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¥  KOSOVA'NIN batısın-
daki Deçan kentinde yak-
laşık 1500 kişinin henüz 
bilinmeyen bir nedenle ze-
hirlenmesinin ardından şe-
hir genelinde acil durum 

ilan edildi. Deçan Belediye 
Başkanı Bashkim Ramosaj, 
sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, yakla-
şık 1500 vatandaşın henüz 
bilinmeyen nedenlerden 

dolayı zehirlendiğini ve 
tıbbi yardım talep ettiğini 
belirtti. Ramosaj, yasalar 
çerçevesinde şehir gene-
linde acil durum ilan ettik-
lerini bildirdi. n 4’te
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¥ 24. AVRASYA Ekonomi Zir-
vesi Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın ve Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev'in gönderdiği mesajların 
okunması ile çalışmalarına 
başladı. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan" 2023 hedeflerimiz ile 
2023 ve 2071 vizyonlarımız 
doğrultusunda ilerlerken 
Marmara Grubu Vakfı'nın ön-
cülüğünde düzenlenen 24.Av-
rasya Ekonomi Zirvesi'nin mü-
cadelemizi daha da güçlendi-
receğine inanıyorum" dedi. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Aliyev de, Avrasya Ekonomi 
Zirveleri, uzun yıllardır barış 
ve diyaloğu başarıyla destek-
lemeye ve küreselleşme çağın-
daki yeni zorlukları tartışmak 
için bir platform olarak Avras-
ya Bölgesi'nde işbirliğinin ge-
liştirilmesine her zaman de-
ğerli katkılarda bulunmuştur” 
dedi. n 5’te

İki Devlet bir Millet’ten  
ortak zirve açıklaması…

Arnavutluk’ta Türk  
İHA’larına onay çıktı

Büyükelçi Sekizkök'ten Kuzey  
Makedonya'ya FETÖ uyarısı

¥  ARNAVUTLUK Meclisi, 
hükümetin Türkiye'den in-
sansız hava aracı (İHA) alı-

mında kullanılmak üzere 
yaptığı bütçe değişikliği 
kararını onayladı. n 5’te

24.Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne Azerbaycan'dan, 
Özbekistan'dan, Bangladeş'ten, İran'dan katılım oldu

Deçan’da şüphe uyandıran  
toplu zehirlenme vakası

1500 
Kosovalı 

zehirlendi

¥  TÜRKİYE’NİN Üsküp 
Büyükelçisi Hasan 
Mehmet Sekizkök, 
"FETÖ ile irtibatlı kişi-
lerin takip edilmesi ve 
dosyalarının Kuzey 
Makedonya makamla-
rına iletilmesi suretiyle 
ve bu dosyaların akıbe-
ti neticelendirilinceye 
kadar Türkiye takipçisi 
olacaktır" dedi. n 3’te

Slovenya'nın önceliği 
BATI BALKANLAR'IN 
ENTEGRASYONU 

¥  AVRUPA Birliği’nin (AB) yeni dö-
nem başkanı Slovenya'nın Başbaka-
nı Janez Jansa, Batı Balkan ülkeleri-
nin Birliğe dahil edilmesini öncelikli 
hedef olarak benimsediklerini söy-
ledi. Jansa, AB Komisyonu Başkanı 
Ursula von der Leyen ve Avrupa 
Parlamentosu Başkanı David Sassoli 
ile ülkesinin AB dönem başkanlığı-
nın başlaması nedeniyle ortak basın 
toplantısı düzenledi.  n 3’te
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Avrupa Birliği’nin (AB) yeni dönem 
başkanı Slovenya'nın Başbakanı 
Janez Jansa, Batı Balkan ülkeleri-

nin Birliğe dahil edilmesini öncelikli he-
def olarak benimsediklerini söyledi. Jan-
sa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von 
der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Baş-
kanı David Sassoli ile ülkesinin AB dö-
nem başkanlığının başlaması nedeniyle 
ortak basın toplantısı düzenledi. AB'nin 
önceliğinin, genişleme olacağını belirten 
Jansa, Batı Balkan ülkelerinin Birliğe da-
hil edilmesi için ekimde, Doğu Avrupa'da 
donmuş çatışmaların çözümü için aralıkta 
toplantılar yapılacağını dile getirdi. Jansa; 
Türkiye, Rusya ve Çin ile ilişkilere de 
önem verilen bir dönem olacağının altını 
çizdi. Von der Leyen de yeni dönemde 
yeni tip korona virüsle mücadelede elde 

edilen başarıların pekiştirileceğini, ekono-
minin iyileştirilmesi için çabalanacağını 
vurguladı. 
 

‘KIBRIS MESAJI’ 
 
Von der Leyen, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 
(KKTC) düzenleyeceği ziyaretle ilgili bir 
soru üzerine şunları kaydetti: 
"Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir süre önce 
görüştüm ve planlanan ziyaretle ilgili, bu 
ziyaretin nasıl olacağını hassasiyetle izle-
yeceğimiz ve AB'nin iki devletli çözüm 
teklifini asla ve asla kabul etmeyeceği ko-
nusunda duruşum çok netti. Yani Erdo-
ğan bu konudaki tavrımızı biliyor" AB'ye 
2004'te dahil olan Slovenya, Portekiz'den 
devraldığı AB dönem başkanlığını 31 
Aralık 2021'e kadar sürdürecek. (AA)

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

İZMİR MEKTUBU

2023 İÇİN  
SON BİR EŞİK

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİTÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sekizkök, 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik 
Günü vesilesiyle açıkla-

malarda bulunarak gazetecile-
rin sorularını yanıtladı. Bü-
yükelçi Sekizkök, Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) tarafın-
dan planlanan 15 Temmuz 
darbe girişiminin üzerinden 5 
yıl geçtiğini anımsatarak 15 
Temmuz’un, Türk halkının 
hiçbir zaman unutmayacağı, 
tarihte eşi benzeri görülme-
miş, sinsice tasarlanmış bir 
darbe girişimi olduğunu söy-
ledi. Yurt dışında da yapılan-
maları bulunan FETÖ’nün 
kanlı girişimini sadece Türki-
ye’de değil, dünyanın hiçbir 
yerinde unutulmamasının bü-
yük önem taşıdığını vurgula-

yan Sekizkök, 15 Temmuz’un 
arka planının anlaşılabilmesi 
için FETÖ’nün on yıllar bo-
yunca okul ve dershanelerde 
genç beyinleri manipüle ede-
rek devlet kurumlarına yöne-
lik sızma girişimlerinin göz 

önünde bulundurulması ge-
rektiğini anlattı. 
Sekizkök, FETÖ’nün devletin 
tüm kurumlarına kendi men-
suplarını yerleştirmeyi, kamu 
kaynaklarını ve otoritesini ör-
güt çıkarları doğrultusunda 

kullanmayı, siyasi nüfuz tesis 
etmeyi hedeflediğini belirtti. 
Geçen 5 yılda Türkiye'nin te-
mel önceliklerinden birinin, 
yurt içi ve yurt dışında FETÖ 
yapılanmalarının tasfiye edil-
mesi olduğunu kaydeden Se-
kizkök, Türkiye içerisinde FE-
TÖ’nün devlet kurumlarında-
ki örgütsel yapılanmasının de-
şifre edildiğini, mensupları 
hakkında hukuki süreçler baş-
latıldığını ve örgütün Türki-
ye’deki paralel devlet yapılan-
masının çökertildiğini ifade et-
ti. Sekizkök, 15 Temmuz son-
rasında Türkiye’de zemin kay-
beden FETÖ’nün, yurt dışın-
daki yapılanmasıyla ayakta 
kalmayı hedeflediğini ve Tür-
kiye’nin yurt dışındaki FETÖ 
yapılarının çökertilmesi için 
çalışmalarını sürdürdüğünü 
aktardı. (AA)

‘TÜRKiYE, FETÖ’CÜLERi  
dikkatlice takip ediyor’

Tespitler 
-Anketlerde Cumhur itti-
fakı bir miktar puan kay-
bettiği söyleniyor. AK 
Partiden elle tutulur, çö-
züm odaklı aksiyonlar 
yapması bekleniyor. Bunu 
bir tehdit ya da moral 
bozmak için söylemiyo-
rum. Bir gerçeği hatırlatı-
yorum. AK Parti kaybe-
derse, bunu herkes biliyor 
ki; ülke maazallah çok 
şey kaybeder. Yine her 
kes biliyor ki; AK Partiye 
kaybettirecek olan yine 
sadece kendisidir. Rakibi 
ve muhalefeti yok. AK 
Parti’nin rakibi sadece 
kendisidir. Çözüm aranı-
yorsa içerde aranmalıdır.  
Bu arada Önceki dönem 
milletvekillerimizden ve 
AK Parti MKYK üyesi 
Sayın Şamil Tayyar, bir 
tweet atıp şöyle demiş: 
“Toplumsal destek ilk 
günkü gibi değil, muhase-
be / muhakeme yapma 
vakti” Eyvallah !!! 
-AK Parti halen birinci 
parti ama yeni sistemde 
kazanmak için bu yeterli 
değil %50+ alması gere-
kiyor 
-AK Partiye oy vermeye-
cekler içinde Küskünler 
ve kırgınlar (AK Parti 
içinde küsenler + Ekono-
mik nedenle tepki veren-
ler + Emeklilikte yaşı 
bekleyenler  ) , Kızgınlar 
ve düşmanlar  (Siyasi mu-
halifler, PKK’lılar, Feto-
cular ve ilk kez oy vere-
cek genç seçmenlerin bir 
kısmı) ve Hiçbir şey duy-
mayanlardan bir kısmı  
(Apolitikler) bulunuyor 
 
Durum 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan il 
teşkilatlarını tekrar gez-
meye başladı. Tüm Türki-
ye’yi dolaşacak gibi. 
Adam zaten koltuğunda 
oturmuyor ki, bildim bile-
li çileli, koşturuyor, uğra-
şıyor, anlatıyor. Allah yar-
dımcısı olsun.  
Gittiği yerlerde yaptığı 
açıklamalarda ilerisi için 
önemli ipuçları ve mesaj-
lar veriyor. Son verdiği 
mesaj oldukça ilginç: 
“Türk milleti gerektiğinde 
düşmanını affetmesini bi-
lir, …Yeni ittifaklar kur-
masını bilir…” 
Evet, Sayın Cumhurbaş-
kanımız doğru söylüyor, 
sadece Türk milleti isterse 
affedebilir.  
Sağlık bakanlığı verileri-
ne göre Covid vakaları 
düşüyor, Pandemi bitiyor 
gibi görünüyor. (Her ne 
kadar komşumuz Yuna-
nistan’da tekrar hortlasa 
da)  
Millet dokuz  günlük tati-
le çıktı. Herkes rahat, du-
rum stabil. 
Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın bu arada önemli bir 
açıklaması daha var: “ 
2023 hedefleri için son 
bir eşik daha bulunuyor” 
diyor.  
Ardından yazarlardan bir 
sürü yorum geliyor. Dik-
kat çekeni ise şöyle: 

“Ekim 2021’de önemli 
değişiklikler olabilir.” 
 

Beklenen  
Değişimler 

 
-Popülist politikalar (müj-
deler, zamlar, aflar)  
-Kürt seçmene yönelik 
özel çalışma ( Balkan 
göçmenlerine de inşallah)  
-İYİ Parti ile diyalog 
-Z kuşağına yönelik özel 
çalışma 
-Şok ekonomik iyileşme-
ler 
-AK Parti içindeki küskün 
ve dargınların kazanılma-
sı 
-AK Parti yönetimlerinde 
ve Bürokraside değişim-
ler 
-Anayasa değişiklikleri 
-Çok az erken seçim (Yi-
ne 2023’de olur ama be-
lirlenen tarihten çok az 
önce)   
 
(Not: Bunlar yapılacak 
demiyorum, belki yapıla-
bilir, yapılması gerekebi-
lir)  
 
Bu değişimler için 3 Dev-
let oluru gerekiyor 
 
-Devlet bütçesi 
-Devlet dinamikleri 
-Devlet Bahçeli 
 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
2023’ün son eşiği için ge-
rekeni peygamber efendi-
mizin (SAV) bir hadisi ile 
söyledi: 
"Tevazu yüceltir, kibir dü-
şürür, gurur aldatır, haset 
bitirir. Bu nebevi tespit, 
geçmişteki başarılarımı-
zın sırrı olduğu gibi gele-
cekteki başarılarımızın da 
pusulasıdır. Özünde teva-
zu, samimiyet ve gayretin 
olduğu bir siyaset tasav-
vurunu en tepeden, en üc-
raya kadar hâkim kılma-
mız şarttır."  
 
