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Sayfa 5’teRifat SAİT

KOSOVA’DA  
NELER OLUYOR?

Bosna’da seçime  
usulsüzlük karıştı
¥   BOSNA Hersek Merkez 
Seçim Komisyonu (CIK), 15 
Kasım 2020'de düzenlenen 
yerel seçimlerde "usulsüzlük 
yapıldığı" gerekçesiyle Sreb-
renitsa ve Doboj şehirlerin-
deki seçimleri iptal etti. Ya-
pılan itirazların ardından 
uzun süredir konuyu değer-
lendiren CIK yetkilileri, baş-

kent Saraybosna'daki otu-
rumda Srebrenitsa ve Doboj 
ile ilgili karar aldı. CIK, bu 
şehirlerdeki seçim merkezle-
rinin büyük çoğunluğunda 
çok sayıda seçmenin geçersiz 
belgelerle oy kullandığının 
kanıtladığına hükmederken, 
seçimlerin iptali kararı oy 
çokluğu ile alındı.  n 3’te

Türk Kızılay’dan  
Prizren’e yardım

¥  ARNAVUTLUK'TAKİ çok 
sesli bir müzik grubu, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan için geleneksel şarkı 

besteledi. Şefliğini Guri Rro-
kaj'ın yaptığı "Gjergj Aria-
niti Mallakaster" isimli mü-
zik grubu, video paylaşım 

sitesi YouTube'da da yayım-
lanan esere "Cumhurbaş-
kanı Erdoğan için Şarkı" 
adını verdi. n 3’te

BALKAN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ E-GAZETE QR KOD
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EL DEĞMEDEN ULAŞARAK OKUYABİLİRSİNİZ

Yunanistan tehlikeli  
sulardan vazgeçmiyor

Yunanistan'ın yayılmacı politikası sürüyor. İyon Denizi'nde  
kara sularını genişletmesini öngören yasa tasarısı Yunan 

parlamentosunda milletvekillerinin oyuna sunuldu ve kabul edildi

¥ ÜLKENİN söz konusu deniz bölgesindeki 
kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmasını 
öngören tasarı yapılan açık oylama sonucu 
kabul edildi. Başbakan Kiriakos Mitsotakis, 
oylama öncesi mecliste yaptığı konuşmada, 
ülkesinin kara sularını genişletme hakkı ol-
duğunu savunarak, bu konuya ilişkin adım-
ları uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler 
(BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uyumlu 
şekilde attıklarını ileri sürdü. Atina'nın, 
İyon Denizi'nin yanı sıra diğer deniz bölge-
lerinde de bu hakkını saklı tuttuğunu iddia 
eden Mitsotakis, bundan sonraki aşamada 

Girit Adası'nın doğusunda da benzer şe-
kilde kara sularını genişletmeyi planladık-
larını söyledi. Yunanistan ve İtalya, 9 Ağus-
tos 2020'de İyon Denizi’nde Münhasır 
Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaş-
ması imzalamıştı. Arnavutluk yakınların-
daki İyon  Adaları'ndan Mora Yarımada-
sı'nın güney ucunda yer alan Tenaro 
Burnu'na kadar olan deniz bölgesinde, 
körfezlerin kapatılması ve düz ana hatların 
çizilmesiyle ilgili kararname, Yunanistan 
Resmi Gazetesi'nde 27 Aralık 2020'de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmişti. n 5’te

Kiriakos 
Mitsotakis

Ankara ve Üsküp’ten  
tarımda güçbirliği… 
¥  TARIM ve Orman 
Bakanı Bekir Pakde-
mirli, Kuzey Make-
donya'daki Türk yatı-
rımlarının geçen yıl 
yeni tip korona virüs 
salgınına rağmen de-
vam ettiğini ve yatı-
rım tutarının 1,3 mil-
yar doları bulduğunu 
bildirdi.  n 8’de

ARNAVUT GRUPTAN 
ERDOĞAN’A ŞARKI

¥  TÜRK Kızılay, Türkiye'nin Prizren Baş-
konsolosluğu ve Kosova Kızılhaçı iş birli-
ğinde, Kosova'nın güneybatısındaki Priz-
ren’de ihtiyaç sahibi ailelere insani 
yardım dağıtımına başladı. Prizren'deki 
yardım dağıtımına Türk Kızılay Yönetim 
Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türkiye'nin Priz-
ren Başkonsolosluğu Muavini Cenk Şen 
ve Kosova Kızılhaçı Prizren Şube Başkanı 
Buyar Müfti katıldı. n 4’te
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Arnavutluk'taki çok 
sesli bir müzik grubu, 
Türkiye Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan 
için geleneksel şarkı besteledi. 
Şefliğini Guri Rrokaj'ın yap-
tığı "Gjergj Arianiti Mallakas-
ter" isimli müzik grubu, video 
paylaşım sitesi YouTube'da 
da yayımlanan esere "Cum-
hurbaşkanı Erdoğan için 
Şarkı" adını verdi. Eserde Tür-
kiye ve Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan'ın Arnavutluk'a yönelik 
katkısından ve açık desteğin-
den söz edilirken, Laç ve Kur-
bin şehirlerinde inşa edilen 
deprem konutları ile Fier'de 
inşa edilecek hastaneye de yer 
verildi. "Ey toprak, tüm dün-
yaya yayılan güzel haberim 
var." ifadeleriyle başlayan şar-
kının sözleri şöyle devam edi-
yor:"Erdoğan söyledi, 
Arnavutluk'a yardım edece-
ğini. Türk devleti ve Ankara, 
Arnavutluk'a sevgisini gös-
terdi. Ananın evladına yaptığı 
gibi yanında oldu. Türkiye hi-

lalinin gölgesinde, analar bir 
daha doğurmaz Erdoğan'ı. 
Sözünün adamı dönmez sö-
zünden, Arnavut halkının ka-
deri. Laç'ta temellerinden 
örnek bir mahalle inşa ediyor. 
Fier'de hastane yapacak, tüm 
vilayetin kullanımı için." 
Müzik grubu, şarkının so-
nunda Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'a uzun bir ömür de 
diledi. Çok sesli geleneksel 
şarkılar, Arnavutluk'ta özel-
likle güney şehirlerine has bir 
müzik türü olarak biliniyor. 
(AA)

Arnavutluk'taki çok sesli müzik grubu  
Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı 

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek Merkez 
Seçim Komisyonu (CIK), 
15 Kasım 2020'de düzen-

lenen yerel seçimlerde "usul-
süzlük yapıldığı" gerekçesiyle 
Srebrenitsa ve Doboj şehirle-
rindeki seçimleri iptal etti. Ya-
pılan itirazların ardından 
uzun süredir konuyu değer-
lendiren CIK yetkilileri, baş-
kent Saraybosna'daki 
oturumda Srebrenitsa ve 
Doboj ile ilgili karar aldı. CIK, 
bu şehirlerdeki seçim merkez-
lerinin büyük çoğunluğunda 
çok sayıda seçmenin geçersiz 
belgelerle oy kullandığının ka-
nıtladığına hükmederken, se-
çimlerin iptali kararı oy 
çokluğu ile alındı. CIK Üyesi 
Vanja Bjelica Prutina, Srebre-
nitsa'daki seçimlerin çok daha 
önce iptal edilmesi gerektiğini 
belirterek iki şehirde de usul-
süzlükler yapıldığını savun-
duğu için büyük baskı altında 
kaldığını ifade etti. Bu arada, 
Müslüman Boşnaklara yönelik 
1995 yılında soykırım yapıl-
ması sebebiyle ayrı bir öneme 

sahip Srebrenitsa'da seçimle-
rin yenilecek olması Boşnak 
taraflarca memnuniyetle karşı-
landı. Seçim öncesinde ve son-
rasında Sırp tarafının 
usulsüzlük yaptığını ve bu sa-
yede seçimler kazandığını sa-
vunan Boşnaklar, CIK kararı 
ile haklı olduklarını kanıtladı. 

Srebrenitsa'da Boşnakların 
ortak adayı olan Alija Tabako-
vic, yaptığı açıklamada, CIK'ın 
bekledikleri yönde bir karar 
aldığını belirterek "Yazdıkları-
mız, söylediklerimiz, şikayet-
lerimiz doğru çıktı. 
Srebrenitsa'da oylar çalındı ve 
seçim yasası ihlal edildi" dedi. 

Savcılığın talimatıyla Bosna 
Hersek Araştırma ve Koruma 
Ajansı (SIPA) bünyesindeki 
özel polis birlikleri, yerel se-
çimlerde usulsüzlük yapıldığı 
gerekçesiyle 1 Aralık 2020'de 
Srebrenitsa'da operasyon dü-
zenlemiş ve çok sayıda kişiyi 
gözaltına almıştı. (AA)

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

İZMİR MEKTUBU

KOSOVA’DA  
NELER OLUYOR?

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), 15 Kasım 2020'de 
düzenlenen yerel seçimlerde "usulsüzlük yapıldığı" gerekçe-
siyle Srebrenitsa ve Doboj şehirlerindeki seçimleri iptal etti

Avrupa’da küçücük 
bir ülke. Birkaç gün 
sonra 17 Şubat’ta 

13.Bağımsızlık yıldönü-
münü kutlayacak olan, Av-
rupa’nın en genç ülkesi 
Kosova’da neler oluyor?  
Bağımsızlığından buyana 
13 yıldır, dördü erken 
olmak üzere tam yedi kez 
seçim yaşadı. Şimdi de ba-
ğımsızlık tarihinden 3 gün 
önce sevgililer günü olan 14 
Şubat’ta yine bir erken se-
çime ev sahipliği yapacak. 
Ancak bu seçim arifesinde  
ülkede çok ilginç şeyler ya-
şanıyor. Kosova Yüksek 
Seçim Kurulu KQZ, 14 Şu-
batta yapılacak erken genel 
seçimler öncesi skandal bir 
yasağa imza attı. Son gün-
lerde yapılan anketlerde 
Kosova seçimlerinin mutlak 
lideri görünen ve bu seçim-
lerde %40-50 arası oy al-
ması beklenen 
Vetëvendosje (VV) partisi 
Başkanı Albin Kurti ile bir-
likte Albulena Haxhiu gibi 
VV partisinin önemli kişi-
lerden oluşan 100 kişilik 
listeden 47 adaya seçime 
giriş yasağı konuldu. 
 
Albin Kurti, birileri sevsin 
veya sevmesin istikrarlı bir 
şekilde büyüyor ve güçleni-
yor. Son seçimlerde Baş-
kanı olduğu parti VV, 
Kosova’da birinci parti 
olunca, o da koalisyon kur-
duğu LDK’nin desteği ile 
Başbakan olmuştu. Fakat 
birileri bunu kabul etmedi 
ve çeşitli ayak oyunları ile 
devrildi. Başbakanlığı sa-
dece 2 ay sürmüştü.  İşte 
tam o sırada pek çok kişi 
şöyle düşünmüştü. Yakın 
zamanda erken seçim olur 
ve Albin Kurti oyunu artıra-
rak belki de tek başına ikti-
dar olur. Ama maalesef 
olmadı. Kosova Yüksek 
Seçim Kurulu KQZ, Albin 
Kurti’nin adaylığı için 
yasak getirdi. Bu kesinlikle 
demokratik bir karar değil.  
Asla da kabul edilemez. 
Tıpkı Türkiye’de bir za-
manlar Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan için konulan yasak so-
nucu gazetelerde atılan 
“Muhtar bile olamaz” ha-
beri gibi. Muhtar bile ola-
maz dedikleri kişi 
Cumhurbaşkanı oldu. 
Çünkü eğer halk sizi isti-
yorsa Allah’ın izniyle sizi 
kimse durduramaz. İnsan-
lar, mağduru sever ve tutar-
lar. Bütün bu getirilen 
yasaklar Albin Kurti’yi çok 
daha fazla güçlendiriyor. 
 
Benim anlatmak istediğim 
başka bir konu var. Bağım-
sızlığını 13 sene önce açık-
layan Kosova, 
bağımsızlığın getirdiği im-
kânları kullanamıyor. Daha 
doğrusu Kosova’yı bağım-
sız bir ülke gibi özgür ve 
rahat bırakmıyorlar. Çünkü 
Kosova birilerini çok kor-
kutuyor.  
 
Daha bir ay bile olmadı. 
Kosova halkının seçtiği 
Cumhurbaşkanı Haşim 
Taçi, Lahey’deki uluslar-
arası mahkemede yargılan-
mak üzere istifa ettirildi. 
Aynı şekilde meclis başkan-
ları Yakup Krasniçi de 
evinden alınarak yargılan-
mak üzere Hollanda’ya gö-
türüldü. Şimdi de 14 
Şubat’ta yapılacak seçim-
lerde kuvvetle muhtemel 
Başbakan seçilecek Albin 
Kurti’ye yasak getirildi. 
Bunlar tesadüf değil. Bu 
nasıl bağımsızlık, bu ne 

perhiz, bu ne lahana tur-
şusu? 
 
Başlıkta da sorduk ya, Ko-
sova’da neler oluyor? Bili-
yoruz ki Kosova’nın 
Mitrovisa şehrinde bulunan 
Trepça madenleri Avru-
pa’nın en büyük Altın ve 
Gümüş madenleridir. Bili-
yoruz ki Kosova krom ve 
Linyit zengini bir ülkedir. 
Hatta zengin uranyum ya-
taklarına sahiptir. Biliyoruz 
ki Kosova, Balkanların tam 
ortasında stratejik bir ülke-
dir. Biliyoruz ki Kosova’nın 
Ferizay kentinde Ameri-
ka’nın yaptırdığı Avru-
pa’nın en büyük askeri üssü 
olan Bon Steel var. Biliyo-
ruz ki Amerika Kosova’yı 
silahlandırıyor. Biliyoruz ki 
NATO ve AB’nin karşı çık-
masına rağmen Kosova’da 
ABD’nin kontrolünde bir 
ordu kuruluyor.  
 
Kısa bir süre önce Kosova 
Meclisi olağanüstü toplana-
rak Kosova Güvenlik Kuv-
vetleri (FSK) birliklerinin 
barışı koruma misyonunda 
yer alabilmek için ABD’nin 
Iowa Eyaleti’ne gönderil-
mesine izin veren teskereyi 
onaylamıştı.  Teskere, 93 
evet oyu ile meclisten geçti. 
Teskere, FSK’nin ABD bir-
likleriyle birlikte yurtdı-
şında barış korunma 
görevlerine gönderilmesine 
izin veriyor. ABD, Ko-
sova’ya istediği gibi şekil 
veriyor. Ama biliyoruz ki 
ABD, hiçbir zaman başka 
bir ülkenin iyiliğini istemez, 
kendi ve İsrail’in çıkarları 
için hareket eder. Bu yüz-
den Kosova’nın geleceğin-
den ciddi endişe ediyorum.  
 
Diğer yandan Kosova’da 
başka bir gelişme daha ya-
şanıyor. Kosova’nın aslında 
zaten tarihi bir ortak parçası 
olan Arnavutluk ile bir-
leşme düşüncesi iyiden 
iyiye gelişti. Kosova’da bir-
çok siyasi lider bu birleş-
meyi istiyor. Bu birleşmeyi 
isteyenlerden biri de Albin 
Kurti idi. Belki de işte tam 
bu yüzden kendisine yasak 
geldi. Şimdi de eski Başba-
kanlardan Ramuş Haradi-
nay da bu birleşmeyi 
telaffuz etmeye başladı. 
Bunun için Kosova’da refe-
randum yapılması gerekir 
ama ne ilginçtir ki; bağım-
sız ülke Kosova’da halkın 
referanduma gitmesi de ya-
salarla yasaklanmış du-
rumda.  
 
Kosova’nın Arnavutluk ile 
birleşmesi, Avrupa ve 
ABD’yi gerçekten çok kor-
kutuyor. Bu birleşme ile 
birlikte artçı birleşmeler de 
olur. K.Makedonya, Kara-
dağ ve hatta Sırbistan içeri-
sinde bulunan Peşeva 
bölgesinde de Arnavutlar 
yaşıyorlar ve buralarını Ar-
navut toprağı olarak görü-
yorlar. Balkanların 
genelinde yaşayan yaklaşık 
10 Milyon Arnavut asıllı in-
sanın böyle bir birleşme ile 
Balkanlarda ve Avrupa’da 
böyle bir büyük Müslüman 
ülke oluşturmasına kim izin 
verir diye sormak lazım? 
Bu olay Avrupa ve 
ABD’nin kâbusudur.  
 
