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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com

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

EL DEĞMEDEN ULAŞARAK OKUYABİLİRSİNİZ

¥  CUMHURBAŞ-
KANI Recep Tay-
yip Erdoğan, 
Bosna Hersek 
ve Karadağ zi-
yareti sonrası 
uçakta gazete-
cilerin gündeme 
ilişkin sorularını ya-
nıtladı, değerlendirme-
lerde bulundu. 
Bosna Hersek ve Karadağ'a 
gerçekleştirdiği ziyaretler çer-
çevesinde temaslarını ta-
mamladığını, ziyaretinin ilk 
durağı olan Saraybosna'da 
Bosna Hersek Devlet Başkan-
lığı Konseyi üyeleriyle bir ara-
ya geldiğini dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Bosna 
Hersek'teki temaslarında ge-
rek ikili, gerek bölgesel, ge-

rek küresel konula-
rı ve her alanda-

ki iş birliğini 
daha da iler-
letmek için 
birlikte atabi-
lecek adımları 

konuştuklarını 
aktardı. 

Saraybosna-Belgrad 
otoyolu başta olmak üzere 
muhtelif alanlardaki mevcut 
projelerde gelinen aşamayı 
değerlendirme fırsatı bulduk-
larını ifade eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Ülkelerimizin 
yararı ve Bosna Hersek’in kal-
kınma gayretlerinin destek-
lenmesi adına hayata geçire-
bileceğimiz yeni iş birliği 
alanları üzerinde fikir teati-
sinde bulunduk. Güncellen-

miş Serbest Ticaret Anlaşma-
sının 1 Ağustos 2021 itibarıy-
la yürürlüğe girmesi, gerek ti-
caretimizin gerek Bosna Her-
sek’teki yatırımlarımızın art-
masına katkı sağlayacaktır." 
diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Bosna Hersek Devlet Başkan-
lığı Konseyi Başkanı Zeljko 
Komşic, Konsey Üyeleri Şefik 
Caferovic ve Milorad Dodik 
ile gerçekleştirdikleri 
ikili ve heyetler 
arası görüşme-
lerin iki ülke 
arasındaki iliş-
kiler ve iş birli-
ği bakımından 
hayırlara vesile 
olmasını temen-
ni etti. 

"BALKANLARA BU YAKIN 
İLGİMİZ BUNDAN SONRA 
DA DEVAM EDECEKTİR" 

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zi-
yaretinin Karadağ bölümün-
de de gerek Cumhurbaşkanı 
Milo Cukanoviç gerek Başba-
kan Zdravko Krivokapiç ile 
samimi ve verimli görüşmeler 
yaptıklarını, aynı zamanda 

Parlamento Başkanı Aleksa 
Beçiç ile de ikili ve 

heyetler arası gö-
rüşme gerçek-
leştirdiklerini 
anlattı. 
Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, 

Karadağ ziya-
retine ilişkin şu 

değerlendirmelerde 

bulundu: 
"Dost ve müttefik Karadağ 
ile sürekli gelişen ilişkilerimi-
zin daha da ilerlemesi için 
birlikte atabileceği-
miz adımları de-
ğerlendirdik. 
Her anlamda 
çok dostane 
ilişkiler sür-
dürdüğü-
müz Kara-
dağ'daki te-
maslarımda ay-
nı anlayışın Kara-
dağlı dostlarımızca da 
paylaşıldığını görmekten 
memnuniyet duydum. Diğer 
yandan Karadağ tarafında 
özellikle oradaki Türk yatı-
rımlarının artmasını arzu 
eden güçlü bir irade olduğu-

nu gözlemlemek bizleri se-
vindirdi." 
Ziyareti sırasında Kara-

dağ'daki akraba topluluk-
ların temsilcileri ve 

İslam Birliği Baş-
kanı ile de bir 

araya geldi-
ğini ifade 
eden Cum-
hurbaşkanı 
Erdoğan, 

"Elbette Ka-
radağ'ın çok 

kültürlü yapısının 
uyum ve barış içinde 

muhafazası, bu toplulukların 
huzur ve refahı bizim için 
önemlidir. Karadağ'daki gö-
rüşmelerimde muhatapları-
ma bu düşüncemizi de aktar-
dım." dedi. 

IDEF’TE SAVUNMA  
iŞ BiRLiĞi iMZASI 
¥ TÜRKİYE ve Kuzey 
Makedonya arasında As-
keri Mali İşbirliği Anlaş-
ması ve Nakdi Yardım 
Uygulama Protokolü im-
zalandı. Akar ayrıca Slo-
venya Savunma Bakanı 
Matej Tonin ve Güney 
Sudan Savunma Bakanı 
Angelina Jany Teny ile 
de görüştü. n 5’te

¥  IDEF 2021 Savunma Fua-
rı için İstanbul’da bulunan 

Kosova  Savunma Bakanı 
Armend Mehaj, yakında 

Kosova Güvenlik Güçleri’nin 
hizmetinde olacak taktik 

zırhlı araçları tanıttı.  n 5’te

¥ ARNAVUTLUK'UN başkenti Ti-
ran'da aşure günü etkinlikleri kapsa-
mında tören düzenlendi. Muharrem 
ayı vesilesiyle Dünya Bektaşi Merke-
zi'nde düzenlenen törene yetkililerin 
yanı sıra vatandaşlar katıldı. Ülkede-
ki Bektaşilerin lideri Başdede Ed-
mond Brahimaj, yaptığı konuşmada, 
birlik ve sevgi mesajı verdi.  n 3’te

¥ BOSNA Hersek'te bu 
yıl 27'ncisi düzenlenen 
Saraybosna Film Festiva-
li'nin (SFF) kazananları 
açıklandı. En İyi Uzun 
Metrajlı Film" dalında 
ödülü Avusturyalı yönet-
men Sebastian Meise'in 
"Great Freedom" isimli 
yapımı kazandı. n 5’te

Türk 
zırhlıları 
KGG  
yolcusu

Aşure 
kazanları 
Tiran’da 
kaynadı

SARAYBOSNA’NIN KALBİ 
GREAT FREEDOM’UN

Başkan Erdoğan’ın 
Bosna-Hersek ve 
Karadağ çıkarması
Başkan Erdoğan’ın 
Bosna-Hersek ve 
Karadağ çıkarması
Başkan Erdoğan’ın 
Bosna-Hersek ve 
Karadağ çıkarması

Başkan Erdoğan’ın 
Bosna-Hersek ve 
Karadağ çıkarması
Başkan Erdoğan’ın 
Bosna-Hersek ve 
Karadağ çıkarması
Başkan Erdoğan’ın 
Bosna-Hersek ve 
Karadağ çıkarması Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Bosna-
Hersek ve Karadağ 
ziyaretleri büyük 

ilgi gördü
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TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Muharrem ayı vesilesiy-
le Dünya Bektaşi Mer-
kezi'nde düzenlenen 

törene yetkililerin yanı sıra va-
tandaşlar katıldı. Ülkedeki Bek-
taşilerin lideri Başdede Edmond 
Brahimaj, yaptığı konuşmada, 
birlik ve sevgi mesajı verdi. Ko-
nuşmaların ardından programa 
katılanlara aşure ikram edildi. 

Aşure Günü nedeniyle Arna-
vutluk Cumhurbaşkanı İlir Me-
ta ve Meclis Başkanı Gramoz 
Ruçi de birer mesaj yayımladı. 
Öte yandan, ülke genelindeki 
başka şehirlerde de aşure prog-
ramları düzenlendi. Arnavut-
luk'ta 1944-1991 yıllarında hü-
küm süren komünist rejim dö-
neminde aşure günü etkinlikleri 
yasaklanmış, sonrasında yasak 
kaldırılmıştı.

Arnavutluk'un başkenti Ti-
ran'da aşure günü etkinlikleri 
kapsamında tören düzenlendi

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunan Haber Ajansı 
ANA-MPA, Yunanis-
tan Başbakanı Kiria-

kos Mitsotakis başkanlığın-
da gerçekleştirilen Olağan-
üstü Dışişleri ve Savunma 
Konseyi (KYSEA) Toplantı-
sı'nda, Afganistan'daki son 
gelişmelerin değerlendirildi-
ği ve ülke sınırlarının korun-
ması için planlamaların ele 
alındığını duyurdu. Ajans 
haberinde, toplantının ar-
dından yapılan açıklamada, 
Afganistan'daki Yunan bir-
likleriyle iş birliği yapmış 
Afganların ve ailelerinin 
kurtarılmasının ve güvenli 
şekilde getirilmesinin, hükü-

metin önceliği olduğunun 
vurgulandığını aktardı. Ha-
berde, "Ayrıca yeni bir insa-
ni krizden kaçınılması için 
Avrupa düzeyinde olduğu 
kadar ikili ve ulusal düzey-
de sınırların korunması ihti-
yacının planlanmasının ko-
nuşulduğu aktarıldı." ifade-
lerine yer verildi. Yunanis-
tan Göç Bakanı Notis Mita-
rakis, toplantıdan sonra 
yaptığı açıklamada, Yuna-
nistan'ın Afgan göçmenleri 
kabul etmeyeceğini belirte-
rek, "Ülkemiz yasa dışı Af-
gan göçmenler için Avru-
pa'ya giriş kapısı olmaya-
cak" dedi. Yunanistan'ın Af-
ganistan'a sınırı olmamasını 
gerekçe gösteren Mitarakis, 

Türkiye'nin ise "Afgan göç-
menler için güvenli ülke ol-
duğunu" söyledi. Öte yan-
dan hükümetin Afganistan 
konusundaki tutumu ve 
KYSEA Toplantısı'nda alı-
nan kararlar, Yunan basının-
da çeşitli eleştirilere neden 
oldu. Atina'da yayımlanan 
Efimerida ton Sintakton ga-
zetesinin internet sitesindeki 
haberde, Mitsotakis başkan-
lığındaki Dışişleri ve Savun-
ma Konseyi Toplantısı'nda 
alınan kararlar eleştirilerek, 
"Hükümet, uluslararası hu-
kukun gerektirdiği şekilde 
zulme uğrayan insanları ko-
rumak yerine onları önleme 
konusunda katı bir çizgide 
ısrar ediyor" denildi.(AA)

Ramazan KURŞUNLU

FUTBOLDA   
KENAR   

YÖNETİMİ

Antrenörler,  futbol  takımlarının  teknik  
olarak  yönetilmesi  ve  yürütülmesin-
den sorumludurlar. Bu nedenle iyi bir 

antrenör teknik açıdan olduğu kadar yönetsel 
becerilere sahip olmalıdır. Bu antrenörün 
bilgi, deneyim ve kişiliğinin ürünüdür. Hedefe 
yönelik bir antrenman  ve  başarılı  bir  takım  
yönetimi,  geniş  kapsamlı  mesleki  bilgi  biri-
kimini gerektirir.  
Bu yönüyle bilimsel temele dayanan antren-
man planlaması başarı için ön şarttır. Başarı-
nın gerçekleşmesi için de takım yönetiminin 
profesyonelce yapılması gerekir.  Değişik çok  
yönlü  istekleri  olan ve kişisel  öncecilik iste-
yen  antrenmanlar,  uygun çalışma  uyarıları  
belirlenerek  futbolcuları  alıştırmalara  ve  
oyunlara  hazırlar. Antrenör pozitif davranışla-
rıyla oyuncularının tutumunu pekiştirmeyi 
sağlayarak takım içinde sportif bir  hava  ya-
ratmalıdır. Oyuncular  arası  anlaşmazlıkları  
ve  gerilimleri  ortaya  çıkarıp gidermeye ve  
bu durumu  verimi  arttıran bir  tutuma dönüş-
türebilmeyi becermelidir. Aynı şekilde  kendi-
siyle  oyuncuları  arasındaki sorunları  da  
çözmeye  çalışmalıdır. 
 Tek başına hareket  etme,  öncelikleri  kul-
lanma, karar  verme  gücü  ve  karara  varma  
yeteneği  ve sorumluluk  bilinci  içinde  dav-
ranma  gibi  özellikleri  oyuncularına  benim-
seterek geliştirmelidir.  Antrenmanları  bu  
hedeflere  yönelik  düzenlemeli  ve  iyi  bir  
planlamacı olmalıdır. Oyuncularla  arasında  
arkadaşça  bir  atmosfer  yaratarak  antrenman  
ve  maç analizlerine  onları  da  katarak  so-
rumlulukları  paylaşmayı  ve  kendi  kendile-
rini  kontrol etmeye alıştırır. Antrenörün bu 
fonksiyonları yerine getirebilmesi, takım başa-
rısı üzerinde etkili ve yönlendirici yönünü or-
taya çıkaracaktır. Antrenör,  amaçlarına  
ulaşırken  gerçekleştirilecek  aktiviteler,  bun-
ları gerçekleştirecek kişiler ve fiziksel şartları 
doğru bir şekilde değerlendirmek durumunda-
dır. Bu  da  iyi  bir  organizasyonla  sağlanabi-
lir.Takımın  karşılaşmalarda  iyi bir  şekilde 
yönetilmesi için antrenmanların maça yansıtıl-
ması aranılan ön koşuldur. Her karşılaşmadan 
önce  oyuncuları,  oyun  taktiği  çerçevesi  
içinde  özel  görevlerine  hazırlamalı  ve  oyu-
nun gidişatı  sırasında  karşılaşabilecek  sorun-
ları  önceden  tahmin  ederek,  olabilecek  tüm 
olasılıklara karşı önlemler alınmalıdır. Bu du-
rumda verilen görevlerin değiştirilmesi, oyun 
içinde olumsuz  bir durumu engelleyecektir. 
Antrenör, planladığı ve organize ettiği detay-
ları kontrol ederek işlerin yolunda gidip gitme-
diğini inceler, ortaya çıkan sorunlar için 
gerekirse yeniden planlama ve yapabilir. Ya 
da  katkıda bulunarak planını geliştirebilirAn-
trenör tarafından verilen bilgiler, uygulanması 
istenilen teknik-taktik beceriler ve stratejilere  
göre  farklı  zamanlarda  olabilir.  Antrenman  
veya  maç  öncesi,  sırası  ve sonrasında so-
nuçların bilgisi ışığında verilmesi olarak ger-
çekleşirAntrenörler, bilgi  verme  sürecinde  
oyuncularına  daha  fazla  karar  verdirmeyi 
amaçlayan,  inisiyatif  kazandırma  yöntemle-
rini  benimsemelidirler.  Spor  becerilerinin 
öğretilmesinde  çoğunlukla  antrenör  merkezli  
bir  yaklaşımla  en  iyi  öğrenilir.     
Ancak, taktiklerde esneklik, oyuncuların  
maçın  gidişini  ve  beceri  edinilmesini etkile-
yen ilkeleri keşfetmelerinin istendiği durum-
larda daha çok gelişir. Doğru bilgiyi alan, 
bilgiler ışığında yeterli  denemeleri  yaparak  
teknik  ve  taktiğini  geliştiren,  belirli  strateji-
leri  benimseyen, özgüveni  ve  karar  verme  
yeteneği gelişmiş  oyunculardan  oluşan  ta-
kımlar  başarılı olacaklardır.

ramez.kursunlu@hotmail.com

ARNAVUTLUK'TA AŞURE  
ETKiNLiĞi DÜZENLENDi

YUNANİSTAN, AFGAN SIĞINMACILARA  
KARŞI ÖNLEM ALMAYA HAZIRLANIYOR

Pakistanlı mültecilere  
Girit’te ırkçı saldırı
GİRİT 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunanistan’da Girit 
Adası’nın Laşit (La-
sithi) bölgesinde 

Pakistanlı mültecilere ırk-
çı grup saldırı düzenledi. 
Yerel basındaki haberlere 
göre, Ayos Georgios kö-
yünde yaklaşık 10 kişilik 
bir grup, ellerinde silah 
ve sopalarla 15 Pakistanlı 
mültecinin kaldığı iki evi 
zorla basarak içeridekileri 
linç etmek istedi. Etrafa 
silahla ateş eden ve eşya-

ları parçalayan saldırgan-
lar, mültecileri darbetti. 
Haberde, yaş ortalaması 
30 civarında olduğu belir-
tilen saldırganların, mül-
tecilerin bazı değerli eş-
yalarını çalarak kaçtığı 
aktarıldı. Saldırıda yara-
lanan 2’si ağır 15 mülteci, 
bölgedeki sağlık ocakları 
ve hastanelerde tedavi al-
tına alındı. Soruşturma 
başlatan polisin saldır-
ganların kimliklerinin be-
lirlenmesi için çevredeki 
kamera kayıtlarını incele-
diği belirtildi. (AA)

Yunanis-
tan'ın, Afga-

nistan'dan 
gelecek olası 
göçmen akı-
nına karşı sı-
nırlarındaki 
denetimleri 
yoğunlaştır-

ma kararı al-
dığı bildirildi

BAŞKAN TOGAR’DAN 30 AĞUSTOS 
ZAFER BAYRAMI KUTLAMA MESAJI 

SAMSUN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

30 Ağustos Zafer Bayramının 
99. yıl dönümünü kutlama-
nın heyecanını, gururunu ve 

sevincini milletçe hep birlikte ya-
şadıklarını söyleyen Tekkeköy Be-
lediye Başkanı Hasan Togar, tüm 
Türk milletinin 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı kutladı. 
 