Allah’ın izniyle, şundan 
eminim ki; bu güzel söz-
ler hayata geçtiğinde Eve-
lallah hiç bir eşik ve en-
gel kalmaz. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın tespitleri 
ve söylemleri doğru.  
Ama velakin mutlaka ic-
raat şart. Söylenenler ya-
pıldığında her şey düzele-
cektir inşallah.  
Samimi olacağız, adil ola-
cağız, mütevazı olacağız, 
birbirimizi seveceğiz, isti-
şare edeceğiz, takım ola-
cağız, liyakate önem ve-
receğiz. Bunlara inanma-
yan ve uygulamayan kan-
serli hücreleri acilen ko-
parıp atacağız.  
Biz Sayın Cumhurbaşka-
nımıza inanıyoruz ve bek-
liyoruz.  
 
Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın son verdiği mesajı da 
aşağıda ekleyelim ki, bu 
kadar eleştiriden sonra 
tepki gösterenler olursa 
frene bassınlar: 
“Elbette eleştirilerimizi 
yapacak, hatalarımızı, 
yanlışlarımızı birbirimizin 
yüzüne cesaretle söyle-

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, "FETÖ 
ile irtibatlı kişilerin takip edilmesi ve dosyalarının Kuzey Make-
donya makamlarına iletilmesi suretiyle ve bu dosyaların akıbeti 

neticelendirilinceye kadar Türkiye takipçisi olacaktır" dedi

ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı; Endonezya, Sır-
bistan, Bosna Hersek, Bul-

garistan ve Karadağ'da faaliyet 

gösteren 18 gazeteciye Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) ve 15 Tem-
muz darbe girişimine yönelik bil-
gilendirme toplantısı düzenledi. 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı’nda gerçekleştirilen toplan-

tıda, FETÖ'nün 15 Temmuz 
2016'daki darbe girişiminin Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın liderliğinde, millet ile devle-
tin el ele verdiği büyük bir müca-
dele sonucunda bastırıldığı anlatıl-

dı. FETÖ'nün bulunduğu bütün 
ülkeler için ciddi bir tehdit oldu-
ğuna işaret edilen toplantıda, kanlı 
örgütün karanlık yapılanma ve ya-
sa dışı faaliyetlerine dikkat çekildi. 
Toplantıda, bir demokrasi zaferine 
imza atılan 15 Temmuz'u ve dar-
becilerin şehit ettiği vatandaşları 
unutturmamak için her yıl Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
koordinasyonunda yurt içinde ve 
yurt dışında gerçekleştirilen anma 
programları ve projeler hakkında 
katılımcılara bilgi verildi. Konuk 
medya mensuplarına sunumları, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı Stratejik İletişim ve Kriz 
Yönetimi Daire Başkanı Gökhan 
Yücel ile Dışişleri Bakanlığı Enfor-
masyon Daire Başkanı Günay Ba-
badoğan Ertan yaptı. (AA)

Uluslararası medya mensuplarına  
15 Temmuz ve FETÖ anlatıldı…

Slovenya'nın önceliği Batı  
Balkanlar'ın entegrasyonu 

ARNAVUTLUK'TAKİ 
SEÇİMİN  

NİHAİ SONUÇLARI 
AÇIKLANDI

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Arnavutluk'ta 25 Nisan'da yapı-
lan genel seçimin nihai sonuç-
ları açıklandı. Arnavutluk 

Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tara-
fından açıklanan sonuçlara göre, Baş-
bakan Edi Rama'nın genel başkanlığı-
nı yaptığı Sosyalist Parti seçimi önde 
tamamladı. Sosyalist Parti 140 sandal-
yeli mecliste 74 sandalye elde ederek 
üçüncü dönemde iktidarda kalma 
hakkı kazandı. Demokratik Parti ön-
cülüğündeki ittifak 59 milletvekili ile 
ikinci sırada yer alırken, Sosyalist Bü-
tünleşme Hareketi (LSİ) 4, Sosyal De-
mokrat Parti (PSD) ise 3 milletvekili 
çıkardı. (AA)



PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Deçan Belediye Başkanı 
Bashkim Ramosaj, sos-
yal medya hesabından 

yaptığı açıklamada, yaklaşık 
1500 vatandaşın henüz bilin-
meyen nedenlerden dolayı ze-
hirlendiğini ve tıbbi yardım ta-
lep ettiğini belirtti. Ramosaj, 
yasalar çerçevesinde şehir ge-

nelinde acil durum ilan ettikle-
rini bildirdi. Alınan kararla be-
lediyeye "zehirlenmeden sonra 
meydana gelen bu acil duru-
mu yönetmeye hazırlıklı olma" 
zorunluluğu getirildi. Deçan 
Belediyesi Aile Hekimliği Mer-
kezi Müdürü Selmon Berisha, 
düzenlediği basın toplantısın-
da, hastaların yüzde 99'unun 
sağlık hizmetlerini Deçan'da 
aldığını, az sayıda vatandaşın 

da komşu şehir İpek'e sevk 
edildiğini söyledi. Berisha, ze-
hirlenen vatandaşların sağlık 
durumlarının iyi olduğunu be-
lirtti. Öte yandan, Kosova 
medyasında 2 kişinin zehirlen-
me nedeniyle öldüğü ifade 
edildi ancak Kosova Sağlık Ba-
kanı Arben Vitia, bu ölümlerin 
zehirlenmeyle ilişkili olmadığı-
nı açıkladı. Deçan'a bağlı 6 kö-
yün sakinlerinin son günlerde 

içme suyundan zehirlendikle-
rine yönelik şüpheler bulunu-
yordu. Kosova Ulusal Halk 
Sağlığı Enstitüsü Müdürü Na-
ser Ramadani, köylerden alı-
nan su örneklerini analiz ettik-
lerini ve su zehirlenmesine 
rastlamadıklarını kaydetti. Ra-
madani, durumla ilgili detaylı 
araştırmaları yapacaklarını ve 
bilgilendirmede bulunacakları-
nı ifade etti. (AA)

4 Kosova Haberleri 19 Temmuz 2021 
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ESKİŞEHİR - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, çeşitli 
temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e 
gelen Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Ilir 

Dugolli ve Kosova Fahri Konsolosu Alihan Ka-
racan'ı ağırladı. Eskişehir OSB Başkanı Nadir 
Küpeli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eski-
şehir'e gelen Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Ilir 
Dugolli ve Kosova Fahri Konsolosu Alihan Ka-
racan'ı ağırladı. www.haberler.com’a göre; gö-
rüşmede Kosova ve Eskişehir arasındaki ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi konusunda atılması ge-
reken adımlar değerlendirildi. Ziyaretten dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kü-
peli, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Dugolli'yi 
Eskişehir OSB'de ağırlamaktan büyük bir mut-
luluk duyduğunu belirtti. Eskişehir OSB'nin ça-
lışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren 
Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'nin sağladığı pek 
çok avantajla cazip bir bölge olduğunu, son yıl-
larda yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaştık-
larını aktardı. Türkiye ve Kosova arasındaki iyi 
ilişkilere değinen Başkan Küpeli, bu ilişkileri 
ekonomik olarak da taçlandırmak istediklerini, 
Kosova ve Eskişehir arasındaki ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi konusunda ciddi adımların atıl-
ması gerektiğini belirtti. Başkan Küpeli Türki-
ye'nin Organize Sanayi Bölgeleri konusunda 
çok geniş bir bilgi birikimine sahip olduğunu, 
bu sanayileşme modelinin Kosova'nın da uygu-
laması konusunda destek olabileceklerini ifade 
etti. Küpeli, görüşmede Kosovalı yatırımcıları 
Eskişehir OSB'ne yatırım yapmaya davet etti.

BÜYÜKELÇİ DUGOLLİ’DEN 
ESKİŞEHİR’E ZİYARET…

Kosova'nın batısındaki Deçan kentinde yaklaşık 1500 
kişinin henüz bilinmeyen bir nedenle zehirlenmesi-
nin ardından şehir genelinde acil durum ilan edildi

Deçan’da yaklaşık  
1500 kişi zehirlendi

Başkan Büyükerşen 
misafirlerini ağırladı 

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişe-
hir'e gelen Kosova Ankara Büyükelçisi 
Ilir Dugolli, Eskişehir Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyare-
ti gerçekleştirdi. Ziyarete büyükelçiye, Ankara 
Arnavut Kültür Merkezi Koordinatörü Serdal 
Vardar ve Kosova Eskişehir Fahri Konsolosu 
Alihan Karacan da eşlik etti. Ziyaretçilerini ma-
kamında ağırlayan Başkan Büyükerşen, "Koso-
va ile aramızda tarihi ve kültürel olarak büyük 
bağlarımız var. Şehrimizde de yaşayan birçok 
Kosovalı göçmenimiz bulunuyor. Geçmişten ge-
len kuvvetli dostluk bağlarımız dolayısı ile ziya-
retinizden büyük mutluluk duydum. Kardeş şe-
hirlerimizin bir tanesinin de Kosova'dan olması-
nı dilerim" dedi. Eskişehir'e çeşitli temaslarda 
bulunmak için geldiğini belirten Büyükelçi Ilir 
Dugolli, ziyareti sırasında Eskişehir'i de gezme 
fırsatı bulduğunu, Yılmaz Büyükerşen Balmu-
mu Heykeller Müzesi, Sazova Bilim Kültür ve 
Sanat Merkezi'ni dolaştığını ifade etti. (AA)

Kosova Büyükelçisi Dugoli Eskişehir valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti

Damla Selin TOMRU

KURBAN  
PSİKOLOJİSİ

Algımız odağımızla 
bağlantılıdır. Kafa-
mızda dönüp duran 

düşünceler, sözler, izledikle-
rimiz, duyduklarımız kelime-
lere anlam vermemizi sağlar. 
Biliyorum pek çoğunuz kur-
ban kelimesini okuduğunda 
bunun Kurban Bayramı ile il-
gili olduğunu düşündü. 
Ancak konumuz daha çok 
kendimizi kurban gibi hisset-
memiz üzerine. 
 
Hayat da kelimelere yükledi-
ğimiz anlamlar gibi nasıl al-
gıladığımıza göre değişiyor 
aslında. Hep derler ya barda-
ğın yarısını boş mu görüyor-
sun dolu mu? İşte bütün 
mesele bu. Bazen yaşadığı-
mız sıkıntıların çok büyük, 
çok derin olduğunu düşünü-
yoruz ve hayatımızda tüm 
olup bitenin de bu olduğunu 
sanıyoruz. Oysa her ne yaşar-
sak yaşayalım daima şükrede-
bileceğimiz şeyler de var. Bir 
de yaşadığımız zorlu durum-
larda birilerini suçlu olarak 
görüyoruz.. “Bunu bana o 
yaptı”, “O beni terk etti”, “O 
beni dolandırdı” gibi gibi. 
Oysa bugün karşımıza çıkan 
tüm insanlar zorlu durumlar 
yaşadı. Başarlı olan gıpta etti-
ğimiz herkes zorlu sınavlar 
verdi ve vermeye devam edi-
yor. Hedeflerine ulaşan ve 
ulaşmayanlar arasındaki tek 
fark birinin vazgeçmeden 
inançla devam etmesi ve “ben 
kurbanım, mağdurum” demek 
yerine kendi potansiyelini en 
iyi şekilde değerlendirip, ha-
yata geçirmesi. İşte o zaman 
hayatta hayallerimize doğru 
yol alabiliyoruz. 
 
Kurban olduğumuzu düşün-
mek, birilerini suçlamak, af-
fetmemek, o ana geri dönüp, 
o anda takılı kalmak, sürekli 

bu durumu yaşamak içimiz-
deki öfkeyle kendi kendimizi 
zehirlememize neden oluyor.. 
Hatırlayalım, hayatta başı-
mıza her ne geliyorsa hayırlı 
bir sonuç için geliyor. Bazen 
büyük dersler öğrenip, bu de-
neyimle hayata devam etme-
miz bazen de sabır ve umutla 
seçtiğimiz yolların mükafa-
tını almamız için yaşıyoruz. 
Hayatın her halini, renklerin 
tümünü, duyguların bütü-
nünü kabul edip bunlarla be-
raber ve bunlara rağmen 
yaşamak bizi büyütüyor, ol-
gunlaştırıyor. O zaman mağ-
duru oynamaktan 
vazgeçiyoruz, kurban psiko-
lojisini geride bırakıyoruz. 
Her gün yeni bir başlangıç ve 
biz her gün yeni bir kararla, 
hedefimize dair attığımız mi-
nicik bir adımla kendi hayatı-
mızın yönetmen koltuğuna 
oturabiliriz.  
 
