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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 
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Sayfa 3’teRifat SAİT

DİJİTAL MEDYA  
YAZILI MEDYAYI  
İKAME EDER Mİ?

¥ DRİTAN Abazoviç, "Kara-
dağ ve Türkiye iki dost ülke 
ancak bu bile yeterli değil; 
dostluğun ötesinde iki kardeş 
ülke olarak nitelemek istiyo-
rum" dedi. Meclis Başkanı Şen-
top ise Karadağ ile Türkiye 
arasında yüksek düzeyli mü-
kemmel ilişkilerin olmasından 
mutluluk duyuyoruz" açıkla-
masını yaptı. Mevcut ikili iyi 
ilişkilere, parlamentoların sağ-
layacağı katkının yadsınama-
yacağını vurgulayan Abazoviç, 
"Halihazırda güzel ilerleyen 
ilişkilerimize büyük katkılar, 
parlamentolar tarafından sağ-
lanacaktır. Büyük ve güçlü bir 
ülke Türkiye, ekonomi ve kal-
kınmada tecrübelerinizden ya-
rarlanmak istiyoruz. NATO ve 
AB'ye tam üyelik için verdiği-
niz destek için teşekkür ediyo-
rum." ifadesini kullandı. n 3’te

Türkiye ile Karadağ ilişkileri tarihindeki en sıcak günlerini yaşıyor. Karadağ 
Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret etti

‘iki dost değil  
iki kardeş gibi’

KARADAĞ VE 
TÜRKİYE  

DOSTLUĞU  
PEKİŞİYOR

Kosovalı çiftçilerden  
traktörlü protesto…
¥ KOSOVA Tarım Bakanlı-
ğı'nın yeni tip korona virüs 
(Covid-19) salgını dönemin-
de yeterince destek sağla-
maması Kosovalı çiftçileri is-
yan ettirdi. İlk sırada buğ-
day sübvansiyonu kriterle-
rinden memnun olmayan 
yüzlerce çiftçi, 200'e yakın 

traktör ile başkent Prişti-
ne'nin caddelerinde protes-
to düzenledi. Salgın nede-
niyle kısa süren protesto 
gösterisinde, eylemin amacı-
nın Tarım Bakanlığı'na ülke-
de tarımın ne kadar ağır 
şartlarda yapıldığını göster-
mek olduğu belirtildi. n 4’te

¥  İZMİR Büyükşehir Bele-
diyesi ev sahipliğinde dü-
zenlenen, "15. Balkanlılar 
Halk Dansları ve Kültürü 
Festivali" büyük bir coşkuy-

la yapılıyor. İzmir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, festivalin İzmir'de 
yapılmasının iki amacı ol-
duğunu ifade ederek, "Bi-

rincisi, Atamız'dan bize ya-
digar bu eşsiz kültür mira-
sına sahip çıkmak. İkincisi 
ise dünya barışına ses ver-
mek" diye konuştu.  n 5’te

Ata’nın yadigarı  
şenlik coşkuyla…

¥ YURTDIŞI Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) ve BALKANTÜRKSİ-
AD iş birliğinde 1500 m bir 
alan üzerinde yayılan 12 
Balkan ülkesini temsil eden 
adalardan oluşan Minia 

Balkantürk Parkı kuruldu. 
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 
kurulan parkın merkezine 
ise Osmanlı ile özdeşleşen 
ululuğu ve sonsuzluğu sim-
geleyen çınar ağacı ko-
numlandırıldı. n 3’te

YTB desteğiyle Bursa’da  
Balkan Parkı kuruldu…
YTB desteğiyle Bursa’da  
Balkan Parkı kuruldu…
YTB desteğiyle Bursa’da  
Balkan Parkı kuruldu…
YTB desteğiyle Bursa’da  
Balkan Parkı kuruldu…
YTB desteğiyle Bursa’da  
Balkan Parkı kuruldu…
YTB desteğiyle Bursa’da  
Balkan Parkı kuruldu…

‘TÜRKİYE SİZİN  
İKİNCİ EVİNİZ!’

¥  TÜRKİYE'NİN Tiran Büyükelçisi Mu-
rat Ahmet Yörük, Türkiye burslarını ka-
zanan Arnavut öğrencilerle bir araya 
geldi. Büyükelçi Yörük, Türkiye'ye eği-
tim için gidecek Arnavut öğrencilerin 
Arnavutluk ve Türkiye arasında bir 
köprü vazifesi göreceğini vurgulayarak, 
"Emimin belki içinizde bir kısmınız daha 
önce gitmiştir Türkiye'ye ama Türki-
ye'ye vardığınızda bizler nasıl Arnavut-
luk'a geldiğimizde kendimizi ikinci evi-
mizde gibi hissediyorsak, Türkiye'ye 
gittiğinizde de eminim sizler de kendi-
nizi ikinci evinize gelmiş gibi hissede-
ceksiniz. Orada sizleri bekleyen Türk 
kardeşleriniz, Türk dostlarınız ve akra-
balarınız var" diye konuştu.  n 3’te

¥ DIŞİŞLERİ Ba-
kanlığı, Yunanis-
tan’ın Batı Trak-

ya’daki azınlık 
okullarında dini 

vecibeleri kısıtla-
yan kararına tep-

ki gösterdi. n 3’te

BATI TRAKYALI 
ÖĞRENCİLERE 
CUMA NAMAZI 
İÇİN YASAK
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla çeşitli ülkelerde düzenle-
diği "Selam Olsun" projesinin sonuncu etkinliğini Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirdi

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yunus Emre Enstitüsü 
(YEE), Yunus Emre'nin 
vefatının 700. yılı dolayı-

sıyla çeşitli ülkelerde düzenle-
diği "Selam Olsun" projesinin 
sonuncu etkinliğini Roman-
ya'nın başkenti Bükreş'te ger-
çekleştirdi. Etkinliğe Bükreş 
YEE Müdürü Mustafa Yıldız, 
Uluslararası Maarif Bükreş 
Okul Müdürü Enes Şenpeker, 
okulun öğretmenleri ve ulus-
lararası öğrencileri katıldı. Yıl-
dız, proje kapsamında Yunus 
Emre’nin felsefesi, sevgisi ve 
hoşgörüsünün Enstitü tarafın-
dan 5 Balkan ülkesinde tanıtıl-

dığını söyledi. Etkinlikte, Yu-
nus Emre'nin insanlığa dair 
mesajlar içeren şiirleri seslendi-
rilirken, tiyatro sanatçısı Abdü-
laziz Öktem'in öğrencilere yö-
nelik animasyon gösterisi ve 
geleneksel Türk tiyatrosundan 
Karagöz-Hacivat canlı perfor-
mans olarak sergilendi. Ebru 
sanatçısı Rodica Parvan tarafın-
dan düzenlenen ebru atölyesin-
de de ise çocuklar bu sanatı tec-
rübe etme fırsatı buldu. Etkinli-
ğe katılan çocuklara Yunus Em-
re'nin "4 Kapı 40 Makam" felse-
fesinden yola çıkılarak hazırla-
nan yapbozlar hediye edildi. 
Türk, Rumen ve yabancı uy-
ruklu Uluslararası Maarif Oku-
lu öğrencileri de Yunus Emre 
şiirleri okudu. (AA)

"SELAM OLSUN"UN  
son durağı Romanya 

KARŞIYAKA SANAT 
DERNEĞİ’NE  

BULGARİSTAN’DAN 
DAVET GELDİ

H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Karşıyaka Sanat Derne-
ği, Bulgaristan’ın 
Plevne, Şumnu ve 

