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Sayfa 3’teRifat SAİT

MİLLETVEKİLLİĞİ  
NE ZAMAN BİTER,  

ESKİYİNCE Mİ  
YOKSA ÖLÜNCE Mİ?

¥   BATI Trakya’da, İskeçe 
Türk Birliği’nin (İTB), “Yunan 
mahkemelerinin Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi 
(AİHM) kararlarına adaptas-
yonu”na yönelik yasal düzen-
lemeden sonra resmi statüsü-

nün iadesi için açtığı dava, 
Yunanistan Yargıtay Mahke-
mesi’nde (Arios Pagos) görü-
şüldü. Yargıtay’ın 4. Daire-
si’nde görüşülen davayla ilgili 
kararın 3 ayda açıklanması 
bekleniyor n 5’te

¥  TÜRK İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 
Kuzey Makedonya’daki ana-

okullarına yeni tip korona virüs 
(Kovid-19) salgınıyla mücadele 
kapsamında 150 dezenfektan 

standı ve 100 temassız ateş ölçer 
desteğinde bulundu. n 10’da

Başkent Sofya’da göstericiler “Mafya” sloganı atarak, 
hükümetin ve Cumhuriyet başsavcısının istifasını istedi

¥ BULGARİSTAN’DA Başba-
kan Boyko Borisov hüküme-
tinin ve Cumhuriyet Başsav-
cısı İvan Geşev’in istifası 
talebiyle süren halk protes-
tolarının 100. gününde, baş-
kent Sofya’da kalabalık mi-
ting ve yürüyüş düzenlendi. 

Sağanak yağışın altında 
meydanı doldurarak, “İs-
tifa” ve “Mafya” sloganları 
atan göstericilerin katıldığı 
mitingde, Avrupa Parlamen-
tosundan bazı milletvekil-
leri de konuşma yaptı. Ko-
nuşmaların ardından 

göstericiler başkentin mer-
kezine yürüyerek, Bulgaris-
tan Ulusal Televizyonu 
(BNT) binası önünde gösteri 
yaptı. BNT’nin “hükümet 
yanlısı olduğunu” ve “hal-
kın sesine kulak vermedi-
ğini” iddia eden gösterici-

ler, burada güvenlik önlemi 
alan yüzlerce polis ve jan-
darmaya “Hainler” diyerek 
tepki gösterdi. Yumurta, 
şişe ve taş atan göstericiler, 
televizyonun giriş katındaki 
camları kırdıktan sonra da-
ğıldı. n 5’te

¥  YUNANİSTAN Kamu 
Çalışanları Federasyonu 
(ADEDY) ve Orta Eğitim-
ciler Sendikasının 
(OLME) çağrısıyla yapı-
lan grev ve protestolar, 
başkentteki günlük ya-

şamı olumsuz etkiliyor. 
ADEDY, OLME ve diğer 
sendika üyeleri,  Klaft-
monos  Meydanı'ndan 
parlamento binasının da 
bulunduğu Sintagma 
Meydanı'na yürümek is-

tedi. Hükümetin eko-
nomi ve sosyal güvenlik 
politikalarına karşı yürü-
yüş düzenleyen protes-
tocularla polis arasında 
çıkan arbedede 10 kişi 
gözaltına alındı. n	8’de

Göstericiler Boyko’nun  
peşini bırakmayacak…

İskeçe Türk Birliği 
adalet bekliyor…

TİKA'DAN ÜSKÜP’TEKİ  
ANAOKULLARINA DESTEK

SARAYBOSNA İLE BURSA  
41 YILDIR KARDEŞ ŞEHİR
¥  BURSA Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, 
beraberindeki heyetle Bosna 
Hersek'in başkenti Saraybos-
na'ya resmi ziyaret gerçek-
leştirdi. Saraybosna ile Bursa 
arasındaki kardeş şehir ilişki-
sinin 41 yılını doldurduğunu 
kaydeden Aktaş, "Biz de 41 
kere maşallah diyerek bunu 
güçlendirerek devam ediyo-
ruz." dedi.   n 5’te
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KOMŞU’DA  
GREV  
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ÇALIYOR¥  BULGARİSTAN ile ABD savunma ba-
kanlıkları arasında imzalanan 10 yıllık 
Karşılıklı İşbirliği Yol Haritası'nda, Bulga-
ristan’da daimi olarak konuşlandırılabi-
lecek Amerikan askeri personel sayısı 2 
bin 500 olarak belirlendi. Bulgaristan 
Genelkurmay Başkanı Amiral Emil Efti-
mov, bu askerlerin ABD'nin Bulgaris-
tan’da kullandığı 4 askeri üste konuşlan-
dırılacağını söyledi. n 3’te

Sofya’ya 2500 ABD  
askeri konuşlanacak



Biyolojik çeşitlilik envan-
terinin hazırlanması 
kentler de biyolojik çeşit-

liliğin korunması ve iyileştiril-
mesi için alınacak önlemlerin  
belirlenmesini sağlar. Yeşil 
alanların  yönetimi  sadece ye-
rel yönetimlerin sorumlulu-
ğunda değildir.Özel mülki-
yete ait alanlarda da 
uygulanması gereken kurallar 
bulunmaktadır.Örneğin; otsu 
bitkilerin ve çimlerin  düzenli 
aralıklarla biçilmesi,boylarının 
belirtilen seviyenin altında tu-
tulması ,istilacı türlerin göz-
lenmesi ve tespit edilmesi du-
rumunda önerilen ekolojik 
yöntemlerle mücadele edil-
mesi,su kaynaklarının kirletil-
memesi,vb.kurallarla belirlen-
miştir. Avrupa Komisyonu; 
ekolojik çözümler üreten ve 
yaşam standartlarına saygı 
göstererek artması yönünde 
çalışmalarda bulunan yerel 
yönetimlerin desteklenmesi 
amacıyla nüfusu  20.000-
100.000 arasında olan şehirler 
için “Avrupa Yeşil Yaprak-Eu-
ropan Green Leaf”, nüfusu 
100.000 ’den fazla şehirler için 
“Avrupa Yeşil Başkent- Euro-
pan Green Capital “ ödül sis-
temi geliştirilmiştir. Ödül sis-
temine başvurmak isteyen 
kentler,iklim değişikliğine 
uyum ,biyolojik çeşitlilik,do-
ğal kaynakların 
korunması,hava ve su kalitesi-
nin iyileştirilmesi,temiz enerji 
ve çevre yönetimi konularında 
yatırımlar yaparak proje ve 
uygulamalar geliştirilmekte-
dir.Yapılan uygulamalar kent-
lere ekolojik,ekonomik ve 
sosyo-kültürel kazançlar sağ-
lamaktadır. Benzer şekilde,Ye-
şil Bayrak Sertifikası (Green 
Flag Certificate) İngiltere’deki 
park ve yeşil alanlar da ulusal 
bir standart oluşturmak için 
1996 yılında geliştirilmiş ve 
tüm dünyaya yayılmıştır.Ödül 
kapsamında yeşil alanlar biyo-
lojik çeşitlilik,sağlık,güven-
lik,bakım,katılımcılık ve yöne-

tim kriterleri açısından değer-
lendirilmektedir. Her kentte ; 
Ekolojik nitelikleri 
yüksek,kentsel doku içinde 
dengeli bir dağılım gösteren 
yeşil altyapı sisteminin oluştu-
rulması yapılmalıdır. 
 

SU YÖNETİMİ 
 
Küresel iklim değişikliğinin 
etkileri,aşırı hava olayları şek-
linde ortaya çıkmaktadır.Alı-
şagelmiş iklim rejimlerinden 
farklı olarak ani,beklenmeyen 
hava olayları gerçekleşmekte 
ve yağış rejiminden farklı ola-
rak kısa ve uzun süreli şiddetli 
yağışlar meydana gelmekte-
dir.Bu durum birçok kentte 
çoğunlukla sel ve taşkınlarla 
sonuçlanmaktadır. 
Yağış suyunu tutarak suyun 
doğal akış sistemine uygun bir 
şekilde su kaynaklarına iletil-
mesini hedefleyen yağış suyu 
yöntemi,dünyada birçok ken-
tin önceliği haline gelmiştir,bu 
konuda son yıllarda yapılan  
çalışmalar ve araştırmalar so-
nucunda “sünger kent” terimi 
ortaya çıkmıştır. 
 

SÜNGER KENT 
 
Yağış suyunun yönetiminde 
kirli su akışınn azalması,su-
yun doğal sistemlerle tutul-
ması,filtre edilmesi ve su kay-

naklarına iletşlmesi için ekolo-
jik çözümler geliştiren kentler 
olarak tanımlanır.Bu kentler 
de geçirimsiz yüzeyler azaltı-
lır,geçirimli yol ve  yüzeyler 
artırılır,yağmur bahçeleri,su 
tutma hendekleri,çatı bahçe-
leri,göletler gibi yapılarla ya-
ğış suyunun doğal sistemlere 
iletilmesi hedeflenir.Başarılı 
çözüm ve uygulamalar içeren 
sünger kentler de sellerin 
sıklığı ve şiddeti 
azalır,su kalitesi 
artar,yeraltı 
ve yer üstü 
kaynaklar 
beslenir. 
Yağış 
suyu yö-
neti-
minde, 
yüzey 
akış su-
yunu 
kontrol al-
tına 
almak,doğa 
esaslı çözümlerle su 
kaynaklarına iletmek amaçla-
nır. Yağış suyu yönetim sis-
temleri doğal drenaj sistemleri 
dikkate alınarak,su döngü-
süne uygun bir şekilde inşa 
edilen yağmur bahçesi, geçi-
rimli döşeme, kuru kuyu, ya-
ğış suyu bitki şeridi, yağmur 
hendeği (su tutma ve birik-
tirme hendeği), sızma çukuru, 

yeşil çatı (çatı bahçesi), yağ-
mur varili, sarnıç, su arıtma 
alanları ve sulak alanlar gibi 
akılcı çözümler içeren yeşil 
altyapı bileşenlerinin oluştu-
rulmasıyla sağlanabilir. 
 

GEÇİRGEN DÖŞEME 
 
Suyu içine alarak altındaki 
toprağa sızdırma yeteneğine 
sahip, suyun doğal yollarla 
süzülerek filtre edilmesi, kirle-
ticilerden arınması ve yeraltı 
su kaynaklarının beslenme-
sine olanak sağlayan beton ya 
da asfalt vb. materyallerden 
üretilen, araç ve yaya yolla-
rında kullanılabilen döşeme 
türüdür. Yağmur sularının 
herhangi bir işleme tabi tutul-
madan direk olarak yönlendi-
rildiği ve üzerinde doğal ve 
yabancı yurtlu bitkilerin yetiş-
tirilebildiği sığ çukur alanlara 
“yağmur bahçesi” veya “biyo-
lojik tutma alanları (bio-reten-
tion)” adı verilir (Demir, 
2012). 

 Temel işlevi; çatı oluk-
ları, araç - yürüyüş 

yolları, otopark-
lar gibi alan-

larda yağış 
sonrası 
oluşan 
yüzey 
akışla 
birlikte 
gelen 
suyun 

toplan-
ması ve 

biyolojik 
arıtma yön-

temleriyle arıtı-
larak su kalitesinin 

iyileştirilmesidir . Yağmur 
bahçesine gelen yüzey akışla 
birlikte, su yüksekliği art-
makta ve bir göllenme mey-
dana gelmektedir. Yağış son-
rası yüzey akış miktarının 
azaltılması, yeraltı suyu besle-
niminin iyileştirilmesi ve nok-
tasal kaynaklı olmayan kirleti-
cilerin alıcı sulara ulaşmadan 

tutulması amacıyla kullanılan 
yağmur bahçeleri; konut sa-
hipleri, belediyeler ve diğer 
kamusal alanlar için son de-
rece basit ve maliyet etkin bir 
yağış suyu yönetimi aracıdır.- 
Yağış Suyu Bitki Şeridi  
Yağış suyunu bordür açıklık-
larından içine alacak şekilde 
yol ve kaldırım kenarlarında 
oluşturulan yağış suyu bitki 
şeritleri yüzey akış suyu kont-
rolü, sızdırma ve filtreleme iş-
levlerine sahiptir.Uygulanacak 
alanın özelliklerine göre farkı 
şekil, boyutlarda alana özgü 
bitki türlerini içerecek şekilde 
tasarlanırlar. Geçirgen toprak 
yapısı ve doğal bitki türleriyle 
suyun emilmesini ve kirletici-
lerden arınmasını sağlayan 
mühendislik ve tasarım çö-
zümlerini içerir. 
 

YAĞMUR  
 
Yağmur hendeği (biyolojik ka-
nal) yüzey akış suyunun top-
lanması, tutulması ve kirletici-
lerin filtrelenerek suyun 
süzülmesini sağlayan yol ke-
narlarında oluşturulan dar ve 
uzun bir yapıda bitkilendiril-
miş hendeklerdir. YEŞİL ÇATI 
Yeşil çatılar düz ya da az 
eğimli çatılar üzerine inşa edi-

len, bitki örtüsü, toprak, dre-
naj ve su geçirmez membran-
dan oluşan, yağış suyunun bir 
bölümünü tutan fazla suyu 
yağış suyu giderine yönlendi-
ren yapılardır. Kentlerin geli-
şimi tamamlamış bölümle-
rinde yeşil altyapı 
bileşenlerinin oluşturulmasına 
yönelik çözümler oldukça sı-
nırlı düzeydedir. Yeni yeşil 
alan oluşturmak için uygun 
açık alan bulmak neredeyse 
imkansızdır. Bu alanlarda;  
- Dikey bahçeler, çatı bahçeleri 
oluşturarak veya yol ağaçlan-
dırması yapımıyla birlikte 
bitki örtüsü miktarı arttırıla-
rak, § Kentin bir bölümünde 
kentsel dönüşüm uygulaması 
yapılarak yeşil altyapı bileşen-
lerini içeren uygulamalar ya-
pılarak,  
- Terk edilmiş endüstriyel 
alanlarının tamamında ya da 
bazı bölümlerinde ekolojik iyi-
leştirme yaparak yeşil altyapı 
bileşenleri oluşturularak,   
-İşlevini yitirmiş karayolu, de-
miryolu ya da akarsu yatakla-
rının tamamı ya da bazı bö-
lümleri koridor olarak 
değerlendirerek çözümler üre-
tilebilir.  
 
DEVAM EDECEK...

