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Sayfa 3’teRifat SAİT

GAZETELERİN  
YOK OLMASINA  
İZİN VERMEYİN

Dünya gündemini tahrikkar tutumuyla meşgul eden Yunanistan 
diyalog sürerken yeni bir provokasyona imza attı

¥ TÜRKİYE, Ege ve Doğu 
Akdeniz'deki sorunların di-
yalog ile çözülmesine yöne-
lik gerekli adımları atarken, 
Yunanistan atış eğitimleri 
maksadıyla Türkiye'nin so-
rumluluk sahasında geniş 

bir alanı kapsayan 2 yeni 
NAVTEX yayımladı. Bunun 
üzerine Türkiye de ilan edi-
len sahaların Antalya NAV-
TEX İstasyonu sorumluluk 
sahasında olduğunu belir-
terek, bu NAVTEX ilanlarını 

kendisi tekrar yayınladı.- 
Güvenlik kaynakları, Türki-
ye'nin Ege ve Doğu Akde-
niz'deki sorunların uluslar-
arası hukuk, diyalog ve iyi 
komşuluk ilişkileri içinde 
çözümünden yana oldu-

ğunu, bu konuda birçok 
adım attığını, tüm bu iyi ni-
yetli adımlarına karşılık  
Yunanistan'ın ise diyalog 
masasını devirme gayreti 
içinde bulunduğunu be-
lirtti. n 5’te

¥  BALKAN ülkeleri Ku-
zey Makedonya ve Kara-
dağ'da yeni eğitim-öğ-
retim yılının ilk ders zili 
yeni tip korona virüs 
(Kovid-19) salgını gölge-
sinde çaldı. Kuzey Make-

donya'da 1 Eylül'de baş-
laması gereken ancak 
salgın nedeniyle ertele-
nen yeni eğitim-öğretim 
yılında, 1, 2 ve 3. sınıflar 
derslerini okullarda, di-
ğer sınıflar ise online 

olarak takip edecek. Eği-
timlerini okullarda takip 
edecek öğrenciler, 
maske, sosyal mesafe ve 
hijyen gibi salgın tedbir-
lerine uymak zorunda 
olacak n	3’te

Yunanistan’dan Türkiye’ye 
"NAVTEX" proVokAsYoNu

Boşnak liderlerden  
Azerbaycan'a destek
¥   BOSNA Hersek Devlet 
Başkanlığı Konseyi Başkanı 
Sefik Dzaferovic ile ülkedeki 
en büyük Boşnak partisinin 
lideri Bakir İzetbegovic, Er-
menistan'ın saldırılarını kı-
nayarak, Azerbaycan'a des-
tek mesajı verdi. Dzaferovic, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

İlham Aliyev'e gönderdiği 
mesajda, Bosna Hersek'in 
Azerbaycan'ın toprak bü-
tünlüğüne saygı duyduğunu 
vurgulayarak, çatışmaları 
sonlandırılması ve barışçıl 
bir çözüme ulaşılması te-
mennisinde bulundu.    
n 8’de

AB’den Makedonya’ya 
‘Taahhüt’ uyarısı geldi
¥   AVRUPA Birliği (AB) Dış 
İlişkiler ve Güvenlik Politi-
kası Yüksek Temsilcisi Josep 
Borrell, Kuzey Makedon-
ya'nın yeni hükümetinden 
AB sürecindeki taahhütleri 
yerine getirmesini bekle-
diklerini bildirdi.  n 3’te

MEHMETÇİK PRİZREN’DE 
ANA OKULUNU YENİLEDİ

¥   KOSOVA Barış Gücü 
(KFOR) bünyesinde görev ya-

pan Türk Temsil Heyeti Baş-
kanlığı tarafından yenilenen 

Prizren şehrindeki Mati Logo-
reci İlköğretim Okulunun iki 

ana sınıfı törenle açıldı. n 4’te Makedonya ve Karadağ’da 
ilk zil çaldı, dersler başladı 

Cumhurbaşkanı Radev’den 
Türk silah şirketlerine övgü
¥  BULGARİSTAN’IN güneydoğusundaki 
Filibe kentinde 14'üncüsü düzenlenen 
Hemus  2020 Savunma Sanayi, Terörle 
Mücadele ve Güvenlik Fuarı törenle 
açıldı. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı 
olan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, fuarda Türkiye’yi temsil eden 
Otokar standını ziyaretinde "Türkiye’nin 
katılımı muhteşem." dedi. n 5’te



BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye'nin desteklediği 
ve Balkan ülkeleri Bosna 
Hersek ile Sırbistan'ın 

başkentleri birbirine bağlaya-
cak Saraybosna-Belgrad Oto-
yolu Projesi'nde çalışmalar 
devam ediyor. Sırbistan İn-
şaat, Ulaşım ve Altyapı Ba-
kanı Zorana Mihajlovic, Bosna 
Hersek İletişim ve Ulaşım Ba-
kanı Vojin Mitrovic, Türki-
ye'nin Belgrad Büyükelçisi 
Tanju Bilgiç ve projenin Sır-
bistan ayağının yapımını üst-
lenen "Taşyapı" firmasının 
yetkilileri çalışmaları yerinde 
inceledi. 
 

SAVA NEHRİ  
ÜZERİNDE 

 
İki ülke arasındaki Sava Nehri 
üzerinde inşası süren köprüde 
çalışmaları inceleyen Mihajlo-
vic, projenin önemli parçala-
rından biri olan köprünün 2,5 
yıl içerisinde tamamlanaca-
ğını belirterek, otoyol projesi-
nin bölgesel kalkınma için çok 
önemli olduğunu vurguladı. 
Mitrovic de köprünün Bosna 
Hersek ile Sırbistan arasın-
daki önemli bir bağlantı nok-
tası olacağını belirterek, 
projeye dair çalışmaların iki 
taraflı olarak sürdüğünü kay-
detti. 
 

BAĞLAYACAK 
 
Büyükelçi Bilgiç ise otoyol 
projesinin temel atma töreni-
nin geçen yıl Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da katılımıyla ya-
pıldığını anımsatarak, bu pro-
jenin bugüne kadarki en 
önemli işlerden biri olduğu-
nun altını çizdi. 
"Taşyapı" firmasının Başkan 
Yardımcısı Emre Tok-
mak ise köprünün 
sadece yolları 
değil, insan-
ları da bir-
birine 
bağlaya-
cağını 
ifade ede-
rek, proje-
nin 
belirlenen 
program çer-
çevesinde iler-
lediğini söyledi.

2 5 Ekim 2020 
PazartesiAnaliz

Sırbistan ve Bosna Hersek'ten bakanlar ile Türkiye'nin Belgrad Bü-
yükelçisi Tanju Bilgiç otoyol projesindeki çalışmaları yerinde inceledi

Türkiye'nin desteklediği  

çalışmalar SürüyOr
Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nda 

Belgrad ile Saraybosna'yı 
birbirine bağlayacak oto-
yol veya otoyol-ekspres 
yol karışımı kara yolunun 
ilk güzergahının Saray-
bosna-Zenica-Tuzla-
Brcko-Bijelina-Belgrad 
hattından, ikincisinin ise 
Saraybosna-Visegrad-Po-
zega-Belgrad hattında 
geçmesi planlanıyor.

İKİ FARKLI  
GÜZERGAHTA  
İNŞA EDİLECEK
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Pazartesi 3Balkan Haberleri

BRÜKSEL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği (AB) Dış 
İlişkiler ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Tem-

silcisi Josep Borrell, Kuzey 
Makedonya'nın yeni hüküme-
tinden AB sürecindeki taah-
hütleri yerine getirmesini 
beklediklerini bildirdi. Borrell, 
Kuzey Makedonya'nın yeni 
Dışişleri Bakanı Buyar Osmani 
ile Brüksel'de görüştü. Görüş-
meden sonra Borrell'in ofisin-
den yapılan yazılı açıklamada, 
"Borrell, AB'nin Kuzey Make-
donya'da kurulan yeni hükü-
metten AB sürecindeki 
taahhütlerini yerine getirmeye 
devam etmesini, reformların 

sürdürülmesi, hızlandırılması 
ve uygulanmasını beklediğini 
vurguladı." ifadesine yer ve-
rildi. Açıklamada, reformların 
özellikle hukukun üstünlüğü, 
organize suç ve yolsuzlukla 
mücadele, ayrıca iyi komşuluk 
ilişkilerinin güçlendirilmesi 
konularını içerdiği belirtildi.  
Borrell'in ayrıca Kuzey Make-
donya'nın dış politikada 
AB'ye daha çok yakınlaşma-
sından memnuniyet duydu-
ğunu ilettiği bildirildi. AB 
üyeliğine aday olan Kuzey 
Makedonya'da 15 Temmuz'da 
yapılan seçimlerin ardından 
Zoran Zaev başbakanlığında 
kurulan yeni hükümet ağustos 
sonunda güvenoyu alarak gö-
reve başlamıştı. (AA)

ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan ülkeleri Kuzey Ma-
kedonya ve Karadağ'da 
yeni eğitim-öğretim yılı-

nın ilk ders zili yeni tip korona 
virüs (Kovid-19) salgını gölge-
sinde çaldı. Kuzey Makedon-
ya'da 1 Eylül'de başlaması 
gereken ancak salgın nedeniyle 
ertelenen yeni eğitim-öğretim 
yılında, 1, 2 ve 3. sınıflar dersle-
rini okullarda, diğer sınıflar ise 
online olarak takip edecek. Eği-
timlerini okullarda takip edecek 
öğrenciler, maske, sosyal me-
safe ve hijyen gibi salgın tedbir-
lerine uymak zorunda 
olacak.Kuzey Makedonya Baş-
bakanı Zoran Zaev ile Eğitim ve 
Bilim Bakanı Mila Carovska, 
başkent Üsküp'teki Yan Amos 
Komenski İlkokulu'nu ziyaret 
ederek, öğrencilere başarı di-
ledi. Zaev, bu eğitim-öğretim 
yılının salgın nedeniyle geçmiş-
tekilerle aynı olmayacağını be-
lirterek, herkesin tedbirlere 
uyması gerektiğini ve tedbirlere 
uyulduğunda bu yılın daha 
kolay atlatılabileceğini söyledi. 
Carovska da bu yılın beklenen-
den farklı, zor ancak ilginç bir 
yıl olacağını kaydederek, bu 
zorluğu atlatıp bu gibi durum-
larda da başarılı bir eğitim yılı 
organize etmeyi başardıklarını 

göstereceklerini ifade etti. 
Kuzey Makedonya'da bugüne 
kadar 17 bin 977 kişiye virüs 
bulaşırken, 739 kişi de Kovid-19 
nedeniyle hayatını kaybetti. Ül-
kede halen 2 bin 279 aktif 
Kovid-19 vakası bulunuyor. 
 

KARADAĞ 
 
Karadağ'daki okullarda da alı-
nan Kovid-19 tedbirleri gölge-
sinde eğitime başlandı. 
Sınıflardaki öğrenci sayısı 15 ile 
sınırlandırılırken, salgının ya-
yılmasını önlemek amacıyla 
maske takma zorunluluğu geti-
rildi. Velilerin okula girmesi ya-
saklanırken, mart ayından beri 
online olarak eğitim alan öğren-
ciler ise sınıflarda yeniden bu-
luşmanın sevincini yaşadı. 

Karadağ'da 1. sınıftan 6. sınıfa 
kadar olan öğrencilerin okulda 
eğitim alacağı, 7. sınıf ve üze-
rindekilerin ise online olarak 
eğitime devam edeceği bildi-
rildi. Eğitim Bakanlığı’nın kara-
rıyla dersler 30 dakika ile 
sınırlandırılırken, ilkokullarda 

günde 4 ders, liselerde ise en 
fazla 6 ders yapılmasına izin ve-
rildi. Karadağ'da salgının başın-
dan beri 10 bin 772 kişiye 
Kovid-19 bulaşırken, 169 kişi 
virüs nedeniyle hayatını kay-
betti. Ülkede halen 3 bin 411 
aktif vaka bulunuyor. (AA)

Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya ve Karadağ'da yeni eğitim-öğretim yı-
lının ilk ders zili yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını gölgesinde çaldı

Pandemi ile birlikte 
birçok sektör olum-
suz etkilendi. Bazı 

sektörler bitiyor.  Bunlar-
dan biri de gazeteler… 
 
Uçak’ta, araçta, otobüste, 
vapurda, trende, kahvehane 
’de, Dernek’te, berber veya 
kuaför salonunda, dinlenme 
veya bekleme salonlarında, 
kütüphanelerde, belki bir 
Pazar günü bazen evde 
veya piknikte, çay veya 
kahve içerken okuduğumuz 
gazeteler artık olmayacak 
mı? Nostalji mi olacak bu 
güzel zevkimiz?  
 
Gazete okumak için analog 
’tan dijitale mi döneceğiz?  
Oysa hala akıllı telefonları 
olmayanlarımız olup ta 
bunları kullanmasını bilme-
yenlerimiz var. Küçücük 
cep telefonundan gazeteyi 
okuyamayan insanlar var.  
 
Diğer taraftan matbaalarda 
çalışan ve bundan ekmek 
parası kazanlar var. Gazete 
kâğıdı satan işletmeler var.  
Gazete boyası satanlar var. 
Gazete bayileri var. Gazete 
almaya gittiğinizde araya 
sıcacık ekmeğinizi de alır-
dınız ya onlar da var. Gaze-
telerdeki kupürleri kesip 
arşiv yapanlar var. Gazete-
lerdeki bulmacaları doldu-
ranlar var.  
 
Kütüphanelerde gazete ar-
şivleri vardır. Hatta her ga-
zete sahibi, mutlaka her 
sayısından bir adedi bulun-
duğu yerdeki il halk veya 
milli kütüphaneye gönder-
mek zorundadır. Artık bun-
lar da olmayacak değil mi?  
 
Çok ilginç bir olayı anlattı-
lar da kulak misafiri oldum.  
Bir arkadaşım iş yerinde te-
mizlik yapıyormuş. Cam-
ları silmek istemişler. Eski 
gazete kâğıdı aramışlar ama 
bulamamışlar. Anlayacağı-
nız temizlik için bile gazete 
yok. 
 
Bazı şeyleri sarmak ve ya 
örtmek için bile olsa gazete 
kullanırdık, artık onu da 
bulamayacaksınız.  
 
Taşınırken kırılmasın diye 
bardak ve diğer kırılabile-
cek gereçlerin içine gazete 
paçavraları koyardık. Artık 
onları da bulamayacaksı-
nız.  
 
 
Farkında mısınız bilmiyo-
rum ama bizden bir nostal-
jimizi alıp götürüyorlar. Şu 
anda farkında değilsiniz 
ama gazetelerden direkt ve 
dolaylı para kazanan kişiler 
işsiz kalacaklar. 
 
Gazetelere bu yüzden rek-
lamlar verilmemeye baş-
landı. Reklamlarla ayakta 
kalan yerel ve bölgesel ga-
zeteler zarar ediyor. Gazete 
emektarlarını önümüzdeki 
günlerde zor günler bekli-
yor.  
 
Gazete reklamları demiş-
ken, gazeteler eğer dijitale 
dönecekse sadece yazılı 
medyaya reklam veren 
Basın - ilan kurumu kime 
nasıl reklam verecek? Çok 
uzun zamandır gündemde 
olan dijital gazetelere ilan 

ve reklam verilmesi ile il-
gili düzenleme hala çık-
madı. TBMM’de bununla 
ilgili acil bir yasa çıkartıl-
ması gerekiyor.  
 
