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Sayfa 8’deİsmet TOPALOĞLU

BULGARİSTAN  
SEÇİMLERİ

Bulgaristan’da seçimlere  
korona virüs darbesi…
¥   KOVİD-19 salgını ile il-
gili durumda düzelme ol-
mazsa Mart 2021’de yapıl-
ması gereken parlamento 
seçimleri mayıs ayına ertele-
nebilir. Merkez Seçim Ko-
misyonu (ZİK) Sözcüsü 

Tanya Tzaneva, basına yap-
tığı açıklamada, salgının ya-
yılmasında bir düzelme kay-
dedilmemesi durumunda 
seçimlerin ertelenmesinin 
de gündeme getirileceğini 
bildirdi.  n 5’te

¥  SIRBİSTAN Savunma Ba-
kanlığı’ndan yapılan açıkla-
mada ise Sırbistan'ın özellikle 
donanım ve modernizasyon 
alanlarında savunma iş birli-
ğini geliştirmeyi amaçladığı 

ve bu hususta ilerleyen dö-
nemde çalışmaların yoğunlaş-
tırılması noktasında tarafların 
mutabık olduğu kaydedildi. 
Açıklamada, iki ülkenin bu-
güne kadar ortak tatbikatlara 

katıldığı hatırlatılırken eğitim 
alanında da karşılıklı başarılı 
adımlar atıldığı ifade edildi. 
Sırbistan ile Türkiye arasında 
savunma alanındaki iş birliği-
nin daha da gelişmesini he-

deflediklerini kaydeden Sa-
vunma Bakanı Nebojsa Stefa-
novic, Sırbistan'ın askeri taraf-
sızlık ve dengeli bir savunma 
politikası izlemeye devam 
edeceğini vurguladı. n 8’de

Ankara ve Belgrad’ın 
savunma kardeşliği…
Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, Türkiye'nin 

yalnızca Balkanlar'ın batısında değil, küresel barış ve 
refahın korunmasına da önemli katkı sunduğunu ifade etti

¥   Başkent Ti-
ran’da toplanan 
onlarca kişi, polisin 
dur ihtarına uyma-
dığı için öldürülen 
genç için sokaklara 
döküldü. Protesto-
cular, İçişleri Ba-
kanı Sandër Lles-
haj’ın istifasını 
istedi.  n 5’te
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TİRAN’I KARIŞTIRAN 
protesto gösterileri

Romanya'daki seçimden  
koalisyon hükümeti çıktı

¥   ROMANYA'DA yapılan par-
lamento seçiminin resmi olma-
yan sonuçları Merkez Seçim Bü-
rosu tarafından açıklandı. 
Seçimin galibi olan Sosyal De-
mokrat Parti (PSD), milletvekil-
lerinin yüzde 30,7'sini, senatör-
lerin de yüzde 30,4'ünü alarak 
yarışı birinci bitirdi  n 5’te

¥  SIRBİSTAN Cum-
hurbaşkanı Aleksan-
dar Vucic, "Kosova'nın 
bağımsızlığına dair 
anlaşmayı imzalasam 
Nobel Barış Ödülü ala-
cağımı garanti ede-
rim" dedi. n 5’te

Vucic: Kosova'yı tanırsam  
Nobel Barış Ödülü alırım

MİDİLLİ’DEKİ  
göçmenler için 

merkez yapılıyor
¥  AVRUPA Birliği (AB) ile Yu-
nanistan, Midilli Adası'nda 
göçmenler için yeni bir kabul 
merkezi kurulmasını amaçla-
yan ortak plan üzerinde anlaş-
maya vardı. n 3’te
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ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkan-
lığı (TİKA) son 5 yılda 

engelliler için toplam 5 bin 
330 ekipman ve protez des-
teği sağladı. TİKA'dan yapı-
lan açıklamaya göre, TİKA, 

dünyanın farklı coğrafyala-
rındaki engelli bireylerin çe-
şitli ihtiyaçları konusunda 
destek oldu. Son 5 yılda farklı 
ülkelerdeki görme engelliler 
için 358, işitme engelliler için 
195 ve ortopedik engelliler 
için 4 bin 777 ekipman ve 
cihaz desteği sağlandı. Tİ-
KA'nın ilk olarak Bosna Her-
sek’te başlattığı ve 

Arnavutluk, Karadağ, Kosova 
ve Makedonya’da yürüttüğü 
"Engelimi Türkiye ile Aşıyo-
rum" programı, özel eğitim 
uygulamaları, özel eğitim ih-
tiyacı olan öğrencilere yönelik 
sosyal ve kültürel faaliyetler, 
bu alana yönelik öğretmen 
yetiştirme faaliyetleri, özel 
eğitim ihtiyacı olan bireylere 
verilen mesleki eğitim prog-

ramlarını ve bu programlara 
katılımın sağlanmasını kapsı-
yor. Program kapsamında Ro-
manya'nın başkenti Bükreş’te 
yürütülen çalışmalarda da 
İşitme Engelli Öğrencilere Yö-
nelik Meslek Atölyesi ile Otis-
tik Spektrum Bozuklukları 
olan çocuklar için Çok Du-
yulu Stimülasyon Odası ku-
ruldu. (AA)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) son 5 yılda 
engelliler için toplam 5 bin 330 ekipman ve protez desteği sağladı

TİKA Balkanlar’da da  
engellilerin yanında

Üsküp’teki kurumlar  
"maviye" büründü…

ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya'nın 
başkenti Üsküp'teki 
bazı kurum binaları, 

20 Kasım Dünya Çocuk 
Günü dolayısıyla 
mavi renge bü-
ründü. Çocuk 
haklarının ge-
liştirilmesine 
yönelik sembo-
lik bir jest ola-
rak başkentteki 
bazı kamu ve özel 
binalar dün gece mavi ışık-
larla aydınlatıldı. Söz ko-
nusu kamu ve özel binalar 
arasında Üsküp'teki hükü-
met ve meclis binaları, Bir-

leşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF) 
Üsküp ofisi, Avrupa Birliği 
(AB) Üsküp ofisi, Eğitim ve 
Bilim Bakanlığı, Arkeoloji 
Müzesi, Çağdaş Sanat Mü-
zesi ve Halkbank binası da 

yer alıyor. UNICEF 
Üsküp Ofisi’nden 

yapılan açıkla-
mada, Dünya 
Çocuk Gü-
nü'nün bu yıl 
yeni tip korona 

virüs gölge-
sinde kutlandığı 

ifade edilerek, söz 
konusu salgının toplum-
daki eşitsizlikleri ortaya çı-
kardığı ve çocukların gizli 
mağdur olma riski taşıdığı 
kaydedildi. (AA)

Y.E.E,  Yeni Pazar'da 
"Türkçe bilim sınıfı" açtı
YENİ PAZAR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

AK Parti Ankara İl 
Başkanlığı, Yunus 
Emre Enstitüsü 

(YEE) ile yapılan protokol 
gereği, Sırbistan'ın Sancak 
bölgesindeki Yeni Pazar 
şehrinde bulunan Stevan 
Nemanja İlköğretim Oku-
lu’nda "Türkçe bilim sı-
nıfı" açtı. Yeni Pazar 
Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen programa, İl 
Başkan Yardımcısı Meh-
met Yılmazer'in yanı sıra 
İl Gençlik Kolları Başkanı 
Burak Yıldız, Pursaklar, 
Sincan ve Mamak beledi-
yelerinin temsilcileri ile 
Yeni Pazar Belediye Baş-
kanı Nihat Bisevac katıldı. 
Yılmazer, programda yap-
tığı konuşmada, "Türkçe 
bilim sınıfı" projesini, iki 
ülke arasındaki ilişkileri 
güçlendirmek adına atıl-
mış bir adım olarak nite-

lendirdi. Sırbistan'ın her-
hangi bir köşesinde yeni 
projelere imza atmak iste-
diklerini aktaran Yılma-
zer, "Türkçe bilim sınıfını 
Yeni Pazarlı gençlere ar-
mağan ediyoruz. Balkan-
lar’da yaşayan halkla 
birlikte bir gelecek inşa 
etmek istiyoruz." dedi. 
Türk halkının, bu toprak-
larda yaşayan milletlerle 
ortak değerlere sahip ol-
duğunu anımsatan Yılma-
zer, Türkiye ile Sırbistan 

arasındaki iş birliğinin, 
Balkanların istikrar ve ge-
lişimine katkı sağlayaca-
ğına inandığını belirtti. 
Yılmazer, YEE'nin de ikili 
ilişkilerin gelişimine 
büyük katkı sağladığını 
vurguladı. Yeni Pazar Be-
lediye Başkanı Bisevac da 
bilim sınıfının, bilhassa bi-
lişim teknolojileri konu-
sunda yetenekli gençler 
için çok değerli bir arma-
ğan olduğunu ifade etti. 
(AA)

Üsküp’te efsane şair için tören…

Kuzey Makedon-
ya’nın başkenti Üs-
küp’te, Yahya 

Kemal Beyatlı’nın 136. 
doğum yıl dönümü vesile-
siyle "6. Uluslararası Yahya 
Kemal Beyatlı Türkçe Şiir 

Şöleni" düzenlendi. Kuzey 
Makedonya Anayasa Mah-
kemesi Başkanı Murat, bu-
rada yaptığı konuşmada, 
şairlerin yanında konuş-
maktan büyük bir şeref 
duyduğunu söyledi.
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BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Uluslararası Türk Kültür 
Teşkilatı (TÜRKSOY) 
Genel Sekreteri Düsen  Ka-

seinov, Sırbistan'ın en prestijli 
ödülleri arasında gösterilen Karic 
Kardeşler Ödülü'ne layık görüldü. 
Uluslararası barış, iş birliği ve 
dostluğun pekiştirilmesi amacıyla 
Karic Vakfınca 23 yıldır kültür, 
sanat, bilim, iletişim, ekonomi ve 
insani yardım alanlarında verilen 
ödül, bu yıl Kaseinov'a takdim 
edildi. Kazakistan'ın Belgrad Bü-
yükelçiliği’nde, yeni tip korona 
virüs tedbirleri nedeniyle sınırlı 
bir katılımla gerçekleştirilen ödül 

törenine, Türkiye'nin Belgrad Bü-
yükelçisi Tanju Bilgiç ile Azerbay-
can'ın Belgrad Büyükelçisi Elnur 
Guliyev de katıldı. Kaseinov, 
ödülü Türk dünyasının yazar, sa-
natçı ve kültür insanları adına al-
dığını belirterek, "Gururluyum. Bu 
duygumu, Ankara'daki tüm arka-
daşlarımla paylaşıyorum. Belg-
rad'da bir Türk dünyası insanı 
böyle bir ödüle layık görüldü" 
diye konuştu.(AA)

PODGORİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA), Balkan ülkelerinde 

uyguladığı gıdaya erişim ve iş-
sizliğin azaltılması kapsamında 
yürüttüğü Tarımsal Kalkınma 
Programlarının alt bileşeni olan 
“Ahududu Yetiştiriciliği Projesi” 
ile aile işletmelerinin ekonomile-
rinin iyileştirilmesine katkı sağ-

lamaya devam ediyor. www.ti-
mebalkan.com sitesinin haberine 
göre; TİKA, Karadağ’da göçün 
azaltılması, istihdam ve gıdaya 
erişim gücünün kazandırılma-
sına yönelik uyguladığı diğer ta-
rımsal üretim projelerinin 
yanında meyve üretiminin geliş-
tirilmesi kapsamında daha önce 
desteklediği 320 aileye 10 aile 
daha ekleyerek, toplamda 330 
aile işletmesini tarımsal üretime 
dahil etti.

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in son kadısı 
Becir Efendi'nin eşi Nimeta 
Jahic, 99 yaşında hayatını 

kaybetti.  Nimeta Jahic'in oğlu 
Munir Jahic, annesini kaybettikle-
rini belirterek birkaç ay önce 99 
yaşına giren annesinin cenazesi-
nin Saraybosna'da defnedildiğini 
söyledi. Jahic, annesinin Saray-
bosna'daki evlerinde öldüğünü 
ifade etti. Babası eski bir Osmanlı 
paşası olan Nimeta, aynı za-
manda Bosna Hersek'in son kadı-
sının da eşiydi. Kosova'nın 
Prizren şehrinde yaşayan bir Türk 
ailesinin kızı olarak 1922'de dün-
yaya gelen Nimeta, kadı olan Boş-
nak eşinin Prizren'deki görevi 
sırasında evlenip daha sonra 
Bosna Hersek'e yerleşmişti. Bosna 

Hersek'e gelin gelmiş bir Türk ka-
dını olan Nimeta, Türkçenin yanı 
sıra Arnavutça ve Boşnakça da bi-
liyordu. Hem Prizren'de hem de 
İstanbul'da eğitim alan Nimeta 
Jahic, daha önce verdiği bir röpor-
tajda, Osmanlı paşası olan babası-
nın Mustafa Kemal Atatürk ve 
Fevzi Çakmak ile arkadaş oldu-
ğunu ve hala babasının apoletle-
rini, kemerini ve bastonunu 
sakladığını anlatmıştı. Bosna'daki 
savaş döneminde  Saraybos-
na'daki tünelden geçerek yardım 
için Türkiye'ye giden Nimeta, 
Türklerin savaşta Boşnaklara çok 
yardım ettiğini ve bundan dolayı 
her daim Türk halkına duacı ol-
duğunu söylemişti. Jahic, Bosna 
Hersek'e yaptığı ziyaretlerde Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'la da bir araya 
gelmişti. (AA)

BRÜKSEL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 
Avrupa Birliği (AB) ile Yuna-
nistan, Midilli Adası'nda göç-
menler için yeni bir kabul 
merkezi kurulmasını amaçla-
yan ortak plan üzerinde an-
laşmaya vardı. AB 
Komisyonu’ndan yapılan 
açıklamaya göre, taraflar mer-
kezin inşa edilmesi, adaya 
gelen göçmenlerin yönetimi, 
iltica ve dönüş prosedürleri-
nin hatasız yapılması ve 
uyum tedbirleri, AB yasala-
rına uygun kabul koşulları, 
merkezde çalışacak persone-
lin eğitimi gibi konularda 
bugün protokol imzaladı. An-
laşma, AB tarafından, Midilli 
Adası'ndaki Moria kampının 

eylül ayında çıkan yangından 
sonra kullanılamaz hale gel-
mesinin ardından yeni bir ba-
rınma yeri kurulması için 
önemli bir adım olarak nite-

lendiriliyor. Merkezin, Eylül 
2021'e kadar açılması öngörü-
lüyor. AB, Yunanistan'a 
Sisam, İstanköy  ve İleryoz  
adalarında daha küçük 3 ayrı 

kabul merkezi kurulması için 
geçen ay 121 milyon Euro fon 
tahsis etmişti. Bu üç merkezin 
de Eylül 2021'e kadar açılması 
planlanıyor. (AA)

Avrupa Birliği (AB) ile Yunanistan, Midilli Adası'nda göçmenler için yeni bir 
kabul merkezi kurulmasını amaçlayan ortak plan üzerinde anlaşmaya vardı

AB ile Yunanistan Midilli Adası'nda  
yeni göçmen kabul merkezi kuracak

Son kadının eşi vefat etti

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te yeni tip 
korona virüs (Kovid-19) 
salgını ile mücadele 

kapsamında Çin'den solunum 
cihazları tedariki hakkında 
yürütülen soruşturmanın ar-
dından, aralarında  Bosna 
Hersek Federasyonu (FBIH)  
Başbakanı Fadil Novalic'in de 
bulunduğu 4 kişi ve 1 firma 
hakkında iddianame hazır-
landı. Bosna Hersek Savcılı-
ğından yapılan açıklamaya 

göre, Novalic'in yanı sıra 
FBIH Maliye Bakanı Jelka Mi-
licevic, eski FBIH Sivil Ko-
ruma Müdürü Fahrudin 
Solak, tedarikçi "Srebrena Ma-
lina" isimli firma ve firma sa-
hibi Fikret Hodzic şüpheliler 
arasında yer alıyor. Hazırla-
nan iddianamede, Milicevic 
görevi kötüye kullanmakla 
suçlanırken, diğer 3 isim ve te-
darikçi firmanın yolsuzluk, 
görevi kötüye kullanmak, rüş-
vet, kara para aklamak, delil 

karartmak, resmi belgede sah-
tecilik yapmaktan ceza alma-
ları isteniyor. Bosna 
Hersek'teki iki entiteden biri 
olan FBIH hükümetinin, 
kamu ihalesi açmadan bahsi 
geçen tedarikçi firma üzerinde 
solunum cihazı satın alması, 
ülkede tartışmalara neden ol-
muştu. Yaklaşık 5 milyon avro 
değerindeki 100 cihazın ve 1 
milyon avro değerindeki ko-
ruyucu ekipmanın tedarik 
edilmesiyle ülke kaynakları-

nın kötüye kullanıldığı iddia 
edilmişti. Öte yandan, Çin 
menşeli solunum cihazlarının 
Kovid-19 hastalarının tedavi-
sinde etkili olmadığı ve ayıca 
"Srebrena Malina" firmasının 
sağlık ekipmanı ithalatı için 
ruhsatının bulunmadığı öne 
sürülmüştü. Savcılık açıkla-
masında ayrıca, cihazların te-
dariki ve dağıtımıyla ilgili 
başka şahıslar hakkında da so-
ruşturmaların sürdüğü bildi-
rildi. (AA)