30 AĞUSTOS  
ZAFER GÜNDÜR 

 
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan 
Togar mesajında “1919'da Sam-
sun'da Atatürk ve ona inanan aziz 
Türk Milletinin başlattığı istiklal 
mücadelesi, en zor şartlara ve im-
kansızlıklara rağmen büyük bir 
kahramanlık destanına dönüşerek 
30 Ağustos günü zaferle sonuç-
lanmıştır. 30 Ağustos, bağımsızlı-
ğı elinden alınıp esaret zincirine 
vurularak yok edilmek istenen bir 

milletin ’Ya istiklal ya ölüm’ paro-
lasıyla başlattığı ve tüm dünyaya 
karşı verdiği destansı mücadele-
nin zaferle taçlandığı gündür” de-
di. 
30 Ağustos Türk Milletinin Aziz 
ve Kararlılığının Göstergesidir 
Başkan Togar mesajına şu şekilde 
devam etti; “Milletimizin azim ve 
kararlığıyla iman ve bağımsızlık 
aşkıyla 26 Ağustos’ta başlayıp 30 
Ağustos’ta büyük bir zaferle so-
nuçlandırdığı 
kahramanlık 
destanlarıyla 
dolu Büyük Ta-
arruz, toprakla-
rımıza göz di-
ken düşman 
kuvvetlerinin 
bozguna uğratıl-
dığı, milletimi-
zin şahlandığı, 
geçmişini unut-
madan geleceği-

ne sahip çıktığı tarihin en önemli 
dönüm noktalarından olmuştur. 
Bütün yokluklara, imkansızlıklara 
rağmen yüreği vatan sevgisi ve 
imanla dolu ordumuzun, milletiy-
le topyekun kenetlenerek göster-
diği büyük kahramanlıkların ve 
şanlı mücadelenin sonucunda el-
de edilen 30 Ağustos büyük bir 
zaferdir. Tarihi destanlarla dolu 
kahraman milletimizin bağımsız-
lığını savaş meydanında dünyaya 

haykırdığı 30 
Ağustos Zaferi, 
tarihi şan, şeref 
ve üstün başa-
rılarla, destan-
larla dolu bü-
yük Türk Mille-
tinin en zor 
şartlarda bile 
esaret altına alı-
namayacağının 
cihana ispatı-
dır.

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Derginin bu 
sayısında da  
yine özenle 

seçilmiş yazı ve gör-
selleriyle, birbirin-
den kıymetli yazar-
ların fikir ve duygu-
larıyla Rumeli-Bal-
kanlar başta olmak 
üzere tüm Türk 
Dünyası’na ışık tu-
tacak bir kaliteyle 
huzurlarınızda. 
Kızılema dergisini 
çıkaran arkadaşları-
mızın paylaşmak is-
tedikleri şöyle bir 
mesaj var: 
 
“ Balkanlara Devle-
timiz Git Dedi, 
"TÜRK" Gittik. Dev-
letimiz Gel Dedi, 
"TÜRK" Geldik. Biz 
Balkanlarda Müslü-
man-Türk Olduğu-

muz İçin Can Verdik, Zu-
lüm Gördük. Balkanlarda 
Hala Etnik Kökeni Farklı 

Olsa Bile Müslümanın Di-
ğer Adı TÜRK'tür, TÜRK.  
Dergimize ve  sosyal medya 

hesaplarına, 
Youtube kanalı-
na, Kızılelma 
TV’ye göstermiş 
olduğunuz te-
veccüh bizleri 
cesaretlendir-
mektedir. Biz si-
zinle güçlüyüz 
ve bize verdiği-
niz güç için size 
ve ayrıca dergi-
mizin çıkan 3 sa-
yısında da eme-
ğini esirgeme-
yen herkese son-
suz teşekkürleri-
mizi sunuyoruz. 
Bu sayımızın da 
gönlünüzde yer 
etmesi temenni-
siyle, nice güzel 
çalışmada bu-
luşmak ümidiy-
le, Sağlıcakla 
Kalın...

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 99. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı

Kızılelma dergisinin 
3.SAYISI ÇIKTI



PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Cumhurbaşkanı Osma-
ni, ABD Başkanı Joe 
Biden ve Dışişleri Ba-

kanı Antony Blinken'ın sivil 
Afganların sığınmasıyla ilgi-
li taleplerine, kendi hür ira-
deleri dışında evlerini terk 
etmek zorunda kalanlara ka-
pıların kapanmaması prensi-
biyle onay verdiğini duyur-
du. Kosova’nın, uluslararası 
hukuka ve mültecilere kapı-
yı kapatmama yükümlülü-
ğüne saygı duyduğunu ifa-
de eden Osmani, "Dostları-
mızın, özellikle de ABD'nin 
iyi ya da kötü bizim yanı-
mızda oldukları gibi, biz de 
onların yanında durmalıyız” 
ifadelerini kullandı. Osmani, 
Afgan sivillerin, Kosova’da, 
ABD’ye göçmenlik işlemleri 

tamamlanana kadar geçici 
olarak kalacaklarını belirtti. 
Kosovalıların da bir zaman-
lar sığınmacı duruma düştü-
ğüne işaret eden Osmani, şu 
ifadeleri kullandı: 
"Büyüdüğünüz yerden ko-
vulmanın, zorla götürülme-
nin, sevdiklerinizden ayrıl-
manın, canınızı kurtarmak 
için kaçmaya zorlanmanın 
ne demek olduğunu bizden 
daha iyi kimse bilemez. O 
dönemde dünyanın birçok 
ülkesi bizlere kapılarını hiç-
bir şart ve koşul olmadan aç-
tı ve bizi kurtardılar. O deh-
şetten 22 yıl sonra şimdi Ko-
sova, içimizdeki insanlığı as-
la kaybetmediğimizi kanıtla-
yacak. Bilgelerimiz, 'Ev Al-
lah'a ve dosta aittir' derler. 
Kosova her zaman insanlı-
ğın, barışın ve demokrasinin 
yanında olacaktır.”
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MAMUŞA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova’nın Mamuşa Beledi-
yesi tarafından düzenlenen 
Uluslararası 13. Mamuşa 

Domates Festivali’ne katılan Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Türkiye ve Kosova 
arasında güçlü bir kardeşlik bağı 
olduğunu söyledi. İlk durağı Priş-
tine Yunus Emre Enstitüsü olan 
Başkan Aktaş ve beraberindekiler 
daha sonra Priştire Büyükelçisi 
Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar’ı 
ziyaret etti. Priştine Belediye Baş-
kanlığı ziyaretinin ardından Bal-
kan Fatihi Sultan Murat Hüda-
vendigar’ın Priştine’deki türbesini 
de ziyaret eden Bursa ekibi, gece 
de Mamuşa Belediyesi tarafından 
bu yıl 13’üncüsü düzenlenen 
Uluslararası Domates Festivali’ne 
katıldı. 
www.kosovaport.com sitesine 
göre;Türk ve Balkan ezgilerinin 
sergilendiği festivalde konuşan 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, “Sizlerle bir-
likte olmak, mutluluğunuza, coş-
kunuza ve heyecanına ortak ol-
mak için geldik. Kosova ve Türki-
ye’nin kardeşliği tartışılmaz. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-

yip Erdoğan’ın Kosova’ya ne ka-
dar önem verdiğine bizzat şahi-
dim. Kosova mevkii itibariyle 
Balkanlar'ın en önemli ülkelerin-
den biri. Mamuşa da çok önemse-
diğimiz bir şehir. Burada Türk 
vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz 
var, Türkçe konuşuyorlar, Bura-
da farklı halkların, farklı dillerin 
kardeşlik içinde hareket ettiğini 
görüyoruz. Kosova’ya desteğimi-
zi her zaman vereceğiz. Mamu-
şa’da bir belediye binası yapmı-
şız. İnşallah bir de kültür merkezi 
yapacağız. Daha farklı katkıları-
mız da olacak. Türkiye gibi 84 

milyon nüfusu ile Avrupa’nın 
ikinci büyük nüfusuna ve 5’inci 
büyük ekonomisine sahip bir ül-
ke ile yine Türkiye’nin 4’üncü bü-
yük şehri, sanayi şehri Bursa ile 
işbirliğinde olmak sizler için bü-
yük avantaj. Allah birliğimizi, be-
raberliğimizi, kardeşliğimizi boz-
masın” dedi.Mamuşa Belediye 
Başkanı Abdülhadi Krasniç de 
Türkiye ve Bursa’nın desteklerini 
her zaman yanlarında gördükle-
rini belirterek, festivalde kendile-
rini yalnız bırakmayan Başkan 
Aktaş ve Bursa milletvekillerine 
teşekkür etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afga-
nistan'da ABD güçleriyle çalışan kişiler ve ailelerinin geçici olarak sı-
ğınmasıyla ilgili yaptığı talebi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti

Kosova, ABD’nin geçici   
barınma talebini kabul etti

İKİ ÜLKE  
TARIMDA 
BİRLİKTE  
ÇALIŞACAK
BRDO PRİ KRANJU 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Slovenya'nın Brdo pri Kranju 
kentinde düzenlenen Uluslar-
arası Bakanlar Konferansı çerçe-

vesinde Kosova Tarım, Orman ve 
Kırsal Kalkınma Bakanı Faton Peci 
Hırvatistan Tarım Bakanı Tugomir 
Majdak ile bir araya geldi. İkili görüş-
mede tarım sektöründe şimdiye ka-
dar iki ülke arasında işbirliği  ele 
alındı.Bakan Peci, Bakan Tugomir 
Majdak'a, sürdürülebilir kalkınma 
politikalarının hazırlanmasından ön-
ce gelecek olan yasal reformları he-
defleyen bu görev süresindeki önce-
likleri hakkında bilgi verdi. Bu görüş-
mede ayrıca Bakan Peci, tarımsal faa-
liyetleri ilerletmeyi amaçladıkları 
destekleyici politikaların en iyi uygu-
lamalarının değişimini sürdürmeye 
hazır olduklarını vurguladı. Hırvatis-
tan Tarım Bakanı Tugomir Majdak ta, 
her iki ülkede  tarımsal kalkınma işl-
evinde işbirliğini sürdürmeye hazır 
olduğunu ifade etti. İkili, karşılıklı zi-
yaretlerde bulunma ve iki ülke ara-
sında tarım alanında somut girişim-
ler için fırsatlar görme konusunda 
mutabık kaldı. (AA)

Kosova’da kardeşlik rüzgârı

PRİZREN’DE YATIRIM FORMU YAPILDI
PRİZREN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bu yıl 2.si düzenlenen 
Prizren Yatırım Fo-
rumu’nun (İnvest in 

Prizren) açılış töreni ger-
çekleştirildi.Törene; Koso-
va Başbakanı Albin Kurti 
ve KDTP milletvekilleri Fi-
dan Brina Jılta ve Enis Ker-
van’ın yanı sıra, Türki-
ye’den gelen Edirne Bele-
diye Başkanı Recep Gür-
kan; Bodrum, Karşıyaka, 

Tirana, Buca, Plevne, Ulçin 
ve Çeşme belediyelerinden 
çok sayıda temsilci ve iş 
insanı katılım sağladı.  
Prizren Yatırım Forumu 
hakkında  konuşan Prizren 
Belediyesi Turizm ve Eko-
nomik Kalkınma Müdürü 
Sevil Liman Kazaz, yerli 
yatırımcılar tarafından 
üretilen ürünleri tanıtmayı 
ve bu sayede Kosova’nın 
ekonomik yönden kalkın-
masına yardımcı olmayı 
amaçladıklarını belirtti.

SIRBİSTAN, KUZEY MİTROVİÇA’DA  
ÜNİVERSİTE İNŞASINA BAŞLADI
MİTROVİÇA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan, Mitroviça'da bulu-
nan Priştine Üniversitesi bi-
nasının inşaatına başladı. 6 

milyon Euro üzerindeki yatırım, 
Sırbistan Hükümeti tarafından, 
bünyesinde faaliyet gösteren 
Kosova Ofisi aracılığıyla yapıla-
cak. Bu ofisin müdürü Petar Pet-
koviç, Kuzey Mitroviça'da üni-
versitenin inşasının temel atma 
törenine katıldı. www.kosova-
haber.net sitesinden alınan bilgi-

ye göre; Sırbistan Hükümeti’nde 
Kosova Ofisi Müdürü Petkoviç, 
“Bu, Kosova'daki halkımızın 
birliğinin uyumunun 
temel taşıdır ve 
bunun için 
bugün oldu-
ğu gibi biriz 
ve böyle 
olacağız: 
Üniversite-
miz, Sırbistan 
devleti ve  Sırp 
Listesi. Cumhurbaşka-
nı Vuçiç'in dediği gibi, halkımı-

zın geleceği ancak bu birlik sa-
yesinde olur" dedi. 10 bin 575 
metre karelik alanda yer alan 

bu bina 10 bin kadar 
öğrenciyi kabul 

etme kapasi-
tesinde ola-
cak. Üni-
versite’de 
ise Doğa Bi-

limleri ve 
Matematik Fa-

kültesi, Hukuk 
Fakültesi ve İktisat Fa-

kültesi faaliyet gösterecek. 
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ZAGREB 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Hırvatistan İçişleri Ba-
kanı Davor Bozino-
vic, Afganistan ve 

Belarus sınırındaki göç krizi-
ne ilişkin, Avrupa Birliği'nin 
(AB) yeniden 2015'teki gibi 
bir göçmen kriziyle karşı 
karşıya kalmaması gerektiği-
ni belirtti. Bozinovic, Hırva-
tistan'ın başkenti Zagreb'de 
düzenlediği basın toplantı-
sında, Afganistan'da yaşa-
nan gelişmeler ve Belarus sı-
nırındaki göç krizi hakkında 
değerlendirmelerde bulun-
du. AB'nin, göçmenleri siya-

si baskı aracı olarak kullanan 
Belarus yönetimini kınadığı-
nı vurgulayan Bozinovic, bu 
durumun AB üyesi ülkeler 
için kabul edilemez olduğu-
nu ifade etti. Belarus'un bu 
tutumundan en çok Litvan-
ya, Letonya ve Polonya'nın 
etkilendiğini belirten Bozino-
vic, AB'nin dış sınırlarını ka-
rarlı bir şekilde koruması ge-
rektiğinin altını çizdi. Bozi-
novic, AB üyesi ülkelerin 
temsilcilerinin katılımıyla 
Afganistan'daki krize ilişkin 
toplantı düzenleneceğini ak-
tararak "Dün AB içişleri ba-
kanları ile yaptığımız toplan-
tıda göçmenlerin Avrupa ül-

kelerinin sınırlarına dayan-
dığı 2015'teki senaryonun 
tekrarlanmaması gerektiği 
konusunda uzlaştık. Zira bu 
ne AB ne de göçmenlerin 
geldiği ülkeler için çözüm 
yolu olabilir." diye konuştu. 
Hırvatistan'ın Afganistan'da-
ki AB kurumlarında görev 
yapan 20 Afgan'ı kabul ede-
ceğini söyleyen Bozinovic, 
"Afganistan'daki yeni yöne-
timin savunmasız gruplara, 
özellikle kadın ve kız çocuk-
larına yönelik tutumu endişe 
verici. AB, bu insanlara yar-
dımcı olmak için Birleşmiş 
Milletler aracılığıyla çalışma-
larına devam edecektir." de-

di. Bozinovic, 21. yüzyılın en 
önemli sorunlarından biri 
olan göçün, yasal ve güvenli 
hale getirilmesi gerektiğine 
işaret ederek "Çatışma or-
tamlarından gelen göçmen-
lerin bizim, özellikle de bu 
bölgelere yakın ülkelerin 
yardımına ihtiyacı var. Mad-
di nedenlerden ötürü yapı-
lan göçlerle bu göç dalgaları-
nı karıştırmamak gerekir." 
ifadelerini kullandı. 
 