Gazetelerde okumaya alış-
tığımız makale ve köşe ya-
zıları dijital mi olacak? 
Elektriklerin kesildiği ve 
internetin olmadığı yerde 
dijitali nasıl okuyacaksınız? 
Olmaz demeyin, Pekâlâ 
elektrikler kesilebiliyor, in-
ternet limitiniz bitebiliyor, 
internete ulaşamayacağınız 
durumlar olabiliyor. Mesela 
internet çekmeyen bir yer-
desiniz, dağda, bayırda 
veya uçakta… İşte o zaman 
elinizde bir gazete olmasını 
çok isteyeceksiniz.  
 
Benim yaş gurubumda 
olanlar hatırlayacaktır. 
Nostalji oldu ama trenle şe-
hirlerarası yolculuklarda 
kasaba ve köylerden geçer-
ken, rayların yanlarına biri-
ken çocuklar trendeki 
yolculara: “Gazete, ga-
zete… “ diye bağırırlardı. 
Vagonlardaki yolcular da 
okunmuş gazeteleri trenin 
camından onlara atarlardı. 
Hey gidi günler. Bu nostal-
jiyi şimdiki gençler bilmez. 
Korkarım yıllar sonra ka-
ğıttan gazete de böyle nos-
talji olacak, torunlarımız 
bunu da bilmeyecekler.  
 
Her şey gibi gazeteler de 
dijitale dönüyor. Ancak 
önemli bir şeyi unutuyoruz. 
Gazetelerin güvenliği ve 
doğru bilgi referansı ile di-
jitaldeki milyarlarca habe-
rin doğruluğu aynı mı 
olacak? Sanal âlemdeki ha-
berler ne kadar güvenilir 
olacak. Dijital haberlerin 
saklanması ve arşivlenmesi 
o kadar kolay mı? Tek tuşla 
silinebilen ve değiştirilebi-
len haberleri yıllar sonra 
güvenle kullanabilecek 
miyiz?  
 
Geçenlerde bir yerde ilginç 
bir doğum günü hediyesi 
gördüm. Bir kişi, bir yakın 
arkadaşı için doğduğu 
günün gazetesini bulup 
doğum günü hediyesi ola-
rak vermiş. Nostaljik bir 
hediye ama artık bir daha 
verilemeyecek gibi.  
 
Virüs bulaşır diye gazete-
lere engel ve yasaklar ko-
nuyor. Peki, ama aynı şey 
kitaplar için de geçerli 
değil mi? Gazeteler gibi ki-
taplar da mı engellenecek? 
Sırada kitaplar mı var?  
 
Oysa her gazeteyi okuma-
dan önce ve sonra elimizi 
yıkasak olmaz mı? Gazete-
ler poşetlerde satılıp,  dağı-
tılsa olmaz mı? Ya da kim 
bilir belki bir süre sonra 
virüs öldüren ve ya üstünde 
virüs barındırmayan kâğıt-
lar üretilecek.  
 
Bu virüs nasıl bir şeymiş 
böyle, sadece insanları 
değil, hayatımızın her saf-
hasında olan gazeteleri de 
bizden alıp, öldürmeye ve 
yok etmeye başladı. Lütfen 
buna izin vermeyelim, 
çünkü mutlaka direk veya 
dolaylı yönden şimdi veya 
belli bir süre sonra sizi 
veya yakınlarınızı bu olay 
çok kötü etkileyecek.

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

İZMİR MEKTUBU
GAZETELERİN  

YOK OLMASINA 
 İZİN VERMEYİN

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

AB, Üsküp’ün taahhütlerini  
yerine getirmesini bekliyor

SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan Silahlı 
Kuvvetleri ordudaki 
kadro açığına çare 

ararken parlamento, hükü-
metin taslak olarak sun-
duğu 6 aylık gönüllü 
askerlik uygulamasına 
onay verdi. Parlamento-
nun kararına göre, 40 ya-
şına kadar olan erkekler 6 
ay süreyle gönüllü askerlik 
yapabilecek. Maaş alacak 
gönüllü askerlerin sosyal 
ve sağlık primleri devlet 
tarafından ödenecek. Gö-
nüllü askerliğin uygula-
maya geçmesiyle her yıl 6 
aylık iki dönemde 300’er 
kişi askerlik yapabilecek. 
Tasarıyı hazırlayan Başba-
kan Yardımcısı ve Sa-
vunma Bakanı Krasimir 
Karakaçanov, 33 bin kad-

rolu ordunun 5 bin kişilik 
açığının bir türlü kapatıla-
madığını bildirmiş ve hü-
kümetin bu konuda önlem 
alması gerektiğini söyle-
mişti. Eski Varşova Paktı 
üyesi olan Bulgaristan, 
1989 yılında başlayan de-
mokratikleşme süreci çer-
çevesinde 2004 yılında 
NATO üyeliğine geçmişti. 
Ardından, Silahlı Kuvvet-
lerin tamamen profesyo-
nelleşmesi ile ilgili 1 Ocak 

2008 tarihine dek süren 
aylık zorunlu askerliğe son 
verilmişti. Halen Rus ya-
pımı silah kullanan Bulga-
ristan Silahlı 
Kuvvetleri’nin moderni-
zasyonu için hazırlanan ve 
sonbaharda parlamento ta-
rafından onaylanması bek-
lenen 12 yıllık stratejik 
geliştirme planında sa-
vunma alanına 15 milyar 
Euro’luk bütçe ayrılması 
öngörülüyor. (AA)

Üsküp ve Podgorista’da 
ilk ders zili çaldı

Bulgaristan'da 6 aylık  
gönüllü askerliğe onay

Çanakkale’ye ‘Şehit 
Boşnaklar’ anıtı

H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye Bosna Sancak Dernek 
Başkanı Muhammet Sancaklı, 
İzmir Bosna Sancak Dernek Baş-

kanı Abdullah Gül ve Burhaniye Ru-
meli Göçmenleri Dernek Başkanı 
Süleyman Eruzunlar, Bosna Hersek 
Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i ma-
kamında ziyaret etti. Ziyaretin önemli 
konuları arasında Çanakkale Sava-
şı’nda şehit düşen Bosna Hersekli, San-
caklı ve tüm Boşnak şehitlerin adına 
bir anıt heykel yapılması yer aldı. Tür-
kiye Bosna Sancak Dernek Başkanı 
Muhammet Sancaklı, Bosna Hersek’in 
Ankara Büyükelçiliği görevine yeni 
atanan Adis Alagiç’e yeni görevinde 
başarı dileklerini ilettiğini belirtti. 



Ramush Haradinaj’ın 
kardeşi tutuklandı…

4 Kosova Haberleri

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil 
Heyeti Başkanlığı tarafından yenilenen Prizren şehrindeki Mati 

Logoreci İlköğretim Okulunun iki ana sınıfı törenle açıldı

MEHMETÇİK PRİZREN’DE 
ANA OKULUNU YENİLEDİ
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PRİZREN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Barış Gücü 
(KFOR) bünyesinde gö-
rev yapan Türk Temsil 

Heyeti Başkanlığı tarafından 
yenilenen Prizren şehrindeki 
Mati Logoreci İlköğretim Oku-
lunun iki ana sınıfı törenle 
açıldı. Açılışa Türkiye'nin Priş-
tine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve 
Türk Temsil Heyeti Başkanı 
Albay Savaş Yanar'ın yanı sıra 
Kosova Meclis Başkan Yardım-
cısı ve Kosova Demokratik 

Türk Partisi (KDTP) Genel 
Başkanı Fikrim Damka, KDTP 
Milletvekili Fidan Brina Jılta ve 
Prizren Belediye Başkanı 
Mytaher Haskuka da katıldı. 
www.haberler.com sitesine 
göre; Büyükelçi Sakar, Türki-
ye'nin Kosova halkı ile asırlar-
dır var olan kardeşlik ilişkileri-
nin daha da gelişmesi için 
bugünkü gibi eğitim projeleri-
nin önemine işaret etti. Proje-
nin Prizren'de gerçekleşmesi-
nin de daha anlamlı ve özel 
olduğunu söyleyen Sakar, 
"Prizren'deki bütün toplumla-

rın çocuklarının bir arada oku-
duğu bir okulda yapılan iyileş-
tirmeleri bugün hizmete alaca-
ğız. Askerlerimize teşekkür 
ediyoruz. Dünyanın dört bir 
tarafında barışa, istikrara kat-
kıda bulunuyorlar. Kosova'nın 
da istikrarı için Türkiye'nin at-
fettiği önemi somut şekilde or-
taya koyuyorlar." ifadelerini 
kullandı. Prizren Belediye Baş-
kanı Haskuka da benzer proje-
lerin devam etmesi temenni-
sinde bulunarak "Türkiye 
Cumhuriyeti her zaman Priz-
ren ve Kosova halkının ya-

nında olduğunu bu yatırım-
larla ispat ediyor." dedi. Ko-
nuşmaların ardından yenile-
nen sınıfların açılışı yapıldı. 
Davetliler daha sonra öğrenci-
lerle sınıfları gezdi. Türk Tem-
sil Heyet Başkanlığı Sivil As-
ker İş Birliği Projeleri 
kapsamında gerçekleştirilen 
proje ile ana sınıflarının aydın-
latma sistemleri dahil bakım 
ve onarımları gerçekleştirildi, 
masa, sandalye, ayakkabılık ve 
dolap gibi malzemeler alındı 
ve sınıfların zeminleri halıyla 
kaplandı.

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'da sağlık çalı-
şanlarına karşı fiziki 
saldırıların artmasının 

ardından sağlık çalışanları, 
protesto gösterisi düzenleye-
rek Hükümet ve Sağlık Ba-
kanlığı tarafından can güven-
liklerinin sağlanması için 
tedbir alınmasını talep etti. 
Kosova'da sağlık çalışanlarına 
karşı fiziki saldırıların artma-
sının ardından sağlık çalışan-
ları, protesto gösterisi düzen-
leyerek Hükümet ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından can gü-
venliklerinin sağlanması için 
tedbir alınmasını talep etti. 
Yeni tip korona virüs salgını 
ile mücadele eden Kosova'da 
sağlık çalışanlarına karşı fi-
ziki saldırılar artmaya baş-
ladı. Hasta yakınları tarafın-
dan saldırılara maruz kalan 
sağlık çalışanları, ilgili devlet 
kurumları tarafından gerekli 
tedbirlerin alınmaması duru-
munda, vatandaşlara hizmet 

vermenin zorlaşacağına dik-
kat çekti. Kosovalı sağlık çalı-
şanları, seslerini duyurmak 
için Priştine Devlet Hastanesi 
olarak bilinen Kosova Üni-
versite Klinikleri Merkezi'ne 
(QKUK) bağlı Cerrah Kliniği 
avlusunda protesto eylemi 
gerçekleştirdi. Sağlık çalışan-
ları, Hükümet ve Sağlık Ba-
kanlığı tarafından can güven-
liklerinin sağlanması için 
acilen tedbir alınmasını talep 
etti. Çalışma yerlerinde can 
güvenliğinin olmadığına dik-
kat çeken sağlık çalışanları, 
bu hususta Hükümeti duyar-
sız davranmakla suçladı. 
www.haberler.com sitesine 
göre; korona salgını şartla-
rında sağlık hizmetlerinin ak-
samaması için sağlık çalışan-
ları temsilcilerinin katıldığı 
protesto eyleminde konuşan 
Kosova Sağlık Çalışanları 
Sendikası Başkanı Fitim Ha-
volli, hasta yakınlarının sal-
dırgan davranışlarının endişe 
verici boyutlara ulaştığına 
işaret etti. 

Kosovalı sağlıkçılar 
can güvenliği istiyor

LAHEY - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Özel Savcılığı, eski 
Kosova Başbakanı Ramush 
Haradinaj'ın kardeşi Nasim 

Haradinaj'ın ülkesinde tutuklandı-
ğını ve savaş suçlarından yargı-
lanmak üzere Lahey'e getirildiğini 
bildirdi. Merkezi Hollanda'nın 
Lahey kentinde bulunan Kosova 
Özel Savcılığından yapılan açıkla-
mada, Nasim Haradinaj'ın, hak-
kındaki yakalama kararına binaen 
Eulex polisi tarafından gözaltına 
alındığı belirtildi. Haradinaj’ın La-
hey'e ulaştığı ve ilk duruşmaya çı-
kana kadar mahkemenin 
tutuklama merkezinde kalacağı 
ifade edilen açıklamada, şüpheli-
lerin Kosova Ceza Kanunu'na 
göre adaleti engellemek, tanıkları 
tehdit etmek, intikam almak ve 
dava sürecinin gizliliğini ihlalle 
suçlandığı kaydedildi. Savcılık, 
2019'un başından beri 40 eski Ko-
sova Kurtuluş Ordusu (UÇK) 
mensubunu ifade vermeye çağır-
mıştı. Savaş Gazileri Örgütü Baş-

kanı Hysni Gucat, ve UÇK üst 
düzey komutanı Salih Mustafa, 
1998-2000'de işlendiği öne sürülen 
savaş suçları şüphelisi olarak Ko-
sova'da tutuklanmış ve Lahey'e 
gönderilmişti.  Savcılık, Salih 
Mustafa'nın ilk duruşmasının 28 
Eylül'de yapılacağını açıklamıştı. 
Kosova Cumhurbaşkanı ve eski 
UÇK komutanı Hashim Thaçi ile 
eski Meclis Başkanı Kadri Veseli 
hakkında Kosova'daki savaşta 
(1998-1999) insanlığa karşı suç ve 

savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 
24 Haziran'da iddianame hazır-
lanmıştı. Thaçi, Kosova Özel Sav-
cılığı’nca ifadeye çağrılmıştı. 
Lahey'deki ifade sürecinin ardın-
dan ülkesine dönen Thaçi'yi bin-
lerce Kosovalı karşılamıştı. 
Mahkeme, 2019'da "şüpheli" sıfa-
tıyla ifade vermeye Kosova'nın 
eski başbakanlarından Ramush 
Haradinaj'ı da çağırmış, Haradinaj 
bunun ardından görevinden istifa 
etmişti. (AA)

Mamuşalılara sağlık hizmeti 
MAMUŞA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Mamuşa Belediyesi Sağlık 
Müdürlüğü’nün Ekim 
2019’da başlatmış ol-

duğu  ”Evde Sağlık Hizmeti Pro-
jesi” kapsamında yaşlı, ağır ve 
kronik hastalara yönelik Mobil 
Sağlık Ekibi ile ücretsiz sağlık hiz-
meti sunmaya başlamıştı. Beledi-
yenin Sağlık Müdürü Rujdi 
Mazrek’in yaptığı paylaşımda, bi-
rinci yılını dolduran proje kapsa-
mında 1350 hastaya ücretsiz 
sağlık hizmeti gerçekleştirildiğini 
bildirildi. 