BOSNA’DA 
SOLUNUM  
CİHAZI  
İDDİANAMESİ 
HAZIRLANDI…

TÜRKSOY Genel Sekreteri  
Kaseinov Belgrad’da ödül aldı

Karadağ’da tarıma destek

Taşlı bir yolda ilerler-
ken arabayı hangi 
taşın devireceğini ön-

ceden kestirebilmek zordur. 
Hele hele Bulgaristan gibi 
nefes almakta zorlanırken, 
içinden çıkılmaz bir buna-
lıma düşen hükümetin ne 
zaman düşeceğini kestirmek 
ise hiç de kolay değildir.  
Son altı ayda sokaklarda her gün 
Başbakan B.Borisov’un istifası 
beklendi. Ne var ki o gün bir türlü 
gelmedi. 
Kasasının anahtarını kaybetmiş 
biri gibi davranan başbakan, iç ne-
denler yüzünden istifa etme utan-
cını tam atlattım, artık seçime 
gidiyoruz mart-2021’de derken, 
arabanın tekerleğine yeni bir kös-
tek takıldı. O da Kuzey Make-
donya Cumhuriyeti ile ilişkiler bir 
anda tosladı. Bu işler nasiptir, dış 
siyaset yüzünden iktidardan düş-
mek varmış diyeceğiz, çünkü 
başka söz kalmadı. 
Bu haberin yorumu noktalanma-
dan, Brüksel’den bildiren MIA – 
ajansı, “Bulgaristan 6 Batı Balkan 
ülkesinin hepsinin de Avrupa Bir-
liği yolunu kesti” haberi yayın-
landı. 
Haber: “Tarihin yanlış yorumlan-
masına ilişkin tüm denemelere 
son verilsin.” Görüşmeye katılan 
26 ülke temsilcisinin hiç biri Bul-
garistan’ın bu teklifini kabul et-
medi. 
8 Aralık tarihine kadar uzlaşmaz-
lıklar aşılamazsa, eski Yugoslav-
ya’nın dağılmasından ayrılan 6 
devletle AB üyelik dosyaları açıl-
mayacak. 
Görüşmeler Büyük Elçiler düze-
yinde yapıldı. 10-11 Aralık gün-
leri yapılacak Avrupa Konseyi 
Bakanlar Kurulu Toplantısı hazır-
lık toplantısı böylece yolları kesil-
miş oldu ve dağıldılar.  
Zirve toplantısı daha hazırlık top-
lantısında ipleri kopardı. Bulgaris-
tan 2 hafta önce Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti’nin 
(KMC) Avrupa Birliği üyeliği için 
görüşmelerin başlamasına zaten 
“veto” koymuştu. Böylelikle Ar-
navutluk’un AB üyeliği görüşül-
meleri de stop etti.  
Bulgar diplomasisi ilk kez bu 
kadar başarısızdır. Türkçemizde 
çam devirmek olarak geçen, ulus-
lararası ilişkilere pot kırmak şek-
linde girmiş olan, bu patavatsız 
davranış, iktidardaki Avrupacı 
GERB partisi ile ortakları olan 
aşırı Bulgar milliyetçilerinin 
sözüm ona “yurtsever cephesi” ta-
rafından 2018’den beri izlenen 
devletin dış politikası toslattı.  
Bu durumda en adil olan hüküme-
tin istifa etmesi ve AB siyasetine 
devam edebilmek için yeni bir ka-
bine kurulmasıdır. 
Bulgaristan’ın yalnız dış politika-
sını değil, iç siyasetini de kazala-
rın en büyüğüne sürükleyen 
VMRO, NFSB gibi Bulgaristan 
aşırı milliyetçi faşistlerinin hükü-
metten düştükten sonra parti ola-
rak yasaklanması hatta 
Bulgaristan siyasetine katılmaları-
nın kesin yasaklanması günü gel-
miştir. Faşist partilerin tamamına 
2021 seçimlerine katılmalarına 
hemen özel yasak getirilmelidir.  
Bulgaristan’ın Makedonya siya-
seti şovenizm yumurtlamıştır. 
2018’in ilk yarısında Avrupa 
Konseyi Sofya Dönem Toplantı-
larına Bulgaristan ev sahipliği 
yaptı. Batı Balkanların Avrupa 
Birliği’ne davet edilmesi inisiyati-
fini başlatmıştı. Aynı yılın Tem-
muz ayında 28 Avrupa Birliği 
ülkesi Başbakanları ile Batı Bal-
kan ülkeleri Başbakanları Sofya 
Kültür Sarayında Avrupa Konseyi 
Zirve Görüşmesine toplandı. Be-
lirlenen ödevler arasında, ilk sı-
rada Makedonya Cumhuriyeti ve 
Arnavutluk olmak üzere, aşamalı 
bir şekilde, Batı Balkanlardan 6 
devletin Eski kıtayı da katarak ge-
nişlemesi yolunu güya açılmıştı.  
142 yıllık III. Bulgar devleti tari-
hinde bu zirve Bulgaristan’da dü-
zenlenen en büyük siyasi 
forumdu. Bu toplantıya 24 Başba-
kan katıldı. Başbakan Borisov ve 
hükümet ortakları kanatlanmış, 
son üç yılda sanki uçuyordu.  
Görülen ön hazırlıklar. 
2017’den beri Bulgaristan dış si-
yasetinin düğüm noktası Make-

donya sorunu oluşturdu. 1992’de 
Bulgaristan Makedonya devlet 
egemenlik ve bağımsızlığını ilk 
tanıyan ülkelerden biri olsa da, 
diploması açısından “Makedon 
kimliğinizi, Makedon dilini ve 
Makedon tarihini” tanımıyoruz di-
yerek ilişkilerin derinleşmesini 
frenlemişti. Oysa bir devletin ege-
menliğini resmen tanımak, onun 
toprak bütünlüğünü, bayrağını, di-
lini, tarihini, geleneklerini ve Milli 
kimliğini,  kültürünü tanımak an-
lamına gelir. Dünya diplomasi-
sinde, bir devletin başka bir 
devleti “yarım” tanımasına dün-
yada bir örneği yoktur Bu geliş-
meler derinleşirken KMC 
Birleşmiş Milletlere alındı, NATO 
üyesi oldu, eski Yugoslavya Sos-
yalist Cumhuriyetinden ayrılan 
devletlerin hepsi tarafından ta-
nındı.  
Yunanistan’la ilişkilerde beliren 
yeni problemler ise, Makedonya 
Cumhuriyetinin ismi ve tarihsel 
kahraman Aleksandır Makedons-
ki’nin /Büyük İskender/ “Yunan 
mı yoksa Makedon mu kimlikli?” 
şeklindeydi. “Makedonya Yunan-
dır Yunan kalacaktır” iddiaları 27 
yıl sonra görüşmelerle aşıldı. 17 
Haziran 2018’de Atina Meclisi 
Presen’de imzalanan ikili Atina 
Üsküp anlaşmasını onayladı. Ma-
kedonya Cumhuriyeti “Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti” adını 
aldı. Halen Atina KMC’nin AB 
üyeliğine engel olmuyor, NATO 
üyeliğini de destekledi. 
Bulgaristan, Makedonya konu-
sunda da totalitarizm siyasetinden 
kopamadı. 
Brüksel görüşmelerinde KMC 
üyeliği dosyası rafa kaldırılmaya 
hazırlanırken, Üsküp hükümeti 
ünlü avukat, eski başbakan, Vlado 
Buçkovski’yi özel yetkilerle Sof-
ya’ya gönderdi. Görüşmelerine 
başlamazdan önce BGDNES 
ajansına bir demeç veren Buç-
kovski şöyle dedi: 
“İki halk geçmişte beraber olduk-
ları gibi gelecekte de beraber ola-
caklardır. Makedonların özgür 
yaşama ve her Avrupalı gibi ger-
çek bilgi sahibi olma hakkı vardır. 
Bizim kendimize Makedon deme, 
istediğimiz dilde konuşma, sürekli 
yalan kazanında kaynatılmaya son 
verme, öteki halklara karşı düş-
manlık duygularıyla yetiştirilmeye 
son verilmesini isteme hakkımız 
vardır. Düşmanlık körükleyenle-
rin Avrupa’da yeri yoktur.” 
GERB partisinin Avrupa Parla-
mentosu milletvekili ve görüşme-
lere katılan Lübomir Küçükov bu 
diyalogta durgunluk yaşanması 
sebeplerini açıklarken, “Bulgaris-
tan Makedonya’ya bir toprak par-
çası olarak bakıyor, oradaki 
Makedon haklını görmüyor.” 
Dedi ve “Tarihe dönük diyalog 
yürütenler, geleceğe bakmak iste-
miyor, tarihte ve gelecekte yalnız 
kendilerini görüyorlar” vurgusu 
yaptı. 
Konu, Bulgaristan’ı alabildiğine 
çalkalıyor. Tepkilerin Batı Bal-
kanları baştanbaşa sarma tehlikesi 
büyüyor. Bulgaristan Müslüman 
Türklerini, soydaşlarımızı, dış ül-
kelerdeki kardeşlerimizi ve ülkede 
diğer azınlıklarla ilgileri yeni bi-
çimde devam eden eriterek özüm-
seme siyasetini direk olarak 
etkiliyor. Bunun son örneklerini, 
Sofya meclisinin 2017’den sonra 
Makedonya konusunda kabul et-
tiği karar ve deklarasyonlarda da 
görüyoruz. 
24 Kasım 2020 günü Bulgar ba-
sını “Faktor” bg.’de Çavdar Miri-
nov imzalı bir yazı Sofya 
hükümetinin “Makedonya konu-
sunda Todor Jivkov’un baskı ya-
parak özümseme siyasetini” 
yürütüyor, yazdı. İşte bir alıntı da 
buradan: 
“Bulgaristan Makedonların ‘Bul-
garlaşmasını’ bekliyor. Bu T. Jiv-
kov zamanında izlenen siyasetti. 
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Eğitime yoğun katılım gös-
teren Kosovalı veteriner 
hekimler, gelişen tekno-

loji ve pandemi sürecinde gün-
cel bilgilerini meslektaşları ile 
paylaştılar. Eğitimin açılışı Ko-
sova Tarım Bakanı Yardımcısı 
Nehat Ramadani, Türkiye'nin 
Priştine Büyükelçisi Çağrı Sa-
kar, TİKA Balkanlar ve Doğu 
Avrupa Dairesi Başkanı Dr. 
Mahmut Çevik, Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği Merkez Kon-
seyi Başkanı Ali Eroğlu, Ko-
sova Veteriner Hekimleri Odası 
Başkanı Dr. Arben Sinani, Lala-
han Uluslararası Hayvancılık 
Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürü Dr. Engin Ünay, Etlik 
Veteriner Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Dr. Cevdet Yaralı ve 80’nin 
üzerinde Kosovalı veteriner he-
kimin katılımıyla 
gerçekleşti.TİKA Balkanlar ve 
Doğu Avrupa Dairesi Başkanı 
Çevik programda yaptığı ko-
nuşmada, “TİKA’nın Balkanlar 
ve Doğu Avrupa ülkelerinde 

gerçekleştirmiş olduğu prog-
ram ve projelerin bir yenisini 
uyguluyoruz. Özellikle Koso-
va’da 2004 yılında, 16 yıl önce 
kurulan TİKA, bu bölgede bu 
ülkede şüphesiz her sektörde 
olduğu gibi gıda, tarım ve hay-
vancılık alanında da bir dizi ya-
tırım yapmış, önemli projeleri 
hayata geçirmiştir” dedi. Etlik 
Veteriner Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Dr. Cevdet Yaralı ise, “Covid-
19’a karşı anti serum çalışması 
yürüttük. Bu amaçla inaktive 
edilmiş virüsü tavşan ve atlara 

verdik. Hem tavşanlarda hem 
atlarda başarılı bir şekilde vi-
rüsü öldürebilen immünglobu-
lin üretmeyi başardık. Şu anda 
son aşamadayız. Bu hastalık 
hayvanlarda olsaydı bu anti se-
rumumuzu çok rahat kullana-
bilirdik. Fakat insanlarda kulla-
nacağımız için son bir 
saflaştırma yapacağız. Çok kısa 
zamanda insanlarda kullanıla-
bilir hale gelecek. Yine TİKA 
aracılığıyla bölgesel ikili işbir-
liği yapalım ve beraber çalışa-
lım” dedi. Kosova Veteriner 
Hekimleri Odası Başkanı Dr. 

Arben Sinani ise konuşma-
sında, “Sayın Priştine Büyüle-
çisi, TİKA Koordinatörü, TİKA 
Daire Başkanı ve tüm katılımcı-
lara selamlarımı iletiyorum. 
Odamız Aralık 2000’de kurul-
muştur. Amacımız sahada ve-
teriner hekimlik mesleğini icra 
edenlerin çıkarlarını korumak 
ve eğitim vermektir. Türki-
ye’nin veteriner hekimlik ala-
nında çok sayıda uzmana sahip 
olduğunu biliyoruz. Bu ne-
denle Türkiye’deki veteriner 
hekimler ile bağlantı kurmak 
istedik ve bunu TİKA’nın Priş-
tine Ofisi aracılığıyla gerçekleş-
tirdik” dedi. "Tecrübe Payla-
şımı Online Eğitim Programı" 
kapsamında Kosovalı veteriner 
hekimlerine süt sığırcılığında 
bakım, besleme ve sürü yöne-
timi; sığırlarda metabolik has-
talıklar ve mücadelesi; sığır-
larda üreme verimliliğinin 
artırılması ve döl verimini etki-
leyen hastalıklar; buzağılarda 
ishal sendromu; küçükbaş hay-
vanlarda bakım, besleme ve 
sürü yönetimi; başlıca arı hasta-
lıkları ve zararlıları ile müca-
dele gibi konularda eğitimler 
verildi.(AA)

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 
Kosova Sağlık Sendikaları Fede-
rasyonu Başkanı Blerim Syla 
yaptığı açıklamada, bu yıl sağ-
lık çalışanlarının ülkeden ay-
rılma taleplerinin devam 
ettiğini aktardı. Görevden ay-
rılma taleplerinin arttığına dik-
kat çeken Syla, "Bu insanları işe 
alan ajanslar sürekli çalışıyor ve 
talep artıyor. Ülkedeki durum 
çok kırılgan" dedi.Sağlık çalı-
şanlarını ülkeyi terk etmeye iten 
başlıca nedenlerin çalışma ko-
şulları, uzmanlıklar ve düşük 
ücretler olduğunu kaydeden 
Syla, Covid-19 salgınının sona 
ermesinden sonra bile sağlık ça-
lışanlarının ülkeyi terk etme ta-
leplerinin devam edeceğini 
sözlerine ekledi.Ülkedeki siyasi 
aktörlerin sağlığı ön planda tut-
madığına işaret eden Syla, "Ko-

sova'daki mevcut siyasete bak-
tığımda iyimser değilim. Politi-
kacılarımızın pandemiyi 
unutacağını ve buna öncelik 
vermeyeceğini biliyorum. Dok-
tor ve hemşerilerin kaçışını dur-
durmak için birlikte hareket 
etmeliyiz" ifadelerini kullandı. 
Kosova Tabipler Odası Başkan 
Yardımcısı Naser Gjonbalaj ise 
yaptığı açıklamada, bu yıl 
içinde doktorların ülkeyi terk 
etmek için 93 talepte bulundu-

ğunu bildirdi. Ülkeyi terk etme 
trendinin bu yıl da devam etti-
ğine vurgu yapan Gjonbalaj, is-
tihdam başvurularının ağırlıklı 
olarak Almanya'dan geldiğini 
belirtti. Ülkedeki durumu ve 
sağlık seviyesini yetersiz bulan 
doktorların başka ülkelerde iş 
bulmak için ülkeyi terk ettiğini 
kaydeden Gjonbalaj, sağlık çalı-
şanlarının işten ayrılmasının 
ülke için bir sorun haline geldi-
ğini vurguladı. (AA)

Kosova’nın Geleceği 
için Yeni İttifak Partisi 
AKR’nin, Hoti Hükü-

metinin düşmesinden yana 
olduğu açıklandı. www.ko-
sovaport.com sitesinden alı-
nan bilgilere göre; AKR 
Genel Başkanı Behgjet Pacol-
li’nin Danışmanı Naim Mur-
seli, sosyal medya 
hesabından yaptığı payla-
şımda, “Yalnızca birlikte ha-

reket eden bir muhalefet Ko-
sova’da yeni seçimlerin 
önünü açabilir. Bu hükümet  
güvenilirliğini kaybetti ve 
vatandaşlar, göreve gelecek 
yeni hükümeti büyük bir he-
vesle bekliyor. Bu durumda 
muhalefetin iradesi olmadan 
Cumhurbaşkanı seçilemez. 
AKR bu hükümetin düşürül-
mesini destekleyecek” ifade-
lerine yer verdi.

DEGGENDORF 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Almanya’nın Bavyera eya-
letinde bulunan Deggen-
dorf bölgesinde; Türk, 

Alman ve Kosova polisinin işbir-
liği ile gerçekleştirilen ortak ope-
rasyon sonucu Türkiye merkezli 
çağrı merkezi çetesi çökertildi. 
Münih Emniyet Müdürlüğü’nün 
Türk emniyet güçleriyle ortak-
laşa başlattığı operasyon ile Tür-
kiye merkezli çağrı merkezi çe-
tesi çökertildi. 
www.kosovaport.com sitesinin 
haberine göre; Türkiye’de dolan-
dırıcılık üzerine kurulan çağrı 
merkezine yönelik Kasım ayı so-
nunda başlatılan operasyonda, 

yıllardır sahte piyango, borsa, 
şans oyunları ve bol kazançlı iş 
teklifleri ile kişileri dolandıran 9 
şüpheli tutuklandı. Çağrı merke-
zinin operatörleri ise Kosova’da 
yakalanarak gözaltına alındı. Çö-
kertilen çağrı merkezi çetesinin 
100 milyon Euro’luk mallarına el 
konduğunu açıklayan Münih 
Emniyet Müdürlüğü, Türkiye’de 
toplam 48 konut ve iş yeri ara-
ması ve çok sayıda tutuklama 
yapıldığını bildirdi. Münih Em-
niyet Müdürlüğü, çetenin Türki-
ye’de bir çağrı merkeziyle işbir-
liği yaptığını tespit ettiklerini 
aktararak; Türkiye’de çeteye dö-
nük yapılan baskınlarda 1,5 mil-
yon Euro, 200 bin ABD Doları, 
beş kilo altın, 41 adet lüks araç, 3 

otel ve 80’den fazla daire ve ofise 
el konduğunu açıkladı. Polis, ele 
geçirilen servetin, çetenin dolan-
dırdığı kişilerin zararını karşıla-
yıp karşılamayacağı ise uzman-
ların incelemesi sonucunda 
belirleneceğini bildirerek, vatan-
daşları bol kazanç vadeden ilan-
lara karşı dikkatli olmaları konu-
sunda uyardı.

