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Sayfa 3’teRifat SAİT

DOST ACI SÖYLER, DÜŞMAN TATLI 
GERÇEKLERİ KABUL ETMEZSENİZ 

DOSTLARI KAYBEDERSİNİZ

Aralarında Batı Trakyalı soydaşlara da bin bir eziyetin bulunduğu 
kabarık suç dosyaları nihayet Yunan makamlarının aklına geldi. 

Yunanistan’ın ırkçı partisi “Altın Şafak” resmen suç örgütü sayıldı

¥ MAHKEME, aşırı sağcı Al-
tın Şafak Partisi lideri Nikos 
Mihaloliakos ve 6 parti üyesi-
nin "suç örgütü yönetti-
ğine", diğer 18 sanığın ise 
"suç örgütüne üye oldu-
ğuna" hükmetti. Davada sa-

nıklara ne ceza verileceğine 
ilişkin duruşmalar devam 
edecek. Mahkemenin görül-
düğü Atina Temyiz Mahke-
mesi çevresinde emniyet güç-
leri, olağanüstü güvenlik 
önlemleri aldı. Yaklaşık 2 bin 

200 polis ve keskin nişancının 
görevlendirildiği mahkeme 
çevresinde tüm yollar trafiğe 
kapatıldı. Altın Şafak Partisi 
lideri Mihaloliakos, bazı eski 
parti mensubu milletvekilleri 
ve üyelerinin de yer aldığı 69 

sanık suç örgütü kurmak, bu 
örgütte yer almak ve yönet-
mek, kara para aklamak, şan-
taj, izinsiz silah bulundurmak 
ve ırkçı şiddet eylemleri dü-
zenlemek suçlarından yargı-
lanıyordu. n 5’te

¥  KUZEY Makedon-
ya’da müzisyenler ve res-
toran sahipleri yeni tip 
korona virüs (Kovid-19) 
salgınının yayılmasını ön-

lemek amacıyla hükümet 
tarafından getirilen yeni 
tedbirleri protesto etti. 
Başkent Üsküp’teki hü-
kümet binası önünde dü-

zenlenen protestoda res-
toranlarda müzisyenlerin 
performanslarını yasakla-
yan yeni tedbirlere tepki 
gösterildi.  n	5’te

Tüm dünya biliyordu ‘IRKÇI’ 
olduklarını yeni mi anladınız

Bulgaristan’da 20 yıldır  
Türkçe yayın yapılıyor
¥  BULGARİSTAN Ulusal 
Televizyonu, 20 yıldır 
Türkçe haberler veriyor. 
Bulgaristan Ulusal Televiz-
yonu (BNT) bünyesindeki 
Türkçe Haberler Editörlü-
ğünün kuruluşunun üze-
rinden 20 yıl geçti.20 yıl-

dır aralıksız olarak hafta 
içi her gün 10 dakika Türk 
toplumuna yönelik Türkçe 
haber yayını yapan editör-
lük, ayrıca Türkiye'deki 
gelişmelerle ilgili BNT'ye 
önemli destekte bulunu-
yor.n 4’te

Karadağ’da Krivokapiç 
hükümetinin ayak sesleri
¥  CUMHURBAŞ-
KANI Milo Djuka-
novic, Mecliste ço-
ğunluğu elinde 
bulunduran üç itti-
fakın ortak adayı 
Zdravko Krivoka-
pic'i yeni hükü-
meti kurmakla gö-
revlendirdiği 
açıkladı.  n 8’de

TÜRKİYE’NİN İHA’LARINA 
SIRPLAR DA HASTA KALDI

¥  SIRP lider Aleksan-
dar Vucic, Türkiye'den 

"Bayraktar" insansız 
hava araçları satın 

alma konusu ile çok 
yakından ilgilendikle-

rini açıkladı. n 8’deÜSKÜP’TE MÜZİSYENLERİN  
pandemi tedbir protestosu

YTB’DEN FOTOĞRAF  
EĞİTİMİ VE SAFARİ

¥   YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı (YTB), Türkiye Bursları 
programı ile ülkemizde üniversite eğitimi 
alan uluslararası öğrencilere fotoğrafçılık 
eğitimi düzenledi. YTB Ankara Ofisi’nde 
başlatılan eğitimlerde öğrenciler Türkiye 
Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) eğit-
menlerinden temel fotoğrafçılık konula-
rını dinleme fırsatı yakalıyorlar. n 5’te



Bu etkiler kentler de ısı adası-
nın etkisinin artması,hava 
kirliliği,sıcak hava dalgaları 

ve su kıtliğının yaşanması,yağış 

rejiminin  değişmesi,kurak gün 
sayısının artması ,yağmur suları-
nın sel yada taşkınlara neden ol-
ması  şeklinde ortaya çıkmakta-

dır. 
Ekosistemler bulundukları ortam-
lar da insanlara ve diğer canlılara  
birçok yarar sağlar.Ekosistem-

lerde devam eden doğal süreçle-
rin bir parçası olarak ortaya çıkan 
bu faydalar  ekosistem hizmetleri 
olarak tanımlanır.Bu hizmetler 

ekosistemlerin düzen-
leyici olarak görev 
yaptığı ,ekosistem sü-
reçlerinden sağlanan 
yararlardır. 
Kentlerde yapılı alan 
yoğunluğunun fazla 
olması kentleri, iklim 
değişikliğinin neden 
olduğu  ani ve beklen-
medik hava olayları-
nın olumsuz etkilerini 
azaltmak ve bu kent-
leri bu etkilere diren-
çli hale getirmek,eko-
sistemlerin  sağladığı  
yararları korumak 
ve/veya artirmakla 
mümkündür. 
Kentler de ekosistem 
değerlerini ve işlevle-
rini  koruyan birbirle-
riyle bağlantılı  do-
ğal,yarı doğal ve 
kültürel alanların  
oluşturduğu bir yeşil 
alan ağının (yeşil alt 
yapı sisteminin) sağla-
dığı ekosistem hiz-
metleri iklim değişik-
liğinin etkilerini 
azaltma da önemli bir 
rol oynar. 
Yeşil altyapı sistemi-
nin  mekansal plan-
lama sürecinin bir 
parçası haline gelmesi 
bu sistemi oluşturan 
bileşenlerin yağış 
suyu yöntemi  çö-
zümlerini 
içermesi,kentlerin kı-
rılgan ekosistemleri-
nin korunması,yeşil 
alanlardan sağlanan 
ekosistem hizmetleri-
nin iyileştirilmesine 
yönelik akılcı çözüm-
ler geliştirilmesi ken-
tin iklim değişikliği 
etkilerine dirençli ve 
dayanıklı hale gelme-
sine olumlu katkılar 
sağlayacaktır. 

 
YEŞİL ALAN AĞI 

 
Yeşil alt yapı; ekosistem değerle-
rini ve işlevlerini koruyan birbir-
leriyle bağlantılı doğal,yarı doğal 
ve kültürel alanların oluşturduğu 
bir yeşil alan ağı olarak tanımla-
nır.Ve koridorlardan oluşan bu 
ağ; ormanlar,çalılık, çayırlık,sulak 
alanlar,akarsu koridorları gibi do-
ğal alanlar ile parklar,spor alan-
ları,okul bahçeleri,kampüsler,şa-
hıs ve kurum bahçeleri,çatı 
bahçeleri,dikey/yatay 
bahçeler,hayvanat bahçeleri,tarım 
arazileri,mezarlıklar,bitkilendiril-
miş yollar v.b.yarı doğal ve kültü-
rel bileşenleri içerir. 
 

BİLEŞENLERİ 
 
Kentleşmenin etkisiyle yeni yerle-
şim ve ticaret alanlarının oluştu-
rulmasına yönelik yapılaşma ve 
altyapı talepleri, doğal ekosistem-
ler ve kentsel yeşil alanlar üze-
rinde ciddi baskılar oluşturmakta-
dır. Ülkemiz kentleri ağırlıklı 
olarak çok katlı yüksek yoğun-
luklu binaların bulunduğu yapı 
alanlarından oluşmaktadır. 
Sağlıklı ve yaşanabilir  kentler ye-
şil alan-yapı alanı arasında den-
geli dağılım  bulunan,ekolojik ni-
telileri yüksek yeşil alanların  
birarada bulunduğu açık-yeşil 
alan sistemine (yeşil alt yapı) sa-
hip kentlerdir. 
Kentsel Yeşil Altyapı Bileşenleri 
1.Kentlerde bulunan doğal alanlar 
ormanlar,çalılık, çayırlık,sulak 
alanlar gibi vejetasyon örtüsüyle  
kaplı alanlardır. 
2.Kent parkları,Meydanlar, 
3.Şahıs ve kurum bahçeleri,Bota-
nik bahçeler, 
4.Tarım alanları,Mezarlıklar, 
5.Bitkilendirilmiş otoparklar,Okul 
bahçeleri. 
6.Yeşil çatılar,Düşey bahçeler, 
7.Akarsu koridorları,Su kanalları 
 

YÖNETİMİ 
 
Yeşil altyapısı farklı ölçekler de 
planlanmakta,uygulanmakta ve 
yönetilmektedir.Planlama da 

bölge (akarsu koridorları,doğal 
ekosistemler),havza,kent (kent 
parkları,geniş ağaçlı bulvarlar,ko-
ruluklar),mahalle( mahalle ve 
semt parkları,bitkilendirilmiş so-
kak ve caddeler) ve alan (yağmur 
bahçeleri,dikey bahçeler,yağış 
suyu bitki şeridi) ölçekleri temel 
alınabilir. 
Yeşil altyapı bileşenlerinin yöneti-
minden temel de yerel ve merkezi 
yönetim  sorumlu olsa da yöne-
tim aşamalarına  sivil toplum  ku-
ruluşları,yerel halk ve gönüllüle-
rin katılımın sağlanması 
uygulamaların  benimsenmesi ve 
korunmasına katkı sağlamakta ve 
başarı şansını arttırmaktadır.Bu-
nun yanın da  farkındalığın arttı-
rılması ve halkın bilinçlendiril-
mesi amacıyla çözümler 
geliştirilmesiyle kullanıcıların ye-
şil altyapı bileşenlerini  sahiplen-
mesi ve koruması sağlanabilir. 
Yeşil altyapının yönetimi ayrıca 
yeşil alanların haritalanması, bi-
yolojik çeşitliliğin 
belirlenmesi,hastalık  ve sırunla-
rın tespiti ve çözüm önerileri ge-
liştirilmesi ile bakım ve  yönetimi 
konusunda  kurallar tanımla-
makta  ve bu kuralları  içeren reh-
berler hazırlanmaktadır. 
Tokyo,Seattle,Portland,Newyork 
gibi kentler yağış suyu yönetimi  
konusunda başarıı uygulamalara 
sahiptir.Bu kentler de, yağış suyu 
yönetiminde yapılacak uygula-
malara karşı yağış suyu yönetimi 
rehberleri hazırlanmaktadır. 
Toronto, Newyork,londra,Port-
land kentlerinde,kent içinde kul-
lanılacak yol ağaçlarının tür se-
çimi,dikim,bakım koşulları 
vb.kurallar  ve standartları yol 
ağaçı rehberlerinde belirtilmiştir. 
Kentlerin yeşil altyapı bileşenleri-
nin haritalanması ve bilgi siste-
mine işlenmesi yönetim çalışma-
ları için  önemli veri 
sağlamaktadır.Özellikle yeşil alan 
ve yol ağaçları envanterinin çıkar-
tılması,bu verilerin işlenmesi,dü-
zenli aralıklarla güncellenmesi,ye-
şil altyapı yönetim çalışmalarını 
kolaylaştırır.  
 
DEVAM EDECEK...
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Dünya  nüfusunun  büyük bölümü kentler de  yaşamaktadır ve bu oran giderek artmakta-
dır.İklim değişikliği,yeryüzünde ani ve beklenmedik hava olaylarının  yaşanmasına neden ol-
maktadır.Kentler,iklim değişikliğinin neden olduğu etkilerin en yoğun hissedildiği alanlardır
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değişikliği ile  
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altyapı çözümleri
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ÜSKÜP-TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği (AB) Ko-
misyonunun Genişle-
meden Sorumlu Üyesi 

Oliver Varhelyi, AB Komisyo-
nunun Batı Balkan ülkelerinin 
ilerleme raporlarını açıklama-
sının ardından Kuzey Make-
donya ve Arnavutluk'u 
ziyaret etti. Kuzey Make-
donya Başbakanı Zoran Zaev 
ile gerçekleştirdiği görüşme-
nin ardından düzenlenen 
ortak basın toplantısında ko-
nuşan Varhelyi, iyi haberler 
sunmak için ülkede bulundu-
ğunu ve bunun önemli oldu-
ğunu söyledi.  Varhelyi, "AB, 
hem Kuzey Makedonya hem 
de tüm bölge için çok önemli. 
Ekonominin canlanmasına en 
hızlı şekilde katkı sağlayabile-
cek alanlar açısından bölge-
deki tüm fikirleri dinlemeye 

çalıştık." ifadelerini kullandı. 
Batı Balkanlar ekonomisine 
destek planının başarısının, 
planın uygulanmasından geç-
tiğini kaydeden Varhelyi, bu 
doğrultuda sunulan 9 milyar 
avroluk paketin yanında ulus-
lararası ortakların bölgeye 20 
milyar avro daha sağlamaya 
hazır olduğunu söyledi. Böl-
gedeki tüm başkentlerin birbi-
rine altyapı olarak bağlanması 
gerektiğini belirten Varhelyi, 
bölgesel bir plan aracılığıyla 
bölgenin 5-6 yıl içerisinde ge-
lişmesine yardımcı olunması 

gerektiğini kaydetti. Varhelyi, 
Batı Balkanlar ziyaretinin 
ikinci durağında Arnavutluk'a 
geçti. Burada Başbakan Edi 
Rama ile görüşen AB Komi-
seri, görüşmenin ardından 
ortak basın toplantısı düzen-
lendi. Batı Balkanlar ile çalış-
maya devam edeceklerini 
açıkça belirttiklerini aktaran 
Varhelyi, "Batı Balkanlar ile 
ilişkilerimizi güçlendirmek is-
tiyoruz ve çok ciddiye aldığı-
mız için genişleme 
politikasında da aynısını ya-
pacağız" dedi. (AA

ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan Dışişleri Ba-
kanlığı, Azerbaycan'a 
protestoda bulunarak, 

Bakü Büyükelçisi Nikolaos Pi-
perigos'u geri çağırdığını bil-
dirdi. Bakanlıktan "Azerbay-
can hükümetinin Dağlık 
Karabağ çatışması çerçeve-
sinde Yunanistan'a yönelik 
suçlamaları" konusunda yazılı 
açıklama yapıldı. "Yunanis-
tan'ın Azerbaycan'a yönelik 

terör eylemlerinin hazırlan-
masına ve siber saldırı giri-
şimlerine müsamaha göster-
diği" yönündeki iddiaların, 
"asılsız ve hakaret edici" ol-
duğu savunulan açıklamada, 
Azerbaycan'ın Atina Büyükel-
çisi'ne "dün sert bir protes-
toda bulunulduğu" belirtildi. 
Açıklamada, "Dışişleri Bakanı 
Nikos Dendias'ın kararıyla 
Yunanistan'ın Bakü Büyükel-
çisi (Nikolaos Piperigos), isti-
şareler için geri çağrıldı." ifa-
desi kullanıldı. (AA)