Kurban Bayramı bu yıl 9 
günlük bir alan açıyor bize. 
Kendi içimizde huzuru bul-
mak, öfkeyi, kızgınlığı geride 
bırakmak, kurban psikoloji-
sinden sıyrılıp güçlü olduğu-
muz hatırlamak için harika 
bir süre bu. Her gün kendiniz 
için, sadece sizi mutlu edecek 
küçük bir adım atın, hayalle-
riniz neler? Nasıl bir hayatı 
hedefliyorsunuz? Sorularını 
cevaplayın ve bunlar için 
kendinize bir yol haritası çı-
karın.. Hatırlayın geleceğiniz 
tam da şu anda şekilleniyor. 
Haydi bu sene bayram hedi-
yemiz bu olsun kendimize. 
Kendimize hayallerimizin ge-
leceğini hediye edelim. 
 
Herkese neşe, sağlık, huzur 
ve bereketle dolu bir bayram 
dilerim. 
 
Işık ve sevgiyle kalın.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com
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İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İstanbul’da Avcılar Hilton Do-
uble Tree Oteli'nin Konferans 
Salonu'ndan düzenlenen 24.Av-

rasya Ekonomi Zirvesi'ne Azerbay-
can'dan, Özbekistan'dan, Bangla-
deş'ten, İran'dan katılım oldu. Zir-
ve esnasında Özbekistan Stratejik 
Kalkınma Merkezi ile Marmara 
Grubu Vakfı arasında stratejik iş-
birliği alanında iyi niyet anlaşması 
imzalandı. Gene Zirve'de Azerbay-
can Gazeteciler Birliği, Azerbaycan 
dostluğu konusunda ortaya koy-
duğu çalışmalarından dolayı Dr. 
Akkan Suver'e "Emektar Jurnalist 
Altın Madalyası" verdi. İran Heyeti 
de Dr. Akkan Suver'e sivil toplum 
ve gazetecilik hizmetlerinden ötü-
rü, Altın kaplamalı  özel tasarlan-
mış bir Ömer Hayyam Rubaiyat 
kitabı sundu. 
24. Avrasya Ekonomi Zirvesi Tür-
kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev'in gönderdiği mesajların okun-
ması ile çalışmalarına başladı. İs-
tanbul Milletvekili ve Marmara 
Grubu Vakfı Avrasya Ekonomi 
Zirveleri Genel, Koordinatörü Şa-
mil Ayrım'ın okuduğu mesajında 
Recep Tayyip Erdoğan özetle :" 
2023 hedeflerimiz ile 2023 ve 2071 
vizyonlarımız doğrultusunda iler-
lerken, iş dünyamızdan universite-
lerimize, sivil toplumdan siyasetçi-
lere kadar toplumumuzun her ke-
simine önemli görevler düşüyor.( 
Büyük ve güçlü Türkiye ) idealimi-
zi  ancak güç birliği yaparak birbi-
rimizin fikirlerinden istifade ede-
rek gerçeğe dönüştürebileceğimizi 
görüyoruz. Marmara Grubu Vak-
fı'nın öncülüğünde düzenlenen 

24.Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin 
mücadelemizi daha da güçlendire-
ceğine inanıyorum" dedi. Azerbay-
can Enerji Bakanı Parviz Şahbazov 
tarafından seslendirilen mesajında 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
özetle, ‘Avrasya Ekonomi Zirvele-
ri, uzun yıllardır barış ve diyaloğu 
başarıyla desteklemeye ve küresel-
leşme çağındaki yeni zorlukları 
tartışmak için bir platform olarak 
Avrasya Bölgesi'nde işbirliğinin 
geliştirilmesine her zaman değerli 
katkılarda bulunmuştur. Zirve 
sembolik anlamı büyük olan (in-
sanlık daha iyisini  hak ediyor)  
başlığı altında yapılıyor. Bugün 
her birimiz insanlığın refahından, 
insan faktörünün küresel ölçekte  
tüm çıkar ve politikaların merke-
zinde yer almasından ve insanların 
hak ettiği bir dünyada yaşamasın-
dan sorumluyuz’ dedi. 24. Avrasya 
Ekonomi Zirvesi'nin açılışını ya-
pan Marmara Grubu Vakfı Genel 
Başkanı Dr. Akkan Suver ise Zir-
ve'nin mütevazı bir düşünce kuru-
luşu tarafından aralıksız 24 yıldır 
düzenlenmesinin zorluğunu dile 
getirdiği konuşmasında, diyaloğun 
önemi üzerinde durdu ve “Çin 
Halk Cumhuriyeti'nde oluşan bir 
sorun, orada kalmıyor, dünyanın 
sorunu haline geliyor, dolayısıyla 
olaylara küresel boyutta yaklaşma-
lıyız. Geniş bir değerlendirmeyle 
küresel düşünmek, küresel işbirliği 
yapmak zorundayız” dedi. 
 

İKLİM SORUNLARI 
 
24. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin 
bu yıl ki Şeref Konuğu ünlü Felsefe 
Profesörü, Filozof İoanna Kuçuradi 
idi. Sunumu büyük bir ilgi ile takip 
edilen ünlü Filozof İoanna Kuçura-
di etik, şeffaflık ve insan hakları ko-

nusunda bir konuşma yaptı. Hibrit 
ortamda gerçekleşen Zirve'de bü-
yük bir izlenme sayısına da ulaşıl-
dı. 83 bin 548 kişi tarafından izle-
nen Zirve'yi 17 basın yayın kurulu-
şu naklen yayınladı. Pakistan Gü-
ney Afrika'ya, Çin Halk Cumhuri-
yeti'nden İngiltere'ye, Azerbay-
can'dan Akmanya’ya, Angola’dan 
Moğolistan'a kadar bir coğrafyada 
izlenen 24. Avrasya Ekonomi Zir-
vesi'nde söz alan konuşmacılar 
enerji konusunda görüşlerini dile 
getirirlerken, karbon anlaşmasının 
önemine de dikkat çektiler. Tartışı-
lan bir başka önemli konu da, küre-
sel ısınma ve iklim değişikliği ko-
nusuydu. Akademisyenler, Dini Li-
derler ve Siyaset insanları iklim de-
ğişikliği konusuna özen ve dikkat 
vermemizin önemini vurguladıkla-
rı konuşmalarında siyasetçileri so-
rumlu ve daha dikkatli davranma-
ğa  davet ettiler. 24. Avrasya Eko-
nomi Zirvesi'nde aralarında Türki-
ye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül'ün de bulunduğu 11 Cum-
hurbaşkanı da söz aldı. Bosna Her-
sek Federasyonu Cumhurbaşkanı 
Marinko Cavara'nın da söz aldığı 
Zirve'de Arnavutluk önceki Cum-
hurbaşkanı Bujar Nishani, Roman-
ya önceki Cumhurbaşkanı Emil 
Constantinescu, Çekya önceki 
Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, 
Moldova önceki Cumhurbaşkanı 
Petru Lucinschi, Bulgaristan önceki 
Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov, 
Makedonya önceki Cumhurbaşka-
nı Gjorge İvanov,Karadağ önceki 
Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, 
Hırvatistan önceki Cumhurbaşkan-
ları Stepan Mesic ve Ivo Josipovic 
ayrı ayrı yaptıkları sunumlarla, 
pandemi sonrasının en önemli so-
rununun iklim değişikliği  konusu 
olduğunu vurguladılar.

24.Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne Azerbaycan'dan, Öz-
bekistan'dan, Bangladeş'ten, İran'dan katılım oldu
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Arnavutluk Meclisi, hükü-
metin Türkiye'den insan-
sız hava aracı (İHA) 

alımında kullanılmak üzere yap-
tığı bütçe değişikliği kararını 
onayladı. 8 milyon Euro’dan 
fazla ek bütçenin onayı için 82 
milletvekili "Evet", 9 milletvekili 
"Hayır" oyu kullanırken 4 millet-
vekili "Çekimser" kaldı. Norma-
tif yasa olarak bilinen bütçe 
değişikliği kararını Arnavutluk 
hükümeti 22 Haziran'da onayla-
mış, karar Resmi Gazete'de de 
yayımlanmıştı. Buna göre, "Tür-
kiye ile yapılan anlaşma ve top-
rak kontrolü ile ulusal güvenliği 
artırmaya yönelik tedbirler kap-
samında "Arnavutluk Savunma 
Bakanlığı’nın İHA alımına yöne-
lik öncelikli projesine 8 milyon 
Euro üzerinde ek bütçe ayrıldı. 
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama 
haziran başında bazı kabine üye-
leriyle Türkiye'ye ziyaret gerçek-

leştirmiş, Türk şirketleriyle yap-
tıkları görüşmelerde süper akıllı 
insansız hava araçlarıyla ülke 
topraklarının kontrol sistemi 
hakkında konuştuklarını kaydet-
mişti. Rama, İHA'larla yollar, 
kıyı şeridi, tarım arazileri, or-
manlar ve kamu düzeniyle ilgili 
gerçek zamanlı veri üretmeyi 
amaçladıklarını ifade etmişti. Öte 
yandan İçişleri Bakanı Bledi Çuçi 
de Haziran’da Türkiye'ye yaptığı 

ziyaret kapsamında "Baykar De-
fense" şirketini ziyaret etmiş, "bu 
cihazların Arnavutluk'ta sivil ve 
kentsel kontrol ile toprakların 
korunması amacıyla kullanma 
olasılığı" hakkında değerlendir-
melerde bulunduklarını aktar-
mıştı. Meclis oturumunda ayrıca 
yeni tip korona virüse karşı aşı 
kampanyasını desteklemek 
üzere 8 milyon Euro’nun üze-
rinde ek bütçe daha onaylandı. 

Arnavutluk Meclisi  
İHA alımını onayladı

İsmet TOPALOĞLU

11 TEMMUZ  
BULGARİSTAN 

ERKEN SEÇİMLERİ

4 Nisan 2021 tarihinde Bulgaristan’da 
yapılan parlamento seçimlerinde hü-
kümet kurulamamıştı. Bulgaristan ta-

rihinde iki ay ömür ile en kısa hayatı olan 
45. parlamento tarihe geçmişti. Parlamen-
toda 11 Temmuz 2021 tarihinde erken 
seçim kararı çıktı. 
Gerçekleşen erken parlamento seçimle-
rinde tabloda neredeyse değişim olmadı. 
Bulgaristan seçmeni ısrarla değişim istedi-
ğini sandıkta göstermiş oldu. 
On yıldır iktidar olan GERB partisi oyların 
23,51'ini alarak İTN/ “Böyle Bir Halk” oy-
ların 24,08'ini arkasında kalarak ikinci sı-
rada yer aldı. 
Halk 30 yıllık iktidar partilere sandıkta 
geçit vermeyerek siyasi tabloda köklü de-
ğişim yaptı. 
Üçüncü sırada BSP sosyalist oyların ancak 
13,39'unu alabildi. Demokrasi Bulgaristan 
Demokratik Birliği partisi oyların 
12,64'ünü alarak dördüncü oldu. 
Türklerin partisi HÖH önceki seçimlere 
göre 48 bin oy kaybederek oyların 
10,71'ini aldı ve beşinci sırada kaldı. Al-
tıncı sıradaki “ Ayağa kalk. Magandalar 
dışarı” partisi oyların 5,01'ini aldı. 
Böylece 46. parlamentoya altı koalisyon 
ve partiler girmeyi başardı. 
Bulgar seçmen “Milliyetçi” VMRO, 
NFSB, VOLYA ittifakına yürüttükleri po-
litikayı kabul etmeyerek parlamento dı-
şında bıraktı. 
İTN/ Böyle Bir Halk Var  parti lideri şov-
men şarkıcı Slavi Trifonov, Nikolay Vasi-
lev’in başbakanlığında 18 bakanın 
isimlerini açıklayarak azınlık hükümeti ku-
racaklarını açıkladı. Azınlık hükümetinin 
ömrü ne kadar olur, siyasi gözlemcilere 
göre koalisyon kurulamasa da sonunda 
erken seçim olur doğrultusunda. 
Bulgaristan’daki ve yurt dışındaki Bulga-
ristan seçmeni 11 Temmuz seçimlerinde 
partilere özellikle liderlerine 30 yıllık siya-
setçileri görmek istemediklerinin kesin ve 
net mesajını verdi. 
Bulgaristan seçmeni yolsuzluklardan arın-
mış gerçek demokrasi istiyor.

