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Üsküp’te doğum  
izni protestosu

¥  KUZEY Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’te 6 yaş al-
tında çocukları bulunan an-
neler, hükümetin, yeni tip 
korona virüs nedeniyle de-
vam ettirilen doğum izni-
nin sonlandırılmasını pro-

testo etti. 6 yaş altı çocuk-
ları olan anneler, eşleri ve 
çocukları, doğum iznini 
sonlandıran ve yeniden işe 
başlamalarını gerektiren 
hükümetin kararına tepki 
gösterdi.  n 8’de

Yunanistan genelinde 
yayımlanan ırkçı 

“Dimokratia” gazetesi,  
18 Eylül 2020 Cuma 

günkü baş sayfasında bir 
terbiyesizliğe imza attı

¥ GAZETE Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yö-
nelik ağır hakaret içeren skandal bir 
manşet kullandı. Yunanistan’da  aşırı 
sağcı ve Türkiye karşıtı yayınlarıyla bili-
nen gazetenin baş sayfasındaki çirkin 
manşetin Türkçe dilinde olması dikkat 
çekti. Yunan Dışişleri Bakanlığı Dimo-
kratia” gazetesinin Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan küfürlü 
manşetini kınadı. İfade ve basın özgür-
lüğünün çoğunlukla yabancı liderler ol-
mak üzere herhangi bir kişinin kişiliğine 
yönelik hakaretlerden kaçınma yüküm-
lülüğünü ortadan kaldırmadığının belir-
tildiği açıklamada, küfrün ülkenin siyasi 
kültürüyle bağdaşmadığı ve her zaman 
kınandığı ifade edildi. Skandal manşete 
Türkiye ve Avrupa’daki bir çok yerden 
tepki yağdı.  n 5’te

¥   YUNANİSTAN'IN Mi-
dilli Adası'nda bulunan 
Moria sığınmacı kam-
pında çıkan yangınlar 
sonrası sokakta kalan 
bin 115'ten fazla sığın-
macının yeni kurulan 

geçici kampa nakledil-
diği bildirildi. Sözcü Pet-
sas, önceliklerinin, sığın-
macılar için barınma ve 
gıda sorununu çözmek 
olduğunu kaydetti. 
Yaklaşık 12 bin 500 sı-

ğınmacıya ev sahipliği 
yapan Moria kampında 
9 Eylül'de çıkan çıkan 
yangınlar sonucu çadır-
lar ve prefabrik yapılar 
tamamen yok olmuştu.  
n	8’de

Γνωρίστε τα όριά  
σας, Δημοκρατία*

*HADDİNİ BİL DEMOKRATİA

Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Şentop

Balkan ülkelerindeki destek  
eğitimleri TİKA’dan sorulur

¥  ROMANYA’NIN baş-
kenti Bükreş’te Türkiye 
Maarif Vakfı’na (TMV) 
bağlı Maarif Uluslar-
arası Okulu, yeni tip ko-

rona virüs (Kovid-19) 
salgını dikkate alınarak 
yüz yüze eğitime "yeni 
normal" ile tekrar baş-
ladı.  n 10’da

¥  TÜRK İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 
Hırvatistan'ın Zabok şehrinde, 
"Temel Düzey 3 Boyutlu Mo-
delleme ve 3 Boyutlu Yazıcı 
Eğitimi” düzenledi.   n 8’de

Romanya Maarif’te ilk ders zili

Kendi ülkelerinde çekmediler  
Yunanistan’da çektikleri kadar

Edi Rama Türkiye’nin  
önemine dikkati çekti…
¥   ARNAVUTLUK Başbakanı Edi Rama, 
Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için kilit 
bir ülke olduğunu söyledi. Rama, Yunanis-
tan'ın başkenti Atina'da Yunan hükümeti 
iş birliğinde "The Economist" dergisi tara-
fından düzenlenen konferansta konuştu. 
Rama, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
ilişkilerin yanı sıra Batı Balkanlar'ın gele-
ceği, yeni tip korona virüs ile mücadele, 
Arnavutluk-Yunanistan ilişkileri ve bölge-
nin Avrupa perspektifi gibi konular hak-
kında değerlendirmelerde bulundu. Ülke-
sinin Yunanistan ve Türkiye ile stratejik 
ortak olduğunu dile getiren Rama, "An-
cak Arnavutluk'un iki ateş arasında oldu-
ğunu hissetmiyorum." dedi. n 5’te



ADMİR FAZLAGİKJ 
 

Yugoslavya Sosyalist Fe-
deral Cumhuriyeti’nin 
geçtiğimiz asrın 90’lı yıl-

larında dağılmasıyla bu yapı-
nın parçası olan devletlerin 
bağımsızlığını ilan etmesi, Bal-
kanlarda henüz çözüme ka-
vuşturulamayan, ancak 
uluslararası aktörlerin bunlar-
dan yararlanabilmek için 
mümkün olan her yolu dene-
dikleri birçok sorunu gün yü-
züne çıkardı. Son yıllarda 
Balkanlar’da, uluslararası top-
lumun çözümü için olağan-
üstü ilgi gösterdiği üç açık 
sorun olduğu herkesçe bilini-
yor. Bunlar; Makedonya ile 
Yunanistan arasında var olan 
ancak 2018 yılında imzalanan 
Prespa Anlaşması ile ismini 
Kuzey Makedonya olarak de-
ğiştirmesiyle sona eren, çeyrek 
asrı aşkın isim sorunu; ikincisi 
Kosova-Sırbistan diyalogu; so-
nuncusu da Bosna-Hersek’in 
işlevsizliği, yani savaşın ardın-
dan Federasyon ve Sırp Cum-
huriyeti olmak üzere ikiye 
bölünen bu ülkenin idare sis-
temi. 
Kuzey Makedonya ile Yuna-

nistan arasındaki sorunun çö-
zülmesiyle birlikte sahadaki 
“top” Kosova-Sırbistan soru-
nuna atıldı. Sırbistan’dan 17 
Şubat 2008’de tek taraflı ba-
ğımsızlığını ilan eden Kosova, 
“Avrupa’nın en genç ülkesi” 
unvanıyla savaş ve silahlı ça-
tışmaları ardında bırakmasına 
karşın bir devlet olma süre-
cinde hâlâ çeşitli sorunlarla 
karşı karşıya. 
Kosova ile Sırbistan arasın-
daki sorunun çözüm sürecini 
başlatmak amacıyla 2013 yı-
lında Brüksel’de diyalog için 
müzakere süreci başladı. AB 
arabuluculuğunda devam 
eden Priştine ile Belgrad ara-
sındaki diyalog, 2018 Ka-
sım’ında Kosova’nın Sırbistan 
ve Bosna Hersek’ten ithal et-
tiği mallara yüzde 100 vergi 
koymasıyla birlikte yarıda ke-
silmiş, AB’nin önemli ülkeleri 
ve ABD’nin Kosovalı yetkili-
lere yönelik büyük siyasi bas-
kısı sonrasında vergi 
kaldırılmıştı. 
 

20 AYLIK ARA 
 
Yirmi aylık bir aranın ardın-
dan Kosova Başbakanı Avdul-

lah Hoti ve Sırbistan Cumhur-
başkanı Aleksandar Vuçiç 
Temmuz ayında Brüksel’de 
bir araya geldi. Kosova’nın bu 
süreçte baş müzakerecisi olan 
Cumhurbaşkanı Hashim Tha-
çi’ye Kosova Özel Odaları ve 
Özel Savcılığı tarafından savaş 
suçu işlediğine dair hazırlanan 
iddianamenin kamuoyu ile 
paylaşması ise diyalog süre-
cine gölge düşürdü. 
Tüm bu gelişmelere rağmen 4 
Eylül’de Washington’da, ABD 

Başkanı Donald Trump’ın da 
katılımıyla Kosova ve Sırbis-
tan, ekonomik ilişkilerin nor-
malleşmesi yönünde “tarihi” 
olarak nitelendirilen bir an-
laşma imzaladılar. Bu anlaş-
manın imzalanması hem 
uzmanlar hem de kamuoyu 
için bir tür sürprizdi, çünkü 
Belgrad ile Priştine arasındaki 
resmî müzakereler geçtiğimiz 
yıllarda hep AB himayesinde 
gerçekleşmişti. ABD ise Ko-
sova-Sırbistan meselesine özel 

temsilci atayarak 
son dönemde ko-
nuya ne kadar 
önem verdiğini gös-
teriyor. 
 

KAĞIT ÜZE-
RİNDE Mİ? 

 
Normalleşme anlaş-
ması Sırbistan’ın 
Kosova’yı tanıma-
sına vesile olacak 
mı yoksa sadece 
kâğıt üzerinde mi 
kalacak, merak ko-
nusu. Anlaşmanın 
bir diğer merak ko-
nusu ise meseleden 
en büyük faydayı 
sağlamak isteyen 
uluslararası toplu-
mun ne tür bir 
fayda elde edeceği. 
Tüm bu gelişmeler 
“Pandoranın kutu-
sunun” açılmasına 
neden oldu. Bu 
noktada mantıken 
sorulması gereken 
iki soru var: Sırbis-
tan ve Kosova ara-
sındaki ekonomik 
ilişkilerin “normal-
leşmesi“ ile ger-
çekte ne 
kastediliyor? Bu an-
laşma, ABD’nin Sır-
bistan ve Kosova 
arasındaki diyalog 
süreçlerini kontrol 
etmede AB’nin 
sahip olduğu kilit 
rolü devraldığı an-
lamına mı geliyor? 
ABD Başkanı 
Trump’ın imza tö-
reninde Sırbistan’ın 
büyükelçiliğini Tel 
Aviv’den Kudüs’e 
taşıyacağını ve Ko-
sova ile İsrail’in iliş-
kilerini 
normalleştirip dip-
lomatik ilişkiler ku-
racağını açıklaması 
özellikle ilgi çekici 
oldu. Aslında, an-
laşmanın Sırbistan 
ile Kosova arasın-
daki ekonomik iliş-
kilerin 
“normalleşmesi” 
üzerindeki etkile-
rine bakarsak, sü-

reçten en fazla fayda sağlayan 
ülkenin, Kosova tarafından ta-
nınacak ve Sırbistan’ın, elçili-
ğini Tel Aviv’den Kudüs’e 
taşıyacağı İsrail olduğu görü-
lüyor ki bunlar da Trump yö-
netimi tarafından ortaya 
konulan fikirler. Dolayısıyla 
Trump, Sırbistan ile Kosova 
arasındaki ilişkileri kendi çı-
karları için mi kullanıyor so-
rusu akıllara geliyor. Diğer 
taraftan Kosova ile Sırbistan 
arasındaki ekonomik ilişkile-
rin normalleşmesi anlaşma-
sında belirtilen girişimler 
hakkında Ocak ayından beri 
konuşulduğu ifade ediliyor. 

Ancak ekonomiyle alakalı an-
laşmada tarafların mali yü-
kümlülüklerin ne olduğu gibi 
halen birçok belirsizlik mev-
cut. Belirtilen tüm konulardan 
gün yüzüne çıkan ise ABD’nin 
çıkarları ve İsrail’in kazan-
kazan konumu oluyor. Bu 
doğrultuda İsrail Başbakanı 
Binyamin Netanyahu’nun da 
Belgrad-Priştine Anlaşması 
sonrasında yaptığı açıklama 
kayda değer. Netanyahu, “Ko-
sova, Kudüs’te büyükelçilik 
açan nüfusunun büyük bö-
lümü Müslüman ilk ülke ola-
cak” ifadelerini kullanmıştı. 
 

İKİLEM VE  
BELİRSİZLİKLER 

 
Kosova-Sırbistan ekonomik 
ilişkilerinin normalleşmesi an-
laşmasını daha derinlemesine 
bir tahlile tabi tuttuğumuzda, 
ilişkilerdeki ekonomik nor-
malleşmenin, yıkılan güvenler 
göz önünde bulunduruldu-
ğunda, Belgrad-Priştine diya-
loğu meselesini daha da 
karmaşık hale getirip getirme-
yeceğinin belirsizliğini koru-
duğunu görüyoruz. Ayrıca bu 
anlaşmanın, siyasi görüşme-
lere, yani sorunların özü olan 
Kosova ile Sırbistan’ın karşı-
lıklı tanımasına nasıl yol aça-
cağı da belirsizliğini koruyor. 
Kosova ile Sırbistan arasında 
varılan bu ekonomik normal-
leşme anlaşmasının ortaya at-
tığı soru işaretlerinden biri de, 
anlaşmanın gerçekten iki ülke 
arasındaki ilişkileri olumlu 
yönde değiştirme başarısı gös-
terecek kapasitede olup olma-
dığı yahut sırf, yaklaşan ABD 

Başkanlık seçimleri öncesinde 
Trump’ın seçim kampanya-
sına bir katkısı olması için ya-
pılıp yapılmadığı. Uluslararası 
siyaset sahnesindeki geniş 
resim okunduğunda ABD’nin 
arabuluculuğunda Kosova ile 
Sırbistan arasındaki ekonomik 
ilişkilerin “normalleşmesi” an-
laşmasının Balkan halkları ile 
iyi ilişkiler geliştiren ve eko-
nomi, savunma, kültür alanın-
daki etkisi dikkat çeken 
Türkiye başta olmak üzere, 
uluslararası aktörlerin etkisini 
azaltmaya yönelik olup olma-
dığı sorusu da üstünde düşü-
nülmesi gereken 
meselelerden. Aynı şekilde 
uluslararası arenada etki ka-
zanma bağlamında, Trump’ın 
son açıklamaları da bahse 
değer. Trump 13 Ağustos’ta 
İsrail ve Birleşik Arap Emirlik-
leri’nin (BAE) ilişkileri tama-
men normalleştirme 
konusunda anlaştığını duyur-
muştu. Tesadüfen ya da değil, 
bu anlaşmanın da kilit keli-
mesi normalleşmeydi. Yine 
burada büyük bir soru işareti, 
İsrail’in uluslararası hukukun 
tüm yönleriyle yanında olan 
Filistin’e yönelik saldırgan po-
litikası göz önüne alındığında, 
normalleşmenin ne anlama 
geldiği ve bu anlaşmanın sa-
haya nasıl yansıtılacağıdır. Bu-

nunla BAE, 1979 yılında Mısır 
ve 1994 yılında Ürdün’den 
sonra İsrail ile ilişkileri nor-
malleştirme anlaşması yapan 
üçüncü Arap ülkesi oldu. Bu 
anlaşmanın, BAE’nin İsrail ile 
olan açık ve gizli ilişkilerini 
resmileştirme adımı olduğu 
ortaya çıktı. Uzmanların bir 
kısmı BAE’nin bu anlaşmayla 
pek bir şey elde etmesini bek-
lemediklerini çünkü zaten 
uzun süredir ABD ve İsra-
il’den her türlü desteği aldı-
ğını ifade ediyorlar. Buna 
benzer bir şekilde, Kosova ile 
Sırbistan örneğinde, AB’nin 
çok daha yoğun bir şekilde 
müdahil olduğu bu sorunun 
çözülmesine son zamanlarda 
giderek artan ilgi gösteren 
ABD ile bazı gizli ilişkilerin 
sadece bir resmiyet kazanma 
süreci mi yaşandığı belirsizli-
ğini koruyor.  Bütün bu talih-
siz olaylar bölge insanında 
sadece güvensizlik ve korku 
uyandırırken, aynı zamanda 
bu olayları kimin yönettiğine 
ve kimin fayda sağladığına 
dair çok sayıda soruya da yol 
açmaktadır. Karadağ’daki hu-
zursuzluk devam ederse bölge 
ülkelerine yayılabileceği konu-
sunda uyarıda bulunan uz-
manların durumla ilgili 
analizleri de dikkat çekiyor. 
Balkanlar’daki mevcut duru-
mun gelişimini etkileyen tüm 
önemli faktörlerin yanı sıra, 
uluslararası toplumun ana ak-
törlerinin, süreçleri, ilişkilerin 
görünürde “normalleşmesi” 
yoluyla kendi lehlerine olacak 
şekilde kontrol etme çabası 
içinde oldukları söylenebilir. 
(AA)

2 21 Eylül 2020 
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Balkanlar’da “normalleşme” 
gerekçesiyle siyasi süreçler
Kontrol altına alınıyor
Süreçten en fazla fayda sağlayan ülkenin, Kosova tarafından tanınacak 
ve Sırbistan’ın elçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağı İsrail olduğu gö-
rülüyor ki bunlar da Trump yönetimi tarafından ortaya konulan fikirler
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Osmanlı İmpara-
torluğu’nun 
Venedikli-

ler’den, Cenevizli-
ler’den ve Rodos 
Şövalyeleri’nden al-
dığı, bir bölümü Ana-
dolu’nun doğal 
uzantısı olan Ege ada-
larına ilk çıkışımız 
1089-1090 yıllarında Çaka Bey ko-
mutasında Midilli ve Sakız’ın fet-
hiyle gerçekleşmiştir. Daha sonra 
Menteşe, Aydın, Saruhan ve Ka-
resi Beylikleri bölgede hakimiyet 
kurdular. Daha sonra Yıldırım Be-
yazıt (1389-1402), Çelebi Mehmet 
(1413-1451), II.nci Murat (1421-
1451) dönemlerinde akınlar ve iş-
galler yapılmışsa da kalıcı bir 
fetihe dönüşmemiştir. Adaların 
fethi; Girit hariç, 

�         Fatih Sultan Mehmet döne-
minde (1456’da Taşoz ve Lim-
ni’nin fethiyle başlayıp, 1470, 
1479 yılları  arasında ve  

�         Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde (1522, 1538) yıllarında 
olmak üzere iki aşamada  gerçek-
leşmiş (1)  ve 1715’te İstandil’in 
(Tinos) alınmasına kadar 250 yıl 
sürmüştür.(2)  

Yunanistan yarımadası ile Ana-
dolu yarımadası arasında bulunan 
ve toplam alanı 23.000 kilometre-
kare kadar olan Ege Denizindeki 
3000’e yakın ada ve adacık, fiili 
olarak Osmanlı döneminde tama-
men elimizden çıkmıştı. Kurtuluş 
Savaşı sonunda 1923  Lozan an-
tlaşması ve II.nci Dünya Savaşına 
katılmadığımız için davet edilme-
diğimiz 1947 Paris Sözleşmesiyle 
Osmanlı’nın kaybettiği adaların 
durumu tescillenmiştir. Ege adala-
rını coğrafi konumlarına göre de-
ğerlendirdiğimizde; 

a. BOĞAZ ÖNÜ ADALARI - 
(Limni, Semadirek, Gökçeada, 
Bozcaada, Tavşan Adası, Taşoz, 
Ayios Evstratios)  

b. DOĞU EGE ADALARI - (Mi-
dilli, Sakız, Sisam, İkaria Hiyos, 
Samos) 

c. ONİKİ ADA - (İstanköy, Süm-
beki, Patmos, Lipsos, Leros, Ka-
limnos, Tilos, Kalki, Astipalaia, 
Rodos, Meis, İncirli) 

d. KUZEY SPORAT ADALARI 
(Şeytan, Eğriboz, Akiatos, Skope-
les, Alonisos, Pelagos, Piperi, Ski-
ros) 

e. KİKLAT ADALARI (Yunanis-
tan anakarası yakınındakiler) 

f. GİRİT ADALARI (Girit, Kerpe, 
Kasot, Andikitira, Kriti, Gavdos) 
olarak isimlendirebiliriz. 