Kosova’da olan olaylar ve 
skandallar boşuna değil. 
Dost ve kardeş ülke Koso-
va’nın inşallah hakkettiği 
bağımsız bir ülke olmasını 
ve bu şekilde hareket etme-
sini diliyorum.

SREBRENİTSA VE DOBOJ'DA

Seçimler iptal edildi

SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan Hükümeti, 
iptal edilen Belene Nük-
leer Güç Santrali (NGS) 

Projesi için daha önce Rus-
ya’dan alınan teknik donanım-
ların, ülkenin kuzeyinde Tuna 
Nehri kıyısındaki Kozloduy 
NGS'de kullanılması yönünde 
karar aldı. Enerji Bakanı Teme-

nujka Petkova, söz konusu ka-
rarın alındığı oturum sonrası 
Bulgar basınına yaptığı açıkla-
mada, karar çerçevesinde, Koz-
loduy santralindeki Rus 
yapımı 5'inci ve 6'ncı reaktörün 
yanında bulunacak 7'nci reak-
törün kurulumu için Amerikan 
şirketleri ile de müzakereler 
yapılacağını belirterek, "7'nci 
reaktör projesi başarılı olursa 
daha sonra 8'inci reaktörden 

de bahsedebiliriz” dedi. Belene 
santrali için Rusya'dan tedarik 
edilen nükleer reaktörlerin 
Kozloduy santralinde kullanı-
lacağını dile getiren Petkova, 
10 yıllık vadede ülkenin nük-
leer enerji kapasitesine yeni ek-
lemeler yapma ihtimalinin 
bulunduğunu söyledi.  Bulga-
ristan, 2012'de Belene NGS 
Projesi'ni durdurmuş ve bu 
projede kullanılmak üzere 

daha önce sipariş etmiş olduğu 
AES-2006 tipi reaktörler için 
2016'da Rosatom şirketine 600 
milyon Euro’luk ödeme yap-
mıştı. Avrupa Birliği'ne 
2007'de üye olan Bulgaristan, 
üyelik müzakereleri çerçeve-
sinde Kozloduy santralindeki 
eski tip 650 bin megavatlık 4 
reaktörün faaliyetine “riskli" 
oldukları gerekçesiyle son ver-
mişti. (AA)

BULGARİSTAN 
NÜKLEER  

REAKTÖRLERİ  
KOZLODUY 

SANTRALİNDE 
KULLANACAK

Sofya’da yeni doğan 
bebek, anne karnında 

ANTİKOR YAPTI

SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan’da yeni tip korona virüse 
(Kovid-19) yakalanan bir annenin dün-
yaya getirdiği bebeğinin, anne rahmin-

deyken hastalığa karşı antikor geliştirdiği 
tespit edildi. Ulusal basına yansıyan haber-
lere göre, ülkenin güneydoğusundaki Pazar-
cık kentinde 28 yaşındaki anne Yordanka 
Brandiyiska, sezaryenle 2 kilo 750 gram 
bebek dünyaya getirdi. Doktorlar, uygulanan 
testlerde bebeğin Kovid-19'a karşı antikor ge-
liştirdiğini belirledi. Anne Brandiyiska, açık-
lamasında, hamileliğinin 7. ayındayken 
yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını 
söyledi.Virüsün cenin gelişimini olumsuz et-
kilediği gerekçesiyle sezaryenle doğum yaptı-
rıldığını belirten Brandiyiska, bebeğinin 
virüse karşı antikor geliştirmesinden dolayı 
mutlu olduğunu ifade etti. (AA)



PRİZREN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk Kızılay, Türkiye'nin Priz-
ren Başkonsolosluğu ve Ko-
sova Kızılhaçı iş birliğinde, 

Kosova'nın güneybatısındaki Priz-
ren’de ihtiyaç sahibi ailelere insani 
yardım dağıtımına başladı. 
Prizren'deki yardım dağıtımına 
Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi 
Ercan Tan, Türkiye'nin Prizren Baş-
konsolosluğu Muavini Cenk Şen ve 
Kosova Kızılhaçı Prizren Şube Baş-
kanı Buyar Müfti katıldı. 
Yardım dağıtımının ardından gaze-
tecilere açıklamada bulunan Tan, 
Türk Kızılay olarak dünyanın bir-
çok ülkesine olduğu gibi Koso-
va’nın da her zaman yanında ol-
maya çalıştıklarını söyledi. 
Kosova’ya yaklaşık 33 bin giysi ve 
33 tekerlekli sandalye ile geldikle-
rini belirten Tan, "Yıl içinde değişik 
şekillerde Kızılay olarak burada 
destek oluyoruz. Bu sefer de yakla-
şık 1 milyon TL'ye yakın bir bağış 
ile geldik. Türk halkının bize ver-
diği emanetleri buradaki kardeşleri-
mize ulaştırarak onlara bir nebze 
yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifade-
lerini kullandı. Kosova’ya başka 
hiçbir yardım kuruluşunun Türk 
Kızılay kadar yardım etmediğinin 
altını çizen Kosova Kızılhaçı Prizren 
Şube Başkanı Müfti ise “Türk mille-
tine ve Türk hayırsever insanlara 
çok teşekkür ederiz. Yılda 3-4 defa 
bize yardım gönderiyor, bizim mil-
lete yardımda bulunuyor.” şeklinde 
konuştu. Türk Kızılay, Kosova'nın 
farklı şehirlerinde yardım dağıtım-
larına devam edecek. (AA)
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PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Trakya üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr Erhan Tabakoğlu 
Kosova Demokratik Türk 

Partisi genel merkezinde yaptığı 
konuşmada Kosova ile iş birlik-
lerini ileri boyuta taşıdıklarını 
belirtti. Tabakoğlu, şunları kay-
detti: “Eğitim, sağlık, kültür ve 
bilim alanındaki iş birliklerimiz 
artık sınır ve mesafe tanımaz bir 
hızla ilerliyor. Kosova ve Türki-

ye’yi daha da yakınlaştıran her 
projede olduğu gibi bu proje-
mizde de bizlere büyük destek 
veren kıymetli dostumuz, Ko-
sova Meclis Başkan Vekili Fik-
rim Damka ile birlikte Kosova 
Demokratik Türk Partisi’nin 
tüm yöneticilerine teşekkürü bir 
borç biliyoruz. Kendilerinin var-
lığı ve destekleri bizi her daim 
diri tutuyor, yeni projeler için 
heyecanlandırıyor.”Kosova De-
mokratik Türk Partisi Genel Baş-
kanı ve Kosova Meclis Başkan 

Vekili Fikrim Damka da Türkiye 
ile Kosova arasındaki mesafeleri 
ve sınırları adeta kaldırdıklarını 
belirterek, şöyle konuştu: 
 

‘SINIRLARI  
KALDIRDIK’ 

 
“Bugün Trakya Üniversitesinde 
olan tüm imkanlar Kosova’nın 
ve halkının kullanımına sunulu-
yor. Evlatlarımız Trakya Üniver-
sitesi’nde eğitim alıyor, 
hastalarımız burada şifa bulu-
yor. Trakya Üniversitesi’nin bil-
gisi, deneyimi ve destekleri ile 
kurulacak teknoloji, AR-GE ve 
inovasyon merkezi olan Tekno-
park ile inanıyorum ki ekono-
mik gelişimimiz büyük bir ivme 
yakalayacak.” 
Ziyarette, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, 
Trakya Teknopark Genel Mü-
dürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür 
Özdemir ile Basın Danışmanı ve 
Özel Kalem Sorumlusu Öğretim 
Görevlisi Kıvanç Ada da yer 
aldı. (AA)

EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı ile Trakya Üniversitesi ara-
sında “Kosova Teknopark” 

için protokol imza töreni gerçekleşti-
rildi. İnovasyon, Ar-Ge ve teknoloji-
nin merkezi olan “Teknopark” mo-
deli, Trakya Üniversitesi ile 
Kosova’ya taşınıyor. Trakya Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Taba-
koğlu ile Kosova Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Vesely Krasniqi arasında im-

zalanan protokol sayesinde, Kosova 
Teknopark’ın ilk adımları atılıyor. 
Trakya Teknopark modelinin uygula-
nacağı ve Kosova için bir ilk olacak 
yeni yapılanma ile Kosova başta ol-
mak üzere Balkanların ekonomik, 
teknolojik ve inovatif gelişimine katkı 
sağlanması amaçlanıyor. Trakya Üni-
versitesi ve Kosova heyetleri arasında 
Ekim 2020’den bu yana devam eden 
görüşmeler sonuç vermeye başladı. 
İki heyet arasında Kosova’nın baş-
kenti Priştine’de protokol imzalandı.

KDTP’ye Türkiye’den 
akademisyen ziyareti

‘KOSOVA TEKNOPARK’ İÇİN  
İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Kızılay, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu ve Kosova 
Kızılhaçı iş birliğinde, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren’de 

ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım dağıtımına başladı

Prizren’de Türk  
Kızılay’ı vardı

Kosova’da skandal  
yasaklar açıklandı
PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

En güçlü Başbakan adayı 
Vetëvendosje (VV) partisi 
Başkanı Albin Kurti ve ar-

kadaşlarına seçim yasağı geti-
rildi Kosova Yüksek Seçim Ku-
rulu (KQZ), 14 Şubat’ta 
yapılacak erken genel seçimler 
öncesi skandal bir yasağa imza 
attı. Son günlerde yapılan an-
ketlerde Kosova seçimlerinin 
mutlak lideri görünen ve bu se-
çimlerde yüzde 40-50 arası oy 
alması beklenen Vetëvendosje 
(VV) partisi Başkanı Albin 
Kurti ile birlikte Albu-
lena Haxhiu gibi 
VV partisinin 
önemli kişilerden 
oluşan 100 kişilik 
listeden 47 adaya 
seçime giriş ya-
sağı konuldu. Bu 
karadan bir saat 
sonra açıklama ya-
pan VV partisi, bunu 
bir skandal olarak niteledi ve 
kararı protesto etti. Skandal ya-
sağın temelinde Kosova Ana-
yasa mahkemesi dikkat çeki-
yor. Gerekçeli karar ise son 3 
yılda Kosova mahkemelerince 
onaylanmış bir cezası olanların 
seçime girmesinin yasaklan-
ması. 
 

‘ERDOĞAN GİBİ’ 
 
14 Şubat erken genel Seçimleri 
öncesi VV partisi Başkanının 
seçimlere girişinin yasaklan-
ması, Türkiye’de bir dönem Re-
cep Tayyip Erdoğan’a uygula-
nan seçim yasağını hatırlatıyor. 
Muhtar bile olamaz diye başlık 
atılan R.Tayyip Erdoğan, Türki-
ye’deki en üst siyasi koltuk olan 
Cumhurbaşkanlığını kazan-
mıştı. Türkiye’de olduğu gibi 
Kosova’da insanlar mağdur 
olanları destekleme eğiliminde-
ler. En son seçimde Kosova’da 
birinci parti olarak Başbakanlığı 
kazanan Albin Kurti, pandemi-
nin de getirdiği yasaklar kulla-

nılarak çeşitli ayak oyunları ile 
2 ay içerisinde devrilmiş ve Ko-
sova’da karışık bir koalisyon 
hükümeti işbaşına getirilmişti. 
Albin Kurti hükümetinin dev-
rilmesinde en önemli rolü, par-
lamentoda verdiği kritik oyla 
Kosova Türk Demokratik Parti 
Genel Başkanı ve milletvekili 
Fikrim Damka’nın oynadığı bi-
liniyor. VV partisi de buna kar-
şılık bu seçimler öncesi Ertan 
Simitçi başkanlığında kurulan 
ikinci yeni Türk partisine des-
tek vereceği ve kuracağı muhte-
mel hükümette bu partinin 

adaylarına görev verebile-
ceği konuşuluyor. Bu 

duruma tepki gös-
teren Kosova hal-
kının VV partisi 
ve Albin Kur-
ti’ye desteği art-
mıştı. Albin 
Kurti, son anket-

lerde çıkan bazı 
iddialı sonuçlara 

göre hatta bu seçimle-
rin tek başına lideri olabi-

lecek kişiydi. Kosova Yüksek 
Seçim Kurulu’nun bu skandal 
kararı ile Kosova’da demokrasi 
bir kez daha çiğnendi. Diğer ta-
raftan da geçen seçimler öncesi 
Türkiye’yi gayri resmi olarak 
ziyaret eden VV Başkanı Albin 
Kurti ile Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
görüştürülmemişti. Türkiye’nin 
Albin Kurti’ye soğuk bakması, 
Kosova siyasetinde de etkinli-
ğini azaltabileceği tahminlerine 
götürüyor. Bu skandal yasak-
lardan sonra VV partisinin 
1.sıra adayı ve yüksek muhte-
mel müstakbel Kosova Başba-
kanı 1981 doğumlu Glauk Kon-
jufca olabilir. Tabi ona da son 
anda bir yasak çıkmaz ise. 
VV.’nin ikinci sıra adayı ise şu 
anda Kosova Cumhurbaşkanlı-
ğı’na vekâleten bakan Bayan 
Vjosa Osmani. Bayan Osmani, 
kısa bir süre önce partisi 
LDK’dan ayrılıp bir grup arka-
daşıyla seçimlere birlikte gir-
mek üzere VV’ye katılmıştı.)
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Radev, BRTK Başkanı  
ile seçimleri konuştu

ATİNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan Parlamen-
tosu, İyon Denizi'nde 
ülkenin kara sularını 6 

milden 12 mile çıkarılmasını 
öngören yasa tasarısını 
onayladı. Yunanistan'ın İyon 
Denizi'nde kara sularını ge-
nişletmesini öngören yasa 
tasarısı ülke meclisinde mil-
letvekillerinin oyuna su-
nuldu. Ülkenin söz konusu 
deniz bölgesindeki kara su-
larını 6 milden 12 mile çıkar-
masını öngören tasarı 
yapılan açık oylama sonucu 
kabul edildi. Başbakan Ki-
riakos Mitsotakis, oylama 
öncesi mecliste yaptığı ko-
nuşmada, ülkesinin kara su-
larını genişletme hakkı 
olduğunu savunarak, bu ko-
nuya ilişkin adımları ulus-
lararası hukuk ve Birleşmiş 

Milletler (BM) Deniz Hu-
kuku Sözleşmesi'ne uyumlu 
şekilde attıklarını ileri 
sürdü. Atina'nın, İyon Deni-
zi'nin yanı sıra diğer deniz 

bölgelerinde de bu hakkını 
saklı tuttuğunu iddia eden 
Mitsotakis, bundan sonraki 
aşamada Girit Adası'nın do-
ğusunda da benzer şekilde 

kara sularını genişletmeyi 
planladıklarını söyledi. Yu-
nanistan ve İtalya, 9 Ağustos 
2020'de İyon Denizi’nde 
Münhasır Ekonomik Bölge 

(MEB) sınırlandırma anlaş-
ması imzalamıştı. Arnavut-
luk yakınlarındaki  İyon 
Adaları'ndan Mora Yarıma-
dası'nın güney ucunda yer 
alan Tenaro Burnu'na kadar 
olan deniz bölgesinde, kör-
fezlerin kapatılması ve düz 
ana hatların çizilmesiyle il-
gili kararname, Yunanistan 
Resmi Gazetesi'nde 27 Ara-
lık 2020'de yayımlanarak yü-
rürlüğe girmişti. Söz konusu 
deniz bölgesinde kara sula-
rını 6 milden 12 mile çıkarıl-
masını öngören yasa tasarısı, 
9 Ocak'ta milletvekillerinin 
tartışması için Yunanistan 
Parlamentosu'na sunul-
muştu. Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Nikos Dendias, mec-
liste yaptığı konuşmada, 
"Girit'in doğusunda da kara 
sularımızı genişletmeyi 
planlıyoruz" ifadesini kul-
lanmıştı. (AA)

