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KOMŞUDA YANEV 
teknokrat Başbakan
¥  BULGARİSTAN’DA 11 
Temmuz'da yapılacak seçi-
me kadar yeni başbakan, 
Cumhurbaşkanı Radev’in 
güvenlik ve savunmadan 
sorumlu sekreteri emekli 
Korgeneral Stefan Yanev 
olacak. Sınırlı yetki sahibi 

geçici teknokratlar hükü-
metinin Başbakanı emekli 
Korgeneral Stefan Yanev 
(61) daha önce Savunma 
Bakanlığında daire baş-
kanlığı ve Washington Bü-
yükelçiliğinde savunma 
ataşeliği yapmıştı. n 3’te

¥ YUNUS Emre Enstitüsü tarafından Bos-
na Hersek genelindeki devlet okullarında 
yürütülen "Tercihim Türkçe" projesi kap-
samında yapılan "IUS Kalem Yarışması", 
yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 
çevrim içi yapıldı. Uluslararası Saraybosna 
Üniversitesi (IUS) iş birliğinde düzenlenen 
yarışmada, Bosna Hersek'te Türkçe öğre-
nen öğrencilerin YEE tarafından geliştiri-
len internet sayfası üzerinden Türkçe sı-
nava katıldığı belirtildi. n 5’te

¥  BAŞKENT Sofya’nın mer-
kezindeki 37 metrelik "Kur-
tarıcı Kızıl Ordu Anıtı" önün-
de düzenlenen 9 Mayıs Zafer 
Günü törenine, Rusya'nın 
Sofya Büyükelçiliği mensup-
larının yanı sıra kentte yaşa-
yan Rus diaspora temsilcileri 
ve Rusya yanlısı Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) üyeleri 
katıldı. İkinci Dünya Sava-
şı'nda hayatını kaybedenlerin 
anısına saygı duruşunun ar-
dından törende konuşma ya-
pan Rusya'nın Sofya Büyükel-

çisi Eleonora Mitrofanova, 
Bulgar ordusuna ve faşizm 
düşmanlarına, savaşta Sovyet 
ordusuna verdiği destek için 
teşekkür etti. Bulgaristan’da-
ki siyasi partilerin gövdesinin 
"hala sağlam olmadığını" 
söyleyen Mitrofanova, "Uma-
rım, (11 Temmuz'da) yapıla-
cak erken seçimin ardından 
bir koalisyon hükümeti kuru-
lur. Ne olursa olsun, bir kriz 
ortamında fırtınaların kop-
ması tehlike yaratabilir" diye 
konuştu. n 5’te

Bulgaristan’da 9 Mayıs hem 
"Avrupa Günü" hem de Sov-
yetler Birliği'nin İkinci Dünya 
Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı 
mağlup etmesinin yıl dönü-
mü olan "Zafer Günü" olarak 
çeşitli etkinliklerle kutlandı
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¥ BOSNA HERSEK'in 
başkenti Saraybos-
na'daki tarihi Vijecnica 
Kütüphanesi'ne Filistin 
bayrağı yansıtıldı. Sa-
raybosna Belediye Baş-
kanı Benjamina Karic, 
sosyal medya hesabı 

üzerinden yaptığı açık-
lamada, "Suçsuz yere 
canını kaybeden kur-
banlar ve yakınları için 
Vjecnica Filistin bayrağı-
nın renklerine bürün-
dü" ifadelerini kullandı. 
Saraybosna'nın Avus-

turya-Macaristan İmpa-
ratorluğu idaresi altın-
da olduğu 1896 yılında 
Endülüs mimarisiyle in-
şa edilen Vijecnica, şeh-
rin idari merkezi olarak 
da hizmet vermişti. 
n 3’te

VİJECNİCA’DA FİLİSTİN  
BAYRAĞI DALGALANDI

BOSNA HERSEK'TE  
TÜRKÇE YARIŞMA

AB, YUNANİSTAN’IN  
barbarlığını konuştu

¥  AVRUPA Parlamentosu 
(AP) milletvekilleri, Ege De-
nizi'nde Yunanistan'ın göç-
menleri denizde geri itmesi-
ni ve AB Sınır Koruma Ajan-
sı’nın (Frontex) bu olaylar-
daki rolünü, geri itmeleri 
kanıtlarıyla ortaya koyan 
gazetecilerden dinledi. Ege 
Denizi'ndeki geri itmeleri 

haberleştiren ve bunları 
"Lighthouse Reports" site-
siyle Der Spiegel dergisinde 
yayımlayan gazeteciler Kla-
as van Dijken ile Steffen 
Lüdke, AP'nin Sivil Özgür-
lükler, Adalet ve İçişleri Ko-
mitesi'nde düzenlenen otu-
rumda çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. n 5’te
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SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'in başkenti 
Saraybosna'daki tarihi 
Vijecnica Kütüphane-

si'ne  Filistin bayrağı yansıtıl-
dı.Vijecnica Kütüphanesi'ne 
Filistin bayrağı yansıtılarak, 
işgal altındaki Doğu Kudüs'te 
bulunan Mescid-i Aksa'da İs-

rail'in saldırılarına maruz ka-
lan Filistinlilere dayanışma 
mesajı gönderildi. Saraybosna 
Belediye Başkanı Benjamina 
Karic, sosyal medya hesabı 
üzerinden yaptığı açıklamada, 
"Suçsuz yere canını kaybeden 
kurbanlar ve yakınları için 
Vjecnica bu Filistin bayrağının 
renklerine büründü" ifadeleri-
ni kullandı. Saraybosna'nın 

Avusturya-Macaristan İmpa-
ratorluğu idaresi altında oldu-
ğu 1896 yılında Endülüs mi-
marisiyle inşa edilen Vijecni-
ca, ilk başta şehrin idari mer-
kezi olarak hizmet verdi. İkin-
ci Dünya Savaşı'nın ardından 
Milli Kütüphane’nin kullanı-
mına verilen Vijecnica, 1990'lı 
yıllardaki Bosna Savaşı'na ka-
dar kütüphane olarak faaliyet 

gösterdi. Kütüphane, 1992'de 
Saraybosna'yı kuşatan Sırpla-
rın top atışları sonucu çıkan 
yangında büyük tahribata uğ-
radı, içindeki birçok eser yok 
oldu. Savaşın ardından resto-
rasyonuna başlanan kütüpha-
ne binası, 18 yıl süren çalışma-
ların ardından 9 Mayıs 2014'te 
adeta küllerinden doğarak ye-
niden kapılarını açtı.(AA)
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 
tarafından Bosna Hersek 
genelindeki devlet okulla-

rında yürütülen "Tercihim Türk-
çe" projesi kapsamında yapılan 
"IUS Kalem Yarışması", yeni tip 
korona virüs salgını nedeniyle 
çevrim içi yapıldı. YEE'den yapı-
lan açıklamada, Uluslararası Sa-

raybosna Üniversitesi (IUS) iş 
birliğinde düzenlenen yarışma-
da, Bosna Hersek'te Türkçe öğre-
nen öğrencilerin YEE tarafından 
geliştirilen internet sayfası üze-
rinden Türkçe sınava katıldığı 
belirtildi. Yarışmada öğrencilerin 
Türkçe okuma, anlama ve konuş-
ma becerilerinin ölçüldüğü, başa-
rılı olan 30 öğrenciye IUS tarafın-
dan çeşitli miktarlarda burs veri-
leceği ifade edildi. (AA)

SOFYA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan Milli İstatistik 
Enstitüsü (NSİ), ülke nü-
fusunun 2020 yılında, 

2019 yılına göre 34 bin 934 kişi 
azaldığını ve 6 milyon 916 bin 
548'ye indiğini açıkladı. NSİ'nin 
yayımladığı verilere göre, 2020 
yılında bir önceki yıla göre yeni 
doğan sayısı 2 bin 452 azalarak 
59 bin 86 olurken, ölüm sayısı 

da 16 bin 652 artarak 124 bin 
735’e ulaştı. Geçen yıl 2019'a 
göre 34 bin 934 kişi azalan ülke 
nüfusu 6 milyon 916 bin 548'ye 
geriledi. Kurumun internet si-
tesindeki veri analiz bölümün-
de NSİ, ülke nüfusunun hem 
azaldığı hem de yaşlandığını 
kaydetti. Vatandaşların ortala-
ma yaşı 2001 yılında 40,4 iken 
2020 yılında 44'e yükseldi. Ge-
nel nüfusun yüzde 59,8'ini 
oluşturan çalışabilir yaştaki va-

tandaşların sayısı bir yılda 17 
bin azalıp 4 milyon 139 bin ol-
du. Aynı zamanda 65 yaşından 
büyüklerin sayısı 1 milyon 504 
bin 48'e ulaşarak, nüfusun yüz-
de 21,8'ini oluşturuyor. Bulga-
ristan'da 2011 yılında yapılan 
son sayımda ülkenin nüfusu 7 
milyon 364 bin 570 olarak açık-
lanmıştı. Bu yıl yapılması plan-
lanmış yeni nüfus sayımı ise 
yeni tip korona virüs (Kovid-
19) salgını nedeniyle belirsiz bir 

tarihe ertelenmişti. Ülkede 1989 
yılında sona eren komünizm 
döneminde uygulanan dolaşım 
yasakları nedeniyle nüfus 1985 
yılında 8 milyon 948 bin 649’a 
ulaşmıştı. Bulgaristan'ın 2007 
yılında Avrupa Birliği'ne (AB) 
katılmasıyla ekonomik göç hız-
lanmıştı. Serbest dolaşım öz-
gürlüğü nedeniyle AB ülkele-
rinde ikamet eden vatandaşla-
rın sayısı konusunda kayıt tu-
tulamıyor. (AA)

Korkutmak, 
üzmek veya 
moral bozmak 

istemiyorum ama bir 
şeyler oluyor. Hiç bek-
lenmeyen, devasa, 
sonu felakete ya da kı-
yamete uzanan derin 
şeyler.  
 
Sıcak veya soğuk sa-
vaşlar yaşıyoruz. Ama 
artık zamanlama veya 
diplomasi ortadan 
kalkmış, spontone kes-
kin ve müzakeresiz 
olaylar, yıkımlar… 
 
Alışıktık eskiden biri-
leri Türkiye içinde 
düğmelere basardı, 
birden ortalık karı-
şırdı. Şimdi bırakın 
düğmeyi Dünyanın 
şalterini indirmeye ha-
zırlanıyorlar.  
 
Dünyadaki bütün bela-
ların başı olan Yahudi 
derin manyaklarının 
ince kıyamet hesapları 
ve onların ortağı veya 
maşası olan Evange-
listlerin rüyası : “Kı-
yametin bir önce 
kopmasını istemeleri” 
 
Dünyayı saran sonu 
hesaplanamayan bir 
pandemi belası. Tam 
bitti bitiyor, azalıyor 
derken İngiltere, Hin-
distan mutanları ile 
alevlenen virüs kâ-
busu.  
 
Son günlerde zulüm 
şiddetini giderek artı-
ran terörist İsrail sözde 
devletinin Filistinli 
Müslüman kardeşleri-
mize soykırım amaçlı 
saldırıları. Filistin’de 
işi biter bitmez Türki-
ye’nin Güney Doğu-
suna yönelecek olan 
İsrail. Zira, İsrail için-
deki fanatik ve Keskin 
Yahudilerin Arz-ı 
Mev’ud yani  vadedil-
miş yer hayali hep 
vardı ve var olacak. 