2 19 Ekim 2020 
PazartesiAraştırma

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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Türkiye Tabiatını Koruma 
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem 
Partisinin (SDA) Genel Başkanı ve 
Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı 

Bakir İzetbegoviç'in yeni tip korona virüs 
testi pozitif çıktı. Partiden yapılan açıkla-
mada, Boşnak lider İzetbegoviç'in test so-
nucunun pozitif çıktığı ve sağlık 
durumunun iyi olduğu bildirildi. İzetbe-
goviç'in önceden planlanan tüm program-
larının iptal edildiği ve kendisini evinde 
tecrit altına aldığı belirtildi. Son 24 saatte 
621 yeni vaka tespit edilen ve salgının ba-
şından beri en yüksek günlük artışın kay-
dedildiği Bosna Hersek'te bugüne kadar 
32 bin 845 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 
980 kişi hayatını kaybetti. (AA)

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp 
Cumhuriyeti Ordusu (VRS) bün-
yesinde tabur komutanı olarak 

görev yapan Srecko Acimovic, Srebre-
nitsa'daki soykırımdan suçlu buluna-
rak 9 yıl hapse mahkum edildi. 
Bosna Hersek Mahkemesi, savaş döne-
minde VRS bünyesindeki Zvornik Tu-
gayı'nda İkinci Tabur Komutanı olarak 
görev yapan Acimovic'in 1995 yılında 
Srebrenitsa'da soykırım suçu işlenme-
sine iştirak ettiğine hükmetti.  (AA)

GÜMÜLCİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan yönetimi, sı-
ğınmacılara karşı kul-
lanmak üzere güçlü 

ses dalgaları yayabilen ve in-
sanları sağır edebilen iki 
elektronik cihazı, sınır bölge-
sine yerleştirdi. Yunan bası-
nındaki haberlere göre, 
Atina yönetimi, Meriç (Ev-
ros) sınır bölgesine, olası 

toplu göçmen akınlarına 
karşı kullanmak üzere, taşı-
nabilir, güçlü ses dalgaları 
yayabilen iki yeni cihaz yer-
leştirdi. Ses bombası üreten 
ve insanları sağır edebilecek 
güce sahip 2 adet Uzun Men-
zilli Aktif Akustik Uyarıcı 
(LRAD) sistemi, Türk-Yunan 
sınırındaki Yunan Polis Teş-
kilatına (ELAS) teslim edildi. 
Dünyada sivil ve askeri alan-
larda kullanılan LRAD sis-

temleri, insanlar üzerinde 
kullanıldığında yön şaşırtı-
yor, sağır edebiliyor, daya-
nılmaz acılara neden oluyor 
ve sonucu belirsiz sağlık so-
runlarına yol açıyor. Sınır 
birliklerinin güçlendirilmesi 
kararları kapsamında, 4 adet 
insansız hava aracı, 15 adet 
termal kamera, 5 adet plastik 
bot ve 10 adet zırhlı devriye 
aracının da sınır denetleme 
sistemine dahil edildiği kay-

dedildi. Öte yandan Türk-
Yunan sınırında, kaçak göçe 
karşı Meriç bölgesinde yapı-
lacağı açıklanan yeni tel du-
varın inşasına da Ferecik böl-
gesinde başlandığı bildirildi. 
Yunan yetkililerce yapılan 
açıklamalarda, kuzeye doğru 
27 kilometre uzunlukta ve 
4,3 metre yükseklikte olması 
planlanan duvarda, 8 adet 
gözetleme kulesi bulunacağı 
belirtildi. (AA)

SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan ile ABD sa-
vunma bakanlıkları ara-
sında imzalanan 10 yıllık 

Karşılıklı İşbirliği Yol Harita-
sı'nda, Bulgaristan’da daimi ola-
rak konuşlandırılabilecek 
Amerikan askeri personel sayısı 
2 bin 500 olarak belirlendi. Bul-
garistan Genelkurmay Başkanı 

Amiral Emil Eftimov, Başbakan 
Yardımcısı ve Savunma Bakanı 
Krasimir Karakaçanov’un Was-
hington ziyareti sırasında ABD 
Savunma Bakanı Mark Esper ile 
imzaladığı belgenin içeriği ko-
nusunda basını bilgilendirdi. Ef-
timov, ABD’nin Bulgaristan’da 
sürekli olarak bulundurabile-
ceği askeri personel sayısının 2 
bin 500 olacağını açıkladı. Ülke-
deki Amerikan askerlerin sayı-

sında artış öngörülmediğine işa-
ret eden Eftimov, bu askerlerin 
ABD'nin Bulgaristan’da kullan-
dığı 4 askeri üste konuşlandırı-
lacağını söyledi. Ülkede görev 
yapacak askerlerin sayısı, dönü-
şümleri sırasında 3 aylık sınırlı 
sürede 5 bine kadar yükselebile-
cek. Amiral Eftimov, Bulgaris-
tan Ulusal Televizyonuna (BNT) 
açıklamasında, "Novo Selo" 
kara kuvvetleri poligonu, "Bez-

mer" ve "Graf İgnatievo" hava 
üsleri ile "Aytos" askeri lojistik 
merkezinde görev yapacak 
Amerikan birliklerinin dönü-
şüm döngülerinin sıklaştırılma-
sının da öngörüldüğünü ifade 
etti. BD-Bulgaristan Askeri İş-
birliği Yol Haritasına göre, 
Amerika, Bulgar ordusunun 
modernizasyon programına 16 
milyon 400 bin dolarlık maddi 
destek verecek. (AA)

Önceki dönemlerde bakan-
lık ve vekillik yapmış 
Sayın Bülent Akarcalı, 

anılarını yazdığı “Sevgili Millet-
vekilim” isimli kitabında çok 
önemli bir şeyi vurgulamış. “Ve-
kilin zamanını, parasını hatta yet-
kisini alabilirsin. Ama 
saygınlığına dokunma. “ 
 
Gecenin geç saatlerinde telefo-
num acı acı çaldı. O saatlerde 
gelen telefon pek hayra alamet 
değildir. Üstelik bilinmeyen bir 
numara. İnsan ister istemez tedir-
gin oluyor. Telefonu açtım, kar-
şıda sesinden üzüntülü olduğu 
anlaşılan bir vatandaş; “Sayın ve-
kilim, rahatsız ediyorum,  çok 
zor durumdayım  lütfen yardım 
edin” deyince gerekli yerleri ara-
dık ve vatandaşın işini çözdük. 
 
Telefonu kapatınca hanımımın 
bana gözlerini anlamlı olarak çe-
virdiğini gördüm ve bana sordu: 
“Sen eski vekilsin, neden hala 
aktif olmaya çalışıyorsun? Mev-
cut milletvekilleri senin bu hare-
ketliliğini yanlış anlayabilir, 
belki de rahatsız olabilir” 
Tabi bu soruyu sormasının bir 
nedeni vardı. Bir süre önce bir 
Genel Başkan yardımcısı arkada-
şımız kötü niyetle değil belki de 
samimiyetle bana şunu sormuştu: 
“Rifat ağabey, Reis, İzmire geldi-
ğinde veya bir bakan geldiğinde 
her defasında sen de havalima-
nına gelip karşılıyorsun, ağabey 
sen eski vekilsin, neden geliyor-
sun ki?  Bir Genel Başkan yar-
dımcısı tarafından sorulan bu 
soru üzerine eşimde haklı olarak 
“çok aktif olma, biraz geride dur, 
daha iyi olur” , demişti. Ben de 
kendisine Reis bizzat, “Gelme” 
deyinceye kadar gitmeye devam 
edeceğim, demiştim.  
 
Eşimin düşüncelerini haklı çıkar-
tan örnekler sadece bu değildi. 
Huyum kurusun, yine bir vatan-
daşın ricasını kıramayıp An-
kara’da bir bakanlığın özel 
kalemini arıyorum. İzmir millet-
vekili Rifat Sait diye kendimi ta-
nıtınca, karşıdaki Bayan, “Hangi 
dönem vekilisiniz” diye sormaz 
mı? Ben de fark eder mi diye 
karşı soruyla cevap verdim. Kem 
küm etti. Ama maalesef istediği-
miz kişiyle bizi görüştürmedi.  
 
2002 yılında ilk kez siyasete baş-
ladığım AK Parti’de kendi aday 
olduğum ve 6.sıradan seçildiğim 
2011 seçimleri dâhil hepsine 
aktif olarak katıldım. Aktif der-
ken aday olarak değil, Reisin ha-
tırına ve samimiyetle inandığım 
halka hizmet Hakka hizmettir 
şuuruyla belki bir faydamız olur 
diye sahalarda olduk. Küsmedik, 
asla geri çekilmedik. Parti bü-
yüklerimizin ve il başkanlarımı-
zın ne zaman bir daveti olsa 
icabet ettik. Allah razı olsun 
Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri 
pek çok kez farklı amaçlarla kül-
liyeye davet ederek onurlandırdı. 
Hatta son Sırbistan resmi ziyare-
tinde de eski bir vekil olmamıza 
rağmen sağ olsunlar Sayın Cum-
hurbaşkanımızın davetiyle resmi 
heyetinde yer alarak onurlandık. 
Ardından İçişleri Bakanımız 
Sayın Süleyman Soylu da, Allah 
kendisinden razı olsun ne zaman 
bir sıkıntımız olsa yardımcı olur, 
bizleri hiçbir resmi görevimiz ol-
masa da Karadağ’a yaptığı resmi 
ziyarette yanına alarak onurlan-
dırdı. Bunlar çok güzel şeyler. 
Devletin en üstü saygı gösterir-
ken, görevli memur arkadaşların 
bizleri eski diyerek emekliye 
ayırmaları ilginç. 
 
Geçenlerde trajik komik bir olay 
yaşadım. Önce bir bayan polis 

memuru arkadaşımız ardından da 
bir trafik polisi arkadaşımız 
“Sayın milletvekilim” diyerek 
beni aradılar, sorunlarını ilettiler. 
Yardımcı olduk. Bu olaydan bir 
gün sonra eşim ve kızımla İzmir 
trafiğindeyim.  Yolda polis kont-
rolü var. Bir polis arkadaş sağa 
çekmemi istedi. Dediğini yapıp 
sağa çektim. Oradaki polis arka-
daşa selam verip kartımı göstere-
rek milletvekili olduğumuzu 
söyleyince, ne dese beğenirsiniz?  
Hangi dönem? Ben de 24. 
Dönem deyince, polis arkadaş siz 
milletvekili değilsiniz, geç şu-
raya demez mi? Yanımdaki eşim-
den utandım. Zira eşim yine 
haklı çıkmıştı. Eşim bana döndü 
ve dedi ki; “Sen artık milletvekili 
değilsin, bak devletin polisi de 
seni artık milletvekili olarak tanı-
mıyor, bırak artık kapat telefon-
ları bizimle ilgilen, vekillik bitti”  
 
Dayanamadım, eşime şunları 
söyledim. “Vekillik belli bir süre 
ile olmaz. Eski bir general nasıl 
hala komutan ise, eski bir vali 
nasıl hala bir vali olarak ya da 
eski bir Emniyet müdürü de 
sayın müdürüm diye karşılanı-
yorsa, vekillik de süre ile değil 
ölünce biter.  Bu millet bizi vekil 
yaptı. Havalimanında VİP salo-
nunu kullanıyoruz. Diplomatik 
pasaportumuz var. Hepsinin üstü 
Dünya lideri bizi vekil görüyor, 
bunların amiri Sayın içişleri ba-
kanımız vekil deyip saygı göste-
riyor. Varsın bu polis arkadaşlar 
veya bakanlık çalışanları bize 
hangi dönem diye sorsunlar. Ne 
dün bizi arayıp yardım isteyen 
polis arkadaşlar, ne de gece geç 
saatlerde bizi arayıp ricada bulu-
nan vatandaşlar bizim hangi 
dönem milletvekili olduğumuzu 
sormadılar. Hizmet ve koşuştur-
mada dönem önemli değilken iş 
saygıya gelince mevcut vekil 
olma şartı isteniyorsa o zaman 
acilen TBMM’deki mevcut mil-
letvekili arkadaşlarımıza gerekli 
düzenleme için görev düşüyor. 
Çıkartacakları bir kanun yarın 
görevleri bittiğinde onlara da ya-
rayacaktır. Bu ülkede milletvekil-
liği yapan kişilere hangi dönem 
olursa olsun hem siyasette hem 
hizmette hem de tecrübeleri ile 
her zaman ihtiyaç olacaktır. “ 
 
Bu arada, yeri gelmişken bura-
dan başta Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza, Sayın Meclis başkanımıza, 
Sayın Siyasi partilerin grup baş-
kan vekillerine de bir önemli ko-
nuyu iletmek istiyorum. 
Büyüklerimiz, onlar eski vekil, 
hiç kimsenin onları aramasına 
gerek yok, emekliliklerinin key-
fini çıkarsınlar deniyorsa sözüm 
yok. Ama vatandaş arıyor, onlar 
da tabiki vatandaşa yardımcı ola-
caklar diyorsanız o zaman 
önemli bir hususu hatırlatmak is-
tiyorum. TBMM’de mevcut mil-
letvekillerine sağlanan önemli 
bir imkân var. Mesai saatleri dı-
şında ve hafta sonları mevcut 
milletvekilleri için TBMM’de 
nöbetçi danışmanlar vardır. 
Mevcut milletvekillerine bunlara 
ulaşmak için bir telefon num-
arası verilir. Vatandaş arayıp bir 
sorunu ilettiğinde mevcut vekil 
hafta sonu veya geç saat de olsa 
burayı arar ve ilgili kişiyi bağla-
tır, sorunu çözer. Mesela bir 
hasta vardır, falanca yerin hasta-
nesinin başhekimi aranacaktır, 
bu danışman o başhekimin tele-
fonunu bulur ve vekile bağlar. 
İşte bu mevcut vekillere vatan-
daşa hizmet için sağlanan im-
kândan eski vekillerin de 
kullanabilmesi gerekiyor.  
 
Hayırlı ve sağlıklı  
günler diliyorum.

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

İZMİR MEKTUBUMİLLETVEKİLLİĞİ  
NE ZAMAN BİTER,  

ESKİYİNCE Mİ  
YOKSA ÖLÜNCE Mİ?

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Bulgaristan ile ABD savunma bakanlıkları arasında imzalanan 10 yıllık 
Karşılıklı İşbirliği Yol Haritası'nda, Bulgaristan’da daimi olarak konuşlan-
dırılabilecek Amerikan askeri personel sayısı 2 bin 500 olarak belirlendi

ABD Bulgaristan'da 2 bin 500  
askeri personel bulunduracak

BAKİR İZETBEGOVİÇ'İN  
KORONA TESTİ POZİTİF 

Eski Sırp komutana 
9 yıl hapis cezası

Meriç sınırına sağırlık  
yapabilecek cihaz…
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Kosova'da 14 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, bu-
güne kadar 56 öğretmen ile 25 öğrencide korona virüs tespit edildi

Kosova’da okullarda  
korona virüs artışı
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Bazı okullarda, öğretmen 
ve öğrencilerde korona 
virüs tespit edilmesi ar-

dından uzaktan eğitime ge-

çildi. Kosova Eğitim Bakanlığı 
tarafından yapılan açıkla-
mada, Kosova Ulusal Halk 
Sağlığı Enstitüsü tarafından 
1016 kişiye yapılan testten 56 
öğretmen ve 25 öğrencide ko-
rona virüsü testinin pozitif 

çıktığı belirtildi. Bakanlığın 
açıklamasında, "Durum o ka-
dar kötü değil, dersler normal 
olarak yapılıyor. Şimdilik en-
fekte vaka sayısı da korkula-
cak düzeyde değil" ifadelerine 
yer verildi.  Kosova'da korona 

virüse yakalanan kişi sayısının 
16 bin 345'e ulaştığı, toplamda 
75 bin 973 kişiye test yapıldığı 
kaydedildi. Ülkede son açıkla-
nan verilere göre 649 kişinin 
virüs nedeniyle yaşamını yitir-
diği aktarıldı. (AA)

ANTALYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Diyanet İşleri Baş-
kanlığı'nın davet-
lisi olarak Türki-

ye'de bulunan Kosova 
İslam Birliği Meclis Baş-
kanı ve üyeleri Antalya 
Müftülüğü’nü ve ardın-
dan Korkuteli'ni ziyaret 
etti. Kosova'dan Korkute-
li'ne gelen Kosova- Priz-
ren İslam Birliği üyeleri 
ve Prizren Müftülüğü din 
görevlileri, Korkuteli'nde 
Antalya İl Müftülüğü mu-
rakıbı Nurettin Uğurlu ta-
rafından ağırlandı. Priz-
ren İslam Birliği Kurulu 
Başkanı- Müftü Besim Be-
risha, "Her yıl Türkiye'nin 
değişik illerindeki müftü-
lüklerini ziyaret ediyoruz. 
Bu yıl da Antalya'yı seç-
tik. Burada müftülük per-
sonelleriyle tanışarak 

bizde olan eksiklikleri ta-
mamlamaya çalışıyoruz. 
Gittiğimizde de var olan 
projelerimizi daha da 
güçlendirmeye çalışıyo-
ruz" dedi. 
www.haberler.com’a 
göre; İl Müftülüğü mura-
kıbı Nurettin Uğurlu da 
kardeş ülke Kosova'dan 
gelen heyeti ilk olarak 
Antalya'da daha sonra 
Korkuteli'de ağırlamaktan 
mutluluk duyduğunu 
vurguladı. Görüşmede iki 
ülke arasında yürütülen 
din eğitimi faaliyetleri ko-
nusunda görüş alışveri-
şinde bulunduklarını an-
latan Uğurlu, Kosova'daki 
müftülük ve camilerde iş-
birliği içerisinde ortak ça-
lışmalara imza atmaya 
hazır olduklarını, din gö-
revlilerini misafir etmenin 
kendileri için şeref oldu-
ğunu söyledi.

