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ARNAVUTLUK İLE YUNANİSTAN
kozlarını Lahey’de paylaşacak
Arnavutluk ile Yunanistan, deniz alanları sınırlandırılması sorununu çözmek
için Hollanda'nın Lahey kentindeki uluslararası mahkemeye başvuracak

¥ YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı
Nikos Dendias, başkent Tiran'da
Başbakan Edi Rama ile görüştü.
Rama, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasında çözülmesi
gereken tüm sorunların, yapıcı
bir ruh ve iyi niyetle ele alınması
ve çözülmesi noktasında mutabık
kaldıklarını söyledi. Yunanistan'ın Arnavutluk için her zaman
stratejik bir ortak olduğunu ve
böyle kalmaya devam edeceğini
kaydeden Rama, Yunanistan'ı değerli bir komşu olarak gördüklerini ifade etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da iki ülke
arasındaki iş birliğinin, Arnavutluk'un Avrupa Birliğine (AB) entegrasyonunu güçlendirerek, bu
hassas bölgedeki istikrarı pekiştireceğini söyledi. n 5’te

Yakova’da Mehmetçik
‘İyi ki varsınız’ dedirtti
¥ KOSOVA'DAKİ NATO Barış Gücü
(KFOR) bünyesinde görev yapan Türk
Temsil Heyeti Başkanlığı, ülkenin güneybatısındaki Yakova şehrinde bulunan
Hysni Zajmi Sağlık Lisesi'nin fizyoterapi
dershanesini yeniledi. n 4’te

Üsküp'ün Türk
Arnavut ve Boşnak
çocukları "Osmanlı"
forması giydi
¥ TARİHİ camilerden Türk Çarşısı'na
ve Vardar Nehri üzerindeki Taşköprü'ye kadar onlarca Osmanlı yapısına
sahip olan ve o döneme ait birçok geleneğin hala yaşatıldığı Üsküp, "Osmanlı" adını 3 yıl önce kurulan amatör
futbol kulübünde de yaşatıyor. n 5’te

Yaşam koşullarını
protesto ettiler…
¥ YUNANİSTAN'IN başkenti Atina'da yaşayan
çoğunluğu Iraklı sığınmacılar, yaşam koşullarının
iyileştirilmesi talebiyle
Avrupa Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu binanın
önünde gösteri düzenledi. Irkçılık ve Faşist Teh-

dide Karşı Birlik Hareketi'nin (KEERFA) çağrısıyla
parlamento binasının da
bulunduğu Sintagma
Meydanı'nda toplanan sığınmacılar, Vasilis Sofias
Caddesi'ndeki AB ofislerinin bulunduğu binaya
yürüdü. Aralarında çok

sayıda kadın ve çocuğun
da bulunduğu göstericiler, ''kalacak yer istiyoruz'', '' daha iyi bir yaşam
bizim hakkımız'' şeklinde
sloganlar atarak, AB ve
Yunanistan'ın uyguladığı
sığınmacı politikalarını
protesto etti. n 5’te

BİLGE KRAL ALİYA
TAM 17 YILDIR YOK
¥ BAĞIMSIZ Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı
Aliya İzetbegoviç, vefatının
17. yılında başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde
bulunan kabri başında dualarla anıldı. Yeni tip korona
virüs salgını nedeniyle anma

töreni kısıtlı katılımla gerçekleştirildi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic,
Aliya'nın başarılı bir devlet
adamı olmasının yanı sıra iyi
bir yazar ve fikir adamı olduğunu vurguladı. n 5’te

Efe Bulgaristan’da da
başarıya uçmayı başardı
¥ BU sene salgın nedeniyle
Doğu Avrupa şampiyonalarına
katılamayan ve Bulgaristan ile
Romanya'da düzenlenen son
3 yarışa özel izinle dahil olan
Efe okur, 65cc motokros dalında Bulgaristan'da üçüncülük kupasını kaldırdı. n 9’da
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Kuzey Makedonya'dan
NATO'nun Kosova
Barış Gücü'ne ilk
askeri birlik gönderildi
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

K

Mehmetçik’ten Kosova'da

EĞİTİME DESTEK
Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk
Temsil Heyeti Başkanlığı, ülkenin güneybatısındaki Yakova şehrinde
bulunan Hysni Zajmi Sağlık Lisesi'nin fizyoterapi dershanesini yeniledi

YAKOVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

K

osova'daki NATO Barış
Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk
Temsil Heyeti Başkanlığı, ülkenin güneybatısındaki Yakova şehrinde bulunan Hysni
Zajmi Sağlık Lisesi'nin fizyoterapi dershanesini yeniledi. Yenilenen dershanenin açılış törenine, Kosova Eğitim ve
Bilim Bakanı Ramë Likaj, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi
Çağrı Sakar, Yakova Belediye
Başkanı Ardian Gjini, Türk
Temsil Heyet Başkanı Albay
Savaş Yanar ile Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer'in yanı

sıra öğretmen ve öğrenciler
katıldı. Bakan Likaj, Türk devletinin Kosova savaşı sırasında
Kosova'da barışı tesis etmekte
ve sonrasında ülkenin kurulmasında büyük yardımları olduğunu aktardı. Likaj, "Özel-

likle salgınla yüz yüze olduğumuz bu zor dönemde olağanüstü bir yardım. Bir kez
daha yardım için teşekkür
ederken, gelecekte ortak olduğumuz projeler için Türk Büyükelçiliğine ve Türk hükü-

metine iş birliği teklif ediyorum." şeklinde konuştu. Büyükelçi Sakar da Kosova halkı
ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerine uygun şekilde
gerçekleştirdikleri projeler ile
gururlandıklarını vurguladı.
Sakar, "Türk askeri bildiğiniz
gibi başlangıçtan bu yana Kosova'da dostlarımızın yanında
Türkiye'nin desteğini gösteriyor. Burada da dünyanın dört
bir yanında olduğu gibi barışa
ve istikrara katkı sunuyor."
dedi. Belediye Başkanı Gjini
de eğitim alanındaki bağışları
belediye olarak son derece
memnuniyetle karşıladıklarını
ve Türkiye’ye sadece bu bağış
için değil, son yıllarda yapılan
diğer bağışlar için de teşekkür
ettiğini ifade etti. (AA)

BAŞBAKAN HOTİ,Kuzey
Makedonya'yı ziyaret etti
ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

K

osova Başbakanı Avdullah Hoti, Kuzey Makedonya'ya resmi ziyaret
gerçekleştirdi. Hoti, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında
Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Meclis Başkanı Talat Caferi, Başbakan Zoran Zaev,
Birinci Başbakan Yardımcısı
Artan Grubi'nin yanı sıra ülkedeki Arnavut siyasi parti liderleriyle bir araya geldi.Zaev'le
görüşmesinin ardından ortak
basın toplantısında konuşan
Hoti, Kuzey Makedonya'da
Zaev önderliğindeki bir önceki
hükümetin elde ettiği başarıları
memnuniyetle karşıladığını
ifade ederek, Kuzey Makedonya
ve Yunanistan arasındaki isim
sorununu çözen anlaşmanın inanılmaz bir başarı ve bölgedeki

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

K

osova Maliye Bakanlığı,
Devlet Hazinesi’nden 2
milyon Euro’nun buharlaştığına dair haberlerin ardından acilen bir basın
toplantısı düzenledi. Maliye
Bakanlığı’ndan toplam 2 milyon Euro’nun kaybolduğu

ilişkilerin nasıl normalleşmesi
gerektiğine dair güzel bir adım
olduğunu vurguladı. Yeni tip
korona virüs salgınıyla mücadelede Kuzey Makedonya'yla
yakın bir iş birliği sürdürdüklerini dile getiren Hoti, sınırların
kapatılması gibi alınan kısıtlayıcı önlemlerin sınırlama olarak

değil, salgının yayılmasının önlenmesi için bir adım olarak
kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.Kuzey Makedonya
Başbakanı Zaev de iki ülkenin
karşılıklı destek ve saygı prensibi çerçevesinde mükemmel
ikili ilişkiler ve başarılı bir iş birliğe sahip olduğunu söyledi.