Bu topraklar ise Türki-
ye’nin Güneydoğu 
Anadolu bölgesindeki 
alanlar. Bugün maale-
sef bazı Kürt kardeşle-
rimizin alet edildiği ve 
PKK’nın da türetildiği 
bölge. Tam da sırf bu 
iş için.  
 
Bakınız değiştirilmiş 
bugünkü Tevrat’ta ne 
yazıyor:  “Ve şimdi 
gözlerini kaldır ve bu-
lunduğun yerden şi-
male ve cenuba bak ve 
şarka ve garba bak. 
Çünkü görmekte oldu-
ğun bütün memleketi 
sana ve ebediyen senin 
zürriyetine vereceğim’ 
(Tekvin, 13-14) 
 
İşte tüm bu derin plan-
ların stratejik merke-
zinde Türkiye 
bulunuyor. Anlayaca-
ğınız 15 Temmuz 
darbe girişimi, Ermeni 
olayları, S400’ler, 
PKK olayları, Su-
riye… Tesadüf değil.  
Üstat Necip Fazıl’ın 
dediği gibi “Bin bir 
başlı kartalı nasıl taşır 
kanarya?” 
 
Evet, hiç beklenmedik, 
devasa, kıyamete 
uzandırılmak istenen 
şeyler oluyor son gün-
lerde. Korkmaya gerek 
yok. Ümitsizliğe ka-
pılmaya da gerek yok. 
Merak etmeyin her şey 
Allah’ın(CC) kontrolü 
altında. Ne yaparsanız 
yapın Allah CC) nu-
runu tamamlayacaktır. 
İnanıyorsanız, kork-
mayın, gevşemeyin.  
Üstün gelecek olan Al-
lah’ın (CC)  izniyle siz 
olacaksınız.  
Sözün özü şu : “ Sa-
bırlı olun,  bir olun, 
diri olun, ayrılığa düş-
meyin.  İnandığınız il-
kelere sımsıkı sarılın. 
Güzel olacak, çok 
güzel. “ Hayırlı bay-
ramlar diliyorum.

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

İZMİR MEKTUBU
YAŞANANLARA  

BAKMAYIN, GÜZEL 
OLACAK İNŞALLAH

rifatsait@balkangunlugu.com
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Bulgaristan Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev, ül-
keyi 11 Temmuz'da ya-

pılacak erken genel seçime 
dek yönetecek teknokratlar 
hükümetini açıkladı. Yayınla-
nan kararnameye göre göreve 
başlayan geçici hükümetin 
başbakanı, Radev’in güvenlik 

ve savunmadan sorumlu se-
kreteri emekli Korgeneral Ste-
fan Yanev olacak. Radev, ya-
yınladığı diğer iki kararname 
ile 4 Nisan'da yapılan seçimin 
ardından hükümetin kurula-
maması nedeniyle 45. parla-
mentoyu feshetti ve 15 üyeli 
yeni Merkez Seçim Komisyo-
nu’nu açıkladı. Sınırlı yetki 
sahibi geçici teknokratlar hü-
kümetinin Başbakanı emekli 

Korgeneral Stefan Yanev (61) 
daha önce Savunma Bakanlı-
ğında daire başkanlığı ve 
Washington Büyükelçiliği’nde 
savunma ataşeliği yapmıştı. 
Başbakan Yardımcısı Gılıb 
Donev (54), aynı zamanda Ça-
lışma ve Sosyal Politika Baka-
nı olacak. Hukukçu ve eski 
Milli Soruşturma Servisi Ge-
nel Müdürü Boyko Raşkov 
kamu düzeni ve güvenlikten 

sorumlu Başbakan Yardımcısı 
olarak geçici hükümetin İçiş-
leri Bakanı olacak. Ekonomist 
Atanas Pekanov Başbakan 
Yardımcısı olarak Avrupa fi-
nansal kaynaklarının idaresin-
den sorumlu olacak. Geçici 
hükümetin Dışişleri Bakanı 
Svetlan Stoev (61) geçmişte 
Almanya, İsveç ve Danimar-
ka’da büyükelçi olarak görev 
yapmıştı. (AA)

Bulgaristan’da 11 Temmuz'da yapılacak seçime kadar yeni 
başbakan, Cumhurbaşkanı Radev’in güvenlik ve savunmadan 

sorumlu sekreteri emekli Korgeneral Stefan Yanev olacak

Radev teknokratlar  
hükümetini açıkladı

SARAYBOSNA’NIN HAFIZASI 
FİLİSTİN BAYRAĞI OLDU…

YEE’DEN TÜRKÇE 
SINAVINA YOĞUN İLGİ

KOMŞU’NUN 
NÜFUSU  
BİR YILDA  
YAKLAŞIK  
35 BİN KİŞİ 
AZALDI



İSKENDERAY 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ramazan ayında ihtiyaç 
sahibi ailelere yönelik 
yardımlarına devam 

eden Mehmetçik, yaklaşan Ra-
mazan Bayramı dolayısıyla Ko-
sova'nın İskenderay ve Hani i 
Elezit belediyelerinde 500 gıda 
paketi dağıttı. Dağıtım törenin-
de konuşan Hani i Elezit Mer-
kez Camii İmamı Nusret Shiti, 
Türkiye'nin yıllardır çeşitli ku-
rumlarıyla Kosova'ya yardım-
larda bulunduğunu söyledi. 
Yardımlarla sayısı çok olan ih-
tiyaç sahiplerine bir nebze de 
olsa katkı sunulabildiğini söy-
leyen Shiti, "Diğer yıllarda ol-
duğu gibi bu ramazanda da bi-
zi unutmadılar. Türkiye'ye biz-
lere gösterdikleri desteklerden 
dolayı teşekkür ediyorum" ifa-
delerini kullandı. (AA)
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Kosova İslam Birliği (Di-
yanet İşleri) Başkanı Na-
im Ternava, İsrail'in son 

günlerde Mescid-i Aksa'ya ve 
Filistinlilere saldırılarına tepki 
göstererek Kudüs'ün, Aksa'nın 
ve diğer ibadethanelerin bir an 
önce huzura kavuşmaları, Ku-
düs sakinlerinin barış ve gü-
venliği için dua ettiklerini söy-
ledi. Birliğin sosyal medya he-
sabından yapılan paylaşımda, 
Ternava'nın Filistinlilerin evle-
rinden şiddetle çıkarılmasıyla 
başlayan ve sonrasında kutsal 
Mescid-i Aksa kurumuna yapı-
lan saldırı ve saygısızlıkla de-
vam eden gerilimleri endişeyle 
takip ettiği kaydedildi. Kudüs 

ve diğer Filistin topraklarında 
Filistinlilere uygulanan şiddet 
konusunda Müslümanların en-
dişesini paylaşan Ternava, şu 
ifadeleri kullandı: "Yüce Rama-
zan ayının sonlarında ve Rama-
zan Bayramı arifesinde masum 
sivillerin hayatını kaybetmesi-
ne neden olan çatışmanın tır-
manması, iki halk arasındaki 

anlaşma çabalarına zarar veri-
yor. Kudüs tüm tek tanrılı din-
lerin yeridir ve bu doğrultuda 
bir arada yaşama ve anlayışın 
yeri olmalıdır. Kudüs'ün, Ak-
sa'nın ve diğer ibadethanelerin 
bir an önce huzura kavuşmala-
rı, Kudüs sakinlerinin ise barış 
ve güveni bulması için dua edi-
yoruz." (AA)

Kosova İslam Birliği’nden İsrail'in  
Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki

Ramazan KURŞUNLU

KİŞİSEL ÖZELLİKTİR SPOR

Spor faaliyetlerine katılmak, 
bireyin fiziksel olduğu kadar 
benlik gelişimine de katkıda 

bulunur. Benlik genelde bireyin ne 
olduğu ne olmak istediği ve çevresi-
ni nasıl tanıdığı konularındaki bilin-
çliliği olarak ifade edilir. Birey bu 
bilince kendini başkaları ile karşı-
laştırarak ulaşır. Birey, daha küçük 
yaşlarda diğer çocuklar ile oynama-
ya başlar. Oyunlar sırasında kendisi 
ile başkalarını karşılaştırır, yeterlilik 
ve yetersizliklerini fark eder. Bu or-
tam sayesinde çocuğun sosyalleş-
mesi de daha hızlı ve olumlu ger-
çekleşir. 
Her türlü spor faaliyeti sosyal bir 
deneyimdir ve çoğu zaman duygu-
ları içerir. Sportif faaliyetlere katı-
lan birey, oyun ve hareketler aracılı-
ğı ile duygularını ifade etme imkanı 
bulur. Saldırganlık, öfke, utangaçlık 
ve benzeri duygularında boşalım 
sağlar ve bunları kontrol etmesini 
öğrenir. Bu nedenle baskı altındaki 
enerjiden kurtulmanın yolu oyun 
yada spor etkinliklerine katılmaktır. 
Norman L. Munn’a göre  kişilik “ 
bir fertte yapıların, davranış tarzla-
rının, alakaların, ruhi davranışların, 
yeteneklerin, kabiliyet ve istidatla-
rın en karakteristik bir bütünlemesi-
dir.Bir başka tanımda kişilik ‘bir 
fertte yapıların, davranış tarzlarının, 
alakaların, ruhi davranışların, kabi-
liyetlerin ve istidatların karakteris-
tik bir bütünleşmesidir’ olarak belir-
tilmiştir. 
Adasal ise kişiliği “bireyin kendisi-
ne özgü olan, tek tek vasıfları, topla-
yan ruhsal bir bütün” olarak tanım-
lamıştır. 
 Kişiliği kısaca tanımladıktan sonra 
sporun kişilik üzerindeki etkilerine 
kısaca değinirsek; yalnızca bir be-
densel uğraş olmayıp aynı zamanda 
sosyalleşme ve topluma uyma süre-
cidir. Spor bir kurallar dizisi ile sı-
nırlandırılmıştır. Ayrıca taşıdığı 
özelliklere göre takıma uyma özel-
liklerini gerektirir. Sporda başarılı 
olabilmek için bazı bedensel ve ruh-
sal niteliklere sahip olmak gerekir 
bu nitelikler şöyle sıralanabilirler. 
• Gelişmiş bir kas ve iskelet yapısı 
• Hareketleri uzun süre yapabilmek 
için yüksek kondisyon, 
• Ruhsal, fiziksel ve bedensel engel-
lemelere rağmen başarabilmek ve 