KOSOVA  
İSLAM BİRLİĞİ  

ANTALYA’YI  
ZİYARET ETTİ
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Avrupa Birliği’nin Kosova 
Sırbistan Diyalogu Özel 
Temsilcisi Miroslav Laj-

çak’ın, “Kosova, Sırp Belediyeler 
Birliği için Anayasa’da değişik-
lik yapmalı” açıklamalarına 
Meclis Başkanı Vjosa Osma-
ni’nden tepki geldi. 
www.kosovaport.com sitesin-
den alınan bilgilere göre: Os-
mani, “Lajçak ile görüşmemizde 
kendisine Anayasa Mahke-
mesi’nin kararına ve Anayasa’ya 
saygı duyulması gerektiğini söy-
ledim. Yaptığı açıklamalar ol-
dukça endişe verici” dedi. 
Lajçak’a bir tepki de Veteven-
dosje’den geldi. Parti tarafından 
yapılan açıklamada, Genel Baş-
kan Albin Kurti ve Lajçak ara-
sında gerçekleşen görüşmede 
Sırp Belediyeler Birliği konusu-
nun ele alınmadığı ifade edildi.

Bölgesel Kalkınma Bakanlığı  
ile Mamuşa Belediyesi anlaştı

MAMUŞA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bölgesel Kalkınma Bakan-
lığı, 2020 yılı için başlattığı 
Bölgesel Kalkınma Prog-

ramı 2020 (Belediyeler için Ser-
maye Yatırımları)nın finansmanı 
için alınan proje önerilerine da-
yanarak, Bölgesel Kalkınma Ba-
kanı Enis Kervan ve Mamuşa 
Belediye Başkanı Abdulhadi 
Krasniç ile finanse edilecek proje 
için işbirliği anlaşması imzaladı-
lar. “Mamuşa yerel yollarının 
düzenlenmesi”, isimli projenin 
değerinin 60 bin Euro olduğu be-

lirtildi. www.kosovaport.com si-
tesinden alınan bilgilere göre: 
Mamuşa Belediye Başkanı Ab-
dülhadi Krasniç,bu anlaşmanın 
Mamuşa karayolu altyapısının 
gelişimini doğrudan etkilediğini 
ve söz konusu projeden duy-
duğu mutluluğu ifade ederken, 
vatandaşlar için de daha kolay 
ve güvenli yolculuk yapmalarına 
yardımcı olacağını belirtti. Bele-
diye Başkanı Krasniç, Bölgesel 
Kalkınma Bakanı ve Genel Se-
kreter Yardımcısı’na Mamuşa 
Belediyesine verdikleri sürekli 
destekten dolayı teşekkür etti.

OSMANİ LAJÇAK’A  
SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Hoti: AB entegrasyonunun gerisinde değiliz
Kosova Başbakanı Av-

dullah Hoti, Kosova 
Meclisi genel kurul 

oturumda, Kosova’nın Av-
rupa Birliği (AB) entegrasyon 
sürecinde geri kalmadığını 
söyledi. Avrupa Entegrasyon 
Bakanlığı’nın Başbakanlık 
bünyesinde ilerletilmiş bir ni-
telik kazandığını kaydeden 

Başbakan Hoti,  “bu süreçte 
geride değiliz. Belki gerektiği 
kadariyle görünmeyebilir,  
ancak Başbakanlık Ofisi’nde 
ve ilgili bakanlıklarda ERA 2 
belgesi üzerinde anlaşmaya 
varıncaya kadar çok fazla ça-
lışma yapıldı” dedi. www.ko-
sovaport.com sitesinden 
alınan bilgilere göre; Vetëven-

dosje Hareketi ( LVV ) Millet-
vekili Fitore Pacolli-Dalimi, 
ülkenin beşinci ayına girdi-
ğini ve entegrasyon sürecinde 
neler olduğunun bilinmedi-
ğini belirterek, Başbakan Ho-
ti’nin tüm başarısızlıklara 
ilerleme dediğini,  geçiş döne-
minin  ne zaman biteceğini 
söylemediğini vurguladı.
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Bulgaristan’da Başbakan 
Boyko Borisov hükümetinin 
ve Cumhuriyet Başsavcısı 

İvan Geşev’in istifası talebiyle 
süren halk protestolarının 100. gü-
nünde, başkent Sofya’da kalabalık 
miting ve yürüyüş düzenlendi. Si-
yasi profili olmayan ve sosyal 
medya üzerinden organize olan 
binlerce gösterici, Sofya’nın merke-
zinde cumhurbaşkanlığı, parla-
mento ve başbakanlık binaları 
arasındaki Bağımsızlık Meyda-
nı'nda toplandı. Sağanak yağışın al-
tında meydanı doldurarak, “İstifa” 
ve “Mafya” sloganları atan gösteri-
cilerin katıldığı mitingde, Avrupa 
Parlamentosundan bazı milletvekil-
leri de konuşma yaptı. Hollan-
da'dan milletvekili Paul Tang, 
Avrupa Parlamentosunun Bulgar 
halkının haklı protestolarına destek 
verdiğine işaret ederek, “İktidarda-
kilerin yolsuzlukları vatandaşların 
özgürlük içinde yaşayıp kendi ide-
allerini gerçekleştirmelerini engelli-
yor.” dedi. Tang, Avrupa 
Parlamentosu milletvekillerinin 

Avrupa Birliği (AB) fonlarından 
gelen paraların "oligarşi ve rüşvetçi 
politikacıların ceplerine gitmesine 
engel olduğunu” ifade etti.  Rüşvet 
meselesinin Avrupa’nın genel bir 
sorunu olduğunu belirten İvan San-
çiç de “Umarım, aynı sorunları ya-
şayan Hırvatistan halkı sizlerden 
ilham alarak, aynı mücadeleyi 
verir.” diye konuştu. Mitinge Ro-
manya'dan canlı bağlantıyla katılan 

milletvekili Ramona Strugariul, 
“Devletin en büyük gücü halktır. 
Her biriniz, ülkenizin kaderini be-
lirleyebilir. Romanya’da bu yön-
deki çabalarımız 2 yılımızı aldı 
ancak bir başarı elde ettik. Sizlere 
de başarılar diliyorum. Sahip oldu-
ğunuz güç ve samimiyetinize inanı-
yorum.” ifadelerini kullandı. 
Konuşmaların ardından göstericiler 
başkentin merkezine yürüyerek, 

Bulgaristan Ulusal Televizyonu 
(BNT) binası önünde gösteri yaptı. 
BNT’nin “hükümet yanlısı oldu-
ğunu” ve “halkın sesine kulak ver-
mediğini” iddia eden göstericiler, 
burada güvenlik önlemi alan yüz-
lerce polis ve jandarmaya “Hainler” 
diyerek tepki gösterdi. Yumurta, 
şişe ve taş atan göstericiler, televiz-
yonun giriş katındaki camları kır-
dıktan sonra dağıldı. (AA)

Başkent Sofya’da göstericiler “Mafya” sloganı atarak, 
hükümetin ve Cumhuriyet başsavcısının istifasını istedi

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'ın başkenti 
Atina'da, Yunanistan 
Komünist Partisi'nin 

(KKE) çağrısıyla ''Halkın sağ-
lığını korumak ve haklarını 
savunmak'' adı altında gösteri 
düzenlendi. Yüzlerce kişinin 
katıldığı gösteride çeşitli sen-
dika üyeleri konuşma yaptı. 
Polisin olağanüstü önlemler 
aldığı ve yaklaşık iki saat 
süren gösteri olaysız şekilde 
sona erdi. (AA)

Bulgaristan’da hükümet karşıtı  
protestolar 100 günü doldurdu

Başkan Alinur Aktaş  
Saraybosna’yı fethetti

‘Türk azınlığının milli  
kimliği inkar edilemez’

SARAYBOSNA 
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Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur 
Aktaş, beraberindeki 

heyetle Bosna Hersek'in 
başkenti Saraybosna'ya 
resmi ziyaret gerçekleştirdi. 
Ziyaret kapsamında Saray-
bosna Büyükşehir Belediye 
Başkanı Abdulah Skaka ile 
bir araya gelen Aktaş, gö-
rüşmenin ardından düzen-
lenen ortak basın 
toplantısında, iki kardeş 
şehir arasındaki ilişkilerin 
güçlenerek devam ettiğini 
söyledi. Skaka ile geçen yıl 
da bir araya geldiklerini 
anımsatan Aktaş, "Aka-
binde Şubat 2020'de Saray-
bosna'da buluşarak 
yapacağımız çalışmalarla il-
gili ön anlaşmalar yaptık. 
Fakat çok kısa bir süre 
sonra başlayan Kovid-19 
pandemi süreci çalışmaları-
mızı olumsuz etkiledi." 
diye konuştu. Saraybosna 

ile Bursa arasındaki kardeş 
şehir ilişkisinin 41 yılını 
doldurduğunu kaydeden 
Aktaş, "Biz de 41 kere ma-
şallah diyerek bunu güçlen-
direrek devam ediyoruz." 
dedi. Aktaş, Bursa'nın 3 
milyondan fazla nüfusuyla 
Türkiye'nin en güçlü ikinci 
ihracat şehri olduğuna dik-
kati çekerek, "Otomotiv, 
tekstil ve ahşap sanayi Bur-
sa'nın öncelikleri arasında. 
Çok güçlü sanayi kuruluş-
larımız ve çok güçlü sana-
yicilerimiz var. Dost ve 
kardeş ülke Bosna Her-
sek'te ve dolayısıyla onun 
başkenti Saraybosna'da bu 
iş insanlarını buluşturarak 
karşılıklı kültürel etkile-
şimle beraber ticari altya-
pıyı da temin etmek 
istiyoruz." ifadelerini kul-
landı. Bursa'nın Saraybos-
na'nın daha büyük hali 
olduğunu aktaran Aktaş, 
iki şehrin hem coğrafyaları 
hem de içinde yaşayan in-
sanların özellikleri itiba-
rıyla benzerlikler 

taşıdıklarını söyledi. Aktaş, 
gelecek dönemde sanat ve 
meslek edindirme kursla-
rıyla ilgili çalışmaların ger-
çekleştirileceğine işaret 
ederek, özellikle kadınlara 
yönelik eğitimlerle ilgili 
Bursa'dan Saraybosna'ya 
eğitmenler gönderileceğini 
aktardı. Skaka da Bursa'nın 
Saraybosna'nın en eski kar-
deş şehirlerinden biri oldu-
ğunu belirterek, 
Saraybosna'daki tarihi ya-
pıların ayağa kaldırılması 
ve restorasyonunda Bur-
sa'nın önemli bir rol oyna-
dığını kaydetti. 
Saraybosna'nın özellikle 
Türkiye'deki kardeş şehir-
lerle ilişkilerini daha da 
güçlendirmeyi hedefledi-
ğini söyleyen Skaka, "Bu-
günkü görüşme Bursa ile 
Saraybosna arasındaki, 
Türkiye ile Bosna Hersek 
arasındaki, en nihayetinde 
de iki ülkenin halkları ara-
sındaki iyi ilişkilerin de-
vamı niteliğindedir." diye 
konuştu. (AA)

ATİNA’DA GÖSTERİ…

İSKEÇE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Batı Trakya’da, İskeçe Türk 
Birliği’nin (İTB), ‘Yunan 
mahkemelerinin Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) kararlarına adaptasyo-
nu’na yönelik yasal düzenleme-
den sonra resmi statüsünün 
iadesi için açtığı dava, Yunanis-
tan Yargıtay Mahkemesi’nde 
(Arios Pagos) görüşüldü. Yargı-
tay’ın 4. Dairesi’nde görüşülen 
davayla ilgili kararın 3 ayda 
açıklanması bekleniyor. İTB Baş-
kanı Ozan Ahmetoğlu, İTB’nin 
37 yıldır bir hukuk mücadelesi 
içerisinde olduğunu belirterek 
“Talebimiz, beklentimiz, AİHM 
kararları uyarınca derneğimizin 
resmi statüsünün iade edilmesi 
ve haksızlığın son bulmasıdır.” 
dedi. Batı Trakya’da, Türk azın-
lığın milli kimliğinin inkarına 
dayanan politikalar uygulandı-
ğını ve bu kapsamda isminde 
“Türk” deyimi bulunan dernek-
ler hakkında Yunan mahkeme-
lerince kapatma kararları 
çıkarıldığını anlatan Ahmetoğlu, 
şunları söyledi: 
“Bu davanın, Batı Trakya Türk-
leri açısından büyük sembolik 

önemi bulunmaktadır. Zira bir 
derneğin haklı gerekçelere da-
yanan resmiyetinin iadesinin 
yanı sıra vatandaşı olduğumuz 
Yunanistan’ın Türk azınlığa 
bakış açısını yansıtmaktadır.” 
Batı Trakya’da, isminde “Türk” 
kelimesi olduğu gerekçesiyle 
1983’te mahkeme kararıyla ka-
patılan İTB, iç hukuk yollarının 
sonuçsuz kalmasıyla 2005’te ko-
nuyu AİHM’e taşımıştı. 2008’de 
karara bağlanan davada, AİHM, 
Türk azınlığa ait derneklerin ka-
patılmasıyla “Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin örgüt-
lenme hakkıyla ilgili 11. madde-
sinin ihlal edildiği” görüşüne 
vararak Yunanistan’ı mahkum 
etmişti. Öte yandan Yunan 
mahkemelerinin, AİHM karar-
larına adaptasyonuna yönelik 
yasal düzenleme, muhalefet 
partilerinin itirazı üzerine “Milli 
güvenlik söz konusu oldu-
ğunda, karar uygulanmayabilir” 
ifadesi eklenerek 2017’de Yunan 
Parlamentosunda onaylanmıştı. 
Yunanistan, Batı Trakya’daki 
Türk azınlık tarafından kurulan 
bazı dernekleri, Türklerin etnik 
azınlık olduğu görüşünü savun-
mak amacıyla kurulduğu iddia-
sıyla faaliyetlerine izin 
vermemiş ve kapatmıştı.  (AA)

Süheyl ÇOBANOĞLU

KALLEŞ !!!