Yunanistan'ın yayılmacı politikası sürüyor. İyon Denizi'nde kara sularını genişletmesini ön-
gören yasa tasarısı Yunan parlamentosunda milletvekillerinin oyuna sunuldu ve kabul edildi

SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev, 
Balkan Rumeli Türk-

leri Konfederasyonu Başkanı 
Sabri Mutlu ile video konfe-
rans görüşmesi yaptı Cum-
hurbaşkanı Rumen Radev, 
Bulgaristan’da Mart ayında 
yapılacak seçimler dolayı-
sıyla Bulgaristan’ın yurtdı-
şındaki diaspora temsilcileri 
ile görüştü. Pandemi nede-
niyle video konferans şek-
linde yapılan görüşmelere 
Balkan Rumeli Türkleri Kon-
federasyonu Başkanı Sabri 
Mutlu da katıldı. Görüşme-
lerin ana konusu Mart 
Ay’ında yapılacak seçimlerin 
nasıl yapılacağı ve katılım 
şekli üzerine oldu. Bulgaris-
tan’ın 30 yılık yeni demok-
rasi sürecinde Türkler 
önemli rol oynuyor. Özel-
likle Türkiye’de yaşayan 
çifte vatandaş Türk asıllı Bul-
garistan vatandaşlarının oy-
ları dikkat çekiyor. Bilindiği 
gibi Bulgaristan’da Hükü-
met ortağı olan Vatansever 
koalisyonu özellikle VMRO 
partisi, AB ülkeleri dışında 
oy kullanacak olan diaspora 
oylarına 35 sandık ile sınır-
lama getirmişti. Aslında bu 
sadece Türkiye’deki Türk 
asıllı Bulgaristan seçmenle-
rini yani Türkiye’deki soy-
daşları ilgilendiriyor. Bu 
şekilde Türklerin oyları en-
gellenmeye çalışılıyor. 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı 
Radev’in Türkiye’deki soy-
daşların STK temsilcisi olan 

Balkan Rumeli Türklerin 
Konfederasyon başkanı 
Sabri Mutlu ile video konfe-
ransla görüşmesi, Bulgaris-
tan devletinin yurt dışında 
yaşayan Bulgaristan vatan-
daşları özellikle de Türki-
ye’de ikamet edenlere karşı 
tutumunun değişeceğinin 
gösteriyor. Yapılan video gö-
rüşme bu açıdan önem arz 
ediyor.Video görüşmesinde 
Konfederasyon başkanı 
Sabri Mutlu, Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev’e 35 san-
dığın yetersiz olacağını 
belirterek bu konuda destek 
istedi. Cumhurbaşkanı 
Rudev, bu talebi Bulgaristan 
parlamentosuna ileteceğini 
belirtti. Bilindiği üzere Bul-
garistan’da önümüzdeki 
Mart ayında yapılacak parla-
mento seçimlerinde oy kulla-
nılması için Türkiye’de 
açılacak sandık sayısı tartış-
malara neden olmuştu. Tür-
kiye’de ikamet eden 
Bulgaristan Türkleri, Bulga-
ristan’da Mart ayında yapıla-
cak parlamento seçimleri için 
İstanbul, Bursa ve İzmir’de 
açılacak sandık sayısının art-
tırılmasını talep ediyorlar. 
Buna karşı Bulgaristan’daki 
aşırı milliyetçiler ise söz ko-
nusu talebe şiddetle karşı çı-
kıyorlar. İktidardaki 
Bulgaristan’ın Avrupalı Geli-
şimi için Yurttaşlar (GERB) 
Partisi’nin ortağı Birleşik Va-
tanseverler Koalisyonunda 
yer alan İç Makedon Dev-
rimci Örgütü (VMRO), Tür-
kiye’de açılacak sandık 
sayısının 35 ile sınırlandırıl-
masını istiyor. 

Komşu İyon Denizi’nde kara  
sularını 12 mile çıkartıyor…

İsmet TOPALOĞLU

BULGARİSTAN’IN 
İKİ YÜZLÜ  
POLİTİKASI

Bulgaristan’da önce 28 Mart 2021 
tarihinde parlamento seçimleri 
yapılacağı açıklanmıştı. 

Cumhurbaşkanı Rumen Radev parti 
görüşmelerden sonra seçimler 4 Nisan 
2021 yılında yapılacağını ilan etti. Bul-
garistan Yüksek Seçim Kurulu 4 Nisan 
2021 yılında yapılacak olan parlamento 
seçimleri için hazırlık yapmaya başladı 
ayrıca yurt dışında açılacak olan 
sandıklar için Dış İşleri de hazırlıklara 
başladı. 30 yıllık demokrasi sürecinde 
ilk defa bir Bulgaristan cumhurbaşkanı, 
Türkiye’den ilgili bir STK temsilcisi ile 
online görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev, pandemi ortamında 
Türkiye’de Bulgaristan Türkleri 
tarafından kurulan Balkan Rumeli 
Türkleri Konfederasyon Başkanı Sabri 
Mutlu ile çevrimiçi ortamda canlı 
görüştü. Sabri Mutlu başkan Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Rumen Radev’den pan-
demi ortamında Türkiye’de öngörülen 
35 sandık sayısını sağlık açısından yeter-
siz olduğunu artırılmasını istedi. Nihai 
kararı ilerleyen zamanda Bulgaristan 
Parlamentosu verecek. 
 

KUZEY MAKEDONYA’NIN 
İLGİSİ 

 
Bulgaristan seçim sonuçlarını,  komşusu 
olan Kuzey Makedonya devleti ilgiyle 
beklemekte. İki ülke arasında 
çözülmemiş sorunları için iki taraf 
komisyonlar kurarak görüşmeler 
gerçekleştirmişlerdi. Kuzey Makedonya 
komisyonu, görüşmelerin Bulgaristan’da 
yapılacak olan parlamento seçimlerinden 
sonra devam edeceğini açıklamıştı. Batı 
Balkan ülkelerinin AB katılım sürecini 
başlatması için Bulgaristan, Kuzey 
Makedonya’ya veto uyguladı. Vetonun 
gerekçesi, Kuzey Makedonya’nın 
Bulgaristan’ın tarihi sahiplenmesi ve 
ülkesinde yaşayan Bulgar vatandaşlarına 
azınlık statüsü verilmesi idi. Diğer 
taraftan da Bulgaristan’ın AB katılım 
başlatma görüşme sürecini veto etmesi 
Kuzey Makedonya halkı tarafından 
protesto edildi. K.Makedonya’da halkın 
organize biçimde Bulgar bayrağı 
yakması, iki ülke arasındaki sorunları 
daha da derinleştirdi. Diğer yandan, Yu-
nanistan ile Makedonya arasındaki isim 
sorunu, şimdilik çözülmüş görünüyor. 
Yunanistan isim değişikliğini 
uluslararası hukuksal ortamda bağlayıcı 
şekilde kabul edilmesi için ısrar etmekte. 
Yunanistan ve Bulgaristan, Kuzey 
Makedonya’ya baskı yaparak ismin, 
Kuzey Bölgesi Makedonya olmasını is-
tiyorlar. Bulgaristan’ın Güneybatı böl-
gesi Pirinska Makedonya ile haritalarda 
yer almakta. Balkan savaşlarından sonra 
şer ülkeler tarafından bu bölgeleri Yu-
nanistan ile Bulgaristan toprakları ilan 
edip sınırları belirlemiş olsalar da iki 
ülkenin ilerde Yunanistan Makedonyası 
ile Bulgaristan Pirinska Makedonya böl-
gesi, bir şekilde ait olduğu Make-
donya’ya katılma kuşkuları böyle 
girişimlerde bulunmaya yöneltiyor. 
Ayrıca Bulgaristan, Kuzey Makedonya’-
dan ülkelerinde yaşayan Bulgar asıllı 
vatandaşlarına azınlık statüsü ver-
ilmesini istiyor ve bunu AB katılım 
sürecinin başlaması için şartlardan biri 
olarak kabul ediyor. Vatanseverler 
hükümet ortakları Kuzey Makedonya’da 
yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının 
çocuklarına ülkelerinde basılmış kitaplar 
gönderilmesi için çalışmalar yaparken 
Bulgar AB milletvekilleri tarafından 
Kuzey Makedonya’da yaşayan 
vatandaşlarının durumunu parlamento 
kürsüsünden her fırsatta dile getirmek-
teler. Makedonya’dan kendi soydaşları 
için bu talepleri sunan Bulgaristan, diğer 
taraftan ülkesinde yaşayan bir milyona 
yakın Türk asıllı vatandaşı için aynı 
duyarlılığı göstermiyor. Bulgaristan 
ülkesindeki Türk asıllı çocuklara anadil 
eğitimini zorunlu ders olarak değil de 
seçmeli ders olarak okutmak istemesi, 
asimilasyon politikasının farklı bir 
şekilde  hızla sürdürdüğünün bir göster-
gesidir. Din eğitiminin de aynı şekilde 
kısıtlanması Bulgaristan’da Türklerin 
çocukları dinden uzak anadilini yarım 
yamalak konuşan nesiller olarak 
yetişmekte. Bulgaristan, Kuzey Make-
donya’da yaşayan Bulgar vatandaşlarına 
azınlık statüsü isterken kendi 
ülkelerindeki bir milyona yakın Türk ve 
iki milyona yakın Türkçe konuşan 
vatandaşlarını asimile etme istemesi ne 
devlet ahlakına ne devlet politikasına 
sığar. Bu durum Bulgaristan’ın  ülke 
içinde ve yurt dışında ikiyüzlü politika 
izlediği ortaya koymaktadır.

Türk polisinin dikkati mültecileri kurtardı…
BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

“Sıla Yolu Projesi” kapsa-
mında  Sırbistan’da 
görev yapan Türk po-

lisi, dikkati sayesinde TIR’ların 
dorsesi altında soğuktan donmak 
üzere olan 4 düzensiz göçmeni 
kurtardı. Türkiye ile Sırbistan 
arasında hayata geçirilen proje 
kapsamında, Sırbistan’ın kara 

hudut kapılarında görev yapan 
Türk polisleri, bir yandan gur-
betçilerin işlemlerini kolaylaştı-
rırken diğer yandan düzensiz 
göç ve sahte belgeyle seyahatin 
önlenmesi için mesai yapıyor. Bu 
kapsamda Batrovci  Sınır Ka-
pısı’nda görev yapan Türk polisi, 
Hırvatistan’a geçiş yapacak özel 
bir Türk firmasına ait 2 TIR’ın 
dorselerinin alt kısmındaki de-
mirlere tutunarak sınır kapılarını 

geçmeyi planlayan kaçak göç-
menleri fark etti. Tırların altına 
saklanan 2’si Fas, 2’si Somali uy-
ruklu düzensiz göçmen, ekiple-
rin dikkati sayesinde soğuktan 
donmak üzereyken kurtarıldı. İlk 
yardım müdahalesinin ardından 
düzensiz göçmenler Sırp polisine 
teslim edildi. Türk tır şoförleri-
nin ise herhangi bir cezai işleme 
tabi tutulmadan yollarına devam 
ettikleri öğrenildi. (AA)
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Son zamanlarda sık sık gündeme 
gelen istikşafi görüşmeler, diplo-
masi terminolojisinde, en az iki 

ülke arasındaki siyasi, ekonomik veya-
hut diğer alanlardaki sorunlara kalıcı 
çözümler bulunması ya da en azından 
sorunların daha fazla büyümemesi 
adına yürütülen görüşmeleri ifade 
etmek için kullanılır. Bu görüşmeler-
deki temel prensip, taraflar arasındaki 
sorunun ya da sorunlar dizisinin sa-
hada değil, masada diplomatik yollar-
dan çözülmesidir. Bunun için tarafların 
aktif şekilde yer aldıkları çeşitli 
diyalog mekanizmaları 
oluşturulur ve ge-
nelde dışişleri ba-
kanlarının 
önderlik ettiği 
teknik heyetler 
belirli aralık-
larla bir araya 
gelerek yüz 
yüze görüşmeler 
yapar ve sorunların 
nasıl çözülebileceğini 
istişare ederler. Böylece so-
runların zaman içinde diyalog yoluyla 
çözüme kavuşacağı umulur. 
 

İKİ ÜLKE 
 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istik-
şafi görüşmeler ise Ege sorunları başta 
olmak üzere ikili ilişkilerde uzun yıllar-
dan beri var olan kronik siyasi sorunla-
rın ve zaman zaman ortaya çıkan akut 
krizlerin diyalog yoluyla çözülmesi 
amacıyla yürütülüyor. Bu kapsamda, 
iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren meş-
hur Kardak krizi sonrasında, dönemin 
siyasi elitlerince başlatılan diyalog süre-
cini belirli bir diplomatik formata otur-
tabilmek için, istikşafi görüşmeler ilk 
kez 2002 yılında başlatıldı. Bu görüş-
melerin sonuncusu ise 1 Mart 2016 tari-
hinde Atina’da dönemin dışişleri 
müsteşarlarınca gerçekleştirilmişti. O 
günden beri iki ülkenin özellikle Doğu 
Akdeniz’de sıcak temasa varacak dere-
cede doğrudan karşı karşıya gelmesin-
den ötürü yeni bir istikşafi görüşme 
yapılmadı. Zaten Türk-Yunan ilişkile-
rinde öylesine derin siyasi sorunlar var 
ki bugüne kadar yapılan 60 istikşafi gö-
rüşmeden bu sorunların çözümüne 
dair elle tutulur olumlu bir sonuç çık-
madı. Fakat iki komşu ülke arasındaki 
ilişkilerin son yıllarda her geçen gün 
daha da kötüye gitmesi üzerine, taraf-
lar en azından gerilimi daha fazla tır-
mandırmamak için, 25 Ocak’ta yeniden 
masaya oturma kararı aldılar. 
Diğer taraftan, geçen yılın son altı 
ayında Avrupa Birliği (AB) Konseyi 
dönem başkanlığını yürüten Almanya 
Türkiye ve Yunanistan arasında istik-
şafi görüşmelerin tekrar başlatılması 
için yoğun bir çaba sarf etti. Buna kar-
şın, istikşafi görüşmelerin yeniden baş-
lamasına dair olumlu bir hava 
yakalanmışken, Atina yönetiminin 
Ağustos ayında Mısır ile münhasır eko-
nomik bölgelerin (MEB) sınırlandırıl-
ması için bir anlaşma imzalaması 
üzerine, Alman hükümetinin tüm ça-
baları boşa gitti. Bunun yanı sıra, iki ül-
kenin üyesi olduğu NATO da 
bölgedeki gergin ortamı yumuşatıp 
Türkiye’yi ve Yunanistan’ı masaya çe-
kebilmek için, geçen yıl Türk ve Yunan 
askeri heyetleri arasındaki görüşmelere 
ev sahipliği yaptı. Dolayısıyla 25 
Ocak’ta gerçekleşmesi beklenen istik-
şafi görüşmelerin bir anda ortaya çık-
madığını ve aslında bu görüşmelerin 
ön hazırlığının uzun zamandan beri 
devam ettiğini söyleyebiliriz. 
Bunların yanı sıra, Türk ve Yunan he-
yetleri arasında gerçekleştirilen istikşafi 
görüşmelerin gündemi genelde gizli 
tutulsa da, masada hangi konuların ko-
nuşulduğunu tahmin etmek çoğu 
zaman zor olmasa gerek. Zira iki ülke 

çok uzun za-
mandan beri, 
Adalar denizi 

olarak da bilinen 
Ege’deYunanis-

tan’ın deniz ve hava 
alanlarını tek taraflı ge-

nişletmek istemesinden 
ötürü sık sık karşı karşıya geliyor. İki 
ülke aynı şekilde, özellikle 2010’lu yılla-
rın ikinci yarısı itibariyle, Doğu Akde-
niz’de de benzer sorunlardan ötürü sık 
sık karşı karşıya gelmeye başladı. Ha-
liyle 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul’da 
bir araya gelecek Türk ve Yunan heyet-
lerinin gündeminde bu konu başlıkları-
nın yer alması bekleniyor. 
 