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye ve Yunanistan 
arasında NATO Karar-
gahı'nda yapılması plan-

lanan toplantı öncesinde 
Yunan yetkililer provokatif bir 
adım atarak 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı’nı kapsayacak 
şekilde Ege Denizi’nde atış 
eğitimleri için NAVTEX ilan 
etti. Türkiye de buna karşılık 
mütekabiliyet esasıyla 28 
Ekim’de atış eğitimleri için 
NAVTEX duyurusunda bu-

lundu.  Türkiye, Ege ve Doğu 
Akdeniz'deki sorunların diya-
log ile çözülmesine yönelik ge-
rekli adımları atarken 
Yunanistan diyalog masasını 
devirmeye yönelik eylemlerini 
sürdürüyor.  Bu kapsamda Yu-
nanistan, 29 Ekim’i de kapsa-
yacak şekilde Ege Denizi’nde 
atış eğitimleri için NAVTEX 
ilan etti. Yunanistan bu tehdit-
kar adımıyla iki ülke arasında 
güven artırıcı önlemler kapsa-
mında kabul edilen bir ilkeyi 
çiğnemiş oldu. Söz konusu 
NAVTEX'e karşılık da Türkiye 

dün, mütekabiliyet kapsa-
mında 28 Ekim’de atış eğitim-
leri için NAVTEX 
duyurusunda bulundu. Yuna-
nistan'ın ilan ettiği NAVTEX'in 
iki ülke arasında güven arttı-
rıcı önlemler kapsamında 
kabul edilen "İki ülkenin milli 
günlerinde askeri faaliyet 
planlamama” ilkesine aykırı 
olduğuna dikkati çeken gü-
venlik kaynakları, Yunanis-
tan'ın bölgede tansiyonu 
yükseltmeye yönelik adımları 
atmaya devam ettiğini belirtti.  
İki ülke askeri heyetleri ara-

sında NATO Karargahı'nda 
yapılması planlanan toplantı 
öncesinde atılan bu provokatif 
adımı bölgede çözüme giden 
yolu kısaltmak yerine daha da 
uzatmaya yönelik bir çaba ola-
rak nitelendiren güvenlik kay-
nakları, "Türkiye sorunların 
uluslararası hukuk ve iyi kom-
şuluk temelinde çözülmesi için 
çaba harcarken Yunanistan’ın 
daha önce üzerinde mutaba-
kata varılmış bir ilkeyi bilerek 
ihlal etmesi gerçek niyetini bir 
kez daha ortaya koymuştur" 
ifadesini kullandı. (AA)

Dost olmak zordur, 
çoğu zaman anlaşıl-
maz, kabul edilmez, 

vefa görmez… 
 
Sevginin, dürüstlüğün ve sa-
mimiyetin ürünüdür dostluk, 
ama azdır, hem çok az… 
 
Dostluk zordur çünkü bir 
yanda samimiyet diğer 
yanda gerçekler vardır.  Ger-
çekleri kabul edemeyen kişi-
lerle dost kalmak gibi zorlu 
bir süreç yaşanır.  
 
Diğer yanda yalakalar ve 
düşmanlar… Aslında ikisi de 
aynıdır. Dostum dediğin ki-
şiye yalancı bir dostlukla 
yaklaşır, yalakalık yaparak 
ona en büyük düşmanlığı ya-
parlar. Onlar konumları ge-
reği tatlı konuşurlar, ne 
duymak istiyorsanız onu 
söylerler.  
 
Size bir soru:  
Dostların söylediği doğru 
sözlerden daha acısı  ne ola-
bilir?  
 
El cevap: 
Doğru söyleyen dostların 
gerçeklerini kabul etmeyip 
dostluklarını kaybetmektir. 
 
Bütün bu mukaddimeyi niye 
yazdık dersiniz? Tabiki bir 
edebiyat denemesi için değil.  
Türkiye’deki  bazı  gerçek-
leri konuşarak dertleşmek is-
tiyorum.  
 
Hayatta tirajı- komik şeyler 
vardır. Mesela yıllar önce 
sizin söylediğiniz sözleri 
yeri geldiğinde size söylerler 
ve siz çok ciddi tepki göste-
rirsiniz ve belki de sizin söz-
lerinizi size söyleyene 
düşman olursunuz. Ya da 
gerçekten yürekten inandığı-
nız, yaşam tarzınız olan şey-
lerden örnek vererek size bir 
mesaj vermeye çalışırlar, on-
ları size söylenmiş bir küfür 
gibi algılarsınız. Daha da 
açık söylemek gerekirse 
inançlı bir Müslümana Ku-
ran’dan örnek vererek ikaz 
etmeye çalışırsınız, olayı 
bambaşka yönden alır ve 
size düşman olur.  
 
Kuran-Kerim Allah (CC) 
mealidir. İnananlar için farz 
yani emirdir. 
 
Zurhuf süresi 44.aytinde: 
“Doğrusu Kur'an, sana ve 

kavmine bir öğüttür. İleride 
ondan sorumlu tutulacaksı-
nız.” Diye emredilir. 
 
Doğru olacaksınız, Adil ola-
caksınız, İşi ehline verecek-
siniz… 
 
Bunları söyleyip yazdığı-
nızda birileri bunları ters bir 
şekilde üzerine alınır ve size 
düşman olursa ve bu insan 
Müslüman ise bu olay tirajı-
komiktir. 
 
Şeyh Edebali’nin Osman 
Gaziye nasihatlerini bilirsi-
niz ve belki de sayısız kere 
söylemişsinizdir. Hadi bu 
sefer size söylenmiş kabul 
edin: 
“Ey Oğul! 
Beysin! Bundan sonra öfke 
bize; uysallık sana… Güce-
niklik bize; gönül almak 
sana… Suçlamak bize; kat-
lanmak sana… Acizlik bize, 
yanılgı bize; hoş görmek 
sana… Geçimsizlikler, çatış-
malar, uyumsuzluklar, anlaş-
mazlıklar bize; adalet sana… 
Kötü göz, şom ağız, haksız 
yorum bize; bağışlama 
sana… Bundan sonra böl-
mek bize; bütünlemek 
sana… Üşengeçlik bize; 
uyarmak, gayretlendirmek, 
şekillendirmek sana… 
 
Dost nedir bilir misiniz? 
Size acı söyleyendir. Kralım 
çıplak diyendir. Yalaka ise 
tatlıdır, kralım çok yaşa der. 
Erdemlik ise daha da üst per-
dedir. Hani bazı Osmanlı 
Sultanlarının yanı başlarında 
“Ölüm de var” diye söyle-
meleri için adam tutmaları-
dır.  
 
Gerçek dostlara çok ihtiyacı-
mız var. Ama maalesef on-
ları kaybediyoruz.  
 
Ebu (Eba) Müslüm Horasani 
diyor ki:  
Çünkü onlar; 
kararlarından emin oldukları 
için 
dostlarını uzak tuttular. 
Kendilerine bağlamak ve ka-
zanmak için de 
düşmanlarını yakınlaştırdı-
lar. 
Yakınlaştırılan düşman dost 
olmadı 
ama uzaklaştırılan dost düş-
man oldu. 
Herkes düşman safında bir-
leşince 
yıkılmaları mukadder oldu...

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

İZMİR MEKTUBU

DOST ACI SÖYLER, DÜŞMAN TATLI 
GERÇEKLERİ KABUL ETMEZSENİZ 

DOSTLARI KAYBEDERSİNİZ

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Yunanistan’dan Azerbaycan'a  
"Dağlık Karabağ" protestosu

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan top-
lantı öncesinde Yunan yetkililer provokatif bir adım atarak 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti

Komşu’nun "29 Ekim"  
NAVTEX provokasyonu

VARHELYİ’DEN ÜSKÜP  
VE TİRAN ZİYARETİ

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İzmir'de bulunan  Balkan Dernek-
leri Federasyonları, Başkan,Yöne-
tici ve üyeleri ile birlikte Tarihi 

Kemeraltı Çarşısı girişinde Ermenis-
tan'ın Azerbaycan'a karşı yapmış ol-

duğu saldırıya tepki göstermek, 
dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a, 
destek amacıyla basın açıklaması 
düzenledi. Basın açıklamasını İzmir 
Barosu Ve Batı Trakya Türkleri Da-
yanışma Derneği İzmir Şubesi Eski 
Başkanı Aydın Özcan gerçekleştirir-
ken, açıklama öncesi İstiklal Marşı 

okundu. Dünya Azerbaycanlılar 
Kongresi başkanı Asıf Kurban da 
açıklamasında Azerbaycan’ın öz 
topraklarını savunduğunu, en yakın 
zamanda Ermenistan işgalinden 
topraklarını azat edeceklerini be-
lirtti. Balkan derneklerine ve Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

Balkanlı kardeşlerinden 
Azerbaycan’a tam destek



4 Kosova Haberleri

Teşhis, tedavi ve filyasyon başlıkları altında hazırlanan eğitim prog-
ramında 4 gün boyunca 70'ten fazla Kosovalı hekim eğitim aldı

Priştine’de TİKA’dan  
korona virüs eğitimi

12 Ekim 2020 
Pazartesi

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlı-
ğının (TİKA) Kosovalı 

hekimlere yönelik yeni tip ko-
rona virüs ile mücadele yön-
temleri eğitimi video konfe-
rans yönetimiyle başladı. 
TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklık-
lar Dairesi Başkanı Uğur Tan-
yeli, Sağlık ve Medeniyet Der-
neği iş birliğinde 

gerçekleştirilen programın 
açılışında yaptığı konuşmada, 
TİKA olarak ana amaçlarının 
var olan bilgi ve birikimi dost 
ülkelerle paylaşmak oldu-
ğunu söyledi. Sağlık alanın-
daki insan kaynağının geliş-
mesine ve kapasitesinin 
artırılmasına katkıda bulun-
mak istediklerini kaydeden 
Tanyeli, TİKA'nın Kosova'da 
sağlık alanında hem fiziki 
hem de insan kaynağı anla-
mında yatırımlar yaptığını ak-

tardı. Türkiye'nin Priştine Bü-
yükelçisi Çağrı Sakar da salgı-
nın dost ve kardeş ülkelerle 
dayanışmanın önemini bir kez 
daha gösterdiğini vurgulaya-
rak, gerçekleştirilen eğitimin 
ve görüş alışverişlerinin Koso-
valılara şifa olması temenni-
sinde bulundu. Sakar, Türki-
ye'nin salgının başından beri 
Kosova'ya çeşitli yardımlarda 
bulunduğunu anımsatarak, 
"Elbette TİKA'nın düzenlediği 
bu yeni normale uygun etkin-

lik hepsinden anlamlı. Bir an-
lamda hep istediğimiz balık 
vermektense balık tutmayı öğ-
retme aşamasına geldiğimizi 
gösteriyor" dedi.Teşhis, tedavi 
ve filyasyon başlıkları altında 
Türkiye'de elde edilen olumlu 
tecrübelerin dost ve kardeş ül-
kelere aktarılmasına katkı sağ-
lamak için alanında uzman 
hekimler tarafından hazırla-
nan eğitim programında, 4 
gün boyunca 70'ten fazla Ko-
sovalı hekim eğitim aldı. (AA)

PRİZREN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Demokratik Türk 
Partisi KDTP yetkilileri, 
salgın döneminde ola-

ğanüstü çaba göstererek yo-
ğun çalışma saatleriyle sağlığı-
mızın geri kazanılması ve 
korunması için emek veren, 
risk altında görev yapan sağlık 
çalışanları ile bir araya geldi-
ler. Parti yetkililerinin sağlık 
çalışanları ile bir araya geldiği 
kahvaltı organizasyonuna, 
KDTP Genel Başkanı ve Meclis 
Başkan Vekili Fikrim Damka, 
T. C. Prizren Başkonsolosu 
Serdar Özaydın, Bölgesel Kal-
kınma Bakanı Enis Kervan, 
Milletvekili Fidan Brina Jılta 
ile partinin Genel Sekreteri ve 
Sağlık Koordinatörü Varol 
Bekteş katıldı. Etkinlikte,  sağ-
lık çalışanlarının sorunları din-
lenerek,  sorularına tek tek ce-

vap verildi. Ayrıca, sağlık ala-
nında atılması gereken adım-
lar konusunda fikir alışveri-
şinde bulunuldu. 
www.kosovaport.com’a göre; 
KDTP tarafından konuyla il-
gili yapılan açıklamada, “Ko-
sova Türk Sağlık İşçileri ve 
Sağlıklı Yaşamı Destekleme 
Derneği ile Kosova Türk He-
kimler Derneği işbirliğiyle, ile-
riye dönük yapıcı eylemlerde 
bulunulması ve sağlık sektö-
ründe sağlık çalışanlarının ih-
tiyaçlarına yönelik çözümler 
geliştirilmesi konusunda çalış-
malar yapılması kararlaştırıldı. 
Düzenli bir şekilde yapılacak 
toplantılarla Partimizin des-
tekleriyle derneklerimiz aktif 
bir şekilde çalışarak, sağlık 
alanındaki sorunlara daha 
hızlı çözümler bulunması için 
gereken tüm girişimlerin ya-
pılması sağlanacaktır” ifadele-
rine yer verildi.

KDTP yetkilileri 
sağlıkçılarla…

PRİZREN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Prizrenli iki Türk iş insanı 
Münir Lauşa ve Fevzi 
Şilik, Prizren Devlet Hasta-

nesi’ne tam donanımlı ambulans 
bağışında bulundular. Ayrıca, 
Prizrenliler Derneği de 5 solu-
num cihazı bağışında bulundu. 
Ambulans, bağış girişimini ger-
çekleştiren KDTP Genel Başkanı 
Fikrim Damka’nın da katılımıyla 
Prizren Devlet Hastanesi Mü-
dürü Dr. Afrim Avdaj’a teslim 
edildi. www.kosovaport.com’a 
göre; KDTP Genel Başkanı Fik-
rim Damka, “Bugün memleket-
lerini unutmayan güzel 
insanların, ülke sağlık sistemine 
sunmuş oldukları desteklerini 
teslim etmek için bir araya gel-
miş bulunmaktayız. Girişimimiz 
ile salgınla mücadele ettiğimiz 
bu kritik dönemde hastanenin 
tespit etmiş olduğu eksik hisse-
dilen ambulans ve solunum ci-
hazlarını tamamlamak üzere 

çalışmaları başlattık. Prizrenli iki 
Türk iş adamı sayın Münir 
Lauşa ve Fevzi Şilik beyefendi 
bu başlattığımız girişime kulak 
vererek, Prizren halkına ambu-
lans aracını sağlayacaklarını be-
lirttiler. Prizren hastanesine 
yapmış oldukları kalıcı destekle, 
ambulans aracını bağışlayan 

Münir Lauşa ve Fevzi Şilik bey-
efendilere huzurlarınızda şah-
sım ve Prizren halkı adına 
teşekkürlerimi sunarım. Uma-
rım bu ambulansa hiç ihtiyaç 
duyulmaz ama gerektiğinde de 
hayat kurtarmak için her zaman 
Prizren halkının hizmetinde ola-
caktır” dedi.

AB komiserinden Kosova itirafı
PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği’nin (AB) 
Komşuluk ve Genişle-
meden Sorumlu Ko-

miseri Oliver Varhelyi, 
Kosova’ya gerçekleştirdiği 
resmi ziyaretinde Başbakan 
Avdullah Hoti ile biraraya ge-
lerek vize muafiyeti konu-
sunda Kosova’nın gerekli tüm 
kriterleri yerine getirdiğine 
vurgu yaptı. 
www.haberler.com’a göre; 
Avrupa Birliği’nin (AB) Kom-
şuluk ve Genişlemeden So-
rumlu Komiseri Oliver 
Varhelyi, Kosova’ya resmi bir 
ziyaret gerçekleştirdi. Kosova 

ziyareti kapsamında Varhelyi, 
başkent Priştine’de Başbakan 
Avdullah Hoti ile biraraya 
geldi. Başbakan Avdullah 
Hoti, Avrupa Birliği’nin Batı 
Balkanlar’a 28 milyar Euro’luk 
yatırım yapacağı müjdesini al-
dığını belirterek, “AB, Batı 
Balkanlar’a 28 milyar Euro de-
ğerinde yatırım yapacak. Bu 
yatırımın 9 milyar Euro’su 
Batı Balkanlar’a hibe olarak 
verilecek. Hükümet olarak 
sunduğumuz, Priştine-Mer-
dare Karayolu ile Priştine-
Merdare Demiryolu projesi bu 
yatırımlara dahil edildi. İnanı-
yorum ki 3-4 yıl içinde Koso-
va’daki ekonomik koşulları 
tamamen değiştireceğiz” dedi.