Türk Milli Birlik 
Hareketi  

icra kurulu  
üyelerini seçti

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Geçen ay düzenlenen 4. Olağan 
Milli Kurultayı'nda genel baş-
kanlığa yeniden getirilen Erdo-

ğan Saraç yönetimindeki Kuzey 
Makedonya’daki Türk Milli Birlik Ha-
reketi (TMBH), yeni merkez icra ku-
rulu üyelerini seçti. Partiden yapılan 
yazılı açıklamada, 11 Temmuz’da baş-
kent Üsküp’te düzenlenen yeni dönem 
yönetim kurulu 1. toplantısında alınan 
kararlarla ilgili kamuoyuna bilgilen-
dirmede bulunuldu. Buna göre, parti 
tüzüğüne uygun olarak oy birliği ile 
iki genel başkan yardımcısı, 10 kişilik 
merkez icra kurulu ve genel sekreter 
seçilen partide, başkan yardımcılığına 
Caner Sezair ve Rıdvan Mehmet, 
genel sekreterliği ise Cüneyt Ruşid ge-
tirildi. Toplantıda, Srebrenitsa Soykı-
rımı, koalisyonda oldukları muhalefet 
partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-
Makedonya Ulusal Demokratik Birliği 
(VMRO-DPMNE) ile birlikte ekim 
ayında yapılması beklenen yerel se-
çimler hakkında gerçekleştirilen gö-
rüşmeler, bu partinin meclise 
sunduğu ve Bulgaristan ile müzakere-
lerde "kırmızı çizgilerin belirlenme-
sini" öngören önergeye destek 
konuları da görüşüldü. 27 Haziran’da 
201 delegenin katılımıyla düzenlenen 
TMBH 4. Olağan Milli Kurultayı'nda 
Erdoğan Saraç, yeniden genel başkan 
seçilmişti. (AA)

Habil ve Kabil, Hz Adem’in (AS) iki oğlu; İk-
limya ise en güzel kızı… İklimya, Habil ile 
evlenecektir.  Kendisi de İklimya ile evlenmek 

isteyen Kabil babasına itiraz eder.  İtiraz karşısında Hz 
Adem iki oğluna Allah’a kurban vermelerini, kimin 
kurbanı kabul edilirse İklimya ile onun evleneceğini 
söyler. Bunun üzerine Habil ve Kabil Allah’a vere-
cekleri kurbanı düşünürler. Hayvancılıkla uğraşan 
Habil çok büyük fedakarlık yaparak hayvanlarından 
en iyi koçu kurban olarak seçer.  Tarım ile uğraşan 
Kabil ise en çürük meyvelerini getirir.  Habil’in kur-
banı kabul olur.  Kıskanan Kabil bunun üzerine kar-
deşi Habil’i şehit eder..  İlk kardeş cinayeti bu şekilde 
olur..  Güzel gözlü İklimya ilk cinayetin sebep ve so-
nucu olur. 
Habil iyidir, güzeldir, itaatkardır, saygılıdır. Kısaca 
Habil efdaldir. En iyi olan Habil, kıskançlığa kurban 
olur. Hz Adem’in en iyi evlatlarından biri kurban ol-
muştur. Kurban en sevdiğin şeyden olmalıdır!!!  
Kurban en sevdiğinden fedakarlık edebilmedir!!!.  
Kurban vazgeçiş demektir.  
… 
Hz. İbrahim ve Hz. İsmail 86 yaşında bir peygamber. 
Allah’tan bir evlat ister.  Bana evlat verirsen sana kur-
ban ederim diye adak adar. Hz İsmail dünyaya gelir. 
Hz İbrahim’e rüyasında adağı hatırlatılır.  Hz İbrahim 
(AS) verdiği sözü üzerine en sevdiği, en değerlisini 7 
yaşındaki Hz İsmail’i kurban edecektir.  
Hz İsmail teslimiyet içerisinde babasına gerekeni yap-
masını söyler. Hz İbrahim’de teslim olur.  Bu imtihan 
sürecinde Hz İbrahim en sevdiği Hz İsmail’i Allah’a 
kurban edeceği zaman gökten Cebrail tarafından koç 
getirilir.  Çok ilginçtir, bu koç, çok önceden Habil’in 
Allah’a kurban olarak verdiği koçtur. Hz İbrahim eğer 
izin verilseydi en değerlisini Allah için kurban ede-
cekti. Kurban en sevdiğin şeyden olmalıdır!!!  Kurban 
en sevdiğinden fedakarlık edebilmedir!!!.  Kurban 
vazgeçiş demektir. … 
Kınalı Hasan Bıyıkları terlememiş delikanlı. Memle-
ketinden yürüyerek Çanakkale cephesine kadar gelir.  
Bölük komutanı Yüzbaşı Sırrı beyin Hasan’ın başın-
daki kına dikkatini çeker. Bir erkeğin başında kınayı 
ilk defa görür. Başına neden kına yaktığını Hasan’a 
sorar.  Utanan Hasan “komutanım anam yaktı, nede-
nini bilmiyorum” der. Yüzbaşı Sırrı bey anana mektup 
yazıp soralım der. Hasan’ın anasına mektup yazılır ve 
bunun sebebi sorulur. Hasan’ın anasından mektuba 
cevap gelir. Yüzbaşı Sırrı Bey mektubu alarak oku-
maya başlar. Mektup da Hasan’ın anası şunları yaz-
mıştır: 
 
“Yavrum, Hasanım, Kınalı Kuzum, 
Mektubun geldi, sanki dünyalar benim oldu. Köy kâ-
tibi okudu, ben ağladım…. 
Kumandanın saçındaki kınayı sormuş. Bunda bilme-
yecek ne varmış ki yavrum? Bizim burada Allah için 
kurban seçilen koçların başını kına ile süslerler. ''Ha-
sanım kuzum sende benim İsmail’imsin. Hz İbra-
him’in oğlu İsmail'i Allah'a kurban etmeye karar 
verdiği gibi Ben de dört kardeşin içerisinde en çok 
seni sevdiğim için seni vatan, millet ve Allah yolunda 
kurban olarak seçtim. O yüzden başını kınaladım. 
Anan Hatçe” 
Mektup geldiğinde Hasan’ı çoktan vatan için kurban 
olmuştur.  Hasanın cebinde ise şiir bulunmuştur. 
“Anam yakmış kınayı adak diye,  Ben de vatan için 
kurban doğmuşum.  Anamdan Allah’a son bir hediye, 
Kumandanım ben İsmail doğmuşum.”  Hatçe hatunun 
en değerlisi vatan için kurban olmuştur… Kurban en 
sevdiğin şeyden olmalıdır!!! Kurban en sevdiğinden 
fedakarlık edebilmedir!!!.  
… 
Ömer Halisdemir 
Zekai paşanın en değerlisidir. Vatan için kendisine 
son görev verilir. Helalleşerek son görevi yerine geti-
rir ve vatan için kendini kurban eder.  
… 
Recep Küpçü 
Bulgaristan Kırcali’de öğretmendir. Aynı zamanda şa-
irdir. Baskı ve zulümleri dile getirir. Soyismine –ev 
eklenmesini kabul etmez. Türklük ve kimliği uğruna 
fedakarlık yaparak kendini kurban eder.  
… 
Türkan bebek (Feyzullah) 
Annesinin kınalı kuzusudur. Bulgaristan'da 1984'te 
uygulanan zorunlu asimilasyon girişimine karşı dü-
zenlenen protesto yürüyüşü sırasına annesinin kuca-
ğında Bulgar askerleri tarafından vurularak şehit 
edilir. Bulgaristan Türklerinin mücadelesinin simgesi 
olur.   
… 
Sadık Ahmet 
Yunanistan Batı Trakya Türklerinin lideridir. Kardeş-
lerimizin yaşadıklarını tüm dünya kamuoyuna duyur-
maya çalışır. Şüpheli bir trafik kazasında şehit olur. 
Fedakarlıkta bulunarak kendini kurban eder.  
… 
Süleyman Brina 
Kosova Türklerinin unutulmaz lideri. Türkiye ile köp-
rülerin atılmasında inanılmaz roller oynar.  
Türklerin ayakta kalabilmesi için mücadele eder. İşsiz 
bırakılır, zulme uğrar. Kendini kardeşleri için kurban 
eder.  
… 
Yine, Kosovalı Arnavutlardan Sırplara karşı ailesiyle 
birlikte savaşıp şehit edilen Adem Jashari, Bosna 
Srebrenica’da 8372 tane masum ve 1937 yılında 
Şuayb Aziz Efendi önderliğinde, Komünist Yugoslav 
idaresi tarafından Türklere karşı yapılan haksızlıklara 
karşı millî ve dinî varlıklarını korumak ve yaşatmak 
için bir araya gelip toplumsal bir hareket başlatan 
“Yücelciler de kurban olmuşlardır.  
… 
 
Bayramlarımızı kutlayabiliyorsak bu geçmişte ülkeleri 
için kurban olanların veya kurban edilenlerin sayesin-
dedir.  
 
*  
Özetle;  
Kurban sadece hayvan kesmek, et dağıtmak değildir 
Kurban en sevdiğinden vazgeçmedir. 
Kurban vatan için kendinden vazgeçmedir. Kurban 
Allah’a yakın olmak için gösterilen fedakarlığın sem-
bolüdür. Allah yaklaşmak için en değerlinden vazge-
çebilmektir.  Mevlanaya göre kurban kesilirken 
getirilen Tekbir, ’Ya Rabbi, senin huzurunda kurban 
olduk.’ anlamına gelir.  Kurban nefsi ve aklını hak yo-
lunda feda etmektir. Kurban en sevdiğinden fedakarlık 
demektir. Kurban en değerlinden vazgeçiş demektir. 
Kurban teslimiyet demektir.  
 
Ez cümle, Kurbanı gerçek anlamıyla yaşayabilenler-
den olabilme ümidiyle…

Prof Dr. Erdal BAY 

KURBAN  
EN SEVDİĞİN  

ŞEYDEN  
OLMALI !!! 24. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ 

idealimizi daha da güçlendirecektir…
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Avrupa’da İslam inancının 
en yaygın olduğu kent-
lerden biri olan Saray-

bosna Osmanlı izlerinin de hala 
ayakta olduğu bir şehir. Saray-
bosna sokaklarından katedraller 
ve camiler bir arada görülebili-
yor. Türk damak tadına çok 
yakın Balkan lezzetleri, Türk 
kahvesi ve çayı da kentin ol-
mazsa olmazları arasında.  
 
