girdikten sonra, Bornova’nın şark 
sırtlarında mevki almış düşman kuvvetleriyle muhareb-
eye tutuştuk. Geceyi boğazda geçirdikten sonra Eylülün 
dokuzuncu günü sabahleyin Kaymakam Reşat Bey 
kumandası altında bulunan alayımız, aldığı emir üzerine 
orada tevakkuf etmeyerek İzmir üzerine harekete geçti. 
Reşat Bey alayın üçüncü bölüğünü uc bölüğü olarak ileri-
den harekete ve beni de bölüğü idareye memur etmişti. 
alayımızın diğer bölükleri de arkadan geliyordu. Sabuncu 
Boğazı’ndan çıkar çıkmaz bütün ihtişamiyle Akdenizin 
kıyısında uzanan İzmir’i gördük. Senelerden beri derin bir 
tahassürle özlediğimiz İzmir, şimdi gözümüzün önünde 
idi. Nihayet biraz sonra ona da kavuşacaktık. 
Bu esnada heyecanımız fevkalâde artmış, gözlerimiz sev-
inç yaşlarıyla dolmuştu. Bütün sür’atimizle İzmir’e doğru 
koşuyorduk. 
 

BORNOVA’DA ATEŞ 
 
Bornova kasabası kenarına geldiğimiz zaman, 
Bornova’nın şimalî garbî sırtlarında düşman ateşine 
maruz kaldık. Üçüncü bölük kumandanı İskender Beyle 
beraber dürbünle tarassut ettik. Düşman bize o kadar 
ehemmiyetli görünmemekle beraber oldukça kuvvetliydi. 
Buna rağmen biz ateş muharebesiyle vakit geçirmeyip 
hemen Bornova’ya dahil olmaya ve sür’atle İzmir 
şosesine geçmeye karar verdik ve seri yürüyüşle Bornova 
kasabasına dahil olduk. Fakat sokak aralarından geçerken 
tahmin ettiğimiz gibi bizi evlerden, şuradan buradan 
müthiş bir ateş karşıladı. Bu esnada benim atım 
yaralanmış ve bilâhare ölmüştü. Düşmanla muharebe 
ettiğimizi gören Alay Kumandanı Reşat Bey derhal 
Amasyalı Mehmet Beyin bölüğünü de bizim bölüğü 
takviyeye gönderdi. Beni de bu iki bölükten mürekkep 
olan müfrezenin kumandanlığına tayin etti. Sokak 
muharebesinden sonra Bornova istasyonunu işgal ve 
badehu İzmir şosesine dahil olarak yürüyüşümüze devam 
ettik. Bu esnada sabık On Üçüncü Alay Kumandanı (son-
radan Başvekâlet yaveri) Binbaşı Atıf Beyle fırkadan 
gönderilen fırka emir zabiti Hamdi Efendi de bize iltihak 
etmişlerdi. Atıf Bey, İzmir’de mehafili ecnebiye ile ordu 
namına temas için mükâleme memuru olarak 
gönderilmişti. 
Düşmanda kuvvei maneviye kalmamıştı” İnsanın bu 
hatıratı okurken duygulanmaması mümkün değil. 
 