Varna şehirlerinden 4 ulus-
lararası festival daveti aldı. 
Ailesi ile birlikte İzmir’e ge-
len, Karşıyaka Sanat Derne-
ği’ni ziyaret ederek, ortak 
projeler için öneri getiren 
Bulgaristan’ın en ünlü dans 
eğitmenlerinden Bulgar Tür-
kü Delyan Demirev (Ceylan 
Demirova) Karşıyaka Sanat 
Derneği Başkanı Avni Erboy 
ile görüştü. Karşıyaka Sanat 
Derneği’nin Gode Cengiz 
Tesislerinde bulunan merke-
zini eşi Diana kızları Vasvie 
ve Muzafer ile ziyaret eden 
Ceylan Demirova, “Avni 
başkan ile 4 yıl önce Bulga-
ristan’da Shumen’deki festi-
valde tanıştık. O günden bu 
yana görüşüyoruz. Öncelikle 
kendisinin başkanlık yaptığı 
ve Türkiye’de adı duyulan 
Karşıyaka Sanat Derneği 
Türk Sanat Müziği Koro-
su’nu davet ettim. Bunun ya-
nında dans ekiplerini Bulga-
ristan Plevne Şehrine bekle-
diğimi söyledim. 20212 Ekim 
ayında ve 2022 Mayısında 2 
uluslararası festivalimiz var. 
Her ikisine de davet ediyo-
rum. Bizim düzenleyeceği-
miz uluslararası dans ve mü-

zik festivalinin yanı sıra 
Şummu (Shumen) da gele-
neksel korolar festivaline de 
bekliyoruz. O konuda yetki-
liyim. Ayrıca Varna’daki 
uluslararası müzik festivali-
mize de katılırlarsa da çok 
mutlu oluruz. Karşıyaka’ya 
Çocuk Festivaline grup geti-
riyorum. 2 kızım İzmir’de 
üniversite okuyor. izmir bi-
zim 2. Şehrimiz. Ayrıca Af-
yon ve Didim de her yıl festi-
vallere geliyoruz. Türk grup-
larını Bulgaristan’da ağırla-
maktan mutluluk duyaca-
ğız” dedi. Karşıyaka Sanat 
Derneği Başkanı Avni Er-
boy, Demirev ailesinin der-
neklerini ziyaretlerine ve fes-
tival önerilerine çok mutlu 
olduğunu ifade etti. Erboy, 
Bulgaristan teklifinin son 
derece onur verdiğini söyler-
ken, “Korona Virüs önlemle-
rini sıkı sıkı aldığımız şu 
günlerde yurtdışı festivaline 
katılmayı düşünmediğimizi 
ilettim. Ancak 2022 yılında 
Plevne, Varna ile daha önce 
de katıldığımız Shumen’de-
ki korolar festivaline seve se-
ve katılabiliriz. Ama önce 
aşılarımızı olarak sağlığımızı 
garanti altına almalıyız. Son-
ra yurt dışı festivallerini dü-
şüneceğiz. Biz de, Erol Gö-
nüldaş ile birlikte koromu-
zun Türk Sanat Müziğini ya-
bancı ülkelere tanıtmayı çok 
istiyoruz” diye konuştu.
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Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) des-

teğiyle Bursa’da, 12 Balkan 
ülkesini temsil eden “Minia 
Balkantürk” parkı kuruldu. 
Parkta Osmanlı Türk eserle-
rinin minyatür kopyaları 
yer alıyor. Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Baş-

kanlığı (YTB) ve BALKAN-
TÜRKSİAD iş birliğinde 
1500 m bir alan üzerinde 
yayılan 12 Balkan ülkesini 
temsil eden adalardan olu-
şan Minia Balkantürk Parkı 
kuruldu. Bursa’nın Nilüfer 
ilçesinde kurulan parkın 
merkezine ise Osmanlı ile 
özdeşleşen ululuğu ve son-
suzluğu simgeleyen çınar 
ağacı konumlandırıldı. Çı-
nar ağacının etrafındaki 

adalarda da Osmanlı Türk 
eserlerinin 1/25, 1/10 oran-
da küçültülmüş minyatür 
kopyaları bulunuyor. Ta-
mamı aslına uygun inşa 
edilen minyatürlerin dışın-
da ise Balkan ülkelerine öz-
gü simgesel bitkiler yer alı-
yor. www.haberler.com’a 
göre;Minyatürlerin yer aldı-
ğı bölümlerin yanı sıra par-
kın girişinde; 90 kişilik açık 
hava gösteri alanı, hediyelik 

eşya satış noktası ve ziya-
retçilerin dinlenebileceği 
alanlar hazırlanmış durum-
da. Eserlerin yanında bulu-
nan sesli rehberlik hizmeti 
vasıtası ile de minyatürler 
hakkında bilgilendirme ya-
pılıyor. 
Minia Balkantürk Par-
kı’nda; Türkiye Cumhuriye-
ti Kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Selanik’te doğ-
duğu ev, Bulgaristan- İbra-

him Paşa Camii, Kosova- 1. 
Murad Türbesi, Karadağ- 
Saat Kulesi, Moldova- Kom-
rat Türk Kültür Evi, Hırva-
tistan- Klis Kaleiçi Camii ve 
Hamamı, Sırbistan- Voyvo-
dina Hamamı, Bosna Her-
sek- Gazi Hüsrev Bey Med-
resesi, Kuzey Makedonya- 
Taş Köprü, Arnavutluk- İş-
kodra Kalesi ve Romanya- 
Mecidiye Camii eserleri bu-
lunuyor.

Hemen söyleye-
yim, dijital ile 
yazılı medya 

arasında bir kıyas 
yapma düşüncem yok. 
Asla da olmaz. Dijital 
medyanın ne kadar et-
kili olduğunu ve nere-
lere geldiğini çok iyi 
biliyorum. Ancak yazılı 
medyanın tamamen ka-
panıp bitmiş olduğuna 
inanmıyorum. Gerekli-
lik devam ettikçe yazılı 
medya da olmaya 
devam edecektir.  
 
Neden devam edecektir 
biliyor musunuz? Dijita-
lin hayat kaynağı olan 
internet, elektrik, mo-
dern, cep telefonu, bil-
gisayar  ve ileri 
teknoloji alt yapının zo-
runlu var olması gerek-
tiğinden, bunun pahalı 
olmasından, arızalanma 
riskinden, sürekli olma-
yışından v.s.  
 
Bir film sahnesi hatırlı-
yorum. Bir uzay fil-
miydi. Şartların 
getirdiği zorunlu durum 
veya gizlilik dolayısıyla 
mevcut iletişim araçları-
nın kesilmesi gereki-
yordu. Nasıl iletişim 
kurarız diye düşünülür-
ken, mors alfabesi gün-
deme geldi. İleri iletişim 
imkânları bırakılıp o an 
mors alfabesi kullanıl-
mıştı.  
 
Bugün 3-5 saatlik uçak 
yolculuğunda havada in-
ternet olmadığı için cep 
telefonunuzu değil kitap 
veya gazete okuma du-
rumunda kullana bili-
yorsunuz. Veya yurt 
dışında internete ulaşa-
madığınız zamanlarda 
aynı durum söz konusu 
olabiliyor. Bazen de 
elektriklerin kesilmesi 
veya arızalanması sizi 
yazılı medyaya yönelte-
biliyor. 
 
İnternetteki binlerce 

yazı, haber veya ma-
kale, kaynağı olmadan, 
duygusal, kasıtlı, ha-
talı… Yazılabiliyor. 
Bunları kesin bir kaynak 
olarak kullanmak riskli. 
Oysa yazılı medya 
böyle değil. Birçok 
konu ve olay için delil 
ve kaynaktır.  
 