Aşağıda Ermenistan’ın ilk Başbakanı 
Ovannes Kaçaznuni’nin 1923 Parti 
Konferansı’na sunduğu raporda be-

lirttiği görüşlerini bilgilerinize sunuyorum.  
1914 sonbaharında, Türkiye henüz savaşan 
taraflardan birine katılmadığı dönemde, 
Güney Kafkasya’da büyük gürültü içinde 
ve enerjik biçimde Ermeni gönüllü birlik-
leri oluşturulmaya başlandı. 
Türklere karşı ayaklandık. Barışı sabote 
etmek için savaştık bile. Artık hepimiz 
Türklerin düşmanı olan İtilaf devletlerinin 
kampındaydık. “Türkiye’den, denizden de-
nize Ermenistan” talep etmekteydik. İtilaf 
devletlerinin ordularını Türkiye’ye gönder-
meleri ve hâkimiyetimizi temin etmeleri 
için Avrupa ve Amerika’ya resmi çağrılar 
yaptık. Nihayet şu da var ki, var olduğu-
muz sürece aralıksız olarak Türklerle sa-
vaştık. Öldük ve öldürdük. Artık, Türklere 
ne gibi bir güven telkin edebiliriz ki? 
 
AKLIMIZ  DUMANLANMIŞTI 

 
 Askeri operasyonlara katıldık. Kandırıldık 
ve Rusya’ya bağlandık. Tehcir doğruydu 
ve gerekliydi. Gerçekleri göremedik, olay-
ların sebebi biziz. Türklerin milli mücade-
lesi haklıydı. Barışı reddetmemiz ve 
silahlanmamız büyük bir hataydı. Türklere 
karşı ayaklandık ve savaştık. Sevr Antlaş-
ması gözümüzü kör etmişti. İsyanımızın te-
melinde İtilaf devletlerinin bize vaat ettiği 
büyük Ermenistan hayali vardı. Ama biz 
hiçbir zaman devlet olamadık. Türkiye Er-
menistan’ı diye bir devletin hayalden öte 
olmadığı gerçeğini göremedik. Aklımız du-
manlanmıştı. Biz kendi isteklerimizi başka-
larına mal ederek, sorumsuz kişilerin 
sözlerine büyük önem vererek, kendimize 
yaptığımız hipnozun etkisiyle, gerçekleri 
anlayamadık ve hayallere kapıldık. 
 

TÜRKLER DOĞRU YAPTI 
 
 1915 yaz ve sonbahar döneminde Türkiye 
Ermenileri zorunlu bir tehcire tâbi tutuldu. 
Türkler ne yaptıklarını biliyorlardı ve 
bugün pişmanlık duymalarını gerektirecek 
bir husus bulunmamaktadır. Siyasal açıdan 
olgunlaşmamış ve dengesiz insanlara özgü 
bir şaşkınlık içinde, bir uçtan diğerine sav-
rulmaktaydık. Rus hükümetine karşı dünkü 
inancımız ne denli körü körüne ve temel-
sizse, bugünkü suçlamalarımız da o denli 
körü körüne ve temelsizdi. 
 
 HASTALIKLI  PSİKOLOJİMİZ 
 
Kaderden şikâyet etmek ve felaketlerimizin 
sebeplerini kendi dışımızda aramak acıklı 
bir durumdur. Bu bizim (hastalıklı) milli 
psikolojimizin karakteristik bir özelliğidir 
ve Taşnaksutyun Partisi de bundan kaça-
mamıştır. Osmanlı’dan, Akdeniz’e uzanan 
bir Ermenistan talep ettik. Derhal gönüllü 
birlikleri oluşturduk, Türklere karşı ayak-
landık ve savaştık. İsyanımızın temelinde 
İtilaf devletlerinin bize vaat ettiği Ermenis-
tan hayali vardı, gerçeği göremedik... Gö-
rüldüğü gibi, yüz yıl önce olduğu gibi 
bugün de aynı kalleşlik devam ediyor... 
Azerbaycan’a saldıran Ermenistan, savaş 
meydanında hak ettiği cevabı fazlasıyla 
aldı. Çok büyük ayıda tank, top, komuta 
yeri, muhabere merkezi, zırhlı personel / 
taşıyıcı, askeri kamyon, muhtelif mevzi 
kaybettiler..   Ama huylu huyundan vaz-
geçmediği için, karşılıklı mutabakatla ateş-
kes ilan edilmesinde rağmen sivil yerleşim 
merkezlerine füze saldırılarına devam ede-
rek  savaş suçu işliyor. İlk olarak, Rusya li-
deri Vladimir Putin'in davetiyle 
Moskova'ya inen Azerbaycan ve Ermenis-
tan Dışişleri Bakanları bir araya geldi. 
Ancak görüşme beklenirken Ermenistan'ın 
Mingeçevir'e balistik füze fırlattığı açık-
landı...  Bilahere ilan edilen ateşkesi fırsata 
çeviren, PKK destekli Ermenistan güçleri, 
Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerindeki 
sivil yerleşim birimlerine Füze ve bombalı 
saldırı düzenledi. Ateşkes kararının alındığı 
ilk günün gecesinde de verdiği sözde dur-
mayan Ermenistan'ın Gence'ye de füze sal-
dırısı düzenledi. Siviller arasında şehit ve 
yaralılar olmuştu. Karşılığını aldılar el-
bette,  Ermenistan ordusuna ait bazı füze 
sistemleri anında yok edildi. İnsan hakları, 
uluslararası hukuk, demokrasi vs gibi kav-
ramları sadece kendi çıkarlarına bahane 
olarak kullanan küresel güçler, bu gelişme-
lere rağmen, kör ve sağır olup, havanda su 
dövmeye devam ediyorlar. Türk milleti 
Azerbaycan Türkleri’ni  tam anlamıyla 
desteklemektedir. Karabağ, Ermeniler tara-
fından  boşaltılarak tekrar asıl sahiplerine 
iade edilmeden barış yapılmamalıdır.

suheylc@yahoo.com
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H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Konak Belediyesi Cumhuri-
yet’in ilan edilişinin 97’nci 
yılında, çocukların Cumhu-

riyet Bayramı coşkusunu renklerle 
anlatabilecekleri bir resim yarış-
ması düzenledi. Konaklı çocukları 
“Cumhuriyet Resim Yarışması”na 

katılmaya davet eden Konak Bele-
diye Başkanı Abdül Batur, “Gele-
cek nesillerin, büyük emek ve 
mücadele ile kurulan Cumhuriye-
tin değerlerini öğrenmesi, bu de-
ğerleri coşkuyla kucaklaması 
önemli. Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil! 
Gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz 

kurduk, onu yükseltecek ve yaşa-
tacak sizsiniz’ sözleriyle Cumhuri-
yeti çocuklara emanet etti. Bizim 
de çocuklarımıza güvenimiz tam. 
İnanıyorum ki çocuklar, Atatürk 
ve Cumhuriyet sevgisini, içlerin-
den geldiği gibi, bizim bile ifade 
edemeyeceğimiz kadar saf haliyle 
resimlerine yansıtacaklar” dedi.

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sarı Şemsiye sembolüyle Türk 
ve Balkan sinemasının en 
büyük buluşması Balkan Pano-

rama Film Festivali (BPFF) 6’ıncı 
kez kapılarını açtı. Buca Beledi-
yesi’nin himayesinde düzenlenen 
festival, Buca Belediyesi Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde düzenlenen gör-
kemli geceyle başladı.  Buca Bele-
diye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen geceye, 
BPFF Kurucusu ve Direktörü Sali 
Saliji Sallini, festivalin onur konuğu 
Hollywood'un yıldız oyuncusu 
Rade Šerbedžija başta olmak üzere  
Jovan Pešić,  Igor Galo, Miodrag 
Radonjić, Peter Mihajlovic, Mustafa 
Mustafic gibi Balkan sinemasının 
usta isimleri, BPFF Danışma Kurulu 
Üyeleri, BPFF Jüri Üyeleri ve seçkin 
konuklar katıldı. Korona virüs ted-
birleri çerçevesinde gerçekleştirilen 
gecede festivalde yarışacak ulusal 
ve uluslararası, kısa ve uzun metraj 
olmak üzere 4 dalda yarışacak 20 
filmin kısa tanıtımları izleyicilerin 
beğenisine sunuldu.  
 

BALKANLARIN  
SİNEMA MERKEZİ  

 
Festivalin açılış konuşmasını yapan  
BPFF Kurucusu ve Direktörü Sali 
Saliji Sallini, “Genç bir festival ol-
mamıza rağmen İzmir’e ve Tür-
kiye’ye Balkan coğrafyasının çok 
değerli isimlerini tanıştırdık. Bizim 
bir sözümüz var, bunun arkasında 
duruyorum. Biz, Türkiye ve Balkan-
ların değil, tüm dünyanın balkan te-
malı en iyi film festivalini 
yapacağımıza inanıyoruz. Aşağı yu-
karı 5 yıl sonra balkanlar ve sinema 
deyince Buca’nın bir balkan sinema 
merkezi olacağını şimdiden söyle-
yebilirim“ dedi.  
Festivalin ev sahibi Buca Belediye 
Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Balkanlar 

deyince aklımıza gelen yemyeşil, 
mutlu insanların yaşadığı bir coğ-
rafya. Ama aynı zamanda acının, 
hüznün hiç yok olmadığı bir coğ-
rafya. Sanat da acıyla, hüzünle, 
mutlulukla ve güzellikle ortaya 
çıkan bir durum. Balkanlar bu se-
beple sanata karşı çok ilgili ve çok 
güzel eserleri ortaya koyuyor. 
Bunu, burada 6 yıldır hep birlikte 
görüyoruz. Çok kaliteli filmler izle-
dik, izleyeceğiz. Buca bu yıl pan-

demi dönemi de olsa sanata, sine-
maya doyacak. Önümüzdeki yıl-
larda festivali daha da geliştirecek, 
Bucamıza çok daha iyi sanat mekan-
ları kazandırarak muhteşem festi-
vallere imza atacağız. Buca’da biz 
sanatsız kalmayacağız” diye ko-
nuştu. Kılıç, “Bucamızda ne yazık ki 
sanatsal etkinlikleri gerçekleştirebi-
leceğimiz fiziki mekanların yoksun-
luğunu çekiyoruz. Ben buradan tüm 
hemşehrilerime bir müjde vermek 

istiyorum. Belki 7’incisi olmaz ama 
sonraki festivalleri, tiyatro ve si-
nema salonlarıyla muhteşem bir 
gösteri sanatları merkezimizde ger-
çekleştireceğiz. Biz kesinlikle ve ke-
sinlikle Buca’yı İzmir’de ve 
Türkiye’de sanatın odak noktası ol-
duğu bir kent haline getireceğiz. Bu 
kenti sanata doyuracağız.  İzmir’in 
gözbebeği Buca’yı festivaller kenti 
haline getireceğiz. Aynı zamanda 
genç sanatçılarımızın yetiştirerek 
uluslararası başarılara imza ataca-
ğız” şeklinde konuştu.  
 

HOLLYWOOD'UN  
YILDIZI BUCA’DA  

 
Gala gecesinin onur konuğu, Holly-
wood'un yıldız oyuncusu Rade 
Šerbedžija  açılışta yaptığı konuş-
mada “ Sinema çok güzel. Bu çok 
güzel bir organizasyon. Böyle bir 
fantastik organizasyonu gerçekleş-
tirdiğiniz için çok teşekkür ediyo-
rum.  Böyle güzel bir festivalle, 
böylesine değerli sanatçılarla, yö-
netmenlerle bütün dünyaya kim ol-
duğumuz göstereceğiz. İzmir çok 
güzel bir şehir burada olmaktan çok 
mutluyum” dedi.

Balkan Panorama’ya 
muhteşem bir gala…Tarihi bilmeyen bir uluslararası iliş-

kiler uzmanının çok sağlıklı değer-
lendirmeler ve öngörüler 

yapamayacağı inancındayım. Geleceği 
görmek için geçmişi çok iyi bilmek gere-
kiyor. 
 
Ben, tarih araştırmalarımda genellikle ya-
zılı olan tarihi değil, açıklanmamış, yazıl-
mamış, evraklar arasında kaybolmuş ve 
basının tozlu sayfaları arasına sıkışmış 
bilgileri okumayı tercih ediyorum. 
    
Tarih kitaplarımızın yazdığı şekli ile Yu-
nanların, 15 Mayıs 1919 tarihinde, döne-
min büyük devletleri İngiltere ve 
Fransa’nın teşvikiyle, Türk yurdu İzmir’e 
ellerini kollarını sallayarak çıkması ve 
Ankara’ya Bizans Bayrağı çekmeyi he-
deflemesi, başından beri bana pekte inan-
dırıcı gelmiyordu. Yunanlıların Batı 
Anadolu’yu ele geçirmek istemelerinin 
daha gerçekçi bir nedeni olması gerekti-
ğini ve büyük resimde bazı parçaların 
eksik olduğunu düşünüyordum her 
zaman. 
 
Teşkilat-ı Mahsusa’nın (Milli İstihbarat 
Teşkilatı-MİT) kuruluşunda yer alan ve 
Birinci Dünya Savaşı döneminde başkan-
lığını yapan rahmetlik Eşref Sencer Kuş-
cubaşı’nın hatıralarında yer alan bir 
bölüm, bana Yunanların İzmir’i neden 
işgal ettikleri araştırmalarım ile ilgili ara-
dığım bilgileri detaylı bir şekilde verdi.  
 
Belli ki, tarihimiz ile ilgili bazı bilgiler, 
tarih yazarlarımız tarafından pek önem-
senmediklerinden dolayı yazılı tarihi-
mizde yer almamış.             
 
Yunanlar, 1796 tarihinde haritası çizilen 
Megali İdea doğrultusunda Bizans İmpa-
ratorluğu’nu (Büyük Doğu Roma) kurma 
çalışmalarına başlamışlar ve 3 Kasım 
1839 tarihinde -I. Tanzimat Fermanı’nın 
ilanından sonra- Padişah’ın hoşgörüsü-
nün ve fermanın verdiği olanaklarla sin-
sice ve kimselere hissettirmeden Ege 
bölgesine nüfus kaydırma yoluna gitmiş-
ler.  
 
Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1914 
yılında bölgedeki Yunan nüfusu; 
Ayvalık ve Körfezi’nde 120 bin, Çanak-
kale şehir ve bölgesinde 90 bin, İzmir’de 
190 bin, Urla yarımadası-Güneybatı İz-
mir’den Çeşme’ye kadar 130 bin, Aydın 
şehir ve bölgesinde 80 bin, Akhisar, Ma-
nisa, Alaşehir, Uşak şehirleri ve bölge-
sinde 150 bin kişiye, toplamda yaklaşık 
800 bin kişiye ulaşmış.  
 
Taşıma göçmenlerle Midilli adası 150 
bin, Sakız adası 70 bin ve Sisam adası da 
100 bin nüfusa çıkarılmış.  
 