Doktorlar ülkeyi terk  
etmeye devam ediyor

Bavyera’da 3 ülkeden ortak çete operasyonu

TİKA’dan Kosovalı veteriner  
hekimlere online eğitim desteği

ANKARA 
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Kültür ve Turizm Bakanı 
Ersoy ve Kosova Cum-
huriyeti Kültür, Gençlik 

ve Spor Bakanı Vlora Dumoshi 
arasında Bakanlık binasında 
"Hükümetlerarası Sinemato-
grafik İş Birliği" anlaşması im-
zalandı. Bakan Ersoy, Türkiye 
ve Kosova Cumhuriyeti'nin ta-
rihsel ve kültürel bağlarının 
çok eskiye dayandığını ifade 
ederek, "Halklar birbirini ken-
dine çok yakın hissediyor, kar-
deş gibi görüyor. Ortak değer-
lerimiz gastronomiden diğer 
birçok kültürel faaliyetlerde 
benzer yönlerimiz var." diye 
konuştu. TİKA tarafından da 
bu bağlamda ilişkileri kuvvet-
lendirmek, ortak tarihi geçmişi 
daha kuvvetli hale getirmek 
için birçok projenin desteklen-
diğini belirten Ersoy, bugüne 
kadar 665 projenin TİKA tara-
fından gerçekleştirildiğini söy-
ledi. Ersoy, iki ülke arasında 
ortak mirası temsil eden Os-
manlı döneminden kalma ya-
pılarından kültürel faaliyetler 
ve Kosova'nın ihtiyaç duyduğu 
bazı alt yapı faaliyetlerinin 
TİKA tarafından restorasyonu-
nun ve yapılmasının devam 

edeceğini dile getirdi. Bakan 
Ersoy, şunları kaydetti: "Bugün 
de kültürel alanda yeni bir yol 
daha kat ediyoruz. Hükümet-
ler arası Sinematografik İş Bir-
liği anlaşmasını imzalıyoruz. 
Sinema ve dizi sektörü Türki-
ye'de çok gelişmiş durumda. 
Özellikle dizi filmler konu-
sunda dünyada Amerika'dan 
sonra en büyük dizi film ihraç 
eden ülke Türkiye. Bu vesileyle 
Türkiye halkını, sosyal yaşa-
mını, kültürünü, önemli nokta-
larını coğrafyasını bütün dün-
yaya tanıtma fırsatı buluyor.” 
Kosova Cumhuriyeti Kültür, 
Gençlik ve Spor Bakanı Vlora 
Dumoshi ise anlaşmayla iki 
ülke arasında büyük bir olay 
yaşandığını belirterek, "Bu an-
laşma iki ülke arasındaki ilk 
anlaşma değil. Kosova'nın her 
döneminde bize her türlü şe-
kilde yardımcı olduğunuz için 
teşekkür ediyorum. Ne mutlu 
bize ki bizde de Türk vatandaş-
larımız var. Türkiye'de de bi-
zim Balkanlardan ve  Koso-
va'dan çok vatandaş var. Bu 
vesileyle bu kültür hiçbir za-
man ayrılamaz. Biz de iki ba-
kan olarak ne kadar şanlısıyız 
bu bağlılığa vesile oluyoruz. 
TİKA her zaman yanımızda ve 
olmaya devam edecek" ifade-
sini kullandı. (AA)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Kosova’nın gıda 
güvenliğinde görevli veteriner hekimlere yönelik video konferans yöntemiyle dü-

zenlenen "Tecrübe Paylaşımı Online Eğitim Programı" başarıyla tamamlandı

Ankara ve Priştine’nin 
sinema kardeşliği imzası

AKR  
Hükümetin 

düşmesinden 
yana

AKR  
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düşmesinden 
yana

AKR  
Hükümetin 

düşmesinden 
yana

AKR  
Hükümetin 

düşmesinden 
yana

AKR  
Hükümetin 

düşmesinden 
yana

AKR  
Hükümetin 

düşmesinden 
yana
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Arnavutluk’un başkenti 
Tiran’da polisin dur 
ihtarına uymadığı için 

öldürülen bir gencin vurula-
rak öldürülmesini protesto 
edenler ile emniyet kuvvet-
leri arasında gerginlik ya-
şandı. Başkent Tiran’da 
toplanan onlarca kişi, polisin 
dur ihtarına uymadığı için öl-
dürülen genç için sokaklara 
döküldü. Protestocular, İçiş-
leri Bakanı Sandër Lleshaj’ın 
istifasını istedi. Protestoda 
polis ile protestocular ara-
sında gerginlik yaşandı. Ar-
navutluk İçişleri 
Bakanlığı’nda başlayan olay-
lar daha sonra protestocula-
rın yılbaşı tatilleri öncesi bina 
önüne konan büyük bir ağacı 

ateşe verip devirdiği ve polis-
lere taş fırlattığı Başbakanlık 
binasında da devam etti. Ar-
navutluk Hükümet binasına 
saldıran göstericiler polis 
kordonunu aşarak binanın 
kapılarını kırmaya çalıştı. 
Polis ile göstericiler arasında 

arbede yaşandı. Polisin göste-
ricileri dağıtmak için göz ya-
şartıcı gaz kullandığı 
gerginlikler esnasında göste-
rici ve polisler yaralandı. 
Ölen gençle ilgili sosyal 
medya hesabından açıklama 
yapan İçişleri Bakanı Sandër 

Lleshaj, olayın ülkedeki pek 
çok kesimi etkilediğini belir-
terek “Bugün herkesin bu tra-
jik olaya yol açan koşulların 
tam ve kapsamlı bir açıkla-
masına ihtiyacı var ve so-
rumlu yasal makamlar, 
görevlerini bir an önce gerçe-
ğin ve adaletin hizmetinde 
tamamlamalıdır.” ifadelerini 
kullandı.Başkent Tiran’da so-
kağa çıkma yasağının bulun-
duğu saate denk gelen günde 
25 yaşındaki K.R, polisin dur 
ihtarına uymayarak kaçmaya 
başlamış, kovalamaca sıra-
sında açılan ateş sonucu yara-
lanmış ve kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybet-
mişti. Siyasi partiler, sivil 
toplum kuruluşları ve vatan-
daşların tepkileri üzerine il-
gili polisin tutuklandığı 
açıklandı. (AA)

Başkent Tiran’da toplanan onlarca kişi, polisin dur ihtarına 
uymadığı için öldürülen genç için sokaklara döküldü. Pro-
testocular, İçişleri Bakanı Sandër Lleshaj’ın istifasını istedi
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Romanya'da yapılan parlamento 
seçiminin resmi olmayan so-
nuçları Merkez Seçim Bürosu 

tarafından açıklandı. Seçimin galibi 
olan Sosyal Demokrat Parti (PSD), 
milletvekillerinin yüzde 30,7'sini, se-
natörlerin de yüzde 30,4'ünü alarak 

yarışı birinci bitirdi. Merkez sağdaki 
Ulusal Liberal Parti (PNL) ise millet-
vekili oylarının yüzde 26,1'ini ve se-
natör oylarının yüzde 25'ini aldı. 
Resmi olmayan sonuçlara göre ül-
kede tek başına iktidar çıkamazken, 
Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, PNL 
lideri Ludovic Orban'ı sağ partilerle 
koalisyon görüşmeleri için Cotroceni 

Sarayı'na davet etti. Ülke genelinde 
329 milletvekili ve 136 senatörün be-
lirlendiği seçimde anketler tek parti 
iktidarına ihtimal vermiyordu. Ro-
manya'da Türkler ve Tatarlar için 
birer kişilik milletvekili kontenjanı da 
mevcut. Ülkede 2016'da yapılan mil-
letvekili seçimine katılım yüzde 39'da 
kalmıştı. (AA)

Bülent ÖZGEN

KENTLERDE  
ALTYAPI  

ÇÖZÜMLERİ -1-

Dünya  nüfusunun  büyük 
bölümü kentler de  yaşa-
maktadır ve bu oran gide-

rek artmaktadır.İklim 
değişikliği,yeryüzünde ani ve 
beklenmedik hava olaylarının  ya-
şanmasına neden 
olmaktadır.Kentler,iklim değişik-
liğinin neden olduğu etkilerin en 
yoğun hissedildiği alanlardır. Bu 
etkiler kentler de ısı adasının etki-
sinin artması,hava kirliliği,sıcak 
hava dalgaları ve su kıtliğının ya-
şanması,yağış rejiminin  değiş-
mesi,kurak gün sayısının artması 
,yağmur sularının sel yada taşkın-
lara neden olması  şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Ekosistemler bulun-
dukları ortamlar da insanlara ve 
diğer canlılara  birçok yarar sağ-
lar.Ekosistemlerde devam eden 
doğal süreçlerin bir parçası olarak 
ortaya çıkan bu faydalar  ekosis-
tem hizmetleri olarak tanımla-
nır.Bu hizmetler ekosistemlerin 
düzenleyici olarak görev yaptığı 
,ekosistem süreçlerinden sağlanan 
yararlardır. Kentlerde yapılı alan 
yoğunluğunun fazla olması kent-
leri, iklim değişikliğinin neden ol-
duğu  ani ve beklenmedik hava 
olaylarının olumsuz etkilerini 
azaltmak ve bu kentleri bu etki-
lere dirençli hale getirmek,ekosis-
temlerin  sağladığı  yararları 
korumak ve/veya artirmakla 
mümkündür. Kentler de ekosis-
tem değerlerini ve işlevlerini  ko-
ruyan birbirleriyle bağlantılı  
doğal,yarı doğal ve kültürel alan-
ların  oluşturduğu bir yeşil alan 
ağının (yeşil alt yapı sisteminin) 
sağladığı ekosistem hizmetleri 
iklim değişikliğinin etkilerini 
azaltma da önemli bir rol oynar. 
Yeşil altyapı sisteminin  mekan-
sal planlama sürecinin bir parçası 
haline gelmesi bu sistemi oluştu-
ran bileşenlerin yağış suyu yön-
temi  çözümlerini 
içermesi,kentlerin kırılgan ekosis-
temlerinin korunması,yeşil alan-
lardan sağlanan ekosistem 
hizmetlerinin iyileştirilmesine yö-
nelik akılcı çözümler geliştiril-
mesi kentin iklim değişikliği 
etkilerine dirençli ve dayanıklı 
hale gelmesine olumlu katkılar 
sağlayacaktır. 
 

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

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

YÖNETİMİ 
 
Yeşil altyapısı farklı ölçekler de 
planlanmakta,uygulanmakta ve 

yönetilmektedir.Planlama da 
bölge (akarsu koridorları,doğal 
ekosistemler),havza,kent (kent 
parkları,geniş ağaçlı 
bulvarlar,koruluklar),mahalle( 
mahalle ve semt parkları,bitki-
lendirilmiş sokak ve caddeler) ve 
alan (yağmur bahçeleri,dikey 
bahçeler,yağış suyu bitki şeridi) 
ölçekleri temel alınabilir. 
Yeşil altyapı bileşenlerinin yöne-
timinden temel de yerel ve mer-
kezi yönetim  sorumlu olsa da 
yönetim aşamalarına  sivil top-
lum  kuruluşları,yerel halk ve 
gönüllülerin katılımın sağlan-
ması uygulamaların  benimsen-
mesi ve korunmasına katkı 
sağlamakta ve başarı şansını art-
tırmaktadır.Bunun yanın da  far-
kındalığın arttırılması ve halkın 
bilinçlendirilmesi amacıyla çö-
zümler geliştirilmesiyle kullanı-
cıların yeşil altyapı bileşenlerini  
sahiplenmesi ve koruması sağla-
nabilir. Yeşil altyapının yönetimi 
ayrıca yeşil alanların haritalan-
ması, biyolojik çeşitliliğin belir-
lenmesi,hastalık  ve sırunların 
tespiti ve çözüm önerileri gelişti-
rilmesi ile bakım ve  yönetimi 
konusunda  kurallar tanımla-
makta  ve bu kuralları  içeren 
rehberler hazırlanmaktadır. 
Tokyo,Seattle,Portland,Newyork 
gibi kentler yağış suyu yönetimi  
konusunda başarıı uygulamalara 
sahiptir.Bu kentler de, yağış 
suyu yönetiminde yapılacak uy-
gulamalara karşı yağış suyu yö-
netimi rehberleri 
hazırlanmaktadır. 
Toronto, Newyork, Londra, 
Portland kentlerinde,kent içinde 
kullanılacak yol ağaçlarının tür 
seçimi,dikim,bakım koşulları 
vb.kurallar  ve standartları yol 
ağaçı rehberlerinde belirtilmiştir. 
Kentlerin yeşil altyapı bileşenle-
rinin haritalanması ve bilgi siste-
mine işlenmesi yönetim 
çalışmaları için  önemli veri sağ-
lamaktadır.Özellikle yeşil alan 
ve yol ağaçları envanterinin çı-
kartılması,bu verilerin işlen-
mesi,düzenli aralıklarla 
güncellenmesi,yeşil altyapı yö-
netim çalışmalarını kolaylaştırır. 
Biyolojik çeşitlilik envanterinin 
hazırlanması kentler de biyolojik 
çeşitliliğin korunması ve iyileşti-
rilmesi için alınacak önlemlerin  
belirlenmesini sağlar. Yeşil alan-
ların  yönetimi  sadece yerel yö-
netimlerin sorumluluğunda 
değildir.Özel mülkiyete ait alan-
larda da uygulanması gereken 
kurallar bulunmaktadır.Örneğin; 
otsu bitkilerin ve çimlerin  dü-
zenli aralıklarla biçilmesi,boyla-
rının belirtilen seviyenin altında 
tutulması ,istilacı türlerin gözlen-
mesi ve tespit edilmesi duru-
munda önerilen ekolojik 
yöntemlerle mücadele 
edilmesi,su kaynaklarının kirle-
tilmemesi,vb.kurallarla belirlen-
miştir. Avrupa Komisyonu; 
ekolojik çözümler üreten ve 
yaşam standartlarına saygı göste-
rerek artması yönünde çalışma-
larda bulunan yerel yönetimlerin 
desteklenmesi amacıyla nüfusu  
20.000-100.000 arasında olan şe-
hirler için “Avrupa Yeşil Yap-
rak-Europan Green Leaf”, 
nüfusu 100.000 ’den fazla şehir-
ler için “Avrupa Yeşil Başkent- 
Europan Green Capital “ ödül 
sistemi geliştirilmiştir. Ödül sis-
temine başvurmak isteyen kent-
ler,iklim değişikliğine uyum 
,biyolojik çeşitlilik,doğal kay-
nakların korunması,hava ve su 
kalitesinin iyileştirilmesi,temiz 
enerji ve çevre yönetimi konula-
rında yatırımlar yaparak proje ve 
uygulamalar 
geliştirilmektedir.Yapılan uygu-
lamalar kentlere ekolojik,ekono-
mik ve sosyo-kültürel kazançlar 
sağlamaktadır. Benzer 
şekilde,Yeşil Bayrak Sertifikası 
(Green Flag Certificate) İngilte-
re’deki park ve yeşil alanlar da 
ulusal bir standart oluşturmak 
için 1996 yılında geliştirilmiş ve 
tüm dünyaya yayılmıştır. Ödül 
kapsamında yeşil alanlar  
biyolojik çeşitlilik,sağlık,güven-
lik,bakım,katılımcılık ve yöne-
tim kriterleri açısından 
değerlendirilmektedir. Her 
kentte; Ekolojik nitelikleri yük-
sek,kentsel doku içinde dengeli 
bir dağılım gösteren yeşil altyapı 
sisteminin oluşturulması yapıl-
malıdır.

Bulent1957@hotmail.com

Tiran’da polisle  
halk karşı karşıya

Kovid-19 salgını ile ilgili durumda düzelme olmazsa Mart 2021’de 
yapılması gereken parlamento seçimleri mayıs ayına ertelenebilir
SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan’da yeni tip 
korona virüs salgını 
nedeniyle ülkede, Mart 

2021'de yapılması planlanan 
seçimlerin iki ay ertelenmesi 
gündeme getirildi. Merkez 
Seçim Komisyonu (ZİK) Söz-
cüsü Tanya Tzaneva, basına 

yaptığı açıklamada, salgının 
yayılmasında bir düzelme 
kaydedilmemesi durumunda 
seçimlerin ertelenmesinin de 
gündeme getirileceğini bil-
dirdi. Virüs nedeniyle karan-
tinada bulunan 
vatandaşların nasıl oy kulla-
nabilecekleri konusunda 
"hiçbir netlik olmadığına" 

işaret eden Tzaneva, "Seçim 
yasasında engelli kişilere ta-
şınabilir sandıkta oy kul-
lanma olanağı sağlanmış 
ancak karantinada olanlar 
konusunda durum belli 
değil. Mart sonuna dek vak-
timiz var, salgının duru-
muna göre karar alınabilir." 
dedi. Tzaneva, virüs korkusu 

nedeniyle, seçim yerlerinde 
görev yapacak komisyon 
ekiplerinin oluşturulmasında 
sorunlar yaşanabileceğini de 
sözlerine ekledi. Nüfusu 6,8 
milyon olan Bulgaristan’da 
toplam vaka sayısı 151 bin 
913’e ulaşırken, ölenlerin 
toplam sayısı ise 4 bin 347 
oldu. (AA)

Bulgaristan’daki seçimlerin  
ertelenmesi gündeme geldi

Romanya’da tek başına iktidar yok
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Her insan engelli adayıdır. Bu 
cümleyi yıllar önce duydu-
ğumda, kafamda şimşekler 

çaktığını hatırlıyorum. Yani insanda 
farkındalık sağlamak çok önemli. Öğ-
retmen olarak bu duyarlılığı farkında-
lığı sağlama adına sınıftaki 
öğrencilerime Engelliler Haftası’nı da 
fırsat eğitimine dönüştürerek, tüm öğ-
rencilerden ben de dahil olmak üzere, 
1 saat gözlerimizi kapayalım ve ihti-
yaçlarımızı böyle karşılayalım demiş-
tim. İnanılmaz zordu… Görmeyenlerin 
çektiği sıkıntıları yaşayarak anladık… 
Ertesi gün de yürüme engellileri 1 saat 
anlayalım diye öğrencilerimle beraber 
ihtiyaçlarımızı ayaklarımızı kullanma-
dan yapalım dedik. Yine inanılmaz 
zordu. Daha sonra sokak ve caddede 
yaya yolunda kaldırımda yürürken en-
gelliler buradan nasıl gider diye dü-
şündüğüm sokakları gördüm. 
Kaldırıma park etmiş onlarca araç… 
Mecburen caddeye indiğinde oluşabi-
lecek kazalar… Ne oldu bize? Neden 
bu kadar umarsız, bananeci, nemela-
zımcı olduk? Bizim veya bir yakınımı-
zın, eşimizin, çocuklarımızın engelli 
olabileceğini neden düşünmeyiz? Sivil 
toplum kuruluşlarına ve özellikle bele-
diyelere çok ama çok ciddi sorumluluk 
düşmekte.. 
Engellileri unutmayalım… Unutturma-
yalım… Okuyucularımız yine bir hi-
kâye bekleyebilir düşüncesiyle bir kısa 
öykü paylaşayım. Vaktiyle doğuştan 
gözleri görmeyen iki arkadaş varmış. 
Bir gün gözleri görmeyen arkadaşı te-
laşla ve heyecanla gelmiş ve hemen 
anlatmaya başlamış. 
-Biliyor musun? Bugün rüyamda kuş 
gördüm. 
-Ooo harika. Demiş. Anlat hele neye 
benziyordu? 
-Umuda benziyordu.. 
  