TAM 98 YIL OLDU 
 
9 Eylül 1922 Esaretin bittiği Yaman, Yiğit Halkın 
yüreği.. Lal oldu düşmanın dili.. Üzerine hiçbir kirli 
ayağın basamayacağı.. Lalezar, inci mercanımsın İZMİR 
im.. Tam 98 yıl  oldu. Vatanımız ve Ege nin incisi İzmir 
ile ilgili iğrenç planların nasıl boşa çıktığını yukarıda 
paylaştığımız hatıra çok güzel anlatıyor.. Dilerseniz kro-
nolojik sırayla bu büyük kurtuluşun daha iyi 
anlaşılmasına çalışalım. 
Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun işgal 
altındaki İzmir’e 9 Eylül 1922’de girmesi, Mudanya 
Ateşkes Antlaşması ve devamında Lozan Barış 
Antlaşması’na uzanan süreci başlatması nedeniyle Milli 
Mücadele’nin sona ererek milletimizin kurtuluşu ve 
bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir 
tarihi olaydır. Bu tarihi olay Anadolu’da Milli Mü-
cadele’nin başlaması açısından çok önemlidir. İzmir’in 
işgaline kadar olan süreçte Anadolu’da dağınık ve örgüt-
süz bir yapılanma vardı. İzmir’in işgali Anadolu insanının 
direniş ÖZGÜRLÜK düşüncesini körüklemiş, İstan-
bul’da başlayan işgali protesto mitingleri Damat Ferit 
hükümetinin çökmesine sebep olmuş; örgütlenme ve 
protesto mitingleri Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar 
yayılmıştı. Artık İzmir, Anadolu harekâtı için sembol ha-
line getirilmişti. Birinci İnönü, İkinci İnönü, Aslıhanlar-
Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebeleri milli 
mücadelenin kazanılmasında önemli adımlar atılmıştı. 
Bugünümüzü borçlu olduğumuz, bu vatanın sevdalısı 
imanlı Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922’de 
başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı’nın son 
safhasını temsil etmektedir. Kesin zafer beş gün içinde 
şöyle elde edildi; 30 Ağustos’ta Başkomutan Mustafa 
Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak “Ordular ilk 
hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” tarihi emrini verdi ve 2 
Eylül’de Uşak’a giren Türk ordusu ilerlemeye devam 
ediyordu. Mustafa Kemal Paşa’nın emrindeki ordulara 1 
Eylül’de verdiği tarihi emirle başlayan ve 18 Eylül 1922 
tarihine kadar yapılan Takip Harekâtı ile bütün Batı 
Anadolu’daki Yunan askerleri Türk sınırları dışına 
atılmıştı. Takip harekatın başarı ile sonuçlanması 
sayesinde İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı’na, 
Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı’na kadar Türk 
ordusu için hayati önem taşıyan diğer stratejik hedefler de 
İtilaf Devletlerinin işgalinden,  kurtarılmıştır. İzmir'e 
girişte birkaç hafif ateşle karşılaşmaktan başka bir direnç 
görmeyen Türk süvarileri, bir İngiliz deniz müfrezesinin 
de selam duruşuyla Kordonboyu'nu geçerek Konak'taki 
Hükümet Konağı'na ulaştı. Pasaport civarında atılan bir el 
bombasıyla hafif şekilde yaralanan Yüzbaşı Şerafettin'in 
Hükümet Konağı balkonundaki bayrak direğine Türk 
bayrağı çekmesinin ardından, Yüzbaşı Zeki 
komutasındaki süvari birliğince de Hükümet Konağı'nın 
hemen sağ tarafında yer alan Sarıkışla ile Kadifekale'ye 
de Türk bayrakları çekilerek İzmir'in düşman işgalinden 
kurtuluşu ilan edilmiş oldu. Mustafa Kemal Paşa nın, 
yanında Fevzi Paşa ve İsmet Paşa olduğu halde, 10 Eylül 
sabahı İzmir'e gelişi görkemli oldu. Kent adeta ayağa 
kalktı. İzmir'e girişinden iki gün sonra Başkomutan, 
Şerafeddin Yüzbaşı'ya, ''İzmir'' adını da ismiyle beraber 
kullanmasını önerdi.  Genç subayda paşasını kırmadı ve 
soyadı kanununa kadar isim olarak adıyla beraber 
“İzmir’i “ kullandı, soyadı kanunun çıkmasından sonra 
İzmir” soyadını aldı. Mustafa Kemal Hükümet 
Konağı’nda kısa tarihi bir konuşma yapar. “BU BAŞARI 
MİLLETİNDİR…”

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 
Hava  kirliliği  havada  

istenmeyen  mad-
delerin  zarar verici  se-

viyede  bulunmasıdır.  Hava  
kirliliği  insan sağlığına  ve  
ekosistemlere  zarar  verdiği  
gibi  iklim değişikliğine neden 
olan bazı sera gazlarına da yol 
açar.   İnsan  sağlığına  zararlı   
olan  birçok  kirletici gelen   
solar   radyasyonun   tutulan   
veya   saçılan miktarını    etk-
ileyerek    ısınmaya   veya 
soğumaya neden   olabilir.   Bu  
kısa   ömürlü  iklim   kirletici-
leri (SLCP’ler) metan,  siyah  
karbon, yer  seviyesi  ozonu ve    
sülfat    aerosollerini    içermek-
tedir.    Özellikle siyah   karbon     
ve     metan,     küresel     
ısınmaya karbondioksitten     
sonra    en     çok   etkisi     olan 
kirleticilerdir.     
Mühendisleri Odası’nın 2018 
yılı Türkiye Hava Kirliliği Ra-
poru’na göre Türkiye’de 60  
milyon  kişi   kirli   hava  
solumaktadır. Sera   gazlarının   
kaynakları   ve   kirletici   
kaynakları genellikle  aynı  
olduğu  için,  hava  Sera   
gazlarının   kaynakları   ve   kir-
letici   kaynakları genellikle  ,  
hava  kirliliği  kontrolü iklim    
değişikliği    mücadelesinde    
büyük    önem taşımaktadır.  
Kısa  ömürlü  iklim  kirleticileri  
mevcut küresel ısınmanın 
neredeyse yarısından sorum-
ludur. Birçok   azaltım   planı   
karbondioksit   seviyelerinin 
azaltılması   ile   ilişkili   olsa   
da,   kısa ömürlü  iklim kirleti-
cileri  de  uluslararası  iklim  
hedeflerine  dâhil edilmelidir . 
Kısa ömürlü iklim kirleticileri 
karbondioksitten farklı olarak 
daha  kısa  atmosferik  kalış 
süresine  sahiptir.  Birçok  
aerosol  partikülü,  örneğin  
siyah  karbon  ve kirletici ga-
zlardan y süreyle  atmosferde  
kalır. Kirleticilerin  kısa  
ömürlü  olması  nedeniyle  
azaltım yapılması  er seviyesi 
ozonu birkaç saatten birkaç  
haftaya  kadar   bekleme   süre-
sine   sahiptir. Metan  ise  en  az  
on  yıl  durumunda  hem  hava  
kirliliği  hem  de iklim 
değişikliği azaltımında hızlı 
sonuç alınır. 
Kirleticiler 
Kirleticiler çok  farklı şekillerde 
kategorize edilebilirler. 
 