ADALARIN ELİMİZDEN ÇI-
KIŞI,  

Mahmut Özyürek’in adaların kay-
bedilişini kronolojik olarak anlat-
tığı yazısından paylaştığım 
aşağıdaki satırlar  zannedersem 
adaları kimin verdiği konusunu 
 yeterince aydınlatacaktır. 

1.       Eylül 1829-EDİRNE Anlaş-
ması : Osmanlı Padişahı  II. Mah-
mut döneminde,  Yunanistan’ın 
1830’da bağımsızlığını kazanma-
sıyla kaybedilen Mora ve Attika 
Yarımadası’na ek olarak; Eğriboz, 
Kuzey Sporat Adaları, Siklat Ada-
ları da elimizden çıkmıştır. (İLK 
KAYIP) 

2.       UŞİ Antlaşması (18 Ekim 
1912) : Padişah Sultan Mehmed 
Reşad döneminde Osmanlı Donan-
ması’nın zayıflığından yararlanan 
İtalya 1911 Eylül sonunda Trab-
lus’a saldırdı, akabinde 12 Adaları 
 işgal etti. Abdülhamit döneminde 
Haliç’e hapsedilerek çürütülen Os-
manlı Donanması’nın zayıflığı, 
Yunanistan’ın da iştahını kabarttı. 
Yunanistan, Averof zırhlısıyla Ege 
adalarını, özellikle Midilli’yi işgal 
etti. İki cepheden kuşatılan Os-
manlı, İtalya ile Uşi Antlaşması’nı 
imzaladı. Bu antlaşma ile Os-
manlı, 12 Ada’yı Balkan Savaşı 
sonuna kadar İtalya’ya bıraktı. 
Ancak kısa süre sonra başlayan I. 
Dünya Savaşı’nda Osmanlı ile 
İtalya’nın karşı karşıya gelmesiyle 
adalar İtalya’da kaldı. Böylece 12 
Ada, fiilen 1912 ve 1914 yılla-
rında elden çıktı. 

3.       LONDRA Antlaşması: (30 
Mayıs 1913) ve Atina Antlaşması 
(14 Kasım 1913): Balkan Sava-
şında çok ağır bir yenilgiye uğra-
yan Osmanlı, 12 Ada ve 
Trablusgarp’ın işgaline karşı koya-
madığı gibi, Ege Adaları’nın işga-
line de karşı koyamadı. I.nci 
Balkan Savaşını bitiren 30 Mayıs 
1913-Londra Antlaşmasına  göre 
Ege Adaları’nın geleceğinin 
“büyük devletlerce” belirlenme-
sine karar verildi. Ayrıca Girit 
Adası Yunanistan’a bırakıldı. II. 
Balkan Savaşı sonundaki Atina 
Antlaşması’yla da (14 Kasım 
1913) Ege Adaları’nın geleceğinin 
yine “büyük devletlerce belirlen-

mesine” karar verildi.  

4.       BÜYÜKELÇİLER  KON-
FERANSI (Şubat 1914): Ege Ada-
ları Yunanistan’ın elindeydi ama 
Osmanlı Devleti, 22-23 Aralık 
1913’te büyük devletlere, Anadolu 
kıyılarına yakın Midilli ve Sakız 
gibi adaları Yunanistan’a bırakmak 
istemediğini bildirdi. Ancak büyük 
devletler, buna karşı çıkınca Os-
manlı geri adım attı. Sonuçta Lon-
dra’da Büyükelçiler Konferansı 
toplandı. Burada alınan kararlar 14 
Şubat 1914’te Osmanlı’ya iletildi. 
Buna göre Meis Adası hariç 12 
Ada İtalya’ya, İmroz (Gökçeada) 
ve Bozcaada dışındaki bütün Ege 
Adaları Yunanistan’a verildi. Os-
manlı Devleti bu durumu kabul et-
meyerek 15 Şubat 1914’te büyük 
devletlere bir nota gönderdi. Ancak 
bir sonuç alamadı. Bu sırada I. 
Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 
Ege Adaları fiilen Yunanistan’da 
ve İtalya’da kaldı. Türkiye’nin 
elinde ise sadece Gökçeada, Boz-
caada ve Meis vardı. 

5.       SEVR Antlaşması (10 Ağus-
tos 1920): Sevr Antlaşması’nın  

-          84. Maddesi’ne göre Tür-
kiye, Gökçeada (İmroz), Bozcaada, 
Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, 
Sisam, Nikarya gibi tüm adaları 
“Londra, Atina ve Büyükelçiler 
Konferansı”  kararları doğrultu-
sunda Yunanistan’a verecekti.  

-          122. Maddesi’ne göre ise 
Türkiye, İtalyan işgali altında bulu-
nan Stampalia, Rodos, Herkit, 
Kerpe, Kaşot, Piskopis, İncirli, Ka-
limnos, Loryos, Patnos, Limpos, 
Sümbeki, İstanköy adaları ile bun-
lara bağlı adacıklar ve Kastellorizo 
Adası üzerindeki bütün hakların-
dan, sıfatlarından vazgeçecekti. 

6.       LOZAN Antlaşması (24 
Temmuz 1923 ) Gökçeada, Boz-
caada ve Meis dışındaki tüm adala-
rın Yunanistan’a bırakıldığı ısrarla 
belirtilmiş, 23 Nisan 1923’te Eşek 
Adası’nın Türkiye’ye bırakıldığı 
kabul edilmişti. Meis Adası ise 
Türkiye’ye verilmedi. Yine an-
laşma sağlanamadı ve görüşmeler 
kesildi. Sonunda 24 Temmuz 
1923’te Lozan Barış Antlaşması 
imzalandı. Antlaşmaya göre Gök-
çeada, Bozcaada, Tavşan Adası, 
Eşek Adası gibi adalar alınabil-
mişti. Ayrıca Anadolu sahillerine 
üç milden az uzaklıkta bulunan 
adalar ve adacıklar da Türkiye’ye 
verilmişti.  

Bunların dışında ise, Lozan’da Yu-
nanistan’a ve Türkiye’ye verilen 
adalar dışında  egemenliği hukuk-
sal olarak belirtilmemiş ada ve 
adacıklar (aidiyeti belirsiz ada ve 
adacıklar)  bulunuyor. Bütün bu 
savaşlar öncesinde Ege Adaları 
Türklerin kontrolünde olduğu ve 
de Türkiye Cumhuriyeti Osman-
lı’nın mirasçısı ve hukuki devamı 
olduğu için adalarda hukuken hak 
iddia edebiliyoruz. Yunanistan’a 
antlaşmalarla verilen adalar dışında 
kalan tüm adaların Türkiye’ye ait 
olması kadar doğal bir şey yoktur. 

Adaların Türkiye’ye ait olduğu 20. 
yüzyılın İngiliz ve Amerikan hari-
talarında da belirtilmiştir. Ayrıca 
Lozan Barış Antlaşması’nın 15. 
maddesinde sözü edilen 2 numaralı 
haritada da adaların Türk hâkimi-
yetinde olduğu altı siyahla çizile-
rek gösterilmiştir.  Söz konusu 
haritada Yunan ve İtalyan Adaları 
da altı kırmızı ile çizilerek gösteril-
miştir. Yine 1943 yılına ait İngiliz 
haritasında, 1951 yılına ait Ameri-
kan haritasında da adalar Türk top-
rağı olarak gösterilmiştir. 

SONUÇ OLARAK; Osmanlı za-
manında Eylül 1829-EDİRNE An-
laşması, 18 Ekim 1912-UŞİ 
Antlaşması, 30 Mayıs 1913-LON-
DRA Antlaşması, 14 Kasım 1913-
ATİNA Antlaşması, 14 Şubat 
1914-LONDRA Büyükelçiler 
Konferansı  ve 10 Ağustos 1920-
SEVR anlaşmasıyla Ege’deki tüm 
adalarımız kaybedilmişti. 1923 
LOZAN Anlaşmasıyla İmroz, Boz-
caada, Tavşan Adaları ve Anadolu 
sahiline üç milden yakın olan ada, 
adacık ve kayalıklar alınmıştır.    

K A Y N A K........................: 

(1)   Kur.Alb.Necdet BELEN, 
“Ege Denizi ve Ege Adaları”, Harp 
Akademileri 1995, S.102 

(2)   Cihat YAYCI, “Yunanistan 
Talepleri (Ege Sorunları), Türk 
Tarih Kurumu 2020, Takdim.2 

(3)   Doç.Dr.Salim GÖKÇEN, 
“Ege’de 12 Mil Türkiye Adına İn-
tihardır”, 21. Yüzyıl Türkiye Ensti-
tüsü makale 

Suheyl ÇOBANOĞLU

EGE ADALARINI 
NASIL KAYBETTİK?

BATISİAD’dan Yunan gazetesine sert tepki

SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan hükümeti, 
Hava Kuvvetlerinin 
krizde olduğu ülkenin 

hava sahasının korunmasına 
ABD jetlerin katılmasına izin 
verdi. Başbakanlık Basın Mer-

kezi’nin açıkladığı karara 
göre 26-30 Ekim döneminde 8 
ABD savaş uçağı Bulgar Mig-
29’ları ile birlikte “hava polis-
liği” uygulaması kapsamında 
nöbet tutacak. Amerikan 
uçaklarının bu görevde yer al-
masının diğer amacının  Bul-
garistan’ın yine ABD’den sa-

tın aldığı ve 2024 yılında ül-
keye teslim edilecek F-16 
Block 70 tipi uçakların kulla-
nımına uyum sağlanmasına 
katkıda bulunmak olduğu 
ifade edildi. Rusya’nın 2014 
yılında Kırım’ı işgali sonrası 
NATO üye ülkelerinde başla-
tılan hava polisliği uygula-

ması çerçevesinde Bulgaristan 
2017 yılında İtalya Hava Kuv-
vetlerinin gönderdiği 4 Euro-
fighter Typhoon uçağından 
geçici destek almıştı. Bulgaris-
tan Hava Kuvvetlerinin filosu 
teknolojik ömrü sınırlı olan 
Rus yapımı Mig tipi uçaklar-
dan oluşuyor.  (AA)

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek Devlet Baş-
kanlığı Konseyi’nin Sırp 
üyesi Milorad Dodik'in 

"İsrail'deki Büyükelçiliği Tel 
Aviv'den Kudüs'e taşıma" tek-
lifi, Boşnak ve Hırvat üyelerce 
reddedildi. Devlet Başkanlığı 
Konseyi, Sırp üye Dodik'in 
"Bosna Hersek'in İsrail'deki 
Büyükelçiliğini Kudüs'e ta-
şıma" ve Hırvat üye Zeljko 
Komsic'in "Kosova'nın bağım-

sızlığını tanıma" tekliflerini 
görüşmek üzere olağanüstü 
toplandı. Kararların oy birliği 
ile alındığı konseyde, Sırp üye 
Dodik'in teklifi bire karşı iki 
oyla reddedildi. Kosova'nın 
bağımsızlığının tanınması oy-
lamasında ise Boşnak üye 
Sefik Dzaferovic ve Hırvat üye 
Komsic, olumlu oy kullansa 
da Dodik'in aleyhte oyuyla bu 
teklif de kabul edilmedi. Kom-
sic, Bosna Hersek'in İsrail'deki 
Büyükelçiliğinin Kudüs'e ta-
şınması fikrine en başından 

beri karşı olduğunu belirterek 
bu yöndeki bir kararın BM'de 
kabul edilen Kudüs tasarısını 
ihlal etmek anlamına geldiğini 
söyledi. Diğer gündem mad-
desinde ise kendisinin ve Boş-
nak üye Dzaferovic'in 
Kosova'nın bağımsız bir dev-
let olarak kabul edilmesi yö-
nünde oy kullandıklarını 
aktaran Komsic, Sırp üyenin 
ise aleyhte oy verdiğini ifade 
etti. Boşnak üye Dzaferovic 
ise Büyükelçiliğin Tel Aviv'de 
kalması hususunda Konseyin 

doğru bir karar verdiğini be-
lirterek bu kararın Bosna Her-
sek'in kabul ettiği uluslararası 
yükümlülüklere de uygun ol-
duğunu kaydetti. Bosnalı Sırp 
lider Milorad Dodik, Sırbis-
tan'ın ABD'de imzaladığı an-
laşma kapsamında kendi 
büyükelçiliğini Tel Aviv'den 
Kudüs'e taşıma yönünde 
karar almasının ardından, 
Bosna Hersek'in de aynı ka-
rarı alması için konseye tek-
lifte bulunacağını açıklamıştı. 
(AA)

BURSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Batı Trakya Türkleri Yöne-
tici ve Sanayici İş Adam-
ları Derneği (BATISİAD) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Er, Yunanistan'da Demo-
kratia Gazetesi'nin Cumhur-
başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a yönelik hakaret içe-
ren ifadelerine ilişkin, "Bu tarz 
yayınları yapan sözde basın ya-
yın organlarına yaptırım uygu-
lanmasını talep ediyor ve resmi 
olarak özür dilenmesini bekli-
yoruz." değerlendirmesinde 
bulundu. Er, yaptığı yazılı açık-
lamada, Türkiye kararlı adım-
ları ile hak ve menfaatlerini sa-
vunurken, Yunanistan'ın 
Avrupa Birliği ile Fransa'dan 
medet umduğunu belirtti. Ga-

zetenin Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ı hedef aldığını vurgulayan 
Er, "Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan hakkında 
Türkçe ibareler ile küfür dolu 
bir başlık ile haber yapılıp, 

manşet atılması, basın özgür-
lüğü ile açıklanamaz ve kesin-
likle kabul edilemez. İyi kom-
şuluk ilişkileri ve ticaret 
köprüleri kurmamız gereken 
Yunanistan'ın vatandaşlarının 
da bu konuya gereken tepkiyi 
göstermeleri gerekmektedir." 
ifadesini kullandı. Yunanistan 
Dışişleri Bakanlığı’nın açıkla-
masında, konuyla ilgili bir özür 
ifadesinin kullanılmaması tepki 
çektiğini belirten Er, şu görüş-
lerini paylaştı: "Gerilimi tır-
mandırmak için her türlü yolu 
deneyen Yunan yönetiminin 
hukuksuz davranışlarına, bu 
kez de küstah medyası alet 
oldu. Bu tarz yayınları yapan 
sözde basın yayın organlarına 
yaptırım uygulanmasını talep 
ediyor ve resmi olarak özür di-
lenmesini bekliyoruz." (AA)

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Mi-
lorad Dodik'in "İsrail'deki Büyükelçiliği Tel Aviv'den Ku-

düs'e taşıma" teklifi, Boşnak ve Hırvat üyelerce reddedildi

Bosnalı  
Sırp liderin  
teklifi  
reddedildi

ABD jetleri 
Bulgaristan’ın  
hava sahasını 

koruyacak

ABD jetleri 
Bulgaristan’ın  
hava sahasını 

koruyacak

ABD jetleri 
Bulgaristan’ın  
hava sahasını 

koruyacak
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek Bakanlar 
Konseyi, yeni tip korona 
virüs salgını nedeniyle 

22 Mart'ta kapatılan ülke sınır-
larının tüm ülke vatandaşla-
rına açıldığını duyurdu. 
Konsey toplantısının ardından 

yapılan  açıklamada, daha 
önce yalnızca Sırbistan, Kara-
dağ, Avrupa Birliği (AB) ve 
Schengen ülkelerine açık olan 
ülke sınırlarının, negatif PCR 
testi koşuluyla herkese açıldığı 
bildirildi. Açıklamada, alınan 
karar doğrultusunda, 48 saati 
aşmamış negatif PCR testi 
olan herkesin ülkeye girişine 

müsaade edildiği kaydedildi. 
Bosna Hersek Devlet Başkan-
lığı Konseyi, önceki haftalarda 
Türkiye, ABD, Rusya ve 
Çin'den gelen vatandaşların 
girişine izin verilmesine yöne-
lik karar almış, kararın yürür-
lüğe girmesi için Güvenlik 
Bakanlığı ve Bakanlar Konse-
yi’nin onayı beklenmişti.

Bosna Hersek sınırlarını açtı

suheylc@yahoo.com
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PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Başbakanı Hoti bir 
oturum sırasında kürsüde 
konuşma yaptığı sırada 

kadın aktivistler tarafından pro-
testo edildi. Kosova Başbakanı 
Avdullah Hoti, STK'ların temsil-
cileriyle düzenlenen bir otu-
rumda yaptığı konuşma 
sırasında bir grup kadın eylemci 
tarafından protesto edildi. Sosyal 
Demokrat Parti (PSD) üyesi ol-
duğu belirlenen kadın protesto-
cular kadına şiddete dikkat 
çekmek amacıyla, ıslık çalarak ve 
broşür fırlatarak Hoti'nin sözünü 
kesti.  
 