 

BİLGE HOCANIN DERSİ 
 
Bir hikâye daha paylaşayım. 
Bilge hoca, yıllarca yanında yetiştir-
diği öğrencisinin seviyesini öğrenmek 
ister. Onun eline çok parlak ve gizemli 
görüntüye sahip iri bir nesne verip  
“Oğlum” der, “Bunu al, önüne gelen 
esnafa göster, kaç para verdiklerini 
sor, en sonra da kuyumcuya göster. 
Hiç kimseye satmadan sadece fiyatla-
rını ve ne dediklerini öğren, gel bana 
bildir.” Öğrenci elindeki ile çevresin-
deki esnafı gezmeye başlar. İlk önce 
bir bakkal dükkânına girer ve “Şunu 
kaça alırsınız?” diye sorar. Bakkal par-
lak bir boncuğa benzettiği nesneyi 
eline alır; evirir çevirir; sonra: “Buna 
bir tek lira veririm. Bizim çocuk oyna-
sın” der. İkinci olarak bir manifatura-
cıya gider. O da parlak bir taşa 
benzettiği nesneye ancak bir 5 lira ver-
meye razı olur. Üçüncü defa bir semer-
ciye gider: Semerci nesneye şöyle bir 
bakar, “Bu der “Benim semerlere iyi 
süs olur. Bundan kaş dediğimiz süsler-
den yaparım. Buna bir 10 lira veririm.” 
En son olarak bir kuyumcuya gider. 
Kuyumcu öğrencinin elindekini gö-
rünce yerinden fırlar. “Bu kadar de-
ğerli bir pırlantayı, mücevheri nereden 
buldun?” diye hayretle bağırır ve 
hemen ilâve eder. “Buna kaç lira isti-
yorsun?” Öğrenci sorar: Siz ne veri-
yorsunuz?” “Ne istiyorsan veririm.” 
Öğrenci, “Hayır veremem.” diye taşı 
almak için uzanınca kuyumcu yalvar-
maya başlar:  “Ne olur bunu bana 
satın. Dükkânımı, evimi, hatta arsala-
rımı vereyim.” Öğrenci emanet oldu-
ğunu, satmaya yetkili olmadığını, 
ancak fiyat öğrenmesini istediklerini 
anlatıncaya kadar bir hayli dil döker. 
Mücevheri alıp kuyumcudan çıkan öğ-
rencinin kafası karma karışıktır. 
Böylesi karışık düşünceler içinde ge-
riye dönmeye başlar. Bir tarafta elin-
deki nesneye yüzünü buruşturarak 1 
lira verip onu oyuncak olarak görenler, 
diğer tarafta da mücevher diye isim-
lendirip buna sahip olmak için her şe-
yini vermeye hazır olan ve hatta 
yalvaran kişiler.. Bilge hocasının ya-
nına dönen öğrenci, büyük bir şaşkın-
lık içinde başından geçen macerasını 
anlatır. Bilge sorar: “Bu karşılaştığın 
durumları izah edebilir misin?” Öğ-
renci: “Çok şaşkınım efendim, ne di-
yeceğimi bilemiyorum, kafam 
karmakarışık” diye cevap verir. Bilge 
hoca çok kısa cevap verir: “Bir şeyin 
kıymetini ancak onun değerini bileni 
anlar ve onun değeri bilenin yanında 
kıymetlidir.” Her insanın hayatında 
varlığını ve değerini bilen, hisseden, 
fark eden kuyumcular mutlaka vardır. 
Mesele kuyumcuyu bulmaktadır… En-
geller beyinlerdedir değerli dostlar…

Ergun DUR

ENGELLER  
BEYİNLERDEDİR

MEHDİ GURRA 
 

Arnavutların kendi toprakların-
daki refahı adına Osmanlı Dev-
leti’nin varlığının kritik önemi, 

Osmanlı’nın dağılma süreciyle çok de-
rinden hissedilmeye başlanmıştı. Geniş 
bir coğrafyaya yayılan ve yerleşen, Os-
manlı Devleti içinde önemli yönetici ka-
demelerde bulunan Arnavutlar, 
imparatorluğun bir parçası olarak, geri-
lemenin etkisiyle bu büyük ve güçlü 
devlet içindeki etkinlerini de yitirmeye 
ve kendi kabuklarına çekilmeye başla-
mışlardı. Osmanlı Devleti’nin resmi ola-
rak yıkılmasından birkaç yıl önce 
Balkanlarda yaşanan gelişmeler netice-
sinde bağımsızlığını ilan eden Arnavut-
luk’un sınırları içinde kalabilen bazı 
Arnavutlar talihliydi. Arnavutların ya-
şadığı bölgelerin büyük bir çoğunluğu 
ise asırlık Osmanlı Devleti’nin son dem-
lerinde, dönemin güçlerinin keyfî karar-
ları sonucunda komşu Balkan ülkelerine 
dahil oldular. 
 

‘EMPERYALİST  
DÜŞÜNCELER’ 

 
Osmanlı Devleti resmen yıkılmış olsa da 
barış içinde yaşadığı ve yaşattığı çok 
uluslu köklü medeniyetin izleri fiilen 
varlığını sürdürmekte. Ulus devletler 
resmen kurulmuş ve sınırlar çizilmiş 
olsa bile fiilen kurulamamıştır; ya da 
böyle olması çirkin emellerini gerçekleş-
tirmek adına bazılarına daha münasip 
görünmüştür. Neticede bazı milletler 
başka devletlerin sınırları içinde azınlık 
olarak kalmış ve kabul edilmişlerdir. 
Osmanlı Devleti’ni emperyalist düşün-
celeri önündeki en büyük engel olarak 
gören güçler ya bu sonucu göremediler 
ya da medeniyet tasavvurlarında insan 
hayatının ve çekilecek sıkıntıların hiçbir 
önemi yoktu. Bu milletlerden biri de Ar-
navutlardı. Onlar çileye maruz kaldılar, 
zulüm gördüler, etnik vahşet yaşadılar, 
yollara düşmek zorunda kaldılar, top-
raklarını, evlerini, servetlerini, Arnavut 
ve Müslüman oldukları için bırakmak 
zorunda kaldılar. Bu soykırım ve etnik 
nefretin acılarını ise en çok Çameryalılar 
çekti. Özellikle İslam dinine mensup 
olanlara yönelik geçtiğimiz asrın ilk ya-
rısında başlayan milliyetçilik hareketleri 
sonucunda, şiddet ve vahşet dolu olay-
lar neticesinde ata topraklarından ko-
vuldular. Yunanlar tarafından 
unutkanlığın empoze edilmesi ve olay-
ları örtbas etme çabası, Arnavut siyasi 
sınıfının bu konuyu gündeme getir-
meye gücünün olmaması, Çamerya so-
rununun mutlak reddine yönelik eski 
Yunan taktiğinin başarıya ulaşmasını 
sağladı. Bugüne kadar Arnavutluk’u 
kim yönettiyse ya Çamerya meselesine 
nasıl yaklaşacağını bilmemiş ya da 
güney komşusuyla başını derde sokmak 
istemediğinden Çamerya meselesinde 
kekelemiştir. Sorun hiçbir zaman gerek-
tiği gibi gündeme getirilmemiş, çözü-
müne ilişkin bir beklenti bile 
oluşmamıştır. Çamerya meselesi iki 
devlet arasında çözüm bekleyen hassas 
bir konu olmaya devam etmiştir. Şim-
diye kadar bu meselenin çözümüyle il-
gili somut ve samimi bir adım 
atılamamıştır. Zorla göç ettirilen Çamer-
yalıların torunlarının vatanlarını ziyaret 
etmelerine, atalarının hâlâ ayakta kalan 
veya yıkılmış evlerine gitmelerine ya da 
zorla ele geçirilen mülklerini yeniden al-
malarına izin verilmiyor. Çamerya’da 
kalanlar düzenli bir biçimde Yunanlaş-
tırmaya (helenizasyon) maruz kaldıkla-
rından, bugün çoğunluğu Ortodoks 
inancına mensup. Yunan devleti konu 
Çameryalılara geldiğinde aşırı hassas ve 
ihtiyatlı olmuş, ne kadar küçük olursa 
olsun, sorunlarının çözülmesi için iyim-
serliğe yer bırakmamıştır. Aynı ülke, 
Arnavutluk’taki Yunan azınlık söz ko-
nusu olduğunda yerli yersiz haklar iste-
yerek uluslararası hukuktan uzak, 
orantısız ve dengesiz bir tutum ortaya 
koymaktadır. 
 
ÇAMERYA’NIN KISA TARİHİ 
 
Çamerya 1913 yılı öncesinde Arnavut-
luk’un en güney ucunda, İyon denizinin 
doğusunda, kuzeyinde Konispol, güne-
yinde Preveze olmak üzere Yunan sını-

rını oluşturuyordu. 1913 yılındaki Lon-
dra Büyükelçiler Konferansı’nda Ça-
merya Yunanistan’a bırakılacaktı. O 
andan itibaren soykırım dalgaları yaşa-
nacak, bunlar İkinci Dünya Savaşı’nın 
sonunda, yani 1944-1945 yıllarında 
doruk noktasına ulaşacaktı. Yunanistan 
yeni bir demografik gerçeklik oluştur-
mak için, Çamerya halkını korkutma ve 
uzaklaştırma yolunu seçecekti. Arna-
vut-Yunan ilişkilerini araştıran tarihçi 
Bekir Meta Anadolu Ajansı’nın Arna-
vutça yayınında bu ilişkiler hakkında 
yaptığı değerlendirmede, 1913 yılında 
Çamerya’nın önde gelen 72 aile reisinin 
katledilmesiyle, ilk soykırım faaliyetleri-
nin bu dönemde kayda geçtiğini anlatı-
yor. Güçlü bir etnik kıyım dalgasının on 
yıl sonra Lozan Antlaşması’nın ardın-
dan gerçekleştiğini, ardından İkinci 
Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında 
devam ettiğini aktarıyor. Çamerya’da 
yaşanan son etnik kıyım ise en trajik ola-
nıydı. Zorla göç ettirme, katliamlarla 
birlikte 27 Haziran 1944 yılında başladı 
ve bir sonraki yılın Mart ayında sona 
erdi. Tüm Müslüman Çameryalılar ev-
lerini terk etmeye ve Arnavutluk’a sı-
ğınmacı olarak gitmeye mecbur 
bırakıldılar. Binlercesi ise Yunan etnik 
vahşeti sonucunda öldürüldü. Prof. Dr. 
Bekir Meta’ya göre, 35 bin kişi bu etnik 
gözü dönmüşlük neticesinde soykırıma 
maruz kaldı. Soykırımdan kurtulabilen 
Çamerya Arnavutları ise zor şartlarda 
Arnavutluk’a sığınmacı olarak geldiler. 
Müslüman Çameryalılar tarafından boş-
altılan yerleri, Yunan hükümeti tarafın-
dan getirilen Yunanlar aldı; yerlerin 
isimleri değiştirildi, Yunanlaştırıldı. Ça-
merya’nın gerçek sahiplerinin evleri 
sonradan getirilen bu Yunanlara kendi 
mülkleriymiş gibi verildi. Çameryalılar 
etnik kıyıma maruz bırakılmıştı; bu 
kıyım dini inanç temelinde, aralarında 
seçicilik yapılarak gerçekleştirilmişti: 
Müslüman olanlar özellikle seçilmişti. 
Ancak her zaman olduğu gibi bugün 
de, Yunanistan’ı kim yönetiyorsa Ça-
merya sorununun varlığını inkâr etmek-
tedir. Münferit çabalara rağmen, 
Arnavut makamları hiçbir zaman ko-
nuyu ikili müzakere masasına getirme 
cesaretini gösterememiştir. 
 

ARNAVUT SÖZLÜĞÜNDE 
ÇAMERYA 

 
Çamerya hakkında yayımlanan ansiklo-
pedi üzerine konuşmadan önce, Arna-
vutlar tarafından terk edilmek 
durumunda kalan bu en güneydeki Ar-
navut vilayeti hakkında daha fazla bilgi 
vermemiz gerekiyor. Arnavut Sözlük 
Ansiklopedisi’nde yer alan bilgilere 
göre, Çamerya İyonya kıyıları boyunca 
uzanan, kuzeyde Pavla (Şales) nehrin-
den, güneyde Preveze körfezine kadar 
107-108 kilometre uzunluğunda, gü-
neyde Kurilla dağlarına ve Paramithi’ye 
(Aydonat) kadar 3 bin 900 kilometre ka-
relik bir alanda, yüksekliği bin metre-
den fazla olmayan tepe ve dağlara 
çevrili bir yerdir. Filat, İgumeniça (Reşa-
diye), Lurai Margiliç, Arta, Paramithi, 
Parga ve Preveze şehirleri Çamerya’nın 
merkezî yerleri olarak biliniyor. 1913 yı-
lındaki Londra Büyükelçiler Konferansı, 
Arnavut devleti sınırları içinde Müslü-
man halkın yaşadığı Dişat, Yanyar, Ko-
nispol, Markat, Ninat, Şales, Verve ile 
Ortodoks halkın yaşadığı Çiflik, Mursi 
ve Xarra köylerini Yunanistan’a bıraktı. 
Bu saydığımız yerler geri alınmışsa da 
Çamerya ve Çameryalılar kaderlerine 

terk edilmiştir. Çam ve Çamerya, İlir ka-
bilesi olan Sesprotyalıların yaşadığı Ses-
protya’dan geçen Tyamis nehrinin antik 
ismiyle bağlantılı bir yer. Çamerya Os-
manlı döneminde Delvina ve Yanya 
sancağında yer almaktaydı. Yukarıda 
bahsi geçen yayındaki bilgilere göre, 
bölgenin nüfusu 95 ila 110 bin arasında 
değişiyordu. Yunan çeteleri 1854 ve 
1878 yıllarında Çamerya’ya saldırmış, 
fakat yerel halkın silahlı direnişiyle kar-
şılaşmış, sonunda geri çekilmek zo-
runda kalmışlardı. Onların 
başaramadığını, 1913 yılındaki Büyükel-
çiler Konferansı göz açıp kapayana 
kadar gerçekleştirmişti. Bu neticenin ar-
dından Yunan hükümetleri binlerce Ça-
meryalıyı Anadolu’ya doğru sürmüş ve 
bu sürgünler İkinci Dünya Savaşı’nın 
sonunda da devam etmişti. Toprakların-
dan sürülen, istenmeyen ve zulüm 
gören bir toplum olarak Çameryalıların 
trajik kaderine ilişkin delillere, Gelece-
ğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) tarafın-
dan kısa süre önce yayımlanan 
ansiklopedik eser eklendi. Söz konusu 
yayın, ALSAR Vakfı’nın ulusal mesele-
leri ele alan yazar ve eserlere yönelik 
“açık kapı” politikası doğrultusunda or-
taya çıktı. Vakfın bu gibi eserlerin ya-
yımlanmasına yönelik gayreti, 
vatansever duruşunun bir neticesi ve 
milli meselelere bakışının somut bir de-
lilidir.Çamerya’nın tanınmış ailelerin-
den birinin mensubu olan İbrahim 
Davut Beydeşati (Hoca) hayatının 
büyük kısmını, doğduğu toprakların ta-
rihiyle ilgili malzemenin toplanması ve 
“Güney Arnavutluk genelinde yolcu-
luk: Çamerya” adlı eserin yayımlanma-
sıyla sonuçlanan bir metnin 
derlenmesine adadı. 923 sayfalık ansik-
lopedinin başında bazı alıntılara rastlı-
yoruz. Yazarın bu alıntılardan ilham 
aldığı görülüyor: “Kendi geçmişini tanı-
mayan bir millet ya çocuktur ya da akıl-
sızdır. Bunu hor gören bir millet de 
kaybolmuş bir millettir”, “Geçmişini bil-
meyen bir millet, kendi geçmişinin yaşa-
dığı sefaletlere maruz kalmaya 
mahkumdur!” 
Zengin bir dil kullanan yazar, girişteki 
dört satırla söz konusu ansiklopedik 
eserin ne olduğunu anlatmaktadır. 
Yazar burada ansiklopedinin, 300 yıl-
dan fazla Arnavut olarak adlandırılan 
en güneydeki İlirlerden, onların ataları-
nın topraklarından, onların örnek teşkil 
eden vatanseverliklerinden ve toprakla-
rını savunmalarından, seçkin savaşçı 
özelliklerinden ve bölgedeki yaşamla-
rında meydana gelen olaylardan bahse-
diyor. Yazarın eserinde Çamerya 
halkına ait isimleri, yerleri, olayları, kül-
türel özellikleri, okulları, dini yapıları, 
çeşitli kurumları, dernekleri, haritaları 
ve fotoğrafları bulmak mümkün. Eser, 
tarihte zengin ve son derece bereketli 
zamanlar yaşasa da, netice itibariyle 
ancak adını yaşatabilmiş vatandaşlar 
için son derece talihsiz bir Çamerya’dan 
haberdar ediyor bizleri. Eserde Çamer-
ya’ya adanan ses, feryat diğer tüm ses-
lerden daha yüksek çıkıyor. 
Çameryalıların dramını anlamak adına 
çok önemli olan birinci paragrafı burada 
paylaşmakta fayda var: “Çamerya Ar-
navut topraklarının en güney kısmını 
teşkil ediyor. Altı aylık özverili bir sa-
vunmadan sonra (18 Ekim 1912-7 Mart 
1913), 10-13 Mart 1913’te Çamerya sal-
dırgan Yunan askeri birliklerin elinde 
kaldı. İşgal yılında (1913) Çamerya ge-
nelinde, çoğu Arnavut olmak üzere 120 
bin kişi yaşıyordu. Dönemin güçlü Av-

