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‘NATO’ya üyelik için  
özveri ile çalışıyoruz’

¥  NATO Genel Sekreteri 
Jens Stoltenberg, Kosova 
ziyareti kapsamında Cum-
hurbaşkanı Vyosa Osmani-
Sadriu ile bir araya geldi. 
Osmani Stoltenberg'e Ku-
zey Atlantik İttifakının Ko-
sova'nın özgürlüğündeki 

kararlı rolü, Kosova Gücü 
(KFOR) birlikleri aracılığıyla 
barışçıl ve güvenli bir orta-
ma yapılan katkısı ve 
KFOR'un Kosova Güvenlik 
Gücü'ne (FSK) verdiği eği-
tim desteğinden dolayı te-
şekkür etti. n 4’te

Sayfa 3’teRifat SAİT

BİZ BATI BALKANLARI 
ZİYARET ETTİK AMA …?

BALKAN GÜNLÜĞÜ GAZETESİ E-GAZETE QR KOD
BU KODU AKILLI TELEFONUNUZLA OKUTARAK GAZETEMİZE 

EL DEĞMEDEN ULAŞARAK OKUYABİLİRSİNİZ

¥ ARNAVUTLUK Başbakanı 
Edi Rama, Kuzey Makedonya 
Başbakanı Zoran Zaev, Kosova 
Başbakanı Albin Kurti ve Sır-
bistan Başbakanı Ana Brnabic, 

Kuzey Makedonya'nın Ohri 
şehrinde düzenlenen Prespa 
Diyalog Forumu'nun ikinci gü-
nünde katıldıkları "AB ve ABD 
arasında Batı Balkanlar'a yö-

nelik sinerjinin yeniden sağ-
lanması" oturumunda konuş-
tu. Rama, “"Hayır! Unutun! 
Artık 'öfkeliyiz, bunalımdayız' 
şeklinde kendimi ifade etmek 

istemiyorum. Hayır öfkeli de-
ğiliz, bunalımda değiliz, onlar, 
Avrupa Birliği'ndekiler bizden 
daha fazla bunalımda, daha 
fazla öfkeli" dedi. n 5’te

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama:"Avrupa’dan gelen 
kişilere artık şunu demeye ihtiyacımız yok: Dinleyin, bizi 

almazsanız, başkası alır, üçüncü bir aktör bize gelir" dedi
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CANINA TAK ETTi! YEE’nin Romanya'daki  

Türkçe kursları bitti

¥  YUNUS Emre Enstitüsü 
(YEE), Romanya’daki kamu 
çalışanlarına yönelik başlattı-
ğı Türkçe kurslarının ikinci 
dönemini tamamladı. Bükreş 

YEE ve Türkiye'nin Bükreş Bü-
yükelçiliği iş birliğiyle başlatı-
lan ve 285 katılımcının yer al-
dığı Türkçe kurslarının ikinci 
dönemi sona erdi.  n 2’de

BÜKREŞ’TEN SONRA  
Köstence’de de eğitim olacak
¥  TÜRKİYE Maarif Vakfı, 
Romanya’nın başkenti Bük-
reş’ten sonra Köstence’de 
de eğitim faaliyetlerine 
başlamaya hazırlanıyor. 
Köstence’deki eski bir Yu-
nan okulu binası, gerçekle-
şen imza töreni ile Vakıf ta-
rafından kiralandı. n 8’de

¥ BOSNA Savaşı sırasında 
Srebrenitsa soykırımın-
dan kaçanların orman yo-
lundan "güvenli bölge" 
Tuzla şehrine ulaşmak 
için kullandığı güzergah-

ta, geleneksel olarak dü-
zenlenen "Barış Yürüyü-
şü"ne (Marş Mira) katıla-
cak grup başkent Saray-
bosna'dan hareket etti. 
Başkentteki Savaşta Öl-

dürülen Çocuklar Anıtı 
önünde toplanan 18 kişi-
lik grup, "Barış Yürüyü-
şü"nün ilk durağı Nezuk 
kasabasına doğru yürü-
yüşlerine başladı. n 3’te

Barış Yürüyüşü 
onuncu yılında 

Erbaş Karadağ'da 
mezuniyete katıldı 

¥  DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 
Karadağ ziyareti kapsamında, başkent 
Podgoritsada'daki tarihi Mehmet Fatih 
Medresesi’nin mezuniyet törenine ka-
tıldı. Bu yıl 52 mezun veren medrese-
nin mezuniyet töreninde konuşan Er-
baş, 10 yıl önce medresenin ilk mezuni-
yet törenine katıldığını anımsatarak, 
"Hocalarımızın hocası olan ve 1982'de 
vefat eden Ahmet Davutoğlu bu med-
resenin kapanmadan önceki son mezu-
nuymuş. Geçmişte nice alimler yetişti 
bu medreseden" dedi. n 11’de

Kosova'nın 

naTo aşKı

BOSNA HERSEK’TE



Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede 
anısına 511'incisi düzenlenen şenlikler Prusac’ta düzenlenen merkezi törenle sona erdi
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Boşnakların İslam'ı ka-
bul etmesinin en 
önemli sembollerin-

den Akhisarlı Ayvaz Dede 
anısına Bosna Hersek'te 
511'incisi düzenlenen Ayvaz 
Dede Şenlikleri Prusac kasa-
basında düzenlenen merke-
zi törenle sona erdi. Travnik 
Müftüsü ve Ayvaz Dede 
Şenlikleri Organizasyon Ko-
mitesi Başkanı Ahmed Adi-
lovic, törende yaptığı ko-
nuşmada, Boşnak halkının 
her zaman iyi niyetli oldu-
ğunu ifade ederek, dinleri 
ve vatanlarına karşı olan 
bağlılıklarını 511 yıldır dü-
zenlenen Ayvaz Dede Şen-
likleri'nde ifade ettiklerini 
vurguladı. Türkiye'nin Sa-
raybosnaBüyükelçisi Sadık 

Babür Girgin de şenliklere 
ilk defa katıldığını belirte-
rek, Türkiye'den çok sayıda 
belediye başkanının da bu-
gün burada olduğunu 
söyledi. Ortak ge-
leneğin idrak 
edilmiş ol-
masından 
duyduğu 
memnu-
niyeti di-
le geti-
ren Gir-
gin, Bur-
sa Büyük-
şehir Bele-
diyesi tara-
fından yapılan 
Bursa Mescidi-
nin açılışını yap-
maktan da büyük onur 
duyduğunu ifade etti. Şen-
likler kapsamında Bursa 
Mescidi’nin açılışı yapılır-

ken, Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, 

Türkiye ve Bosna Hersek  
kardeşliğinin her zaman de-

vam etmesi temennisinde 
bulundu. Ülkede yarım asır-
dan fazladır düzenlenen et-

kinliğe katılmak için gün-
ler öncesinden farklı 

şehirlerden yola 
çıkan 251 atlı, 

sabah saat-
lerinde 

merkezi 
progra-
mın 
yapıl-
dığı 
alana 

ulaştı. 
Sıcak ha-

vaya rağ-
men alanı 

dolduran kala-
balık, geleneksel 

kıyafetler giymiş atlı-
ları coşkuyla karşıladı. Atlı-
ların alana varmasının ar-
dından sancaktarlar eşliğin-

de, rivayete göre 511 yıl ön-
ce yaşanan kuraklıkta Ay-
vaz Dede'nin dua etmesiyle 
suyun çıktığı kayalık alan-
dan geçildi. Şenlikler için 
Prusac'a gelen Boşnaklar, 
kayanın yarılıp suyun çıktı-
ğı ve kuraklığın son buldu-
ğu bu noktada dua etti. 
Merkezi programa Türk İş-
birliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş 
birliğinde katılan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Güzel Sa-
natlar Genel Müdürlüğü İs-
tanbul Tarihi Türk Müziği 
Topluluğu Mehter Takımı 
da izleyenlere duygusal an-
lar yaşattı. Yeni tip korona 
virüs salgını nedeniyle bu 
yıl içeriği azaltılan etkinlik, 
Kur'an-ı Kerim ve dua 
okunmasının ardından öğle 
namazının kılınmasıyla so-
na erdi. (AA)
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Bulgaristan'ın Varna şehrinde, Fetul-
lahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 
Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği 

hain darbe girişimini anlatan fotoğraf ser-
gisi açıldı. "Hain Darbe Teşebbüsüne Karşı 
Ulusal Direnç” konulu fotoğraf sergisi, 
Bulgaristan Varna Free Üniversitesi'nde 
gerçekleştirilen "Uluslararası Milli Güven-
lik Sempozyumu" kapsamında İstanbul 
Rumeli Üniversitesi tarafından açıldı. 
Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından 
oluşan sergi, Avrupa Birliği’nde (AB) 15 
Temmuz hain girişimini yansıtan ilk sergi 
olma özelliği taşırken, sempozyum için 
AB ve diğer ülkelerden gelen çok sayıda 
akademisyen ve milli güvenlik uzmanı 
sergiyi gezme imkanı buldu. İstanbul Ru-
meli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım 
Tamer Dodurka, yaptığı açıklamada, sem-
pozyumda yer almaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, 15 Temmuz 
akşamı Türkiye’de hiç beklenmedik bir 
gelişmenin yaşandığını ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin (TSK) içine sızmış FETÖ 
üyelerinin, ulusal egemenliği tehdit ede-
rek ülkenin kontrolünü ele geçirmeye ça-
lıştığını hatırlattı. Söz konusu darbe girişi-
minin, Türk demokrasi hayatında bir dö-
nüm noktası olduğuna işaret eden Dodur-
ka, "Darbenin amacı, FETÖ tarafından 
devlet yönetiminin ele geçirilmesidir. Yani 
demokratik yollarla seçilmişlerin bertaraf 
edilmesi ve hatta mahallelerden ülke yö-
netimine kadar tüm Türkiye’yi kontrol al-
tına almaktı." ifadelerini kullandı.(AA)

BÜKREŞ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bükreş YEE ve Türki-
ye'nin Bükreş Bü-
yükelçiliği iş birli-

ğiyle başlatılan ve 285 ka-
tılımcının yer aldığı Türk-
çe kurslarının ikinci döne-
mi sona erdi. Açıklamada 
görüşlerine yer verilen 
Türkiye'nin Bükreş Bü-
yükelçisi Füsun Aramaz, 
2021'in aynı zamanda Tür-
kiye-Romanya arasındaki 
Stratejik Ortaklık Anlaş-
ması'nın imzalanmasının 
10. yıl dönümü olduğunu 
kaydetti. Aramaz, Roman-
ya’da Türkiye’nin, Türkçe-
nin ve Türk kültürünün 
tanıtılması için hayata ge-
çirilen muhtelif projeler-
den birinin kamu persone-
line yönelik Türkçe kursla-
rı olduğunu, bunun başa-
rıyla uygulanmasından ve 
kursiyerlerin memnuniyet 
düzeyinden mutluluk 

duyduğunu belirtti. 
 

‘YOĞUN İLGİ’ 
 
Açıklamada görüşlerine 
yer verilen Bükreş YEE 
Müdürü Mustafa Yıldız 
da kursların çevrim içi ha-
le gelmesinin çok daha ge-
niş kitlelere hitap etmenin 
yolunu açtığını belirterek 
"Romanya kamu çalışan-
larına yönelik Türkçe kur-
su projemizi Bükreş Bü-
yükelçiliğimiz ile başlat-
tık. İlgi tahminimizin üs-
tünde seyrediyor. Mart 
ayı başında başladığımız 
Türkçe kursumuzun şim-
di ikinci dönemini ta-
mamladık." ifadesini kul-
landı. Yıldız, kurslarda 
hem Türkçenin hem de 
Türk kültürünün öğretil-
diğini kaydetti. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından ilan edi-
len “Yunus Emre ve Türk-
çe Yılı” münasebetiyle 
Türkçe öğretimi seferber-

liğine başladıklarını da 
aktaran Yıldız, şunları 
kaydetti: 
“Kamu çalışanlarına yö-
nelik Türkçe kurslarının 
yanında mevcut kursları-
mıza Romanya’da Ensti-
tünün bulunmadığı şehir-
lerden, hatta Türkiye’de 
ikamet eden Rumenler ve 
Moldovalılardan da talep-
ler alıp kurslarımıza dahil 
ediyoruz. Ayrıca eylül 
ayında yeni açılımlar baş-
latıp sevgi ve barış dili 
olan Türkçeyi daha geniş 
kitlelere ulaştırmayı plan-
lıyoruz.” Romanya’da 
2011'den bu yana faaliyet 
gösteren Bükreş YEE, ön-
ceki dönemde yerli ve ya-
bancı diplomatlara ayrıca 
Türkiye veRomanya ara-
sındaki "İkili Askerİ Eği-
tim ve İş Birliği Anlaşma-
sı" kapsamında Romanya 
Savunma Bakanlığı perso-
neline yönelik Türkçe 
kurslarını da başarıyla de-
vam ettiriyor. (AA)

Bulgaristan'da 
HAİN DARBE  

GİRİŞİMİ  
FOTOĞRAF  

SERGİSİ…

Yunus Emre Enstitüsü 
ikinci dönemi bitirdi
Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya’daki 
kamu çalışanlarına yönelik başlattığı Türkçe 

kurslarının ikinci dönemini tamamladı
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ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kuzey Makedonya'nın başkenti 
Üsküp'te "Çamerya Haftası" et-
kinlikleri kapsamında yürüyüş 

düzenlendi. Üsküp Kalesi'nden başla-
yan yürüyüş, Yunanistan'ın Üsküp Bü-
yükelçiliği önünde sona erdi. Etkinliğe 
katılanlar "Çamerya kalplerimizde", 
"Çamerya Arnavutluk'tur" sloganları 
attı. Yürüyüşe Arnavutluk'tan Adalet, 
Entegrasyon ve Birlik Partisi (PDİU) 
Başkanı Shpetim İdrizi, tarihçi Arben 
Lalla ve gazeteci yazar Kim Mehmeti 
dahil çok sayıda kişi katıldı. Üsküp Ça-
merya Haftası Düzenleme Komisyonu 

adına Sumeya Ramani, Yunan Büyük-
elçiliği önünde bir mektup okudu. 
Mektup daha sonra büyükelçiliği tes-
lim edildi. Yürüyüşe katılanlar Yuna-
nistan'dan Arnavutların Çamerya'da 
evlerini ve atalarının mezarlarını ziya-
ret etmelerine izin vermesi talebinde 
bulundu. ww.haberler.com’a göre; 
mektupta ayrıca AB Komisyonu ile Av-
rupa Parlamentosu’ndan Yunanistan'ın 
Çameryalılara karşı uyguladığı etnik ve 
dini ayrımcılığa son vermesinin sağlan-
ması istendi. Yürüyüş olaysız sona erdi. 
Öte yandan, Çamerya Haftası kapsa-
mında Kuzey Makedonya ve Arnavut-
luk'ta farklı etkinlikler düzenlendi.

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

İZMİR MEKTUBU

BİZ BATI BALKANLARI  
ZİYARET ETTİK AMA …?

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİTSARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Başkentteki Savaşta Öldü-
rülen Çocuklar Anıtı 
önünde toplanan 18 kişilik 

grup, "Barış Yürüyüşü"nün ilk 
durağı Nezuk kasabasına doğru 
yürüyüşlerine başladı. Temmuz 
1995'te yapılan katliamlar nede-
niyle "ölüm yolu" olarak adlan-
dırılan güzergahta 8 Temmuz'da 
başlayacak ve üç gün sürecek 
yürüyüşün organizatörlerinden 
Muhamed Papic, "Saraybos-
na'dan bu yıl 10'uncu kez hare-
ket ediyoruz. Nezuk kasabasın-
da bize beş arkadaşımız daha 
katılacak. Aramızda Bihac, Trav-
nik ve Saraybosnalıların yanı sı-
ra Türkiye'den de iki kişi var." 
diye konuştu. Yürüyüşün orga-
nizatörleri tarafından yapılan 
açıklamada ise yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgını nede-

niyle katılımcı sayısının sınırlan-
dırıldığı ifade edildi. Saraybos-
na'dan yola çıkan grubun, 7 
Temmuz'da Nezuk kasabasına 
vararak, 8 Temmuz'da başlaya-
cak üç günlük yürüyüşe dahil 
olmasının planlandığını aktaran 
organizatörler, Saraybosnalı 
grubun, 8 gün boyunca yaklaşık 
280 kilometre yol yürüyeceğini 

bildirdi. Avrupa'da, İkinci Dün-
ya Savaşı'nın ardından yaşanan 
en büyük insanlık trajedisi ola-
rak kabul edilen Srebrenitsa'da-
ki soykırımından kaçmak iste-
yen sivillerin kullandığı orman 
yolunda her yıl 8-10 Temmuz'da 
Barış Yürüyüşü düzenleniyor. 
Nezuk kasabasında 8 Temmuz 
sabahı başlayan ve dünyanın 

farklı bölgelerinden binlerce ki-
şinin katıldığı yürüyüş, 10 Tem-
muz'da Potoçari Anıt Mezarlı-
ğı'nda son buluyor. Katılımcılar 
her gün ortalama 35 kilometre 
yürüyor. Geceleri daha önce be-
lirlenen güzergah üzerindeki 
kamp alanlarında geçiren katı-
lımcılara, Srebrenitsa soykırımı 
hakkında bilgi veriliyor.(AA)

Barış Yürüyüşü gönüllüleri  
Saraybosna'dan yola çıktı

Balkan ülkeleri için yön 
kavramı göreceli bir du-
rumdur. Avrupa’ya göre 

Balkanlar,  Güneydoğu Avrupa 
yani South East Europe olarak ta-
nımlanır. Amaç, Türkçe bir keli-
me olan ve tarihi bizimle özdeşle-
şen Balkanlara yeni bir isim veri-
lerek bizden uzaklaştırılıp, Avru-
pa’ya yakınlaştırmaktır. Avrupa 
bununla da yetinmez, Balkanları 
Doğu ve Batı diye ikiye ayırır. 
Avrupa Birliğine (AB)  göre AB 
üyesi olan Balkan ülkeleri, Batı 
Balkanlar olarak kabul ediliyor. 
Oysa AB ülkesi olmayan bazı 
Balkan ülkeleri var ki; AB ülkesi 
olanlardan daha Batı’da olmaları-
na rağmen Doğu olarak kabul gö-
rüyor. Örneğin AB üyesi olmayan 
Kosova, Karadağ ve Sırbistan gi-
bi ülkeler AB üyesi olan Bulga-
ristan’a göre  daha Batıdalar ama 
Doğu Balkan ülkesi olarak adlan-
dırılıyorlar. Diğer taraftan Kuzey 
veya Güney Balkan ülkesi kavra-
mı yok. Sadece Yunanistan’ın 
korkusu ve şımarıklığı yüzünden 
nur gibi bir Kuzey Makedonya 
devleti oluştu, o kadar. 
 