HOTİ'DEN  
AKTİVİSTLERE TEPKİ 

 
Hoti'ye yönelen eylemciler, 

'Kadına yönelik şiddet hak-
kında tek bir söz söylemiyorsu-
nuz. Kadınlar, evlerinde 
erkekler tarafından tehlike al-
tında. Her gün bir kadın öldü-

rülüyor' diyerek tepki gösterdi. 
Başbakan Hoti ise, "Bunu yapa-
cak doğru yeri veya doğru ki-
şiyi bulamadınız" ifadelerini 
kullandı. (AA)

Kadın aKtivistler  
Hoti'yi protesto etti

Türk askerinden Kosova'daki öğrencilere kırtasiye yardımı

PRİZREN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Korona virüs salgını nede-
niyle okullarda eğitime 
ara verilen Kosova'da eği-

tim 7 ay sonra başladı. Koso-
va'da korona virüs salgını 
nedeniyle Mart ayından bu yana 
ara verilen eğitim öğretim yeni-
den başladı. Bu yıl 1 Eylül tari-
hinde başlaması gereken yeni 
2020 - 2021 eğitim öğretim yılı 
Kosova Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan 14 Eylül tarihine ertelen-
mişti. www.haberler.com 
sitesinden alınan bilgilere göre; 
Kosovalı Türklerin yoğun olarak 
yaşadığı Prizren'deki Emin Du-
raku İlköğretim Okulu'nda ders-
ler korona virüs önlemleri 
kapsamında başladı. Okul avlu-

sunda sosyal mesafeye dikkat 
edilerek sınıflara giren çocukla-
rın ateşleri ölçüldü. Öğrencilerin 
bir kısmı yüz yüze eğitimi özle-

diklerini söylerken bazı öğrenci-
ler ise uzaktan eğimin sağlık açı-
sından daha önemli olduğunu 
söyledi.

Thaçi'den Trump'a  
'Özgürlük Nişanı'
PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim 
Thaçi, sosyal medya hesabından 
yayınladığı görüntüde, ABD Baş-

kanı Donald Trump'a Sırbistan ile ekono-
mik normalleşme anlaşmasının 
imzalanmasına verdiği destek nedeniyle 
'Özgürlük Nişanı' verdiğini duyurdu. Ko-
sova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, 
ABD Başkanı Donald Trump'a mektup 
göndererek, Kosova'nın özgürlüğüne, 
barış ve istikrarın güçlendirilmesine kat-
kılarından dolayı minnettarlığın bir gös-
tergesi olarak Özgürlük Nişanı takdim 
ettiğini ifade etti. Thaçi, yazdığı mektupta 
anlaşmadaki kişisel katkılarından dolayı 
'minnettarlığını' dile getirerek, ABD Baş-
kanı Trump'ı Kosova'ya davet etti.  
 

NE OLMUŞTU? 
 
ABD Başkanı Donald Trump 4 Eylül'de 
Beyaz Saray'da Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı 
Avdullah Hoti'yi ağırlayarak, iki ülke ara-
sında ekonomik normalleşme anlaşması-
nın imzalanmasına destek vermişti. (AA)

KDTP'DEN REST: Elçilik  
açılırsa hükümeti bozarız
PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Demokratik Türk 
Partisi (KDTP)  Genel 
Başkanı ve Kosova 

Meclis Başkan Yardımcısı Fik-
rim Damka, Kosova'nın Ku-
düs'te büyükelçilik açması 
ihtimaline ilişkin Demirören 
Haber Ajansı'na açıklamalarda 
bulundu. Damka, Kosova'nın 
Kudüs'te büyükelçilik açması 
durumunda koalisyon ortaklı-
ğından çekileceklerini açıkladı. 
4 Eylül'de Washington'da im-
zalanan Kosova ile Sırbistan 
arasındaki ekonomik normal-
leşme anlaşmasına ilişkin ko-
nuşan Damka, "Uzun 
zamandır Kosova ile Sırbistan 
arasında devam eden bir mü-

zakere var. Bazen AB bazen de 
ABD'nin girişimiyle Sırbistan 
ve Kosova devleti aynı masaya 
oturup bazı konularda uzlaşı 
ve bazı konularda anlaşmalara 
imza atıyorlar" dedi.  
www.haberler.com’a göre; 
DHA'ya konuşan Damka 
şöyle devam etti : "Bunun en 
noktası da İsrail'in Kosova'yı 
devlet olarak tanıyacağını ve 
anlaşmada göstermese de son-
radan yapılan açıklamalarda 
Netanyahu'nun ve diğer lider-
lerin yapmış olduğu açıklama-
larda Kosova Kudüs'ü başkent 
tanıyacak ve orada elçiliğini 
açacak diye tweetleri ve video-
ları var. Bu bizim açımızdan o 
günde söyledik bugünde mec-
liste açık oturumda söyledik 
bu biz kabul etmeyeceğiz. 

Koalisyon hükümeti ortağı 
olarak da kabul etmeyeceğiz. 
Bizim için ne Birleşmiş Millet-
ler'in kararının çiğnenmesi ge-
rekir ne de bunun 

biliyorsunuz tarihsel bir geç-
mişi olan ve çözülmesi gere-
ken İslam dünyası açısından 
da son derece bizim için ol-
mazsa olan Kudüs'ün statüsü-

nün belirlenmesi gerekir. Do-
layısıyla burada Kosova'nın 
günümüzde dünyada sadece 
iki devlet orada büyükelçilik 
açtı biri ABD'de ve diğeri Gua-
tamalo, bizim üçüncü ülke ol-
mamız asla kabul edilemez. 
Ortağı olduğumuz bu hükü-
mette KDTP'nin tutumu çok 
nettir. ve hükümet tarafından 
olası bir adım atılırsa bir bü-
yükelçi atandığı takdirde 
KDTP koalisyon ortaklıktan 
çekilecektir. Bunun başka izahı 
yoktur ve olmayacaktır. Ben 
başbakanla da önümüzdeki 
günlerde görüşeceğim zaten 
Meclisteki konuşmamda da 
bunu söyledim. Kendisine 
bunu bizzat partimizin tu-
tumu olduğunu ifade edece-
ğim."

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Mec-
lis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik 
açması durumunda koalisyon ortaklığından çekileceklerini açıkladı

PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Barış Gücü (KFOR) 
bünyesinde görev yapan 
Türk Temsil Heyeti Başkan-

lığı katkılarıyla ülkenin güneybatı-
sındaki Prizren şehrinin Jupa 
bölgesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere 
kırtasiye yardımında bulunuldu. 
Prizren Yunus Emre Enstitüsünden 
(YEE) yapılan açıklamaya göre, Türk 
Temsil Heyeti Başkanlığı katkılarıyla 
Jupa bölgesindeki 6 farklı okulda 
Enstitünün düzenlediği Türkçe 
kurslarına katılan ihtiyaç sahibi öğ-
rencilere okul çantası ve kırtasiye 
yardımı yapıldı. Dağıtım törenine 

katılan Kosova'daki YEE Müdürü 
Mehmet Ülker, hayata öğrencileri 
hazırlayan en önemli basamağın 
okul olduğunu ifade ederek öğrenci-
lere yeni eğitim-öğretim yılında ba-
şarılar diledi. www.haberler.com 
sitesinden alınan bilgilere göre; 
Çanta ve kırtasiye malzemelerini 
teslim alan okul idarecilerinin Türk 
kurumlarına teşekkür ettiği dile geti-
rilen açıklamada, Jupa bölgesinde 
2014 yılından beri faaliyetlerine 
devam eden Prizren Yunus Emre 
Enstitüsü'nün binin üzerinde öğren-
ciye Türkçe kursu düzenlediği akta-
rıldı. Korona virüs salgınına rağmen 
Türkçeye olan ilginin her geçen gün 

arttığı belirtilen açıklamada, şunlar 
kaydedildi: "Dijital mecralardaki 
Türkçe eğitim faaliyetlerine hız 
veren Priştine, Prizren ve İpek 
Yunus Emre Enstitüsünün, mayıs 
ayından itibaren ücretsiz çevrim içi 
Türkçe kurslarına 846 kişi başvu-
ruda bulundu. Salgını bir kriz ve du-
raksama olarak değil bir imkan 
olarak gören Yunus Emre Enstitüsü, 
Türkçe kurslarını her geçen gün 
yaygınlaştırıyor. Dört temel beceri 
esaslı teknolojik araçları da kullana-
rak dil öğreten Enstitü, dijital mecra-
larda çok sayıda Türkçe öğretim 
programı düzenleyerek eğitimlerine 
hız kesmeden devam ediyor."

7 ay sonra ilk ders zili çaldı
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Arnavutluk Başbakanı 
Edi Rama, Türkiye'nin 
Avrupa'nın güvenliği 

için kilit bir ülke olduğunu söy-
ledi. Rama, Yunanistan'ın baş-
kenti Atina'da Yunan 
hükümeti iş birliğinde "The 
Economist" dergisi tarafından 
düzenlenen konferansta ko-
nuştu. Rama, Türkiye ile Yuna-
nistan arasındaki ilişkilerin 
yanı sıra Batı Balkanlar'ın gele-
ceği, yeni tip korona virüs ile 
mücadele, Arnavutluk-Yuna-
nistan ilişkileri ve bölgenin Av-
rupa perspektifi gibi konular 
hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. Ülkesinin Yunanistan 

ve Türkiye ile stratejik ortak ol-
duğunu dile getiren Rama, 
"Ancak Arnavutluk'un iki ateş 
arasında olduğunu hissetmiyo-
rum." dedi. Türk -Yunan ilişki-
leri ve bu ilişkilerin Avrupa için 
rolü hakkında konuşan Rama, 
şunları söyledi: 
"Yunan-Türk ilişkisinde Av-
rupa için de faydalı olacak bir 
ilişki potansiyeli olduğuna ke-
sinlikle inanıyorum. Çünkü 
Türkiye, Avrupa'nın güvenliği 
için kilit bir ülke, Yunanistan 
Avrupa'nın sınırları için kilit bir 
ülke. Şüphesiz diyebilirim ki, 
Türk Cumhurbaşkanı (Recep 
Tayyip Erdoğan), Yunan karşıtı 
bir insan veya bir siyasetçi 
değil ve geçmiş şüphesiz bize 

gösterdi ki irade olduğunda 
çözüm de vardır. Diyalog, di-
yalog, diyalog... Başkalarına bı-
rakmadan, başkalarını 
getirmeden basitçe gerçek diya-
log. Hiçbir şey kolay değil, 
ancak yapıcı Yunan-Türk ilişki-
lerinin tüm Avrupa için bir 
katma değer olabileceği kesin-
likle mümkün ve ben bundan 
yüzde 100 eminim." 
Batı Balkanlar bölgesinin pers-
pektifine de değinen Rama, 
başka bir alternatiflerinin olma-
dığını, tek alternatiflerinin Av-
rupa Birliği’nin (AB) parçası 
olmak olduğunu kaydetti. 
Kuzey Makedonya ve Yunanis-
tan arasında isim sorununun 
çözümü için varılan anlaşma-

nın geçmişin hendeklerini ka-
pattığını belirten Rama, bunun 
tarihi bir şey ve herkes için ders 
olduğunu söyledi. Arnavutluk 
ile Yunanistan arasındaki açık 
meseleler hakkında Rama, 
"Deniz alanları hakkında bah-

sedildiğinde, konunun üçüncü 
bir tarafın dostça yardımıyla 
veya uluslararası mahkemele-
rin aracılığıyla çözümü fikrin-
den yanayım. Bu, adil ve 
objektif olabilir." ifadelerini kul-
landı. (AA)

5 21 Eylül 2020 
PazartesiBalkan Haberleri

Ahmet GÖKSAN

"600 mil ötedeki bir devletin (Yuna-
nistan)40 mil uzaklıktaki başka bir 
devletin (Türkiye) emniyet ve sela-
meti bakımından büyük ehemmiyet 
taşıyan bir yeri istika etmesi! Böyle 
bir durumun her an büyük bir felake-
tin çıkmasına sebep olabilecek bir kı-
vılcım demek olduğunu 
düşünüyoruz... 
     Tarihe bir göz gezdirecek olursak 
Yunanlılar birçok defalar bu gibi he-
sapsız,sonu meçhul sergüzeştlere 
atılmış ve ancak büyük devletler ta-
rafından haritadan silinmekten kur-
tulabilmiştir".1969 

    Dr. Fazıl KÜÇÜK 
 

Son günlerde bazı İslam ülkele-
rinin İsrail aşklarının filizlen-
diği günlerden geçiyoruz. 

Mısır ile Ürdün'den sonra aşkını ilan 
eden üçüncü ülke olmak için Körfez 
ülkeleri arasında BAE bunu başar-
mıştır. Şimdi sırada Bahreyn'in ol-
duğu belirtiliyor. Tanımanın hıza 
dönüştüğü günlerden geçilirken diğer 
ülkelerin de sıraya girdikleri duyuru-
luyor. Bugüne değin birbirlerine ver-
dikleri ağır kayıplar nedeniyle 
kandan beslenenler olarak da bilinen 
bu ülkelerin karşılıklı olarak verdik-
leri zararın faturasının bu uygulama 
sonrasında kim veya kimler tarafın-
dan ödeneceği ortalıklarda kalmış 
oluyor. 
     Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru 
koşar adım gidilirken Kıbrıs'ta 
çözüm nasıl olmalıdır sorusunun ya-
nıtının tek olmadığı biliniyor. Aday 
olanlar kendi siyasi görüşlerini esas 
alarak çözüm önerilerini anlatıyorlar. 
Yıllardır söylenen iki bölgeli iki top-
lumlu çözüm önerisinin işe yarama-
dığı noktada bulunuyoruz. Bu 
söylemin karşımızdaki unsurun za-
mana oynayarak bizleri oyaladığı 
gerçeği bir kez daha ortalıklara çık-
mıştır. Onların devlet olarak kabul 
edilmeleri Kıbrıs Türk'lerinin ise top-
lum statüsünde işlem görmeleri eşit-
sizler arasındaki görüşmeler olmanın 
ötesine geçememiştir. 
     Crans Montana sürecinden sonra 
aradan geçen süreçte her hangi bir 
olumlu adımın atılmaması bizleri 
kendi göbeğimizi kendimizin kes-
mesi noktasına doğru zorlamaktadır. 
Karşımızdaki unsurla Ortak Federas-
yon kurmanın düşlerde kaldığının da 
unutulmaması gerekiyor. Bu nedenle 
Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk'leri-
nin Uluslararası Hukuktan ve Kıbrıs 
Cumhuriyeti'nin Kuruluş Antlaşma-
larından kaynaklanan haklarımızın 
olduğunu muhataplarımıza en ince 
ayrıntıları ile anlatılması gerektiğini 
kaydetmek istiyoruz. Devletimizin 
yeni yapısının kurulması aşamasın-
dan sonra iki bölgeli iki devletli ya-
pının tek çıkar yol olacağı konusunda 
adayların şimdiden uzlaşmaları ile 
önümüze çıkacak engelleri hep bir-
likte aşacağımızın bilinmesini istiyo-
ruz. 
     Mendil büyüklüğündeki ülkenin 
bölge ülkeleri ile otomatiğe bağlan-
mış gibi sürekli anlaşmalar imzala-
ması kendilerini güvende 
hissetmelerine payanda yaptıkları bi-
liniyor. Son olarak İsrail ile imzala-
dıkları "Askeri İşbirliği ve Askeri 
Faaliyetlerin Güçlendirilmesi" anlaş-
masını bu açıdan değerlendirmek ge-
rekiyor. Bölgede bulunan doğalgazın 
Avrupa'ya ulaştırılması için daha 
önce imzaladıkları East-Med projesi-
nin finansmanını sağlayamadıkları 
noktada da askeri anlaşmalarla ken-
dilerini teselli ediyorlar. 
     Son dönemde Rus ve Amerikan 
Dışişleri Bakanlarının adanın güne-
yini ziyaret ederek karşımızdaki un-
sura destek verdikleri biliniyor. Her 
iki ülkenin de uzun erimli düşünül-
düğünde adada askeri üs kurabilme 
amaçları olduğu gerçeğinin belirli 
zaman aralıklarında gündeme taşın-
dığının da unutulmaması gerekiyor. 
Bu ülkelerle yapılan anlaşmaların 
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş an-
laşmalarına aykırı olduğunu  
kaydediyoruz. 

kibristkd@kibristkd.org.tr

Rama: Türkiye Avrupa’nın kilidi

Yunan gazetesi 
alçakça saldırdı
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Yunanistan genelinde ya-
yımlanan ırkçı “Dimo-
kratia” gazetesi, 18 Eylül 

2020 Cuma günkü baş sayfa-
sında  bir terbiyesizliğe imza 
attı.Gazete Türkiye Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a yönelik ağır 
hakaret içeren skandal bir man-
şet kullandı. Yunanistan’da  
aşırı sağcı ve Türkiye karşıtı ya-
yınlarıyla bilinen gazetenin baş 
sayfasındaki çirkin manşetin 
Türkçe dilinde olması dikkat 
çekti. Yunan Dışişleri Bakanlığı 
Dimokratia” gazetesinin Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı hedef alan küfürlü 
manşetini kınadı. 
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 
aynı gün yaptığı yazılı açıkla-
mada “Dimokratia” gazetesi-
nin Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı hedef alan 
küfürlü manşetini kınadı.   

ŞENTOP’TAN UYARI 
 
TBMM Başkanı Mustafa Şen-
top, Yunanistan'daki bir gaze-
tede Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'a yönelik al-

çakça ifadelerin yer aldığını be-
lirterek, 'Türkiye olarak, istisna-
sız her alanda gereken dersi 
verme kudretine sahibiz. Sayın 
Erdoğan, Türkiye Cumhurbaş-
kanıdır, Başkomutanımızdır.' 
dedi. 

ALTUN’DAN  
SERT TEPKİ 

 
İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun, Yunanistan'da bir gaze-
tede Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'a hakaret edil-
mesini en sert biçimde kınadı-
ğını belirterek, Yunan 
hükümetine, bu utanmazlığın 
sorumlularından hesap sorul-

ması çağrısında bulundu. 
Altun, Yunan mevkidaşı Stelios 
Petsas'a gönderdiği mektupta, 
Yunanistan'da bir gazetede 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ha-
karet edilmesini kınadı. Fahret-
tin Altun mektubunda, 
"Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
meti adına, aşırı sağ bir yayının 
ön sayfasında Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan'a yönelik hakaretlerin 
yayımlanmasını en güçlü bi-
çimde kınıyorum." ifadesini 
kullandı. Türkiye'nin, Yunanis-
tan Dışişleri Bakanlığının yap-
tığı açıklamayı memnuniyetle 
karşıladığını belirten Altun, 

mektubunda "Öte yandan, bu 
tür hakaretlerin Yunan Ceza 
Kanunu'na göre cezaya tabi ol-
duğunu vurgulamak istiyor, 
Yunan hükümetini bu utan-
mazca ve acınası hareketin so-
rumlularından hesap sormaya 
çağırıyorum." sözlerine yer 
verdi. 
 