DERİN SORUNLAR 
 
Türk-Yunan ilişkilerindeki derin sorun-
ların başında hiç şüphesiz Ege denizin-
deki sorunlar zinciri geliyor. Bu 
sorunların ilki, her iki tarafın karasula-
rını ve kıta sahanlığını kapsayan deniz 
yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla il-
gili. Bu bağlamda Türkiye ve Yunanis-
tan arasındaki deniz sınırı, bugüne 
kadar bir anlaşmayla belirlenmediği 
için, iki ülkenin karasularının Ege’deki 
genişliği 6 deniz mili olarak kabul edili-
yor. Buna karşın Yunanistan bölgede 
sahip olduğu bazı adaları ve hatta ada-
cıkları ön sürerek karasularını 12 mile 
çıkarmak istiyor. Burada Yunanistan’ın 
üzerinde hak talep ettiği adaların Türk 
sahillerinden çıplak gözle bakıldığında 
bile rahatlıkla görülebilecek kadar 
yakın olduğu dikkate alınırsa, bu tale-
bin gerçekleşmesi halinde açıkça Türki-
ye’nin yetki alanı daralacak ve hakları 
gasp edilecektir. Zaten bu nedenle Tür-
kiye, 1995 yılından beri, böyle bir kara-
rın uygulamaya geçirilmesini açıkça 
savaş sebebi (casus belli) sayacağını 
vurguluyor. Ayrıca denizlerdeki bu 
duruma paralel olarak, Yunanistan 
Ege’de hava yetki alanla-
rına dair de benzer 
bir tutum sergili-
yor ve şu 
anda 6 mil 
olan ulusal 
hava sa-
hasını 10 
mile çı-
karmak 
istiyor. Do-
layısıyla 
Türkiye 
Yunan hüküme-
tinin her iki talebine 
de karşı çıkıyor ve mev-
cut düzenlemelerin aynen 
devam etmesini istiyor. Ege’de Türkiye 
ve Yunanistan’ı sık sık karşı karşıya ge-
tiren bir diğer sorun, 1923 Lozan ve 
1947 Paris anlaşmalarıyla doğu Ege 
adalarının silahsızlandırılmış statüsü-
nün ihlaliyle ilgili. Bu anlaşmalar kap-
samında Yunanistan ilgili adaları 
silahsızlandırmayı taahhüt etmişse de, 
son yıllarda adaları silahlandırarak 
açıkça mütecaviz bir politika izlemeye 
başladı. Öyle ki sadece 2020’nin Eylül 

ayında Yunan hükümeti, bahsi geçen 
anlaşmalara aykırı şekilde, Meis ada-
sına askeri unsur konuşlandırdı, Sakız 
adasında askeri tatbikatlar düzenledi, 
Limni adasında atış eğitimleri icra etti 
ve aralarında Rodos’un da bulunduğu 
bazı adaların etrafında hava tatbikatları 
gerçekleştirdi. [1] Türkiye iseYunanis-
tan’ın bu mütecaviz politikasına müte-
kabiliyet ilkesince cevap vermek için 
bölgeye askeri unsurlarını yönlendire-
rek caydırıcılık teşkil etmeye çalışıyor. 
Sadece yukarıda bahsi geçen üç sorun 
bile birlikte ele alınıp değerlendirildi-
ğinde, Türkiye’nin bölgeye dair önceli-
ğinin kendi egemenlik haklarına zarar 
verecek bir durumun ortaya çıkmasını 
engellemek olduğu anlaşılıyor. Bunun 
yanı sıra Türkiye, Yunanistan’ın taraf 
olduğu ve sık sık gönderme yaptığı 
1982 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) 
Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne taraf ol-
madığı için, bu anlaşma hükümlerinin 
kendisi üzerinde herhangi bir bağlayı-
cılığı bulunmadığını dile getiriyor. 
Bunun tersineYunanistan ise bu an-
laşma üzerinden kabul edilmesi müm-
kün olmayan taleplerde bulunarak 
hem uluslararası hukuku çiğniyor hem 
de Türkiye’nin egemenlik haklarına 
zarar vermeye çalışıyor. Bu da doğal 
olarak Türkiye’nin tepkisini çekiyor. 
Netice itibariyle Atina yönetimi, Ege’de 
sürekli gerilimi tırmandırmaya ve An-
kara’yı tahrik etmeye yönelik genel tu-
tumundan vazgeçmedikçe, 
Türk-Yunan ilişkilerinde kalıcı bir barı-
şın inşası söz konusu değil. 
 

İŞBİRLİĞİ OLUR MU? 
 
İki ülke arasında Ege’de uzun yıllardan 
beri devam eden gerginlik, 2010’lu yıl-
ların ikinci yarısı itibariyle Doğu Akde-
niz’e de sıçramış vaziyette. Zira 
bölgede keşfedilen ve ekonomik değe-

rinin yüksek olduğu tahmin edilen 
hidrokarbon kaynakları, 

gerek Yunanistan’ın 
gerekse bölge-

deki işbirlik-
çisi Güney 

Kıbrıs Rum 
Yönetimi-
nin 
(GKRY) 
iştahını 

kabarttı. 
Nitekim Yu-

nanistan’dan 
açıkça destek 

alan Rum yönetimi, 
Doğu Akdeniz’de Türki-

ye’nin ve KKTC’nin uluslararası 
hukuka dayalı haklarını ihlal ederek 
tek taraflı ilan ettiği parsellerle, uluslar-
arası enerji şirketlerine arama ve sondaj 
yapma yetkileri verdi. Bu bağlamda 
Rumlar Doğu Akdeniz özelinde kal-
ması gereken ve bölgeye mücavir ülke-
ler arasında çözülmesi gereken bir 
meseleyi çok aktörlü, küresel bir me-
sele haline getirerek çözümü daha da 
zorlaştırdı. Fakat iki ülke bununla da 
yetinmeyerek, Türkiye’yi bölgesel den-

klemden tamamen dışlamak için, 2019 
yılında “Doğu Akdeniz Gaz Forumu” 
adı altında bölgesel bir oluşuma öncü-
lük ettiler. Geçen süre zarfında arala-
rında İsrail, İtalya ve Mısır gibi birçok 
ülkenin de yer aldığı resmi bir bölgesel 
örgüt haline dönüşen bu yapılanmanın 
amacı her ne kadar Doğu Akdeniz’de 
“bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi” 
şeklinde lanse edilse de, bölgenin kilit 
aktörleri arasında yer alan Türkiye’nin 
davet edilmemesi asıl amacı ortaya ko-
yuyor. 
Doğu Akdeniz özelinde Türk-Yunan 
ilişkilerinde yıllardan beri çözüm bek-
leyen bir diğer sorun ise Kıbrıs mese-
lesi. Halihazırda İngiltere ile birlikte 
garantör ülke oldukları için ada üze-
rinde belirli sorumluluklara sahip olan 
Türkiye veYunanistan, mevcut durum 
itibariyle Kıbrıs meselesinin çözümü 
konusunda taban tabana zıt görüşlere 
sahipler. Bu bağlamda Türkiye, en son 
2018 yılında Crans Montana’da yürütü-
len fakat Rum tarafının taviz vermeyen 
tutumundan ötürü çıkmaza giren fede-
rasyon modeline artık destek vermiyor. 
Bunun yerine Türkiye, federasyon ye-
rine, artık iki devletli çözüm gibi yeni 
çözüm modelleri arayışını destekliyor. 
Burada, Türkiye’nin açık yüreklilikle 
destek verdiği ve Kıbrıslı Türklerin 
onayladığı 2004 yılındaki Annan 
Planı’nın Rumlar tarafından reddedil-
mesiyle Rum yönetiminin adadaki apa-
çık bölünmüşlüğe rağmen son yıllarda 
Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kay-
naklarından tek başına istifade etmeye 
çalışması birlikte değerlendirilirse, Tür-
kiye’nin bu pozisyon değişikliğinde ne 
kadar haklı olduğu daha iyi anlaşılabi-
lir. Bunların tam tersine, Kıbrıs adasın-
daki Rumların siyasi hamisi 
konumundakiYunanistan ise federas-
yon modelinde hâlâ ısrar ediyor ve al-
ternatif bir modele karşı çıkıyor. 
Dolayısıyla 25 Ocak’taki görüşmelerde 
Kıbrıs meselesi gündeme gelse bile, ta-
rafların konuya dair bir fikir birliğine 
varması pek mümkün görünmüyor. 
Bunların dışında, Yunanistan ve Doğu 
Akdeniz’deki siyasi işbirlikçisi GKRY, 
Türkiye ile var olan sorunlarını bahane 
ederek uzun zamandan beri Türki-
ye’nin AB üyelik sürecini de engelliyor. 
Öyle ki “üye dayanışması” adı altında 
iki ülke, uzun zamandır AB kurumları 
nezdinde yoğun bir kampanya yürütü-
yor ve Türkiye aleyhinde kararlar al-
dırmaya çalışıyor. Nitekim birliğin 
yasama organlarından Parlamento’nun 
sık sık Türkiye’ye yaptırım çağrıları 
yapması ve AB Dış İlişkiler Konse-
yi’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerin-
den ötürü Türkiye aleyhinde bazı 
yaptırım kararları alması, bu ortak ça-
banın birer sonucu olarak görülebilir. 
Öte yandan ikili ilişkilerde devam eden 
bu sorunun aşılması, doğrudan Kıbrıs 
meselesinin çözümüne bağlı. Sonuç 
olarak, Türkiye ve Yunanistan arasında 
Ege ve Doğu Akdeniz’de uzun zaman-
dan beri devam sorunlara gerçekçi çö-
zümler bulunması ve her iki bölgede 
kalıcı barışın inşa edilebilmesi için, Yu-
nanistan’ın sadece kendi çıkarlarını ön-
celeyen haksız tutumundan 
vazgeçmesi gerekiyor. Aksi takdirde, 
iki taraf birbiriyle ne kadar sık görü-
şürse görüşsün, bu görüşmeler ikili iliş-
kilerdeki mevcut sorunlara kalıcı 
çözümler getirmekten ziyade, bu so-
runların daha fazla büyümesini engel-
lemekten öteye geçemeyecektir. 
[Hacı Mehmet Boyraz Sakarya Üniver-
sitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 
doktora tez çalışmalarına devam et-
mektedir] 
[1] 
http://www.mfa.gov.tr/site_media/h
tml/denizcilik/Yunanistan-in-12-
Eylul-2020-tarihinden-itibaren-Dogu-
Akdeniz-ve-Ege-Denizi-nde-Gerginligi
-Artirici-Adimlari.pdf (AA)
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2021 YILININ  
İLK UÇAK KAZASI 

VE COVİD-19

Geçtiğimiz hafta sonu En-
donezya’da bir yolcu uçağı 
kalktıktan bir süre sonra 

denize düştü. Bu 2021 yılının ilk 
ticari uçak kazasıydı. Sriwijana 
Havayollarına ait Boeing 737 -500 
tipi uçak başkent Cakarta’dan Pon-
tianak’a gidiyordu. 56 yolcu, 6 
mürettebat toplam 62 kişi hayatını 
kaybetti. Bu uçak kazası bu ülkede 
ilk değildi. Bundan öncede birçok 
kaza meydana geldi ve uçak 
kazalarında hep denize çakılan ve 
bazı kazalarda uçaklar denizde 
bulunamamıştı…  
 
       Son yıllarda teknolojinin 
gelişmesi sayesinde uçak kazalarında 
büyük azalma yaşandığına tanık 
oluyoruz. Uçak şirketlerinin 
çoğalması, her şehir bir havaalanı 
yapılmasıyla, şirketler arasında reka-
betinde kızışmasıyla, uçak 
yolculukları daha ucuz ve kullanılır 
olmaya başladı. Televizyonlarda es-
kiden bir uçak düştüğünde günlerce 
ilk haber olur konuşulurdu. Her ne 
kadar uçak en güvenli ulaşım aracı 
kabul edilse de işin içinde toplu 
ölüm olunca zorunlu dikkatleri 
çekiyor…  
 
       ABD’ de Trump taraftarlarının 
Kongreyi basması ve Trump’un 
seçim yenilgisini kabullenmemsiyle 
Dünyaya demokrasi dersleri vermeye 
kalkan ve ülkelere demokrasi yerine 
kan, ölüm ve bedbahtlık getiren 
Başkan Trump taraftarları Başkanın 
işaretiyle, kendi ülkelerindeki ABD 
Demokrasisine vurulan darbe haber-
lerini dünya televizyonlardan birinci 
haber canlı izlerken, Endonezya da 
düşen uçak kazası yine birinci haber 
oldu. İnsanın bulunduğu her haber 
birinci haber değerini kazanır…    
 
       Sriwijaya Havayolları'nın uçağı 
denize düşüp 62 yolcu ve mürettebatı 
ölürken, İngiltere de mutasyona 
uğrayan Covid-19, Türkiye de 
şehirlerdeki insanlar arasında yüksek 
risk ve Koronavirüs pandemi de artış 
yaşandı. Ülkemizde 181 kişi Covid-
19’dan hayatını kaybetti. Sayı 
neredeyse üç misli fazla. ABD’de 
3000, İngiltere’de 1000, Hindis-
tan’da 1100, İtalya’da 453 insan ko-
ronavirüs yüzünden hayata veda etti. 
Diğer ülkelerdeki rakamlar da bun-
lara yakın. Son 10 ayda Covıd-
19’dan dünyada ölenlerin sayısı 2 
milyona yaklaştı. Vaka sayısı ise 90 
milyon civarında. Teselli, iyileşen 50 
milyon hastada. İnanılmaz ürkütücü 
rakamlar Türkiye’yi 7. sırada gös-
teriyor…  
 
       Pandemi rakamlarını toplarsak 
her gün dünyada aslında onlarca 
uçak kazası yaşanıyor gibi. Covıd-19 
canavarının kurbanlarını maalesef 
kanıksadık. Ekranlarda her gün her 
ülkede rakamlar yansıyor. Ülkem-
izde günde ortalama 200 kişi has-
tanelerde ölüyor. Sadece rakamlara 
bakıp bir gün öncesi ile 
karşılaştırıyoruz. Biraz da günlük 
vaka sayısına göz atıyoruz. Aşı bek-
lentimiz bazı vatandaşlarımızı 
kızdırıyor...  
 
       Covid-19 ile yatıp Covid-19 ile 
kalkıyoruz. Onunla hep burun 
burunayız. Çok şükür maskelerimiz 
var. Yabancı medyayı izliyorum. 
ABD Kongre binasının Trump’cular 
tarafından basılması ve 62 kişinin 
öldüğü uçak kazası haberi bir anda 
salgından hayatını kaybedenlerin 
önüne geçti. Oysa dünyada günde 
sanki uçaklar arka arkaya düşüyor. 
Düşmekte ve düşecek ama uçak 
kazaları toplu ölümü beraberinde ge-
tirse de Covid-19 kadar acımasız ola-
maz. Zaten pandemi, havayollarının 
elinde bulunan uçakların yüzde 
67’sini etkiledi. Umarız uçak 
kazaları 2020’deki gibi parmakla 
sayılacak kadar az olur. Covid-19 
pandemiden de bütün dünya ve 
ülkemizdeki insanlarımız tedbirler 
kısa sürede kurtulur…

PİRİNCİN TAŞLARI

vahapdabakan@gmail.com
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Konak Belediye 
Başkanı Abdül Batur, 
Eşrefpaşa Giritliler 

Derneği Başkanı ve Konak 
Belediye Meclis Üyesi Ali 

Peynirci, Dernek Başkan 
Yardımcısı Fahrettin Varol 
ve Belediye Meclis Üyesi 
Birol Özkardeşler ile birlikte 
Heykeltıraş Harun 
Atalayman’ın atölyesini 
ziyaret ederek yapımı 
tamamlanan Mübadele 
Heykeli’ni inceledi. Ege’nin 

her iki yakasında da yaşa-
nan ortak anı ve acıları sim-
geleyen heykelin, mübade-
lenin yıldönümünü de andı-
ğımız ocak ayı içinde 
Mübadele Parkındaki yeri-
ne yerleştirileceğini ifade 
eden Konak Belediye 
Başkanı Abdül Batur, pan-

demi şartları nedeniyle açı-
lış törenini ilerleyen bir 
tarihte yapacaklarını söyle-
di. Kendisi de mübadil bir 
aileden gelen Başkan Batur, 
heykelin açılışı için müba-
dil dernekleri ile iletişim 
halinde olduklarının ve 
mübadelenin ifade ettiği 
değerlere yakışan bir açılış 
yapmak istediklerinin altını 
çizerek, “Heykelimizi 
Eşrefpaşa Giritliler Derneği 
başta olmak üzere mübadil 
dernekleri ve mübadil aile-
lerinin de isteği ile bu ay 
Mübadele Parkına yerleşti-
riyoruz. Pandeminin bize 
izin verdiği ilk fırsatta da 
göçmen derneklerimizle, 
göçmen hemşehrilerimizle 
birlikte heykelimizin açılı-
şını yapacağız. Yurt içi ve 
yurt dışından gelecek 
konuklarımızla birlikte 
düzenleyeceğimiz açılış 
töreni ile iki yakayı bir 
araya getireceğiz” dedi. 
 