Kosova Savunma Bakanı Quni’den Türk İHA’sına ilgi
SIRBİSTAN Cumhurbaş-
kanı Aleksandar Vucic’in 
Türkiye'den insansız hava 
araçları (İHA) satın alma ko-
nusu ile çok yakından ilgilen-
diklerini belirtmesi Kosova 
medyasında geniş yankı 
uyandırdı. Geçen ay so-
nunda Türkiye’yi ziyaret 

ederek Milli Savunma Ba-
kanı Hulusi Akar ile bir 
araya gelen Kosova Sa-
vunma Bakanı Anton Quni 
konuyla ilgili ülke medya-
sında katıldığı bir programda 
açıklamalarda bulundu. Tür-
kiye temasları kapsamında 
Baykar Milli S/İHA Ar-Ge 

ve Üretim Tesisleri'ni de zi-
yaret eden Quni, Türkiye’nin 
Sırbistan'ı oldukça gelişmiş 
bir askeri teknoloji ile donat-
tığı iddialarına cevaben, 
"Türkiye’nin Sırbistan’a Ko-
sova’dan daha yakın olduğu 
yönündeki açıklamalara ka-
tılmıyorum." dedi.  (AA)

Türkler’den ambulans  
ve solunum cihazı bağışı
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Yunanistan'da mahkeme, aşırı 
sağcı Altın Şafak Partisinin 
"suç örgütü olduğuna" karar 

verdi. Atina'daki Temyiz Mahke-
mesi, Altın Şafak Partisinin suç ör-
gütü olup olmadığıyla ilgili davada 
kararını açıkladı. 5 yılı aşkın süre-
dir devam eden davada mahkeme, 
Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mi-
haloliakos ve 6 parti üyesi Ilias Ka-
sidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos 
Germenis, Ilias Panagiotaros, Pana-
giotis Iliopoulos ve Nikos Papas'ın 
"suç örgütünü yönettiğine", diğer 
18 sanığın ise "suç örgütüne üye ol-
duğuna" hükmetti. Sanıkların ala-
cağı cezalara ilişkin yargılamalar 
gelecek günlerde devam edecek. 
Mahkemenin görüldüğü Atina 
Temyiz Mahkemesi çevresinde em-
niyet güçleri, olağanüstü güvenlik 
önlemleri aldı. Yaklaşık 2 bin 200 
polis ve keskin nişancının görevlen-

dirildiği mahkeme çevresinde tüm 
yollar trafiğe kapatıldı. Atina Mah-
kemesi dışında başta ana muhalefet 
partisi SYRIZA  ve Yunanistan Ko-
münist Partisi (KKE) üyeleri olmak 
üzere siyasi partiler, sendikalar, an-

tifaşist platformlar ve öğrencilerden 
oluşan 20 bini aşkın gösterici, 
"Masum değiller", "Naziler hapis-
haneye" , "Kahrolsun faşizm" şek-
linde slogan attı. Çevik kuvvet 
güçleri, protestocuların attığı Molo-

tof kokteyllerine göz yaşartıcı gaz 
ve tazyikli suyla yanıt verdi.  
 
POLİS MÜDAHALESİ 
 
Altın Şafak Partisi lideri Mihalolia-
kos, bazı eski parti mensubu millet-
vekilleri ve üyelerinin de yer aldığı 
69 sanık suç örgütü kurmak, bu ör-
gütte yer almak ve yönetmek, kara 
para aklamak, şantaj, izinsiz silah 
bulundurmak ve ırkçı şiddet eylem-
leri düzenlemek suçlarından yargı-
lanıyordu.  Atina'nın Keratsini 
semtinde 2013 yılında sabaha karşı 
Altın Şafak Partisi üyesi Yorgo Ru-
pakias, solcu şarkıcı Pavlos Fissas'ı 
kalbinden bıçaklayarak öldürm-
üştü. Vatandaşı Koruma Bakanlığı, 
aşırı sağcı partinin suç örgütü kap-
samına alınması için soruşturma 
başlatmıştı. Yunanistan'da geçen yıl 
yapılan genel seçimlerde Altın 
Şafak, yüzde 2,93 oy oranıyla yüzde 
3'lük seçim barajını aşamadığı için 
parlamento dışında kalmıştı. (AA)

Aralarında Batı Trakyalı soydaşlara da bin bir eziyetin bulun-
duğu kabarık suç dosyaları nihayet Yunan makamlarının ak-

lına geldi. Yunanistan’ın ırkçı partisi resmen suç örgütü sayıldı
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Kuzey Makedonya’da müzisyenler 
ve restoran sahipleri yeni tip ko-
rona virüs (Kovid-19) salgınının 

yayılmasını önlemek amacıyla hükümet 
tarafından getirilen yeni tedbirleri pro-
testo etti. Başkent Üsküp’teki hükümet 
binası önünde düzenlenen protestoda 
restoranlarda müzisyenlerin performans-
larını yasaklayan yeni tedbirlere tepki 
gösterildi. Protesto organizatörlerinden 
Daniel Sidoski, söz konusu sektörün 
uzun süredir devam eden (salgın) du-
rumdan çok etkilendiğini ve son tedbir-
lerle birlikte düğünlerde çalan 
müzisyenler dahil yaklaşık 20 bin işçiyi 
etkilendiğini söyledi. Kuzey Makedonya 
Hükümeti’ne protokollerle birlikte birkaç 
kez talepte bulunduklarını ancak redde-
dildiklerini kaydeden Sidoski, "Biz virüs 
yaymıyoruz. Biz sadece protokollere 
uyan müzisyenleriz. Yasalara saygı gös-
termeyen kişileri cezalandırması gereken 

kurumlar var." ifadelerini kullandı. 
Düğün salonları temsilcisi Ekrem Memişi 
de bölge ülkelerindeki benzer yapıların 
yaz aylarında faaliyet gösterdiğini ve bazı 
protokollerle çalışmaya devam ettiğini 
belirterek, aynısının Kuzey Makedon-
ya’ya da uygulanmasını istedi. Hükümet-
ten aldıkları mali yardımın yeterli 
olmadığını ve temel aylık harcamalarını 
bile karşılamadığını ifade eden Memişi, 
"Bizler için özel düzenlemeler ve protokol 
ile yeniden açılmamıza imkan sağlanma-
sını talep ediyoruz." dedi. Protestocular, 
hükümet binası önüne masa ve sandalye-
ler koyup müzik açarak kapalı bir gece 
kulübü canlandırması yaptı. Ülkede 
Kovid-19 vakalarının artmasının ardın-
dan Sağlık Bakanlığına bağlı Bulaşıcı 
Hastalıklar Komisyonu önerisiyle Kuzey 
Makedonya hükümeti tarafından hizmet 
sektöründe bulunan restoran, hotel, 
düğün salonu ve barlarda müzisyenlerin 
yasaklanması, müzik sesi ve müşteri kı-
sıtlaması gibi önlemler getirildi. (AA)

Altın ŞAfAk 
suç örgütü
Altın ŞAfAk 

suç örgütü
Altın ŞAfAk 

suç örgütü
Altın ŞAfAk 

suç örgütü
Altın ŞAfAk 

suç örgütü
Altın ŞAfAk 

suç örgütü

Kuzey Makedonya’da müzisyenler  
Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
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Bulgaristan Ulusal Televizyonu 
(BNT) bünyesindeki Türkçe 
Haberler Editörlüğü, 20 yıldır 

aralıksız olarak ülkedeki Türk toplu-
muna yönelik Türkçe haber yayını 
yapıyor. Hafta içi her gün 10 dakika 
Türkçe haber yayını yapan editörlü-
ğün kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 
BNT Haber Dairesi'nde kutlama 
programı düzenlenirken, BNT Genel 
Yayın Yönetmeni Daniel Çipev de 
editörlük çalışanlarına plaket takdim 
etti. BNT Haber Dairesi Müdürü Ma-
riela Dragolova, ulusal kanalın 60 yıl-
lık tarihinin 20 yılında Türkçe haber 
yayını olduğuna dikkati çekerek, 
Türkçe Haberler Editörlüğünün BNT 
ailesinin ayrılmaz bir parçası oldu-
ğunu vurguladı. Editörlüğün, özel-
likle Türkiye ile ilgili gelişmelerdeki 
profesyonel desteğinin BNT'nin başa-
rısına önemli katkı sunduğunu söyle-
yen Dragolova, "Örneğin, 
Türkiye'deki darbe girişimi sırasında 
Türk medyasındaki farklı kaynaklar-
dan bilgiler derleyerek, Bulgar izleyi-
cilerin gelişmeleri dakika dakika 
takip etmesini sağladılar." dedi. 
Türkçe Haberler Editörlüğü’nün ku-
rucularından olan gazeteci ve akade-
misyen Nihal Özergan ise ulusal 
televizyonda anadilde yayın kararı-
nın, Bulgaristan'ın Avrupa Birliğine 
(AB) giriş sürecinde demokratik geli-
şim adına attığı önemli adımlarından 
biri olduğunu kaydetti. Özergan, 
Türkçe haberlerin 10 dakikalık yayın 
süresinin az olmasına rağmen, Türk-
lerin Bulgaristan'daki gelişmeleri 
kendi dillerinde takip etmelerine ola-
nak sağladığı için son derece faydalı 
olduğunu ifade etti. Türkçe editörle-
rinden İzzet İsmailov, Türkçe haber 
bülteninin kesintisiz devam ettiğine 
dikkati çekerek, "10 dakikalık haber-
ler az ve yetersiz olabilir, ama 20 se-
nedir devam ediyor. Bulgaristan'da 
Türkçe medya olarak uzun süre 
devam eden medya yok. Bir tek 
radyo var. Birçok gazete başladı, site-
ler başladı. Başlayıp bırakıyorlar. Biz 
devam ediyoruz" diye konuştu. Edi-
tör Selami Hasan ise Bulgaristan'da 
ulusal düzeyde Türkçe yayıncılık 
yapmanın gururunu yaşadıklarını 
belirterek, "Bizi yalnız bırakmayan 
seyircilerimize teşekkürler. Tüm ça-
bamız onlar için tarafsız ve doğru ha-
berler sunup Bulgaristan'daki 
Türklerimizi memnun etmek." dedi. 
Editörlerden Mine Adalı Radoykova 
da bültenlerinde Bulgaristan'daki 
Türk toplumunun sosyal, kültürel, 
ekonomik, eğitimsel ve sanatsal yaşa-
mına dair özel haberleri aktardıkla-
rını kaydederek, "Bulgaristan'ın en 
köklü devlet televizyonunda çalış-
maktan onur duyuyorum, ama her 
şeyden önemlisi bu televizyonda her 
gün Bulgaristan'da yaşayan Türk in-
sanına ana dilimizde hitap ettiğim 
için gurur duyuyorum" 

Bulgaristan 
Türkleri’nin 

haber  
kaynağı  
İsmailov

Burslu öğrenciler sergi açacak
ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Eğitim çerçevesinde 15 
farklı ülkeden iletişim 
alanındaki öğrencilerin 

yer aldığı ilk grup açılışı için 
YTB Ankara Ofisi’nde düzenle-
nen programa YTB Başkanı 
Yardımcıları Sayit Yusuf ve Ab-
dulhadi Turus katıldı. Öğrenci-
ler eğitimler süresince teorik 

olarak aldıkları çekim teknik-
leri dersinin uygulamasını da 
yaptı. Ankara Kalesi çevresinde 
tarihi bir rotada gerçekleştirilen 
"Foto Safari” programında öğ-
renciler ilk olarak şehrin en eski 
tarihi bölgesi olan Hama-
mönü’nün kültürel dokusuyla 
tanıştı. Ardından ise Ankara 
evi mimarisini yansıtan Hama-
markası sokaklarını keşfeden 
öğrenciler 17’inci yüzyıldan 

beri misafirlerini ağırlayan şim-
dilerde ise antikacılara ev sa-
hipliği yapan Pirinç Han’ı 
ziyaret etti. Uluslararası öğren-
ciler, daha sonra At Pazarı ve 
Saman Pazarı bölgelerinde şeh-
rin tarihi ve kültürel mirasını 
fotoğrafladı. Buraların ardında 
ise öğrenciler şehrin en eski ve 
önemli yapılarından olan As-
lanhane ve Ahi Elvan Camii’le-
rinin tarihi güzelliklerini 

fotoğrafladı. Uluslararası öğ-
renciler son olarak Ankara’nın 
en çok ziyaret edilen mekanla-
rından olan tarihi milattan ön-
celere dayayan Ankara 
Kalesi’nde şehrin eşsiz manz-
arasıyla programı sonlandırdı.  
Profesyonel foto muhabirleri 
eşliğinde öğrencilerin çektiği 
kareler için YTB tarafından bir 
fotoğraf sergisi de düzenlene-
cek. (AA) 
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Oval Ofis’te imzala-
nan şey açıkça 
Trump’ın yeniden 

seçim amaçlarına hizmet et-
meye matuf kısa vadeli bir 
hedef gibi görünüyor. Eğer 
gerçekleşirse , bu anlaşma-
nın Trump’ın Kosova ve 
Sırbistan Özel Elçisi ve 4 
Eylül Cuma günü 
Was¬hington’da imza edi-
len anlaş¬manın mimarı 
olan Richard Grenell’in bir 
başarısı olduğu söylenebi-
lir.. Trump yönetimi Beyaz 
Saray’da Kosova ve Sırbis-
tan arasında -en başından 
beri çarpık bir yapıda ola-
gelen normalleşme sürecini 
bir sonuca bağlamak kas-
tıyla iki ül-kenin heyetle-
rine ev sahipliği yaptı. Oval 
Ofis’te düzenlenen göste-
rişli imza töreninde Sırbis-
tan ve Kosova, bir dizi 
taahhüde imza koyarak 
münasebetlerini “ekonomik 
normalleşme” ekseninde 
ilerletmeyi kabul etmiş ol-
dular. Ne var ki her iki ta-
rafın da imzaladığı tek bir 
belge yoktu; Sırbis¬tan 
Cumhurbaşkanı Aleksan-
dar Vuçiç ve Kosova Başba-
kanı Avdullah Hoti iki ayrı 
belge imzaladılar. ABD’nin 
her iki belgeye de imza at-
mamış olması ise aynı dere-
cede mühim bir husus. 
Kısacası, Oval Ofis’te imza-
lanan şey ikili bir anlaşma 
değildi. 
  

MADDELER 
 
1-Sırbistan’ın denize kıyısı 
yok. Karadağ deniz lima-
nını kullanıyorlar. ABD ve 
AB ülkeleri Karadağ’ın bu 
liman kapısını tam olarak 
denetleyemiyor. Bu yüzden 
Belgrad-Priştine- Durse 
(Arnavutluk’un deniz li-
manı) arasında demiryolu 
inşaatı yapılacak. Arnavut-
luk, AB aday ülkesi ve AB 
tarafından denetleniyor. 
Sırbistan’ın Arnavutluk 
üzerinden limana ulaşacak 
ve böylece AB ve ABD tara-
fından denetlenebilecek. 
Sırbistan bu şekilde 
Rusya’dan uzaklaştırılmaya 
çalışılacak. 
  