KOSOVA
2 MİLYON
EURO’NUN
PEŞİNE
DÜŞTÜ

iddia edildi. Devlet hazinesinden çekilen bu paranın nereye
gittiği henüz bilinmiyor. Bu
durum, Kosova Polisi bünyesindeki Ekonomik Suçlar ve
Yolsuzlukları Araştırma Müdürlüğü’nün Salı akşamı Maliye Bakanlığı’na baskın
düzenlemesi ve yetkiliyi gözaltına almasına neden oldu.

Gözaltına alınan kişinin görevi
kötüye kullandığı şüphesiyle
suçlandığı öğrenildi. İki şüphelinin ise polis tarafından arandığı açıklandı. Polis, olayla
ilgili şüphelilerin evlerine de
baskın düzenledi. Kosova Maliye Bakanlığı’na baskın düzenlediği Kosova Polisi tarafından
doğrulandı.(AA)

uzey Makedonya Silahlı Kuvvetleri’ne
mensup 44 asker, NATO'nun Kosova Barış Gücü'nde (KFOR) görev almak
üzere Kosova'ya gönderildi.
Bünyesinde Türk Temsil Heyeti Başkanlığı’nın da görev
yaptığı KFOR'da görev yapacak askerler için başkent Üsküp'teki İlinden Kışlası'nda
düzenlenen uğurlama törenine, Kuzey Makedonya
Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Başbakan Zoran Zaev
ve Savunma Bakanı Radmila
Şekerinska katıldı. Cumhurbaşkanı Pendarovski, Kuzey
Makedonyalı askerlerin ülkenin 27 Mart 2020'de NATO
üyesi olmadan önce de katıldıkları misyonlarda en karmaşık taleplere bile yanıt verebileceğini ve tüm görevleri
gerçekleştirebileceğini gösterdiğini söyledi. 21 yıl önce başlayan KFOR'un Kosova vatandaşlarına barış ve
güvenlik, tüm bölge için de
istikrar sağladığının altını çizen Pendarovski, "44 askerle
Kosova'daki varlığımız, Afganistan, Lübnan ve Bosna Hersek'teki birliklerimize kıyasen
en kalabalık katılımımız olacak. Bu da söz konusu misyona ne kadar önem verdiğimizin bir kanıtıdır." dedi.

Pendarovski, devletin ve halkın geleceği için net siyasi
irade ve stratejik vizyonla
Kuzey Makedonya'nın, dönüşüm için dış yardıma ihtiyacı
olan bir devletten bölge istikrarı için faktör ve dünya tarihinin en güçlü siyasi-askeri ittifakının saygın müttefiki
olan bir devlete doğru adım
atabileceğine dair örnek teşkil
ettiğini vurguladı. Başbakan
Zaev de Batı Balkanların izole
bir ada değil, Batı Avrupa ve
Transatlantik değerlere ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğunu belirterek, "Kuzey Makedonya, bölgesel faaliyet ve
girişimlerin yapılandırılmasıyla bölgesel siyasi ve savunma iş birliği ve diyalogunun güçlü destekçisi olmaya
devam edecektir." ifadelerini
kullandı. Savunma Bakanı Şekerinska ise ülkesinin ilk kez
bir misyona NATO üyesi olarak katıldığına işaret ederek,
"Kuzey Makedonya Balkanlar'da barış, güvenlik ve istikrar anlamına gelen bir ülke
olarak NATO'daki yerini
aldı" şeklinde konuştu. Kuzey
Makedonya Silahlı Kuvvetlerinden katılımların 2021 yılı
boyunca da artarak devam
edeceğini söyleyen Şekerinska, KFOR'daki asker sayılarını öncelikle 60'a, gelecek
yaza kadar da yaklaşık 180'e
çıkarmayı beklediklerini belirtti. (AA)
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Süheyl ÇOBANOĞLU

B

Arnavutluk ile Yunanistan, deniz alanları sınırlandırılması sorununu çözmek
için Hollanda'nın Lahey kentindeki uluslararası mahkemeye başvuracak
TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

A

rnavutluk ile Yunanistan,
deniz alanları sınırlandırılması sorununu çözmek için
Hollanda'nın Lahey kentindeki
uluslararası mahkemeye başvuracak. Arnavutluk'u ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos
Dendias, başkent Tiran'da Başbakan Edi Rama ile görüştü. Rama,
görüşmenin ardından düzenlenen
ortak basın toplantısında, iki ülke
arasında çözülmesi gereken tüm sorunların, yapıcı bir ruh ve iyi niyetle ele alınması ve çözülmesi
noktasında mutabık kaldıklarını
söyledi. Yunanistan'ın Arnavutluk
için her zaman stratejik bir ortak olduğunu ve böyle kalmaya devam

edeceğini kaydeden Rama, Yunanistan'ı değerli bir komşu olarak
gördüklerini ifade etti. Arnavutluk
ile Yunanistan hükümetleri arasında ortak toplantı düzenlenmesi
için çalışmalara başlanacağını aktaran Rama, İyon Denizi'ndeki alanlarının sınırlandırılması konusunda
ise şunları kaydetti:"Bu konuyu
uluslararası mahkemede ele almayı
kabul ettik. Arnavutluk ile Yunanistan, uluslararası adalete başvuracak. Hemfikiriz ve bu şekilde
ekonomik iş birliğine, bölgesel iş
birliğine ve insanlara odaklanacağız. Arnavutluk'ta yaşayan Yunanlar ve Yunanistan'da yaşayan
Arnavutların iyiliği için çalışacağız." Yunanistan Dışişleri Bakanı
Dendias da iki ülke arasındaki iş

birliğinin, Arnavutluk'un Avrupa
Birliğine (AB) entegrasyonunu güçlendirerek, bu hassas bölgedeki istikrarı pekiştireceğini söyledi.

YUNAN BAKAN
ONAYLADI
Toplantıda, deniz alanlarının sınırlandırılmasını da ele aldıklarını aktaran Dendias, "Bu fikir ayrılığının
giderilmesi, her iki ülke için de faydalı olacaktır. Arnavutluk ve Yunanistan olarak konunun uluslararası
hukuka, Lahey'deki mahkemeye
aktarılması noktasında mutabık
kaldık." dedi. Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki deniz alanlarının
sınırlandırılması görüşmeleri 2018
yılının nisan ayında resmen başlasa

da taraflar nihai bir anlaşma sağlamamış, müzakereler zaman içinde
askıya alınmıştı.

