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Balkan Gençlik Okulu’na Kosova’da kapanış töreni

Türkiye Karadağ’ı 
yakından izliyor
Türkiye 30 Ağustos’ta 
yapılan genel 
seçimler sonrası 
Karadağ’ı yakından 
izlemeye aldı

Zagreb’te üreticiden 
karpuzlu protesto…

¥ TÜRKİYE'NİN Podgoritsa Büyükelçisi 
Songül Ozan, Karadağ'da 30 Ağustos'ta 
yapılan genel seçimlerin ardından ülke-
deki Müslümanları hedef alan ırkçı saldırı-
ların endişe verici olduğunu söyledi. Kara-
dağ İslam Birliği’nden (Diyanet İşleri) 
yapılan açıklamada, Büyükelçi Ozan'ın, İs-
lam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile bir araya 
geldiği aktarıldı.  Açıklamada, Ozan'ın, ül-
kenin kuzeyinde yaşayan Müslümanların 
güvenliğinden endişe duyduğunu ifade 
ettiği belirtildi. Türkiye'nin İslam Birliği’ni 
desteklediği belirtilen açıklamada, "Pod-
goritsa Büyükelçiliği, ülkedeki Müslüman-
lara yönelik yapılan ırkçı saldırıların en-
dişe verici olduğunu ve Karadağ'ın tüm 
vatandaşlarına yetecek büyüklükte bir 
ülke olduğuna olan inancını dile getirmiş-
tir." ifadelerine yer verildi.  n 5’te

¥   HIRVATİSTAN'DA çiftçi-
lerin eşitsizliğe uğradığın-
dan şikayetçi olan bir grup, 
hükümet binası önüne kar-
puz yığdı. Hükümet toplan-
tısı öncesi Hırvat bakanların 
hükümet binasına girdiği 
sırada küçük bir araçla bi-
nanın önüne gelen grup, 
çiftçilerin maruz kaldıkları 
eşitsizliğe dikkati çekmek 
amacıyla çok sayıda kar-
puzu giriş kapısının önüne 
yığdı. Hükümet binasının 
önüne üstünkörü yığılırken 
karpuzların kırıldığı gö-
rüldü.  n	8’de

TÜRKİYE’DEN 
GÖNDERİLEN 
YARDIM TIR’I 
SANCAK’TA 

¥   DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konse-
yi’nin organizasyonuyla, Sağlık Ba-
kanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı-
nın desteğiyle hazırlanan tıbbi 
yardım TIR’ı, Sırbistan'ın Sancak böl-
gesine ulaştı. Yeni tip korona virüs 
salgınıyla mücadeleye destek ama-
cıyla Ankara, İstanbul ve Bursa'dan 
bazı ilçe belediyeleri, çeşitli iş insan-
ları ile eski bakanlardan Nihat Zey-
bekci'nin katkılarıyla toplanan tıbbi 
yardım malzemelerinin, Sırbistan'da 
en çok ölümün kaydedildiği Sancak 
bölgesinde bulunan 5 belediyeye da-
ğıtılması planlanıyor. n 5’te

BÜKREŞ’TE  
İŞİTME ENGELLİ  
ÖĞRENCİLERE 
TİKA YARDIMI

¥   TÜRK İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 
Romanya'nın başkenti Bük-
reş'te, işitme engelli öğrenci-
lere yönelik meslek atölyesi ile 
otizmli çocuklar için çok duyulu 
stimülasyon odası kurdu. İlki 
Bosna Hersek’te başlatılan ve 
Arnavutluk, Karadağ, Kosova 
ve Makedonya’da yürütülen 
program, özel eğitim ihtiyacı 
olan öğrencilere yönelik eğitim 
ile sosyal ve kültürel faaliyetleri 
kapsıyor.  n 5’te

Y.E.E’den Üsküp’te 
fotoğraf sergisi…

¥  FOTOĞRAFÇI Fisnik Murtezi ve sa-
natçı Xheneta Mamuti’nin Eski Üsküp 
Çarşısı’nda çekilen fotoğraflar ve çizilen 
resimlerinden oluşan sergisi, başkent Üs-
küp’teki tarihi Kurşunlu Han’da sanatse-
verlerle buluştu. Sanatçı Xheneta Ma-
muti, genç sanatçıların desteklenmesine 
duyulan ihtiyacı vurgulayarak bunun ek 
motivasyon olduğunu söyledi. Mamuti, 
“Bu projede Fisnik ve ben çarşıyı farklı 
bir şekilde sunmayı düşündük. Çarşı’nın 
fotoğraf ve resim arasında nasıl görün-
düğünü daha detaylı göstermek iste-
dik.” ifadelerini kullandı.  n 10’da

¥   KOSOVA'NIN güneybatı-
sındaki Prizren şehrinde, 
Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı'nın 
(YTB) desteğiyle gerçekleşti-
rilen Balkan Gençlik Oku-
lu'nun kapanışı ve sertifika 
dağıtım töreni düzenlendi. 
YTB Balkan Masası Koordina-
törü Nedim Aslan, dernek 

başkanı Bayram Pomak ve 
çok sayıda öğrenci katıldı. 
Kosovalı gençlerin güzel eği-
timler almasına vesile olmak-
tan gururlandığını söyleyen 
Aslan, "Her zaman kardeş 
Kosova halkının insan kayna-
ğının yetiştirilmesi anla-
mında her türlü desteği ver-
meye hazırız" dedi. n 4’te



Eski Adalet Bakanı ve 
Evet Bulgaristan Par-
tisi’nin Başkanı Hristo 

İvanov’un Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) Onursal 
Başkanı Ahmet Doğan’ın yaz-
lık villasının yanındaki halk 
plajına girmesinin, Ulusal Ko-
ruma Dairesi (NSO) görevli-
leri tarafından zor kullanılarak 
engellenmesinin ardından ül-
kede başlayan gösteriler, her 
geçen gün genişleyerek devam 
ediyor. 
Cumhurbaşkanı Rumen Ra-
dev’in NSO görevlileri hak-
kında soruşturma 
başlatıldığını açıklamasının ar-
dından, Başsavcı İvan Geşev 
Cumhurbaşkanlığı danışman-
larından ikisini yolsuzluk suç-
lamasıyla tutukladı. Bu 
gelişmeyle, Cumhurbaşkanı 
ve Başbakan arasındaki geri-
lim açıkça kamuoyuna yansı-
mış oldu. Cumhurbaşkanı 
Radev’in katıldığı bir törende, 
protestolar ne kadar sürecek 
sorusuna “Gitmeleri gereken 
kişiler iktidardan düşünceye 
kadar” cevabını vermesi olay-
ların boyutunu net bir şekilde 
ortaya koymuş oldu. 
Eylemlerin “zehirli üçlüsü” 
olarak adlandırılan Arman Ba-
bikyan, Avukat Nikolay Haci-
genov ve Prof. Dr. Velislav 
Minekov Facebook’ta yayım-
ladıkları mesajlarında “İkti-
dardaki mafyadan 
kurtuluncaya kadar yine top-
lanıyoruz” ifadesini kullandı-
lar. Ayrıca Minekov medyaya 
yaptığı açıklamada, sistemin 
vatandaşlar tarafından değişti-
rilmesi gerektiğinin altını 
çizdi. Sosyal medya destekli 
sokak muhalefeti başbakanı, 
başsavcıyı ve HÖH Milletve-
kili Delyan Peevski’yi hedef 
olarak gösterirken, Cumhur-
başkanı Radev halkın iradesi-
nin yanında olduğunu açıkça 
ifade ediyordu. 
Sokak gösterilerinin artması 
üzerine Başbakan Boyko Bori-
sov, Maliye Bakanı Vladislav 
Goranov, İçişleri Bakanı Mla-
den Marinov ve Ekonomi Ba-
kanı Emil Karanikolov'un 
istifalarını istedi. Akabinde 
Sağlık Bakanı ve Turizm Baka-
nı’nı da içine alacak şekilde 
beş bakanı görevden aldı. 
Lakin başbakan ve başsavcı-

nın istifasını isteyen gösterici-
ler bununla yetinmeyecekle-
rini, istekleri kabul edilinceye 
kadar gösterilere devam ede-
ceklerini belirttiler. 
Bu gelişmelerin Bulgaristan’da 
önemli bir değişikliğin öncülü 
olduğunu söylemek abartılı 
olmayacaktır. Son dönem-
lerde, Batı’nın sosyal medya 
destekli halk hareketleri mari-
fetiyle çok başarılı bir şekilde 
gerçekleştirdiği operasyonları 
farklı coğrafya ve ülkelerde 
görmekteyiz. [1] 
Özellikle Türk Akım doğalgaz 
projesiyle Bulgaristan’ın 
Rusya ve Türkiye’ye geri dö-
nüşü olmayacak şekilde bağ-
landığını düşünen Batı’nın 
böyle bir operasyonu başlat-
ması, onlar açısından kaçınıl-
maz bir gelişmeydi. Dini ve 

tarihsel bağları nedeniyle hali 
hazırda Rusya ile ilişkileri iyi 
olan Bulgaristan’ın kriterleri 
yerine getirip getirmediği 
fazla sorgulanmadan Avrupa 
Birliği’ne (AB) alınmasının ar-
dındaki en büyük neden de 
bir eksen kayması yaşatmaktı. 
AB bunu önemli ölçüde başar-
mış olsa da, Rusya ile Balkan-
larda girdikleri siyasi 
mücadelede Bulgaristan’ın ye-
niden bir kayma yaşaması so-
runu Batı açısından endişe 
vericiydi. 
Olayların bir Türk partisinin 
onursal başkanı ve milletvekili 
nezdinde başlamış olması ise 
çok manidar bir durum olarak 
değerlendirilebilir. Her ne 
kadar bu yaşananlar Türklere 
karşı bir etnik karşıtlığı gün-
deme getirmiş olmasa da, 

bundan sonraki seçimlerdeki 
HÖH’ün durumunu olumsuz 
yönde etkileyebileceğini düşü-
nebiliriz. 
 

DEMİR KİLİSE 
 
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından restore edilen 
Bulgar Demir Kilisesi’nin açılı-
şında bir araya gelen iki ülke 
lideri arasındaki ilişkilerin 
olumlu seyrettiği herkes tara-
fından biliniyor. Bu kültürel 
yakınlığa karşılık olarak Bul-
garistan’daki bir Osmanlı ca-
misinin de Bulgar hükümeti 
tarafından restore edileceğinin 
açıklanması, iki ülke ilişkile-
rine ayrı bir boyut kazandırdı. 
Bu haliyle bakıldığında, Bul-
garistan’da her türlü önlem 
alınmaya çalışılmış olsa da, 

Rusya ve Türkiye’nin bir 
“Truva atı” ile tekrar sahneye 
çıkmasından daha endişe ve-
rici hiçbir şey olamazdı. Sosyal 
medya destekli bu halk hare-
keti sadece Borisov hükümeti-
nin görevden ayrılmasını 
değil, sistemin tamamen de-
ğişmesi yönündeki talep-
leri gündeme 
getiriyor. Dev-
letin mafya 
ve oligark-
lar tarafın-
dan 
yönetildi-
ğini savu-
nan halk, 
mafya yö-
netiminin 
tamamen 
sonlandırılması 
talebini vurgulu-
yor. Gösterilerin boyu-
tuna göre ya erken seçime 
gidilecek ya da 2021 Mart’ında 
olması gereken genel seçimler 
beklenecek. Ama her hâlü-
kârda, ülkede yeni bir seçim 
yapılana kadar, gösterilerin 
devam etmesi muhtemel görü-
nüyor. 
Bulgaristan’ı ABD yanlısı bir 
eksene doğru götüren bu süre-
cin halk tarafından yönlendiri-
liyor olması, batılı değerler 
açısından demokratik bir süre-
cin desteklenmesi olarak te-
lakki edilecektir. Dünya 
kamuoyuna da bu şekilde su-
nulacak gelişmelerin olumlu 
bir karşılık bulması muhtemel. 
 
‘TÜRK AKIM PROJESİ’ 
 
Peki, bu hareketin başarılı ol-
ması durumda Rusya ve Tür-
kiye’yi bekleyen tehlikeler 
neler olabilir? Rusya açısından 
baktığımızda, Türk Akım pro-
jesi sıkıntıya girebilir,  Bulga-
ristan üzerindeki etkinliği 
sınırlandırılabilir, Türk Akım 
projesiyle Balkanlarda siyasi 
üstünlük kurmasının önüne 
geçilebilir, Balkanlar’da Tür-

kiye ile ortak politik girişim-
leri engellenebilir, Karade-
niz’deki üstünlüğü 
sınırlandırılabilir. 
Türkiye’ye olan etkisine baka-
cak olursak, Türk azınlığın si-
yasi etkinliği 
sınırlandırılabilir, Türk Akım 
projesinin maddi ve siyasi fay-
daları tehlikeye girebilir, Tür-
kiye’nin Balkanlar ve 
Avrupa’ya fiziki girişi kontrol 
altına alınabilir, Türk azınlığa 
etnik bir ayrımcılık uygulana-
bilir, uluslararası göç konu-
sunda yeni sorunlar 
yaşanabilir. 
Yunanistan ile yıllar önce ya-
şadığımız ve dün itibarıyla 
çözdüğümüzü düşündüğü-
müz sorunların temcit pilavı 
gibi ısıtılarak gündeme getiril-
mesi, Türkiye’nin batısında 
yeni problemlerin sinyallerini 
veriyor. Yunanistan ile Doğu 
Akdeniz, Libya ve Ege adaları 
hususunda yaşanan uyuşmaz-
lıklara bir de Bulgaristan ile çı-
kabilecek olası sorunların 
eklenmesi, AB ve ABD’nin 
geniş tabanlı sürdürülebilir ça-
tışma stratejisinin bir sonucu 
olarak karşımıza çıkıyor. 
 

SATRANÇ OYUNU 
 
Balkanlarda yaşanan bu sat-
ranç oyununa AB’den yeni 
çıkmış İngiltere’nin nasıl mü-
dahil olacağı, aslında merak 
edilmesi gereken bir husus. 
İngiltere açısından Kuzey Af-
rika bağlantılı Orta Doğu daha 
öncelikli bir gündem olmasına 
rağmen, oyunun açıldığı her 
bölgede İngiltere’nin var ol-
ması kaçınılmaz olacaktır. Kla-
sik İngiliz “Kıta Avrupası’nı 
dengeleme” politikasını dü-
şündüğümüzde, oyunun ku-
rallarına yeni bir boyut 

gelmesi muhtemel. 
Klasik konvansi-

yonel güçlerin 
yerine, psi-

kolojik si-
lahların 
kullanıl-
dığı gü-
nümüz 
soğuk sa-

vaşlarında, 
toplumları 

yönetebilmek 
ülkelerin gücü-

nün göstergesi ola-
cak. ABD ve Rusya bu 

anlamda farklı silahların kul-
lanıldığı asimetrik bir müca-
dele sürecindeler. Dijital 
devletler çağında, Rusya’nın 
klasik dönem mantığıyla mü-
cadele yöntemini gözden ge-
çirmesi gerekecek. Türkiye’nin 
Balkan coğrafyasında sahip ol-
duğu tarihsel gücü ise hiç kuş-
kusuz bütün ülkeler 
tarafından yakinen takip edi-
lecek. [2] 
[“Korsanlıktan Siyasal İslam'a: 
Cezayir'de Sosyal ve Toplum-
sal Değişim” ve “Kalanlara 
Gurbet Gidenlere Memleket 
Rumeli (Makedonya Türk-
leri)” kitaplarının yazarı olan 
Ali Maskan çalışmalarını sö-
mürgecilik ve Afrika ile Bal-
kanlar alanlarında 
sürdürmektedir] 
 