2-Kosova , Balkanlar’da 
Mini Schengen olarak bili-
nen  K.Makedonya , Arna-
vutluk , Sırbistan’dan 
oluşan ekonomik birliğe gi-
rebilecek. Sırplar buna 
engel oluyordu ama bu en-
geli kaldıracaklar. 
Ancak, Kosova’nın “Mini-
Schengen bölgesine” ka-
tılma konusunda mutabık 
kalması¬nın pratikte bir an-
lamı bulun¬muyor. Zira 
resmiyette “Mini-Schengen 
bölgesi” diye bir entite yok; 
bu sadece kurgu¬sal bir 
oluşum. “Mini-Schengen 
bölgesi” olarak nitelendiri-
len şey, (Ekim-Aralık 2019 
tarihleri arasında Novi Sad, 
Ohri ve Durres’te toplam 
üç kez bir araya gelen) Ar-
navutluk, Kuzey Make-
donya ve Sırbistan 
liderlerinin, aralarında sı-
nırlar arası seyahat ve mal-
ların dola¬şımı konusunda 
ifade ettikleri retorik deste-
ğin ötesinde bir şey ifade 
etmiyor. Dolayısıyla, bu tür 
işbirliği planlarını 
resmi¬leştirmek için somut 
adımlar atılmadığı sürece, 
Kosova’nın “mini-Schengen 
bölgesine” ka-tılma taah-
hüdü, Sırbistan ile olan 
ekonomik ilişkilerini 
nor¬malleştirmek açısından 
pek bir ehemmiyet taşımı-
yor. Sonuncu ama son de-
rece önemli diğer bir husus 
olarak zikredilmeli ki, 

ABD’nin Kosova ile Sırbis-
tan arasındaki ekonomik 
ilişkileri geliştirmeyi plan-
lamasının pra¬tik neticeleri 
olsa dahi, küçücük Kosova 
ekonomisi ile artan ti¬care-
tin Batı Balkanlar’ın ege-
men ekonomisi nezdinde 
pek bir ilgiye mazhar olup 
olmaya¬cağı şüpheli. Sır-
bistan ile ticare¬tin artması, 
olsa olsa, hali hazırda zaten 
bölgedeki en yüksek ticaret 
açığına sahip olan Koso-
va’nın bu açığını iyice müz-
min bir hale getirecektir 
 3-Mitrovica kentindeki Sır-
bistan-Kosova arasındaki 
Merdare sınır kapısı  işler-
lik kazanacak. Sırbistan, pa-
saportlardaki Kosova 
mührüne tepki göstermeye-
cek. (Daha önce pasaportla-
rında Kosova mührü 
olanlar Sırbistan’a girmi-
yordu, dolaşmak zorunda 
kalıyorlardı.) 
  
4-Mitrovica yakınlarındaki 
“Gazivode/Ujmani “ gö-
lünden enerji üre-
tim tesisleri 
kurulacak. 
ABD’den 
bir grup 
teknik 
uzman 
buraya 
gelip 
çalış-
malar 
yapa-
caklar. 
Enerji 
Koso-
va’ya Sır-
bistan’dan 
geliyordu. Ko-
sova kullandığı 
enerjiyi uluslararası anlaş-
malara göre Sırbistan kod-
larına göre kullanıyordu. 
Artık buna gerek kalmaya-
cak, kendi enerjisini ürete-
bilecek. Sırbistan bu 
konuda Kosova’yı çok teh-

dit ediyordu, artık edeme-
yecek. 
Ancak her iki tarafın da 
“Gazivode/Ujmani Gö-
lü’nü güvenilir bir su ve 
enerji kaynağı olarak pay-
laşmak” amacıyla bir fizibi-
lite çalışması yapılması 
konusunda ABD Enerji Ba-
kanlığı ile çalışma taahhü-
dünde bulunmuş olması, 
olsa olsa belirsiz bir durum 
teşkil ettiği gibi Kosova’nın 
egemenliğiyle uyumlu da 
değil. Gazivode/Ujmani 
Gölü, Kosova’nın en büyük 
yapay gölü ve ülkenin ana 
su ve enerji kaynağı. Yirmi 
kilometrekarelik yüzölçü-
münün yalnızca yüzde 22’si 
Sırbistan topraklarında yer 
alırken, Kosova’daki kısmı 
Sırp nüfus ağırlıklı Zubin 
Potok belediyesinin sınır-
ları içinde. Bu gölü pay-
laşma taahhüdü, 
Kosova’nın Sırbistan tara-
fından nihai olarak tanınma 
amacına ancak zarar vere-

bilir ve Priştine’nin top-
rak/enerji 

egemenliğini 
ihlal eder ve 

bu ne-
denle sa-
dece 
sosya-
list 
muha-
lefet 
partisi 
Vete-
Ven-

dosja 
tarafın-

dan değil 
Avdullah 

Hoti’nin kendi 
koalisyon ortağı, 

Ramuş Haradinay liderli-
ğindeki Kosova’nın Gele-
ceği İçin İttifak (AAK) 
partisi tarafından da sert 
bir şekilde kınandı. 
5-Kosova ve Sırbistan’da 
kaybolmuş kişilerle ilgili 

her iki taraf bilgi alışverişi 
yapabilecekler. 
6-Kosova veya Sırbistan’a 
giden yolcuların bilgileri 
karşılıklı olarak paylaşıla-
cak 
 7-Kosova ve Sırbistan’da 
eşcinsellik suç olmaktan çı-
kacak. (Maalesef Kosova’da 
eşcinsellik zaten uzun za-
mandır serbest ve legaldi. 
Sırbistan’da da aynısı ola-
cak) (Ne kadar acıdır ki, 
Müslüman bir ülke olan 
Kosova’da eşcinsellik ser-
best, eşcinsel evlilikler nor-
mal) Anlaşma gereği 
eşcinselliği suç kabul eden 
69 ülkeyle birlikte çalışarak 
eşcinselliği suç olmaktan çı-
karmak için gayret göstere-
cekler. Bu maddeye  en çok 
sevinen Sırbistan’ın eş cin-
sel olarak bilinen başbakanı 
Brnabiç olacaktır. 
2023-2024 yıllarında Bal-
kanlarda doğal gaz girişi 
olacak. Bu tarihlerden 
sonra artık Balkanlarda 
doğal gaz kullanılmaya 
başlanması planlanıyor. 
Kosova ve Makedonya’da 
şimdiden doğal gaz tesisat 
ve alt yapı çalışmaları ya-
pılmaya başlanacak gibi. 
8- Kosova ve İsrail birbirle-
rini tanıyacaklar. Ardından 
da İsrail-Güney Kıbrıs-Yu-
nanistan hattındaki Doğu 
Akdeniz doğal gazının Av-
rupa’ya taşınmasında Ko-
sova ve Arnavutluk 
güzergahı kullanılacak. Son 
günlerde Türkiye’nin de 
taraf olduğu bu madde bize 
zarar verebilir. Bu madde 
Türkiye’yi de yakından ilgi-
lendiriyor.  Kosova ile İsrail 
arasında karşı¬lıklı tanın-
mayı gerektiren madde yal-
nızca Kosova Başba¬kanı 
Hoti tarafından imzalanan 
belgede yer alırken, Sırbis-
tan’ın İsrail’deki Büyükelçi-
liğini Ku-düs’e taşımayı 
kabul ettiği madde ise yal-

nızca Sırbistan Cumhurbaş-
kanı Vuçiç’in imza¬ladığı 
belgede yer alıyor ve bu, 
Hoti ve Vuçiç tarafından 
ayrı ayrı imzalanan iki an-
laşma metni arasındaki tek 
temel fark. 
9- Hizbullah’ı “bütünüyle” 
terör örgütü olarak tanımak 
ve Hizbullah’ın operasyon-
larını ve finansal faaliyetle-
rini kısıtla¬mak için kendi 
yetki sınırları dahilinde ge-
rekli önlemleri tam olarak 
uygulamak. 
ABD’de imzalanan Kosova 
ve Sırbistan arasındaki bu 
anlaşma bir yönüyle Sırbis-
tan’ın Kosova’yı tanıdığını 
gösteriyor. Bu açıdan bir-
çok Sırp, Sırbistan Cumhur-
başkanı Aleksandır Vuçiç’i 
ciddi bir şekilde eleştiriyor-
lar. 
ABD, Kosova’ya önemli 
miktarda para yardımı ve 
kredi verecek. Kosova bu 
paraları ancak ABD şirket-
leri üzerinden kullanabile-
cek. 
Bu arada yeri gelmişken 
Arnavutluk ile Yunanistan 
arasındaki Korfu adası ve 
12 mil olayını da konuşmak 
istiyorum. Bu olay tıpkı 
bizim Yunanistan ile yaşa-
dığımız Meis ve diğer ada-
larla bağlantılı 12 mil 
sorunu gibi. Daha önce Ar-
navutluk Başbakanı Salih 
Berişa, Yunanistan’a bu ko-
nuda olur demişti. Ancak 
şimdiki Arnavutluk Başba-
kanı Edi Rama buna karşı 
çıkarak onaylamadı. Yuna-
nistan ile Arnavutluk ara-
sındaki bu anlaşmazlık 
uluslarası mahkemeye ta-
şındı. Yunanlılar buradan 
kendi leyhlerine bir karar 
çıkartıp, Ege denizinde bize 
karşı bunu kullanmak isti-
yorlar. Takip etmek gereki-
yor. 
 
BİTTİ...

SırbiStan-KoSova  
anlaşmasının analiziMaraş’ın açılması Kıbrıs Türkü 

için bir milattır, şimdiye 
kadar yürütülen çekingen po-

litikaların yok oluşudur. Bunu önemsiz-
leştirmeye çalışmak art niyetli ve için 
için öfke barındıran bir yaklaşımdır. 
Maraş’ta nerenin veya n kadarlık kıs-
mın açıldığı çok önemli değildir. 
Önemli olan Maraş’ın açılması yö-
nünde adım atılması, tabuların yıkıl-
ması ve 46 yıldır Kıbrıslı Türkleri 
dikkate almadan BM ve AB’de zorla 
dayatılan baskıların bir kenara itilmesi-
dir.   
 
Bilindiği üzere Rumlar her zaman 
“adanın hakimi, Türklerin de azınlık ol-
duğu” iddiasında oldukları için ülküleri 
ve çözüm anlayışları da bu yöndedir. 
Kıbrıs Rum Yönetiminin (KRY) en 
büyük korkusu, Kıbrıslı Türklerin Kıb-
rıs adasının yönetimine eşit haklarla 
ortak olmasıdır ve tüm mücadeleleri de 
bu minvaldedir. 
 
Barış Harekâtından günümüze kadar 
KRY, BM’nin önerdiği adaya barışı ge-
tirecek çözüm planlarının tümünü, Kıb-
rıslı Türklerin yönetimde ortaklığı 
olacağı nedeni ile reddetmişlerdir. Tek 
bir hedefleri vardır o da “Kıbrıs adası-
nın sadece Rum egemenliği altında ol-
ması ve adanın Rumlar tarafından 
yönetilmesi. Tüm bu siyasi koşullara 
ilaveten Başpiskoposun da, Türklerle 
anlaşma yapacak Rum liderin, Yunan 
tarihine “Hain” olarak geçeceğine dair 
bir dini vasiyeti var.  
Bu nedenlerden dolayı Kıbrıslı Rumla-
rın “Rum egemenliği” dışında bir çö-
zümü kabul etmeleri mümkün değildir. 
Rumların kendi belirledikleri strateji ve 
öngörülere göre; BM’nin  önerdiği, 
Maraş’ın Rumlara iadesinin karşılı-
ğında Ercan Havaalanının uluslararası 
uçuşlara açılması, KKTC’nin uzun va-
dede tanınmasına yol açacağından 
KRY tarafından reddedilmiştir. Türkiye 
ile KKTC’nin 8 Ekim günü Maraş’ın 
parça parça kullanıma açma kararını 
KRY AB, BM ve ABD nezdinde pro-
testo edecektir. Bu-güne değin 
KRY’nin elindeki en büyük koz, Ma-
raş’ın iskana açılmasını 46 yıldır önle-
miş olmaları ve müzakerelerde Maraş’ı 
kazanılmış hak olarak ceplerinde oldu-
ğuna inanmalarıdır. Türkiye’nin, 
80’lerde ve 90’lardaki Türkiye olmadı-
ğını halen daha kabul edememişlerdir. 
Doğu Akdeniz’de tek taraflı ilan ettik-
leri Münhasır Ekonomik Bölgeyi, 
AB’nin baskısı ile Türkiye’ye kabul et-
tirebilecekleri beklentilerinin gerçekle-
şememesine ilaveten Maraş’ın açılması 
kararı, Güney Kıbrıs’ta ve Yunanis-
tan’da siyasi bir deprem yaratacaktır. 
Bu depremin artçı dalgaları da AB’ye, 
ABD’ye ve BM’ye kadar uzanacaktır. 
Dünyada varlığını sürdüren Yunan lo-
bileri, Maraş’ın açılımı konusunda Tür-
kiye’ye baskı yapılması içine her tür 
girişimi başlatacaktır. 
 

RUM TOPRAĞI DEĞİL 
 
Şunu vurgulamak gerekir ki Maraş 
Rum toprağı değildir. Maraş Bölgesi 
Abdullah Paşa, Lala Mustafa Paşa ile 
Bilal Ağa’nın olmak üzere üç vakıfa ait 
arazilerden oluşmaktadır ve bunların 
orijinal Osmanlı, İngiliz tapuları mev-
cuttur. Bu arazilerin 1900'lü yıllarda İn-
giliz sömürge yönetimince yasadışı 
olarak şahıslara devredildiği bilinmek-
tedir. Maraş mülhak vakıf statüsünde 
olduğu için satılamaz, devredilemez, 
hibe edilemez. Ki, vakıf mallarının şa-
hıslara devri, hem vakıf yasalarına, 
hem İngiliz İdaresi yasalarına, hem de 
Uluslararası yasalara göre yasadışı 
kabul edilmektedir. Bugün çıkıp da 
“1974 kütükleri geçerlidir, aksi uluslar-
arası hukuka aykırıdır” diyenlere şunu 
sormak gerekir: 1974 sonrasında Rum 
tapulu yerlerin iadesini istiyor ve 46 yıl 
öncesini baz alıyorken, neden 1974’den 
46 yıl öncesini baz alamıyoruz? Tarih 
Rumların istediği, çıkarlarına uyan 
noktadan mı başlayıp bitmeli? Veya 
şunu sorabiliriz; Uluslararası hukukun 
miadı mı var? Rum mallarında zaman 
aşımı olmuyor da neden Türk malla-
rında oluyor? Özetle Maraş’ın açılması 
gecikmiş ancak haklı/yerinde/zaruri bir 
karardır. Türkiye’nin gücünün bu ka-
rarda etkili olduğunu görmekteyiz. Öte 
yandan 1968 yılından beri sürdürül-
mekte olan müzakerelerin bir sonuç 
vermediği, bölgeye barışın, ancak Tür-
kiye’nin gücüyle geleceğine artık tüm 
taraflarca görülmektedir.