GEZİLECEK YERLER 
 
Umut Tüneli: Umut Tüneli, 
Bosna Savaşı sırasında abluka 
altında olan Saraybosna’da, bir-
çok insanın hayatta kalmasını 
sağlayan, günümüzde şehrin 
sembolleri arasında gösterilen 
bir nokta. Bosna Savaşı’nda dö-
nemin devlet başkanının emri 
üzerine, asker ve sivillerin ortak 
çalışması sonucu, 800 metre 
uzunluğunda inşa edilen bu 
tünel sayesinde, yaralı ve hasta-
lar yardım alabilmiş, teçhizat ta-
şınabilmiş, gıda ve ilaca ulaşım 
kolaylaşmıştı. Savaş sonrasında 
müzeye dönüştürülen tünelde, 
dönemin acılarına dair izler ve 
fotoğraflar iç ürpertiyor. 
Gazi Hüsrev Bey Cami ve 
Medresesi: Her iki yapı da is-
mini, Bosna Sancak Beyi Gazi 
Hüsrev Bey’den alıyor. 16. yüz-
yılda inşa edilen bu eserler coğ-
rafyada bulunan en önemli 
Osmanlı yapılarından. Savaş sı-
rasında ciddi hasar gören cami, 
savaş sonrasında Suudi Arabis-
tan’ın finansal desteğiyle Os-
manlı Mimarisine sadık 
kalınarak restore edildi. Gazi 
Hüsrev Bey Medresesi’ni özel 
kılan en önemli özellik, kurul-
duğu dönemde 7 bini el yazması 
olmak üzere 50 bin kitaplık bir 
kütüphaneye sahip olması.   
Latin Köprüsü: Milijacka 
Nehri üzerine inşa edilen köprü 
bir Osmanlı yapısı. Aslında köp-
rüyü tarih derslerinden hatırladı-
ğımız ve dünya tarihi üzerinde 
hayati etkiye sahip, talihsiz bir 
olaydan ötürü biliyoruz.  Tarih 
dersi kitaplarında, I. Dünya Sa-
vaşı’nın başlama nedeni olarak 
gösterilen, Avusturya Dükü Fer-
dinand’ın, bir Sırp askeri tara-
fından suikasta kurban gitmesi 
olayı bu köprü üzerinde gerçek-
leşmiş.  
Saraybosna Müzesi: 16. yüz-
yılda Kanuni Sultan Süleyman 
Dönemi’nde, Rüstem Paşa tara-
fından yaptırıldığı bilinen bu 
yapı, Bursa Bezisteni olarak bi-
linen çarşıyla iç içe. 2004 yılı 
itibariyle hizmete açılan müze-
nin koleksiyonunda, tarihi para-
lar, kıyafetler, süslemeler, 
eşyalar ve bazı tarihi belgeler 
bulunuyor. 

Eskiden ne güzeldi örf adetle-
rimizi biliyor değerlerimize 
sahip çıkıyor ve uygulayabi-

liyorduk. Mesela annelerimiz 
yemek olarak bir şey yaptığı zaman 
ortamda söz konusu o yemekten 
açılınca nezaket gereği ayıptır söy-
lemesi dün annem bir güzel kuru fa-
sulye yapmış ki tadından 
doyamadık gibi arkadaşlarımıza 
sohbet esnasında paylaşıyorduk. 
Ayıptır söylemesi eskiden manav-
dan alınan meyve ve sebze siyah 
poşetlere konulurdu alan var alama-
yan var diyerek çok ince düşünü-
lürdü.  Bugünlerde ise ayıptır 
söylemesi masada önümüzde ne var 
ne yoksa açık saçık biçimde payla-
şıyoruz. Olanı var olmayanı var 
diye düşünemeden patlat selfiyi gel-
sin… Örf adet ve değerlerimizi 
yavaş yavaş yitirdiğimiz gözden 
kaçmıyor desek yalan değil. Mesela 
Kurban Bayramı’nda örf adetler 
arasında Bulgaristan’da çok kez 
şahit olmuşuzdur hemen hemen tüm 
köylerde kurbanını kesen herkes bir 
parça et alıp köy meydanında kuru-
lan kazanlara getirir ve burada tüm 
etler karıştırılıp pişirilir  köyde ke-
sebilen kesemeyen herkese eşit 
miktarda ortak pay edilir böylece 
durumu olmayanlara da sahip çıkıl-
mış olunur. Böyle ince ve güzel de-
ğerlerin ve adetlerin çoğalmasını 
ümit ediyoruz. Bugünlerde bazı or-
tamlarda kulak misafiri olduğumuz 
konulardan biri ise ayıptır söyle-
mesi Kurban kesimini sadece eve 
giren et parçası olarak görünmesi ve 
muhasebesi yapılması. Hâlbuki 
Kurban kesmek hem dini hem de 
toplumsal öneme sahip bir ibadettir. 
Burada icra edeceğimiz ibadette ya-
pılması gereken muhasebe gerçek 
anlamda ihtiyacı olanlara ulaşabil-
mek maddi ve manevi başta olmak 
üzere değerlerimiz ile bu insanlara 
sahip çıkabilmek, bir nebze de olsa 
ihtiyaçlarına dertlerine ortak olabil-
mektir.  Ayıptır söylemesi bugün-
lerde hemen hemen çok olayda 
inceliğimizi, nezaketimizi ve değer-
lerimizi maalesef bazen göz ardı 
edebiliyoruz. Neler oldu da bizler 
örf, adet ve değerlerimizi böyle yiti-
rir duruma geldik. 

İlhan ŞAKİROĞLU

AYIPTIR  
SÖYLEMESİ..SaraybosnaSaraybosnaSaraybosnaSaraybosnaSaraybosnaSaraybosna

Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna, yakın tarihin en acı olaylarının yaşandığı 
coğrafyada kurulu. Yugoslavya’nın parçalanma sürecinde iç savaşın yaşandığı Sa-

raybosna, günümüzde bomba ve savaştan kalan izlerin hala görülebildiği bir şehir

AVRUPA’NIN KUDÜS’Ü  
Bosna Hersek’in başkenti 

Bosna Hersek Ulusal Müzesi: 19. yüzyılda 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döne-
minde inşa edilen yapı, bölgenin en eski mü-
zesi. Birçok farklı alanda önemli eserlere ev 
sahipliği yapan müze, savaş döneminde 
hasar gören yapılar arasındaydı. Müzenin 
koleksiyonunda, dünya tarihinde önemli 
yere sahip kitaplar ve yazmalar; arkeolojik 
kalıntılar; mücevher ve sanat eserleri; silah-
lar bulunuyor. 
Beyaz Tabya: 16. yüzyılda inşa edilen, Os-
manlı Kalesi olarak da bilinen yapı, zaman 
içerisinde hasar görse de restorasyonlar sonucu 
günümüze kadar gelmeyi başarmış. 1971 yılında 
Bosna Kültür ve Miras Listesi’ne alınan kale çok ba-
kımlı ve iyi durumda olmasa da panoramik Saraybosna 
manzarası görülmeye değer. 
Saraybosna Katedrali ve Saraybosna Gülleri: Neo-
Gotik tarzda 19. yüzyılda inşa edilen yapı, ülkenin 
en büyük kilisesi. Notre Dame Katedrali’nden 
esinlenilerek inşa edilen kilisenin diğer 
adı, İsa’nın Kalbi. Yaşayan Katolik 
nüfus için önemli yere sahip olan ka-
tedralin mimarisi görülmeye değer. 
Katedralin bulunduğu meydanda 
yer alan Saraybosna Gülleri ise 
ne yazık ki gerçek güller 
değil. Bu güller bombaların 
düştüğü yerde ölen insanla-
rın anısına, bombaların 
oluşturduğu göçüklerin 
kırmızı reçine ile doldu-
rulması sonucu oluşturul-
muş. Kırmızı renk, şehrin 
meydanlarından akan 
kanı temsil ediyor. 
NASIL GİDİLİR? 
Bir Balkan ülkesi olan 
Bosna Hersek’in başkenti 
olan Saraybosna, Doğu Av-
rupa’nın bir parçası. 
Saraybosna’ya İstanbul ve İs-
tanbul Sabiha Gökçen havali-
manlarından haftanın her günü 
direkt uçak seferleri var. Uçuş sü-
resi 2 saat. Havalimanı şehir mer-
kezine 12 kilometre mesafede. Ayrıca 
otobüs ve özel araçla da bu güzel şehri 
ziyaret etmek mümkün. Saraybosna’nın 
coğrafi konumu sebebiyle bahar ayları şehri ge-
zebilmek için en doğru zaman.

Latin Köprüsü

Saraybosna Katedrali

Umut Tüneli

Saraybosna Müzesi

Gazi Hüsrev Bey Camii



SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Osmangazi Beledi-
yesi, Uluslararası 
Demokratlar Birli-

ği (UID) Bosna Hersek iş-
birliğiyle açtığı ‘Srebrenit-
sa Soykırımı’ konulu ser-
gi ile 26 yıl önce Bosnalı 
Müslümanların yaşadığı 
katliamı fotoğraflarla bir 
kez daha gözler önüne 
serdi. Panorama 1326 
Bursa Fetih Müze-
si’nde açılan 
sergi, Boş-
nak fotoğ-
rafçı Veli-
ya Ha-
sanbego-
viç’in 42 
adet fo-
toğrafın-
dan oluşu-
yor. Fotoğrafçı 
Hasanbegoviç’in ob-
jektifi tarihe tanıklık et-
mek ve yaşanan olaylarla 
ilgili gerçeği ifade etmek 
istemesi dolayısıyla sergi-
deki bütün fotoğraflar si-
yah beyaz olarak sergile-
niyor. Srebrenitsa’da ha-
yatını kaybedenlerin anı-
sına hazırlanan fotoğraf 
sergisi, bir ay boyunca zi-
yarete açık olacak. İkinci 
Dünya Savaşı'nın ardın-

dan Avrupa’da yaşanan 
en büyük insanlık trajedi-
si olarak nitelendirilen 
soykırımda hayatını kay-
bedenler, sergi vesilesiyle 
bir kez daha yâd edildi. 
www.haberler.com’a gö-
re; Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, 
serginin açılışında yaptığı 
konuşmada dünyanın, 
100 yıl önce Balkanlar 
üzerinde şekillendiğine 
dikkat çekerek, “Balkan-

lar, hem yönetimler an-
lamında hem de 

milliyetçilik 
anlamında 

tarih bo-
yunca her 
an bir so-
runun çı-
kabileceği 

yapıya sa-
hip olmuş-

tur. Emperya-
list ülkeler, günü-

müzde yaptıkları gibi 100 
yıl önce de demokrasi ve 
özgürlük gibi kulağa çok 
hoş gelen terimler ile Bal-
kanlar’a gitmiş; ancak her 
zaman yaptıkları gibi sa-
vaş ve kaoslar ile halkları 
vatanlarından etmişler-
dir. Dış güçler, bölgedeki 
kardeşliğin pekişmesine 
hiçbir zaman müsaade et-
memişlerdir” dedi.
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Binlerce Boşnak'ın katledildiği Srebrenitsa Katliamı ve soykırım kurbanları Ko-
nak’ta düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Konak Belediye Başkanı 

Abdül Batur, “Dünyanın herhangi bir yerinde bu acının yeniden yaşanmaması 
için barışa, kardeşliğe, dayanışmaya ihtiyaç var. Bunu sağlamalıyız” dedi

Osmangazi’de 
Srebrenitsa acısı  

fotoğraflarla  
gözler önüne serildi

Srebrenitsa Katliamı 
Konak’ta da anıldı

BÜYÜKELÇİ 
TİNCA'DAN  

Savran'a ziyaret…
NEVŞEHİR 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi 
Stefan Tinca, ülkesinin Nevşehir - 
Kayseri Fahri Konsolosu İş İnsanı 

Mehmet Dinler ile birlikte Nevşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı zi-
yaret etti. Ziyarette Romanya ile Kapa-
dokya bölgesi ve Nevşehir arasında eko-
nomik ve turizm ilişkileri ve bu ilişkile-
rin daha üst seviyelere çıkarılması ele 
alındı. www.haberler.com’a göre; Bele-
diye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ro-
manya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan 
Tinca ve beraberindeki Romanya Fahri 
Konsolosu Mehmet Dinler'i başkanlık 
makamında konuk etti. Türkiye ile Ro-
manya arasındaki ilişkiler ve Kapadokya 
bölgesinin bu ülke ile olan turizm ve ti-
caret ilişkilerinin gündeme geldiği gö-
rüşmede Belediye Başkanı Savran, Ro-
manya ile var olan işbirliğini artırmaktan 
büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.