Bölgeyi kendi düşüncelerine göre vila-
yetlere ayırmışlar. Edremit’ten İzmir’e 
kadar Midilli adasına, Urla ve İzmir çev-
resi de Sakız adasına, Aydın, Söke, Ku-
şadası ve demiryolu üzerinde yer alan 
köyler ve kasabalar da Sisam adasındaki 
Kolorduya bağlanmış. Bu bölgelerde ya-
şayan askerlik çağına gelmiş olan Yu-
nanlı gençler, bir şekilde bağlı oldukları 
Kolordulara gidip askerliklerini Yunan 
Ordusunda yapmaya başlamışlar. 
 
Bölgedeki demiryolunda çalışan tüm per-
sonel Yunanlılardan oluşturulmuş, her  
istasyonun bitişiğinde de sahibi Yunanlı 
olan bakkal dükkanları açılmış. Taşıma 
ve ticaret tamamen bölgedeki Yunanlıla-
rın kontrolü altına girmiş. 
 
Kral Konstantin’e Bizans Kartalı Sanca-
ğını Ankara Kalesine çekmek üzere 
veren İzmir Metropoliti Hristos To-
mos’un Yunanistan ile birleşip “Büyük 
Yunan Krallığı”nın kurulması taraftarı 
olmasına karşın bölgenin en güçlü ikinci 
din adamı olan Efes Metropoliti, Bizans 
İmparatorluğu kurulması için çalışırken, 
güçlerini Yunanistan için birleştirmişler. 
  
Yani Yunanların, 15 Mayıs 1919 tari-
hinde ellerini kollarını sallayarak İzmir’e 
çıkmalarının gerçek nedeni, Fransız ve 
İngilizlerin kışkırtmalarından ziyade son 
80 yıldır bu işgale kendilerini hazırlamış 
olmalarıymış.  
 
Yazılı olmayan bu tarihten yapacağımız 
çıkarım, Rumların tüm adımlarını Me-
galo İdea doğrultusunda attıkları, bunu 
gerçekleştirmek için sabırla fırsat kolla-
dıkları ve Türklerin zayıf anını bekleye-
rek harekete geçmeyi hedefledikleri. Ki; 
Rum Demokratik Seferberlik Partisi DİSİ 
eski milletvekili Hıristos Rotsas’ın “15 
Temmuz darbe girişimi esnasında 
KKTC’ye saldırıp Türk askerleri esir ala-
bilirdik. Tarihi bir fırsatı heba ettik” söz-
leriyle Rum hükümetini eleştirmesi 
bunun en önemli göstergesi… 

Ata ATUN

İZMİR  
İŞGALİNİN  

PERDE ARKASI

Buca Belediyesi himayesinde gerçekleştirilen 6.Balkan Panorama Film Festivali, muh-
teşem bir galayla perde açtı. Hollywood'un yıldız oyuncusu Rade Šerbedžija’nın onur 
konuğu olarak renk kattığı gecede Sarı Şemsiye Ödülü için yarışacak filmler tanıtıldı

Menemen'den Azerbaycan'a  
"Yanınızdayız" mesajı gitti
Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali ve yaptığı sivil katliamlar, 

Menemen ilçesinde yapılan ortak basın açıklamasıyla kınandı
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Menemen Belediyesi ve Ege 
Bölgesi İzmir Yörük Türk-
men Federasyonu’nun or-

taklaşa düzenlediği programda, 
Azerbaycan’a destek mesajları ve-
rildi. Çok sayıda kişinin katıldığı 
Menemen Cumhuriyet Meyda-
nı'ndaki program, saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başladı. 
Menemen Belediye Başkanı Serdar 
Aksoy, Ermenistan’ın saldırgan tu-
tumu ve insanlığa karşı işlediği suç-
lara tüm dünyanın sessiz kaldığını 
söyledi. Aksoy, “Hemen sol tarafı-
mızda bir anıt heykel var; Srebre-
nitsa Heykeli. Srebrenitsa’da 
katliam gerçekleşirken, binlerce 
Müslüman öldürülürken batı gözle-
rini kapadı ve üç maymunu oynadı. 
Ahıska Türkleri Sürgün Anıtı var 

yine Menemen’de. O katliam, sür-
gün gerçekleşirken de herkes gör-
mezden geldi. Ve Azerbaycan. 1992 
yılında Ermenistan ordusu Dağlık 
Karabağ’a girerek Hocalı katliamını 
gerçekleştirdi. Askeri kuvvetlerini 
kullanarak 613 vatandaşı katletti. 
Bir daha bunların yaşanmaması için 
artık gözlerimizi kapatmamamız 
gerekiyor. Bugün Menemen’de vic-
dan sahibi herkes, alt kimliği üst 
kimliği fark etmeksizin hepimiz 

tepkimizi koymak, artık ölümler 
yaşanmasın demek için buradayız. 
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşa-
sın tam bağımsız Azerbaycan diyo-
ruz. Hepimiz Azerbaycan’ın 
yanındayız ve her zaman da ya-
nında olacağız. Soykırımların artık 
son bulmasını istiyoruz” dedi. 
İzmir Azerbaycan Kültür ve Daya-
nışma Dernek Başkanı Mülazım 
Pahsa ise yaptığı konuşmada, 
"Azerbaycan toprağı olan, bütün 

dünya tarafından böyle kabul edi-
len Dağlık Karabağ’a göz diken, bu 
topraklara sahip çıkmak için savaş 
başlatan Ermenilerin bir an önce 
işgal ettikleri topraklardan çıkması 
gerekmektedir. Karabağ bizim ka-
nayan yaramızdır. Türk milletleri-
nin bir olup birlik olup güçlü olma 
zamanıdır" diye konuştu. Program, 
şehit olan Azerbaycan askerleri için 
lokma döktürülmesinin ardından 
son buldu.

Cumhuriyet Resim Yarışması başladı
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H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Konak Belediye Başkanı Ab-
dül Batur, ocak ayında dü-
zenlenen Mübadele Anma-

sı'nda verdiği Konak’a mübadele 
parkı ve mübadele heykeli sö-
zünü tuttu. Heykeltıraş Harun 
Atalayman’ın çalıştığı mübadele 
heykeli bir ay içinde tamamlana-
cak ve mübadelenin yıldönü-
münde Mübadele Parkı'ndaki ye-
rini alacak. Konak Belediyesi’nin 
Üçyol istinat duvarı üzerinde yer 
alan boş araziyi değerlendirerek 
hizmete açtığı Mübadele Parkı’na 
yerleştirilecek mübadele heykeli-
nin yapımı tüm hızıyla devam 
ediyor. Ocak ayındaki mübadele-
nin yıl dönümü etkinliğinde, göç-
men vatandaşların isteği üzerine 
Konak’a bir mübadele parkı ve 
mübadele heykeli kazandırma 
sözü veren Konak Belediye Baş-
kanı Abdül Batur, sözünü tuttu. 
Göçmen nüfusunun yoğun bu-
lunduğu Atilla Mahallesindeki 
Mübadele Parkı ağustos ayında 
hizmete girerken, mübadele hey-

kelinde de sona yaklaşıldı. Hey-
kelin yapımı bir ay içerisinde ta-
mamlanacak, mübadelenin yıl 
dönümünde ise parktaki yerini 
alacak. Kendisi de göçmen bir ai-
lenin çocuğu olarak dünyaya ge-
len Harun Atalayman’ın atölye-
sinde çalıştığı mübadele heykeli, 
beş ana figürden meydana geli-
yor. Mübadelenin etkilediği iki 
tarafın da simgeleştirildiği çalış-
mada, yurtlarını terk etmek zo-
runda kalan iki ailenin ters istika-
metlere doğru yürüdüğü an 
anıtlaştırılıyor. Çamur aşama-
sında olan heykelin daha sonra 
alçı ve polyester malzeme kalıp 
aşamasına geçilecek. Döküm iş-
lemi ile son halini alacak olan 2,5 
metrelik heykel, 2 metrelik bir 
kaidenin üzerine yerleştirilecek. 
Heykelin kaidesinde mübadele-
nin sembollerinden Gülcemal Va-
puru’nu simgeleyen bir rölyef ile 
bilgilendirici yazılar da yer ala-
cak. Mübadeleden etkilenen her 
iki yakadaki insanlara saygı du-
ruşu niteliğindeki heykel Üçyol 
Meydanı’ndan da rahatlıkla gö-
rülebilecek.

Edirne kırmızısı renginin uluslararası alanda tanıtılması için  
"1. Uluslararası Edirne Kırmızısı e-Sempozyumu" düzenlenecek

MÜBADİLLERİN ANILARI  
KONAK’TA ANITLAŞIYOR

EDİRNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Trakya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 
Osmanlı döneminde casusluk 

olaylarına konu olduğu için "efsane 
renk" olarak adlandırılan "Edirne kır-
mızısı"na (Rouge d'Adrinople) sahip 
çıktıklarını belirtti. Tabakoğlu, yaptı-
ğı açıklamada, 15. yüzyılda Edirneli 
boya ustaları tarafından elde edildik-
ten sonra 1740'lı yıllarda Fransa'da 
üretilmeye başlanan Edirne kırmızısı 
renginin ulusal ve uluslararası alanda 
yeniden tanıtılarak parlak günlerine 
dönmesi için çaba sarf ettiklerini 
aktardı. Tabakoğlu, kentin kültürel 
ve turistik değerlerinden olan rengin 
tanıtımı için üniversitenin ev sahipli-
ğinde 20 Ekim'de "1. Uluslararası 
Edirne kırmızısı e-Sempozyumu"nun 
düzenleneceğini anlattı. Edirne kır-
mızısının bir renk olmaktan öte kül-
türel ve tarihsel değer, aynı zamanda 
kentsel bir turizm ögesi olduğunu 
vurgulayan Tabakoğlu, şunları kay-
detti: "Bunu göz önünde bulundura-
rak başlattığımız çalışmalar sonucu 
Edirne kırmızısı, dünyaya açıldığı bu 
coğrafyada yeniden eski parlak gün-
lerine dönecektir. Üniversite olarak 
birçok alanda başlattığımız çalışmalar 
neticesinde rengin kent kimliğine 
kazandırılması öncelikli amaçlarımız 

arasında yer aldığı gibi çalışmaların 
sürdürülebilirliğinin sağlanması da 
nihai hedeflerimizden biridir." 
Türkiye, Romanya ve 

Yunanistan'dan akademisyen ve 
araştırmacıların katılacağı, genel 
koordinatörlüğünü Orkan Akman’ın 
yapacağı sempozyumun düzenleme 

kurulu ise Prof. Dr. Recep Karadağ, 
Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, öğre-
tim görevlisi Kıvanç Ada ve Orkun 
Akman’dan oluşuyor. (AA)

İsmet ARAS

HAYATS1Z 
KAD1NLAR

Hayatsız kadınlar çünkü bahse konu kadınlar, 
kendi tercih ettiği hayatı yaşamazlar onlara 
dayatılan hayatı yaşarlar.  Baskıyla, tehditle, 

silahların gölgesinde. Yani hayatları çalınmıştır, elle-
rinden. Bizler normal hayatımızı sürdürürken yaşa-
mın içinden her ne kadar sorunlarımız, sıkıntılarımız 
olduğunu düşünsek de bizim bilemediğimiz, göreme-
diğimiz gölgede kalan gizemli hayatlar vardır. İşte bu 
hayatlara ışık tutmak istedim içinde dram olsa da. 
        Genel evler devletin yasalarla kurulmasına izin 
verdiği güvenliğini sağladığı ayrıca vergi aldığı dini 
yönünü bir yere bırakırsak gerek sosyal açıdan 
gerekse sağlık açısından(zührevi hastalıklar) düşünü-
lerek kurulmuş birleşme yerleridir. Çok eski tarihler-
den günümüze kadar gelmiştir. Etrafı geniş ve yük-
sek duvarlarla çevrili üzerleri dikenli telle çevrilidir, 
açık cezaevi gibi kapısı yüksek demir kapı ile kapa-
tılmıştır adeta kale kapısı gibi. Ülkemizde toplam 46 
genelev bulunur çalışan aktif kadın sayısı (sermaye)5 
bin 760’dır. Toplam kadın sayısı 10 bine 
yakındır(vesikalı) bu sayıya yakın kadarda sırada 
bekleyen kadın vardır. Maalesef istatistik ve kayıtlara 
göre ülkemizde hayat kadını olarak yaşamını sürdü-
ren kadın sayısı 100 bine yakındır. 
    Genelev çalışan kadını olmak, vesika almak, aslın-
da düşünüldüğü kadar kolay değildir. Her ne yaşarsa 
yaşasın kendi isteği de olsa Emniyet Müdürlüğü 
Ahlak Şubesi’ne müracaat ve mahkeme kararı gerek-
mektedir. Evli olmamalı, yaşı tutmalı kısacası zorlu 
bir süreçtir. Genelevde çalışan kadınlara oradaki 
hayatın jargonuna göre sermaye denir. İş hayatına da 
“alem” denir. Genelev kadınlarının yaşamları tarif 
edilen o dört duvar arasında geçer, dışarı çıkamazlar 
orada yatıp orada kalkarlar kapılar 10.30’da açılır 
22.30’da kapatılır. Haftada bir gün izinleri vardır. 
Sabah 08.30’dan akşam 17.30’a kadardır. Geç kal-
ması halinde tutanak tutulur. Ahlak Şubesi ceza 
keser. Kendi patronu da hoş karşılamaz. Haftada bir 
gün jinekolog tarafından muayene edilir. Zührevi 
hastalık tespit edildiğinde ise rapor verilir, tedavisi 
yapılır, sağlık karnesine işlenir. Yalnızca Ahlak 
Şubesi’nin gözetimi ve bilgisi dahilinde küçük çocu-
ğu olanlar şehir merkezinde ev tutar gece evine gider 
gündüz ise geneleve gelir çalışma saatlerinde. 
Ziyaretine gelen erkekler ise müşteridir onlar için. 
Alacakları para ortalama bellidir o paraya da “vizite” 
denir. Vizitenin yüzde 10’u ise tabelacınındır. Geriye 
kalan vizitenin yarısı patronun, yarısı kadınındır. 
“Tabelacı” işleri patron adına organize eden ruhsat 
üzerine kayıtlı temsilcidir. Patronlar görünmezler, 
gizlidirler. Yalnızca onlara kazanç gider. Hayat 
kadınları ayakta durabilmeleri ve korunabilmeleri 
için hayatını paylaştığı muhakkak birine ihtiyaç 
duyarlar. Onlar onu kocası kabul eder, o hayatta ise 
ona “dost” denir ve bütün geliri o alır. 
      Genelev kadınlarının sosyal güvencesi yoktur. 
Hiçbir şekilde kredi kullanamazlar, o nedenle de 
faizciden borç alırlar (tefeci) faizler çok yüksektir. 
1/5 borçlar zor kapanır. İçlerinde üniversite mezunu, 
lise mezunu okuryazar olmayanda vardır. Onların 
geleceğe dair hayalleri yoktur. Hayalleri çalınmıştır. 
Geçmişteki güzel yıllarındaki anılarını süsleyerek 
anlatırlar. Hep gülerler mutlu görünmek için içleri 
kan ağlasa da. Uzmanların tespitlerine göre bir çoğu-
nun psikolojisi bozuktur yaşadıkları travma nedeniy-
le. 
 