ÜNAL’DAN SALVO 
 
AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Mahir Ünal, Yunanis-
tan'da yayın yapan bir 
gazetenin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef 
alan manşetine tepki gösterdi. 
Ünal, Twitter hesabından yap-
tığı paylaşımda, şunları kay-
detti: Doğu Akdeniz'de 
haklarımızı korumak ve diya-
log ile sorunları çözmek için 
verdiğimiz bütün çabalara 
karşı duran, savaş ve çatışma 
için arzu duyan karanlık ve 
düşman bir zihniyet Cumhur-
başkanımıza ahlaksızca saldıra-
rak çirkefleşiyor. Yunanistan'da 
gazete adı altında çıkarılan bu 
paçavranın milyonların irade-
sini temsil eden Cumhurbaşka-
nımıza yönelttiği bu alçak 
saldırı ülkemizin taviz verme-
yen duruşuna, haklı tezlerine 
karşı duyulan hazımsızlığın çir-
kin bir tezahürüdür." 
 

‘ALÇAKÇA  
MANŞET’ 

 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-

şoğlu, Yunanistan'da Demokra-
tia Gazetesi'nin Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'a 
yönelik ağır hakaret ve küfür 
içeren bir manşet kullanma-
sıyla ilgili, "Yunan gazetesi çok 
alçakça bir manşet attı. Yunan 
Büyükelçiyi (Michael-Christos 
Diamessis) bakanlığa çağırdık 
ve en sert şekilde tepkimizi 
gösterdik." dedi.  Türkiye'nin 
Atina Büyükelçisi Burak Özü-
gergin'in de bugün  Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Nikos Dendi-

as'la görüştüğünü söyleyen Ça-
vuşoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Bu aslında maalesef 
ne kadar alçaldıklarını gösteri-
yor. Bu seviyeye düşülmemesi 
gerekiyor. Bizim gazeteleri-
mizde, basın yayın organı-
mızda herhangi bir Yunan 
siyasetçiye veya başka bir siya-
setçiye eleştiri olur, bazen ağır 
eleştiri olur. Basın özgürlüğü 
çerçevesinde bizi de eleştiriyor-
lar. Bu da doğal. Bazen daha da 
ağır eleştiriler oluyor, üzülüyo-
ruz ama bu olabilir. Bu, basın 
özgürlüğü çerçevesinde olabilir 
ama hakaret basın özgürlüğü 
çerçevesinde değerlendirilme-
melidir." (AA)

Yunanistan genelinde yayımlanan ırkçı “Dimokratia” gazetesi, 18 
Eylül 2020 Cuma günkü baş sayfasında  bir terbiyesizliğe imza attı

Mustafa  
Şentop

Mevlüt  
Çavuşoğlu
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Türkiye Bosna Sancak Der-
neği'nin öncülüğünde dü-
zenlenen "Sancak Yalnız 

Değil" kampanyasında topla-
nan yardımlarla 1TIR dolusu 
tıbbi malzeme ve araç gereç te-
dariki yapıldı. Pek çok sivil top-
lum örgütünün de destek verdi-
ği kampanyada 132 bin Euro 
(yaklaşık 1 milyon 200 bin tl) 
yardım toplandı. Bu miktarla 
Sancaklı Boşnakların korona vi-
rüsle mücadelesinde yardımcı 
olacak tıbbi araç gereçler alındı, 
malzemeler temin edildi. Topla-

nan yardımlar Türkiye Bosna 
Sancak Derneği'nde düzenle-
nen bir törenle yola çıktı. Yar-
dım TIR’ını uğurlamak üzere 
dernek başkanları, belediye baş-
kan yardımcıları, belediye mec-
lis üyeleri, dernek yöneticileri 
ve çok sayıda vatandaş hazır 
bulundu.  Türkiye Bosna San-
cak Dernek Başkanı Muham-
met Sancaktar; 'Temmuz ayın-
da başlattığımız 'Sancak Yalnız 
Değil' kampanyamız kapsamın-
da topladığımız tıbbi malzeme-
leri bu gün gönderiyoruz. Bu iş-
ler o kadar kolay değil, Sırbis-
tan hükümetinden de gerekli 
izinler alındı' dedi. (AA)

Sancak yalnız değilSancak yalnız değilSancak yalnız değilSancak yalnız değilSancak yalnız değilSancak yalnız değil
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Yunanistan'ın Midilli 
Adası'nda bulunan 
Moria sığınmacı 

kampında çıkan yangınlar 
sonrası sokakta kalan bin 
115'ten fazla sığınmacının 
yeni kurulan geçici kampa 
nakledildiği bildirildi. Yu-
nanistan Hükümet Sözcüsü 
Stelyo Petsas, haftalık ola-
ğan basın toplantısında, so-
kaklarda yaşamak zorunda 
kalan sığınmacıların Yunan 
polisi tarafından Ada'nın 
Karatepe bölgesinde bulu-
nan yeni geçici kampa gö-
türüldüğünü söyledi. Bin 
115'ten fazla sığınmacının 
yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) testlerinin ar-
dından kayıt altına alınarak 
5 bin kapasiteli bu geçici 
merkeze yerleştirildiğini 
belirten Sözcü Petsas, önce-
liklerinin, sığınmacılar için 

barınma ve gıda sorununu 
çözmek olduğunu kaydetti. 
Yaklaşık 12 bin 500 sığın-
macıya ev sahipliği yapan 
Moria kampında 9 Eylül'de 
çıkan çıkan yangınlar so-
nucu çadırlar ve prefabrik 
yapılar tamamen yok ol-
muştu. Binlerce sığınmacı-
nın sokaklarda kaldığı 
yangınlar sonrası 408 refa-

katsiz sığınmacı çocuk, Yu-
nanistan ana karasına nak-
ledilmişti. Kamp, yangınlar 
öncesi tespit edilen 35 
Kovid-19 vakası nedeniyle 
karantinaya alınmıştı. Yan-
gının, salgına karşı uygula-
nan izolasyon tedbirleri 
sonrası sığınmacıların yol 
açtığı karmaşanın ardından 
çıktığı açıklanmıştı. (AA)

Midilli Adası'ndaki mültecilere kamp

PROGRAMIN 
ÇERÇEVESİ
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Yıllardır, ülkemizin uyuşturucu ticare-
tinde bir “transit” ülke konumunda ol-
duğu söylenmektedir. Ama 

unutulmamalıdır ki, madde, geçerken, geçtiği 
ülkede de “soluklanmakta”, geçtiği ülkelere de 
yüklüce bir miktar “bırakılmakta” ve bu ulus-
lararası ticaretin yerli işbirlikçilerince, “geçiş-
ten” arta kalan maddeler, ülkemizde “iç 
piyasaya”, insanımıza sunulmaktadır. Özel-
likle 1980-1990 yılları arasında ülkemiz uyuş-
turucu trafiği Asya ile Avrupa ülkeleri 
arasında transit geçiş köprüsü olarak kabul 
edilirken Maalesef 1990 yıllarında sonra öze-
likle 2000 yıllarda pazar haline gelmiştir. Ül-
kemizde Maalesef uyuşturucu kullanımı yaşı 
artık 12 yaş seviyesine kadar düşmüştür. 
Teknolojinin gelişmesinden uyuşturucu tica-
reti yapanlar da yararlanmaktadır. Maddenin 
taşınması, hedef kullanıcılara ulaştırılması ko-
nusunda, haberleşmeden, seçilen güzergâh-
lara, kullanılan yöntemlere varıncaya değin, 
daha “teknolojik” ve rafine yöntemler kulla-
nılmaktadır. Ayrıca uyuşturucu satıcıları 
sokak satıcılarını kullanarak ”torbacı” ürü-
nünü pazarlayabilmek çeşitli sinsi yöntemler 
kullanmakta özellikle okullar civarında eğ-
lence yerlerinde bar ve disko gibi mekanlarda 
ürünlerini “mal” pazarlayabilmektedir. Özel-
likle ergenler üzerinde etki kurarak ve dersleri 
kötü olan çocukları seçerek “derslerde başarılı 
olursun, kafan daha iyi çalışır “ gibi telkinlerle 
gerekirse önce ücretsiz verilip deneme yaptırı-
lıp daha sonra kullanıcı olması sağlanır. Parası 
olmadığı zamanlar borç verilip borçlandırılır, 
ödeyemediği zaman müşteri bulması istenir 
borcunu ödeyemezse iş satıcı olmaya kadar 
gider “torbacı”. 
 

‘ÇENGEL ATMA’ 
 
Çengel atma yöntemi: Özellikle ergenlerde 
yaşıtı güzel kızlar kullanılarak arkadaşlık kur-
ması sağlanıp daha sonra uyuşturucu sadece 
deneme adı altında alıştırılarak alıcı haline ge-
tirilir. 
DS Yöntemi(duygu sömürüsü): Ergen gençle 
veya gençle gurup veya arkadaşlığı kurulur 
daha sonra uyuşturucu kullanmaya başlanır 
denemesi istenir “ben kullanmıyorum” cevabı 
alındıktan sonra gurup kendi arasında duymu-
yormuş gibi “bu süt çocuğunu nerden buldu-
nuz, bize uymaz” söylemlerle psikolojik 
olarak çökertilir. Dışlanacağını hissedip gu-
ruba uyum sağlamak için uyuşturucu kullan-
maya başlar. Aslında başlangıçlar alkolde 
veya uyuşturucuda hep azla ve denemeyle 
başlar. 
Ticareti yapılan, alınıp satılan sadece uyuştu-
rucu maddeler değil; bireylerin ve toplumların 
sağlığı, refahı, moral değerleri ve bilinçleridir. 
Sorun sadece bir ülkenin değil; dünyanın soru-
nudur! Dolayısıyla, sadece bir ülkenin uygula-
maya sokacağı önlemlerle değil, ulusların 
işbirliği içerisinde çözebileceği bir sorundur. 
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Madde İz-
leme Merkezi’nin verilerine göre; Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından 2006 yılında Tür-
kiye genelinde 60 ilde 26000 okullu genç üze-
rinde yapılan araştırmaya göre, gençlerin 
%2,9’u son üç ay içinde uyuşturucu/uyarıcı 
madde kullandıklarını belirtmişlerdir. 2006-
2007 yılları içinde Türkiye’de yatarak tedavi 
imkânı bulan 2853 kişinin %43,6’sı afyon ve 
türevleri, %36,3’ü ise esrar kullanımı nede-
niyle tedavi görmüştür. Uyuşturucu madde 
kullanımının ve madde kullanımına bağlı 
ölümlerin yıllar içinde artış gösterdiği gözlen-
mektedir. Tüm bu verilere karşın, Türkiye’de 
alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde  kamu 
ve özel sağlık kuruluşları birçok yatırım, plan-
lama, eğitim çalışmaları yapmalarına rağmen; 
nüfusun artması ve teknolojinin gelişmesi  ne-
deniyle tedaviyle mücadele son derece yeter-
sizdir. 
 

UYUŞTURUCU MADDELER 
 
Alkol: Alkolün en fazla tahribata neden ol-
duğu organ beyindir. Alkolün doğrudan etkisi 
mantıklı düşünme, karar verme ve hareket 
etme yeteneklerini bozmasıdır. Bu etkiler, 
alkol alımının hemen ardından görülür ve 
ciddi kazalar, yaralanmalar ve hatta ölümlere 
neden olmaktadır. Alkol hafızayı zayıflatır. 
Alkol beyin hücrelerini öldürdüğü için za-
manla beyin küçülür… Erken yaşlanma ve 
bunamaya yol açar. Alkol görme yetisinin 
azalmasına hatta kaybedilmesine kadar gider. 
Mide ve yemek borusunu tahriş eder. Gastrit 
ve ülser oluşumuna yol açar. Vitaminlerin ve 
diğer besin maddelerinin vücut tarafından 
emilmesine engel olur. Vücut direnci ve sağ-
lığı bozulur. Baş ağrısı ve ağız kuruluğu 
yapar. Vücudun aşırı su kaybetmesine neden 
olur.  Kanser riskini çok büyük oranda arttıran 
alkol, yemek borusu, gırtlak, mide ve pan-
kreas kanserlerinin en önemli nedenlerinden 
biridir. 
Kalp hastalıklarına neden olur. Kalpte ritim 
bozukluğu, kalp yetmezliği gibi sorunlara yol 
açmasının dışında damar kireçlenmesine de 
neden olmaktadır. Alkolü az miktarlarda alan-
larda da kalp ve damar hastalıkları riski art-
maktadır. Yaralanmalarda, kanın 
pıhtılaşmasını önlediği için, ciddi kan kaybına 
yol açar. Karaciğeri harap eder.

İsmet ARAS KOSOVA-SIRBİSTAN  
Anlaşması ve olasılıklar
Trump yönetimi anlaşmayı “tarihi mahiyette” ve “büyük bir atılım” olarak müjdeledi; fakat gerçek-
leşen şey hakikatte ne tarihi mahiyette ne de bir atılım - Oval Ofis’te imzalanan şey açıkça Trump’ın 
yeniden seçim amaçlarına hizmet etmeye matuf kısa vadeli bir hedefe sahip ve Beyaz Saray’ın Koso-
va-Sırbistan diyaloğunu ilerletme yönünde uzun vadeli yahut herhangi bir taahhüdünü yansıtmıyor

İDLİR LİKA  
 

Trump yönetimi Beyaz Sa-
ray’da Kosova ve Sırbis-
tan arasında -en başından 

beri çarpık bir yapıda olagelen- 
normalleşme sürecini bir so-
nuca bağlamak kastıyla iki ül-
kenin heyetlerine ev sahipliği 
yaptı. Oval Ofis’te düzenlenen 
gösterişli imza töreninde Sırbis-
tan ve Kosova, bir dizi taah-
hüde imza koyarak 
münasebetlerini “ekonomik 
normalleşme” ekseninde iler-
letmeyi kabul etmiş oldular. Ne 
var ki her iki tarafın da imzala-
dığı tek bir belge yoktu; Sırbis-
tan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vuçiç ve Kosova 
Başbakanı Avdullah Hoti iki 
ayrı belge imzaladılar. ABD’nin 
her iki belgeye de imza atma-
mış olması ise aynı derecede 
mühim bir husus. Kısacası, 
Oval Ofis’te imzalanan şey ikili 
bir anlaşma değildi. İki belge-
nin içeriğini incelediğimizde, 
mesele etmemiz gereken birkaç 
nokta daha buluyoruz. 
 

MANTIK HATALI 
 
Gerek Kosova gerekse Sırbis-
tan, iki ülke arasındaki demir-
yolu ve otoyol bağlantılarını 
artıracak ve bu altyapıyı Adri-
yatik’teki derin bir deniz lima-
nına bağlayacak (daha önce 14 
Şubat 2020’de imzalanan) bir 
dizi anlaşmayı uygulamaya 
koyma konusunda mutabık 
kaldılar. Dahası, her iki taraf 
da, küçük ve orta ölçekli işlet-
meler (KOBİ’ler) ve -herhangi 
birini açıkça belirtmeksizin- ek 
ikili projeler için gerekli kredi-
lerin sağlanmasını “faaliyete 
geçirmeye” yönelik mutabakat 
anlaşmaları konusunda ABD 
ile birlikte çalışacakları taahhü-
dünde bulundular. Trump’ın 
Kosova ve Sırbistan Özel Elçisi 
ve 4 Eylül Cuma günü Was-
hington’da imza edilen anlaş-
manın mimarı olan Richard 
Grenell, bu adımların hayata 
geçirilecek olmasından uzun 
zamandır övgüyle bahsederek, 
bunun Belgrad ile Priştina ara-
sındaki ekonomik normalleş-
menin “belkemiğini” teşkil 
edeceğini söylüyordu. Gre-
nell’e göre, Kosova ile Sırbistan 
arasındaki 20 yıllık mücadele, 
ancak ekonomik normalleşme, 
gençlere yönelik istihdam ve 
büyüyen bir ekonomi yoluyla 
çözülebilecektir. Bu argümana 
göre, ancak ekonomi gelişmeye 
başladıktan ve iki taraf ara-
sında güven tesis edildikten 
sonra siyasi meseleler ve nihai 
hedef olan karşılıklı tanınma 
konusunda konuşmaya başla-
yabilirsiniz. Daha Haziran 
2020’de bizzat Grenell, kendin-
den pek emin bir şekilde, “Sı-
nırlar açık değilse ve iş 
dünyasının ekonomik bir nor-
malleşme gerçekleştirebilme-
sine yönelik Priştine ile Belgrad 
arasında uçuşlar yoksa, nasıl 

olur da nihai bir anlaşma yap-
maya çalışıyormuş gibi davra-
nabilirsiniz? Bu ahmaklıktan 
başka bir şey değil,” demişti. 
Kosova’nın Sırbistan, Arnavut-
luk ve Kuzey Makedonya’nın 
Ekim 2019’da duyurduğu 
“mini-Schengen bölgesine” ka-
tılma kararlılığı bu noktada 
Grenell’in endişelerine hitap 
ediyor gibi görünüyor. Ama 
bununla birlikte Belgrad ile 
Priştine arasında uzun zaman-
dır devam eden mücadeleyi 
çözme amacı güden “önce eko-
nomi, sonra siyaset” mantığı 
hatalı ve ortada öylece durup 
duran birtakım meselelerden 
kasıtlı bir şekilde sarf-ı nazar 
ediyor. 
 