BATUR SÖZÜNÜ 
TUTTU 

 
Geçtiğimiz yıl Konak 
Belediyesi’nin düzenlediği 
mübadele anmasında verdi-
ği mübadele heykeli sözünü 
yerine getiren ve heykelin 
Mübadele Parkındaki yerini 

bu ay içerisinde alacağını 
dile getiren Başkan Batur 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bir yıl önceki mübadele 
anmasında aileleri mübade-
le ile İzmir’e yerleşmiş hem-
şehrilerimize bir söz verdik. 
Mübadeleyi temsil eden, 
her iki yakanın da ortak anı 
ve acılarını simgeleyen bir 
heykel istemişlerdi, biz de 
sözümüzü tuttuk ve heyke-
limiz tamamlandı. Atilla 
Mahallesi’nde, Üçyol istinat 
duvarı üzerinde yer alan 
boş araziyi değerlendirerek 
burada çok güzel bir park 
yaptık. Parkın adını da o 
bölgede yaşayan göçmen 
ailelerin isteği ile Mübadele 
Parkı koyduk. Heykelimiz 
de Mübadele Parkı’nda 
bulunduğu noktadan, bun-
dan yıllar önce mübadillerin 
taşındığı gemilerin yanaştı-
ğı İzmir Körfezi’ne bakacak. 
Gönül isterdi ki mübadele-
nin yıldönümünde, heykeli-
mizi hep birlikte Mübadele 
Parkına yerleştirelim. 
Ancak pandemi şartları 
buna elvermedi. Yine de 
heykelimizi ay sonuna 
kadar parkımıza yerleştire-
ceğiz, açılışını ise daha 
sonra hep birlikte yapaca-
ğız” dedi.

Pandemi koşullarında yatırımlarına ara vermeyen Narlıdere Belediyesi, ilçenin oksijen de-
posu Ali Onbaşı Deresi üzerinde oluşturulan Park Orman Narlıdere projesini tamamladı

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Pandemi koşullarında yatırımları-
na ara vermeyen Narlıdere 
Belediyesi, ilçenin oksijen deposu 

Ali Onbaşı Deresi üzerinde oluşturulan 
Park Orman Narlıdere projesini 
tamamladı. Yayaların bisikletçilerin ve 
kampçıların yeni merkezi olacak tesi-
sin bahar aylarında hizmete açılacağı 
belirtildi. Başkan Ali Engin “Şehre 1 
kilometre uzaklıkta, doğa ile iç içe bir 
tesisi ilçemize kazandıracağız” dedi. 
  

DOĞA İLE İÇ İÇE 
 
Fiziki yatırımlarına hız kesmeden 
devam eden Narlıdere Belediyesi, Ali 
Onbaşı Deresi üzerinde yapımı devam 
eden Park Orman Narlıdere projesini 
tamamladı. Onlarca farklı türde ağaç 
ve endemik bitkinin içinde kurulan 
tesis; yayaların, bisiklet ve motor grup-
ları ile kampçıların dinlenme merkezi 
olacak. Şehir merkezine sadece 1,5 
kilometre uzaklıkta bulunan tesis, 
bahar aylarında resmi olarak hizmete 
açılacak. 
  

“YENİ ÇEKİM MERKEZİ 
YARATTIK” 

 
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin 
“İzmir’in ve Narlıdere’nin oksijen 
deposu Ali Onbaşı Deresi’nin etrafın-
da, doğa ile iç içe, ilçemize yakışır bir 
tesis oluşturduk. Yayalar, bisikletçiler 
ve kampçılar için yeni bir çekim mer-
kezi yarattık. Çok yakında hizmete 
açacağız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

bahara hazırlanıyor!
PARK ORMAN NARLIDERE
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Onlarca farklı türde ağaç ve endemik bitkinin içinde kurulan tesis; yayaların, bisiklet ve motor grupları ile kampçıların dinlenme 
merkezi olacak. Şehir merkezine sadece 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan tesis, bahar aylarında resmi olarak hizmete açılacak

Mübadele Heykeli iki  
yakayı buluşturacak

Konak Belediyesi’nce yaptırılan ve mübadelenin her iki tarafını da anlatan Mübadele Heykeli 
tamamlandı. İzmir Körfezi’nden binilen gemilerle giden ve yine Körfez’e yanaşan gemilerle 

Anadolu’ya ayak basan mübadillerin temsil edildiği heykel, mübadele parkındaki yerini ay sonun-
da alacak. Mübadele Heykelinin açılışı ise pandemi şartları nedeniyle ileri bir tarihte yapılacak

H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Buca Belediyesi, toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerini rekor zamla nokta-
ladı. DİSK (Devrimci İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu)  Genel İş 
Sendikası 5'nolu Şube’de örgütlü ve 
Buca Belediyesi’nin şirketi BUCA-
MAR’da (Buca İmar ve İnşaat Sanayi 
Teknik Hizmetler Anonim Şirketi) 
görev yapan bin 300 personeli ilgilendi-
ren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 
anlaşma sağlandı.  
Belediye ve sendika temsilcileri arasın-
da anlaşmaya varılan iki yıllık Toplu İş 
Sözleşmesi kapsamında, belediyede 
çalışan emekçilerin en düşük aldığı 
ücret 5 bin TL olarak belirlenirken, per-
soneller yevmiye primleri, gıda yardımı 
gibi çok sayıda sendikal hak kazandı. 
Sözleşmede ayrıca Buca Belediye 
Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın talimatıyla 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde belediyedeki kadın personel-
lere, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde ise engelli personellere prim 
verilmesi kararlaştırıldı.  
 

BAYRAM GİBİ KUTLAMA  
 
Toplu İş Sözleşmesi’nin bilgilendirme 
toplantısı Buca Belediyesi Hizmet 
Binası önünde, bayram havasında ger-
çekleştirildi. Açıklamaya Buca Belediye 
Başkanı Av. Erhan Kılıç, DİSK Ege 
Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, CHP Buca 
İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, İYİ 
Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilgen 
Torun,  DİSK Genel İş 5 No’lu Şube 
Başkanı Ali Haydar Kara, Buca 
Belediyesi Meclis üyeleri ve yüzlerce 
belediye çalışanları katıldı. 

Buca  
Belediyesi’nde  

SÖZLEŞME  
BAYRAMI… 
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Yeni tip korona virüs salgını 
ile mücadele kapsamında 
riskli ülkeler listesini haftalık 

olarak güncelleyen Romanya, Tür-
kiye’yi bu listeden çıkardı. Ro-
manya, bu kararını Türkiye'deki 

vaka sayılarında kaydedilen düşüş 
nedeniyle aldı. Türkiye, bir ay önce 
riskli ülkeler listesine dahil edil-
mişti. Öte yandan  Romanya Ulusal 
Acil Durumlar Komitesi tarafından 
alınan karara göre, Kovid-19’a 
karşı her iki doz aşıyı yaptıran kişi-
ler, ikinci dozun vurulduğu tarihin 

üzerinden 10 gün geçmesinin ar-
dından riskli ülkelerden gelseler 
bile karantinaya alınmayacak. Bu 
kişilerin, Romanya'ya girişte, gel-
dikleri ülkede aşıyı vuran sağlık bi-
rimi tarafından her iki aşıyı da 
olduklarını gösteren belgeyi ibraz 
etmeleri zorunlu olacak. (AA)

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Kuzey Make-
donya'daki Türk yatırımları-

nın geçen yıl yeni tip korona virüs 
salgınına rağmen devam ettiğini 
ve yatırım tutarının 1,3 milyar do-
ları bulduğunu bildirdi. Bakan 
Pakdemirli, Kuzey Makedonya 
Tarım, Orman ve Su Ekonomisi 
Bakanı Arjanit Hoxha ile Çevre ve 
Mekansal Planlama Bakanı Naser 
Nuredini ile bakanlıkta bir araya 
geldi.  Görüşmede, iki ülke ara-
sında tarımsal ticaret ve yatırım-
lar, orman ürünleri ticaretiyle 
tarım sigortaları ve tarımsal araş-
tırmalar ile kuraklığın engellen-
mesi gibi pek çok konu ele alındı. 
Bakan Pakdemirli, burada yaptığı 
konuşmada, Kuzey Makedon-
ya'da yeni kurulan hükümetin, ül-
kenin istikrarına ve refahına 
katkıda bulunmaya devam edece-
ğini belirtti. 
Türkiye'nin ve uluslararası gün-
demin en ön sırasında yer alan 
salgınının yarattığı zor günlerin 
uluslararası dayanışmayla geride 
bırakılacağına inandığını kayde-

den Pakdemirli, "Pandemi sıra-
sında sizlerle de paylaştığımız 
tıbbi ekipmanların faydalı oldu-
ğunu umuyoruz. Türkiye, Make-
don dostlarımızın yanında olmaya 
devam edecektir"  ifadesini kul-
landı. Pakdemirli, iki ülke arasın-
daki etkin ve dinamik ilişkilerden 
memnuniyet duyduğunu vurgu-
layarak şunları kaydetti: 
"Siyasi düzeyde kurduğumuz 
dostluk ve iş birliğinin yanı sıra, 
Kuzey Makedonya'da yaşayan 
Türk asıllılar ile Türkiye'deki Ma-
kedonya kökenli vatandaşlarımız 
ülkelerimizi daha da yakınlaştır-
maktadır. Kuzey Makedonya'daki 
Türk yatırımları pandemiye rağ-
men 2020 yılında da devam etti ve 
1,3 milyar doları buldu. Makedon-
ya'da bulunan Türk firma sayısı 
100'e yaklaşmakta; bu firmalar 
marifetiyle yaklaşık 5 bin kişiye iş 
imkanı sağlanmaktadır. TİKA ta-
rafından Kuzey Makedonya'da 
2005 yılından günümüze toplam 
büyüklüğü 100 milyon dolarını 
aşan yaklaşık 1000 proje gerçek-
leştirilmiştir." İkili ticaret rakamla-
rının istenilen seviyeye 
ulaşmadığını anlatan Pakdemirli, 
2019 yılı rakamlarına göre Türki-
ye'nin Kuzey Makedonya'ya 398,3 

milyon dolar ihracat gerçekleştir-
diğini, bunun 26,3 milyon doları-
nın tarımsal ürün olduğunu 
aktardı.  
 

YILIN İKİNCİ  
YARISINDA 

 
Pakdemirli, tarımsal ticaretin artı-
rılması için Türkiye'nin özellikle 
domates, kuru meyveler ve naren-
ciye gibi ürünlerin ihracat potan-
siyelini göz önünde 
bulundurulmasının faydalı olaca-
ğını bildirdi.İki ülke bakanlıkları 
arasında 2013 yılında imzalanan 
Tarımsal İşbirliği Üzerine Muta-
bakat Zaptı'nın tarım alanındaki iş 
birliğini güçlendirmesi için hu-
kuki temel oluşturduğuna dikkati 
çeken Pakdemirli, Tarım Yürütme 
Komitesi toplantısının salgının et-
kisinin azalacağının beklendiği bu 
yılın ikinci yarısında yapmak iste-
diklerini belirtti. Görüşmelerin ar-
dından, Veteriner Hizmetleri 
Politikaları ve Gıda Güvenilirliği 
Alanında İşbirliği Anlaşması, Or-
mancılık Alanında İşbirliğine Dair 
Mutabakat Zaptı ve Su Alanında 
İşbirliğine Dair Mutabakat Zapt-
ları imzalandı. (AA)
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Başkent Ankara’da Türk ya-
tırımcıların Balkan coğraf-
yasında kolayca 

yatırımlarını gerçekleştirmesi için 
yeni bir şirket kuruldu. “ Kala 
Balkan Ticari Danışmanlık şir-
keti” Prizren doğumlu Faridin 
Kala tarafından 2021 yılının ilk 
sürprizi olarak açıldı. Kala, Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne eğitim al-
maya geldi. O yıllarda girişimci 
ruhu onu öğrenci liderliği yap-
maya zorladı. Ana vatanı gibi 
gördüğü ülkede hayallerinin pe-
şinden giderken birçok başarıya 
da imza attı. Başta ülkesi Kosova 
olmak üzere tüm Balkan öğrenci-
leri için bir damla su olmaya gay-
ret gösterdiğini her fırsatta dile 
getiren Prizrenli girişimci Kala, 
açılışta dostlarını davet ederek 
şirketini tanıttı. Balkan ülkelerine 
yatırım yapmak isteyen iş adam-
larına büyük ölçüde danışmanlık 
sağlanacağı bilgisini paylaştı. 
Yaptığı konuşmada ayrıca güzel 
yarınlar için Türkiye ile Balkan 

ülkeleri arasında bir gönül köp-
rüsü kurmaya çalıştığını belirtti. 
Bu köprüyü ticaret alanına taşıdı-
ğının altını çizdi. Genç Girişimci 
Kala “Türkiye üretsin biz Balkan-
lara pazarlayalım anlayışı ile çık-
tığımız bu yolda Türkiye’den 
Balkan ülkelerine ticaret köprüsü 
kurmayı hedefledik” şeklinde 

konuştu. Türkiye mezunları da 
unutulmadı. Faridin Kala konuş-
masında Türkiye’den mezun 
olmuş öğrencilere de yer verdi. 
Onları unutmadığını ve işbirliği 
içerisinde olacaklarının müjde-
sini paylaştı. En yakın zamanda 
Kala Danışmanlık Balkan ziyaret-
leri gerçekleştirecek.

Ergun DUR

ÖĞRETMEN  
CANDIR 

Öğretmen… Bir bahçıvan 
edasıyla en güzel çiçek-
leri yetiştirir. Hem de 

hiç şikayet etmeden.. Yorgun-
luk nedir bilmeden.. Bıkmadan 
usanmadan onları 
besler,sular,aydınlatır. Yaşadı-
ğımız şu virüs salgınında anne 
babalar ve herkes öğretmenlik 
mesleğinin zorluğunu idrak 
etme imkanı buldu. Mermerde 
heykeltıraş ne ise insanda da 
odur. Buradan hareketle iyi bir 
eğitim herhangi birini değiştirir. 
Fakat öğretmen her şeyi.. As-
lında bir öğretmen bir nesil de-
mektir. Socrates in tespiti bu 
noktada muazzamdır.” Dünyada 
her şeye paha biçilebilir,ama 
öğretmenin eserine paha biçile-
mez.” . Bu yüzden hep söylenir 
hayatta en büyük mucize iyi bir 
öğretmene rastlamaktır. Bu ne-
denledir ki her öğretmen hayat 
boyu öğrenci kalabilmelidir, ye-
niliklere her daim açık olmalı-
dır. Bir öğretmen öğrenmeyi 
kesince, öğretmeyi de keser. 
Böylece sabitleşir. Yol göster-
meyen bir işaret levhası olur. 
Dediğim gibi öğretmen olabil-
mek için öğrenci kalmalıdır. İd-
dialı ve yerinde bir sözdür 
“Yeryüzünde öğretmenlikten 
daha onurlu bir meslek tanımı-
yorum”(Diyojen). Öğrencinin 
gülüşüne düşen ilk cemre gibi-
dir öğretmen. Öğrencinin yüre-
ğine dokunan öğretmen artık 
unutulmaz bir ömür. Sanıyor 
musunuz öğretmenler Matema-
tik, Fen Bilgisi ya da Türkçe 
öğretir. Önce iyi bir insan ol-
mayı öğretir. Sevmeyi, paylaş-
mayı, düşünmeyi, dokunmayı, 
vicdan sahibi çocuklar olmayı 
öğretir öğretmen. Bunlar tah-
tada öğretilenden çok ama çok 
kıymetlidir, değerlidir. Öğret-
menliği diğer mesleklerden ayı-
ran en önemli şey, hangi 
meslekten olursa olsun herkes 
bir öğretmenin eseridir. Öğret-
men, bir şeyler öğreten değil, 
öğrencinin zaten bildiği şeyi 
keşfedebilmesi için ona ilham, 
esin olan kişidir. Victor Hugo 
şöyle der;” Bence ne yapılsa da 
iki insanın hakkı ödenmez. 
Bunlar anne ve öğretmendir. 
Öğretmen şefkat demektir, 
hayat demektir, yol gösteren de-
mektir. Öğretmen öğrencisi için 
ömür boyu unutulmayacak kıla-
vuz demektir. Bu nedenledir ki 
öğretmenin emeğine paha biçi-
lemez. Öğretmen olmaktan zi-
yade, Gönül fetheden, Ruha 
işleyen, Emeğini esirgemeyen, 
Tutku ile çalışıp, M utlu eden, 
Evlat gibi seven, Nakış nakış 
sevgi işleyen ÖĞRETMENDİR 
ÖĞRETMEN.. Geleceğin gü-
vencesi eğitime, eğitim ise öğ-
retmene dayalıdır. Sözün özü 
çocuğunu hesapsızca seven ki-
şiye anne yada baba denir. 
Bunu başkasının çocuğu için 
yapan kişiye ÖĞRETMEN 
denir. “Öğretmenler yeni nesil 
sizin eseriniz olacaktır.” “Bana 
bir harf öğretenin kırk yıl kölesi 
olurum.” Öğretmenler bu dün-
yada koklanmaya değer en 
güzel çiçektir.