Biz geçen hafta Balkanlarda üç 
ülkeye, Slovenya, Hırvatistan ve 
Sırbistan’a gittik ama Doğu mu 
yoksa Batı mı siz karar verin. 
Coğrafi olarak bize göre Doğu’da 
olan üç Balkan ülkesi. Eski Yu-
goslavya yani Former Yugoslav 
Countries (FYC) ülkelerinden 
nispeten en zengin olan üç ülke. 
Özellikle Slovenya ve Hırvatistan 
satın alma gücü ve kişi başına dü-
şen milli gelir olarak diğer Bal-
kan ülkelerinin de üstündeler. 
Türk yatırımcıların buraları daha 
fazla ziyaret etmeleri ve ticari iş-
birliği yapmaları faydalı olacak-
tır. Türk ürünlerinin buralarda Pa-
zar bulması ve ihraç edilmesi 
özellikle Euro / TL paritesinin 
aleyhimize yüksek olduğu şu dö-
nemde avantajdır diye düşünüyo-
rum. Bu Balkan ziyaretimizde de 
gördüğümüz kadar oralarda pan-
demi yavaş yavaş etkisini azalt-
maya başlamış. Yeni  bir sağlıklı 
döneme geçiliyor gibi. Bu durum 
ticareti pozitif anlamda tetikler.  
 
Slovenya, Hırvatistan ve Sırbis-
tan ziyaretimizde özellikle tekstil 
perakende sektörünü ve Alışveriş 
Merkezlerini (AVM) yakından in-
celeme fırsatı bulduk. Perakende 
sektörü ekonomide çok önemli 
bir veridir. Örneğin ABD’de pe-
rakende verileri ülke ekonomisi 
için dikkate alınan verilerden bi-
ridir. Bu Balkan ziyaretimizde 
gördüm ki perakende sektöründe 
ciddi bir canlanma var. Bu ülke-
lerde mağaza açmak isterseniz 
AVM’lerde yer bulmanız çok zor. 
Zira hepsi dolu.  AVM’lerin içi de 
insan kaynıyor. Ürünlerin fiyatla-
rı Türkiye’ye göre oldukça yük-
sek. Üstelik bu ürünlerin bazıları 
Türkiye’den gelmiş veya üretil-
miş. 
 
Balkanlarda Türk tekstil peraken-
de gruplarından önemli isimler 
yer alıyor. En önemlisi kuşkusuz 
LC Waikiki. Balkanların hemen 
her yerinde onlarca mağaza aç-
mışlar. Mavi, Kığılı, Tudors, Jor-
dians mağazaları dikkatimi çekti. 
Yurtdışında mağaza açışlarda Ti-
caret bakanlığımızın önemli teş-
vik ve destekleri var. Türk yatı-
rımcılarımız bunları araştırıp ya-
rarlanabilirler. Özellikle marka-
laşma ve Turquality destekleri 
mutlaka bilinmelidir. Çok mu 
milliyetçiyim bilmiyorum ama bu 
Türk markaları yurt dışında logo-
larının yanına Türk bayrağı kon-
duruverse ne kadar harika olurdu.  
 
Ziyaret ettiğimiz Balkan ülkeleri-
ni gelin tek tek inceleyelim. 
 
İlk gittiğimiz ülke Slovenya. Kü-
çük ve yeşil bir Balkan ülkesi. 
Hani emekliliğini geçirmek için 
ideal bir ülke desem anlarsınız 

sanırım. Yaklaşık iki milyon nü-
fusu ile yıldızı parlayan bir ülke. 
Slovenler, kendileri zaten bir Bal-
kan ülkesinden ziyade, bir Avru-
pa ülkesi olarak görüyorlar. Avus-
turya ekolü burada etkin. Satın 
alma gücü yüksek. Cengiz inşaat, 
Yapı Merkezi ve Limak yatırım-
larını gördüm. Slovenya’yı Avus-
turya’ya bağlayacak tünelleri ya-
pıyoruz. Başkent Ljubljana ve 
Maribor kentleri ticaretin çekici-
liğini sunuyor. Maribor’da Slo-
venya-Türkiye iş klübü Slo-Turk 
kurulmuş. Ayrıca Maribor kenti 
ile İzmir’in Buca ilçesi arasında 
kardeş çalışmaları başlamış ama 
yarım kalmış.  
 
Hırvatistan, Yugoslavya’nın ku-
rucusu TİTO’nun ülkesi. Zengin 
ama biraz eski kalmış bir ülke. 
Hırvatistan turizm ülkesi. Bura-
nın en önemli ve tanınan şehri 
Dubrovnik. Tam bir turizm kenti. 
Başkent Zagreb ise ticaretin mer-
kezi. Bu ülkede önemli Türk yatı-
rımları var. Örneğin Kent Bank 
burada onlarca şube açmış. Hava-
limanında TAV’ın belli bir ortak-
lığı var. Tekstil perakendecileri-
miz de burada AVM’leri doldur-
muş durumda. Hırvatistan bir Av-
rupa Birliği ülkesi ama Euro zone 
içinde değil. Yani kendi para bi-
rimleri Kuna’ya kuma getirme-
mişler. Buraya gittiğinizde dik-
katli olun , Euro geçmiyor bura-
da.  
 
Sırbistan, bu ziyaretimizde en son 
gittiğimiz ülke oldu. Ben Sırbis-
tan’a ikinci defa gittim. Sırplara 
ve Sırbistan’a geçmişten tarihi bir 
önyargım hep oldu ama ne yalan 
söyleyeyim burada Türklere çok 
sıcak bir karşılama var. Türkleri 
seviyorlar. Birlikte çalışmaya ha-
zırlar. Sırbistan’da iş yapılır. Bu-
rada MUSİAD kurulmuş. Ayrıca 
Halkbank Sırbistan müdürü Ke-
nan beyin kurduğu bir Sırbistan 
Türkiye işadamları derneği var. 
Bu arada Halkbank burada çok 
güçlü. Otuz kadar şube açmışlar. 
Bence Sırbistan’da çok acil Sır-
bistan-Türkiye Ticaret odası  
(STO) kurulmalıdır. Tıpkı Ti-
ran’daki Arnavutluk-Türkiye Ti-
caret odası, Makedonya’da kısa 
adı MATTO olan Makedonya-
Türkiye Ticaret odası ve Koso-
va’da kısa adı KTTO olan Koso-
va-Türk ticaret odası gibi. Belg-
rad buna hazırdır.  
 
Balkanlarda Türkler var, Türklere 
ilgi var. Balkanlarda ticari potan-
siyel var. Bunlar güzel şeyler. 
Ancak Balkanlarda genel olarak 
gördüğüm şöyle bir olumsuzluk 
var. Bunu Kosova’da da Make-
donya’da da, Hırvatistan, Sırbis-
tan ve Slovenya’da da gördüm.  
Türkiye’de olan o pratiklik yok. 
Leb demeden leblebiyi anlamı-
yorlar. Yavaş ve zorlar. Her şeyi 
hemencecik anlamıyorlar. Eski 
Yugoslavya ve komünizm alış-
kanlığı ve etkisi olabilir. Bizim 
gibi çalışkan da değiller. Ekstra 
mesai ücreti verseniz de mesai 
saatleri dışında çalışmayı hiç sev-
miyorlar. Buralara gelmeden önce 
bunu bilin ve buna hazır olun.  
Sevgili eşim Sevilay hanımla bir-
likte gittiğim bu kısa Balkan zi-
yaretimizde bizlere eşlik eden 
sevgili dostum Altınyıldız firması 
icra kurulu üyesi Sayın Osman 
Çavuşoğlu’na, bizlere nezaketleri 
ve misafirpeverlikleri ile evimiz-
de hissettiren Slovenya Büyükel-
çimiz Sayın Aylin Taşhan’a , Hır-
vatistan Büyükelçimiz Sayın Ba-
bür Hızlan’a , Sırbistan Büyükel-
çimiz Sayın Hami Aksoy’a , sa-
hada bizlerle olan Ticaret müşa-
virlerimiz Sayın Gülçinay Mum-
cu, Sayın Özlem Akalın ve Asu-
man Kılıç hanımefendilere teşek-
kürü borç biliriz. Ayrıca TİKA ve 
Yunus Emre Enstitüsünün çok de-
ğerli koordinatör ve temsilcileri-
ne şükranlarımızı sunuyoruz. 
Hepsine çok teşekkür ediyoruz.

Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman 
yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı 
güzergahta, geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne 
(Marş Mira) katılacak grup başkent Saraybosna'dan hareket etti

SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan’da 11 Tem-
muz’da yapılacak erken 
parlamento seçimine ka-

tılacak 22 siyasi parti ve koa-
lisyonun kampanyası başladı. 
Ülkenin 240 üyeli 46. dönem 
parlamentosunun milletvekil-
lerinin belirleneceği seçime 
kayıtlı 6 milyon 790 seçmen 
katılabilecek. Bu seçimde yurt 
içinde ve dışında kurulacak 
büyük seçim yerlerinde ilk 
kez makineyle oy kullanıla-
cak. Seçmenler, aday siyasi 
parti ve koalisyonların arasın-
da tercih yaparak ya da sade-
ce katılım oranı için kayda ge-
çecek "Kimseye destek vermi-
yorum" isimli haneyi işaretle-
yip oy kullanabilecek. Seçim 
yasası dolayısıyla 4 Tem-
muz'daki parlamento seçimin-
de Türkiye'de yaşayan çifte 
vatandaşlar sadece 35 yerde 
oy kullanabilmişti. Söz konu-
su yasada yapılan değişiklikle 
Türkiye, İngiltere, ABD ve Ka-
nada gibi Avrupa Birliği (AB) 
üyesi olmayan ülkelerde en 
çok 35 seçim yeri açılabilmesi-
ni öngören madde kaldırılmış-

tı. Yasadaki son düzenlemeye 
göre ise Türkiye ve AB'nin dı-
şındaki ülkelerde kurulacak 
sandık sayısı konusunda sınır-
lama getirilmeyecek. 11 Tem-
muz'da yapılacak seçimde 
yurt dışında kurulacak toplam 
seçim yeri sayısının 600'ü aş-
ması bekleniyor. 
 

6 PARTİ 
 
Son kamuoyu araştırmaları se-
çimde 6 parti ve koalisyonun 
parlamentoya yüzde 4 giriş 
barajını aşabileceğini gösteri-
yor. Anketler, 6,9 milyonluk 
ülkede yaşayan yaklaşık 1 
milyon Türk ve Müslüman'a 
karşı nefret ve düşmanlığa da-
yalı siyaset yürüten ırkçı ve 
aşırı milliyetçi partilerin “Bul-
gar Vatanseverleri” isimli koa-
lisyon kurmalarına rağmen bu 
seçimde de barajın altında ka-
lacaklarını gösteriyor. 
Ülkede 4 Nisan'da yapılan ve 
maliyeti 34 milyon Euro’yu 
bulan bir önceki seçim sonu-
cunda parlamentoya katılan 6 
siyasi güç, hükümet kurama-
mış ve sadece 9 oturum yapa-
bilmişti. (AA)

BÜTÜN 
PARTİLER 

SEÇİME 
ASILACAK

Bojilov’dan seçim ziyareti
BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bulgaristan’ın Bursa Kon-
solosu Veselin Bojilov ve 
Bursa Ticarî Ataşesi Lü-

bomir Lübenov, Mustafake-
malpaşa’yı ziyaret ederek, 11 
Temmuz’da ülkesinde yapıla-
cak seçimler öncesi sandık ku-
rulması kararı verilen Nilüfer 
Hatun Meslekî ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nde 
incelemelerde 
bulundu. BAL-
GÖÇ Mustafake-
malpaşa Şube 
Başkanı Hüseyin 
Arslan ve yöne-
tim kurulu üyele-
rinin refakat etti-
ği Bojilov ve Lü-
benov’un seçim 
güvenliği hakkın-
da taleplerini dile 
getirdiği ziyaret-
te, oy verme işlemi sırasında 
yapılacak resmî uygulamalar 
değerlendirildi. www.timebal-
kan.com’un haberine göre; 
Balkan Göçmenleri Kültür ve 

Dayanışma Derneği (BAL-
GÖÇ) öncülüğünde yapılan 
çalışmalar neticesinde, Bulga-
ristan’da 11 Temmuz’da yapı-
lacak genel seçimlerde Musta-
fakemalpaşa’da ilk kez sandık 
kurulması kararı alındı. Türki-
ye genelinde 25 bin, Bursa’da 
ise 6 bini aşkın çifte vatandaş 
oy kullanacak. Güvenlik ted-
birlerinin masaya yatırıldığı zi-

yarette, Nilüfer 
Hatun Meslekî 
ve Teknik Ana-
dolu Lisesi Mü-
dürü Bedrettin 
Katmer’den 
okulun özellikle-
ri hakkında bil-
giler alan Bejilev, 
BAL-GÖÇ Şube 
Başkanı Hüseyin 
Arslan’la da gö-
rüşmelerde bu-
lundu. Buna gö-

re, Emniyet Müdürlüğü ekip-
lerinin de görev alacağı oy ver-
me işlemi, 11 Temmuz Pazar 
günü 07.00-20.00 saatleri ara-
sında yapılacak.

Çamerya Katliamı Üsküp’te unutulmadı



PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Cumhurbaşkanlığından 
yapılan yazılı açıklama-
ya göre, Osmani Stolten-

berg'e Kuzey Atlantik İttifakı-
nın Kosova'nın özgürlüğünde-
ki kararlı rolü, Kosova Gücü 
(KFOR) birlikleri aracılığıyla 
barışçıl ve güvenli bir ortama 

yapılan katkısı ve KFOR'un Ko-
sova Güvenlik Gücü'ne (FSK) 
verdiği eğitim desteğinden do-
layı teşekkür etti. Osmani, 
FSK'nın orduya geçiş sürecinin, 
NATO'nun bir parçası olmaya 
layık olacak şekilde İttifakın 
standartlarına uygun olarak 
yürütüldüğünü kaydetti. Koso-
va'nın geleceğinin Avrupa Bir-
liği, NATO ve Birleşmiş Millet-

ler'de olduğunu ifade eden Os-
mani, "NATO'ya üye olmak 
için özveriyle çalışıyoruz. Bu 
örgütün, Kosova'yı tanımayan 
NATO üyeleri de dahil desteği-
ne ihtiyacımız var." dedi. Gö-
rüşmede, Rusya'nın Balkan-
lar'daki etkisine yönelik tehli-
keye de dikkati çeken Osmani, 
Kosova'nın İttifak'a üyeliğinin 
önemini vurguladı. Bu arada, 

Stoltenberg, Osmani ile görüş-
mesi öncesinde KFOR'un baş-
kent Priştine'deki merkezini zi-
yaret etti, burada komutan 
Franco Federici ile bir araya 
geldi. Kosova Başbakanı Albin 
Kurti ile de görüşen Stolten-
berg'in, Sırp Listesi Başkanı ve 
Topluluklar ve Geri Dönüş Ba-
kanı Goran Rakic ile de bir ara-
ya gelmesi bekleniyor. (AA)

4 Kosova Haberleri 5 Temmuz 2021 
Pazartesi

ADANA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Adana’da “Uluslararası 
Kosova Paneli” gerçek-
leştirildi. Adana Büyük-

şehir Belediyesi ile Seyhan Bele-
diyesi’nin birlikte organize ettiği 
Uluslararası Kosova Paneli, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’nun zoom üzerinden 
canlı bağlantısıyla Adana’da 
gerçekleştirildi. Toplantıya canlı 
bağlanan Kılıçdaroğlu, Balkanla-

rı çok önemsediklerini ve bu ne-
denle www.haberler.com’a göre; 
CHP’de Balkan Masası oluştur-
duklarını belirterek, uluslararası 
panelin Adana’da düzenlenme-
sinin mutluluk verici olduğunu 
söyledi. Başkan Zeydan Kara-
lar’a katkılarından dolayı teşek-
kür eden Kılıçdaroğlu, panelin 
sonuçlarının kitaplaştırılmasını 
istedi. CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu, 11 Tem-
muz’da Bulgaristan’da yapıla-

cak seçimlerde oy kullanma hak-
kı olanlara, oylarını mutlaka kul-
lanmaları çağrısında bulundu. 
Adana Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Zeydan Karalar, “Gördük-
leri zulüm karşısında ata yurtla-
rını terk ederek Türkiye’ye gel-
mek zorunda kalan kardeşleri-
miz ana yurdunuza hoş geldi-
niz! Kalplerinde her zaman va-
tan, Mustafa Kemal Atatürk sev-
gisi olan kardeşlerimiz sizlerle 
gurur duyuyoruz” dedi.

ADANA’DA ULUSLARARASI  
KOSOVA PANELİ YAPILDI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova ziyareti kapsa-
mında Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,  
Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü 
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ROMA’DAN  
Belgrad-Priştine  
diyaloğuna destek 
BELGRAD  
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İtalya Dışişleri Bakanı Lui-
gi Di Maio, Avrupa Birliği 
(AB) ara buluculuğunda 

devam eden Belgrad-Priştine 
Diyaloğuna Brüksel'in 
ABD'nin katkılarıyla sundu-
ğu desteğin iki taraf için de 
tarihi bir fırsat olduğunu 
söyledi. Di Maio, resmi te-
maslarda bulunmak üzere 
geldiği Sırbistan'ın başkenti 
Belgrad'da mevkidaşı Nikola 
Selakovic ile ortak basın top-
lantısı düzenledi. AB ara bu-
luculuğunda devam eden 
Belgrad-Priştine Diyaloğuna 
Brüksel'in ABD'nin katkıla-
rıyla sunduğu desteğin iki 
taraf için de tarihi bir fırsat 
olduğunu ifade ederek, İtal-
ya'nın diyaloğun devam et-
mesine destek verdiğini söy-
ledi. Belgrad'ın ardından Ko-
sova'nın başkenti Priştine'yi 

ziyaret edeceğine işaret eden 
Di Maio, Sırbistan'ın AB üye-
lik sürecini hızlandırması ge-
rektiğini belirtti. Di Maio, 
Sırbistan'ın AB üyelik süre-
cinde başarılı ilerleyebilmesi 
için büyük bir potansiyele 
sahip olduğunu söyleyerek, 
"Sırbistan için zor bir yol. 
AB'nin Batı Balkanlar'da ge-
nişleme politikası stratejik 
önceliğimizdir. İtalya'nın 
desteğini her zaman hissede-
bilirsiniz" dedi. 
Selakovic de Sırbistan'ın böl-
gede istikrar ve barışın sağ-
lanmasında kilit rol oynadı-
ğını ifade ederek, "Belgrad-
Priştine Diyaloğunda makul 
ve mantıklı bir çözümün bu-
lunmasından yanayız." diye 
konuştu. İtalyan Bakan Di 
Maio, Belgrad'daki temasları 
kapsamında, Cumhurbaşka-
nı Aleksandar Vucic ve Baş-
bakan Ana Brnabic ile bir 
araya geldi. (AA)

Bakan Damka'dan ATO Başkanı Baran’a ziyaret
ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Bölgesel Kalkınma 
Bakanı ve Demokratik Türk 
Partisi Genel Başkanı Fik-

rim Damka, Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Kosova 
Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, 
ATO'yu ziyaretinde Kosova’nın 
kalkınmasını hızlı ve sağlam yapa-
bilmek için çalışmalar gerçekleştir-
diklerini ve bu süreçte Türkiye’yi 
hep yanlarında gördüklerini söyle-
di. Bakan Damka, hâlihazırda 
Türk şirketlerinin Kosova’da hava-

limanı ve enerji alanlarında yatı-
rımları bulunduğunu, Ziraat Ban-
kası, İş Bankası ve TEB’in de Koso-
va’da hizmet verdiğini belirtti. 
Türkiye’nin desteğinin devam et-
mesi arzusunda olduklarını söyle-
yen Damka, “Türkiye, Kosova’nın 
savaş sırasında da, sonrasındaki 
yapılanma sürecinde de, kalkınma 
sürecinde de yanında olduğunu 
her zaman hissettirdi. Şimdi bu-
nun devamını getirmek arzusun-
dayız. Genç bir ülke olarak her za-
man desteğe ihtiyacımız var. Siz-
lerden destek gördüğümüz sürece 
sırtımız yere gelmez” dedi. 
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OHRİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk Başbakanı 
Edi Rama, Avrupa 
Birliği'nin (AB) Batı 

Balkan ülkeleri ile üyelik 
müzakerelerine başlamama-
sını eleştirerek, AB'dekilerin 
kendilerinden daha fazla bu-
nalımda ve öfkeli olduğunu 
söyledi. Arnavutluk Başba-
kanı Edi Rama, Kuzey Ma-
kedonya Başbakanı Zoran 
Zaev, Kosova Başbakanı Al-
bin Kurti ve Sırbistan Başba-
kanı Ana Brnabic, Kuzey 
Makedonya'nın Ohri şehrin-
de düzenlenen Prespa Diya-
log Forumu'nun ikinci gü-
nünde katıldıkları "AB ve 
ABD arasında Batı Balkan-
lar'a yönelik sinerjinin yeni-
den sağlanması" oturumun-
da konuştu. Rama, ülkesinin 
üyelik müzakerelerine başla-
ması konusunda AB tarafı-
nın karar verme eksikliğine 
değinerek, bunun artık ken-
disinde bir iz bırakmadığını 
söyledi. AB ile ilişkilerini bir 
düğüne benzeten, "gelinin 
birinci ve ikinci kez ortaya 
çıkmamasının ardından orta-
ya çıktığı takdirde artık dü-
ğün organize etmeyecekleri-
ni" kaydeden Rama, "Avru-
pa’dan gelen kişilere artık 
şunu demeye ihtiyacımız 
yok: ‘Dinleyin, bizi almazsa-
nız, başkası alır, üçüncü bir 
aktör bize gelir’" diye konuş-
tu. Rama, AB'ye hakaret içe-
ren ifadelerle benzetmede 
bulanarak şöyle devam etti: 
"Hayır! Unutun! Artık 'öfke-
liyiz, bunalımdayız' şeklinde 

kendimi ifade etmek istemi-
yorum. Hayır öfkeli değiliz, 
bunalımda değiliz, onlar, 
Avrupa Birliği'ndekiler biz-
den daha fazla bunalımda, 
daha fazla öfkeli. Bu yüzden, 
öfke ve bunalım hakkında 
konuşmayalım."  
 