TÜRKİYE’YE ÇAĞRI 

 
Bozinovic, Türkiye'nin, yasa 
dışı yollardan girişleri engel-
leme konusunda Avrupa'ya 

çok yardımcı olduğunu vur-
gulayarak "Türkiye, Suri-
ye'de olduğu gibi Afganis-
tan konusunda da AB'ye 
destek olacaktır. Türkiye 
AB'nin ortağıdır ve öyle kal-
malıdır." diye konuştu. 
AB'nin Afganistan yakınla-
rındaki ülkelere göçmenler 
konusunda yardımcı olaca-
ğını belirten Bozinovic, Hır-
vat sınır polisinin 2021 yılın-
da 8 bin 500 kaçak göçmenin 
ülkeye girmesine engel ol-
duğunu ve söz konusu göç-
menlerin 4 bin 400'e yakını-
nın Afganistan ve Pakis-
tan'dan geldiğini sözlerine 
ekledi.

Vahap DABAKAN

DÜNYA  
BANKASI’NDAN  

ALINAN BİR KREDİ 
YOKTUR! 

AK Parti İzmir Milletvekili Necip 
Nasır ile çayımızı yudumlayıp 
sohbet ediyoruz. Necip Nasır, si-

nirli ama sakin sakin anlatıyor. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesinin hallolmayan bir 
sorunu varsa, bana bildirsinler, çözmek 
için gece gündüz çabalayacağım. AK 
Parti İzmir Milletvekilleri tüm arkadaşla-
rım olarak engel değil çözüm için bizler 
milletvekili seçildik. Biz milletimizin 
hizmetkârıyız diyor…  
 
       Bir gazeteci olarak, milletvekillerini 
izliyorum. İzmir halkından oy alanlar İz-
mirliler için ne yapıyor? İzmir’in kentsel 
dönüşümü için en fazla çabayı gösteren 
isimlerin başında gelen AK Parti Millet-
vekili Necip Nasır; “İnsanlarımız ölme-
sin. Çürük yapıların biran önce kentsel 
dönüşüme girmesi ve geç kalınmadan 
başlanmalıdır.” Diyor…  
 
       AK Parti İzmir Milletvekili Necip 
Nasır ile sohbetim devam ediyor. Kentsel 
dönüşüm finansmanın önemine değinen 
Nasır, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Dünya Bankası’ndan aldığı 330-340 mil-
yon dolarlık kredinin Cumhurbaşkanlığı 
tarafından onaylanmadığı yönündeki ha-
berlerin gerçeği yansıtmadığını dile getir-
di. Sayın Kılıçdaroğlu’nu yine yanılttılar 
yâda Kılıçdaroğlu bilerek bu sözleri laf 
olsun diye konuştu…  
 
       İzmir Milletvekili de olan CHP Ge-
nel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, İzmir zi-
yaretinde Deprem Afeti Mağdurları Der-
neğini ziyaretinde yine asılsız, yanlış bil-
gileri anlatmaya başladı. İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Dünya bankasından 
depremzedeler için kredi alındığını, kre-
diyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 
imzalanmadığını söylemesi üzerine ben 
hemen bir araştırma yaptım. Konu basına 
aksedince, Dünya Bankası’ndan bir açık-
lama yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye-
sinin Dünya bankasından aldığı herhangi 
bir kredinin olmadığını açıkladı…  
 
       Konuyla ilgili TBMM’de soru öner-
gesi verdiğini, şaşırtıcı bir sonuçla karşı-
laştıklarını anlatan Necip Nasır, şöyle an-
latıyor;  
 
“Soru önergesinin basına yansımasıyla, 
Dünya Bankası Ülke Direktörü Auguste 
Tano Kouamen, “İzmir Depremi sonrası 
Yeşil, Dayanıklı ve Kapsayıcı Acil Yeni-
den İnşa Projesi için henüz bir kredi an-
laşması imzalanmamıştır” şeklinde açık-
lama yaptı…      
 
       Yıllardır kentsel dönüşümde hiçbir 
çaba İzmir Büyükşehir, depremzedeleri 
ve kentsel dönüşüm için çözüm arayışın-
da olan vatandaşları oyalıyor. Zaten bir 
belediyenin hazine garantili kredi alarak 
kafasına göre kullanması diye bir uygula-
ma yok. Altyapı Kentsel Dönüşüm Mü-
dürlüğü’nün Dünya Bankası’ndan 4 yıl-
dır kredi talebi olduğu ancak henüz so-
nuçlanmadığını biliyoruz. Sonuçlansa bi-
le gelecek krediyle ilgili amacına uygun 
şekilde illere göre bakanlıkça kontrollü 
şekilde kullanılır.” 
Dönüşümün yol haritası 
       İzmir’de kentsel dönüşümün nasıl 
olması gerektiğine de değinen Nasır, 
“Bütün yetkiler Büyükşehir’de ve bakan-
lığa bağlı kalmadan 30 ilçeyi bölgesi ile 
birlikte bütüncül olarak planlanmalıdır. 
Bunu da ada bazında emsal artışları sağ-
layarak yapması ile sorunu kesin şekilde 
çözer. 8-12 ay içinde yaklaşık 30 milyon 
bütçe ile dönüşüm yapılabilir. Depreme 
hazır olduğunda can kayıplarımız olmaz.   
 
       Deprem yaşanmasa süreç başlaya-
caktı. Büyükşehir Belediyesi 6306 sayılı 
Kentsel Dönüşüm yasasına karşı olduğu-
nu ve İzmir için bir kentsel dönüşüm 
stratejik eylem planı hazırlaması kararı 
alındığını belirten Necip Nasır; “Yerel 
yönetimler, STK’lar ve bakanlığın ortak 
bir çalıştayla İzmir modeli oluşturması 
kararlaştırıldı. Bu süreçte 30 Ekim depre-
mi yaşandı.”  
 
Nasır, Büyükşehir’in meclisten geçirdiği 
riskli yapıların dönüşümüne ilişkin imar 
planları ile düzenleyici karar 10.06.2021 
tarihinde TMMOB Şehir Plancıları Oda-
sı’nca yürütmeyi durdurma istemiyle 
mahkemeye verildiğini anlatıyor…  
 
       CHP Genel Başkanı, bunu hep yapı-
yor. Asılsız sözleri meydanlarda veya tel-
evizyonlarda anlatıyor. Gerçekler belge-
lenince konuşmaların asılsız olduğu orta-
ya çıkıyor. ‘Mum yine yatsıya kadar ya-
nıyor…’ 

PİRİNCİN TAŞLARI

İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Akar, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından açı-
lışı gerçekleştirilen 15'inci Ulus-

lararası Savunma Sanayii Fuarı 
(IDEF'21) kapsamında, gerçekleştirdiği 
görüşmelerini tamamladı. Kuzey Ma-
kedonya Savunma Bakanı Radmila Se-

kerinska ile bir araya gelen Milli Sa-
vunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye 
ve Kuzey Makedonya arasında Askeri 
Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yar-
dım Uygulama Protokolü'nü imzaladı. 
Bakan Akar, ayrıca Slovenya Savunma 
Bakanı Matej Tonin ve Güney Sudan 
Savunma Bakanı Angelina Jany Teny 
ile de görüştü. (AA)

SARAYBOSNA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Bosna Hersek'te bu 
yıl 27'ncisi düzenle-
nen Saraybosna 

Film Festivali'nin (SFF) 
kazananları açıklandı. 
"Saraybosna'nın Kalbi" 
adı verilen ödüller, baş-
kent Saraybosna'daki 
Ulusal Tiyatro binasında 
kırmızı halı geçişinin ar-
dından gerçekleştirilen tö-
rende sahiplerini buldu. 
"En İyi Uzun Metrajlı 
Film" dalında ödülü 
Avusturyalı yönetmen Se-
bastian Meise'in "Great 
Freedom" isimli yapımı 
kazanırken, Sırp yönet-
men Marta Popivoda'nın 
"Landscape of Resistance" 
filmi "En İyi Belgesel 

Film" dalında ödülün sa-
hibi oldu. Hırvat yönet-
men Mate Urgin'in 
"Everything Ahead" isimli 
yapımı "En İyi Kısa Film" 
dalında ödül alırken, "En 
İyi Öğrenci Filmi" dalında 
ise ödülü, yönetmenliğini 
Romanyalı Aleksandru 
Mironescu'nun yaptığı 
"Summer Planning" ka-
zandı. Türk yönetmen 
Ahmet Necdet Çupur'un 
"Yaramaz Çocuklar" adlı 
belgesel filmi ise "SFF İn-
san Hakları Ödülü"ne la-
yık görüldü. Öte yandan, 
Sırp yönetmen Milica To-
movic, "Celts" filmiyle en 
iyi yönetmen seçilirken, 
en iyi erkek oyuncu ise 
"Great Freedom" filmin-
deki rolüyle Avusturyalı 
oyuncu Georg Friedrich 

oldu. En iyi kadın oyuncu 
ödülünü ise Kosova yapı-
mı "The Hill Where Lio-
nesses Roar" filmindeki 
rolleriyle Flaka Latifi, Era 
Balaj ve Urata Shabani 
paylaştı. Ödül töreni, top-
lu fotoğraf çekiminin ar-
dından sona erdi. Bu yıl 
27'nci kez sinemaseverle-
re kapılarını açan SFF'de, 
"uzun metrajlı" film kate-
gorisinde 9, "kısa film" 
kategorisinde 10, "belge-
sel film" kategorisinde 16 
ve "öğrenci filmleri" kate-
gorisinde 12 film yer alır-
ken, 18 filmin dünya prö-
miyeri, 3 filmin uluslar-
arası, 1 filmin Avrupa, 24 
filmin bölgesel ve bir fil-
min de Bosna Hersek prö-
miyeri gerçekleştirildi. 
(AA)

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

IDEF 2021 Savunma Fuarı 
için İstanbul’da bulunan 
Kosova Savunma Bakanı 

Armend Mehaj, yakında 
Kosova Güvenlik Güçle-
ri’nin hizmetinde olacak 
taktik zırhlı araçları tanıttı. 
Mehaj,  sosyal medya hesa-
bından yaptığı  paylaşımla, 
“Yakında, görevi yerine ge-
tirmek için gerekli entegre 
silah platformu ve teçhizatı 
ile tamamlanan bu taktik 
zırhlı araçlar, askeri yete-
neklerimizin çok önemli bir 
sistemi olacak” diye yazdı. 
“Kısa vadeli operasyonel 

hedeflerimden biri, savun-
ma operasyonlarının uygu-
lanması ve uluslararası barı-
şı koruma operasyonları ve 
istikrar için askeri kapasite-
leri güçlendirmektir” ifade-
sine yer veren Bakan Mehaj,  
“Yüksek teknik ve taktik 
özellikleri ve istisnai hare-
ketliliklerinin mayınlara 
karşı çok yüksek balistik ko-
ruma sağlamanın yanı sıra 
kargo kapasitesini ve iç hac-
mini artırdığını” vurguladı. 
Mehaj, “Operasyon doktri-
nimize dayanarak, bu araç-
lar çok çeşitli zorlu araziler-
de ve iklim koşullarında 
olağanüstü performans sağ-
lıyor” diye yazdı. (AA)

Türkiye ile Makedonya arasında  
Askeri Mali İşbirliği Anlaşması 
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Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında Askeri Mali İşbirliği 
Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı

27. Saraybosna Film 
Festivali sona erdi

Mehaj: Kosova Güvenlik  
Güçleri güçlenecektir…
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Türkiye’de yaşayan ve özel-
likle de 1950’li yıllarda ana 
vatana göç eden eski Yugos-

lavya muhacirlerinin uzunca yıl-
lardır kulaktan kulağa yaydığı bir 
mesele Makedonya vatandaşlığı 
hakkına sahip olmak. Zaman 
zaman dolandırıcılık düzeyine 
varan iddia ve çabalarla ısıtılarak 
gündeme gelen bu durum, yakın 
zamanda Kuzey Makedonya’da 
değişen vatandaşlık yasası ile 
henüz pratikte olmasa da teoride 
gerçeğe dönüşmüş gibi duruyor. 
Bu giriş, evvela oldukça tered-
dütlü görünüp güvensizlik hissi 
verse de bunun elbette geçerli se-
bepleri de var. Öncesi ve sonrası 
ile konuyu açıklamak bu manada 
oldukça kıymetli. Konuya girme-
den şunu ifade etmek gerekir ki 
bu satırların yazarı da anne ve ba-
bası eski Yugoslavya doğumlu bir 
Türk vatandaşıdır. Bu manada ya-
zıya konu önemli gelişmenin Ru-
meli muhacirleri arasında ne 
kadar uzunca bir süredir takip 
edildiğini gayet iyi biliyor. Buna 
bağlı olarak da yasanın kabulü ile 
uygulanması arasındaki mesafe-
nin de iyi idrak edilmesi öncelikli 
şartını hatırlatmayı vazife biliyor. 
 

AB SÜRECİ İLE İLGİSİ 
 
Bahse konu değişikliğin meclise 
özellikle Arnavutların Kuzey Ma-
kedonya vatandaşlığına geçirile-
bilmesi için muhalefet partileri 
koalisyonu vesilesi getirildiğinin 
öncelikle bilinmesinde fayda var. 
57 evet ve 32 hayır oy çokluğu ile 
geçen yasa tasarısının 
Kuzey Make-
donya’nın AB 
süreci ile ilgisi 
de ayrıca 
önemli. 
Peki, bu-
güne 
dek hep 
engelle-
nen bu 
vatan-
daşlık 
hakkının 
önünü 
açan deği-
şiklik nedir 
ve gerçekten 
de artık Kuzey 
Makedonya vatandaşı 
olmak bahse konu eski Yu-
goslavya doğumlular için bu 
kadar kolay mı olacak? 
Yasa değişikliği sonrasında yapı-
lan açıklamalardan anlaşıldığı ka-
darıyla Ohri Sözleşmesi’ndeki 
vatandaşlık yasasının 8. maddesi-
nin 2. bendinde var olan “kendi 
anavatanına göç etmiş kişiler göç-
men sayılmaz“ ibaresinin hükmü-
nün ortadan kalkması ile bugüne 
dek göçmen kabul edilen eski Yu-
goslavya doğumlu Rumeli muha-
cirleri için vatandaşlık yolu 
açılmış görünüyor. Ancak bu ko-
nuya dair, yetkililerden gelen ilk 
açıklamalarda yasanın henüz 
Resmî Gazete’de yayınlanmamış 
olmasına bağlı bekleme talebi ve 
eski şartların uygulamada devam-
lılığının sürmesi durumu da tar-
tışmaların henüz bitmediğini 
göstermekte. Çünkü yasanın de-
tayları bir ay içinde çıkarılacak yö-
netmeliklerle belirlenecek. Bu 
yüzden yasa kadar arkadan gele-
cek olan yönetmelikler de oldukça 

önemli. Türkiye’deki eski Yugos-
lavya göçmenleri bu yönetmelik-
leri merakla beklemeli. Zira 
kimlere, nasıl ve hangi şartlarla 
vatandaşlığın verileceği bu yönet-
meliklerle belirlenecek. 
 