Yazılı medyayı arşivle-
yebilir, gelecekte kulla-
nabilirsiniz. Oysa 
internetteki her yazıyı 
gelecekte bulabilmek 
garanti değildir. Gazete 
veya dergiden kesip ala-
cağınız bir resim veya 
yazıyı elinizle kolay-
lıkla kesip kopartabilir 
ve saklayabilirsiniz. 
Bunun için cep telefonu 
veya bilgisayara ihtiya-
cınız yoktur. Kütüpha-
nelerde yazılı medya 
arşivleri hala önemli bir 
yer tutmaktadır.  
 
Alışkanlıkları olan mu-
hafazakâr okuyucular 
için gazete, dergi ve 
kitap, elde okunan hatta 
kağıt ve mürekkep ko-
kusunun alındığı zevk-
lerdir. Bu keyfi asla 
internetten alamaz. 
 
Yazılı medyanın olma-
ması, bu işten ekmek 
yiyen matbaacıların, 
grafik tasarımcıların, 
gazete dağıtıcılarının da 
artık olmaması demek 
olur ki: bu durum en 
azından şimdilik düşü-
nülmemesi gereken bir 
gerçektir.  
 
Ayrıca basının var ol-
ması için gerekli en 
önemli şey olan ilan ve 
reklamlardır. Basın ilan 
kurumu bugün dijital 
basına değil yazılı med-
yada çıkan ilanlara 
ödeme yapmaktadır. Bu 
yüzden dijital medya 
olsa da yanında mutlaka 
yazılı medya da en azın-
dan şimdilik mutlaka 
olmak zorundadır.

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

İZMİR MEKTUBU
DİJİTAL MEDYA  
YAZILI MEDYAYI  
İKAME EDER Mİ?

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

ANKARA  
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, "Karadağ ile Tür-
kiye arasında yüksek dü-

zeyli mükemmel ilişkilerin ol-
masından mutluluk duyuyo-
ruz" dedi. Şentop, Karadağ Baş-
bakan Yardımcısı Dritan Aba-
zoviç ile beraberindeki heyeti 
kabul etti. Mustafa Şentop, ka-
bulde yaptığı konuşmada, Aba-
zoviç'i Türkiye'de ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, yaklaşık 1 
ay önce Karadağ'ı ziyaret ettiği-
ni anımsatan Şentop, "Orada 
güzel görüşmeler yapıldığını, 
mutabakatlar, kararlar alındığı-

nı öğrendim. İlişkileri daha ile-
riye taşıması bakımından karar-
lılığı Cumhurbaşkanımız ifade 
etmişti. Aynı iradenin Karadağ 
makamları tarafından teyit edil-
diğini gördük. Sayın Cumhur-
başkanımız, ülkenizde çok sıcak 
ve samimi bir misafirperverlik-
le karşılandı. Birçok konuda ka-
rarlar alındı. Bunlardan bir ta-
nesi de ticaret hacmimizin 250 
milyon dolara çıkartılması yö-
nündeydi. Bu konudaki kararlı-
lık hepimize yeni bir ufuk aç-
mıştır." diye konuştu. 
 

GEVGELİYA’DAN  
GELMİŞLER 

 
"Ben de Balkanlardan hicret et-
miş bir ailenin çocuğuyum. 

Vaktiyle eski Yugoslavya şimdi 
Makedonya sınırları içerisinde 
Gevgeliya'dan 1926 yılında Tür-
kiye'ye göç etmişler. Bunun için 
çok daha yakın bir şekilde takip 
ettiğimi, sık sık ziyaret ettiğimi 
ifade etmek isterim. Göreve 
başladığım tarihten itibaren bü-
tün Balkan ülkeleriyle, başta 
Karadağ olmak üzere çok yakın 
sıcak ilişkilerimizi parlamento-
lar düzeyinde sürdürdük. 
2011'den 2015'e kadar Türkiye-
Karadağ Dostluk Grubu Başka-
nı görevini üstlenmiştim. Biz, 
Balkan ülkelerinde barış içinde 
bir arada yaşamanın önemini 
biliyoruz ve Balkanlar'daki ba-
rış ve güvenliğin Avrupa açı-
sından bir sigorta olduğu ka-
naatindeyiz. Karadağ bu ba-

kımdan çok önemli bir ülke. Ya-
kın zamanda Karadağ'da Müs-
lüman azınlıklara yönelik bazı 
ırkçı saldırılar olmuştu ama bu-
nun karşısında hükümetin kesin 
bir karar alması, bunların ger-
çekleştiği bölgelere hükümet 
mensuplarının yapmış olduğu 
ziyaretler çok önemliydi, çok 
faydalı sonuçlar verecektir. Ka-
radağ ile Türkiye arasında yük-
sek düzeyli mükemmel ilişkile-
rin olmasından mutluluk duyu-
yoruz. Karadağ'ın, Avrupa At-
lantik kurumlarına dahil olması 
ile ilgili Türkiye daima destekle-
yici bir tutum sergiledi. AB üye-
lik sürecinin de en kısa zaman-
da tamamlanmasını arzu ediyo-
ruz."Karadağ Başbakan Yardım-
cısı Dritan Abazoviç de "Kara-
dağ ve Türkiye iki dost ülke an-
cak bu bile yeterli değil; dostlu-
ğun ötesinde iki kardeş ülke 
olarak nitelemek istiyorum" gö-
rüşünü paylaştı. Mevcut ikili iyi 
ilişkilere, parlamentoların sağla-
yacağı katkının yadsınamayaca-
ğını vurgulayan Abazoviç, "Ha-
lihazırda güzel ilerleyen ilişkile-
rimize büyük katkılar, parla-
mentolar tarafından sağlanacak-
tır. Büyük ve güçlü bir ülke Tür-
kiye, ekonomi ve kalkınmada 
tecrübelerinizden yararlanmak 
istiyoruz. NATO ve AB'ye tam 
üyelik için verdiğiniz destek 
için teşekkür ediyorum." ifade-
sini kullandı. (AA)

Türkiye ile Karadağ ilişkileri tarihindeki en sıcak günlerini yaşıyor. Karadağ Başbakan 
Yardımcısı Dritan Abazoviç TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret etti, "Karadağ ve 
Türkiye iki dost ülke ancak bu bile yeterli değil; dostluğun ötesinde iki kardeş ülke ola-
rak nitelemek istiyorum" dedi. Meclis Başkanı Şentop ise Karadağ ile Türkiye arasında 

yüksek düzeyli mükemmel ilişkilerin olmasından mutluluk duyuyoruz" açıklamasını yaptı

Karadağ ve Türkiye  
dostluğu pekişiyor

TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye'nin Tiran Büyükel-
çiliği himayesinde, Arna-
vutluk-Türkiye Ticaret ve 

Sanayi Odası (ATTSO) ve Arna-
vutluk'taki Türkiye Mezunlar 
Derneği (TÜMED) tarafından 
Türkiye Burslarını kazanan öğ-
rencilerle bir toplantı düzenlen-
di. Programa, Türkiye'nin Tiran 
Büyükelçisi Murat Ahmet Yö-
rük, Türkiye Maarif Vakfı 
(TMV) Arnavutluk Temsilcisi 
Mesut Özbaysar, TÜMED ve 
ATTSO temsilcileri ile Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığının (YTB) "Türkiye 
Bursları"nı kazanan Arnavut öğ-
renciler katıldı. Büyükelçi Yörük, 