ALAYCI TEŞEKKÜR 

 
Sırbistan Başbakanı Brnabic 
de Arnavut mevkidaşının 
ifadeleriyle bağlantılı olarak 
artık öfke ve bunalım duy-
gularının üstesinden geldik-
lerini vurguladı. Artık ken-
dilerinde bir kurtuluş duy-
gusu bulunduğunu belirte-
rek bu yüzden alaycı bir şe-
kilde AB'ye teşekkür eden 
Brnabic, "Şu anda bunalım-
da, öfkeli olan sizsiniz, buna-
lımda-öfkeli ve sonra hiçbir 

şey beklemiyorsunuz ve öz-
gürsünüz. Bence hepimiz 
böyle hissediyoruz, bu mü-
kemmel bir his ve biz buna 
AB olmadan sahip olmaya-
caktık. Bunun için çok teşek-
kür ederiz!" diye konuştu. 
Bölge ülkelerinin buna karşı-
lık olarak daha fazla bölgesel 
iş birliğine odaklandıklarını 
dile getiren Brnabic, bölge 
ülkelerinin insanlarının ya-
şam kalitesini artırmak için 
birlikte yapabilecekleri şey-
ler olduğunu aktardı. 
 

‘YİNE DE AB’ 
 
Kosova Başbakanı Kurti de 
AB'nin Kuzey Makedonya 
ve Arnavutluk ile müzakere-
leri başlatmamasından dola-
yı ülkesinin hayal kırıklığına 
uğradığını aktararak, AB'nin 

tek alternatif olduğunu yine-
ledi. Vatandaşlarına vize ser-
bestisi verilmeyen tek ülke 
olarak hayal kırıklığını tama-
men anladıklarını dikkati çe-
ken Kurti, "Fakat, güç ve sa-
bır göstermeliyiz. Ne ülkele-
rimizin ne vatandaşlarımızın 
ne de bölgemizin çıkarlarına 
hizmet etmeyen acele karar-
lar almamalıyız. Evet, AB ya-
vaş. Evet birlikten yoksunlar 
ancak yine de AB bizim en 
iyi umudumuz ve dürüst ol-
malıyım ki, sahip olduğu-
muz tek alternatif. Başka bir 
seçeneğimizin olmadığından 
değil çünkü doğal olarak 
oraya aitiz" değerlendirme-
sinde bulundu. Balkan ülke-
leri arasında belirsizliğe ve 
bölünmeye sebebiyet vere-
cek "Mini Schengen" gibi ini-
siyatiflerden dolayı bölge ül-

kelerinin sorumluluktan ka-
çınmaması gerektiğini ifade 
eden Kurti, Kosova'nın bu 
inisiyatifi şiddetle reddettiği-
ni, AB'ye duyulan memnuni-
yetsizliklerin NATO'yu be-
ğenmeyen ve Rusya Fede-
rasyonu'nu kabul eden ülke-
ler tarafından araçsallaştırıl-
maması gerektiğini vurgula-
dı. Ev sahibi konumundaki 
Kuzey Makedonya Başbaka-
nı Zaev ise transatlantik bağ-
lar güçlü olduğunda Batı 
Balkanlar'ın güçlü ve istik-
rarlı olduğunu belirtti. 
AB'nin öncelikler, kriterler 
veya üyelik tarihleri koyabi-
leceğini söyleyen Zaev, an-
cak coğrafi konumu, kültürü 
ve Avrupa kimliği ile Avru-
pa'nın geleceğini belirleye-
meyeceğini sözlerine ekledi. 
(AA)

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama:"Avrupa’dan gelen kişilere artık şunu demeye ihti-
yacımız yok: Dinleyin, bizi almazsanız, başkası alır, üçüncü bir aktör bize gelir" dedi

Batı Balkan liderlerinden  
AB'ye sert eleştiri geldi

YTB, GURBETÇİLERİ SIRBİSTAN  
SINIR KAPILARINDA KARŞILIYOR

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB), 

yurt dışında yaşayan ve 
tatillerini ana vatan Türki-
ye’de geçirmek için kara 
yoluyla memleket yoluna 
çıkan Türk vatandaşlarını 
bu yıl da Sırbistan sınır 
kapılarında karşılıyor. 
YTB'den yapılan açıkla-
maya göre, yaz sezonu-
nun gelmesiyle izin ve ta-
tillerini ana vatan Türki-
ye’de memleketlerinde ge-
çirmek isteyen, büyük ço-
ğunluğu Avrupa’da yaşa-
yan vatandaşların kara 
yolu yolculukları başladı. 
Her yıl Türk vatandaşları-

nın seyahatlerinin güvenli 
ve huzurlu geçmesi için 
çalışmalar yürüten YTB, 
Dışişleri ve İçişleri bakan-
lıkları iş birliğinde önceki 
yıllarda başlatılan sınır 
ötesi karşılama faaliyetle-
rine bu yıl da devam etti. 
Faaliyetler kapsamında 
Türk polisi ve Türkçe-
Sırpça bilen YTB persone-
li,  Sırbistan sınır kapıla-
rında Avrupa ülkelerin-
den Türkiye’ye seyahat 
eden vatandaşlara yar-
dımcı olmak için göreve 
başladı. YTB personeli ve 
Türk polisi, ana vatan yo-
lundaki vatandaşların ge-
reksinimlerini karşılama-
nın yanı sıra seyahat gü-
venliği için hatırlatmalar-
da bulunuyor. (AA)

Konya Karatay, Novi Grad’la kardeş oldu
SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Konya'nın Karatay Beledi-
yesi ile Bosna Hersek'in 
başkenti Saraybosna'daki 

Novi Grad Belediyesi arasında 
kardeş belediye protokolü imza-
landı. Novi Grad Belediye Başka-
nı Semir Efendic, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgını başla-
madan önce Saraybosna ile Kon-
ya'daki belediyeler arasındaki iş 
birliği potansiyelinin ele alındığı-
nı aktardı. Konya ile Saraybos-
na'nın kardeş şehir olduğunu 
anımsatan Efendic, "Bugün Kon-
ya'nın belediyelerinden biriyle 
kardeş belediye protokolü imza-
ladık. Konya'nın, Saraybosna ve 
Bosna Hersek'e bir bağlılığı oldu-

ğunu biliyoruz, Aliya İzzetbego-
viç Camisi, Haris Silayciç Parkı 
da bu bağlılığın örneklerinden-
dir." diye konuştu. 
Konya halkının Bosna Hersek'te 
1992-1995 yılları arasında yaşa-
nan savaş sırasında Bosna Her-
sek'e çok destek olduğunu vur-
gulayan Efendic, söz konusu 
protokol sayesinde ortak somut 
projelerin de hayata geçirilmesi 
temennisinde bulundu. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca da 
çok önemli bir protokole imza at-
tıklarının altını çizerek, Konya ile 
Bosna Hersek arasında çok ciddi 
ve güçlü bağların olduğuna dik-
kati çekti. Mevlana şehrinden 
geldiklerini belirten Kılca, "Bura-
daki (Saraybosna'daki) Mevlevi-
hane 1462 yılında kurulmuş. O 

günden bu yana Konya ile Bosna 
arasında bir kardeşlik bağı var. 
Kardeşlik köprüsü var. Biz bu 
bağı, bu köprüyü daha da güç-
lendirmeye geldik." dedi. Mevla-
na'nın öğretileri olan barış, kar-
deşlik, sevgi, vefa ve sabrın, dün-
yaya Mevlevihaneler aracılığıyla 
yayıldığını vurgulayan Kılca, "İş-
te biz de burada, bu kardeşleri-
mizle kültürel, sosyal ilişkileri-
mizi geliştirmek anlamında bir 
kardeşlik protokolü imzaladık. 
İnşallah Türkiye ile Bosna arasın-
daki güçlü bağ, Konya ile Novi 
Grad arasındaki güçlü bağlarla 
daha da güçlenecek." ifadelerini 
kullandı. Kılca, ilerleyen dönem-
de Novi Grad Belediyesi ile gü-
zel projelere imza atacaklarına 
inandığını sözlerine ekledi. (AA)

İsmet ARAS

SESSİZ ÇIĞLIK 
(ÇOCUK TACİZLERİ) 

-1-

Gün geçmiyor ki her gün gerek basın-
dan gerekse medyadan çocuklara 
yönelik taciz haberleri duymayalım 

son günlerde bu içimizi acıtan haberleri 
sıkça duymaya başladık aslında taciz deyi-
minin açılımı tecavüzdür. Tecavüze uğra-
yanların yaşlarının küçük olması (çocuk) 
nedeniyle pedagogların önerileri ve yasa ya-
pıcının (yasama organı TCMM) çalışmaları 
sonucu hukuk diline(literatürüne)taciz ola-
rak girmiştir. Aslında taciz olayları bilinen-
den daha çoktur bize yansıyan güvenlik 
güçlerine bildirilen adliye kayıtlarına geçen 
ve basına yansıyanlardır. Yoksa tablo daha 
vahimdir. Genel olarak baktığımızda toplu-
mumuzun büyük bir bölümü kapalı ve gele-
neklere göre yaşamını sürdüren bir 
toplumdur. Yaşanan acı olay iki kişi arasında 
geçtiği için çocuğun korkması nedeniyle,  
üçüncü kişi haberdar olmadığından, “kimse-
nin yüzüne bakamayız”, ”çocuk hayal kuru-
yor” veya başkaca nedenlerle gizlenmekte 
toplum tarafından duyulmamaktadır. 
          ÇOCUĞA CİNSEL TACİZ:  Bir ye-
tişkinin kendi cinsel istek ve hazzı için ço-
cuğu araç olarak kullanmasıdır.  
CİNSEL İSTİSMAR: Çocuğun bedenine 
dokunarak da olabilir dokunmayarak da. 
Yani, çocuğun özel bölgeleri dediğimiz; 
göğsüne, kalçasına, genital bölgesine, du-
daklarına dokunmak, okşamak, öpmek gibi 
eylemleri içerebilir. Ayrıca, bu eylemleri ye-
tişkin, çocuktan kendisine yapmasını da is-
teyebilir. Dokunmanın olduğu en ileri aşama 
olan çocukla cinsel ilişkide bulunma yani te-
cavüz durumlarıyla da karşılaşabiliriz.  
DOKUNMA OLMAKSIZIN CİNSEL İS-
TİSMAR: Çocuğa pornografik materyaller 
izletmek, teşhircilik yapmak, röntgencilik 
yapmak, çocukla açık saçık konuşarak ço-
cuğu tahrik etmeye çalışmak, açık-saçık fık-
ralar anlatmak, çocuğu müstehcen yayınlara 
konu etmek, çocuğa açık-saçık fotoğraflar 
göstermek, çocuğu fuhuşa itmek gibi eylem-
lerle gerçekleşir.  
TACİZE UĞRAYAN ERKEK ÇOCUK-
LARDA BELİRTİLER. 
1- Maço “sert erkek” kimlik benimser 
 Etrafındaki ahlak kurallarını, olayları, duy-
guları hafife alma eğilimi içine girer. Onun 
için ahlak kuralları ne kadar hafife alınırsa, 
kendisinin de o kadar az yargılanacağını ve 
vicdan azabı duyacağını düşünür. Yürüyüşü 
farklılaşır, zevkleri farklılaşır, konuşma ve 
konuşurken kullandığı kelimelerin aksanı 
farklılaşır. İletişimde süreklilik değil, kesik-
lik vardır. Karşısındaki kişiyi terslemek, 
azarlamak, hafife almak ve dalga geçmek 
taciz yaşamış erkek çocuklarda en belirgin 
özelliklerdir. 
2- Agresif olur 
     Hırçınlaşmaya, çevresine zarar vermeye 
başlar. Çocuk akıl olarak tacize uğradığını 
bilir, duygu olarak bunu kabullenemez. Bu 
uyumsuzluğu da dışa vurur. 
3- Oyun arkadaşı olarak erkek çocukları 
tercih eder 
Tacizin erkek çocuklarda bıraktığı en derin 
iz, kimlik bunalımıdır. Kendisinin hala 
erkek olduğunun vurgusunu yapmaya gayret 
eder. En belirgin davranışı, kız çocuklarla 
olan irtibatını kesme isteğidir. Sanki kız ço-
cuklarla oynadığında veya onların arasında 
görüldüğünde kendisinin yaşadığı olaylar 
ortaya çıkacakmış gibi endişe taşır. Ayrıca 
kendisinin kız gibi olmadığını, onların farklı 
kendisinin çok farklı olduğunu kendisine is-
pata çalışır. 
TACİZE UĞRAYAN KIZ ÇOCUKLA-
RINDA BELİRTİLER: 
1- İçine kapanır 
Kendini sorgular. Kendinin de bu olayda 
pay sahibi olduğunu, suçlu olduğunu düşü-
nür. Bir türlü kendi masumiyetini ve suçsuz-
luğunu kabullenemez. Tüm bu yargılamalar 
sırasında sessiz ve sakin bir ortam arar. Bu 
düşüncelerden yorulduğu için çok defa uyu-
mak ister. 
2- Depresif olur. 
Kendisine karşı acımasızdır. Dışarıdan ken-
disine yöneltilecek eleştirileri kaldıramaya-
bilir. Çocuk, içine kapanmıştır ama içinde 
yaşadığı depremden kimsenin haberi olma-
yabilir. Bu nedenle çocuğun dış görünüşüne 
aldanıp onu sakin ve huzurlu zannetmek 
hata olur. Kendisine karşı hissettiği öfkeyi, 
dışarıdan gelen eleştirilerle birleştirdiğinde 
ortaya çok çabuk intihar düşüncesi çıkabilir. 
3- Oyun arkadaşı olarak erkek çocukları 
tercih eder 
Cinsel tacize uğramış kız çocukları oyun ar-
kadaşı olarak erkek çocukları tercih eder. 
Erkeklerin hala güvenilir olabileceğini ken-
dine ispat etmeye çalışır. Sorunun bütün er-
keklerde değil, bazılarında olabildiğine 
kendini inandırmaya çalışır. Erkekleri te-
mize çıkarabilecektir. Erkek çocuklarla be-
raberliği sırasında taciz anında yaşadığı 
anormallikleri görmemek kız çocuğunu ra-
hatlatır. 
4- Kimliğini değiştirme eğilimindedir 
Yaşadığı o ana ait dönemi hafızasından 
silme gayreti içindedir. Tacizi yaşadığı za-
manki kıyafetlerinden saç şekline kadar, 
oturup kalkmasına kadar birçok davranışını 
değiştirir. Yaşa bağlı olmakla beraber, anne-
sinin arkadaşlarıyla oturmak ister. Olgun 
yaştaki kadın kıyafetlerini tercih eder. 
 
DEVAM EDECEK... 
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Tarihte başta 
Osmanlı Dev-
leti olmak 

üzere birçok devlete 
ev sahipliği yapan 
Balkanlar, özellikle 
Yugoslavya Fede-
rasyonu’nun dağı-
lışı sonrasında 
günümüzdeki en 
son halini alsa da, 
mevcut sınırları 
kabul etmeyen bazı 
görüşleri de içinde 
barındırıyor. Bu gö-
rüşler kamuoyuna iki şekilde 
yansıyor. Birincisi Balkan-
larda devletlerarasında süre 
gelen siyasi krizlerdir. Sırbis-
tan’ın Kosova’nın bağımsızlı-
ğını tanımaması buna örnek 
olarak verilebilir. İkincisi ise 
kapalı kapılar arkasında çizil-
meye çalışılan haritalar ve 
milliyetçi iddialar ile senaryo-
lardır. Bunlara örnek olarak 
ise; Arnavutluk ile Koso-
va’nın bir gün birleşeceği, 
Bosna-Hersek’teki Sırp Cum-
huriyeti’nin Sırbistan’a katıla-
cağı söylentileri verilebilir. 
Yukarıda bahsedilen senaryo-
lara bir yenisi de geçtiğimiz 
haftalar da eklendi. Arnavut-
luk Başbakanı Edi Rama, Slo-
ven Mevkidaşı Janez Jansa 
tarafından bir harita önerildi-
ğini iddia etti. Bu haritanın 
Avrupa Konseyi tarafından 
da incelendiği iddia ediliyor. 
Harita ile Balkanlarda Sırplar, 
Hırvatlar ve Arnavutların 
sınır sorunlarının çözüleceği 
savunuluyor. 
Harita her şeyden önce Arna-
vutluk, Sırbistan ve Hırvatis-
tan’ın topraklarını 
genişletmesini öngörüyor. 
Haritaya göre; ilk olarak Hır-
vatistan’a Bosna-Hersek’in 
güneyinde bir bölge verilmiş 
ve Bosna’nın denizle olan 
bağlantısının da kesilmiş ol-
duğu görülüyor. İkinci olarak 
Sırbistan’a ise Kosova’nın ku-
zeyinde bir bölge ile Bosna-
Hersek’in Sırp 
Cumhuriyeti’nin verildiği an-
laşılıyor. Son olarak Arnavut-
luk’a ise Kosova’nın tamamı 
ile Kuzey Makedonya’nın Ba-
tı’sının verilmesi planlanıyor. 
Arnavutluk’a verilmesi plan-
lanan Kuzey Makedonya top-
raklarında ise Arnavutların 
nüfus açısından kuvvetli ol-
duğu vurgulanıyor. Harita ile 
ilgili senaryoda Bosna-Her-
sek’teki olası paylaşım pla-
nıyla Dayton Antlaşmasının 
getirdiği sorunlarında çözüle-
ceği ifade ediliyor. 
  