THP’NİN TAVRI 
 
Yasa tasarısının mecliste kabul 
edilmesinden kısa bir süre sonra 
gelen Türk Hareket Partisi (THP) 
Genel Başkanı ve milletvekili Enes 
İbrahim’in açıklaması gayet net: 
"Yıllar önce Türkiye’ye göç eden-
lere, Kuzey Makedonya vatandaş-
lığı için tüm şartları yerine 
getirmeleri hâlinde, Kuzey Make-
donya vatandaşlığı için başvuru 
hakkı tanındı". Elbette devamında 
eklediği vatandaşlık için gerekli 
tüm şartları sağladığı hâlde ibare-
sini de unutmamak gerekli. Ki son 
zamanlarda konuya dair özellikle 

Rumeli muhacirleri ara-
sında paylaşılan bu 

demecin sadece 
ilk bölümüne 

yer veril-
mesi Enes 
İbra-
him’e de 
haksız-
lık gibi 
görülü-
yor. 
Türk 

Demo-
kratik 

Partisi 
(TDP) Genel 

Başkanı ve mil-
letvekili Beycan 

İlyas da verdikleri 
uzun mücadeleye dikkat çeke-

rek yasanın kabulünü şu ifadeler 
ile duyurdu: "8. Madde'nin orta-
dan kalkması sonucu Türk Demo-
kratik Partisi olarak yıllardır, ata 
yurdumuz olan Türkiye'ye göç 
etmiş 'göçmen' kardeşlerimize ya-
pılan haksızlığın ortadan kaldır-
manın gurur ve şerefini 
yaşıyoruz. Kuzey Makedonya Va-
tandaşlığı için gereken diğer kıs-
taslar hâlen geçerli olmakla 
birlikte, vatandaşlığa başvuruda 
bulunanlar yasadaki diğer gerekli 
şartları doldurmak zorundadır. 
Bu doğrultuda bu yasa Resmî Ga-
zete’de yayınlandıktan sonra de-
taylı olarak gereken bilgileri 
paylaşacağız". 
 

SARAÇ NE DEDİ? 
 
Bu iki açıklamanın müjdevari 
şekli yanında muhalefetteki Türk 
Milli Birlik Hareketi (TMBH) 
Genel Başkanı Erdoğan Saraç’ın 

açıklamaları da dikkat çekici. 
Saraç öncelikle yasanın meclis 
gündemine getirilişine dikkat çe-
kerek AB sürecine bağlı bir Arna-
vut iktidar/muhalefet gücünün 
bundaki tesirini ortaya koyuyor. 
Bunun yanında Saraç’ın, konuya 
dair açıklama yapan diğer Türk 
partilerinin tavrının Türkiye’deki 
Rumeli göçmenlerini sıkıntıya so-
kabileceğine dair şerhi de önemli. 
Yasanın Cumhurbaşkanı tarafın-
dan imzalanması ve Resmî Gaze-
te'de son şekli ile yayınlanması 
gerektiğine işaret eden Saraç, 
"Ondan sonra sağlıklı bir yorum 
yapmak mümkündür. Şu anda iki 
milletvekilimiz tarafından verilen 
demeçler, birilerinin işlem yapıyo-
rum bahanesiyle, soydaşlarımızı 
mağdur duruma düşürebilir. Bu 
yüzden yalnız yukarıda zikrettiği-
miz maddenin değişmesi, yeniden 
vatandaşlık elde etme konusunda 
yeterli değildir. Mutlaka başvuru 
esnasında aranan koşulların da 
değişmesi lâzım. Orada bir deği-
şiklik yok. Yasanın getirilmesi se-
beplerinden birine bakıldığında, 
bu yasadan 'Makedonya'dan 
başka ülkelere göçmen olarak git-
miş vatandaşlarımız ve onların ilk 
kuşağı faydalanabilecektir' 
hükmü bulunmaktadır. Bu yüz-
den uygulamayı görmeden kesin 
bir olumlu hüküm beyan etmek, 
anavatanımızdaki soydaşlarımıza 
haksızlık olur. Yasanın gidişatını 
takip ederek, ilgili taraflara sağ-
lıklı bilgiler vereceğimizden her-
kesin emin olması lâzım." 
Şeklinde devam ediyor demecine. 
Saraç’ın demecinin sonunda yasa-
nın bu şekilde geçmesine katkı 
sağlayan tüm taraflara şükranla-
rını bildirmesini de bu yasa deği-
şikliğinin dışında Kuzey 
Makedonya’daki Türk varlığının 
mücadelesi açısından umut verici 
görmekte fayda var. 
 
Tüm bu açıklama ve gelişmeler 
sonunda anlaşılan o ki vatandaş-
lık konusuna dair çok önemli bir 
adım atılmakla birlikte sürecin 
devam ettiğinin kabul edilmesi 
gerekmekte. Ülkede Türk varlığı-
nın bu kadim mücadelesi devam 
ederken uzunca yıllardır bu mese-
leyi fırsat haline getirip çok fazla 
umudu kullanan kişi ve kurum-
lara da fırsat vermemek önemli. 
Yasanın Cumhurbaşkanı tarafın-
dan onaylanması, yayınlanması 
ve yönetmeliklerinin tüm ayrıntı-
ları ile tespit edilmesi sonunda ko-
nuya dair çok daha net adımlar 
atılacağını, Türkiye Cumhuriyeti 
makamlarının da buna dair bir 
takım hamlelerde bulunacağı mu-
hakkak. Dolayısıyla, özellikle Tür-
kiye’deki Rumeli derneklerinin bu 
konuya dair açıklamalarında ol-
dukça dikkatli olmaları çok önem-
lidir. Zira bir mücadele sonunda 
giderilmesi beklenen mağduriyet-
ler yerine yeni mağduriyetlere 
sebep olmak kimsenin isteyebile-
ceği bir durum değil. Yasanın geç-
mesini sevinçle karşılarken 
temkinli ve sabırlı davranmanın 
gerekliliğini bu vesile ile vurgula-
mak herkes için önemli bir görev. 
 
www.tasam.org.tr  
sitesinden alınmıştır 

Bulgaristan seçimleri geçeli nere-
deyse iki ayı olacak parlamen-
toda bulunan altı parti anlaşarak 

bir türlü hükümet kuramıyorlar. Statüko-
nun üç parti ile protestocuların üç partisi 
parlamento kürsüsünden birbirilerini 
suçlamak için adeta yarışa girdiler. Bi-
rinci parti olan İTN/Böyle Bir Halk Var 
parti başkanı Slavi Trifonov hükümet 
kurmayacağını açıkladı. Hükümet kur-
mama gerekçesi ise parlamentoda bulu-
nan partilerin İTN başkanının açıkladığı 
bakanların listesinde yer alan bakan 
adayların bazılarını muhalefet partiler 
tarafından ret etmeleri. 
Cumhurbaşkanı Rumen Radev hükümeti 
kurmak için parlamentoda ana muhalefet 
partisi olan GERB/Bulgaristan’ın Av-
rupa Gelişimi Vatandaşlar partisine hü-
kümet kurma yetkisi verdi. GERB 
partisi Başbakan Adayı Daniel Mitov 
hükümet kurma görevi alır almaz dos-
yayı Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e 
iade etti böylece Bulgaristan tarihinde 
en kısa hükümet kurma görevi olarak 
geçmiş oldu. 
Cumhurbaşkanı Radev parlamentodan 
2021 – 2022 yılı bütçesini görüşüp kabul 
edilmesini istese de partiler hükümete 
açık çek vermeyeceklerini açık bir şe-
kilde ifade ettiler. Parlamentoda partiler 
ne kadar anlaşamazlarsa da siyasi buna-
lımdan kurtulmak için parlamentonun 
çalışmasını sağlamak için 22 komisyon 
kurmayı başardılar. Partilerin aralarında 
hükümet kurma görüşmelerine devam 
etmesi için liderlerden olumlu sinyaller 
geliyor. Cumhurbaşkanı Radev’in 
üçüncü kez hükümet kurma görevlendir-
mesine partiler destek verecekler gibi 
görünüyor. Bulgaristan siyasetinde 24 
saat çok uzun bir süredir söylemi hala 
geçerlidir. Kasım ayında Bulgaristan’da 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde erken 
parlamento seçimleri ile birlikte yapıl-
ması da gündemde tutulmakta. 
Cumhurbaşkanı Radev partilerle hükü-
met kurma görüşmeleri sırasında GERB 
partisi ile diğer partiler Bulgaristan ile 
Kanada vatandaşı olan Kiril Petkov eko-
nomi bakanı olarak atanması anayasaya 
aykırı olduğunu bu sebeple görevden 
alınması talebinde bulundular. Kiril Pet-
kov Bulgaristan vatandaşlığı hariç ya-
bancı başka bir ülkenin vatandaşı 
olduğundan ekonomi bakanı olarak ana-
yasaya aykırı olduğunu HÖH Başkanı 
Mustafa Karadayı da Cumhurbaşkanı 
Radev’e söylediğinde beklenmedik bir 
cevap aldı. Cumhurbaşkanı Rumen Ra-
dev’in Mustafa Karadayı’ya; ben Kiril 
Petkov’a senin anavatanın neresi diye 
sordum tereddütsüz Bulgaristan diye 
cevap verdi. Mustafa Karadayı, senin 
anavatanın neresi söyleyebilir misin?. 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı tarafından 
HÖH başkanına senin anavatan neresi 
sorusuna Bulgaristan medyası skandal 
olarak değerlendirdi. 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tara-
fından HÖH hareketinin başkanına senin 
anavatan neresidir ırkçı skandal soru 
Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarına 
karşı potansiyel düşman olarak bakıldı-
ğının bir kanıtıdır. Bulgaristan devleti-
nin kurumlarında üst düzey bürokrat 
olarak tek bir Tük kökenli Bulgaristan 
vatandaşı getirilmiyor. Cumhurbaşkanı 
Radev, Ukrayna da azınlık olarak yaşa-
yan Bulgarların azınlık okullarının kapa-
tılmaması için bizzat kendisi Ukrayna 
Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Bulgar 
devleti Batı Balkan ülkelerine Avrupa 
Birliği’ne dahil olma müzakereleri baş-
laması için ülkelerinde yaşayan Bulgar-
lara ancak azınlık statüsü verildiğinde 
destekleyeceklerini en üst düzeyde iletil-
mişti. AB görüşmeleri başlaması için 
Arnavut devleti ülkelerinde yaşayan elli 
bin Bulgar’a azınlık statüsü vermek zo-
runda kalmıştı. Avrupa ülkelerinden en 
kalabalık azınlık Bulgaristan’da olsa da 
Bulgar devleti Türk azınlığına potansi-
yel düşman olarak görüp asimile etmeye 
devam etmekte. 
         Bulgaristan sınırları içinde yaşa-
maya mahkûm kalan Türklerin doğduk-
ları topraklarda Türk ve Müslüman 
olarak yaşamaktan başka bir istekleri 
yoktur. Bu sebeple ileri bir tarihte Todor 
Jivkov gibi biri çıkıp isimlerini silah zo-
ruyla değiştirmelerini istenmemesi için 
anayasada Türk ve Müslüman olarak ya-
şamaları garanti altına alınmasını haklı 
olarak istemekteler. 
Bulgar devleti Türk “korkusundan” kur-
tulmak için önce tarih kitaplarından 
Türk düşmanlığını körükleyen dersleri 
çıkarması gerekiyor. Bulgar devleti ül-
kelerinde yaşayan Türk azınlığına güven 
ile bakmalı tarihten gelen köklere sığı-
narak yabancıların propagandalarına al-
dırmayarak birlikte ülkenin 
kalkınmasında yer almalı.
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BULGARİSTAN  
KAOSA MI?Kuzey Makedonya’da 

değişen vatandaşlık 
yasası ve temkine davet

Mustafa KÖKMEN

AFGANİSTAN  
MESELESİ  
ÜZERİNE 
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Yaklaşık bir asır boyunca bit-
meyen savaş ve tarihin bu-
günlere getirdiği ibretlik bir 

millet… Afganistan, geçmişten bu-
güne imparatorluklar mezarlığıdır. İlk 
çağlardan günümüz Post- Modern 
dünyasına kadar yüzlerce uygarlık or-
taya çıkmış ve Afganistan kültür ve 
kimliğini oluşturmuştur. Afganistan, 
bugünlerde kötü günler geçirmektedir. 
Geçmişte olduğu gibi Afgan milleti-
nin yüzü gülmemektedir.  100 yıl 
önce İngilizlerin sömürmek üzere gir-
diği ve kan döktüğü, sonralarda Sov-
yetlerin komünizmi yaymak üzere 
girip dağıtıp yıkıp çıktığı ve son ola-
rak 2001 El- Kaide’nin İkiz kule sal-
dırısı sonrası ABD’nin girip 20 yıl 
sonrada Afganistan demokrasi istemi-
yor söylemleriyle çekip gittiği Afga-
nistan’da işler bir türlü düzelmedi… 
Tüm dünya Afganistan krizini farklı 
yönleriyle ele alırken, temel para-
digma insan yaşamı, hak ve özgürlük-
ler, demokrasi ve şeriat yönetimi 
tartışmaları, barış ve istikrarın nasıl 
tekrar sağlanabileceği üzerine olmuş-
tur. Tüm ideolojiler ve aktörler bir 
yana sivil ve masum insanların huzur 
içerisinde yaşamaları konusu mesele-
nin üzerinde bir öneme sahiptir. 

ABD 2001-2021 Süreci 
Taliban Afgan şehirlerini tek tek ele 
geçirirken ABD ise hızlıca tüm asker-
lerini çekmeye başlamıştı ve Afganis-
tan hikayesi ABD için artık Amerikan 
bayrağı göz önünde olmadan devam 
edecekti. 2001 yılında İkiz kulelere 
saldırı sonrası dönemin ABD başkanı 
G. Bush’un fikri ile Afganistan’a 
giren ABD, bu 20 yıllık süreçte Afgan 
etnik ve dini yapısını kurcalamış iç 
karışıklıklar ile Afgan milletine nefes 
aldırmamıştır. Yakın dönemde aynı-
sını Irak’ta ve Suriye’de de tekrarla-
mış ve bir İngiliz diplomasi yöntemi 
olan modern emperyalizm ve Vekalet 
savaşları yöntemlerini kullanmıştır. 
Köklü bir devlet geleneği olmayan 
ABD’ye diplomasiyi İngilizler öğret-
miştir. İngiliz diplomasi ve emperya-
lizm yapısı 18. Yy. – 20. Yy. 
aralığında dünyanın her yerinde ken-
dini göstermişti.  Bugün tarihe baktı-
ğımızda ABD’nin 1800’lerden 
1900’lere kadarki etkin İngiltere’nin 
rolünü aldığını görmekteyiz. ABD 
tarih boyunca çıkar ve kazancının ol-
madığı hiçbir yerde durmamıştır ya da 
çıkar ve kazancının olduğu bir yerden 
de çıkmamıştır.  Kuşkusuz ki 11 Eylül 
2001 El- Kaide saldırısı söz konusu 
olmasaydı bugün dünya bu yaşanılan-
lara tanık olmayacaktı. ABD kendi el-
leriyle Usame Bin Ladin ve El- Kaide 
terör örgütünü oluşturdu ve sonralarda 
kontrol edemediği bir sürece girdi.  
ABD 20 yıl boyunca Afganistan’da 
maddi ve manevi çok şey kaybetti. 
Peki gerçekten kaybederek mi oradan 
ayrıldı? Uluslararası Sistemin en 
büyük ve küresel gücü ABD, radikal 
bir örgüte karşı kaybetmiş, korkmuş 
ve çekilmiş olabilir mi? Daha önceleri 
birçok kez Ortadoğu’da bulunan ve is-
tediğini almadan çıkmayan bir süper 
güç devlet, 75 bin milisi olan ve kul-
landığı tüm silah ve mühimmatı ABD 
menşeli olan küçük bir örgütten kork-
tuğu için mi askerlerini çekip gitmiş-
tir? Bu soruları kuşkusuz ki 
cevaplarını da içlerinde bulundurmak-
tadır.  ABD, Afganistan’da hedefle-
miş olduğu İslam’ı terörle 
özdeşleştirme planını başarmış görü-
nüyor. Ancak bölgede Rusya ve Çin’i 
olması gerekenden daha fazla rahatsız 
etti. Çin’in Avrupa ve Ortadoğu yo-
lundan geçen ticaret geçiş noktası Ta-
liban kontrolünde bulunuyor. Ve bu 
durum Rusya ve Çin’in Taliban ile 
görüşmeleri düşünmelerine yol açmış 
durumdadır. 
 