Ata ATUN

MARAŞ’TA  
TABULAR  
YIKILIYOR

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
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Başkan Sandal'dan  
500. GÜN RAPORU

Doyran Belediyesi’ne 
TİKA’dan okul binası

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Cumhuriyeti İstan-
bul Başkonsolosu Suzan 
Novoberdaliu, İzmir Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’e nezaket ziyaretinde bu-
lundu. Kosova Cumhuriyeti İs-
tanbul Başkonsolosu Suzan No-
voberdaliu, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer’i 
makamında ziyaret etti. Tür-

kiye’nin her zaman Kosova’nın 
yanında olduğu söyleyen ve bu 
nedenle teşekkür eden Suzan No-
voberdaliu, Türkiye’de olmaktan 
duyduğu mutluluğu belirtti. İz-
mir’de Kosova konsolosluğunun 
açılacağını da vurgulayan Novo-
berdaliu, iki ülkenin kültürel or-
taklıklarına değindi. Başkan So-
yer ise Kosova ile İzmir 
arasındaki bağı güçlendirmek 
için kardeş kent çalışmalarının 
başlatılacağını söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey 
Makedonya’da yaşayan Yörük Türklerine yönelik yeni bir proje hayata geçirildi

Kosova İstanbul Başkonsolosu’ndan  
Başkan Tunç Soyer’e nezaket ziyareti 

DOYRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti’nin Doyran 
Belediyesi sınırları içinde, dağ-

lık bir alanda bulunan Gökçeli Yörük 
Türk köyü ilkokulunun donanımı 
TİKA tarafından yapıldı. Merkezden 
10 kilometre uzaklıkta 30 hane ve 130 
nüfuslu köyde öğrenciler Türkçe eği-
tim görüyor. Gökçeli köyünde 1976 
yılında inşa edilmiş olan eski okulun 
yerine Doyran Belediyesi 2 derslik, 
öğretmen odası ve ortak kullanım 
alanlarından oluşan yeni okul binası 
inşa etmişti.  TİKA, okulun mevcut 
pandemi şartlarında daha sağlıklı ve 
sürdürülebilir şartlarda eğitim vere-
bilmesini teminen kapsamlı donanı-
mını sağladı. Gökçeli Yörük Türk 
Köyü okul binasının açılış törenine 
Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim 
Bakanı Sayın Mila Tsarovska, TİKA 
Üsküp Program Koordinatörü Halim 
Ömer Söğüt, Doyran Belediye 
Başkanı Ango Angov’un yanı sıra 
diğer kurum yetkilileri ve idareciler 
katıldı. Bir çok paydaşı bir araya geti-
ren törene geleneksel yörük kıyafetle-

ri ile Gökçeli sakinleri ve öğrenciler 
yoğun ilgi gösterdi.  Törende ilk ola-
rak söz alan Kuzey Makedonya 
Eğitim ve Bilim Bakanı Mila 
Tsarovska, “Şehirlerdeki gibi kırsal 
kesimlerde de öğrencilerin ve eğit-
menlerin sağlıklı ve huzurlu bir 
ortamda eğitim faaliyetlerini icra ede-
bilmeleri, kaliteli nesilerin ve toplum-

da öncü bireylerin yetiştirilmesinden 
geçmektedir” ifadelerini kullandı. 
TİKA’nın Doyran bölgesinde eğitime 
verdiği destekten dolayı teşekkür 
eden Belediye Başkanı Ango Angov, 
“Gökçeli köyündeki çocuklara 
modern şartlarda eğitimin sunulacağı 
yeni okul binasına Kuzey 
Makedonya ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ortak gayesi saye-
sinde kavuşmuş bulunuyoruz. Biz 
burada elinde Türk ve Makedon bay-
rağını dalgalandırın öğrencilerimiz 
ile ülkemizde ortak yaşamın müm-
kün olduğunu gösteriyoruz. Her bir-
likte vatandaşlarımıza daha iyi 
yaşam şartları sunmak için çaba sarf 
etmeliyiz” dedi.

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bayraklı Belediye Baş-
kanı Serdar Sandal 
göreve geldiğinden 

itibaren geride kalan 500 
günü değerlendirdi. Kent 
kimliği, altyapı, yoksulluk, 
eğitim ve tarihsel birikim 
gibi konularda 5 temel so-
run üzerinde çalışmaya 
koyulduklarını anlatan 
Başkan Sandal, "Bayrak-
lı'da güzel şeyler oluyor. 
Geleceğin Bayraklısını el 
birliğiyle yeniden inşa et-
mek istiyoruz" dedi. Baş-
kan Sandal, "Bir kentin so-
runlarını çözebilmek için 
ne yapacağınızı önceden 
belirlemeniz gerekiyor. 5 
temel soruna odaklandık. 
Kent kimliği, altyapı, yok-
sulluk, eğitim ve 5 bin yıl-
lık Smyrna’nın gün yü-

züne çıkması. Bunları çöz-
mek için hazırlığınızın ol-
ması gerekiyor. Paydaşla-
rımızla barışmak 
gerekiyordu. En önemli 
paydaşımız Büyükşehir 
Belediyemiz ile ilişkileri-
mizi tam da istediğimiz se-
viye getirdik. Kamu ku-
rum ve kuruluşlarıyla 
Bayraklı’nın menfaatine 
olduğu sürece barış içeri-
sinde olacağız. Üzerimize 
ne düşüyorsa gerçekleşti-
receğiz. Muhtarlarımız 
önemli paydaşlarımız. 
STK'larımızla ve hangi si-
yasi partiden olursa olsun 
her vatandaşımızla Bay-
raklı'yı yeniden inşa etmek 
istiyoruz. Sizin destekleri-
niz ve pozitif eleştirileri-
nizi bizim çalışma azmi-
mizi daha da arttıracaktır " 
dedi. 
Sandal, "Doğru projeler 
üretebilmek için personel 

reformu yapmamız gereki-
yordu. Liyakat üzerine bir 
çalışma yaptık. Eşit işe, 
eşit ücret gerekiyordu. 
Bayraklı’nın tüm kadrola-
rının çalışmasını yaptık. 
Geldiğimiz günden itiba-
ren israfla mücadele ettik. 
İhale komisyonu oluştur-
duk ve ihaleleri canlı ya-
yınladık. Aylık 3 buçuk 
milyonun üzerinde tasar-
ruf sağladık. Gelir artırıcı 
işlerle bunu destekledik. 
250 milyona yakın borcu-
muz varken hiç kredi çek-
meden 102 milyonu ban-
kalara olmak üzere 60 
milyonunu ve toplamda 
133 milyon ödeyerek, per-
sonelimizin tüm ücretle-
rini pandemi sürecinde de 
bir hafta önceden yatıra-
rak, mali disiplini sağla-
dık" diye konuştu.

BAĞCILAR’DA SAĞLIK 
İÇİN DENETİM VARDI

İSTANBUL 
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Aralarında Bağcılar 
Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı’nın 

da bulunduğu Kovid-19 
denetim ekibi, ilçe esnafını 
denetledi. Denetmenler, 
kontrollü sosyal hayat döne-
minin temel prensipleri olan 
hijyen, maske, sosyal mesafe 
ve ateş ölçümü kurallarına 
uyulup uyulmadığını kont-
rol etti.İçişleri Bakanlığı’nın 
"Kovid-19 Tedbirleri” genel-
gesi çerçevesinde “Sağlık 
için hepimiz için” sloganıyla 
başlatılan denetimler her 
hafta düzenli şekilde gerçek-
leştiriliyor. Göztepe 
Meydanı’ndaki uygulamaya 
İlçe Kaymakamı Mustafa 
Eldivan ve Bağcılar Belediye 

Başkanı Lokman Çağırıcı da 
iştirak etti.  Esnafı tek tek 
dolaşan denetmenler, özel-
likle restoranlara ağırlık 
verdi. Ateş ölçümü, sosyal 
mesafe, maske ve hijyenden 
oluşan 4 temel prensibe dik-
kat edildi. Kurallara uyulup 
uyulmadığını inceleyen 
ekipler hem uyardı hem de 
bilgilendirmede bulundu. 
Denetimlerin kesintisiz 
devam ettiğini belirten 
Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, “Fiziksel 
temas, solunum gibi yollarla 
çok hızlı bir şekilde bulaşan 
virüse karşı mücadelemizi 
sürdürüyoruz. 
Vatandaşlarımız, alınan ted-
birlere sıkı bir şekilde uyma-
ya devam ederse, salgınla 
mücadelede başarıya hızlı 
bir şekilde ulaşırız” dedi.

Konak’taki okullar ikinci aşamaya hazır 

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pazartesi 
günü yüz yüze eğitime başlayacak öğrenciler için ilçedeki okul-
larda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Yüz yüze eğiti-

min aşamalı olarak başladığı 21 Eylül’de anaokulu ve ilkokul birinci 
sınıflar için okulları eğitim öğretime hazır hale getiren Konak 
Belediyesi, ikinci aşamanın başlayacağı 12 Ekim tarihinden önce de 
anaokulundan liseye toplam 133 okulu dezenfekte etti. 

İsmet ARAS

NEDEN  
3600 ?

Devlet memurları göreve alınırken 657 Devlet 
Memurları Kanununa göre göreve alınır ve bu 
kanuna göre görev yaparlar ve göreve başlarken 

lise mezunu olanlar 11/1derece ve kademesi ön lisans ve 
lisans mezunları ise 9/1 derece ve kademesinde göreve 
başlarlar ve buna göre maaş alırlar yıllara göre bu maaş 
şekillenerek artışı sağlanır. Ayrıca Devlet Memurları 
Bakanlık ve yaptıkları görevlerine göre 2200 -2600 ve 
3000 ek göstergelerine göre çalışır ve maaşlarında önemli 
bir artış sağlar. Bazı Devlet Memurları 3600 ek gösterge 
ile maaş alırlar bu göstergenin en önemli özelliği maaş-
larda önemli derecede artış sağlaması ayrıca emeklilikte 
de aynı artışın görülmesidir. Çalışanın ve emeklinin hak 
kaybına uğramamasıdır. Devlet memurları haftada 40 
saat mesai yaparlar polis memurları ise 70 saat mesai 
yaparlar. Emniyet teşkilatı görevi gereği 12/12 veya 
12/24 sistemine göre görev yapar. Fakat bu sabit bir 
çalışma saati değildir. Günün veya haftanın önemine 
binaen güvenlik önlemleri için çalışma saatleri arttırılır. 
Bir İl’e(şehre) devlet büyüğünün gelmesiyle 
(Cumhurbaşkanı, Bakan ve Milletvekili veya dış ülkeden 
yabancı misafir) o İlin Polis Teşkilatının haftalık ve yıllık 
izinleri kaldırılır.12/12 çalışma mesaisine geçilir yani 
mesai saatleri iki katına çıkar. Ayrıca misafirin konum 
kariyerine göre çevre illerden de takviye görevli getirilir. 
Ayrıca polis teşkilatı oynanacak futbol maçlarında da 
görev alır. Görevli polis memurları maç 20.30’da başla-
yacaksa öğlen saat 14.30’da görev başında olur. Maç 
22.30 biterse en az 11.30 da sabah göreve gelecekse 
evine gitmek için görevden (kendi imkanıyla) ayrılır. 
Görevliyse birimine giderek görevine devam eder. Yani 
9 saat mesai yapar, ayrıca  ilin durumuna göre at yarışla-
rında da  en az 5 saat görev yapar. Yapmış olduğu bu 
mesailerde görev alanlar ayrı bir mesai  ücreti almazlar. 
Çünkü bordrolarında fazla mesai olarak 586 Türk Lirası 
gözükür hepsi budur. Polis Teşkilatı bordrolarında taban  
maaşları 2417 Türk lirası olarak görünür. Ele geçen maaş 
ise yan ödemelerle yükselir. 
Bir ülkenin devletin en önemli görevlerinden biri halkın 
can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Aslında güvenlik 
bir bütündür fakat iş ve hizmetin daha sağlıklı hızlı sür-
dürülebilmesi  için her devlet yapılanmasına göre farklı 
teşkilatlanma oluşturulmuştur. Öncelikle ülke  sınırlarının 
korunması ve dışarıdan gelen tehditlere karşı güvenliği 
sağlanması ordu tarafından sağlanır. Kamu güvenliği ve 
asayiş, iç güvenlik ise, bu görevden sorumlu olan bakan-
lık bünyesinde oluşturulan birimler vasıtasıyla sağlanır. 
Ülkemizde bu görev 1923 yılından itibaren İçişleri 
Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. 
2016 yılında 6775 SAYILI Olağanüstü Hal Kapsamında 
Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve 
Kuruluşlara Dair Düzenleme, Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin  Kanun ile Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk 
Silahlı Kuvvetleri kadro ve teşkilat yapısından çıkartıla-
rak silahlı bir genel kolluk statüsü kazanmıştır. Her 
yönüyle İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluş haline gelmiş-
tir. Emniyet Genel Müdürlüğü de ilk kuruluşundan beri 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer almaktadır. Doğal ola-
rak bu üç kuruluşun personelin temini, mesleki eğitimi ve 
özlük haklarında bir eşitlik olması gerekmektedir. 
     Personel temin ve eğitim konusu ayrı bir alan olmak-
la, özlük haklarına bakıldığında polis aleyhine bariz bir 
eşitsizlik olduğu görülmektedir. Görevini en iyi şekilde 
her koşulda yerine getirerek hizmetin sağlanmasında 
önemli rol oynayan “Adaletin ilk kapısı” olarak nitelenen 
polisin özlük, özellikle maddi şartlarında, benzerleri gibi 
iyileştirilme yapılmasının zorunlu olduğu görülmektedir 
Burada şu hususu belirtmekte yarar vardır; Polise 1995 
yılından beri maddi anlamda HİÇBİR iyileşme yapılma-
mıştır.  

  
EMEKLİ PAZARCI 

           
Emekli polis memuru Ahmet Pazar alışverişini yapmak 
için mahallesinde bulunan Pazar yerine  salgın virüs 
nedeniyle fazla kalabalık olmadan erken saatlerde gider, 
pazarda dolaşırken bir pazarcının sesi dikkatini çeker 
“çilek on lira çilek on lira” diye bağırmaktadır.  Ahmet 
sese doğru yürür ve pazarcıya çileğin fiyatını sorar “0n 
lira abi”der. Sonra göz göze gelirler tanır gibi olur, sonra 
maskelerini biraz indirirler pazarcı, Ahmet’ in yıllarca 
görev yaptığı polis arkadaşı Taşkın’dır. Sohbete başlarlar 
görev anılarından bahsederler. Ahmet hiçbir şey soramaz 
rahatsız olmasın diye, pazarcı Taşkın(emekli polis) anlat-
maya başlar” krediyle ev almıştım her şey iyi idare edi-
yorduk, sonraları ödemede zorlanmaya başladım. Ben de 
emekli oldum emekli tazminatımla borcumu kapattım. 
Fakat maaşım yarıya indi, eşim ev hanımı, üniversitede 
okuyan çocuğum var. Maaşım yetmemeye başladı burası 
akrabamın yeri(Pazar yerleri tapulu mülktür) bana burada 
yer verdi. Hem ona yardım ediyorum aynı zamanda mut-
fak masrafını çıkartıyorum, der. Görüşmek üzere vedala-
şırlar emekli polis Ahmet ayrılır içi buruktur. Çalışmak  
günah değildi, ayıpta değildi fakat 30 yıl emek vermiş 
profesyonel polis memuru Taşkın Bey mesleğiyle alaka-
sız bir işle neden çalışmak zorundaydı? Kendine zaman 
ayırmak sağlığına, çocuklarına zaman ayırmak hatta doğ-
duğu memleketine gidip büyüklerini ziyaret etmek hatta 
memleketinin tarihi yerlerini gezmek onun da en doğal 
hakkı değil miydi? 

 
EMEKLİLİK NEDİR ? 