ABİ KAÇARSAM NE OLUR 
 
 90 yıllarda genelevin birinde olay olduğu gerekçe-
siyle telsizle karakoldan emir alır olay yerine gidilir.  
Anlaşma gereği ülkemize gelen yabancı bir asker 
vardır alkollü olduğu için içeri alınmak istenmez 
çünkü yasaktır, O ise olay çıkartır. Fakat görevli 
polisler İngilizce bilmediği için bir türlü yabancı 
askeri ikna edemezler.  O esnada genel evde çalışan 
Gülhayat isimli (takma ad) genç bir bayan gelir “abi 
bir sorun mu var?” der. Orada görev yapan polis 
Ahmet alkollü içeri girilmesi yasak biliyorsun, 
İngilizce bilmiyoruz, ikna edemedik, der. 
Gülhayat, akıcı bir dille İngilizce konuşarak bu şart-
larda giremeyeceğini izah ederek alkollü yabancı 
askeri ikna eder gönderir. Polis Ahmet’le kısa bir 
sohbetleri olur Gülhayat’ın. Gülhayat  27 yaşında 
genç bir bayandır, aslen başka bir şehirlidir  ve baba-
sının  durumu çok iyidir. Gülhayat kolej son sınıf 
öğrencisi iken genç yakışıklı kendisinden büyük biri-
ne aşık olur. Babası fark eder, konuşur istikbali için 
bu ilişkiyi sürdürmemesini ister. Fakat Gülhayat aşkı 
için kaçar, evi terk eder. Önce her şey çok iyi gider, 
sonra parasız kalırlar, olaylar hızla gelişir. Kaçtığı 
adam istikbal vaadiyle pavyonda dansözlüğe ikna 
eder. Çünkü yaşı da dolmuştur artık. Uzun bir aradan 
sonra kendisini genelevde bulur. 
  
        Polis Ahmet bir gece evinde dinlenirken telefon 
çalar cevap verir arayan genelevde çalışan 
Gülhayat’tır. Telefonunu nereden aldığını sorgulama-
dan dinler. Gülhayat Ahmet Abi artık bu hayatı kal-
dıramıyorum kaçsam ne olur? diye sorar. Polis 
Ahmet kaçmanın çözüm olamayacağını, mantıklı 
olmasını, kesin yasal çözüm bulması gerektiğini 
anlatır. Kaçarsan Ahlak Şube işlem yapar, vesikan 
iptal olur, bir daha alamazsın, ceza yersin. En kötüsü 
ise patron ve adamları peşine düşer senin için iyi 
sonuçlar olamaz, der, telefonu kapatır. Çünkü Ahmet 
Polis memurudur. Yapacak bir şeyi yoktur. Polis 
Ahmet birkaç yıl sonra doğu görevine gider. Bir gün 
haberleri izlerken ekranda bir bayan resmi vardır 
tanımıştır Ahmet. Hayatsız kadın Gülhayat’tır. 
Kaçmıştır fakat başka bir şehirde patronun adamları 
tarafından başından kurşunlanarak öldürülmüştür. 
Ahmet dona kalmıştı, yutkunmuş çok üzülmüştür; 
“ben sana demiştim, keşke birşeyler yapabilseydim” 
diye mırıldanırı sessizce. 
 
         Genelev kadınlarının o hayattan kopmaları ve 
kurtulmaları çok zordur. Kurtulmaları için patrona 
hiç borçları olmamalı. “Zor” ancak evlenirlerse nikah 
kıymaları evlenme cüzdanlarını beyan etmeleri 
düğünlerini kayda almaları ve ayrıca düğün resimle-
meleri. Ahlak Şubesi’ne teslim etmeleri, Şubenin de 
dosya hazırlayıp vesikanın iptali için dava açıp mah-
keme kararı alması gerekir. Zorlu ve uzun bir süreç-
tir. Genelev kadınlarının birçoğu ya intihar eder, ya 
öldürülür ya da yaşlanır, sürünerek ölür. Ecelle ölme 
lüksleri yoktur. Onların hayat güvencesi yoktur, 
emekli olamazlar, sadece çocukları varsa yetiştirme-
ye, büyütmeye hayata hazırlamaya çalışır.  Geleceğe 
yatırım yapmaları zordur. Çünkü gençken gelirleri 
yağmur yağar gibi yağar fakat toplamasına izin veril-
mez. 
 
         Sahi bu kadar acının ve travmanın sorumlusu 
kim? Toplum mu? Sistem mi? Bireyler mi? 
Yaşayanlar mı?

Edirne’nin "kırmızısı"na  
Balkanlar’dan destek…

Batı Trakyalı Türkler’den Başkan Doğruer’e ziyaret
H.MERKEZİ  
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Batı Trakya Türkleri 
Dayanışma Derneği Genel 
Başkanı Necmettin Hüseyin, 

Rumeli Türk Dernekleri 
Federasyonu Genel Sekreteri 
Hasan Küçük Batı Trakya Türkleri 
Soma Şubesi Başkanı Mehmet 
Akın ile beraber Kınık ilçesini 
ziyaret etti. Kınık Belediye Başkanı 
Dr Sadık Doğruer ve Ak Parti 
Kınık İlçe Başkanı Sami 
Mollaahmet ile bir araya gelen 
heyet Kınık'ta yaşayan Batı Trakya 
ve Rumeli göçmenleri sorunları ve 
çözülmesi konusunda bugüne 
kadar yapılan ve yapılması gere-
kenler konusunda fikir alışverişin-
de bulundular. Göçmen bir ailenin 
oğlu olan Kınık Belediye Başkanı 

Sadık Doğruer ile Yunanistan 
İskeçe Ketenlik doğumlu olan Ak 
Parti Kınık İlçe Başkanı Sami 
Mollaahmet bu güne kadar yaptık-
ları başarılı çalışmalarından dolayı 
B.T.T.D.D.Genel Başkanı 
Necmettin Hüseyin ve  Rumeli 
Türk Dernekleri Fedarasyonu 
Genel Sekreteri Hasan Küçük'e 
teşekkürlerini ilettiler. 
B.T.T.D.D.Genel Başkanı 
Necmettin Hüseyin'de Kınık'ta 
yaşayan Batı Trakya 
Göçmenlerinin her türlü sorunları-
nı elinden geldiği kadar çözmeye 
çalışan Kınık Belediye Başkanı 
Sadık Doğruer ile Ak parti Kınık 
İlçe Başkanı Sami Mollaahmet'e 
teşekkürlerini ilettiler  
Görüşme sonunda Kınık Belediye 
Başkanı Sadık Doğruer misafirlere 
kahve fincanı hediye etti. 
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ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'ın başkenti 
Atina'daki kamu çalı-
şanları, hükümetin 

ekonomi ve sosyal güvenlik 
politikalarını protesto ama-
cıyla bir günlük greve gitti. 
Yunanistan Kamu Çalışan-
ları Federasyonu (ADEDY) 
ve Orta Eğitimciler Sendika-
sının (OLME) çağrısıyla ya-
pılan grev ve protestolar, 
başkentteki günlük yaşamı 
olumsuz etkiliyor. Toplu 
ulaşım ve sağlık çalışanları-
nın da katıldığı grev nede-
niyle metro, tramvay ve oto-

büs seferlerinin aksadığı 
kentte, devlet hastanelerinde 
sadece acil servisler hizmet 
veriyor. Sivil Havacılık Teş-
kilatı (YPA) çalışanlarının 
greve katılımları nedeniyle iç 
ve dış hatlarda yapılması 
planlanan uçak seferlerinde 
de aksamalar yaşanıyor. Öte 
yandan ADEDY, OLME ve 
diğer sendika üyeleri,  Klaft-
monos Meydanı'ndan parla-
mento binasının da bulun-
duğu Sintagma Meydanı'na 
yürümek istedi. Polisin, bir 
grup göstericinin Molotof 
kokteylli saldırısına biber ga-
zıyla yanıt verdiği gösteride, 
10 kişi gözaltına alındı. (AA)

İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bin 500’ün üzerinde mumya-
lanmış deniz canlısını içeri-
sinde bulunduran Türkiye 

Deniz Canlıları Müzesi’ne 351 
dernek adına Rumeli Balkan Güç 
Birliği Platformu tarafından Onur 
belgesi verildi. 40 yıl önce ödev 
için gelen öğrencilerin bilgi ihti-
yaçlarını karşılayamadığı için 
üzülen Balıkçı Kenan Balcı, insan-
ları deniz canlıları hakkında bilgi-
lendirmek amacıyla Türkiye 
Deniz Canlıları Müzesi’ni kurdu. 
İçerisinde bin 500’ün üzerinde 
balık çeşidi bulunan müze Rume-
lilerin de beğenisini kazandı. Tür-

kiye Deniz Canlıları Müzesine 351 
dernek adına Rumeli Balkan Güç 
Birliği Platformu tarafından onur 
belgesi verildi. Türkiye Deniz 
Canlıları Müzesi’nin kurucusu ba-
lıkçı Kenan Balcı tüm Rumelili va-
tandaşlara teşekkür ederek , 
“Türkiye Deniz Canlıları Müzesi 
Beylikdüzü merkezde ulaşımı çok 
kolay. Giriş ücretsizdir. Küçük ço-
cuğundan yaşlısına bu müze açık 
ve günde 8 saat ziyaret edilebilir. 
Bu kutsal denizlerimizi koruyup 
kollamak, bu müzenin kuruluş 
amacı budur. Denizler ekmeden 
biçtiğimiz tarlalarımızdır. Anne 
sütünden sonra yıpranan dokuları 
onaran içinde katkı maddesi ol-

mayan tek besin kaynağımız ba-
lıktır. 40 sene önce öğrenciler ge-
lirdi, bize kalkan balığını göster, 
köpek balığını göster, palamut ba-
lığını göster derdi. Öğretmenimiz 
bize ders verdi dersimizi yapaca-
ğız derdi. Balıklarda mevsim mev-
sim olduğu için. Mevsim dışı 
balıkları gösteremezdik. Onlarda 
derslerini yapamadıkları için 
üzgün üzgün giderlerdi. Onlarla 
birlikte biz de üzülürdük. Bura-
dan yola çıkarak balıkları tuzladık 
buzladık. Biz Allah’ın yardımı ile 
bir ilki başardık. Türkiye deniz 
canlılarını müzesini 40 tır dolusu 
balığı mumyalayarak Türk hal-
kına armağan ettik” dedi. (AA)
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Yunanistan'da kamu  
çalışanları grevde…

TİKA’dan Bosna Hersek’te  
çilek yetiştiriciliğine destek
SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

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

Hersek’in kuzeybatısındaki 
Cazin şehrinde çilek yetişti-
riciliğinin geliştirilmesi için 
25 aileye fide ve sulama sis-
temi desteğinde bulundu. 
TİKA'dan yapılan açıkla-
mada, ülkede 1992-1995'te 
yaşanan savaş sonrası eko-
nominin ciddi anlamda za-
rar gördüğü anımsatıldı. 
Açıklamada, TİKA'nın, ge-
çimini tarım ve hayvancı-
lıkla sağlayan ailelerin ya-
şam standartlarının 
yükseltilmesine yönelik bir-
çok projeyi hayata geçirdiği 
ifade edildi. Cazin'de 
2011'den bu yana faaliyet 
gösteren Meyve ve Sebze 

Yetiştiricileri Derneği iş bir-
liğinde yapılan proje kapsa-
mında kırsal kesimlerde ya-
şayan 25 aileye fide ve 
sulama sistemi yardımında 

bulunulduğuna işaret edi-
len açıklamada, ailelerin 
geçimlerini sağlamaya ye-
tecek kadar gelir elde etme-
lerinin hedeflendiği akta-

rıldı. Dernek Başkanı Irfan 
Hodzic, kırsal kalkınma 
alanında ülkenin yerel üre-
tim yapısına uygun ürünle-
rin yetiştirilmesi alanında 

çalıştıklarını, üretilen ürün-
lerin bölgesel satışı konu-
sunda üyelerine destek ver-
diklerini söyledi. TİKA 
Saraybosna Koordinatörü 
Muhammed Ünal da kırsal 
kalkınma alanında gerçek-
leştirilen projelerde bölgeye 
özgü doğal kaynakların ve 
insan gücünün kullandı-
ğını, gerçekleştirilen üreti-
min bölgeye geçim kaynağı 
sağladığını ve ülkenin kal-
kınmasına destek sundu-
ğunu aktardı. Bosna Her-
sek’in üretim yapısına 
uygun projelerin, TİKA’nın 
oluşturmaya çalıştığı kendi 
kendine yetebilen üretim 
modeline uyması sebebiyle 
değerli olduğu belirten 
Ünal, benzer projelere önü-
müzdeki dönemde da de-
vam edileceğini belirtti. 
(AA)

Whatsapp ihbar hattı: 0506 333 19 66

Deniz Canlıları Müzesi’ne  
Rumelilerden onur belgesi

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve Orta Eğitimciler Sendikasının 
(OLME) çağrısıyla yapılan grev ve protestolar, başkentteki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

TAV sağlıklı 
seyahat  

taahhüdünü 
güçlendirdi

İSTANBUL  - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

TAV Havalimanları’nın 6 ülkede 
işlettiği 11 havalimanı, Uluslar-
arası Havalimanları Konseyi 

(ACI World) tarafından oluşturulan 
ve pandemi önlemlerini belirleyen ser-
tifikasyonu alıyor. TAV Havaliman-
ları, Türkiye’de ve yurt dışında 
işlettiği havalimanlarını pandemi dö-
neminde güvenli seyahat için Uluslar-
arası Havalimanları Konseyi 
tarafından oluşturulan program kap-
samında sertifikalandırıyor. Ankara 
Esenboğa, Makedonya Üsküp ve Hır-
vatistan Zagreb havalimanları baş-
vuru sürecini tamamlayarak “ACI 
Havalimanı Sağlık Akreditasyonu”nu 
aldı. İzmir Adnan Menderes, Gazi-
paşa-Alanya, Milas-Bodrum ile Tu-
nus’taki Enfidha ve Monastir, 
Gürcistan’ın Tiflis ve Suudi Arabis-
tan’ın Medine havalimanları da akre-
ditasyon sürecini yürütüyor.

Damla Selin TOMRU

PEKİ MUTSUZLUK  
BİZİM  

KADERİZ Mİ?