YOLSUZLUK VE  
OTORİTE 

 
Birincisi ve en mühimi, hem 
Kosova hem de Sırbistan’da 
(ama özellikle Kosova’da) eko-
nomik ilerlemenin önündeki 
başlıca engel, karşılıklı diplo-
matik tanınmanın olmayışı, hu-
kukun üstünlüğü ilkesinin 
uygulanması konusundaki ek-
siklikler ve her iki ülkenin de 
siyasi manzarasının belirleyici 
nitelikleri olan yaygın yolsuz-
luk ve otoriterlik. Güvenli mül-
kiyet hakları, tarafsız bir adalet 
sistemi ve bağlantılara değil, ni-
telik ve liyakate değer veren bir 
eşit şartlar ortamı olmadığı sü-
rece uzun vadeli ciddi bir yatı-
rım gerçekleşmesi ve beyin 
göçünün durdurulması müm-
kün değil. Bunları gerçekleştir-
meye yönelik umutlar ancak 
evvela Kosova NATO’ya gi-
rerse ve Sırbistan da AB’ye 
dahil olursa artabilir, fakat bu 
iki gelişme de iki siyasi adımın 
atılmasına bağlı: ABD’nin dört 
NATO üyesine (Yunanistan, 
Romanya, Slovakya ve İs-
panya) Kosova’yı tanıması için 
baskı uygulaması ve Sırbis-
tan’ın Kosova’nın bağımsızlı-
ğını tanıması. Yani, ekonomik 
normalleşmeyi getirecek şey si-
yasi normalleşmedir; bunun 
tersi değil. Daron Acemoğlu ve 
James Robinson’ın başyapıtları 
olan “Why Nations Fail?” 
(Ulusların Düşüşü) adlı kitapta 
da tartıştıkları gibi, kapsayıcı 
ekonomik kurumlar üreten 
ancak kapsayıcı siyasi kurum-
lardır. Kısacası, Kosova-Sırbis-
tan anlaşmasında Trump 
yönetimi sebep-sonuç silsilesini 
tersten kurgulamış görünüyor.  
İkincisi, her iki tarafın da “Ga-
zivode/Ujmani Gölü’nü güve-
nilir bir su ve enerji kaynağı 
olarak paylaşmak” amacıyla bir 
fizibilite çalışması yapılması 
konusunda ABD Enerji Bakan-
lığı ile çalışma taahhüdünde 
bulunmuş olması, olsa olsa be-
lirsiz bir durum teşkil ettiği gibi 
Kosova’nın egemenliğiyle 
uyumlu da değil. 
Gazivode/Ujmani Gölü, Koso-
va’nın en büyük yapay gölü ve 
ülkenin ana su ve enerji kay-

nağı. Yirmi kilometrekarelik 
yüzölçümünün yalnızca yüzde 
22’si Sırbistan topraklarında 
yer alırken, Kosova’daki kısmı 
Sırp nüfus ağırlıklı Zubin Potok 
belediyesinin sınırları içinde. 
Bu gölü paylaşma taahhüdü, 
Kosova’nın Sırbistan tarafından 
nihai olarak tanınma amacına 
ancak zarar verebilir ve Prişti-
ne’nin toprak/enerji egemenli-
ğini ihlal eder ve bu nedenle 
sadece sosyalist muhalefet par-
tisi Vete-Vendosja tarafından 
değil Avdullah Hoti’nin kendi 
koalisyon ortağı, Ramuş Hara-
dinay liderliğindeki Koso-
va’nın Geleceği İçin İttifak 
(AAK) partisi tarafından da 
sert bir şekilde kınandı. 
 

MİNİ SCHENGEN 
 
Üçüncüsü, Kosova’nın “mini-
Schengen bölgesine” katılma 
konusunda mutabık kalması-
nın pratikte bir anlamı bulun-
muyor. Zira resmiyette 
“mini-Schengen bölgesi” diye 
bir entite yok; bu sadece kurgu-
sal bir oluşum. “Mini-Schengen 
bölgesi” olarak nitelendirilen 
şey, (Ekim-Aralık 2019 tarihleri 
arasında Novi Sad, Ohri ve 
Durres’te toplam üç kez bir 
araya gelen) Arnavutluk, 
Kuzey Makedonya ve Sırbistan 
liderlerinin, aralarında sınırlar 
arası seyahat ve malların dola-
şımı konusunda ifade ettikleri 
retorik desteğin ötesinde bir 
şey ifade etmiyor. Dolayısıyla, 
bu tür işbirliği planlarını resmi-
leştirmek için somut adımlar 
atılmadığı sürece, Kosova’nın 
“mini-Schengen bölgesine” ka-
tılma taahhüdü, Sırbistan ile 
olan ekonomik ilişkilerini nor-
malleştirmek açısından pek bir 
ehemmiyet taşımıyor. Sonuncu 
ama son derece önemli diğer 
bir husus olarak zikredilmeli ki, 
ABD’nin Kosova ile Sırbistan 
arasındaki ekonomik ilişkileri 
geliştirmeyi planlamasının pra-
tik neticeleri olsa dahi, küçücük 
Kosova ekonomisi ile artan ti-
caretin Batı Balkanlar’ın ege-
men ekonomisi nezdinde pek 
bir ilgiye mazhar olup olmaya-
cağı şüpheli. Sırbistan ile ticare-
tin artması, olsa olsa, 
halihazırda zaten bölgedeki en 
yüksek ticaret açığına sahip 
olan Kosova’nın bu açığını 
iyice müzmin bir hale getire-
cektir. Ayrıca, ilk olarak yaygın 
yolsuzluk sorunlarını çözmeye 
girişmeden ve hukukun üstün-
lüğünü sağlamadan, anlaş-
mada öngörülen ve yatırım ve 
kalkınma için gereken uluslar-
arası fonlar büyük ihtimalle si-
yasilerin ceplerine inecek ve bu 
nedenle topluma yönelik hiç 
bir pratik fayda sağlamayacak-
tır. 
 

‘TRUMP  
ANLAŞMASI’ 

 
Anlaşmada, Kosova ile Sırbis-
tan arasındaki ekonomik ilişki-

lerin normalleştirilmesiyle hiç-
bir ilgisi olmayan ve dolayı-
sıyla bu metne dahil edilmesi 
saçmalık mesabesinde olan bir-
takım maddeler var. Her iki ül-
kenin de uygulamaya koymayı 
taahhüt ettiği bu maddelerden 
birkaçı şöyle: eşcinselliği suç 
kabul eden 69 ülkeyle birlikte 
çalışarak eşcinselliği suç olmak-
tan çıkarmak için gayret göster-
mek; Hizbullah’ı “bütünüyle” 
terör örgütü olarak tanımak ve 
Hizbullah’ın operasyonlarını 
ve finansal faaliyetlerini kısıtla-
mak için kendi yetki sınırları 
dahilinde gerekli önlemleri tam 
olarak uygulamak; son olarak 
da, Kosova ve İsrail’in birbirle-
rini karşılıklı olarak tanımayı 
kabul ettiği ve Sırbistan’ın İsrail 
Büyükelçiliğini 1 Temmuz 2021 
tarihine kadar Kudüs’e taşı-
mayı kabul ettiği madde var. 
Kosova ile İsrail arasında karşı-
lıklı tanınmayı gerektiren 
madde yalnızca Kosova Başba-
kanı Hoti tarafından imzalanan 
belgede yer alırken, Sırbistan’ın 
İsrail’deki Büyükelçiliğini Ku-
düs’e taşımayı kabul ettiği 
madde ise yalnızca Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Vuçiç’in imza-
ladığı belgede yer alıyor ve bu, 
Hoti ve Vuçiç tarafından ayrı 
ayrı imzalanan iki anlaşma 
metni arasındaki tek temel fark. 
Yukarıda belirtilen noktalarla 
birlikte değerlendirildiğinde 
görüldüğü gibi, 4 Eylül’de Oval 
Ofis’te imzalanan şeyin Kosova 
ile Sırbistan arasında ikili bir 
anlaşma falan olmadığı, 
Trump’ın ABD’de Kasım ayın-
daki Başkanlık seçimlerinde ye-
niden seçilme amacına yönelik 
birer karşılıklı hizmet taah-
hüdü olduğu daha da netleşi-
yor; atılan imzalar aynı 
zamanda ABD dış politika he-
defleriyle aynı doğrultuda dav-
ranma konusunda da birer 
taahhüt. Nitekim, Oval Ofis’te 
düzenlenen yaldızlı imza töre-
ninin ardından Trump, şöyle 
bir tweet attı: “Ortadoğu’yla 
barış konusunda muhteşem bir 
gün daha - nüfusunun çoğun-
luğu Müslüman olan Kosova 
ve İsrail ilişkileri normalleştir-
meyi ve diplomatik ilişkiler 
kurmayı kabul ettiler. Helal 
size! [Bunu] yakında daha fazla 
İslam ve Arap ulusu takip ede-
cek!”  Bu tweet, saçmalık hu-
dutlarında dolaşmanın 
ötesinde, aynı zamanda, Koso-
va’nın İslam veya Arap ülkesi 
olduğuna hemen itiraz ederek 
kesinlikle Avrupalı ve laik bir 
ülke olduğunu söyleyen sosya-
list muhalefet partisi Vete-Ven-
dosja ve Kosova’daki diğer 
İslamofobik grupları kızdırdı. 
Bu hareket, Kosova’nın (Koso-
va’nın bağımsızlık davasını çe-
şitli uluslararası forumlarda 
sürekli olarak savunan) Tür-
kiye ile ve en önemlisi AB ile 
olan ilişkilerine zarar verebilir. 
Türk Dışişleri Bakanlığı yazılı 
bir açıklama yaparak, Koso-
va'nın İsrail Büyükelçiliğini Ku-
düs’te açma konusunda 
potansiyel olarak alabileceği 
karar konusunda “ciddi en-
dişe” ifade etti ve Kosova lider-
liğini, Kosova’nın gelecekte 
diğer devletler tarafından ta-
nınmasına engel teşkil edecek 
eylemlerden kaçınmaya ça-
ğırdı. Benzer şekilde Brüksel, 
Sırbistan ve Kosova’nın 
Kudüs’te Büyükelçilikler açma 
kararının “büyük endişe ve 
esef kaynağı bir mesele” teşkil 
ettiğini belirtti ve her iki ülkeyi 
de dış politika tutumlarını, İs-
rail-Filistin meselesine dair 
ortak AB tutumuyla uyumlu 
hale getirmeye çağırdı. Günün 
sonunda, Kosova ve Sırbis-
tan’ın İsrail ile ilişkilerine dair 
iki madde Kosova’ya bir şe-
kilde ek bir tanınma kazandır-
masına karşın, anlaşmanın geri 

kalanında da olduğu üzere, 
Belgrad ile Priştine arasında 
bağlayıcı bir taahhüt oluştur-
muyor. Gerçekten de Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Vuçiç’e yakın 
kaynaklar, şimdiden, İsrail’in 
Kosova’yı tanıması halinde Sır-
bistan’ın Büyükelçiliğini Ku-
düs’e taşımayacağını iddia 
ettiler. 
 

‘İLERİDE NELER  
OLABİLİR’ 

 
Sonuç olarak, 4 Eylül’de Oval 
Ofis’te imzalanan şey açıkça 
Trump’ın yeniden seçim amaç-
larına hizmet etmeye matuf 
kısa vadeli bir hedefe sahip ve 
Beyaz Saray’ın Kosova-Sırbis-
tan diyaloğunu ilerletme yö-
nünde uzun vadeli yahut 
herhangi bir taahhüdünü yan-
sıtmıyor. Trump yönetimi an-
laşmayı “tarihi mahiyette” ve 
“büyük bir atılım” olarak müj-
deledi; fakat gerçekleşen şey 
hakikatte ne tarihi mahiyette ne 
de bir atılım. “Anlaşma” hatalı 
bir mantığa dayanıyor ve 
Kasım ayındaki seçimlerden 
sonra -seçim sonuçlarından ba-
ğımsız olarak- pek bir ehemmi-
yeti kalmamış olacak. 
Washington, Kosova-Sırbistan 
diyaloğunu ilerletmeye gerçek-
ten kararlıysa, AB ile yakın ko-
ordinasyon içinde çalışmalı ve 
-Johns Hopkins Üniversite’sin-
den Balkanlar konusunda dış 
politika uzmanı olan Edward 
Joseph’in çok kısa ve öz bir şe-
kilde ifade ettiği gibi- Koso-
va’yı tanımayan dört NATO ve 
AB üyesine (Yunanistan, Ro-
manya, Slovakya ve İspanya) 
bunu gerçekleştirmesi için 
baskı yapmalı. Böyle bir hare-
ket (Priştine için BM üyeliğinin 
Güvenlik Konseyi’ndeki Çin ve 
Rus vetoları nedeniyle müm-
kün olmadığı göz önüne alındı-
ğında) Kosova’nın NATO 
üyeliğinin yolunu açar, şu anda 
çok ağırlıklı bir şekilde Belgrad 
tarafına meyilli olan müzakere 
sahasının eşit şartlara kavuştu-
rulmasını ve Belgrad’la artık 
böyle bir ortamda müzakere 
yürütülmesini sağlar ve niha-
yetinde iki komşu arasında 
kapsamlı bir siyasi anlaşmanın 
önünü açar. 
Kosova-Sırbistan diyaloğunu 
ilerletmek için (Richard Gre-
nell’in son iki yıldır yaptığı 
gibi), Washington’ın ekonomik 
meselelerle ilgilendiği ve girift 
siyasi meseleler söz konusu ol-
duğunda da topu Brüksel’e at-
tığı ayrı mecralar oluşturmak 
hiçbir şeyi çözmeyecek ve yal-
nızca bölgesel istikrarsızlığı 
sürdürecektir. Albin Kurti’nin 
reformcu koalisyon hükümeti-
nin Kosova’daki Kovid-19 sal-
gınının devam ettiği bir sırada 
(Mart 2020) dışarıdan müda-
hale ile devrilmesi, Sırbistan’ın 
tam teşekküllü bir otoriter dev-
lete dönüşümü ve Washington 
ve Brüksel’in Kosova ekse-
ninde birbirleriyle ilgili menfi 
duyguları, Balkanlar’da atılan 
tek taraflı dış politika adımları-
nın felaket niteliğinde sonuç-
lara yol açabildiğine dair birer 
hatırlatıcı vazifesi görmelidir.   
(AA) 
Mütercim: Ömer Çolakoğlu 
“Görüş” başlığıyla yayımlanan 
makalelerdeki fikirler yazarına 
aittir ve Anadolu Ajansı’nın 
editöryel politikasını yansıtma-
yabilir. 
[Dr. İdlir Lika bölgesel olarak 
Balkan/Güneydoğu Avrupa 
ülkelerine odaklanan, karşılaş-
tırmalı etnik köken ve milliyet-
çilik siyaseti uzmanıdır. 
Doktora derecesini Koç Üniver-
sitesi Siyaset Bilimi bölümün-
den aldı. Makaleleri 
Mediterranean Politics gibi 
önde gelen alan çalışmaları der-
gilerinde yayınlanmıştır]

SİNSİ DÜŞMAN 
UYUŞTURUCU (1)
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Bornova’da gaziler unutulmadı

Çocukluğumdan bu yana, büyük-
lerimden çoğu zaman duydu-
ğum “Tarih tekerrürden ibaret-

tir” sözünün ne anlama geldiğini, yir-
mili yaşların ortasında milletvekili 
seçilince anlamıştım.  
 
Tüm yaşadığımız politik olaylar hep, 
tarihin farklı bir şekilde aynı ana tema 
ile tekrarlanması şeklindeydi. Hala da 
tarihin tekrarı farklı şekil ve içerikler-
de devam ediyor. 
 
19. Yüzyılın başlarında Osmanlı 
İmparatorluğu sınırları içindeki isyan-
lar, bazen Osmanlı Devleti’nin kendi 
kolluk güçleri ile bazen de bölge 
Kaim Makam’larından (Kaymakam) 
yardım alınarak bastırılıyordu. Bu yıl-
larda, özellikle Hıristiyan nüfusun 
başlattığı isyanlara karşı Osmanlı kol-
luk güçlerinin önleyici tedbir alması 
veya da bastırması, Avrupa devletleri-
nin tepkisini çekiyordu.  
 
O dönem Avrupa’nın güçlü devletleri 
olan Rusya, İngiltere ve Fransa, 1821 
Mora İsyanının Osmanlı 
İmparatorluğu tarafından bastırılma-
sından sonra, 1827 yılında kendi ara-
larında bir toplantı düzenleyerek, 
Osmanlı İmparatorluğunun idaresi ve 
yönetimi altındaki Balkan toprakların-
da yaşayan Hıristiyan nüfusa bağım-
sızlık kazandırılması kararını aldılar. 
Bu kararlarını uygulamaya koymak 
için Hıristiyanlık dinini de işin içine 
sokarak zincirleme bir başkaldırı ope-
rasyonunu uygulamaya koydular. 
Hedefleri, öncelikle bölgede yaşayan 
Helen ırkından olanlara, Yunan 
Krallığı adı altında otonom bir yapı 
kurmak ve bölgenin -yok edilerek 
veya göçe zorlanarak-, Türklerden 
arındırılmasıydı.       
 
Önce aldıkları bu kararı Osmanlı 
Devleti'ne ilettiler. Padişah, dönemin 
Avrupalı güçlü devletlerinin bu kararı-
nı reddedince, İngiltere, Fransa ve 
Rusya deniz filolarını birleştirerek 
adeta bir Haçlı Donanması oluşturdu-
lar ve hiçbir sebep yokken 20 Ekim 
1827 tarihinde Navarin’de Osmanlı 
Devleti’nin donanmasına saldırdılar. 
Navarin Deniz savaşı Osmanlı 
Donanmasının yenilgisi ile sonuçlan-
dı. Osmanlı Devleti uluslararası hukuk 
sayılabilecek meşru zeminli hak arayı-
şında, zararının tazmin edilmesini 
talep edince de Rusya Osmanlı 
Devleti’ne savaş açarak yanıt verdi. 
Osmanlı Devleti bu savaşı da kaybetti. 
Rusya Erzurum ve Kars'ı işgal edip 
Trabzon'a doğru ilerlemeye başlayın-
ca, Osmanlı Devleti Prusya 
İmparatorluğunu aracı koyarak 
Rusya'dan barış istedi. Kısa süren 
müzakerelerden sonra Osmanlı 
Devleti ile Rusya arasında Edirne 
Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın 
içeriğinde Mora yarımadasında bağım-
sız bir Yunan Krallığının kurulması da 
yer aldı. 
 