[1] https://www.sde.org.tr/ali-
maskan/genel/yonetilebilir-huku-
metlerden-yonlendirilebilir-halkla
ra-kose-yazisi-17702 
[2] https://www.sde.org.tr/ali-
maskan/genel/balkanlardaki-turk-
azinliklarinin-siyasi-varligi-kose-
yazisi-17542 (AA)
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Bulgaristan'da halk  
gösterileri ve denge
Son gelişmelerin Türkiye’ye olan etkisine bakacak olursak, Türk azınlığın siyasi etkin-
liği sınırlandırılabilir, Türk Akım projesinin maddi ve siyasi faydaları tehlikeye girebilir, 
Türkiye’nin Balkanlar ve Avrupa’ya fiziki girişi kontrol altına alınabilir, Türk azınlığa 

etnik bir ayrımcılık uygulanabilir, uluslararası göç konusunda yeni sorunlar yaşanabilir
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Mısır’la yaptığı 
(MEB) Münhasır 
Bölge Antlaşma-

sıyla,  Türkiye’nin Libya’yla 
imzaladığı “Deniz Yetki 
Alanları” anlaşmasını yok 
sayan Yunanistan; Suudi Ara-
bistan, Mısır, Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi müslüman ül-
kelerin yanında siyonist İsrail  
ile Hristiyan Fransa ve diğer 
AB ülkelerinin desteğini alarak 
ülkemizi  karasularına hapset-
meye çalışmakta ve Türkiye’nin 
bölgedeki egemenlik haklarını 
ihlal etmektedir.  
Batının şımarık çocuğu Yuna-
nistan’ın uzun zamandan beri 
Ege’de, antlaşmalarla askersiz-
leştirilmiş adaları silahlandır-
mak ve Ege’de aidiyeti 
anlaşmalarla Yunanistan’a dev-
redilmemiş ada, adacık ve Ka-
yalıkları işgal ederek fiili bir 
durum  yaratmak suretiyle, Tür-
kiye’nin güvenliğine ve ekono-
mik çıkarlarına zarar verme 
politikası izlemektedir. Tarihte 
Türklerle girdiği her savaşı kay-
bettiği için “yenik pehlivan gü-
reşe doymaz misali şimdi de 
haklıymış  gibi, arkasına aldığı 
destekle gerilimi tırmandırmak-
tadır. Malesef bu komşumuz, 
antlaşmalarla teminat altına 
alınmış taahhütlerini, yükümlü-
lüklerini, mecburiyetlerini ihlal 
etmeyi alışkanlık haline getir-
miştir.  
Askeri açıdan baktığımızda, 
Muhtemel bir savaşın akıbeti 
daha ziyade Deniz ve Hava 
Kuvvetleri tarafından belirlene-
cektir. Bu konuda Türkiye 
avantajlıdır. 
Yunan ordusunun Türkiye ile 
savaşarak adaları savunması, 
Batı Trakya’yı elde tutması ve 
harbi kazanması mümkün değil-
dir. Belki kendilerince çılgın 
harekat planları yaparak Türki-
ye’ye zarar vermeyi hayal edi-
yor olabilirlerse de uygulamada 
çok ağır  bir bedel ödeyebiliri-
ler. Savaş tecrübesi bulunma-
yan, ülkemizi hedef alarak 
yapılanan Yunan Kara Kuvvet-
leri'nin ekipmanlarını, araçlarını 
nicelik ve nitelik üzerine değer-
lendirecek olursak, bakmayın 
siz onların yüksek perdeden 
tehditler savurmasına... 
2020 yılı askeri güç sıralama-
sını yayımlayan “Global Fire 
Power’a” göre Askeri personel 
sayısı, her yıl askerlik çağı 
gelen genç nüfus, mevcut silah 
gücüne göre Türkiye ve Yuna-
nistan'ın askeri güçleri karşılaş-
tırıldığında Yunanistan 
açısından durum endişe yaratı-
yor. 
Türkiye’nin askeri bütçesi, silah 
sistemleri Yunanistan’a göre 
daha üstün. Ayrıca tarih bo-
yunca görüldüğü gibi Türk mil-
letinin vatan ve millet sevgisi, 
askerlik ve fedakarlık anlayışı, 
yıllardır süren askeri operasyon 
tecrübesi sebebiyle savaş azim 
ve iradesi çok yüksek. Yunanis-
tan’a göre kat kat fazla olan 
genç nüfusu, savaş döneminde 
personel ihtiyacı yaratmayacak 
büyüklükte. Yunanistan her ne-
kadar askerlerinin eğitimini 
Türk Düşmanlığıyla beslese de 
namlu karşısında evdeki hesap 
çarşıya uymuyor.  Bizden söy-
lemesi, gerisi onların bileceği 
bir şey....  
Yunan Kara Kuvvetleri özel-
likle Leopard 2A6 HEL tankları 
ve ileride tedarik edebileceği 
2A7+ tankları ile öne çıkmakla 
beraber, ateş desteği konusunda 
hem nicelik hem nitelik olarak 
oldukça iyi kundağı motorlu 
topa sahiptir. ATACMS Block1 
füzeleri piyadenin ihtiyaç duy-
duğu ateş desteği konusunda el-
lerini güçlü kılmaktadır.  
AH-64 Apache helikopterleri 
ortada Longbow radarı da oldu-
ğundan sayı olarak az olsalar da 
hava üstünlüğünün sahip olun-

duğu senaryolarda büyük bir 
etki yaratabilir.Düşman taarruz 
helikopterlerine karşı Longbow 
radarının varlığı karşı tarafı 
strateji değiştirmeye itebilir. 
Buraya kadar her şey oldukça 
iyi iken ZMA ve ZPT konu-
sunda çok kötü durumdalar. 
Yüksek deliş kapasitesine sahip 
ATGM'lere sahip olan Yunanis-
tan, bu silahları zorlu arazide 
varlık gösteremeyecek araçlara 
monte ederek ATGM'lerden 
beklenilen verimi elde etmekten 
çok uzaktır. Ekipman nezlinde 
en büyük zaafı lojistik ve tank-
ların ihtiyaç duyacağı yakın ateş 
desteği üzerinedir. En güçlü ol-
duğu alan ise ana muharebe 
tankları ve AH-64D'lerdir. 
ABD merkezli Global Fire 
Power (GFP) 2020 raporuna 
göre Türk Donanması Akdenize 
kıyısı bulunan donamalar ara-
sında  “MISIR, İTALYA, CE-
ZAYİR ve FRANSA’nın 
ardından 5.nci sırada yer alıyor. 
Yunanistan oldukça geride kalı-
yor... 
Denizaltılarımız ve su üstü ge-
milerimiz milgem projesi saye-
sinde Yunanistan’dan daha 
üstün. 
Yunanistan’ın elinde Rus S-300 
füze sistemleri bulunurken, Tür-
kiye S-400’leri aldı. Türk Ordu-
sunun envanterine giren yerli 
üretim İHA ve SiHA’lar avantaj 
sağladı. 
Türkiye elindeki ana açık deniz 
gemilerinde , deniz devriye 
uçaklarında, hava savunması 
kabiliyetlerinde (Gabya sınıfı 
gemilerden dolayı), taktiksel 
durum hakkındaki iletişim ve 
bilgilendirme (elektronik harp 
aracı CN-235EW, insansız hava 
araçları ANKA-S, ultra modern 
AWACS tipi MESA ve yer ra-
darları), uydu ve ağ merkezli 
savaş operasyonları, siber sal-
dırı uygulamaları ve psikolojik 
savaş (Afrin savaşında tama-
men operasyonel uygulama) ko-
nularında Yunanistan’a karşı 
üstün. 
Türk Hava Kuvvetleri elindeki 
tüm uçakları istisna olmadan 
uçurabilmekte. Hava kuvvetle-
rinin bölge üzerinde kalış süresi 
bakımından Türkiye avantajlı, 
Yunanistan’ın en yakın hava 
üssü ise 700 km uzaklıkta (Kas-
teli). Türk Hava Kuvvetleri’nin 
elinde 7 adet KC-135R havada 
ikmal tankeri mevcut ki bu uçuş 
süresini iki katına çıkarabilir. 
Bu kabiliyet Yunan Hava Kuv-
vetlerinde yok. Yunanistan sa-
dece 84 jet gönderebilir. 
(F-16C/Dblock52/M), (konfor-
mal yakıt tanklarından dolayı) 
ve (24 adet ekstra depoyla do-
nanmış Mirage2000-5 uçakları-
DELTA konfigurasyonlu) 
Geriye kalan uçaklar ise mesafe 
sorunu ile karşılaşıyor. Ekstra 
kapasiteli yakıt tanklarıyla so-
runu çözmek de uçağın silah ta-
şıma ve manevra yapma 
kabiliyetlerinde bir azalmaya 
neden olmakta. 
Sonuç Olarak; Yunanistan’in 
aleyhine bulunan kuvvet den-
gesi, savaşın sonucuna doğru-
dan etki edecek ve Türkiye’nin 
zaferiyle sonuçlanacaktır.  Tür-
kiye, kimseyi ötekileştirmeden 
iç cepheyi bir ve bütün tutmalı 
ve ATATÜRK’ün yolundan ay-
rılmayarak, dostları çoğaltıp, 
düşmanları azaltmalıdır. 
Süheyl  ÇOBANOĞLU 
RUBASAM Bşk.V. 
  
KAYNAK......: 
(1)   Yusuf Metin-06.09.2020)

Suheyl ÇOBANOĞLU

TÜRKİYE İLE  
YUNANİSTAN   

SAVAŞIRSA

SAVAŞ SUÇLUSU SIRP KOMUTAN  
DJURKOVİC BOSNA’DA YAKALANDI
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Almanya İçişleri Bakanı 
Horst Seehofer, Midilli 
Adası'nda bulunan 

Moria sığınmacı kampındaki 
yangının ardından Yunanis-
tan'da ana karaya çıkarılan re-
fakatçisi olmayan 400 çocuk-
tan 100 ila 150’sinin 
Almanya'ya getirileceğini söy-
ledi. Seehofer, Avrupa Birliği 
(AB) Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı Margaritis Schinas ile 
video konferans yoluyla dü-
zenlediği basın toplantısında, 
Moria kampında çok acil bir 
durum yaşandığını belirtti. 
Burada insanlara yerinde yar-
dım etmenin ve onlara ba-
rınma yerleri sağlamanın 
önem taşıdığını ifade eden 
Seehofer, bu konuda yakın 
koordinasyon içinde oldukları 
Yunanistan hükümetinin bir 
ihtiyaç listesini kendilerine 
ulaştırdığını aktardı. Seehofer, 

şu an bu listede yazılanları 
yardım kuruluşları vasıtasıyla 
ivedilikle yerine ulaştırmaya 
çalıştıklarını anlattı. Yunanis-
tan'da ana karaya çıkarılan re-
şit olmayan refakatçisi olma-
yan 400 sığınmacı çocuğun 
kabul edilmesiyle ilgili yoğun 

çalışmalar yürüttüklerini be-
lirten Seehofer, bu çocukların 
büyük bölümünü, Almanya 
ve Fransa’nın alacağını ak-
tardı. Almanya’nın, refakatçisi 
olmayan 100 ila 150 sığınmacı 
çocuğu kabul edeceğini, Fran-
sa’nın da aynı sayıda çocuğu 

alacağını anlatan Seehofer, gö-
rüşmeler devam ettiği için 
tam sayıyı şu an için söyleye-
meyeceğini kaydetti. Seehofer, 
diğer çocukların, bu sürece 
katkı sağlayacak diğer 8 Av-
rupa ülkesine dağıtılacağını 
ifade etti. (AA)

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk Kızılay Bosna Her-
sek Delegasyon Başkanı 
Suat Sokullu, yaptığı 

açıklamada, bu yardım pro-
jesi kapsamında ülkenin farklı 
şehirlerinde yaşayan 510 ai-
leye gıda paketleri dağıtılaca-
ğını aktardı. Yardımların 
Zavidovici, Maglaj, Gracanica 
ve Doboj İstok şehirlerindeki 
ihtiyaç sahipleri ve yetimlere 
ulaştırıldığını söyleyen So-
kullu, Zepce, Doboj Jug, 

Sapna ve Kalesija'daki dağı-
tımların ise yarın da sürece-
ğini belirtti. Bosna Hersek'te 
yeni eğitim yılının başladığını 
ve yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının etkisi-
nin hala devam ettiğini anım-
satan Sokullu, bu gıda 
paketleriyle özellikle kalaba-
lık ailelerin yaşadıkları zor-
lukları hafifletmek 
istediklerini dile getirdi. So-
kullu, Türk Kızılayın insani 
yardım misyonlarını gerçek-
leştirmesini sağlayan bağışçı-
lara da teşekkür etti. (AA)

SARAYBOSNA 
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Bosna'daki savaşta (1992-
1995) Boşnak sivillere yö-
nelik savaş suçu işlemek-

ten aranan eski Sırp komutan 
Ratko Djurkovic, Bosna Her-
sek'in kuzeydoğusundaki Uglj-
evik kasabasında yakalandı. 
Bosna Hersek Savcılığı’ndan 
yapılan açıklamada, eski Sırp 
Cumhuriyeti Ordusu (VRS) 
bünyesindeki 1. Majevica Tuga-
yı'nda tabur komutanlığı yapan 
1943 doğumlu Ratko Djurko-
vic'in özel polis birliklerince dü-
zenlenen operasyonda gözal-
tına alındığı bildirildi.  

Djurkovic'in, savcılık bünyesin-
deki Savaş Suçları Dairesi tara-
fından yürütülen soruşturma 
kapsamında arandığı aktarılan 
açıklamada, şüphelinin Boşnak 
sivillere yönelik sistemli ve kap-

samlı saldırılar düzenlemekle 
suçlandığı ifade edildi. Açıkla-
mada ayrıca, Djurkovic'in ve 
aynı dosyanın bir diğer şüphe-
lisi 1. Majevica Tugay Komu-
tanı Radomir Nedic'in, Sırp as-

kerlerin Boşnak sivilleri ve esir-
leri öldürdüklerinden haberdar 
oldukları ancak bunları önle-
mek için hiçbir tedbir almadık-
ları kaydedilirken, aynı za-
manda 1992 bölgedeki Teocak 
ve Tursunovo Brdo köylerinde 
1992'de işlenen savaş suçlarının 
ardından bu suçlara karışanla-
rın cezalandırılmaları için de 
hiçbir şey yapmadıkları belir-
tildi. Bu arada, gözaltına alınan 
Djurkovic'in sorgulanmak 
üzere savcılığa teslim edileceği 
bildirilirken, davanın bir diğer 
şüphelisi Nedic'in sağlık duru-
munun ağır olduğu ve hakkın-
daki kararı yetkili savcının ve-
receği aktarıldı. (AA)

Türk Kızılay’dan Bosna  
Hersek'te gıda yardımı

Türk Kızılay  
tarafından Bal-

kan ülkesi Bosna 
Hersek'teki ihti-
yaç sahipleri ve 

yetimler için  
hazırlanan gıda 

yardım paketleri-
nin dağıtımına 

başlandı

Almanya, Yunanistan’dan  
150 sığınmacı çocuk alacak



4 Kosova Haberleri 14 Eylül 2020 
Pazartesi

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Cumhurbaşkanı 
Hashim Thaçi, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile telefon 
görüşmesi gerçekleştirdiğini 
aktararak Kosova ile İsrail'in 
birbirlerini karşılıklı tanımala-
rının Türkiye ile ortaklıklarını 
hiçbir koşulda zedelemeyece-
ğini ifade etti. Thaçi, başkent 
Priştine'de Cumhurbaşkanlığı 
önünde düzenlediği basın 
toplantısında, 4 Eylül'de Was-
hington'da imzalanan Kosova 
ile Sırbistan arasındaki ekono-
mik normalleşme anlaşması 
ve Kosova ile İsrail arasındaki 
karşılıklı tanıma hakkında de-
ğerlendirmelerde bulundu. 
Hem Arap Birliği hem de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
Kosova ile İsrail arasındaki 
karşılıklı tanıma konusunda 
endişelerini anladıklarını be-
lirten Thaçi, "Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile iletişimdeyim. 
Kendisi ile telefonda görüş-
tüm ve bu tanıma Türkiye ile 
stratejik, dostane ve kardeşçe 

olan ortaklığımızı hiçbir ko-
şulda zedelemeyecek." ifade-
lerini kullandı. Kosova 
Cumhurbaşkanı Thaçi, ülkesi-
nin artık küresel güçlenme se-
viyesinde daha büyük ve 
daha güçlü müttefiklere sahip 
olacağını söyledi. Ülkesinin 
özgürlük, devlet inşası ve Av-
rupa-Atlantik entegrasyonu 
adımlarında yanında olan 
ABD'ye teşekkürlerini ileten 
Thaçi, ABD Başkanı Donald 
Trump ve onun Kosova ve 
Sırbistan müzakerelerinden 
sorumlu özel temsilcisi Ric-
hard Grenell ile iki yılı aşkın 
devam eden ortak çalışmalar-
dan dolayı gurur ve mutluluk 
duyduğunu aktardı. Cum-
hurbaşkanı Thaçi, "Bu, 
ABD'nin son 20 yılda Batı Bal-
kanlar için en ciddi diploma-
tik girişimiydi. Bu kolay 
olmayan, çok zor süreçte bir-
çok yönden zorluklar, suçla-
malar, engeller, komplolarla 
karşılaştık. Anlaşmanın res-
mileşmesiyle tüm bunların 
yanlış, istikrarsız ve ön yargılı 
olduğu ortaya çıktı." diye ko-
nuştu. (AA)