www.kosovaport.com sitesinden 
alınan bilgiye göre: Mamuşa Bele-
diye Başkanı Abdülhadi Krasniç 
yaptığı açıklamada, “Yoğun ta-
lepler doğrultusunda, Aile 
Sağlık Merkezimize mua-
yene için gelemeyen 
yaşlı hastalarımız, ağır 
ve kronik hastaları-
mıza yönelik bir proje 
gerçekleştirdik. Bu 
proje kapsamında 
Aile Hekimimizin ra-
poruna göre gerekli 
duyulması durumunda 
hasaya rutin günlük mua-

yene yapılarak gerekli ilaçlar üc-
retsiz verilerek terapiler takip edi-
lecekti. Mobil Sağlık Ekibimiz bu 
güzel projeyi bir senedir başarıyla 

hizmet vererek sürdürmekte-
ler. Bugün projemizin bi-

rinci yıl dönümü ve 
bizler 1350 hastamıza 
ulaşarak evlerinde 
sağlık hizmetini ver-
dik. Proje ile hastala-
rımıza hak etikleri 
hizmeti veriyor hem 

de maddi açıdan da 
yardımda bulunmuş 

oluyoruz”dedi. 
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Türkiye, Ege ve Doğu Akde-
niz'deki sorunların diyalog ile 
çözülmesine yönelik gerekli 

adımları atarken, Yunanistan atış eği-
timleri maksadıyla Türkiye'nin so-
rumluluk sahasında geniş bir alanı 
kapsayan 2 yeni NAVTEX yayımladı. 
Bunun üzerine Türkiye de ilan edilen 
sahaların Antalya NAVTEX İstas-
yonu sorumluluk sahasında oldu-
ğunu belirterek, bu NAVTEX 
ilanlarını kendisi tekrar yayınladı. 
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türki-
ye'nin sorumluluk sahasında olan 
bölgede 2 NAVTEX ilan etti. Doğu 
Akdeniz'de sorunların diyalog ile çö-
zülmesine yönelik adımların atıldığı 
bir dönemde Yunanistan tarafından 
gerçekleştirilen bu provokasyon üze-
rine Türkiye, kendi sorumluluk saha-
sında olan söz konusu alanlar için 
yeniden NAVTEX yayımladı. An-
talya NAVTEX İstasyonu tarafından 
yapılan duyuruda, Türk NAVTEX 
servis sahası içindeki bir alana ilişkin 
yetkisiz bir istasyon tarafından du-
yuru yayımlandığı, söz konusu duyu-
runun yetkili olan Antalya NAVTEX 
İstasyonu tarafından yeniden yayım-
landığı bildirildi. Duyuruda, 6 ve 8 

Ekim'de Doğu Akdeniz'de belirtilen 
sahalarda atış eğitimleri yapılacağı 
ifade edildi. Güvenlik kaynakları, Yu-
nanistan tarafından atış eğitimleri 
maksadıyla Doğu Akdeniz'de geniş 
bir alanda ve yetkisiz bir istasyon ta-
rafından ilan edilen söz konusu 
NAVTEX'lerin sorunların çözümüne 

değil, bölgede gerginliğin artmasına 
neden olacağını ifade etti. Türki-
ye'nin, Ege ve Doğu Akdeniz'deki so-
runların uluslararası hukuk, diyalog 
ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözü-
münden yana olduğunu kaydeden 
kaynaklar, Türkiye'nin bu konuda 
birçok adım attığını, çözüme katkı 

sağlayabilmek adına bazı askeri tatbi-
katların kapsamını azaltmayı, bazıla-
rını ise ertelemeyi dahi 
değerlendirdiğini bildirdi. Kaynaklar, 
Türkiye'nin tüm bu iyi niyetli adımla-
rına karşılık Yunanistan'ın ise diyalog 
masasını devirme gayreti içinde oldu-
ğunu vurguladı. (AA)

Dünya gündemini tahrikkar tutumuyla meşgul eden Yu-
nanistan diyalog sürerken yeni bir provokasyona imza attı

Ramazan KURŞUNLU

TÜRK FUTBOLUNUN  
YAPISAL  

SORUNLARI

Bugün yaşananların arka planında futbolun bün-
yesel sorunları yer alıyor. 
 

Türk futbolunun bugün içinde bulunduğu 
kaotik ortam, mevcut sorunlara bırakın 
çözüm bulmayı aksine sorunlara yeni so-

runlar ekliyor. 
 
Türk futbolunun ana sorunları 90 yıllardan sonra 
giderek parasallaşan, ticarileşen ve bunun sonu-
cunda da endüstriyel bir karaktere bürünen fut-
bol doğal olarak, Türk futbolunda yapısal 
dönüşümlere yol açtı. Bu durum zaman içinde 
bazı sorunları da beraberinde getirdi. 
 
Bütün bunları ele alırsak; 
 
– kontrolsüz transfer/ personel harcamaları 
 
– yetersiz kulüp tesisleri 
 
– kulüplerin artan borçları 
 
– kurumsal yönetim yetersizliği 
 
– sportif altyapıların eksikliği 
 
– yetersiz kalan dernekler kanunun 
 
– hukuksal ve yönetsel yetersizlik 
 
– futbolumuzun gelişimine katkı sağlayacak en-
telektüel çalışma yetersizliği; 
 
Gibi konular karşımıza çıkıyor. 
 
Bu durum kulüplerimizin inanılmaz şekilde borç 
batağına sürüklendiği hepimiz görüyoruz. 
 
Yanlış transfer politikalarının neden olduğu so-
nuçlar ve öz kaynakları eritmesine neden oluyor. 
 
Temel finansman olumsuzluklar, bu süreçte pa-
rasal gelirlerimiz artarken, sportif performans ise 
aynı gelişmeyi gösterememektedir. Futbolu-
muzda bir verimlilik ve etkinlik sorunu oldu-
ğunu da ortaya koyuyor. 
 
85 milyon ülke nüfusuna ulaştığımız şu dö-
nemde önemli sayılabilecek parasal gelire sahip 
olmamıza karşın, yetenek havuzumuzu iyi kulla-
namıyoruz ve yeni yetenekler bulamıyoruz. 
 
Her halde futbolda bu kadar yatırım yapan başka 
bir ülke yoktur. Her geçen gün gelir artıyor ama 
kontrolsüz bir harcama var. 
 
O yüzden ülke futbolu olarak istenilen seviyeye 
gelemiyoruz, Türkiye’yi bir futbol ülkesi yapa-
mıyoruz. 
 
Son yıllarda Ülkemizde inanılmaz statlar yapıldı 
bunlardan hepimiz mutluyuz. 
 
Ama bizim önce çalışabilecek sahalar, sonra ya-
rışabilecek statlara ihtiyacımız var. 
 
Çoğu kulüplerimizin tesisleri içler acısı bu du-
ruma biran evvel el atılmalıdır. 
 
Başarıya giden yolda ortaya konulmuş değişik 
varyasyonlardan oluşan sağlam bir stratejimiz 
yok. Hat safhada konsantrasyon eksikliğimiz 
var. Genel olarak sonuca yönelik etkin ve doğru 
stratejiler kuramıyoruz. 
 
Kendimize özgü bir model oluşturamıyoruz. 
Vizyonda ve misyonda çok ciddi sıkıntılarımız 
var. Hepimiz iyi bildiğimizi düşünüyor, hataları-
mızdan ders çıkartmıyoruz. 
 
Ve Futbolumuzda sorunlar birikiyor ama çö-
zümlenemiyor. 
 
Oysa bugün futbolun tüm aktörlerinin ortak 
amaç ve hedefleri, Türk futbolunun sportif ve 
mali olarak daha üst seviyeye taşınması olduğu 
halde, bu bileşenlerin bugünkü yapılanış ve nite-
liksel yapıları ne yazık ki buna izin vermiyor. 
Avrupa’nın ve Dünyanın yükselen bir değeri 
olarak, endüstri haline gelen futboldan sportif ve 
mali anlamda maksimum payı alabilen yollarını 
aramalıydı…Türk futbolunun çıkar yolu bura-
dan geçiyor..Yoksa önümüzdeki yıllarda da Av-
rupa kulüpleri ile rekabet edebilmemiz mümkün 
olamayacak. 
 
Yapılması gereken; 
 
Futbolumuzun rekabetçi dengesini doğal dina-
miklerle yükseltip kaliteyi arttırmak.Denge reka-
betini maksimize, haksız rekabeti ise minimize 
eden bir ortam sağlamaktır. 
 
O yüzden tek çare özkaynağımız olan 
 
ALT YAPIYA yoğunlaşmaktır

FİLİBE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan’ın güneydoğu-
sundaki Filibe kentinde 
14'üncüsü düzenlenen 

Hemus  2020 Savunma Sanayi, 
Terörle Mücadele ve Güvenlik 
Fuarı törenle açıldı. Eski Hava 
Kuvvetleri Komutanı olan Bulga-
ristan Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, fuarda Türkiye’yi temsil 
eden Otokar standını ziyaretinde 
"Türkiye’nin katılımı muhteşem." 
dedi. Savunma Bakan Yardımcısı 
Anatoliyi Veliçkov da dünyada 
30 büyük savunma fuarından 
18’inin Kovid-19 salgını nede-

niyle iptal edildiğini ya da erte-
lendiğini ancak Bulgaristan’ın 
Hemus 2020’yi gerçekleştirmeye 
karar verdiğini söyledi. AA mu-
habirine konuşan Türkiye’nin Fi-
libe Başkonsolosu Hüseyin 
Ergani, "Dost, komşu ve müttefi-
kimiz Bulgaristan’ın bu etkinli-
ğinde güçlü bir katılım sergiledik. 
Savunma sanayimiz dünya stan-
dartlarında oldukça iyi bir yere 
sahip." dedi. Uluslararası Filibe 
Fuarı alanındaki fuara 19 ülkeden 
90’a yakın şirket katıldı. Irak ve 
Kamerun savunma bakanlarının 
da iştirak ettiği fuara 15 ülke as-
keri heyet gönderdi. (AA)

Çözüme yaklaştık derken 
Komşu’dan yeni bir tahrika

Bulgaristan’da 14. Hemus 2020  
Savunma Sanayi Fuarı açıldı

FİLİBE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Hırvatistan'ı ziyaret eden 
ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo, F-16 savaş uçak-

larının alımı noktasında son kara-
rın Hırvatistan hükümetine ait 
olduğunu, kendilerinin ise uygun 
finansal koşullar sunacağını ifade 
etti. Pompeo, Dubrovnik şehrinde 
Başbakan Andrej Plenkovic ile 
görüştü. Pompeo,  Hırvatistan ile 
son derece iyi ilişkilere sahip ol-
duklarını belirterek, NATO bün-
yesindeki ortak çalışmalarından 
ve mali yükümlülükleri yerine ge-
tirmesinden dolayı Hırvatistan'a 
teşekkür etti. Görüşmede birçok 
konuyu ele aldıklarını aktaran 
Pompeo, Hırvatistan vatandaşları-
nın ABD'ye vizesiz seyahat edebil-

mesi noktasında da iş birliğini 
sürdüreceklerini söyledi. Pompeo,  
Hırvatistan'a F-16 savaş uçakları-
nın satışı konusunun liderler dü-
zeyinde ele alındığını aktararak, 

"Savaş uçaklarının alımı nokta-
sında son kararı Hırvatistan hükü-
meti verecektir. Biz de uygun 
finansal koşullar sağlayacağız. 
Halkı adına egemen kararlar al-

mayı ülkenin kendisine bırakıyo-
ruz." değerlendirmesinde bu-
lundu. Bölge ülkelerinden Kosova 
ile Sırbistan arasında imzalanan 
ekonomik normalleşme anlaşma-
sına da değinen Pompeo, ABD'nin 
Balkanlar'daki gelişmeleri uzaktan 
takip etmek yerine gelişmelere 
dahil olmaktan yana olduğunu 
vurguladı. Plenkovic de görüş-
mede ikili ilişkilerin yanı sıra 
NATO bünyesindeki ortaklık ve 
askeri uçak alımı konularının da 
ele alındığını aktardı. Hırvatis-
tan'ın vize muafiyeti noktasında 
gerekli tüm koşulları yerine getir-
diğini kaydeden Plenkovic, Hırva-
tistanvatandaşlarının gelecek 
birkaç ay içinde  ABD'ye vizesiz 
seyahat edebileceğine inandığını 
söyledi. (AA)

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO  
BAŞBAKAN PLENKOVİC İLE GÖRÜŞTÜ

TİKA’dan Kuzey Makedonya’daki ilkokullara Kovid-19'a karşı destek
BÜKREŞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey 
Makedonya’daki ilkokullara yeni 

tip korona virüs salgınıyla mücadele 
kapsamında dezenfektan standı ve te-
massız ateş ölçer desteğinde bulundu. 

TİKA ve Kuzey Makedonya Eğitim ve 
Bilim Bakanlığı iş birliğinde başkent 
Üsküp'teki Butel Belediyesinde bulu-
nan "Petar Zdravkovski-Penko" ilk-
okulunda düzenlenen dağıtım 
törenine Türkiye’nin Üsküp Büyükel-
çisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey 
Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı 

Mila Carovska, TİKA Üsküp Koordi-
natörü Halim Ömer Söğüt, Butel Bele-
diye Başkanı Velimir Smilevski, 
Makedonya Türk Sivil Toplum Teşki-
latları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Baş-
kanı Hüsrev Emin, Okul Müdürü Enis 
Mehmeti, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı. Eğitim ve Bilim Bakanı Ca-

rovska basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılı-
nın ikinci gününde okulda fiziki katı-
lımla ders, sağlık protokollerinin 
uygulanması, öğretmenlerin süreçten 
memnuniyetleri, çevrimiçi eğitim gibi 
konularda incelemelerde bulundukla-
rını söyledi. 

ramez.kursunlu@hotmail.com
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Fikrim Damka çok net 
konuştu ve şunları 
söyledi: Ortağı oldu-

ğumuz bu hükümette 
KDTP'nin tutumu çok net-
tir. Hükümet tarafından 
olası bir adım atılırsa bir 
büyükelçi atandığı takdirde 
KDTP koalisyon ortaklıktan 
çekilecektir. Bunun başka 
izahı yoktur ve olmayacak-
tır. Ben başbakanla da önü-
müzdeki günlerde 
görüşeceğim zaten Meclis-
teki konuşmamda da bunu 
söyledim. Kendisine bunu 
bizzat partimizin tu¬tumu 
olduğunu ifade edece-ğim."  
KDTP’nin koalisyondan çe-
kilmesi, Kosova’da hükü-
metin düşmesine neden 
olur. KDTP’nin bu açıkla-
ması çok cesaretli ve saygın 
bir tutum olarak dikkat çe-
kiyor. Belli ki bu karar Tür-
kiye ile birlikte alınmış. 
Diğer yandan başka bir il-
ginç açıklama da Sırbis-
tan’dan geldi. İsrail'in 
Kosova'yla ilişkileri nor-
malleştirme anlaşmasına 
varması halinde Sırbistan 
yönetiminin Tel Aviv'deki 
büyükelçiliğini Kudüs'e ta-
şımayacağı bildirildi.  Sır-
bistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic'e yakın 
olduğu söylenen ve adı 
açıklanmayan bir yetkili, Je-
rusalem Post gazetesine 
verdiği demeçte, İsrail'in 
Kosova'yı tanıyacağı şeklin-
deki açıklamalara ilişkin 
değerlendirme-
lerde bulundu.  
Sırp yetkili, 
İsrail'in 
Kosova'yı 
tanıma-
sının 
Belgrad 
ile Tel 
Aviv 
arasın-
daki 
ilişkilere 
zarar ve-
rebileceğini 
belirterek, 
"İsrail, Koso-
va'yı bağımsız bir 
devlet olarak tanırsa Sırbis-
tan, büyükelçiliğini Ku-
düs'e taşımayacak. Ayrıca 
bu adım İsrail ile Sırbistan 
arasındaki ilişkilere zarar 
verebilir ve asla aynı şe-
kilde olmaz. Bu kadar 
basit." ifadelerini kullandı.  
Bütün bu gelişmelerden 
sonra söyleyebilirim ki; Ko-
sova oldukça zor bir du-
rumda olacak ve Kudüs’te 
Büyükelçilik açamayacak 
gibi görünüyor. Diğer taraf-
tan da aksi bir durumda 
daha önce Kosova’yı tanı-
yan bazı ülkeler bu kararla-
rını gözden geçirebilir ve 
hatta tanıma kararından 
vazgeçebilirler. Kosova’nın 

Sırbistan ile anlaşma son-
rası Kudüs’e Büyükelçilik 
açma kararı Türkiye’de çok 
büyük tepkilere neden 
oldu. Kosova’nın bu kara-
rına şaşıran ve üzülen çok 
sayıda insan var. Bazı Ar-
navut yorumcular, olaya 
böyle bakmayın, olayın 
başka bir yüzü de var di-
yorlar. Tamam, şimdi de 
onların penceresinden de 
bakalım. Bazı Arnavut kar-
deşlerimizden, Sırbistan’a 

ses çıkartmayıp sadece 
Kosova’yı eleşti-

ren Boşnak 
dernekle-

rine ve 
bazı Ru-
meli 
Der-
nekle-
rine 
tepkiler 
var. Bu 

arkadaş-
lar, Sırp-

lar, 
Balkanlarda 

en büyük 
zulmü Boşnaklara 

yaptılar ancak Boşnak 
Dernekleri neden Sırbis-
tan’ı eleştiremiyorlar, diye 
soruyorlar? Evet, Sırbis-
tan’a da tepki gösterilmeli 
ancak bir Hıristiyan ülke 
olarak Sırbistan’ın Kudüs’te 
Büyükelçilik açmasıyla bir 
Müslüman ülke olarak Ko-
sova’nın Büyükelçilik aç-
ması aynı şey değil.  
 