Atmosferde oluşumlarına göre: 
Birincil  Kirleticiler:  Bir  kay-
naktan  havaya  direkt olarak 
salınan zararlı formda kirleti-
cilere  
(CO, SOx, NOx, PM) birincil 
kirletici denir. 
İkincil    Kirleticiler:    Havaya    
salındıktan sonra kimyasal 
reaksiyonlarla zararlı  hale 
gelen kirleticilere   (H2SO4,   
NO3,   HNO3)   ikincil   kirletici 
denir. 
 
Emisyon kaynaklarına göre: 
Doğal Kaynaklar: Doğal 
yangınların sebep olduğu CO,   
deniz   suyu  (sea  spray)  ve   
bitki   örtüsünün bozunması   
nedeniyle   ortaya   çıkan   reak-
tif   sülfür bileşenleri,   ağaçlar,   
çalılar,   vb.   bitki   örtüsünün 
sebep olduğu uçucu organik 
bileşikler (terpenler ve isopren-
ler), polenler,  sporlar, virüsler  
ve  bakteriler aracılığıyla     
alerji     ve     hava     yoluyla  
taşınan enfeksiyonlar,  kurak  
bölgelerdeki  fırtınalardan  toz 
bulutları ve toz taşınımı,    
hayvanların yaptığı sindirim 
esnasında     ortaya     çıkan     
metan     ve     yıldırım 
düşmesiyle ortaya çıkan azot 
oksitler gibi kaynaklar mevcut-
tur. 
 
Antropojenik    Kaynaklar: Ter-
mik santrallerde enerji  üretimi  
sırasında  ortaya  çıkan azot  
oksitler, kükürt      dioksit,      
partikül      maddeler,      ulaşım 
emisyonları  olan   azot  ok-

sitler,  karbon  monoksit, 
endüstriyel    proseslerden    or-
taya    çıkan    kurşun, partikül 
maddeler, azot oksitler, kükürt 
dioksit, evsel ve endüstriyel 
yakıt kullanımından kükürt 
dioksit ve partikül maddeler ve 
solvent kullanımından ortaya 
çıkan uçucu organik bileşikler 
antropojenik kaynaklara örnek 
verilebilir. 
Kaynak türüne göre: Nokta 
kaynaklar (termik santral), alan 
kaynaklar (yerleşimler, 
yerleşim bölgelerindeki mo-
torlu taşıtlar), çizgi kaynaklar 
(yerleşim bölgeleri dışındaki 
motorlu taşıtlar) olarak ayrılır. 
Emisyon Kaynakları 
EMEP/EEA (Avrupa İzleme ve 
Değerlendirme 
Programı/Avrupa Çevre 
Ajansı)’nın hava kirleticiler en-
vanter rehberine göre, enerji, 
endüstriyel prosesler, tarım, 
atık, doğal kaynaklar ve diğer 
olarak altı kategoriye 
ayrılmıştır. Burada dikkat 
edilmesi gerek bir kısmının 
hava kirleticilerle aynı olması, 
havaen sera gazlarının hava 
kirletici olarak 
sınıflandırılmıyor olmasıdır. 
Ancak sera gazı kaynaklarının 

çok büyük kirliliği kontrolü 
çalışmalarının, ser da aynı 
şekilde hava kirleticilerin 
azaltımınıa gazlarını da azalt-
maya fayda vereceğini göster-
mektedir. İklim değişikliğine 
sebep olan sera gazlarının 
azaltımı sağlamaktadır. 
Kriter Hava Kirleticiler: Kriter 
hava kirleticiler, hava 
kalitesinin insan sağlığını etk-
ilemeyecek sınırlarda kala-
bilmesi için limit değerleri 
belirlenmiş kirleticilerdir. Bu 
bölümde iklim değişikliği ile 
ilişkisi olan kriter kirleticilerden 
bahsedilecektir. 
Yer Seviyesi Ozonu (O3) 
Doğal veya antropojenik kay-
naklar  bileşiklerin yüksek 
sıcaklıklarda, parlak havada 
aracılığıyla ortaya çıkar. 
Kentlerde hava kirliliğinin e 
çıkar. Sıcaklık, rüzgar, solar 
radyasyon, atmosferikn önemli 
nedenlerinden olan azot ok-
sitler ve uçucu organik fo-
tokimyasal reaksiyonlara 
girmesi yoluyla ortaya nem, vb. 
ozon öncüllerini ve ozon 
oluşumunu etkiler. Oluşumu 
güneş ışığına bağlı olduğundan 
özellikle yaz aylarında kon-
santrasyonu yükselebilir. İklim 
değişikliği ozon oluşumunu 
arttıran bir etkendir. Aynı 
şekilde ozon da bir sera gazı 
görevi görerek sera gazı etkisini 
arttırır. Bu nedenle iklim 
değişikliğine hem sebep olan, 
hem de bu nedenle atmosferde 
bulunma riski artan bu kir-
leticinin azaltımı oldukça 
önemlidir. Ozon kontrolü önce-
likle ozon öncülleri endüstriyel 