        
Emekli olmak çalışma hayatından çekilip, dinlenmek 
sağlığına dikkat etmek, gezemediği yerleri gezmek, aile-
sine, kendisine zaman ayırmaktır. Ne yazık ki ülkemizde 
emekli olduğunuzda çalıştığınız yıllara ve eğitim duru-
munuza göre, mesleğinize göre  kesintiler yapılarak 
emekli olursunuz ama maalesef maaşınız hemen hemen 
yarıya iner. Çalışan polis memuru eşi de çalışıyorsa orta-
lama 5950 Türk lirası maaş alır. Emekli olunca üniversite 
mezunuysa veya ön lisans (derce ¼)bu maaş ortalama 
3770 TLye düşer. Emekli olunca emeklilerin ihtiyaçları 
da yarıya mı iner ? Hayır emeklilik yaşı gelene kadar 
ihtiyaçlar çoğalır çocuklar üniversiteye başlar, evlenme 
yaşları gelir, sağlık sorunlarınız başlar, eviniz yoksa eşi-
niz de çalışmıyorsa zordur işiniz. İşte tam da bu nedenle 
devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilmeli özlük 
hakları iyileştirilmeli eğer verilirse geçimleri biraz daha 
rahat olacak uzmanlaşmış işleriyle alakasız işlerde çalış-
mak zorunda kalmayacak, çalışırken yaş haddini bekle-
meden kendini hazır hissettiğinde emekli olacak böylece 
kadrolar açılacak iş bulamayan eğitimli gençlere iş imka-
nı doğacaktır. 3600 ek gösterge verilince büyük sayıda 
emekli başvuruların olacağı Bütçeye yük getireceği düşü-
nebilir, fakat unutmayalım emeklilik tazminatı %70 çalı-
şandan, %30 devlet tarafından kesilerek birikir. Tazminat 
ödemeleri hak kaybı olmadan ödeme takvimiyle ödene-
bilir, hakkı saklı kalmak kaydıyla ikinci bir emeklilik 
hakkı tanınabilir (OYAK Modeli). Emekli olanların 
çalışma nedeni daha çok para kazanmak değil emekli 
maaşının yetmemesi ve geçinememedir. Devlet memu-
ru(emeklisi) Halkın gururu, Devletin Onuru ve belkemi-
ğidir. Kimseye muhtaç olmadan Onurlu bir şekilde yaşa-
maları için gerekli düzenleme ve imkanlar sağlanmalıdır.
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Karadağ Cumhurbaş-
kanı Milo Djukanovic, 
30 Ağustos'ta yapılan 

genel seçimin ardından yeni 
hükümeti kurma görevini 
"Karadağ'ın Geleceği İçin" it-
tifakının lideri Zdravko Kri-
vokapic'e verdi. Djukanovic, 
Mecliste çoğunluğu elinde 
bulunduran üç ittifakın li-
derlerini kabul etti. Cumhur-
başkanı Djukanovic, görüş-
menin ardından yaptığı 
açıklamada, yeni hükümeti 
kurması için Krivokapic'in 
ismini Karadağ Meclisi’ne 
sunacağını bildirdi. Kara-
dağ'ın  Balkanlar'daki istik-
rarın en önemli unsurların-
dan biri olduğunun altını 
çizen Djukanovic, yeni dö-
nemde daha önce hükümette 
bulunmayan partilerin ilk 
kez hükümette yer alacağını, 
bugüne kadar iktidarda 
olanların ise muhalefette ola-
cağını ifade etti. Djukanovic, 
kurulacak yeni hükümetten 
özverili bir çalışma bekledi-
ğini vurgulayarak, yeni hü-
kümetin özellikle Karadağ 

vatandaşlarının sağlığının 
korunması ve ülke ekonomi-
sinin sağlam kalması nokta-
sında adımlar atması gerek-
tiğini kaydetti. Mecliste bir 
farkla çoğunluğa sahip "Ka-
radağ'ın Geleceği İçin", "Bi-
zim Ulusumuz Barıştır" ve 
"Siyahtan Beyaza" ittifakları, 
23 Eylül'deki ilk Meclis top-

lantısının ardından hükü-
meti kurma görevinin Krivo-
kapic'e verilmesi talebiyle 41 
milletvekilinin imzasını Dju-
kanovic'e ulaştırmıştı. Kara-
dağ'daki genel seçimde Batı 
yanlısı Sosyalistlerin Demo-
kratik Partisi (DPS) öncülü-
ğündeki "Karadağ İçin Ka-
rarlı" ittifakı 30 milletvekili 

çıkarırken, Sırp kilisesine ve 
Sırbistan'a yakınlığıyla bili-
nen "Karadağ'ın Geleceği 
İçin" ittifakı 27, "Bizim Ulu-
sumuz Barıştır" ittifakı 10, 
"Siyahtan Beyaza" ittifakı 4, 
Sosyal Demokratlar (SD) 3, 
Boşnak Partisi (BS) 3, Sosyal 
Demokrat Parti (SDP) 2, "Oy 
Birliği" ittifakı 1, "Şimdi Za-

manı" ittifakı ise 1 sandalye 
elde etmişti. Karadağ yasala-
rına göre, yeni kabinenin ve 
hükümet programının 3 ay 
içinde Mecliste güvenoyu al-
ması gerekiyor. Eğer 8 
Ocak'a kadar yeni hükümet 
güvenoyu alamazsa erken 
seçime gidilmesi öngörülü-
yor. (AA))
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İstanbul tarihi doku-
suyla turistlerin sıklıkla 
ziyaret ettiği şehir ola-

rak dikkat çekiyor. Turist-
ler daha çok tarihi mekan-
ları ziyaret ediyor. Ziyaret 
edilen yerlerden olan tarihi 
Kapalıçarşı'ya daha çok 
Rusya ve Makedonya gibi 
Balkan ülkelerinden turist-
lerin geldiği görülüyor. Ka-
palıçarşı Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Cem 
Özboyacı, Romanya, Make-
donya ve Rusya gibi ülke-
lerden yoğun ziyaretçi al-
dıklarını dile getirdi. 
www.timebalkan.com site-
sinin haberine göre; İstan-
bul tarihi dokusuyla turist-
lerin sıklıkla ziyaret ettiği 
şehir olarak dikkat çekiyor. 

Tarihi yapılarının çokluğu 
da turistlerin ilgisini çeker-
ken, bunlardan bir tanesi 
de tarihi Kapalıçarşı olu-
yor. Kapalıçarşı’ya gelen 
ziyaretçiler hem tarihi gör-
mek hem de alışveriş yap-
mak amacıyla ziyaretçilerin 
uğradığı mekanlardan biri 
olarak göze çarpıyor. Çar-
şıya daha çok Rusya ve 
Balkan ülkelerinden turist-
lerin geldiği görülüyor. Ro-
manya, Makedonya ve 
Rusya gibi ülkelerden yo-
ğun ziyaretçi aldıklarını 
dile getiren Kapalıçarşı Yö-
netim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Cem Özboyacı, 
“Romanya ve Rusya’dan 
gelen turistler alışverişi se-
viyor. Bizim buradaki kül-
türel objelerimizi, takıları-
mızı ve altınlarımıza çok 
fazla meraklılar” dedi.

Türk dış siyaseti son yıllarda büyük bir 
dönüşüm yaşamaktadır. Türkiye, ön-
ceki yıllarda içine kapanık ve daha zi-

yade kendi sorunlarıyla boğuşan bir ülke 
izlenimi verirken, özellikle son birkaç yılda 
bu durumun büyük ölçüde değiştiği gözlen-
mektedir. Türkiye, artık Balkanlar’dan Kaf-
kaslar’a; Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar 
birçok bölgede gerek askeri gücüyle gerekse 
de devlet ve sivil toplum kuruluşlarıyla var-
lığını sürdürmektedir. Hiç şüphesiz bu deği-
şimde, dış siyaset alanında izlenen 
stratejilerin revize edilmesi kadar güvenlik 
stratejilerinin de yeniden ele alınması ve sa-
vunma sanayiinde büyük oranda yerliliğin 
sağlanmasının da etkileri bulunmaktadır.  
Türkiye, sınırları dışında  halihazırda 
Libya’da, Suriye’de, Irak’ta operasyonel bir 
biçimde askeri gücüyle faaliyet göstermekte, 
ayrıca Balkanlar da dahil olmak üzere bir-
çok bölgede askeri üs ve personel bulundur-
maktadır. Önceki yıllarda Türkiye’nin 
Balkanlardaki mevcudiyeti daha çok kültü-
rel alanda hissedilirken, günümüzde ise Tür-
kiye’nin değişen dış ve güvenlik siyaseti 
neticesinde çeşitli Balkan ülkeleri ile askeri 
işbirlikleri de gündeme gelmektedir. Bunun 
en iyi örneklerinden birisi de Türkiye ile Ar-
navutluk arasında daha önce imzalanan mali 
ve askeri işbirliği anlaşmasının yakın zaman 
önce Arnavutluk meclisi tarafından onaylan-
masıyla yaşanmıştır. Anlaşmanın meclis ta-
rafından onaylanmasından önce milletvekili 
Elona Gjebrea yaptığı konuşmada, "Ülkemi-
zin stratejik ortağı Türkiye, savunma ve ulu-
sal güvenlik programına uygun olarak askeri 
lojistik de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 
Arnavutluk’u sürekli olarak desteklemiştir" 
diyerek memnuniyetini ifade etmiştir. Bura-
dan da anlaşılacağı üzere Türkiye’nin Bal-
kanlarda gerçekleştirdiği askeri işbirlikleri 
bölge devletleri tarafından da olumlu karşı-
lanmaktadır. Bu durumun bir diğer örneği 
ise Macaristan’ın Türk yapımı zırhlı muha-
rebe aracı Ejder Yalçın’ı tercih etmesidir. 
Gelecekte de bu gibi örneklerin giderek arta-
cağı kuvvetle muhtemel görünmektedir.  
Sonuç itibariyle, Türkiye’nin Balkan bölge-
sindeki gerek askeri gerekse diğer alanlar-
daki varlığı yolsuzluk, rüşvet, zayıf 
ekonomik yapı, başarısız siyasi idare gibi 
birçok soruna sahip olan ve ABD, AB, 
Rusya hatta Çin gibi birçok aktörün güç mü-
cadelesine sahne olan Balkan devletleri açı-
sından "istikrar" anlamına gelecektir. Bu 
sebeple de Türkiye, bölgede tesis ettiği as-
keri, siyasi, ekonomik ve kültürel işbirlikle-
rini olabildiğince arttırarak sürdürmeye 
gayret etmelidir… 
 
Faydalanılan Kaynaklar 
http://ssdergilik.com/tr/HaberDergilik/Ar-
navutluk-Meclisi-Turkiye-ile-askeri-is-bir-
ligi-anlasmasini-onayladi 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/arnavutluk-
meclisi-turkiye-ile-askeri-is-birligi-anlasma-
sini-onayladi/1920262 
https://www.aa.com.tr/tr/gunun-
basliklari/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-
turkiye-balkanlardaki-en-guclu-ulkedir/113
7990 
https://tr.euronews.com/2020/01/17/turkiye-
nin-yabanci-topraklarda-askeri-varligi-ne-
hangi-ulkelerde-us-bulunduruyor 
https://www.defenceturk.net/macaristanin-
zirhli-arac-tercihi-ejder-yalcin
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Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran üç ittifakın 
ortak adayı Zdravko Krivokapic'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği açıkladı
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Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic, Türki-
ye'den insansız hava araçları 

(İHA) satın alma konusu ile çok 
yakından ilgilendiklerini belirte-
rek, Türk İHA'ların son derece iyi 
olduğunu ifade etti. Başkent Belg-
rad'daki Sırbistan Sarayı'nda ga-
zetecilerin sorularını yanıtlayan 
Vucic, Türkiye'nin "Bayraktar" in-
sansız hava araçlarından övgüyle 

söz etti. İHA sistemlerini çok il-
ginç bulduklarını ve gelecekte 
bunlardan satın almak istedikle-
rini kaydeden Vucic, "Türk tarafı 
ile anlaşıp anlaşamayacağımızı 
göreceğiz. Ne olursa olsun, bu-
rada bahsi geçen insansız hava 
araçları oldukça iyi. Türk üretici-
lerin hakkını vermem gerekiyor." 
ifadelerini kullandı. Vucic, Sırbis-
tan'ın her zaman güvenliğini güç-
lendirmek istediğini belirterek, 
"Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz, 

hiç kimseye saldırmıyoruz. Ancak 
bir sürprizle karşılaşmamak için 
her daim hazır olmalıyız. Bu kap-
samda da gerekli adımları atıyo-
ruz." dedi. Sırbistan'ın askeri 
anlamda gerçekten tarafsız bir 
ülke olduğunu vurgulayan Vucic, 
kendi hava sahalarını ve toprakla-
rını kendileri savunmak ve koru-
mak istediklerini ifade etti. Vucic, 
İHA sistemlerinin pahalı, ancak 
oldukça akıllıca yatırımlar oldu-
ğunu da sözlerine ekledi.

AB'den Batı Balkanlara 
9 MİLYAR EURO’LUK  

DESTEK PAKETİ

SIRBİSTAN TÜRKİYE'DEN  
İHA satın almayı planlıyor

SARAYBOSNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 
Batı Balkan ülkeleri için 9 mil-
yar Euro’luk ekonomi ve yatı-

rım paketini onayladı.  Komisyondan 
yapılan açıklamada, Batı Balkanlarda 
uzun vadede ekonomik iyileştirme, 
yeşil ve dijital dönüşüme destek ile ül-
kelerin AB'ye üyelik sürecine katkı sağ-
lamayı hedefleyen paketin bölge için 
çok önemli olduğu ifade edildi. AB Dış 
İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Josep Borrell, altı Batı Balkan 
ülkesinin AB'nin bir parçası olduğunu 
belirterek bu ülkelerin gelişimine des-
tek vermekten memnuniyet duydukla-
rını aktardı. Paketin bölge ülkelerinin 
ekonomik kalkınmasına yardımcı ol-
mayı amaçladığını belirten Borrell, 
"Paket, AB üyelik yolunda ilerleyen bu 
ülke halklarına daha modern, yeşil ve 
refah bir ortam sunacak." değerlendir-
mesinde bulundu. (AA)
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Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç,  "Temel hedef, Bosna Her-
sek'in yaşadığı ekonomik sıkıntılar arasında öne çıkan beyin göçünün engel-
lenip, genç nüfusun Bosna Hersek'te kalmasıdır. Bu da istihdamla olacaktır. 

Türkiye, bunun farkında ve projelerini de buna yönlendiriyor" dedi
SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye'nin Saraybosna 
Büyükelçisi Haldun 
Koç, yeni tip korona 

virüs salgını sürecinde Tür-
kiye-Bosna Hersek ilişkileri-
nin ivme kaybetmediğini 
vurgulayarak yeni projelerle 
Bosna Hersek'teki beyin gö-
çünü engellemek istedikle-
rini söyledi. Bosna Her-
sek'teki üst düzey 
yetkililerle görüşmeler ger-
çekleştiren Koç, tarihi, kül-
türel ve siyasi nedenlerden 
dolayı iki ülkenin birbirine 
çok yakın olduğunu, Bosna 
Hersek'in istikrar, refah ve 
kalkınmasının Türkiye'nin 
öncelikleri arasında yer aldı-
ğını söyledi. Koç, salgın dö-
neminde tüm dünya gibi 
Bosna Hersek ve Türki-
ye'nin de zor bir süreçten 
geçtiğine dikkati çekerek, 
bu dönemde de sahada en 
fazlasını yapmaya gayret et-
tiklerini ifade etti. Türkiye 
için ekonomi, ticaret ve kal-
kınma odaklı projelerin her 
zaman ön sırada yer aldığını 
vurgulayan Koç, ekonomik 
ve ticari anlamda atılacak 
somut adımların Bosna Her-
sek'teki siyasi istikrarı da 
pekiştireceğini dile getirdi. 
 