NETANYAHU  
DURMUYOR 

 
Nitekim İsrail Başbakanı 
akabinde hemen şu açıkla-
mayı yapması manidar. 
“ Kosova, Kudüs’te büyük-
elçilik açan nüfusunun 

büyük bölümü Müslüman 
ilk ülke olacak”.  
Netenyahu, Sırbistan’ın Ku-
düs’te Büyükelçilik açma-
sına değinmiyor ama 
Kosova’yı özellikle belirti-
yor. Bazı Arnavut kardeşle-
rimiz, Filistin bize destek 
vermedi, zamanında Sad-
dam Sırplara uçakları için 
yakıt verdi ve onlar bizi 
bombaladılar, Kaddafi de 
aynı şekilde Sırplara destek 
vermişti, bunlara tepkimiz 
var deyip bir yönüyle Arap 
dünyasına tepki gösteriyor-
lar. Nitekim, 2018 yılında 

Dubai’de yapılan toplantıda 
Kosova’nın İnterpol üyeliği 
az bir farkla kabul edilmedi. 
Bu toplantıda Filistin’in de 
red kararı verdiği konuşu-
luyor. Ayrıca Filistin, Koso-
va’yı halen tanımadı 

görülüyor. Kosova halkı, 
Türk halkı gibi düşünmü-
yor. Bir Kosovalı olarak on-
lara zaman zaman kızsam 
da sonradan çekimser kalı-
yorum. Bizler, Türkiye’de 
aldığımız eğitim ve yaşam 
şekliyle Kudüs’ü ikinci ke-
bemiz olarak manevi bir 
saygıyla ayrı bir şekilde se-
viyoruz. Ya da Filistinli kar-
deşlerimizi İsrail tarafından 
yapılan zulme karşı bir 
mağdur edilmiş İslam kar-
deşimiz olarak görüp sevi-
yoruz. Ama Kosova halkı 
bu şeklide düşünmüyor. Ya 

da belki onlar farklı düşü-
nüyorlar. Belki Kosova için 
bundan farklı çıkarlar var. 
Bu durumu sevmeyebiliriz 
ama saygı göstermek zo-
rundayız. En azından 
şimdi. Neden biliyor musu-
nuz? Bakın Peygamber 
efendimiz ’in şu  (SAV) şu 
hadisesi çok önemli bir ör-
nektir. Bir gün efendimiz 
(SAV) Taife gider ve 
İslam’ı tebliğ eder. Taif 
halkı ona (SAV) taşlarla 
cevap verir, mübarek ka-
nını akıtırlar. Bu olayın 
hemen akabinde Cebrâil 
aleyhisselam gelir, Rabbi-
mizin selamını getirir ve 
der ki: "İman etmeyen ka-
vimlerin tamamı helâk ol-
dular. Habibim isterse 
kendisi ile beraber iman 
edenler çıksın! Ben dağlara 
hükmeden meleklere emre-
derim, etraftaki iki dağı 
birleştirir ve hepsini yok 
ederler." 
Âlemlere rahmet olarak 
gönderilen Sevgili Peygam-
berimiz buna razı olmaz. 
Der ki: 
"Hayır ya Rabbi! Bunlar 
bilmiyorlar, bilselerdi 

böyle yapmazlardı. Belki 
ileride bu inatlarından vaz-
geçer ve imanla şereflenir-
ler. Olabilir ki, bunların 
zürriyetinden dinimize hiz-
met eden bir nesil meydana 
gelir..." 
O günkü Tariflilerin inadı 
bugünkü Arnavutların ina-
dından daha etkin olamaz. 
Bir diplomat ile bu konuyu 
istişare ediyordum. Koso-
valılara kızmayın dedi. Bir 
zamanlar biz Türkiye ola-
rak Cezayir’de katliam 
yapan Fransa’yı Cezayir’e 
karşı desteklemiştik. Ceza-

yir’i tanımamıştık.  Diğer 
yanda Kosova’ya gelene 
kadar İsrail’e direkt destek 
veren Mısır ve Birleşik 
Arap emirlikleri gibi Müs-
lüman devletler var. Bütün 
bunlar Kosova’yı tabi ki 
haklı çıkarmıyor ama sab-
retmemize neden oluyor.  
Kosovalıların önce şunu iyi 
bilmesi gerekiyor. Olayın 
Filistin’den önce burası 
önemlidir.  İslam düşmanı 
Yahudilerin, İslam’ın kut-
sal gördüğü Kudüs’ü işgal 
etmeleri ve burayı göstere 
göstere başkent yaparak 
tescil etmek istemeleri her 
Müslüman gibi bizim de 
üzülmemize neden oluyor. 
İsrail, bugün Kudüs’ü isti-
yor yarın Türkiye’deki ken-
dine göre kutsal yerleri, 
daha sonra  sıra Kosova’ya 
gelecektir. Hiç merak etme-
yin. Bir Kosovalı araştır-
macı ile Sırbistan- Kosova 
arasındaki anlaşmayı ana-
liz ettik. Bu anlaşmaya biz 
çok kızıyor olsak ta, onların 
baktığı başka bir kapı var. 
 
DEVAM EDECEK... 

SırbiStan-KoSova  
anlaşmasının analizi
ABD’nin (Trump’ın seçim şovu) siyasi oyunları ile Kosova ve Sırbistan temsilcileri baş-
kent Washington’da bir araya getirilerek adeta bir oldubitti ile görünürde bir eko-
nomik anlaşma imzalatılma gayesiyle İsrail’in sinsi planlarının oyuncağı yapıldılar

Biz bu acıyı Hocalı’dan beri çok 
beri öyle derinden hissediyoruz 
ki.. Ermenistan’ın 

Pazar sabahı saat 6 sularında saldırıp 
asker ve sivilleri şehit etmesinin ardın-
dan Azerbaycan kuvvetlerinin müthiş 
karşı savunması ve misliyle karşılık 
vermesiyle dünya gündemine oturdu. 
Peki Dağlık Karabağ neresidir? Dağlık 
Karabağ Sorunu nedir? Dağlık Kara-
bağ, Güney Kafkasya'da hukuken 
Azerbaycan'a bağlı ancak de facto ola-
rak hiçbir ülke tarafından tanınmayan 
Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin ege-
menliği altında bulunan tarihi bölgeye 
verilen isim. Dağlık Karabağ sorunu, 
Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde 
Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia 
etmesiyle başladı. Ermeniler, 1991'de 
Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve 
Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, 
Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de 
ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağ-
dam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, 
Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali iz-
ledi. Bunun sonucu olarak 1 milyon 
Azerbaycanlı Türk göç etmek zorunda 
kaldı. Evlerinden, yurtlarından sevdik-
lerinden ayrı kaldı. Bu işgal Azerbay-
can topraklarının yüzde 20’sini 
oluşturmaktaydı. Aslında Azerbaycan 
ile Ermenistan'daki, Karabağ’daki ça-
tışmalar 1988’de Sovyet döneminde 
başladı. Bu dönemde Azerbaycan 
Türklerinin nüfusu göçler nedeniyle 
yüzde 20’ye kadar geriledi. 1991’de 
bölgede kalan Azerbaycan Türkle-
ri’nin boykot ettiği referandumda Er-
meniler, Azerbaycan’dan ayrılma 
yönünde oy kullandı... 
 

NEDEN ÖNEMLİ? 
 
 Peki bu bölge neden bu kadar önemli? 
Çünkü Petrol kaynakları ve doğalgaz 
boru hatlarından dolayı büyük bir 
öneme sahip. Ermenistan’ın da deste-
ğiyle Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığı 
ilan edildi. Uluslar arası toplum tara-
fından tanınmadı. Savaş başladı. İki 
ülke dağlık Karabağ sorunu nedeniyle 
20 binden fazla kayıp verdi. Yukarıda 
da belirttiğimiz gibi yaklaşık bir mil-
yon Azerbaycan 
Türkü zorla göç etmek zorunda kaldı... 
4-5 Mayıs 1994'te Azerbaycan ve Er-
menistan, Bişkek te Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu Parlamentolararası 
Meclisi, Kırgızistan Parlamantosu 
Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Ba-
kanlığı’nın inisiyatifiyle "Bişkek Pro-
tokolü" olarak bilinen ateşkes 
anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes, 
kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda 
binlerce asker öldü. 
Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan 
anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ soru-
nunun 
barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve 
taraflar arasında aracılık etmek ama-
cıyla 1992'de kuruldu. Eş başkanlığını 
Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü 
AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 28 
yılda birçok girişimde bulunmasına 
rağmen Dağlık Karabağ sorununun çö-
zümüne yönelik somut neticeler elde 
edemedi. Şimdi ne mi oldu? Bence Er-
menistan ava giderken avlandı. Azer-
baycan ordusu Ermenistan işgalini 
adım adım geri püskürtüyor. Seferber-
lik ilan edildi. İnşallah sefer bizden 
zafer Allah tan..

Ergun DUR

KARABAĞ’DA  
NE OLMUŞTU?  
NE OLUYOR?
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24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar 
Merkezi (BASAM) Başkanı
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BAŞKAN İDUĞ’A ‘OK’ HEDİYESİ 

Kendi emperyal amaçlarını gerçekleştir-
mek amacıyla Osmanlı’nın imparator-
luğunu Orta Asya ve Kafkasya’dan 

koparmak için 19.yüzyılda güneye sarkan 
Rusya, Azerbaycan’ı etkisi altına almıştı. 
1918’de kısa süren bağımsızlığı sonrasında 
Sovyet etkisinde geçen uzun yıllar, 30 Ağustos 
1991 tarihinde Azerbaycan’ın bağımsızlık ila-
nıyla başka bir boyut kazandı. 18 Ekim 
1991'de, Azerbaycan Yüksek Sovyeti (şimdiki 
Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi),  
Azerbaycan'ın Bağımsızlık Deklarasyonuyla 
ilgili bir Anayasa Yasasını kabul etti.  9 Kasım 
1991'de tanıyan ilk devlet Türkiye oldu. 
Diplomatik ilişkiler 14 Ocak 1992'de kuruldu. 
Bağımsızlığın ilanıyla Ayaz Muttalibov (1990-
1992), Yakub Memmedov (1992), Ebulfez 
Elçibey (1992-1993), Haydar Aliyev (1993-
2003), İlham Aliyev (2003’ten bugüne) 
dönemleri yaşanmıştır. Mutellibov Rusya yan-
lısı davrandığı için; Elçibey ise Rusya karşıtı 
davrandığı için iktidarlarını kaybetmişlerdir. 
Aliyev iktidarları ise denge politikasıyla dış 
güçlerin olumsuz etkilerinden uzak tutmayı 
öncelemiştir. 
1991’de Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’a 
bağlı olmasına karşı çıkarak saldıran 
Ermenistan, bölgede bulunan Hankendi 
(27.12.1991), Hocalı (25.02.1992), Şuşa 
(08.05.1992), Laçin (18.05.1992), Hocavend 
(02.10.1992), Kelbecer (02.04.1993), Ağdere 
(07.07.1993), Ağdam (23.07.1993), Cebrail 
(23.08.1993), Fuzuli (23.08.1993), Gubadlı 
(31.08.1993) Zengilan (29.10.1993) gibi yerle-
şim birimini işgal ederken, sivil masum halka 
karşı resmen soykırım yapmış, 20 bin şehit ve 
çok sayıda gazinin yanında, bir buçuk milyon 
insan evsiz barksız kalarak topraklarını terket-
mek zorunda kalmıştı. 
 

27 SENE ÖNCESİ 
 
Geçen Pazar sabahı Azerbaycan’a saldırıları 
medyada yer alınca, 27 sene öncesi yaşadıkla-
rım gözümün önünde canlandı. Komünizm 
çökmüş, Sovyetler Birliği dağılmış ve ordusu 
tüm peyklerinden çekilmişti. Onlarca yıl 
boyunca sosyal, eknomik ve siyasi sistemde 
yarattığı komünist rejimin yarattığı tahribatın 
etkileri çok derin izler bırakmıştı. Diğer 
Cumhuriyetlerde olduğu gibi, 70 sene Sovyet 
terkibinde kalmış olan Azerbaycan’da da 
bağımsız devlet kurumları, bürokrasi, sanayi ve 
serbest ticaret gelişmemiş ve yatırımcı yokluğu 
ilk başlarda sıkıntı yaratmışsa da zaman içinde 
bu eksiklerini kapatmıştır.  
Yıllar boyu içlerinde biriktirdikleri kin ve nef-
retle pusuda bekleyen Ermeniler, Karabağın 
kendilerine ait olduğu iddiasıyla Sovyetlerin 
dağılışına hazırlıksız yakalanan Azerbaycan 
topraklarına saldırmış ve yüzde yirmisini işgal 
etmişlerdi. Ülkede siyasi istikrarsızlığın yaşan-
dığı bir dönemdi. 70 yıllık hasretin özlemiyle 
Aralık ilçesi Dilucu bölgesinden 
Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine 
geçtik ve kardeşlerimizle buluştuk.  Koşulların 
olumsuzluğuna rağmen ilk işimiz çok bozuk 
olan moral ve motivasyonu süratle geri kazan-
dırmaktı. Gönül kapılarını sonuna kadar bize 
açan Azerbaycan Türkleri’nin derdi bizim der-
dimizdi. Süratle toparlanan ordu daha ilk ayı-
mızda mevzi başarılara imza atmaya başlamıştı 
bile. Geçen süre içinde, teşkilatlanmasını 
tamamlayan, eğitim, atış ve tatbikatlarıyla 
muharebe yeteneğini geliştiren, yeni silah ve 
teçhizatını yenileyen gelişen ekonomisiyle çok 
daha güçlü hale gelen Azerbaycan için artık 
sonuç alma zamanı gelmişti. Azerbaycan’ın 
konumu nedeniyle dış politikasını şekillendirir-
ken hem bölgesel hem de küresel aktörlerin 
çıkar çatışmalarının arasında kalmaktadır. 
Terör örgütleriyle netice alamayanlar, Doğu 
Akdeniz'de Yunanistan'ı şımartıyor, 
Kafkaslarda Ermenistan'ı kışkırtıyorlar. 
Türkiye'nin Ortadoğu'da Emperyalizme diren-
mesi, Azarbaycanlı kardeslerimizinde Karabağ 
ve çevresindeki haklarından vazgeçmemesi  
saldırının bir başka sebebi. 
  