Thaçi’den ‘Türkiye 
ile ortaklık devam’ 

açıklaması
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Kosova Demokratik Türk 
Partisi (KDTP), Kosova'nın 
Kudüs'te büyükelçilik aç-

ması ihtimalinden endişe duydu-
ğunu açıkladı KDTP'den yapılan 
açıklamada,  Washington’da im-
zalanan Kosova ile Sırbistan ara-
sındaki ekonomik normalleşme 
anlaşmasının iki ülke arasında 
uzun süredir devam eden diya-
log sürecinin en önemli aşamala-
rından biri olduğu belirtildi. 
Hükümet tarafından kendilerine 
anlaşma ile ilgili ayrıntılı bilgi ve-
rilmediği kaydedilen açıklamada, 
anlaşmanın medyaya yansıyan 
ayrıntıları ve devlet yetkililerinin 
sosyal medya hesapları üzerin-
den yaptıkları değerlendirmeler-
den Washington Anlaşması’nın 
"kaygı verici maddeler içerdiği-

nin" anlaşıldığı belirtildi. Açıkla-
mada, "Kosova Cumhuriyeti’nin 
Ujman Gölü üzerindeki yetkile-
rini ikinci bir taraf ile paylaşması, 
devlet egemenliğimize zarar ve-
recektir. Beyaz Saray’da imzala-
rın atıldığı masaya bağımsız ve 
egemen bir devlet olarak oturan 
Kosova Cumhuriyeti’nin, bu sta-

tüsüne yakışır adımlar atması ge-
rektiği düşüncesindeyiz." ifadele-
rine yer verildi. Açıklamada, 
KDTP’nin ortağı olduğu hükü-
met yetkilileri ile önümüzdeki 
günlerde gerçekleştireceği görüş-
meler neticesinde net tutumunu 
ortaya koyarak bu doğrultuda 
hareket edeceği bildirildi. (AA)

KDTP: Kudüs'e büyükelçilik  
açılmasından endişeliyiz
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Avrupa Birliği (AB) Komis-
yonu Sözcüsü Peter 
Stano, İsrail-Filistin mese-

lesinde iki devletli çözümden 
yana olduklarını hatırlatarak, Ku-
düs'te büyükelçilik açacakları 
açıklanan Sırbistan ve Kosova'nın 
diplomatik adımlarının "ciddi en-
dişe kaynağı" olduğunu bildirdi. 
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 
Sözcüsü Peter Stano, İsrail-Filis-
tin meselesinde iki devletli çö-
zümden yana olduklarını 
hatırlatarak, Kudüs'te büyükelçi-
lik açacakları açıklanan Sırbistan 

ve Kosova'nın diplomatik adım-
larının "ciddi endişe kaynağı" ol-
duğunu bildirdi. Stano, Sırbistan 
ve Kosova'nın ABD ile geçen 
hafta yaptıkları anlaşmalardan 
sonra Kudüs'te büyükelçilik aça-
cağına yönelik açıklamalar hak-
kındaki soruyu yanıtladı. AB'nin, 
büyükelçiliklerin Kudüs'e taşın-
ması konusundaki tutumunun 
değişmediğini aktaran Stano, 
"AB üyesi ülkelerin Kudüs'te bü-
yükelçiliği bulunmamaktadır. 
AB Delegasyonu da Kudüs'te de-
ğildir. Bu durum BMGK'nın 
1980'deki 478 sayılı kararıyla 
uyumludur." dedi. Stano, AB'nin 
iki devletli çözümü destekledi-

Balkan Gençlik  
Okulu kapandı
Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, Yurt Dışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen Bal-
kan Gençlik Okulu'nun kapanışı ve sertifika dağıtım töreni düzenlendi
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Kosova'nın güneybatısın-
daki Prizren şehrinde, 
Yurt Dışı Türkler ve Ak-

raba Topluluklar Başkanlığı'nın 
(YTB) desteğiyle gerçekleştirilen 
Balkan Gençlik Okulu'nun kapa-
nışı ve sertifika dağıtım töreni 
düzenlendi. İDEA derneğinin 
Prizren’de düzenlediği kapanış 

programına, YTB Balkan Masası 
Koordinatörü Nedim Aslan, der-
nek başkanı Bayram Pomak ve 
çok sayıda öğrenci katıldı. 
Sertifika töreninde konuşan 
Aslan, BalkanGençlik Okulu pro-
jesinin Balkanlar'da 8 ülkede 10 
ayrı sivil toplum kuruluşuyla 
gerçekleştirildiğini belirtti. 
Kosovalı gençlerin güzel eğitim-
ler almasına vesile olmaktan gu-
rurlandığını söyleyen Aslan, 

"Her zaman kardeş Kosova hal-
kının insan kaynağının yetiştiril-
mesi anlamında her türlü desteği 
vermeye hazırız." dedi. Pomak 
ise, projeden 300’den fazla baş-
vurunun arasından seçilen 40 ki-
şinin yararlandığına işaret 
ederek, "Projeyi başlattığımızdan 
itibaren 5 hafta devam eden pro-
jede birbirinden değerli hocaları-
mız ders verdi. Eğer bu 
eğitimden bir kişinin bile düşün-

celerinde ve hayatında yeni bir 
ufuk açmışsa bu programın başa-
rısı için yeterlidir. Çünkü bazen 
bir kelime, bazen bir cümle haya-
tımızda olağanüstü etkiler yara-
tabilir." ifadelerini kullandı. 5 
hafta süren eğitimlerin ardından 
projeyi başarıyla tamamlayan 40 
öğrenciye başarı sertifikası ve-
rildi. Öğrenciler 25-28 Eylül ta-
rihlerinde düzenlenecek Türkiye 
gezisine katılacak. (AA)

AB’den Kosova ve Sırbistan’a 
büyükelçilik tepkisi
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Ahmet GÖKSAN

“Dört senedir adadaki bütün huzur-
suzluğu yaratan Yunanistan’dır. 
Türk halkını her gün biraz daha te-
dirgin eden, hak ve hukukunu çiğne-
yen Yunanistan’dır. İlhakın başka 
gayesi olmadığını iddia eden yine bu 
küçük devlettir. Masum Türk halkını 
‘kana boyayacağım’ diyen katil Gri-
vas’a bunları söylettiren Megalo 
İdea’nın zebunu dejenere millettir”. 
1967 

    Dr. Fazıl KÜÇÜK 
 

Cumhurbaşkanı seçimine 
doğru geri sayım devam 
ederken adaylar başvurula-

rını ilgili makamlara yaptılar. İlk be-
lirlemelere göre 12 adayın seçilmek 
için başvurdukları biliniyor. Yapıla-
cak olan hukuki incelemeden sonra 
bu sayı kesinleşecektir. Halk da be-
lirlenecek olan adaylardan o yüce 
makama uygun göreceği birisini oy-
ları ile seçecektir. Bu yüce makama 
seçilecek olan kişinin işinin zor ola-
cağını kaydetmek gerekiyor.  
Birbirimize karşılıklı olarak güven 
duymak birincil sorunumuzdur. Bu 
konuda hemen herkes uzlaşıyor. 
Buna koşut yıllardır çözülemeyen 
veya çözülmek istenmeyen Kıbrıs 
uyuşmazlığımız vardır. İçeride sağ-
lanacak toparlanmadan sonra sırada 
dışarıda yapılacak diplomatik çalış-
malarla uyuşmazlığın temel neden-
lerinin en ince ayrıntılarla 
anlatılması vardır. Öncelikle uluslar-
arası hukuktan ve geçerliliğini halen 
koruyan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ku-
ruluş antlaşmalarından kaynaklanan 
haklarımızın olduğu ısrarla muha-
taplarımıza anlatılması gerekiyor. 
Bu nedenle dış temsilciliklere büyük 
görev ve sorumluluk düşeceğinin bi-
lincinde olunması gerekiyor. 
Dünyayı saran salgının bütün devlet 
yapılarını bozması veya sarsması ne-
deniyle yeniden yapılanma çalışma-
ları yapılıyor. Bizlerin de bu 
yapılanmaya uyum göstermemiz ve 
yeni bir devlet yapısının da kurul-
ması kaçınılmazdır. Bölgemizin ateş 
çemberinden geçtiği bu günlerde 
karşımızdaki unsurun adanın tek 
egemeni olmadığı noktasından hare-
ketle yapımızı düzeltmemiz duru-
munda güzel günlere ulaşmamızın 
yakın olduğu gerçeğinin de bilinme-
sini istiyoruz. 
Uluslararası alanda yapılacak çalış-
malarda Türkiye’nin katkısının yanı 
sıra Kıbrıs Türk’leri üzerinden para 
kazanan iş insanlarımızın da katkı 
koymasının sağlanması kaçınılmaz-
dır. Sivil toplum kesimleri ile sendi-
kaların da sorumluluk alarak bu 
mücadelede yer almaları gerektiğini 
zorunlu gördüğümüzün altını çiziyo-
ruz. Başaralı olacaksak hep birlikte 
başarılı olmak durumundayız. Aksi 
halde zamanımızı boşuna harcamış 
olacağız.  
Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim 
emperyal amaçlarını yenemeyen kı-
yıdaş ülkelerin de katılımı ile iyice 
açmaza doğru evriliyor. Fransa’nın 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü 
olmadığı halde Yunanistan ile Kıb-
rıs Rum Yönetiminin yanında saf tu-
tuyor olması AB’nin desteğinin 
ötesinde anlam içeriyor. Bu çabasını 
bir öç veya hınç alma olarak değer-
lendiriyoruz. Burada üzerinde durul-
ması gereken en önemli husus adada 
hangi ülkelerin asker bulunduraca-
ğına ilişkin 1959 – 1969 döneminde 
imzalanan antlaşmaların belirliyor 
olmasıdır. Fransa’nın bu tavrı ulus-
lararası antlaşmaları yok saymaktır. 
Buna koşut ülkelerine verilen bir as-
keri üssün şımarıklığı ile Türkiye’ye 
cephe aldığının da bilinmesini kay-
dediyoruz. 
Ekim ayında seçilecek olan Cum-
hurbaşkanı kim olursa olsun çalış-
malarını kolaylaştırmak hepimize 
düşen bir görev olmalıdır. Birlikte 
harekete edersek başaramayacağı-
mız engelin olmayacağını düşünü-
yoruz.  
Kıbrıs Türk’lerine dayatılan hukuk-
suzlukları aşmak için mücadelemizi 
zaman yitirmeden başlatmamız ge-
rekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

PODGORİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye'nin Podgoritsa 
Büyükelçisi Songül 
Ozan, Karadağ'da 30 

Ağustos'ta yapılan genel se-
çimlerin ardından ülkedeki 
Müslümanları hedef alan 
ırkçı saldırıların endişe verici 
olduğunu söyledi. Karadağ 
İslam Birliği’nden (Diyanet 
İşleri) yapılan açıklamada, 
Büyükelçi Ozan'ın, İslam Bir-
liği Başkanı Rifat Fejzic ile bir 
araya geldiği aktarıldı.  Açık-
lamada, Ozan'ın, ülkenin ku-
zeyinde yaşayan 
Müslümanların güvenliğin-
den endişe duyduğunu ifade 
ettiği belirtildi. Türkiye'nin 
İslam Birliği’ni desteklediği 
belirtilen açıklamada, "Pod-
goritsa Büyükelçiliği, ülke-

deki Müslümanlara yönelik 
yapılan ırkçı saldırıların en-
dişe verici olduğunu ve Kara-
dağ'ın tüm vatandaşlarına 
yetecek büyüklükte bir ülke 
olduğuna olan inancını dile 
getirmiştir." ifadelerine yer 
verildi. Karadağ'daki seçimde 
Sırp Ortodoks Kilisesi’ne 
(SPC) yakınlığı ile bilinen De-
mokrat Cephe (DF) öncülü-
ğündeki ittifak önemli bir 
başarı elde etmiş ve diğer 
muhalif ittifaklarla mecliste 
çoğunluğu ele geçirmişti. DF 
yanlısı Sırp milliyetçiler ilk 
geceden itibaren seçim kutla-
malarında birçok provokatif 
eylem ve saldırı gerçekleşti-
rirken, ülkedeki Müslüman 
Boşnaklara yönelik "Türkler 
buradan gidin" sloganları atıl-
mış, tehditkar duvar yazıları 
yazılmıştı. (AA)

TİKA'dan Romanya'da engelli  
çocuKlARA eğİTİm desTeğİ

Büyükelçi Ozan’dan  
Rifat Fejziç’e ziyaret 
Türkiye 30 Ağustos’ta yapılan genel seçim-
ler sonrası Karadağ’ı yakından izlemeye aldı

BÜKREŞ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ro-
manya'nın başkenti Bükreş'te, 

işitme engelli öğrencilere yönelik 
meslek atölyesi ile otizmli çocuklar 
için çok duyulu stimülasyon odası 
kurdu. TİKA'dan yapılan açıkla-
mada, ''Engelimi Türkiye ile Aşıyo-
rum Programı'' kapsamında, Bükreş 
1 Nolu İşitme Engelliler Ortaoku-
lunda, işitme engelli öğrenciler için 
meslek atölyeleri ile otizmli çocukla-
rın tedavisi için gerekli çok duyulu 
stimülasyon odası kurulduğu kay-
dedildi.  Projenin açılış törenine, 
Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi 
Füsun Aramaz, TİKA Koordinatörü 
Yasemin Melez Biçer, Bükreş Eğitim 
Başmüfettiş Yardımcısı Liliana 
Maria Todoriuc Fedorca, Engelli Öğ-
renciler Eğitim Müfettişi Adrian 
Cozma, Okul Müdürü Lulia Iftene 
ve öğretmenler katıldı. İlki Bosna 
Hersek’te başlatılan ve Arnavutluk, 
Karadağ, Kosova ve Makedonya’da 
yürütülen program, özel eğitim ihti-
yacı olan öğrencilere yönelik eğitim 
ile sosyal ve kültürel faaliyetleri kap-
sıyor.  Balkanlar’da özel eğitim ihti-
yacı olan öğrencilerin eğitim 
ortamlarının iyileştirilmesi için ma-
teryal desteğinde bulunan program 
kapsamında, özel eğitim sınıfları, 
destek eğitim odaları ve atölye oluş-
turulması, özel eğitim gereksinimi 
olan öğrencilerin öğrenim ortamları-
nın kalitesinin artırılması ile topluma 
üretken birey olarak katılmalarına 
katkı sağlanması amaçlanıyor. (AA)

YENİ PAZAR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) Türkiye-
Sırbistan İş Konseyi’nin 

organizasyonuyla, Sağlık Ba-
kanlığı ile Gençlik ve Spor Ba-
kanlığının desteğiyle hazırlanan 
tıbbi yardım TIR’ı, Sırbistan'ın 
Sancak bölgesine ulaştı. Yeni tip 
korona virüs salgınıyla müca-
deleye destek amacıyla Ankara, 
İstanbul ve Bursa'dan bazı ilçe 
belediyeleri, çeşitli iş insanları 
ile eski bakanlardan Nihat Zey-
bekci'nin katkılarıyla toplanan 
tıbbi yardım malzemelerinin, 
Sırbistan'da en çok ölümün 
kaydedildiği Sancak bölgesinde 
bulunan 5 belediyeye dağıtıl-

ması planlanıyor. Sancak bölge-
sine DEİK tarafından gönderi-
len üçüncü yardım TIR’ında 
bölgedeki hastanelere dağıtıla-
cak tıbbi malzemelerin yanı sıra 
okullar için maske ve dezenfek-
tan da yer alıyor. DEİK Tür-
kiye-Sırbistan İş Konseyi 
Başkanı Bayram Akgül, San-
cak'taki okullara maske ve de-
zenfektan dağıtarak destek 
olmaktan büyük mutluluk duy-
duklarını belirtti. Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunca 
üretilen bir solunum cihazının 
da yardım tırında bulundu-
ğunu dile getiren Akgül, "Yerli 
ve milli solunum cihazının Yeni 
Pazar'da kullanılıyor olmasın-
dan da ayrıca mutluluk duyu-
yoruz." dedi. (AA)

DEİK TIR’I SANCAK’TA

Karadağ'da bu defa iktidar yanlıları gösteri düzenledi
PODGORİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Karadağ'ın başkenti Pod-
gorica'da, iktidar yanlı-
ları tarafından 

"Karadağ seni çağırıyor, baha-
nen yok" temalı gösteri dü-
zenlendi. Karadağ'da 30 
Ağustos'ta yapılan genel seçi-
min sonuçlarından memnun 
olmayan binlerce kişi, elle-
rinde Karadağ bayraklarıyla 
başkentteki Bağımsızlık Mey-
danı'na akın etti. Aralarında 
ülkenin farklı şehirlerinden 
gelen göstericilerin de olduğu 
kalabalık, "Ülkemizi kimselere 

vermeyiz" sloganları eşliğinde 
meşaleler yaktı. Geçen hafta 
yapılan seçimde, iktidardaki 
Batı yanlısı Sosyalistlerin De-
mokratik Partisi (DPS) en çok 
oyu almış olsa da mecliste ço-
ğunluğu elde edememişti. 
Sırp Ortodoks Kilisesi’ne 
(SPC) yakınlığı ile bilinen De-
mokrat Cephe (DF) öncülü-
ğündeki ittifakın, diğer 
muhalif ittifaklarla mecliste 
çoğunluğu ele geçirmesiyle, 
DF yanlısı Sırp milliyetçiler ta-
rafından ilk geceden itibaren 
seçim kutlamalarında birçok 
provokatif eylem ve saldırı 
gerçekleştirilmişti. (AA)

HUKUKSUZUN 
HUKUKU
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Tatilimi, yoğun çalışma temposu 
ve pandemi nedeniyle bir yıldır 
uzak kaldığım memleketim 