İsmet ARAS

SESSİZ ÇIĞLIK 
(ÇOCUK TACİZLERİ) 

-3-

ÇOCUKLAR HAYIR DİYEBİLMELİ: 
Taciz yaşamış çocuklarla yapılan görüşme-
lerde, çocukların tacizcinin tuzağına düş-
meye başladığı ilk andan itibaren ‘hayır’ 
diyemediği ortaya çıkmıştır. Çocuğun 
‘hayır’ demesi karşısında anne-babanın 
çocuğun bu ‘hayır’ına saygı duyması ve 
bunu ‘evet’e çevirmek için çaba harcama-
ması gerekir 
ÇOCUK TACİZLERİNDE BİLİNEN 
YANLIŞLAR: 
1. Yanlış: Tacizciler, genellikle bekar ve 
yalnız yaşayan problemli kişilerdir 
Çocuklara yönelik tacizlerde bulunan kişi-
lerin yüzde 80’inin çevresinde hiçbir soru-
nu olmayan ve çoğunlukla evli erkeklerden 
oluştuğu bilinmektedir. 
2. Yanlış: Cinsel tacizde bulunabilecek 
kişilerin büyük bir kısmı, kıyafetleri 
bozuk,  ekonomik durumu zayıf kişiler-
dir 
Büyük çoğunluğu ilk bakışta hiçbir şüphe 
uyandırmayacak kadar giyim kuşamı düz-
gün kişilerden oluşmaktadır. 
Araştırmalarda, kişinin ekonomik durumu-
nun iyi ya da kötü olması ile tacize yönel-
me arasında bir bağlantı kurulamamıştır. 
Ekonomik durumu çok iyi olan tacizciler 
de ekonomik durumu zayıf olan tacizciler 
de aynı oranda mevcuttur. 
3. Yanlış: Tacizin cezası ağırlaşırsa, 
tacizci sayısı azalır 
Bir tacizci yapacağı tacizin sonuçlarını 
düşünerek hareket etmez. Çünkü aklının 
değil, duygularının esiridir. Eğer tacizin 
azalması cezayla olsaydı, mesela 
Amerika’da hiç taciz olayına rastlanmama-
sı gerekirdi; ölüm korkusu bile taciz olay-
larını azaltmamıştır. Tacizin somut çözümü 
ya kişiyi toplumdan tecrit etmek ya da sos-
yal rehabilitasyondur. 
4. Yanlış: Pedagoglar, doktorlar, öğret-
menler hemen aile ile irtibata geçer 
Pedagoglar, doktorlar ve öğretmenlerin 
çevreden ve aileden gerekli sinyalleri 
almadan tacizi somut olarak tespit etmeleri 
zordur. Özellikle duygusal taciz ve başlan-
gıç aşamasındaki tacizlerde ekstra bilgi 
olmadıktan sonra aileye taciz bilgisi ve 
raporu vermesi imkansızdır. 
 
5. Yanlış: Tacizciler genellikle kız çocuk-
larını hedef seçerler 
Kız ve erkek çocukları ayrı oranda risk 
altındadır. Hatta bazı tacizciler kız çocuk-
ları ile görünmenin tehlikeli olacağını 
düşünerek erkek çocukları taciz ettiklerini 
belirtmiştir. 
6. Yanlış: Tacizciler, yabancı semtlerde, 
kendilerini tanımayan çocukları hedef 
seçer 
Bu oldukça risklidir. Tacizciler genellikle 
tacizde bulunacakları çocuğu ve ailesini 
yakından tanırlar. Ailenin hassasiyetlerini 
ve önceliklerini bilir, çocuğun hangi olaya 
nasıl refleks vereceğini zaman içinde adım 
adım test ederler. 
7. Yanlış: Tacizci rastgele bir anda ve 
rastgele bir hedefine yönelir 
Tacizci, taciz anını en ince ayrıntısına 
kadar planlayarak harekete geçer. Hemen 
bütün taciz olayı önceden planlanmış, ted-
birleri alınmış, riskleri en aza indirilmiş 
şekilde gerçekleşir. 
8. Yanlış: Taciz yaşamış kişiler psikolojik 
tedaviler sonrası tacizi unutur 
Taciz yaşamış birinin bunu unutabilmesi 
mümkün değildir. Terapilerdeki maksat 
taciz gerçeğini kabul edebilmesi ve bu ger-
çekle yaşamaya kişiyi hazırlamaktır. 
TECAVÜZ BELİRTİLERİ: İçe kapanık-
lılık, sık sık ağlama, öfke nöbetleri, okul 
başarısında düşüş, kabus görerek uyanma, 
yemek yeme bozuklukları, idrar veya dışkı 
kaçırma, Genital bölgede kızarıklık ve ben-
zeri iz ve emareleri. 
  VAKA İSTATİSTİKLERİ: 
Araştırmalara göre tecavüzler ülkemizde 
aile içi yakın akraba(ensest) yüzde 51’i öz 
baba, yüzde 4’ü abi, yüzde 1 yakın akraba, 
yüzde 26’sı ise ikinci derece akraba ,… 
Ensest ilişkiye maruz kalan çocukların 
yüzde 80’i 12 yaş altındadır. 
NE YAPILMALI? : Tecavüzler nedeniyle 
yargılama sonucunda mahkemeler tarafın-
dan verilen cezalar olay meydana geldikten 
sonrası aşamadır ve genel olarak düşünür-
sek tamamen caydırıcı özelliği yoktur tek 
başına yeterli değildir. Bu nedenle soruna 
daha köklü, daha etkili bilimsel yaklaşıl-
malı. Okul öncesi eğitimde(kreşler, ana-
okulları) çocuklara gerekirse pedagoglar 
eşliğinde fiziksel temas ve davranışlar ilgi-
li eğitimler verilmeli. Çocukların hisleri 
güçlüdür fakat yanlışı veya doğruyu şartla-
ra göre algılamada çelişkiye 
düşerler(muhatabın yakınlığı ve konumu 
gereği) ayrıca ortaokullarda öğrencilere 
(ergenlere) cinsellikle ilgili gerekirse müf-
redata konularak konunun uzmanları tara-
fından eğitim verilmelidir. Bir insanın tüm 
hayatını etkileyebilecek böyle bir ciddi 
konunun birey tarafından akranlarından 
veya bilgisiz kişilerden kulaktan dolma 
öğrenmemelidir. 

Unutulmamalıdır ki tacizciler yar-
gılanır ve cezasını çeker ve biter fakat taci-
ze uğrayanlar yaşadıkları travmayı hiç 
unutmazlar ve bir ömür boyu hafızalarında 
izlerini hep taşırlar!

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Konak Belediyesi, Konak Kent 
Konseyi ile Gültepe Make-
donya Göçmenleri Kültür ve 

Dayanışma Derneği, Alsancak Tür-
kan Saylan Kültür Merkezi önünde, 
Srebrenitsa Katliamı’nın 26. yılı ne-
deniyle bir tören düzenledi. Törene 
Konak Belediye Başkanı Abdül Ba-
tur, Konak Belediyesi Meclis Üyesi 
ve Gültepe Makedonya Göçmenleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği Baş-
kanı Birol Özkardeşler, Konak Bele-
diyesi Meclis Üyesi ve Konak Kent 
Konseyi Başkanı Hamut Mum-
cu’nun yanı sıra CHP İzmir Millet-
vekili Özcan Purçu, CHP Konak İl-
çe Başkanı Çağrı Gruşçu, İyi Parti 
Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, 

Konak Belediyesi meclis üyeleri, 
Balkan ve Boşnak derneklerinin yö-
neticileri, sivil toplum kuruluşları-
nın ve siyasi partilerin temsilcileri, 
muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. 
Bosna-Hersek eski Fahri Konsolosu 
ve Karşıyaka Belediyesi’nin eski 
başkanlarından Kemal Baysak’ın da 
anıldığı törende Baysak’ın oğlu, İz-
mir Büyükşehir Belediyesi ve Karşı-
yaka Belediyesi Balkan Masası So-
rumlusu Atilla Baysak da hazır bu-
lundu. Konak Belediye Başkanı Ab-
dül Batur, temmuzun acılarla dolu 
bir ay olduğunu ifade ederek, “2 
Temmuz’da, yüreğimizi yakan Si-
vas Katliamı’nı andık ve bugün de 
Srebrenitsa’yı, acımadan katledilen 
binlerce insanı anmak için burada-
yız. Binlerce Boşnak’ın katledildiği 
bu soykırım büyük bir utanç, bü-
yük bir insanlık suçu olarak tarihe 

yazılmıştır” dedi. Bütün dünyanın, 
Avrupa’nın katliamı seyrettiğini 
vurgulayan Batur, şöyle devam etti: 
“Sadece üç günde binlerce erkek, 
kadın ve çocuk katledilmiştir. Sreb-
renitsa’nın düşmesinin ardından 
yerleştirildikleri, güya güvenli 
kamptan alınarak götürüldükleri 
ormanlık alanlarda, fabrikalarda, 
depolarda acımasızca öldürülüp, 
toplu mezarlara gömüldüler. Dün-
yanın herhangi bir yerinde bu acı-
nın yeniden yaşanmaması için barı-
şa, kardeşliğe, dayanışmaya ihtiyaç 
var. Bunu sağlamalıyız. Bunun için 
buradayız.”  
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin 
önünde yapılan basın açıklamasının 
ardından, kortej oluşturarak, Gün-
doğdu Meydanı’na yürüyen katı-
lımcılar, soykırım kurbanlarının 
anısına denize çiçek bıraktı. 
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BRÜKSEL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Borrell ve Bosna Hersek 
Bakanlar Konseyi Baş-
kanı Zoran Tegeltija, 

AB-Bosna Hersek  İstikrar 
ve Ortaklık Konseyi Toplan-
tısı'nın ardından gazetecile-
rin sorularını yanıtladı. Bos-
na Hersek'in aday ülke ol-
ması için yerine getirmesi 
gereken 14 şarta değinen 
Borrell, "Geçen seneden bu 
yana hassas ve gerekli ana-
yasa ve seçim reformu da 
dahil olmak üzere, 14 temel 
kriteri değerlendirdik. Ge-
çen seneden bu yana atılan 
adımlar ve hızlanma söz ko-
nusu" dedi. Borrell, bazı ko-
nuların ise askıda kaldığı ve 
reform yapılmadığını belir-
terek, "Seçim yapılmayacak 
olan bu yılda, siyasi liderliği 
gerekli çabaları hızlandırma-
ları için teşvik ediyoruz. On-
ların, vatandaşların da isteği 
doğrultusunda ülkeyi AB 
entegrasyonu yoluna sokma 
sorumlulukları var" diye ko-
nuştu. Yüksek Temsilci, "İs-
tikrar ve Ortaklık Konseyi, 
AB'nin Bosna ve Hersek'in 
tek, birleşik ve egemen bir 
ülke olarak AB perspektifine 
olan kesin bağlılığını yinele-
di" ifadesini kullandı. (AA)

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Josep Borrell, Bosna Hersek'in tek, birleşik ve egemen bir ülke olarak 
AB'ye üyelik perspektifine olan kesin bağlılığı teyit ettiklerini söyledi

ZAGREB 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunus Emre 
Enstitüsü, 
Hırva-

tistan'ın 
başkenti 
Zagreb'de 
düzenle-
nen Akde-
niz Ritmi 
Festiva-
li'nde Türk 
kültür ve mut-
fağını tanıttı. Fes-
tivalde kurulan stant-

ta sergilenen Türk kahve-
si, baklava ve Kahraman-
maraş dondurması yoğun 

ilgi gördü. Yunus Emre 
Enstitüsü Zagreb 

Müdürü Fuat 
Korkmaz, 

düzenle-
nen faali-
yetlerle 
Hırvatis-
tan ile 
kültürel 

bağ oluş-
turduklarını 

belirterek, "Bu 
festivale Akdeniz 

havzasına kıyısı olan bir-
çok ülke katılıyor. Önü-
müzdeki yıllarda biz de 
farklı lezzetler, müzik ve 
folklor ile bu festivalin bir 
parçası olmaya devam 
edeceğiz" dedi. Türki-
ye'nin Zagreb Büyükelçisi 
Mustafa Babür Hızlan'ın 
da ziyaret ettiği Türkiye 
standında Kahramanma-
raş dondurmasının gele-
nekselleşen eğlenceli ikra-
mı beğenildi. Hırvatis-
tan'da 3'üncü kez düzenle-
nen Akdeniz Ritmi Festi-
vali, sona erdi. (AA)

Hırvatistan'da Türk kahvesi 
baklava ve Kahramanmaraş 
dondurması tanıtıldı

Dr. Hakan Tartan

EEE  
DERSEM!