başarısızlık halinde uğraştan kopma-
mak için gerekli kişilik özelliklerine 
sahip olmak, 
• Egzersiz için yeterli motivasyon 
Spora başlamak için bu nitelikler 
gereklidir ancak unutmamak gerekir 
ki spor yapmayı sürdürdükçe bu ni-
telikler gelişir. Bu gelişme belli ku-
rallara göre olur. Kuralların temelin-
de sportif etkinliğin kişilik üzerinde 
ektileri bulunmaktadır. Bilim insan-
ları, düşünürler, spor ahlakçıları, 
sportif etkinliğin kişilik üzerine etki-
lerine şöyle genelleştirmektedirler. 
Spor karakteri şekillendirir. 
Takım sporları işbirliği yapmayı öğ-
retir. 
Bireysel sporlar kişisel disiplini ge-
liştirir. 
Sportif faaliyetler sosyalleşme süre-
cini hızlandırır. 
Tehlikeli idmanlar cesareti artırır. 
Bazı spor dalları yüksek iletişim de-
ğerlerine sahiptir. (Özellikle beden-
sel temasın olduğu spor dallarında 
bu daha belirgindir). 
Spor, saldırganlık dürtülerine doğal 
yol ile sosyal kurallara uygun olarak 
boşaltmayı öğretir. 
Son zamanlarda, sporcuların kişilik-
lerinin araştırıldığı çalışmalar da 
üzerinde hassasiyetle durulan bir 
nokta da bir spor faaliyeti sonucun-
da “benlik tasavvurunun” ne gibi bir 
değişikliğe uğrayacağı konusuyla il-
gilidir. 
Bu bağlamda spor yapanlar ile spor 
yapmayanların kişilik özellikleri 
arasındaki ilişkiyi ele alan bir araş-
tırmada, O.Neumann, genç perfor-
mans sporcuları ile sporcu olmayan-
ları karşılaştırdığında spor yapanla-
rın yapmayanlara göre daha çalış-
kan, daha canlı, ilişki kurmaya sü-
rekli hazır, sebatlı, zor koşullarda 
ortama uymalarının daha iyi olduğu-
nu belirlemiştir. Bir araştırmada da 
spor yapanların yapmayanlara göre 
daha dışa dönük ve duygusal olarak 
dengeli oldukları belirlenmiştir. 
Sonuçta ister amatörce, isterse mak-
simal performansa yönelik profes-
yonelce yapılan sportif faaliyetler, 
bireyi kontrol altına alan, eksiklerini 
geliştiren ve tamamlayan, fazlalıkla-
rını da olumlu bir şekilde harcama-
sına ortam oluşturan ve kişiliğin ge-
lişmesine önemli katkılar sağlayan 
bir araçtır.

ramez.kursunlu@hotmail.com

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan 
Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından, Kosova ge-
nelinde ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda paketi dağıtıldı

Mehmetçik’ten 500 
aileye bayram paketi

Kosovalı belediyeler korona virüs  
tedbirlerinin azaltılmasını istedi
PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Belediyeler Birliği 
Başkanı Sazan İbrahimi, 
Kosova Sağlık Bakanı 

Arben Vitia ile görüşme zama-
nının geldiğini söyledi. İbra-
himi, Covid-19 vaka sayısının  
azalmasıyla birlikte, sokağa 
çıkma yasağının kaldırılması 
gibi önlemlerin hafifletilmesi-
nin gerekli olduğu görüşüldü-
ğünü savundu. “Kosova  Bele-
diye Başkanları ve Sağlık 
Bakanı Vitia ile belediye baş-
kanlarıyla tekrar görüşülmesi, 
önlemlerin ne kadar etkili oldu-
ğunun gözden geçirilmesi ve 
analiz edilmesi, ayrıca,  olasılık-
lara bakılması zamanının geldi-
ğini düşünüyoruz” şeklinde 
açıklama yapan  İbrahimi, Sağ-
lık Bakanlığı ile yapılan son gö-

rüşmede, belediye başkanları-
nın sokağa çıkma yasağının 
herhangi bir etkisi olmadığını 
savunduklarını söyledi. Sazan 
İbrahimi, belediye başkanları ve 
Sağlık Bakanlığı’nın Covid kar-
şıtı tedbirlerin değişikliğini gö-
rüşmeye hazır olduğunu ifade 
ederek, “belediye Başkanları, 
tedbirlerin gözden geçirilmesi 
için her an hazırız. Sağlık Ba-

kanı Vitia’nın,  Kosova vatan-
daşlarının yararına olduğu için 
tedbirlerin gözden geçirilmesi 
davetine yanıt vereceğini umu-
yoruz ” ifadelerini kullandı. 
www.kosovaport.com’a göre; 
Kosova Belediyeler Birliği  Baş-
kanı İbrahimi, Kosova belediye 
başkanlarının halk sağlığı yanı 
sıra ekonominin de önemli ol-
duğuna dikkat çekmekteler.

Hemşireler Osmani’den kurumsal destek istedi
PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Os-
mani, Kosova Hemşireler Sendi-
kası temsilcilerini makamında ka-

bul etti Uluslararası Hemşireler Günü 
arifesinde Kosovalı hemşirelerin  sen-
dika heyeti ile bir araya gelen Cumhur-
başkanı Vjosa Osmani, Covid-19 salgını 
ile mücadelede hemşirelerin çalışmala-
rından övgüyle söz etti. Görüşmede, 
hemşire sendika  temsilcileri karşı kar-
şıya kaldıkları  durum hakkında Cum-

hurbaşkanı Osmani’yi bilgilendirerek, 
taleplerini karşılamak için kurumsal des-
tek talep etti. www.ksovaport.com site-
sinden alınan bilgilere göre: Hemşirele-
rin maaşlarının ve gece vardiyası  
ödeneklerinin artırılmasının, hemşirele-
rin Kosova’dan ayrılmalarını önlemek 
için yeterli önlemler olacağını söylediler. 
Bu arada Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 
hemşirelerin salgınla mücadelede bu-
güne kadarki çalışmalarına övgüde bu-
lundu ve sağlığa bütçe açısından öncelik 
verilmesi gerektiğini vurguladı.
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Bosna Hersek Dışişleri Ba-
kanı Bisera Turkovic, 
Türkiye'nin Balkanlar'da 

yapıcı ve istikrar sağlayıcı role 
sahip olduğunu ifade etti. Dış-
işleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ve Bosna Hersek Dışişleri Baka-
nı Turkovic baş başa ve heyet-
ler arası görüşmelerin ardından 
ortak basın toplantısı 
düzenledi. Turkovic, 
Türkiye ve Türk 
halkına yeni tip 
korona virüsle 
mücadelede ver-
diği aşı desteği 
için teşekkür 
ederek "Zor za-
manlarımızda yap-
tığımız yardım çağrı-
larımıza yalnızca gerçek 
dostlarımız kulak veriyor" de-
di. Bosna Hersek ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerin mükem-
mel düzeyde olduğuna ve her 
iki ülkenin de çıkarları doğrul-
tusunda sürekli geliştiğine işa-
ret eden Turkovic, "Bugünkü 
Bakanlar Konseyi oturumunun 
gündeminde, Bosna Hersek ile 
Türkiye arasında imzalanması 
planlanan inşaat ve altyapı pro-
jelerinde iş birliği anlaşmasının 
onaylanması yer alacak" diye 
konuştu. Büyük ortak projele-
rin gerçekleşme aşamasına 
ulaştığını kaydeden Turkovic, 
"Bunlardan en önemlisi Türki-

ye'nin desteklediği Saraybosna-
Belgrad Otoyol Projesi'dir. Pro-
jenin bir an önce tamamlanma-
sı tüm tarafların çıkarına ola-
caktır. Bu hem bölgesel iş birli-
ğine hem de ekonomiye büyük 
katkı sağlayacaktır" ifadelerini 
kullandı. Bosna Hersek'in geliş-
mesi ve istikrarının tüm bölge 
için önem arz ettiğini vurgula-
yan Turkovic, "Türkiye'nin böl-
gede yapıcı ve istikrar sağlayıcı 

bir rolü var. Türkiye, Bos-
na Hersek'in toprak 

bütünlüğünü des-
teklemekle kal-
mayıp aynı za-
manda Avrupa 
Birliği (AB) üye-
liğimizi de des-

teklemektedir." 
şeklinde konuştu. 

Türkiye'nin NATO 
ile iş birliğinde Bosna 

Hersek'in en önemli müttefiki 
olduğunun altını çizen Turko-
vic, "Türkiye, Bosna Hersek'in 
önemli bir dış ticaret ortağıdır. 
Bosna Hersek ticari ilişkilerde 
her ne kadar açık verse de son 
zamanlarda artan ihracat ra-
kamlarımız cesaret verici." de-
di. Turkovic, Çavuşoğlu ile ya-
sa dışı göç, güvenlik ve kültür 
gibi birçok konuyu da ele al-
dıklarını belirterek, "Türkiye ile 
ilişkilerin Bosna Hersek'i güç-
lendireceğine ve ülkede yaşa-
yan tüm halkların çıkarına ol-
duğuna inanıyoruz." değerlen-
dirmesinde bulundu. (AA)

BRÜKSEL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Parlamentosu 
(AP) milletvekilleri, 
Ege Denizi'nde Yuna-

nistan'ın göçmenleri denizde 
geri itmesini ve AB Sınır Koru-
ma Ajansı’nın (Frontex) bu 
olaylardaki rolünü, geri itme-
leri kanıtlarıyla ortaya koyan 
gazetecilerden dinledi. Ege De-
nizi'ndeki geri itmeleri haber-
leştiren ve bunları "Lighthouse 
Reports" sitesiyle Der Spiegel 
dergisinde yayımlayan gazete-
ciler Klaas van Dijken ile Stef-
fen Lüdke, AP'nin Sivil Özgür-
lükler, Adalet ve İçişleri Komi-
tesi'nde düzenlenen oturumda 
çalışmaları hakkında bilgi ver-

di. Lighthouse Reports sitesin-
den Hollandalı gazeteci Klaas 
van Dijken, geri itme olayların-
dan örnekler vererek Yunanis-
tan sahil güvenlik gemileriyle 
Frontex bünyesinde görev alan 
Romanya ve Portekiz'e ait ge-
milerin bu geri itmelerdeki rol-
lerini anlattı. Gemilerin deniz-
de dalga yaratarak sığınmacı 
botlarını tehlikeye attığını ve 
Türk kara sularına dönmeye 
zorladığını belirten Van Dijke, 
elde ettikleri görüntüler, radar 
sinyalleri ve göçmenlerin ifa-
delerinden yola çıkarak tüm 
olayları teyit ettiklerini aktar-
dı.Van Dijke, tarihler, videolar, 
fotoğraflar ve radar izleri gibi 
verilerin analiziyle tüm geri it-
me olaylarının ortaya koyul-

duğunu söyledi. 
 

91 ÖLÜ 
 
Frontex'in sadece Ege Deni-
zi'nde değil, Libya açıklarında 
da bu tür olaylarda rolü bulun-
duğunu söyleyen Van Dijke, 
Frontex uçaklarının göçmen bot-
ları üzerinde uçtuğunu, bunları 
tespit ettiğini ancak yakınlarda-
ki ticari gemi veya kurtarma ge-
milerinin sığınmacı botlarına 
yönlendirilmediğini aktardı. 
Van Dijke, birçok olayda kurtar-
ma operasyonu yerine Libya sa-
hil güvenlik botlarının olay yer-
lerine gelerek önleme yaptığı 
bilgisini vererek, "Frontex'in gö-
zetiminde en az 91 kişi öldü ya 
da denizde kayboldu." dedi. 