TÜRKİYE İLE KUZEY MAKEDONYA ARASINDA

TARIMSAL İŞBİRLİĞİ  
mutabakatı imzalandı

Balkanlarla ticaret köprüsünün  
temellerini Ankara’da attılar

Dr. Hakan Tartan

İKLİM VE ÇEVRE  
İLE MESAJ

Donald Trump’ın son günle-
rindeki yanlışları nede-
niyle yeni Başkan Joe 

Biden’a büyük avantajlar sağlayan 
ABD’deki yönetim değişikliğin-
den sonra her ülke için gündeme 
gelen konulardan biri de ‘Ne ola-
cağım’ sorusu. 
Her ülkenin ABD’den ve doğal 
olarak Biden’den beklentileri var. 
Kimi ülkeler umutlu, ‘Her şey 
daha iyi olacak’ beklentisinde. 
Kimi ülkeler için de ‘belirsizlik 
süreci’. 
Acaba ne olacak? 
Şunu net olarak söyleyeyim; 
ABD’nin yerleşik politikaları var-
dır, onlarda kolay kolay değişiklik 
yapılmaz. Özellikle stratejik ortak-
lıklar iniş - çıkışlar yaşasa da ‘ya-
pısal büyük kaymalar’ olmaz. 
Türkiye ilişkilerine de bu çerçeve-
den bakmakta yarar vardır. Elbette 
Biden’in geçmiş yaklaşımları, yar-
dımcısı Harris’ten yansıyan mesaj-
lar bazı çevrelerde ‘endişe’ yaratsa 
da, Türkiye’nin geliştireceği poli-
tikaların da önemli olacağı düşün-
cesindeyim. 
Yeni bir oyun düzeni kurulurken, 
ABD Türkiyesiz bir Avrupa ve 
Balkan politikasını körüklemeye-
cektir.  Bazı Müslüman ülkelere 
yönelik seyahat yasağının kaldırıl-
ması da ‘olumlu’ ve ‘sıcak’ bir 
adımdır. 
Böyle düşünüyorum;  önümüzdeki 
günlerde göreceğiz. Biden’den söz 
etmişken göreve gelir gelmez imza 
attığı ‘İklim değişikliği tehdidi’ne 
karşı 196 ülkenin imzası ile 
‘dünya çapında önemli  bir daya-
nışma’ belgesi haline gelen Paris 
İklim Anlaşmasını onaylayan ka-
rarname ile dünya çapında ‘çevre 
ve doğa korumacılığı’ anlamında 
etkili bir mesaj verdiğini söyleme-
yelim. 
Pandemi sürecinde önem kazanan 
‘doğa ve çevre duyarlılığı’ 
ABD’den yükselen ‘Ben de dün-
yanın geleceğini önemsiyorum’ 
yaklaşımı ile yeni bir yörüngeye 
oturmuştur. 
Çevre, doğa ve duyarlılık varsa 
iyidir. En azından umut vardır, di-
yebilirim.

E.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı

Romanya, Türkiye'yi 
"RİSKLİ ÜLKELER"  
listesinden çıkardı



Balkanlarda başlayıp Ana-
dolu topraklarına uzanan ve 
daima Türk halkının hiz-

meti için mücadele eden bir aile-
nin hafızasını taşıyordu. Kurtuluş-
tan sonra Enver Ziya Karal da 
ailesi de Türkiye Cumhuriyeti’ne 
kültür alanında önemli hizmetler 
yaptılar; herhalde bunlardan altı 
çizilmesi gereken bir tanesi Ata-
türk’ün Selanik’te doğduğu evi 
müze haline getirmektir. (1953’te 
bu hizmeti yaptığında, Ata-
türk’ün naaşı Etnografya 
Müzesi’nden Anıtka-
bir’e taşındı. TC dev-
letinin 1950’lerde ku-
rucu öndere yönelik 
sahiplenme hamle-
lerinin yoğun ol-
duğu görülüyor. 
Hatta bu sahip-
lenmenin bazı ya-
salarla kurumsal 
hale geldiği de 
söylenebilir) 
 
KOSOVA’DA 

DOĞDU 
 
Sıra dışı bir tarihçi-
nin sayfamız elverdiği 
ölçüde hayatını ve gay-
retlerini anlatmaya çalışa-
cağım.  
 Soyadı yasası çıkınca kendi bul-
duğu bir isim olan "Karal" soya-
dını alan Enver Ziya Karal, 1906 
yılında Kosova'nın Osmaniye ilçe-
sinde dünyaya geldi. Çocuk yaş-
tayken Osmanlı İmparatorlu-
ğu'nun Balkan Savaşlarındaki 
yenilgisi, Balkanlarda yaşayan 
binlerce Türk’le birlikte Enver 
Ziya Karal'ın da ailesini üzerinde 
yaşadıkları topraklardan göç et-
mek zorunda bıraktırmıştır. Ba-
bası Ağalı Mehmet, annesi Zey-
nep ve kız kardeşi Havva, ilkin 
Strumca, sonra Selanik, daha 
sonra da İzmir'e doğru sürdürü-
len göç sırasında ölmüşlerdir. Yü-
rüyerek kat edilen uzun yollar bo-
yunca amcası Hüseyin ve dayısı 
Hüseyin de şehit edilir. Mustafa 
ve Kazım isimli iki ağabeyinden 
küçüğü, Kazım, yolda kaybolmuş 
ve Manisa'ya ancak iki kardeş va-
rabilmişlerdir. Kazım, ancak 18 yıl 
sonra kardeşleriyle buluşabilmiş, 
Enver Ziya Karal ise Mustafa tara-
fından 1916 yılında Alaçatı'da ye-
timler için açılan Darüleytama 
kaydettirilene kadar ağabeyi ile 
İzmir'de yaşamıştır. Enver Ziya, 
ilkokul öğrenimini İzmir'de sür-
dürürken Birinci Dünya Savaşı 
son bulmuş, Yunanlıların İzmir'i 
işgali üzerine Alaçatı Darüleytamı 
öğrencileriyle birlikte Bursa'ya 
nakledilmiştir. Ancak, Bursa şehri 
de düşman işgaline uğrayınca, öğ-
renciler bu kez de İstanbul'a gö-
türtülür.  
 

1922’DE BİTİRDİ 
 
İlkin Ortaköy, daha sonra Bal-
mumcu Darüleytamı’nda okuyan 
Enver Ziya, 1922 yılında bu okulu 
bitirmiştir. Öğretmenlerinin beğe-
nisini kazanmış bir öğrenci oldu-
ğundan, okul idaresinin yardımı 
ile 1923 yılında Edirne Lisesi'ne 
parasız yatılı öğrenci olarak başla-
mış ve bu okuldan da 1928 yılında 
mezun olmuştur. Aynı yıl devlet 
Avrupa sınavlarını kazanarak ta-
rih-coğrafya alanında yüksek öğ-
renim görmek üzere Fransa'da  
Lyon Park Lisesi'ne gönderilmiş-
tir. Bir yıllık dil öğreniminden 
sonra aynı kentte 1929-33 yılları 
arasında üniversite öğrenimi gör-
müş, mezuniyetinden sonra da 
daha önce bir yıl okuduğu lisede 
bir yıl süreyle staj görmüştür. Staj 
bitiminde Paris Üniversitesi'ne 
Profesör Seignobos'un yanında 
Türk devrimi üzerine doktora ha-
zırlamak üzere kabul edilmişse de 
Türk Hükümeti'nin çağrısı üze-
rine geri dönmüştür. 1933 yılında 
İstanbul Üniversitesi'nde Yakın-
çağ Tarihi Doçenti atanarak üni-

versitedeki kariyerine başlayan 
Enver Ziya Karal, 1940 yılında 
yeni kurulmuş Ankara Üniversi-
tesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakül-
tesi'ne Yakınçağ Tarihi Profesörü 
olarak nakletmiştir. Yaşamının 
bundan sonraki bölümünü Anka-
ra'da geçiren Enver Ziya Karal, 
1940-1944 yılları arasında Maarif 
Vekaleti Talim Terbiye Dairesi 
Üyeliği yapmış, 1942 yılında 
DTCF'ye bağlı Türk 1nkilap Tarihi 

Enstitüsü'nü kurmuştur. 
1960 yılına kadar aralıklı 

olarak bu enstitünün 
müdürlüğünü de yü-

rütmüş olan Karal, 
1944-1946 ve 1946-
1948 yılları ara-
sında Ankara 
Üniversitesi Dil 
Tarih ve Coğ-
rafya Fakültesi 
Dekanlığı, 1948-
1950 yılları ara-
sında da Ankara 
Üniversitesi Rek-
törlüğü yapmıştır. 

1960 yılında Ku-
rucu Meclis'e Dev-

let Başkanlığı Kon-
tenjanından atanan 

Enver Ziya Karal, 1960 
Anayasası'nı hazırlayan 

komisyona da başkanlık et-
miştir. 1960 yılında Ordinaryüs 
Profesörlüğe yükseltilen Enver 
Ziya Karal, 1972 yılında Türk Ta-
rih Kurumu Başkanlığına seçil-
miştir. 1976 yılında 43 yıl aralıksız 
sürdürdüğü üniversitedeki gör-
evinden emekli olan Karal, 18 
Ocak 1982 günü geçirdiği bir kalp 
krizi sonunda yaşamını yitirene 
kadar Türk Tarih Kurumu Baş-
kanlığını sürdürmüştür. Tarih öğ-
retmeni Fatma Karal ile evli olan 
Enver Ziya Karal'ın iki kızı vardır. 
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Evlerimizde ansiklopedilerle yan yana duran tuğralı “Osmanlı Tarihi” ki-
taplarında onun imzası vardır. Bugün dijital ortama aktarılan bilgileri 

nasıl büyük emeklerle bu toplumun hizmetine sunmuş bir bilim insanıydı

BALKANLAR’IN UNUTULMAZ İSMİ 
Tarihçi Enver Ziya Karal ve 
tarihçiliğimizin dipnotu…Osmanlı İmparatorluğu üç kıtada 

at koşturup koskoca bir coğraf-
yaya hükmederken 18’inci yüz-

yıldan bu yana toprak kayıpları 
nedeniyle başta Balkan vilayetleri 
olmak üzere tüm bölgelerden göçmen 
kitlelerinin Anadoluya bir nehir gibi 
akışı iki yüzyıl  sürmüştür. 
           Sevr’e giden yolun taşları geçen 
bu süreçte döşenmiştir. 1699’dan beri 
toprak kaybeden bir ulusun son vatan 
dediği Anadolu toprakları da Sevr ile 
tamamen elinden alınarak kendi vata-
nında esir edilmek ve köleleştirilmek 
üzere bir anlaşmayı imzalamak zo-
runda bırakıldığını düşünürseniz hassa-
siyetleri olan kişi ve kurumları daha iyi 
anlarsınız. 
           Etnik azınlıklar sorununu orta-
dan kaldırmak ve bu bölgede barışı 
sağlamak için büyük devletlerin zorla-
dığı , 30 Ocak 1923’te Türkiye ile Yu-
nanistan arasında  mübadele antlaşması 
imzalandı. Bu husus Lozan antlaşması  
metninde de yer almıştır. Aslında bu 
zorlamanın muhatabı yeni Türkiye ol-
muştur. Zira Venizelos’un bu işe baş-
tan yatkın olduğu anlaşılmaktadır. 
Çünkü mübadelenin etnik yönden ho-
mojen bir vatan yarattığı tezi daha çok 
Yunanistan açısından doğrudur. 
           Yunan ordusu Anadolu’yu iş-
gale kalkışmadan once ikiye ayrılmıştı, 
Venizelosçu cumhuriyetçi subaylar ve 
General Metaksas gibi Venizelos’a 
karşı olanlar. Sonraki diktatör Metak-
sas çok doğru bir kurmay yaklaşımıyla; 
“Balkan Savaşı’ndaki kazanımlarımız 
yeterlidir. Küçük Asya bir macera 
olur” demişti. İzmir’e çıkıldığı gün ise 
“Bari daha ileri gitmeyiniz” dediyse de 
dinletemedi. Endişelerinde haklı çıktı. 
3,5 yıl sonra Yunan ordusu perişan çe-
kilirken, Küçük Asya’daki Helenlik de 
onunla yollara dökülmüştü. 
           Venizelos’un ömrü boyunca 
beslediği “Megali İdea”sı feci bir düşüş 
yaşıyordu, hemen aşırı hayalcilikten 
aşırı gerçekçiliğe döndü. Lozan’da 
elinde kalacağını tahmin ettiği Yuna-
nistan, Trakya ve İtalya işgali dışındaki 
Yunan adalarının Helenliğini sağlama-
lıydı. Yanya’dan Tırhala ve Yenişe-
hir’den (Larissa), güneyde Mora’daki 
Yenişehir’den (Nuplia), Batı Trak-
ya’dan, Selanik vilayetinden, Girit ve 
Midilli’den Türkleri ve Müslümanları 
çıkararak Küçük Asya’daki Yunanlı-
larla mübadele etmeyi düşündü.  
           Uzun yıllar sürmüş olan savaşlar 
nedeniyle yeni Türkiye, sulh için bu is-
teği kabul etti. Ne var ki küçük Yuna-
nistan’dan çıkartılacak 500 bin Türkün 
karşılığında, geniş Anadolu toprakla-
rından 1,5 milyon Ortodoks Yunanis-
tan’a gelecekti. Sınır boyundaki Batı 
Trakya Türkleri yerinde bırakılacaktı, 
buna karşılık da “etabli” deyimiyle 
ifade edilen 120 bin kadar İstanbul, 
İmroz, Bozcaadada yaşayan Hristiyan 
Ortodoks din mensupları yerinde kala-
caktı. İlk anda bütün az örgütlü ülkeler 
gibi Yunanistan ve Türkiye’de göçmen 
yerleştirme sorunları kağıt üstündeki 
gibi parlak olmadı. Aslında daha evvel 
Talat Paşa, Balkan Savaşı’ndan sonra 
kısmi bir mübadele yaptırmıştı. Gelen 
muhacirlerimiz Türkiye’de sıkıntı 
çekti; Anadolu’dan  Yunanistan’a 
giden ortodokslar perişan oldu.  
           Türkiye’ genişti, zirai kaynakları 
daha güçlüydü ve bürokrasisi Yunanis-
tan’ınkinden tecrübeliydi. En önemli 
yanı ise gelen Müslümanları kabule 
hazır bir imparatorluk alışkanlığı vardı. 
Karşı taraf ise kendi nüfusunun yarısı 
kadar bir muhacirle karşı karşıya kaldı. 
Ülke kaynakları bu nüfusu kabule hazır 
değildi.  
Orta Anadolu’dan mübadeleye tabi tu-
tulan “Karamanlılar” dediğimiz Hıristi-
yan Türkmenleri yeni ülkede uzun ve 
acı bir hayata başladılar. Onların gön-
derilmesi hem o zamanki iktisadi hayat 
hem de geleceğin laik Türkiyesi için 
büyük kayıptır. Bunlar Yunanca bil-
mezdi. İncilleri dahi Yunan harfleriyle 
Türkçe basılmıştı.  
           Yunanistan’da Pontuslular bile 
Yunan siyasi edebiyatının aksine, yeni 
yurtlarında hüsnü kabul görmedi. İşsiz-
lik, intiharlar ve aşırı siyasal partilere 
yönelmeler görüldü. Yunanistan ancak 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ile 
bütünleşince bu sorunlarla baş edebildi.  
Sonunda Yunanistan, kuzeydeki Slav-
lar, II. Cihan Harbi’nde işbirlikçi ola-
rak dışarı itelediği Epir yani Yanya 
bölgesi Arnavutları, bazı Vlahlar ve 
Batı Trakya Türkleri dışında mübadele 
ile monolit yani tek sütun bir ülke kur-
muş sayılabilir.