Eee dersem! Bir şeye tepki gibi 
mi görülür bu sözler? Yoksa 
merak mı, bilgilenme isteği 

mi? 
Daha neler var neler mi? 
Hiç biri değil.. Geleceğin dünyası 
EEE’ler üzerine şekillenecek: Eko-
nomi- Ekoloji - Enerji.. 
Bu artık çok net. 
Siyasetin bile belirleyici unsuru eko-
nomi. Analizler, gayrısafi milli hasıla, 
üretim planlaması, pazarlama, kurum-
sal altyapı, zenginlik ve refah sağlaya-
cak iktisadi mekanizmalar.. Ekonomik 
güç yani.. Geleceğin dünyasının ilk 
E’si.. 
Sonra ikinci E. Ekoloji. Yani çevre, 
doğa, iklim krizi. Başımıza gelen her 
şey. 
Son darbeler; deprem, sel, orman yan-
gını, kuraklık, susuzluk. Ve elbette 
hastalıklar; hatta pandemi. 
Bundan sonra ‘hoyratlığın sonu’. Do-
ğaya dost olmazsak, sevgi eli uzat-
mazsak felaketler yakamızdan 
düşmeyecek. 
Ve son E. Enerji. Dünyamızın, insan-
lığın olmazsa olmazı. Ama sürdürüle-
bilir, çevreci ve insanlığa olumsuz 
maliyeti olmayanı. Rüzgar, güneş, 
hatta jeotermal kaynaklar. 2050 ‘ye 
kadar dünyanın ‘sıfır emisyon ‘, yani 
kirletilmeyen bir çevre anlaşmasını da 
deklare ettiği günümüzde artık enerji 
‘en yaşamsal konu’. İnsanlar üretecek, 
paylaşacak, ekonomik döngü olacak, 
ama ‘insanlığın hizmetinde’. 
Onu yok saymadan.. 
Onu yok etmeden.. 
Yaşamın temelinin insan ve sevgi ol-
duğunu unutmadan.. 
(Mutlu bayramlar; kardeşçe, Sevgiyle)

E.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı

AB, Bosna’nın birliğe 
üyelik perspektifine 
bağlılığını yineledi

PODGORİTSA  
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA), Kara-

dağ'ın Tuzi kentine çöp 
kamyonu hibe etti. Teslim 
törenine katılan Türkiye'nin 
Podgoritsa Büyükelçisi Son-
gül Ozan, iki ülke arasında-
ki iş birliğinin farklı alanlar-
daki projelerde devam ede-

ceğini belirtti. Tuzi Belediye 
Başkanı Nik Djelosaj da Tİ-
KA'dan yapılan yardımın 
çevre düzenlemesi için son 
derece önemli olduğunu ifa-
de ederek "Tuzi Belediyesi-
ne yapılan bu yardım, Kara-
dağ ve Türkiye ilişkilerinin 
en güzel örneklerinden biri-
sidir" diye konuştu. Törene, 
TİKA Podgoritsa Koordina-
törü Abdurrahman Toprak 
da katıldı. (AA)

LOZOVA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) tarafından Kuzey 

Makedonya'da Arıcılığın Ge-
liştirilmesi Projesi kapsamında 
ülkenin doğusundaki Lozova 
Belediyesinde arıcılık ekipma-
nı dağıtım töreni düzenledi. 
Bölgedeki 23 aileye verilen arı-
cılık ekipmanı dağıtım töreni-
ne TİKA Üsküp Koordinatörü 
Halim Ömer Söğüt, Lozova 
Belediye Başkanı Aco Vel-
kovski ile arıcılıkla uğraşan 
vatandaşlar katıldı. 
Söğüt, AA muhabirine, proje 
kapsamında Lozova, İştip, 
Karbintsi ve diğer bölgelerde 
arıcılıkla uğraşan çiftçilere 
destekte bulunduklarını söyle-
di. Farklı bölgelerden vatan-
daşlarla bir arada olduklarını 

belirten Söğüt, "Türkiye-Ku-
zey Makedonya dostluğunu, iş 
birliğini gösteren ve iki ülke 
arasındaki bu iş birliğinin da-
ha da ilerlere gitmesini ifade 
eden bir nişane." diye konuş-
tu.Etkinliğin sadece arıcılık 
ekipmanı hibesi olmadığının 
altını çizen Söğüt, ülkedeki bal 
rekoltesinin artmasına katkı 
sağlayacak bir çalışma olacağı-
nı dile getirdi. Velkovski de et-
kinliğin Lozova Belediyesi için 
büyük önem taşıdığını ifade 
etti. Velkovski, "TİKA'nın arı-
cılara sağladığı bu desteğiyle 
belediyemizde sadece arıcılığı 
ve tarımın gelişmesine katkı 
anlamına gelmiyor, aynı za-
manda belediyenin yerel eko-
nomik gelişimine doğrudan 
etki sağlayacaktır." ifadesini 
kullandı. Proje kapsamında 
her aileye arılarıyla 10'ar ko-
van verilecek.

TİKA'dan Kuzey Makedonya'da 
ARICILIĞA	DESTEK

Podgoritsa’da çevre düzenlemesine destekPodgoritsa’da çevre düzenlemesine destekPodgoritsa’da çevre düzenlemesine destekPodgoritsa’da çevre düzenlemesine destekPodgoritsa’da çevre düzenlemesine destekPodgoritsa’da çevre düzenlemesine destek



19 Temmuz 2021 
Pazartesi 9Araştırma

Ramazan KURŞUNLU

SPORCU  
NEDİR?

Michael Jordan, Muhammad Ali 
ve Tom Brady isimlerini duy-
duğunuzda ne düşünüyorsu-

nuz? Elbette sporcuları 
düşünüyorsunuz! 
 
Eş Anlamlılar sözlüğü, bir sporcuyu “fi-
ziksel çeviklik, dayanıklılık veya güç 
içeren egzersizlerde veya yarışmalarda 
eğitilmiş veya yetenekli bir kişi; fiziksel 
beceri gerektiren bir spor, egzersiz veya 
oyuna katılan bir kişi” olarak tanımlar. 
 
Ancak bir atlet olmak, atletik etkinlik-
lerde güçlü olmak ve rekabet etmekten 
daha fazlasını içerir. Genellikle bir 
koçun rehberliğinde, her gün saatler ve 
saatler uygulama ve uzun yıllar eğitim 
gerektirir. 
 

Sporcu ne yapar? 
Bir sporcu genellikle şunları yapar: 
– Becerilerini geliştirmek için planlan-
mış uygulamalara ve eğitim oturumla-
rına katılır 
– Antrenörlerin veya spor eğitmenleri-
nin yönetimindeki tatbikatlar ve uygula-
malar 
– Eğitim yaparak ve özel diyetleri uygu-
layarak en iyi fiziksel kondisyonda kalır 
– Antrenörlerden ve diğer sporculardan 
strateji ve taktiklerle ilgili talimatlar alır. 
– Spor kurallarına uyarak kendi spo-
runda oynar veya yarışır 
– Her olaydan sonra nasıl yaptıklarını 
değerlendirir, güçlü ve zayıf yönlerini 
belirler 
  
Bir oyun oynarken, bir sporcu sporun 
kurallarına ve düzenlemelerine uyarken 
oyun stratejilerini anlamalıdır. Sporcula-
rın yarıştığı etkinlikler arasında beyzbol, 
softbol,   hokey ve futbol gibi takım spor-
ları ve golf, tenis, yüzme ve kayak gibi 
bireysel sporlar yer alır. Oyun seviyesi 
büyük ölçüde değişir, bazen dünyanın 
dört bir yanından en iyiler uluslararası 
televizyonda yayınlanan olaylarda reka-
bet eder. 
 
Sporcu olmak, atletik etkinliklerde ya-
rışmaktan daha fazlasını içerir. Sporcu-
lar her gün bir antrenör veya spor 
eğitmeninin rehberliğinde becerileri ge-
liştirmek ve takım çalışmasını geliştir-
mek için birçok saat harcarlar. Video 
kasetleri kendi performanslarını ve tek-
niklerini eleştirmek ve rekabet avantajı 
elde etmek için rakiplerinin eğilimlerini 
ve zayıflıklarını öğrenmek için izlerler-
Bazı sporcular kas ve dayanıklılık ka-
zanmak ve sakatlanmayı önlemek için 
düzenli olarak kuvvet antrenörleriyle ça-
lışır. Birçok sporcu hem antrenman hem 
de oyun sırasında vücutlarını sınıra zor-
lar, bu nedenle kariyer sonu sakatlığı 
her zaman bir risktir; Küçük yaralanma-
lar bile bir oyuncuyu değiştirme riskine 
sokabilir. 
 
Tüm seviyelerde rekabet son derece 
yoğun olduğundan ve iş güvenliği her 
zaman söz konusu olduğundan, birçok 
sporcu mükemmel form, teknik ve en 
üst fiziksel durumu korumak için yıl bo-
yunca antrenman yapar. Ücretli profes-
yonel bir sporcu olmayı hayal eden çok 
az insan, zorlukları yener ve bununla 
tam zamanlı yaşamını sürdürür. Profes-
yonel düzeyde spordan çok az kesinti 
vardır. 
 
Sporcu olmaya uygun musunuz? 
Sporcuların farklı kişilikleri vardır. Ger-
çekçi bireyler olma eğilimindedirler. Bu 
da bağımsız, istikrarlı, ısrarcı, samimi, 
pratik ve tasarruflu oldukları anlamına 
gelir. Dokunsal, fiziksel, atletik veya 
mekanik görevleri severler. Bazıları da 
girişimci, yani maceracı, hırslı, iddialı, 
dışa dönük, enerjik, hevesli, kendinden 
emin ve iyimser. 
 
Bu meslek sana göre mi? Sporcunun en 
iyi kariyer seçeneklerinizden biri olup 
olmadığını öğrenmek için ücretsiz mes-
lek ve Kariyer testimizi yapabilirsiniz. 
 
Sporcunun çalışma yeri ve şartları nasıl-
dır? 
Tüm sporcuların yarısından fazlası se-
yirci sporları endüstrisinde istihdam 
edilmektedir. Açık havada yapılan mü-
sabakalara katılanlar spor yaptıkları se-
zonun her türlü hava şartlarına maruz 
kalabilirler. Ek olarak uzun otobüs yol-
culuklarını veya bazı durumlarda ulus-
lararası hava seyahatlerini içerebilen 
spor etkinliklerine seyahat etmeleri  
gerekir.

ramez.kursunlu@hotmail.com

Semra Yeşil’in geçtiği-
miz günlerde yayımla-
nan “Elveda Makedon-

ya” adlı eseri sızısı dinme-
yen bir göç olayının adeta 
açık yarasını anlatıyor. Ke-
mal Yalçın’ın sunuş yazısı 
yazdığı eserin külliyat için-
de önemli bir yer tutacağını 
şimdiden söyleyebiliriz. Ke-
mal Yalçına’a kulak verelim:  
Rumeli, Osmanlıların Ba-
tı’daki hedeflerinin başında 
geliyordu. Osmanlı devleti 
feth ettiği topraklara, sınır 
boylarına Orta Asya’dan 
Anadolu’ya göçlerle gelmiş 
olan Türkmenleri, Müslü-
manları yerleştiriyordu. 
Bu şekilde Rumeli’de, Yuna-
nistan’da, Makedonya’da, 
Bulgaristan’da Türklerin, 
Müslümanların yaşadığı 
köyler, bölgeler oluştu. 
Türkler yerleştirildikleri 
topraklarda yüzlerce yıl kök 
saldı, o toprakların yerlile-
riyle kaynaştı. Dilleri, kül-
türleri, gelenekleri, görenek-
leri, kimlikleri zenginleşti. 
Bu topraklar onların vatanı, 
yurdu haline geldi. 
Osmanlı İmparatorluğu Ru-
meli’deki topraklarını kay-
bedince bu toprakları kendi-
lerine yurt edinmiş olan 
Türkler, Müslümanlar çok 
zor günler yaşamaya başla-
dılar. Bu insanlar Anado-
lu’ya çekilen Osmanlı Dev-
leti’nin ardından çok büyük 
acılarla Anadolu’ya göç et-
meye başladılar. 
 