yakma tesislerinde 
sınırlandırılması,olan azot ok-
sitler ve uçucu organik 
bileşiklerin kontrolüyle 
yapılabilir. Azot oksitlerin özel-
likle en temiz yakma teknoloji-
lerinin kullanılması, araçerji 
üretimi ve benzinden kay-
naklanan uçucu organiklerin, 
azot oksitlerin ve diğer kirletici-
lerin azaltılması için 
bakımlarının gerçekleştirilmesi, 
solvent kullanımının 
sınırlandırılması ve benzin 
istasyonlarında ortaya çıkan 
uçucu organiklerin kontrolü 
için buhar geri kazanımı yön-
temleri kullanılmalıdır.  
Ayrıca, çevre dostu ulaşımı ter-
cih etmek, uçucu organik 
bileşiklerin güneşin parlak 
olduğu saatlerde ortaya 
çıkmaması için araçlara akşam 
saatlerinde benzin almak, özel 
araçlarla yolculukları azaltmak, 
araç motorunu rölantide 
bırakmamak ve buharlaşıp 
havaya karışan kimyasalları 
kullanmamak gibi önlemler 
almak gereklidir. 
Azot Oksitler (NOx) 
Kahverengi veya turuncu kir-
leticilerdir. Motorlu taşıtlarda 
yakıtların yanması, elektrik 

üretimi, fabrikaların ısıtılması 
ve endüstriyel prosesler gibi 
çok farklı kaynaklardan Azot 
oksitler ozon kirliliği, asit 
yağmurları ve ikincil atmosfere 
atılabilir. Solunum yollarında 
tahriş edici bir etkiye sahiptir. 
formdaki partiküllerin 
oluşumuna neden olur, ekinler 
ve bitki örtüsü üzerinde zararlı 
etkilere sahiptir. 
Kükürtdioksit (SO2) 
Renksiz bir gaz olup, fosil 
yakıtların yakılması nedeniyle 
ortaya çıkar. Özellikle termik 
santraller, endüstriyel tesisler, 
evsel ısınma gibi fosil yakıtların 
kullanıldığı sektörler sebep 
olur. Öksürük, akciğer 
fonksiyonlarında değişim, sol-
unum sistemi tahribatı, taş 
binaların ve diğer materyallerin 
korozyonu, asit yağmurları ve 
ikincil partiküllerin ortaya 
çıkması gibi sorunlara neden 
olmaktadır. 
Partikül Maddeler (PM)  
Birincil kaynaklardan katı veya 
sıvı büyük parçacıklar (PM10, 
çapı 10 µm’den küçük olan) 
olarak mekanik aşınma 
yoluyla, ikincil kaynaklardan 
küçük parçacıklar (PM2,5) 
olarak, yanma, buharlaşma ve 
yoğuşma yoluyla ortaya çıkar. 
İnsan sağlığına önemli etkileri 
vardır. Özellikle astım ve alerji 
gibi hastalıklara yol açar. PM2,5 
olarak bilinen küçük 
parçacıklar insan sağlığı için 
çok daha tehlikelidir. Büyük 
kısmı PM2,5 sınıfında olan 
siyah karbonun, karbondioksit-
ten sonra sera etkisi yapan en 
önemli kirletici olduğu tespit 

edilmiştir (C2ES, 2010). Trafik-
ten, özellikle dizel motorlardan, 
fosil yakıtların yakılmasından 
ve orman yangınları sonucu or-
taya çıkar. İnsan sağlığına etkisi 
olmakla birlikte, hava kirliliğini 
arttırırken, iklim değişikliğine 
de yol açan bir partikül 
çeşididir. Siyah karbon iklimi 
iki yolla etkiler. Havada asılı 
kaldığında güneş ışığını 
soğurarak havayı ısıtır. Kar ve 
buz yüzeyinde yüzey albedo-
sunu düşürerek yansıtıcılığı 
azaltır. Güneş ışığını emerek, 
hem havayı hem de kar ve buz 
kütlesini ısıtır. Sera gazlarından 
farklı olarak kısa ömürlüdür. 
Atmosferde 1-4 hafta arasında 
kalır, dolayısıyla etkileri bölge-
seldir. Kısa ömürlü olması bu 
kirleticinin azaltılması duru-
munda etkilerinin kolayca 
azalmasını sağlar. Bu nedenle 
yerelde kontrolü oldukça 
önemlidir. Evsel enerji tüketi-
minde ve endüstriyel tesislerde 
temiz enerjiye yönelmek, 
ulaşım araçlarında dizel par-
tikül filtresi kullanmak, Euro 6 
araçlara geçiş, yüksek kirliliğe 
sebep olan dizel araçların 
kullanılmaması ve atıkların 
açıkta yakılmasının 

yasaklanması azaltım strateji-
leri olarak önerilebilir. 
 