DEĞİŞİKLİK  
SENARYOLARI 

 
Balkanlarda harita değişikliği 
senaryoları tabii olarak yeni 
değil. Uzun yıllardır birçok 
devletin daha büyük olma ha-
yali kamuoyu önünde olmasa 
da çeşitli kesimlerce dile geti-
riliyordu. Nitekim Balkan-
larda en çok duyulan 
söylemler; Büyük Arnavut-
luk, Büyük Sırbistan, Büyük 
Hırvatistan ve benzerleridir. 
Bugün Yunanistan, Bulgaris-
tan ve hatta Karadağ’ın bile 
topraklarını genişletme hayali 
taşıdığı inkâr edilememekte-
dir. İlk olarak Arnavutlar; Ar-

navutluk ve Ko-
sova gibi kurucu 
oldukları devletle-
rin dışında, Kuzey 
Makedonya, Kara-
dağ ve Yunanistan 
gibi birçok ülkede 
önemli bir diaspo-
raya sahiptir. 
Bunun neticesinde 
özellikle Kosova’lı 
Arnavutların Ar-
navutluk ile bir-
leşme hayali 
herkesçe bilinen 

bir realite denebilir. İkinci 
olarak bugün Sırbistan dı-
şında Bosna Sırp Cumhuri-
yeti, Kosova gibi birçok 
ülkede de Sırplar yaşamakta-
dır. Sırplar da özellikle Bosna 
Sırp Cumhuriyeti’nin Sırbis-
tan ile birleşme arzusunu ta-
şımaktadır. Üçüncü olarak 
Hırvatlar da Hırvatistan ile 
Bosna’daki Hırvat bölgeleri-
nin birleşmesini istemektedir. 
Balkanlardaki sınır değişikliği 
senaryolarının sadece Balkan 
ülkelerince dile getirildiğini 
söylemek yetersiz kalacaktır. 
Nitekim başta AB olmak 
üzere ABD ve Rusya’da bu 
senaryolar üzerine kafa yor-
maktadır. Örneğin Rus Ulus-
lararası İlişkiler Konseyi 
(RIAC) tarafından Balkanlarla 
ilgili Balkan Konseyi, Daimi 
Balkan Konferansı ve Balkan 
Birliği gibi senaryolar üzerine 
çalışıldığı bilinmektedir. 
İlk olarak şunu kabul etmek 
gerekir ki Balkanlardaki sınır 
değişikliği ve revizyonist ta-
lepler sadece masa başı senar-
yolardan ibaret değildir. Bazı 
toplumların bu değişiklikleri 
arzuladığını kabul etmek ge-
rekmektedir. Bu nedenle bu 
tür senaryoların yapay olma-
dığını söylemek gerekir. 
Ancak tarihte sınırlar hep 
kanla değişmiştir. Bu sefer 
kansız olması için ciddi bir 
uluslararası uzlaşıya ihtiyaç 
duyulmaktadır. Uzlaşının ya-
nında akılcılığa ve hakkani-
yete de ihtiyaç 
bulunmaktadır. 
Konuşulan senaryolara göre; 
yarın Bosna-Hersek ve Kuzey 
Makedonya bölünecek dev-
letler gibi görülmektedir. 
Akla bu nedenle bazı sorular 
gelmektedir; 
-          Bu devletler ve halkları 
bunu neden kabul etsinler? 
-          Bosna-Hersek’in bölün-
mesi oldu bittiye mi getirile-
cek? 
-          Kuzey Makedonya sa-
dece Avrupa Birliği (AB) üye-

liği karşılığında bölünmeyi 
kabul edecek mi? Kabul et-
mezse AB’ye alınmayan bir 
Kuzey Makedonya ekonomik 
olarak daha ne kadar ayakta 
kalabilecek? 
-          Arnavutluk, Sırbistan 
ve Hırvatistan topraklarını 
arttırırken Karadağ, Yunanis-
tan, Bulgaristan buna neden 
sessiz kalsınlar? Öyle ki Kara-
dağ ve Yunanistan’da da 
ciddi bir Arnavut diaspora 
mevcut olup, bu ülkeler Ar-
navutluk’un genişlemesini 
kendilerine tehdit kabul ede-
ceklerdir. 
-          AB’nin ve ABD ile 
Rusya gibi aktörlerin sınır da-
yatmaları ve baskıları Balkan 
ülkelerini ne gibi ittifak mo-
dellerine itebilir?   
Bütün soruların cevapları 
ilerleyen haftalarda görüle-
cektir. Senaryolar hayata geç-
mezse de Balkanlardaki 
büyük devlet hayallerinin 
sıcak bir savaşa dönüşmeye-
ceğinin garantisi yoktur. Geli-
nen noktada Balkanlardaki 
tüm devletleri memnun ede-
cek bir haritanın kabulü çok 
zor görülmektedir. Harita de-
ğişiklikleri olursa da daha as-
gari şartlarda 
gerçekleştirilebilir. 
Türkiye Cumhuriyeti devleti 
bağımsızlıklarını kazandıkla-
rından beri tüm Balkan dev-
letlerinin ve toplumlarının 
refahını ve bölgede kalıcı is-
tikrar ile barışı sonuna kadar 
savunmuştur. Hâlihazırda 
Türkiye Balkanlardaki tüm 
devletlerin toprak bütünlü-
ğünü savunmaya da devam 
etmektedir. Ancak olası sınır 

değişikliği gündemi de yakın-
dan takip edilmelidir. Mevcut 
senaryolara göre dış politi-
kada Türkiye tarafından çe-
şitli ölçek planlarda hazır 
edilmelidir. Ayrıca Türkiye 
bu hususta karar verici dev-
letlerden biri olmalıdır. 
 

TÜRKİYE İÇİN TEH-
DİT 

 
İlk olarak şunu söylemek ge-
rekir ki; Balkanlarda Arna-
vutluk, Kosova, Kuzey 
Makedonya ve Bosna-Hersek 
ile Sırbistan Türkiye’nin 
bölge politikasında önemli bir 
yer tutmaktadır. Konuşulan 
senaryolara göre “Büyük Ar-
navutluk” ile “Büyük Sırbis-
tan” devletlerinin kurulması 
Türkiye için tehdit olmaya-
caktır. Mevcut haliyle de 
güçlü haliyle de Sırbistan ko-
nusunda Türkiye için her 
zaman önemli kabul edilen 
bazı hususlar mevcuttur. 
Bunlar; Sırplarla Arnavut ve 
Boşnak’lar arasında bölgede 
herhangi bir sıcak çatışma ya-
şanmaması, paramiliter grup-
lar yetiştirilmemesi, Türkiye 
ile ekonomik ilişkilerin artan 
oranda güçlendirilmesidir. 
Arnavutlar ise tarih boyunca 
Türklerin Balkanlardaki en 
güçlü müttefiklerinden biri 
olmuştur ve olmaya da 
devam etmelidir. “Büyük Ar-
navutluk” demek Balkan-
larda etkisi artacak da bir 
Türkiye demektedir. Bu nok-
tada Türkiye Arnavutluk ile 
olan ittifak modellerini de art-
tırmalıdır. 
Büyük Arnavutluk ve Büyük 

Sırbistan dışında diğer 
önemli hususlar da bölgede 
yaşayan Türklerin ve Türk 
kökenli topluluklar ile Boş-
nakların durumudur. İlk ola-
rak Türkiye Balkanlarda 
yaşayan Türklerin ve Türk 
kökenli toplulukların en 
temel garantörlerinden biri 
olup bu misyonunu sürdür-
meye devam edecektir. İkinci 
olarak ise Bosna-Hersek’in 
bölünmesi Türkiye’nin ko-
layca kabul edebileceği bir 
konu değildir. Bu hususta 
herhangi bir hakkaniyet içer-
meyen bir plan Türkiye tara-
fından da kabul 
edilmeyecektir. Çünkü bu tür 
planlar Bosna Hersek’i sade 
ve sadece Filistinleştirecektir. 
Bir ihtimal sıcak bakılacak bir 
plan ise; hiçbir Boşnağı mağ-
dur etmeyen, yönetimi sadece 
Boşnaklara ait ve Boşnak di-
asporasını bütünüyle içine 
alan bir Bosna devletinin ku-
rulması olacaktır. Bu noktada 
kurulacak olası yeni Bosna 
devletinde Sırbistan’ın San-
cak bölgesi de muhakkak yer 
almalıdır. Ayrıca Karadağ’da 
kalan Sancak bölgesinin de 
Bosna’ya katılması müzakere 
edilmeli, Bosna’ya katılma-
dığı durumda ise Sancak’taki 
Boşnakların güçlü bir Boşnak 
nüfusu oluşturmak adına 
yeni Bosna devletine göç etti-
rilmeleri düşünülebilir. Son 
olarak müzakere edilmeksi-
zin Bosna’ya AB üyeliği üye-
lik garantisi ile mali yardım 
garantisi verilmelidir. Bu şart-
lar Bosna’nın tarihte yaşadığı 
zulmü bir daha yaşamasının 
önünde en büyük güvenceler-
den biri olacaktır. 
Balkanlarda sınır değişikliği 
ve harita senaryoları gerçeğe 
dönüşür mü bilinmez ancak 
olası değişikliğin başarılı ola-
bilmesi için en önemli şey 
Balkanlardaki tüm toplumları 
memnun eden hakkaniyet 
esaslı bir planın kabul edil-
mesi ve uygulanmasıdır. Bu 
plan ve senaryoların hakkani-
yetli olabilmesinin en temel 
şartlarından biri ise Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin bu 
noktada karar verici devlet-
lerden biri olmasından geç-
mektedir. 
 
 
DEVAM EDECEK...
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Balkanlar 
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erdemeren2234@gmail.com

Balkanlar, özellikle Yugoslavya Federasyonu’nun dağılışı sonrasında gü-
nümüzdeki en son halini alsa da, mevcut sınırları kabul etmeyen bazı 
görüşleri de içinde barındırıyor. Bu görüşler kamuoyuna iki şekilde yan-
sıyor. Birincisi Balkanlarda devletlerarasında süre gelen siyasi krizlerdir
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32’DEN  
121’E

Bulgaristan seçim kanununda 
değişiklikler yapıldı. Hükü-
met ortağı iken “milliyetçi-

ler” özellikle Türkiye’de İkamet 
eden Bulgaristan göçmenlerinin oy-
larını azaltmak için sandık kısıtla-
ması getirmişlerdi. Bu kısıtlama iki 
ay ömrü olan 44 parlamentoda kal-
dırıldı. Böylece AB dışında ülkeler-
de sandık sayıları verilen dilekçelere 
göre belirlenecek. Sandık kısıtlama 
kanunuyla Türkiye’de açılan sandık 
32 ile sınırlandırılmıştı. 11 Temmuz 
2021 seçimlerinde Türkiye’de Bul-
garistan Yüksek Seçim Kurulu’na 
verilen dilekçelere göre açılacak 
olan sandık sayısı 121.   
Özellikle Türkiye’de seçim sandık-
larının sayısındaki artış Bulgaristan 
siyasetçilerinin ilgisini çekti. 
DPS/HÖH hareketin genel başkanı 
Mustafa Karadayı önderliğini yaptı-
ğı heyet Ankara çıkartması yaptılar. 
Heyet Türkiye Cumhurbaşkanı Sa-
yın Recep Tayip Erdoğan tarafından 
kabul edildi. Görüşmeler Dışişleri 
Bakanı Sayın Mevlit Çavuşoğlu’nun 
makamında devam etti. Resmi ziya-
retler TBMM Başkanı Sayın Musta-
fa Şentop’un makamında son buldu. 
Ayrıca Kırcaali il ve ilçe belediye 
başkanları seviyesinde Türkiye’de 
Bulgaristan göçmenlerinin yoğun 
yaşadıkları şehirlerde mahalle ziya-
retlerinde bulundular. Heyetler seç-
menlerle bire bir görüşmeler  
yaptılar.  
 

30 YILDAN BU YANA 
 
Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi 
Başkanı Güner Tahir, AP milletve-
kili Asım Ademov, eski savunma 
bakan yardımcısı HŞHP Başkanı 
Orhan İsmailov, Şumnu Milletvekili 
İlter Beyzatov ile Razgrad Valisi 
Günay Hüsmen Türkiye’de ikamet 
eden Bulgaristan göçmenlerini ziya-
rette bulundular. Heyet Tekirdağ, İs-
tanbul, Bursa ve İzmir şehirlerinde 
göçmenlerin yoğun yaşadıkları ma-
halleleri gezerek yüz yüze görüşme-
ler yaptılar. 30 yıldan bu yana HÖH 
yönetimi Bulgaristan Türkleri’nin 
var olma mücadelesinden uzak dur-
duklarından dolayı hareketin içinden 
ayrılanlar bir araya gelip birlik oluş-
turup GERB/SDS koalisyonunu des-
tekleme kararı alırlar. Bulgaristan 
Türkleri’nin var olan 30 yıldır HÖH 
yönetimi tarafından çözmek için uğ-
raş verilmeyen sorunların 
GERB/SDS koalisyonunda Türkler-
le birlik oluşturarak çözülebileceği-
ne inandıklarından dolayı yer aldık-
larını söylüyor Ulusal Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi Başkanı Güner 
Tahir. 30 yıldır birlik beraberlik 
yaptık hangi sorunumuz çözüldü? 
Hiç biri… 
 Bulgarlar, Romanlar ile Türklerle 
birlik oluşturulursa ancak sorunlar 
çözülür diye konuşuyor toplantılar-
da Güner Tahir.  
Bulgaristan halkı siyasetçilere gü-
ven duymadıklarından sandığa git-
miyorlar. 4 Nisan 2021 yılı parla-
mento seçimlerinde katılın yüzde 47 
kaldı. Türkler her geçen seçimde da-
ha az katılım gösteriyorlar. HÖH 
yönetimi 11 Temmuz seçimlerinde 
özellikle Türk seçmenini sandığa 30 
yıldır seçmenin beklediği konuşma-
ları hareketleri sergilerlerse çekebi-
leceklerini öğrenmiş olmalıdırlar.   
Diğer taraftan Türk, Bulgar, Roman 
birliğini sağlayarak GERB/SDS 
koalisyonunda destek vererek parla-
mentoda daha güçlü temsil edilerek 
sağlayacağını inanan başı Güner Ta-
hir’in çektiği toplum seçmeni sandı-
ğa götürmeye başarabilecekler mi? 
11 Temmuz seçimlerinde Bulgaris-
tan Türkleri’nin önünde iki seçenek 
var. 30 yıldır destekledikleri HÖH 
hareketine var olma mücadelesini 
başlatacaklarına inanarak destek ve-
recekler, umutlarını kesen seçmenler 
ise Türk, Bulgar, Roman birliğine 
inanarak GERB/SDS koalisyonunu 
destekleyecek.



H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Konak Belediyesi’nin 
işyeri açmada büyük 
kolaylık sağlayan on-

line ruhsat başvurusu uygu-
laması, İzmir Ticaret Odası 
(İZTO) İmar Komisyonu 
Üyelerine tanıtıldı. Konak 
Belediye Başkanı Abdül Ba-
tur, İZTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Özgener’i 
ziyaret ederek ilk kez uygu-
lanan online işyeri ruhsat ile 
imar ve mesafe uygunluk 
başvuru işlemlerini, beledi-
yenin uzman ekibi ile birlik-
te anlattı. Başkan Batur, 
“Özellikle işyeri ruhsatları 
ile ilgili online uygulamaya 
geçtik ve e-ruhsat vermeye 
başladık. Vatandaşların da 
sistemden yararlanarak ruh-
sat başvurularını kolaylıkla 
yapmasını sağlıyoruz” dedi. 
E-ruhsat başvuru kolaylığı 
ile işlemlerin seri hale geldi-
ğini, başvuru yapanın ruhsat 
örneğini uygulama üzerin-
den alabildiğini, asıl belge-
nin ise bizzat işyerine getiri-
leceğini ifade eden Başkan 
Batur, şöyle konuştu: 
“Konak Belediyesi’nde bir-
çok hizmeti daha seri, daha 
ulaşılabilir hale getirdik.  
Özellikle de imar planları, 
ruhsat başvuruları ile ilgili 
çalışmaları hızlandırdık. İn-
şaat ruhsatı, oturma raporu, 
işyeri ruhsat başvuruları ile 
ilgili Konaklılardan gelen ta-
lepleri dinledik. Geçtiğimiz 
süreçte de konuyla ilgili sı-
kıntıları çözmek için çalıştık. 
Özellikle işyeri ruhsatları ile 
ilgili online uygulamaya 

geçtik ve e-ruhsat vermeye 
başladık. Vatandaşların da 
sistemden yararlanarak ruh-
sat başvurularını kolaylıkla 
yapmasını sağlıyoruz. İşlem-
lerini tamamlayan vatanda-
şımız, ruhsat örneğini bilgi-
sayardan çıktı alabilecek ve 
işlemlerini kolaylıkla yapa-
bilecek. Asıl ruhsatı ise biz 
kendisine götüreceğiz, bele-
diyeye gelme zorunluluğu 
da olmayacak. Yapılan çalış-
malarda paylaşımcı olmaya 
özen gösteriyoruz. İZTO 
Başkanımız Mahmut Özge-
ner kardeşime de her zaman 
bize gösterdiği ilgi ve destek 
için teşekkür ediyorum.”  

 ‘ORTAK ÇALIŞMA’ 
İZTO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mahmut Özgener de 
ortak çalışma kültürünü ve 
birlikte yapılan çalışmaları 
desteklediklerini ifade etti. 
İZTO web sitesinde online 
ruhsat uygulaması linkine 
yer ayıracaklarını da ekleyen 
Özgener, “Konak Belediye 
Başkanımız Abdül Batur ile 
yirmi beş yıllık bir tanışıklı-
ğımız var. Aramızda bir ağa-
bey kardeş ilişkisi var. Ben 
kendisinin İzmir için bir de-
ğer olduğunu düşünüyo-
rum. Hızlı karar alabilen, ob-
jektif olabilen, kararları alır-
ken de şehri düşünebilen bir 
başkan. Ne zaman bir derdi-
miz olsa hemen dinler, iki-
letmez. Sadece bize değil, 
herkese böyle. Ne zaman ya-
nına gitsek halkı dinlerken 
gördük onu. Biz de her za-
man Abdül Batur ağabeyi-
mizin yanındayız. Ortak iş 
yapma, ortak çalışma kültü-
rünü destekliyoruz” diye 
konuştu.