Süheyl ÇOBANOĞLU

MÜBADELE
suheylc@yahoo.com

İsmet ARAS

KADIN  
KATLİAMLARI

Gün geçmiyor ki ülkemizde gerek 
basından gerekse medyadan 
kadın cinayetleri ile ilgili bir 

haber okumayalım veya duymayalım. 
Yazı başlığından da anlaşılacağı gibi ka-
dınlar her şey den önce bir insandır. Her 
ne kadar kadınların fiziksel olarak er-
keklerden daha güçsüz olduğu kanısı 
olsa da yapılan bilimsel araştırmalar ka-
dınların ve erkeklerin kişilik, bilişsel ye-
tenek ve liderlik gibi özelliklerde 
birbirinden farksız olduğunu göstermek-
tedir. Katliam; dedim çünkü kadınlara 
karşı yapılan eylemlerin birçoğu acı çek-
tirerek, zamana yayarak, şiddet uygu-
lama sonucu meydana gelen 
cinayetlerdir. Öldürme eylemleri genel-
likle kadının eşi, kardeşi, sevgilisi veya 
kendi çocuğu tarafından yapılmaktadır. 
Erkek eş tarafından gerçekleştirilen ci-
nayetlerde genellikle boşanmış veya bo-
şanma aşamasında kıskançlık ya da 
ayrılma endişesi ile bazen ekonomik ne-
denlerin etkisiyle olduğu, kardeş tarafın-
dan gerçekleştirilenlerde aile ve 
töre(genelde doğu kökenli ailelerde)gibi 
nedenlerle, sevgili tarafından gerçekle-
şenlerde ise bir süre arkadaşlık ettikten 
sonra ayrılma aşamasında ayrılığı kabul 
etmeme veya tek taraflı aşk(platonik) 
nedenleri ile cinayetler gerçekleşmekte-
dir. Bu cinayetlerin işleniş yöntem ve şe-
killerine bakıldığında; alkol, keyif verici 
maddeler alma, uyuşturucu gibi alışkan-
lıklar tetikleyici nedenlerdir. 
         Ülkemizde 2017 yılında 409 kadın, 
2018 yılında 400 kadın, 2019 yılında 
479 kadın,  2020 yılında ise 384 kadın 
cinayete kurban gitti. Cinayete kurban 
giden 171 kadın, şüpheli bir şekilde öl-
dürüldü. Maalesef 2008 ile 2020 yılları 
arasında toplamda 3621 kadın cinayete 
kurban gitti. Bütün bu cinayet eylemleri-
nin sonucunda kendilerini masum gös-
termek, ceza indiriminden yararlanmak 
umuduyla “Namusumu temizledim” ma-
zeretini uydurmuşlardır. Genelde  cina-
yet eylemi yavaş yavaş gelir. Öncelikle 
eşler arasında çeşitli nedenlerle geçim-
sizlikler meydana gelmeye başlar sonra 
peşinden şiddet başlar. Zaman zaman 
meydana gelen şiddet adeta işkence ve 
eziyete dönüşür. Şiddet gören eş savcı-
lığa veya karakola müracaatta bulunarak 
yardım ve koruma talebinde bulunur. 
Genellikle şiddet uygulayanlar konuta 
yaklaşmama ve uzaklaştırma cezası ile 
cezalandırılırlar. Daha ileriki boyutu ise; 
kısa süreli hapis cezasıdır. Kadınlar için 
ise tehlikenin boyutuna göre geçici süre 
ile sığınma  evleri uygulamaları mevcut-
tur. Bu uygulamalar mevcut, fakat ye-
terli değildir. Can güvenliğinin 
sağlanmasında, gecikme olması sakın-
calı olan bir durumdur. Konu can güven-
liği olunca,  daha etkili, daha güvenli 
tedbir ve önlemler alınmalıdır. Hayati 
tehlikesi olan kadınlar için ciddi boyutta 
koruma hizmeti sağlanmalı, sığınma ev-
lerinin sayısı çoğaltılmalı ve sığınma ev-
lerinde kalma sürelerinin uzatılması, 
ekonomik yardımların çoğaltılması gibi 
önlemler alınmalıdır. Ayrıca cinayet 
zanlılarına da caydırıcı etkili önlemler 
alınmalı ve hapis cezalarının artırılması 
sağlanmalıdır. 
 

ALTERNATİF EMNİYET 
 
             Bugün polis teşkilatı mensupla-
rının emekli olma yaşı elli beş (55) dir. 
Bir polis memuru ortalama olarak 30 yıl 
görev yaparak ekonomik nedenler veya 
başka nedenlerle emekli olmaktadır. 
Hatta bazı nedenlerle daha erken emekli 
olmaktadırlar. Emekli olduktan sonra da 
birçoğu ekonomik nedenlerle mesleği ile 
alakası olmayan işlerde düşük miktarlı 
ücretle çalışmaktadırlar. Günümüzde 
emekli olmuş Bakanlar, valiler, hayati 
tehlikesi olan milletvekilleri, can güven-
liği nedeniyle emniyet müdürleri hatta 
aile ve çocukları mahkeme kararıyla ko-
runan vatandaşlar emniyet güçleri tara-
fından en az iki polis memuru tarafından 
korunmaktadır. Bu koruma görevi nede-
niyle oldukça fazla sayıda emniyet per-
soneli görev almaktadır. Bu nedenle 
emekli olmuş profesyonel ve silah ta-
şıma ruhsatları mevcut polis memurları 
birtakım kriterler getirilerek sözleşme 
yasasından yararlanmak suretiyle bu gö-
revlere getirilebilir. Ayrıca asıl konumuz 
hayati tehlikesi olan kadınlarımızı koru-
mak için alternatif emniyet gücünden 
yararlanılabilinir. Böylelikle emekli 
polis memurları uzman olduğu   meslek-
leri doğrultusunda  iş imkanı bulacaklar, 
koruma görevi yapan aktif polis teşkila-
tının yükü azalıp daha aktif olaylarda 
görev yapacaklar, her şeyden önemlisi  
Kadınlarımızın” KATLEDİLMESİ”nin 
en aza indirilmesi sağlanacak belki de 
önlenebilecektir.
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BİHAÇ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Dernekten yapılan açıkla-
mada, göçmenlerin ve Sreb-
renitsalı ailelerin çetin kış 

koşulları nedeniyle zor günler ge-
çirdiği belirtilirken, bu durumun 
çözümüne katkı amacıyla Sadaka-
taşı Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
Bolcan öncülüğündeki ekibin ihti-
yaç sahiplerine yardımları ulaştır-
dığı aktarıldı. Hırvatistan sınırına 
yakın Bihac ve Velika Kladusa şe-

hirlerinde kalan göçmenlere 310 
uyku tulumu, 365 çift bot, 40 batta-
niye ve 310 yağmurluk dağıtıldığı 
ifade edilen açıklamada, Srebrenit-
sa'da da ailelere 28 ton yakacak 
ulaştırıldığı, ayrıca çocuklara bot 
ve mont hediye edildiği belirtildi. 
Bolcan, yaptığı açıklamada, daha 
iyi bir yaşam umuduyla Bosna 
Hersek üzerinden Avrupa ülkele-
rine ulaşmak isteyen göçmenlerin 
ağır kış koşulları nedeniyle zor 
günler geçirdiğine dikkati çekerek, 
"Dört günlük bir yardım organizas-

yonu kapsamında kamplarda ve 
açık alanlarda yaşayan göçmenlere 
yemek, uyku tulumu, bot ve batta-
niye dağıtımları gerçekleştirdik. 
Srebrenitsalı kardeşlerimize de kış 
yardımları kapsamında yakacak, 
bot ve mont ulaştırdık. Bölgeye 
yardımlarımız devam edecek" ifa-
delerini kullandı. Kampta kalan 
çok sayıda göçmen, hem kıyafetle-
rini hem de kendilerini yakınlar-
daki küçük bir derede yıkamak zo-
runda kalırken, sağlıklarının 
kötüleşmesinden de endişe ediyor. 

GÜMÜLCİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan'da yeni tip korona 
virüs salgınıyla mücadele 
kapsamında alınan tedbirler 

nedeniyle kapatılan ortaokul ve 
liselerin 1 Şubat'ta açılması karar-
laştırıldı. Yunanistan Eğitim ve 
Dinişleri Bakanı Niki Kerameos, 
düzenlediği basın toplantısında, 
Bulaşıcı Hastalıklar Kurulunun 
onayıyla ikinci derece eğitim 
kurumlarının (ortaokul ve lise) 1 
Şubat'tan itibaren faaliyete geçirile-
ceğini açıkladı. Kovid-19 salgınının 
yayılma hızında gözlenen azalma 
dolayısıyla hükümetin normale 
dönüş kapsamında ortaokul ve lise-
lerin açılması yönünde karar aldığı-
nı belirten Kerameos, şu ifadeleri 
kullandı: "Pandemi eğitimi durdur-
muyor. Okullarda yüz yüze eğitim, 

hükümet için ilk andan itibaren 
öncelik oluşturdu. Herkes günlük 
okul yaşamına geri dönmek için 
sabırsızlanıyor. Bugün yeni bir 
sayfa daha açıyor ve tedbirlere uya-
rak sıralara dönüyoruz." 
Yunanistan’da, 15 Ocak'ta, salgınla 
mücadele kapsamında getirilen 
bazı kısıtlamaların gevşetilmesi de 
kararlaştırılmıştı. Sivil Savunma ve 

Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı 
Nikos Hardalias da salgına karşı 
daha önce açıklanan tedbirlerin 1 
hafta uzatıldığını açıkladı. 
Hardalias, 3 haftadır uygulanan 
21.00-05.00 saatleri arasında sokağa 
çıkma, iller arasında seyahat, ama-
tör balıkçılık ve avlanma yasağı 
gibi uygulamaların devam ettiğini 
bildirdi. (AA)

Adnan FİŞENK

ORDA BİR KÖY 
VAR UZAKTA: 

BUÇİM

Buçim, Kuzey Makedonya'nın doğusunda 
Radoviş'e bağlı, Makedonya vatandaşı 
Türklerin yoğun olarak (600 Makedonya 

vatandaşı Türk'ün) yaşadığı bir köydür. Buçim 
de yaşayanların maden ocağı yapılmadan önce 
temel geçim kaynakları, bağları, üzümleri ve 
tütün üretimi, hayvancılıktı. 
1972 yılında kurulan işletmeciliğini Rusların 
yaptığı altın ve bakır çıkarılan maden ocağı 
bugün adeta Buçim'i yaşanmaz bir hale getirmiş-
tir. Bu maden ocağı Radoviş'e 15 kilometre, 
Buçim köyüne ise sadece 300 metre uzaklıktadır. 
Bu maden ocağında çalışanların birçoğu 
Buçimliler yerine dışarıdan seçilerek getirilmiş 
işçilerdir. 
 

‘KABUSA DÖNDÜ’ 
 
Bir zamanlar kendi yağlarında kavrulan küçük 
mutluluklar yaşayan Buçimlilerin, bu maden 
ocağı yüzünden son 10 yıldır adeta yaşamları 
kabusa döndü. Maden ocağının verimli ekili 
alanlara vermiş olduğu tahribat yüzünden bu 
verimli arazi sahipleri tarım yapamaz hale gele-
rek bir kısmı atıl hale gelen tarlalarını yok paha-
sına bu maden ocağına satmak zorunda bırakıl-
mıştır. Arazilerini satmamak için direnenler ise 
işsizlik ve gelir yokluğuna boyun bükerek kendi-
lerine Buçim madeninde çalışma vadi ile ellerin-
den değerli arazileri adeta bir nevi mecbur bırakı-
larak alınmıştır. Maden ocağının çevreye vermiş 
olduğu olumsuz etkileri o kadar günden güne 
katlanarak devam etmektedir ki, Buçim köyünde 
artık temiz İçme suyu ve kullanım suyu bulun-
maz duruma gelmiştir. Buçim köyü artık doğal 
yollardan su bulamaz olmuştur. Maden ocağının 
tüm sulara hükmetmesi veya kirletmesi netice-
sinde 600 nüfuslu Türk köyüne ise kendi sözde 
arıttığı suyu aktarıyor olması, suyun içinde çeşitli 
maddelere rastlanıyor olması İnsan sağlığı başta 
olmak üzere en büyük sorunların başında gel-
mektedir. 2014 yılında bu sudan içen 30 
Makedonya vatandaşı Türk çocuğu sarılık hasta-
lığına yakalanmıştır. 1 ay boyunca hastane de 
tedavi görmüşlerdir. Ayrıca yöre halkı, Buçim 
köyü yakınlarında bulunan ve aynı adı taşıyan 
maden ocağının kanser vakalarının artmasına 
neden olabileceğini konuşmaktadır. Küçük yaşta-
ki çocuklardan daha yaşlılara kadar birçok kişi-
nin son dönemde kansere yakalandığını kayde-
den yöre halkı, maden ocağının çevredeki bitki-
leri ve yaşam ortamını da etkilediğini belirtmek-
tedir. 600 Türk ailesi ve köy halkı sağlık sorunla-
rı haricinde maden ocağında maden çıkartma 
maksatlı patlatılan dinamitlerin yapmış olduğu 
deprem etkisi, ses gürültüsü ve maden ocağından 
etrafa sıçrayan kaya parçalarından dolayı insanlar 
üzerinde ve evlerde kalıcı hasarlara neden 
olmaktadır. Ayrıca maden ocağından her hafta 
köyün üzerini saran boğucu asitli toz bulutu 
insanları, canlıları ve çevreyi adeta yok etmeye 
yönelik bir dram yaşatmaktadır. Bu çevre kirliliği 
yüzünden, Su, hava, doğal yaşam, yaban hayvan-
ları, kuşlar, böcekler kısaca tüm yaşam olumsuz 
etkilenmektedir. 
Maden ocağının su kaynaklarını aşırı tüketmesi 
ve kirletmesi sonucu, fazla su istemeyen tütün 
ekimine yönelmek zorunda bırakılan Buçim 
halkı, mecburen tarımı, üzüm yetiştiriciliğini ve 
hayvancılığı  su yokluğundan azaltarak tütün eki-
mine yönelmiştir. Bu da ekonomik bir gelir 
sıkıntısına neden olmuştur. Bu ekonomik sıkıntı-
ları aşmak isteyen yöre insanının bir kısmı da  
Buçim dışında gurbette iş aramaya yönelmiştir, 
Maden ocağının tahribatından dolayı yapılama-
yan Tarım ve hayvancılıktan dolayı birçok genç 
işsiz duruma düşmüştür, işsizlik yüzünden evlilik 
oranlarında da gözle görülür bir düşüş yaşan-
maktadır. Yaşam ekonomik ve sosyal anlamda 
günden güne Buçimliler için dayanılmaz bir hal 
almaktadır. Bizler ise duyduklarımızdan dolayı 
sadece onlar için uzaktan burkulurken, bütün 
Balkanlar’da ki tüm ızdıraplara sadece istemeden 
de olsa seyirci kalmaktayız. Kalbimiz buradan 
onlar için hiçbir şey yapamadan sızlarken, Orda 
bir köy varsa, bacaları hala tütüyorsa, O köyün 
dağları varsa, ormanları varsa, madenleri varsa, 
canlıları varsa bütün bunlar sizin! O aziz toprak-
lar, sizin! Babalarınızın dedelerinizin sizlere 
armağanıdır .... 
 