Uçucu Organikler Bileşikler 
(VOC ) 
 
Boyalar, solventler, ahşap ko-
ruyucular, temizleyiciler, 
dezenfektanlar, yakı burun, 
boğaz irritasyonu, başağrıları, 
koordinasyont depoları, kuru 
temizleme ve pestisitler gibi 
kimyasallar nedeniyle uçucu 
organik bileşikler atmosfere 
atılır. Göz, bozukluğu, baş dön-
mesi, böbrek, karaciğer, sinir 
sistemi zararları, kanser gibi 
ciddi hastalıklara neden ola-
bilmektedir. Ozon öncül-
lerinden biri olması nedeniyle 
kontrolü önem taşımaktadır. 
 
Hava Kalitesi Kontrolü  
 
Kentleşme hava kirliliğinin en 
önemli nedenlerinden biridir. 
Türkiye’de özellikle evsel 
ısınmada kullanılan fosil 
yakıtlar kentlerde hava 
kirliliğinin en önemli nedeni 
olmuştur. Hava kalitesi kon-
trolünün ilk aşaması, sürekli 
izlemedir. Sürekli izleme, 
Türkiye’nin bütününe yayılmış 
olan hava kalitesi izleme 
istasyonları aracılığıyla yapılır. 
Bir sonraki adım, ülkedeki tüm 
kirletici kaynakları kapsayan 
sistematik bir emisyon envan-
terinin hazırlanmasıdır. Envan-
terde emisyon faktörleri ve 
aktiviteleri açık şekilde göster-
ilmelidir. Envanter açık ve 
şeffaf olmalı, sonuçları diğer 
ülkelerle 

karşılaştırılabilmelidir. 
Hesaplamaların onaylanması 
da oldukça önemli bir 
aşamadır. Bu şekilde 
hesaplama süreci takip 
edilebilir ve doğrulanabilir. 
Hava Kalitesi Modelleme ile 
tesislerin çe bilgi sahibi olmak 
gerekmektedir. Modellemevr-
eye etkisi kontrol edilebilir. 
Modelleme için kaynaklar, 
lokasyonları atmosfere atıldığı 
zaman bağlamında sonrası ra-
porlama oldukça önemlidir. Bu 
şekilde tesislerin çevreye olan 
etkisi ile ilgili takip 
gerçekleştirilebilir. Bütün bu 
çalışmaların sonunda temiz 
hava eylem planları yapılarak 
hava kalitesini iyileştirme 
çalışmaları yapılabilir. Hava 
kalitesinin iyileştirilmesi için 
yapılan her çalışma iklim 
değişikliğine neden olan sera 
gazlarının azaltımı için de 
büyük önem taşımaktadır. 
 
Hava Kirliliğinin Azaltılması 
için Stratejiler 
 
Öncelikle hava kalitesi 
değerleri “Hava Kalitesi 
Değerlendirme ve Yönetimi 
Yönetmeliği”nde belirlenen 
sınır değerlere çıkartılmalıdır. 
Ozon kirliliğinin iklim 
değişikliğiyle ilişkisi kurularak 
sınır değerler tekrar 
değerlendirilmelidir. PM2,5 
için AB tarafından belirlenen 
sınır değerler yönetmeliğe 
alınmalıdır ve PM2,5 ölçümleri 
yaygınlaştırılmalıdır. Hava 
kirliliğinin azaltılması için hava 
kalitesi kontrolü aşamaları 
gerçekleştirilerek, kirletici kay-
naklar belirlenmelidir. En 
önemli kirletici kaynaklar için 
acil azaltım çalışmaları 
yapılmalıdır. Doğru kent 
politikalarıyla, kentlerde yeşil 
alanların arttırılması, toplu 
taşımanın yaygınlaştırılması ve 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılması 
kriter kirleticilerin ve iklim 
değişikliğine neden olan sera 
gazlarının azaltımı için oldukça 
önemlidir. Enerji sektöründe 
öncelikle enerji ihtiyacı ile ilgili 
doğru planlama yapmak, enerji 
verimliliği çalışmaları 
gerçekleştirmek ve fosil 
yakıtları kademeli ve adil bir 
biçimde toprağın altında 
yaygınlaştırmak öncelik-
lendirilmelidir. Binalarda enerji 
verimliliği çalışmalarının 
yapılması en önemli stratejiler-
den biridir. Yapılardaki izo-
lasyon varlığı, yazın 
soğutuculara, kışın ise ısıtıcılara 
ihtiyacı azaltarak enerji tasar-
rufu sağlamaktadır. Fosil 
yakıtların kullanımının 
sınırlandırılması, yenilenebilir 
enerjinin yaygınlaştırılması, 
çevreye dost boya ve temi-
zleme malzemesi kullanılması, 
elektrik kullanımında israftan 
kaçınılması gereklidir. 
Ulaşımda özel araçların trafiğe 
çıkmasını sınırlandırmak, elek-
trikli araç kullanımını 
yaygınlaştırmak, araç 
paylaşımı, toplu taşıma, bisiklet 
gibi ulaşımların yöntemlerini 
benimsemek, özel araç 
kullanımında araca çok kalkış 
yaptırmamak ve rölantide bek-
letmemek, araç bakımını 
yaptırmak, benzin deposunun 
iyice kapandığından ve kaçak 
olmadığından emin olmak 
önemlidir. Endüstride, tesislere 
yenilenebilir enerji sistemlerini 
entegre etmek, tesislerin yer 
seçimlerini doğru yapmak, 
baca gazı kontrollerini 
gerçekleştirmek ve proseslerde 
hammadde kayıplarını önle-
mek gereklidir. Bu önlemler 
aynı zamanda iklim 
değişikliğine sebep olan sera 
gazlarının da azaltılmasını 
sağlayacaktır. 
 