rupa ülkelerinin temsilcileri, yüzde 85’i 
Müslüman olan Çameryalıların hakla-
rını hiçe sayarak, en nefret edilen Atina-
Fener Haçlı işgalcilerinin 
boyunduruğunu takarak, lanetli Büyük-
elçiler Konferansı aracılığıyla baltayı 
sapladı. Bunlar hiçbir şeyden çekinme-
den, açık bir şekilde tüm insani, ulusal 
hakları ve uluslararası anlaşmaları ihlal 
ettiler. Kırk iki yıl boyunca [devam 
eden] bu hüküm, kendini Arnavut ola-
rak bilen, öyle kalmaya çalışan ve ken-
dini, malını ve toprağını bu kara 
kölelikten kurtarmak için elinden geleni 
yapan tüm Çameryalıları ortadan kal-
dırdı.”Adlandırmalar, konumlar, aidi-
yetler, hedefler, geçmiş, devletin idari 
birimleri, tepeler, boylar, düzlükler, 
kaynaklar, akarsular, ırmaklar, göller, 
denizler, koylar, körfezler, limanlar, 
adalar, iklim, bitki örtüsü, yaban hayatı, 
ekonomi, hayvancılık, tarım, zanaatlar, 
ticaret ve pazarlar, yol ağı, tarihi olaylar, 
giysiler, dini inançlar, ahlaki nitelikler… 
Bunların hepsi Çameryalıları ifade eden 
bütünün ayrılmaz birer parçaları. An-
siklopedide Çameryalıların dini yaşan-
tısı, ana şehirlerdeki cami sayısı, cami 
isimleri, camileri inşa edenlerin isimleri, 
Konispol gibi medrese isimleri, Arvanit-
ler, Çamerya ve Yanya’daki Yahudiler, 
Evliya Çelebinin Çamerya ve Molosya 
seyahatlerinden bahsedilmekte. Çamer-
yalı kadınlar ve onların yaşı ve medeni 
durumuna göre belirlenen toplumsal 
konumu analiz edilmekte, Kristo Fras-
heri’nin “Çamerya Tarihi” gibi Çamerya 
hakkındaki eserler eleştirilmekte. Yazar 
Osmanlı dönemiyle ilgili şunları ifade 
ediyor: “Çamerya, Yanya ile diğer Ar-
navut vilayetleri gibi Osmanlı saltana-
tına dahil edilir edilmez, tarih ve tarih 
öncesi yolculuklarında ilk kez ‘Arnavut-
luk’ adı altında tek bir birim halinde bir 
araya getirildiler”. Her türlü ideolojik 
virüsten etkilenmiş farklı tarihçiler tara-
fından karartılmış aynı dönem hak-
kında yazar, eserin 838. sayfasında 
şunları ifade ediyor: “Gerçek tarih kay-
naklarına göre, Türk-Arber ortak haki-
miyeti olduğu tereddütsüz kanıtlanan 
yaklaşık 500 yıllık Osmanlı hakimiyeti 
sırasında, Arberler ve onların selefleri 
olan Arnavutlar, bilinçli bir şekilde Os-
manlı saltanatı içinde kaldılar. Komşu 
gaspçı hayranı olan güçlü Avrupalı hü-
kümetler, 100 yılı aşkın kötü eylemle-
riyle bu hayati gerekliliği yok etmeyi 
başardılar. Arberler Türklerle kardeş, 
hatta görüldüğü üzere neredeyse on-
larla bir oldular. Başka bir yerde ifade 
ettiğim gibi, söz konusu tamamen ge-
rekli kaçınılmazlık, Arberler ve Türkle-
rin aynı düşmana sahip olduklarının 
farkına varmalarıyla olarak ortaya çık-
mıştır”. 850. sayfada Arberlerin Osmanlı 
saltanatındaki altı iyiliğine yer verilir-
ken, bunun ardından Türkiye Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Arnavutluk ziyareti sıra-
sında söylediği “Arnavutluk biz Türkler 
için ikinci vatandır” ifadeleri yer alıyor. 
Çamerya ansiklopedisinin yazarı, bun-
dan daha titiz bir tanım yapılamayaca-
ğının altını çizmektedir. Arnavutluk’taki 
az sayıda kişi gibi söz konusu yazar da 
FETÖ suç örgütü ve onun Türk ordu-
sundaki hizmetkarları tarafından kalkı-
şılan başarısız darbe girişimine karşı sert 
bir duruş sergilemektedir. Ansiklo-
pedi’nin 834. sayfasında, bu trajik olayın 
faillerine yönelik son derece isabetli bir 
tanımda bulunan, Türkiye’nin gerçek 
bir dostunun tepkisi yer almaktadır. 
(AA)

Dinmeyen yaranın  
ansiklopeDisi:
Bugüne kadar Arnavutluk’u kim yönettiyse ya Çamerya meselesine nasıl yaklaşacağını bilememiş ya da 
Yunanistan'la başını derde sokmak istemediğinden bu sorunun dillendirilmesinde kekelemiştir. Zorla 
göç ettirilen Çameryalıların torunlarının vatanlarını ziyaret etmelerine, atalarının hâlâ ayakta kalan 

veya yıkılmış evlerine gitmelerine ya da zorla ele geçirilen mülklerini yeniden almalarına izin verilmiyor

ÇAMERYA
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 13 yılda Bosna Hersek'in Mostar 
şehrinde 12 branşta 3 bini aşkın kişiye ücretsiz eğitim verildi

KAYSERİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi, 13 yılda 
Bosna Hersek'in 

Mostar şehrinde 12 branşta 3 
bini aşkın kişiye ücretsiz eği-
tim verildi. Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Memduh Büyükkılıç, 
"kardeş şehir" Mostar'da Türk 
kültürünü, dilini, medeniyeti-
ni tanıttıklarını belirtti. 
www.haberler.com’a göre; 
yeni tip korona virüs döne-
minde kurslara yoğun ilgi 
gösterildiğini aktaran 
Büyükkılıç, Sırp, Hırvat ve 
Boşnak vatandaşlara kurslar-
da kullanabilmeleri için 
maske ve hijyen malzemesi 
gönderdiklerini de ifade etti. 
Kayseri ile Mostar'ın "kardeş 
şehir" olduğunu ve belediye 
bünyesindeki KAYMEK'in 

bölgede önemli çalışmalar 
yürüttüğünü aktaran 
Büyükkılıç, şunları kaydetti: 
"Kurs sonunda farkındalık 
oluşturmak amacıyla sanatsal 
sergiler düzenlenmektedir. 
Bu faaliyetlerimiz bölgede o 
kadar önemli bir etkiye sahip 
ki Mostar şehrinin yöneticile-
ri ve halkı şükran ifadeleriyle 
birlikte kursları artırmamız 
için bize yazı gönderiyorlar. 
Mostar'da ahşap boyama, 
folyo rölyef, hazır giyim, kur-
dele nakışı ve takı tasarım, 
keçe yapımı, iğne oyası, hüs-
nühat, kağıt telkari, ebru, 
kırkyama, geleneksel ev 
yemekleri hazırlama olmak 
üzere 12 branşta 3 binden 
fazla kişiyi ücretsiz eğitimle 
belgelendirmiştir." 
Büyükkılıç, gönül köprülerini 
güçlendirmek adına 
Mostar'da faaliyetleri artıra-
rak sürdüreceklerini kaydetti.

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kırsal kesimde gelir 
getirici tarımsal üre-
timi desteklemek 

amacıyla tarımsal sulama 
yatırımlarına hız veren İz-
mir Büyükşehir Belediyesi, 
küçükbaş ve büyükbaş hay-
vancılığın yaygın olduğu 
meralarda yeni hayvan 

içme suyu göletleri yapı-
mını sürdürüyor. Büyükşe-
hir 2020 yılında Bergama 
(Alibeyli ve Gaylan), Bor-
nova (Çamiçi ve Kayadibi), 
Dikili (Demirtaş, Denizköy 
ve Kocaoba), Kınık (Arpa-
dere) ile Menemen (Telek-
ler) mahallelerinde 10 yeni 
hayvan içme suyu göletinin 
yapımını tamamladı. 2019 
ve 2020 yılı içerisinde, 
Aliağa, Bergama, Bornova, 

Dikili, Kınık ve Menemen 
kırsalında yer alan toplam 
63 hayvan içme suyu göleti-
nin periyodik bakım, temiz-
lik ve genişletme çalışmala-
rını da tamamlayarak kış 
mevsimi öncesi mevcut gö-
letlerin su tutma kapasite-
sini arttıran Büyükşehir, 
bölgede süt ve hayvancılık 
faaliyetlerini desteklemeyi, 
et ve süt verimini yükselt-
meyi ve besleme maliyetle-

rini azaltmayı planlıyor. 
Büyükşehir, her biri orta-
lama 3 ile 5 bin metreküp 
hacimli hayvan içme suyu 
göletleri ile mera ve otlak-
larda yağmur ve kaynak 
sularını ek enerji kaynağı 
gerektirmeyen doğal metot-
larla biriktirip muhafaza 
edebilecek. Sıcak yaz ayla-
rında tüm gününü arazide 
geçiren mera hayvanları 
için bir vahaya dönüşen gö-

letler, kırsalda yaban haya-
tının korunabilmesine yö-
nelik önemli yaşam alanları 
da sunuyor. Bergama'da üç, 
Kınık'ta iki, Urla ve Diki-
li'de ise birer adet göletin 
yapımına ilişkin etüt ve 
proje çalışmalarını tamam-
layan İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, 2021 yılı içerisinde 
15 hayvan içme suyu göleti-
nin daha yapımını tamam-
lamayı planlıyor.

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Konak Belediye Başkanı 
Abdül Batur, deprem 
nedeniyle tahliye edi-

len binalardan, yeni hizmet 
yerlerine taşınan belediye bi-
rimlerini ziyaret ederek, yapı-
lan çalışmaları denetledi. Baş-
kan Batur, Mali Hizmetler 
Müdürlüğünün taşındığı Eş-
refpaşa’daki Selahattin Akçi-
çek Kültür Merkezi ile İmar 
ve Şehircilik, Plan ve Proje, 
Emlak İstimlak, Etüd Proje, 
Kentsel Tasarım ve Hukuk iş-
leri ve Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğünün taşındığı Yağha-
neler binasını ziyaret etti. 
Batur, Destek Hizmetleri, 
Çevre Koruma Kontrol ve 
Spor İşleri müdürlüklerinin 

yeni hizmet yeri olan Toros 
Sosyal Tesisleri’nde de incele-
melerde bulundu. Tüm birim-
leri tek tek dolaşarak perso-
nelle sohbet eden ve moral 
veren Başkan Batur, ekiplere 
yeni hizmet birimlerinde ko-
laylıklar diledi. Personelden 
vatandaşların işlerini kolay-
laştırmalarını ve en iyi hizmeti 
sunmalarını isteyen Batur, 
“Hizmette devamlılık esastır. 
Her ne olursa olsun vatandaşa 

hizmeti aralıksız sürdürüyor 
ve en iyisini sunmak için çalı-
şıyoruz. Deprem nedeniyle 
hem vatandaşlarımızı hem de 
çalışanlarımızı riske atmamak 
için tahliye ettiğimiz binalar-
dan yeri yerlerimize geçiş sü-
recinde aksamalar ve gecik-
meler yaşanmaması için 
titizlikle çalıştık. Oluşan bazı 
aksama ve gecikmeleri de on-
line bilgi alma ve ödeme gibi 
hizmetlerle azalttık” dedi.

KAYSERİ’DEN MOSTAR'DA  
3 bin kişiye ücretsiz eğitim

Büyükşehir’den 10 yeni  
hayvan içme suyu göleti
Kırsalda süt ve hayvancılık faaliyetlerini artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, 2020 yılında 10 yeni hayvan içme suyu göletinin yapımını tamamladı

BATUR’DAN HİZMET  
YERLERİNE İNCELEME

Başkan Kılıç geleceğin  
bilim önderlerini ağırladı
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Köy enstitüleri ruhunu ye-
niden canlandırarak Buca 
Belediyesi bünyesinde il-

çedeki gençlere akademik eğitim 
veren Kızılçullu Bilim ve Sanat 
Merkezi, kısa sürede kentin gu-
ruru oldu. Merkezin uzman eği-
timcilerinin önderliğinde çevre, 
biyokimya, fizik ve sanat ala-
nında projeler üreten yetenekli 
gençler, Hong Kong, Tunus, 
Zimbabwe, Malezya, Arjantin, 

Endonezya, Sırbistan ve İngilte-
re’de düzenlenen uluslararası 
yarışmalarda, 15 dünya birinci-
liği, 12 dünya ikinciliği, 4 dünya 
üçüncülüğü, onur ödülleri, jüri 
özel ödülleri ve özel başarı ödül-
leri kazandı. Buca Belediye Baş-
kanı Erhan Kılıç, başarılarıyla 
Buca ve Türkiye’ye büyük bir 
gurur yaşatan öğrencileri maka-
mında ağırladı.  Öğrencileri tek 
tek tebrik ederek tablet bilgisa-
yar armağan eden Başkan Kılıç, 
aynı zamanda madalya ve ba-
şarı belgelerini takdim etti.

İsmet ARAS

POLİS NEDEN  
İNTİHAR  
EDER? -2-

Polis teşkilatı mensupları istediği zaman izine 
ayrılamaz rapor alamaz. Özellikle yaz ayla-
rında bu daha da zorlaşır.  Çünkü en çok yaz 

aylarında izin ve rapor alınmak istenir. Bazı birim-
lerde yıl sonunda kura çekilmek suretiyle izin ayla-
rı belirlenir, belirlenen aydan başka ayda izine 
çıkamaz ancak amirin izniyle olabilir. Polis 
memurları istediği zaman rapor alamazlar alırsa 
sorgulanır çünkü yoğun iş zamanlarında arkadaşla-
rınız sizin görevinizi de üstlenir. Psikiyatriden ya 
da psikologdan rapor alırsa rapor bitimi tekrar tam 
teşekküllü hastaneden heyet raporu almak zorun-
dadır, çünkü polis silah taşır psikolojisi sağlam 
olmalıdır. Ayrıca polis teşkilatı bayramlarda, yılba-
şında, izinli değildir aksine mesai yapılır. Çünkü 
suçlular ve suç işleyenler izin yapmaz. Olağanüstü 
hallerde (salgın hastalık, deprem, sel felaketi, 
yoğun kar yağışı, terör olayları, yangın vb.)olaylar-
da polis, izinli sayılmaz. Çünkü polis halkın canını 
ve malını korumakla görevlidir. 
 

SOSYALLEŞME 
 
Polis teşkilatı mensupları, çok çalışmaları  nede-
niyle komşuları ve çevresi, sivil halkla yeterince 
sosyalleşememektedir. Ayrıca polis evleri ve lokal-
lerinden amir memur ilişkilerinin mesafesi nede-
niyle yararlanamamakta, moral eğitim merkezle-
rinden (polis dinlenme kampları)sayıca az olması 
ve ayrıcalık tanınması nedeniyle veya ekonomik 
nedenlerle yararlanamamakta ve dinlenememekte-
dir. 
 

İKİNCİ BİR EMİR 
 
Görev esnasında mesai  bitimi yaklaşırken telsiz 
anonsu ile bir emir gelir “Personelin ikinci bir 
emre kadar ayrılmaması” emredilir, eşiniz ve 
çocuklarınız sizi eve beklerken gidemezsiniz. 
Tahminen görevden sonra 23.30 da evinizde olur-
sunuz ve sabah yine göreve gelirsiniz bunun ayrı 
bir mesai ücreti ve izni yoktur. 
 

İNTİHARA GİDİŞ SÜRECİ 
 
İşte bu kadar yoğun tempolu zor koşullar altında 
mesai ve sorumluluk yüküyle görev yapan polis 
memuru gerek amir memur ilişkisiyle ilgili gerek-
se, arkadaşlarıyla arasında veya aile sorunlarıyla 
ilgili, bazen de özel nedenlerle de olsa sorunlar 
yaşadığı olur, çoğu zaman bunu kimseyle paylaş-
mak istemez. Hatta eşiyle ve ailesiyle paylaşmak 
istemez.(Meslek sırrı ya da üzülmesinler diye.) 
Kendi dünyasında bununla baş etmeye çalışır. Ne 
yazık ki sorunlar çözülmüyor aslında büyüyor, kar-
topu gibi ama farkında bile değildir. Bazen kendini 
çaresiz hisseder sorunu büyütür, hiç çözülemeye-
cekmiş gibi. Kendisini kapana kısılmış gibi hisse-
der kafesteki kuş misali, bir anlık boşluktur şakağı-
na soğuk demiri dayamak, demirin soğukluğunu 
hissetmez çünkü; hissetmez sağlıklı düşünemez 
hisleri yoktur artık. Ve koca çınar devri-
lir.!!!!!!!??????. 
 