Ermenistan’ın uluslararası hukuku hiçe saya-
rak, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini 
oluşturan Karabağ'ı işgali bugüne kadar çözü-
lememiş, kalplerde acı bir yara oluşturmuştu. 
Türk düşmanlığıyla beslenen Ermeni azgınlığı 
giderek küstahlaşmakta ve zaman zaman sınır 
bölgelerinde saldırılarını sürdürmekteydi. Ama 
bu sefer evdeki hesap çarşıya uymamış ve şid-
detli bir karşılık verilmesi nedeniyle Ermeni 
ordusu çok büyük kayıplar vererek dağılmış ve 
panik başlamıştır. 
PKK/PYD de dahil bize karşı terör örgütleri-
nin, Rusya, İran, Fransa ve ABD'nin destekle-
diği, silah verdiği Ermenistan karşısında maale-
sef sözde din kardeşimiz olacak Müslüman 
ülkelerden hiç bir destek gelmediği gibi düş-
manlık görmek çok üzücü... 
Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan 
savaşa ‘barışçıl çözüm’ bulma amacıyla oluştu-
rulan Fransa, Rusya ve ABD’den oluşan 
Minsk Grubu, bugüne kadar havanda su döv-
müş ve hiç bir çözüm üretememiştir. Ermeniler 
işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını terket-
meden bu konuda hiç bir çözüm kabul edile-
mez. Azerbaycan Devleti çok daha süratli hare-
ket etmeli, yabancılar fazla müdahil olmadan 
kendi toraklarını Ermeni işgalinden kurtarmalı-
dırlar.  
Bu konuda sonuna kadar sizinleyiz can 
Azerbaycan.

Süheyl ÇOBANOĞLU

SENİNLEYİZ   
AZERBAYCANKonak’ta can  

dostlara sürpriz

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Belaruslu sanatçı Sergei 
Oganov tarafından Türkiye 
ve Yunanistan halkları ara-

sında dostluk köprüsü oluştura-
cak heykel, Buca Kasaplar 
Meydanı’na yerleştirilecek. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, Lozan 
Mübadelesi’nin anısına Buca 
Kasaplar Meydanı’na yerleştirile-
cek Mübadele Heykeli’nin yapı-
mı için çalışmaları başlattı. 8. 
Uluslararası İzmir Heykel 
Çalıştayı’nda jüri tarafından 
uygulanmaya değer bulunan eser 

Belaruslu sanatçı Sergei Oganov 
tarafından Kültürpark Atlas 
Pavyonu’nda hazırlanıyor. 
 

DOSTLUK KÖPRÜSÜ 
 
Mübadele Heykeli, bir tarihi 
ölümsüzleştirirken Türkiye ve 
Yunanistan halkları arasında 
dostluk köprüsü de oluşturacak. 
Büyükşehir tarafından düzenle-
nen 8. Uluslararası İzmir Heykel 
Çalıştayı’nın Ocak ayında yapı-
lan birinci bölümünde 
“Mübadele” temasıyla 47 eser 
içinden seçilen “The Doors of 
The Native Home” adlı yapıt 
uygulama aşamasına geçti.

Konak Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, başta mama 
ve mama kabı olmak üzere sokak hayvanlarının ihtiyaçları için hazırlanan 

hediyelerle hem can dostları sevindirdi hem de farkındalık yarattı

Türk – Yunan Mübadelesi 
heykelle ölümsüzleşecek

suheylc@yahoo.com

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Konak Belediyesi, 4 Ekim 
Dünya Hayvanları Koruma 
Günü için sivil toplum kuru-

luşları, muhtarlar ve vatandaşlarla 
el ele verdi; içinde sokak hayvanla-
rının ihtiyacına yönelik malzemele-
rin yer aldığı yüzlerce koli, Konaklı 
sevimli dostlar ile buluştu. Konak 
Belediye Başkanı Abdül Batur, 
Hayvan Hakları Federasyonu 
(HAYTAP) İzmir temsilcisi Esin 
Önder ve HAYTAP üyeleri ile bir-
likte Veteriner İşleri Müdürlüğüne 
giderek yürütülen çalışmayı yerinde 
inceledi. “Sokaktaki canlarımız için 
verdiğimiz hizmeti hayvan severler 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
sürekli iletişim halinde yürütüyo-
ruz. Bu anlamda HAYTAP bizim 
için çok önemli” diyen Başkan 
Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Hayvanları Koruma Günü senede 
bir gün, ancak biz şehrimizin sokak-

larını yuva bilen sevimli dostlarımı-
zı her gün koruyor, onların sağlığı 
ve uzun yaşamaları için çalışıyoruz. 
Dünya Hayvanları Koruma 
Günü’nde esas amacımız farkında-
lık yaratmak ve özellikle çocukları-
mız başta olmak üzere tüm Konak 
halkının duyarlılığını artırmak.” 
 

HAYTAP’TAN TAM NOT 
 
HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin 
Önder de yapılan çalışmalardan ve 
Konak Belediyesi ile işbirliği yap-
maktan mutluluk duyduklarını 
ifade etti. Kedi evleri üzerinde yer 
alan HAYTAP logosu ve bilgilendi-
rici tasarımlara dikkat çeken Önder, 
“Konak Belediyesi ile her zaman 
işbirliği içinde çalışıyoruz. Yapılan 
kedi evleri bizim için sürpriz oldu. 
Üstlerinde bilgilendirici tasarımları-
mızı ve logomuzu görmek hem 
duygulandırdı hem de gurur duy-
duk. Konak Belediyesi’nin çalışma-
ları diğer belediyelere de örnek 
olsun” dedi.

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bornova Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa İduğ, İzmir Okçuluk 
Spor Kulübü Derneği Başkanı 

Cemal Onan ve kulüp üyelerini 
Dramalılar Köşkü’nde ağırladı. 
Ziyarette kulüp çalışmaları hakkın-
da bilgi alan İduğ’a Onan, gelenek-
sel ok hediye ederek atış yapmanın 
tekniklerini gösterdi.  Ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan İduğ,“Okçuluk ata sporları-
mızdan biri ve bunu gelecek nesille-
re aktarmak çok önemli. Sizler bu 
kültürümüze sahip çıkıyorsunuz” 
dedi. Okçuluk sporunun yaygınlaş-
tırılması gerektiğini de belirten 
Başkan Mustafa İduğ, 
“Kulübünüzün bu konuda yaptığı 
çalışmaları takip ediyoruz. Sizleri 
tebrik ediyor ve başarılar diliyo-
rum" diye konuştu.  Kulüp Başkanı 
Cemal Onan ise ilk okçuluk kulü-

bünün 1937 tarihinde Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 
kurulduğunu hatırlatarak, “Büyük 
Atatürk, ‘milli sporumuz okçulu-
ğun canlandırılması, gelişmesi ve 
eski şöhretine yeniden sahip olabil-
mesi’ için çalışma yapılmalı. 
Bornova Belediyesi spor alanında 
çok çeşitli başarılı çalışmalar imza 
atıyor. Her yaştan kişinin yapabile-
ceği bu spor ile ilgili yapılacak tüm 
çalışmalara katkı koyabiliriz” dedi.

Bağcılar’da AVM’lere sıkı denetleme vardı
İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İçişleri Bakanlığı’nın "Kovid-19 
Tedbirleri” genelgesi çerçevesinde 
“Sağlık için hepimiz için” motto-

suyla yaşam alanlarını kapsayan de-
netimler ara vermeden devam ediyor. 
İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ve 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı’nın öncülük ettiği denetim 
ekibi ilçede hizmet veren AVM’leri 
denetledi. Denetmenler, alışveriş mer-
kezindeki işyerlerinde ateş ölçümü, 
sosyal mesafe, maske ve hijyen hu-
suslarına dikkat etti. Yapılan kontrol-
lerde hem çalışanların hem de müşte-
rilerin çoğunluğunun kurallara 

uyduğu görüldü. Duyarlılıklarından 
dolayı ilçe sakinlerine teşekkür eden 
Kaymakam Eldivan, “Çevrenizdeki-
lere ve sevdiklerinizi de bilgilendirin, 
yardımcı olun” tavsiyesinde bulundu. 
Önceliğin halkın sağlığı olduğunu be-
lirten Başkan Çağırıcı ise “Denetim 
ekibi olarak bu kez AVM'leri dolaştık. 
Kurallara riayet konusunda ilerleme 
olduğunu görüyoruz. Hemşehrileri-
mizin üzerine düşen görevi yerine ge-
tirmesi bizi memnun ediyor. Bu bela-
dan en kısa sürede kurtulacağımızı 
umuyorum. Toplum sağlığı korumak 
amacıyla ilçemizdeki denetimlerimiz 
artarak devam edecek" dedi. Dene-
timlere Bağcılar Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri de eşlik etti.
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek Devlet 
Başkanlığı Konseyi 
Başkanı Sefik Dzafero-

vic ile ülkedeki en büyük 
Boşnak partisi konumun-
daki Demokratik Eylem 
Partisinin (SDA) Genel Baş-
kanı Bakir İzetbegovic, 
Azerbaycan'a destek mesajı 
gönderdi. Dzaferovic, Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev'e gönderdiği 
mesajda, Bosna Hersek'in 
Azerbaycan'ın toprak bü-
tünlüğüne saygı duydu-
ğunu vurgulayarak, çatış-
maları sonlandırılması ve 
barışçıl bir çözüme ulaşıl-
ması temennisinde bu-
lundu. Ermenistan'ın Dağlık 
Karabağ'daki saldırılarını 
kınadığını kaydeden Dzafe-

rovic, Bosna Hersek ile 
Azerbaycan'ın son derece 
iyi, dostane ilişkilere sahip 

iki ülke olduğunu belirtti. 
Bakir İzetbegovic de Erme-
nistan ile Azerbaycan ara-

sında yaşananlardan duy-
duğu endişeyi dile getire-
rek, "Uluslararası hukuka 

göre, Dağlık Karabağ, Azer-
baycan'a aittir. Ermenis-
tan'ın sivilleri de hedef alan 
saldırıları kabul edilemez." 
ifadelerini kullandı. Azer-
baycan'ın bugün yaşadıkla-
rıyla  Bosna Hersek'in 
1990'lı yıllarda karşı karşıya 
kaldığını aktaran İzetbego-
vic, "Azerbaycan'ın toprak 
bütünlüğünü korumaya 
hakkı vardır. Uluslararası 
kuruluşlar Ermenistan'ın 
yaptıklarına son vermekle 
yükümlüdür." dedi. Erme-
nistan'ın yasa dışı eylemle-
rine ilişkin uluslararası top-
lumun her türlü kararsız ve 
tarafsız yaklaşımının çatış-
maların sürmesini destekle-
yeceğini kaydeden İzetbego-
vic, bu nedenle Azerbaycan 
yönetimine kararlı bir des-
tek verilmesinin önemli ol-
duğunu vurguladı. (AA)

TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk Bakanlar 
Kurulu, ülkede faali-
yet gösteren Fetul-

lahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
iltisaklı üç okulun kapatıl-
masını kararlaştırdı. Karar 
kapsamında ülkenin güney-
doğusundaki Görice (Korça) 
şehrinde 2002'de açılan 
"Hafız Abdullah Zemblaku" 
medresesi (lise-imam hatip), 
orta batı kesimlerindeki Ka-
valye (Kavaja) şehrinde 1996 
yılında açılan "Ali Korça" 
medresesi (lise-imam hatip) 
ve başkent Tiran'daki "Tur-
gut Özal Education" toplu-
luğu tarafından yönetilen 
"Memorial International 
School of Tirana (MIST)" 
(ilköğretim ve lise) okulları 

kapatıldı. Eğitim, Spor ve 
Gençlik Bakanlığından so-
rumlu bakanın teklifiyle alı-
nan ve Arnavutluk Bakanlar 
Kurulunun resmi internet si-
tesinde yayımlanan karara 
göre, MIST'in 16 Eylül tari-
hinde, "Hafız Abdullah Zem-
blaku" ile "Ali Korça" 
medreselerinin ise 23 Ey-
lül'de kapatılması kararlaştı-
rıldı. FETÖ son yıllarda 
"Sema" Vakfı aracılığıyla ül-
kede eğitim alanındaki etki-
sini artırmıştı. Örgüt, 
Arnavutluk Müslüman Top-
luluğundan (Diyanet İşleri) 
devralarak veya bu kurumla 
iş birliğinde, ülkede Bakan-
lar Kurulu kararıyla kaptılan 
okullar da dahil olmak üzere 
birkaç medresenin yöneti-
mini üstleniyor. (AA)

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İzmir Bosna Sancak Der-
neği Başkanı Abdullah 
Gül, Burhaniye Rumeli 

Balkan Göçmenleri Der-
neği Başkanı Süleyman 
Eruzunlar ile birlikte Kara-
dağ Ankara Büyükelçisi 
Perişa Kastratoviç ve Ko-
sova Ankara Büyükelçiliği 
Siyasi İşler 2.nci Katibi 
MelhinMahmuti’yi ma-
kamlarında ziyaret edile-
rek başarı dileklerinde bu-
lundu. İzmir Bosna Sancak 
Dernek Başkanı Abdullah 
Gül, İzmir’de yaşayan Boş-
nakların tamamına yakını-
nın atalarının Karadağ’dan 
göç ettiğini, gelenlerin ise 
İzmir ve Ege Bölgesi’ne 
yerleştiğini söyledi. Gül, 
“Karadağ ve Kosova An-

kara Büyükelçilerini ziya-
retimizde dernek olarak 
Kosova'da ve Karadağ’da 
yaşayan Boşnaklar ile Kül-
türel ve Sosyal işbirliği ge-
liştirilmesi konusunu gün-
deme getirdik. İlişkilerin 
geçmişte olduğu gibi bun-
dan sonra da geliştirilerek 
devam edilmesi konu-
sunda gereken katkıyı ver-
meye devam edeceğimiz. 
Karadağ'ın bizler için 
önemi çok fazla. Ekomi an-
lamında Karadağ’ın yatı-
rım ülkesi olması Türk ya-
tırımcıları içinde cazibe 
merkezi olmuştur. 30 
Ağustos'ta gerçekleştirilen 
seçimlerden sonra Kara-
dağ’da yaşayan Boşnak-
lara ve İslam merkezlerine 
yapılan saldırıları kınıyo-
ruz. Bu konuda Kara-
dağ’da yaşayan Boşnaklar 

yalnız değildir. Onların 
her zaman yanındayız ol-
maya da devam edeceğiz” 
dedi. Kosova Ankara Bü-
yükelçiği siyasi işlerden 
sorumlu 2’nci Katibi Mel-
hin Mahmuti ziyaretten 
çok memnun olduğunu 
ifade etti. Kosova’da da 
çok sayıda Boşnak vatan-
daşın yaşadığını hatırlatan 
Mahmuti, “ O nedenle siz-
leri tanımaktan memnun 
oldum. Özellikle İzmir, 
Burhaniye ve Ege Böl-
gesi’nde ortak çalışmalar 
yapılması, sosyal ve kültü-
rel işbirliği geliştirilmesi 
hakkında yeni projeler 
üretilip hayata geçirilmesi 
konusunda birlikte hareket 
edebiliriz. Kosova’daki 
Boşnakları unutmadığınız 
için çok teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu. 
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DZAFEROVİÇ VE İZETBEGOVİÇ’TEN  
Azerbaycan’a destek açıklaması
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ile 
ülkedeki en büyük Boşnak partisinin lideri Bakir İzetbegovic, Erme-
nistan'ın saldırılarını kınayarak, Azerbaycan'a destek mesajı verdi

Bulgaristan ABD'den 8 F-16 daha alacak
SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Hırvatistan'da çiftçi-
lerin eşitsizliğe uğ-
radığından 

şikayetçi olan bir grup, hü-
kümet binası önüne karpuz 
yığdı. Hükümet toplantısı 
öncesi Hırvat bakanların 
hükümet binasına girdiği 
sırada küçük bir araçla bi-
nanın önüne gelen grup, 
çiftçilerin maruz kaldıkları 
eşitsizliğe dikkati çekmek 
amacıyla çok sayıda kar-
puzu giriş kapısının önüne 
yığdı. Hükümet binasının 
önüne üstünkörü yığılırken 
karpuzların kırıldığı gö-
rüldü. Avrupa Parlamen-
tosu milletvekillerinden 
İvan Vilibor Sincic ile mu-

halif Zivi Zid Partisi tem-
silcilerinin öncülüğünde 
düzenlenen eylemde, tarım 
ürünlerinin, Avrupa ülke-
leri başta olmak üzere 
diğer ülkelerden ithal edil-
mesine tepki gösterildi.  
Hırvatistan Başbakanı An-
drej Plenkovic, hükümet 
binasının girişinde yeterli 
güvenlik önlemlerinin alın-
madığına işaret etti. İçişleri 
Bakanı Davor Bozinovic'e, 
hükümet binasının güven-
lik zaafiyeti sorununu çöz-
mesi çağrısında bulunan 
Plenkovic, "Demokrasi ve 
güvenlik konusunda diğer 
ülkeler gibi hareket edece-
ğiz ancak bunlar diğer ül-
kelerde karşılaşılan 
durumlar değil." dedi. 
(AA)