Güzel haber, mutluluk elimizde. 
Peki nasıl mutlu olacağız? 
Bunun için olayları karşılama 

şeklimizi yani olaylar karşısındaki dü-
şüncelerimizi ve tepkilerimizi yönete-
bilmemiz gerekiyor. Eğer her şeyin 
geçici olduğunu kabul edersek, aşırı 
tepkiler vermiyoruz. Bu da daha uzun 
süre mutlu ve huzurlu olmamızı sağlı-
yor. Ayrıca yapılan araştırmalar, dene-
yimlerin satın alınan ürünlerden çok 
daha fazla mutluluk sağladığını göste-
riyor. Mesela bir araba aldığınızda bir 
ay mutlu oluyor sonra alışıyorsunuz. 
Ancak bir ülkeyi gezdiğinizde ya da 
yeni bir şey öğrendiğinizde bir ömür 
bu anıları mutlulukla hatırlıyorsunuz. 
Ayrıca yeni bir araba aldığınızı etrafı-
nızdakilere anlattığınızda pek verimli 
bir sohbet olmuyor. Öte yandan yaşa-
dığınız bu yeni deneyimi paylaşmanız 
algınızı da olumlu yönde etkiliyor. Bir 
diğer öneri ise biraz daha teknik. Bili-
yorsunuz beyin dalgalarımız 4 farklı 
şekilde oluyor; beta, alfa, teta ve delta. 
Konumuzla ilgili olan ve biricik ilacı-
mız alfa dalgasında yatıyor. Alfa dal-
gası bizi sakinleştiren, daha soğukkanlı 
olmamızı ve olaylara objektif olarak 
bakabilmemizi sağlayan bir dalga. Ge-
nellikle bu seviyeyi yapmak için din-
ginleşmemiz, meditasyon yapmamız 
gerekiyor. Oysa doğal olarak bu sevi-
yede olduğumuz bir an var. Uyandık-
tan sonraki 20 dakika.. Bu süre 
boyunca bilinçaltımıza daha kolay ine-
biliyor, aradığımız cevapları daha 
kolay bulabiliyoruz. Aynı zamanda bu 
süre zarfında bilinçaltımıza yüklemek 
istediklerimizi de yükleyebiliyoruz. 
Dolayısıyla bu 20 dakikayı doğru şe-
kilde kullandığımızda tüm günümüzü 
yönetebiliriz. İşte bunun için birkaç 
ipucu: 
 
 - Yeni bir günün yeni umutlar taşıdı-
ğını hatırlayın 
 - Gününüzü planlayın ve gözünüzde 
canlandırın 
 - “Bugün bana tatlı sürprizler getiri-
yor” gibi olumlama cümleleri kurun 
 - En sevdiğiniz müzikleri dinleyin 
 - Yatağınızı toplayın, aslan yattığı 
yerden belli olur 
 - Sosyal medya ya da haberlere bak-
mayın 
 - Camı açın ve derin nefesler alın 
 
Ben her gun olmasa da çoğu zaman 
bunları gerçekleştiriyorum. İnanın uy-
guladığım günler, çok daha enerjik ve-
lakin oluyorum. Ayrıca çok ilginç 
sürprizler de yaşıyorum. En az 21 gün 
uygulamanızı öneririm. Sorular ve 
paylaşımlar için bana her zaman 
damla@kimimila.com adresinden ula-
şabilirsiniz.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com
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Yunanistan yönetimi, sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü ses dalgaları ya-
yabilen ve insanları sağır edebilen iki elektronik cihazı, sınır bölgesine yerleştirdi
GÜMÜLCİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunan basınındaki ha-
berlere göre, Atina 
yönetimi, Meriç (Ev-

ros) sınır bölgesine, olası 
toplu göçmen akınlarına 
karşı kullanmak üzere, taşı-
nabilir, güçlü ses dalgaları 
yayabilen iki yeni cihaz yer-
leştirdi. Ses bombası üreten 
ve insanları sağır edebilecek 
güce sahip 2 adet Uzun 
Menzilli Aktif Akustik Uya-
rıcı (LRAD) sistemi, Türk-
Yunan sınırındaki Yunan 
Polis Teşkilatına (ELAS) tes-
lim edildi. Dünyada sivil ve 
askeri alanlarda kullanılan 
LRAD sistemleri, insanlar 
üzerinde kullanıldığında 
yön şaşırtıyor, sağır edebili-
yor, dayanılmaz acılara ne-

den oluyor ve sonucu belir-
siz sağlık sorunlarına yol 
açıyor. Sınır birliklerinin 
güçlendirilmesi kararları 
kapsamında, 4 adet insansız 
hava aracı, 15 adet termal 
kamera, 5 adet plastik bot 
ve 10 adet zırhlı devriye ara-
cının da sınır denetleme sis-
temine dahil edildiği kayde-
dildi. Öte yandan 
Türk-Yunan sınırında, ka-
çak göçe karşı Meriç bölge-
sinde yapılacağı açıklanan 
yeni tel duvarın inşasına da 
Ferecik bölgesinde başlan-
dığı bildirildi. Yunan yetki-
lilerce yapılan açıklama-
larda, kuzeye doğru 27 
kilometre uzunlukta ve 4,3 
metre yükseklikte olması 
planlanan duvarda, 8 adet 
gözetleme kulesi bulunacağı 
belirtildi. (AA)

Meriç sınırına sağırlık  
yapabilecek cihaz…

Ramazan KURŞUNLU

YUGOSLAVYA'DAN 
SONRA FUTBOLDA 

BOSNA-HERSEK

Bosna'da savaşı bitiren, 
ancak ülkeye karmaşık bir 
siyasi yapı getiren Dayton 

Anlaşmasının futbolada yansıyan 
olumsuz etkisi, FIFA 'nın da bas-
kılarıyla ortadan kalktı.Önceden 
Boşnak, Sırp ve Hırvat olmak 
üzere üç başkanın dönüşümlü 
görev yaptığı Bosna-Hersek Fut-
bol Federasyonu, ülkeye uygula-
nan yaptırımlar sonucu tek başkan 
seçmek zorunda kaldı. 
 
1996 yılından bu yana FIFA üyesi 
olan Bosna-Hersek Futbol Fede-
rasyonu Genel kurulu'nda yapılan 
oylama da Başkan seçilen Elvedin 
Begiç Bosna futbolu gelişimi için 
herşeyi yapmaya hazır olduğunu 
bütün dünyaya gösterdi. 
Avrupa pazarına futbolcu bazında 
çok iyi yapıyorlar ama bunu kendi 
ülkesine biraz yatırıp yapması ve 
ülke futbolunun kalitesini yuka-
rıya çekmesi gerekir. 
 
"TFF ile iş birliği devam edecek" 
 
Tff ile Bosna-Hersek futbol iş bir-
liği devam edecek her zaman 
kamu oyuna gösterdiler. 
 
Ülkemizde forma giyen Bosna 
milli takımda oynayan oyuncular. 
İbrahim Sehiç, Ervin Zukanoviç, 
Amir Hadzimetoviç, Haris Hajre-
dinoviç ve Edin Visca Ülke futbo-
lumuza büyük hizmetler ve 
başarılar kazandırıyor. 
 
Peki, geriye dönüp baktığımızda 
eski Yugoslavya'nın başarısı 
neydi. 
 
Dünya futboluna yıllar boyunca 
varlığını sürdürdüğü hatta Türk 
kulüpleri içinde yugoslavya en 
büyük futbol pazarıydı.80 ve 90 lı 
yıllarda bir çok isim ülkemizde 
çeşitli takımlarda forma giydi. 
Büyük yıldızlar yetiştirdiği Dra-
gon Dzagiç, Stefan Bobek ve Saf-
fet Susiç'ti. 
Başarının sırrı ise, makine gibi iş-
leyenbir ekol vardı.Milli takıma 
dahil olan herkes sistemi avucu-
nun içi gibi biliyordu.Takımda 
kimse oyun içinde 
sırıtmıyordu.En önemlisi oyun di-
siplinine önem veriliyordu. 
 
Balkan ülkeleri birbirinden ayrıl-
mış olsa da 2003 yılına kadar 
büyük turnuvalarda ortak bir milli 
takım çıkardılar.2003 ten sonra 
Yugoslavya hepten tarihi karıştı. 
  
Ülke dağıldıkran sonra ise; 
Bosna-Hersek 
Hırvatistan 
Sırbistan 
Makedonya 
Slovenya 
Karadağ 
Kosova milli takımlar düzeyinde 
Avrupa futbolunda önemli pazar 
haline geldi. 
Bir çok yıldızı dünya futboluna 
kazandırdı. 
 
Her zaman söylüyoruz Balkan 
futbolu her zaman futbol piyasası-
nın başında adından  
Söz ettiriyor....

ramez.kursunlu@hotmail.com

SAKARYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sakarya’da bir özel oku-
lun öğrencileri, Serdi-
van Bosna Sancak 

Eğitim Kültür ve Spor Ku-
lübü Derneği’ni ziyaret etti. 
Bosna Hersek’in ilk Cumhur-
başkanı Aliya İzzetbegoviç 
için vefatının 17. yılı nede-
niyle gerçekleşen ziyarette, 
Dernek Başkanı Rafet Yatçı 
tarafından öğrencilere bilgi 
verildi. Yatçı, İzzetbegoviç’in 
vefatının 17. yıl dönümü ne-
deniyle çeşitli okullardan 
gelen öğrenciler için anma 
programları düzenlediklerini 
belirterek, “Onun mesajları, 

kazanım, donanım, bilgi ve 
hayat felsefesini genç kardeş-
lerimize anlatıyoruz. Bizler 
nasıl anladık, ondan biz ne 
anladık, bu soruların cevap-
larının karşılığını bulmak, 
onu gençlerimizin hatırala-
rında canlandırmak için 
anma programları düzenli-
yoruz.” şeklinde konuştu. 
Tarih öğretmeni Kudret 
Göçer de öğrencilerle fırsat 
buldukça tarih kitaplarında 
okudukları devlet adamla-
rını daha iyi anlamaları için 
ilgili kurum ve kuruluşları 
ziyaret ettiklerini söyledi. 
Öğrencilere, program so-
nunda İzzetbegoviç’in haya-
tının anlatıldığı dergiler 
verildi. (AA)

EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Edirne’de bulunan 168 yıllık İtalyan 
Kilisesi’nde ikincisi gerçekleşen 
Uluslararası Balkan Müzik Festivali, 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla baş-
ladı. Trakya’daki sosyo-kültürel yapının 
tanıtımını sağlayarak, kültürel ve tarihi 
değerleri önce Türkiye’ye, daha sonra 
dünyaya duyurmak hedefiyle yola çıkan 
Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 
(TRAKSEV) tarafından Uluslararası Bal-
kan Müzik Festivali’nin ikincisi düzenle-
niyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hak-
ları Genel Müdürlüğü, Edirne Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve 

Akraba Topluluklar Başkanlığı, Edirne 
Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üni-
versitesi’nin desteği ile festival, Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan 
Yavuz’un katılımıyla yapıldı. Birçok kül-
türe ve medeniyete ev sahipliği yapmış, 
köklü tarihi ile yerli ve yabancı turistlerin 
uğrak noktalarından olan Edirne’nin yıl-
lardır atıl durumda kalan 168 yıllık tarihi 
İtalyan Kilisesi, düzenlenen festival ile 
bölgenin hak ettiği kültürel ve sanatsal 
faaliyetlerin gerçekleşeceği bir mekan 
olma özelliğini de kazandı. www.haber-
ler.com’a göre; Türkiye’nin ünlü ressamı 
Devrim Erbil’in resim sergisinin açılışının 
ardından Türkiye’nin en önemli bestekar-
larından ve kanun icracılarından Göksel 
Baktagir’in konseri gerçekleşti. 

İTALYAN KİLİSESİ’NDE 
BALKAN FESTİVALİ…

Köprü Derneği 17 yaşına girdi

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya’nın baş-
kenti Üsküp’te faaliyet gös-
teren Köprü Kültür Sanat ve 

Eğitim Derneği 17. yılını kutluyor. 
16 Ekim 2003 tarihinde Üsküp’teki 

Türkoloji öğrencileri tarafından ku-
rulan Köprü Derneği’nin ana hedefi 
ülkedeki gençlerin milli ve manevi 
duygularını korumak ve onları ge-
liştirmek, Makedonya’nın değişik 
bölgelerinde yaşayan Türklerin kül-
tür, sanat, eğitim ve diğer alanlarda 

gelişmesini sağlamak, Make-
donya’daki azınlık olarak varlığını 
sürdüren ve varlığını belgeleyen in-
sanını ve tarihi eserleri muhafaza 
ve ihya edilmesi için olanaklar oluş-
turmak oldu. Yıllar içinde bünye-
sinde farklı birimlerle faaliyet 

gösteren Köprü Derneği; Köprü 
Dergisi, Kardelen Çocuk Dergisi, 
Şair Aşık Çelebi Kütüphanesi, 
Divan Yayıncılık, Kardelen Çocuk 
Kulübü, Köprü Akademi, Köprü 
Gençlik Okulu gibi birimlerle sayı-
sız faaliyete imza attı. (AA)

Öğrencilerden Serdivan Bosna  
Sancak Derneği’ne ziyaret 

Kuzey Makedonya’da 10 kaçakçı gözaltında

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığı yapan 
organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi-
nin gözaltına alındığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Toni 

Angelovski, yaptığı açıklamada, başkent Üsküp, Gevgeli, İştip ve Ku-
manova şehirlerinde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı 
yaptığı belirlenen 10 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Şüphelilerin, 
göçmenlere geçici konaklama sağladığı ve göçmenleri Sırbistan üze-
rinden Avrupa Birliği ülkelerine kaçırdığını kaydeden Angelovski, kişi 
başı nakliye ücretinin 500 ila 700 Euro olduğunu aktardı. (AA)
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ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), Kuzey  

Makedonya’daki anaokullarına 
yeni tip korona virüs (Kovid-19) 
salgınıyla mücadele kapsamında 
150 dezenfektan standı ve 100 
temassız ateş ölçer desteğinde 
bulundu. TİKA'nın “Kuzey 
Makedonya Sağlıklı ve 
Sürdürülebilir Eğitim Projesi” çer-
çevesinde TİKA ve Kuzey 
Makedonya Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı iş birliğinde 
başkent Üsküp'teki Karpoş 
Belediyesinde bulunan "Orce 
Nikolov" anaokulunda düzenle-
nen dağıtım törenine Kuzey 
Makedonya Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Yagoda 
Şahpaska ve TİKA Üsküp 
Koordinatörü Halim Ömer Söğüt 
katıldı. Bakan Şahpaska, yaptığı 
konuşmada, pandemi döneminde 
her yardımı memnuniyetle karşı-
ladıklarını söyleyerek TİKA'ya 
teşekkür etti. Ülkedeki anaokulla-
rının Kovid-19 sürecindeki duru-
munun sorulması üzerine 
Şahpaska, 9 Eylül'de anaokulların-
da eğitimin başlamasından bu 
yana ülke genelinde 15 çocuk ve 
44 anaokulu çalışanına Kovid-19 
teşhisi konulduğunu söyledi. Söz 
konusu anaokulu çalışanları ile 

yaklaşık 190 çocuğun izolasyonda 
olduğunu dile getiren Şahpaska, 
virüsün çocuklara anaokullarında 
bulaşmadığına dair epidemiyolog-
lardan bilgi aldıklarını, tüm 
çocukların sağlık durumunun iyi 
olduğunu belirtti. 
TİKA Üsküp Koordinatörü Söğüt 
de "Sağlıklı ve Sürdürülebilir 
Eğitim Projesi"nin Kuzey 
Makedonya'ya eğitim ve sağlık 
alanında destek sağlaması temen-

nisinde bulundu. 
Söğüt, yüz yüze eğitimin başlama-
sı ve hava şartlarının değişmesiyle 
kapalı ortamlarda salgın nedeniy-
le meydana gelebilecek olumsuz-
lukların önüne geçilebilmesi gay-
retlerine katkı sağlamak istedikle-
rini söyledi. TİKA, ekim başında 
da Kuzey Makedonya’daki ilk-
okullara dezenfektan standı ve 
temassız ateş ölçer desteğinde 
bulunmuştu. (AA)

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Dünyayı sarsan ve yüzbin-
lerce kişinin ölümüne yol 
açan korona virüs salgının-

da Avrupa ülkeleri ikinci dalga 
endişesi yaşarken Saraybosna’da 
pandemiye karşı tedbirler artırılı-
yor. Bosna Hersek'in Saraybosna 
Kantonu'nda artan yeni tip korona 
virüs vakaları nedeniyle itibariyle 
açık alanlarda da maske takma 
zorunluluğu getirildi. Yapılan 
açıklamada kentte maskesiz dola-
şanlara para ve hapis cezası uygu-
lanabileceği duyuruldu. (AA)

Üsküp’teki miniklere 
dezenfektan desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya’da-
ki anaokullarına yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsa-

mında 150 dezenfektan standı ve 100 temassız ateş ölçer desteğinde bulundu

SARAYBOSNA’DA MASKE  
TAKMA ZORUNLULUĞU

Vahap DABAKAN

SAHTE İÇKİ  
YILBAŞI  

YAKLAŞMASINDAN MI 
ARTTI?