REFORM BEKLENTİSİ 
 
Polis teşkilatı Avrupa’da Bilim Dalı bizde ise 
halen meslek olarak geçer  ve toplumsal olaylara 
yön verebilen, bilimsel olayları çözebilen  ve sos-
yal hayatı düzene sokan rol alan seçkin,  güzide bir 
teşkilat meslek değil BİLİM DALI statüsüne alın-
malıdır. 
Polislerin sıkıntılarının çözülebilmesi için bir 
reform çalışması, belki öncelikle bir zihniyet devri-
mi gerçekleştirmesi gerekiyor. 
_     Seçkin ve silahlı bir güç olan polis teşkilatı 
ihtiyaçları karşılanması sorunların çözülmesi ve 
daha verimli olabilmesi için POLİS BAKANLIĞI 
kurulmalıdır. 
_     Polislerin özlük haklarının ve haksızlığa uğra-
dıklarında savunulması, istek ve önerilerinin dile 
getirebilmesi için sözcülüğünü yapabilecek bir 
SENDİKA ve Dernek kurulmasına izin verilmesi. 
   -   Atama sorunu, atama puan sisteminin oluştu-
rulması,(Bonus sistemi) nöbet koşulları, rütbe ve 
terfi hakkı, branşlaşma, kurumsal özerklik,  yetki 
ve vazifelerin çerçevesinin net belirlenmesi, disip-
lin tüzüğünün değişmesi, özel yaşama saygı, amir-
memur ilişkileri, keyfi atamalar gibi olası bir 
reform çalışmasının mutlaka üzerinde çalışılması 
gerekir. 
     -Polis teşkilatı mensuplarının yararlanabilmesi 
için Psikolojik Rehber Danışmanlık ve 
Rehabilitasyon Merkezi kurulmalı en az yılda bir 
kez yararlanabilmesi için personel yönlendirilmele-
ri yapılmalı ve polis personeli psikolojik yardım 
desteği baskısından kurtulmalıdır. 
      -Polis teşkilatı personelin yapmış oluğu fazla 
mesailerin ek ücretleri ödenmeli ve istirahat veril-
meli, ayrıca 3600 ek gösterge verilmeli, ekonomik 
sorunları çözülmelidir.    
 

EMEKLİLER İÇİN  
NE YAPILABİLİR? 

 
- Üniversite mezunu ve diğer polislerin ve tüm 
emeklilerin 3600 ek göstergeden emekli olabilece-
ği şekilde ek göstergeler kademeli olarak artırılma-
lıdır, 
- Çalışırken almış olduğu tazminatlardan kesintiler 
yapılmak suretiyle emekli maaşlarının artırılması 
sağlanmalıdır, 
- Polisin yaptığı yıpratıcı görev sebebiyle ortalama 
yaşam ömrü de dikkate alınarak emeklilik yaşının 
aşağıya çekilmesi sağlanmalıdır. 
- Polisin ailesinin ve kendisinin durumları göz 
önünde bulundurularak memleketinde çalışmasının 
önü açılmalıdır. 
- Üyelerinin neredeyse tamamına yakınını memur-
ların oluşturduğu Polis Bakım ve Yardım 
Sandığı’nın tüzüğünün değiştirilerek kişi veya 
kurumların kontrolünden çıkartılması, sandığın 
daha işlevsel hale getirilmesi, çalışırken veya 
emeklilikte personele destek kurumu haline getiril-
meli(Oyak Modeli).
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Emin SERİN

TİCARİ DİPLOMASI 
GİRİŞİMCİLİĞİN  

NERESİNDE?

“Girişimcilik” kavramını inceleyenler bilir-
ler, bu kavramı ilk kez 18.yüzyılda İr-
landalı ekonomist Richard Cantillon 

tanımlamış. İktisatın bir bilim olarak kabulüne yöne-
lik ilk önemli çalışmalardan birisine de imza atan 
Cantillon “girişimci” kavramını; henüz belirgin ol-
mayan bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini 
ve hizmetlerini bugünden satın alan ve üreten kişi 
olarak tanımlamış.  
Sanırım “girişimcilik”, üzerinde en çok çalışılan kav-
ramlardan birisi. Kadın girişimciliği, genç girişimci-
lik, girişimcilik kurulları, ödülleri, girişimcilik 
yarışmaları, girişimcilik haftası, yılın girişimcisi, giri-
şimciler derneği, platformu, vakfı, vs…  
İyi, hoş da bu girişimci hanımefendiler, beyefendiler, 
genç kardeşlerimiz ne yerler ne içerler, nereden bes-
lenirler, nasıl çalışırlar, gerçekten de Cantillon’un ta-
nımındaki gibiler midir?  
Bir girişimci için yarını bugünden görebilmenin 
önemi büyük. İleri görüşlülük, hem yarının trendle-
rini bugünden kestirerek, henüz ortaya çıkmamış ih-
tiyaçlara çare olabilecek bir çözüm önerisini 
şimdiden hazır etmek, hem de başlanılan projenin ya-
rının şartlarında ne kadar başarılı olup olmayacağını 
bugünden ön görebilmek açısından önemli. Bir giri-
şimcide olması umulan özellikleri, fazla detaya gir-
meden, şöyle sıralayabiliriz; ileri görüşlülük, 
motivasyon, özgüven, zaman yönetimi, finansal 
bilgi, yönetim becerileri, planlama yeteneği, esnek-
lik, hırs, iletişim becerileri ve elbette şans.  
Geçenlerde, en az 20 yıldır bilgi teknolojileri sektö-
ründe harika işlere imza attığını bildiğim bir arkada-
şımla buluştum. Memleket meseleleri, ülkedeki 
ekonomi politikalarının seyri, kurlar, sektörel analiz-
ler derken konu uluslararası pazarlara, iş fırsatlarına, 
yenilikçi girişimcilik modellerine geldi. O an arkada-
şım merakla şöyle bir soru sordu: “DEİK diye birşey 
var, duydun mu, sence ilgilenmeliyim?” Bu soruya 
“İlgilenmelisin, incelemelisin, hatta içerisinde olma-
lısın” diye cevap vermiş olsam da akşam eve gitti-
ğimde tecrübeli ve başarılı bir girişimcinin Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’nu duymamış ol-
masına anlam veremedim, huzursuz oldum ve kendi-
sini telefonla arayıp bu düşüncelerimi paylaştım. O 
günün ikinci şaşkınlığını ise verdiği cevaplardan 
sonra yaşadım. Aynen aktarıyorum: “Biz doğrudan 
sahada olan, gerçek iş adamlarıyız, bu tür kurullarda 
yer almayı hiç düşünmedim, teorik çalışmalara katıl-
mayı hep zaman kaybı olarak gördüm, üstelik iste-
sem de kesin beni almazlar, ya da kayırmacı 
davranışlarla motivasyonumuzu bozarlar”.  
Cantillon’un standart “girişimci” tanımına tam anla-
mıyla uyan bu başarılı arkadaşımın girişimcileri ilgi-
lendiren kurul ve kuruluşlarda görevler almasını 
engelleyen önyargılarının olması oldukça düşündü-
rücü. Oysaki bu tür kurumlar, ülkemizdeki girişimci-
lerin sayısını arttırmak için, başarı hikâyelerini 
kulaktan kulağa duyurarak insanları bilinçlendirmek 
için, uluslararası işbirliklerine kapı açacak işbirliği 
modellerini geliştirmek için çalışmalar yapmaktalar. 
Ya da yaptıklarını iddia etmekteler.  
  

 İŞ İNSANLARI 
 
“Girişimcilik” ya da “İş insanları” kavramlarının 
üzerine konumlanmış dernek, vakıf, platform, kurum 
ve kuruluşların; iş sahiplerine, potansiyel girişimci-
lere, girişimcilik ruhuna sahip cesur ve genç fikir sa-
hiplerine katacağı çok şeyler olabilir. Ancak burada 
iki çekincemizi belirtmek zorundayız. Her insan giri-
şimci olmak zorunda değildir, gençlere girişimcilik 
ruhu aşılama iddiasıyla yürütülen sınırsız ve etki ana-
lizi ölçülmeyen sorumsuz faaliyetler, gençlere fay-
dalı mıdır yoksa meslek edindirme süreçlerinde 
kafalarını mı karıştırmaktadır? İkinci çekince ise; gi-
rişimcilerin doğru uluslararası pazarlara ulaşmaları, 
potansiyel işbirliği fırsatlarından haberdar olmaları 
konularındaki beslenme şartları eşit ve yeterli midir?  
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel 
sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme, yurt içi 
ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma, Türki-
ye’nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri 
iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görev-
lendirilmiş bir kurum olarak 1985 yılında kuruldu. 
Kuruluşundan yaklaşık 30 yıl sonra 11 Eylül 2014 
tarihinde çıkarılan 6552 sayılı kanunla yeniden yapı-
landırıldı ve halen “Türk Özel Sektörünün Dış Eko-
nomik İlişkilerini Yürütme” görevini tamamıyla 
üstlenmiş durumda. “İşimiz, Ticari Diplomasi”  slo-
ganıyla yürüttüğü faaliyetlerini, Büyükelçiliklerimi-
zin bağlı olduğu Dışişleri Bakanlığı ile Yunus Emre 
Enstitüsü, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığının bağlı olduğu Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığımız başta olmak üzere yurtdışı 
temsilciliği olan tüm kurum ve kuruluşlarımızın sun-
duğu bilgi ve tecrübelerle yürütüyor. DEİK, kamu ve 
özel sektör kuruluşlarından edindiği geniş ve kap-
samlı verilerden beslenerek ürettiği güncel verileri 
girişimcilere sunuyor.  
Girişimcilerin küresel pazarlarda elde ettiği başarılar 
yalnızca kendi rekabet güçlerinden değil, önemli öl-
çüde hükümetlerin bahse konu piyasalarda kendile-
rine sağladığı bilgilendirme ve koordinasyon 
faaliyetlerinden kaynaklanmakta. Bu piyasalarda ba-
şarı elde eden firmaların da yine kendi ülke imajla-
rına olumlu etkisi olmakta ve ülkelerinin rekabetçi 
küresel ekonomik düzene entegrasyonlarının sağlan-
masında önemli roller üstlenmekteler. Bu boyuttan 
bakıldığında; uzun vadede, ticari diplomasi faaliyet-
leri sayesinde gelişen uluslararası ticaret ise ülkelerin 
karşılıklı ekonomik işbirliği modellerinden faydalan-
malarına yardımcı olmakta. Kısacası, ticari diplomasi 
faaliyetleri hem hükümetler, hem girişimciler, hem 
de uluslararası ekonomik düzenin uyumu açısından 
oldukça olumlu sonuçlar doğurmakta.  
İş adamlarımızın, cesur fikir sahiplerinin, yürekli gi-
rişimci kadınlarımızın, ileriyi görebilmeleri için 
doğru ve güncel bilgileri hızlı, güvenilir ve eşit şe-
kilde elde edebilmeleri gerekir. Bahsettiğimiz tüm ta-
raflar, esasında, ticari diplomasinin aktörleri. 
Girişimci aktörlerin, bu durumun farkında olup ol-
madıklarını bilmiyoruz. Bunu bir beslenme zincirine 
benzetebilir ve farkındalık seviyelerini sorgulayabili-
riz. Girişimcilik kavramının üzerine konumlanmış, 
hunharca etkinlikler düzenleyen,  kurum kuruluşlar 
ve sivil toplum örgütleri, ticari diplomasi kavramının 
neresindeler? Türkiye girişimcilik çevreleri, “İşimiz, 
Ticari Diplomasi” sloganıyla çalışan ve Türk özel 
sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütmedeki tek 
yetkili kuruluşu olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-
nun neresindeler? Herşeyden önemlisi “Ticari Diplo-
masi”, girişimciliğin neresinde?

VİYANA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avusturya, Bulgaristan’dan 
gelen yolculara 10 gün sü-
reyle karantina zorunlu-

luğu getirdi. Bulgaristan riskli 
bölge olarak sınıflandırıldığı için 
karantina uygulanması gerekli. 
Şimdiye kadar Bulgaristan vatan-
daşları negatif PCR test sonucu 
göstererek Avusturya’ya girebili-
yorlardı. Ancak yerel yetkililer, 
yaz aylarında yaşanan durumun 
tekrarlanmasından korkuyor. O 
zaman Batı Balkan ülkelerinden 
korona virüs ile enfekte olan mev-
simlik işçiler Avusturya’ya geri 
döndüler. İçişleri Bakanı Karl 
Nechamer’in ifadesine göre, 
Avusturya’daki salgın durumu 
Balkan ülkelerinden işçilerin ül-
keye geri dönmesiyle birlikte yaz 
sonundan bu yana kötüleşmeye 
başladı. Avusturya hükümeti, 
tedbirlerin 7 Aralık’tan sonra ha-
fifletileceğini resmen açıkladı. 
Kısmen normal yaşama dönüş ya-
pılacak. İlkokul ve lise son sınıf 
öğrencileri sınıflara dönecekler. 

Maske takmak, 10 yaşından 
büyük çocuklar için zorunlu ola-
cak. Fitness salonları ve tiyatrolar 
kapalı kalacak. Kuaför ve güzellik 
salonları 7 Aralık’tan sonra açıla-
cak. Müze ve kütüphane ziyaret-
lerine izin verilecek. Dışarı çıkma 
yasağı kaldırılacak, ancak akşam 
saat 8’den sabah 6’ya kadar yasak 
devam edecek. Altı kişinin bir 
araya gelmesine de izin verilecek. 
Önümüzdeki tatil günlerinde bu 
sınır on kişiye kadar çıkarılacak. 
Avusturya Şansölyesi Sebastian 
Kurz, basına yaptığı açıklamada, 

“Avusturya’da gördüğümüz ko-
rona virüs enfeksiyonu vakala-
rında azalma bir başarı, ancak 
tüm önlemleri kaldırmak için hiç-
bir neden yok. Ablukalar saye-
sinde kısıtlamaları 
planlandığımız gibi gevşetme fır-
satımız var, bu adım adım ve çok 
dikkatli bir şekilde olacak” diye 
belirtti. Avusturya’da uzun za-
mandır beklenen kayak sezonu-
nun yakında başlaması 
beklenmiyor. Kış sporlarının, ko-
naklama yapmadan yapılmasına 
izin veriliyor. (AA)

BELGRAD - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan Savunma Bakanı Ne-
bojsa Stefanovic, savunma 
alanında Türkiye ile araların-

daki iş birliğini geliştirmek iste-
diklerini söyledi. Stefanovic, 
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi 
Tanju Bilgiç'i kabul etti. Sırbistan 
Savunma Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, Sırbistan'ın özellikle 
donanım ve modernizasyon alan-
larında savunma iş birliğini geliş-
tirmeyi amaçladığı ve bu hususta 

ilerleyen dönemde çalışmaların 
yoğunlaştırılması noktasında ta-
rafların mutabık olduğu kayde-
dildi. Açıklamada, iki ülkenin 
bugüne kadar ortak tatbikatlara 
katıldığı hatırlatılırken eğitim ala-
nında da karşılıklı başarılı adımlar 
atıldığı ifade edildi. Bakan Stefa-
novic, Türkiye'nin yalnızca Bal-
kanlar'ın batısında değil, küresel 
barış ve refahın korunmasına da 
önemli katkı sunduğunu belirte-
rek iki ülke arasındaki ilişkilerin 
yüksek düzeyde seyrettiğini ve 
bunun daha da gelişmesini güçlü 

bir şekilde desteklediğini söyledi. 
Sırbistan ile Türkiye arasında sa-
vunma alanındaki iş birliğinin 
daha da gelişmesini hedefledikle-
rini kaydeden Stefanovic, Sırbis-
tan'ın askeri tarafsızlık ve dengeli 
bir savunma politikası izlemeye 
devam edeceğini vurguladı. 
Bakan Stefanovic'i yeni görevin-
den dolayı tebrik eden Büyükelçi 
Bilgiç ise iki ülke arasındaki mev-
cut başarılı iş birliğinin ilerleyen 
dönemde daha da geliştirilmesi 
için iyi koşullara sahip olduklarını 
ifade etti. (AA)
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BULGARİSTAN  
SEÇİMLERİ

Bulgaristan’da 28 Mart 
2021’de pandemiden dolayı 
yeni kısıtlamalar alınmaz ise 

parlamenter seçimleri gerçekleşe-
cek. Yüz elli gündür muhalefet pro-
testolar düzenleyerek hükümetin 
istifasını istemekte. Her geçen gün 
protestocuların sayısı artacağı yerde 
düşüyor. Muhalefet hükümetin isti-
fasını yerine ülkeyi seçime götüre-
cek Cumhurbaşkanı tarafından 
atanacak geçici hükümet istiyor. 
Protestoların arkasında firarda olan 
iki işadamının olduğu söylenmekte. 
Devletin de para yatırdığı ’Korpo-
ratif banka’nın firari müdürü Tsve-
tan Vasilev ile Meclis’te kanun 
geçirerek elinden alınan milli pi-
yango ve diğer şans oyunların eski 
sahibi firari milyarder Vasil Boj-
kov. Muhalefetin ve protestocuların 
diğer isteği ise Bulgaristan’ın baş-
savcısı olan İvan Geşev’in istifası. 
  
Muhalefet ve protestocular tarafın-
dan ülkede demokrasi kalmadığını 
hükümet belirli grupların çıkarlarını 
gözettiğini devletin kurumları hü-
kümetin kontrolünde olduğunu 
iddia ediliyor. Özellikle savcılık ba-
ğımsız olmadığını bu sebeple Bul-
garistan başsavcısı olan İvan 
Geşev’in istifası istenmekte. Bori-
sov 3 hükümetinin ortağı olan “Bir-
leşik Vatanseverler” partilerinin 
desteği ile hükümetin istifa etmeye-
ceğini seçimler yasal tarihte gerçek-
leşeceğini söylüyor. Muhalefetin 
diğer bir kaygısı da GERB koalis-
yon hükümetinin seçimlere hile ka-
rıştırabileceği olasılığı. 43 milyon 
levan tutarında Bulgaristan seçimler 
için 9 bin 600 adet elektronik oy 
kullanma makinaları alınacak. Par-
lamentoda milletvekilleri elektronik 
makinalarda hangi şartlarda oy kul-
lanma prosedürlerini görüşürken 
sahteciliğin yine de önüne geçile-
meyeceğini öne sürenler de var. 9 
bin 600 otomatik oy kullanma ma-
kinesinin 28 Mart’ta gerçekleşecek 
olan parlamento seçimlerine yetişti-
rilmesi ön görülmekte. HÖH Bori-
sov 3 hükümetin dışarıdan gizli 
destekçisi olduğunu siyasi çevreler-
den iddia edenler de var. Bu şart-
larda Bulgaristan seçimlere dört 
aydan kısa bir süre kala hükümet is-
tifa eder mi sorusunun cevabı epey 
zor. Bulgaristan siyasetinde 24 saat 
çok uzun bir süre.