DEVAM EDECEK...

Türkiye’de yaşayan ve özellikle de 1950’li yıllarda ana vatana göç 
eden eski Yugoslavya muhacirlerinin uzunca yıllardır kulaktan kulağa 

yaydığı bir mesele Makedonya vatandaşlığı hakkına sahip olmak ...



H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Çeşme’de gerçekleşen 
Türkiye’nin ilk sürdü-
rülebilir organizasyo-

nu “Kıyıdan Kıyıya Türkiye-
Yunanistan Film Festivali, si-
nemanın iyileştirici gücüyle 
birlikte karbon ayak izini 
azaltmayı hedefliyor. Çeşme 
Belediyesi, Kültür Bakanlığı 
Sinema Genel Müdürlüğü 
ve İzmir Sinema Kültür ve 
Eğitim Derneği işbirliğiyle 
düzenlenen “Kıyıdan Kıyıya 
Türkiye Yunanistan Film 
Festivali yapıldı. Sürdürüle-
bilirlik prensipleri çerçeve-
sinde Türkiye`de gerçekleşe-
cek ilk film festivali olan Kı-
yıdan Kıyıya Film Festivali 
büyük bir coşkuyla başladı. 
Festivalin ilk gününde, yö-
netmenliğini ve senaristliği-
ni Azra Deniz Okyay’ın üst-
lendiği Ghost filmi gösterimi 
gerçekleştirildi. Film gösteri-
mine film yönetmeni Azra 
Deniz Okyay ve oyuncusu 
Emrah Özdemir de 
katıldı.Çeşme Belediye Baş-
kanı M. Ekrem Oran, “Ülke 
olarak zor günlerden geçiyo-
ruz ayrıca dünyamız büyük 
bir krizle karşı karşıya. Üre-
tim araçlarımızın, tüketim 
alışkanlıklarımızın dünyaya 
verdiği zararda artık geri dö-
nülemez bir noktaya geldik. 

Her yıl okyanuslara yaklaşık 
8 milyon ton plastik atığın 
atıldığı belirtiliyor. Ocean-
sAsia’nın raporuna göre ya-
şanan pandemi sürecinde 
okyanuslarda 1,6 milyar 
maske biriktiği açıklandı. 
Bugün, hemen şimdi önlem 
almazsak bu felaketlerin ar-
tarak devam edeceği, iklim 
krizi nedeniyle yüz milyon-
larca insanın su ve gıda ihti-
yaçları konusunda sıkıntıya 
düşeceği aşikar. Tüm bu ka-
ramsar tablo karşısında eli-
mizi kolumuz bağlı oturma-
mız mümkün değil” dedi. 
 

ÇOK SAYIDA  
ETKİNLİK 

 
Festival boyunca davetli yö-
netmen ve oyuncularla bir-
likte her sabah Çeşme'nin 
ayrı bir kıyısında, kıyı temiz-
liği ve su altı çekimleri yapıl-
dı. Gündüzleri yönetmenlik, 
kamera önü oyunculuk ve 
sürdürülebilir yaşam üzeri-
ne atölyeler ve master 
class'lar gerçekleştirildi. Tür-
kiye ve Yunanistan'dan se-
çilmiş 6 uzun metraj film, 
festival boyunca Alaçatı anfi 
tiyatroda gösterildi. Hazırla-
nan film programıyla Ghost, 
Körfez, Bilmemek, Unutma 
Beni İstanbul, Journey Thro-
ugh Smyrna, Apples filmleri 
izleyici ile buluştu. 
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SANCAK’TAN 
İNEGÖL’E 

KARDEŞLİK 
KÖPRÜSÜ

BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İnegöl Belediyesi, gönül coğrafya-
sında kurduğu kardeşlik köprüsü 
ile Sırbistan'ın Sancak bölgesinin 

Tutin şehrinden gelen 45 kişilik öğ-
renci grubunu İnegöl'de ağırladı. Tu-
tin Kız İmam Hatip Lisesi öğrencile-
rinden oluşan 45 kişilik ekibe İnegöl 
Belediyesi'nin rehberliğinde şehir ta-
nıtıldı. Boşnak öğrencilere İnegöl Be-
lediyesi Kent Müzesi başta olmak 
üzere bir hafta boyunca birçok farklı 
nokta tanıtıldı. Misafir öğrenciler dü-
zenlenen akşam yemeğinde İnegöl 
Belediye Başkanı Alper Taban ile bir 
araya geldiler. www.haberler.com’a 
göre: Taban, "Sizleri İnegöl'de ağırla-
maktan mutluluk duyuyoruz. İnegöl, 
sanayi, tarım ve turizm merkezidir. 
İnegöl, yaklaşık üç yüz bin insanın 
yaşadığı bir ilçe. Burada 65 bin öğren-
ci ve 120 bin genç nüfusumuz mev-
cut. Şehrimizde Kafkaslar'dan, sizle-
rin bölgesi olan Balkanlar'dan ve Tür-
kiye'nin bütün vilayetlerinden insan-
lar yaşıyor. Boşnak kökenli çok kıy-
metli vatandaşlarımız var. Allah'a 
hamd olsun ülkemizde de, şehrimiz-
de de birlik ve beraberlik içerisinde 
yaşıyoruz. Şehrimize gelen misafirle-
rimizi önemsiyoruz. Bilhassa başka 
coğrafyalarda yaşayan Müslüman 
kardeşlerimizi şehrimizde ağırlamak 
bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Sizle-
rin de Tutin'de yapmış olduğu çalış-
maları inceledim ve çok mutlu ol-
dum. Çabalarınızdan dolayı sizleri 
kutluyorum" dedi.

Kıyıdan Kıyıya Film 
Festivali büyük bir  

coşkuyla gerçekleşti 

#Bucayıkeşfet’e  
4 milyon 809 bin  
gösterim yapıldı 
H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Turizmi geliştirmek için Buca 
Belediye Başkanı Erhan Kı-
lıç’ın daveti üzerine kente 

gelen sosyal medya fenomenleri-
nin Buca’yı keşfet turu, sosyal 
medyayı salladı. Türkiye’nin önde 
gelen seyahat yazarları, gurme ve 
sosyal medya fenomenlerinden 
oluşan 30 kişilik ekip, geçtiğimiz 
ay 3 günlük #bucayikesfet turuyla 
kentin tarih, doğa ve gastronomi 

kültürünü deneyimlemişti. Sokak-
ları karış karış gezen fenomenler, 
deneyimlerini sosyal medya plat-
formları ve bloglar üzerinden pay-
laşmış, paylaşımlar yoğun ilgi 
görmüştü. Buca’yı keşfet turunun 
ardından gezginler etkileşimlerini 
ve takipçilerinden gelen yorumları 
Buca Belediyesi ile paylaştı. Feno-
menler, 3 gün boyunca bucayikes-
fet hastagiyle Facebook, Twitter ve 
Instagram hesaplarından toplam 
996 paylaşım yaptı. Yapılan payla-
şımlar üzerinden 4 milyon 809 bin 

gösterim sağlandı. Sosyal medya 
fenomenlerinin paylaştığı eşsiz 
lezzetler, doğal ve tarihi güzellik-
ler sadece İzmir’in değil Türki-
ye’nin dört bir yanından seyahat 
tutkunlarının ilgisini çekti.  Payla-
şımlar üzerine kendilerine gelen 
Buca ile ilgili soruları da yanıtla-
yan fenomenler, takipçilerine de-
neyimlerini detaylı olarak aktardı. 
Büyük etkileşim alan paylaşımla-
rın ardından, seyahat tutkunları-
nın Buca ziyaretinde gözle görülür 
bir artış yaşandı.

SARAYBOSNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, belediye meclis üye-
lerinden oluşan heyetle Bosna Her-

sek'te temaslarda bulundu. Pekyatırma-
cı, Saraybosna'da 2013'te inşa edilen 
Mevlevihane'nin Bosna Hersek'e verdik-
leri değerin göstergelerinden biri oldu-
ğunu söyledi. Mevlevihane'de Saraybos-
nalı kadınların katılımıyla gerçekleştiri-

len el işi kurslarının önemine işaret eden 
Pekyatırmacı, "Her sene imkanlar dahi-
lince bu sergilerin açılışına katılıyoruz. 
Son 2 yıldır yeni tip korona virüs salgını 
nedeniyle sergilere katılamamıştık. Bu 
sene Meclis üyelerimizle sergimizin açılı-
şına geldik" ifadesini kullandı. Pekyatır-
macı, kardeş Stari Grad Belediyesi ile 
pek çok proje yürüttüklerine değinerek, 
iş birliklerinin bundan sonraki dönemde 
de devam edeceğini dile getirdi. (AA)
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ca’nın turizmini canlan-
dırmak için hayata geçi-
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Başkan Pekyatırmacı, Saraybosna’yı gezdi

İsmet ARAS

ATIN ÖLÜMÜ  
ARPADAN  

OLSUN

Günümüzde sosyal yaşam içerisinde gözlerden 
uzak, bizlerin fark edemediği  yaşamlar ve 
yaşananlar vardır. Bu yaşananlar günah ve 

ayıp, hatta illegal(yasadışı)olması neticesinde gizli 
yaşanır. Fakat toplumu ilgilendiren hatta tehdit eden 
asıl sorun ise toplum sağlığıdır. Yasaların iş hayatın-
da insanlara sağlıklı ve konforlu yaşam adına tanımış 
olduğu  haklar (sauna, masaj salonları, güzellik salon-
ları gb.)adı altında  kötü niyetli insanlar tarafından 
daha fazla para kazanmak adına maalesef faklı amaç-
lar için kullanılmakta (amacına uygun işini yapanlara 
tenzih ederim) hatta illegal (yasadışı)olarak çeşitli 
planlama ve organize olarak escort kız adı altında 
para karşılığı (fuhuş )faaliyetinde bulunmaktadır. Bu 
gibi faaliyetlerin her zaman kontrol ve denetimi zor 
olduğu için toplum sağlığı tehlikeye düşmektedir. 
Emniyet güçlerinin ihbar ve şikayet sonucu yapmış 
olduğu kontrol ve operasyonlarda erkek vatandaşlara, 
5326 sayılı kanuna göre(Toplum düzeni, genel ahlak, 
sağlığını, çevre ve ekonomiyi koruma) para cezası 
kesilir kadınlar ise  zührevi hastalıklar hastanesine 
sevk edilir, pozitif çıkanlar tedavi altına alınır. 
Emniyet güçleri gazeteci veya diğer görevlilerin bu 
gibi yerde yapmış olduğu operasyon ve kontrollerde 
karşılaştıkları erkek vatandaşlara(müşteri) bulaşıcı 
hastalıklardan korkmuyor musunuz? gibi sorular kar-
şısında maalesef sorumsuzca çoğu kez şu cevabı alır-
lar;”Atın ölümü arpadan olsun!” 
 Kişiler gerçekte karşılaşabileceği hastalıkların sonu-
cunun neler olduğunu bilseler acaba bu kadar rahat 
konuşabilirler miydi? 

CİNSEL YOLLA BULAŞAN  
HASTALIKLAR 

HIV (Human Immunodeficieny Virus) ‘İnsan Bağışık 
Yetmezlik Virusu’ olarak adlandırılan uygun tedaviy-
le kontrol altına alınmazsa bağışıklık sistemini zayıf-
latarak çalışamaz duruma getiren bir hastalıktır. 
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ise 
‘Edinilmiş Bağışık Yetmezlik Sendromu’ olarak 
tanımlanır. AIDS / HIV pozitif olan bireyde, tedavisiz 
kalınması durumunda ciddi enfeksiyonların gelişmesi 
ve çeşitli kanserlerin görülmesi mümkündür. 
Hepatit B ve Hepatit C, virüsü ile ortaya çıkan; kara-
ciğerde hücre iltihabına ve hasarına sebep olan bula-
şıcı birer hastalıktır. İnsandan insana cinsel ilişki, kan, 
semen(meni), vajinal sıvı ve salgılar (adet kanaması 
dahil) gibi sıvılar; dövme, piercing, traş takımı, diş 
fırçası gibi yollarla bulaşabildiği gibi doğum sırasında 
bebeğe geçiş, perianatal(hamilelikte geçiş) geçiş de 
söz konusudur. Ayrıca siroz ve karaciğer kanserine 
de neden olabilecek sinsi birer hastalıktır. 
Frengi; (sifiz)cinsel yolla bulaşan, Treponema palli-
dum adı verilen bakterinin neden olduğu çok ciddi bir 
enfeksiyondur. Erkan tanı önemlidir. Hastalık sebe-
biyle dış genital organlar, vajina, makat, rektum, ağız 
ve dudaklarda oluşan yaralara vajinal, oral, anal 
temasla edilmesiyle kolayca bulaşabilen bir hastalık-
tır. Doğru tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunları-
na yol açar. Beyin, sinir sitemi gözleri, kalbi ve diğer 
organları etkileyebilir Ayrıca gebelik ile doğum sıra-
sında anneden bebeğe geçebilir. İhmal edildiğinde 
bireyin anatomi ve bağışıklık sisteminin göre hayati 
organının etkilenme oranına göre ölümle sonuçlanma 
vakaları görülebilir erken tanı ve antibiyotiklerle teda-
visi mümkündür. 
Klamidy;Üreme sisteminde , cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonlar arasında en yaygın olanlardan biridir. 
Her iki cinsiyeti de etkiler ve her yaşta görülebilir. 
Hem kadınlarda hem de erkeklerde üretrit ve proktite 
neden olabilir. Erken evrede belirtileri hafif olabilir 
ancak tedavi edilmediği durumda özellikle kadınlarda 
erken doğum, rahim ağzı enfeksiyonu , üreme organ-
ları hastalık, kısırlık, ektopik gebelik ve kronik  ağrı 
gibi sorunlara neden olabileceği gibi gebelikte bebek 
açısından ciddi riskler yaratabilir.  
Ureaplasma ve Mycoplasma; cinsel yolla bulaşan; 
hem kadın hem erkekte genital ve idrar yolu enfeksi-
yonlarına neden olan mikroorganizmalardır. Genelde 
belirti göstermezler. Özellikle immün (bağışıklık) sis-
temi zayıf olan kadın ve erkekler ile yeni doğanlarda 
meydana gelen hastalıkların etkileri oldukça fazladır. 
Mikroorganizmanın rahim, yumurtalıklar ve fallop 
tüplerinde hasar meydana getirmesi ile  “Üst üreme 
organları Hastalık (PIH)” sorunu yaratır. Ayrıca fal-
lop tüplerinde ve rahimde kalıcı hasara sebep olarak 
kısırlık(infertilite) sorunlarını ortaya çıkarır. 
Erkeklerde ise idrar kanalı iltihabına(üretrit) neden 
olmaktadır. Akıntı gelişmesine, idrarda yanmaya ve 
özellikle prostat enfeksiyonlarına neden olabilir. 
Sperm sayı ve hareketini bozarak çocuk sahibi olma-
yı güçleştirebilir 
Gonore (bel soğukluğu); “Neisserria Gonorrhoeae” 
isimli bakterinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan 
bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki sırasında semen ve 
vajinal sıvılar yoluyla bulaşır. En sık cinsel organlar, 
idrar yolu, rektum veya boğazı etkiler; ayrıca kadın-
larda, rahim ağzına da bulaşabilir. Anneleri enfekte 
olursa bebekler doğum sırasında enfekte olabilir ve 
en çok bebeklerin gözlerini etkiler. Gonore (bel 
soğukluğu) bulaşan erkeklerde sıklıkla idrar kanalı 
iltihabı (üretrit), kadınlarda ise sıklıkla rahim ağzı 
bölgesi iltihabı  görülür. Bakteri vücuda girmesinin 
ardından 4-6 gün arasında belirtiler ortaya çıkar. 
Ancak bazen belirti vermez. En sık görülen belirtileri; 
cinsel organdan (erkekte penis ucundan, kadınlarda 
vajina içinden) gelen sarımtırak ve kıvamlı sıvı akın-
tılar (irin gibi), adet dışı kanama (adet düzensizliği), 
kronik kasık ağrıları, idrar yapma esnasında ağrı, acı 
ve yanma hissi , sık sık idrara çıkma , boğaz ağrısı 
(farenjit) şeklindedir. Gonore (bel soğukluğu) tedavi 
edilmediğinde hem kadınlarda hem de erkeklerde 
kısırlık sebebidir. 