Bu yaşananlar karşısında şairimizin şu dizeleri 
aklımıza gelmektedir bütün aynı kaderi ve kederi 
yaşayan Buçimliler gibi olanlara, 
 
Orda bir köy var, uzakta, 
O köy bizim köyümüzdür. 
Gezmesek de, tozmasak da 
O köy bizim köyümüzdür. 
 
Orda bir ev var, uzakta, 
O ev bizim evimizdir. 
Yatmasak da, kalkmasak da 
O ev bizim evimizdir. 
 
Orda bir ses var, uzakta, 
O ses bizim sesimizdir. 
Duymasak da, tınmasak da 
O ses bizim sesimizdir. 
 
Orda bir dağ var, uzakta, 
O dağ bizim dağımızdır. 
İnmesek de, çıkmasak da 
O dağ bizim dağımızdır. 
 
Orda bir yol var, uzakta, 
O yol bizim yolumuzdur. 
Dönmesek de, varmasak da 
O yol bizim yolumuzdur. 
 
Ahmet Kutsi TECER

Damla Selin TOMRU

DİJİTALLEŞMEK Mİ,  
DİJİTALLEŞMEMEK Mİ?

Bundan bir yıl önceye kadar diji-
tal çağa geçiş süreci konusunda 
herkes temkinli davranmaya 

çalışıyordu. Dijital ortamda geçirilen 
zamanı kısıtlamaya çalışıyorduk, özel-
likle de çocukların bu alanda çok fazla 
kalmamasına dikkat ediyorduk. Hatta 
çocuklarını bu alanda biraz daha ser-
best bırakan ailelere de şöyle bir bakı-
yorduk. 
İster Kova Çağı’na geçiş deyin, ister 
Covid Çağı’na geçiş bu sürecin hayatı-
mıza getirdiklerinden biri de dijitalleş-
me oldu.  
 
Sporumuzu, sohbetimizi, dersimizi, 
banka işlemlerimizi, alışverişimizi 
dijital bir şekilde gerçekleştirir olduk. 
Çünkü başka şansımız kalmamıştı. 
Çocuklara gün en fazla yarım saat 
diye tembihlediğimiz tablet ya da bil-
gisayarlar, çocukların kara tahtasına 
dönüştü. Derslerin tamamı ekrandan 
gerçekleşir oldu. Dahası teneffüsler 
bile artık online ortamda. Öğretmen 
kendi kamerasını kapatıyor ve çocuk-
lar 5-10 dakika kendi aralarında soh-
bet ediyor. 
 
İşyerimin bulunduğu binada çok sev-
diğim bir komşum var kendisi 70 
yaşında, haftada bir gün dostlarıyla 
zoom üzerinden görüşüyor, farklı 
kurslara katılıyor. 
Peki bu dönem bizlere neler katıyor ve 
bizden neler götürüyor? 
Öncelikle evlerimizde kalmaya özen 
gösterdiğimiz şu günlerde birileriyle 
iletişim kurma ihtiyacımızı karşılıyor. 
Canın canana ihtiyacı var, bir çift 
gözün bir çift göze bakmaya ihtiyacı 
var, bakabilsin ki kendini var edebil-
sin, görünebilsin. 
 
Bunun dışında eskiden vakit bulama-
dığımı, gitmeye üşendiğimiz derslere, 
programlara çok daha rahat bir şekilde 
ulaşabiliyoruz. Alternatiflerimiz çok 
daha genişledi. Örneğin gerçekleştirdi-
ğim Mutlu Yaşam Atölyesi’nde 
İsveç’ten Denizli’den, İzmir’den 
Almanya’dan katılımcılar var. 
Özellikle nokta atış alışveriş yapabil-
mek mümkün oldu, “Şunu da alayım” 
diye kocaman sepetleri doldurmadan 
internet üzerinden ihtiyaçlarımızı satın 
alabiliyoruz. 
Öte yandan, pek çoğumuz yazı yazma-
yı, kalem tutmayı unuttuk. Klavye ya 
da dokunmatik ekranlar nedeniyle 
artık el yazılarımız kargacık burgacık 
oldu. Aynı ortamda olup, o atmosferi 
deneyimleyebilmeyi, paylaşımları 
duygu boyutunda derinden yaşayabil-
meyi de çok özledik. Alışverişimizi 
duyularımızın da yardımıyla görerek, 
dokunarak yapabildiğimiz, kalabalıkla-
ra karışabildiğimiz günler geride kaldı. 
21 Ocak Dünya Sarılma Günü’ymüş, 
öğrendiğimde şöyle bir düşündüm 
çocuklarım dışında en son ne zaman 
birine sımsıkı sarılabildim diye…  
 

TÜRK KAHVESİ 
 
Dijital alan hayatımızı zenginleştirip, 
kolaylaştırıyor bu bir gerçek. Öte yan-
dan bol köpüklü Türk Kahvesi’nin 
kokusunu duya duya, sevdiklerimizle 
sohbet etmenin yerini bu ekranlar dol-
duramıyor. Bazıları artık hiç bir şey 
eskisi gibi olmayacak diyor, ben ise 
duyguya dayalı deneyimlerimizin ve 
alışkanlıklarımızın Covid 19 ile veda-
laştıktan sonra hızla eskiye dönüşeceği 
fikrindeyim. 
 
Dijital alanlarda vakit geçirirken aşa-
ğıdaki noktalara özen göstermek 
bedensel ve zihinsel olarak size destek 
olabilir. 
Sabah uyanır uyanmaz telefon ve bil-
gisayarınızın başına geçmeyin en az 
20 dakika kendinizle kalın. 
Çocuklarınızın ders aralarında en azın-
dan balkona çıkmasına ya da camdan 
bakmasına özen gösterin. 
Çocuklarınızın ders sonrasında spor, 
dans gibi fiziksel aktiviteler yapmaları 
konusunda onları motive edin. 
Kendinize bir günlük alın ve hislerini-
zi bu günlüğe yazın, yazmak önemli 
bir duygusal arınma desteğidir. 
 
Dijital alanı da hayatımıza katıp, eskisi 
gibi yüz yüze olduğumuz, rahat rahat 
dolaştığımız, etkinliklere katıldığımız 
günlerin en kısa zamanda gelmesini 
diliyorum.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

Sadakataşı Derneği, Balkan ülkesi Bosna Hersek'teki kamplar-
da ağır koşullarda kalan göçmenlere ve Srebrenitsalı ihtiyaç 
sahibi ailelere kış şatlarında destek amacıyla yardım dağıttı

Sadakataşı Derneği’nden 
Bosna’daki göçmen ve 

muhtaç ailelere yardım

BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan'da yeni tip korona 
virüse (Kovid-19) karşı geniş 
kitlelerin aşılanmasına baş-

landı. Balkanlar'da aşılama çalış-
malarına ilk 24 Aralık 2020'den 
itibaren sağlık çalışanları ile yaşlı 
bakım evlerinde kalanların aşılan-
ması ile başlayan Sırbistan, aşıla-
ma çalışmalarında bir üst seviye-
ye geçti. Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic, başkent 
Belgrad'da düzenlediği basın top-

lantısında, toplu aşılamaya geç-
mek için daha büyük miktarda 
aşının ülkeye ulaşmasını bekle-
diklerini belirterek, ülkenin gele-
ceği için vatandaşlarına aşı yap-
tırmaları çağrısında bulundu. 
Sırbistan'ın halihazırda 
Pfizer/BioNTech, Sputnik V ve 
Sinopharm aşılarından tedarik 
ettiğini aktaran Vucic, "Astra 
Zeneca aşısı için görüşmelerimiz 
sürüyor. Onlardan da 800 bin doz 
almayı planlıyoruz. Moderna ve 
Johnson and Johnson şirketleriyle 
de görüşmeler yapılıyor ancak 
onların aşısı muhtemelen sonba-

harda kullanılabilecek" dedi. 
Vucic, Sputnik V aşısından 250 
bin dozun daha yarın gece 
Sırbistan'a ulaşacağını belirterek, 
"Aşılama oranını söylemek zor 
ancak günde ortalama 10 bin kişi-
nin aşılanması mükemmel olur." 
dedi. Kosova'daki Sırp nüfusu-
nun da aşılanacağının altını çizen 
Vucic, bölge ülkeleri Bosna 
Hersek, Kuzey Makedonya ve 
Arnavutluk'a da aşı göndermeye 
hazır olduklarını ifade etti. 
Sırbistan'da 22 binden fazla kişiye 
Kovid-19 aşısı yapıldığı bildirildi. 
(AA)

YUNANİSTAN'DA ORTAOKUL VE  
LİSELER 1 ŞUBAT'TA AÇILACAK

Sırbistan'da 
aşı yaptırın 
çağrısı
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Karadağ A Milli Fut-
bol Takımı'nın yeni 
teknik direktörü 53 

yaşındaki Miodrag Radulo-
vic oldu. Bosna Hersekli 
teknik direktör Faruk Had-
zibegic'in 31 Aralık'ta sona 
eren sözleşmesini uzat-

mama kararı alan Karadağ 
Futbol Federasyonu, bu gö-
reve Karadağlı Radulovic'i 
getirdi. Radulovic, federas-
yon binasında düzenlenen 
imza töreninde, ülkesinin 
milli takımı çalıştıracak ol-
masından dolayı gururlu 

olduğunu belirterek, kendi-
sine güvenen federasyon 
yetkililerine teşekkür etti. 
Türkiye'nin de aralarında 
bulunduğu 2022 FIFA 
Dünya Kupası elemelerin-
deki rakiplerini de değer-
lendiren Radulovic, "Tüm 

rakiplerimize saygı duyu-
yoruz, ancak en çok da 
kendimize saygı duyuyo-
ruz" ifadelerini kullandı. 
Radulovic, iyi sonuçlar 
elde etmek için gerekli tüm 
koşullara sahip olduklarını 
sözlerine ekledi. (AA)

İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Futbol Federasyonu 
Başkanı Agim Ademi, Tür-
kiye Futbol Federasyonu 

(TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziya-
ret etti. Federasyondan yapılan açık-
lamaya göre, TFF'nin Riva'daki idari 
merkezinde gerçekleşen ziyarete iki 
ülkenin federasyon başkanlarının 
yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili ve 
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet 
Yardımcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz 
Büyükaydın, Genel Sekreter Kadir 
Kardaş, Kosova Futbol Federas-
yonu Başkan Vekili Bakirr Burri, 
Yönetim Kurulu Üyesi Xhelal Broja 
ile Genel Sekreter Eroll Salihu ka-
tıldı. Nihat Özdemir, yaptığı açıkla-
mada, Türkiye ile Kosova'nın çok 
yakın iki ülke olduğunu, bu ziyare-

tin futbol federasyonları arasındaki 
dostluk bağlarını daha da güçlendi-
receğini ifade etti. Ziyarette iki ülke 
federasyonları arasında en kısa za-
manda ortak projelerin geliştirilmesi 
ve hayata geçirilmesi konusunda 
anlaşmaya varıldı. Antalya'da 23 
Ocak'ta oynanan Kosova Süper 
Kupa maçı için Türkiye'de bulunan 
Agim Ademi ve beraberindeki he-
yet, TFF Hasan Doğan Milli Takım-
lar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde in-
celemelerde bulundu. Bir dönem 
Sarıyer'de futbol oynayan Eroll Sa-
lihu, Futbol Gelişim Direktörü 
Oğuz Çetin, Futbol Gelişim Direk-
tör Yardımcısı Rüştü Reçber ve Fut-
sal Milli Takımı Teknik Direktörü 
Sercan Görgülü ile sohbet etti. Ziya-
rette karşılıklı hediye takdiminde de 
bulunuldu. (AA)

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı  
Ademi'den Nihat Özdemir'e ziyaret
TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, iki ülke federasyonları ara-

sında ortak projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı

Ramazan KURŞUNLU

FUTBOLDA  
YETENEK SEÇİMİ

ramez.kursunlu@hotmail.com

Bir sporcunun yetenekli olup olmadığının belir-
lenmesinde en büyük sorun ön tanıyı yapabil-
mektir. Yetenkli bir sporcu daha az yetenekli 

bir sporcudan şu özellikleri ile ayrılır. 
 
1. Antrenmanda daha başarılıdır. 
2. Aynı kapsam ve büyüklükteki antrenman uyarıla-
rında büyük başarı elde eder. 
3. Antrenmanda verilen yeni uyaranlara daha çabuk 
uyum sağlar. 
4. Daha önceden edindiği tecrübeleri yaratıcı bir şekil-
de geliştirir ve sorunları orjinal bir biçimde çözer. 
5.Performansının gittikçe yükselmesi onun tipik özel-
liğidir. 
6.Yetenekli sporcu çalışkan ve hırslıdır.Sistematik bir 
şekilde çalışır. 
7.Stres altındayken bile doğru değerlendirme yapabi-
lir. 
8.Riski göze alabilir. 
9.Kendine verilen zor görevleri başarıyla yerine geti-
rir, sorunları kendi yöntemleriyle çözer. 
10.Başarısızlıklqr karşısında gücünü kaybetmez.Bunu 
bir motivasyon gerekçesi yapar. 
Yetenek seçiminde ön şartlar 
Öncelik sporcunun, spora elverişli sağlık açısında hiç 
bir engel teşkil etmicek durumu olması gerekir. 
Biyometrik kalitesi çok önemli, yani kişinin biyomet-
rik nitelikleri yada vücut ölçüleri pek çok spor dalı 
için önemli bir faktördür. 
Katılım, fiziksel eğitimde önemli rol oynar. 
Yani genel olarak;  
Antropometrik, kondisyonel, Tekno-motorik özellik-
ler, öğrenim yeteneği, performans, zihinsel, sosyallik, 
psikolojik ön şartlar olarak sıralayabiliriz. 
Antrenör ise;  
Futbolcu adayları seçer. O iyi bir seçiçi ve gözlemci-
dir. 
Seçtiği futbolcu adayları futbola başlatır, onları futbol-
cu yapar.Iyi bir eğitmencidir. 
Bir futbol takımının antrenman programlarını hazırlar. 
Yani insan vücudunun performans boyutlarını bilir, 
biyoloji ve antrenman bilgisine sahiptir. 
Takımın stratejisini, lig stratejiasini hazırlar, iyi bir 
strateji uzmanıdır. 
Futbolcuları  bireysel, takımın grup sorunlarıyla ilgile-
nir, iyi bir psikolog ve sosyologtur. 
Bir takımın, en üst performansa ve şampiyonluğa 
ulaştıracak şekilde çalıştırır ve yönetir. Iyi bir yönetici 
ve liderdir. 
İşte bu özelliklere sahip olan antrenörler oyuncu ve 
yetenek seçiminde hata yapmazlar. 
Yetenek seçiminde bir başka sorun, genç sporcuların 
takvim ve biyolojik yaşlarındaki farklılıklarından  
kaynaklanmaktadır. Yıl içinde belirli bir dönemlerde 
yapılan yetenek tanı elemerinde takvim yılının başla-
rında doğan çocuk ve gençler seçimlerinde sistemli 
biçimde avantaja sahip oluyolar. 
Kişinin spora yatkınlığı ve yeteneği konusundaki 
göruşler, sabit ve değişmez değildir.Sportif antren-
manlar, bir sporcunun seçtiği spor dalında çok başarılı 
olacağını garanti etmez. 
Aslında yetenenkli sporcu belirlenmesi, spor dalına 
özgü bir çok kombine yeteneğin, motivin ve ilginin 
iyi tahmin edilebilmesine bağlıdır.

Karadağ A Milli Futbol Takımı'nın  
başına Miodrag Radulovic getirildi