PROTESTO EDİLDİ
Dendias, Tiran'daki temasları kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı İlir
Meta ve Avrupa ve Dışişleri Bakan
Vekili Gent Cakaj ile görüştü. Bu
arada, Adalet, Entegrasyon ve Birlik Partisi (PDİU) ile Çameria Derneği tarafından Arnavutluk Avrupa
ve Dışişleri Bakanlığı önünde
Yunan Bakanın ziyareti protesto
edildi.Protestocular, Dendias'ın ziyaretinin, Arnavutluk'u ilgilendiren
hiçbir konu hakkında olmadığını,
sadece Yunan gündemini ilerletmeyi amaçladığını savundu. (AA)

ALİYA İZETBEGOVİÇ’E
TEDBİRLİ ANMA TÖRENİ
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

B

ağımsız Bosna Hersek'in ilk
Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 17. yılında
başkent Saraybosna'daki Kovaçi
Şehitliği'nde bulunan kabri başında dualarla anıldı. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle anma
töreni kısıtlı katılımla gerçekleştirildi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik
Dzaferovic, merhum Boşnak liderin vefatının yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda,
Aliya'nın başarılı bir devlet adamı
olmasının yanı sıra iyi bir yazar ve
fikir adamı olduğunu vurguladı.
Aliya'nın entelektüel biri olduğunun altını çizen Dzaferovic, "Modern dünya değerleri demokrasi,
özgürlük, bilim ve eğitime bağlıydı. Boşnak ve Müslüman kimliğini hiçbir zaman göz ardı
etmezdi." ifadelerini kullandı. Ali-

ya'nın eserleri ve düşüncelerinin
bugün dahi Doğu'da da Batı'da
okunduğuna dikkati çeken Dzaferovic, Boşnak liderin hiçbir zaman
unutulmayacağını vurguladı. İzetbegoviç'in vefatının yıl dönümü
dolayısıyla kendi adını taşıyan
müzede bu akşam fotoğraf sergisi
ve anma programı düzenlenecek.
Bosna Hersek'in Bosanski Samac
şehrinde 8 Ağustos 1925'te doğan
Aliya İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te
Saraybosna'da vefat etti. Cenazesine farklı ülkelerden 150 binden
fazla kişinin katıldığı Boşnak lider,
vefatından önce "şehitlerin arasında mütevazi bir mezara defnedilmek istediğini" vasiyet etmesi
üzerine Saraybosna'daki Kovaçi
Şehitliği'ne gömüldü. Fikir adamı
kişiliğiyle de tanınan Aliya, ardında "Doğu ve Batı Arasında
İslam", "İslam Deklarasyonu", "Özgürlüğe Kaçışım", "Tarihe Tanıklığım" ve "Köle Olmayacağız" gibi
eserler bıraktı.(AA)

Yaşam koşullarını protesto ettiler…
ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Y

unanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan çoğunluğu Iraklı sığınmacılar,
yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Avrupa Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu binanın önünde gösteri
düzenledi. Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı
Birlik Hareketi'nin (KEERFA) çağrısıyla
parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan sığınmacılar, Vasilis Sofias Caddesi'ndeki AB
ofislerinin bulunduğu binaya yürüdü.
Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun
da bulunduğu göstericiler, ''kalacak yer istiyoruz'', '' daha iyi bir yaşam bizim hakkımız'' şeklinde sloganlar atarak, AB ve
Yunanistan'ın uyguladığı sığınmacı politikalarını protesto etti. Konaklama programlarının kapsamının genişletilmesi, özel
ihtiyaçlara sahip sığınmacılar için ayrı koşulların oluşturulması, verilen maddi yardımların kesilmemesi gibi talepleri dile
getiren sığınmacıların gösterisi, olaysız şekilde sona erdi. Gösteri sırasında, polisin
yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.(AA)

irbiri peşi sıra İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Suudlar, Türkiye'yle de ilişkilerini kötüleştirmek için ellerinden her geleni
yapıyorlar. Türk mallarına boykot, Türkiye'ye seyahati engelleme, Türkiye'deki yatırımları sona erdirme bunlardan bir kaçıdır. (1)
Lafa gelince Müslüman din kardeşi olduğu söylenen Suudi Arabistan’da başlayan boykot, Fas,
Mısır ve Tunus gibi diğer Müslüman ülkelere yayılırken, yine sözde Müslüman BAE de İsrail ile
ekonomik ilişkileri geliştirme yönünde girişim başlattı. Suudi Arabistan’da dört büyük süpermarket
zincirinin de katılmasıyla büyüyen Türk mallarına
karşı boykot, Fas, Tunus ve Mısır gibi ülkelere de
yayılmaya başladı. Boykot sosyal medya aracılığıyla daha da büyüyor. Türk Mallarına Boykot
Çağrısına destek veren bir Arap, Türk bayrağına
çarpı koyup Türk malı enstrümanını ateşe verdi.
Suudi Arabistan’ın Türk malı ürünlere yönelik başlattığı “boykot” kampanyasına Türkiye’de de onlarca markanın sahibi olan Arap firması Savola
Group bünyesindeki Herfy şirketi de katıldı. Suudi
Arabistan’ın en büyük fast food zinciri olan şirket,
artık “Türk burgeri” yerine “Yunan burgeri” satacağını duyurdu. (Savola Gıda, Yudum ve Sırma
markalı ayçiçeği, mısır, omega 3 ve kızartma yağlarının yanı sıra Egemden, Brillo, Cielo ve Afia
markalı natürel sızma, natürel birinci ve organik
zeytinyağları üretiyor.)
Fas meclisi, 1.200 Türk menşeli ürüne uygulanan
yüzde 90 ilave gümrük vergisini 5 yıl süreyle uzatmaya karar verdi.
Suudi Arabistan ile Fas’ın ardından Mısır ve Tunus’tan da Türk mallarına yönelik ilk ambargo sinyalleri gelmeye başladı. Mısır ve Tunus
gümrüklerinde Türkiye’den gelen mallar bilinçli
olarak bekletilmeye başlandı.
Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz esasen bir süredir
aşağı yönlü bir trend izliyordu. Katar’la 2014 yılında imzaladığımız askeri işbirliği anlaşması
Suudi makamlarında rahatsızlığa yol açmıştı. Anılan anlaşmanın Suudi Arabistan’ın başını çektiği
Katar’a yönelik abluka ve yaptırımların uygulamaya konulduğu ilişkileri olumsuz yönde etkileyen
diğer bir husus 2017 yılında TBMM’nin onayından geçmesi, ardından Katar’a ek kuvvet konuşlandırılması önemli bir kırılma noktası
oluşturdu.(2)
Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkileri olumsuz
yönde etkileyen bir diğer husus Katar ve müttefiki
Türkiye’nin, bölgede aleyhlerinde faaliyet gösteren
bazı siyasi İslamcı akımları desteklediği yönünde
oluşan kanaat. Örneğin Müslüman Kardeşler yapı
itibariyle Körfezdeki kraliyet ve emirliklerin meşruiyetini sorguluyor. Veliaht Muhammed Bin Salman’ın yönetime geçtiği yeni dönemle birlikte
ilişkiler daha da bozuldu. Cemal Kaşıkçı cinayeti
ise gerilen ilişkilerde tuz biber oldu.(3)
Tarih boyunca İngiliz, Fransız, ABD, İsrail, Yunan
ve Kıbrıs Rumlarıyla işbirliği yapan başta Suudlar
olmak üzere Arap ülkeleri, Türk Düşmanlığında
en öndeler...
BAE, Suud, Bahreyn, Mısır ile Türkiye ilişkileri
giderek Türkiye-İsrail ilişkilerine dönüşmektedir.
İsrail ile ABD'nin bu ülkeler üzerindeki etkisi Türkiye ile olan ilişkileri bire bir etkilemektedir. İsrail'le normalleşme anlaşması yapan Arap ülkeleri
ABD tarafından ödüllendirilirken, Türkiye'yle
Arap ülkeleri ilişkilerinin kötüleştirilmesi de ölçü
olarak alınmaktadır. Türkiye'ye karşı BAE yalnız
İsrail'le değil Fransa'yla da büyük bir işbirliği içindedir. Türkiye karşıtlığında sınır tanımayan Fransa
ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilgili kurumları
Türkiye'ye karşı toplantı üstüne toplantı yapıyor.
Sayısı on ikiyi bulan bu toplantılarda Akdeniz, Afrika ve Ortadoğu'da işbirliği ile Türkiye'ye karşı
atılacak adımlar belirleniyor. Yapılan ortak çalışmalarda Fransa-BAE ikilisi, Türkiye'nin bölgede
etkisini kırmanın ve hamlelerini durdurmanın yolları aranıyor. İkili Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs
Rum Yönetimini, Libya'da Hafter'i ve Suriye'de
PKK/YPG'yi, Karabağ işgali konusunda ise Azerbaycan'a karış Ermenistan'ı destekliyor. (4)
Bize düşen, hakettikleri cevabı vermektir. 80 milyon olarak boykot nasıl yapılırmış hepbirlikte gösterelim bu Suudi’nin sahip olduğu YUDUM VE
SIRMA markalı tüm yağları almayalım. Gazeteye
yazan bir yorumcunun dediği gibi, biz de Mekke
ve Medine nin statüsünü tartışmaya açalım. Tüm
islam aleminin kutsal mekanı olan bu toprakları bir
ailenin elşnde omasına karşı bir tavır geliştirelim.
Bunların, Allah’ın bahşettiği petrolün zenginliğinden başka hiç bir insani değer yargısına sahip olmayan bir devlet yönetimi olduğunu tüm dünyaya
duyuralım. Hava alanlarımıza, 23 eylül Suudi Arabistan milli gününü kutlayan afişler asmak gibi
yanlışları yapmayalım.
Emekli Büyükelçi Mithat Rende Türkiye’nin Suriye, Irak, Libya’da izlediği politikaların, Katarla
yakın siyasi askeri ve ekonomik ilişkilerin kendilerini Arap Dünyasının ağabeyleri olarak gören bazı
Arap ülkelerinde ciddi rahatsızlıklara yol açtığını
belirtiyor. Tecrübeli diplomatın tavsiyesi, anılan ülkelerle diplomasi kapılarının açık tutulması,Türkiye’nin Ortadoğu’da her ülkeyle konuşabilecek,
diyalog ve işbirliği kanallarını açık tutacak bir noktaya gelmesi ve hasar kontrolü yapması... Gibi
önerilerinin de dikkate alınmasında fayda var.
Dört bir yanımızda düşmanca tavırlar gelişmekte.
Müslüman Arap devletleri, hristiyan ve siyonistlerle işbirliği halinde Müslüman Türkiye’ye karşı
işbirliği yapmakta. Dışımızda , Doğu Akdeniz, Ege
adaları, Kıbrıs sorunları, AB’nin aleyhimizdeki tutumu, içimizde bölücü hain terör, Fetö kumpasları,
ekonomik kriz, küresel corona virüs salgını ve yarattığı sorunlarla boğuşurken, çıkış yolumuzu
ATATÜRK’ün çizdiği yolda bulabiliriz.
K A Y N A K .........................:
(1) Özcan YENİÇERİ.... Yeniçağ gazetesi
(2) https://www.dunya.com/ekonomi/arap-dunyasiyla-krizimiz-buyuyor-haberi-486045
(3) https://www.dunya.com/ekonomi/arap-dunyasiyla-krizimiz-buyuyor-haberi-486045
(4) Özcan YENİÇERİ.... Yeniçağ gazetesi
(5) https://www.dunya.com/ekonomi/arap-dunyasiyla-krizimiz-buyuyor-haberi-486045
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2026 Botanik EXPO'su A
İzmir'de düzenlenecek