Türkiye'ye eğitim için gidecek 
Arnavut öğrencilerin Arnavut-
luk ve Türkiye arasında bir köp-
rü vazifesi göreceğini vurgula-
yarak, "Emimin belki içinizde bir 
kısmınız daha önce gitmiştir 
Türkiye'ye ama Türkiye'ye var-
dığınızda bizler nasıl Arnavut-
luk'a geldiğimizde kendimizi 
ikinci evimizde gibi hissediyor-

sak, Türkiye'ye gittiğinizde de 
eminim sizler de kendinizi ikinci 
evinize gelmiş gibi hissedeceksi-
niz. Orada sizleri bekleyen Türk 
kardeşleriniz, Türk dostlarınız 
ve akrabalarınız var" diye ko-
nuştu. Türkiye ve Arnavutluk 
arasındaki mevcut ilişkilerin 
mükemmel denilecek bir seviye-
de olduğunu ve iki ülkenin çok 

yakın bir geçmişte birbirlerini 
stratejik ortak olarak da ilan et-
tiklerini anımsatan Yörük, "Yak-
laşık 600'ü aşkın ve bir kısmı çok 
büyük ölçekte Türk firmasının 
hali hazırda Arnavutluk'ta yatı-
rımları var ve faaliyet gösteriyor-
lar. Sadece şu 600 firmamızın şu 
aşamada Arnavutluk genelinde 
istihdam ettiği Arnavut personel 
sayısı 15 bin rakamına ulaşmış 
vaziyette" dedi. ATTSO Başkanı 
Eni Ceko da ATTSO'nun öğren-
cilere sunacağı imkanlar hakkın-
da bilgilendirmede bulundu, ba-
şında bulunduğu kurumun öğ-
rencilerin her zaman yanında 
olacağını vurguladı.2021-2022 
akademik yılında YTB tarafın-
dan sağlanan bursları 60 Arna-
vut öğrenci kazandı. (AA)

60 Arnavut öğrenci eğitim için Ankara’da

BURSA’NIN BALKAN PARKI DA OLDU… 

BATI TRAKYA’DAKİ 
okullarda dini vecibeleri 
kısıtlayan karara tepki

ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Batı 
Trakya’daki azınlık okullarında di-
ni vecibeleri kısıtlayan kararına tep-

ki gösterdi. Bakanlığın Twitter hesabından 
yapılan paylaşımda "Yunan makamlarını, 
Batı Trakya’daki Türk azınlık ilkokulların-
da okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dini 
vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı 
bu karardan geri dönmeye davet ediyo-
ruz" ifadesi kullanıldı. Alınan bilgilere gö-
re; Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlı-
ğı Danışma Kurulu’nun Twitter hesabın-
dan yapılan paylaşımda, Bölge Eğitim Mü-
dürlüğü’nce 22 Eylül’de Rodop ilindeki 
azınlık okullarına gönderilen genelgede 
öğrencilerin Cuma namazına gitmesinin 
engellendiği belirtilmişti. (AA)



PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Tarım Bakanlı-
ğı'nın yeni tip korona 
virüs (Covid-19) salgı-

nı döneminde yeterince des-
tek sağlamaması Kosovalı 
çiftçileri isyan ettirdi. İlk sıra-

da buğday sübvansiyonu kri-
terlerinden memnun olmayan 
yüzlerce çiftçi, 200'e yakın 
traktör ile başkent Priştine'nin 
caddelerinde protesto düzen-
ledi. Salgın nedeniyle kısa sü-
ren protesto gösterisinde, ey-
lemin amacının Tarım Bakan-
lığı'na ülkede tarımın ne ka-

dar ağır şartlarda yapıldığını 
göstermek olduğu belirtildi. 
Çiftçiler, bakanlığın belirledi-
ği kriterler nedeniyle yüzde 
80'inin sübvansiyon başvuru-
su yapamayacağını ifade etti. 
Göstericiler, 2020-2021 süb-
vansiyon başvuru sürecinin 
iptal edilmesi ve alınan kara-

rın gözden geçirilmesi talep-
lerinin yer aldığı dilekçeyi Ta-
rım Bakanı'na iletti. Daha 
sonra traktörleriyle Priştine 
sokaklarında tur atan çiftçiler, 
taleplerinin karşılanmaması 
durumunda daha büyük bir 
protesto düzenleyeceklerini 
belirtti. (AA)

4 Kosova Haberleri 20 Eylül 2021 
Pazartesi

İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Bölgesel Kalkın-
ma Bakanı Fikrim 
Damka, TEKNOFEST'i 

ziyaret etmeden önce Maltepe 
Küçükyalı Endüstri Meslek 
Lisesi'ne ziyarette bulundu. 
Bakan Damka’ya, Maltepe 
Kaymakamı Bahri Tiryaki eş-
lik etti. Okul gezisinde öğren-
cilerle sohbet eden Bakan 
Damka, okul bünyesinde 
oluşturulan 'Üreten Okullar' 
laboratuvarlarını inceledi. Ba-
kan Damka ayrıca eğitim ala-
nında görüşmelerde bulun-
mak üzere Milli Eğitim Baka-
nı Mahmut Özer ile Anka-
ra'da görüşeceğini belirtti. 
www.haberler.com’a göre; 

Kosova Bölgesel Kalkınma 
Bakanı Fikrim Damka’yı Mal-
tepe Kaymakamı Bahri Tirya-
ki ve okul yönetimi karşıladı. 
Okul gezisi öncesi iki ülke 
arasında gerçekleştirilecek 
olan eğitim dayanışmasına 
ilişkin görüşmeler gerçekleşti-

rildi. Uzun süren toplantı 
sonrası Bakan Damka ve Kay-
makam Tiryaki lisenin kendi 
içerisinde oluşturduğu ve öğ-
rencilerini üretime ortak ettiği 
ve uygulamalı eğitimlerin 
gerçekleştiği 'Üreten Okullar' 
alanını ziyaret etti.

Priştine’de traktörler  
EYLEM iÇiN ÇALIŞTI

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova Başbakanı Albin 
Kurti, Kosova’nın kuze-
yindeki Zubin Potok ve 

Zveçan’daki Araç Kayıt Merkez-

lerine yönelik saldırıların,  Sırbis-
tan’ın kışkırttığı eylemler oldu-
ğunu belirtti. 
www.kosovaport.com’dan alı-
nan bilgilere göre; Zubin Po-
tok’taki saldırının tesadüfi değil, 

kasıtlı olduğunu kaydeden  Kur-
ti, bu tür kundaklama saldırıları-
na ve bunları işleyen suçlulara 
müsamaha gösterilmeyeceğini 
belirterek, başta İbre Nehri’nin 
kuzeyindeki Sırp, Arnavut, Boş-
nak veya Roman vatandaşları ha-
rekete geçmeye çağırdı. Başba-
kan Kurti, “sakinliği koruyun ve 
Kosova kurumlarıyla işbirliği ya-
pın” çağrısında bulundu. Bu sa-
bah Sırpların yoğun olarak yaşa-
dığı Kosova’nın kuzeyindeki Zu-
bin Potok ile Zveçan belediyele-
rinde Sivil Araç Kayıt ile Sivil ka-
yıt İşleri ofisleri bilinmeyen kişi-
ler tarafından kundaklanarak 
yandı.)

Kosova'da Covid-19 salgını sürecince devletten yeterli destek almadı-
ğını savunan çiftçiler traktörleriyle Tarım Bakanlığı'nı protesto etti

PRİŞTİNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kosova'nın, Sırbistan 
plakalı araçların geç-
işlerine izin vermeme-

si ve taşıtlara geçici Kosova 
plakası verilmesinden sonra 
ülkenin kuzeyinde başlayan 
protestolar devam ediyor. 
Kosova'nın kuzeyinde 
Sırbistan sınırında 
bulunan Jarinje 
ve Bernjak sınır 
kapılarına gi-
den yol, Koso-
valı Sırp pro-
testocular tara-
fından kurulan 
barikatlarla ka-
patıldı. Kosovalı 
Sırp göstericilerin 100 
metre ilerisinde ise Kosova 
emniyet güçleri nöbet tutu-
yor. Kosova polisinin özel 
birlikleri tarafından korunan 
sınır kapılarında durum şim-
dilik sakinliğini koruyor. 
 