KAYNAK    :  DR. TUĞBA 
AĞAÇAYAK  

ergundur@hotmail.com
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'teki savaşta 
Sırp birlikleri tarafından 
başkent Saraybosna'daki 

Markale pazar yeri yakınına 
gerçekleştirilen havan topu 
saldırısında hayatını kaybe-
den 43 kurban katliamın 25. 
yıl dönümünde törenle anıldı. 
Katliamda hayatını kaybeden-
lerin isimlerinin okunmasıyla 
başlayan programa, siyasiler, 
askerler ve kurban yakınları 
katıldı. Bosna Hersek Devlet 
Başkanlığı Konseyi’nin Hırvat 
üyesi Zeljko Komsic, yaşanan-
ların asla unutulmaması 
gerektiğini vurgulayarak, o 
dönemde Saraybosna'da yaşa-
yan insanların olanları hala 
aklından çıkaramadığını söy-
ledi. Markale'de yaşamını yiti-
ren masumların, aslında bura-
ya hayatta kalabilmek için bir 
şeyler almaya gelenler oldu-
ğunu anımsatan Komsic, 
"Onlar asker değillerdi, her-
hangi bir askeri faaliyet yap-
mıyorlardı." ifadelerini kullan-
dı. Saldırıdan sağ kurtulmayı 
başaran Damir Malagic ise 
savaş yıllarında buradaki 
pazarda mum sattığını anlata-
rak, "İki arkadaşım, Adnan ve 
Dario o gün yanıma uğramış-
tı. Onları pazarın çıkışına 
kadar yolcu ettim ve geri dön-
düm. Saldırıda ikisi de hayatı-

nı kaybetti." dedi. Patlamanın 
etkisiyle havaya uçtuğunu ve 
sattığı mumların da yerlere 
saçıldığını aktaran Malagic, 
"Dışarıda çok fazla bağırış 
vardı. Çıktığımda etrafa saçıl-
mış insan uzuvları gördüm. 
Bu, insanın hayatı boyunca 
unutamayacağı bir görüntü." 
şeklinde konuştu. Anma 
programına katılanlar, katli-
amda hayatını kaybedenler 
için yapılan anıta çiçek bırakıp 
dua etti. (AA)

Süheyl ÇOBANOĞLU

BÜYÜK   
TAARRUZ    

YAKLAŞIRKEN 

Türk Milletinn kurtarıcısı ve Türkiye 
Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder 
ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK’ün önderliğinde gerçekleştirdiği-
miz İstiklal Harbimizin zafere koştuğu 
1922’nin Ağustos ayında Türk Milleti makus 
talihini yenmek üzere canını dişine takmış, 
kahramanlık destanları yazıyordu. 
Alçaklıkta sınır tanımayan bazı soyu bozukla-
rın “keşke Yunan kazansaydı” temennileri-
ne ve malesef işgal altındaki İstanbul 
Hükümetinin İngilizlerle işbirliği yaparak 
Milli Kuvvetleri engelleme çabalarına rağ-
men, Türk Milletinin asil evlatları kahraman 
Mehmetçikler, Yunan saldırılarını durdutmuş, 
Büyük Taarruza hazırlanmaktaydı. 
30 Ağustos zaferine giden yol açılmıştı. 
Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran 
Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922’de Batı 
Anadolu’da başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temellerinin atıldığı bu savaş 30 Ağustos’ta 
zaferle sonuçlanmış, Megali İdea hayali kuran 
Yunanlıların  İzmir’e kadar süren kaçışı baş-
lamıştı.  Geri çekilişleri sırasında yakıp yık-
tıkları Anadolu kasabalarında sivil halka yap-
tıkları zulüm ve işkencelerle dolu alçaklıkları, 
vahşet ve zulümleri ve işgalcilerle işbirliği 
yapıp sana kefen biçmeye kalkan şerefsizleri  
ASLA UNUTMA EY TÜRK EVLADI...   
Efgan ÖTKÜN’ün   “TÜRK ADINI SİLME-
YE GÜCÜN YETMEZ ŞEREFSİZ” başlıklı 
şiirinden aşağıya aldığım satırlar toplumsal 
hissiyatımızı çok güzel ifade etmiştir. 
Gücün yeter mi sapkın, Türk adını silmeye 
Yedi düvel gelse de, Türk’e kefen biçmeye 
Bir ölür bin doğarız, sakın ola unutma 
Türk adını silmeye, gücün yetmez şerefsiz 
Unutma geçmişini, yedi düvel gelmişti 
Sevr’i dayatmak için, nice canlar vermişti 
Anzak, İngiliz, Fransız, pes edip te giderken 
Türk adını silmeye, gücün yetmez şerefsiz 
 