NE YAPILMALI: 
 Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan (CYBH) korun-
manın en kesin yolu olarak; şüpheli ilişkilerden kaçı-
nılmalı ve uzun dönemli ve tek eşli cinsel ilişkiler ter-
cih edilmelidir. Erkeklerde ve kadınlarda prezervatif 
kullanımı cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma 
riskini düşürmektedir. Şüpheli bir cinsel temas sonra-
sında, duyulmasın, bilinmesin veya rezil olurum 
düşüncesinden sıyrılıp birey öncelikle kendi sağlığı 
için ilgili sağlık kuruluşuna gidip  gerekli testleri yap-
tırıp tedavisini tamamlamalıdır. Ayrıca temas yoluyla 
insana bulaşabilen (uyuz, mantar, sarılık gb.) hastalık-
lardan korunabilmek için toplu kullanılan alanlarda 
(wc, banyo. lavabo) temizlik kurallarına dikkat edil-
meli, hijyen olduğundan emin olunmadan kullanılma-
malıdır. Okullarda, eğitim kurumlarında seminerler 
verilerek, özellikle ergenlik çağındaki gençlere cinsel-
lik ve hastalıklar hakkında eğitim verilmelidir. 
Sağlıklı bireyler ve toplum için.
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ÇÖP KUTUSUNA  
NE ATTIĞINIZA  

Bir siber suçlunun çöplerinizi ka-
rıştırdıktan sonra neler yapabile-
ceğini hiç düşündünüz mü? 

Online alışverişlerinizden satın aldığınız 
kargo paketleri, zarflar vs. gerektiği şe-
kilde imha edilmeden dönüşüm ya da çöp 
kutularına atılan koli ya da belgeler üze-
rinde isim ve adres bilgilerinin yanı sıra 
telefon numaraları, e-posta adresleri de 
yer alabiliyor ve işte bu noktada siber 
suçlular birkaç yöntem kullanarak insan-
ları bu bilgilerle manipüle edebilirler. 
Örneğin, telefon numaranız ve yeni satın 
aldığınız şeyin faturasıyla, potansiyel 
olarak satın alınan ürünle ilgili bir gün-
celleme için sizi arayabilir veya kısa 
mesaj gönderebilir, parola veya kredi 
kartı bilgileri gibi daha fazla bilgi verme-
nizi sağlayabilecek bir web sitesini ziya-
ret etmenizi isteyebilirler. Alışveriş 
hesaplarınıza erişme ve saklanan kartlar-
dan ürün satın alma veya daha da kötüsü 
kimlik hırsızlığı girişiminde bulunabilir-
ler. 
Pandemi döneminde toplumun yüzde 
44’ü siber saldırıların hedefi olmuş! 
 

PEKİ NE YAPMALIYIZ? 
 
Herhangi bir kişisel veriyi çöpe atmadan 
önce parçalayıp yok edin ve zarfları/koli-
leri kontrol etmeyi unutmayın. Benzersiz, 
karmaşık parolalar kullanın ve düzenli 
olarak değiştirin. Tüm hesaplarınızda çok 
faktörlü kimlik doğrulaması tercih edin.  
 
HAYAT EVE SIĞAR, AB (AVRUPA 
BİRLİĞİ) YOLCULARINI İLGİLENDİ-
REN ÖZELLİĞİ YAYINLADI 
 
Avrupa Birliği (AB), Hayat Eve Sığar 
uygulaması üzerinden oluşturulan 
COVID-19 aşı kartlarını kabul edeceğini 
açıkladı. İki doz aşısını yaptırmış Türk 
vatandaşlarının 27 Avrupa ülkesine gi-
rişi, söz konusu karar sayesinde kolaylaş-
mış oldu. AB’nin açıklamasının ardından 
harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar’ı gün-
celledi. 
BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca 
ve Johnson&Johnson tarafından üretilen 
COVID-19 aşılarından iki dozun tama-
mını yaptıran vatandaşlar, Avrupa Birliği 
uyumlu aşı kartı oluşturabilecekler. 
 

HAYAT EVE SIĞAR İLE AB 
UYUMLU AŞI KARTI NASIL 

OLUŞTURULUR? 
 
Öncelikle uygulamaya girip ana ekran 
sekmesinden “AB Uyumlu Sağlık Pasa-
portu” butonuna tıklayın ardından Hayat 
Eve Sığar, sizi Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan geliştirilen HealthPass yazılımına 
yönlendirecek. HealthPass uygulamasın-
daki talimatları uygulayarak Dijital Sağ-
lık Sertifikası oluşturabilirsiniz.  
 
FACEBOOK REELS GELİYOR!  
 
TikTok tipi videoların popüler olmasıyla 
birlikte Instagram'a gelen Reels özelliği 
Facebook'da ekleniyor. Özellik şimdilik 
sadece ABD'li Facebook kullanıcılarına 
sunulacak.  
 
TWITTER’DAN DM KULLAMINI KO-
LAYLAŞTIRACAK YENİ GÜNCEL-
LEME GELDİ.  
 
Güncelleme ile aynı anda birden fazla ki-
şiye tweet gönderebilme özelliği geldi. 
Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, artık 
bir tweeti aynı anda 20’ye kadar farklı 
hesapla paylaşabilecek. Aynı zamanda 
gönderilen bu tweet, birebir özel mesaj 
olarak algılanacağından platformun spam 
politikasına da takılmayacak. Özellik şu 
an için yalnızca iOS ve web sürümleri 
için kullanıma açıldı. Ancak önümüzdeki 
haftalarda Android sürümü için de gele-
ceğini söyleyebiliriz. 
 
Son olarak çok yakınılan bir soruna da el 
atılmış. mobil sürümlerde geçmiş yazış-
malara göz atarken en son mesaja hızlı 
bir şekilde atlamanıza olanak sağlayacak 
butonu da kullanıma sundu. 
 
Her sabah teknolojik yeniliklere uyandı-
ğımız bu günlerde gündemi yakalamak 
ve çağımızın dijital dönüşümünü merak 
ediyorsanız arada yazılarıma göz atmayı 
unutmayın. İstersen soru, görüş, önerile-
rini de buradan erturkgurbuz@gmail.com 
paylaşa bilirsin. 

TEKNO GÜNDEM

Bülent ÖZGEN

15 EYLEM  
ÖNERİSİ

McKinsey & Company, C40 Kentleri 
İklim Liderliği ağıyla birlikte, şe-
hirlerin iklim değişimine uyum sü-

recini ele alan bir rapor hazırladı. Farklı 
özelliklere sahip şehirlerde uygulanabilecek 
15 yüksek potansiyelli eylem önerisinin yer 
aldığı raporun yerel yönetimlerde liderlerin 
stratejilerine destek olması bekleniyor. 
Başarılı bir uygulama için, sürecin 4 adıma 
bölünerek yönetilmesini öneren McKinsey & 
Company Türkiye Ülke Direktörü Can 
Kendi; ‘yönetişim’, ‘stratejik planlama’, ‘iz-
leme-raporlama’, ‘kapasite geliştirme-paydaş 
yönetimi’ ve ‘finansman’ unsurlarına mut-
laka dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. 
McKinsey uzmanlarına göre; bu eylemlerden 
dördü, her profilden şehri güçlendirerek siste-
mik dayanıklılık oluşturuyor. Diğer on bir 
eylem ise belirli fiziksel iklim risklerini he-
defliyor. Başarılı bir uygulama için önerdiği-
miz 4 adımı ve mutlaka dikkat edilmesi 
gereken 5 unsuru özellikle belirtmek gerekir. 
İlk adım; şehirlerin, bugün karşı karşıya ol-
dukları ve önümüzdeki on yıllarda gerçekleş-
mesi muhtemel tehlikeleri belirleyerek işe 
başlamasıdır. 
İkinci adımda; şehrin şartları göz önüne alı-
narak mevcut ve potansiyel uyum eylemleri-
nin listesi oluşturulmalıdır. 
3’üncü adımda da belirlenen eylemler için 
şehir özelinde fizibilite analizleri yapılmalı 
ve son olarak da etkili bir uygulama planı ha-
zırlanmalıdır. 
Şehirlerin uyum planlarının verimli ve etkili 
olması için de ‘yönetişim’, ‘stratejik plan-
lama’, ‘izleme-raporlama’, ‘kapasite geliş-
tirme-paydaş yönetimi’ ve ‘finansman’ 
dikkat edilmesi gereken 5 unsur olarak öne 
çıkıyor.” 

 
DAYANIKLILIK 

 
Genel olarak tüm şehirlerin iklim değişikli-
ğine karşı dayanıklılığını artıracağı belirtilen 
4 eylemin ilki, risklerin değerlendirilmesi 
başlığını taşıyor. 
Şehir için tehlike haritalarının oluşturulması, 
mekânsal analizlerin ve etki değerlendirmele-
rinin yapılması öncelikle atılması gereken 
adımların başında geliyor. 
McKinsey uzmanları, bu risklerin şehir plan-
larına dahil edilmesini ve erken uyarı sistem-
lerinin, protokollerinin hazırlığını da ikinci ve 
üçüncü eylemler olarak öneriyor. 
Dördüncü sırada ise; olası doğal felaketler 
karşısında insanları mali açıdan koruyacak 
iklim sigortasının sağlanması yer alıyor. 

 
KORUMAK İÇİN 

 
Bunların başında, bitkilerle doğal engellerin 
oluşturulması geliyor. Bent kapakları, dalga-
kıranlar gibi kıyı yapay bariyerleri ikinci sı-
rada yer alırken, sel ve fırtınaya dayanıklı 
yüksek binaların yapılması da diğer bir eylem 
önerisi. Son 2 tehlike olarak ele alınan kurak-
lık ve orman yangınları için de raporda 4 
eylem önerisi sunuluyor. Kuraklık tehdidine 
karşı, iletişim ve toplumu bilinçlendirme ça-
lışmalarına dayanan su koruma davranış 
programlarının etkili olacağının altı çiziliyor.

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

ŞOK Marketler, 2021 yılı ilk 
yarıyıl finansal sonuçlarını 
Kamuyu Aydınlatma Plat-

formu’na (KAP) açıkladı. ŞOK 
Marketler, 2021’in ilk altı ayında 
net satış gelirlerini geçen yılın ay-
nı dönemine göre yüzde 33,3 artı-
rarak 13,2 milyar TL’ye yükseltti. 
Bu dönemde 596 yeni mağaza 
açan ŞOK Marketler’in toplam 
mağaza sayısı 8 bin 741’e, toplam 
çalışan sayısı da 38 bin 410’a ulaş-
tı. Ayrıca geçen yıl hayata geçiri-
len Cepte ŞOK uygulaması üze-
rinden verilen siparişlerin oranı 
da yılın ikinci çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
80 artış gösterdi. 
 
KALİTE VE UYGUNLUK 

 
İlk yarıyıl sonuçlarını değerlendi-
ren ŞOK Marketler CEO’su Uğur 
Demirel şunları söyledi: “2021’in 
ilk yarısındaki sonuçlarımız, ŞOK 
Marketler olarak müşterilerimize 

‘kaliteli ürünleri en uygun fiyat-
larla ulaştırmak’ taahhüdümüzü 
gerçekleştirdiğimizin göstergesi-
dir. 2020’de başlattığımız ‘Tarla-
dan Sofraya Doğru Tarım’ proje-
siyle tohum seçiminden raflara 
ulaşana kadar denetleyip takip et-
tiğimiz ve kalitesinden emin oldu-
ğumuz ürünleri müşterilerimizin 
sofrasına en avantajlı fiyatlarla 
ulaştırırken, Türkiye’nin her ye-
rinden binlerce çiftçi ve üreticiye 
de emeklerinin karşılığını tam ve 

zamanında vererek destek oluyo-
ruz. ŞOK Marketler olarak önemli 
önceliklerimizden biri olan kadın-
ların ekonomiye eşit katılımına 
katkı sağlama hedefiyle projeler 
geliştirmeye devam ediyoruz. 38 
bin kişiyi geçen ŞOK Marketler ai-
lesi olarak, müşterilerimize sun-
duğumuz hizmet ve tedarikçileri-
mize verdiğimiz desteğin yanı sıra 
ülkemizin istihdam ve ekonomisi-
ne katkı sağlayarak büyümemizi 
sürdüreceğiz.”

ŞOK Marketler yılın ilk yarısında büyümesini sürdürürken 
2 bin 700 kişiye daha iş imkânı sundu. 2021’in ilk altı ayın-
da Türkiye genelinde toplam 8 bin 741 mağazaya ulaşan 

ŞOK Marketler’in toplam çalışan sayısı 38 bini geçti

ŞOK MARKETLER 2021’İN İLK YARISINDA

2 bin 700 kişiye daha 
İSTİHDAM SAĞLADI

GÖÇMEN BÖREKÇİSİ 
YENİ TATLARLA AÇILDI

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Aliağa’da 2016-2019 yılları 
arasında faaliyet göste-
ren Göçmen Börekçisi, 

pandemi sonrası yeni tatları ve 
yeni yüzleri ile yeniden kapıları-
nı açtı. Misafirlerine farklı tatları 
aynı mekânda sunmak istedikle-

rini ifade eden işletme sahipleri 
Ömer Erzurumlu ve Şafak Ön-
der, Göçmen Börekçisi’nde unu-
tulmaz tatları benzersiz lezzet, 
kalite ve servis anlayışı ile bir 
arada sunuyorlar.  
Maraş Usulü Kelle Paça Ustası 
ve işletme ortağı olan Ömer Er-
zurumlu; mesleğin mutfağında 
yetiştiğini ve Maraş’ın lezzetle-

rinden olan Kelle Paça çorbasını 
Aliağa ve bölgesine tanıtmak is-
tediğini ifade ederken, “çorba-
mızı bir deneyen bir daha bıra-
kamayacak, herkes bu lezzetin 
müptelası olacak.” dedi. Göç-
men Börekçisinde Maraş Usulü 
Kelle Paça yanı sıra mercimek 
çorbası da servis ediliyor. İşlet-
me ortaklarından Şafak Önder 
ise pandemi sonrası yeni dö-
nemde Göçmen Börekçisi mar-
kasının bilindik börek, poğaça 
ve simit çeşitlerinin yanı sıra 
Smyrna Boyoz markasının 8 çe-
şit boyozu, I'm Bread* marka ev 
yapımı ekşi maya ekmek çeşitle-
ri ve Özgül Baklava’nın ev yapı-
mı sıcak ve soğuk baklava çeşit-
leri ile misafirlerine en iyi şekil-
de hizmet vermek için yola çık-
tıklarını ifade etti. Aliağa özelin-
de hiçbir börek salonunda bu-
lunmayan börek çeşitleri ile hiz-
mete başladıklarını ifade eden 
Şafak Önder,  börek ve boyoz 
çeşitleri ile günün her vaktinde 
hizmet verdiklerini söyledi. 