Batı Trakya’da geçirdim. Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki gerginliğin 
gölgesinde başlayıp biten iki haftada, 
bir yandan nefeslenirken, diğer yan-
dan bölgeyi gözlemledim. Öncelikle 
iki ülke arasındaki huzursuzluğun 
yansımalarının, İpsala’nın karşısın-
daki Kipi Sınır Kapısı’ndan itibaren 
hissedildiğini vurgulayayım. Türkiye 
kadar olmasa da pandeminin etkileri 
ve önlemler orada da devam ediyor. 
Sokakta zorunlu değil ancak kapalı 
ortamlarda maske şart. Kafe, restoran 
ve eğlence mekânları saat 24.00’te ka-
panıyor. 
Sosyal mesafe kuralı mevcut. Sahil-
lerde önceki yıllarda görülen yoğun-
luktan eser yok. Avrupa’dan gelen 
turistlerle vakalar artsa da Covid-19 
testi pozitif çıkan hasta sayısı ve bun-
dan kaynaklı ölümler oldukça düşük. 
Yunan nüfusun bir numaralı gündemi 
Doğu Akdeniz ve Ayasofya.  Türkiye 
ile yatıp Türkiye ile kalkıyorlar. 
Batı Trakya Türkleri’ne gelecek olur-
sak; yüzlerinin güldüğünü söylemek 
maalesef zor. Toplumun büyük bölü-
münün geçim kaynağı tütün cazibe-
sini iyice yitirmiş durumda. Buğday, 
pamuk vb. ürünlerde de durum farklı 
değil. Meyveciliğe doğru bir geçiş var 
ama bunun da çok planlı ve programlı 
yapıldığını söylemek mümkün değil. 
Zira kuzenimin 8-10 yıllık elma ağaç-
larını söktüğüne şahit oldum. Üreti-
ciye bir dokunup bin ah işitiyorsunuz. 
Olumsuz genel gidişata bu yıl dolu 
gibi doğal afetler eklenince çiftçi soy-
daşın keyfi iyice kaçmış. Kara kara 
düşünüyorlar. 
Bölgedeki Türk esnafın durumu da 
hiç iç açıcı değil. Çarşıda ‘yaprak kı-
pırdamıyor’ desek yanlış olmaz. Gü-
mülcine’de cumartesi günleri kurulan 
pazarında tezgah açmayan esnaflar 
var.  Türkiye’nin Balkanlar’daki kara-
kolu konumundaki Batı Trakya’da 
soydaş göç ediyor. Yunanistan tarihi-
nin en ağır ekonomik krizinden sonra 
bir türlü kendine gelemeyen Batı 
Trakya Türk Azınlığı, çareyi Al-
manya ve Hollanda’da arıyor. Gümül-
cine ve İskeçe’de soydaşların yoğun 
olduğu mahalleler ile Türk köyleri bo-
şalıyor. Almanya’da yaşayan bir bü-
yüğümün söyledikleri beni şaşkına 
çevirdi. “Tatil bitti. Yarın dönüyorum. 
Bir iki gün sonra sokağımızda babam 
ve iki yaşlı teyze dışında kimse kal-
mayacak. Köyde genç sayısı hızla 
azalıyor.” Maalesef bölgede intiharlar 
da devam ediyor. Aileler dağılıyor. 
Sigorta primini bile ödeyemeyen kişi 
sayısı o kadar çok ki… Hatta sosyal 
yardımlara rağmen elektriği kesik ha-
neler var. Binlerce aile devlet yardım-
ları ve büyüklerin emekli maaşları ile 
ayakta kalmaya çalışıyor. Kısacası… 
Batı Trakya’da alarm zilleri çalıyor! 
Lozan’la Türkiye’nin korumasında 
Yunanistan’a emanet edilen Batı 
Trakya Türk Azınlığı’nın bir ferdi 
olarak bu gerçekleri aktarmak boynu-
mun borcu. Mevcut durum, Türk 
Azınlığı yıllardır asimile etmeye çalı-
şan Yunanistan’ın ekmeğine yağ sü-
rüyor. Ayasofya ve Doğu 
Akdeniz’deki gelişmeler de, Batı 
Trakya Türkleri’nin huzurunu kaçır-
maya yönelik uygulamaları berabe-
rinde getiriyor. İskeçe’nin Gökçepınar 
Köyü’ndeki tatbikat ve Kipi Sınır Ka-
pısı’ndaki keyfi uygulamalar bunun 
en açık örneği! Yunanistan’da Türk 
plakalı araçların da hiç bu kadar ‘dik-
kat’ çektiğine şahit olmamıştım. 
Bu konuda başka detaylar da var ama 
hiç girmeyeceğim… Acizane önerim 
şu: 
Türkiye bölgeye her zamankinden 
daha fazla yoğunlaşmalı! Sayın Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklama-
ları Azınlığa fazlasıyla güven verdi. 
Ama zaten soydaşın bu noktada en 
ufak bir şüphesi yok. Bana göre önce-
likli sorun aile bütçelerinde ve eği-
timde. Bu ikisi olmadan bir toplum 
geleceğe nasıl güvenle bakabilir ki? 
Batı Trakya’da bu kış her açıdan çok 
zor geçecek… 
 
www.olay.com.tr  
sitesinden alınmıştır…

Hasan Ali ÇAVUŞ

Bosna Hersek'teki siyasi  
yapı göçmenleri de etkiledi
Hırvatistan sınırındaki Una-Sana Kantonu'na girişlerine izin verilme-
yen düzensiz göçmenler, Bosna Hersek Federasyonu ile Sırp Cumhuri-
yeti entiteleri arasındaki "tarafsız bölgede" bekleyişlerini sürdürüyor

BİHAC/BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te 1992-
1995'teki savaşı sonlan-
dıran Dayton Barış 

Anlaşması'nın getirdiği kar-
maşık siyasi yapı, son gün-
lerde bu Balkan ülkesinde 
sıkışıp kalan düzensiz göç-
menleri de olumsuz etkiliyor. 
İki entite, 10 kanton ve 1 
özerk bölgeden oluşan Bosna 
Hersek'te 3 yıldır süren göç-
men krizinde, yükün büyük 
ölçüde tek bir kantona yük-
lenmesi artık durumun ta-
hammül edilemez düzeye 
ulaşmasına neden oldu. 
Hırvatistan sınırındaki Una-
Sana Kantonu (USK), sınıra 
yakınlığı dolayısıyla göçmen-
lerin en yoğun bulunduğu 
bölge olmaya devam eder-
ken, geçen hafta kanton hü-
kümetinin, artık göçmenleri 
almayacağını açıklamasıyla 
bölgede güvenlik önlemleri 
artırıldı. 
USK'nin girişi ve aynı za-
manda Bosna Hersek Fede-
rasyonu (FBIH) ile Sırp 
Cumhuriyeti (RS) entiteleri-
nin sınırı olan Kljuc şehrinde, 
kanton polisi yeni tedbirleri 
uygulamaya başladı.  
Bölgeye giden otobüsleri ve 
şüpheli araçları tek tek dur-
durup, içinde göçmen olup 
olmadığına bakan polisler, 
artık yeni göçmenlerin kan-
tona girişine izin vermiyor.  
Bihaç, Cazin, Velika Kladuşa 
gibi kanton şehirlerine giden 
otobüslerde bulunan göçmen-
ler, iki entite arasındaki "ta-
rafsız bölgede" bekletiliyor. 
Kantona girmelerine izin ve-
rilmeyen göçmenlerin burada 
Kızılhaç tarafından kurulan 
geçici merkezde sağlık tara-
maları yapılsa da, bu küçük 
merkezde kalacak koşullar 
bulunmaması ayrı bir sorun 
olarak dikkat çekiyor. 
Göçmenler arasında çocuklu 
ailelerin de bulunduğunu ak-
taran Kızılhaç yetkilileri, bu-
radaki geçici merkezde 
olanakların çok kötü oldu-
ğunu, buranın göçmen kampı 
koşullarına sahip olmadığını 
ifade ediyor. 
Öte yandan havanın karar-
masıyla her gün onlarca dü-
zensiz göçmen, köy ve orman 
yollarından Avrupa Birliği 
(AB) üyesi Hırvatistan'ın sı-
nırlarını geçmeyi denemeye 
devam ediyor. 
 

‘KONTROL  
EDİLMELİ’ 

 
USK Başbakanı Mustafa Ruz-
nic, kısa süre önce yürürlüğe 
soktukları tedbirlerden sonra 

kantondaki durumun iyileşti-
ğini belirterek, "Ancak devlet, 
ülke genelinde göçmen kri-
zini artık kontrol altına al-
malı." dedi. 
Yeni tedbirleri almalarındaki 
amacın kantona yönelik göç-
men akınını durdurmak ol-
duğuna işaret eden Ruznic, 
zira kantonun kaldırabileceği 
kapasitenin çok üzerinde göç-
menin bölgeye geldiğini vur-
guladı. 
Ruznic, göçmen krizine bölge 
halkının tepkisi, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgını 
ve virüs bulaşan göçmenlerin 
kaçması gibi etkenlerin yeni 
tedbirler alınmasını gerektir-
diğini belirterek, bölge halkı-
nın biraz nefes alması için 
bunun şart olduğunu sa-
vundu. 
Doğu sınırlarından Bosna 

Hersek'e giren düzensiz göç-
menlerin organize bir şekilde 
RS'den geçerek kanton sını-
rına bırakıldığını aktaran 
Ruznic, son birkaç gündür 
uygulanan tedbirlerin ardın-
dan alanda fark edilir bir iyi-
leşmenin söz konusu 
olduğunu belirtti. 
Ruznic, daha 2015'te Bosna 
Hersek için "göçmen dalgası" 
uyarısı yapıldığını ve devletin 
kendisini buna hazırlamak 
için 3 yılı olduğunu anımsata-
rak, bu süreçte hiçbir şey ya-
pılmadığını ve 2018'den beri 
göçmen krizinin Bosna Her-
sek'i etkilediğinin altın çizdi. 
2018'de 24 bin, 2019'da 49 bin 
ve bu yıl da şimdiye kadar 30 
bin civarında göçmenin kan-
tona geldiği bilgisini paylaşan 
Ruznic, sürekli artan bu sayı-
nın gerekli tedbirler alın-
mazsa gelecek yıl 70 bini 
bulabileceğine işaret etti. 
 

‘KORONA  
TEHLİKESİ’ 

 
USK Sağlık Bakanı Nermina 
Cemalovic ise "Bira" Göçmen 
Kampı'nda Kovid-19'a yaka-
lanan 5 göçmen olduğunu be-

lirterek, bunlardan birinin 
hastaneden kaçtığını, diğerle-
rinin ise tedavisinin sürdü-
ğünü kaydetti. 
Göçmenlerin, salgının ciddi-
yetini anlamadıklarını dile ge-
tiren Cemalovic, "Onların tek 
bir amacı var, o da sınırı geçip 
AB'ye gitmek. Kamplarda ka-
lanların sağlık durumlarını 
bir nebze kontrol edebiliriz." 
dedi. 
"Bira" ve "Miral" göçmen 
kamplarının bir an önce kapa-
tılması gerektiğini defalarca 
ilgili devlet yetkililerine ilet-
tiklerini söyleyen Cemalovic, 
bu iki kampta yanlarında 
anne-babaları bulunmayan 
150 civarında çocuk oldu-
ğunu bildirdi. 
Cemalovic, krizin yükünün 
tek bir kantonda olduğunu ve 
artık devletin buna bir çözüm 
bulması gerektiğini vurgula-
yarak, kamplar dışındaki göç-
menleri kontrol 
edemediklerini ve bu kişilerin 
sayısının 3 binden fazla oldu-
ğunu söyledi. 
 

‘GÖÇMENLER  
ŞAŞKIN’ 

 
Bu arada Bosna Hersek'e 
kadar çok sayıda ülke sını-
rından geçen düzensiz göç-
menler de fiziksel anlamda 
var olmayan entite sınırları 
arasında sıkışıp kalmış olma-

nın şaşkınlığını yaşıyor. 
Bosna Hersek'te kalmak iste-
mediklerini, önce Hırvatis-
tan'a ardından diğer AB 
ülkelerine gitmek istedikle-
rini dile getiren göçmenler, 
Bosna Hersek'in karmaşık si-
yasi sistemini anlamakta 
zorluk çekiyor. 
Genellikle Sırbistan üzerin-
den Bosna Hersek'e giren 
göçmenler, organize bir şe-
kilde RS entitesinden geçiri-
lerek, FBIH içindeki 10 
kantondan biri olan USK'nin 
sınırlarına bırakılıyor. 
Bosna Hersek Devlet Baş-
kanlığı Konseyinin Sırp 
üyesi Milorad Dodik, daha 
önce birçok kez RS sınırları 
içinde bir göçmen kampına 
izin vermeyeceğini ifade et-
mişti. 
Ülkedeki 7 kamptan 5'i USK 
sınırları içinde yer alıyor. 
- Bosna Hersek'in karmaşık 
siyasi yapısı 
Bosna Hersek'te 1990'lı yıl-
larda yaşanan savaşı sonlan-
dıran Dayton Barış 
Anlaşması, beraberinde kar-
maşık bir siyasi yapı da ge-
tirdi. 
FBIH ve RS olmak üzere 2 
entiteden ve Brçko Özerk 
Bölgesi'nden oluşan Bosna 
Hersek'te, FBIH içinde de 10 
kanton bulunuyor. 
Her kantonun ve entitenin 
kendi hükümeti ve kurum-
ları olduğu gibi, devlet düze-
yinde de ayrı bir hükümet ve 
en üstte ise Boşnak, Hırvat 
ve Sırp üyelerden oluşan 
Devlet Başkanlığı Konseyi 
bulunuyor.  
Bu karmaşık yapı, ülkede 
birçok kez yetki karmaşası 
yaşanmasına ve krizlere 
sebep oluyor. (AA)

BATI TRAKYA  
ALARM  

VERİYOR
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İnsanlık tarihi var olduğundan bugüne kadar çok 
önemli bir süreçten geçmiştir. Yerleşik hayata 
geçip toplumsallaştıktan sonra toplum yaşamını 

düzenleyen kurallar koymuşlardır. Ancak iktidarı 
ve gücü bir şekilde ele geçiren ruh halleri normal 
dışı sayılabilecek bazı insanlar diktatör olmuş, 
yönettiği ve kendisinin gücünü sarsabilecek karşı 
duran insanlara her türlü acıyı yaşatmaktan kaçın-
mamışlar, ülkelerini ve dünyayı cehenneme çevir-
mişlerdir. Yeryüzündeki bilinen diktatörlerin ölüm-
leri de hayatları gibi birbirine benzemiştir. Kimi 
sürgünde yaşamını yitirirken kimi de idam edilmiş-
tir. Bazıları gönderildikleri sürgünlerde yaşamlarını 
yitirirken, kimi diktatörler ise ya öldürüldü ya da 
intihar etti. Tıpkı Kaddafi’nin 42 yıllık iktidarının 
ve 69 yıllık yaşamının ardından memleketi Sirte’de 
halkı tarafından linç edilirken “Ben sizin babanı-
zım, evlatlarım; beni öldürmeyin, haramdır” sözle-
rinde yansıttığı gibi. Diktatörlerin feci sonlarına 
yakın tarih içindeki en acı örneklerden biri de dev-
rik Irak lideri Saddam Hüseyin'in idamı oldu. Irak'ı 
24 yıl boyunca demir yumrukla yöneten devrik 
lider Saddam Hüseyin, bir yıl süren Duceyl dava-
sında aldığı ölüm cezasının temyiz makamı 
Yüksek Mahkeme tarafından da onaylanmasından 
sonra 30 Aralık 2006'da asılarak idam edildi. 
Sokağın baskısına boyun eğerek, 14 Ocak 2011’de 
iktidarını bırakıp kaçan Zeynelabidin Bin Ali gibi 
Hüsnü Mübarek de yıllardır baskı altında tuttuğu 
Mısırlıların 18 gün süren protesto gösterilerinin 
ardından 32 yıllık iktidarını bırakmak zorunda 
kaldı. Birçok ‘Diktatörün’ hayatlarına baktığımız 
zaman geride binlerce ölü ve gözyaşından başka 
bir şeyin kalmadığını görüyoruz. İnsanlıktan nasi-
bini almamış bu zalimlerin yaşattıklarını gözler 
önüne sermek, gelecek nesillerin daha iyi kavraya-
bilmeleri adına yerinde olacaktır. 
 