Bulgaristan’da 9 Mayıs hem "Avrupa Günü" hem de Sovyetler Birli-
ği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 
yıl dönümü olan "Zafer Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlandı

Bulgaristan’da 9 Mayıs Avrupa ve  
Zafer Günü etkinliklerle kutlandı

SANCAK’TAN DOĞU 
KUDÜS’E DESTEK
YENİ PAZAR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan'da Boşnak 
nüfusun yoğun yaşa-
dığı Sancak bölgesi-

nin yetkilileri, İsrail'in 
işgal altındaki Doğu Ku-
düs'te bulunan Mescid-i 
Aksa'da Filistinlilere saldı-
rısını kınadı. Yeni Pazar 
Belediye Başkanı Nihat Bi-
sevac, Sancak halkının Fi-
listinliler için dua ettiğini 
belirterek, "Filistinli Müs-
lümanlara yapılan saldırı 
tüm dünya Müslümanla-
rına yapılmış demektir. 
Mübarek ramazan ayında 
yaşanan bu saldırıları izle-
mek çok acı verici." dedi. 
Uluslararası kurumlara, 
Filistin'de barışın sağlan-
ması için harekete geçme 
çağrısında bulunan Bise-

vac, ibadetlerini idrak 
etmek isteye Filistinlilere 
saygı duyulması gerekti-
ğinin altını çizdi. Sancak 
Müftüsü Senad Halitovic 
de Filistinlilere yönelik 
saldırıların kabul edile-
mez olduğunu vurgulaya-
rak, "Allah'a ibadet eden 
Filistinlilerin ibadetlerini 
yarıda kesmenin asla açık-
laması olamaz. Müslü-
manlara yapılan bu saldırı 
ve zulümlere karşı sesi-
mizi çıkarmalıyız" ifadele-
rini kullandı. Filistinlilerin 
ilk kez böyle saldırılara 
maruz kalmadığına işaret 
eden Halitovic, Filistinliler 
için dua edilmesi çağrı-
sında bulundu.  Demokra-
tik Eylem Partisi (SDA) 
Sancak Başkanı Sulejman 
Ugljanin ise sivillere yöne-
lik saldırıları şiddetle kı-
nadığını dile getirdi. (AA)

Yunanistan ve Frontex'in  
"geri itmeleri" görüşüldü

Türk teknesini Türk karasularına ittiler
MUĞLA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Hırvatistan'dan satın al-
dıkları yelkenli tekne-
ye yakıt almak ama-

cıyla Yunan Adaları'na yanaş-
mak isteyen ancak Türk kara 
sularına itildikleri iddia edi-
len 5 kişi Datça Limanı'na sı-
ğındı. Alınan bilgiye göre, 
Fethiye ilçesindeki Göcek Li-
manı'na seyir eden Amerikan 
Bayraklı "Buse" isimli yelkenli 
teknenin yakıtının azalması 

üzerine, yakıt ve yiyecek al-
mak isteyen kişiler Yunanis-
tan'a ait adalara giriş yapmak 
istedi. Teknenin, Yunan un-
surlarınca limana kabul edil-
mediği ve 
Türk kara su-
larına itildiği 
öne sürüldü. 
Teknedekile-
rin yardım is-
temesi üzerine 
tekne, TCSG 
26 Sahil Gü-

venlik Komutanlığınca Datça 
Limanı'na getirildi. Teknede 
bulunan Burak Geçtan, , Fet-
hiye'ye gitmek üzere 5 kişi 
yola çıktıklarını söyledi.
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BAĞCILAR’DA

Pastanelere bayram 
denetimi vardı

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bağcılar Belediyesi, ilçe 
sakinlerinin huzur için-
de bir Ramazan Bayra-

mı geçirmeleri için çalışmala-
rını yoğunlaştırdı. Bu kap-
samda Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, 13 Mayıs Perşembe 
günü başlayacak bayram do-
layısıyla ilçe genelindeki tatlı 
imalathaneleri ile fırın ve pas-
taneleri denetledi. İşletmele-
rin ruhsat kontrolüyle uygu-
lamaya başlayan ekipler, çalı-
şanların kılık kıyafetinden iş-
yerindeki hijyen şartlarına ka-
dar her ayrıntı titizlikle de-
ğerlendirdi. İmalathanelerin 
mutfağının da sağlık koşulları 
açısından gerekli incelemeler 
gerçekleştirildi. Bunun yanın-
da gıda satışı yapılan market-
lerde de gramaj, fahiş fiyat, iş-
tigal dışı ürün satışı konusun-
da denetimler yapıldı. Mev-
zuata uygun olmayan işyerin-
de çalışanlar uyarılırken işlet-
meler hakkında da gerekli ya-
sal işlemler yapıldı. Vatandaş-
ların hijyenik ve sağlıklı gıda-
lara ulaşması adına çalışmala-
ra özen gösterdiklerini söyle-

yen Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, “Hemşehri-
lerimizin huzurlu, sağlıklı bir 
bayram geçirmeleri için bütün 
önlemlerimizi aldık. Gıdala-

rın üretiminden satışına ka-
dar her aşamasını kontrol edi-
yoruz” dedi. Denetimler bay-
rama kadar belli periyotlarla 
devam edecek.

Bağcılar Beledi-
yesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri 
yaklaşan Rama-
zan Bayramı ön-
cesi tatlı imalat-
haneleri, pasta-
ne ve fırınlarda 
gıda denetimin-
de bulundu. Uy-
gulamada gö-

revliler, işletme-
lerin ruhsatların-
dan hijyen ko-
şullarına kadar 
her ayrıntıyı de-

ğerlendirdi
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Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu 
kapsamında Pire Küçük ve Orta Öl-
çekli İşletmeler Sanayi Odası (BEP) 

tarafından sunulan ve İzmir Ticaret Bor-
sasınca ortak olunan “Kadın Girişimcile-
rin İş ve Sivil Toplum Hayatında İletişim 
ile İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve Tec-
rübe Paylaşımı/Euro-FEM” isimli AB 
projesinin final toplantısı online olarak 
gerçekleştirildi. Türk, Yunan ve İspanyol 
kadın girişimcilerin katılım sağladığı top-
lantının açılış konuşmaları İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli ve proje partneri kurumların tem-
silcileri tarafından yapıldı. 

SOFYA- BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan Merkez Bankası 
(BNB), Kovid-19 nedeniyle 
yurt dışında yaşayan Bulgar 

göçmenlerin ülkeye yaptıkları pa-
ra havalelerinin önemli oranda 
azaldığını duyurdu. BNB yetkili-
leri, 2021 yılının ilk iki ayında Bul-
garistan’a yapılan göçmen havale-
lerin toplamının 24,8 milyon Euro 
olduğunu, yeni tip korona virüs 
salgınının o denli olmadığı 2020 
yılının aynı döneminde ise bu 
miktarın 198,2 milyon Euro oldu-
ğunu duyurdu. 
Finansal veriler, Avrupa Birli-
ği’nin (AB) en yoksul üyesi Bulga-

ristan’da ekonominin en güçlü na-
kit kaynaklarından biri olarak 
gösterilen göçmenlerin para hava-
lelerinin, Kovid-19 salgını öncesi 
ayda 100 milyon Euro dolayların-
da olduğunu gösteriyor. 
BNB’nin yayınladığı resmi bilgile-
re göre göçmenlerin 2020 yılında  
Bulgaristan’a yolladığı toplam pa-
ra miktarı 358,9 milyon Euro iken 
havalelerin temposu aynı yılın ilk-
bahar döneminde hızla azalmaya 
başladı. Göçmenler ve gurbetçiler, 
2019 yılında ise ülkeye bir yılda 
1,2 milyar Euro göndermişti. 
Son 10 yılda ülkeye, en kalabalık 
Bulgar diasporasının yaşadığı 
ABD’den toplam 1,823 milyar, İs-
panya’dan 1,487 milyar ve Alman-

ya’dan 1,1 milyar avro geldi. Tah-
mini nüfusu 350 bin civarında 
olan Türkiye’de yaşayan  Bulga-
ristan göçmenlerin memlekete 
yaptıkları son 10 yıllık havaleleri 
ise toplamda 139 milyon Euro ol-
du. 
Bulgaristan’ın 2007 yılında AB 
üyeliğine geçtikten sonra sağlanan 
serbest dolaşım özgürlüğü saye-
sinde en az 1,5 milyon vatandaşın 
daha kaliteli öğrenim görmek ve-
ya yaşam standardını artırmak 
için yurt dışına gittiği tahmin edi-
liyor. O yıla dek Türkiye’ye doğru 
yaşanılan, özellikle Türk kökenli 
vatandaşların göç akımı AB, ABD 
ve Kanada’ya doğru yön değiştir-
meye başlamıştı. (AA)
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BULGARLIĞIYLA 
ÖVÜNEN  
TÜRKLER

Yunanistan devleti Batı Trak-
ya’da yaşayan Türkleri Lozan 
Anlaşması’na dayanarak Müs-

lüman olarak kabul etmektedir. En son 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos 
Dendias ile Türkiye Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısında 
Yunanistan’da Türk olmadığını ülkele-
rinde Müslüman olduklarını söyleyerek 
basın toplantısında gerginlik yarat-
mıştı. Yunanistan devletini örnek ala-
rak diğer Balkan ülkeleri de aynı teze 
dayanarak ülkelerinde Türk yaşama-
dıkları yaşayanlar Müslüman oldukla-
rını kabul ediyorlar. Balkan 
ülkelerinde yaşayan Türkler kendi ya-
şadıkları ülkelerde bir türlü birlik oluş-
turamadılar. Türklerin aralarında 
“anlaşmazlıklar” suni olarak ülke yö-
netimler tarafından kasıtlı olarak yapıl-
maktadır. Bu anlaşmazlıklar Türklerin 
aralarında dağılmalarına sebep ol-
makta. 
Bulgaristan’da özellikle komünizm dö-
neminde Türk “aydınlardan”  bazıları 
daha bir rahat hayat için rejimin güdü-
müne girerek ülkede yaşayan Türklerin 
adına bildiriler, beyannameler, dilekçe-
ler vererek devletin ülkelerinde yaşa-
yan Türklerin asimile edilme yollarını 
açmışlardı. Anadil Türkçe eğitimi aynı 
Türk “aydınlar” tarafından Bulgaristan 
Merkez Komünist Partisi’nde okul-
larda Türk çocuklarının Bulgarca öğ-
renmeleri için Türkçe derslerinin mani 
olduğu gerekçe göstererek müfredattan 
Türkçe dersler kaldırılması istenmişti. 
Türklerin isteğine saygı duyarak 
Türkçe anadil eğitim kaldırılmıştı. 
1984-1985 yıllarında Bulgar devleti ül-
kede yaşayan bir buçuk milyondan 
fazla Türklerin isimlerini silah zoruyla 
değiştirmeye kalkıştı. Bulgar devleti-
nin Türklere karşı uyguladığı insanlık 
dışı politikayı iç ve dünya kamuo-
yunda Türklere karşı yine Türk “aydın-
larını” kullandılar. Türk “aydınları” 
Ulusal Bulgar Televizyonu’na zorla İs-
lamlaştırılmış Bulgarların torunları ol-
duklarını, nenelerinin sandıklarında 
eski Bulgarlara ait elbiseler buldukla-
rını, ikinci sınıf vatandaşlıktan kurtul-
duklarını, Bulgar kökenlerini 
bulduklarından dolayı gururlu ve mutlu 
olduklarını kimselerin baskısı olmadan 
kendi iradeleriyle Bulgar simlerini geri 
aldıklarını uzun uzun kameralara anlat-
mışlardı. 4 Nisan 2021 yılı Bulgaristan 
parlamento seçimlerinde isim kam-
panya değişim süresinde Bulgar Ulusal 
Televizyonu’na Bulgarlığı ile gurur 
duyduğunu söyleyen “Türk” kökenli 
milletvekili adayına Türkiye’de Bulga-
ristan göçmenleri tarafından kurulan 
derneklerden tam destek veriliyorsa 
Bulgar devletine ülkede yaşayan Türk-
lerin hakları niye verilmiyor sorusu 
Bulgar devletine yöneltmek ne kadar 
doğrudur. Dernekler, federasyon kon-
federasyon seviyesinde Bulgar devle-
tine sorular yönetmezden önce 
Türkiye’de altmış binden fazla Bulgar 
ismiyle yaşayanların durumları dikkate 
alınması beklenmekte. Bulgaristan’da 
Bulgarlığı ile gurur duyan “Türklere” 
destek vermeye devam edecekler mi bi 
karara varılması beklenmektedir. 
1989 yılında Bulgaristan’dan Tür-
kiye’ye beş yüz binden fazla göçmen 
geldi. Bunlardan en son verilere göre 
altmış binden fazlası hala Bulgaris-
tan’da Türk isimlerini almamışlar. 
Ekonomik krizden dolayı Avrupa’ya iş 
için gidenler iş bulmak için Bulgar 
isimli pasaportlarla gitmek zorunda 
kalmışlardı. Bulgar devleti resmi ola-
rak Türkiye’de altmış binden fazla 
Bulgar vatandaşımız var açıklamala-
rında bulunmaya çekinmiyor. 2017 yılı 
parlamento seçimlerinde İstanbul’da 
her yerlerde reklamlar yapan Bulgaris-
tan Türkleri tarafından kurulan dernek 
başkanına Bulgar televizyon kanalla-
rından birisinin sorusuna canlı ya-
nında; İstanbul’da kaç Bulgar oy 
kullanacak sorusuna tereddütsüz 30 bin 
cevabını vermişti. Bulgar devletine; 
neden nüfus kütüklerinde zorla veril-
miş isimler silinmiyor sorusuna; Bul-
gar ismini kabul edenlerin sayısı çok 
fazla. Biz isimlerini değiştirmek iste-
meyenlerin ismini rızaları olmadan de-
ğiştirirsek zorla ikinci isim değiştirme 
kampanyası olmaz mı cevabı veriyor. 
Bulgar devleti ülkelerinde Türk olma-
dığını Müslümanların olduğunu kabul 
ediyor.   
Balkan ülkelerinde azınlık olarak yaşa-
yan Türklerin ortak sorunu azınlık ola-
rak yaşadıkları ülkelerde bir araya 
gelip birlik oluşturamamasıdır.

TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Başkent Tiran yakınlarındaki 
Vişne köyünde ihtiyaç sahibi 
yetim çocukların ailelerine 

mısır, yonca ve fasulye tohumları-
nın yanı sıra kimyasal gübre yar-
dımında bulunuldu. Yardım dağı-
tım törenine TİKA Tiran Koordi-
natörü Emine Gizem Başkan'ın ya-

nı sıra yetim çocuklara destek ve-
ren Geleceğin Alternatifi Vakfı 
(ALSAR) temsilcileri ve yetkililer 
katıldı. Köy sakinlerinden Festime 
Şkreta, Türkiye'nin her zaman ihti-
yaç sahibi ailelerin yanında oldu-
ğunu söyledi. TİKA'nın destekleri-
ni çok önemsediklerini kaydeden 
Şkreta, "Biz her zaman yardım isti-
yor ve talep ediyoruz. (Türkiye) 
Her zaman yanımızda olmuştur 

ve bize yardım etmiştir. Türk dev-
letine verdiği yardımdan dolayı 
teşekkür ederim. Depremden bu 
yana yanımızda oldular" dedi. Flo-
renc Muça da Türkiye'nin her zor-
lukta yanlarında olduğunu vurgu-
layarak "Türk devletine yardımla-
rıyla yanımızda olmasından dola-
yı çok teşekkür ederim. Her zor-
lukta yanımızdalar." ifadesini kul-
landı. (AA)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arna-
vutluk'taki ihtiyaç sahibi 50 aileye tohum yardımında bulundu

50 AiLEYE TOHUM  
YARDIMI YAPILDI

TAHRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İran ile Sırbistan, karşılıklı ortak 
çıkarları geliştirmeyi, egemen-
lik, toprak bütünlüğü ve iç iş-

lerine müdahale etmeme ilkesine 
riayet etmeyi öngören mutabakat 
zaptı imzaladı. İran Dışişleri Ba-
kanlığından yapılan açıklamaya 
göre, Tahran'a resmi bir ziyaret 
gerçekleştiren Sırbistan Dışişleri 
Bakanı Nikola Selakoviç, İran Dış-
işleri Bakanı Muhammed Cevad 
Zarif ile bir araya geldi. Zarif ve 
Selakoviç yaptıkları görüşmede 
iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve 
kültürel iş birliğinin geliştirilmesi 
meselesini ele aldı. Görüşmenin 
ardından iki ülkenin karşılıklı or-
tak çıkarları geliştirmeyi, egemen-
lik, toprak bütünlüğü ve iç işleri-
ne müdahale etmeme ilkesine ria-
yet etmeyi içeren mutabakat zaptı 
imzaladığı kaydedildi. (AA)

İran ile Sırbistan iş birliği  
mutabakat zaptı imzaladı

SALGIN BULGARİSTAN’A 
HAVALELERİ AZALTTI…

AS & BET

BAYRAM  
SABAHINI  

GÜZELLEŞTİRMEK
asrnzeynepp@gmail.com  
betulmergen15@gmail.com

Selam, bayram sabahınızı şenlendirecek, 
güzelleştirecek öneriler vermeye geldik. 
Güne güzel başlamak tüm günü güzelleş-

tirir! 
1. 5 SANİYE KURALI: Uyandığınız anda 5 
saniye içinde yataktan kalkın. Niye mi? Çünkü 
telefonlara sarılıp zamanı yemenizi istemiyoruz! 
5 saniye içinde yataktan kalktığınızda beyin 🧠🧠🧠🧠 
“kalksam mı?” ,”ilk telefona mı baksam?”  dü-
şüncelerinden aranıyor.  
2. BAKIM: Rutin bakımlarınızı eksik etmeyin. 
3. ESNEME: Esneme hareketleri ; stresi azaltır, 
kaslara giden kan akışını hızlandırır, zihni sakin-
leştirir... Yani bunun gibi bir sürü faydaları var-
dır. Size youtubedan bir esneme videosu önere-
ceğim. “15 min. Full body strech (Mady Morri-
son)” diye aratıp youtube da bulabilirsiniz. 
4. BAYRAM HEDİYESİ: İnsanları manevi 
yönden çok mutlu eden bu bayramda sevdikleri-
mize hediye almak onları sevindirir. Sevdikleri-
miz gülerse bizde mutlu oluruz.  
5. MÜZİKLE HAZIRLAN: Müzik dinlemek 
çoğunluğa iyi gelir. Bayram havası verecek gü-
zel müziklerle enerjini pozitif bir hale getir .Si-
zin için kısa müzik önerim var 😍😍😍😍😍 -Aç kapıyı 
gir içeri ( Özdemir Erdoğan),- Turkish Kovboy-
lar ( grup vitamin),- Bugün bayram ( Barış Man-
ço)  
6. SEVDİKLERİNİ ARA 📞📞📞Bayram günü 
akraba ve sevdiklerini arayıp bu güzel günü be-
raber paylaşmak sizi mutlu edecektir. 
 
-Asrın Zeynep Sait 
-Betül Mergen

TÜRK, YUNAN VE  
İSPANYOL KADIN  

GİRİŞİMCİLER  
EURO-FEM’DE 
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İsmet ARAS

ADIM ADIM  
DEPRESYON 

(1)

Depresyon (majör depresif bozuk-
luk) nasıl hissettiğinizi, nasıl dü-
şündüğünüzü ve nasıl 

davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın 
ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir 
hastalıktır. Depresyon sürekli üzüntü ha-
linde olmaya ve zevk veren durumlardan 
keyif almamaya yol açar. Depresyon çe-
şitli duygusal ve fiziksel belirtilere yol 
açabilir. Depresyonlu kişilerde evde ve 
işte görevlerini yerine getirme yeteneği 
azalır iş performansı düşer. Kişinin gün-
lük faaliyetlerini yerine getirmesini en-
gelleyen üzüntü, kayıp ya da öfke 
duygularıyla tetiklenir. Depresyon nede-
niyle astım, kalp-damar hastalığı, kanser, 
diyabet, şişmanlık gibi rahatsızlıklar iler-
leyebilir. Depresyon, dünyada birçok in-
sanı etkileyen ve farklı 
semptomlarla(belirti) görülen bir hasta-
lıktır. Bilindiği üzere dünyada ve ülke-
mizde meydana gelen korona virüs 
pandemisiyle beraber birçok sorunlar  
baş gösterdi işsizlik, ekonomik kaygılar 
sorunlar iflaslar ve yalnızlık birçok insa-
nın depresyon semptomu(belirti) göster-
mesine neden oldu. Peki, depresyon 
belirtileri nelerdir? Pandemi süresince 
depresyonla nasıl başa çıkılabilir? 
Salgın sırasında mutsuzluk, umutsuzluk 
ve bunalım hissi sıklıkla görülmeye baş-
landı. Ancak stres ve bunalımın ileri saf-
hası olarak tanımlayabileceğimiz  
depresyon, baş edilebilir bir durumdur 
Düşünülenin aksine depresyon kendini 
birkaç gün mutsuz ve bıkkın hissetmek-
ten çok daha fazlasıdır. Birçok insan ha-
yatının çeşitli safhalarında kendini kötü 
hissettiği dönemlerden geçer. Ancak dep-
resyondayken birkaç gün yerine hafta-
larca veya aylarca üzgün hissedersiniz. 
Depresyon ciddi bir hastalıktır. Doğru te-
davi ve destekle, depresyondan kurtul-
mak mümkündür. Depresyonun belirtileri 
kişiye göre farklılık gösterebilir. Genel-
likle depresyonda üzgün, umutsuz hisse-
debilir ve eskiden zevk aldığınız şeylere 
olan ilginizi kaybedebilirsiniz. Semptom-
lar (belirtileri) haftalarca veya aylarca 
devam eder ve işinize, sosyal yaşamınıza 
ve aile yaşamınıza müdahale edecek 
kadar kötüdür. Bazen sorulan sorulara 
cevap vermek istemez ısrarında aşırı 
tepki verebilir, sevdiklerinizi farkında ol-
madan kırabilirsiniz. 
 

BELİRTİLERİ NELERDİR? 
 