Sırbistan ve Türkiye  
yeni yol ayrımında

SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan Uluslararası Ta-
şımacılar Birliği (SPB), Tür-
kiye ile tır geçişlerin 

işlemlerindeki sorunların orta-
dan kaldırılması talebiyle, Kapı-
kule’nin karşısındaki Kapitan 
Andreevo Gümrük Kapısı'nda 
protesto düzenledi. SPB Yürütme 
Müdürü Yordan Arabaciev, Bul-
garistan Ulusal Televizyonu’na 

(BNT) yaptığı açıklamada, Kapi-
tan Andreevo’da ilave geçiş kori-
doru açılmasını istedi. Arabaciev, 
"Türkiye’den Bulgaristan’a giriş 
yapan sürücüler, Kapitan An-
dreevo’da 90-95 saat beklemek 
zorunda kalıyor. Kovid-19 salgını 
ortamında bu süre, çalışanların 
sağlığı açısından da ciddi sorun-
lar yaratabilir" dedi. Bulgaris-
tan’dan Türkiye’ye doğru ise 
tırların geçişlerinin 14-15 saatte 

gerçekleştiklerini belirten Araba-
ciev, "Her iki yönde bekleme sü-
resi ortalama 20 saate 
indirildiğinde çok memnun kalı-
rız" diye konuştu. Kapitan An-
dreevo’nun da bağlı olduğu 
Bulgaristan Gümrükler Ajansı 
Güney Deniz Müdürü Vasil 
İncov ise sınırdaki geçiş işlemle-
rinin hızlandırılması için gerekli 
önlemlerin alındığını savundu. 
(AA)

Bulgaristan-Türkiye sınırında 
Bulgar nakliyecilerin tepkisi

Avusturya, Bulgaristan’dan gelenlere 
KARANTİNA ZORUNLULUĞU GETİRDİ



PRİZREN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan ülkesi Kosova'nın 
Prizren şehrindeki en eski 
Osmanlı eseri olma özelliği 

taşıyan Namazgah, şehri ziyaret 
eden turistlerden yoğun ilgi görü-
yor. 
Osmanlı Devleti'nin 500 yıla yakın 
hüküm sürdüğü ve bugün bağım-
sız bir ülke olan Kosova'nın he-
men her köşesinde Osmanlı döne-
mine ait eserler görmek mümkün. 
Barındırdığı tarihi yapılarla Koso-
va'nın önemli turizm şehirlerin-
den Prizren'deki Namazgah, şe-
hirdeki ilk Osmanlı eseri olma 
özelliği taşıyor. Prizren halkı ara-
sında "Kırık Cami" olarak da anı-
lan Namazgah, bugün şehrin 
önemli turistik mekanlarından 
biri. Prizren'deki bu önemli kültür 
mirasının, Osmanlı ordusunun 
1455 yılında fethettiği şehirde, as-
kerlerin dini vecibelerini yerine 
getirmeleri için bizzat Fatih Sultan 
Mehmet'in emri ile inşa edildiğine 
inanılıyor. 
 

SAĞLIK OCAĞI  
VE İŞYERİ 

 
Namazgah'a biti-
şik olan mina-
renin yanı sıra 
minber ve 
mihrabın 
duvarları 
da kesme 
ve kuru 
taştan inşa 
edilirken, 
daha önce 
6,3 metre 
yüksekli-
ğinde olan 
minarenin, za-
manla taşlarının 
sökülüp 5,85 met-
reye düşürüldüğü 
kazı belgelerinde görülü-
yor. 1912'deki Balkan Savaşları ile 
Osmanlı egemenliğinin 

Kosova'da 

son bulmasının ardından şehre gi-
ren Sırp askerlerinin, ilk iş olarak 
Namazgah üzerinde fotoğraf çek-
tirdiği de biliniyor. Bu tarihten 
sonra uzun bir süre sahipsiz kalan 
Namazgah alanına, dönemin ida-

resi tarafından sağlık ocağı 
ve bir iş yeri yapıldı. 

Namazgah kalıntı-
larının bulun-

duğu alanda 
1969 ve 1989 
yıllarında 
arkeolojik 
kazılar ger-
çekleşti-
rilse de 
proje ta-
mamlan-
madan ya-

rıda 
bırakıldı. 

 
1990’DA 

AÇILDI 
 

Prizren'deki Müslüman-
lar, Namazgah'ın varlığına dik-

kati çekmek ve eseri restore etmek 
amacıyla 1990'da bu alanda 

bayram namazı kıldı. NA-
TO'nun  Kosova'daki 

barış gücü bünye-
sinde görev 

yapan, o dönemdeki adıyla  Ko-
sova Türk Tabur Görev Kuvveti 
Komutanlığı ile Prizren Belediyesi 
ve Prizren Tarihi Anıtları Koruma 
Enstitüsü arasında 28 Ağustos 
2001'de imzalanan protokolle baş-
layan restorasyon çalışmaları, 5 
Nisan 2002'de tamamlandı. 

 
ASLINA UYGUN 

 
Aslına uygun olarak inşa edilen 
Fatih Sultan Mehmet Namazga-
hı'ın arazisinde bulunan iş yeri de 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birli-
ğinde Gazi Üniversitesinden gelen 
heyetin gözetiminde yıkıldı ve 
Namazgah'ın çevre düzenlemesi 
yapıldı. 
Prizren'de yaşayan Türk ve diğer 
Müslüman halklar için büyük 
öneme sahip Namazgah, şehir-
deki en eski Osmanlı eseri olması 
nedeniyle bugün 
de halkın ve tu-
ristlerin en çok 
ziyaret ettiği 
mekanlar ara-
sında yer alı-
yor. (AA)

14 Aralık 2020 
Pazartesi 9Araştırma

Ramazan KURŞUNLU

FUTBOL  
VE PSİKOLOJİ

Futbol yeşil bir sahadan mı ibarettir? 
 
Bu sporun perde arkasını görmeye hazırmı-
sınız? 
 

Futbol rakamlardan ibaret değildir.Ra-
kamlar futbolda önemlidir, ancak 
oyunun herşeyi değildir.Rakamları 

olmayan bambaşka bir boyut olan psikoloji, 
oyunun kaderini belirleyen en önemli un-
surdur. 
 
Bu yazıda futbol içindeki milyon tane tak-
tiksel varyasyonun belkide hepsine bedel 
bir faktörden söz edeceğiz.Şans'mıdır şan-
sızlıkmıdır bilinmez,psikolojinin futbol 
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini en 
iyi gözlemleyebilceğimiz ülkelerden birin-
deyiz. 
 
 

"RAKİPLERİN  
PSİKOLOJİSİNİ BOZMAK" 

 
 
Kurt hocaların elinde oldukça etkili olan 
ancak amatörce yapıldığında mermisinin 
dönüp yapanın kendisine saplandığı bir si-
lahtır bu. 
 
Mustafa Denizli hoca bunu sıkça kullanmış-
tır. 
 
2009'da Beşiktaş'ın başındayken ortaya at-
tığı 26.hafta kehaneti bir anda takımına psi-
kolojik üstünlük getirmiş ve yarıştığı 
takımlarınsa dengesini bozmuştu.Gerçekten 
kenaheti inandığından söylemişti o lafı, tek 
amacı rakibin psikolojisini bozmaktı ve 
bozmuştu. 
 
Yani silah etkili olduğu kadar marifete ve 
desteğe de muhtaç. 
 
Futbol tarihinde bu silahı en sık kullanan 
insan Alex Ferguson'du belki de. 
 
Yazdığı kitapta şöyle demişti. 
 
"Sıradışı numaralar yapmaya çalışıyor-
dum.Artık klasikleşmiş sezonun ikinci yarı-
sında tempomuz ve azmimiz yükselecek 
sözümde bunlardan biriydi. 
 
 

"FUTBOLCU  
MOTİVASYONU" 

 
 
İnsan yönetimi beceri ister.Zıra kimi fut-
bolcu haydi oğlum, aslan oğlum, yaparsın 
oğlum, ile motive olurken kimisi topluluk 
içinde bağırıp çağırarak benliği aşağılandı-
ğında kendine gelir. 
 
Örneğin, Burak Yılmaz kişiliğinde futbol-
cular sertlikle motive olmazken tam tersi 
özgüvenleri okşandığında performans verir. 
 
Futbolcuyu motive etme metodları içinde 
en etkili olanlardan biride " oyuncuyu fut-
boldan mahrum bırakmak"tır. Bunu en çok 
yapan futbolcuyu tekrar kazanan isim 
FATİH TERİM Hoca'dır.Yılların verdiği 
tecrübe oyuncuyu kazanmak düşüncesi ile 
kazanılan sayısız futbolcular. 
 
Esasında tüm futbolcular oynamak ister.O 
yüzden onları zevkten mahrum bıraktığı-
nızda canlarını almış gibi olursunuz, en et-
kili ve kazançlı ceza budur. 
 
 

ZOR FUTBOLCULARLA VE 
GENEL OLARAK FUTBOLCU-

LARLA BAŞ ETMEK. 
 
 
Zor özeldir. Özellikle bunun farkında 
olmak gerekir.Toplum içinde futbol için-
dede uyumsuz, aksi diye tabir edilen kişiler 
iyi yönetildiklerinde size çok şey verir. 
 
Burada en önemli noktalardan biri beden 
dilidir.Karşındaki kişiyi iyi çözümlediğinde 
hamlelerini buna göre yapabilirsin. Veya 
maç öncesi soyunma odasında bir futbolcu 
hızlı nefes alıp veriyorsa, dudaklarını ısırı-
yorsa, boynunu ve göğsüne sıkça eliyle do-
kunduğunu gören teknik adam oyuncuyu 
hemen kadrodan çıkarmalıdır.Çünkü 
oyuncu aşırı düzeyde stres velirtileri göster-
diğınden maçta faydalı olmayabilir.Böyle 
durumlarda, oyuncuyla özel olarak konuşup 
alınan kararın gerekçelerini güzelce anlat-
malıdır. 
 
 
Evet psikolojinin futbol üzerindeki konu-
munu, rakiplerin psikolojisini bozmanın ve 
futbolcunun motive etmenin yollarını ince-
ledik. 
 
 
Futbolda başarının tek anahtarı, psikoloji ve 
motivasyondur..

ramez.kursunlu@hotmail.com

İstanbul’da bir cami. 

Bu caminin hikâyesini anlatmadan önce 
felsefesinden bahsedeceğim.Solip-
sizm… narsizm ve egoizmin en üstü 

belki de… Kuramsal bencillik… 
George Orwell'in 1984 isimli romanında da adi 
gecen düşünce.. 
Latince “solus” ve “ipse” kelimelerinin birle-
şimi. “Solus” tek veya yalnız, “ipse” ise ben 
veya kendi anlamına gelmektedir.  
Her şeyin merkezine bireyin kendisini koydu-
ğunu iddia eden düşünce. 
Solipsist biri, her şey ben varsam var. Güneş, 
ben varsam anlamlı. Ben yoksam güneşin bile 
bir anlamı yok der.  
Bu düşünceye göre her şey insanın zihninde 
başlar ve zihninde biter. 
   
Ömer Hayyam’ın aşağıdaki dizeleri solipsizm 
örnek verilebilir. 
  
"ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. 
 sabahlar, akşamlar, sevinçler tasalar yok. 
 ben düşündükçe var dünya, ben yok o da yok." 
 
Bu düşünceyi olumsuz yönde eleştirenler olabi-
lir. Ben ise olumlu tarafına dikkat çekmek isti-
yorum.  
 
21. yüzyılın son adlı kitapta Alvin Tofller “21 
yüzyılda gerçek tatmin almakla değil, alma-
makla sağlanabilecektir” der. Başka bir deyişle 
kişinin kendini sınırlaması ile.  
Konfüçyüs’e göre insanlar acı çekerler çünkü 
cahildirler. Bitmek tükenmek bilmeyen istek-
leri vardır. Bu istekler gerçekleşmediğinde in-
sana acı verir. Mesela cep telefonunun en son 
sürümünü aldık. Daha özelliklerini kavramadan 
yeni sürüm çıktı acaba onu alsam mı diye düşü-
nürüz. Eğer bu süreçte telefonu alamadıysak 
üzülebiliriz.  
Ateşe odun atarsan ateş daha fazla odun ister. 
Ateşi söndürmenin yolu ateşe odun atmamak-
tır. 
Solipsizm bu noktada iyi olabilir. Neden mi? 
Mesela solipsist biri telefonun son sürümünü 
alamadığı için üzülmez.  
Çünkü Solipsist biri isterse zihninde her şeyi 
yok eder. 
 
İşte bugünkü yazımın başlığı olan Sanki yedim 
camisinin hikâyesi de budur. 
İstanbul’da Fatih Sinanağa Mahallesi Kırbacı 
sokakta yer alan cami, Keçecizade Hayreddin 
Efendi bir başka bir rivayete göre de Adanalı 
Şakir Efendi tarafından yaptırılmıştır.  
 
Hayreddin Efendi dar gelirli bir esnaftır. Cami 
yaptırmanın çok önemli olduğunu öğrenince 
kendi adına cami yaptırmak ister. Canı bir şey 
almak istediğinde “sanki yedim” diyerek parayı 
bir köşeye koyar ve yıllar sonra bu şekilde bi-
riktirdiği parayla cami yaptırır. Kendisinden 
sonra bu caminin adı “Sanki yedim” olarak 
kalır.  
 
Keçecizade Hayreddin beyin sahip olduğu dü-
şüncede solipsizme örnek verilebilir.  
İnsan isterse kendini her şeye sahip biri olarak 
görebilir isterse de hiçbir şeyim yok der… 
İnsan isterse başına birçok bela geldiğini göre-
bilir ama isterse çok sayıda güzelliğe sahip ol-
duğunu düşünebilir.  
Sanki yedim, sanki evlerim, arabalarım var, 
sanki en üst makamdayım, sanki… sanki…  
Kısacası her şey bizim zihnimizdedir.  
 
Solipsizmin Descartes, Berkeley gibi düşünür-
lerde de olduğu belirtilir.  
Descartes’in “Düşünüyorum o halde varım” 
düşüncesi solipsist olduğuna örnek olarak gös-
terilir.  
“Düşünüyorum o halde varım” düşüncesinin 
bir başka versiyonu ise “Düşünüyorum o halde 
varsınız”dır. Örneğin aramızın iyi olmadığı biri 
ile karşılaştık. O kişiyi gördüğümüzde yüzüne 
ters ters bakarak geçiyor bu durum bizi geri-
yorsa buradan çıkarılacak anlamlardan biri şu 
olabilir. “Sen hala benim için değerlisin. Bende 
yerin var. Yerin olmasa seni gördüğümde bu 
hale girmem.” Ama o kişiyle karşılaştığımızda 
hiç yokmuş gibi davranırsak o kişiye vereceği-
miz mesaj şu olabilir. Sen benim için hiçsin. 
Sen, ben düşünürsem var olursun. Aksi tak-
dirde yoksun… Bir insana verilebilecek en 
büyük tepkilerden biri bu olabilir.  
 
 Solipsist düşüncenin güzel tarafına ünlü halk 
ozanımız Aşık Veysel’de örnek verilebilir.  
 
Güzelliğin On Par'etmez 
Bu Bendeki Aşk Olmasa 
Eğlenecek Yer Bulamaz 
Gönlümdeki Köşk Olmasa… 
 
Ne güzel ifade etmiş. Senin güzelliğin bile 
benim düşünceme bağlı…  
 
Ez cümle kısa süren yaşantımızda her şey zih-
nimizde başlar ve zihnimizde biter. Zihnimizi 
anlamsız şeylerle meşgul etmek yerine anlamlı 
şeylere odaklanmak gereklidir.  
Sehrazat’ın dediği gibi 
“Alemi kuşatmış hayallerim varken sen de var 
olabilirsin; 
Yokken benim dikenlerim, gül dahi olsan 
boynu bükük kalırsın...”

Prof Dr. Erdal BAY 

SANKİ YEDİM  
CAMİSİ

Prizren’in ilk  
Osmanlı eseri

Halk arasında Kırık Cami olarak da bilinen Namazgah'ın, 
1455'te Osmanlıların Kosova'nın Prizren şehrini fethinin ar-

dından askerlerin dini vecibelerini yerine getirmeleri için biz-
zat Fatih Sultan Mehmet'in emri ile inşa edildiğine inanılıyor

NAMAZGAH



14 Aralık 2020 
Pazartesi 10Eğitim Sağlık

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 
tarafından Bosna Hersek'in 
iki entitesinden biri olan 

Sırp Cumhuriyeti (RS) içindeki 
Doğu Saraybosna'da bulunan bir 
lise kütüphanesine kitap deste-
ğinde bulunuldu. Saraybosna 
YEE'den yapılan açıklamada, Sırp 
nüfusun yoğun yaşadığı Doğu 
Saraybosna'daki 28 Haziran 
Lisesi bünyesinde faaliyet göste-

ren kütüphaneye, Türk edebiyatı-
nın seçkin yazar ve şairlerine ait 
eserlerin bağışlandığı bildirildi. 
Enstitü bünyesinde yürütülen 
Türkçe kurslarının, Türk dili ve 
kültürüne ilgiyi de artırdığına 
işaret edilen açıklamada, "Bölge 
halkının ve okul yönetiminin 
talepleri doğrultusunda YEE yet-
kililerince lise kütüphanesine 
Türk edebiyatının önde gelen 
yazar, şair ve düşünürlerinin 
muhtelif eserleri hibe edilmiştir." 
denildi. Kitapların teslim törenin-

de konuşan okul müdürü Boris 
Brajovic, Türk kurumlarının sağ-
ladığı desteklerden mutluluk 
duyduğunu belirterek bölgede 
Türk dili ve kültürüne ilginin art-
masında kuşkusuz YEE'nin payı-
nın büyük olduğunu söyledi. 
Okul kütüphanesine yapılan 
kitap hibelerinin bölgedeki büyük 
bir eksikliği giderdiğini ifade 
eden Brajovic, "İş birliğimizin 
daha ileri seviyelere taşınması 
için çalışmalarımızı devam ettire-
ceğiz." dedi. (AA)

Vahap DABAKAN

EVDE KALIN 
KORKMAYIN, 

KURTULACAĞIZ! 