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sabancı Üniversitesi Nanotekno-
loji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (SUNUM) ile Nobel 

İlaç arasında ilaç ve biyoteknoloji 
alanında mutabakat sözleşmesi im-
zalandı. Sabancı Üniversitesi Nano-
teknoloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (SUNUM) ile Nobel İlaç, 
sanayi ve üniversite işbirliği çerçe-
vesinde önemli bir işbirliği protoko-
lüne imza attılar. SUNUM binasın-
da gerçekleştirilen imza törenine; 
SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet 
Vardar Sukan ve Nobel İlaç Yöne-
tim Kurulu Üyesi Numan Balki ka-
tıldı. Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan, 
“Bu önemli iki kurumun işbirliği ile 
ilaç ve biyoteknoloji alanında kısa 
ve orta vadede etkin sonuçlar elde 
etmeyi hedefliyoruz. Nobel İlaç’ın 
biyofarmasötik alanındaki, SU-

NUM’un ise nanoteknoloji ve altya-
pı alanındaki yetkinlikleri ile Türki-
ye’de ilaç geliştirme ve pazara sun-
ma çalışmalarına önemli katkılar su-
nulacaktır” dedi. Biyofarmasötik 
ürünlerin araştırma, geliştirme, üre-
tim, pazarlama ve dağıtımını yapan 
Nobel İlaç ile nanoteknoloji alanın-
da yenilikçi uygulamalara imza atan 
SUNUM arasında yapılan bu işbirli-
ği ile kısa ve orta vadede ilaç ve bi-
yoteknoloji alanında etkin çalışma-
lar yürütülmesi 
hedefleniyor. 
 İşbirliğiyle, SU-
NUM’un korona-
virüsler, farklı 
kanserler ve diğer 
hastalıklar için ge-
liştirdiği “anti-CD 
147 inhibitörleri” 
temelli araştırma 
programının fır-
satlarının değer-

lendirilmesi, biyoteknolojik ilaç üre-
timi için, tescilli konak hücre hatları-
nın geliştirilmesine yönelik araştır-
ma faaliyetlerinin başlatılması plan-
lanıyor. Nobel İlaç’ın endüstriyel 
hücre hatları için tescilli ortam ve 
tampon çözelti geliştirmeye yönelik 
araştırma faaliyetlerini başlatmak ve 
olası keşifleri ile farklı hastalıklar 
için yeni çözümlerin geliştirilmesini 
desteklemek de işbirliği kapsamın-
da yer alıyor.

Sabancı Üniversitesi ve 
Nobel ilaç işbirliği yapacak
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İskeçe Türk Birliği davası 
1984’te başladı. Ancak is-
tinaf mahkemesine yapı-

lan başvuru 10 yıl bekletildi. 
İstinaf Mahkemesi 1994’te 
bir önceki mahkeme olan İs-
keçe Asliye Hukuk Mahke-
mesinin verdiği kapatılma 
kararını onayladı. Dava da-
ha sonra Yargıtay’a götürül-
dü. Yargıtay onaylama di-
lekçesini yetersiz bulup ka-
rarı bozdu. Dava tekrar isti-
nafa döndü. İstinaf mahke-
mesinin kararı değişmedi, 
bu sefer dava tekrar Yargı-
tay’a intikal ettirildi. Yargı-
tay davayı önemli bulup 
Yargıtay Genel Kurulu’na 
sevk etti. Yargıtay Genel Ku-
rulu davayı  
7 Şubat 2005’te görüşerek, 
İskeçe Türk Birliği’nin kapa-
tılma kararını bu kez onayla-
dı. Mahkemenin kararı Lo-
zan Antlaşması’nda azınlı-
ğın milli kimlikle değil, dini 
kimlikle tanımlandığı gerek-
çesine dayandırıldı. İTB, 15 
Temmuz 2005 tarihinde Av-
rupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’ne başvurdu. 2008’de 
dava İTB lehine sonuçlandı. 
Yunanistan Sözleşmenin 6. 
maddesinin 1. fıkrasını ve 
11. madde hükümlerini ihlal 
etme yüzünden suçlu bulun-
du. Aynı yıl İTB yöneticileri 
ellerindeki AİHM kararıyla 
birlikte, İskeçe Türk Birli-
ği’nin resmiyetinin iadesi 
için İskeçe Asliye Hukuk 
Mahkemesi’ne başvurdu. 
Mahkeme İTB’nin talebini 
reddetti. Dernek yöneticileri 
istinaf hakkını kullanarak, 
İstinaf Mahkemesi’ne baş-
vurdu. İstinaf Mahkemesi 
de İTB’nin talebine ret kararı 
verince, dava Yargıtay’a inti-
kal etti. Yargıtay 10 Kasım 
2011 tarihinde davayı görüş-
tü ve 24 Şubat 2012 tarihinde 
vermiş olduğu 353/2012 sa-
yılı kararla, İTB’nin AİHM 
kararı doğrultusunda resmi-
yetinin iadesi talebini red-
detti. Dolayısıyla İskeçe 
Türk Birliği davası ikinci kez 
iç hukuku tüketmiş oldu. 
Dernek yöneticileri davayı 
tekrar AİHM’ne götürecek-
lerini açıkladılar. 
 
• Yunanistan, isimlerinde 
“Türk“ ifadesine yer veren, 
örneğin Rodop ili Türk Ka-
dınları Kültür Derneği gibi, 
sivil toplum kuruluşları ve 
derneklerin kurulmasını 
Yargıtay Yüksek Mahkemesi 
kararıyla yasaklamıştır. 
• Aralık 2010’da İskeçe Asli-
ye Hukuk Mahkemesine ku-
ruluş dilekçesi sunan İskeçe 
İli Türk Kadınları Kültür 
Derneği’nin dilekçesi anılan 
mahkemenin 59/2011 sayılı 
kararı ile reddedilmiştir. 
Derneğin avukatı karara İsti-
naf Mahkemesi katında iti-
razda bulunma çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
• 2009 yılında kurulmak is-
tenen Güney Meriç Azınlık 
Eğitim ve Kültür Derne-
ği’nin tüzüğündeki “azınlık“ 
kelimesi yüzünden başvuru-
su reddedilmiştir. 
• Keza Rodop İli Evrenköy 
halkının kurmuş olduğu 

“Evrenköy Azınlık Eğitim, 
Kültür ve Folklor Derneği-
nin“ dilekçesi de aynı gerek-
çe ile Rodop İli Tek Hâkimli 
Asliye Hukuk Mahkemesi-
nin 171/2011 sayılı kararı ile 
reddedilmiştir. 
• Trakya Camileri Din Gö-
revlileri Derneği örgütlenme 
özgürlüğünün kısıtlanması-
na başka bir örnek teşkil et-
mekte idi. Bu dernek 1995 
yılında kurulmuş ve başvu-
rusunda “‘Batı“ ifadesinin, 
Trakya’nın Yunanlı oluşunu 
tartışmalı hale getirdiği ve 
tanınmasının, hükümet tara-
fından atanmış olan Müftü-
lerin gücünü zayıflatacağı“ 
bahanesiyle mahkeme tara-
fından reddedilmişti. Bu 
derneğin kurulmasına ancak 

Yunanistan Yargıtay Mahke-
mesi kararı ile Şubat 2005 yı-
lında müsaade edilmiştir. 
 

AZINLIK EĞİTİMİ 
 
Lozan Antlaşmasının 40. 
Maddesinde şöyle denil-
mektedir: ... Azınlık üyeleri, 
masrafları kendilerine ait ol-
mak üzere, hayırseverlik, di-
ni ve toplumsal kurumlar, 
okullar ve eğitim ve öğretim 
amaçlı sair kurumlar kurma, 
yönetme ve kontrol etme ko-
nusunda eşit haklara sahip 
olacaklar, buralarda kendi 
dillerini serbestçe kullanma 
ve kendi dinlerinin gerekle-
rini serbestçe yapma hakkı-
na sahip olacaklardır. 
 
Lozan Antlaşmasının 37. 

maddesi uyarınca Türkiye 
ve Yunanistan, 38’den 44’e 
kadar maddelerde yer alan 
hükümlerin, temel hüküm-
ler olarak kabul edileceğini 
ve hiçbir kanunun, yönet-
meliğin, ya da resmi fiilin, 
bu hükümlere aykırı olma-
yacağını, aynı şekilde hiçbir 
kanunun, yönetmelik veya 
resmi tedbirin bu hükümler 
karşısında öncelikli olmaya-
cağını taahhüt etmiştir. 
 
Okul Dengesi 
• Rodop ilinde nüfusun 
yüzde 45’ini oluşturan Yu-
nanlılar için 24 ortaokul ve 
lise faaliyet gösterirken, nü-
fusun yüzde 55’ini oluşturan 
Batı Trakya  Türkleri  için 
sadece bir azınlık ortaokul 

ve lise ile bir medrese bulun-
maktadır. 
 
İskeçe’de ise nüfusun yüzde 
55’ini oluşturan Yunanlılar 
için 37 ortaokul ve liseye 
karşılık nüfusun yüzde 
45’ini oluşturan Azınlığımız 
için sadece bir azınlık orta-
okulu ve lisesi ile bir medre-
se bulunmaktadır. Yaklaşık 
15 bin soydaşımızın yaşadığı 
Meriç ilinde ise azınlık orta-
okulu ve lisesi yoktur. Bu 
dengesizlik, binlerce soyda-
şımızı çocuklarını Yunan 
devlet okullarında okutma-
ya sevk etmektedir. 
 
• 2008 yılından bu yana uy-
gulanan 10 yıllık zorunlu 
eğitim sistemi çerçevesinde, 
1 yıllık anaokulu eğitimi de 
zorunlu eğitim kapsamına 

alınmıştır. Batı Trakya Türk-
leri azınlık okullarının bu-
lunduğu her yere azınlık 
anaokulları kurulması tale-
bini yıllar boyunca tekrarla-
maktadır. Ancak, Yunan yö-
netimi yalnızca Türk çocuk-
larının devam ettiği ve Türk-
çe-Yunanca eğitimin yapıl-
dığı azınlık ilkokullarının 
yanına, sadece Yunanca eği-
tim veren anaokulları kur-
muştur. Bu anaokulların sa-
yısı bugün 40’ı bulmaktadır. 
 
• 2012 yılı itibariyle Batı 
Trakya’daki azınlık okulları-
nın sayısı, en son yapılan 
birleştirmelerden sonra 
174’e inmiştir. 
 
Yunanistan ile Türkiye ara-

sındaki ikili anlaşmalar uya-
rınca bu okullarda, ana dil 
olarak Türk müfredatı, res-
mi dil olarak da Yunan müf-
redatı uygulanmaktadır. 
 
Azınlık eğitimi, sürekli ola-
rak devlet müdahalesiyle 
karşı karşıya kalmıştır. Bu-
nun sonucu olarak eğitimin 
özerk yapısında köklü 
değişiklikler gerçek-
leşmiş ve bu de-
ğişiklikler ne-
deniyle eğiti-
min kalitesi 
ciddi ölçüde 
erozyona uğ-
ramıştır. Hâ-
lihazırda 
azınlık okulla-
rı, ne Yunanis-
tan’ın ulusal eğitim 
hedefleriyle, ne de 

Türkçe müfredat ile Yunan-
ca öğretim arasındaki hassas 
dengeyle uyumlu olmayan 
karmaşık, kısıtlayıcı bir dizi 
kanun ve yönetmeliklerle 
idare edilmektedir. Mevcut 
haliyle Türk azınlığın eğitim 
sistemi temel eğitim  ihtiyaç-
larına cevap verememekte-
dir. Bu durumun soydaşlar 
ile devlet arasında karşılıklı 
saygı ve güven ortamının 
oluşmasına yardımcı olduğu 
da söylenemez. Bazı uzman-
lar, bir umutsuzluk duygusu 
yaratmak ve ebeveyni, ço-
cuklarını asimilasyonu hız-
landırıp derinleştirecek olan 
devlet okullarına gönderme-
ye zorlamak amacıyla azın-
lık eğitiminin kalitesinin ka-
sıtlı olarak düşürüldüğü ka-
nısındadır. Nedenleri ne 
olursa olsun, mevcut şartlar 
altında azınlık gençliği başa-
rısızlığa mahkumdur. Öte 
yandan, bu durum Yunanis-
tan’ın ulusal eğitim  stan-
dartlarının aleyhine olup, 
ayrıca toplumun sosyal do-
kusuna da zarar vermekte-
dir. Bunun da en basit nede-
ni, mevcut azınlık okulları-
nın temel amacında ikinci sı-
nıf vatandaşlar yetiştirilmesi 
yatmaktadır. Hükümetin, 
AB’den temin edilen kay-
naklarla (Yaklaşık 25 milyon 
Euro) desteklenen üstün tek-
nik danışmanlık hizmetle-
riyle azınlık okullarının Yu-
nanca müfredatını tek taraflı 
olarak iyileştirme çabaları is-
tenen sonuçları sağlamamış-
tır. “Müslüman Çocukların 
Eğitimi Projesi“nin sınırlı bir 
etkisi olmuştur. Eğitim ve 
bilim camiası iki dilli eğitim 
sisteminin uygulandığı 
okullarda sadece bir dilin 
gelişmesi için tedbirin alın-
masını “asimilasyon“ ve 
haksızlık olarak değerlendi-
riyorlar. 
 
www.tasam.org sitesinden 
alınmıştır…

ÖÖ Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Ro-
dop ve İskeçe illerinden oluşan bölgede, 1923 yılın-
da imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugün 
yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. ...

Batı Trakya 
Müslüman 
Türk Azınlığı 

Makedonya kökenli Türk bilim insanı 
Prof. Dr. Melahat Pars, yabancı diller 
konusunda Türkiye’nin en köklü fa-