Psikolojik semptomlar;(Belirtileri), sü-
rekli üzüntü ve karamsar ruh hali, umut-
suz ve çaresiz hissetmek, suçluluk 
duygusu, başkalarına karşı sinirli ve hoş-
görüsüz hissetmek, hiçbir şey yapmama 
isteği, hayattan zevk almamak, sürekli 
endişeli hissetmek, intihar veya kendine 
zarar verme eğilimine sahip olmak, 
Fiziksel semptomlar; normalden daha 
yavaş hareket etmek veya konuşmak 
veya konuşmamak, iştah veya kiloda de-
ğişiklikler (genellikle iştah azaldığı ancak 
bazı kişilerde arttığı da görülmüştür), 
açıklanamayan ağrılar(baş, bel, karın), 
enerji eksikliği, libido kaybı(cinsel iç-
güdü), regl döngüsünde değişiklikler, 
uyku düzeni bozuklukları olarak belirtile-
bilir. 
Uzmanlar, depresyonun şiddetini üç 
gruba ayırarak inceler; 
Hafif depresyon: Günlük yaşantınızı 
daha az etkiler. Belirtileri fark edilemez. 
Orta depresyon: Günlük yaşamınız üze-
rinde önemli derecede olumsuz etkiler bı-
rakır . 
Şiddetli depresyon: Günlük yaşamı nere-
deyse imkansız kılar; şiddetli depresyonu 
olan bazı kişiler psikotik semptomlar(be-
lirtiler) görülebilir. (Davranış bozukluk-
ları, Düşünce bozuklukları, Motivasyon 
kaybı, Toplumdan uzaklaşma) gibi. 
 

PANDEMİ VE DEPRESYON 
 
              İzolasyon, sürekli yasaklar evde 
kapalı kalma aktif sosyal hayattan aniden 
pasif(durağan) duruma geçmek ve  en-
dişe, gelecek kaygısı, ekonomik belirsiz-
lik, ekonomik sıkıntıların baş göstermesi   
ve koronavirüs salgınıyla ilgili haberler 
ruh sağlığı üzerinde depresyon etkisi ya-
ratabilir. Birçok ülkenin yapmış olduğu 
ve ülkemizde de  yapılan anketlerde  katı-
lanların neredeyse yarısı, pandeminin ruh 
sağlığına zarar verdiğini belirtilmiştir. 
            Sosyal izolasyon( yasaklar ve ka-
panma) stresi, iş, para ve sağlıkla ilgili 
endişe ve birçok insanın şu anda yaşadığı 
derin kayıp duyguları, ilk kez depresyonu 
tetikleyebilir veya daha önceden size 
depresyon tanısı konulduysa semptom-
ları(belirtileri) şiddetlendirebilir. 
 
DEVAM EDECEK...

ÖÖ Birinci Balkan Savaşı, (1912-1913) Osmanlı İmparatorluğu'nu 
Trakya'nın bir bölümü ve Edirne şehri dışında Avrupa'da kalan 
tüm topraklarından yoksun bırakan iki ardışık savaştır. Bu savaş, 
Balkan Birliği ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşti

OSMANLI’NIN  
BÜYÜK KAYBI
Balkan Savaşları
1.BALKAN SAVAŞI Bulgaristan'a 
karşı, Sırbistan, Yunanistan, Kara-
dağ, Romanya ve Osmanlı İmpara-
torluğu ittifakı ile gerçekleşmiş olan 
bir savaştır. 2. Balkan Savaşı’nda 
Osmanlı İmparatorluğu en az kayıp 
veren devletlerden biridir. Bulgaris-
tan bu savaşta yenildi ve Bükreş an-
tlaşmasını imzalamak zorunda 
kaldı. Osmanlı imparatorluğu bu sa-
vaşta Trakya bölgesine hakim ol-
mayı başarmıştır. Yapılan bu savaş 
sonucunda ise Londra Konferan-
sı’nda alınan bazı kıstaslar da değiş-
miştir. İkinci Balkan Savaşı’nın baş-
lamasının en büyük nedenlerinden 
biri de Birinci Balkan Savaşı olduğu 
bilinmektedir. 
 

1.BALKAN SAVAŞI  
SONUÇLARI 

 
• Trakya'da Bulgarlar, İstan-
bul'un dış mahallelerine ilerleyerek 
ve Edirne'yi kuşatarak ana Osmanlı 
kuvvetlerini mağlup ettiler. 
• Makedonya'da Sırp or-
dusu, Kumanovo'da Bitola'yı ele ge-
çirip Karadağlılarla güçlerini birleş-
tirip Üsküp'e girmesini sağlayan bir 
zafer kazandı. 
• Yunanlılar Selanik'i işgal 
etti ve Yanya'ya doğru ilerledi. 
• Arnavutluk'ta Karadağlılar 
İşkodra'yı kuşattı ve Sırplar Dur-
rës'e girdi. 
• Yanya Yunanlara ve Edirne 
Bulgarlara kaldı. 
• 30 Mayıs 1913'te Londra 
Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma 
uyarınca, Osmanlı İmparatorluğu, 
Makedonya ve Arnavutluk'un ta-
mamı dahil olmak üzere kalan Av-
rupa topraklarının neredeyse tama-
mını kaybetti. 
• Arnavut bağımsızlığı Avru-
palı güçler tarafından sağ-
landı ve Makedonya 
Balkan müttefikleri 
arasında bö-
lündü. 
• Ege 
Adaları, Girit 
ve On İki ada 
kaybedildi. 
• Bi-
rinci Balkan Sa-
vaşı sonucu Bal-
kan müttefikleri 
arasında paylaştırılan 
topraklarda yaşanılan an-
laşmazlık, daha sonra İkinci Balkan 
Savaşı'na neden oldu. 
 

1. BALKAN SAVAŞI 
ÖNEMİ 

 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Bal-
kanlar’dan tamamen çekildiği son 
savaştır. Bu savaş sonucunda ise yıl-
lardır Osmanlı Devleti başkenti ola-
rak kalmış olan Edirne'de geri alın-
mış ve Osmanlı prestiji tekrardan 
kazanılmıştır. 
 

1. BALKAN SAVAŞI  
NEDENLERİ 

 
• Fransız İhtilali ile birlikte 

Balkanlar'da da baş gösteren milli-
yetçilik akımı, bölgede yaşayan top-
luluklarda bağımsızlığını ilan etme 
fikri oluşturmuştur. 
• Fransız İhtilali ile birlikte 
bağımsızlık isteği olan Balkan top-
lumlarının bu isteği Rusya tarafın-
dan fark edilmiştir. Bununla beraber 
Rusya, Osmanlı'ya karşı bu toplum-
ları kışkırtmıştır. Panslavizm politi-
kası Balkan Savaşı'nı tetiklemiştir. 
• Osmanlı Devleti, askeri 
kuvvetlerini Trablusgarp Sava-

şı'ndan dolayı Balkanlara 
getiremeyeceğinden 

savaş için gerekli 
zemin oluşmuş-

tur. 
• Makedon-
ya'da oluşan 
düzensizliğin 
Balkan millet-
lerinde yarattığı 

hoşnutsuzluk 
nedenler arasında 

gösterilebilir. Böl-
gede yaşayan milletlere 

iktidar tarafından ayrıcalık 
tanınmaması ve eşitlik, bu toplum-
larca hoş karşılanmamıştır. 
• Avrupa ve Rusya tarafın-
dan destek gören çeşitli çete ve ör-
gütler, Balkan Savaşı için gerekli te-
meli sağlamıştır. 
 

KISACA ÖZETİ 
 
1. Balkan Savaşı Osmanlı İmparator-
luğu açısından oldukça ağır sonuç-
lar doğurmuştu. Yapılan Londra 
Antlaşması ile birlikte Bulgaristan 
ile bir sınır çizgisi belirlendi. 1. Bal-
kan Savaşı sonucunda Bulgaristan 
diğer devletlere karşı daha fazla 
toprak kazanmıştı. Bundan dolayı 
bu diğer Balkan ülkeleri arasında 

hoşnutsuzluk yaşanmasına neden 
oldu. Osmanlı imparatorluğu da 
Sırbistan başta olmak üzere diğer 
Balkan ülkelerinin Bulgaristan'a 
karşı başlatmış olduğu savaşı fırsat 
olarak bilmiş ve Edirne, Kırklare-
li'ne sahip olabilmek için 2. Balkan 
Savaşı’nda Bulgaristan'a karşı olan 
devletlerin yanında olmuştur. 
Çünkü kaybedilen toprak olan 
Edirne aynı zamanda Osmanlı im-
paratorluğuna uzun yıllar başkent-
lik yapmış bir şehir idi. Bu şehrin 
kaybı sadece bir toprak kaybı olarak 
değil aynı zamanda bir prestij kaybı 
olarak görülmekteydi. 
Balkan devletlerinin başlatmış ol-
duğu savaşta Bulgaristan birden 
fazla cepheden mücadele etmek zo-
runda kaldı. Bundan dolayı da başa-
rılı olması oldukça zordu. Bunun so-
nucu olarak da Edirne ve Kırklareli 
Osmanlı Devleti ordusunun gayreti 
ile geri alınmaya başlamıştı. İlk Os-
manlı ordusu taarruzu ile birlikte 
Bulgar ordusu ağır kayıplar veri-
yordu. Bulgar ordusu Osmanlı or-
dusuna karşı mukavemet göstere-
miyor birden fazla cephede 
savaşmak zorunda kaldığı için 
Edirne ve Kırklareli cephelerinde 
fazla da asker bulunduramıyordu. 
Savaşı ağır kayıplarla kaybeden Bul-
gar ordusu elindeki topraklarının da 
çoğunluğunu kaybetmişti. Sonunda 
ise diğer Balkan devletleri ve Os-
manlı İmparatorluğu’nun da içinde 
olduğu Bükreş Antlaşması’nı Bulga-
ristan imzalamak zorunda kaldı. 
TARİHİ 
1.Balkan Savaşı 16 Haziran 1913 ta-
rihinde başlamış olup, 18 Temmuz 
1913 yılında sona ermiştir. 
 
www.haberler.com  
sitesinden alınmıştır

Muhtemelen bisiklet sürmenin 
sağlık açısından sayısız fayda-
larından haberdarsınız. Ancak 