TİCARET HACMİ 
 
İki ülke arasındaki ticaret 
hacminin geçen yıl 700 mil-
yon dolara ulaştığını ve he-
defin 1 milyar dolar oldu-
ğunu anımsatan Koç, ancak 
salgın nedeniyle ekonomik 
ve karşılıklı hareketlilik an-
lamında bir duraksama dö-
nemi yaşandığına işaret etti. 
Koç, salgına rağmen mevcut 
rakamlar itibarıyla sene so-
nunda 700 milyon doları ye-
niden muhafaza edebilecek-
lerine dikkati çekerek, 
"Bütün sıkıntılara rağmen ti-
caretin tekrar aynı dina-
mizmle rakamsal olarak yü-
rüyebilmesi bir başarıdır." 
dedi. Sağlık ve ilaç sektörü 
gibi alanlarda altyapıya ya-
pılan yatırımların ne kadar 
önemli olduğunun salgında 
bir kez daha görüldüğünü 
belirten Koç, sağlık alanında 
ve ilaç sektörüyle ilgili neler 
yapılabileceğini de temasla-
rında ele aldıklarını aktardı. 
Koç, görüşmelerinde, Türki-
ye'den marka değeri büyük 
yatırımcıların buraya gel-
mesi için teşvikler ve kolay-
lıklar konusunda da muta-
bık kaldıklarını belirterek, 
özellikle salgın ve sonra-
sında Bosna Hersek makam-
larının en üst düzeyde her 
türlü kolaylığı sağlamaya 

hazır olduklarını ifade etti. 
Yatırımların buradaki istih-
dama katkı sağlayacağının 
altını çizen Koç, "Temel he-
def, Bosna Hersek'in yaşa-
dığı ekonomik sıkıntılar ara-
sında öne çıkan beyin 
göçünün engellenip genç 
nüfusun Bosna Hersek'te 
kalmasıdır. Bu da istih-
damla olacaktır. Türkiye, 
bunun farkında ve projele-
rini de buna yönlendiriyor." 
değerlendirmesinde bu-
lundu. 
 

THY BAĞLANTI 
OLDU 

 
Ziraat Bankası’nın şubele-
riyle tüm Bosna Hersek'e 
yayıldığını, Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Baş-

kanlığının (TİKA) ülke ge-
nelinde kalkınma projeleri 
hayata geçirdiğini, Natron 
Hayat ve Şişecam gibi Türk 
yatırımlarının önemli istih-
dam olanakları sağladığını 
aktaran Koç, salgın döne-
minde Bosna Hersek'in dün-
yayla bağlantısı olan Türk 
Hava Yollarının (THY) da 

gurur kaynağı olduğunu 
vurguladı. Koç, THY'nin 
uçuşların serbest bırakıldığı 
ilk günden itibaren Bosna 
Hersek uçuşlarına devam 
ettiğini belirterek, Bosna 
Hersek'in hem ekonomik 
hem de beşeri anlamda dün-
yayla bağlantısının THY 
üzerinden sağlandığına işa-
ret etti. Balkanlar için en 
önemli projelerden birinin 
de Türkiye'nin desteklediği 
Saraybosna-Belgrad Oto-
yolu olduğunun altını çizen 
Koç, Ekim 2019'da başlatılan 
projenin Sırbistan tarafın-
daki inşaatının salgına rağ-
men sürdüğü bilgisini verdi. 
Koç, Bosna Hersek tarafında 
da projenin hızlı bir şekilde 
ilerlemesini arzuladıklarını, 
zira bu projenin hem insani 

ilişkiler hem de bölgenin 
kalkınmasına çok önemli 
katkısı olacağını kaydetti. 
 

BANJA LUKA 
 
Sırp nüfusun yoğun olduğu 
Banja Luka şehrine atanan 
yeni başkonsolosun 15 Ey-
lül'de görevine başladığını 

anımsatan Koç, Bosna Her-
sek'in tamamına somut an-
lamda da ulaşmanın bölge-
nin yararı, ticari ve beşeri 
ilişkilerin gelişimi için çok 
önemli olduğunu kaydetti. 
Koç, Bosna Hersek'in bir 
süre önce negatif PCR tes-
tiyle yabancılara yeniden sı-
nırlarını açtığını ifade ede-
rek, "Bundan sonraki 
dönemde, bu kararın sa-
hada yansımalarının olumlu 
olmasını bekliyoruz." dedi. 
Turizmin Bosna Hersek için 
önemine de değinen Koç, 
Bosna Hersek'e komşuları 
Hırvatistan ve Sırbistan'dan 
sonra en fazla Türkiye'den 
turist geldiğini dile getirdi. 
Koç, Bosna Hersek'te ayrıca 
Yunus Emre Enstitüsü, Tür-
kiye Maarif Vakfı, Türk Kı-
zılay, Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Türkiye Diyanet 
Vakfı, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkan-
lığı ile Uluslararası Saray-
bosna Üniversitesinin de 
kendi alanlarında yoğun ça-
lışmalar yürüttüğüne dik-
kati çekti. Tüm bu Türk ku-
rum ve kuruluşlarının 
ekonomi, kalkınma, eğitim 
ve istihdam anlamında çok 
büyük katkıları olduğunu 
kaydeden Koç, daha güçlü 
ve müreffeh bir Bosna Her-
sek'in istikrar ve barışın ha-
kim olduğu Balkanlar'daki 
bu hassas konumunu muha-
faza etmesini istediklerini 
vurguladı. 
 

YEREL SEÇİMLER 
 
Koç, Bosna Hersek'te ka-
sımda yapılacak yerel se-
çime de değinerek, bu seçi-
min aslında 2 yıl sonraki 
genel seçimin de bir provası 
olacağını belirtti. Salgın de-
vam ederken Balkanlar'da 

seçim yılı olduğuna dikkati 
çeken Koç, bu yıl içinde 
bölge ülkeleri Karadağ, Hır-
vatistan, Sırbistan ve Kuzey 
Makedonya'da da seçimler 
yapılacağını anımsattı. Koç, 
yeniden bir ivme kazanma, 
siyaseten ve ekonomik an-
lamda yeni projelerin ortaya 
konması bakımından seçim-
lerin bir geçiş noktası oldu-
ğunu belirterek, seçimlerin 
sağlıklı ve demokratik an-
lamda adil ve şeffaf bir çer-
çevede yapılmasının ve so-
nuçlarının uygulanmasının 
önemli olduğunu kaydetti. 
Bosna Hersek'teki Yüksek 
Temsilci Ofisinin (OHR) 
önemli bir kurum olduğunu 
ve bu kurum çerçevesinde 
düzenli olarak Barış Uygu-
lama Komitesi (PIC) toplan-
tıları yapıldığını aktaran 
Koç, Türkiye'nin de PIC 
bünyesinde aktif bir üye 
olarak İslam İşbirliği Teşki-
latını (İİT) da temsilen yer 
aldığını aktardı. Koç, bu 
platformda tüm tarafların 
görüş alışverişinde buluna-
bilmesinin istikrarın devamı 
açısından önemli olduğunu 
kaydederek, Türkiye'nin 
PIC üyeliğinin, bölgenin de 
yararına olacak ve tüm ta-
rafları kucaklayacak politi-
kalar üretilmesine katkı sağ-
ladığını söyledi. Bosna 
Hersek'teki bir krizin hiçbir 
faydası olmayacağı gibi 
bölge açısından istikrarsız-
lık unsurundan başka bir 
anlam taşımayacağını vur-
gulayan Koç, "O yüzden bu 
ülkenin bütünlüğü ve istik-
rarı, bir anlamda Balkan-
lar'ın da Avrupa'nın da is-
tikrarı açısından son derece 
önemlidir." diye konuştu. 
 

‘TÜRKİYE’DEN  
DESTEK’ 

 
Koç, salgının henüz ortaya 
çıktığı ve ülkelerin acil yar-
dıma ihtiyacı olduğu an-
larda Türkiye'nin samimi 
dost olarak yardım eden bir 
ülke olduğunu vurgulaya-
rak, "En zor dönemde yar-
dım elini acilen uzatabilmek 
önemliydi. Zira Türkiye'nin 
de salgınla bir mücadelesi 
vardı. Ancak konu Bosna 
Hersek ve Balkanlar olunca, 
biz azami ölçüde bu desteği 
sağlamaya gayret ediyoruz." 
dedi. Türkiye'nin Bosna 
Hersek'e karşı çok farklı bir 
duygusallığı bulunduğunu 
ve beklenmedik bir krizde 
koşullar her ne olursa olsun 
yardım elini ilk uzatan ülke 
olduğunu söyleyen Koç, 
"Aynı durum, Bosna Hersek 
için de geçerli. Bu anlamda 
bizim için önemli olan 15 
Temmuz gecesi Bosna Her-
sek'ten gelen ilk destek me-
sajıydı. Bunlar unutulmaz." 
ifadelerini kullandı. (AA)

Türkiye, Bosna’daki beyin göçünü   
yeni yatırımlarla engellemek istiyor

Ramazan KURŞUNLU

MAKEDONYA’NIN 
FUTBOL AŞKI

Makedonya 8 eylül 
1991'de Yugoslavya'dan 
ayrılarak bağımsızlığı 

ilan etmiş bir Balkan ülkesidir. 
Burası 2.5 milyon civarı nüfusu 
olan ve pek çok farklı etnik unsu-
run ( Makedon, Arnavut, Türk ve 
Roman) yüzyıllardır yan yana ya-
şadığı bir coğrafyadır. Her ne 
kadar bağımsızlığını 1991 yıl-
lında kazanmış olsa da, bölgede 
futbol 100 yılı aşkındır var olan 
bir spor haline gelmiştir. Ülkede 
ilk kez 1909 yıllında Gençler ta-
rafından Vardar adıyla bir futbol 
takımı kuruldu. Futbola merak 
salan ülkede resmi olarak 1919'da 
birinci dünya savaşı sırasında 
bölgede bulunan İngiliz askerleri-
nin teşvikiyle ilk futbol müsaba-
kası düzenlenmiş. 
  

FUTBOL VE  
BASKETBOL 

 
Yugoslavya döneminden kalma 
spor alışkanlıklarından vazgeçe-
meyen Makedonya’da futbol ve 
basketbol en revaçta olan sporlar-
dır. Örnek verirsek önceki dö-
nemlerde Efes Pilsen'de oynayan 
basketbolun dünyaca ünlü Make-
don yıldızı Peter Naumoski ve bir 
dönem Galatasaray'ın da forma-
sını giyen Goran Pandev ve Fe-
nerbahçe'den Eljif Elmas. 
Bizlerden Makedonya futboluna 
örnek vermek gerekirse; teknik 
direktörlüğünü eski Galatasaraylı 
futbolcu Ümit Karan’ın yaptığı 
Shkupi (Üsküp) kulübü, 1920 li 
yıllarda zor şartlar altında Türkler 
tarafından kurulmuş, Üsküp'ün 
vazgeçilmezleri arasına girmiş, 
Türk ve Arnavutların yoğun ol-
duğu Çayır Belediyesi sınırları 
içerisinde zaman zaman zorluklar 
yaşayarak bugünlere gelmiştir... 
Shukubi, taraftarı ile her zaman 
Makedonya’da ses getirmiştir. 
Ülkenin 8 Eylül 1991 de bağım-
sızlık kararı almasının akabinde 
bölgedeki ilk ulusal lig 1992-
1993 sezonunda Makedonska 
Prva liga yani Makedonya birinci 
ligi adı altında oynanmaya baş-
ladı. Bağımsızlıktan sonra milli-
yetçilik akımları yükselişe 
geçmesi elbette de futbolu da 
olumsuz olarak etkiledi.Üst lig-
lerde üstü kapalı olarak Hıristiyan 
ve Makedon kökenli futbolculara 
ağırlık verilirken diğer etnik 
gruplardaki kulüp ve oyuncular 
sıklıkla haksızlıklara maruz kal-
mıştır. Alt ligler ‘de ise son za-
manlarda Rumeli Türkleri’nin en 
yoğun olarak yaşadığı Gostivar 
şehrine bağlı, iki Türk köyünün 
futbol takımları ciddi yükseliş 
göstermekte. Makedonya, ülke 
futbolu genel olaraktan yükselişte 
olup önümüzdeki yıllar kendin-
den daha çok söz ettirecektir. 
Geçtiğimiz gün oynanan Avrupa 
Şampiyonası grup eleme maçında 
da, oynadığı futbolla herkesin 
takdirini kazanan Kosova ile 
zorlu müsabakadan 2-1 lik skorla 
maçtan galip gelmesini bildi. Bu 
skorla Makedonya, komşusu Ko-
sova'yı eleyip bir sonraki rakibi 
Gürcistan oldu.

ramez.kursunlu@hotmail.com
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkanlar'da yeni tip korona 
virüs vakalarındaki artış 
sürerken, bölge ülkeleri 

Hırvatistan, Bosna Hersek ve 
Slovenya'da salgının başından bu 
yana günlük en yüksek vaka artış-
ları kaydedildi. Hırvatistan'da bir 
günde 542 yeni vaka tespit edilir-
ken, bu rakam ülkede ilk vakanın 
tespit edildiği 25 Şubat'tan bu 
yana kaydedilen en yüksek gün-
lük vaka sayısı oldu. Ülkedeki 
toplam vaka sayısı 18 bin 989'a 
yükselirken, can kaybı da 1 arta-
rak 310 oldu. Bosna Hersek'te de 
bir günde453 yeni vaka tespit edi-
lirken, 5 kişi de yaşamını yitirdi. 