Hepinizin bildiği üzere Avrupa’nın en 
geri kalmış bölgelerinden biri olan 
Batı Trakya’mızın kalkınmasını 

sağlamak amacıyla Temmuz’da Meclis’te 
Kalkınma Komisyonu kuruldu. Partiler arası 
bu komisyona başkan seçildiğinde yaptığı 
ilk konuşmada Dora Bakoyanni, bölgemizin 
hassas bir sınır bölgesi olup pek çok sorunu 
olduğunu söylemiş, öte yandan Yunanis-
tan’ın diğer bölgeleriyle kıyasla dengeli bir 
kalkınmayı başaramadıklarını kabul etmişti. 
Maalesef bölgemizin kronikleşen sorunları 
çok uzun yıllar boyunca görmezden gelindi. 
Çok kısıtlı iş imkanlarına sahip bölgemizde 
insanlar kaderlerine terk edildiler. Daha iyi 
bir yaşam için kimisi göçtü, çoğu evde  de 
erkekler yurt  dışına çalışmaya gittiler, aile-
ler bölündü. Şimdi bölgemizin kalkınması 
için atılan bu adım geç de olsa olumlu bir 
adım. Komisyonun samimi bir biçimde çalı-
şacağına ve bölgemizin, insanlarımızın so-
runlarını çözmek için somut adımlar 
atacağına inanmak istiyoruz. Bu inançla 
Komisyon Başkanı Bakoyanni ve tüm Ko-
misyon üyelerine mektup gönderdik. Mek-
tubumuzda komisyonun başarılı olması için 
kalkınma konusunda katkı sağlayabilecek 
her kim varsa onunla diyalog kurmasını, 
bölgemizdeki insanlarla bir araya gelerek 
sorunları ve talepleri dinlemesini istedik. 
Ayrıca ABTTF olarak bölgenin kalkınması 
için elimizden geleni yapmaya hazır oldu-
ğumuzu söyledik, Almanya ve Belçika’daki 
ofislerimizle katkıda bulunmak istediğimizi 
komisyona ilettik .  
 

KOMİSYONA YAZDIK 
 
Komisyona yazdığımız mektupta Atina’da 
da ofisimiz olduğunu belirterek Komisyon 
üyeleriyle Atina’da yüz yüze görüşmek iste-
diğimizi yazdık. Aradan 1 ay geçti, ancak 
Komisyon Başkanı Bakoyanni’den ya da 
diğer üyelerden bir cevap almış değiliz. 
Mektubumuza komisyondan cevap bekler-
ken komisyona özel gönderdiğimiz mektu-
bun ayrıntıları ile Pentapostagma’da yer 
aldığını gördük. 
Anlaşılan o ki birileri komisyona gönderdi-
ğimiz mektubu basına servis etmiş.  
Her zaman olduğu gibi iyi niyetle attığımız 
bu adım karşısında basın bu iyi niyetimizi 
değişik yerlere çekerek bizleri karalamaya 
çalışmış. Ne diyelim?  
Biz iyi niyetimizden emin olduğumuz sü-
rece basının karalama, ötekileştirme çaba-
ları da sonunda boşa çıkacak. Tüm bunlar 
ola dursun Bakoyanni bölgemizi ziyaret etti, 
bir dizi temasta bulundu. Bakoyanni böl-
gede bizlerle de görüştü. 
İyi bir başlangıç yapan Komisyon, umarım 
bizlerle aynı göz hizasında olup sorunları-
mızı, taleplerimizi dikkatle dinler, bölgemiz 
ve  insanlarımız için samimiyetle somut 
öneriler getirmeyi başarır. Zira kronikleşmiş 
sorunlarımızla bölgemizde yaşam mücade-
lesi verirken önce derin bir ekonomik kriz 
yaşadık, şimdi de pandeminin etkisiyle eko-
nomi neredeyse durdu. Uzun lafın kısası ül-
kenin tüm insanları olarak hepimiz aynı 
gemideyiz, batmak istemiyorsak karşılıklı 
güven ve dayanışma içerisinde olup ülke-
mizi daha güzel, daha müreffeh hale getir-
mek için çabalamak zorundayız. Bu noktada 
birincil sorumluluk elbette devlet ve hükü-
metin! Bizler bize uzatılacak eli tutmaya ha-
zırız, yeter ki gerçek ve samimi olsun!

Whatsapp ihbar hattı: 0506 333 19 66

BOŞNAK STK’LARIN 
NEZAKET ZİYARETİ

Arnavutluk'ta FETÖ  
okullarına kapatılma



5 Ekim 2020 
Pazartesi 9Araştırma

2

Vahap DABAKAN

RUSYA’DAN 
TÜRKİYE  

İTİRAFI, RUS 
BASININDA!

Türkiye’nin Akdeniz kıyı kuşağı ve Toroslar dışında- genel olarak bugünkü iklim ko-
şulları altında zaten az yağışlı, çok sıcak ve kuru bir sıcak dönemin (ilkbahar sonundan 
sonbahar ortasına kadar etkili olan yaz kuraklığı) yaşandığı, mevsimlik ve yıllar arası 
yağış değişkenliğinin, dolayısıyla kuraklık olasılıklarının da yüksek olduğu güney ve 

orta-güney bölgeleri, gelecekte daha sıcak ve kuru bir iklime sahip olacaktır

İklim değişikliğinin bilimsel  
temelleri ve Türkiye’ye etkileri

Sera gazlarının atmos-
ferdeki birikimlerinin 
çeşitli insan etkinlikleri 

nedeniyle sanayi devrimin-
den beri hızla artması sonu-
cunda kuvvetlenen sera et-
kisinin en önemli sonucu, 
Yerküre’nin enerji dengesi 
üzerinde ek bir pozitif ışı-
nımsal zorlama oluşturarak, 
dünya ikliminin daha sıcak 
bazı bölgelerde daha kurak 
ve daha değişken olmasını 
sağlamasıdır. İsterküresel is-
terse bölgesel ölçekte olsun, 
iklim değişikliği aşırı hava 
ve iklim olaylarının sıklı-
ğında, şiddetinde, alansal 
dağılışında, uzunluğunda 
ve zamanlamasında değişik-
likler oluşmasına neden ol-
maktadır. Örneğin yağış, 
küresel ölçekte 1900–2012 
döneminde alansal ve za-
mansal olarak yüksek bir 
değişkenlik göstermiş ve ya-
ğış tutarlarında bölgesel öl-
çekte kuraklaşma ve artış 
eğilimleri gözlenmiştir . 
Kuzey ve Güney Ameri-
ka’nın doğu bölümleri, Ku-
zey Avrupa ve Asya’nın 
orta bölgeleri ile kuzeyinde 
kaydedilen yağış tutarla-
rında önemli artış eğilimleri 
gözlenirken, önemli kurak-
laşma ya da azalış eğilimleri 
ise Sahel, Türkiye’yi de içe-
ren Akdeniz havzası, Güney 
Asya’nın bir bölümü ile Af-
rika’nın güneyinde etkili ol-
muştur (IPCC, 2013; Türkeş, 
2012a ve 2012b, 2013b). Ay-
rıca, dünyanın birçok böl-
gesi ve Türkiye’deki şiddetli 
yağış olaylarında(aşırı yük-
sek ve aşırı düşük yağışlar, 
vb.) ve ortalama aşırı yük-
sek ve aşırı düşük yağışlar, 
vb.) ve ortalama(hava sıcak-
lıklarında da önemli artışlar 
gözlenmiştir. 
 

TÜRKİYE İKLİMİNDE 
GÖZLENEN  

DEĞİŞMELER 
 
Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğü’nün(MGM) klimatoloji 
ve meteoroloji istasyonla-
rında1950-2010 döneminde 
kaydedilen aylık ortalama, 
aylık ortalama maksimum 
(en yüksek) ve aylık orta-
lama minimum (en düşük) 
hava sıcaklığı verilerinin 
(°C) ile aylık toplam yağışın 
(mm ya da yağış ve hava sı-
caklığı dizilerindeki uzun 
süreli kg/m2) istatistiksel ve 
klimatolojik zaman dizisi 
çözümlemelerinin sonuçları 
kullanılarak, Türkiye’deki 
eğilimler ve değişimler ince-
lendi (Türkeş, 2013b).  
İstasyon verilerindeki eği-
limleri belirlemek amacıyla, 
uzun süreli zaman dizile-
rine Mann-Kendall (M-K) 

sıra ilişki katsayısı yöntemi 
uygulandı (Sneyers, 1990; 
Türkeş ve ark., 2002). Verile-
rin türdeşliği, sürekliliği, ay-
lık eksik verilerin o istas-
yondaki toplam 
verinin%5’ini aşmaması vb. 
koşullar ve kurallar dikkate 
alınarak (Türkeş, 1996, 1998, 
1999), aylık ortalama hava 
sıcaklığı ve toplam yağış 
eğilimlerinin istatistiksel çö-
zümlemesi ve anlamlılık sı-
naması için 138 istasyonun 
verileri kullanıldı.  
Ortalama maksimum ve or-
talama minimum hava sı-
caklığı dizilerindeki eğilim-
lerinin belirlenmesi içinse, 
ayrıntılı türdeşlik ve rastge-
lelik çözümlemeleri sonu-
cunda Türkeş ve ark. (2002) 
tarafından belirlenen Türki-
ye’deki en uzun sıcaklık 
gözlemlerine sahip 70 istas-
yonun zaman dizileri kulla-
nıldı. Analizler tüm verile-
rin mevsimlik ve yıllık 
dizileri için yapılmasına 
karşın, burada ortalama 
hava sıcaklığı ve yağış top-
lamları için yıllık ve mev-
simlik M-K sonuçları, orta-
lama maksimum ve 
ortalama minimum hava sı-
caklıkları içinse yalnız yıllık 
M-K sonuçları verildi. 
 
SONUÇ OLARAK : 
 
İklim değişikliği günü-
müzde üzerinde en çok du-
rulan, en çok bilimsel araş-
tırma yapılan ve 
hükümetler arası düzeyde 
en çok tartışılan küresel de-
ğiş ve insan sağlığı üzerinde 
hem olumlu hem de olum-
suziklik konularının ba-
şında gelmektedir. Öngörü-
len iklim değişiklikleri, su 

kaynakları, tarım, doğal 
ekosistemler etkilere sahip-
tir. İklimdeki değişiklikler 
büyüdükçe olumsuz etkile-
rin egemenliği de artar. 
Sosyoekonomik sektörler 
(ör. tarım gelişimi ve refahı 
için çok yaşamsal olan insan 
sağlığı, ormancılık, balıkçı-
lık, su kaynakları ve insan 
yerleşmeleri, vb.), kara ve 
su ekosis değişikliklerinin 
büyüklük ve hızlarına karşı 
da oldukça temleri ile insa-
noğlunun hava ve iklim aşı-
rılıkları ve afetleri ile iklim-
sel değişkenlikteki 
değişiklikler kadar, iklim 
duyarlıdır.  
Türkiye’nin Akdeniz kıyı 
kuşağı ve Toroslar dışında- 
genel olarak bugünkü iklim 
koşulları altında zaten az 
yağışlı, çok sıcak ve kuru bir 
sıcak dönemin (ilkbahar so-
nundan sonbahar ortasına 
kadar etkili olan yaz kurak-
lığı) yaşandığı, mevsimlik 
ve yıllar arası yağış değiş-
kenliğinin, dolayısıyla ku-
raklık olasılıklarının da yük-
sek olduğu güney ve 
orta-güney bölgeleri, gele-
cekte daha sıcak ve kuru bir 
iklime sahip olacaktır.  
Tüm bu sonuçlar ayrıca, 
Türkiye’nin gelecek insan 
çok açık ve etkilenebilirlik 
düzeyinin çok yüksek oldu-
ğunu da açık bir biçimde or-
taya koymaktadır.  
İklim etmenleri ve bitki ör-
tüsü dikkate alındığında, 
Türkiye’deki çölleşmeye 
eğilimli kurak araziler, kara-
sal iç ve doğu bölgelerinin 
önemli bir bölümünü ve 
Güneydoğu Anadolu Bölge-
sini içerir. Akdeniz ve Ege 
bölgelerinin geniş bir bö-
lümü ise, yüksek ve parçalı 

yeryüzü şekilleri, tarım ara-
zilerinin yaklaşık son 40 yıl-
daki tarım dışı ve sürdürü-
lebilir olmayan kullanımı, 
kentsel ve turizm getirisi 
yüksek olan tarım ve orman 
arazilerinin tarım ve orman 
rejimi dışına çıkarılmasına 
yönelik girişimler ve yasal 
düzenlemeler, sanayi, tu-
rizm ve orman yangınları 
gibi iyi bilinen öteki doğal 
ve insan kaynaklı etmenler 
dikkate alındığında, gele-
cekte çölleşme süreçlerin-
den daha fazla etkilenebile-
cek yarı nemli alanlar olarak 
kabul edilmelidir. 
Uzun süreli ve şiddetli yaz 
kuraklıklarının ve yüksek 
hava sıcaklıklarının yanı 
sıra, yağış ve kuraklık indisi 
dizilerinde gözlenen kurak 
koşullara yönelik değişme 
eğilimlerinin, Akdeniz ve 
Ege bölgelerinde iklim et-
menlerinin çölleştirme kuv-
vetini arttırmakta oluşu, bu 
düşünceyi destekler nitelik-
tedir. 
Türkiye'nin, depremin yanı 
sıra, özellikle kuraklık, sel 
ve taşkınlar, fırtınalar ve 
kütle hareketleri (heyelan, 
toprak kayması, çamur ak-
ması, vb.) gibi doğal afetler-
den etkilenebilirliği ve risk 
değerlendirmeleri az çok bi-
linmektedir. Türkiye’deki 
en büyük sorun, hem Afet 
Risk Yönetimi ve Afet Etki-
lerinin Azaltılması yasa, yö-
netmelik ve ilkelerinin uy-
gulama/denetleme eksikliği 
hem de doğru etkilenebilir-
lik/risk ve 
adaptasyon(uyum) çözüm-
lemelerinin yapılması için 
gerekli olan gerçek sosyo-
ekonomik etkilenmişlik ve-
rilerin yokluğudur ya da ek-
sik/yetersiz de olsa var olan 
verilerin kullanılabilir/erişi-
lebilir olmamasıdır.  
Örneğin Türkiye ve bölgesi-
nin depremselliği ve dep-
rem coğrafyası ya da kurak-
lık klimatolojisi ve kuraklık 
olasılıkları (fiziksel etki-
lenme ya da etkilenmişlik) 
oldukça iyi bilinmesine kar-
şın, gerçek verilere dayalı 
sosyoekonomik etkilenebi-
lirlik veri ve bilgileri eksik 
ya da kullanılabilir/erişile-
bilir değildir. 
 Bu büyük bir eksiklik hatta 
sorundur. Burada önemli 
olan, iyi hazırlanmış afet et-
kilenebilirlik ve risk çözüm-
lemeleri ve raporları ile afet 
izleme, değerlendirme ve 
öngörü sistemlerine daya-
nan Afet Risk Yönetimi ve 
Afet Etkilerinin Azaltılması 
ilkelerine göre deprem ve 
diğer tüm afetlere hazır 