2016’DA  
İMZALANMIŞTI 

 
Kosova'nın 20 Eylül 2021 iti-
barıyla Sırbistan plakalı 
araçların geçişlerine izin ver-
memesi ve taşıtlara geçici 
Kosova plakası verilmesi iki 
ülke arasında gerginliğe ne-
den olmuştu. 
Kosova İçişleri Bakanlığın-
dan yapılan açıklamada, ül-
ke sınırlarından geçiş yap-

mak isteyen Sırbistan plakalı 
araçların geçişlerine izin ve-
rilmediği ifade edilmiş, ülke-
ye giriş yapan araçlara geçici 
Kosova plakası verildiği be-
lirtilmişti. 
İki ülke arasında 2016'da im-
zalanan serbest trafik dolaşı-
mı anlaşmasının 15 Eylül'de 
süresinin dolduğuna işaret 

edilen açıklamada, ülke-
de sadece Kosova 

Cumhuriyeti pla-
kalı araçların 
dolaşımının 
mümkün ola-
cağı kaydedil-
mişti. 

Açıklamada, ge-
çici plakaların 

araçların ön ve arka 
camına yerleştirildiği, 

gerçek plakaların ise sökül-
düğü ifade edilmişti. 
Kosova Başbakanı Albin 
Kurti, kararın Kosova'daki 
Sırplara yönelik olmadığını 
söyleyerek, "Amacımız pro-
vokasyon veya istikrarsızlık 
değil. Yapılan her şey kanu-
na uygundur. Bizler sadece 
süresi biten bir anlaşmanın 
gerekliliğini uyguluyoruz." 
demişti. 
Benzer uygulamanın Kosova 
plakalı araçlara da yaklaşık 
10 yıldır uygulandığı Sırbis-
tan'ın girişinde, Kosova pla-
kalı araçların gerçek plakala-
rı sökülerek, ön ve arka ca-
mına geçici plakalar yerleşti-
riliyor. (AA)

BAKAN DAMKA’DAN 
meslek lisesi ziyareti

Sınırda geçiçi Kosova  
plakası gerginliği var

Kosovalı Bakan Fikrim Danki'den TEKNOFEST öncesi Maltepe'de lise ziyareti 

KURTİ KUNDAKLAMALARA  
SERT TEPKİ GÖSTERDİ…
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H.MERKEZİ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tunç Soyer, festivalin İz-
mir'de yapılmasının iki amacı 

olduğunu ifade ederek, "Birincisi, 
Atamız'dan bize yadigar bu eşsiz 
kültür mirasına sahip çıkmak. 
İkincisi ise dünya barışına ses ver-
mek" diye konuştu. Mustafa Ke-
mal Atatürk'ün öncülüğünde ilk 
kez 1935 ve 1936 yılların-
da düzenlenen Bal-
kanlılar Halk Dans-
ları Festivalini ye-
niden canlandı-
ran İzmir Bü-
yükşehir Bele-
diyesi, "Balkan-
lılar Halk Dans-
ları ve Kültür 
Festivaline" bu yıl 
15. kez ev sahipliği 
yaptı. Atatürk'ün 
"Yurtta barış, dünyada ba-
rış" sözünün ardından başlatılan 
ve Balkan kardeşliğini pekiştirme-
yi amaçlayan festival, Cumhuriyet 
Meydanı'nda düzenlenen törenle 
başladı. Törene; Arnavutluk, Bos-
na Hersek, Bulgaristan, Hırvatis-
tan, Karadağ, Kosova, Kuzey Ma-
kedonya, Sırbistan ve Yunanis-
tan'dan gelen konuklar ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı. 
 

86. YIL 
 
Başkan Tunç Soyer, festivalin tari-

hi önemine dikkat çekerek, "Bal-
kan Oyunları Festivali ilk olarak 
Eylül 1935'de, yani tam 86 yıl önce 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
isteğiyle düzenlenmişti. Mustafa 
Kemal Atatürk, 1934'de Türkiye, 
Yunanistan, Yugoslavya ve Ro-
manya'nın Balkan Antantı'nı imza-
lamasından hemen sonra bir Bal-
kan Oyunları Festivali yapılması 
talimatı vermişti. Onun bu talima-
tının arkasındaki ana fikir, aradan 

geçen 86 yılın ardından 
anlam ve değerini hiç 

kaybetmedi. Yurt-
ta sulh,cihanda 

sulh. Balkan 
Festivalini İz-
mir'de gör-
kemli bir şe-
kilde düzenle-

memizin iki te-
mel nedeni var; 

birincisi, Ata-
mız'dan bize yadigar 

bu eşsiz kültür mirasına 
sahip çıkmak. İkincisi ise yine on-
dan aldığımız ilhamla, dünya barı-
şına ses vermek" diye konuştu. 
Festivalin sanatın kardeşliğe açılan 
bir köprüsü olacağını, birleştirici 
gücü gözler önüne sereceğini söy-
leyen Başkan Tunç Soyer, "Festiva-
limizin Rumeli ve Balkan kökenli 
İzmirlilerin tüm taleplerini dikkate 
alarak en kapsamlı şekilde yapıl-
masını sağladık. Kendi dedemin 
de Priştine'den gelerek Ege'ye yer-
leşen Balkan Türklerinden biri ol-
ması nedeniyle, bugün çok farklı 

bir heyecan yaşıyorum. Kültür, bir 
şehrin ve toplumun ruhunu, özü-
nü oluşturuyor. Kültür, barışın ye-
şermesi ve dostluğun güçlenmesi 
için siyasi, diplomatik ve ekono-
mik ilişkilerin çok ötesinde bir bağ 
kurulmasını sağlıyor. Bedenlerimi-
zin hayatta kalması için ekmek ve 
suya ne kadar ihtiyaç duyuyorsak, 
toplumların ayakta kalması için de 
barışa, kardeşliğe ve dayanışmaya 
bir o kadar ihtiyacımız var. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün başlat-
tığı bu festival, Balkan ve dünya 
halkları arasında barışı tesis etmek 
için atılan en evrensel adımlardan 
biridir. Temelleri 86 yıl önce atılan 
bu festivale on beş yıl süreyle İz-
mir'in sahip çıkması ise bir tesadüf 
değildir. İzmir'in Balkan Festivali, 
şehrimizin cumhuriyete, barışa ve 
özgürlüğe sevdalı insanlarının ese-
ridir" ifadelerini kullandı.

Balkan coğrafyası 
iZMiR’DE BULUŞTU
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen, "15. Balkan-
lılar Halk Dansları ve Kültürü Festivali" büyük bir coşkuyla yapılıyor

Kapıkule’de Komşu ile tenis maçı yaptılar
EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Kapıkule Sınır Kapısı önünde 
Türk ve Bulgar tenisçiler, Avru-
pa Spor Haftası etkinlikleri kap-

samında gösteri maçı yaptı. Dünyada 
geleneksel olarak 23-30 Eylül tarihleri 
arasında kutlanan "Avrupa Spor Hafta-
sı" etkinlikleri kapsamında Edirne Vali-
liği koordinasyonunda iki komşu ülke 
sporcuları arasında tenis maçı düzen-
lendi. Edirne Gençlik ve Spor Müdürlü-
ğü organizasyonunda Bulgaristan'a açı-
lan Kapıkule Sınır Kapısı önündeki bir 
alana iki file gerildi. Oluşturulan alanda 
Bulgaristan'dan gelen sporcularla Türk 
sporcular gösteri maçı yaptı. (AA).

BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Sırbistan’ın Bursa Fahri Konsoloslu-
ğu törenle hizmete açıldı. Konso-
losluk, Rumelili Yönetici Sanayici 

ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) 
tarafından Türkiye ve Sırbistan arasın-
daki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişki-
lerin gelişimine katkı sunması hedefiyle 
hizmete girdi. Açılışa Sırbistan Cumhu-
riyeti Büyükelçisi Zoran Markoviç, Bur-
sa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevhe-
roğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri 
Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kı-
lıç, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Öz-
kan, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve 
Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun 
yanı sıra ilçe belediye başkanları, Sırbis-
tan'dan milletvekilleri, belediye başkan-

ları ile iş dünyasından ve sivil toplum 
kuruluşlarından çok sayıda isim katıldı. 
RUMELİSİAD Başkanı ve Sırbistan 
Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp, San-
cak bölgesinde doğup küçük yaşlarda 
Türkiye'ye göç ettiklerini anlattı. Türki-
ye ve Sırbistan arasındaki geçmişten ge-
len güçlü bağları bilen biri olduğunu 

belirten Alp, şunları ifade etti: "Doğdu-
ğum topraklar ile doyduğum topraklar 
arasında böylesine kıymetli bir köprü 
kuruyor olmanın gururu, gerçekten pa-
ha biçilemez. İki ülke arasında her alan-
da ikili münasebetlerin daha da ilerletil-
mesi noktasında da güçlü bir irade söz 
konusu. Sırbistan Fahri Konsolosluğu-

muz aracılığıyla, iki ülke arasındaki or-
tak çıkarları korumak ve ileriye dönük 
atılacak adımlarda iş dünyamızla ve 
devletimizle el birliği yapmak, en temel 
vazifemiz olacak. Aynı zamanda, üst-
lenmiş olduğumuz bu sorumluluğun 
bilinciyle, mevcut ilişkileri daha da pe-
kiştirme odaklı faaliyetlerimizi iki ülke 
geneline yayma hedefiyle çalışmaları-
mızı şekillendireceğiz. İki ülke arasında 
kısa vadede 2 milyar, uzun vadede de 5 
milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleri 
belirlenmiş durumda. Bu bakımdan, 
belirlenen ticaret hacmi hedeflerine ula-
şılması noktasında hem Türkiye'deki iş 
insanlarını hem de Sırbistan'daki iş in-
sanlarını, karşılıklı yatırım fırsatlarını 
değerlendirmeye davet ediyorum." 
(AA)

Bursa’ya Sırbistan Fahri Konsolosluğu açıldı

Ramazan KURŞUNLU

YETİ, YETENEK  
VE BECERİ  
NEDİR ?

ramez.kursunlu@hotmail.com

İnsanlar bir davranış yapmaları gerektiğinde bu dav-
ranışı nasıl gerçekleştirirler? 

Bu davranışlar düşünsel, duygusal ve psikomotor (hare-
ket) davranışlar olarak ayrılırlar ve bunlar örneğin; 
Düşünme olabilir 
Konuşma olabilir, 
Gülme, üzülme, sevinme, hüzünlenme olabilir, 
Tutma, atma, koşma, çevirme...yani hareket olabilir. 
İnsanlarda bu ve benzeri davranışları yapabilme beceri-
leri doğuştan itibaren var mıdır? Yoksa bu beceriler 
sonradan mı öğrenilir?  
Bunlar doğuştan insanda var olan beceriler değildirler. 
Yalnızca anne karnından itibaren genlerine yapabile-
cekleri kodlanmış olan ama öğrenilen ve geliştirilen be-
cerilerdir. 
İnsanda genlere kodlanan şeyler ise YETİ'dir. YETE-
NEĞİN önceli olan ve YETENEĞİ oluşturan özellik-
lere yeti denir. 
Bu durumda çocuklarda geliştirilmesi ve yeteneğe dö-
nüşmesi gereken özelliklere yeti dememiz gerekmekte-
dir. Yetenek değil.  
Yeti bir davranışı yapabilme kapasitesi olan yeteneği 
oluşturan özelliklerdir. 
Sonuç olarak insanlar YETİ sahibi olarak doğarlar. Ye-
tenek sahibi olarak değil. 
YETİLER uyarılarak, işlenerek, çalıştırılarak yani İŞE 
koşularak gelişirler ve YETENEĞİ oluştururlar. 
YETENEK İSE BİR İŞİ YAPABİLME KAPASİTESİ 
DEMEKTİR. YETİ BU KAPASİTEYİ OLUŞ-
TURMA ÖZELLİKLERİ DEMEKTİR. 
Çocukların yetenekli doğmadıklarını yeteneğin geliştiri-
lebilir olduğunu ancak bunun için yeteneği belirleyen 
özellikler olan yetiler üzerinde durulması gerektiği açık-
tır. 
Bu arada "futbolda yetenek seçimi" lafı ve uygulamala-
rının ne kadar yanlış olduğunu da bu vesile ile söylemek 
gerekir.  
Çünkü yetenek seçilmez, geliştirilir. Yapılması gereken 
yeti seçimi ve daha da doğrusu sağlıklı çocukların yeti-
lerini geliştirerek yeteneğe dönüştürmelerinin sağlan-
ması ve nihai amaç olan hareketleri BECERİ düzeyinde 
yapmalarını sağlamaktır. 
Bazı çocuklar bazı yetileri daha önde olarak doğarlar. 
Bu olağandır. Ancak genel olarak çocukların hepsinde 
söz konusu yetiler vardır. Önemli olan bu yetilerin iş-
lenmesi ve bir işi yapabilecek kapasiteye yani yeteneğe 
ulaşmalarının sağlanmasıdır.  
Bazı çocukların yetileri, yani yeteneği oluşturan özellik-
leri daha çabuk geliştirilebilir. Bu tamamen uygun dö-
nemde uygun deneyimler yaşaması ile ilgilidir. 
Temel Altyapı Eğitimleri öncelikli olarak yetileri yük-
sek çocukları seçmek ve daha da önemlisi söz konusu 
bu yetileri geliştirme süreci olmalıdır. 
Bu anlamda özellikle temel altyapı eğitim süreçleri yeti-
lerin geliştirilerek yeteneğe dönüşmesinin sağlanması 
süreçleridir. 
10-12 yaşlarında iki çocuğun aynı hareketleri aynı be-
ceri düzeyinde yapamıyor oluşları onların farklı yete-
nekler ile doğdukları anlamına gelmez. Birisinin daha 
yetenekli oluşu ile ilgili yetilerinin çok gelişmiş olduğu 
ile açıklanabilir. Dolayısı ile gelişmiş yetilerin meydana 
getireceği yetenek, söz konusu çocuğun beceri düzeyi 
daha yüksek hareketleri yapabilme sonucunu doğura-
caktır. 
Somutlarsak; 
temel teknik hareketler; beceridir. 
temel teknik hareketleri beceri düzeyinde yapabilme ye-
terliliği; yetenektir. 
temel teknik hareketleri beceri düzeyinde yapabilme ye-
terliliği olan yeteneği oluşturan özellikler ise yetidir. 
Örneğin; Mekan algısı bir yetidir. Mekan algısı saye-
sinde alanı kullanma yetenektir. Boş alan yaratma veya 
alanı geniş görme bir beceridir. 
O halde çocukları birbiri ile ilintili gelişim özellikleri 
açısından geliştirmek gerekir. 
Çocuklar bu doğrultuda yeti-yetenek ve beceri sarma-
lında ardışık bir gelişim izleme koşulu ile yaşayarak, ya-
parak, deneyerek öğrenecekleri eğitim ortamlarına 
sokmamız gerekmektedir. 
İsterseniz yetilere sadece başlık olarak bir bakalım; 
*Kinestetik ayrımlama (bedensel algı yolu ile ayırt 
etme) 
*Mekan oryantasyonu 
*Karmaşık tepki yetisi (Konuma, duruma göre hareket-
leri seçme, yenileme v.b) 
*Ritm yetisi 
*Denge yetisi 
Son söz:  
Günümüzde üstyapılarda profesyonel bir çok futbolcu-
nun temel teknik becerileri müsabaka içinde hızlı, 
amaca uygun, çok yönlü ve çok akıcı biçimde uygula-
yamıyor oluşlarının altında yatan onların taktik beceri-
lerdeki eksikleri kadar teknik becerileri edinme 
süreçlerinde yaşayamadıkları "yetilerinin yeteneğe dö-
nüşmesi eksiklikler ile" ilgilidir. Ve bu sorunun sonra-
dan giderilmesi ise pek mümkün değildir. 
 