Bugüne gelecek olursak değişen bir 
şey yok. Yunanistan, annesi AB, üvey 
babası ABD olan, 5 yaşında şımarık 
bir çocuk gibi davranıyor. An itibarı 
ile 2011 yılında ekonomik bataktan 
kurtulmak için AB’nin 2060 yılına 
kadar geri ödenmesi koşulu ile verdiği 
borcu, 2100 yılına kadar bile ödeye-
meyecek kadar mali açıdan kötü 
durumda. Donanmasının ortalama yaşı 
22 ve yaşlılıktan savaşamayacak kon-
disyonda. Hava Kuvvetleri de aynı 
durumda. Fransa’dan 20 değil, 10 tane 
bile savaş uçağı alacak parası yok. 
Tek bir yöntemi var, o da 2011 yılın-
dan aynen AB’ye yaptığı gibi, taksit-
leri ödeme sözü verip tutmamak ve 
Fransa’yı dolandırarak savaş uçağı 
sahibi olmak. 
 
Bu nedenle de Türkiye’den Ege ve 
Akdeniz’de taviz koparmak için 
Yunanistan ve gayrimeşru kardeşi 
Kıbrıs Rum Yönetimi, bazen ayrı ayrı, 
bazen de birlikte her kapıyı çalmakta-
lar ve iki asır öncesinde yaşandığı gibi 
arkalarına Haçlı güruhu toplayıp, güç-
lülermiş, arkalarında birçok ülke var-
mış gibi hava yaratmaya çalışmakta-
lar.    
 
Dünyanın üç kutbunu oluşturan ABD, 
Rusya ve Çin, bölgesel ekonomik ve 
enerji çıkarlarının Türkiye olmaksızın 
gerçekleşemeyeceğinin bilincindeler. 
Bu nedenle uzun vadede Türkiye ile 
düşmanlığın Yunanistan’a kazanç 
yerine felaket getireceği kesin.  

Prof. Dr. Ata Atun

ABD RUMLARA 
ARKA MI  
ÇIKIYOR?Osmangazi’de, Batı  

trakya kOnuşuldu

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Milli Eğitim Bakanlığı, - yüz 
yüze eğitimde okul haya-
tıyla ilk kez tanışan 

minikler için farklı ve çok yararlı 
bir projeye imza attı. Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, tüm okul 
öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencile-
rinin okula ve yeni normal uyum 
sürecini keyifli hale getirmek 
adına “Temassız Oyunlar Kitabı” 
hazırladıklarını belirtti. Okulların 
açılacağı gün itibariyle tüm okul-
larda uygulanmak üzere öğret-
menlere ulaştırılan kitaplarda yer 
alan oyun gruplarının birçoğu 
Bağcılar’daki 32 devlet okulunun 
bahçelerine çizildi. Belediye ekip-
leri tarafından okulların bahçeleri-
ne aralarında “yağ satarım bal 
satarım”, “sek sek”, “mendil kap-
maca”, “yakan top” ve “üç taş” 
gibi geleneksel oyunların da oldu-
ğu oyun grupları çizildi. Minikler, 

okul bahçesinde kendileri için 
hazırlanan rengarenk, hijyenik 
oyun alanlarında sosyal mesafele-
rini koruyarak akranlarıyla tanışı-
yor, kaynaşıyor ve oyunlar oynu-
yorlar. Bu keyifli aktiviteler saye-
sinde çocuklar, okul hayatına hem 
mutlu hem de sağlıklı bir şekilde 
başlama imkanı yakalıyor. 
Çocukların hem fiziksel hem de 
ruhsal açıdan gelişimi için okul 
bahçelerini geleneksel oyun alanı-
na çevirdiklerini belirten Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 
“Eğitim hizmetleri bizim için her 
zaman öncelikli olmuştur. 
Özellikle evlerinden ilk kez ayrıla-
rak okula gelen minik yavrularımı-
zın durumunu göz önüne aldığı-
mızda oyun alanları önem kazanı-
yor. Çocuklar oyun gruplarında 
eğlenerek hem okula alışma zorlu-
ğunu üzerlerinden eğitim ortamına 
kolayca ısınıyorlar. Bu anlamda 
bakanlığımızın tasarladığı kitabı 
da çok yararlı buluyoruz” dedi.

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’ adlı söyleşiye konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ömer 
Turan, Batı Trakya’da geçmişten günümüze kadar yaşanan olayları değerlendirdi

Bağcılar’daki okullarda  
temassız alanlar hazır

BURSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar’ın iştirakiy-
le Ördekli Kültür 

Merkezi’nde tertip edilen söyleşiye 
vatandaşların ilgisi büyük oldu. 
Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu 
söyleşide dinleyiciler sosyal mesafe 
ve maske kuralına dikkat ederek 
programı takip etti. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer 
Turan, söyleşide Batı Trakya’nın 
tarihini, Türklüğünü ve Balkanlar 
içerisindeki yerini anlattı. 
www.timebalkan.com sitesinden 
alınan bilgilere göre; 107 yıl önce 
Gümülcine’de beyaz, siyah ve yeşil 
renklerden oluşan, üzerinde ay yıl-
dız bulunan bir bayrağın göndere 
çekildiğini belirten Prof. Dr. Ömer 
Turan, “Allah, kimseyi azınlık yap-

masın. Batı Trakya Türklüğü, o top-
raklardan Türk bayrağının çekilme-
sinden beri mahzun ve kederli. 
Üzerinden bir asır geçmesine rağ-
men orada Türklüğü ve 
Müslümanlığı ile gurur duyan, tari-
hine sahip çıkan bir topluluk var. 
Bu durum oldukça önemli. Batı 
Trakya Türklerinin kendi kimlikleri-
ni açıkça ifade edebilmeleri, 
Türklüklerini haykırabilmeleri, din-
lerini serbest bir şekilde yaşayabil-
meleri en temel insan hakkıdır. 
Avrupa Birliği sürecinde bunun 
geçekleşmesini temenni ediyorduk 
fakat o da olmadı. Bizler, Batı 
Trakya Türklerinin bu meselenin 
peşini bırakmayarak, varlığını her 
daim sürdüreceğine inanıyoruz. 
Ayrıca pandemi sürecinin ardından 
böylesine ciddi bir konuyu günde-
me getiren Osmangazi Belediyesi’ni 
kutluyorum” dedi.hak kazandı" 
diye konuştu. 

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’e 1921 yılında 
Mareşal Rütbesi ve Gazi 

unvanının verilmesi nedeniyle 
Gaziler Günü olarak kutlanan 19 
Eylül’de, Bornova’daki gaziler de 
unutulmadı.  Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen resmi 
törende Bornova Kaymakamı Fatih 
Genel,  57. Topçu Tugayı Komutanı 
Tuğgeneral Halil Ünver, Bornova 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Barbaros Taşer ve Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Sami Atik, 

Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak 
şükranlarını sundu. Türkiye 
Muharip Gaziler Derneği  üyeleri, 
siyasi parti temsilcileri ve muhtarla-
rın katıldığı törende günün anlam 
ve önemini belirten şiir okunarak 

Gaziler Günü’nün tarihini anlatıldı. 
Bu özel günde konuşma yapan Gazi 
Sami Atik “19 Eylül Türkiye 
Cumhuriyeti’nin gazilere verdiği 
değerin ifade olan bir kahramanları 
anma günüdür. Bizleri bu kutsal 

toprakların ve şanlı bayrağın gölge-
sinde Türkiye Cumhuriyeti’nin say-
gın fertleri olarak hür ve bağımsız 
şekilde yaşamamızı sağlayan şehit-
lerimizi ve Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü saygıyla anıyoruz” dedi. 

Konak Belediyesi’nden sanata ve sanatçıya katkı
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kurulduğu 2012 yılından 
bu yana Alsancak 
Yüzbaşı Şerafettin Bey 

Sokak’ta bulunan tarihi binada 
hizmet veren İzmir Karikatür 
Müzesi, binanın sahibi Türk 
Kızılayı İzmir Şubesi ile imza-
lanan protokolün sonlanması 
üzerine binadan taşınıyor. 

Protokolde belirlenen sürenin 
bitiminde, binanın müze ola-
rak kullanılmaya devam ede-
bilmesi adına iki kurum ara-
sındaki yazışmalardan olumlu 
sonuç çıkmayınca, müzenin 
taşınması için yeni bina arayışı 
başladı. Konak Belediyesi’nin 
butik müzeleri arasında yer 
alan ve İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti ile birlikte düzenle-
nen Eflatun Nuri Ulusal 

Karikatür Yarışması dahil bir-
çok yarışma ve sergiye ev 
sahipliği yapan müze, yeni bir 
binada hizmet vermeye devam 
edecek.  Müzenin kapanması-
nın söz konusu olmadığını ve 
yeni bir binaya taşınacağını 
belirten Konak Belediye 
Başkanı Abdül Batur, sanatın 
ve sanatçının her zaman 
yanında olduklarını ve olmaya 
devam edeceklerini vurguladı.
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Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA), 

Hırvatistan'ın Zabok şeh-
rinde, "Temel Düzey 3 Bo-
yutlu Modelleme ve 3 
Boyutlu Yazıcı Eğitimi” dü-
zenledi.  Bölgedeki 14-30 
yaş gençlere yönelik faali-
yetler yürüten Zagor Der-
nekler Ağı iş birliğinde 
gerçekleştirilen eğitime ka-
tılanların, bölgenin sosyal 
ve kültürel gelişimine hiz-
met eden faaliyetlere katkı 
sağlaması hedefleniyor. Tİ-

KA'dan yapılan açıkla-
mada, 14 katılımcının 100 
saatlik eğitimi başarıyla ta-
mamladığı ifade edilerek, 
proje sonunda 3 boyutlu ya-
zıcı yardımında bulunul-
duğu belirtildi.  Sertifika 
töreninde konuşan TİKA 
Zagreb Koordinatörü Sedef 
Bulut, neredeyse her sek-
törde gerçekleştirilen eğitim 
projeleri arasında gençlere 
ve eğiticilerin eğitimine yö-
nelik olanlarının en verimli-
leri olduğuna işaret ederek, 
yeni tip korona virüs 
(Kovid-19) salgını şartla-
rında katılımcıların göster-
dikleri çabadan mutluluk 

duyduğunu kaydetti. Zagor 
Dernekler Ağı Koordina-
törü Ivana Radanovic de 
gerçekleştirilen eğitime böl-
gedeki gençlerin yoğun ilgi 
gösterdiğini belirterek, gü-
nümüzde yeni teknolojile-
rin gençlere aktarılmasının 
önemli olduğunu ifade etti.  
Bu arada, Hırvatistan'ın 
Krapina-Zagorje bölgesinde 
gönüllülük faaliyetleri yü-
rüten 15 farklı derneğin çatı 
organizasyonu olarak 
2007'de kurulan Zagor Der-
nekler Ağı, bölgede gençle-
rin sosyal ve mesleki 
gelişimlerini destekleyen 
eğitimler düzenliyor. (AA)

İbrahim ARSLAN

BİDEN’İN  
VİDEO  

KAMPANYASI 

ABD de yapılacak Başkanlık se-
çimlerinde, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın yeniden seçilme şansı, 

imkanlardan daha büyük. 
Rakip olarak sahnedeki Demokrat Partili 
aday Joe Biden’in daha ilk seçim kam-
panyasında sorunlara işaret ederek çözüm 
üretecek yerde, görevdeki Başkan Trump 
ile uğraşması stratejisinin, başarılı olması 
beklenemez. 
Bu arada, medyaların güncelleştirdiği, 
ABD Başkan adayı Joe Biden’in, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı, Türki-
ye’nin iç-dış politikasını hedef alan 7 ay 
önceki skandal nitelikli konuşması, gün-
dem oldu. 
Bu video, iki ülke arası ilişkiler ışığında, 
medyaların da tartışma masasına oturdu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
Birleşmiş Milletler’de Dünyanın “5’ten 
büyük” olduğu uyarısının, hem demokra-
tik, hem demokrasi karşıtı güçlerde, 
uyandırıcı etkisi ortada. Yankısı sürüyor. 
Öyleki, ‘hesapları” zarar görebilecek kü-
resel güçlerin, Erdogan’ı, hedefe almaları 
bu yüzden sürpriz sayılmaz. 
Oysa, ABD’nin yeterince içte yapması, 
çözmesi gereken işleri var. Dünya, döne-
rek sürekli değiştiği gibi, hiçbir şey aynı 
noktada durmuyor, ne insanlar ne ülkeler, 
ne de politikaları. 
Küresel boyutlu güçlerin, “insan hakları, 
demokrasi, özgürlükler, küreselleşme…” 
söylemlerinde gerçek samimiyetin yoklu-
ğunu, doğal olarak, zaman geçtikçe daha 
iyi fark ediliyor. İlgili konularda, uyduru-
nun ardından gerçek tanılar ortaya çıkı-
yor, düşünceler ve tavırlar değişiyor, 
Söz, ABD Başkanlık seçim kampanyasın-
dayken, pandemi koşullarında seçmenin 
asıl derdi iş, aş. 
Bu ndenle, seçim kampanyasında Gün-
dem, şu anda 50 milyonu bulan işsize 
umut, gelecek vaat eden söylemlerle, dol-
durulur. 
Öte yandan Dünyanın, birilerinin sınırsız 
zenginlik hırsı nedeniyle, ABD’de siyahi 
vatandaşların şiddete karşı sloganı haline 
gelen “Nefes Alamıyorum” (I can’t bre-
athe!) misali, nefes almakta zorlandığını, 
fark etmek gerekir. 
Dünyanın beklentisi, Billgeits’in “aba al-
tında sopa göstermek” misali, uygulama-
lar farklı olabilse de nsan kıyımına yol 
açacak şiddet değil, medettir. 
Tabi ki belirli dönemlerde dünya demok-
rasisine, özgürlükler adına ABD yönetim-
lerinin sunduğu destek yadsınamaz. 
Fakat, son yıllarda ABD’nin demokrasiye 
sunduğu desteğin ardından, başka ülkele-
rin içişlerine karıştığı müddetçe dünyaya 
hiçbir zaman, barış ve huzur da gelmeye-
cek. 
Günün koşullarında-pandemi ve ekono-
mik kriz, yapılacak ABD Başkan seçimle-
rinin, demokratik kurallar içinde 
düzenlenmesi, demokrasinin itirazına fır-
sat vermemesi, ancak bir beklentidir. 
Yeni ABD Başkanının Cumhuriyetçi mi, 
Demokrat mı olacağını, seçmen oyunun 
belirlemesi, umuduyla. 
 

www. timebalkan.com  
sitesinden alınmıştır…

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 6 yaş altında çocukları bulunan anneler, hükümetin, 
yeni tip korona virüs nedeniyle devam ettirilen doğum izninin sonlandırılmasını protesto etti

Üsküplü anneler 
sokaklara döküldü
ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’te 6 
yaş altında çocukları 

bulunan anneler, hüküme-
tin, yeni tip korona virüs 
nedeniyle devam ettirilen 
doğum izninin sonlandırıl-
masını protesto etti. 6 yaş 
altı çocukları olan anneler, 
eşleri ve çocukları, doğum 
iznini sonlandıran ve yeni-

den işe başlamalarını gerek-
tiren hükümetin kararına 
tepki gösterdi. Anneler, işe 
dönmeleri halinde çocuk-
lara bakacak kimse olmadı-
ğını anlatabilmek üzere 
hükümet binası önüne boş 
biberonlar bıraktı. Protesto-
cular, "Siz çocuklarınızı 
anaokuluna götürecek misi-
niz?", "Sizin çocuklarınız 
bizim çocuklardan daha mı 
önemli?", "Bulaşıcı Hasta-
lıklar Komisyonu sizin için 

geçerli değil mi?" yazılı 
pankartlar taşıdı. Anaokul-
larında yer olmadığını sa-
vunan protestocular, 23 
Eylül’de işe dönmelerini 
öngören kararın iptal edil-
mesini ve doğum izninin 
yılsonuna kadar yürürlükte 
kalmasını talep ediyor. Hü-
kümetin 14 Eylül’de aldığı 
karara göre 0 - 6 yaş ara-
sında çocukları olan ve şim-
diye kadar işten muaf olan 
tüm ebeveynlerin 23 

Eylül’de işlerine geri dön-
meleri gerekiyor. 
Söz konusu yaş grubunda 
çocukları olan vatandaşlar 
korona virüs salgının or-
taya çıktığı mart ayından 
itibaren anaokullarının ka-
patılması ve ilkokulların 
online eğitime geçmesi ile 
birlikte işten muaf edilmiş-
lerdi. Ülkede anaokulları 9 
Eylül itibarıyla yeniden hiz-
met vermeye başladı. Ça-
lışma ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı verilerine göre 
anaokullarında 19 bin öğ-
renci kapasitesi bulunurken 
şu anda 4 bin 500 boş yer 
bulunuyor. Sağlık Bakanı 
Venko Filipçe ise annelerin 
işe dönmesi gerektiğini, 
çünkü tüm 2021 yılı bo-
yunca da muhtemelen vi-
rüsle yaşanılacağını 
söyledi. Toplam korona 
virüs vaka sayısı 16 bin 274 
olan Kuzey Makedonya’da 
ölü sayısı ise 675.