bisikletin gezegendeki etkisi, sadece 
daha sağlıklı bir yaşam tarzı hedefleyen 
bireyler için değil, tüm insanlar için ha-
yatı daha iyi ve daha güvenli hale getire-
bilir. 
BM’nin Uluslararası İklim Değişikliği 
Paneli'nden (IPCC) çıkan yeni bir rapo-
runa göre bunu söyleyebiliyoruz. Panele 
katılan bilim insanları, küresel sıcaklığın 
2030 yılına kadar 1,5 °C ya da daha 
fazla artması durumunda, aşırı kuraklık, 
orman yangınları ve sel gibi dünya ça-
pındaki olay riskinin katlanarak artaca-
ğını belirlediler. 
Özel otomobil seyahatlerinin bisiklet se-
yahatleri ile değiştirmenin çevreye 
fayda sağlayacağına dair çok sayıda 
araştırma ve kanıt mevcut. Ulaştırma ve 
Kalkınma Politikaları Enstitüsü tarafın-
dan 2015 yılında yapılan bir araştırma, 
dünya çapında bisiklet kullanımında 
yaklaşık yüzde 20'lik ciddi bir artışın, 
“2050'de kentsel yolcu taşımacılığından 
kaynaklanan karbondioksit emisyonla-
rını yaklaşık yüzde 11 oranında azaltabi-
leceği” sonucuna varmıştır. 
Örneğin Amerika’ya dair 2010 yılında 
gerçekleştirilen bir araştırma, Milwau-
kee, Madison ve Wisconsin'deki insan-
ların yüzde 20'sinin, kısa yolculuklar 
için araba yerine bisiklet kullanması du-
rumunda 57.405 daha az Amerikan tonu 
karbondioksit salınacağını buldu. Bu 
arada, 2011’de yapılan bir araştırma, 
Barselona’nın bisiklet paylaşım progra-
mının bu İspanyol şehrindeki karbondi-
oksit emisyonlarını her yıl yaklaşık 
9.000 metrik ton azalttığını ortaya 
koydu. 
Ancak daha fazla insanın arabalardan 
bisikletlere geçmesini sağlamak, istatis-
tiksel verilerin düşündürdüğü kadar 
kolay değildir. Sürücüler, mesafe ne 
olursa olsun, A noktasından B noktasına 
varıncaya kadar kendilerini güvende his-
setmek isterler. Bisikletten arabaya 
geçiş için en önemli şartın bu olduğunu 
haklı olarak dile getiren kişi de Ameri-
kan Bisikletçileri Birliği’nin hükumet 
ilişkileri başkan yardımcısı Caron Whi-
taker. 
Whitaker bu konuda şöyle diyor; “Yapı-
labilecek şey, şehirlerin tüm sokak poli-
tikalarını planlaması ve uygulaması, 
aynı zamanda altyapıyı finanse etmesi, 
korunaklı, ayrılmış bisiklet şeritleri 
oluşturması ve vatandaşlara kendilerini 
güvende hissetmelerini sağlayacak ön-
lemler alması.” . Şehirler, mahalleleri 
okullar, ofisler ve alışveriş merkezleri 
ile daha iyi bağlamak için bisiklet yol-
ları ile diğer yaya ve toplu ulaşım alt-
yapı imkanlarını kullanarak daha çok 
insanı, arabaları yerine bisikletlerini 
kullanmaları için teşvik edebilir. 
Devletler ve yerel yönetimler, sadece bi-
siklet yollarını ve bisiklet park yerlerini 
finanse etmekle kalmayıp aynı zamanda 
şehirlerini, yaya ve bisikletçiler için 
daha güvenli hale getirmek noktasında 
hız sınırlarını düşürme, trafiği sakinleş-
tirme, yayalaştırma gibi icraatları da ha-
yata geçirmeliler. 
 

BİSİKLET YOLU 
 
Güvenliğin ötesinde mesafe, bisikleti 
ulaşım aracı olarak kullanmamalarının 
ana nedenlerinden biridir. Araştırmalar, 
çoğu yolcunun günde toplam 50 kilo-
metreden fazla seyahat etmeleri gerekti-
ğinde bisiklet kullanamayacağını veya 
kullanmayacağını göstermiştir. Ancak 
seyahatinizin tamamını bisikletle ger-
çekleştirmeniz gerektiğini söyleyen bir 
kural bulunmamaktadır. Bisiklet sürüş-
lerinizi daha konforlu hale getirmek için 
bisiklet yolculuklarınızı metro, otobüs 
veya feribot ile birleştirerek daha fazla 
multimodal (çoklu ulaşım modunu kul-
lanarak) seçeneğe sahip olabilirsiniz. 
 
Whitaker bu konuda şöyle diyor; “Örne-
ğin Washinton DC'de neredeyse tüm 
şehir bir metro istasyonuna en fazla 5 
kilometre uzaklıktadır. Metro istasyo-
nuna gidişinizi bir bisiklet ile yapabilir 
ve sonrasında gideceğiniz yere metro ile 
devam edebilirsiniz. Eğer kentinizde bi-
sikletli ulaşım altyapısı, bisiklet eğitim 
programları veya bisiklet paylaşım sis-
temi yoksa bunun oluşması için diğer bi-
siklet kullanıcıları ile bir araya gelin ve 
bunu seslendiren kişi olun” 
Son olarak, eğer bisiklet ile rahatlıkla 
her yere sürmekte sorununuz yoksa ama 
bu konuda endişeleri ve isteksizliği olan 
birilerini tanıyorsanız, onlarla birlikte 
sürmek için planlar yapın. Bisiklete bin-
mek, dünyaya yardım edebilecekse bunu 
paylaşmak ve yaymak için bisiklete bi-
nenler ellerinden geleni yapmalıdır.

Bülent ÖZGEN

ARABANIZI 
BİSİKLET İLE 
DEĞİŞTİRİN
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Türkiye-Yunanistan ülkele-
ri arasında kültür-sanat 
projeleri yöneten araştır-

macı müzisyen ve yapımcı Ev-
rim Ateşler, akademisyen ve 
tanbur icracısı Halil İbrahim 
Yüksel, akademisyen ve ulus-
lararası kültür sanat projelerin-
de keman sanatçısı olarak görev 
yapan müzisyen Burak Şenışık, 
bir araya gelerek müzik dünya-
sına yeni bir “PARAGRAF” ile 
giriş yaptılar.Bugüne dek kendi 
branşları çerçevesinde birbirin-
den değerli ve profesyonel ça-
lışmalar yöneten bu üç müzis-
yen, sanatsal birikimlerini ve 
mesleki tecrübelerini ve icra et-

tikleri Klasik Türk Müziği’nden 
kulaklarımıza aşina ve ruhu-
muzu okşayan tanburu, Yunan 
Müziği’nin enerjik ve asi ama 
duygulu çocuğu buzukiyi ve 
dünya müziklerinin en önemli 
yaylı enstrümanlarından kema-
nı bir araya getirdiler. Kayıt sü-
reci İzmir’de tamamlanan ilk 
projeleri “Vol.I”, Atina’da Yu-
nanistan’ın önemli müzik in-
sanlarından Dimitris  Sintos ile 
ses mühendisliği işlemlerinin 
ardından Amerika’daki dağıtıcı 
şirket tarafından tüm dünya 
dinleyicisine aynı anda sunul-
du. Albümde Evrim Ateşler’in 
5 sözlü bestesine, Halil İbrahim 
Yüksel ve Burak Şenışık’ın birer 
enstrümantal eserlerine yer ve-
rilmekte.

Vahap DABAKAN

SAĞLIK  
TURİZMİNE 

ÖNEM  
VERMELİYİZ!

Korona virüs pandemisi 
nedeniyle İnsanlar korkunun 
ve kaygının pençesinde, 

salgın ve sağlığın korunması için 
şimdi her zamankinden daha fazla 
ülkemizde ki termal tesisleri ve 
Hastanelerimizin çok iyi durumda 
olması nedeniyle sağlık turizmi gün-
deme gelmelidir…  
       Covid-19 Küresel salgın olayı 
yaşam tarzlarını değiştirirken, 
yatırımcıların, yatırımlarını da bu 
değişime uygun biçimde yapılması 
zarureti ortaya çıkıyor. Yatırımcılar 
Ege Bölgesinde İzmir, Aydın, 
Denizli, Muğla, bu şehirlerde termal 
tesislerinin olması ve Ege 
Bölgesinde Tarihi Eserlerin yer 
aldığı şehirler göz önüne alınarak 
yatırımlar yapıp Sağlık ve tarih tur-
izmini canlandırma için yatak 
sayısını artırmada öncülük yapabilir-
ler…  
       Turizm hareketleri bile bu yeni 
Sağlık Turizmi ve Tarihi eserleri 
gezme paketi anlayışına göre 
şekillenecek. Turist “önce sağlığım” 
ilkesini ön plana çıkarırken, sağlık 
turizmi çok daha somut ve yoğun 
biçimde bu hareketin içinde kendini 
gösterecektir. Balçova Termal tesis-
lerine bir zamanlar yurt dışından 
Danimarka ve Finlandiya’dan gelen 
romatizmalı tekerlekli sandalyede 
gelen hastaların bir ay içerisinde 
yürüyerek gittiklerini gören diğer 
yabancı hastalar bir zamanlar 
Balçova Termal tesislerinde şifa 
buluyorlardı. Şimdilerde bu piyasayı 
kaybettik. Sağlık turizminin gerçek 
profili orta yaş üstündeki paralı ve 
sağlığına duyarlı turistlerdir…   
       Coğrafi özelliklere harika iklim 
koşullarını ve tarihle harmanlanan 
otantik doğal güzellikleri de 
eklersek, sağlık turizmi ülkemizin 
yeni dönemdeki en başarılı hamlesi 
olabilir. Bu arada yapılacak 
yatırımlarla inşaat ve emlak sek-
törümüzün de kendini buna göre 
kurgulayacağına ve yatırımcıları da 
motive ederek sağlık sektörüne 
uygun yapılaşmaları 
hızlandıracağına inanıyorum. Sağlık 
turizmi, otellerin yanı sıra uyarlan-
abilecek bir sektör olacaktır…   
       Türkiye de henüz denemesi 
yapılmayan ve bazı çağdaş turizm 
ülkelerinde başarıyla uygulanan, 
dokusunda sağlık birimleri de olan 
rezidans (konutlar) sistemi, dünya 
haritasında yeni seçenekler arayan 
sağlık turizminin ilgi alanının tam da 
içindedir. Bu konuda Türkiye de bir 
duyarsızlık ve ilgisizlik asla söz 
konusu değildir. Örneğin, bu 
bağlamda oluşup gelişen bir vizy-
onun yatırımlara hazırlandığına, pan-
demi öncesinde görüştüğüm Medikal 
Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi 
Kuba, dostum ile konuştuk. Sağlık 
Turizmine çok önem verdiklerini ve 
Sağlık Turizmi ile Türkiye 
kazanacaktır diye anlatıyor…  
        Türkiye de bir hazırlık vardı. 
Bu yolculuğun haritasında net 
biçimde sağlık turizmi de vardı. 
Sonra pandemi süreci üzerimizden 
silindir gibi geçmeye başladı. Önce 
sağlıkçıların şimdi bu konudaki 
vizyoner yatırımların geç 
kalınmadan start alması gerektiğinin 
altını çizen bir gazeteciyim...   
       Enflasyon altındaki banka mev-
duat faizleri, Döviz yerine, cazip 
kira getirisi olan taşınmaz mal. Bu 
taşınmaz mallar ortamında 
oluşturulacak sağlık turizmi, 
Türkiye’de henüz denemesi 
yapılmayan ve bazı çağdaş turizm 
ülkelerinde başarıyla uygulanan rezi-
dans sistemi, sağlık turizminin ilgi 
alanının tam da içinde olacaktır…   
      Turistler ziyaret ettikleri ülkel-
erde daha doğal bir yaşam için ille 
de otelleri seçmezler. Dünya 
genelinde tatil planlama trendleri 
incelendiğinde otellerin yanı sıra 
“turistik rezidans” olarak 
adlandırılan tatil amaçlı evlerin de 
tercih edilmesinde artış olduğu 
görülür. Pandemiyi bir yana 
bırakalım, geç kalmadan Tarih, 
İnanç ve Sağlık turizmini 
birleştirerek sağlığı öne çıkararak 
Sağlık Turizmine hemen başlaması 
gerektiğini söylemek istiyorum. Geç 
kalmayalım…

PİRİNCİN TAŞLARI

GÜMÜLCİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İskeçe Azınlık Ortaokul-Lisesi 
Encümen Heyeti Üyesi avukat 
Ahmet Kara, İskeçe ve Gümül-

cine'deki iki azınlık ortaokul ve li-
sesinde görev yapan 37 eğitimcinin 
isimlerinin, Kovid-19 aşılama 
programına dahil edilmediğini 
söyledi. Kara, bölge eğitim müdür-
lüğünün talebi üzerine öncelikli 
olarak aşı programına dahil edil-
mek üzere, ilgili bakanlığa gönde-
rilen azınlık okullarında görevli 
yüksek risk grubundaki Türk ve 