5 Temmuz 2021 
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Buca Belediyesi’nin kent turizmini canlandırmak için ikinci kez gerçekleştirdiği #Bucayi-
kesfet tarih turu gezginleri büyüledi. Çarpık kentleşme ve trafikten güzellikleri göz ardı 
edilen Buca’nın eşsiz tarihini keşfeden gezginler, sosyal medyadan tecrübelerini aktardı

Konak’ın “e-ruhsat”ına 
 iş insanlarından tam not

Bu proje kapsamında yapılan 
gözlemler ve incelemeler 
sonucunda 18 taksonomik 

gruba ait toplam 671 tür tespit edil-
miştir. 
Bern Sözleşmesi, Barselona 
Sözleşmesi ve IUCN kriterlerine 
göre koruma statüsüne sahip türler-
den Posidonia oceanica, Cymodocea 
nodosa, Aplysina aerophoba, 
Aplysina cavernicola, Axinella can-
nabina, Axinella polypoides, 
Spongia (Spongia) offi cinalis 
Tethya aurantium, Tethya citrina, 
Balanophyllia europaea, Palinurus 
elephas, Pinna nobilis, Echinaster 
(Echinaster) sepositus, Paracentrotus 
lividus, Centrostephanus longispi-
nus, Hippocampus guttulatus ve 
Pagrus pagrus çalışma alanında kay-
dedilmiştir. Akdeniz Fokunun 
(Monachus monachus) bölgede yaşa-
dığına dair her hangi bir bulgu elde 
edilememiştir. 
Biyolojik çeşitlilik açısından zengin 
olan mercanlık alanların kıyıdan 
uzakta olması, balıkçılık, turizm ve 
rekreasyonel açıdan önemli koyların 
birbirleriyle çok örtüşmemesi nede-
niyle tüm alanı temsil edebilmesi 
amacıyla 28 aletli dalış, 12 dreç ve 
12 grap istasyonu oluşturulmuştur. 
Tüm Tabiat Parkı’nın kıyısının 0-5m 
derinlik zonu ise 44 paftaya ayrılmış 
ve kesintisiz bir şekilde serbest dalış 
yöntemi ile araştırılmıştır.  
Yapılan çalışmada toplam 671 mak-
roskopik tür elde edilmiştir. Ancak 
bu sayı bölgede var olduğu düşünü-
len tür sayısından çok daha düşüktür. 
Alanda 20m’nin altındaki derinlik-
lerde çok farklı dip yapısına sahip 
lokalitelerin bulunduğu, yaz ve kış 
arasında oldukça önemli sıcaklık 
farklılıklarının olduğu göz önüne 
alındığında, bu alanda daha kapsamlı 
ve farklı mevsimleri de içeren uzun 
soluklu biyolojik çeşitlilik çalışmala-
rının yapılması gerekmektedir. 
 Çok ender görülebilen alglerin tes-
pit edilebilmesi için farklı mevsim-
lerde uzun süreli aletli dalışların 
yapılması şarttır. Posidonia oceanica 
ve Cymodocea nodosa deniz çayırla-
rıyla kaplı koyların ekolojik önemini 
ortaya koyabilmek için sadece mak-
roskopik türler değil, planktonik 
formlar da mutlaka araştırılmalıdır. 
Bu şekilde yapılacak geniş kapsamlı 
bir çalışmada Tabiat Parkı sınırları 
dahilinde 1.500-2.000 arası denizel 
türün bulunması mümkündür. 
Proje sırasında yapılan incelemeler-
de, Bern ve Barselona Sözleşmeleri 
ile IUCN kriterlerine göre koruma 
altında olması gereken 16 türün 
Tabiat Parkı sınırları dahilinde yaşa-
dığı tespit edilmiştir. Serbest dalış-
larda görülen koruma altındaki türle-
rin Tabiat Parkı’nın güneyindeki 
istasyonlarda bulunmasına karşın, 
aletli dalışlarda görülen koruma 
altındaki türler çoğunlukla Tabiat 
Parkı’nın kuzeyindeki istasyonlarda 
kaydedilmiştir. 
 Bu durum Tabiat Parkı’nın tamamı-
nın koruma altındaki türler için 
önemli habitatlar oluşturduğunun bir 
göstergesidir. Dolayısıyla koruma 
altındaki türlerin popülasyonlarının 
genişletilebilmesine olanak sağlamak 
amacıyla tüm alan genelinde önlem-
lerin alınması gerekmektedir. 
Olumsuzlukların giderilmesi için 
öneriler ve sonuç: 
Projeden elde edilen sonuçlar birlik-
te değerlendirildiğinde aşağıda sıra-
lanan işlerin vakit kaybetmeden 
hayata geçirilmesi önerilmektedir. 
 • Tabiat Parkı’nın sınırlarının koor-
dinat verilerek yeniden düzenlenme-
si ve mevcut sınırları dışında kalan 
mercan yataklarının Tabiat Parkı’na 
dahil edilmesi.  
• Tabiat Parkı sınırları dahilinde 
daha kapsamlı ve uzun süreli biyolo-
jik çeşitlilik çalışmalarının ve oşino-
grafi k analizlerin yapılması. • 
Tabiat Parkı’nda doğal denizel yapı-
yı korumayı hedefl eyen bir yönetim 
planı oluşturularak insan faaliyetleri-
nin bu plana göre düzenlenmesi. 
 • Tabiat Parkı’nın biyolojik çeşitlili-
ğinin ve yöre kıyı balıkçılığının 
durumunun gözlenebilmesi için 
“İzleme Projesi” oluşturulması. 
 • Tur tekneleri tarafından sıkça kul-
lanılan koylara şamandıra sisteminin 
getirilmesinin uygun olacağı değer-
lendirilmektedir.

Bülent ÖZGEN

AYVALIK’TA 
DENİZ BİOTASI 
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Buca Belediye Başkanı Er-
han Kılıç’ın daveti üzeri-
ne kente gelen sosyal 

medya fenomenleri, üç gün bo-
yunca Buca’nın tarihi ve doğal 
güzelliklerini keşfetti.Buca’nın 
eşsiz tarihiyle kültürel değerle-
rini tanıtarak kent turizmini ge-
liştirmek için yapılan proje kap-
samında, Türkiye’nin önde ge-
len 20 seyahat ve blog yazarı, 
gezgin ve sosyal medya feno-
meni, tecrübelerini #Bucayikes-
fet hastagiyle sosyal medya he-
saplarında paylaştı.  

BÜYÜLEYEN  
TARİH ROTASI  

Belirlenen üç günlük rota kap-
samında gezginler, öncelikle İz-
mir’in en yeşil yerlerinden biri-
si olan Buca’nın kırsal kesimle-
rini keşfetti. Köylerin ardından 
kent merkezine geçen gezgin-

ler, Buca’nın Levanten köşkle-
rinden kiliselerine, tarihi park-
larından camilerine, tren istas-
yonundan hipodroma kadar 
unutulmaz bir tur gerçekleştir-
di. Turun ikinci gününde de 
sosyal medya fenomenleri, Bu-
ca Gölet Tesisleri’ndeki Göl 
Restoran’da Buca Belediye Baş-
kanı Erhan Kılıç ile bir araya 
gelerek kent sohbeti gerçekleş-
tirdi. 
BUCA’YI KEŞFETMEK İS-

TEYEN HERKES BİZİM 
MİSAFİRİMİZDİR 

Davetlerini kırmayarak Bu-
ca’ya gelen gezginlere teşekkür 
eden Başkan Kılıç, “Bucamız 
eşsiz tarihi, doğası, kültürü, 
toprakları ve mutfağıyla İz-
mir’in en kıymetli ilçelerinden 
birisi olmasına karşın şimdiye 
kadar hep sorunlarıyla anılmış. 
Bizler, kent kimliğini sadece 
Türkiye’ye değil tüm dünyaya 
tanıtmak için çalışmalarımızı 

ve projelerimizi sürdürmeye 
devam ediyoruz. Bunu tanıta-
cak, vatandaşlarımıza anlata-
cak olan sizlersiniz. Sizleri ağır-
lamaktan çok mutluyuz.  Bir-
çok insan Buca’nın böylesine 
tarihi ve kültürel değerlere sa-
hip olduğundan habersiz. Da-
ha önce de ifade ettiğim gibi 
Buca’yı keşfetmek isteyen her-
kes bizim misafirimizdir. Tüm 
gezginleri, tarih ve kültür me-
raklılarını Buca’yı keşfetmeye 
davet ediyorum“ ifadelerini 
kullandı.   

YILLARDIR BUCA’DA  
YAŞAYIP BUCA’YI  

BİLMEYENLER VAR  
Yaptıkları paylaşımlarla Türki-
ye genelinde binlerce gezi tut-
kununun gözlerini Buca’ya çe-
viren sosyal medya fenomenle-
ri tecrübelerini aktardı. “plan-
sizgezgin” kullanıcı adıyla tanı-
nan, Interrail Türkiye sorumlu-
su, gezgin yazar Bestami Köse, 

“Ben buraya gelmeden önce 
birçok insanın burayla ilgili ön 
yargısı vardı. Bunu saklamıyo-
rum, benim de bir ön yargım 
vardı. Üniversiteye geldiğim 
dönemde de burayla ilgili çok 
bir fikrim yoktu. Kaynak-
lar’dan gezdiğimiz bütün köy-
lerin doğası ve buradaki Le-
vantenlerin yaşamları ve eski 
tarihine dair beni bile şaşırtan 
birçok şeyi öğrenmiş oldum. 
Ben, seyahatseverlerin bu gibi 
etkinliklerde buluşup tecrübe-
lerini anlatmalarının çok önem-
li olduğunu düşünüyorum. 
Çok insanın da önyargısını kır-
dık. Buca’nın ve İzmir’in tarihi-
ne dair beklediğim birçok şeyi 
burada bulduk. Burası inanıl-
maz bir yer. Lavanta bahçeleri-
ni, Kaynaklar’daki kamp alan-
larını, doğal yerlerini bilmeyen-
ler olduğunu gördüm. Hatta 
bu güzelliklerin Buca’da oldu-
ğunu bilmeyen ama yıllardır 
Buca’da yaşayan insanlar var. 

Birçok insanın haberi yok. İler-
leyen zamanlarda Kaynaklar 
bölgesinde kamp planlıyoruz. 
Bundan sonra bir ayağımız Bu-
ca’da olacak” dedi.   
“BUCA’YA GİTMEK İSTE-

DİĞİNE EMİN MİSİN?”  
“çokokuyançokgezen” kullanı-
cı adıyla bilinen seyahat ve 
blog yazarı Sevil Mert, “Bu Bu-
ca’ya ilk kez gelişim. Daha ön-
ceden bir ön yargım vardı. Sos-
yal medyada paylaşınca ‘Bu-
ca’ya gitmek istediğine emin 
misin?’ diye yazdılar. Ama bu-
raya gelince o eleştirilerin hak-
kının olmadığını görüyorum. 
Beklediğimden çok daha güzel 
bir yerle karşılaştım. Ben kültür 
ve doğa turları yapmayı çok se-
ven biriyim. Köylerde çok gü-
zel manzaralar gördüm, lavan-
ta tarlaları gördüm. Şehir içinde 
de kültür turu yaptık. Herkesin 
gelip görmesi gerektiğini düşü-
nüyorum. Gördüklerim beni 
çok şaşırttı” diye konuştu.

Buca’nın 
eşsiz tarihi 
gezginleri 
büyüledi 

Buca’nın 
eşsiz tarihi 
gezginleri 
büyüledi 

Buca’nın 
eşsiz tarihi 
gezginleri 
büyüledi 

Buca’nın 
eşsiz tarihi 
gezginleri 
büyüledi 

Buca’nın 
eşsiz tarihi 
gezginleri 
büyüledi 

Buca’nın 
eşsiz tarihi 
gezginleri 
büyüledi 

SOSYAL MEDYA  
FENOMENLERİ  

#BUCAYI 
KEŞFETTİ  
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TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbra-
him Kalın, "Arnavutluk’un barış 
ve istikrarı bizim barış ve istik-

rarımızdır, Balkanlar’ın barış ve istik-
rarıdır. Yani burada hem teröre karşı 
hem insan kaçakçılığıdır, uyuşturucu 
kaçakçılığıdır ya da benzer suçlara 
karşı Arnavutluk güvenlik makamları-
nın güçlendirilmesi, bizim de ortak çı-
karımızadır." dedi. Arnavutluk 
Başbakanı Edi Rama ile bir araya gel-
diklerini aktaran Kalın, Rama'nın Tür-
kiye'ye yaptığı ziyaretlerin son derece 
verimli geçtiğini hatırlattı. Rama'nın 
hem ocak hem de haziran ayında Tür-
kiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde 
ikili ilişkileri etraflı bir şekilde ele alma 
imkanları olduğunu anımsatan Kalın, 
"Bunu takip mahiyetinde ve Cumhur-
başkanımızın da önümüzdeki aylarda 
mutasavver bir Arnavut ziyareti hazır-
lıklarını görüşmek üzere bugün bu-
rada temaslarda bulunduk. Hem ikili 
ilişkilerimizi hem bölgesel konuları et-
raflı bir şekilde ele alma imkanımız 
oldu." diye konuştu.

BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO), Bosna 
Hersek’in Ankara Bü-

yükelçisi Adis Alagiç ve bera-
berindeki heyeti ağırladı. 
www.haberler.com’a göre; Bü-
yükelçi Alagiç, Bosna Her-
sek’in NATO üyeliği sürecinin 
son aşamaya geldiğini belirte-
rek, “NATO üyeliği Bosna 
Hersek’te yeni fırsatlar oluştu-
racak” dedi. Oda hizmet bina-
sında gerçekleşen ziyarette 
Büyükelçi Alagiç ve Bosna 
Hersek Bursa fahri konsolosu 
Muzaffer Çilek'i, BTSO Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Cüneyt Şener, Meclis Başkan 
Yardımcısı Metin Şenyurt, yö-
netim kurulu üyeleri Muhsin 
Koçaslan ve Yüksel Taşdemir, 
divan kâtibi Gülçin Güleç 
ağırladı. Bursa’nın ihracat ve 
katma değerli üretim perfor-
mansı ile Türkiye’nin büyüme 

hamlesine en üst düzeyde 
katkı sunan şehirlerin başında 
geldiğini belirten Şener, “Bal-
kan coğrafyamızın önemli ül-
kelerinden olan Bosna Hersek 
ile önemli bir ticaret hacmimiz 
var. Bosna Hersek’e ihracat 
yapan firma sayımız 300’ün 
üzerinde. Özellikle Bursa ve 
Bosna Hersek arasında benzer 
birçok yön var. Fakat ekono-
mik ilişkilerimiz hala yeterli 
değil. Aşı uygulamalarının 
yaygınlaşması ve pandeminin 
etkisinin minimuma indiril-
mesiyle Bursa ve Bosna Her-
sek arasında ticareti artıracak 
etkinlikler planlamalıyız” 
dedi. Bosna Hersek’in Ankara 
Büyükelçisi Adis Alagiç, Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası’na 
daha önce farklı programlar 
kapsamında ziyarette bulun-
duğunu belirterek, BTSO’nun 
firmalara vizyon katacak 
önemli projelere imza attığını 
vurguladı. 
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KANATLI PARA 
BİTCOİN!

Burada bir eksik var yakında o 
da değiştirilecektir. Ülkeler 
içerisinde güvenilir bir elek-

tronik para haline gelecek… 
       Yani 20 dolarlık bir parayı sana 
verebilirim ve sen bu paranın nereden 
geldiğini bilmiyorsun. Ortada bir kayıt 
yoktur. Bu parayı, benim kim 
olduğumu bilmeden alabilirsin. Bu 
buluş İnternet üzerinde geliştirilmiş ve 
insanların kullanması da 
kolaylaşacak… 
Tabi ki negatif taraflar da olacak… 
       Dolandırıcı ve yer altı dünyası ya 
da yasadışı işlem yapan insanlar da 
işlerini sürdürmek için bu kolaylıktan 
yararlanacaklardır. Bu yasa dışı 
kişilerin yönetimlerine karşı dikkatli 
olunması gerekir… 
       Bitcoin’i biraz araştırıyorum; 
Ünlü Nobel ödüllü ekonomist, 
1999’da kendisiyle gerçekleştirilen bir 
röportajda, Friedman, 1999 yılında 
yakın gelecekte İnternet’te güvenli ve 
gizli bir finansal işlem yönteminin 
geliştirileceğini ifade etmiş. Milton 
Friedman‘ın bundan tam 22 yıl önce 
Bitcoin gibi dijital para birimlerinin 
icadını tahmin ettiği ortaya çıkıyor… 
       Milton Friedman 1991 yılında, 
tam 30 yıl önce, Bitcoin’in hayalini 
kurmuş ve bilgisayarca yönetilen bir 
paraya sahip olmayı düşlemiş. 
Bununla da kalmayıp dünyanın, Fed-
eral Rezerv Sistemi yani ABD MB ol-
madan daha iyi bir yer olacağını 
söylemiş… 
       Peki, Koronavirüs’ü yeni bir 
dünya sistemi kurmak için tasarlayan 
“The AKIL”, Bitcoin’i de tasarlamış 
olamaz mı? 
Zira Bitcoin gibi diğer tüm kripto 
paraların kullandığı Blockchain 
Teknolojisi en az İnternet’in icadı 
kadar büyük bir icat aslında. 
Bitcoin dünyanın en büyük sosy-
oekonomik deneydir bence... 
       ABD’nin değil, dünyanın en 
büyük yatırım bankalarından olan 
Lehman Brothers’ın Eylül 2008’de 
batmasıyla birlikte küresel mali kriz 
ile başlamıştı… 
       Yahudi asıllı Alman bir aileden 
gelen Emmanuel, Mayer ve Henry 
Lehman kardeşler tarafından 1850 
yılında kurulan banka 613 Milyar 
dolar borcu ile ABD tarihinin banka 
iflasını başarıp 20.000 çalışanını da 
işsiz bırakarak tarihin bankalar 
çöplüğündeki yerini almıştı. Bitcoin 
fikrinin Lehman Brothers'ın iflasından 
ve tüm sistemin hemen çökmesinden 
sonra ortaya atılması ne kadar da 
tesadüf değil mi? 
Bu iflas neden yaşanmıştı? 
       Çünkü mevcut sistemin kusurları 
vardı. Maalesef var olmaya da devam 
ediyor. Çünkü Man in the middle 
(üçüncü taraf) büyük yolsuzluklara 
zemin oluşturuyordu. Bunu engelle-
menin bir yolu bulunmuştu, 
“Blockchain.” Uçtan uca, güvenilir ve 
üçüncü taraf yok. Acı gerçeği itiraf et-
memiz lazım. Bugün, “Dünyadaki 
birçok şirket, çeşitli finansal hileleri 
öğrenmiş insanlar tarafından 
yönetiliyor.” 
Üretim yerine finansal hileler. Birçok 
çok uluslu şirkette, rakamlar manipüle 
edilebiliyor. Fakat ne acıdır ki, bunu 
sadece şirketler değil devletler de 
yapıyor… 
       Yunanistan örneğini 
hatırlıyorsunuzdur? Avrupa Komisy-
onu İstatistik Ofisi Eurostat Ocak 
2010’da yaptığı açıklamada  
Yunanistan İstatistik Kurumu’nun, 
NSSG’nin Ekim 2009’da (Genel 
seçimler sırasında) AB’ne yolladığı 
ekonomik verilerde siyasi müda-
halenin yapıldığından bahsediyor ve 
Yunanistan İstatistik Kurumunun veri-
lerini “güvenilmez” olarak niteliyordu. 
Basit bir açıklama ile Bitcoin, Wall 
Street'ten kaçmanın bir yolunu bulmak 
için tasarlandı… 
       Bitcoin gibi kripto paralar, kanatlı 
paradır. Bugün dünyada 2,5 Milyardan 
fazla insanın banka hesabı bile yok… 
       Dünya Ekonomisinde 32. sıraya 
yerleştiğini hesaplamıştı. 
Haziran 2021 tarihi itibarıyla kripto 
paraların toplam değeri, 2.65 Trilyon $ 
olduğu söyleniyor. ABD’li Fütürist 
Ray Kurzweil’in bir öngörüsü ise 
“2029’da ilk kez bir bilgisayar Turing 
Testi’ni geçecek. Bilgisayar, bir bil-
gisayar olduğunu ele vermeyecek…”