Futbolda/Sporda Altyapı Eğitimi demek, futbola ilişkin 
nelerin, nasıl ve asıl olarak "ne zaman" öğretileceği ve 
öğrenileceği ile ilgili süreç demektir.  
"Futbol/Spor altyapı eğitim pedagojisi" demek; Çocuk-
ların gelişim sürecindeki "kritik dönemleri" ve durum-
ları dikkate alarak öğretimi sürdürebilmek demektir.

Adnan FİŞENK

SAHİPSİZ  
KAYALAR 

Ege denizinde Yunanistan alttan alta 
kendisine hiçbir şekilde ait olmayan 
uluslararası varyantta sahipsiz deniz 

içindeki kayacık, adacık va ada gibi yerleri 
kendine ait ilan etmeye devam ediyor. 
Uluslararası hukuka göre egemenliği iki 
devlet arasında olan yerlerin, tek taraflı ola-
rak Yunanistan tarafından el konulması son 
günlerde ciddi bir sorun haline gelmiştir.  
Yunanistan ege denizinde çok ve tehlikeli 
ciddi tacizler yapmaktadır.  
Buna karşın Türkiye her zamandaki gibi 
soğuk kanlılığını korumaktadır .  
Bu şu anlama gelmemelir Türkiye bu yapı-
lanları sadece seyrediyor, müdahale etmi-
yor. 
Türkiye, MGK ve Dışişleri nezdinde gere-
ğini yapmaktadır. 
Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de 
uluslararası hukuk kuralları içinde hareket 
etmesine rağmen, Yunanistan sırtını daya-
mış olduğu Amerika ve AB ülkelerinden al-
dığı her türlü destek ile her türlü 
yağmacılığına, aynı Kıbrıs da olduğu gibi 
bir oldu bitti ile hareket etmektedir.  
Ülkemizde yapılan iç siyaset bir kenara bı-
rakılarak bir ülke için Milli menfaat konula-
rının Ulusal çıkarların üzerinde olduğu 
gerçeğinden hareketle, Bu tür konularda 
tüm siyasi partilerin Milli meseleleri iç si-
yasi malzeme yapmaları yerine yek vücut 
olmaları zorunluluğu vardır. 
Osmanlının yıkılmasından sonra meydana 
gelen işgallerle birçok sahip olduğumuz 
yerler bişekilde elimizden çıkarken, bir o 
kadar yerlerde itilaflı bir şekilde kalmıştır. 
Kurtuluş savaşının kıt kaanat imkanlarla 
binbir zorluklarla yapılması, imkanların ol-
maması neticesinde kendimize ait olan bu 
yerler maalesef bu şekilde netleşmeden kal-
mıştır. Bu konuda bunun bir tezahürüdür. 
1914 yılından bu tarafa süre gelen egemen-
liğin devredilmemiş konuların başında 
gelen konulardandır, Ege denizindeki ada-
cık, kayacık konusudur.  
Türkiye haklı olarak kendisinin öz varlığı 
gördüğü bu yerleri, sinsi bir politika yürüten 
Yunanistanın işgalci ve yayılmacı tutumu 
israrı neticesinde, Türkiye konuya 1996 yı-
lında ciddi bir şekilde Akademik ve Hukuki 
bir şekilde Kardak sorunun patlaması ile el 
atmıştır işin önemini kavramıştır.  
Ege denizinde bulunan Ada, Adacık, Kaya, 
Kayacıkların Askeri kullanım dışında kulla-
nılması gerekirken, Yunanistan sürekli bu 
durumu ihlal ederek, bu yerleri silahlandır-
makta  ve asker bulundurmakta israr et-
mekte, asker yerleştirmeye devam 
etmektedir. Uluslararası hukuk nezdinde 
dolayısıyla biran önce bu durumun önüne 
acilen geçilecek önlemler alınmalıdır.  
Ege denizi içindeki Adalar, adacıklar, kaya-
lar ve kayacıklar için Yunanistan haddini 
aşmaya Türkiye'nin sabrını zorlamaya 
devam etmektedir. Bunun bir benzerini Ak-
denizde de yapmaktadır. Kendi karasularını 
artırmak adına ve karasularda bulunan eko-
nomik alanları kendi lehine çevirme çılgın-
lığı içindedir. Bu siyasi politikası 
neticesinde diğer bir ülkenin haklarına teca-
vüzü bir hak olarak görmekte ve gördür-
mekte gayreti içindedir. Kendisine yandaş 
ülkelerinde din birliği, mantelite birliği ile 
bu işi kolaylaştırmaktadır. 
Kara sahası 6 mil olan Yunanistan, Hava 
sahası söz konusu olduğunda bunu 10 mil 
ilan etmektedir. Oysaki Uluslararası hukuka 
göre kara sahası 6 mil olan bir ülkenin nor-
mal koşullarda hava iz düşümü de 6 mildir, 
yani Hava sahasıda 6 mildir, ama gelin gö-
rünki bu Yunanistan tarafından ret edil-
mekte ve hava sahasının 10 mil olduğunu 
Türkiye'ye dayatmaktadır ki bu kabul edile-
mez bir durumdur. Yunanistan'ın kurnazlığı 
sadece bununlada bitmiyor, dahası var, Ege 
denizin de kendisinin işgalinde bulunan 
adaları bahane ederek Türkiye'nin anakara 
karalar ile olan sınırlarınıda yok sayıyor, 
örnek Akdeniz de Türkiye'nin anakara sınır 
komşuları Mısır, Libya gibi ülkelerle ile 
bağlantısınıda yok sayıyor, Türkiye'yi Ege 
denizin de hapis etme çabasını aynı şekilde 
akdeniz de uygulamaya çalışıyor, yine 
Uluslar arası hukuka göre ülkelerin anaka-
ralar ile sınırlarını adalara sahip ülkeler ada-
larda ki haklarından dolayı bu bahanelerle 
engelleyemezler.  
Yani benim egemenliğimde anakıta ile 
senin aranda benim ada'm var dolayısıyla 
kara ve hava sahanlığı benim diyemezler, 
Türkiye için Akdeniz ve Ege denizinde du-
rumda aynı şekildedir.  
Türkiye bu varyasyonları sürekli boşa çıkar-
sada uluslararası arenada Yunanistan'a yan-
daş uluslararası hukuku hiçe sayan ülkelerin 
destek ve açıklamaları konuyu açmaza sü-
reklemekte, çok daha tehlikeli savaş gibi or-
tamlara kasıtlı sürüklemektedirler.  
Sonuç itibari ile Türkiye bu tuzaklara düş-
meden  dik bir duruş sergilemekte, aklın yo-
lunu seçmekte, gerektiği yer ve zeminlerde 
kararlı ve sert adımlar atmaktadır. 
Hep birlikte bundan sonraki gelişmeleri si-
yasi taktik ve manevraları, sonuçlarını, bir-
likte yaşayarak göreceğiz, şurası bir gerçek 
ki Türkiye gücü ve sayısı ne olursa olsun 
Yunanistan ve yandaşlarına pabuç bıraka-
cak gibi gözükmemektedir.