DİKTATÖRLERİN KARNESİ  
 
Maximilien Robespierre: Fransız devrimin lider-
liğini yapan Robespierre, 40 bin kişinin ölümüne 
neden oldu. Öldürülenler arasında din adamları, 
aristokratlar ile işçi ve köylüler bulunuyor. 
Ayetullah Humeyni: 1979-1989 yılları arasında 
İran’ın liderliğini yapan Humeyni döneminde 30 
bin rejim karşıtının öldürüldüğü belirtiliyor. 1989 
yılında 86 yaşında ölen Ayetullah Humeyni, İranlı 
siyasi tutukluların yaşamasına izin vermedi. 
İdi Amin: Uganda ordusunda subay olurken 1971 
yılında gerçekleştirdiği darbeyle işbaşına geçen 
Amin, insan hakları ihlalleri, politik baskı ve etnik 
katliamlarla anıldı. 50 ila 80 bin kişinin öldürül-
düğü dönemde 60 bin Asyalıyı da İngiliz pasapor-
tuna sahip olduğu için sınır dışı etti. Ölümüne 
kadar Uganda’yı yöneten İdi Amin yaptıklarından 
pişman olmadığını sürekli dile getirdi. 
Leopold: 1865-1909 yılları arasında Belçika kral-
lığını yürüten Leopold, Afrika’da 3 milyon 
Kongolunun ölümünden sorumlu tutuluyor. 
Kendisi için özel bir ordu kuran II. Leopold, 
Kongo’da kauçuk ve fildişi elde etmek için oluş-
turulan merkezlerde işkence yapmaktan geri dur-
madı. 
Pol Pot: Kamboçya’da gerilla savaşıyla iktidarı ele 
geçirerek 1975-79 arasında ülkeyi yöneten radikal 
komünist hareket Kızıl Kmerler’in başında olan 
Pol Pot, 1.5 milyon insanı çekiçler, balta ve kürek-
lerle öldürme emrini verdi. Kentlerde yaşayan mil-
yonlarca kişi, zorla köylere yerleştirilerek, kolektif 
çiftliklerde çalışmaya zorlandı. Pol Pot 1998 yılın-
da hayatını kaybetti. 
Korkunç İvan: İvan Vasiliyeviç yani bilinen adıy-
la Korkunç İvan, üç yaşında Rusya’nın başına 
geçti. İlk Rus Çarı olarak bilinen Korkunç İvan 
döneminde yüzbinlerce insan sürgüne gönderildi. 
Kendi oğlunu öldürmekten bile çekinmeyen İvan 
satranç oynarken öldü. 
Josef Stalin: 1922’den, 1953 yılındaki ölümüne 
kadar 31 sene boyunca SSCB’nin liderliğini ve 
Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin liderliği 
anlamına gelen Genel Sekreterliğini yapmıştır. 10 
milyon ila 60 milyon arasında insan Stalin döne-
minde öldürülmüştür. 
Adolf  Hitler: Adolf Hitler 1933 yılında 
Almanya’nın başbakanı ve 1934’den ölümüne 
kadar Almanya’nın Führer’i oldu. Nasyonal 
Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP)’nin kurucu-
su ve başkanıydı. Ekonominin tekrar kurulması, 
yeniden silahlandırılmış bir ordu ve totaliter ve 
faşist bir rejimle; Hitler saldırgan bir dış politika 
izleyerek Alman “yaşam alanını” genişletmek ama-
cıyla Polonya’ya saldırdı. Avrupa ve Asya’nın 
büyük bölümünü istila etti. 30 Nisan 1945 günü 
intihar ederek, yaşamına son verdi Nazilerin ırkçılı-
ğı sonucu 11 ile 14 milyon arasında insan öldürül-
dü. Bunların arasında Museviler ve Çingeneler yer 
aldı. 
 

ÇAMUR AT İZİ KALSIN 
 
Görüldüğü üzere, dünya tarihi ilk etapta liderliğe 
soyunan daha sonrada hızını alamayıp bu işi 
‘Diktatörlüğe’ kadar uzandıran kişilerin acı hikaye-
leri ile dolu. Gelelim bize. Yakın tarihimiz dünya-
ya örnek teşkil edecek ve dönemlerine başarıları ile 
iz bırakan liderlerle doludur. Atatürk ile başlayan 
bu sıralama, Adnan Menderes, Turgut Özal ve 
Recep Tayyip Erdoğan ile devam etmektedir.  
15 Temmuz 2016’da yaşanan FETÖ 
Mensupları’nın ‘Darbe Girişimi’, ülkemiz demok-
rasi hayatında yeni bir dönemin başlangıcını ortaya 
koyarken, halkımız, her türlü tehlikeyi savuştura-
bilme kabiliyetine sahip, inandığı liderinin kahra-
manca duruşunu bir kez daha görme imkanına 
kavuşmuştur.  Ülkesine sahip çıkma gücü ve bece-
risi ile dünya lideri olma özelliğini ortaya koyan 
Erdoğan’ın arkasında kale gibi sağlam duran bu 
aziz Türk milleti ise her türlü takdire şayan olduğu-
nu dost ve düşmana göstererek ortaya koymuştur. 
Bazı çevrelerin,  bazı zamanlarda “Çamur at izi 
kalsın” mantığından hareket ile fısıltı halinde 
kulaktan kulağa seslendirdikleri, “Erdoğan 
Diktatörlüğü” masalıda yaşanan son olaylarla bir-
likte, “Güzel Milletin” gönül duvarına çarparak 
parçalanmıştır. Ülkesinin her acısını kendisinden 
bir parça kabul ederek, gözyaşlarını tutamayan bir 
liderden “Diktatör” olmaz. Olsa olsa bu güzel mil-
letin yaralarını sarmada derman olur. Kendisine 
derman olan liderini ne o ülke insanları, ne de tarih 
unutur

Dr. Tayfun ATMACA

DİKTATÖRLER 
AĞLAMAZ

BALIKESİR/BALKAN 
GÜNLÜĞÜ 
 

Çamlık’tan 
Sarımsaklı’ya, 
Altınova’dan 

Kazım Karabekir 
Mahallesi’ne kadar uza-
nan bölgede açılacak 
olan parklarda engelli-
ler de unutulmadı. 
Ayvalık Adliyesi karşı-
sındaki Aksoy Caddesi 
5. Sokak’ta açılışı yapıla-
cak olan engelsiz park 
alanında engelli bireyler 
sıkıntı yaşamadan par-
kın tadını çıkaracak. 

Ayvalık Belediye 
Başkanı Mesut Ergin, 
göreve geldikten sonra 
sürdürülen çalışmalar 
kapsamında, uygun 
parseller bulunduğunda 
Ayvalık’ın her semtine, 
park ve oyun alanları 
kazandırmaya devam 
edeceklerini söyledi. 
Başkan Ergin, “Kamuya 
ait ister bir dönüm ister 
500 metrekarelik bir 
alan olsun; çocukların 
oynayacağı, büyüklerin 
nefes alıp gezip dolaşa-
cağı yeşil alanlar haline 
getiriyoruz. Toplamda 
on bin metrekarelik 

alanı kaplayan parkların 
peyzaj çalışmalarının 

tamamlanmasının 
ardından vatandaşların 

hizmetine açıyoruz” 
dedi. Yedi parkın yeni 

yapıldığını, üç parkın 
da tepeden tırnağa yeni-
lenerek oyun grubu, 
spor aletleri ve çevre 
düzenlemeleriyle 7'den 
70'e herkesin yararlana-
cağı alanlar yaratıldığını 
ifade eden Başkan 
Ergin, “Çocuk oyun 
alanı, spor aletleri, 
banklar, çöp kutuları, 
mevsimlik çiçekler, her-
kesin emeğine sağlık. 
Biz parkları yapıp 
mahalle sakinlerine tes-
lim ediyoruz, koruyup, 
sahip çıkacaklarını 
düşünüyoruz” diye 
konuştu.

Ayvalık’ın yeni  
parkları engelsiz

Konak’tan hayvan 
kısırlaştırma rekoru
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Konak Belediyesi 
Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ilçenin 

dört bir yanındaki sokak 
hayvanlarının rutin 
bakımlarının yanı sıra acil 
müdahalelerini de gerçek-
leştirmeye devam ediyor. 
Pandemi nedeniyle soka-
ğa çıkma kısıtlamalarının 
uygulandığı dönemde 
mama ve su desteği ile 
sokak hayvanlarını yalnız 
bırakmayan Konak 
Belediyesi, kısıtlamaların 
kalkmasının ardından da 
sıkı bir çalışma ile sokak-
taki canların sağlık kont-
rollerini gerçekleştirdi. 

Özellikle yaz döneminde 
köpeklerle ilgili gelen 
ihbarların artmasının 
ardından sokak köpekleri-
ne yönelik yapılan tedavi 
ve operasyonlarda bugü-
ne kadarki en yüksek 
rakama ulaşıldı. 
Hayvanların daha sağlıklı 
ve uzun yaşamaları ama-
cıyla yapılan kısırlaştırma 
operasyonunda ise önceki 
ayların rakamları ikiye 
katlandı. Ayda ortalama 
100 kısırlaştırma operas-
yonu yapılan Konak 
Belediyesi Hayvan Sağlığı 
Merkezinde geçtiğimiz ay 
117 köpek ve 107 kedi 
olmak üzere toplam 224 
kısırlaştırma yapıldı. Öte 
yandan merkeze gelen 

yaklaşık 600 can dostun 
parazit tedavisi, kuduz 
aşısı, diğer bakım ve teda-
vileri de özenle gerçekleş-
tirildi.  Konak Belediye 
Başkanı Abdül Batur, 
veteriner hizmetlerinde 

başarının sırrının dene-
yimli veteriner ve bakım 
ekibinin yanı sıra sivil 
toplum kuruluşları ile ile-
tişim halinde hareket 
etmek olduğunu vurgula-
dı.  

H.MERKEZİ/BALKAN 
GÜNLÜĞÜ 
 

Bayraklı Belediyesi, 
Cengizhan 
Mahallesi sırtların-

da yaralı halde bulunan 
yavru yılkı atını, hayvan 

severlerin de desteğiyle 
kurtardı. Ayağı kırılan 
tay, ünlü sanatçı Haluk 
Levent’in yönetim kuru-
lu üyesi olduğu AHBAP 
Platformu ve 
Kemalpaşa’daki Angels 
Farm Sanctuary işbirli-
ğiyle koruma altına alın-
dı. Cengizhan Mahallesi 
sırtlarında dolaşan yılkı 
atlarından birinin yaralı 
olduğuna dair ihbarı 
değerlendiren Bayraklı 
Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü, bölge-
ye hemen bir ekip gön-
derdi. Mahalledeki 
ormanlık alanı tarayan 
ekipler, sağ arka ayağı 
kırık olan yavru yılkı 
atını buldu. Belediye 
veterinerleri, ürküp kaç-
maması için taya sakin-

leştirici iğne yaptı. 
Veteriner İşleri 
Müdürlüğü’nün fiziki 
ortamının atlara uygun 
tedaviye olanak verme-
mesi nedeniyle yavru 
taya sosyal medyada bir 
yuva arandı. Mutlu 
haber, ünlü sanatçı 
Haluk Levent’in yönetim 
kurulu üyesi olduğu 
AHBAP Platformu’ndan 
geldi. Platform üyesi 
hayvanseverler ile bir 
araya gelen Veteriner 
İşleri Müdürlüğü ekiple-
ri yavru atı bir kamyone-
te bindirdi. Yavru at 
tedavisinin yapılması 
için Sibel Çakır’ın kuru-
cusu olduğu, kurtarılmış 
çiftlik hayvanlarının 
bakıldığı ilk ve tek mer-
kez olan Kemalpaşa’daki 

Angels Farm Sanctuary 
hayvan barınağına teslim 
edildi. Tayın tedavisine 
bu merkezde devam edi-
leceği belirtildi. Bayraklı 
Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürü Armağan 
Kirdeci, tayın sağlığına 
kavuşacağını belirterek, 
“Yavru atımızı bulduğu-
muzda çok acı çekiyor-
du. Hemen sakinleştirici 
iğne yaptık. Sağ arka 
ayakta, metakarpal 
eklem denilen bölgede 
açık yara ve kırık vardı. 
Darbeden çok kesik 
yarasına benziyordu. 
İnsan kaynaklı bir yara 
olduğunu tahmin ediyo-
ruz. Neyse ki zamanında 
müdahale ve hayvan 
severlerin desteğiyle tayı 
kurtardık” dedi.

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir ayda 600 sokak hayvanı-
nın tedavisini gerçekleştirirken 224 kısırlaştırma operasyonu ile bir rekora imza attı

Yavru yılkı atı emin ellerde

Ayvalık Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde yedisi yeni, üçü yeni-
den düzenlenen on parkı birden hizmete açmaya hazırlanıyor

BORNOVA/BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bornova Belediyesi çocukların geli-
şimine katkı koymak, kadınların 
iş ve sosyal yaşamda daha aktif 

olmalarını sağlamak için hayata geçirdi-
ği Çocuk Oyun ve Aktivite 
Merkezleri’nin dördüncüsünü Doğanlar 
Mahallesi’nde açıyor. 3 ile 6 yaş arasın-
daki çocuklara hizmet verebilecek olan 
merkezde çocuklar 50’şerli gruplar 
halinde eğlenerek öğrenebilecek.  
Mevlana, Altındağ, Evka-3 mahalleleri-
nin ardından açılacak merkezde, çocuk-
ların sosyal ve fiziksel gelişimlerini sağ-
lamalarına yardımcı olacak oyun ve 
etkinlikler gerçekleştirilecek.  
Belediyeye bağış olarak verilen daire 
çocuklara göre düzenlenerek, eğitim 
alanına dönüştürüldü. 2 katlı olan mer-
kezde kilitli çocuk kapıları gibi tüm 
güvenlik önlemleri alınırken, bahçesine 
de çocuk oyun alanı yapıldı. Ayrıca 
yeni açılacak merkezin içerisinde oyun 
alanlarının yanında spor salonu ve 
bilim odası da yer alıyor.  Çocuk Oyun 
ve Aktivite Merkezlerine bırakılan 
minikler şarkılar ve oyunlar öğrenirken, 
eğitici oyuncaklarla da vakit geçiriyor.  
Çocuk Gelişim Uzmanları ile beraber 
yardımcı öğretmenlerin de görev yaptı-
ğı merkezlerde çocukların psikomotor, 
sosyal, duygusal, bedensel ve öz bakım 
gelişimleri konusunda da destek olunu-
yor.  Çocuk Oyun ve Aktivite 
Merkezleri ile küçük çocuğu olan anne-
lerin hayatın içinde daha fazla yer ala-
bilmesini amaçladıklarını belirten 
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa 
İduğ, “Çocuklarını güvenli ellere ema-
net eden kadınlar hem kendilerine 
zaman ayıracak hem de düzenlenen 
etkinliklere, kurslara daha rahat bir 
şekilde katılabilecek” dedi.

Bornova’ya çocuk  
oyun aktivite merkezi

İzmir Büyükşehir tarihe sponsor olmayı sürdürüyor
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi antik kent-
lerdeki kazı çalışmala-

rına sponsor olmaya 
devam ediyor. Torbalı’da 
yer alan Nif (Olympos) 
Dağı kazısı ile birlikte 
Büyükşehir’in bu yıl des-
tek verdiği kazı sayısı 
13’e, destek miktarı da 

6,7 milyon liraya çıktı. 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi geçmişi 8 bin 
500 yıl öncesine kadar 
uzanan ve onlarca mede-
niyete ev sahipliği yapan 
kentin toprak altında kal-
mış köklü tarihini gün 
yüzüne çıkarabilmek için 
arkeolojik kazı alanların-
daki çalışmalara desteği-
ni artırarak sürdürüyor. 
Bugüne kadar antik kent-

lerdeki kazılara 29,4 mil-
yon TL’lik maddi katkı 
sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi, bu yıl destek 
verdiği kazı sayısını 
12’den 13’e çıkardı ve 
Torbalı’da yer alan Nif 
Dağı Kazısı’nı da destek 
programına ekledi. 
Destek miktarı da bir 
önceki yıla göre yüzde 40 
oranında artarak 6 mil-
yon 794 bin TL oldu. 
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Prof. Dr. Ata ATUN

ORTADOĞU’DA  
DEĞİŞEN  

DENGELER

Ortadoğu’da asırlardır süren yaşam 
tarzı, yönetim ve idari dengeler, 
1915 yılında İngiltere ve Fransa ara-

sında gizlice imzalanan “Sykes-Pikot Anlaş-
ması” ile temelinden sarsıldı ve bozulmaya 
başladı. O denli bozuldu ki, son bir asırdır, 
bölgede asırlardır yaşamlarını sürdüren kabi-
leler, halklar ve sonradan kurulan devletler 
arasında hala daha kalıcı bir barış ve politik 
denge oluşmuş değil.  
 
Bunun nedeni de I. Dünya Savaşı devam 
ederken, Fransa Başbakanı Georges Clemen-
ceau’nun söylediği “Bir damla petrol, bir 
damla kan değerindedir” görüşü olsa gerek. 
 
Bilindiği üzere Avrupa’nın emperyal (yayıl-
macı) devletleri olan İngiltere ve Fransa, bir 
anda Orta Doğu’nun üzerine kara bulutlar 
gibi çöküştüler ve babalarından kalan bir mi-
rasmış gibi aralarında bölgeyi bölüştüler. İlk 
yaptıkları iş, “Sykes-Pikot Anlaşması”nı 
temel alarak kendi hegemonik bölgelerini 
oluşturmak oldu. Büyük Suriye’yi (Suriye ve 
Lübnan bölgesi) Fransa alırken, geri kalan 
bölgeyi de İngiltere kendi sömürgesi yaptı.  
 