MİLYONLARIN  
GÖÇÜ 

 
Osmanlı Devleti yıkıldıktan 
sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti ile Yunan 
Hükümeti arasında “Türk 
ve Rum nüfus mübadelesi-
ne ilişkin sözleşme ve proto-
kol” Lozan’da 30 Ocak 1923 
tarihinde, Lozan Barış An-
tlaşmasından altı ay önce 
imzalandı. “Zorunlu müba-
deleye 1 Mayıs 1923’de giri-
şileceği” sözleşmenin 1. 
Maddesi ile hükme bağlan-
dı. 
1912-1924 yılları arasındaki 
12 yılda göç etmiş, yerini 
yurdunu terk etmek zorun-
da kalmış Ortodoks Rumlar 
ile Müslümanlar “Mübadele 
Sözleşme ve Protokolu”na 
dahil edildiler ve kendileri-
ne “Mübadil” adı verildi. 12 
yılda yaklaşık bir buçuk 
milyon Ortodoks Rum ile 
altı yüz bin kadar Müslü-
man var oldukları toprak-
lardan koparılarak mecburi 
sürgün edildiler. Mübadele 
büyük kopuş demektir. 
Makedonya, Romanya, Bul-
garistan’a Osmanlı Dev-
leti’nin yerleştirdiği 
Türkler ve Müslü-
manlar “Mübade-
le Sözleşme ve 
Protokolu”nun 
dışında kaldı-
lar. Bu insan-
lar uzun yıllar 
Sırplarla, Hır-
vatlarla, Slo-
venlerle, 
Bulgar-
larla, 
Ro-
men-
lerle 
bir 

arada yaşadılar. İkinci Dün-
ya Savaşı’nın ateşi içinde 
kaldılar. Savaştan sonra Yu-
goslavya, Bulgaristan, Ro-
manya’da kurulan siyasi re-
jimlerin içinde Türk ve Müs-
lüman azınlık olarak yaşa-
maya devam ettiler. Çok bü-
yük baskılara, asimilasyona 
maruz kaldılar. Bazılarının 

zorla isimleri değiştirildi. 
 

1924’TEN 
1953’E MA-
KEDONYA 

GÖÇÜ 
 
Makedon-

ya’dan ilk göç 
hareketi 1924 
yılında ülke-
deki Türkle-
rin Anado-
lu'ya göçü 
ile başla-
mıştır. İkin-
ci göç dal-
gası 1936 

yılında, üçüncü göç dalgası 
Türkiye-Yugoslavya arasın-
da “Serbest Göç Anlaşması” 
imzalandıktan sonra 1953 
yılında gerçekleşmiştir. 
Makedonya’daki Türk so-
yundan olan ve kendilerini 
Türk kültürüne ait hisseden 
Müslüman Makedonların 
Türkiye’ye göç ettikleri bi-
linmektedir. Makedon-
ya’dan Türkiye’ye yapılan 
göçler incelendiğinde ilk 
kitlesel göç hareketinin 
1877-1878’de Osmanlı-Rus 
Harbi sonucunda, ikinci göç 
hareketinin 1912-1913 yılla-
rında Balkan Savaşları esna-
sında, üçüncü göç hareketi-
nin Cumhuriyetin ilanından 
1951 yılına kadar süreç içeri-
sinde ve son göç hareketinin 
ise 1952-1967 yılları arasın-
da gerçekleşti. 1952-1967 dö-
neminde serbest göçmen 
olarak Makedonya’dan 
175.392 kişi Türkiye’ye gel-
miştir. Bu toplu göç hareket-
leri sonrasında da fert ve ai-

le düzeyinde göç hareketleri 
devam etmiştir. 
Yugoslavya’dan toplam 77 
bin 413 aile, 305 bin 158 kişi 
Cumhuriyet döneminde 
Türkiye’ye göçmüştür. 14 
bin 494 kişiyi devlet iskân 
etmiş, kalanları serbest göç-
men olarak kendileri Ana-
dolu'ya yerleşmişlerdir. 
1923-1945 arasında toplam 
800 bin  kişi Balkanlardan 
Türkiye'ye göç ettirilmiştir. 
Resmi anlaşmalar dışında 
kalan birçok Türk, Müslü-
man Makedonyalı kendi 
başlarına, çok zor şartlarda, 
birçoğu kaçak olarak Türki-
ye’ye ulaşabildiler. Türki-
ye’ye ulaşanlara hemen 
Türk Vatandaşlığı verilme-
di, Türkiye’de bir süre 
“Haymatlos”, “Vatansız” 
olarak yaşamak zorunda 
kaldılar. 

 
YOLU SELÇUK’A  

VARANLAR 
 
Semra Yeşil, “Elveda Make-
donya” adlı bu kitabında 
mikro tarih belgesel roman 
ve öykü tarzında merceğini 
Makedonya’dan Türkiye’ye 
resmi ve kaçak yollardan 
Türkiye’ye gelen, İzmir-Sel-
çuk’a yerleşen insanların ve 

bir ailenin üzerine tutuyor. 
Bu insanlarla görüşüyor, ko-
nuşuyor. Canlı tanıkların 
anlattıklarını, mikro tarih 
belgesel anlatım tarzıyla öy-
küleştiriyor. “Elveda Make-
donya” işte böyle meydana 
gelmiş bir göç hikayesidir. 
“Elveda Makedonya” 1923-
1945 arasında, “Mübadele 
Sözleşme ve Protokolü” ha-
ricinde Balkanlardan Türki-
ye'ye göç ettirilmiş, göç et-
mek zorunda kalmış olan 
toplam 800 bin kişiden bir-
kaçının ibret verici, duygu-
sal, maceralı öyküsüdür. 
Türkiye’de toplam on mil-
yon kadar mübadil evladı, 
Makedonya, Yugoslavya, 
Bulgaristan, Romanya, Po-
lonya göçmeni vardır. Sem-
ra Yeşil ve “Elveda Make-
donya” işte bu on milyon-
dan birkaç damladır. 
“Elveda Makedonya” vatan 
ve yurt hasretinin, vatan 
sevgisinin, kardeşliğin, 
dostluğun, vefanın gerçek 
öyküsüdür. Okuyunca ken-
dinize güveniniz artacak, 
dünyaya daha mutlu, yarın-
lara daha umutlu bakacaksı-
nız. 
 
egetelgraf gazetesinden 
alınmıştır...

ELVEDA  
Makedonya
ÖÖ 1924 Mübadelesi’nin 100’üncü yılına doğru giderken Semra Ye-
şil’in geçtiğimiz günlerde yayımlanan “Elveda Makedonya” adlı 
eseri sızısı dinmeyen bir göç olayının adeta açık yarasını anlatıyor

GERÇEK 
BİR VEFA 
ÖYKÜSÜ
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TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunus Emre Enstitüsü 
Türkçe Eğitim Müdürü 
Prof. Dr. Yavuz Kartallı-

oğlu'nun yer aldığı konferansa 
öğrenci, kursiyer ve davetliler 
katıldı. Kartallıoğlu, konferan-
sın Türkçeyi yabancı dil olarak 
öğrenenlere yönelik olduğunu 
belirterek, "Türkçeyi yabancı dil 
olarak öğrenen öğrencilerimiz 
genellikle Türk dili tarihini yani 
Türkçenin hangi dönemlerden 
başladığını, ilk eserlerinin neler 
olduğunu, hangi tarihte yazıldı-
ğını pek bilmiyorlardı" dedi. 
Öğrencilere, bugünkü Türkçeyi 
konuşanların aslında Oğuz 
Türkleri olduğunu anlatmaya 
çalıştığını aktaran Kartallıoğlu, 
etkinlikte yabancı dil öğretimin-
de kullanılmak üzere bazı ma-
teryalleri de tanıttığını söyledi. 
Kartallıoğlu, "Bu konferansta 
Türklerin ilk yazılı belgelerin-
den, onların bulunduğu Moğo-
listan bölgesinden bahsettim. 

İlk yazılı belgelerle ilgili fotoğ-
raflar gösterdim. İlk kullandığı-
mız alfabenin neye benzediğini 
anlattım. Daha sonra Türk dili 
tarihinin günümüze kadar olan 
serüvenini, macerasını onların 
anlayabileceği bir dilde basit 
Türkçe ile anlatmaya çalıştım." 

dedi 
Arnavut dili ve tarihi üzerine 
çalışan araştırma görevlilerinin 
gerçekleştirdiği sunumun da 
faydalı olduğunu dile getiren 
Kartallıoğlu, "Özellikle dersi 
dinleyen Türkçe öğretmenleri, 
özellikle yerel Türkçe öğret-

menleri için bunun faydalı ola-
cağını düşünüyorum. Çünkü 
her zaman hazırlanmış mater-
yallerden ziyade Türkçe okut-
manlarının kendilerinin de bazı 
materyalleri kullanarak Türkçe 
öğretmeleri gerektiğini düşünü-
yorum" şeklinde konuştu.(AA)

ZAGREB 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu Başkanı 
Ursula von der Le-

yen, AB üyesi Hırvatistan'ın 
yeni tip korona virüs salgını-
nın neden olduğu ekonomik 
krizi aşmak için hazırladığı 
6,3 milyar Euro’luk ulusal 
kurtarma paketini "son dere-
ce parlak ve iddialı" şeklinde 
değerlendirdi. Von der Le-
yen, temaslarda bulunmak 
üzere geldiği Hırvatistan'da 
Başbakan Andrej Plenkovic 
ile bir araya geldi. Von der 
Leyen, Hırvatistan'ın salgı-
nın neden olduğu ekonomik 
krizi aşmak için hazırlanan 
Yeni Nesil AB adlı kurtarma 
fonunun en büyük kullanıcı-
larından birisi olacağına işa-
ret ederek, 6,3 milyar Euro 
değerinde hazırlanan ulusal 
kurtarma paketinin oldukça 
parlak ve iddialı olduğunu 

belirtti. Ulusal kurtarma pa-
ketinin Hırvatistan'ın gayri-
safi yurt içi hasılasını yüzde 
2,9 artıracağını söyleyen Von 
der Leyen, "Bu, 2026'ya ka-
dar 21 bin yeni iş yerinin 
açılmasına da olanak sağla-
yacak. AB üye ülkeleri salgın 
krizinden çok daha güçlü bir 
şekilde çıkacak" dedi. Von 
der Leyen, Hırvatistan'ın 
Schengen'e katılımda olduk-
ça iyi bir yolda ilerlediğini 
vurgulayarak, Hırvatistan'ın 
2023'e kadar Euro Bölgesi'ne 
de dahil olacağını söyledi. 
Hırvatistan vatandaşlarına 
hem kendi hem de yakınları-
nı korumaları için aşılanma-
ları çağrısında bulunan Von 
der Leyen, Plenkovic'e ulusal 
kurtarma paketinin onaylan-
dığını ifade etti. Plenkovic de 
ülkesinin salgının yanı sıra 
iki büyük deprem yaşadığını 
anımsatarak, AB'den alacak-
ları desteği 2026'ya kadar ki-
lit yatırım ve reformlarda 
kullanacaklarını anlattı. (AA)

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yunus Emre Enstitüsü 
(YEE) tarafından Türk Dili Tarihi Konferansı düzenlendi

Tiran’da Türk Dili  
Tarihi Konferansı

Hırvatistan'ın 
Kovid-19'a karşı  
ulusal kurtarma 
paketi onaylandı 

Sağlık Bakanlığı heyeti Tiran’da temasta bulundu
Sağlık Bakanlığı Avrupa 

Birliği ve Dış İlişkiler Ge-
nel Müdürü Selami Kılıç 

başkanlığındaki heyet, Arna-
vutluk’taki temaslarını ta-
mamladı. Başkent Tiran'da 
Arnavutluk Sağlık ve Sosyal 

Koruma Bakanı Ogerta Ma-
nastirliu ile görüşen heyete, 
temaslarında Türkiye’nin Ti-
ran Büyükelçisi Murat Ahmet 
Yörük de eşlik etti. Yörük, he-
yetin temaslarını tamamladı-
ğını söyledi. Heyetin ziyaret-

lerinin ilk ve son gününde Ar-
navut Sağlık Bakanı Manastir-
liu ile görüştüklerini aktaran 
Yörük, "Bugün yaptığımız gö-
rüşmede heyetimizin burada-
ki temas ve incelemeleri sonu-
cunda ilk değerlendirmelerini 

ve ilk önerilerini sayın Bakana 
arz ettiler. Sayın Bakan da bü-
yük bir memnuniyetle karşıla-
dı önerilerimizi ve ilave iş bir-
liği projelerimizi. Sanıyorum 
son derece verimli bir ziyaret 
oldu" dedi (AA)
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Sarmaş dolaş kutlayacağımız

Biz Bayramlarımızı da bayramlaşmayı da çok severiz. Sarılırız, el öperiz,

bayram mutluluğunu sonuna kadar yaşarız.

Biraz ara verdik ama şimdi kutlamalarımız doya doya. Sevdikleriniz uzaklardaysa,

sarılmanın yerini tutmasa da konuşturmak, görüştürmek için Türk Telekom yanınızda.

Kurban Bayramımız kutlu, bundan sonra
tüm Bayramlarımız bir arada olsun.

Bayram geldi!