olup afetlerle en az can ve 
mal kaybı ve hasarla baş 
edebilmektir. 
Konunun başka bir yö-
nüyse, büyük kentlerde ger-
çekleşen afetlerde genellikle 
hemen hiç bir kurum ve ku-
ruluşun doğrudan sorumlu-
luk almama eğiliminde ol-
masıdır. Dahası, şiddetli ve 
uzun süreli sağanak yağışla-
rın kentlerde neden olduğu 
kentsel sel ve taşkınlar gibi 
doğal/insan kaynaklı birle-
şik afetlerden (kötü yöne-
tim, yanlış planlama ve ta-
sarımla bağlantılı insan 
kaynaklı kentsel afetler) 
ders çıkarılmıyor, mühen-
dislik uygulamaları çok za-
yıf ve yanlış, kentlerin geli-
şim planlarında kent ve 
yöresinin doğal fiziki coğ-
rafyası, özellikle doğal topo-
grafyası, jeomorfolojisi, eski 
ya da doğal akarsu ağı, taş-
kın ova ve yatakları, hâkim 
ve yerel rüzgârlar, vb. hiç 
dikkate alınmamaktadır. 
Sonuç olarak, orta kuvvetli 
ama biraz uzun süreli sağa-
nak yağışlar bile, yukarıda 
açıklanan sorun ve eksiklik-
ler ile kentlerin büyük bö-
lümü, beton ve asfaltla kaplı 
olduğu için, kentsel taşkın 
ve sellere dönüşmektedir. 
İklimsel değişkenliğin so-
nuçlarından birisi olan ku-
raklık, olağan dışı bir hava 
ve iklim olayı ya da bir do-
ğal afet olarak kabul edilir. 
Kuraklığın tarım üzerine et-
kisi çok karmaşık etmenle-
rin bileşiminden oluştuğu 
için, bunları birbirinden 
ayırmak her zaman müm-
kün olmayabilir. 
Benzer biçimde, başta arazi 
bozulması ve iklim değişik-
liği gelmek üzere çok kar-
maşık çölleşmeye neden 
olan doğal (fiziki coğrafi, 
hidrolojik, etmen ve süreçle-
rin kurak, yarı kurak ve ku-
rakça yarı nemli arazilerde 
bir araya gelmesiyle oluşan 
çölleşme için de, biyolojik, 
ekolojik ve toprağa ilişkin) 
ve insan kaynaklı(yanlış 
arazi kullanımı, arazi kulla-
nımı değişikliği, ormansız-
laşma, aşırı tarımsal üretim, 
otlatma, su kullanımı ve su-
lama, tarımsal mücadele 
ilaçları gereklidir.  
Bunun için, belirli bir olası-
lıksal hata ya da risk düzeyi 
altında, Analitik Hiyerarşi 
Süreci (AHP), Çevresel ve 
Sosyal Etkilenebilirlik ve 
Risk Çözümlemeleri; Topsis 
ve Electre gibi çeşitli “karar 
verme” ve/ya da öncelik 
belirleme yöntemleri uygu-
lanabilir.

Büyüklerin sıkça söylediği bir 
söz vardır; “Kendimize bak-
madan dışarıya bakamazsınız. 

Yaşadığın ülkeye bakmazsak dünyaya 
bakamayız.” Başımızın ağrısı geçme-
den bir şeye odaklanamayız. Ayakta 
duracak takatimiz yoksa dünyanın en 
idealist insanı olsak bile, kimseye 
faydamız olamaz. İstediğimizi 
kendimiz görememişsek başkalarına 
nasıl gösteririz…     
       Bizim bilmediğimiz konuları 
anlamadığımızı anlatamayız. Doğrusu 
hem biz yanılırız hem de başkalarını 
yanıltırız. Çünkü insan neyi biliyorsa, 
ona ‘doğru bakmalı’ bilmediğimiz 
hakkında da fikir üretemeyiz… 
       Demek istiyorum ki, önce kendi 
ülkemizde nelerin olduğunu 
bilmeliyiz. Son yıllarda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 
başkanlığında Millileşme konularında 
şaha kalkacak projelerle çalışmaların 
yapıldığını, Türkiye’nin hiçbir ülkeye 
bağımlı olamadan her konuda kendi 
Coğrafyasında lider olma yolunda 
hızla ilerliyor. Gazeteci – Köşe Yazarı, 
Televizyon tartışma programcısı 
olarak o kadar çok araştırma yapmama 
rağmen, Rusya’nın yaptığı açıklamayı 
ben de bilmiyordum. Devletin 
içerisinde olanlar hariç, benim gibi 
birçok gazeteci ve Köşe yazarı da 
bunları bilmiyordu. Zaten bilselerdi 
çoktan yazmaya çizmeye başlarlardı…  
       Bakın Rusya Devlet yetkililerinin 
Rus Basınına yaptığı itiraflar ile 
Türkiye’nin millileşme hamlesi ve 
projelerinden nasıl övgüyle 
bahsediyor. Millileşme hamlesinde bi-
zlerin bile bilmediklerimizi anlatıyor. 
Okuduğumda Ülkemle ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm 
emeği geçenlerle guru duydum…  
       Rusya itiraf etti. 2023’de 
Türklerin ilk üretimi yapacağı 5. ve pi-
lotsuz olacakta olan 6. Nesil Milli 
Muharib Uçak TFX,  Rus yapımı yeni 
nesil SU-57’lere rakip olabilecek bir 
uçak. Türkiye ilk etapta 500, son 
etapta 2000 adet bu uçaktan üretecek. 
2025’de seri üretime geçecek 2030 da 
Türk Hava Kuvvetleri tamamen bu 
uçaklardan oluşacak. TFX F-35 ile 
ayni özelliklerde gövde altı silah sis-
temleriyle S-400 ve ABD patriotlara  
yakalanmayan bir hayalet uçak ola-
cak…   
       Avrupa ve Rusya derinliklerinde 
1500 km uçabilecek ve radarda görün-
meyecek. Pilotsuz olan 6. nesil uçak 
filoları da dünyada bir ilk olacak. 
Dünya hava savaş tarihini 
değiştirecek. düşman 5. ve 6. Nesil 
savaş uçaklarını avlamak için yeni 
nesil avcı uçak olarak tasarlansa da 
Tarihte ilk defa düşman donanmalarını 
batırabilecek Henüz geliştirme 
aşamasında olan milli havadan, 
denize, radara yakalanmayan anti gemi 
füzeleri atabilecek…   
       Dünyanın en iyi uçaklarından biri 
olarak gösterilecek. Bu uçakların 
yurtdışına satışı yasak olacak. 
Amerika, Türkiye S-400 alınca hemen 
duruma uyanıp sanayi casusluğu oldu 
açıklaması yapıp hemen tedbir alarak 
Türkleri F-35 programından S-400 
krizi ile çıkartsa da Türkler onlardan 
istediklerini aldılar.  F-35’lerin 
1000'den fazla önemli parçaları zaten 
Türkiye de üretiliyor.  Şimdi bu sanayi 
bunları TFX için kullanacak. Pilotları 
Amerika da F-35 uçak pilotluğu yaptı. 
Katar üzerinden alınan F-35’leri de 
söküp katarda incelediler. Katardaki 
Türk üssünde ellerindeki S-400’lerle 
zaaflarını karşılaştırdılar ve daha iy-
isini yaptılar.  F-35 programı S-400’ler 
için değil TFX için iptal edildi…  
       Rus basını Rus yetkililerinin 
açıklamalarına dayanarak Türkiye için 
millileşme konusunda gurur verici bu 
yazıyı yayınladı. Türk çalış ve öğün… BİTTİ...

Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma 
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com
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Trakya Üniversitesi Sağlık 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin (Hastane) çeşitli 

birimlerinde görevlendirilmek üzere 
kura ve mülakatlar sonucu ataması 
gerçekleştirilen sürekli işçi statüsün-
deki personelin oryantasyon eğitimle-
ri başladı. Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı tarafından Trakya 
Üniversitesine tahsis edilen ve sürekli 
işçi kadrosunda çalıştırılacak 71 
Temizlik Hizmetleri Görevlisine, 
görev yapacağı kurumda uyum süre-
cini kolaylaştırmak, çalışma motivas-
yonu ile hizmet sunum kalitesini art-
tırmak ve iletişim sorunlarının yaşan-
masını önlemek amacıyla uyum ve 
oryantasyon eğitimleri veriliyor. 
Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 
koordinasyonunda gerçekleşen eği-
timlerde personelin, göreve başlama-
dan önce hastane sürecinde ihtiyaç 
duyacakları bilgi, beceri, tutum, özlük 
hakları ve kurum kültürü ile diğer 
teknik hususlarda bilgi ile donatılması 
sağlanacak. www.timebalkan.com 
sitesinden alınan bilgilere göre; 
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 
Balkan Kongre Merkezi’nde düzenle-
nen program açılışına Rektör 
Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, 
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah 
Taş, Genel Sekreter Yardımcısı ve 
Hastane Başmüdürü Ahmet Sezgin, 
Personel Daire Başkanı Yılmaz Çavaş, 

Hastane Müdürü Muzaffer Tudan, 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğr. 
Gör. Saadet Elmas, Çalışanların 
Niteliği ve Eğitimi Komitesi Üyesi 
Özlem Yerlikaya ve göreve yeni başla-
yan personel katıldı. 
Çalışanların Niteliği ve Eğitimi 
Komitesi Üyesi, Kalite Birim görevlisi 

Özlem Yerlikaya, Trakya Üniversitesi 
Hastanesi’ne dair hazırladığı tanıtım 
sunumunda kurumun tarihçesi, mis-
yonu, vizyonu, kalite politikaları, 
temel değerleri, hizmet sunulan alan-
lar ve hastanede uygulanan uluslar-
arası standartlardan bahsederek, 
Hastane birimleri ve işleyişi hakkında 

genel bilgiler verdi. Programda, mes-
leki gelişim, sağlıklı ve etkili iletişim 
becerileri ile hasta ve sağlık çalışanı 
ilişkisine değinen Hemşirelik 
Hizmetleri Müdürü Öğr. Gör. Saadet 
Elmas, iş yerine uyum süreçlerine iliş-
kin yapılması gerekenler konusunda 
personele önerilerde bulundu.

DOBOJ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in kuzeyindeki 
Doboj şehrindeki 498 yıllık İs-
lam Birliği Meclisi, ilk kez 

Türkiye'nin katkılarıyla İslam Kül-
tür Merkezi’ne kavuştu. Türkiye'nin 
Saraybosna Büyükelçiliği ve Gazie-
mir ile Küçükçekmece kardeş müf-
tülükleri iş birliğinde açılışı yapılan 
merkezin eğitim faaliyetleri, kurs ve 
toplantı gibi alanlarda hizmet ver-
mesi amaçlanıyor. Açılışa katılan 
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi 

Haldun Koç, Türkiye'nin her zaman 
Bosna Hersek'in yanında olduğunu 
belirterek, "2014 yılında yaşanan bü-
yük sel felaketinden Doboj bölgesi 
çok etkilendi. Hemen arkasından 
birçok proje başlatıldı. Bunlardan 
bir tanesi de açılışını yaptığımız İs-
lam Kültür Merkezi" dedi. Merkezin 
inşasına 2015'te başlandığını anım-
satan Koç, katkı sağlayan ve emeği 
geçen tüm kurum ve kuruluşlara te-
şekkür etti.  Doboj İslam Birliği 
Meclisi Başimamı Bajro Dzafic de 
merkezin 1425 metrekare alanda 

inşa edildiğini, içerisinde kütüp-
hane ve okuma salonlarının oldu-
ğunu belirtti. Küçükçekmece Müf-
tüsü Mustafa Temel ise Doboj 
bölgesine ilk yardımların sel felake-
tiyle beraber yapıldığını ifade ede-
rek, gelecek dönemde de iş birliğine 
devam edeceklerini söyledi. Açılışa 
Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı 
Yardımcısı Enes Ljevakovic, Doboj 
Belediye Başkanı Boris Jerenic ve 
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçi-
liği Din Hizmetleri Müşaviri Yunus 
Keleş de katıldı. (AA)

PODGORİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan ülkesi 
Karadağ'da yeni tip 
korona virüs (Kovid-

19) vakalarının son günlerde 
artması üzerine bazı şehir-
lerde sokağa çıkma yasağı 
getirildi. Yeni tedbirler kap-
samında Niksic, Berane ve 
Andrijevici şehirlerinde 
sokağa çıkma yasağı uygula-
nacak. Avrupa'da virüsün 
en son tespit edildiği ülke 
olan ve mayıs ayında aktif 

vaka sayısını sıfıra indiren 
Karadağ'da son haftalarda 
Kovid-19 vakaları önemli 
ölçüde artıyor. Karadağ 
Salgın Hastalıklar Ulusal 
Koordinasyon Ofisi’nden 
yapılan açıklamada, son 
dönemdeki artışın önüne 
geçmek için yerel bazda bazı 
tedbirlerin alındığı bildirildi. 
Vakaların yoğun olduğu 
Niksic, Berane ve 
Andrijevici'de 22.00-05.00 
saatlerinde sokağa çıkmak 
yasaklanırken, hizmet sektö-
ründeki mekanlarında da 

22.00 itibariyle kapatılacağı 
belirtildi. Aktif vakaların 
400'ün altında olduğu şehir-
lerde şimdilik yeni tedbirler 
alınmayacağı ifade edilir-
ken, her iki haftada bir ted-
birlerin ve şehirlerin güncel-
leneceği kaydedildi. Mayıs 
ayında aktif vaka sayısının 
sıfıra indiği Karadağ'da şu 
an 3 bin 700'e yakın aktif 
vaka bulunuyor. 620 bin 
civarında nüfusa sahip ülke-
de Kovid-19 nedeniyle 
bugüne kadar 160 kişi haya-
tını kaybetti. (AA)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDE 
personele oryantasyon eğitimiPelin ALDEMİR

KANLI EL    
“HAİ TAHT  
DOKTRİNİ “

Kim Kardashian’ı tanır mısınız? Ben kim olduğunu 
bilmiyorum. Ama haberleri incelerken Kim 
Kardashian adındaki bir şahsın twitter hesabı üze-

rinden yaptığı açıklamaları okuyunca onun bir şov yıldızı 
olduğunu öğrendim. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki 
çatışmaya Twitter paylaşımlarıyla dâhil olmuş. 
Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia ederek 
“Karabağ’ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur 
erkek ve kadınlar için dua ediyoruz, Türkiye silah ve 
savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı, Bakü’ye 
;saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, 
Azerbaycan’a ABD askeri yardım durmalı..”diyen 
Kardashian, Türkiye’nin Bakü’ye silah ve savaşçı gönder-
memesi için uyarılmasını da talep etmiş. 
Ermenistan’ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon 
kampanyasının kurbanı olduğunu savunan Kardashian, 
Azerbaycan’ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal 
medyayı bloke ettiğini de söylemiş. Bu kadın şov yapıyor 
diye içimden geçirirken şahsın mesleğini merak ettim. 
Meğerse şovcuymuş… 
Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, işinin 
ehli bir kadın doğrusu. Bol bol, boş boş şov yapmış anla-
yacağınız. Şovlar insanları eğlendirmek ve gündemde 
kalabilmek içindir. Televizyonda spikerimizin şovcu Kim 
Kardashian’ın sözlerine çok güldüm. Doğru söze ne denir? 
Şovcu Kim’in bu sözleri sarf ederken ilham aldığı kaynağı 
meğerse herkesçe bilinen bir kaynakmış diyerek bu boş 
sözleri bir çöpe atarak konuyu noktalıyorum. 
Bugün tüm dünya gündemini ve özellikle Türkiye’yi ilgi-
lendiren Azerbaycan-Ermenistan çatışması hakkında siz-
lerle bilgi alışverişinde bulunmak istiyorum. Kaderleri 
kaderimiz, kaderimiz kaderleri olmuş, tarihimizin, bugünü-
müzün dost ülkesi, kardeş ülke Azerbaycan geçmişten 
bugüne yaklaşık 30 yıldır haksız saldırılar altında. İçimiz 
kan ağlıyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz sığınaklarda can 
korkusu içindeler. Ölüm ve vahşet ise çok yakınlarında. 
30 yıl Azerbaycan ve Ermeni çatışmalarının devam ettiği 
oldukça uzun bir süre ve süreç. Çatışmaların neden ve 
sonuçları çok iyi analiz edilmelidir.1915’li yıllardan itiba-
ren Ermeniler, sürekli yalanlar söyleyerek tarihi gerçekleri 
çarpıtma konusunda profesyonelleşmişler. Malumunuz yıl-
larca sahte soykırım iddiaları ile dünya gündemini meşgul 
etmişlerdir. Aslında mağduriyet ve soykırım yalanına ken-
dilerinin inandıklarını sanmıyorum. Nasrettin Hoca’nın 
göle yoğurt mayalaması fıkrası misali “Ya Tutarsa”... 
1915’lerden geldiğimizde  ve Azerbaycan-Ermenistan 
çatışmalarının nedenlerine baktığımızda Ermenilerin bir 
yalanı daha gün yüzüne çıkıyor. Dağlık Karabağ’da yaşa-
yan Ermeniler kendi kaderlerini tayin etmek istiyormuş. 
Bu istekleri de Azerbaycan tarafından güç kullanılarak 
engelleniyormuş. İşte banko bir yalan daha. Zira 
Ermenistan Dağlık Karabağ ile alakası olmayan ve Azeri 
nüfustan oluşan 7 bölgeyi sürekli işgal etmektedir. 
 