TİKA’dan Hırvatistan’da  
3 boyutlu yazıcı eğitimi

Bosna’daki arşivlemeye  
TİKA’dan dijital destekATİNA 

BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya Baş-
bakanı Zoran Zaev, 
Türkiye'nin, Yunanis-

tan'ın komşusu ve kendileri-
nin de iyi bir dostu olduğunu 
belirterek, Atina yönetimine 
Türkiye ile iş birliği çağrısı 
yaptı. "Economist" konferan-
sına katılmak üzere Atina'da 
bulunan Zaef, "Ta Nea" gaze-
tesine verdiği mülakatta, Tür-
kiye ile Yunanistan arasında 
Doğu Akdeniz'de yaşanan 
gerginliğe ilişkin değerlendir-
melerde 
bulundu. 
Oruç Reis 
sismik 
araştırma 
gemisinin 
limana geri 
dönmesini 
"destekle-
diğini" be-

lirten Zaev, Balkanlar ve Gü-
neydoğu Avrupa'da barış ve 
dostluk politikalarından yana 
olduğunu söyledi. Zaev, va-
tandaşların, sorunların değil, 
iş birliğinin artmasını bekledi-
ğine dikkati çekerek, "Çünkü 
buna (sorunların artmasına) 
ihtiyacımız yok. 21. yüzyılda-
yız ve 4. endüstri devrimini 
yaşıyoruz. Dolayısıyla Batı 
Avrupa, ABD ve Çin'in 
önünde birlik içinde durma-
mız gerekiyor." dedi. Bölge ül-
keleri arasındaki güçlü 
bağların önemine işaret eden 
Zaev, "Zeki olalım. Umarım 

bu (gerilim) 
bir daha olma-
yacak. Çünkü 
Türkiye sizin 
komşunuz ve 
bizim de iyi 
bir dostu-
muz." ifade-
sini kullandı. 
(AA)

Zoran Zaev'den Atina’ya  
Türkiye ile iş birliği çağrısı

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

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

Bosna Hersek Devlet Ar-
şivleri'ne dijital dönüşüm 
için gerekli profesyonel 
yazıcı yardımında bu-
lundu. Devlet Arşivleri 
Başkanlığının desteğiyle 
TİKA tarafından sağlanan 
yardımın teslim töreninde, 
Bosna Hersek Arşivleri 
Müdürü Sasa Klepic ve 
TİKA Saraybosna Koordi-
natörü Muhammed Ünal 
iş birliği protokolü imza-
ladı. Klepic, iki ülke arşiv-
lerinin oldukça iyi 
ilişkilere sahip olduğunu 
anımsatarak, "Devlet arşiv-
lerinin yüzde 3'lük kısmı 
dijitalize edilebildi. TİKA, 

tarafımıza dijital dönüşüm 
için gerekli olan 7 adet ma-
kine teslim etti. Bu yazıcı-
larla ilk olarak Osmanlı 
dönemine ait eserleri diji-
talize edeceğiz." dedi.  
Ünal da imzalanan iş bir-
liği protokolü kapsamında 
iki ülke uzmanlarının arşiv 
ziyareti yapacağına işaret 
ederek, Osmanlı eserleri-
nin sanal ortama aktarıl-

masının ardından bura-
daki eserlerin Türkçe'ye 
tercüme edileceğini bil-
dirdi. Profesyonel yazıcıla-
rın ülke genelindeki 
arşivlere dağıtılacağını 
kaydeden Ünal, ortak pro-
jelere devam edeceklerini 
söyledi. Teslim törenine 
ayrıca Bosna Hersek'teki 
yerel yönetim arşivlerinin 
yetkilileri de katıldı. (AA)

Whatsapp ihbar hattı: 0506 333 19 66
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Nazlı Gaye ALPASLAN

GIYAPTA  
TEBLİĞ EDİLEN 

ÖDEME  
EMİRLERİ

Bilindiği gibi, 6183 sayılı 
AATUH Kanunun 58. Mad. 
Hükmüne göre kendisine 

ödem emri tebliğ edilen amme 
borçlusu böyle bir borcun 
bulunmadığı ile ilgili 7 gün 
içerisinde ilgili Vergi Mahkemesi 
nezdinde iptal davası açabilir. 
Açılacak davalarda süre önemli 
olup,  dava hakkında ödeme em-
rinin ilan yoluyla tebliğ edilip 
edilmediği, ödeme emri tebliğ 
edilmiş ise kime ve nasıl tebliğ 
edildiğinin bilinmesi gerekecektir. 
İlanen tebliğ edilen ödeme emrine 
karşı dava açma süresi ve açılacak 
davaların şekli önem taşımaktadır. 
Dava ile ilgili usul ve esaslar 2577 
sayılı İdari Yargılama Usul Ka-
nununun 3. Maddesinde 
belirtilmiştir. Buna göre açılacak 
davalarda mükellefin muttali tari-
hine göre dava açması mümkündür 
(Bkz: İYUK md. 7 ). Ödeme em-
rinin tebligatı doğal olarak  
mükellefin gıyabında yapılmış 
olduğu için burada ıttıla tarihi önem 
taşımaktadır. Vergi idaresi amme 
borçlusu mükellefin tebligata 
elverişli adresine erişemediği için 
vergi idaresi amme borçlusu gerçek 
ve tüzel kişiler hakkında zorunlu 
olarak ilanen tebliğ yoluna gide-
bilmektedir.   Vergi idaresinin 
ödeme emrinin ilanen tebliği 
aşamasında hukuka aykırı olduğu 
kabul edilen işlemleri, Vergi 
yargısının hakemliğine 
başvurularak işlemlerin iptali 
konusunda mücadele verilmektedir.  
İlan yoluyla mükellefin gıyabında 
tebliğ edilen ödem emirlerinin iptali 
için açılacak davalarda mutlak 
surette yürütmenin durdurulması 
talep edilmelidir.   Vergi yargısına 
taşınan ve ödeme emrinin ilanen 
tebliği kaynaklı iptal davalarında 
doğal olarak ödeme emri aslı dava 
dilekçesine eklenememektedir. Bu-
rada amme borçlusu ilanen tebligata 
konu borcun tutarını, borcun 
nev’ini, ve varsa diğer bilgiler bu-
rada dava dilekçesine yazılabilir.  
 

AMME BORÇLUSU 
 
Amme borçlusu mükellefler ilanen 
yapılan ödeme emri tebligatından 
aşağıdaki şekillerde bilgi sahibi ola-
bilirler: 
 
1- Banka hesaplarına uygulana 
e-haciz işlemleri nedeniyle 
2- Amme borçlusu mükelle-
flerin menkul ve gayrimenkullerine 
gıyapta uygulanan haciz 
işlemlerine, 
3- Araç ve diğer menkul 
malların trafik ve diğer sicil 
bürolarında ruhsatlara uygulanan 
haciz işlemlerinde,  
4- ………… 
Sonuç olarak, amme borçlusu 
mükelleflerin gıyabında ilan 
yoluyla tebliğ edilen ödeme emir-
lerine karşı, vergi dairesinde ıttıla 
tarihine göre vergi davası açılması 
olanağı mevcuttur. Açılacak 
davalarda dava dilekçesine ödeme 
emri aslı veya fotokopisi 
eklenemediği için burada ilgili vergi 
dairesine başvurulup, buradan 
yeniden ödeme emri tebligatı 
yapılması olanakları 
araştırılmalıdır. Öte yandan 
zamanaşımı bitmesine kısa bir süre 
kala, Kasım veya Aralık aylarında 
yerel ve Türkiye çapında çıkan 
büyük Gazetelerde bu konuda ver-
ilen ilanlar takip edilerek vergi 
dairelerine başvuru yapılmalıdır. 
İlanen tebligatlar idare tarafından 
borçlu mükellefin adresinin bilen-
memesi veya bulunmaması gibi 
hallerde mümkün olabilmektedir. ( 
VUK md. 103,104,105 ) Bizim 
önerimiz, borçlu mükelleflerin bağlı 
bulundukları vergi dairesine müra-
caat ederek değişen adreslerini 
yazılı olarak vergi dairesine 
bildirmeleri yararlı olacaktır. 
Ayrıca, yılın bitmesine yakın ay-
larda,  yerel gazetelerin ilan 
tebligatlarını takip etmelerinde de 
yarar olacaktır. 

İklim değişikliği ve  
yenilenebilir enerji

Enerji ihtiyacımızın 
büyük bir bölü-
münü fosil yakıt-

lardan yani kömür, 
doğalgaz ve petrolden 
karşılamaktayız. Fosil 
yakıtların dünyanın ih-
tiyacından fazla karbon-
dioksit artışına neden 
olmasından dolayı dün-
yamız ciddi bir tehdit 
ile karşı karşıyadır.  
Birçok bilim insanı bu 
artışa neden olan unsur-
ları ortadan kaldırmak 
için çalışmalar yapmış-
lardır. Bu çalışmalardan 
biri de yenilenebilir ve 
çevre dostu enerji kay-
naklarıdır. Rüzgar tür-
binleri, güneş panelleri, 
küçük ölçekli hidroelek-
trik santralleri yenilene-
bilir enerji 
kaynaklarından birkaçı-
dır. 

Yenilenebilir (Alterna-
tif) Enerji Nedir? 
Küresel ısınma ve iklim 
değişikliği insanlığın 
ortak problemidir. 
Enerji üretmek için kul-
landığımız fosil yakıtlar 
(kömür, petrol, doğal 
gaz) karbondioksit üre-
tirler. Karbondioksit 
oranının artması dünya-
nın ısınma hızını arttırı-
yor. Okyanusun 
ısınması suyun genleşip 
deniz seviyesinin yük-
selmesine ve sellere 
neden oluyor. Bunun 
sonucunda da tarım ya-
pılamıyor.  
Uzun kuraklıklar, 
yoğun yağışlar hem 
canlıların yaşama orta-
mına zarar vermekte 

hem de besin üretimini 
negatif yönde etkile-
mektedir. Panda gibi sa-
dece bambu ile 
beslenen hayvanların 
kaynakları iklim deği-
şikliği ile azalıyor. Ok-
yanusun karbondioksit 
oranının artmasıyla asit-
lik seviyesinin artması 
canlıların yaşaması için 
gerekli olan ph değerini 
değiştiriyor. 
Tüm bunlarla birlikte 
nüfus artışı ve teknolo-
jik gelişmeler de ener-
jiye olan ihtiyacı gün 
geçtikçe arttırıyor. 
Enerji üretimini tekno-
lojik ve ekonomik ola-
rak yenilenebilir 
enerjiden sağlamak 
mümkün iken 
toplumsal ve 
politik en-
geller yü-
zünden 
dünya-
daki 
elektrik 
üretimi-
nin yalnızca 
yüzde 23 ü ye-
nilenebilir enerji 
kaynaklarından sağlan-
maktadır. Yenilenebilir 
enerji üretiminin arttı-
rılması hem doğa dostu 
sabit bir elektriğimizin 
olmasını, hem de yeni iş 
imkanlarının oluşma-

sını sağlar. Çevremiz-
deki doğal 
kaynaklardan doğal sü-
reçlerle elde ettiğimiz 
ve yenilenmesi ve tek-
rar elde edilmesi tüke-
tilmesinden daha hızlı 
gerçekleşen, elde etme 
sürecinde doğaya her-
hangi bir zararı bulun-
mayan ve kısıtlı doğal 
kaynakların verimli kul-
lanılmasına olanak sağ-
layan enerjiye 
yenilenebilir enerji 
denir. Doğalgaz, 
kömür, petrol gibi çev-
reye zararlı enerji kay-
naklarına alternatif 
olarak yenilenebilir 
enerji kaynakları gelişti-
rilmiştir. Yenilenebilir 
kaynaklar hava kirliliği-

nin azalmasına, enerji 
kaynaklarının artma-
sına, enerji güvenliğinin 
sağlanmasına, çevre 
dostu ucuz enerjinin ya-
yılmasına ve kullanımı-
nın teşvikine sebep 
olur.  Yenilenebilir ener-
jinin fosil yakıtlara göre 
daha pahalı olduğun-
dan bahsedilse bile, ye-
nilenebilir enerji 
tükenmeyen bir enerji 
olduğu için süreklilik 
arz eder ve yatırımları 
pahalı olsa bile yenile-
nebilir enerji yatırımları 
yapıldığı bölge kalkınır 
ve bölge halkının eko-
nomisi gelişir. Dolayı-
sıyla yenilenebilir enerji 

kaynakları hem çevre 
hem cep dostudur. Kü-
resel ısınmaya sebep 
olan sera gazının mey-
dana gelmesinin başlıca 
sebeplerinden biri enerji 
tüketimidir. Yukarıda 
da bahsettiğimiz gibi 
fosil yakıtların yakıl-
ması atmosferdeki kar-
bondioksit oranında 
artışa sebep olur. Kar-
bondioksit artışı ise kü-
resel ısınmaya, o da 
iklim değişikliğine 
sebep olmaktadır. İklim 
değişikliğiyle mücadele 
konusunda en önemli 
silahımız fosil yakıtların 
kullanımını azaltmak 
olmalıdır.  
Bunun için de yenilene-
bilir enerji kaynakların-
dan enerji üretip, halka 
kullanmaları için teşvik 
verilmelidir. Peki bah-

settiğimiz sera gazları 
küresel ısınmaya nasıl 
sebep olur? Sera gazları, 
birikerek atmosferde bir 
tabaka oluşturur. Bu ta-
baka, güneşten gelen 

ışınların atmosferden çı-
kamayıp yerkürede 

kalmasına dolayı-
sıyla yerkürenin 

ısınmasına 
sebep olur. 
Yerkürenin 
ısınmasıyla 
buzulların eri-

mesi ve deniz 
seviyelerde yük-

selme gibi olumsuz 
sonuçlar gözlenir.  

Soğuk hava dalgaları-
nın ve sıcak hava dalga-
ları değişmesiyle 
beklenmedir doğa olay-
ları gözlenebilir. Bu 
olumsuz sonuçlar iklim 
değişikliği olarak adlan-
dırılır. Dolayısıyla fosil 
yakıtlar atmosferde kar-
bondioksit birikmesine, 
karbondioksit birikmesi 
küresel ısınmaya, küre-

sel ısınma ise iklim de-
ğişikliğine sebep 
olmaktadır. 
Bazı Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları: 
1)Fotovoltaik Güneş 

Panelleri: 
Güneş ışığını doğrudan 
enerjiye çeviren panel-
lerdir. Kullanım alanı 
çok geniştir ve her 
yerde enerji üretebilir. 
Emisyon üretmez dola-
yısıyla hava kirliliğine 
ve gürültüye sebep 
olmaz. Kullanım süresi 
uzundur. Yaklaşık 20 
yıl ömürleri vardır. 
2)Rüzgar Türbinleri: 

Rüzgar gücü, pervane-
leri çevirerek jeneratö-
rün çalışmasını sağlar. 
Böylelikle enerji üretilir. 
Hem bedava hem de 
sonsuz bir enerji kayna-
ğıdır. Uzun süre bozul-
madan enerji üretebilir. 
( Yaklaşık 15 sene) Sera 
gazı üretmez. Dolayı-
sıyla çevre dostudur. 
3) Küçük Ölçekli Hid-

roelektrik Santral: 
Hidroelektrik santralleri 
dünyanın her tarafında 
kullanılan en yaygın ve 
en önemli yenilenebilir 
enerji kaynağıdır. Hid-

roelektrik teknolojisine 
erişim arttıkça küçük öl-
çekli hidroelektrik sant-
ralleri sayısında bir artış 
olmuştur. Hidroelektrik 
enerjisi suyun barajlar-
daki pervaneler dön-
dürmesiyle elde edilir. 
Yani suyun hareket 
enerjisiyle elektrik ener-
jisi elde ederiz.  Fakat, 
iklim değişikliğiyle mü-
cadele ederken iklim 
değişikliğinin doğur-
duğu sonuçlardan do-
layı birçok hidroelektrik 
santral kullanıma kapa-
nabilir. İklim değişikli-
ğinin akarsu ve 
nehirlerdeki debiyi de-
ğiştirmesiyle hidroelek-
trik santrallerde enerji 
üretimi durabilir. O ne-
denle, ne kadar erken 
tedbir alırsak her açıdan 
dünyamız için daha iyi 
olacaktır. 
4) Jeotermal Enerji: 
Yer kabuğunda bulu-
nan jeotermal enerji 
kaynaklarının doğru-
dan ya da dolaylı şe-
kilde kullanılması ile 
elde edilir. 
5) Biyokütle Enerjisi: 
Doğada bulunan her 
türlü organik atıktan, 
fosilleşmemiş tüm canlı 
atıklarının kullanılması 
sonucu açığa çıkan 
enerji çeşididir. 
6) Hidrojen Enerjisi: 
Doğada en çok ve en 
basit şekilde serbest 
halde bulunan hidrojen 
gazının işlenip enerjiye 
dönüştürülmesidir. 
7) Dalga Enerjisi: 
Denizde oluşan dalga-
lanma hareketlerinin or-
taya çıkardığı basınçtan 
faydalanarak elde edi-
len enerji türüdür. 
8) Gelgit Enerjisi: 
Gelgit olayı için özel 
olarak üretilmiş, iki ta-
raflı hareket edebilen 
türbinlerde depolanan 
dalgaların jeneratörler 
vasıtasıyla elektriğe 
dönüştürülmesidir. 
 
KAYNAK :  
climatechange. 

Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma 
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com

Fosil yakıt kullanımı ne yazık ki günümüzün en önemli çevre sorunlarından biridir ve 
bunu bildiğimiz halde fosil yakıtlar bizler için birer bağımlılık unsuru haline gelmiştir
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Romanya’nın başkenti Bükreş’te Türkiye Maarif Vakfı’na (TMV) bağ-
lı Maarif Uluslararası Okulu, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını 
dikkate alınarak yüz yüze eğitime "yeni normal" ile tekrar başladı

Romanya'daki Maarif Okulu  
yüz yüze eğitiMe başladı

Yurdagül ATUN

ÇOCUK  
SUÇLULARIN  

AİLESİ DE  
YARGILANMALI

Son günlerde duyduğum en 
isabetli hukuki karar 
Yunanistan’da alınmış. “İşte 

olması gereken bu” dedim. 
Yunanistan’daki bir yasayı beğen-
memizin sosyolojik ve siyasi duru-
şumuza halel getirmeyeceğini belir-
terek anlatayım; Yunanistan sınırla-
rı içindeki Gümülcine’de 6 yaşında-
ki işitme engelli M.S ölü bulunu-
yor. Adli tıp uzmanı Nikos 
Kifnidis, 6 yaşındaki talihsiz çocu-
ğun otopsisini gerçekleştirdikten 
sonra hazırladığı raporda “15 yaşın-
daki failin küçük çocuğa önce teca-
vüz ettiği daha sonra da bir eliyle 
ağzını kapatarak, diğer eliyle de 
şahdamarını sıkarak boğduğu” 
belirtiliyor. Azınlıkça'daki habere 
göre Nikos Kifnidis, cinayet önce-
sinde Sezal’ın şiddetli cinsel istis-
mara maruz kaldığını, yüzünde ve 
boynunda çiziklerin meydana geldi-
ğini kaydediyor. Polislere suçunu 
itiraf eden 15 yaşındaki katil zanlısı 
hakkında hazırlanan iddianamede 
ise “kasten adam öldürme, tecavüz 
ve çocuk ayartma” suçlamalarına 
yer veriliyor. Buraya kadar her şey 
bizdeki gibi. Sonrasını dinleyin; 6 
yaşındaki Sezal’a tecavüz eden 15 
yaşındaki failin ebeveynleri de 
sanık sandalyesine oturacak. Rodop 
Savcısına göre “reşit olmayan 
çocuklarının gözetiminden sorumlu 
anne ve baba bu yükümlülüklerini 
ihmal etti ve tecavüz etmesini 
engellemediği” için 15 yaşındaki 
çocuğun ailesi de yargılanacak… 
 

SIKÇA KARŞILANIYOR 
 
Bugünlerde taciz/tecavüz olayları 
mı arttı, yoksa iletişim araçlarının 
artmasıyla daha çok şeyden mi 
haberdar olur hale geldik bilmiyo-
rum. Tek bildiğim bu suçlarla dün-
yanın heryerinde olduğu gibi, bizim 
ülkemizde de sıkça karşılaşır oldu-
ğumuz. 7 yaşındaki oğluna tecavüz 
ederek öldüren baba. 5 yaşındaki 
çocuğa tecavüz eden 15 yaşındaki 
çocuk. İki küçük kızını taciz eden 
baba. Ve daha duymadığımız nice-
leri… Göğüs kafesinin içinde kalp 
taşıyan hiçkimsenin dayanamayaca-
ğı hikayeler yazılıyor etrafımızda. 
Travmanın boyutu inanılmaz geniş 
zira sadece tecavüze/tacize uğrayanı 
değil, tüm toplumun paranoya kat-
sayısını da yükseltiyor bu tecavüz-
ler. Kimse kimseye güvenemez, 
kimse çocuğunu sokakta oynatamaz 
durumda artık. Dizimizin dibinden 
ayırmadığımız çocuklarımıza bir 
şey olacak diye aklımız çıkıyor. Ki 
lojmandaki salıncakta sallanırken 
yanına gelen 15 yaşındaki kötülük 
tohumu yüzünden hayatı kararan 5 
yaşındaki kız çocuğu örneği bellek-
lerimizdeyken nasıl rahat olabili-
riz… 15 yaşındaki bir çocuğun bu 
kadar kötü olabilmesi için nasıl bir 
ailede yetiştiğine bakılması gerekti-
ğini söylerim hep. Yunanistan yasa-
ları da aynı şeyleri düşündüğüne 
göre aklın yolu bir: O suçluyu 
yetiştiren aileyi sorumlu tutmak. 
Tecavüzde de, hırsızlıkta da, terör 
olaylarında da böyle olmalı. Bir 
diğer önlem de Hadım Yasası. 
Türkiye’de Ceza İnfaz Kanunu’da 
yapılan değişiklikle cinsel dokunul-
mazlığa karşı suçlarda verilecek 
cezalar belirlenmiş, cinsel saldırı 
suçlularına yönelik olmak üzere 
ayakta ya da yatarak, ilaçla ya da 
ilaçsız olarak veyahut her iki usul 
ile cinsel dürtünün azaltılmasına ya 
da denetimine yönelik tedaviler ile 
cinsel isteğin azalmasını ya da yok 
edilmesini sağlayan yöntem olarak 
tanımlaman tedaviye ilişkin yönet-
melikte düzenlemeye gidilmişti. 
Değişen dünya ve suç düzleminde, 
bundan 100 yıl önceki suç tanımla-
rına göre cezalar öngören KKTC 
yasalarına da hem Hadım Yasası, 
hem de çocuk suçluların ebeveynle-
rinin cezalandırılması gibi maddele-
rin eklenmesi 100 puanlık bir dav-
ranış olacak.

AA ve TİKA iş birliğinde "Online  
Veri Gazeteciliği Eğitim Programı"

BÜKREŞ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Romanya’nın başkenti 
Bükreş’te Türkiye 
Maarif Vakfı’na 

(TMV) bağlı Maarif 
Uluslararası Okulu, yeni tip 

korona virüs (Kovid-19) sal-
gını dikkate alınarak yüz 
yüze eğitime "yeni normal" 
ile tekrar başladı. TMV 
Romanya Direktörü 
Alparslan Ateş, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, 
Kovid-19'un baş gösterdiği 

martta hemen online eğiti-
me geçen okullardan biri 
olduklarını, Romanya'da 
eğitimde ilk yılları olmasına 
rağmen deneyimli eğitim 
kadrosuyla bu süreci başarı-
lı bir şekilde tamamladıkla-
rını ifade etti. 2020-2021 

Eğitim-Öğretim yılına 
Romanya'daki Maarif 
Uluslararası Okulunda 
büyük bir heyecan ve sevin-
çle başladıklarını kaydeden 
Ateş, yeni eğitim dönemi 
için yüz yüze, online ve hib-
rit olmak üzere 3 alternatif 

eğitim modeli hazırladıkları-
nı ifade etti. Şu an için yüz 
yüze eğitim modeli ile ders-
lere başladıklarını dile geti-
ren Ateş, salgının gidişat 
sürecine göre eğitime ara 
vermeden devam edecekle-
rini ifade etti. (AA)

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Anadolu Ajansı (AA) 
ve Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı (TİKA) iş birliğiy-
le dünyanın farklı bölgelerin-
den gelen yabancı katılımcı-
lara yönelik düzenlenen "On-
line Veri Gazeteciliği Eğitim 
Programı" başladı. AA Haber 
Akademisi Müdürü A. Ci-
hangir İşbilir internet üzerin-
den düzenlenen "Online Veri 
Gazeteciliği Eğitim Progra-

mı"nın açılışında yaptığı ko-
nuşmada, veri gazeteciliği 
eğitiminin ilk kez düzenlen-
diğini ve gelecek dönemde 
daha da geliştirileceğini be-
lirtti. İşbilir, "Doğru ve sağ-
lıklı veriye ulaşmak, sahadan 
veri toplamak ve bu verileri 
doğru analiz ederek haber 
üretmek ciddi bir uzmanlık 
istiyor. Verilerle siyasi mani-
pülasyonların da yapıldığı 
günümüzde veri gazeteciliği 
çok önem kazanıyor." diye 
konuştu. AA ve TİKA'nın ni-
telikli alan muhabiri yetiştir-

me vizyonu kapsamında, AA 
Haber Akademisi bünyesin-

de düzenlenen Veri Gazeteci-
liği Eğitimi, AA Haber Aka-

demisinin son dönemde 
müfredatına eklediği yeni 
eğitim içerikleri arasında yer 
alıyor. Bosna-Hersek, Hırva-
tistan, Karadağ, Kenya, Kır-
gızistan, KKTC, Kosova, 
Lübnan, Kuzey Makedonya, 
Özbekistan, Pakistan, Ro-
manya, Tanzanya, Uganda 
ve Ukrayna olmak üzere 
farklı ülkelerden 30 gazeteci-
nin katıldığı 2 günlük eğitim 
programı  sona erdi. Prog-
ramda AA'nın deneyimli ga-
zetecileri tarafından dersler 
verildi. (AA)

BURSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bursa'da, Balkan ülkele-
rindeki Türk-Osmanlı 
eserleri ve minyatürleri-

nin yer alacağı "Minia 
Balkantürk Açık Hava 
Müzesi" projesiyle tanıtılacak. 
AK Parti Bursa Milletvekili 
Atilla Ödünç ile Balkan 
Rumeli Sanayicileri ve İş 
İnsanları Derneği (BALKAN-
TÜRKSİAD) Başkanı Berat 
Tunakan, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Başkanı 
Abdullah Eren'e, projeye ver-
diği destek dolayısıyla teşek-
kür ziyareti gerçekleştirdi. 
Müze ile ilgili devam eden 
çalışmalar hakkında Eren'e 

bilgi veren Tunakan, "Yurtdışı 
Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı’nın da 
katkılarıyla Bursa'ya bir eser 
daha kazandırıyoruz. 
Atalarımızın Balkanlar'daki 
kültür mirası, artık Minia 
Balkantürk Açık Hava 
Müzesi'nde yaşayacak." 
değerlendirmesinde bulundu. 
Eren de "Bursa, Evladı 
Fatihan'a kucak açmış bir şeh-
rimizdir. 
BALKANTÜRKSİAD'ın bu 
projesi, kalıcı bir eser olacak." 
ifadesini kullandı. 
Daha sonra BALKANTÜRK-
SİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Berat Tunakan, 
Eren'e teşekkür plaketi tak-
dim etti. (AA)

YTB’ye Minia 
Balkantürk teşekkürü

KIRKLARELİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kırklareli ve 
Bulgaristan'da 
ormanlardaki çam 

ağaçlarının kurumasına 
neden olan kabuk böcekle-
riyle mücadele edilecek. 
Katılım Öncesi Yardım 
Aracı (IPA) kapsamında 
Kırklareli Orman İşletme 
Müdürlüğü ile 
Bulgaristan'ın Burgas 
Orman Bölge Müdürlüğü 

işbirliğinde yürütülen 
"Sağlıklı Ormanlar Projesi" 
kapsamında her iki ülkede 
sahada yapılan çalışmalar 
değerlendirildi. 
Kırklareli Orman İşletme 
Müdürü Önder Terzi, bir 
otelde gerçekleştirilen top-
lantıda, ibreli ormanların 
korunması için çalıştıklarını 
söyledi. 
2019 yılında başlatılan proje 
ile Kırklareli'nin Üsküp, 
Demircihalil ve Elmacık 
mevkileri ile Bulgaristan'ın 

Burgas bölgesinde radyatör 
tipi tuzaklar kurulduğunu 
anımsatan Terzi, gözetleme 
ağı kurarak bu böcek türleri 
ile etkin bir şekilde mücade-
le etmenin yollarını araştır-
dıklarını belirtti. Sağlıklı 
Ormanlar Projesi'ni önem-
sediklerini dile getiren 
Terzi, şöyle devam etti: 
"Bölgemizdeki ağaçlandır-
ma çalışmalarında elde edi-
len ibreli ormanlardaki 
kurumaların önlenmesi ve 
gelecek nesillere sağlıklı 
şekilde aktarılmasını hedef-
liyoruz." (AA)

Kırklareli ve Burgas’da 
böceklerle ortak mücadele
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Balkan şampiyonu Rumeysa 
şimdi gözünü Avrupa’ya dikti

Halkbank, Balkan Şampiyonu oldu

50. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’ndan başarılı dereceler elde eden milli atlet Ru-
meysa Coşkun, şimdiki hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonlukları olduğunu söyledi

ADANA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İstanbul’da düzenlenen 
Turkcell Türkiye U23 ve Bü-
yükler Atletizm Şampiyona-

sı’nda derece elde eden 
Adanalı atletler, Balkan Büyük-
ler Şampiyonası için Ro-
manya’ya gidecek. 4-5 Eylül 
2020 tarihinde İstanbul Burhan 
Felek Atletizm pistinde yapılan 
Turkcell Türkiye U23 ve Bü-
yükler Atletizm Şampiyona-
sı’nda erkekler kategorisinde 
Adanalı atlet Kayhan Özer ‘100 
metre’ yarışında birinci oldu ve 

Cezmi Or kupasını kazandı. 
Yine aynı yarışmada sırıkla at-
lamada kadınlarda mücadele 
eden Demet Parlak’ta şampi-
yona birincisi oldu. 400 metre 
U23 kategorisinde İsa Görel 
Türkiye ikincisi oldu. www.ha-
berler.com sitesine göre; derece 
kazanan sporcular ve Atletizm 
Milli Takım Antrenörü Nuray 
Sev madalya ile kupalarıyla 
birlikte Adana Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ı 
ziyaret etti. 
Çintimar, sporculara başarılar 
dileyerek her zaman yanla-
rında olduğunu söyledi.

Derece kazanan Adanalı  
atletler Romanya yolcusu

ISPARTA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ispartalı milli atlet Rumeysa 
Coşkun, hedeflerine bir yeni-
sini daha ekledi. www.time-

balkan.com sitesinden alınan 
bilgilere göre; İstanbul Burhan 
Felek Kompleksi içindeki Ekrem 
Koçak Atletizm Pisti’nde yapılan 
50. Balkan U20 Atletizm Şampi-
yonası’nda yarışan Rumeysa 
Coşkun, Balkan şampiyonu ol-
masının ardından hedefinin Av-
rupa ve dünya şampiyonluğu 
olarak belirledi. İhlas Haber 
Ajansı (İHA) muhabirine konu-
şan Coşkun, hayalinin olimpiyat-
lara katılmak olduğunu 

söyleyerek, "Balkan Şampiyonası 
çok iyiydi. Bekliyorduk, çok ça-
lıştık gerçekten. Bir sürü antren-
man yaptık. Pandemi dönemi 
çok zordu. Elimizden geldiği 
kadar yapmaya çalıştık. Evde 
dahi çalışmaya çalıştık. Uzun bir 
aradan sonra tekrar milli takıma 
yükseldim. İnşallah devamı gele-
cek. Bu süreçte ailem, hocaları-
mız, kulübümüz Beşiktaş 
Jimnastik Kulübü. Balkan şampi-
yonu olduk. Seneye U-23 büyük-
lerde yarışacağım. Hedefler daha 
yüksek olacak. U-23’lerde işim 
zor olacak ama inşallah başarırız. 
Büyüklerde Avrupa, dünya şam-
piyonlukları. Olimpiyatlarda ya-
rışmayı çok istiyorum" dedi.

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Halkbank Erkek Voleybol Ta-
kımı, Balkan Kupası finalinin 
ikinci maçında  Kosova ekibi 

Luboteni'yi 3-0 yenerek, "Balkan 
Şampiyonu" unvanıyla CEV Chal-
lenge Kupası'na katılma hakkı elde 
etti. Finalin ilk maçında da rakibini 
aynı skorla mağlup eden başkent 
ekibi, CEV Challenge Kupası 2. Tu-
ru'nda Avusturya'nın UVC Holding 
Graz takımı ile karşılaşacak. (AA)

Finalin ikinci maçında Kosova ekibi Luboteni'yi 3-0 yenen 
Halkbank, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti
Finalin ikinci maçında Kosova ekibi Luboteni'yi 3-0 yenen 
Halkbank, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti
Finalin ikinci maçında Kosova ekibi Luboteni'yi 3-0 yenen 
Halkbank, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti
Finalin ikinci maçında Kosova ekibi Luboteni'yi 3-0 yenen 
Halkbank, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti
Finalin ikinci maçında Kosova ekibi Luboteni'yi 3-0 yenen 
Halkbank, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti
Finalin ikinci maçında Kosova ekibi Luboteni'yi 3-0 yenen 
Halkbank, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bankanın 
Saraybosna'daki genel 
müdürlük binasında 

gerçekleştirilen törene,  Ziraat 
Bankası Bosna Hersek Genel 
Müdürü Yusuf Dilaver ile 
NSBİH Genel Sekreteri Adnan 
Dzemidzic katıldı. Dilaver 

burada yaptığı konuşmada, 
"Ziraat Bankası, Bosna 
Hersek'in ekonomisine her 
anlamda katkı sağlıyor. Bosna 
Hersek için futbolun önemini 
göz önünde bulundurarak, 
gelecek yıllarda da başarıya 
giden yolda birlikte yürümek 
isteriz. Hep birlikte çok başa-
rılı bir döneme şahitlik edip, 
bir bankadan fazlası olduğu-

muzu kanıtlamayı umuyoruz." 
ifadelerini kullandı. Dzemic 
ise Bosna Hersek Futbol 
Federasyonu'na sekiz yıldır 
verdiği destekten ötürü Ziraat 
Bankası'na teşekkür ederek, 
"Gerçek dostlar aile gibidir. 
Ziraat Bankası da şüphesiz 
gerçek dostumuzdur. 
Federasyon olarak bu dostluk-
tan onur duyuyoruz." şeklinde 

konuştu.  Dilaver ile 
Dzemidzic, Bosna Hersek A 
Milli Futbol Takımı’nın 2021 
Avrupa Futbol 
Şampiyonası’na (EURO 2020) 
katılması temennisinde bulun-
du. Sponsorluk anlaşmasının 
imzalanmasının ardından, 
Dilaver’e iş birliğinin sembolü 
olarak  Bosna Hersek forması 
hediye edildi. (AA)

İSTANBUL-BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk atletizminin genç yıldızları, 
İstanbul’da gerçekleşen 50. Balkan 
U20 Salon Atletizm 

Şampiyonası’nda zirveyi bırakmadı. 
Milli sporcular; 14'ü altın madalya 
olmak üzere toplam 40 madalya kazana-
rak ilk sıradaki yerini aldı. 
Şampiyonada, Eyüp Spor Atletizm takı-
mının altın kızı Tuğçe Özkan da 
Kadınlar 5 bin metrede altın madalya 
aldı. www.timebalkan.com sitesinden 
alınan bilgilere göre; Başkan Deniz 
Köken, aldığı şampiyonluğun ardından 
kendisiyle Alibeyköy Osmanlı Park'ta 
bir araya gelen Tuğçe’yi tebrik etti. 

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ekibi Zeleznicar Lajkovac’ı iki 
maçta da 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez  Balkan  Kupası’nın sahibi oldu

İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

2020 Kadınlar Balkan Kupası’nda ülke-
mizi temsil eden Türk Hava Yolları, 
Sırbistan ekibi Zeleznicar Lajkovac’ı iki 

maçta da 3-1 mağlup ederek, üst üste ikinci 
kez Balkan Kupası’nın sahibi oldu. 
Şampiyonluğu elde eden Türk Hava 
Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası’na 
katılma hakkı elde etti ve CEV Challenge 
Kupası 16’lı Finaller Turunda 
Hırvatistan’ın OK Kastela takımı ile eşleşe-
cek. CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller 
Turunda ilk karşılaşmalar 10-12 Kasım 2020 
tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 24-26 
Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak. (AA)

TÜRK HAVA YOLLARI 2020  
Balkan Kupası Şampiyonu

Ziraat Bankası bir kez daha NSBİH’in sponsoru

 Köken’den Balkan  
Şampiyonu 

Tuğçe’ye tebrik