26 Ağustos 1922’den 18 Eylül 1922’ye kadar 
süren savaş, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve 
yakın silah arkadaşlarının özenli planlaması 
ve Türk ordusunun başarılı bir şekilde bu 
planı uygulaması sayesinde başarıya ulaşmış-
tır. Bu özenli planlama sürecinde, düşman 
güçlerinin bu taarruzdan haberinin olmaması 
için birçok önlem alınmıştır. Detaylı planlama 
ve alınan önlemlerle birlikte Yunan ordusu 
gafil avlanmış ve bu durum Büyük 
Taarruz’un zaferle sonuçlanmasında önem 
taşıyan bir etken olmuştur. Kısacası, Büyük 
Taarruz; hem hazırlığı hem savaş süreci hem 
de sonuçları bakımından Türk tarihindeki en 
önemli savaşlardan biridir. 
26 Ağustos 1922, saat 6’da Büyük Taarruz, 
bugünkü Yalova, Bilecik, Eskişehir, 
Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, İzmir illeri 
ve içinde kalan bölgede yani tüm cephe hat-
tında aynı anda başladı. Bu taktiğin seçilmesi-
nin sebebi ise Yunan ordusunun Büyük 
Taarruz sırasında Türk ordusunun sıklet (ağır-
lık) merkezini keşfetmesini engellemekti. Bu 
yöntemin işe yaraması sonucu Türk kuvvetle-
ri birçok başarılı taarruz gerçekleştirdi. Hatta 
Yunanların tellerle güçlendirdikleri çeşitli ana 
mevzilerini bile ele geçirmekte başarılı oldu. 
5. Süvari Kolordusu da 26 Ağustos sabahında 
Yunan ordularının arkasına sızmış ve Afyon-
Dumlupınar tren hattına 3 yerden hasar verdi. 
Bu Türk kuvvetlerinin moralini yükseltirken 
Yunan kuvvetlerininkini düşürmüştür. Günün 
sonunda ise Afyon tamamen Türkler tarafın-
dan geri alınmıştır. Bu başarılardan Türk 
halkı da haberdar edilmiş ve ülke çapında bir 
coşku baş göstermiştir. 
26 Ağustos’ta büyük kayıplar veren Yunan 
ordusu, dağınık ve bozguna uğramış bir şekil-
de geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu geri 
çekilişin ardından Türk kuvvetleri tarafından 
dikkatlice takip edilmiş ve Dumlupınar’da 
sarılmıştır. 
Türk Ordusu kısa sürede kontrolü ele geçir-
miş ve askeri mevzilerin çoğunu hakimiyeti 
altına almıştır. Yunan kuvvetlerinin küçük bir 
kısmı kaçmayı başarabilmiştir. 
Dumlupınar’daki muharebe sonrasında esir-
ler, birçok oranda piyade tüfeği, makineli 
tüfek ve askeri malzeme Türk Ordusu tarafın-
dan ele geçirilmiştir. Bu muharebeyi Mustafa 
Kemal Atatürk çok yakından, cephenin önle-
rinden yönetmiştir. 
Yunanlılar geri çekildikleri köy ve kasabalar-
daki yapıları yakmış, talan etmiş; üstüne üst-
lük bu yerlerde korkunç katliamlara sebep 
olmuşlardır. Ege’deki Yunan tehdidi tama-
men son bulunca Türk Ordusu gözlerini 
Boğazlara ve Trakya’ya çevirmiştir. Türk 
Ordusunun Boğazlara doğru geldiğini gören 
İngilizler tehditler içeren telgraflar yollamış-
lar ve olası bir savaşa hazırlanmışlardır. Türk 
kuvvetleri  tehditlere aldırış etmeyip ve karar-
lı bir şekilde davranması üzerine, İngilizler 
tarafından barış teklif edilmiştir. 
Böylece “Mudanya Ateşkes Antlaşması” 
imzalanarak, İstanbul, Boğazlar ve Trakya ek 
bir savaş yapılmadan TBMM’ye teslim edil-
di. Ayrıca, bu toplantıda Türk Devleti, Lozan 
Barış Konferansı’na davet edildi. Lozan’da 
Türk Devletini  İsmet Paşa’nın Başkanlığında 
temsil eden Türk Heyeti Sevr’i yırtıp atmış ve 
Türkiye Cumhuriyetinin tapusu olan Lozan 
Barış Antlaşmasını imzalamıştır. 
Başta Atatürk ve Komuta Heyeti olmak üzere 
Tüm İstaklal Savaşı kahramanlarını rahmet ve 
minnetle anıyorum, ruhları şad, mekanları 
cennet olsun...

ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya'da 
15 Temmuz'da yapılan 
erken genel seçimin 

ardından hükümeti kurmak-
la görevlendirilen 
Makedonya Sosyal 
Demokratlar Birliği (SDSM) 
Genel Başkanı Zoran Zaev'in 
yeni kabine listesinde hiçbir 
Türk isme yer vermemesi 
tepki çekti. Zaev, yeni hükü-
met programını ve kabine lis-
tesini meclise sunduktan 
sonra yeni kabineyi oluştura-
cak isimlerle basın toplantısı 
düzenledi. Yeni hükümetin 
odağında yargı, eğitim, eko-
nomi ve ekolojideki sorunla-
rın çözümünün yanı sıra yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) 

salgınının olacağını söyleyen 
Zaev, hükümet programının 
suç ve yolsuzlukla tavizsiz 
mücadele koalisyonunun 
parçası olan tüm siyasi parti-
lerin taahhüdü olduğunu 
vurguladı. Komşu ülkeler 
Yunanistan ve Bulgaristan'la 
yapılan anlaşmalar ile "barış 
içinde yaşamanın temeli" ola-
rak nitelendirdiği 2001'deki 
çatışmaların ardından imza-
lanan Ohri Çerçeve 
Anlaşması'nın kararlı bir 
şekilde uygulanmaya devam 
etmesinin tüm koalisyon 
ortaklarınca desteklendiğini 
kaydeden Zaev, yeni hükü-
met için gelecek hafta meclis-
te güven oylaması yapılması-
nın beklendiğini aktardı. Öte 
yandan, ülkenin kuruluşun-
dan bugüne ilk kez Türk top-

lumundan hiçbir ismin yeni 
kabinede yer almaması üzeri-
ne Makedonya Türk Sivil 
Teşkilatlar Birliği (MATÜSİ-
TEB) tarafından tepki ama-
cıyla Zaev'e bir mektup gön-
derildi. Zaev, "Daha küçük 
etnik toplulukların temsili 
tüm kurumlarda, bakan yar-
dımcılarından devlet sekre-
terlerine, müdürlüklerden 
ciddi kurumlara kadar mev-
cut olacak. Böylece devleti-
mizi oluşturan çok etnikli 
yapı kurumlarla bütünleşe-
cek." ifadelerini kullandı. 
Koalisyondaki Türk siyasi 
partileriyle konu hakkında 
görüşmeler yaptıklarını akta-
ran Zaev, üst düzey devlet 
yetkilerinin ülkedeki etnik 
yapılara eşit bir şekilde dağı-
tılacağını vurguladı. (AA)

Zaev’e ‘Türk bakan  
neden yok’ Tepkisi

SARAYBOSNA’DA 

Pazar yeri katliamının 
kurbanları anıldı
Bosna Hersek'teki savaşta Sırp birlikleri tarafından başkent Saraybosna'da-
ki Markale pazar yeri yakınına gerçekleştirilen havan topu saldırısında ha-

yatını kaybeden 43 kurban katliamın 25. yıl dönümünde törenle anıldı

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin ardından hükümeti 
kurmakla görevlendirilen Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı 

Zoran Zaev'in yeni kabine listesinde hiçbir Türk isme yer vermemesi tepki çekti

İlk gösterim Bal Kaymak’la geldi
ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya'da Üsküp 
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 
tarafından düzenlenen Türk 

Filmleri Haftası, "Bal Kaymak" filmi-
nin gösterimiyle başladı. Üsküp'teki 
tarihi Kurşunlu Han'da yapılan açılışa 
Kuzey Makedonya'nın yeni kabine-
sinde Kültür Bakanı olarak görev ala-
cak İrena Stefoska'nın yanı sıra "Bal 
Kaymak" filminin yapımcısı Sertaç 
Demirtaş, oyuncu Sabina Toziya, 
Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula, 

ülkedeki Türk kurumlarının temsilci-
leri ve sinemaseverler katıldı. Kula, 
burada yaptığı açıklamada, yeni tip 
korona virüs salgını olmasaydı 
Kurşunlu Han'ı bu yıl yazlık sinema-
ya dönüştürmek istediklerini belirte-
rek salgın süreci kendilerini engellese 
de en azından bu akşamki programla 
bu denemeyi yapmış olduklarını söy-
ledi. Türkiye'den filmin yapımcısı ve 
oyuncularının da programa katıldığı-
nı anımsatan Kula, sinemaseverlerin 
bu tarihi mekanda filmlerle buluşma 
imkanı yakaladığını ifade etti. 

Yapımcı Demirtaş da Üsküp'e ilk kez 
2018'de ön keşif yapmaya geldiklerini 
anlatarak "Hayran kaldık ve bu coğ-
rafyada bu filmi çekelim istedik. 
Çünkü bu coğrafyada da çok güzel 
hikayeler var. Bizi birbirimize yakın-
laştıran şeyler zaten bunlar. Aynı kül-
türün insanlarıyız, aynı dine mensup 
insanlarız, tarihimiz ortak. Dolayısıyla 
güzel bir çalışma oldu." dedi. Türk 
Filmleri Haftası kapsamında "Bal 
Kaymak" filminin yanı sıra "Ekşi 
Elmalar" ve "Honeyland" filmleri de 
gösterildi. (AA)
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