İngiltere, Orta Doğu’daki sömürge toprakla-
rını petrol yataklarına göre, başkaldıramaya-
cak küçüklükte ve zayıflıkta bölgelere böldü 
ve Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabis-
tan, Katar, Kuveyt, Irak, Ürdün gibi yapay 
devletçikler oluşturdu. Bu yapay devletçikle-
rin sınırlarını, bölgede yaşayanların etnik ve 
kabilesel kökenlerine de bakmadan ve dik-
kate almadan, cetvelle çizen MI6 ajanı Gert-
rude Bell oldu. Gertrude Bell’in esas aldığı 
sınırlar, İngiliz ordusunun Hayfa’dan karaya 
ayak bastığı vakit, Basra’ya kadar karadan, 
hiçbir müdahaleye ve karşı koymaya maruz 
kalmadan gidebileceği şekilde çizildi.  
 
Orta Doğu’da 1952 yılına kadar egemen 
olan ülke İngiltere ve -birazcık da- Fransa 
idi. Orta Doğu’nun ekseni bu iki ülkenin yö-
nettiği sömürgelerden geçmekteydi. Süveyş 
krizinde, ABD başarılı bir siyasi manevra ile 
İngiltere ve Fransa ittifakını Orta Doğu’dan 
attı ve yerine kendi yerleşti. Her ne kadar sö-
mürgeler bağımsız devlet statüsünde olsalar 
da, yönetimleri İngilizlerin ve Fransızların 
elindeydi. Bu iki devlet II. Dünya savaşın-
dan sonra tamamen ABD’in yönetimi altına 
girdiğinden, birkaç yıl gecikme ile Orta 
Doğu da yeni patronunu kabul etmek zo-
runda kaldı. 
 
1948 yılının Mayıs ayında İsrail Devletinin 
ilanı sonrasında 1973 yılına kadar süren 
ABD destekli İsrail ile bölgedeki Arap ülke-
leri arasındaki savaşlar, Orta Doğu’daki poli-
tik dengeleri tekrardan değiştirdi ve güç 
merkezi İsrail’e doğru kaymaya başladı. 
Yapay devletler arasında oluşturulmuş İsrail 
karşıtı birlikteki çözülme daha başından Ür-
dün’den başladı. Halen daha İngiltere tara-
fından yönetilmekte olan Ürdün, bir şekilde 
Arap-İsrail savaşlarına etkin bir şekilde dahil 
olmamak politikasını güttü. 1973 yılındaki 
Yom Kippur Savaşından yenilgi ile çıkan 
Mısır, İsrail’i tanıyarak diplomatik ilişki kur-
masından sonra ABD hedefine, İsrail’e karşı 
mücadeleyi elden bırakmayan İran, Irak, Su-
riye ve Libya’yı aldı. İran ve Irak birbirlerine 
düşürülerek senelerce savaştırıldı ve askeri 
güçleri neredeyse yok edildi. Tunus’ta 2010 
yılının son ayında başlatılan Arap Baharı 
ayaklanması ile Suriye ve Libya çökertilir-
ken, Mısır ise tamamen CIA’nin yönetimi 
altına girdi. Geriye kalan Suudi Arabistan ve 
BAE’de, ABD’nin baskısı ile İsrail ile diplo-
matik ilişki kurarak, bölgedeki güç dengesi-
nin tekrardan bozulmasının son çivisini 
çaktılar.  
 
Orta Doğu’ya bakınca şimdi, ortada İsrail’e 
karşı olan tek devlet İran gözükmekte. İran, 
askeri gücü Irak savaşı ile iyice yıpratılmış, 
ambargolarla ekonomisi çökertilmiş, hazi-
nesi de iflasa sürüklenmiş bir devlet. İsrail 
ile mücadele etmeyi, savaşmayı bir kenara 
bırakın, nefes alabilmek ve ayakta durabil-
mek için son gücünü harcamakta olan bir 
devlet şimdi. Eski gücünün yerinde yeller es-
mekte. 
 
Bugün Yunanistan ile iyi ilişkiler içinde gibi 
görünen İsrail, an itibarı ile Türkiye’yi ya-
kından izliyor. Türkiye’nin savunma sanayi-
sini, ihracat yeteneğini, çalışkanlığını, 
üretkenliğini, ordusunun gücünü ve millileş-
mek yolunda gösterdiği çabayı çok takdir et-
mekte. İsrail basınında yer alan yerli 
yazarların köşe yazılarında ve yorumlarında 
bu görüş iyice ortaya çıkıyor.    
 
İsrail’in, Orta Doğu’da Arap tehlikesini ta-
mamen yok ettiği bu aşamadan sonra, Tür-
kiye ile dost olmayı, güç birleşimine gitmeyi 
ve enerji ortaklığı yapmayı istediği veya da 
uygun bir zamanda isteyeceği çok açık. Ara-
cısının da ABD olacağı kesin…       
 
Orta Doğu’daki enerji, askeri ve siyasi güç 
ekseninin Türkiye’ye doğru yön değiştirdiği 
çok açık. Bakmayı bilebilirseniz, değişen 
dengeleri ve Türkiye’nin yıldızının nasıl par-
ladığını görürsünüz…

BÜKREŞ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye'nin Bükreş Büyükel-
çisi Füsun Aramaz, Türki-
ye'nin Romanya'da son 

derece güçlü bir ekonomik varlığı 
bulunduğunu belirterek, "Bursalı 
firmaların da ülkedeki ticari faali-
yetini artırmasından memnuniyet 
duyuyoruz" dedi. Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) ile Uludağ 
İhracatçı Birlikleri (UİB) iş birli-
ğiyle düzenlenen online seminer-
ler devam ediyor. 
www.timebalkan.com’a göre; Tür-
kiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun 

Aramaz, Bükreş Ticaret Müşaviri 
Sude Gürcan, Köstence Ticaret 
Ataşesi Kadir Yazıhan ve DEİK 
Türkiye- Romanya İş Konseyi Baş-
kanı Ömer Süsli'nin konuşmacı 
olarak katıldığı Romanya Pazarı ve 
Ticaret Yatırım İmkanları Semi-
neri, BTSO Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Cüneyt Şener'in 
moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yük-
sel Taşdemir ve UİB Genel Sekre-
ter Yardımcısı Birgül Polat'ın da 
katıldığı webinarda Türkiye ve Ro-
manya ticari ilişkileri, potansiyel 
sektörler ve yeni iş fırsatları değer-
lendirildi. BTSO Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, 
Romanya'nın Doğu Avrupa'nın 
coğrafi ve stratejik olarak önemli 
ülkelerinden biri olduğunu söy-
ledi. Bursa ve Romanya arasındaki 
ticaret hacminin 2019 yılında 460 
milyon dolar seviyesinde gerçek-
leştiğini belirten Şener, 866 firma-
nın Bursa'dan Romanya'ya ihracat 
yaptığı bilgisini verdi. Şener, Bur-
sa'da Romanya sermayeli 5 üretici 
firmanın faaliyet gösterdiğini söz-
lerine ekledi. Türkiye'nin Bükreş 
Büyükelçisi Füsun Aramaz, Tür-
kiye ve Romanya'nın köklü kültü-
rel ve tarihi bağlara sahip 
olduğunu belirtti.  

EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan'ın Kapitan An-
drevo Gümrük Kapısı'nı 1 
ay süreyle PCR testi olmak-

sızın açmasının ardından, Edir-
ne'de Bulgar turist yoğunluğu 
yaşanıyor. Türk Lirası karşısında 
değer kazanan Bulgar Levhası ve 
kur farkı nedeniyle Bulgarlar, 
kahvaltılıklarına birçok ürünü 
Edirne'den alıyor.  
www.haberler.com’a göre; Edir-
ne'de, her hafta Cumartesi günü 
kurulan semt pazarında, Bulgar 
turist yoğunluğu yaşanıyor. Nere-
deyse, semt sakinlerinden daha 
çok Bulgar turistleri ağırlayan 
Pazar sakinleri, durumdan gayet 
memnun olduklarını söyledi. Bul-

gar Leva avantajını kullanıyor. 
Kahvaltılık ürünler başta olmak 
üzere, birçok ürün kalemini Edir-
ne'den alan Bulgarlar, Türk Lira-
sı'nın karşısında oldukça değer 
kazanan Leva para birimleri nede-
niyle sınır şehri olan Edirne'yi ter-
cih ediyorlar. 
Pandemi sürecinde, 
yaklaşık 6 boyunca 
kapalı olan sınır kapı-
larında, ilk olarak 
PCR testi uygulaması 
ve oturum izni isteyen 
Bulgar yetkililer, 1 
Eylül itibariyle 1 ay 
boyunca PCR testi uy-
gulamasını kaldırması 
nedeniyle, Edirne'de 
ciddi bir Bulgar turist 

yoğunluğu yaşanıyor. Bulgar tu-
ristlerin gelmesiyle beraber pazar 
esnafının da satışları arttı. Alışve-
rişe pazara gelen Bulgar turistler 
çoğunlukla yufka, baklava, bakli-
yat, peynir, zeytin ve kıyafet tez-
gahlarına ilgi gösteriyor.
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BURSALI FİRMALAR  
Romanya pazarında
Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Türkiye'nin 
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HIRVATİSTAN’DA ÇİFTÇİ  
KARPUZLARI KAPIYA YIĞDI
ZAGREB 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Hırvatistan'da çiftçilerin 
eşitsizliğe uğradığından 
şikayetçi olan bir grup, 

hükümet binası önüne karpuz 
yığdı. Hükümet toplantısı ön-
cesi Hırvat bakanların hükümet 
binasına girdiği sırada küçük 
bir araçla binanın önüne gelen 
grup, çiftçilerin maruz kaldık-
ları eşitsizliğe dikkati çekmek 

amacıyla çok sayıda karpuzu 
giriş kapısının önüne yığdı. Hü-
kümet binasının önüne üstün-
körü yığılırken karpuzların 
kırıldığı görüldü. Avrupa Parla-
mentosu milletvekillerinden 
İvan Vilibor Sincic ile muhalif 
Zivi Zid Partisi temsilcilerinin 
öncülüğünde düzenlenen ey-
lemde, tarım ürünlerinin, Av-
rupa ülkeleri başta olmak üzere 
diğer ülkelerden ithal edilme-
sine tepki gösterildi.  Hırvatis-

tan Başbakanı Andrej Plenkovic, 
hükümet binasının girişinde ye-
terli güvenlik önlemlerinin alın-
madığına işaret etti. İçişleri 
Bakanı Davor Bozinovic'e, hü-
kümet binasının güvenlik zaafi-
yeti sorununu çözmesi 
çağrısında bulunan Plenkovic, 
"Demokrasi ve güvenlik konu-
sunda diğer ülkeler gibi hareket 
edeceğiz ancak bunlar diğer ül-
kelerde karşılaşılan durumlar 
değil." dedi. (AA)

Bilindiği üzere, vergi incelemesi sonucu tanzim 
edilen vergi inceleme raporlarının (VİR) mükel-
lefe ihbarname ile tebliği zorunludur.[1]   Öte 

yandan, vergi tekniği raporlarının (VTR) tarhiyatta veri 
olarak kullanılması durumunda bu raporların   daha 
sonra ihbarname ekinde mükellefe tebliğ edilip edilme-
mesi hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmektedir.[2]  
Bize göre, 213 sayılı VUK’nun 34. maddesine göre ih-
barnameler ekinde yine VUK’nun 35. maddesine göre 
vergi inceleme raporlarının veya vergi tekniği raporları-
nın veya varsa takdir komisyonu kararlarının   tebliği zo-
runludur. Aksi takdirde tarhiyat dayanaksız ve geçersiz 
olacaktır.[3] Anayasanın 36 ve 125. Md ile 213 sayılı 
VUK’nun 35. Maddesinin son cümlesine atıfla, vergi-
lendirme ile ilgili olup tebliği zorunlu bulunmayan tek 
istisnai işlemin tahakkuk fişi düzenlenmesi olduğu, so-
nucuna varılarak ilgili hakkında düzenlenen vergi tekniği 
raporunun tebliğ edilmemesini davacı hakkında tesis 
edilen işlemi hükümsüz kılacak nitelikte esası etkili bir 
şekil hatası olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş-
tir. Anayasamıza göre, savunma hakkı kişinin hakları ve 
ödevlerini belirleyen ikinci bölümünde yer alan temel 
haklardandır. Evrensel konumu sebebiyle, insanlığın 
ortak değerlerinden sayılmaktadır. Felsefi ve hukuksal 
nitelikleri ve içerikleri ile adalet kavramı ve yargılama 
işlevi, bir birini tümleyen, birbirinden ayrılmaz nitelik-
teki “sav-savunma-karar” üçlüsünden oluşan yargı ile 
yaşama geçmektedir.[4] Yüksek mahkeme Danıştay ta-
rafından verilen bir kararda resen takdiri içeren vergi in-
celeme raporunun   mükellefe bir örneğinin tebliğ 
edilmek üzere ihbarnameye eklenmesini zorunlu kıl-
maktadır.[5] Tarhiyatın dayanağı olan VTR’lerin ihbar-
name ekinde mükellefe tebliğ edilmeyişi   VUK’nun 35. 
ve Anayasamızın 36. maddesine göre zorunludur.   Zira, 
Anayasanın 36. maddesi ile güvence altına alınan hak 
arama özgürlüğü ile raporun tebliğ edilmeyişi bu madde 
ile bağdaşmaz.[6]  Diğer yandan, son yıllarda  VTR’le-
rin tarhiyatta sıkça esas alındığı   ve buna göre tarhiyat 
yapıldığı görülmektedir. Vergi/ceza ihbarnamesinin teb-
liği sırasında bunların eklerinin, dayanaklarının ihbarna-
meye eklenerek mükellefe tebliğ edilmesi zorunludur.[7] 
Öte yandan, ihbarnamede yer alacak bilgi veya eklerin   
bulundurulmayışı ihbarnameyi hükümsüz kılmaktadır. 
VUK’nun “hatalı tebligat” başlıklı 108. maddesine göre, 
noksanlığı ihbarnameyi hükümsüz kılan faktörler aşağı-
daki gibidir:  
a- Mükellefin adı, varsa unvanı, 
b- Verginin nevi veya miktarı, 
c- Vergi mahkemesinde dava açma sürelerinin hiç yazıl-
mamış olması, 
d- Varsa uzlaşma mercii, 
e- Tarhiyatın dayanağı olan rapor, takdir kararı, yoklama 
fişi, resmi yazılar vs., 
f- Vergi dairesinin adres ve telefon bilgileri 
g- İhbarnamenin tarha yetkili bir makam tarafından tan-
zim edilmemiş olması, 
İhbarnameyi geçersiz kılar.[8] 
Nitekim danıştay 4. Dairesi tarafından verilen bir ka-
rarda davacının savunma hakkının engellendiği tartışma-
sız olduğu gibi kendisine ait bilgilerin verilmemesi VUK 
md. 5 kapsamında değerlendirilmeyeceğinden, vergi 
tekniği raporu tebliğ edilmeksizin sadece ihbarname ile 
vergi inceleme raporu tebliğ edilmek suretiyle davacıya 
bildirilen tarhiyatın kaldırılması gerekmektedir.[9] 
Sonuç olarak, ihbarnameler ve ekleri yasanın aradığı ko-
şulları içermediği takdirde ihbarname kapsamındaki tar-
hiyat adil yargılama hakkı, savunma hakkı, silahların 
eşitliği prensipleri, vergi mahremiyeti, hukuka aykırılık-
lar, vs konularda somut olarak hukuka aykırılıklar teşkil 
edeceğinden dolayı   tarhiyat başından sonuna kadar   
kanuna uygun bir tarhiyat sayılamaz. 
________________________________________ 
[1] 213 sayılı VUK md. 35 
[2] BOZDOĞANOĞLU Burçin, “Vergi İnceleme Ra-
porunun Mükellefe Tebliğ Edilmemesi ve Hukuki So-
nuçları”, 4.3.2011, Yaklaşım Dergisi. Yine benzeri bir 
konuda Vergi Dünyası Dergisinin , Aralık 2011 sayı-
sında “İhbarname Esası” adlı Nedim Tolga Süer’in çalış-
ması incelenmelidir. 
[3] Yine aynı yönde verilmiş DVDDK’nun 18.6.2014 
gün ve E:2014/304-K:2014/563 sayılı kararları. 
[4] Bkz. Anayasa Mahkemesi kararı, 14.7.1998 gün ve 
E:1997/41-K:1998/47 
[5] Bkz. VUK md. 22, 35 ve 108. 
[6] Bkz. DOĞRUSÖZ Bumin, “Atıf Yolu İle Hazırla-
nan Raporlar”, Referans Gazetesi, 19.06.2008. 
[7] Dnş. 3. D. kararı, E:1999/2862-K:2000/1628 sayılı 
karar. Karar tarihi:27.4.2000 
[8] Dnş. 3. D.nin, 5.7.2001 gün ve E:2000/1150-
K:2001/2696 sayılı kararları. 
[9] Dnş.4.D.nin, 12.9.2013 gün ve E:2013/2833-
K:2013/5862 sayılı kararları
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Yakın zamana kadar, Batı Balkanların AB’ye tam üyeliği konusunda, AB tarafının isteksizliğine bağlı 
olarak yaşananlar, yeni bir sürece girmiş görünüyor. AB tarafından Batı Balkanlar için yeni alternatif-
ler üretilmekte; bunlardan bazıları ise sesli olarak dillendirilmekte. Bu alternatiflerin hayata geçiril-
mesi ya da uygulanabilirliği, AB ile Rusya ya da Çin arasındaki ilişkilerdeki siyasi gelişmelere bağlı