PİRİNCİN TAŞLARI

vahapdabakan@gmail.com

BÜKREŞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Köstence’deki eski bir Yu-
nan okulu binası, gerçekle-
şen imza töreni ile Vakıf 

tarafından kiralandı. Törene Kös-
tence Meclisi Başkanı Mihai Lu-
pu, Türkiye’nin Köstence Başkon-
solosu Emre Yurdakul, Türkiye 

Maarif Vakfı Romanya Direktörü 
Alparslan Ateş, Yunanistan Azın-
lık Vakfı Başkanı Anton Traian 
Antoniadis katıldı. Ateş, imza tö-
reni sonrasında yaptığı açıklama-
da, binayı bu yıl anaokulu ve ilk-
okul olarak açmak için kiraladık-
larını söyledi. Okulu bu yıl faali-
yete geçirmek istediklerini de be-

lirten Ateş, aksi bir durum halin-
de gelecek eğitim-öğretim yılına 
hazır olacağını ifade etti. Soydaş-
ların yoğun olarak yaşadığı bölge 
olan Köstence’de okul açmaya 
hazırlanan Türkiye Maarif Vakfı, 
2019 yılında Romanya’nın baş-
kenti Bükreş’te eğitime başlamış-
tı. (AA)

Türkiye Maarif Vakfı, Romanya’nın başkenti Bükreş’ten sonra 
Köstence’de de eğitim faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor

ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Milli Savunma Bakanlığı, 
Yunanistan'dan yasa dı-
şı yollarla Türkiye'ye 

gönderilmeye çalışılan 12'si ta-
mamen çıplak, 42 düzensiz göç-
menin mahsur bırakıldıkları 
Edirne sınırından kurtarıldığını 
bildirdi. Bakanlıktan yapılan 

açıklamada, Yunanistan güven-
lik güçlerinin düzensiz göçmen-
lere yönelik insanlık dışı mua-
melelerine devam ettiği belirtil-
di. Mahsur bırakılan 12'si tama-
men çıplak, 42 düzensiz göçmen 
grubunun, Mehmetçik tarafın-
dan kurtarıldığı, göçmenlerin 
Edirne Valiliği’nin talebiyle insa-
ni ihtiyaçlarının karşılanması 
için Nazımbey Çiftliği bölgesine 

geçişlerine izin verildiği kayde-
dildi. Açıklamada, Edirne İl Jan-
darma Komutanlığına teslim edi-
len göçmenlerle yapılan mülaka-
ta da yer verildi. Göçmenlerin, 
Yunanistan'da yakalandıktan 
sonra kendilerine yemek ve su 
verilmediği, sert davranıldığı, ta-
mamen kıyafetlerinin çıkarıldığı 
ve zorla, dövülerek Türkiye'ye 
gönderildikleri öğrenildi. (AA)

Türkiye Maarif Vakfı  
Köstence'de de faal…

Yunanistan'ın sınıra bıraktığı  
Mültecilere Türkiye sahip çıktı

‘Bosna Hersek’in cazibesini  
NATO üyeliği artıracak…’

‘Arnavutluk’un 
barış ve istikrarı 
bizim barış ve 
istikrarımızdır’

Dr. Hakan Tartan

ARTIK  
‘TÜRK MİLLİ  
TAKIMI’ VAR!

Klişe lafları ne çok seviyoruz.Altı dol-
mayan tanımlamaları. 

Liyakat, bilgi, altyapı yerle bir olursa TV 
ekranlarında da ‘Bizim Çocuklar’ türeyive-
rir işte. 
Ne demek ‘Bizim Çocuklar’? 
Eş-dost, akraba çocukları mı? 
Kuzenler mi, aynı mahallenin çocukları mı? 
Hangi çocuklar? 
Kahvede okey oynayanlar mı ‘bu çocuk-
lar?’. 
‘Sizin çocuklar’. 
Alnının akıyla ay – yıldızlı formanın hak-
kını vermeye çabalayanlar vardı EURO 
2020’de ‘Türk Milli Takım futbolcusu’ idi, 
‘sizin çocuklar’ değil. 
Balık baştan kokunca sonuç böyle olur. 
Daha turnuva başında arkadaşlara söyledim: 
‘Bu ne saçmalık. Ne demek bizim çocuklar. 
Bu işin sonu kötü’. 
İstemezdim, oldu. 
Görünen köy kılavuz istemez. 
‘Bizim çocuklar’ sıfır çekti. 
Sıfır.. 
Kahrolduk, üzüldük. 
Mazeret aramanın çaresi yok. 
Şenol Hoca hata yaptı da. 
. Kadro yanlış belirlendi de..Futbolcular 
hazır değildi de..Yanlış seçimler yapıldı da.. 
Üret, üretebildiğin kadar.. 
Sonuçta ‘utanılacak bir tablo’. 
Puanı bırakın sadece bir gol atabilen bir 
‘bizim çocuklar’. 
Taktiksel anlayışı, hırs olmayışını, pas hata-
larını, şanssızlıkları anlatalım anlatabildiği-
miz kadar.. 
Sonuç; hüsran. 
Sonuç; hüzün. 
Bir çok TV kanalında ‘günü kurtaran, boş 
yorumlar’. 
Yeteneksiz, büyük camialarla çatışmalı yo-
rumcular.. 
Klişe sözler, mantıksız tanımlar, reklamvari 
sloganlar.. 
Teknik, taktik, bilgi yerine ‘ucuz değerlen-
dirmeler’. 
O ucuz tanımlamalarla ‘gelecek okumalar’. 
Neyse ki bitti. 
‘Sizin çocuklar’ gitti. 
Dedim ya Onlar sizin magazin dünyanızın 
kahramanlarıydı, ‘bizim çocuklar’ değildi. 
Biz Macaristan zaferinde de, son Fransa 
mucize başarısında da, nice onur tablola-
rında da ay – yıldızlı futbolcularımızı,  
‘Türk Milli Takımı’nı alkışladık. 
Türk Milli takımı ile gururlandık. 
Yine de elinden gelen gayreti gösteren bazı 
Millilere sevgiyle yaklaşıyorum. 
Sahada ter dökenler değil, dışarda eyyamcı-
lık yapanlar ‘sahte sloganlar’la şöhret ara-
yanlar kaybetti , Türk Milli Takımı değil.  
Bundan sonra ‘sizin çocuklar’ yok, Türk 
Milli Takımı var. 
İlelebet.. 
Cumhuriyet yaşadıkça..

E.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı
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Ramazan KURŞUNLU

GENÇ FUTBOLCULARIN 
GELİŞİMİ VE  

YETİŞTİRİLMESİ

Genç Futbolcuların Gelişimlerinde Yapıl-
ması Gerekenler Ve Gelişim Faktörleri-
nin En Önemlilerinin Neler Olduğu, Aile 

ve Teknik Direktörlerin Futbolculara  etkisiSon 
Zamanlarda Genç Futbolcuların Gelişmeleri İçin 
Yapması Gereken Bir Çok Özel Antrenman, 
Beslenme ve Eğitim Sorumluluğu Mevcuttur. Bu 
Sorumlulukları Yerine Getirmede Öncelikli İş 
Ailelere, Sonra da Altyapı Antrenörlerine Bağlı-
dır. 
 
Geçmişten, günümüze her çocuğun hayallerini 
süsleyen bir efsane futbolcu vardır. Hatta, bir ço-
cuğun bu hayali onu futbolcu olmaya itmektedir. 
Bu aşamada, ailesi, futbol oynama hayali olan 
çocuğun yeteneğini keşfetmesi için futbol oku-
luna yazdırır. Bu süreçten sonra  her adım çocu-
ğun futbol hayatında nasıl ilerleyeceğini 
belirleyecektir. Ama burada asıl iş ve sorumluluk 
çocukta mıdır? yoksa aile ve altyapı takımını yö-
neten antrenörde midir? Aslında, cevap her iki 
sorununda içindedir. Hem futbolcu olmak isteyen 
çocuklar, hemde onları yönlendiren ebeveynle-
rin, genç futbolcuların gelişmesinde sorumluluk 
sahibidirler. 
 
PEKİ BİR FUTBOLCUNUN GELİŞ-

MESİNDE NELER ETKİLİDİR? 
 
Aile Ortamı Ve Etkisi 
Bir genç futbolcunun gelişmesini bir çok yönden 
değerlendirmemiz gerek ama önceliğimiz olarak, 
aile bölümüne bakmak daha doğru olacaktır. 
Kaba taslak, bir futbolcunun gelişmesi için 
%20’lik kısmı ailenin verdiği destek ile oluşmak-
tadır. Bu sayede, bir futbolcu, genç yaşta başla-
dığı futbol hayatında görmek istediği desteği ilk 
olarak ailesinde görüyor. Bu etkili bir faktördür. 
Çünkü, bir çocuğun en büyük destekçisi ve örnek 
aldığı ilk kişiler, ailesidir. Bu sebeple, ailesinin 
desteğini alan bir çocuk daha hırslı ve istekli bir 
şekilde futbola odaklanabilir. Ama bunun yanı 
sıra, ailenin görevi ise çocuğun gelişimini göz-
lemlemek ve gerekli yerlerde müdahale etmektir. 
Bu müdahale aslında, futbolcunun kişisel gelişi-
mini, geliştirmesi ile ilgili ve okulunu da devam 
ettirmek için gerekli faktörlerde yaşadığı sorun-
ları çözmede yardımcı olmasıdır. 
 
Altyapı Antrenörünün Etkisi 
Genç futbolcuların altyapı antrenörünü olmak 
gerçekten de sanıldığı kadar kolay olmadığını bi-
liyoruz. Çocukların ilgi alanı futbol olsa bile, fut-
bol disiplinini öğretmek için onları 
antrenmanlarda doğru şekilde yönlendirmek çok 
kolay olmuyor. Bu yüzden, genç takımları çalış-
tıran antrenörlerin yaş ortalamasının düşük ol-
ması önem arz etmektedir. Çocukların 
gelişiminde, teknik direktörün yaşının 25-30 ara-
sında olması, kendisini geliştirmeye açık olması 
gibi hususların kulüpler tarafından dikkate alın-
ması gereken önemli başlıkları olması gerekmek-
tedir. Altyapıdaki futbolcuların gelişimi bu 
anlayış ile verimli olacağı görüşündeyim. Bunla-
rın dışında teknik direktörlerin, genç futbolcula-
rın antrenman öncesi, antrenman içi ve 
sonrasında, futbolcuyu iyi analiz edebileceği, 
gözleyebileceği bir sistem oluşturmalı. 
 
Genç futbolcuları yetiştiren altyapı antrenörlerin, 
çalışma metotlarını gözlemlemek ve en doğru 
metot’un ne olduğu ortaya çıkartmak adına, Ert-
heo Sports & Education tarafından seçilen 40 
teknik direktörü ile bir çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışma sonucunda, ortaya çıkan 5 önemli ana 
başlıkla genç futbolcuların gelişimlerine etki et-
tiği gözlemlenmiştir. İşte bu 5 ana başlık: 
 
Futbolcuları, doğru beslenme üzerine eğitil-
mesi 
Futbolcuların, açma- germe hareketlerini doğru 
yaptığı ve doğru ısındığı konusunda emin olun 
Futbolcuların, doğru gelişimi ve etkili ısınması 
için havuz zamanı ayarlayın. 
Futbolcuların, mental ve psikolojik gelişimi için 
meditasyon egzersizleri yapın. 
Futbolcuları birden fazla pozisyonda oynatmayı 
deneyin. 
Yukarıda belirtilen 5 ana başlık üzerinden, genç 
futbolcuların gelişimlerine yarar sağlaması adına 
altyapı antrenörlerin etkisini daha da arttırılacağı 
Ertheo Sports & Education araştırmasında belirti-
liyor. 
 
Türkiye’de Genç Futbolcuların Gelişimi 
Türkiye’de Bu Sistemleri Kullanabilecek Altya-
pı’da Etkin Antrenörler Mevcut mudur? 
Türkiye’de 2018 yılında TFF verilerine göre top-
lam futbol antrenörü 11.089 olarak belirtilmiştir. 
Ama bu kategorilere göre ayrıldığında, Altyapı 
antrenörü olan sadece 30 kişi olarak gözükmek-
tedir. Bu durum, Türkiye’de amatör liglerden, bi-
rinci lige kadar olan takımların altyapılarında 
hangi teknik antrenörlerin çalıştığı sorusunu sor-
mamızı sebep oluyor. Aynı zamanda, altyapı’da 
yetersiz olan bir sistemin, genç futbolcuları 
neden yetiştiremediğini gösteren rakamlardan bir 
kaçı diyebiliriz. 
 
Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda, iki 
ana başlıkta işlediğimiz genç futbolcuların geli-
şimi ve yetiştirilmesi konusu üzerine yoğun bir 
araştırma yapılması gerekmektedir. Özellikle, ül-
kemiz bu konu üzerine Akademik makalelerin 
olması bir başlangıç olsa bile, ilerleyen dönemler 
için Altınordu gibi bir kaç kulübün daha futbolda 
yatırım yapması ve altyapı konularını geliştir-
mesi önem arz ediyor. Bunun yanı sıra, genç fut-
bolcuları yetiştiren antrenörlerin gelişimi, eğitimi 
önemli bir diğer olgudur. Çünkü, Aile ve Teknik 
direktörlerin davranışları, tutumları genç futbol-
cuları etkilemektedir. Bu sebeple, bir antrenörün 
eğitimli ve disiplinli olması, genç futbolcuların 
üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki sağlaya-
cağı ön görülebilir. 
 
Sonuç olarak, İki ana başlık olan; aile ve antrenör 
etkisi, bir genç futbolcunun gelişiminde vazgeçil-
mez yönlendirici faktörlerdir. İkisininde etkin ve 
bilinçli olması, futbolcuyu doğru yönde gelişi-
mine yardımcı olacaktır..

ramez.kursunlu@hotmail.com

23 yıldır başarıyla gerçekle-
şen ve bu yıl yirmi dördün-
cüsü yapılacak olan 

Avrasya Ekonomi Zirvesi yaşa-
makta olduğumuz salgından do-
layı dijital ortamda 
gerçekleşecek. Avrasya Ekonomi 
Zirveleri, ekonomi, enerji, sağ-
lık, iklim ve telekomünikasyon 
alanlarında dünyanın önde gelen 
bilim insanlarını; akademisyen-
leri, politikacıları ve politika ya-
pıcıları, iş ortaklarını, gençleri, 
sivil toplum ve tüm inançların li-
derlerini küresel gündemdeki en 
acil konuları ele almak üzere bir 
araya getirmektedir. Avrasya 
Ekonomi Zirveleri’nin dünyada 
kabul gören uluslararası toplantı-
lar arasında önemli bir yeri ol-
duğu gerçeğinden hareketle 
uluslararası sivil toplum kuruluş-
ları bu etkinliğe büyük bir önem 
vermekte. “Yetkili bir Asya Yüz-
yılı oluşabilir mi?” sloganıyla 
gerçekleşecek olan 24. Avrasya 
Ekonomi Zirvesi’nde uluslar-
arası diyalog ve işbirliğinin ge-
nişletilmesi hedeflenmekte ve 
tüm işbirliği kanallarının koruna-
rak çağımızın ortak sorunlarına 
çözümler aranması beklenmekte-
dir. 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi 
ile ilgili olarak Marmara Grubu 
Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan 
Suver ile bir söyleşi yaptık.   
Gene bir Zirve arifesindeyiz! 
Dile kolay 24 yıldır aralıksız bir 
etkinliği dünden bugüne intikal 
ettiriyorsunuz. Neler söylemek 
istiyorsunuz.  

Öncelikle belirtmek is-
terim ki; bu yıl 24.’sünü tertiple-
yeceğimiz Avrasya Ekonomi 
Zirvesi, bir sivil toplum örgütü-
nün başarabileceği pek de kolay 
olmayan bir etkinliktir. Ben ve 
arkadaşlarım bu yüksek beraber-
likten iftihar 
ediyoruz. Bu 
hiç de küçüm-
senecek bir ba-
şarı değildir. 
Takdir buyu-
rursunuz ki, 
ara vermeden 
24 yıl bir et-
kinliği yaşat-
mak ve bunu 
uluslararası 
arenada kabul 
görür kılmak 
büyük bir sab-
rın ve özveri-
nin işidir. Gene 
üzerine basarak 
belirtmek isterim, Marmara 
Grubu Vakfı mutevazi bir sivil 
toplum kuruluşudur. Faaliyetle-
rinde gücünü özveriden, samimi-
yetten ve inançtan almaktadır. 
Bugün dünyada kabul gören 
uluslararası bir düşünce birlikte-
liği olarak anılmaktadır. Faali-
yetleri süreklilik arz eden 
Marmara Grubu Vakfımız, bir 
barış ve diyalog sembolü olarak 
Birleşmiş Milletler Ekonomik 
Sosyal Konsey’inde de aktif bir 
üye olarak çalışmalarını sürdür-
mektedir. Bizler Marmara Grubu 
Vakfı olarak Avrasya Ekonomi 
Zirveleri’ne dünden bugüne inti-
kal eden bir sorumluluk projesi 
olarak bakmaktayız. Mütevazı 
bir sivil toplum örgütünün sıra-
dan imkanlarla adeta yoktan var 
ettiği bu proje bir barış ve bir di-
yalog etkinliği olarak dünyada 
kabul görmektedir. Marmara 
Grubu Vakfı olarak Cumhurbaş-
kanları’ndan akademisyenlere 
dini liderlerden siyaset insanla-
rına ulaşan ve yalnız Avrupa’da, 
Asya’da tanınan bir sivil toplum 
kuruluşu değil aynı zamanda 
Birleşmiş Milletler çerçevesinde 
kurulu ECOSOC etkinliklerinde 
de yer almaktayız. Öte yandan 
gene Marmara Grubu Vakfı ola-
rak Bulgaristan, Avusturya, Slo-
venya, Macaristan, Moğolistan, 
Özbekistan, Çin Halk Cumhuri-
yeti, Azerbaycan, Romanya ve 
Sırbistan’ın önde gelen sivil top-
lum kuruluşlarıyla birlikte proje-
ler düzeyinde işbirliklerimiz 
bulunmaktadır. Bildiğiniz üzere 
geçen yıl tertiplediğimiz Avrasya 
Ekonomi Zirvesi’ne 47 farklı ül-

keden katılım gerçekleşti. 24. 
Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde 
ise, pek çok farklı düşünce ve si-
yaset insanı ile bilim ve din 
adamlarını da buluşturmayı he-
deflemekteyiz. Bu arada; 24. Av-
rasya Ekonomi Zirvesi’ni bütün 
isteğimize rağmen yüz yüze ya-
pamamanın üzüntüsü içindeyiz. 
Uçak biletlerinden otel rezervas-
yonlarına kadar bütün detayları 
çözmemize ve sağlık şartlarına 
riayet ederek yapmakta olduğu-
muz hazırlıklarımıza rağmen, 24. 
Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni ya-
şamakta olduğumuz Covid-19 
dolayısıyla online ve hibrit or-
tamda yapmağa karar verdik. 
Karar alışımızda ki en büyük 
etken,  Zirvemizi şereflendirecek 
şahsiyetlerin çoğunun risk gru-
bunda bulunmalarıdır. Teşrif bu-
yuracak şahsiyetleri herhangi 
olası bir riske atmamak için, bu 
yıl da Zirvemizi online yapaca-

ğız. Her ne 
kadar aşı konu-
sunda ülkemiz 
büyük bir 
hamle ile aşıla-
mayı devam et-
tirmekte ise de; 
Zirve sırasında 
almak zorunda 
olacağımız zo-
runlu tedbirler 
nedeniyle alı-
şılmış gelenek-
sel Avrasya 
Ekonomi Zir-
veleri formatını 
uygulamamızın 

mümkün olamaya-
cağını göz önüne alarak bu yıl da 
online ve hibrit düzende yap-
maya karar verdik.  