MİNSK ÜÇLÜSÜ 
 
2007’de Madrid’de Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri 
Bakanları ile AGİT Minsk Grubu eş başkanları arasında 
gerçekleşen görüşmede “ Madrid İlkeleri” olarak adlandırı-
lan çözüm önerisini kim reddetti dersiniz? Tabiki 
Ermenistan. Bu görüşmelerde Ermenistan silahlı güçlerinin 
işgal ettikleri 7 bölgeden kademeli çekilmesi öngörülüyor-
du. “Peki, niye işgal ediyorsunuz veya niye çekilmiyorsu-
nuz?” diye sorulduğunda Ermenilerin cevapları da hazır. 
Dağlık Karabağ’ın güvenliği tehlikeye girermiş ve savun-
ma bakımından zayıf duruma düşerlermiş. Ermeniler hiç-
bir zaman çözümden yana olmadılar ki çözüm bulunsun. 
Süreç içerisinde BM Güvenlik Kurulu tarafından 1992 -
1993 yıllarında alınan bazı kararlarda ve 2008 görüşmeleri 
sonrası da Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekilmemiştir. 
Üstelik  Hocalı Katliamı... Peki bu noktada ABD, Rusya, 
Fransa gibi Batılı devletler ve uluslararası kuruluşların 
tutumu neden açık değildir?  Bu tutumlarıyla da  tarihe 
kara bir leke bırakmışlardır. Neden işgalci güçlere bir yap-
tırım uygulanmamıştır? Bu noktada samimiyetsizlikleri 
devreye giriyor. Her birinin samimiyetsiz olduğu aşikârdır 
ki sorun bunca yıldır çözülmeyip süreğen hale gelmiştir. 
Onların karar alıp  gizli Ermeni hayranlıkları ve Ermeniler 
lehine koruyucu tavırları ABD’nin ve Batılı devletlerin çıl-
gın çocuğu Ermenistan’ı bir kez daha şımartmıştır. 
Kısacası yıllardır devam eden, Azerbaycan-Ermenistan 
çatışmasının çözüme kavuşamamasındaki en önemli 
etkenler; özellikle Rusya’nın tutumu, ABD’nin, Batı’nın 
çifte standartlar politikası ve Ermenilerin Hai -Taht 
Doktrinleridir. Her biri bu sorundan yıllarca beslenmiş, 
farklı çıkarlar ummuşlardır. Bunda da başarısız olmadıkla-
rını söyleyemeyiz. Bu yazımda ayrı ayrı bu çıkar çatışma-
larına yer vermem mümkün değildi. Çünkü her bir devle-
tin çıkar çatışmasını tarihsel, sosyal, ekonomik, kültürel ve 
siyasi vb. pek çok boyutta ele almamız gerekir. Öte yandan 
bu devletler Ermenilerin “Hai -Taht Doktrinleri” yani 
Büyük Ermenistan kurma hedeflerinin hiçbir zaman ger-
çekleşmeyecek bir ideoloji olduğunu gayet iyi bilmektedir-
ler. Ermeniler bile eminim ki bu ideolojilerine kendileri de 
inanmıyorlardır. En basitinden bugünkü nüfus verilerine 
baktığımızda tüm Ermeni nüfusu zar zor bir devlet kurma-
ya yetmektedir. Üstelik nüfus durumunu da incelediğimiz-
de farklı coğrafyalarda yerleşmişlerdir. Bunu sadece nüfus 
olarak değerlendiremeyiz elbette. Ancak Karadeniz’de 
hâkimiyet kurma hayali ile yanıp tutuşan Rusya’nın 
Kafkasya’da ve bölgede bekçisi durumunda bulunan 
Ermeniler, Rusların ABD ve Türkiye’ye karşı kullandıkları 
stratejik güçleridir. Diğerlerinin ise çıkarları farklı. 
Dediğim gibi kimsenin Ermenilerin büyük devlet kurma 
ideallerini filan önemsedikleri yok. ABD, Rusya ve 
Batıdan aldıkları gazla tam yol ilerleyen Ermeniler bulun-
dukları bölgede, yakınlarında yaşayan Türkiye ile 
Azerbaycan halkına kanlı elleri ile etmedikleri işkenceler 
kalmamış, canlara kıymış, tüm dünyanın gözü önünde 
bugün de vahşetlerine bir yenisini daha eklemeye devam 
etmektedir. Bugün Azerbaycan halkına  yapılan işkence ve 
saldırılarla küçücük çocukların, kadınların ve yaşlıların 
insafsızca öldürülmesinden zevk alan Ermeniler; 
Azerbaycan güçleri ile büyük kayıplar vermiştir. Hayali bir 
dünyada yaşamaktan uyanıp kullanıldıklarını görmezlerse 
kendilerinin haince sürdürdükleri bu saldırılarda zaten bit 
kadar olan nüfusunu da kaybedeceklerdir. Bu bağlamda 
saldırılarını sona erdirmeleri en çok kendilerine yarayacak-
tır. Allah akıl fikir versin vesselam. Yazılı- görsel basında 
ve sosyal medyada Azeri kardeşlerimizin yaşadığı dramları 
takip ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye tek vücut olup 
Azeri kardeşlerimizin yanında oldu. Azerbaycanlı kardeş-
lerimizin haksızca uğradıkları saldırılara karşı  destek 
mesajları yağıyor. Her ne olursa olsun Türk halkı ortak 
ideallerde daima bir ve beraber olmuştur. Malum parti 
hariç tüm siyasi partiler Ermenilerin saldırılarını kınayarak, 
Azeri kardeşlerimizin yanında olduklarını gösterdiler. İşte 
tarihin tek ve güçlü ülkesi sahip oldukları ile Büyük 
Türkiye’dir. Büyük Türkiye dünyada yaşanan hiçbir zulme 
kayıtsız kalmamıştır. Aslında Ermeni halkı da tarihi çok iyi 
irdelediklerinde kendilerine kimlerin dost kimlerin düşman 
olduğunu, kimlerin kendilerini kullandığını, kışkırttığını ve  
kimlerin kendileriyle alay ettiğini çok iyi anlayacaklardır. 
Satırlarımı noktalarken saldırılarda yaşamını yitirmiş 
Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar diliyorum.

Trakya Üniversitesi’nde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılacak 
71 Temizlik hizmetleri görevlisine oryantasyon eğitimi verildi

Karadağ'da sokağa çıkma  
YASAĞI UYGULANACAK

Bosna’da Doboj İslam  
Kültür Merkezi açıldı Saraybosna Üniversitesi’nde 

12'nci kez mezuniyet sevinci
SARAYBOSNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek’in başkenti Saray-
bosna'da Türk girişimciler tara-
fından 2004 yılında kurulan 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 
(IUS), 12'nci dönem mezunlarını verdi. 
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) sal-
gını nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekle-
şen törende, bu yıl mezun olan 170 li-
sans, 16 yüksek lisans ve 3 doktora 
öğrencisinden 70'ine diplomaları tak-
dim edildi. Saraybosna Eğitim ve Öğre-
timi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı 
Hasan Topaloğlu, törende yaptığı ko-
nuşmada, öğrencilerin zor bir dö-
nemde mezun olduklarını vurgulaya-
rak, "Bu, gelecekte zorluklarla 
mücadele etmeyi öğrenmeniz açısın-
dan iyi bir fırsat" dedi. Mezunlara ba-
şarılar dileyen Topaloğlu, salgın döne-
minde görevlerini özveriyle yapan 
öğretim görevlilerini de tebrik etti. IUS 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım da 
eğitimini tamamlayan öğrencileri kut-
layarak, mezuniyet töreninin bu yıl sal-
gın nedeniyle öğrencilerin tamamı ile 
misafirler olmadan gerçekleşmesinden 
üzüntü duyduklarını söyledi. 

f.pelin35@gmail.com
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İzmirli genç yazar Bükre 
Sena Sait’in “ Sanata 
Dair İpe Sapa Gelmez 

Soruşturma” isimli kitabı 
Özgür Yayınevi baskısıyla 
çıktı. Kitap, ekim ayından 
itibaren raflarda ve tüm seç-
kin kitap mağazalarında 
yeni alacak. 
Kitapta özet olarak sanat, 
sanat tarihi ve sanat felse-
fesi üzerine her şey yer alı-
yor. Farklı bir yazım ile 
kaleme alınan bu eser eleş-
tirmenlerce, alanında kay-
nak olabilecek bir kitap 
olarak değerlendiriliyor. 
 

İKİNCİ KİTAP 
 
Bu eser,  Bükre Sena Sait’in 
ikinci kitabı. Yazar Fantas-
tik Kurgu türündeki önceki 
kitabı “Dolunay Etkisi”ni 

daha 16 yaşında yazmıştı. 
Bükre Sena Sait, Balkan 
Günlüğü gazetesinde Kül-
tür-Sanat üzerine makaleler 
yazıyor ve Bilgi Üniversite-
si’nde akademik öğreni-
mine devam ediyor. 24. 

dönem milletvekili Rifat Sa-
it’in kızı olan Yazar Bükre 
Sena Sait, 3 yıl önce İngi-
lizce olarak kendi yazdığı 
ve seslendirdiği  “Afrin” 
isimli klibi ile de dikkati 
çekmişti. 

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), 

Bosna Hersek'in Gorazde 
şehrinde faaliyet gösteren 
Sehara Kadınlar Derne-
ğine bağlı el sanatları atöl-
yelerinde kullanılmak 
üzere sarf malzeme deste-
ğinde bulundu. TİKA'dan 
yapılan açıklamada, 2012 
yılından bu yana faaliyet 
gösteren derneğin, ülkede 

yaşanan savaş ve şiddet 
mağduru kadınların eko-
nomik olarak güçlenmesi 
ve toplumsal hayata ka-
zandırılması amacıyla 
el sanatları atöl-
yeleri dü-
zenlediği 
belir-
tildi. 
Do-
kuma, 
dikiş, 
hediyelik 
eşya ve 
takı üretimi 

alanlarında eğitim veren 
derneğin kermes ve sergi 
gibi faaliyetlerde de bu-
lunduğu aktarılan açıkla-

mada, TİKA'nın 
derneğe ihtiyaç 

duyulan 
pamuk, 

yün, 
iplik 
gibi sarf 
mal-
zeme 

yardımı 
yaptığı bil-

dirildi. 

Bükre Sena’dan  
ikinci kitap…

TİKA'DAN BOSNA’NIN 
KADINLARINA DESTEK…
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiple-
rinden Haliliye Belediyespor, 
Sırp pasör Adrija 

Vilimanovic'i kadrosuna kattı. 
Haliliye Belediyespor Antrenörü Akif 

Gürgen, yaptığı yazılı açıklamada, 25 
yaşında ve 1,95 metre boyundaki 
voleybolcunun geçen sezon Slovenya 
ekibi ACH Voley Ljubljana'da forma 
giydiğini belirtti. Vilimanovic'in kari-
yerinin oldukça parlak olduğunu bil-
diren Gürgen, "Kaliteli bir oyuncu 
transfer ettik. Bu transferle takım 

içindeki rekabetin artacağını düşünü-
yoruz. Yeni kurulan genç ekibimiz, 
kısa sürede birbirine uyum sağladı. 
Vilimanovic'in transferi kadro derinli-
ğini de arttırdı. Çalışmalara başlayan 
oyuncunun takım arkadaşlarıyla 
çabuk kaynaşması bizleri memnun 
etti." ifadelerini kullandı. (AA)

KİLİS-BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi 
Bulut, Atletizm Gençler  Balkan  
Şampiyonası 400 metre Engelli 

Kategorisi’nde 2. olarak dereceye giren 
başarılı sporcu Meryem Aygün ile bir 
araya geldi. Atletizm Gençler  Balkan  
Şampiyonası 400 metre Engelli 
Kategorisi’nde 2. olan Meryem Aygün ile 
Antrenörü Tülay-Sercan Yavuz ile bir 
araya gelerek, başarılı sporcu ve antrenör-
lerini tebrik etti. www.timebalkan.com 
sitesinden alınan bilgilere göre; Başkan 
Bulut, Kilisli sporcuların başarılarının 
göğüslerini kabarttığını, her zaman des-
tek olacaklarını söyledi.

Karan, "Doğru kararın yarım kalan hikayeyi tamamla-
mak olduğunu düşündük ve imzayı attık" diye konuştu

ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Teknik direktör Ümit 
Karan, daha önce de 
çalıştırdığı Kuzey 

Makedonya 1. Ligi ekiplerin-
den Shkupi ile 1 yıllık sözleş-
me imzaladı. Karan, AA 
muhabirine yaptığı açıklama-
da, menajeri Değer Okşar'la 
başta Türkiye olmak üzere 
Avrupa ve Amerika'dan gelen 

teklifleri değerlendirdiklerini 
söyledi. Uzun süren istişareler 
sonucu Shkupi ile anlaşmaya 
vardıklarını belirten Karan, 
şöyle konuştu: "Doğru kararın 
yarım kalan hikayeyi tamam-
lamak olduğunu düşündük 
ve imzayı attık. Hem 
Galatasaray gibi köklü bir 
takımda hem de Türkiye'nin 
milli forması altında top koş-
turmuş biri olarak, tecrübele-
rimi ortaya koyup bu takımı 

şampiyon yapmak, dahası 
Şampiyonlar Ligi'nde başarı 
elde etmek istiyorum. Takım 
arkadaşlarım, kulüp yönetici-
lerimin desteği ve inancı tam. 
Elimden gelenin fazlasını 
yaparak hedefe ulaşacağımızı 
düşünüyorum." Ümit Karan, 
başarılı bir sezon geçirerek 
yarım kalan hikayelerini şam-
piyonlukla taçlandıracakların-
dan emin olduğunu sözlerine 
ekledi. (AA)

ÜMİT KARAN 
Shkupi'ye döndü Başkan Bulut 

Balkan fatihini  
KABUL ETTİ

Haliliye Belediyespor, sırp pasör  
adrija VilimanoVic'i transfer etti