Yunan öğretmenlerden oluşan 18 
kişilik listede yer alan 9 azınlık 
mensubu öğretmene ise aşı rande-
vusu verilmediğini ifade etti.Bu 
konuda, okul encümen heyetleri 
olarak ilgili bakanlıklar nezdinde 
girişimde bulunduklarını ancak 
henüz net cevap alamadıklarını an-
latan Kara şöyle devam etti: "Soru 
işaretleriyle dolu bir olay ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. Diğer öğret-
menlere öncelikli aşı randevusu 
verilirken, azınlık üyesi öğretmen-
lerimize randevu verilmemesi son 
derece düşündürücü. Böyle bir ay-
rımcılığın neden yapıldığını anla-

mak çok zor. Burada bir kasıt mı 
var, yoksa bir ihmal mi? Bunun ay-
dınlatılmasını bekliyoruz. Biz ilgili 
kurumlarla iletişime geçtik. Prob-
lemi aktardık ve çözümünü talep 
ettik. Anlaşılan, Eğitim Bakanlığı, 
azınlık ortaokullarında görev ya-
pan azınlık mensubu öğretmenle-
rin isimlerinin bulunduğu listeyi 
Sağlık Bakanlığına iletmemiş. Ne-
den böyle bir uygulamaya gidil-
diği gerçekten merak konusu. Se-
bebi her ne olursa olsun, sağlıkla 
ilgili bu önemli sorun mutlaka bir 
an önce çözüme kavuşturulmalı-
dır." (AA)

Yunanistan'da, Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarında görev ya-
pan azınlık mensubu öğretmenlerin, yeni tip korona virüs (Kovid-
19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca zorunlu olarak 

aşılanması kararlaştırılan eğitimciler arasında yer almadığı belirtildi

Sırbistan'dan aşı olana  
25 EURO ÖDEME VAR
BELGRAD 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vuciç, yaptığı 
açıklamada Mayıs ayı so-

nundan önce aşı olan her vatan-
daşa, ödeme yapılacağını söy-
ledi. Sırp televizyonu Pink'e 
yaptığı açıklamada Vuciç, 31 
Mayıs'a kadar aşı olanlara 3 bin 
dinar (yaklaşık 25 Euro) yardım 
yapacaklarını söyledi. Aşı olmak 
istemeyenlerin "bencilce ve so-
rumsuzca" davrandığı değerlen-
dirmesinde bulunan Vucic, "On-
lara yönelik ayrımcı önlemler 
alamayız. Sorumlu davranıp aşı 
yaptıranları ne şekilde ödüllen-
direceğimizi düşünüp böyle bir 
karara vardık" dedi. 
 

AŞI UYGULAMALARI 
DURAKSADI 

 
7 milyonluk nüfusun 1,3 milyo-
nunun tamamen aşılandığını be-
lirten Vuciç, aşılama çalışmaları-

nın duraksamaya uğradığını be-
lirtti. Cumhurbaşkanı Aleksan-
dar Vuciç, aşı olmayan kamu ça-
lışanlarının virüse 
yakalandıkları takdirde ücretli 
izin alamayacaklarını sözlerine 
ekledi. Sırbistan, alışveriş mer-
kezlerinde aşılar sunarak ve gö-
nüllüleri kuponlarla ödüllendi-
rerek önümüzdeki dönemde 
uygulanan aşı miktarını artır-
mayı planlarken Sırp epidemi-

yolog Zoran Radovanoviç 
AFP'ye verdiği demeçte, "Tıp li-
teratüründe korona virüs aşıları 
için kimsenin para verdiğini ya 
da aldığını görmedim" dedi.  
“Sadece Avrupa'da değil, dün-
yada da ilk olabiliriz" ifadelerini 
kullanan Zoran Radovanoviç, 
aşılama araçlarını parayla teşvik 
etmenin iki ucu keskin bir kılıç 
olabileceği konusunda uyardı. 
(AA)

Yunanistan’da Türk  
öğretmenlere aşı yok

“ATİNA, İSTANBUL, SELANİK 
İZMİR” KOKAN ŞARKILAR

Adnan FİŞENK

MORA  
TÜRKLERİ  
KATLİAMI

Yunanistan'ın tarihi kara lekesi olan 
Mora Katliamı, Bundan 200 yıl önce 
Mora Türklerini büyük bir vahşet ile 

Rumlar tarafından katledilmesi ile sonuçlan-
dı. 
Rumlar tarafından yaklaşık 40 bin savunma-
sız masum Mora Türkü vahşice işkence edi-
lerek acımasızca öldürüldü.  
Mora yarımadası Türk hakimiyeti dönemin-
de, Mora yarımadasında bulunan Türklerin 
haricindeki yaşayan hiç kimse dinine, milli-
yetine, ırkına göre muamele görmedi. Türk 
yönetimi hiçbir şekilde hiçbir kimseye ayı-
rım yapmaksızın herkese hizmet veren yüz-
lerce vakıf eseri yapmıştır. Türk yönetiminin 
gidişi ile birlikte yapılan tüm Türk imzalı 
birçok eser yok edilmiştir. nefret, kin ve 
eziklikle yıkıldılar, yakıldılar, yok edildiler. 
Çünkü silinmek istenen Türk tarihinin ayak 
izleriydi, günümüze sadece eserlerden ne 
yazık ki çok az kısmı ayakta kalabildi.   
1821’de Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
bağımsızlığını  bir şekilde alan Yunanistan 
kurulurken Türkler için büyük acıların, katli-
amların da başlangıcı olarak dökmüş olduk-
ları masum insanların kanları üzerine kurul-
du. Yunan bağımsızlığı sürecinin en büyük 
mağdur edilenleri ise 361 yıl boyunca Mora 
topraklarını vatan edinen, nesiller boyu bura-
da yaşayan masum Mora'lı Türklerdi.  
Türkler o devirde eşine az rastlanır işkence 
ve katliamlara uğradı. Avrupalıların da iste-
meyerek de olsa kabul ettiği gibi, 1821 
Yunan ve Rum isyanı çok kısa bir sürede 
acımasız bir din ve ırk savaşı haline geldi.  
Yunan ve Rum İsyanı başladığında Mora 
Yarımadasında 90 binin üzerinde Müslüman 
nüfus yaşadığı tahmin edilmektedir. Türk 
yönetimine karşı isyan edilerek bağımsızlık 
ilan edilince bu 90 binin üzerinde Müslüman 
nüfustan eser kalmadı. Büyük çoğunluğu 
isyanlar sırasında katliama uğratıldı. 
Bişekilde katliamlardan sağ kurtulanlar ise 
nesiller boyu yaşadıkları evlerini, toprakları-
nı, anılarını, atalarının mezarlarını kısacası 
vatanlarını geride bırakıp Mora’dan göç 
etmek zorunda bırakıldı. 
 

TRİPOLİÇE 
 
Bu konuda yıllarını Mora Türklerini araştır-
maya adeta vakfeden Prof. Dr. Ali Fuat 
Örenç, Mora Türklerine yapılan katliamları 
ile ilgili araştırma sonucu tespitlerindeki biz-
lere aktarımları şu şekildedir; ''Tarihin en 
büyük katliamlarından birinin eşiğinde olan 
Mora’daki Tripoliçe şehri, 5 ay boyunca 50–
60 bin Rum tarafından aralıksız kuşatıldı. 
Rum isyancılar Tripoliçe’de Rum isyanı 
boyunca meydana gelen en büyük katliam-
lardan birini gerçekleştirdi. Şahit olanların 
kanının donduran saldırılarda, şehirde bulu-
nan 40 bine yakın Türk’ün hemen tamamı 3 
gün içinde vahşice öldürüldü. Burada bulu-
nan komutanlar ile ailelerinden oluşan 97 
kişi rehin alındı. Kin dolu Rumlar Türk 
mezarlığını dahi kazıp, kemikleri çıkarıp 
yaktılar. İsyancılar, kuşatma esnasında 
Türklere gayret vererek isyana karşı koyma-
ya teşvik eden Tripoliçe Kadısı Halim 
Efendi’yi de üzerine yağ döküp yakmak 
suretiyle katletti." 
1821’de başlayan isyan yaklaşık 10 yıl 
devam etti. Dönemin Avrupalı büyük devlet-
leri olan İngiltere, Fransa ve Rusya isyancı 
Yunanlıların lehine diplomatik ve askeri 
müdahalelerde bulundu. Avrupalılar isyancı-
ları açıktan destekledi. Bu da Osmanlı 
Devleti’nin isyanı bastırmasını imkansız hale 
getirdi. 
Prof. Dr. Ali Fuat Örenç, Yunanistan'ın 
bağımsızlığının Avrupasız olamayacağını, şu 
cümlelerle anlatıyor:"Avrupa’da sahip 
oldukları uygarlığın kültürel ve laik kökleri-
nin Antik Yunanistan’dan kaynaklandığı tezi 
kabul görüyordu. Her rütbeden subaylar ve 
halk gönüllü yazılıyordu. Başta İngiltere 
olmak üzere Avrupa’nın pek çok yerinde 
kurulan komiteler para topluyor, isyana fii-
len katılan gönüllü gruplar Mora’ya akın 
ediyordu. New York gibi büyük şehirlerde 
para ve mühimmat yardımları toplanıyor, 
gönüllülerle birlikte isyan bölgesine gönderi-
liyordu." 
 
  
 
Kaynak :  
 
Prof. Dr. Ali Fuat Örenç 
 
Nuray Yardımcı
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Hazırlayan: Asrın Zeynep Sait

“Asrın’dan Sağlıklı Yemekler”

📌📌📌📌3 yumurta📌📌📌📌1 çay bardağı pekmez 📌📌📌📌1 paket 
vanilya (koymasanız da olur)📌📌📌📌1 paket kabartma tozu
📌📌📌📌yarım çay bardağı süt 📌📌📌📌 3-4 yk zeytinyağı📌📌📌📌2 yk 
kakao 📌📌📌📌2 su bardağı istediğiniz un (ben toz badem 
bullandım)📌📌📌📌içine bitter çikolata parçaları atabilirsiniz

🥥🥥🥥🥥🥥🥥 MALZEMELER

Asrın Zeynep Sait
Mail: asrnzeynepp@gmail.com

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

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

Youtube :  
Asrın Sait

BESİN DEĞERİ YÜKSEK 
ISLAK KEK

Bayramda ailenizle birlikte hem lezzet alıp hem de vücudunuzu 
rahatsız etmiyecek bir ıslak keke ne dersiniz? Tarifde malzeme-

leri olabildiğince besin değeri yüksek tutmaya çalıştım😍😍😍😍😍 

Tüm malzemeleri karıştırıp yağladığınız kalıba koyun ve 180 derecelik fırına gönderin❤

2-3 yk bal, 1tk kakao, 1 yk hindistan cevizi yağını (koymayabilirsiniz) 
benmari usulü eritin. Üstü için sosumuz hazır.Pişen kekin üzerine sosu 

dökebilirsiniz ❤Biraz beklettikden sonra hazır🤤🤤🤤🤤🤤 
Not: Sosa hindistan cevizi yağı koymayacaksanız 1-2 yk süt ekleyin❤

ÜSTÜ İÇİN SOS



Birbirimize de kavuşmak dileğiyle.
Bayrama kavuştuk.

Ramazan Bayramımız
kutlu olsun!