AİLE İÇİ ŞİDDET
(KANAYAN
YARAMIZ) -1-

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: "2026 Botanik
EXPO'sunu kentimizde düzenleyeceğiz. Botanik EXPO, 2030 Dünya
EXPO'suna giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak" dedi
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların
bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine
neden olan bireysel veya toplumsal hareketlerin tümüdür.
Pek çok kişi şiddeti sadece dayak veya vurma
olarak algılar. Oysa şiddetin pek çok türü var.
Kişinin karısını/ kocasını aşağılaması, karısına/kocasına ve çocuklarına küfretmesi, onu eve
kilitlemesi, cinsel olarak zorlaması da şiddet
olarak tanımlanır.

İ

zmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer, 2026 yılındaki Botanik EXPO'suna kentin
ev sahipliği yapacağını söyledi.
Soyer, Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi'nde "İzmir'de başka bir
hayat mümkün" ismini verdiği toplantıda 550 günlük görev süresi
boyunca yaptığı çalışmalarla ilgili
bir sunum gerçekleştirdi.İzmir'i
dünyaya tanıtmak için çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Soyer,
"Bu müjdeyi ilk kez burada duyurmak istiyorum. 2026 Botanik
EXPO'sunu kentimizde düzenleyeceğiz. Botanik EXPO, kentimizdeki
süs bitkileri sektörünü ateşlerken
kentimizin hem kalkınmasına hem
de uluslararası tanınırlığına büyük
katkı sağlayacak. Botanik EXPO,
2030 Dünya EXPO'suna giden

İsmet ARAS

ile İçi Şiddet, bir kişinin eşine, çocuklarına, anne babasına, kardeşlerine
ve/veya yakın akrabalarına yönelik
uyguladığı her türlü saldırgan davranıştır. Bu
tanıma sadece kaba kuvvet içeren davranışlar
değil aşağılamak, tehdit etmek, ekonomik
özgürlüğünü kısıtlamak ve zorla evlendirmek
gibi şiddet gören kişinin kendisine olan saygısını, kendisine ve çevresine olan güvenini azaltan, korku duymasına sebep olan pek çok davranış da girer. Şiddete sadece aynı evde oturan
kişiler değil, eski eş, kız veya erkek arkadaş ya
da nişanlı da maruz kalabilir.
Şiddet ve şiddetin türleri:

Fiziksel Şiddet: İtmek, tokat atmak, tekmelemek, tükürmek, sopa veya bir cisimle vurmak,
yumruklamak, kol kıvırmak, kol - bacak kırmak, saçından sürüklemek, (su, yemek, uyku,
tuvalete gitmek gibi) temel ihtiyaçlarını esirgemek, gerektiği halde tıbbi tedavi almasını
engellemek, silahla yaralamak, öldürmek gibi.

yolda önemli bir kilometre taşı olacak." diye konuştu. İzmir
Körfezi'nin temizlenmesi için 378
kilometrelik bir kanal ihalesine çıktıklarını, yağmur suyu ile pis suyu
ayrıştıracaklarını anlatan Soyer,
kentsel dönüşümde de Ege

Mahallesindeki ihalenin sonuçlandığını, gelecek günlerde diğer
dönüşüm alanlarında da çalışmaların başlayacağını aktardı. Kenti
demir ağlarla örmeye devam ettiklerini vurgulayan Soyer, Narlıdere
Metrosunun yüzde yüzde 65

tamamlanma oranına ulaştığını,
2022 yılında hizmete gireceğini,
Buca Metrosunun finansal altyapısının oluşturulduğunu, Çiğli
Tramvayı için iki hafta içinde ihaleye çıkacaklarını ve 2023'de hizmete
gireceğini bildirdi. (AA)

Sözlü Şiddet: Sürekli eleştirmek, aşağılamak,
küfür etmek, tehdit etmek, kararlara katılımını
engellemek, sürekli sorguya çekmek, sık sık
bağırmak, aşağılayıcı isim takmak, sık sık alay
etmek, dini veya etnik kimliğine yönelik hakaret etmek, görüşlerini ve çalışmalarını küçümsemek gibi.
Toplumsal İlişkileri Sınırlayıcı Şiddet: Ailesi,
arkadaşları / komşuları ile görüşmesini yasaklamak, evden dışarı çıkmasını yasaklamak, gittiği her yere takip etmek, başkalarının önünde
aşağılamak ve alay etmek, başkalarının önünde
sık sık sözünü kesmek ,özel yaşam ve mahremiyet hakkı tanımamak, zorla evlendirmek,
namus ve töre nedeni ile baskı uygulamak gibi.
Cinsel Şiddet: İstemediği cinsel ilişkiye zorlamak, tecavüz, başka kişilerle cinsel ilişkiye
zorlamak, cinsel olarak kişiyi korkutan ve kıran
davranışlarda bulunmak, sürekli kadınlığını /
erkekliğini aşağılamak, telefonla / mektupla
veya sözlü olarak sürekli cinsel içerikli tacizlerde bulunmak, cinsel organlara zarar vermek,
namus ve töre nedeni ile baskı uygulamak ve
öldürmek gibi.