kültesi olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde 
çalışan ve çalıştığı fakülteyi en iyi şekilde temsil 
eden nadir bilim insanlarından biridir. Prof. Dr. 
Melahat Pars’ın akademik çalışmalarına bakıldı-
ğında, eserlerinin tamamında Balkan edebiyatla-
rında Türk etkileri ve Türk-Osmanlı imgesi 
üzerinde çalıştığını görürüz. Daha önce hiç deği-
nilmeyen konuları büyük bir titizlik ve bilimsel 
kanıtlarla ortaya koyan Profesör Pars bu açıdan 
hem Balkanlar hem de Türkiye’de ilkleri başlat-
makla kalmayıp, ecdadının geçmişine sahip 
çıkan ve Osmanlı’nın hak, adalet, hoşgörü özel-
liklerini Balkan bilimine sunup Balkan kökenli 
akademisyenlerin de dikkatini çeken çok önemli 
bir isimdir.  Örneğin, hepimizin bildiği gibi başta 
Nobel ödüllü Sırp yazar İvo Andriç olmak üzere, 
Petar Petroviç Nyegoş, İvan Majuraniç, Voydan 
Çernodrinski, Branislav Nuşiç, Yordan Yovkov 
gibi edebiyatçıların eserlerinde Türk imgesini ele 
almış ve çok başarılı çalışmalar ortaya koymuş-
tur. Bu başarılı çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür Bakanlığının da dikkatini çekmiş olacak 
ki  tarafından da takdir edilip 1998 yılında “ Ma-
kedon Dram Eserlerinde Türkler ve Türk İzleri” 
ve  2004 yılında “Makedon ve Sırp Romanla-
rında Türkler ve Türk İzleri” kitaplarını yayımla-
mayı uygun görmüştür.  
Prof. Dr. Melahat Pars’ın bu bağlamda başarılı 
çalışmaları hakkında uzun uzun tespitler yapıla-
bilir ancak bugünkü yazımızın asıl değinmek is-
tediği konu Türk Dil Kurumu tarafından 2020 
yılında yayımlanan “Türkçe- Makedonca” söz-
lüktür. Günümüze kadar Türk Dil Kurumu temel 
kaynak olarak nitelendirilen çok sayıda iki dilli 
sözlük yayımlamıştır. İki dilli sözlüklerin en 
önemli özelliği sözlüksel eşdeğerleri sağlamak 
ve yabancı dil öğrenmede yardımcı olmaktır. 
Dolayısıyla iki dilli sözlükler, okuduğunu an-
lama konusunda ve sözcük öğrenimi konusunda 
en çok başvurulan kaynaklardır. Bu yüzden iki 
dilli sözlüklerde titizlik çok önemlidir. 
Sözlüğü incelediğimizde uzun yılların emeği 
göze çarpar çünkü kelimelerin Makedonca karşı-
lıkları konusunda titizlikle çalışıldığı ve her keli-
menin tam anlamının kullanıldığı görülür. Daha 
önce yine Türk Dil Kurumu tarafından yapılan 
sözlük çalışmalarında diğer Balkan dillerine ve 
Balkan dillerinden Türkçeye hazırlanan sözlük-
lerde ne yazık ki bu başarı yakalanamamış ve 
kelime karşılığı, anlamları kapsamayacak şe-
kilde verilmiştir. Profesör Parsın bu sözlükte en 
dikkat çeken başarısı Türkçeden Makedoncaya 
çevrilen kelimelerin tamamı tam yerine oturmuş. 
Sözlükçülük zor bir meşgale dolayısıyla en 
önemli özelliği kelimelerin karşılığını  eşdeğer-
lik (equivalance) kavramını tam olarak kullan-
maktır.  
İki dilli sözlükler tek dilli sözlüklere kıyasen çok 
daha farklıdır çünkü sözlük hazırlayıcıları tek 
dilli sözlükleri kendi ana dilinde hazırlarken iki 
dilli sözlük hazırlayanlar ana dili yanında erek 
dile de çok iyi derecede hakim olmak ve iki dil 
arasında eşdeğerliği yakalamak zorundadır. Ay-
rıca iki farklı dil tipoloji açısından çekim morfo-
lojisi sınırlarında iyi bilinmeli ve kaynak dildeki 
yapılar erek dile doğru bir şekilde aktarılmalıdır. 
Profesör Pars’ın bu çalışmada ana dili Türk-
çe’nin dışında  hedef dil Makedonca ’ya da aka-
demik düzeyde hakim olması sözlüğe kattığı en 
büyük zenginliktir. Türkçe-Makedonca Sözlük 
496 sayfadan ibaret olup bir dilin söz varlığını 
oluşturan temel birimler açısından kapsamlı bir 
çalışmadır. Temelde, Türkiye ve Makedon-
ya’daki ilk, orta ve üniversite öğrencilerinin dil 
öğrenimine yönelik yardımcı kaynak olarak ha-
zırlanan bu değerli eser, Türkçe ve Makedonca 
önsözden, Türkçe- Makedonca kaynaklar bölü-
münden, Makedonca ve Türkçe kısaltmalar bö-
lümünden, Türkçe ve Makedonca alfabelerden 
ve asıl bölümü oluşturan Sözlükten oluşmakta-
dır. Sözlükte frazeolojik, mecazi, argo, deyim 
gibi örneklere ve çeşitli alanlara (anatomi, biyo-
loji, botanik, dil bilgisi, edebiyat, ekonomi, fel-
sefe, fizik, gök bilimi, kimya, matematik, 
psikoloji  ve diğer alanlara) ait çok sayıda terime 
yer verilmiştir. Tek kelimeyle farklı anlamlar ta-
şıyan Makedonca kelimeler ise 1,2,3 gibi mad-
delerle açıklanmış ve ayrıca Türkçede kullanılan 
Arapça, Farsça, İtalyanca, İngilizce ve Latince 
kökenli isimlerde köken belirtilmiş ve sözlük bi-
rimle ilgili olarak sözlüklere yansıtılması gere-
ken bilgi kategorilerinden biri olan gramer 
bilgisinin de Türkçe-Makedonca Sözlükte  su-
nulduğu görülmektedir. 
 
Sonuç olarak iki dilli sözlüklerin hazırlanma-
sında sözlük hazırlayıcısının iki dilin gramerinde 
yetkin olması, gramer bilgisini söz konusu dilde 
yer alan örnek kullanımlarla başarıyla karşılaştır-
ması gerekmektedir. Çünkü kaynak dildeki söz-
cüklere karşılık gösterilirken kimi zaman hedef 
dilin etkisi altında kalınma ihtimali de vardır ve 
bu örneği birçok sözlükte görebiliyoruz. İki dilli 
sözlüklerde karşılaşılan sorunların en aza indir-
genebilmesi için ise sözlük hazırlayıcısının kay-
nak ve hedef dile hakim olması çok önem 
taşımaktadır.  Tam da bu noktada Türk Dil Ku-
rumunun Prof. Dr. Melahat Pars’la böyle bir ça-
lışma ortaya koyması çok isabetli bir seçim 
olmuş çünkü böyle bir sözlüğü ortaya çıkarabil-
mek engin akademik birikime sahip Profesör 
Pars gibi bilim adamları sayesinde gerçekleşebi-
lir. Büyük bir emek ürünü olan Türkçe-Make-
donca Sözlükle ilgili tek sitem edeceğimiz konu 
keşke sözlüğün 496 sayfalık değil de 1000 say-
falık olmasıymış. Umarız bu değerli çalışmanın 
ikinci baskısında Profesör Pars bu sitemimizi 
göz önünde bulundurur ve bu alanda engin bilgi-
sinden ve birikiminden faydalanmamıza imkan 
sağlar. Başta Türk Dil Kurumu olmak üzere Pro-
fesör Dr. Melahat Pars’ı bu değerli çalışmasın-
dan dolayı tebrik eder ve hep övünç 
duyduğumuz daha nice başarılı çalışmalar ger-
çekleştirmesini dileriz.

Prof. Dr. İrfan Morina

PROF. DR. MELAHAT 
PARS’IN BAŞARISI ve 

TÜRKÇE MAKEDONCA 
SÖZLÜK
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H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye’nin salçalık do-
mates üretimini yapan 
ilçelerden Buca’da, tar-

lada kalan ürünler kadınlara 
kazanç sağladı. Önde gelen 
bir salça firmasının domates 
tedarikçisi olan Karacaağaç 
Mahallesi’nde, firmanın belir-
lediği standartların dışında 
olduğu için dalında bırakılan 

2 ton domates, ihtiyaç sahibi 
kadınlar tarafından hasat 
edildi. Buca Belediye Başkanı 
Erhan Kılıç’ın öncülüğünde 
gerçekleştirilen proje, hasat 
sonrası kayıpları en aza indi-
rirken, Bucalı ailelerin ev eko-
nomilerine de can suyu oldu.  
İzmir’in merkezinde en fazla 
tarım arazisine sahip Buca’da 
bir yandan Başkan Erhan Kı-
lıç’ın pandemi dönemi başın-
da uygulamaya geçirdiği Sür-

dürülebilir Kırsal Kalkınma 
Programı başarıyla devam 
ederken, diğer yandan Kara-
caağaç Mahallesi’ndeki bere-
ketli tarlalar, üreticilerin yanı 
sıra ihtiyaç sahiplerinin de 
yüzünü güldürdü. Buca Bele-
diyesi Ar-Ge Müdürlüğü ta-
rafından geliştirilen “Tarlada 
Kalmasın Bucalı Kadın Ka-
zansın” projesi kapsamında, 
ülkenin önde gelen bir firma-
sına domates tedarikçisi ko-

numunda olan mahallede tar-
lada kalan 2 ton domates eko-
nomiye kazandırıldı.  
 

KAYIPLAR EN AZA 
İNDİRİLDİ 

 
Proje çerçevesinde tarlada, 
firmanın belirlediği standart-
lar dışında olduğu için top-
lanmayan ürünün hasadı Bu-
calı kadınlar tarafından yapıl-
dı. Mahalle muhtarı ile yapı-
lan görüşme sırasında firma 
standartları dışındaki ürünle-
rin toplama maliyeti doma-
testen daha yüksek olduğu 
için her yıl 2 ton ürünün tar-
lada bırakıldığı öğrenildi. Bu-
ca Belediyesi Ar-Ge Müdür-
lüğü’nün geliştirdiği proje ile 
dalında bırakılan ancak hasa-
dı ve kullanımı mümkün olan 
ürün için dezavantajlı bölge-
de yaşayan kadınlar, ‘tarla-
dan çatala’ ürün zincirine dâ-
hil edildi.  
 
100 KADIN KATILDI 

 
Hava sıcaklıkları nedeniyle 

hasat, sabah 06.30 ile 11.00 sa-
atleri arasında gerçekleşti. 
Hasadın kişi başı yaklaşık 15-
20 kilo olacağı öngörülerek 2 
ton domatesin 25’er kişilik 4 
grup halinde toplam 100 ka-
dınla gerçekleştirilmesi plan-
landı. Hasadı gerçekleştiren 
kadınlar, kışlık erzaklarını 
hazırlamaya teşvik edildi. 
Böylece, hem hasat sonrası 
kayıplar en aza indirildi hem 
de kadınlar ev ekonomisine 
katkı sağladı.   
 

KAHKAHA 
YOGASI 

 
Öte yandan, 
Karacağa-
aç Mahal-
le Muh-
tarlığı ve 
Demo-
krat Ka-
dınlar 
Sosyal 
Yardım 
Derneği iş 
birliğiyle gönül-
lü olarak hasada 

katılan kadınlar için “kahka-
ha yogası” etkinliği düzen-
lendi. Ankara’dan Mutluluk 
Kahkaha Akademisi Kurucu-
su Master Kahkaha Yogası 
Eğitmeni Şengül Esen Demir, 
İzmir’den Çılgın Gülüşler 
Kahkaha Kulubü Kahkaha 
Yogası Lideri Yeliz Ilgın Gü-
nal, bilimsel bir teknik olan 
kahkaha yogası ile kadınların 
keyifli dakikalar geçirmesini 
sağladı.

BURSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kardeş şehir Mamuşa 
Belediye Başkanı Ab-
dülhadi Krasniç ile bir-

likte Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar’ı 
makamında ziyaret eden Ko-
sova Cumhuriyeti Bölgesel 
Kalkınma Bakanı ve Kosova 
Demokratik Türk Partisi 
(KDTP) Genel Başkanı Fikrim 
Damka, Osmangazi Belediye-
si’nin Kosova halkının gön-
lündeki yerinin çok farklı ol-
duğunu söyledi. Başkan Dün-
dar’ın, Kosova ile ilişki-
lerin güçlenmesi 
adına çok cid-
di çalışmalar 
yaptığını 
ifade 
eden 
Fikrim 
Damka, 
“Musta-
fa Baş-
kan, her 
yıl Koso-
va’yı birkaç 
kez ziyaret 
ediyor. Birlikte 
pek çok etkinlik dü-
zenliyoruz. Kosova’daki kar-
deşlerini hiçbir zaman unut-
muyor” dedi.  
Osmangazi Belediyesi’nin 
Mamuşa ile kardeş şehir ol-
duğunu ifade eden Bakan 
Damka, “Aynı zamanda her 

yıl birlikte Sultan Murat Hü-
davendigar Han’ı anma tö-

renleri düzenlemek-
teyiz. Bugün de 

kendilerini zi-
yaret ede-

rek çeşitli 
projeler 
üzerine 
konuş-
tuk. Bal-
kan-
lar’da, 

Koso-
va’mızda, 

Prizren’de, 
Mamuşa’da 

neler yapılabilir, 
bu konular üzerine isti-

şarelerde bulunduk. Kendile-
ri, bugüne kadar daima yanı-
mızda oldu, bize büyük des-
tek çıktı. Ben, hem hüküme-
tim, hem de Kosova’daki 
Türk toplumu adına kendile-
rine teşekkürlerimi sunuyo-

rum” diye konuştu. 
 

MAMUŞA’DA  
OSMANGAZİ İZLERİ 

 
Kardeş şehir Mamuşa Beledi-
ye Başkanı Abdülhadi Kras-
niç de Osmangazi Belediyesi 
ile Mamuşa arasında çok güç-
lü akrabalık bağları bulundu-
ğuna dikkat çekti. Nazik ev 
sahipliği için Başkan 
Dündar’a teşekkür 
eden Krasniç, 
“Bugüne ka-
dar yürüttü-
ğümüz sos-
yal, kültü-
rel ve tek-
nik iş bir-
liklerinin, 
Mamuşa 
Belediyesi'ne 
çok büyük 
katkısı oldu. 
Mamuşa’da, Os-

mangazi'nin izlerini taşıyan 
birçok eser mevcut. Bugün 
de, iki belediye arasındaki bu 
dostluk ve kardeşlik ilişkisi-
nin güçlenerek devam etmesi 
için, karşılıklı fikir alışverişin-
de bulunduk” dedi.  
Konuklarını makamında ağır-
layan Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar ise, 
ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti ifade ederek, “Sayın 
Bakanımız ve kardeş şehir 
Mamuşa Belediye Başkanımı-
za nazik ziyaretleri için teşek-
kür ediyorum. Kosova ile 
Türkiye arasında tarihten ge-
len çok güçlü bir bağ var. Be-
lediye olarak bizler de, yerel 
yönetimler düzeyinde bu iliş-
kilerimizi sürdürüyoruz. Ör-
neğin, Sultan Murad’ı anma 
etkinlikleri vesilesiyle her yıl 
oradaki kardeşlerimizle bir 
araya geliyoruz. Bizler de bu 
ilişkilerin gelişip güçlenmesi, 
iki ülke arasındaki ticari ve 

kültürel bağların güç-
lenmesine katkıda 

bulunuyoruz” 
diye konuştu. 

Dündar, zi-
yaretin so-
nunda Os-
mangazi 
Belediye-
si’nin ha-

yata geçir-
diği projele-

rin maketleri 
üzerinde konuk-

larına bilgi verdi. 
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Tarlada kalan 
domatesler 

Bucalı kadınların 
ev ekonomisine 
can suyu oldu

Bu bir  
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Kosova’daki Sultan 1. 
Murad Hüdavendigar 
Türbesi’nin bahçesin-

de yer alan tarihi dut ağacı, 
Osmangazi Belediyesi’nin 
bakım, tedavi ve restorasyon 
çalışmalarıyla ayakta kalma-
ya devam ediyor.  
Osmangazi Belediyesi, rutin 
belediyecilik hizmetlerinin 
yanı sıra tarihi ve kültürel 
mirası yaşatma ve çevreci 
projeleriyle de örnek oluyor. 
Osmanlı Devleti’nin savaş 
meydanlarında şehit olan tek 
padişahı olan Sultan 1. Mu-
rad Hüdavendigar Han için 
her yıl Kosova ve Bursa’daki 
türbeleri başında anma prog-
ramı düzenleyen Osmangazi 
Belediyesi, şehit padişaha bir 
vefa örneği daha gösterdi.  
Sultan 1. Murad Hüdavendi-
gar’ın Kosova’daki türbesi-
nin bahçesinde bulunan dut 
ağacı, Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar’ın 
talimatıyla bakıma alındı. 
Yaklaşık 700 yıllık olduğu 
tahmin edilen ve 10 yıl önce 
de yine Osmangazi Belediye-
si tarafından elden geçirilen 
anıt ağaç, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekiplerinin ba-

kım çalışmalarıyla yeniden 
ayağa kalktı. Bursa’dan gi-
den 4 kişilik ekip, 4 gün bo-
yunca tarihi ağacın gerekli 
bakımlarını yaptı. Çalışmalar 
kapsamında; dut ağacının 
gövde ve ana dallarında bu-
lunan oyukların içlerinin te-
mizlenmesi böcek ve manta-
ra karşı ilaçlama oyukların 
koruyucu örtü ile kapatılma-
sı ve üzerine izolasyon mal-
zemesi kaplanması çalışma-
ları yürütüldü. 
Kosova’daki Sultan 1. Murad 
Hüdavendigar Türbesi’ndeki 
dut ağacının manevi bir öne-
me sahip olduğunu belirten 
Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, “Osmanga-
zi Belediyesi olarak, tarihe ve 
kültürel mirasa sahip çıkma 
çalışmalarımızı, Osmanlı’nın 
ilk payitahtı Bursa’nın yanı 
sıra Balkan coğrafyasında da 
sürdürüyoruz. Tarihe tanık-
lık etmiş bu 7 asırlık dut ağa-
cını günümüzde de ayakta 
tutabilmek için Osmangazi 
Belediyesi olarak bakım ve 
restorasyonunu üstleniyoruz. 
10 yıl önce de bu ağacın bakı-
mını ve tedavisini yapmıştık. 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerimiz, manevi değer ta-
şıyan bu ağacımızı tedavi 
ederek güçlendirdi” dedi.  

Kosova’daki Tarihi Ağacı  
OSMANGAZI YAŞATIYOR

Bu bir editoryal haberdir