-Salgın sonrası ekono-
miyi nasıl ele alacaksınız? Ve 
nasıl değerlendirmeyi düşünü-
yorsunuz? Sizce yeni ufuklar ve 
daha yeni başlangıçlar için bir 
fırsat oluşma ihtimali var mı?   

Pandemi, insanların do-
ğaya tam olarak hâkim olmadık-
larını ve artan birbirine 
bağlılıklardan kaçamayacaklarını 
çarpıcı bir şekilde hatırlattı. Sal-
gın küreselleşmenin büyüklü-
ğünden ziyade yalnızca şeklini 
değiştirdi (daha az seyahat, daha 
fazla sanal toplantı). Pandemi 
küresel ekonomiyi parçalama gi-
rişimini hızlandırdı, aynı oranda 
da küreselleşmenin önemini or-
taya çıkardı. Gene bu dönemde 
işbirliğinden çok rekabete şahit-
lik ettik. Özgür dünya ekonomi-
leri yeni alanlara hükmetmek 
için konumlanırken yükselen 
güçler adeta durma noktasına 
geldi. Piyasaların kendi başlarına 
çözemeyeceği sorunları çözmek 
için akıllı sanayi politikalarına 
ihtiyaçları daha da büyüdü. Sal-
gın nedeniyle birçok ülkenin 
milli gelirinin azalması ve bazı 
ülkelere Covid-19 aşısının ye-
terli miktarda ulaşamamasının en 
öncelikle risk olduğu gerçeğin-
den hareketle dünya toplumları-
nın refah seviyelerinin geri 
kazanılmasını sağlamak gerekti-
ğine inanıyorum. İşte bu ortamda 
24. Avrasya Ekonomi Zirve-
si’nde yetkili bir Asya yüzyılı 
olacak mı sorusuyla daha gü-
venli ufuklar için ekonomide 

yeni yollar açmanın tartışmasını 
yapmayı tasarlamaktayız. Ve bu 
arada önemle belirtmek isterim 
ki; herkes güvende olmadan, 
kimse güvende olamaz.     

 -Enerji konusunu 
gündeme getireceksiniz. Enerji 
çağımızın vazgeçilmezi! Bu ko-
nuda neler söylemek istersiniz? 

Bizler sivil düşünce in-
sanları olarak Covid-19’u temiz 
enerjinin ve temiz teknolojinin 
oluşumunu yeniden şekillendir-
mek için bir fırsat olarak telakki 
etmekteyiz.  

Dünyanın düşük gelirli 
bölgelerinde;  artan enerji talep-
lerini, enerji matematiği ve iklim 
matematiği ile birlikte değerlen-
dirmenin ve sürdürülebilir kıl-
manın yollarını Covid-19’u fırsat 
bilip arayabilir miyiz?  Bir kal-
kınma senaryosunda, dünyanın 
artan enerji ihtiyacını karşılar-
ken, iklim hedeflerine ulaşmanın 
önemini enerji alanında koruya-
bilir miyiz? Dolayısıyla enerjiyi 
bu değerler ölçüsünde münaka-
şaya açmak arzusundayız.   

-Programda Ortak Za-
fiyetlerimiz başlığıyla, Küresel 
ısınma ve iklim değişikliğini ele 
alacağınızdan bahsediyorsunuz. 
Bu konuda neler söylemek is-
tersiniz?  

Bu yıl 24. Avrasya 
Ekonomi Zirvesi’nde ekonomi-
nin, enerjinin yanı sıra yaşa-
makta olduğumuz iklim 
değişikliği konusunu gündeme 
getireceğiz. Her ne kadar son bir 
yıldır dünyanın gündemi Covid-
19 pandemisi olsa da, küresel 
ısınmanın yaşadığımız gezegen 
üzerinde yarattığı tehdit her 
geçen gün büyümektedir. İnsan 
faaliyetleri sonucunda karbondi-
oksit etkisi oranları artıyor. Bu 
da sıcakların yükselmesine 
neden oluyor. Bunun en önemli 
sonuçlarının başında sıra dışı 
hava olaylarının artması ve ku-
tuplardaki buzulların erimeye 
başlaması geliyor. İklimde bu 
tarz iniş çıkışların olması çok 
doğal olmasına karşın bilim in-
sanları, sıcakların artık önceki 
dönemlere kıyasla çok daha hızlı 
bir şekilde arttığını kabul ediyor 
ve söylüyorlar. İklim değişikliği-
nin etkilerinin ne kadar büyük 
olacağı henüz kestirilemiyor. 
Gene iklim değişikliğiyle müca-
dele, bu yüzyılda insanlığın 
önündeki en büyük zorluklardan 
birisini oluşturmaktadır. 
Dünya’nın, küresel ısınmanın sı-
nırlandırılması için eşit olarak 
belirlenen seviyeye, gelecek beş 
yıl içinde ulaşacağı gerçeğini 
göz önüne alacak olursak kaça-
mak cevapları bırakıp, iklim 
krizi noktasına vardığımızı kabul 
etmemiz gerekiyor. Paris İklim 
Anlaşması’nı göz ardı etmeden 
tıpkı Covid-19 ile mücadelede 
nasıl küresel bir boyutta hareket 
ettiysek, iklim konusunu tartışa-
lım ve ortak bir nokta bulalım 
düşüncesiyle ileri bir adım 
atmak ve değişimin kapısını 
Cumhurbaşkanları Oturumu’nda 
ve Dini Liderlerle akademisyen-
lerin katılımıyla aralamak istiyo-
ruz. Hedefimiz insanoğlunun 
iklim değişikliğinin etkisini gör-
mesini sağlamak, sağlanacak bu 

farklılıkta daha güçlü tedbirlere 
uyulmasında karar birliğini oluş-
turmaktadır.        

-Her yıl Avrasya Eko-
nomi Zirveleri’nde sıra dışı mi-
safirler bulunur. Bu misafirler 
günün aktüel konularında söz 
sahibi olan kişilerdir. Bu sene 
böyle misafirleriniz olacak mı?  

Elbette. 24. Avrasya 
Ekonomi Zirvesi’nin bu yıl sıra 
dışı iki önemli konuğu var. Ger-
çekte bu konuklardan biri Av-
rasya Ekonomi Zirveleri’nin 
uzun yıllardır tanıdığı ve bana 
göre dünyada enerji alanındaki 
on kişiden biri olan ve de yıl-
larca Azerbaycan Parlamen-
tosu’nun Başkan Vekilliği’nde 
bulunan Valeh Aleskerov’dur. 
Marmara Grubu Vakfı Onur Ma-
dalyası sahibi de olan  Valeh 
Aleskerov şu anda Azerbay-
can’da pek önemli bir kuruluşun 
başında bulunmaktadır. Bakü Li-
manı’nın yanında kurulan 
(ALAT Serbest Ekonomi Bölge-
si’nin) tanıtımını kıymetli dostu-
muz Valeh Aleskerov özel bir 
sunumla katılımcılara takdim 
edecek. Büyük fırsatlar arz eden 
bu tanıtım Avrupa-Kafkasya-
Asya ve Kuzey-Güney ulaşım 
koridorlarında sahip olduğu stra-
tejik coğrafi konumuyla bölgesel 
bir yatırım merkezi olarak Azer-
baycan’ın rekabet gücünü arttıra-
cak yerli ve yabancı yatırımcı 
petrol dışı sektörlere bir davet 
oluşturacaktır.  Bir başka sıra 
dışı konuğumuz ise Türkiye’nin 
yaşayan en önemli filozofların-
dan biri olan Prof. Dr. İoanna 
Kuçuradi’dir. Prof. Dr. İoanna 
Kuçuradi sadece Türkiye’de 
değil, dünyada da felsefe, insan 
hakları ve etik değerler denince 
ilk akla gelen isimlerden biridir. 
Ünlü filozofumuz İoanna Kuçu-
radi 24. Avrasya Ekonomi Zirve-
si’nin açılışında bizlere “Barış 
ve İnsan Hakları” konusunda bir 
konuşma yapacaktır. Sunacağı 
tebliğinin ilgiyle takip edilece-
ğine inanıyoruz.     

-Bu yıl Ankara’da bu-
lunan Büyükelçiler’i biraraya 
getirerek  “Kuşak ve Yol Aydın-
lığında Farkındalık ve İşbirliği” 
oluşturacağınızı belirtmiştiniz. 
Bu konuyu biraz acar mısınız?  

Büyükelçilerle yuvar-
lak bir masa’da bir araya gelerek 
Kuşak ve Yol Girişimi’nin 
Covid-19 sonrasının şartları doğ-
rultusunda ekonomik, sosyal ve 
kültürel boyutlarını ele almak ve 
Yeşil İpek Yolu, Sağlık İpek 
Yolu, Dijital İpek Yolu ile yeni 
oluşan Küresel Bilgi Otobanı’nı 
sürdürülebilir bir girişimin köşe 
taşları olarak ele alacağız. Genel 
olarak dünya ekonomisinin ve 
özellikle de küresel değer zincir-
lerindeki olası ayrışma ve ko-
puklukların, Kuşak ve Yol 
Girişimi bağlamında hükümetle-
rin ve çokuluslu şirketlerin stra-
tejik konumu üzerindeki etkisini 
de tartışmaya açacağız. Çin yatı-
rım projelerinin Avrasya’daki et-
kisine ve daha geniş Kuşak ve 
Yol Girişimi içindeki işlevselli-
ğine ilişkin vaka çalışmaları pan-
demi sonrası analizleri 
Avrasya’daki stratejik yatırımın 
lokasyonel ve lojistik belirleyici-

leri ve yeniden yapılanması ile 
doğrudan yabancı yatırım 
(DYY) akışlarının dinamikleri-
nin nicel analizlerini gündeme 
getirmek amacıyla Ankara’da 
bulunan İpek Yolu Büyükelçile-
rini bir masa etrafında toplayıp 
Kuşak ve Yol’un aydınlığında 
farkındalık ve işbirliğini konuşa-
cağız.  

-Kültürel etkinlikleri-
niz oluyordu. Bu yıl o etkinlik-
ler ne oldu?   

İHKİB Ailesi yüksek 
malumlarınız olduğu üzere her 
yıl Zirvemizin Galasını bir Moda 
Defilesiyle açmaktaydı. Bu yıl 
sanal olarak gerçekleşecek Defi-
lemizin Tasarımcısı Ceren 
Ocak’tır. Kendisinin tasarımla-
rını Açılışımızı takiben barkoviz-
yon aracılığıyla izleme olanağı 
bulacağız. Marmara Grubu Vakfı 
bir gelenek halinde yıllardır sür-
dürdüğü yüksek katkıdan dolayı 
İHKİB Ailesi’ne minnettardır. 
Bu bir markalar yaratma yarışı-
dır ve bu yarışta İHKİB, Türk 
tekstiline büyük hizmet ifa et-
mektedir. Bildiğiniz üzere Tür-
kiye Jokey Kulübü de Avrasya 
Ekonomi Zirveleri Kupası Koşu-
sunu her yıl bir anane halinde 
gerçekleştirmekteydi. Bu yıl da 7 
Nisan 2021 günü AVRASYA 
EKONOMİ ZİRVELERİ KU-
PASİ KOŞUSU Türkiye Jokey 
Kulübü tarafından gerçekleşti-
rildi. 4 ve daha yaşlı safkan İngi-
liz atlarının start aldığı sentetik 
pistteki 2100 metre mesafeli ko-
şunun galibi, Necati Demir-
kol’un sahibi ve yetiştiricisi 
olduğu Sensizim (Zoffany – 
Phrase / Royal Anthem) isimli at 
oldu. Yıllardır bir gelenek ha-
linde gerçekleşen AVRASYA 
EKONOMİ ZİRVELERİ KU-
PASI KOŞUSU, COVİD-19 sal-
gını sebebiyle bu yıl seyircisiz 
olarak gerçekleşti. Marmara 
Grubu Vakfı; Türkiye Jokey Ku-
lübü’ne, Avrasya Ekonomi Zir-
veleri’ne yıllardır gösterdiği 
yüksek dikkatten dolayı teşek-
kürü bir borç bilir. 

-Bu yıl katılımcıları 
özetlemek isterseniz kimlerden 
söz etmek istersiniz?  

Öncelikle belirtmeliyim 
ki Bosna Hersek Federasyon 
Başkanı Marinko Cavara ara-
mızda olacaklardır. Önceki 
Cumhurbaşkanlarından ise; Ar-
navutluk Cumhurbaşkanı Bujar 
Nishani, Avusturya Cumhurbaş-
kanı Heinz Fischer, Bosna Her-
sek Cumhurbaşkanı Mladen 
Ivanic, Bulgaristan Cumhurbaş-
kanı Petar Stoyanov, Çekya 
Cumhurbaşkanı Václav Klaus, 
Hırvatistan Cumhurbaşkanları 
Stjepan Mesic ile Ivo Josıpovic, 
Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir 
Sejdıu, Makedonya Cumhurbaş-
kanı Gjorge Ivanov, Romanya 
Cumhurbaşkanı Emil Constanti-
nescu, Slovenya Cumhurbaşkanı 
Danilo Turk katılacaklarını teyit 
eden arasındadırlar. Ayrıca Dini 
Liderler olarak Azerbaycan 
Şeyh-ül İslamı Allahşükür Paşa-
zade, Patrik Bartholomeos, Sür-
yani Patriği Yusuf Çetin, Süryani 
Monsenyörü Orhan Çanlı da ara-
mızda olacaklarını belirtmiş bu-
lunmaktadırlar. 

Balkan ülkeleri 24. Avrasya  
Ekonomi Zirvesi’ne geliyor
ÖÖ Yetkili bir Asya Yüzyılı oluşabilir mi? temasıyla 8-9 Temmuz 
günleri 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul’da gerçekleşecek 

Dr. Akkan Suver
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Muhammed KAYA

TANRIDAĞI 
YÖRÜKLERİ  

VE ÇAĞLAYIK 
KÖYÜ  

TARİHÇESİ

Yörük kelimesi “yörü-mek” fiilinden 
-k ekiyle yapılmış bir ad olup “yü-
rüyen” demektir; sözlükte “göçebe, 

göçer-ev, göçer” mânasına gelir. Bu yörük-
ler çok yayılmış olup Kavala, Drama, Serez, 
Demirhisar, Rusçuk, Tırnova, Hezargrad, 
Niğbolu’da yoğun bir şekilde yaşarlardı. 
Tanrıdağı yörüklerinin bütün nüfusunun 100 
bin olduğu tahmin edilmiştir.  Atçekenler 
(Asıl isim: Tanrıdağı Türkmenleri/Karagöz 
Yörükleri)Türkler'in Oğuz Boyu'nun, Bo-
zoklar kolundan Gün Han oğlu Kayı Han 
neslinden topluluktur. Bu topluluğun on-
kunları Şahin'dir. Resmi kayıtlarda Tanrıda-
ğı Türkmenleri veya Tanrıdağı Yörükleri 
olarak bilinir. Konya bozkırları ve çevresin-
de yaşayan Tanrıdağı Türkmenlerine za-
manla Atçeken denilmiştir. Atçeken ismi 
çok iyi ve cins atlar yetiştirdiklerinden dola-
yı verilmiştir. Büyük Selçuklu Devleti, Ka-
ramanoğulları Beyliği ordularında görev al-
mışlardır. Selçuklu ve Osmanlı ordularına at 
yetiştirmişlerdir. Malazgirt zaferinden sonra 
Süleyman Şah komutasında Anadolu'ya gir-
mişler ve Konya'ya gelmişlerdir. Konya'nın 
fethi ile Konya bozkırlarına yerleşen ilk 
Türk yörükleridir. Çoğunlukla Konya boz-
kırlarında konar-göçer yaşam sürdürmek-
teydiler. Kesin olarak Kayı boyu'ndan olsa-
lar da Atçeken aşiretlerine zamanla birçok 
cemaat ve boy dahil olmuştur. Atçekenler’in 
yaşadıkları coğrafya genel olarak, Doğu-Ba-
tı doğrultusunda Aksaray, Akşehir, Kuzey-
Güney doğrultusunda Ankara-Konya - Ka-
raman arasında kalan Konya ovası, diğer bir 
ifade ile Konya bozkırları ve çevresidir. Bir 
kısmı Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
Balkanlar'a iskan edilmiştir. Osmanlı’nın, 
Anadolu’da hakimiyetini engelleyen Kara-
man Beyliği’nin ordu gücünü oluşturup 
ayakta kalmasını sağlamışlar ve Osmanlının 
himayesini kabullenmeleriyle Karaman 
Beyliği’nin Osmanlı himayesine girmesinde 
rol oynamışlardır. Atçeken beyleri Cumhu-
riyet’in kuruluşuna kadar bulundukları böl-
gedeki vergileri devlet adına tahsil etmişler-
dir. İslam dinine ve Türk milliyetçiliğine 
aşırı bağlıdırlar. Tarımdan çok hayvancılıkla 
ilgilendikleri ve Konya bozkırlarında konar-
göçer oldukları için Konya'ya getirilen eker-
biçer kişiler nedeniyle topraklarının azalma-
sı ile ihtilafa düşmüşler ve bir kısmı Osman-
lı İmparatorluğu tarafından Avrupa'ya bir-
çok kez iskan edilmişlerdir. II. Mahmut dö-
neminde vergi vermeme hakları kaldırılmak 
istendiyse de başarılı olunamamıştır bu ne-
denle birçok kez Balkanlar'a iskan edilmiş-
lerdir. Günümüzde bu aşirete mensup olup 
Atçeken sıfatını soy isim olarak kullanan ai-
lelerde vardır. 
 

ÇAĞLAYIK’IN TARİHÇESİ 
 
   Osmanlı döneminde Selanik Vilayeti, 
Drama Sancağı, Sarışaban Kazası’na bağlı 
olan Çağlayık’ın kelime anlamı:''İki 
Dere''demektir. 
 