Günlük vaka sayılarında yeni bir 
rekor kaydedilirken, toplam vaka 
sayısı 29 bin 528, can kayı ise 913 
oldu. Bir diğer bölge ülkesi 
Slovenya'da da 387 yeni Kovid-19 
vakası tespit edildi. Salgının 
başından beri virüs bulaşanların 
sayısı 7 bin 507 olurken, can kaybı 
da 1 artarak 160'a çıktı. Slovenya 
hükümeti, vaka sayılarındaki 
rekor artış üzerine hastanelerde 
yeni Kovid-19 bölümleri açılması-
na karar verirken, yaşlı bakımev-
lerinde de "kırmızı bölgeler" oluş-
turulacağı bildirildi. Kuzey 
Makedonya'da da 317 yeni Kovid-
19 vakası tespit edilmiş, bu raka-
mın salgının başından beri en 
yüksek günlük rakam olduğu 
belirtilmişti. (AA)

FOJNICA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in Fojnica şeh-
rinde Yunus Emre 
Enstitüsü (YEE) tarafından 

"Türk Kültür Günü" etkinliği 
düzenlendi. YEE, KAYMEK ve 
Fojnica Belediyesi iş birliğinde 
Fojnica Yunus Emre 

Enstitüsünde halka açık ebru 
atölyesiyle başlayan etkinlik kap-
samında, tel kırma, dokuma ve 
ebru sergileri açıldı. Sergi açılı-
şında konuşan Saraybosna YEE 
Müdürü Mehmet Akif Yaman, 
sergilenen eserlerin Fojnica mer-
kezindeki tel kırma ve dokuma 
kurslarına katılan kursiyerlerce 
yapıldığını söyledi. Serginin bir 

hafta boyunca ziyaret edilebilece-
ğini belirten Yaman, "KAYMEK 
tarafından yapılan ebru atölyesi-
ne gösterilen yoğun ilgiden dola-
yı hem bölge halkına hem de 
KAYMEK personeline teşekkür 
ediyorum." dedi. Yaman, Fojnica 
merkezinde bu hafta itibarıyla 
düzenli olarak Türk filmleri gös-
terimi yapılacağını aktardı. Sergi 

açılışına YEE Mütevelli Heyet 
Üyesi Prof. Dr. Emel Topçu, 
Fojnica Belediyesi başkan yar-
dımcıları, KAYMEK personeli ile 
bölge halkı katıldı. Fojnica 
Kadınlar Korosunun açılış konse-
rinden sonra sergi halka açılır-
ken, etkinlik, "Aşk Tesadüfleri 
Sever" filminin gösterimiyle son 
buldu. (AA)

Balkanlar'da korona  
vakaları hızla artıyor
Hırvatistan, Bosna Hersek ve Slovenya'da salgının ba-
şından beri günlük en yüksek vaka artışları yaşandı

Y.E.E’den Bosna Hersek'te  
"Türk Kültür Günü" etkinliği 

Türk ve Bulgar 
çocuklar kültürel  
eserleri gezdikçe 
hediye kazanacak
EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Edirne ve Bulgaristan'ın 
Burgaz kenti arasında yürütü-
lecek proje ile iki ülke öğren-

cileri kültürel eserleri gezecek. Gezi 
programları tamamlandıkça katı-
lımcılara çeşitli hediyeler verilecek. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
bağlı Trakya Kalkınma Ajansı 
(TRAKYAKA) ve Bulgaristan 
Burgaz Bölgesel Turist Birliğinin 

"Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır 
Ötesi İşbirliği Programı" kapsamın-
da hazırladığı proje ile iki kentin 
turizm cazibe alanları tespit edilip 
envanteri çıkarılacak. Proje çerçeve-
sinde basılacak "Trakya'nın 
Mirasları" kitabı, iki ülke okulların-
da dağıtılacak ve iki şehirdeki 
öğrenciler karşılıklı misafir edile-
cek. 15 ay sürecek projede, hedef 
kitlede yer alan çocuk ve gençler, 
belirlenen kültür eserlerinin tama-

mını gezecek. Eserlerin gezi prog-
ramları tamamlandıkça katılımcıla-
ra hediyeler verilecek. TRAKYAKA 
Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi 
Koordinatörü Yetkin Özer, proje 
kapsamında her iki şehirden 15'er 
eser belirlenip bunların karşılıklı 
tanıtılacağını söyledi. Her iki bölge-
den 8-12 yaşındaki öğrencilerin 
seçilerek karşılıklı misafir edilecek-
lerini anlatan Özer, şöyle konuştu: 
"Proje kapsamında bastırılacak 

kitap aslında bir anlamda gezilen 
yerlerin kaydını da tutma vazifesi 
görecek. Her eserin altında bir kaşe 
yeri olacak, o eseri gezen öğrenci o 
bölüme gezdiği alanın mührünü vur-
duracak. Daha çok yeri gezen, daha 
çabuk gezen öğrencilere birtakım 
hediyeler vermeyi planlıyoruz. 
Amacımız yakın coğrafyanın iki fark-
lı ülkesi arasındaki iş birliği, barışı 
diyaloğu artırmak, turizmde var olan 
ilişkileri güçlendirmek." (AA).

Bulgaristan Bilimler Aka-
demisinin (BAN) geliştir-
diği yeni tip korona virüs 

(Kovid-19) aşı adayının yılso-
nuna dek hazır olacağı bildi-
rildi. BAN’a bağlı Mikrobiyoloji 
Enstitüsünden Doç. Penka Pet-
rova, basına yaptığı açıkla-

mada, Paris’teki Louis Pasteur 
Enstitüsü ve Bulgaristan’da Bi-
limsel Araştırmalar Fonunun 
maddi desteği sayesinde yerel 
aşı adayının test aşamalarının 
yılsonuna kadar tamamlanma-
sının beklendiğini söyledi. Pet-
rova, “Etkin bir aşının çıkma-

sını beklerken insanların bu dö-
nemde alabilecekleri D, C ve E 
vitamin takviyesinin yanı sıra, 
yemek rejimini değiştirerek se-
lenyum içeren buğday, beyaz 
yulaf, çavdar ve deniz ürünleri 
gibi gıdalara yönelmeleri tav-
siye ediliyor.” dedi.  (AA)

Bulgaristan'ın 
aşı adayı yıl  

sonuna kadar 
hazır olacak

Vahap DABAKAN

ERMENİSTAN 
AZERBAYCAN 

SAVAŞI

Bir millet, iki devlet 
dediğimiz, Türkiye, 
Azerbaycan'a sonsuz destek 

veriyor. Bölge politikaları üzerinde 
çalışan stratejisiler tarafından 
yakından takip edilmektedir… 
Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu 
doğal gaz yatakları, Doğu 
Akdeniz'de yaptığı araştırmaları 
dünyanın dikkatlerini Başkan 
Erdoğan üzerine çekmişti. Aslında 
esas kavga budur. Fransa ile 
Almanya doğu Akdeniz'deki enerji 
kaynaklarının kendi ülkelerine 
taşınması için adı konmamış 
müthiş bir mücadele veriyorlar… 
Fransa, Akdeniz’i boydan boya 
geçen doğal gaz borularının direk 
Fransa'ya gelmesini isterken. 
Almanya ise Rusya'ya doğal gaz 
bağlamındaki bağımlılığını bitire-
bilmek adına Türkiye'nin elde 
edeceği yatakların Anadolu ve 
Bulgaristan üzerinden Almanya'ya 
nakli konusunda strateji belirliy-
or… Fransa öncülüğündeki AB lid-
erler toplantısının ertelenmesi 
Almanya'nın girişimi ile olmuştu. 
Fransa Türkiye ile pazarlığı 
artırabilmek adına Yunanistan 
üzerinden Türkiye'ye baskı kurmak 
için yeni bir cephe olarak Birleşik 
Arap Emirlikleri ile birlikte 
Ermenistan'ı harekete geçirip 
Azerbaycan’a saldırttılar. 
Ermenistan - Azerbaycan savaşın 
da Türkiye'nin dikkatini buraya 
odaklamaktı… Önce Birleşik Arap 
Emirlikleri sonra Fransa, 
Ermenistan’ı, Azerbaycan Karşı 
sürekli provoke etti. İlk Tovuz 
üzerine saldırttılar. Bu Azerbaycan 
için bir savaş sebebiydi. Yani 
Azerbaycan eline geçen fırsatı 
değerlendirdi. Şimdi son altı 
gündür gelişen olaylar ve 
Rusya'nın Kafkaslar’daki  tatbikatı 
bundan önce Amerika'nın 
Gürcistan’daki NATO tatbikatı, 
dikkatleri Kafkasya'ya çevirmiş 
oldu. Azerbaycan Ermenistan 
çatışmaları Azerbaycan işgal 
altındaki topraklarını kurtarmak ile 
ilgili büyük bir fırsat geçti. Ermeni 
askerlerini bozguna uğrattı. 
Azerbaycan Ermenistan savaşı kısa 
sürede sona ermeli. Dağlık 
Karabağ’ı alıp savaşı bitirmelidir. 
Türkiye, dikkatlerini daha fazla 
Kafkasya bölgesinde çekeceği için 
Azerbaycan'ın kısa sürede harekâtı 
aralıksız sürdürüp topraklarını azat 
ettirip bitirmelidir.  Azerbaycan'ın 
askeri faaliyetlerini uzatırsa savaş 
devam ederse çatışmalar ister iste-
mez Rusya topraklarına da 
sıçrayacak gibi gözükmektedir. 
Geçen gün Belarus 
Cumhurbaşkanı’nın yemin ederek 
iktidara gelmesi Almanya 
tarafından tanınmamıştı. Yani 
Almanya bir taraftan Belarus'ta iç 
karışıklıkların devam etmesini arz 
ederken diğer taraftan 
Kafkasya'daki gerginliğin kuzey 
Kafkasya yolu üzerinden Rusya 
topraklarına sıçraması tahmin 
ediliyor. Türkiye, bütün dikkatini, 
Doğu Akdeniz ve Yunanistan’ın 
yarattığı hırçınlığa dönmesi ve 
orada Türkiye’yi zor duruma soka-
cak, Fransa ve ortaklarını da hüs-
rana uğratmalıdır. Güney Kafkasya 
hadiseleri Türk dünyası için yeni 
bir hamle vesilesi olacaktır. 
1991'de Rusya dağılırken Türk 
dünyası bağımsızlığını kazandı 
fakat Güney Kafkasya da Karabağ 
üzerinde Rusya'nın bölgedeki 
etkinliğini Türk dünyasını 25 yıl 
daha Rus esareti altında 
yaşamasının önünü açmış oldu. 
Şimdi Türk dünyası yeni gelecek 
25 yıla bağımsız mı girecek yoksa 
Rusya'nın bu gölge esareti devam 
mı edecek?  Buna karar vermek 
için Kardeş Azerbaycan ordusu 
derhal işgal altındaki Azerbaycan 
topraklarını azat etmek için 
hareketi gece gündüz demeden 
devam ettirmek zorundadır. 
Ermenileri ayaklandıran 
ağababalarının masaya 
oturtmasında, Azerbaycan elini 
sağlam tutmalıdır… 

PİRİNCİN TAŞLARI

vahapdabakan@gmail.com
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TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Devlet Tiyatroları’nın 
(DT) "Sonsuzluk Ki-
tabevi" adlı oyunu, 

Arnavutluk'un Elbasan şeh-
rinde düzenlenen 22. Ulus-
lararası Skampa Çağdaş 
Tiyatro Festivali kapsa-
mında sahnelendi. 
Sabahattin 
Kudret Ak-
sal'ın yaz-
dığı, DT 
Genel 
Müdürü 
Mustafa 
Kurt'un 
rejisörlü-
ğünü 
üstlendiği 
oyunu çok 
sayıda sa-
natseverin 
yanı sıra Türki-
ye'nin Tiran Büyük-
elçiliği Müsteşarı Orkide 

Deniz Akyamaç, Elbasan 
Belediye Başkanı Gledian 
Llatja, sanatçılar ve yerel 
kurum temsilcileri izledi. 
Sonsuzluk Kitabevi isimli 
oyun, ölümsüz eserler ka-
leme almış yazarların eser-
lerini bütün tanıdıklarına 
göndermek isteyen, ölüm-
süz eserlerle ölümsüz ol-

mayı amaçlayan bir 
adamın hikaye-

sini anlatıyor. 
Oyunda, 

"Adam" 
karakte-
rine 
Özgür 
Deniz 
Kaya, 
"Birinci 
Kız"a 

Orida Yıl-
dıran, 

"İkinci Kız"a 
ise Gizem 

Yönel hayat veri-
yor. Kurt, gösterimin ar-

dından basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, Devlet 
Tiyatroları olarak Uluslar-
arası Skampa Çağdaş Ti-
yatro Festivali'nde 
bulunmaları dolayısıyla son 
derece mutlu olduklarını 
söyledi. Kurt, şöyle devam 
etti: "Burada son derece iyi 
ağırlandık, çok iyi organize 
olunmuş bir festival. Hem 
başkanımız hem tiyatro 
müdürümüz hem de genel 
sanat yönetmenimiz bi-
zimle son derece ilgilendiler 
ve ekibimiz de son derece 
mutlu." 2018 yılında Elba-
san Scampa Tiyatrosu'nu 
Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 
ağırladıklarını belirten Kurt, 
iş birliği yapmaktan ve be-
raber olmaktan mutlu ol-
duklarını yineledi. Elbasan 
Belediye Başkanı Gledian 
Llatja da Türkiye'deki bazı 
belediyeler ve DT ile çok iyi 
iş birlikleri bulunduğunu 
ifade etti. (AA). 

"Sonsuzluk Kitabevi"  
Tiran’da sahne aldı…
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KIRŞEHİR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Vali İbrahim Akın, 
Eylül ayında 
İstanbul’da düzenle-

nen Balkan U20 
Şampiyonası’nda 3 bin 
metre engelli koşusunda 2. 
olarak gümüş madalya 

kazanan Urkuş Işık’ı maka-
mında kabul ederek ödül-
lendirdi. 
Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Numan Nafiz Şahin öncü-
lüğünde gerçekleştirilen 
ziyarette başarılarıyla adın-
dan sürekli bahsettiren 
Urkuş Işık’ın yanı sıra 
antrenörleri de yer aldı. 

Uluslararası müsabakalarda 
Kırşehir sporcularının elde 
ettikleri başarılardan büyük 
mutluluk duyduklarını 
belirten Vali Akın, Urkuş 
Işık’ın başarılarıyla gençle-
rimize örnek olduğunu söy-
ledi. Urkuş Işık’ın Milli 
Takım forması ile yakaladı-
ğı başarının devamının 

geleceğine inandığını ifade 
eden Vali İbrahim Akın, 
“Urkuş Işık’ın katıldığı tüm 
yarışmalarda başarı ile dön-
düğünü görüyoruz. Bu 
azimli bir çalışmanın 
sonunda elde edilen başarı-
dır. Kendisini ve emeği 
geçen antrenörlerini tebrik 
ediyorum” dedi. (AA)

TROYAN-BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye, Balkan Motosiklet 
Birliği (BMU) tarafından 
Bulgaristan'da gerçekleştirilen 

2020 Balkan Milletler Motokros 
Kupası'nda 3'üncü oldu. Türkiye 
Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, BMU Avrupa 
Motokros Şampiyonası ve bu sene ilk 
kez organize edilen Balkan Milletler 
Motokros Kupası'nda (Motocross of 
Balkan Nations-MXoBN) Türkiye, 
takımlar sıralamasında üçüncülük 
elde etti. (AA)

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in verdiği destek ile 200 kişilik kocaman bir aileye dönüşen 
Ayvalıkgücü Belediyespor Futbol Okulu’nda öğrencilere verilen eğitimde öncelik iyi bir birey olmak

BALIKESİR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ayvalıkgücü Belediyespor 
Altyapı Futbol Okulu’nu zi-
yaret eden Ayvalık Bele-

diye Başkanı Mesut Ergin kulüp 
başkanı Suat Taş ve antrenörlerden 
bilgi aldı. Başkan Ergin,  “Ayvalıklı 
çocukların spora olan merakı hepi-
mizi umutlandırıyor” dedi. Sarı 
Zeybek Spor Tesisleri’nde futbol 
okulu, Hüsnü Uğural Stad’ında ise 
yarışmacı grupların çalıştığı okul 
bünyesinde 120, yarışmacı grup-
larda lisanslı 80 olmak üzere 200 
futbolcuyu kucaklayan ve geleceğe 
hazırlayan antrenör Abidin Can, 

“Öncelikli hedeflerimizden biri ço-
cukları günümüzün teknolojilerin-
den uzak tutarak, grup çalışmasını 
sevdirmek, sağlıklı nesiller yetiştir-
mek, aidiyet duygusunu yaşatmak, 
yaşadığı yeri sahiplendirmek. Bu-
nun ardından bu gruplardan yete-
nekli öğrencileri bulup yetiştirmek 
ve lisanslandırmak, yani yarışmacı 
gruplara göndermektir” dedi. 
Okulun daha emekleme döne-
minde olduğunu, beş yıl sonra 
meyvelerini almaya ve emeklerinin 
karşılığını görmeye başlayacakla-
rını vurgulayan Abidin Can, pan-
demi öncesinde Balıkesir’de birin-
cilik ve ikincilik gibi başarılarının 
bulunduğunu söyledi. 

Ayvalık’ta 200 kişilik 
FUTBOL ORDUSU

Türkiye, Balkan 
Milletler Motokros 
Kupası'nda 3. oldu

Vali Akın, Balkan ikincisini ödüllendirdi