Yılbaşı yaklaşırken yurdun 
dört bir yanından sahte içki 
imalatı ve sahte içki’den 

hastanelere kaldırılan insanların 
gözleri kör olan, hayatını kaybeden 
insanların haberlerini duymaya 
başladık. Köşe Yazımı yazarken 
İzmir de 18 kişinin, Türkiye de 46 
kişinin sahte içkiden hayatlarını 
kaybettiğini öğreniyorum. 
Ölümlerin çoğalmasıyla İl Emniyet 
Müdürleri verdikleri talimatla, 
Polisler baskın üzerine baskınlar 
düzenliyorlar. Polis aldıkları istih-
barat sonucu sahte içki imalatları 
yapan yerlere, metil ve etil alkol 
satan dükkânlarda baskınları 
sıklaştırdı. Korona virüs nedeniyle 
dezenfekte olarak kullanılan alkole 
karıştırılan maddelerle sahte içki 
üretenler piyasada çoğaldı. ve atı 
alan Üsküdar’ı çoktan aşmıştı. 
Sahte içki imalatçıları evlerine etil, 
metil alkolleri depo etmişlerdi… 
       Polis baskınlarında binlerce 
litre, 10 binlerce şişe sahte içki ele 
geçirildiğine ilişkin haber yağıyor. 
İçki simsarlarının tek bir hedefi var, 
size sahte içki içirip para kazanmak. 
Neredeyse her evde birçok insan 
sahte içki yapıyor. İnternet 
üzerinden nasıl içki yapıldığına 
bakıp ona göre sahte içki yapanlar 
işi karlı görünce neredeyse merdiv-
en altı tabir ettiğimiz sahte içki 
imalatına başlamışlar… 
       İçki fiyatlarını pahalı 
olmasından dolayı, bilerek pet 
şişelerde sahte içki alıp içenler, 
İnternet üzerinden kendileri sahte 
içki imal edip içenlerin sonu has-
tanelerde ya gözleri kör oluyor. Ya 
da hayatlarını kaybediyorlar. 
Ailelerde sahte içki faciaları 
yaşanıyor… 
       Pet şişelerde satılan içkilerden 
sakın almayın. Alan ve içenlerde o 
sahte içkinin sonuçlarına katlanır. 
Bir bölümü ölümcül olabilecek 
sahte içkiler nasıl anlaşılır, dikkat 
edilecek ayrıntılar neler?  
       Yurdun dört bir tarafında bir 
grup sahtekâr içki üretip oradan 
oraya taşıyor, pazarlıyor. Tek hede-
fleri var. Size sahte içki içirip bu 
yolla para kazanmak. Emin olun ki 
bazı satıcılar, restoranlar sahte içki-
leri stokladı, avlarını bekliyorlar. 
Dikkat edin, Karar sizin işin uçunda 
ölmek var! 
 

BU AYRINTILARA DİKKAT! 
 
1-  Türkiye’de orjinal distile içki-
lerin cam ambalaj dışında satılması 
yasaktır. Diğer tüm ambalajlarda 
satılan distile ile içkiler sahte ya da 
kaçaktır. 
2- Şişenin daha önce kullanılmış 
olup olmadığına veya bu izlenimi 
verip verilmediğine bakılmalı. 
3- Fiyatı piyasa fiyatlarının çok 
altında olan bir üründen 
şüphelenilmelidir. Alkollü içkiler 
üzerinde yüksek vergiler olduğu 
için alkollü içki fiyatlarında ıskonto 
yapılamaz. Dolayısıyla normal 
fiyatından düşük ürünler sahte ürün-
lerdir. 
4- Restoranlarda şişenin önünüzde 
açılmasını isteyin. Kapağı açık olan 
alkollü ürünü kesinlikle almayın. 
 

ETİLİN DE SAHTESİ  
OLABİLİR 

        
Alkollü içkilerin üretiminde etil 
alkol kullanılıyor. Özellikle son 
yıllarda evde üretilen rakı ve etil 
alkol sık gündemde. Ancak piyasa-
da etil alkolün de sahtesinin 
bulunabildiğini unutmamak 
gerekiyor. Sahte alkol üretiminde 
kullanılan metil alkol ise çok ucuz 
olduğu için merdiven altı üretim 
yapılan yerlerin sıklıkla tercih ettiği 
bir bileşen. Kimyasal ürünlerde, 
endüstride kullanılıyor. Gıda mad-
delerinin üretiminde kullanılması 
yasak. Sahtekârlar metil alkolü nor-
mal alkolün içine katıyor. Böylece 
tüketici gerçek alkolle sahte alkolün 
tadını ayırt edemediğinden zehirlen-
me, kör olma ve ölümler  
yaşanıyor. İçip içmemekte karar 
sizin…

PİRİNCİN TAŞLARI

Bulgaristan'da bir günde  
785 yeni korona vakası 
SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan'da yeni tip korona 
virüs günlük vaka sayısı, sal-
gının başından beri en yük-

sek seviyeye ulaşarak 785’e çıktı. 
Ülkede son bir günde 785 yeni 
vaka tespit edildi, toplam vaka 
sayısı 25 bin 774'e ulaştı. Aynı 
sürede salgın nedeniyle 8 kişi 
hayatını kaybetti, ölü sayısı 923'e 
yükseldi. Bulgaristan'ın çeşitli has-
tanelerinde tedavi gören bin 307 
hastanın 64’ü yoğun bakımda 
bulunuyor. Sağlık Bakanı Kostadin 
Angelov, vaka sayısındaki ani yük-
selişe rağmen ek önlemlerin alın-
masının öngörülmediğini bildirdi. 
Angelov, "Bugüne dek getirilen 
kapalı mekanlarda maske kullanım 
zorunluluğu, kişisel hijyen ve diğer 
olağan tedbirlerin yanı sıra daha 
etkin bir denetim yapacağız" dedi. 
Bakan Angelov, tedavide etkin 
sonuç veren Remdesivir ilacından 
2 bin 500 doz alım için bütçeden 
bir milyon Euro ayrıldığını bildir-
di. Basın toplantısına katılan 

Eğitim Bakanı Krasimir Vılçev de 
okullardaki vaka sayısının düşük 
olduğunu, 700 bin öğrenciden 
162’sinin, 90 bin öğretmenden ise 
sadece 159’unun PCR testinin pozi-
tif çıktığını açıkladı. Bu durumda 
okullardaki eğitimin uzaktan 
yapılmasına gerek duyulmadığına 

işaret eden Vılçev, devlet bütçesin-
den tahsis edilen 7 milyon Euro’yla 
ilk aşamada ihtiyaç sahibi öğrenci-
lere ve öğretmenlere 16 bin tablet 
alınacağını duyurdu. Bir sonraki 
aşamada ise Avrupa Birliği’nin 
(AB) finansmanı ile 80 bin cihaz 
daha alınacak. (AA)

ArnAvutluk’tA  
mAske tAkmAyAn  
milletvekillerine  

cezAi işlem 
TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk’ta yeni tip korona virüs 
nedeniyle açık alanlarda da 
maske takma zorunluluğunun 15 

Ekim’den itibaren yürürlüğe girmesinin 
ardından bazı milletvekillerine cezai 
işlem uygulandı. Sosyal medyada payla-
şılan bir görüntüde, Arnavutluk meclisi 
önünde bekleyen bir grup emniyet men-
subunun, maske takmayan milletvekille-
rine cezai işlem uyguladığı görüldü. Bu 
kapsamda, meclis çıkışında maske tak-
mayan 3 milletvekili çıkışta polisleri 
görünce yanlarında bulundurdukları 
maskeyi takmaya çalıştı. Buna rağmen, 
milletvekilleri Florenc Spaho, Alban 
Zeneli ve Kujtim Gjuzi verilen cezadan 
kurtulamadı. Arnavutluk'ta şu ana kadar 
toplam 16 bin 212 kişiye Kovid-19 tanısı 
kondu. Bunlardan toplam 439 kişi hayatı-
nı kaybetti, 9 bin 864 kişi de iyileşti. (AA
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Hazırlayan: Asrın Zeynep Sait

“Asrın’dan Sağlıklı Yemekler”

3/4 su bardağı badem unu - 1 yumurtanın sarısı -3 su 
bardağı süt  -1 yemek kaşığı pirinç unu -2 yemek  

kaşığı nişasta - istediğiniz oranda bal - 1 paket vanilya 

MALZEMELER

Badem unu, yumurta sarısı ve sütü ocağa alıp iyice kaynayana kadar 
karıştır. Ayrı bir kapta nişasta, vanilya ve pirinç ununu iyice karıştır. Ni-
şastalı karışımı sütümüze ilave et. Biraz daha pişirdikten sonra kıvam 
aldığını göreceksiniz. Ocağı kapattıktan sonra balımızı ekleyip karıştı-
rıyoruz. Kaplarımıza alıp ılındıktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz. 

YAPILIŞI

Asrın Zeynep Sait
Mail: asrnzeynepp@gmail.com

İnstagram :  
https://www.instagram.com/asrnzey

Tik Tok :  
https://vm.tiktok.com/ZS9WNFfs/

Youtube :  
Asrın Sait

Sağlıklı Keşkül
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İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Minderden uzak kaldığı bu 
dönemde güreşinin biraz 
bozulduğunu, toparlamaya 

çalıştığını anlatan Taha Akgül, şöyle 
devam etti: "Eski güreşim tabii şu an 
tam randımanlı değil, tam formda 
değilim onu da Dünya Şampiyonası 
öncesi 2 aylık dönemde kazanabilir 

miyim bilmiyorum. Ama Dünya 
Şampiyonası aslında benim için 
olimpiyatın provası olacak, en iyi 
rakiplerim gelecek, hedefim tabii ki 
dünya şampiyonluğu olacak. Yine 
favori olacağım, hedefim yine altın 
madalya olacak. Ama olumsuzluk 
durumunda da kendimi üzmeyece-
ğim çünkü ciddi rakiplerim var, 
ciddi bir sakatlık geçirdim ve pan-

demi var. Pandemi sonrası perfor-
manslar da değişecek. Benim de 
nasıl olacağımı rakiplerimin perfor-
mansının da nasıl olacağını bilmiyo-
rum. Bakacağız, göreceğiz, eksikleri-
mize göre olimpiyatın yolunu çize-
ceğiz."  Dünya Şampiyonası'na 
hazırlık süreciyle ilgili 29 yaşındaki 
sporcu, "Yükseklik ve koşu kampı-
mız da olacak, o kampta kondisyon 

depolayacağız. Daha sonra son 
kampımız güreş antrenmanlarına 
yönelik yani form çalışmalarına 
yönelik olacak. Pandemiye göre 
biraz erken gitme durumumuz da 
var. Bu kamptan sonra 15 gün aray-
la iki kampımız var. En iyi şekilde 
değerlendireceğiz. Sonrasında şam-
piyonanın yapılacağı Sırbistan'a, 
Belgrad'a gideceğiz." diye konuştu.

ANKARA-BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Milli kayakçı Sıla Kara'ya, 
Slovenya Cumhuriyeti Polisi 
tarafından "özveri madalyası" 

verildi. Slovenya Cumhuriyeti 
Büyükelçiliğinde düzenlenen nişan töre-
nine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, milli kayakçı Sıla 
Kara, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi 
Primoz Seligo, Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan ve Türkiye Kayak 
Federasyonu Başkanı Ali Oto katıldı. 
Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuş-
mada, Sıla Kara'nın insanlık adına önemli 
bir davranışta bulunduğuna işaret ede-
rek, "Çok kıymetli sporcumuz Sıla Kara, 
uluslararası kayak müsabakasında kahra-
manca, cesurca bir tavırla bir çocuğun 
hayatını, onun istikbalini kurtarmış oldu. 
Hakikaten insanlık, sporun ruhu adına 
çok anlamlı bir tavrı ortaya koydu. 
Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu. 
Milli sporcu Sıla Kara ise "Her insan yaşa-
dığı sürede topluma ve insanlığa hizmet 
etmekle mükelleftir. Biz de Türk sporcu-
ları olarak aldığımız eğitim ve sportif 
disiplinin yanında bu hoşgörüyle yetişti-
rildik" diye konuştu.  Sloven çocuğun 
hayatını kurtaran Sıla Kara'ya teşekkür 
eden Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi 
Primoz Seligo da milli sporcuya özveri 
madalyasını takdim etti. (AA)

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, sezon başında Fenerbahçe’den 
transfer ettiği 26 yaşındaki Kosovalı golcüsü Vedat Muric için basın tanıtımı yaptı

ROMA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Muric, Lazio’da olmaktan dolayı 
onur duyduğunu belirterek, 
“Elimden gelenin en iyisini ya-

pacağım. Lazio’nun İbrahimovic’i değil, 
Lazio’nun Vedat Muric’i olacağım.” ifa-
delerini kullandı. Türk futbolu ile İtalyan 
futbolu arasında farklar olduğunu ifade 
eden Kosovalı golcü, “Takım arkadaşla-
rımla beraber hedeflerimize ulaşmak için 
birlikte mücadele edeceğiz. Benim ilk he-
defim, hayallerine ulaşmak isteyen ta-
kıma yardım etmek. Kendimi düşünmek-
ten çok ben takım oyununu seven 
biriyim. Üzerimde çok fazla baskı olma-
sını istemiyorum. Hem saha içinde hem 
saha dışında takıma elimden gelen kat-
kıyı vermek için çalışacağım.” değerlen-
dirmesinde bulundu. Lazio’yu neden ter-

cih ettiği sorusuna Muric, “Çok fazla tek-
lif geldi ama benim tercihim, oyun tarzın-
dan ötürü Lazio oldu. Ayrıca burada 
sportif direktör Igli Tare de Arnavut-
luk’tan geliyor. Onun da etkisi var. Lazio 
benim için en iyi seçenekti. Benim için bu-
rada olmak onur” yanıtını verdi. Lazio’da 
geçen yıl sezonu gol kralı olarak tamam-
layan ve Altın Ayakkabı ödülünü kaza-
nan golcü Ciro Immobile birlikte oynaya-
cak olması da hatırlatılan Muric, “Onunla 
oynamak rüya gibi bir şey. Ondan bir şey-
ler öğrenmek ve onu hem saha içinde 
hem saha dışında desteklemek, gol atma-
sını sağlamak için elimden geleni yapaca-
ğım.” yorumunu yaptı. Türkiye’de derbi 
maçlarına çıktığını ve bu maçların önemi-
nin farkında olduğunu belirten Muric, 
“Lazio-Roma derbisini biliyorum. Bu der-
bide oynamak için sabırsızlanıyorum. 
Bundan dolayı mutluyum” dedi.(AA)

Muric: Lazio’nun İbrahimovic’i  
değil, Vedat Muric’i olacağım…

Slovenya Cumhuriyeti 
Polisi'nden  

milli kayakçı Sıla 
Kara'ya madalya

"SırbiStan'da hedefim dünya şampiyonluğu"