ASEM’den Kuzey Makedonyalı
öğrencilere kırtasiye desteği
KONYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

B

alkan ülkeleriyle kültürel bağlarını güçlendiren çalışmalara
imza atan Konya Büyükşehir
Belediyesi Aile Sanat ve Eğitim
Merkezi (ASEM) Kuzey Makedonya’daki bir köy okuluna kırtasiye

malzemesi desteğinde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, gönül coğrafyamız olan Balkanlarla
dostluk ilişkilerini geliştirmek için
çalışmalar yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın geçtiğimiz yıl Kuzey
Makedonya’nın başkenti Üsküp’ü

ziyaretinde, ülkenin güneyinde bulunan Budaklar Köyü Okulu öğretmenlerine kırtasiye malzemesi desteği sözü vermesi üzerine
Büyükşehir Belediyesi Karatay Aile
Sanat ve Eğitim Merkezi harekete
geçti. www.timebalkan.com’a göre;
hemen hazırlıklara başlayan Kara-

tay ASEM çalışanları ve kursiyerleri, hazırlanan kırtasiye malzemeleri ile KOMEK atölyelerinde üretilen rengarenk çantaları Kuzey
Makedonya’daki öğrencilere ulaştırdı. Kırtasiye malzemelerine kavuşan minik öğrenciler Başkan Altay’a
ve Karatay ASEM’e teşekkür etti.

6. Balkan Panorama Film
Festivali "Sarı Şemsiye
Ödülleri" ile son buldu
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batur’dan Elif bebeğe
“hoş geldin” ziyareti

İ

zmir'de düzenlenen 6.
Balkan Panorama Film
Festivali'nde ulusal kategoride Abdurrahman
Öner'in yönettiği "Aydede",
uluslararası kategoride ise
Attila Szász'in yönettiği
Macaristan yapımı "Uzun
Hikayeler" filmleri birinci
oldu. Türk ve Balkan sinemasından yüzü aşkın yapımının sinemaseverlerle
buluştuğu festival, Sarı
Şemsiye Ödül Töreni'yle son
buldu. Uluslararası kısa ve
uzun metraj, ulusal kısa ve
uzun metraj olmak üzere 4
kategoride toplam 20 filmin
yarıştığı festivalde Derviş
Zaim, Rıza Akın ve Eyüp
Boz'un jüri üyeliğini yaptığı
Ulusal Uzun Metraj kategorisinde Abdurrahman
Öner'in yönetmenliğini yaptığı 2018 yapımı "Aydede"
filmi birinci oldu. Mustafa
Mustafic, Nerina Turkovic
Kocjancic ve Atilla

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Klinçe'nin jüri üyesi olduğu
yaptığı Uluslararası Uzun
Metraj kategorisinde ise
Attila Szász'in yönettiği
Macaristan yapımı "Uzun
Hikayeler" filmi ödül kazandı. Ulusal Kısa Metraj kategorisinde Kasım Ördek'in
yönettiği 2019 yapımı
"Yağmur Olup Şehre
Düşüyorum" filmi ile
Uluslararası Kısa Metraj
kategorisinde de
Aleksandar Vujović’in
yönettiği Karadağ yapımı
"Gökkuşağı" filmleri Sarı
Şemsiye ödülüne layık
görüldü. Balkan Panorama
Film Festivali Kurucusu ve

Direktörü Sali Saliji Sallini,
yoğun bir festivali geride
bıraktıklarını belirterek şunları kaydetti: "Yabancı
konuklarla çok güzel etkileşimler oldu. Bu, ülkemiz
için çok önemli bir şey,
onlar bizim elçilerimiz olacak. Bu yıl Hollywood'a
kadar ulaştık, ama durmak
yok. Buca ve İzmir,
Balkanlar'ın sinema merkezi
olacak." Buca Belediye
Başkanı Erhan Kılıç de festivalin kendilerini motive ettiğini, salgın son bulduğunda
çok daha coşkulu festivaller
gerçekleştireceklerini ifade
etti. (AA)

İ

lk bebeklerini kucaklarına
almak için yirmi iki yıl bekleyen Suna ailesinin mutlu
günlerinde yanlarında olan
Konak Belediye Başkanı
Abdül Batur, Elif bebeğe hoş
geldin ziyaretinde bulundu.
Geçtiğimiz haftalarda
Alsancak ve Güzelyalı bölgelerinde apartman görevlileri ile
buluşup, sorunlarını dinleyen
Konak Belediye Başkanı
Abdul Batur, bu kez apartman
görevlisi Veysel Suna’nın mutluluğuna ortak olmak için
Suna ailesi ile bir araya geldi.
Çok istedikleri, özlemini duydukları bebeklerini yirmi iki
yıl sonra kucaklarına alan
Suna ailesini evlerinde ziyaret

eden Konak Belediye Başkanı
Abdül Batur, bebeklerini sağlıkla, huzurla mutlulukla
büyütmeleri temennisinde
bulundu. Başkan Batur’un
Suna ailesini ziyaretine Mimar
Sinan Mahalle Muhtarı Gülay
Pekcan da katılarak ailenin
mutluluğuna ortak oldu. On
üç kez uygulanan tüp bebek
tedavisinin ardından yirmi iki
yıl sonra dünyaya gelen kız
bebeklerine Elif ismini veren
Halime ve Veysel Suna çifti,
mutluluklarını ifade edecekleri
kelimeleri bulmakta zorlandı.
46 yaşında anne ve baba olan
Suna çifti, uzun süren bekleyişlerinin mutlu sonla nihayetlenmesinin hem kendilerini
sevince boğduğunu hem de
yakın aile eş ve dostları arasında büyük sevinç yarattığını
söyledi.