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN  
Batı Balkan politikası
İSTANBUL 
MUHTEREM DİLBİRLİĞİ 
 

Almanya ve Rusya 
arasındaki Kuzey 
Akım-2 doğalgaz 

boru hattının ABD tarafın-
dan uygulanan kararlı yap-
tırımlarla işletmeye 
alınmasının engellenmesi, 
aynı şekilde alternatif olarak 
inşa edilen ve Bulgaristan 
ve Batı Balkanlar üzerinden 
doğal gazı Avrupa’ya ta-
şıma planlarının da aynı 
Kuzey Akım-2 gibi ABD 
yaptırımlarına takılması, 
AB’ye yönelik enerji arz gü-
venliğini tehlikeye düşürdü. 
Türk Akımı üzerinde halen 
siyasi görüşmeler devam 
ediyor; Türkiye sınırlarını 
aşan kısmı için Bulgaristan 
ve Batı Balkanlar güzergahı 
üzerinde anlaşmaya varıl-
maya çalışılıyor. Aynı şe-
kilde, Yunanistan sınırına 
kadar yapımı tamamlanan 
ve Azerbaycan gazını Tür-
kiye üzerinden Avrupa’ya 
taşıyacak Trans Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı’nın 
(TANAP) devamı olan ve 
Yunanistan-Arnavutluk gü-
zergâhında Trans Adriyatik 
Doğalgaz Boru Hattı’na 
(TAP) bağlanarak İtalya 
üzerinden Avrupa’ya doğal 
gaz taşıyacak olan alterna-
tifler, Kuzey Akım-2’nin al-
ternatifi olarak bir anda 
önem kazandı. 
Aynı şekilde, dünyadaki 
diğer gelişmeler, ABD, 
Rusya ve Çin arasındaki güç 
çekişmelerinin Batı Balkan-
lara kadar taşınması, AB 
açısından jeostratejik önemi 
olan bu bölge üzerinde tar-
tışmaları da yoğunlaştırdı. 
ABD’nin askeri-siyasi sınır-
larını Avrupa’da Baltık de-
nizinden Türkiye’nin 
Bulgaristan sınırına kadar 
olan kısmında Rusya’nın 
coğrafi sınırlarına kadar da-
yaması, öncesinde Ukrayna 
ile Rusya arasında yaşanan 
gerginlikler ve son zaman-
larda Beyaz Rusya’da yaşa-
nan iç karışıklıkların, 
Avrupa enerji arz güvenliği 
açısından transit ülke olarak 
hayli büyük öneme sahip bu 
iki ülkenin, her zaman 
devre dışı kalması ihtimalini 
beraberinde getiriyor. Bu ih-
timal, Avrupa enerji arzı gü-
venliği açısından Türkiye ve 
Batı Balkanların jeostratejik 
önemini artırıyor. 
Yakın zamana kadar, Batı 
Balkanların AB’ye tam üye-
liği konusunda, AB tarafının 
isteksizliğine bağlı olarak 
yaşananlar, yukarıda sayı-
lan gelişmelerle birlikte yeni 
bir sürece girmiş görünü-
yor. AB tarafından Batı Bal-
kanlar için yeni alternatifler 
üretilmekte; bunlardan bazı-

ları ise sesli olarak dillendi-
rilmekte. Bu alternatiflerin 
hayata geçirilmesi ya da uy-
gulanabilirliği, yukarıda 
ifade edilen AB ile Rusya ya 
da Çin arasındaki ilişkiler-
deki siyasi gelişmelere bağlı. 
AB’nin kendi güvenliği için 
öne çıkardığı alternatifler-
den ilki, bu altı ülkenin her 
türlü eksiğe rağmen tam 
üyelik dışında bir mekaniz-
mayla AB içine dahil edil-
mesidir. Bir bakıma 
“küçük” ya da “yarım üye-
lik” denilecek bu sistemde 
AB’ye dahil edilen Batı Bal-
kan ülkeleri, tabiri caizse AB 
kapısının eşiğinde içeride 
bekletilecekler, ülkelerin en-
tegrasyonu tamamlanma-
dan tam üye 
yapılmayacaklar. Bu ülkele-
rin birliğin karar alma me-
kanizmasında hiçbir etkisi 
olmayacak ama diğer ülke-
ler bu ülkeler hak-
kında karar 
alabilecekler. 
Bu durum 
AB üyeli-
ğiyle il-
gili 
hukuki 
norm-
larda 
deği-
şiklik 
gerekti-
riyor. De-
ğişikliklerin 
uzun sürme 
ihtimali ve böyle 
bir sistemin AB ruhuna 
aykırı olması sebebiyle 
kabul edilmeyeceği düşün-
cesi de ağır basıyor. 
İkinci alternatif ise haliha-
zırda Sırbistan ve Karadağ 
ile sürdürülen tam üyelik 
görüşmelerinin hızlandırıl-
ması; tam üyelik başvuru-

sunda bulunan Arnavutluk 
ve Kuzey Makedonya ile 
görüşmelere başlanması ve 

fasılasız devam etmesi 
düşüncesidir. 

Mayıs 2020’de 
yapılan son 

Batı Bal-
kan 
Konfe-
ran-
sı’nda 
da AB 
Komis-
yonu 

Başkanı 
Ursula 

von der 
Leyen tara-

fından anlatılan 
hızlandırılmış tam 

üyelik görüşmeleri düşün-
cesi, kendisine jeostratejik 
açıdan yakın olan, bir başka 
ifadeyle Avrupa’nın bir par-
çası olarak görülen Batı Bal-
kanların elinden çıkıp 
gitmesine AB’nin rıza gös-
termeyeceği fikrini öne çıka-

rıyor. Ancak burada da ge-
nişleme konusunda AB 
içinde var olan problemlerin 
gün yüzüne çıkması ve Batı 
Balkanların AB’ye uyumu 
sorunu gündeme gelecektir. 
En dikkat çekici husus ise 
bu alternatiflerin uygulan-
masında ya da hayata geçi-
rilmesinde, Batı 
Balkanlar’da yaşayan millet-
lere bu konudaki istek ve 
düşüncelerinin sorulmama-
sıdır. AB’nin doğu genişle-
mesiyle bünyesine kattığı 
ülkelerle yaşadığı sorunlar, 
uyum sorunu yaşayan bu 
ülkelerin halklarının fiili 
olarak ikinci, hatta üçüncü 
sınıf üye ayrımına tabi ol-
ması, kendi ülkelerinde iş 
bulamayanların çok zor 
şartlarda Almanya, Fransa, 
Hollanda gibi ülkelerde ya-
şamaya ve çalışmaya zor-
lanması gözlerden 
kaçmıyor. Benzer bir duru-
mun, onurlarına düşkün 
Batı Balkan ülkeleri içinde 
ortaya çıkması ve bu ülkele-
rin halklarının AB’nin yeni 
üçüncü sınıfı olmaları söz 
konusu. 
 

TÜRKİYE’NİN  
SORUMLULUĞU 

 
AB ile yaşanan onca gergin-
liğe rağmen, Türkiye’nin 
Batı Balkan ülkeleri üzerin-
deki nüfuzu ve bu ülkelerle 
ilişkileri AB çevrelerince bi-
liniyor ve saygıyla karşılanı-
yor. Diğer yandan bölgenin 
Avrupa enerji arz güvenliği 
açısından gün geçtikçe 
önemi artıyor. Bilhassa 
enerji arz güvenliği açısın-
dan Türkiye’nin Avrupa 
için önemini vurgulayan, 
2013’lerde AB’nin enerjiden 
sorumlu komiseri olan 
Günther Oettinger’in Mer-
kel’e hitaben TAP doğalgaz 
boru hattının açılışı sebe-

biyle söylediği “Belki de 10 
yıl sonra yanınıza Paris’teki 
meslektaşınızı da alıp, dizle-
rinizin üzerinde sürüne sü-
rüne Ankara’ya kadar varıp, 
‘Ne olur AB’ye girin’ diye-
ceksiniz” sözleri hafızalar-
daki yerini koruyor. 
Bu önemin farkında olan bir 
Türkiye’nin Batı Balkan ül-
keleriyle olan tarihi bağla-
rını, jeostratejik konumuyla 
birleştirmesi ve Batı Balkan 
ülkeleriyle ilişkilerini her 
boyutta daha da sıkılaştır-
mak için bölgeyi ve burada 
yaşananları gözden çıkar-
maması, yaşananları dik-
katle takip etmesi gerekiyor. 
Halihazırda devam eden, 
Yunanistan’la olan gerginli-
ğin bir ayağının da, Tür-
kiye’nin Batı Balkanlardaki 
kadim ilişkilerinin engellen-
mesine yönelik olduğunun 
gözden kaçırılmaması gere-
kir. 
Bölge üzerinde AB ile bir-
likte ABD, Rusya ve Çin’in 
yeni dış politik denklemler 
oluşturması, bu ülkelerin 
bölgedeki dinamikleri dik-
kate almadan, sadece kendi 
milli çıkarlarına göre hare-
ket etmeleri, kaynayan 
kazan olan bölgede yeni ça-
tışmaların ortaya çıkmasına 
sebep olabilecektir. Gücü-
nün farkında olan ve tarihin 
verdiği sorumluluk gereği 
her zaman Batı Balkan ülke-
lerinin yanında yer alan bir 
Türkiye’nin, bu özelliğiyle, 
Batı Balkanlarda iç çatışma-
ları her zaman önleme kap-
asitesine sahip bir denge 
unsuru olduğu akıllardan 
çıkarılmamalı. (AA) 
[Dr. Muhterem Dilbirliği 
Polis Akademisi Güvenlik 
Bilimleri Enstitüsü'nde ça-
lışmalarını sürdürmektedir 
 
BİTTİ...
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Biz hiç değişmedik, mahalle sokaklarında 

dört nala koşarken çocukluğumuz, 
kalenin dibinde bizdik yüzyıldır nöbete 

duranlar. Bir asır önce kaybettiğimiz, avucu-
muzdan kayıp düşecek diye zannettiğimiz, eski 
sandıkların içinde gizlediğimiz, güvelenmesin 
diye her baharda havalandırdığımız ak nagışlar 
ile al yazmalara sarıp sardığımız sancaklarımız 
var bizim. Yüreğimi sızlatan bir deyiştir “mis-
afirlikte unutulan çocuklar” ancak biz 
unutulduğumuza hiçbir zaman inanmadık. 
Vatan sınırları yeniden çiziliken, bir asır sonra 
Rumeli’de doğmak, onda yaşamak, dededen 
kalan emanetleri korumak, değişen ve gelişen 
dünyanın cazibesine kapılmadan kimliğimizi 
korumak “birinci vazifenizidir” diyen büyük-
lerimize o kadar çok şey borçluyuz ki… 
 
Üsküplü Türk anneleri vardır, onları nasıl anlat-
sam şimdi bilemiyorum. Yürekleri bir mem-
leket gibidir, gözlerinden tertemiz imanları 
yansır, yüz yıldır evlerin içinde çocuklarına 
hem yuva olmuş hem de mektep eylemişlerdir 
odalarını. Gece yatmadan önce ninniler ve du-
alar okuyarak misakı milli sınırların dışında 
kalmayı dert edinmeyerek, yakınmadan, 
şikayet etmeden, dik durarak dilimizin nöbetine 
durmuşlardır. Rumeli ayrı kalırken vatandan en 
büyük sorumluluğu onlar yüklenmiştir 
sırtlarına. Topraklarımızın bayrakları ve ülkem-
izin isimleri değişirken bizim kimliğimizi gece 
kimse bilmeden korumuş, durmadan inşaa 
etmişlerdir geleceğimizi. Bugün burada 
Türkçe’nin varlığı hâlâ korunabilmişse, en 
büyük kahramanlar onlardır şüphesiz. 
 
Bugün, Üsküplü annelerden bahsedecek olur-
sak aslında Yahya Kemal Beyatlı’nın annesini 
de örnek almamız gerek. Temizliğe son derece 
dikkat eden, çocukların mahalleden, okuldan, 
oyun alanlarından döndükten sonra ellerini, 
ayaklarını yıkayan, resim çekilmekten 
hoşlanmayan, farklılıkları kabul etmekte zor-
lanan, Üsküp dışında yaşamayı zor kabul eden, 
beş vakit namazını kılan, hisli anneler olarak 
rahatlıkla anlatabiliriz. Bugün eski mahallelerin 
arasında çocuklara Kur’an öğreten nice hafızlar 
yetiştiren annelerin şehridir Üsküp Balkan-
lar’da. Yaşlı ninelerimizin dizinde masal 
dinleyen, okulda, kitaplarda öğretilmeyen tari-
himizi onlardan dinleyen çocuklardık biz. 
 
Aynı o anneler ki elleri kurabiye kokar, gözleri 
çocuklarına güven veren anneler, dilimizin 
birer canlı kalesi gibiydiler. Ara sıra kulağıma o 
yumuşak sesi yansıyor, çocukluğumdan çıkıp 
geliyor duası en zor anımda annemin 
“Duvarlarımız Amme, kapılarımız Kale, kilit-
lerimiz Kulhuvallah koru bizi güzel Allah, 
haydi şimdi kuzu gibi uyu koç gibi uyan, tatlı 
uykular yavrum”… 
 
Yaşım geçtikçe daha çok ona benziyorum ben 
de, onun kullandığı o eski, unutulmaya yüz 
tutmuş tertemiz Türkçe kelimeler gelip 
yerleşiyor dilime, çocuklarıma aynı o şefkatle 
yaklaşıp onun öğrettiklerini öğretiyorum ben 
de. Işte bu şekilde anneden çocuğa, çocuktan 
geleceğe bir örgü gibi örülüyor, kök salıyor 
daha da derine, topraktan gıcırdayan çınar 
ağaçlarımızın köklerine su oluyor ve bu şekilde 
varlığını sürdürüyor bu topraklarda. 
 
İnsan yaşadığı şehirdir biraz da, ne kadar çok 
doğduğu şehri severse o kadar da kendini sever, 
ne kadar onunla kavga ederse o kadar da kendi 
ile kavgaladır. Karanlık bir gecede önce siyaha 
alışır gözleri, kör olmayı öğrenene kadar hem 
de, insan karanlıkta kör olmayı bilmeli, bilmeli 
ki güneş doğunca yüzü çirkinleşmesin, güneş 
ışınları gözünü kör etmesin. Zorluğa alışmak 
onu tanımak gerek bazen, iyilikler, güzellikler 
gelince eskiyi unutmasın diye alışmak gerek 
her türlü duruma. Kurşunlu Han’ın etrafında 
geçerken çocukluğumuz, kilitli kapıların 
ardında ecdâdımızın emanetini gözlerdik biz. 
Karanlık bir kapı, tahta parçacıkların arasından 
yansıyan ışığa bakardı gözlerimiz. Önce 
büyürdü gözbebeklerimiz sonra ışıktan 
küçülürdü.  Biraz buruk, biraz da meraklı gö-
zlerle mahallemizin içinde yüzyıllık çınarların 
dibinde, yıkılmış, onarılmayı bekleyen tarihi 
eserlerimizin içinde büyüdük. Çocuk 
oyunlarımıza onları da kattık, yaşlı birer dede 
gibi gülümsediler bize, kâh Hüdaverdi Cami-
i’nin yıkılmış minaresine girdik, saklambaç 
oynadık, kâh tarihî Kale’den kızaklarımız ile 
kış günleri kaydık. Îshakiye mahallesinde, Ra-
mazan günlerinde kandilleri beklerken, dilim-
izde Ramazan manileri ile ezan sesini bekledik. 
Yüz yıldır annesini kaybetmiş, annesinden 
ayrılmış bir evlat gibi bekledik hem de. 
Anadolu ile Rumeli birbirinden ayrılırken Ana 
Vatan’ın dışında kalmayı bir asırdır yedi-
remedik kendimize. Bir asırdır vatansızlığın 
orucundayız bu yüzden, bir asırlık hasret ile 
kandillerin yanmasını bekledik. 
 
Ey benim dedelerden emanet kalan şehrim, 
dilim ve dinim, bil ki ben hiç değişmedim, bir 
gün gelir de beni bıraktığın gibi bulamazsın 
diye inan hep nöbetteydim. Araftayız belli ki, 
belki de o Rumeli Türküsünde geçen fırtına 
tuttu bizi, fırtınaya kapıldık say, belki de o 
bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı, kim 
bilir… 
 
www.timebalkan.com  
sitesinden alınmıştır…



14 Eylül 2020 
Pazartesi 10Güncel

Makedonya’da elektrik  
zammı protestosu
ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya'nın başkenti 
Üsküp'te, ülkede elektriğe yapı-
lan zam protesto edildi. 