Bu Koronavirüs ömür boyu 
devam etmeyecek kurtulacağız. 
Bazen sessiz bazen de yüksek 

sesle konuşup çözeceğiz sorunlarımızı. 
Telaşlanmadan ama birlik ve beraber-
lik içerisinde birlikte hareket ederek, 
uyarılara ve fiziki mesafeyi koruyup, 
maskemizi takarak bu illetten 
kurtulacağız...  
 
       Bu noktada üstümüze düşeni yap-
mak zorundayız. Toplumumuzun bazı 
kesimleri uymasa da Sağlık Bakanın 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
açıkladığı yasaklar biz vatandaşları 
korumak için yapıldığını 
unutmamalıyız. Sosyal Medya’da 
yayınlanan 65 yaş üstü risk altında 
olduğu için belirli saatlerde dışarıya 
çıkış izinine karşı çıkmak isteyen bir 
vatandaş İdare Mahkemesine dava 
açıyor. Bu şahıs ya risk taşımıyor veya 
ne yaptığının farkında değil. Covid-
19’un şakasının olmadığı Türkiye ve 
Dünya’da her gün hayatını kaybeden 
hasta sayısında artış olduğunu gör-
müyor sanıyorum…  
 
       Sağlık Bakanlığı hiç durmadan 
sürdürdüğü çalışmalar. Bakanlar 
Kurulu büyük bir özveri ile her 
noktayı kontrol altında tutmaya 
çalışıyor. Muhalefet elimizden gelen 
desteği veririz diyor. Bu noktadan bir-
likte hareket etmemiz gerektiği bil-
incini taşımalıyız…  
 
       Hasta olan vatandaşlarımız da, 
sağlıklı olanları da korumak yine 
bizim görevimiz. Kimseyi suçla-
madan. Elimizden geleni anlayış 
içerisinde birlik olmalıyız. Böyle 
zamanda siyaset yapılmaz. Bana göre 
insan sağlığı varsa siyaset de neymiş?  
 
       Bu pandemi döneminde gece 
gündüz durmadan savaşan başta 
sağlıkçılarımıza, Polis, Jandarma, 
Güvenlik görevlilerimize, canı 
gönülden teşekkür ederiz. Bizlere 
hizmet veren insanlarımız var. Bizi biz 
yapan, toplumumuzun her bir bireyi. 
Değerlilerimizdir...   
 
       Hep beraber iyileşeceğiz. Sağlıklı 
günleri göreceğiz. Hepimiz televizyon 
kanallarının önünde Covid-19 pande-
mi ile ilgili aşı beklentisi içerisinde 
beklerken bir yandan da kendi has-
tanelerimizde tedavilerini 
iyileştirdiğimiz hastalarımız oldu…  
 
       Zaman zaman devletimizi zayıf 
yönleriyle eleştirenler, bizler zor 
zamanlarda nasıl da devletimize 
güvenip bir çatı altında toplanıyoruz. 
Devletimize güvenerek bu virüsü bir-
likte yeneceğiz…  
 
       Çin ne günler atlattı, kayıpları ne 
de çok oldu. Bugün üretime yeniden 
hız vermeye başladı. Fransa bu daha 
başı diyor. Bir yandan Turuncu yelekli 
protestocu Fransızlar diğer yanda 
virüsle savaşıyor. Almanya, bizim bu 
ara en çok ilgilendiklerimiz. Almanlar, 
bu süreci her hatırladığımızda onları 
da anacağız. Onlarla yakından 
ilgileniyoruz, iyileşecekler…  
 
       Birleşik Krallık, İngiltere, ilginç 
sağlık politikaları ile sürekli dünyanın 
ilgilisini çekiyor. Amerikan doları 
yükseliyor, İngiliz sterlini düşüyor. 
Bunları da takip ediyoruz. 
Amerika’nın son tahlilde sağlık 
politikaları hangi düzlemde seyrediy-
or. Amerika ve Birleşik Krallık ana kız 
gibi sonuçta…  
 
       Canım İtalyanlar; yemeği, 
eğlencesi, coşkusu, mutluluğu bit-
meyen millet, Covid-19’la savaşmaya 
devam ediyor, Tıbbi Cihaz yardımını 
AB yapmadı ama Türkiye 
yardımlarına koştu…  
 
       Atatürk’ün dediği gibi; “Beni 
Türk Hekimlerine teslim edin.” 
Türkiye, sağlık konusunda en çok 
güven duyulan ülkelerin başında 
geliyor. ABD, AB ülkelerine Tıbbı 
cihaz yardımı yapan tek ülke oldu. 
Şimdi belini doğrultanlar. Yapılan bu 
iyiliği unutup Türkiye’ye karşı tekrar 
savaş açmaya veya hainlerin yanında 
yer alıyorlar…  
 
       Dünya zor zamanlardan geçiyor. 
Bu salgından sonra, belki başka alan-
larda da mücadele etmek zorunda 
kalacağız. Uyruğumuz ne olursa olsun 
ama İnsan insana her zaman 
lazımdır… 

PİRİNCİN TAŞLARI

Damla Selin TOMRU

Geçenlerde arkadaşlarımla 
sohbet ediyordum, bir 
arkadaşım benim hiç fut-

bol topum olmadı çocukluğumda 
dedi. Tam onun ve onun çocukluğu 
için üzülecektim ki ardından şu 
cümle geldi “mahallede sadece 
kötü futbol oynayan ve ekonomik 
durumu daha iyi olan çocuğun 
topu olurdu. Çünkü o çocuk sadece 
o şekilde maçta yer alabilirdi. İyi 
top oynayan çocukların ise topa 
ihtiyacı yoktu.” 
 
Çocukluktan kalma küçük bir anı 
bizi bambaşka yerlere taşıyabili-
yor. Evrenin, insanın makro ölçek-
lisi olduğu söylenir. Aslında her 
bir hücre başka bir alemdir. 
Hepimiz içimizde koca bir evren 
barındırıyoruz. Ve çocukluk anıla-
rımız bizim bugünümüzü inşaa 
ediyor aslında. Şimdi arkadaşımın 
anlattığı bu anıyı iki perspektiften 
ele alalım. Öncelikle topu olan 
çocuğun gözünden bakalım, top 
oynamak istiyorsunuz, sizi oyuna 
almıyorlar ve siz oyuna dahil ola-
bilmek için en iyi, en yeni topu alı-
yorsunuz. Büyük bir gururla sahip 
olduğunuz bu ekonomik değerle 
kendinize toplumda bir yer edini-
yorsunuz. 
Bir de en iyi top oynayan çocuğa 
bakalım şimdi de, en sevdiğiniz 
şeyi sürekli yapıyorsunuz, idman-
lar sizin için zoraki değil, keyifle 
vakit geçiriyorsunuz. Yeteneğiniz 
takdir görüyor ve hep oyunlarda 
yer alıyorsunuz. Öyle ki topunuz 
ya da havalı bir ayakkabınız olma-
sa bile gözler sizi arıyor. Sahip 
olduğunuz yeteneğinizle takdir edi-
liyorsunuz. 
 
Bu hikaye çocuklar arasında oldu-
ğunda, imkan ve yeteneğin birbi-
riyle güzel bir şekilde harmanlan-
dığını görüyoruz. Ancak aynı 
durum büyüklerin dünyasında 
olduğunda genellikle imkana sahip 
olan ya da yetenekli olan eleştiri 
yağmuruna tutuluyor, şımarık 
olmakla ya da kibirle suçlanıyor. 
Çünkü genellikle imkanlar ve fır-
satlar çocukların dünyasında neşe 
ve mutluluk odaklı olarak birleşti-
rilirken, büyükler rekabet ve hırsla 
bu imkan ve yeteneklerden nasıl 
yararlanabileceklerinin hesabını 
yapıyorlar. Oysa hayat hesapsızca 
yaşanır, lokmalar sayılmaz, “seni 
seviyorum” cümlesini kurmakta 
cimrilik yapılmaz ise hayat aynı 
zenginlikte geri yansır bizlere.  
 
Yaradan öyle hassas bir denge kur-
muş ki yeteneklerine ve sahip 
olduklarına şükredip, onları emek-
le birleştirenler eninde sonunda 
hayal ettiği başarıyı bu dünya da 
tadıyor. Yeter ki tam şeffaflığımız-
la bize bahşedilenlerin kıymetini 
bilip doğru şekilde değerlendirebi-
lelim. 
 
Bugün kendinize aşağıdaki soruları 
sorarak fırsat ve imkanları ne ölçü-
de yakaladığınızı keşfedebilirsiniz.  
Sahip olduklarım neler? 
Yeteneklerim neler? 
Fırsatları değerlendiriyor muyum? 
İmkanlarımı etkin bir şekilde kul-
lanabiliyor muyum? 
Fırsat ve imkanları doğru şekilde 
birleştirdiğimde ne noktada olu-
rum? 
 
Hayatımızı dolu dolu yaşadığımız 
nice günlerimiz olsun.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı’nın 
(YTB) desteğiyle Arnavut-

luk'un başkenti Tiran'daki Mustafa 
Kemal Atatürk Ortaokulu’nda eği-
tim gören öğrencilere kırtasiye yar-
dımında bulunuldu. YTB'den yapı-
lan açıklamaya göre, Arnavutluk 
Türkiye Mezunları Derneği (TÜ-

MED) tarafından gerçekleştirilen 
proje kapsamında, ortaokul öğren-
cilerine sağlanan kırtasiye malze-
mesi ve çanta yardımı düzenlenen 
törenle teslim edildi. Törene, Türki-
ye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim 
Müşaviri Metin Bulut'un da katıl-
dığı aktarılan açıklamada, okul 
müdürü ve öğretmenlerinin sağla-
nan destekten mutluluk duydukla-
rını belirttikleri kaydedildi. Türki-

ye'nin çeşitli üniversitelerinde yük-
sek öğrenimlerini başarıyla tamam-
layarak ülkelerine dönen mezunla-
rın oluşturduğu Türkiye mezunları 
dernekleri, Türkiye ile dostluk köp-
rüleri inşa ederek kendi ülkelerinin 
kalkınmalarına katkı sağlıyor. İhti-
yaç sahiplerine de yardım eli uza-
tan mezun dernekleri, ülkelerin-
deki diğer sivil toplum 
kuruluşlarına da örnek oluyor. 

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından  Doğu Saraybosna'da 
bulunan bir lise kütüphanesine kitap desteğinde bulunuldu

Doğu Saraybosna'daki 
kütüphaneye  
kitap desteği

Tiran’da öğrencilere  
KIRTASİYE YARDIMI

Sofya’da salgın önlemleri artırıldı
SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, 
yeni tip korona virüs salgı-
nıyla mücadele kapsamın-

da, birçok ülkeden Bulgaristan’a 
giriş yapanlara negatif test gös-
terme koşulu getirdi. Türkiye ile 
AB, Birleşik Krallık ve Schengen 
alanı ülkelerinden Bulgaristan’a 
giriş yapacak birçok ülke vatan-
daşının ise testi göstermelerine 
gerek olmayacak. Bakanlığın 
yayımladığı genelgeye göre, hare-
ket noktası Avrupa Birliği (AB) 
ve Schengen alanı haricindeki 
"üçüncü ülkelerden" gelen vatan-

daşlara gelmeden 72 saat önce 
yapılmış negatif PCR testinin 
sonucunu göstermeleri zorunlu-
luğu getirildi. Sağlık ekipleri, sos-
yal işçiler, ilaç, koruyucu malze-
me ve tıbbi teçhizat temin eden 
ekip üyeleri, ulaşım mürettebatla-
rı, resmi makamlar ve diğer bazı 

gruplara ait kişiler yeni giriş 
kuralların kapsamı dışında kala-
cak. Yeni uygulama, 31 Ocak 
2021 tarihine dek geçerli olacak. 
Nüfusu 6,8 milyon olan salgının 
başından bu yana ülkede vaka 
sayısı 145 bin 300’e, ölenlerin ise 
3 bin 814’e ulaştı. (AA)

FIRSATLAR VE 
İMKANLAR…
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Hazırlayan: Asrın Zeynep Sait

“Asrın’dan Sağlıklı Yemekler”

1 su bardağı tahin 💧💧1 yumurta 💧💧3-4 yemek 
kaşığı kadar süt 💧💧bitter çikolata parçaları

MALZEMELER

Tüm malzemeleleri bir kapta iyice karıştırıyoruz. 
Unsuz nasıl kıvam alıcak demeyin, tahin hemen kıvam 
aldırıyor. Hamurumuza şekil verip yağlı kağıt serili fırın 
tepsimize diziyoruz. 170 derecelik fırında yaklaşık 20-

25 dakika pişirip afiyetle ve sağlıkla tüketiyoruz.

YAPILIŞI

Asrın Zeynep Sait
Mail: asrnzeynepp@gmail.com

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

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

Youtube :  
Asrın Sait

SAĞLIKLI 
TAHİNLİ 
KURABİYE
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TÜRKİYE, Olimpik Kilo Kate-
gorileri Avrupa Tekvando Şam-
piyonası'nda 3 madalya kazandı. 
Milli tekvandocular, Bosna Her-
sek'te düzenlenen Olimpik Kilo 

Kategorileri Avrupa Şampiyona-
sı'nda 2'si gümüş, biri bronz ol-
mak üzere toplam 3 madalya ka-
zandı. Türkiye Tekvando 
Federasyonundan yapılan açık-

lamaya göre, Bosna Hersek'in 
başkenti Saraybosna'da düzenle-
nen şampiyonada Türkiye'yi 4'er 
erkek ve kadın sporcu temsil etti. 
Şampiyonada kadınlar 57 kiloda 

Hatice Kübra İlgün ile +67 ki-
loda Nafia Kuş gümüş madalya 
kazanırken, 67 kiloda İkra Kayır 
ise bronz madalyanın sahibi 
oldu. (AA)

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Dünya Güreş Birliği, Dünya 
Kupası'nın 18 Aralık’ta 
Sırbistan'da yapılacağını 

duyurdu. Türkiye Güreş 
Federasyonu’ndan yapılan açıklama-
da, Sırbistan'da yapılması planlanan 
ancak yeni tip korona virüs salgını 
nedeniyle katılımın az olması üzerine 
iptal edilen Dünya Şampiyonası'nın 
yerine para ödüllü bireysel Dünya 
Kupası'nın yapılmasının kararlaştırıl-
dığı ifade edildi. Grekoromen, serbest 
ve kadınlar kategorisinde her sıklet-
ten birer sporcunun katılabileceği 
Dünya Kupası için yoğun güvenlik 
önlemlerinin alınacağı, katılımcılara 
maske ve dezenfektan temin edileceği 
belirtildi. Dünya Kupası’na Türk 
güreşçilerinin de katılım göstermesi 
bekleniyor.(AA)

Ağrılı milli atletler, korona virüs pandemisi nedeniyle 
Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını arazide yapıyor

AĞRI BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ağrılı milli atletler, Türkiye Şampiyo-
nası hazırlıklarını arazide yapıyor. 
Haftada 250 kilometre koşan atletler, 

Ağrı'da faaliyet sürdürebilecekleri bir spor 
kulübü kurulmasını istedi. Romanya'nın Po-
iana Braşov kentinde geçen 24 Ekim'de dü-
zenlenen 12'nci Balkan Dağ Koşusu Şampi-
yonası'nda Türkiye'yi temsil eden Mehmet 
Vefa Aydemir 6 kilometrede 1'inci, Rama-
zan Yorulmaz ise 2'nci olmayı başardı. An-
trenör-sporcu Ramazan Karagöz de 12 kilo-
metrede 2'nci olarak madalya aldı. Balkan 
Şampiyonası sonrası Ağrı'ya dönen kadın ve 
erkek milli sporcular, ara vermeden Türkiye 
Şampiyonası hazırlıklarına başladı. Ağrı İb-
rahim Çeçen Üniversitesi'ne ait tesislerin 
yanı sıra arazi ve yol kenarlarında koşan 

sporcular, Türkiye Şampiyonası'ndan da de-
receyle ayrılmayı hedefliyor. Milli atletlerin 
hem antrenörlüğünü yapan hem de yarış-
malara katılan Ramazan Karagöz, "Haftalık 
250 kilometreye yakın koşuyoruz. 2011 yı-
lında spora başladım. Hala aynı şekilde de-
vam ediyorum. Aynı zamanda halk eğitim 
merkezi bünyesinde antrenörlük yapmakta-
yım. En son sporcularımızla birlikte katıldı-
ğımız şampiyonada sporcularımızın başarılı 
sonuçlar elde etmesinin ardından İbrahim 
Çeçen Üniversitemize ait tesislerde hazırlık-
larımızı sürdürüyoruz. Yaz kış demeden en-
gebeli arazilerde yarışlara hazırlandık. Ha-
zırlıklarımızı doğa ile baş başa yapıyoruz. 
Bu süreçte halk eğitim merkezimizin yanı 
sıra gençlik spor il müdürlüğümüz de bize 
oldukça destek oldu. Biz de emeğimizin kar-
şılığını aldık" dedi. (AA)

Ağrılı Balkan şampiyonu  
atletler hedef büyüttü…

GÜREŞ  
DÜNYA KUPASI  
SIRBİSTAN'DA 
YAPILACAK

Türk Tekvandocuları 
madalya ile dönüyor