Ekonomik Şiddet: Parasını almak ve geri vermemek, zorla istemediği bir işte çalıştırmak,
istediği halde çalıştırmamak / işe yollamamak
veya zorla çalıştırmak, eline hiç para vermemek gibi.
Aile İçi Şiddet ve Nedenleri:
Aile içi şiddet, başlıca şu başlıklar altında incelenebilir;
Tam açıklaması ile Fakirlik (Sosyal), Güç ve
Kontrol isteği(Psikolojik) ve Biyolojik (Alkol
ve Uyuşturucu) Ekonomik nedenler, Eğitim ve
kariyer, Yaş farkı, Geniş aile ortamları,
Kayınvalideyle aynı evi paylaşmak, Çocukluk
yıllarında şiddete maruz kalmak veya tanık
olmak, gelenek ve görenekler.
Zengin ailelerden farklı olarak;
Ekonomik güçlük çeken ailelerde,
•
diğer ailelere nazaran çok daha fazla aile içi
şiddet gerçekleşmektedir.
Fakirliğin getirdiği sosyo-ekonomik
•
sorunlar doğrultusunda; işsiz kalan iş, bulamayan işinden ayrılan birey tepkisini ailesine
karşı göstermektedir.
Fakir ailelerde yokluğun verdiği
•
eksiklik yaşanmakta yoksulluğun vermiş olduğu mutsuzluk iç çatışmalara neden olmaktadır.
Fakir ailelerin çocukları zengin olan
•
ailelerin çocuklarıyla ve onların sahip oldukları
imkânlarla yüz yüze gelince bir eksiklik hissetmektedirler ve bunu da ailelerine yansıtmaktadırlar ve giderek saldırgan tutum sergilemektedirler.
Fakirlik nedeniyle okulunu bitireme•
yen bireyler bilinçsiz ve cahil kalabilmektedir,
istediklerini elde edebilmek için kolay para
kazanma arzusuyla yanlış yollara sapmaktadırlar, araştırmalar sonucu şiddetin en çok eğitimden yoksun kalmış aileler ve onlar tarafından
yetiştirilmiş bireylerce sergilendiği saptanmıştır.
Güç ve kontrol
Toplumsal bakış açısı doğrultusunda,
•
erkeğin egemen olmasını(Ataerkil) öngören
toplumların alışkanlıklarında ve geleneklerinde
kadınlar mağdur durumdadır. Bunun dini ve
kültürel boyutları da mevcuttur; ancak erkeğin
aile reisi görevini üstlenmesi ve eşini hor görmesidir.
Aile içerisinde her bireye eşit görev•
ler dağılmaması ve güç sahibi olanların mantıksal olarak bunu kaldıramaması.
Alkol ve uyuşturucu
Uluslararası araştırmalar doğrultusun•
da; alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan bireylerin yüzde 25'e yakını aile içinde şiddet uygulamaktadır.
Bazı bireylerin kötü alışkanlıkları•
nın(kumar vb.)etkisi, para kazanma arzusu,
para kaybetmenin öfkesiyle veya para bulması
için eşine şiddet uygulaması.
DEVAM EDECEK...
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Edirne ve Eskicuma’nın
ticari ilişkileri artıyor… M

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

GÜNÜN
İLK 20
DAKİKASI
damla@kimimila.com

Damla Selin TOMRU

Edirne Valiliği ve Bulgaristan Eskicuma (Tirgovişte) Valiliği arasında
niyet beyanı imza töreni gerçekleşti. Edirne Valisi Ekrem Canalp,
Bulgar mevkidaşı Mitko Staykov'u valilik binasının önünde karşıladı

EDİRNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

C

analp, Türkiye ve
Bulgaristan'ın Balkan
coğrafyasında komşu
olarak birlikte yaşadığını
söyledi. Edirne'den Eskicuma'ya, Eskicuma'dan da
Edirne'ye ziyaretlerin devam ettiğini belirten Canalp, şu değerlendirmede
bulundu: "Bulgaristan'la
karşılıklı ziyaretlerin bir kısmının turistik, bir kısmının
ise ticari boyutu var. İş birliği protokolümüz aramızdaki insani ve ticari ilişkileri
çok iyi çerçeveye oturtup
geleceğe çok daha güçlü şekilde taşınmasına vesile teşkil edecektir. Eskicuma'daki
soydaşların, Müslümanların
varlığı da aramızdaki ilişkilere güçlü bir bağ katabil-

mek amacıyla çok güçlü bir
fırsat doğuruyor." diye konuştu. Staykov da protokolle ilişkilerin daha iyi gelişeceğini, ileriye dönük
adımlar atılacağını
belirtti.Türkiye ile ilgili ilişkilerinin çok iyi seviyede
devam ettiğini aktaran Staykov, " Bizlerde camilerin
ayakta kalması için her türlü
desteği de veriyoruz. Bazı
konuları ortaklaşa çözme
çabasındayız. Bu böyle devam etmesi gerekiyor ve işbirliğimizi devam ettirmeliyiz. Türkiye tarafından
Şişecam bize iş alanı sağlıyor. Fabrikada 3 bin 500 yakın işçi çalışıyor. Bunların
yan çalışmalarıyla birlikte 5
binin üzerinde istihdam
sağlanıyor. Ülkemiz bu konuda elinden geleni de yapıyor" dedi.(AA)

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

A

BD, Bulgaristan’a
ikinci el 2 F-16
uçağı hibe edecek.
ABD’nin Sofya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı
Clarke Cooper’ın Amerikan Silahlı Kuvvetleri’nin

Bulgaristan’da kullandığı
askeri üslerine dün yaptığı
ziyaretinin ardından alındığı belirtildi. Söz konusu
uçakların "kullanılmaya ihtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle" Bulgaristan’a hibe
edileceği kaydedildi.
ABD’nin Sofya Büyükelçiliği, uçakların Bulgar pilotların eğitimi için kullanılacağı bilgisini paylaştı.

TEKNİK ÖNERİ

Açıklamada, "F-16 Block
70' uçaklarının edinilmesi
sayesinde Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz
bölgesinde güvenliğin sağlanması için ortak misyonlarımızın lojistiği için kapsamlı kaynaklar
yaratacak." ifadesi kullanıldı. ABD ile Bulgaristan
arasında askeri alanda ilerleyen iş birliği çerçeve-

ABD
Komşu’ya
F-16 hibe
edecek
sinde son 2 yılda 170 ortak
girişim gerçekleştiği, 5 bin
Bulgar askeri personelin
ABD’de eğitim gördüğü,
ABD'nin Bulgaristan’daki
savunma tesislerine 50 milyon dolarlık yatırım yaptığı aktarıldı. Hava Kuvvetleri filosu yıpranmış
eski Rus yapımı uçaklardan oluşan Bulgaristan,
ABD’den alacağı 8 F-16

TİKA'dan Saraybosna
tarımına tam destek

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

T

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nca
(TİKA) Bosna Hersek'in Una
Sana Kantonu'ndaki (USK) Tarım
Enstitüsü bünyesinde hizmet
veren laboratuarda kullanılmak
üzere teknik ekipman desteğinde
bulunuldu. TİKA'dan yapılan
açıklamada, USK Tarım Enstitüsü
bünyesinde hizmet veren tarım laboratuarının, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) entitesi düzeyinde
hizmet verme yetkisine sahip donanımlı dört laboratuarından biri
olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. 2000'de kurulan laboratuarın
USK içindeki 8 belediyede kayıtlı
çiftçilere ve firmalara yönelik
yılda 1000'den fazla analiz yaptığı
aktarılan açıklamada, laboratuarın
yaptığı uygunluk, değerlendirme
ve analizlerin sadece Bosna Hersek'te değil, Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinde de geçerliliğe sahip olduğu ifade edildi. Toprak, gıda
(bal) ve hayvan yemi üzerine analiz hizmeti sunan laboratuvara

utluluk bizim elimizde…Hayal
ettiğimiz şeyler çoğu zaman bir
ev, bir araba sahibi almak, evlenmek, iyi bir iş ve yüksek bir gelire
sahip olmakla ilgili… Ancak yapılan araştırmalar gösterdi ki bu gibi istekler sadece
kısa bir süre bizi mutlu ediyor. Ardından
bu duruma alışıyoruz ve eski mutsuzluk
seviyemize geri dönüyoruz.
Peki mutsuzluk bizim kaderimiz mi?
Güzel haber, mutluluk elimizde. Peki nasıl
mutlu olacağız?
Bunun için olayları karşılama şeklimizi
yani olaylar karşısındaki düşüncelerimizi
ve tepkilerimizi yönetebilmemiz gerekiyor. Eğer her şeyin geçici olduğunu kabul
edersek, aşırı tepkiler vermiyoruz. Bu da
daha uzun süre mutlu ve huzurlu olmamızı
sağlıyor.
Ayrıca yapılan araştırmalar, deneyimlerin
satın alınan ürünlerden çok daha fazla
mutluluk sağladığını gösteriyor. 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 etrafınızdakilere anlattığınızda
pek verimli bir sohbet olmuyor. Öte yandan yaşadığınız bu yeni deneyimi paylaşmanız algınızı da olumlu yönde etkiliyor.