Muhalefetteki İç Makedon Devrimci 
Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik 
Birliği (VMRO-DPMNE) tarafından 
düzenlenen protestoya katılan vatan-
daşlar Adalet Bakanlığı önünden Enerji 
Düzenleme Komisyonu binasına kadar 
yürüyüş gerçekleştirdi. Polisin müdaha-
le etmediği gözlenen yürüyüşte gösteri-
ciler slogan atarak ilerledi. Binlerce kişi-
yi bira araya getiren protesto gösterisin-
de Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) 
Genel Başkanı Erdoğan Saraç ve İç 
Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya 
Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-
DPMNE) Genel Başkanı Hristijan 
Mickoski hükümeti eleştiren konuşma 
yaptı ve zammın geri alınması gerektiği-
ni dile getirdiler. (AA)

Siyavuş Paşa KöPrüSü 
işbirliğiyle restore olacakDamla Selin TOMRU

SONBAHAR’A  
HAZIR  

MISINIZ?

Eylül ayının ilk haftası 
geçip gitti bile… Sıcak bir 
yazı geride bırakırken, 

hayatımıza dair yeni bir döneme 
başlıyoruz aslında. Astrolojide 
yıllık döngü koç burcuyla baş-
lar… Koçlar kararlıdır, düşünce-
lerini hızla eyleme dökerler, 
hemen harekete geçirler. 
İlkbahar, tohumların yeşerdiği, 
üretimin hızlandığı mevsimdir. 
Enerjimiz daha yüksek olur bu 
dönemde, hayata dair daha umut-
lu olduğumuz mevsimdir. Daha 
cesur ve hızlı adımlar atarız, reji-
me ya da spora başlarız… 
 
Yazın, kavurucu sıcağı duygula-
rın daha yoğun yaşandığı döne-
me denk gelir aslında. Birazcık 
daha keskinizdir kararlarımızda, 
tavırlarımızda. İlkbaharda yeşe-
ren tohumların bir kısmı yakıcı 
sıcakla kururken, bir kısmı da 
güçlenerek devam eder yaşamı-
na. Tıpkı aldığımız kararların bir 
kısmının yarıda kalması, bir kıs-
mının da devam etmesi gibi… 
 
Gelelim sonbahara… Sonbahar 
denince hep yaprak dökümü gelir 
akla. Sıcaklara veda ederiz, tatlı 
yaz akşamlarına, tatillere, deniz 
keyfine veda ederiz… Sonbahar 
duyguların ve adımların dingin-
leştiği, kendimizle hesaplaştığı-
mızı, şapkamızı çıkarıp önümüze 
koyduğumuz zamandır. Geride 
bıraktığımız dönemi, bu dönem-
de yaptıklarımızı gözden geçiri-
riz. Yeni döneme dair planlar 
yaparız. Evlerimizi, kalplerimizi, 
zihnimizi toparlar, fazlalık olan 
eşyaları, duyguları, kişileri, fikir-
leri geride bırakırız. 
Kış ise uyku ve dinlenme mevsi-
midir… İdrakimizin demlenerek 
ilkbahara hazırlık yapmasını sağ-
lar. Yaşam enerjimizi tabiri caiz-
se nadasa bırakırız bu mevsimde. 
Sonbahara adım attığımız şu 
günlerde aşağıdaki öneriler, bu 
mevsimi çok daha verimli geçir-
meniz için size fikir verebilir. 
 
 - Özellikle yaz dönemini nasıl 
geçirdiğinizi düşünün eğer 
“keşke şunu da yapsaydım” gibi 
düşünceleriniz varsa henüz hava-
lar güzelken en azından bir kıs-
mını yapmaya çalışın 
 - Şu anda içinde bulunduğunuz 
ruh halinizi fark edin, motivasyo-
nunuz nasıl? Yeni bir kış döne-
mine hazır mısınız? Neleri 
yaparsanız kendinizi daha hazır 
hissedersiniz? 
 - Sonbahar için hazırlıklar yapın 
bu zihinsel olarak da yazla veda-
laşmanızı kolaylaştırır. Evinizi 
düzenleyin, fazla eşyalarınızı 
gönderin, kıyafetlerinizi gözden 
geçirin. Eleme yaparken “bu 
bana neşe veriyor mu?” sorusunu 
sorun ve dürüstçe cevaplayın :) 
 -  Vedalaşmaktan korkmayın, 
şöyle düşünün her dolabın bir 
kapasitesi var eğer dolap doluysa 
yeni bir şey ekleyemezsiniz. O 
nedenle eski ve artık size hizmet 
etmeyen, size kendinizi iyi his-
settirmeyen kişilerle, ilişkilerle 
vedalaşın. İnanın çok daha iyileri 
size gelecek. 
Hepimiz için verimli bir sonba-
har olsun. 
 
Bana her zaman damla@kimimi-
la.com adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Işık ve sevgiyle kalın.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

Kuzey Makedonya’da “Fotoğraf ve  
Resim Arasında Çarşı” sergisi açıldı

EDİRNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan'ın Harmanlı 
kentinde bulunan 
Osmanlı eseri Siyavuş 

Paşa Köprüsü, sınır ötesi 
proje kapsamında restore edi-
lerek turizme kazandırılacak. 
INTERREG-IPA Bulgaristan-
Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği 
Programı 2014-2020 kapsa-
mında, Bulgaristan Harmanlı 
Belediyesi ile Edirne Tanıtım 
ve Turizm Derneği ortaklı-
ğında yürütülen "Eski 
Tarihsel ve Kültürel 
Koridorların 
Canlandırılması" projesinin 
açılış toplantısı, Edirne'de bir 
otelde yapıldı. Edirne 
Tanıtım ve Turizm Derneği 
Başkanı Bülent Bacıoğlu, top-
lantıda yaptığı konuşmada, 
Harmanlı Belediyesi ile işbir-

liği yaptıkları projede sınır 
ötesi rotaların canlandırılma-
sıyla ilgili çaba gösterdikleri-
ni söyledi. Turizm faaliyetle-

rinde sınır ötesi işbirliğinin 
önemli olduğunu belirten 
Bacıoğlu, "Komşu ülkeler 
Yunanistan ve Bulgaristan ile 

ortak destinasyon yaratma 
çabalarımız var. Bu çabaları 
projelerle hibelendirerek 
hayata geçirmek bizi çok 

rahatlatıyor. Harmanlı'da çok 
şık, çok estetik bir köprü var. 
Bu projede, Osmanlı eseri bir 
köprünün ve çevresinin orta-
ya çıkarılması söz konusu." 
dedi. Toplantıda, gönderdiği 
konuşması tercüme edilen 
Harmanlı Belediye Başkanı 
Maria Kirkova da Bulgaristan 
ve Türkiye arasındaki sınır 
ötesi bölgenin, yüzyıllardır 
medeniyetlerin kavşağı oldu-
ğunu belirtti. Bölgedeki en 
popüler ulaşım koridorların-
dan birinin "Via Diagonalis" 
olarak da adlandırılan 
"Diyagonal Yol" olduğunu 
bildiren Kirkova, "Şu anda 
ziyaretler ve yürüyüşler için 
kapalı olan köprünün resto-
rasyonu sayesinde proje, 
Harmanlı'daki başlıca turistik 
alanlar arasında da doğrudan 
bir bağlantı sağlayacak." diye 
konuştu. (AA)

Bulgaristan'ın Harmanlı kentinde bulunan Osmanlı eseri Siyavuş Paşa Köp-
rüsü, sınır ötesi proje kapsamında restore edilerek turizme kazandırılacak

ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya 
Kültür Bakanlığı ve 
Üsküp Yunus Emre 

Enstitüsü destekleriyle 
düzenlenen “Fotoğraf ve 
Resim Arasında Çarşı” sergi-
si açıldı. Fotoğrafçı Fisnik 
Murtezi ve sanatçı Xheneta 

Mamuti’nin Eski Üsküp 
Çarşısı’nda çekilen fotoğraf-
lar ve çizilen resimlerinden 
oluşan sergisi, başkent 
Üsküp’teki tarihi Kurşunlu 
Han’da sanatseverlerle 
buluştu. Sanatçı Xheneta 
Mamuti burada yaptığı 
konuşmada genç sanatçıların 
desteklenmesine duyulan 
ihtiyacı vurgulayarak bunun 

ek motivasyon olduğunu 
söyledi. Mamuti, “Bu proje-
de Fisnik ve ben çarşıyı fark-
lı bir şekilde sunmayı düşün-
dük. Çarşı’nın fotoğraf ve 
resim arasında nasıl görün-
düğünü daha detaylı göster-
mek istedik.” ifadelerini kul-
landı. Fisnik Murtezi de Eski 
Çarşı’nın şehrin en güzel 
kısmı olduğunu belirterek 

sergide çarşıda işlenilen 
zanaatların isimlerini taşıyan 
çeşitli sokaklar, camiler ve 
kültürel eserlerin yer aldığını 
ifade etti. Yeni nesillerin de 
Eski Çarşı’nın değerini bil-
mesi ve eskiliğini korunma-
sına katkıda bulunması 
gerektiğini vurgulayan 
Murtezi, “Çarşı sadece dük-
kanları olan bir ticaret mer-

kezi değildir. Çarşı aynı 
zamanda bir eğitim yeri, 
kişiliği yükseltme ve sonsuza 
kadar süren birçok toplu-
mun kurulduğu bir yerdir.” 
şeklinde konuştu. Sergi, yeni 
tip korona virüse (Kovid-19) 
karşı korunma önlemlerine 
uygun olarak sosyal mesafe 
ve maske gibi önlemlerle 
gerçekleştirilecek. (AA)
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İznik'e 15 kilometre. 
uzaklıkta 146 nüfuslu 
Sarıağıl Mahallesi 

Muhtarı Cemalettin 
Küçük'ün uzun bir çalış-
ma sonucu köyüne 
kazandırmış olduğu 
Kültür Müzesi takdir 
topluyor. Türkiye'nin 
birçok yerinden şimdi-
den ziyaretçilerini ağırla-
yan müzeye gelenler 
hayran kalıyor. 
İçerisinde yüzlerce yıllık 
muhacir hayatının sosyal 
yaşamını yansıtan eserle-
rin olduğu müzeye ilk 
plaket İznik Balgöç 
Şubesi'nden geldi. Şube 
Başkanı Serkan Acar ve 
yöneticileri Seyfettin 
Demir, Müjdat Arabacı, 
Nizamettin Şahin, Kemal 
Candar ve Caner Savaş 
Muhtar Cemalettin 
Küçük'ü müzede ziyaret 
ederek, plaket 
verdiler.Balgöç İznik 
Şube Başkanı Serkan 
Acar konuşmasında 
"Balkan Göçmenleri 

Kültür ve Dayanışma 
Derneği İznik Şube 
Başkanlığı üyemiz, 
değerli muhtarımız 
Cemalettin Küçük'ü gele-
cek nesillere bu muhacir 
kültürünü ulaştırmak 
için verdiği çabalardan 
dolayı şahsım ve yöne-
tim kurulum adına teb-
rik ediyorum" dedi. 
Sarıağıl Muhtarı 
Cemalettin Küçük açıkla-
masında "Öncelikle üyesi 
olmaktan memnuniyet 
ve gurur duyduğum 
Balgöç Başkanımız 
Serkan Acar'a ve yöneti-
mine çok teşekkür ediyo-
rum. Plaketin önemi 
benim için büyük 
olacak. Müzemizin 
ilk plaketi bu. 
Burası bir muhacir 
köyü. 1893 yılla-
rında 
Bulgaristan'ın 
Kızılcık, Kiremitlik 
ve Aydos beldele-
rinden buraya yer-
leşmişler. Bizler de 
bu yüzlerce yıllık 
kültürü geleceğe 
yansıtalım dedik, 

başladık çalışmaya. 
Yüzlerce eser topladık. 
Hiç bir eseri para vererek 
almadık. Her biri müze-
mize hediye ve hibedir. 
Burada yüzlerce yıllık 
tarım aletleri, mutfak 
aletleri, günlük kullanım 
aletleri, yün el dokuması 
pamuk giysiler, düğün-
lerde giyilen yöresel 
kıyafetler, hayvanlarımı-
za takılan aletler gibi 
daha sayamadığım yüz-
lerce eser bulunuyor. 
Burası İznik'te bir ilk. 
Bizleri duyarak ziyarete 
gelen Kültür ve Turizm 
Bakanlığı müzeler yetki-
lileri burayı bizlere 

Mübadele Evi olarak 
düzenleme sözü de ver-
diler. Bunun için çalışı-
yoruz. İnşallah daha da 
geliştirerek bir resmiyet-
te kazandıracağız. Ben 
bugün bizleri onurlandı-
ran Balgöç'e çok teşekkür 
ediyorum. Beni çok duy-
gulandırdılar. 
Kendilerinden Allah 
Razı olsun" dedi. Sarıağıl 
Muhtarı Cemalettin 
Küçük müzeyi gezdire-
rek, her bir eseri Balgöç 
yöneticilerine anlattı. 
Başkan Acar, Müze'nin 
anı defterine günün 
anlam ve önemi belirten 
görüşlerini belirtti. (AA)

Vefa'ya ilk plaket Balgöç'ten
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Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)

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

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back

and relax before your flight...
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Türkiye Masterler ve 
Veteranlar 
Federasyonu Futbol 

Ligi (TMVFL) Milli Karması 
ile Romanya Masterler 
Veteranlar Milli Karması 
İzmir'in Foça İlçesi'nde karşı-

laştı. TMVFL Milli 
Karması'nda Maçka ve Foça 
Belediye Başkanları'da yer 
aldı. Türkiye ve Romanya 
profesyonel liglerinde müca-
dele etmiş, milli takımlarda 
yer almış yıldız oyuncular-
dan kurulu konuk Romanya 
Milli karması maçı 2- 1 
kazandı. www.haberler.com 

sitesinden alınan bilgilere 
göre: profesyonel lig tecrübe-
li 40 yaş üzeri oyunculardan 
kurulu iki takım futbolcula-
rı, oynadıkları oyun ve attık-
ları gollerle gençlere adeta 
taş çıkarttı. Sporda süreklili-
ğin, sağlıklı kalmak için ne 
kadar önemli olduğunun 
örneklerini verirken, futbo-

lun inceliklerini de sergiledi. 
Romanya'nın golünü her iki 
yarıda birer tane olmak üzere 
milli santrfor Stefan 
Ciobann, TMVFL Milli 
Karma'nın golünü kullandığı 
harika serbest vuruşla 
Serkan Tanrıseven kaydetti. 
Maç dostluk ve kardeşlik 
görüntüleriyle tamamlandı.

Balkan U20’de 
240 atlet yarışacak

Foça'da Romanya-TüRkiye dosTluğu

İSTANBUL/BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan 
yapılan açıklamaya göre; Balkan 
Atletizm Birliği'nin takviminde yer 

alan ve bu yıl 50'ncisi düzenlenecek olan 
Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda 
toplam 42 branşta şampiyonların belirle-
neceği organizasyona 13 ülkeden 240 
atlet katılacak. 1970 yılında başlayan 
Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, böl-
genin en köklü altyapı organizasyonla-
rından biri olarak biliniyor. Milli takım, 
müsabakalarda tüm branşlarda 78 atletle 
madalya arayacak. 
www.haberler.com’dan alınan bilgilere 
göre; Balkan U20 Şampiyonası'nda temsil 

edilecek ülkeler 
şöyle: Türkiye, 
Arnavutluk, 
Ermenistan, Bosna-
Hersek, 
Bulgaristan, 
Hırvatistan, 
Karadağ, Kosova, 
Makedonya, 
Moldova, 
Romanya, Sırbistan 
ve Ukrayna. 

Kayserili sporcular Türkiye'yi  
Romanya'da temsil edecek…
İstanbul'da yapılan Atletizm U23 ve Büyükler Türkiye 
Şampiyonasında Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu

İSTANBUL 
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Şampiyonanın ilk günün-
de Ömer Amaçtan 5000 
metrede 14.11'lik derece-

siyle U23 Türkiye Şampiyonu 
olurken Büyüklerde Türkiye 
üçüncüsü oldu. www.haber-
ler.com sitesinden alınan bil-
gilere göre; şampiyonanın 
ikinci gününde başarılı spor-
cu Ömer Amaçtan 3000 metre 
yarışlarında 8.16'lık derece-
siyle U23 Türkiye 
Şampiyonu, Büyükler 
Türkiye ikincisi oldu. Başarılı 
atletlerden Turgay Bayram 

3000metre yarışında 8.48'lik 
derecesiyle Büyükler Türkiye 
İkincisi oldu. Burcu Subatan 
ise 3000 metre yarışlarında 
9.17'lik derecesiyle kendisinin 
en iyi koşusunu yaptı ve 
Türkiye İkincisi oldu.Başarılı 
sporcular elde ettiği bu dere-
celer ile 19-20 Eylül 2020 
tarihleri arasında 
Romanya'da yapılacak olan 
Büyükler Balkan 
Şampiyonası'na katılmaya 
hak kazandı.Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Murat Eskici, 
başarılı sporcuları ve antre-
nörlerini tebrik ederek, başa-
rılarının devamını diledi.