*1607 yılında Sultan 1.Ahmet döneminde 
Konya Bozkırları’ndan Tanrıdağı (Karagöz, 
Atçeken) yörükleri olarak 90 Hane (450 ki-
şi) gittiğimiz Çağlayık'a 1924'te veda ettik. 
*Selanik Vilayeti Drama Sancağı Sarışaban 
Kazası’na Bağlı "Çağlayık" (Dipotamos)za-
man içerisinde bazen köy bazen de kaza 
merkezi olarak idari yapıdaki yerini almıştır. 
Çağlayık kaza olduğunda 2 Köyü bulun-
maktaydı. Bunlar: Mescidli, Boynukızıllı  
*1911 Yılı Yunan istatistiklerine göre 1.097 
Müslüman Türk nüfusu bulunmaktadır.  
*Mübadil büyüklerimiz Çağlayık'ın 300-
350 hane olduğundan bahseder. 
*Mübadele Kararı sonrası Kavala limanın-
dan 01.06.1924 tarihinde  
Drama/Kozlu Köyü ile birlikte toplamda 2 
bin 224 Kişi "Sakarya"adlı vapur ile 
9 günlük yolculuk sonrası Samsun'a gelmiş-
lerdir. 
*ilk etapta günümüzdeki Samsun Atatürk 
Heykeli ile Kent Müzesi Arası alandaki 4-6 
ay yaşadıktan sonra 7 köye bölünerek: 
 
Samsun'da; 
*Vezirköprü'de; Aydoğdu ve Tekkekıran 
*Havza'da; Tahna (Kayabaşı) 
*Tekkeköy'de; Karaperçin, Aşağıçinik(Çay-
leyik Mahallesi), Kelkaya (Altınkaya) 
*Canik'te; Devgeriş'in Bir Kısmı ve Has-
köy(Papasköy)'de 3-5 hane Çağlayıklı iskan 
olmuştur 
Ayrıca; 
*Amasya- Gümüşhacıköy-Maden Köyü'ne 
3-5 hane Çağlayıklı aile iskân edildi 
*İzmir ili Bergama ilçesi Çandarlı nahiyesi-
ne de 1 Kişi edildi. İskan edilen fırıncı İbiş 
eşi Lacor 
*Çağlayık'a Türkiye'den, Trabzon Sürmene-
(Yemişli) Maçka ve Niğde'den Rum Müba-
diller iskan edilmiş.Sonrasında bir çoğu 
Çağlayık'tan Kanada-Toronto'ya göç ettiler.

EDİRNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkanlar’la mevcut ilişkileri 
sıcak tutmak ve yeni ilişki-
ler tesis etmek amacıyla gö-

rüşmelerine devam eden Trakya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Er-
han Tabakoğlu, Bulgaristan’ın ön-
de gelen üniversitelerinin rektör-
leri ile birlikte Eğitim ve Bilim Ba-
kanlığı temsilcisini Edirne’de 
ağırladı. Bulgaristan Plovdiv Tıp 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mariyana Murdjeva, Pleven Tıp 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Dobromir Dimitrov, Sofya Tele-
komünikasyon ve Posta Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Miglena Temel-

kova, Bulgaristan Eğitim ve Bilim 
Bakanı Danışmanı Kalin Kostov 
ve beraberindeki heyet, akademik 
ve bilimsel iş birliği konularını 
görüşmek üzere Trakya Üniversi-
tesine bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Uluslararası protokol, iş birliği ve 
iki ülke arasındaki dostluğu pe-
kiştirmeye yönelik atılabilecek 
adımların görüşüldüğü ziyarette 
Trakya Üniversitesi’nin tecrübele-
ri doğrultusunda akademik etkin-
lik ve iş birlikleri, sağlık, teknoloji 
ve inovasyon alanında ortak pro-
jeler üretilmesi ve değişim prog-
ramlarının hayata geçirilmesi ko-
nuları ele alındı. 
Eğitim ve sağlık başta olmak üze-
re Trakya Üniversitesi’nin bilim, 
teknoloji ve inovasyon alanındaki 

faaliyetlerinin aktarıldığı ve karşı-
lıklı iş birliği imkânlarının değer-
lendirildiği görüşmelerde Trakya 
Üniversitesinin Tıp Fakültesi, 
Teknopark ve TÜTAGEM birim-
leri hakkında bilgiler aktaran 
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğ-
lu, birlikte çalışmaya hazır ve is-
tekli olduklarını belirtti. www.ha-
berler.com’a göre; Tabakoğlu 
“Bin 100 yatak kapasitesi, 117 yo-
ğun bakım yatağı, güçlü hekim 
kadrosu, akredite olmuş eğitim 
programları, onkoloji merkezi, 
modern tıbbın gerektirdiği tüm 
araç gereç ve cihazlarla donatıl-
mış hastanemiz ile aynı zamanda 
bölgenin ve Balkanların en önem-
li sağlık üssü konumundayız” ifa-
delerini kullandı.

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Baş-
kanı (YTB) Abdullah 

Eren, Bulgaristan Türklerinin 
en önemli kanaat önderlerin-
den diplomat ve yazar Os-
man Kılıç’ın 101 yaşında vefat 
etmesinin ardından merhu-
mun evine gelerek ailesine ta-
ziyelerde bulundu. Eren, pay-
laştığı mesajında “Bulgaristan 
Türkleri’nin 101 yıllık çınarı, 
gençliğini Türklük ve İslam 
için komünist rejimin zindan-
larına feda eden dava adamı, 
Şumnu Nüvvab Medrese-
si'nin hayattaki son hocası 

Osman Kılıç Amcamız Hakka 
yürüdü, Ruhu şad, mekânı 
cennet olsun” ifadelerini kul-
landı. Kılıç’ın yaşamının mü-
cadelelerle dolu büyük bir 
kahramanlık öyküsü barın-
dırdığını belirten Eren, “Os-
man Amca'ya bir nebze de ol-
sa vefa borcumuzu ödeyebil-
mek için; 100. yaş gününde 
özel bir program düzenlemiş, 
tarihe kayıt niteliğindeki ha-
yatını anlatan 'Kader Kurba-
nı’ isimli kitabını Bulgarca di-
line tercüme edip basımını 
yapmıştık” dedi. Ankara’daki 
evinde vefat eden Kılıç’ın ce-
nazesi Ankara Cebeci Asri 
Mezarlığında ikindi namazı-
na müteakip toprağa verildi. 

BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bursa'da Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü tarafından 
bu yıl 8'incisi düzenlenen 

"Bursa Uluslararası Balkan Ülkele-
ri Tiyatro Festivali" başladı. Kültür 
Park Açıkhava Tiyatrosu'nda dü-
zenlenen etkinlikte Kosova Mitrix 

Kültür Tiyatrosu tarafından sahne-
lenen "Taçsız Kraliçeler" adlı tiyat-
ro oyunuyla, ilk perdesini açtı. 
Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri 
Tiyatro Festivali'nin ilkini 2014 yı-
lında gerçekleştirdiklerini belirten 
Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yö-
netmeni Mustafa Kurt, "Festivali-
miz Balkan ülkelerinin kültürlerini 

bir araya getiren, çok önemli ve ar-
tık geleneksel hale gelen bir festi-
val olmuştur." dedi. Festivalde, 
Türkiye'den 3, yurt dışından 5 ol-
mak üzere toplam 8 farklı oyun 
sahnelenecek. Etkinlik için, Koso-
va, Yunanistan, Arnavutluk, Ku-
zey Makedonya ve Sırbistan tiyat-
roları Bursa'ya gelecek. (AA)

Sembol Kılıç’a 
YTB’den vefa

Mustafa KÖKMEN

KANAL İSTANBUL 
VE ULUSLARARASI 

HUKUK 

Kanal İstanbul Projesi, 
İstanbul’un Avrupa yakasın-
da inşası planlanan ve 

Marmara Denizi ile Karadeniz’i, 
İstanbul Boğazı’na alternatif olarak 
birbirine bağlaması planlanan bir 
yapay suyolu projesidir. Kanal 
İstanbul ‘un ticari amacının yanı sıra 
boğaz trafiğini rahatlatma amacı ve 
boğaz güvenliğini de sağlama planı 
vardır. Kanal İstanbul Projesi’nin 
siyasi, ekonomik, hukuksal ve çevre-
sel faktörleri uzun bir süredir tartış-
ma konusudur. Uluslararası Hukuk 
içerisinde kanalların yeri farklıdır. 
Yapay suyolları, doğal halde bulunan 
boğazlar ile farklı statüde bulunmak-
tadır. 
 Türk  Boğazlarından  geçiş  rejimi  
1936  Montrö  Boğazlar  Sözleşmesi 
ile  belirlenmiştir. 1936 Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi içerisinde 
boğazların statüsü ile beraberinde 
kanallara da yer verilmiştir. Tüm 
kanallarda aynı seyrüsefer kuralları 
yoktur. Montrö mutabakatına bağlı 
bir devlet olarak barış zamanı ve 
savaş zamanı belirlenen maddeler 
şayet Kanal İstanbul yapıldığı takdir-
de aynen devam edecektir. Bu 
anlamda  Kanal İstanbul diğer Dünya 
ülkeleri içerisinde yer alan kanallar-
dan farklı hukuksal özelliklere sahip-
tir. Montrö hükümlerine devam edi-
leceği için olası bir kanalın yeni bir 
statü verme gibi bir yetkisi yoktur. 
Bu sebeple, Kanal projesinin tamam-
lanması durumunda, İstanbul 
Boğazı’nın gemilerin geçişine kapa-
tılması gemilerin Montrö Sözleşmesi 
ile sahibi oldukları bu haklardan 
feragat etmeye ve kanaldan geçişe 
zorlanmaları uluslararası hukuk açı-
sından mümkün olmayacaktır. 
Panama Kanalı, Süveyş Kanalı ve 
Kiel Kanalı gibi ekonomik ve jeopo-
litik öneme sahip kanallar düşünül-
düğünde Kanal İstanbul meselesinin 
ne kadar önemli olduğu fark edil-
mektedir. 
Türk Boğazlarına stratejik bir kanal 
yapılma fikri 16.yy. dan bu yana var-
dır. Son olarak ise Merhum 
Başbakan Bülent Ecevit 1994 sene-
sinde İstanbul’un Avrupa yakasında 
Karadeniz ile Marmara arasında bir 
kanal açılmasını önermişti. Boğaz ve 
Kanal  DSP’nin Kanal Projesi adıyla 
seçim broşürlerinde yer almıştır. 
Dolayısıyla, ilk defa şuan ortaya çık-
mış değildir ve fikriyatta Osmanlı 
Devleti’nden bu yana varlığını sür-
dürmektedir. Peki Kanal İstanbul 
hakikaten ihtiyaç duyulan bir proje 
midir? ABD Enerji Bilgilendirme 
Dairesi’nin 2014’te yayımladığı 
raporda Türk Boğazlarının genişlik-
leri ve petrol haricinde gemi geçişle-
ri baz alındığında en yoğun trafiğe 
sahip boğum olarak kabul edilmekte-
dir. Kuşkusuz ki Kanal İstanbul’un, 
Boğaz trafiğini rahatlatacağı ortada-
dır. Dünya Ticaretinin önemli bir 
bölümünün deniz yoluyla yapıldığını 
düşünürsek, Türk Boğazları ve Kanal 
İstanbul’un ise iki kıtayı birbirine 
bağlayan stratejik bir bölgede olması 
durumu ülke ekonomisine büyük 
etkilerinin olabilme ihtimalini bera-
berinde getirmektedir. 
 
Sonuç olarak,  Kanal İstanbul Projesi 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi dolayı-
sıyla sınırlı haklara sahiptir. Ancak 
boğaz trafiğini kuşkusuz rahatlata-
caktır. Bölgesel bir ekonomik etkisi 
olacağı  nettir. Ülke ekonomimize  
katkısı ve Türk Boğazlarının itibarını 
arttırması söz konusudur. Montrö’de 
uzlaşılan düzen, Türkiye de dahil 
olmak üzere, Karadeniz’e kıyıdaş 
devletlerin güvenliği açısından 
büyük öneme sahiptir. Doğal olarak 
bu devletlerin de Montrö 
Sözleşmesi’yle kurulan dengenin 
sürdürülmesinden yana tavır almaları 
olasıdır. Kanal İstanbul ile oluşturul-
mak istenilen yeni düzen ve denge-
nin Uluslararası Hukukta kabul göre-
bilmesi ve Türkiye’nin hedeflerine 
ulaşabilmesi ancak hakkaniyetli bir 
diplomatik girişim ile olacaktır. 
Montrö içerisinde yer alan Kanal 
İstanbul lehine Türkiye’ye tanınan 
haklar vardır ve bunun üzerinden 
ilerlenmelidir. Bilinmelidir ki; 
Denizlere hakim olan Cihana hakim 
olur.

Balkan üniversiteleriyle bilimsel, akademik ve kültürel bağlarını yeni 
çalışmalarla kuvvetlendiren Trakya Üniversitesi, Bulgaristan’ın önem-
li üniversiteleri ve kurumları ile temaslarda bulunmaya devam ediyor

3 Bulgar Rektör  
Edirne’ye geldi

Balkan tiyatroları Bursa’da buluştu
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Balkan Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karadağ ziyareti kap-
samında, başkent Podgoritsada'daki tarihi Mehmet 

Fatih Medresesi’nin mezuniyet törenine katıldı
PODGORİTSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bu yıl 52 mezun veren 
medresenin mezuni-
yet töreninde konu-

şan Erbaş, 10 yıl önce med-
resenin ilk mezuniyet töre-
nine katıldığını anımsata-
rak, "Hocalarımızın hocası 
olan ve 1982'de vefat eden 
Ahmet Davutoğlu bu med-
resenin kapanmadan önce-
ki son mezunuymuş. Geç-
mişte nice alimler yetişti 
bu medreseden" dedi. Pey-
gamber efendimizin 
Kur'an-ı Kerim ve sünneti 
emanet bıraktığına işaret 
eden Erbaş, "Bu topraklara 

gelen Allah dostları, alim-
lerimiz, Peygamber varisli-
ğini o kadar güzel yapmış-
lar ki bugün bile meyvele-
rini toplamaya devam edi-
yoruz. Asırlar boyunca bu 
topraklardaki medreseler-
de yetişen alimler, ilim in-
sanları bu hakikat üzere 
Peygamber efendimizin 
veda hutbesindeki tavsiye-
sini yerine getirerek Kur'an 
ve sünnet çizgisinde yürü-
düler, yollarını sapıtmadı-
lar." diye konuştu. Erbaş, 
medrese öğrencilerine 
müfredatlarında bulunan 
her dersi Kur'an-ı Kerim'i 
daha iyi anlamak için 
okurlarsa nafile ibadet 

edinmiş sayılacaklarını 
anımsatarak, "İmam Hatip 
liseleri, medreselerin farkı 
burada ortaya çıkıyor. Bi-
zim ilim geleneğimizdeki 
dini ilimler ve tabi ilimler 
ayrımı yapmadan her ikisi-
ni birlikte öğrenmek med-
reselerimizin asırlardan be-
ri geleneğidir" ifadelerini 
kullandı. Karadağ İslam 
Birliği Başkanı Rifat Fejzic, 
mezunlara medresede 
edindikleri eğitimi toplum-
sal hayatta da kullanmala-
rını tavsiye ederek, "Allah 
yolunuzu açık etsin. Aile, 
medrese, İslam birliği, top-
lum ve kendinize faydalı 
bireyler olun" dedi. (AA)

Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Erbaş Karadağ'da 
mezuniyete katıldı 
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İzmir, CEV U20 Plaj Voleybolu 
Avrupa Şampiyonası'na 8-11 
Temmuz tarihleri arasında ev 

sahipliği yapacak. Sporseverler, 
Avrupa plaj voleybolunun 20 yaş 
altı kategorisindeki en iyi sporcu-
larını izleme fırsatı bulacak. 
www.haberler.com’a göre; BVA 
Plaj Voleybol Balkan Şampiyonası 
ile İzmir'i plaj ve su sporlarında 
uluslararası turnuvalar merkezi 
yapma yolunda ilk adımı atan, 
U18 ve U22 Avrupa Şampiyonası 

ile CEV Continental Cup'ı başarıy-
la organize eden İzmir, şimdi de 
U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şam-
piyonası'na ev sahipliği yapmaya 
hazırlanıyor. İnciraltı'ndaki Plaj 
Voleybolu Tesislerinde düzenle-
necek dev şampiyona, 8-11 Tem-
muz tarihleri arasında organize 
edilecek ve Avrupa'nın en iyi 
sporcuları şampiyonluk için mü-
cadele verecek. 
Kadınlarda Türkiye'nin yanı sıra 
Hollanda, Finlandiya, Belçika, 
Bulgaristan, Norveç, Yunanistan, 
Slovakya, Hırvatistan, Andorra, 
Rusya, Fransa, Sırbistan, Roman-

ya, İsrail, Litvanya, Estonya, Slo-
venya, Danimarka, Avusturya, 
Polonya, Almanya, İsveç, Çekya, 
Macaristan, İtalya, Ukrayna, İs-
panya ve İsviçre şampiyonluk ku-
pası için plajdaki yerlerini alacak. 
Erkeklerde Türkiye'nin yanı sıra 
İsveç, Almanya, İtalya, Hollanda, 
Letonya, Polonya, İsviçre, İsrail, 
Avusturya, Ukrayna, Çekya, Ma-
caristan, Fransa, Portekiz, İspan-
ya, Slovenya, Belçika, Sırbistan, 
Litvanya, Slovakya, Romanya, 
Rusya, Bulgaristan, Hırvatistan, 
Estonya ve Lihtenştayn yer ala-
cak.
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Sırbistan'da düzenlenen 19 
Yaş Altı Genç Kızlar Bal-
kan Voleybol Şampiyona-

sı'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı 
ikinci oldu. www.haberler.com’a 
göre; Sırbistan'da düzenlenen 19 

Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Vo-
leybol Şampiyonası'nda 16 Yaş 
Altı Milli Takımı ikinci oldu. 
Belgrad'da gerçekleştirilen tur-
nuvada Türkiye, final maçında 
Sırbistan ile karşılaştı. 25-9, 25-
12 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağ-
lup olan milli takım, gümüş ma-
dalya kazandı.  
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İstanbul’da gerçekleştirilen Balkan 
Gençler Atletizm Şampiyona-
sı’ndan 1 gümüş, 1 bronz madalya 

ile memleketlerine dönen Kayserili 
Atletler Bahri Doğu ve Halil Sade 
Antrenörleri Kemal Koyuncu ve Ser-
dar Sırma Aydoğan ile birlikte İl Mü-
dürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti. 
www.haberler.com’a göre; İstan-
bul’da gerçekleştirilen Balkan Genç-
ler Şampiyonası’nda piste çıkan Kay-
serili sporcular Bahri Doğru 1500 
metre yarışmasında 3.53.02’lik zaman 
ile kişisel en iyi derecesini koşarak 
Balkan ikincisi, Halil Sade 5000 met-
rede 14.57’lik zamanla Balkan üçün-
cüsü oldu. Şampiyona dönüşü İl Mü-
dürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamın-
da ziyaret eden sporcular sevinçlerini 
Kabakcı ile paylaştılar.

Balkan  
Şampiyonası’nda 

KAYSERİ’YE  
2 MADALYA…

U16 Kız Milli Takımı Balkan ikincisi oldu 

AVRUPA’NIN EN  
İYİLERİ İZMİR’DE