uçağı için 1 milyar avro peşin ödeme yapmıştı. Uçakları 2024'te teslim alacak
ülke, 8 tane daha almaya
hazır olduğunu bildirmişti.
Başbakan Boyko Borisov,
ABD’den beklenen uçakların kullanılacağı Bulgaristan’daki askeri üslerin onarım ve hazırlığı için 150
milyon Euro ayrıldığını
açıklamıştı. (AA)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sevilay SAİT

BULGAR BAKAN
NİKOLAVA
GÜVENLİ TURİZM
UYGULAMALARINI
İNCELEDİ

K
mında ihtiyaç duyulan rapor ve
analizlerin başkent Saraybosna'ya
gönderilmeden yerinde gerçekleştirilebileceği bildirildi. TİKA tarafından temin edilen teknik
cihazların teslim töreninde konuşan Laboratuvar Müdürü Mehira
Perviz, proje ile mineral gübre ve
atık su konularında analiz yapma
kabiliyetine kavuştuklarını ve
sunmuş oldukları hizmet yelpazesini genişlettiklerini söyledi. (AA)

- Yeni bir günün yeni umutlar taşıdığını
hatırlayın
- Gününüzü planlayın ve gözünüzde canlandırın
- “Bugün bana tatlı sürprizler getiriyor”
gibi olumlama cümleleri kurun
- En sevdiğiniz müzikleri dinleyin
- Yatağınızı toplayın, aslan yattığı yerden
belli olur
- Sosyal medya ya da haberlere bakmayın
- Camı açın ve derin nefesler alın
Ben her gun olmasa da çoğu zaman bunları gerçekleştiriyorum. İnanın uyguladığım günler, çok daha enerjik velakin
oluyorum. Ayrıca çok ilginç sürprizler de
yaşıyorum. En az 21 gün uygulamanızı
öneririm. Sorular ve paylaşımlar için bana
her zaman damla@kimimila.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İmtiyaz Sahibi Rifat SAİT

İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ

TİKA tarafından sağlanan teknik
destekle bölgede son zamanlarda
en çok ihtiyaç duyulan gübre ve
atık su üzerine de hizmet sunma
imkanı kazandırıldığı kaydedildi.
Laboratuarın bulunduğu konum
itibariyle Hırvatistan sınır kapısına komşu olduğu anımsatılarak
temin edilen teknik cihazlar sayesinde iki ülke arasındaki İzacic
Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirilen
tarımsal ithalat ve ihracat kapsa-

Bir diğer öneri ise biraz daha teknik. Biliyorsunuz beyin dalgalarımız 4 farklı şekilde oluyor; beta, alfa, teta ve delta.
Konumuzla ilgili olan ve biricik ilacımız
alfa dalgasında yatıyor. Alfa dalgası bizi
sakinleştiren, daha soğuk kanlı olmamızı
ve olaylara objektif olarak bakabilmemizi
sağlayan bir dalga. Genellikle bu seviyeyi
yapmak için dinginleşmemiz, meditasyon
yapmamız gerekiyor. Oysa doğal olarak
bu seviyede olduğumuz bir an var. Uyandıktan sonraki 20 dakika.. Bu süre boyunca bilinçaltımıza daha kolay
inebiliyor, aradığımız cevapları daha
kolay bulabiliyoruz. Aynı zamanda bu
süre zarfında bilinçaltımıza yüklemek istediklerimizi de yükleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu 20 dakikayı doğru şekilde
kullandığımızda tüm günümüzü yönetebiliriz. İşte bunun için birkaç ipucu:

ültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bulgaristan
Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova ile bir
araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, turizm sektöründe
karşılıklı iş birliği olasılıkları değerlendirildi. Bakan Ersoy'un Türkiye'nin salgın sürecinde aldığı
önlemlerini de anlattığı görüşmede
ayrıca iki ülke arasındaki sürece ilişkin planlamalar masaya yatırıldı. Mariana Nikolova görüşmenin ardından,
Türkiye'de uygulamaya konulan Güvenli Turizm Sertifikası'na ilişkin tedbirleri, buluşmanın gerçekleştiği
otelde, yerinde inceledi. (AA)

TEMSİLCİLİKLER
SAMSUN Turhan AKŞEN
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
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İSTANBUL Berka Sude SAİT
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Ottoman Futbol Kulübü
Üsküp’ün tozunu attırdı
Tarihi camilerden Türk Çarşısı'na ve Vardar Nehri üzerindeki Taşköprü'ye kadar onlarca Osmanlı yapısına sahip olan ve o döneme ait birçok geleneğin hala yaşatıldığı
Üsküp, "Osmanlı" adını 3 yıl önce kurulan amatör futbol kulübünde de yaşatıyor

K

O

larda az sayıda çocukla antrenmanlara başladıklarını
anlatan Süleymani, çocuk
sayısının zamanla arttığını
ifade
etti. Süleymani,
kulüp
çatısı altında sadece Arnavut değil, Türk
ve Boşnak çocukların da bulunduğunu belirterek, "Ailelerle yaptığımız
görüşmeler sonrasında herkese aynı olacak bir isim

bulmayı başardık ve bu ismin 'Ottoman' olmasına karar verdik." dedi.
Yaşadıkları
semtte çocukların
sokaklarda çok
fazla vakit geçirdiğini
gözlemledikten
sonra kendi
ve halı saha sahibinin girişimiyle 3
yıl önce kulübü kurduklarını anlatan Süleymani, şu
an kulüpte 3 farklı yaş grubunda 50'ye yakın çocuğun

top koşturduğunu söyledi.

3 OYUNCU
VARDAR’DA
Kuzey Makedonya Futbol
Federasyonundan lisanslarının da olduğunu aktaran
Süleymani, yeni tip korona
virüs salgını nedeniyle
resmi müsabakalara ara verildiğini, bu nedenle dostluk
maçları yaptıklarını söyledi.
Süleymani, çocuklarla yapılan çalışmaların meyvesini
almaya başladıklarını belirterek, birkaç ay önce ülkenin köklü kulüplerinden
Vardar ile hazırlık maçı oynadıklarını ve o maçtan

sonra 3 oyuncularının Vardar tarafından transfer edildiğini ifade etti. Biri 8, diğer
10 yaşındaki iki çocuğu kulüpte forma giyen Adnan
Ademi, yapılan antrenmanlardan çok memnun olduklarını belirterek, kulüpte çok
yetenekli çocuklar olduğunu ve her geçen gün yeteneklerini daha iyi gösterdiklerini söyledi. Kulübün
adının kendisine Osmanlı
İmparatorluğunu hatırlattığını kaydeden Ademi, "Osmanlı İmparatorluğu gibi
devasa bir imparatorluk,
futbolcuların bu ismi layıkıyla temsil etmeleri için
teşviktir" dedi. (AA)

MİNİK YETENEK EFE OKUR
BULGARİSTAN'DA 3. OLDU

SEVLİEVO
BALKAN GÜNLÜĞÜ

K

uzey Makedonya’nın
başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Köprü
Kültür Sanat ve Eğitim Der-

neği 17. yılını kutluyor. 16
Ekim 2003 tarihinde Üsküp’teki Türkoloji öğrencileri
tarafından kurulan Köprü
Derneği’nin ana hedefi ülkedeki gençlerin milli ve manevi duygularını korumak ve

onları geliştirmek, Makedonya’nın değişik bölgelerinde
yaşayan Türklerin kültür,
sanat, eğitim ve diğer alanlarda gelişmesini sağlamak,
Makedonya’daki azınlık olarak varlığını sürdüren ve

varlığını belgeleyen insanını
ve tarihi eserleri muhafaza
ve ihya edilmesi için olanaklar oluşturmak oldu. Yıllar
içinde bünyesinde farklı birimlerle faaliyet gösteren
Köprü Derneği; Köprü Der-

gisi, Kardelen Çocuk Dergisi,
Şair Aşık Çelebi Kütüphanesi, Divan Yayıncılık, Kardelen Çocuk Kulübü, Köprü
Akademi, Köprü Gençlik
Okulu gibi birimlerle sayısız
faaliyete imza attı. (AA)

ARNAVUTLUK’TA “MUTLULUĞU
İNŞA EDENLER”BEYAZ PERDEDE
İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

P

era Müzesi Film ve
Video Programları,
Mutluluğu İnşa Edenler - Arnavutluk Sineması
başlıklı yeni programını Arnavutluk toplumcu gerçekçiliğine odaklanan Bir
Rüyanın İnşası sergisinden
ilhamla hazırladı. 23 Ekim –
14 Kasım tarihleri arasında
Pera Müzesi’nde gösterime
sunulacak seçkide sinemaseverler, Arnavutluk toplumunda yaşanan değişimleri
ve bu değişimin insan hayatı
üzerindeki etkilerini izleme
fırsatı bulacak. Arnavutluk
ve Kosova’da son yıllarda

ramez.kursunlu@hotmail.com

Ramazan KURŞUNLU

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ
smanlı dönemine ait
çok sayıda eseri
içinde barındıran
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kurulan Ottoman (Osmanlı) Futbol Kulübü, şehirdeki Türk,
Arnavut ve Boşnak ailelerin
çocuklarını aynı formada
buluşturdu. Tarihi camilerden Türk Çarşısı'na ve Vardar Nehri üzerindeki Taşköprü'ye kadar onlarca
Osmanlı yapısına sahip olan
ve o döneme ait birçok geleneğin hala yaşatıldığı Üsküp, "Osmanlı" adını 3 yıl
önce kurulan amatör futbol
kulübünde de yaşatıyor. Üsküp'teki Türk, Arnavut ve
Boşnak ailelerin çocuklarının forma giydiği kulüp, üç
milletin de ortak değeri sayılan Osmanlı'nın adını taşıyor. Kulübün kurucusu ve
aynı zamanda antrenörü Recep Süleymani, kulüp
kurma fikrinin antrenman
yaptıkları halı sahanın sahibi ve birkaç ebeveynle
yaptıkları istişareler sonucu
ortaya çıktığını söyledi. İlk
zamanlarda çok küçük yaş-

TRANSFER GÜNLÜK
ALTYAPI İSE
GELECEKTİR

üretilmiş etkileyici filmleri
bir araya getiren Mutluluğu
İnşa Edenler seçkisi, genç yönetmenler Visar Morina ve
Florenc Papas’ın ilk uzun
metrajlı filmlerini, Iris Elezi
ve Thomas Logoreci’nin ise
ilk ortak yapımlarını İstanbul’da izleyicilerle buluşturuyor. Arnavutça “dünya”
anlamına gelen Bota, Arnavut yönetmen Iris Elezi ile
Amerikalı yönetmen Thomas Logoreci’nin imzasını
taşıyor. Uzak ve ıssız bir bölgede konumlanan kafe Bota
dönemin siyasi koşullarının
etkilerini yansıtırken aynı
zamanda bulunduğu bataklık alanın çarpıcı betimlemelerini sunuyor. Yönetmenler

bu ilk filmlerinde, kullandıkları dönem müziği ve etkileyici çekim teknikleriyle
izleyicileri büyüleyici bir atmosferle baş başa bırakıyor.
Kosovalı yönetmen Visar
Morina, 2015 yılında Oscar’a
aday olan ilk uzun metrajlı

filmi Babam’da, küçük bir
çocuğun dramatik yaşam öyküsüne odaklanıyor. Annesini kaybeden 10 yaşındaki
Nuri ve babası Gesim’in geçimlerini sağlamak için sokakta sigara sattıkları film
1990’ların Kosovası’nda geçi-

yor. Gesim’in oğlunu terk
edip Almanya’ya göç etmesinin ardından Nuri’nin de
onun peşinden gitmeye
karar vermesiyle izleyiciler
macera dolu bir yolculuğa ve
zorlu bir serüvene şahitlik
ediyor. (AA)

ulüplerin alt yapılarının
olması, bu altyapılarda iyi
bir tarama ve eğitim sistemi oluşturulması, genç sporcu
ve futbolcuların buralarda eğitilmesi, iyi bir altyapı kazandırıldıktan sonra A takıma
yükselmelerinin önemli ve faydalarından bahsetmek gerekir.
Bunların yanı sıra, alt yapılarda
kulübünden kültürü ile yetişen
sporcuların kulübün hedefleri benimsemesi daha kolay olabilmekte, bu da hedeflerinin
gerçekleştirilmesi sürecinde
önemli avantajlar getirmektedir.
Avrupa'daki en büyük bütçelere
sahip ve istediği futbolcuları,
transfer edebilecek kulüplerin bile
alt yapıya son derece önem verdikleri, bu konularda önemli yatırımlar yaptıkları, işler sistemler
kurdukları ve alt yapıdan gelen
birçok futbolcuyu A takım kadrolarında yer verdikleri görülüyor.
" Sportif altyapı için öncelikle kurumsal alt yapının oluşturulması
gerekiyor"
Bu aşamada alt yapının yalnızca
sportif bir içeriğe sahip olmadığını spor kulüplerinin kurumsal
alt yapılarının sportif alt yapılardaki başarı ve başarısızlık da doğrudan etkilendiği ifade etmek
gerekiyor.
"Kurumsal altyapısı" yeterli olmayan bir kulübün sportif al yapıda da istikrarlı başarı elde
etmesi mümkün değildir.Ne kadar
yetenekli gençler bulursanız
bulun, onlara modern tesisler,
modern çalışma imkanları ve modern eğitim olanakları sunamazsanız istenen sonuçları elde
edilmesinin mümkün olmayacağı
açıktır.
O yüzden bütçenin büyütülmesi,
etkili bir kulüp yönetim sisteminin oluşturulması, kulübün uzun
vadeli planlamalar ile yönetilmesi
önem taşıyor.Sporcu altyapısına
yapılan yatırım ancak sabır ile başarabilecek, hemen sonuç vermesi
mümkün olmayan uzun vadeli bir
süreçtir.Sabırsızlık ile sağlıklı bir
alt yapının oluşturulması ve işletilmesi mümkün değildir.
Transfer günlük, alt yapı gelecektir.Artık tüm kulüplerin altyapı
sistemlerini daha etkili ve işler
hale getirmesi bu alanda uzun vadeli planlamalar ile gerekli yatırımları yapması, istikrarlı bir
tarama ve eğitim sistemi kurması,
pilot takım uygulaması gibi tutarlı
politikalar geliştirilmesi, cesur ve
kararlı bir şekilde genç sporculara
A takım kadrolarına şans vermesi,
yönetim ve taraftarların onlara
güvenmesi, desteklemesi ve sabır
göstermesi gerekir.
Genel olarak baktığımızda ise,
Her zaman söylediğimiz ve devamlı söylemekten bıkmayacağımız sözümüz.
Kulüplerin ve camiaların yaşamasının temeli ,
Temele inmektir..
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