CEMİL KABZA  
 

Meriç ile Karasu arasında bulu-
nan ve Meriç, Rodop ve İs-
keçe illerinden oluşan 

bölgede, 1923 yılında imzalanan 
Lozan Barış Antlaşması ile bugün 
yaklaşık 150 bin Müslüman Türk ya-
şamaktadır. Batı Trakya Türkleri, Tür-
kiye ve Yunanistan arasında 
imzalanan nüfus mübadelesi hari-
cinde tutulmuş ve İstanbul Rumlarına 
karşılık olarak Yunanistan’da 
bırakılmıştır. Batı Trakya 
Türkleri 1923’ten 
günümüze kadar 
çok çeşitli evre-
lerden geçe-
rek, 
Yunanis-
tan’ın çe-
şitli 
asimilas-
yon politi-
kasına karşı 
verdikleri 
çetin mücadele-
ler sonucu ayakta 
kalabilmiştir. 31 yıllık 
Avrupa Birliği üyesi Yuna-
nistan’da yaşayan Batı Trakya Türk-
leri bugün, 1991’de ilan edilen 
“Yasalar Önünde Eşitlik“ politikası 
ışığında bazı temel vatandaşlık hakla-
rından kısmen istifade ederken, gerek 
ulusal, gerekse ikili ve uluslararası an-
tlaşma ve sözleşmelerle garanti altına 
alınan azınlık haklarından istifade 
edememektedir. Kısmen uygulanan 
“Yasalar Önünde Eşitlik“ politikası 
sayesinde Batı Trakya  Türkleri bugün 
gayrimenkul alım satımı, işyeri açma 
ruhsatı, özgürce seyahat etme, tarım 
makineleri satın alma ve kullanma, 
araba ve traktör ehliyeti alma, ev inşa 
ve tamir etme izinleri alma, taşınmaz 
mülk edinme ve kısıtlı kredi alma gibi 
temel vatandaşlık haklarından isti-
fade edebilmektedir. Ancak, gerek 
Lozan Barış Antlaşması, gerek Tür-
kiye ve Yunanistan arasında imzalan-
mış olan anlaşma ve protokoller, 
gerekse uluslararası insan ve azınlık 
hakları normlarına rağmen Batı 
Trakya Türkleri bugün temel azınlık 
haklarından hala istifade edememek-
tedir. 
Milli Kimliğin İnkârı ve Örgütlenme 
Özgürlüğü Yunanistan, azınlığın 
Türk  kimliğini inkâr etme politika-
sında bugün de ısrar etmektedir. Yu-
nanistan, Batı Trakya Türkleri’ni 
“Trakya Müslümanları“ olarak tanı-
makta ve Batı Trakya  Türkleri’nin 
milli kimliğini ret etmektedir. Lozan 
Barış Antlaşması’nın ve ardından im-
zalanan nüfus mübadelesi antlaşma-

sından sonraki dönemde, Batı 
Trakya’da kalan “Müslümanlar“ın 
Türklüğünden hiç bir devlet yetkilisi-
nin kuşkusu yoktu. Kaldı ki, nüfus 
mübadelesi Türkiye ile Yunanistan 
arasında yapılmış, Batı Trakya Türk-
leri ile İstanbul Rumları bundan hariç 
tutulmuştur. Yani İstanbul Rumlarına 
karşı, Batı Trakya Türkleri veya tersi... 
 
Azınlığın milli kimlik açısından en 
rahat dönemini 1954-1972 yılları ara-
sında yaşadığını söylemek mümkün. 

Hatta 1954’te çıkan 3065 
sayılı yasa ile Batı 

Trakya’daki 
bütün azınlık 

ilkokulların 
tabelala-
rında 
“Türk ilk-
okulu“ 
ifadesi yer 
alması 

mecbur 
edilmiştir. O 

dönemde ve-
rilen tüm ilk-

okul 
diplomalarında, karne-

lerde ve bütün resmi evrak-
larda bu ifade yer almıştı. Bu durum 
1972 yılına kadar devam eder. 1972’de 
çıkan 1109 sayılı kanun hükmünde 
kararname ile “Türk İlkokulu“ ifadesi 
yerine “Azınlık İlkokulu“ yazılması 
mecbur edilmiştir. 
Albaylar Cuntası’nın iktidarda ol-
duğu 1967-1974 döneminde demok-
rasi ve insan haklarından 
bahsetmenin mümkün olmadığını be-
lirtmekte fayda var. Bu dönemde rad-
yodan Türkçe haber dinlerken polis 
tarafından karakola götürülen ve dö-
vülen nice soydaş hala canlı şahittir. 
1974’te Cunta yönetimine 
karşı verilen özgür-
lük mücadelesi 
galip gelince, 
Yunanistan 7 
yıl sonra tek-
rar demok-
rasiye 
dönüş 
yaptı. 1974-
1981 yılları 
arasında Tür-
kiye ile Yuna-
nistan 
arasındaki ilişkile-
rin kötü olduğu dö-
nemdir. 1981’de Avrupa  
Birliği’ne tam üye olan Yunanistan’da 
özellikle azınlık hakları konusundaki 
olumsuzlukların düzeleceği umu-
dunu doğurmuştu. Ancak, azınlık 
1981-91 yılları arasında bir çok temel 
azınlık hakkını elinden kaybetmiştir. 

15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilan edil-
mesinden hemen sonra Yunan devleti 
azınlığa karşı bazı olumsuz uygula-
malar koymuş ve “Türk“ ve “Türkçe“ 
deyimlerin yasaklanmasını kararlaş-
tırmıştır. Nitekim dönemin Dışişleri 
Bakanı Yannis Kapsis, 16 Kasım 
1983’te Gümülcine Türk Genç-
ler Birliği, Batı Trakya 
Türk Öğretmenler 
Birliği ve İskeçe 
Türk Birliği 
isimli der-
neklerin ka-
patılmaları 
için mülki 
amirlerin 
harekete 
geçmesini 
istemiştir. 
Gümülcine ve 
İskeçe Valilileri, 
1984 yılında, isim-
lerinde “Türk“ sıfatı 
bulunduğu gerekçesiyle anı-
lan dernekleri kapatılması için mah-
kemeye müracaat etmişlerdir. 
 

TÜRK KÖKENLİ 
 
Yunan mahkemeleri, üyelerinin “Türk 
kökenli“ olduklarını belirtmeleri ve 
isimlerinde “Türk“ kelimesinin bu-
lunması gerekçisiyle 1936 yılında ku-
rulan Batı Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği, 1928 yılında kurulan Gümül-
cine Türk Gençler Birliği ve 1927 yı-

lında kurulan İskeçe Türk 
Birliği’nin kapatıl-

masına karar ver-
miştir. Karar 

1987 yılının 
sonunda ke-
sinleşmiş-
tir. 
1987 yı-
lında Yu-
nanistan 

Yargı-
tay’ının kara-

rıyla bir 
toplumun kimliği 

inkar edilmiş oldu. 
Batı Trakya Türkleri tarih-

leriyle eşdeğer olan kuruluşlarının 
Türk kelimesi nedeniyle kapatılma-
sını, Batı Trakya Türkleri’nin milli 
kimliğine indirilmiş bir darbe olarak 
kabul etmiş ve bu haksız uygulamaya 
büyük tepki göstermiştir. 29 Ocak 

1988’de Gümülcine’de düzenlenen 
yürüyüşe polis engellemelerine rağ-
men, binlerce soydaş gelmiş ve milli 
kimliğini tüm dünyaya haykırmıştır. 
Rahmetli Dr. Sadık Ahmet ve Gümül-
cine Müftüsü İbrahim Şerif bir seçim 
propaganda konuşmasında “Türküz“ 

dedikleri için 18’er ay hapis 
cezasına mahkûm edil-

mişler ve Selanik 
Diavata Hapis-

hanesi’ne 
gönderil-
mişlerdir. 
Devletin 
özellikle 
milli kim-
lik ve 
diğer azın-

lık hakları 
konusunda 

azınlığa yaptığı 
haksızlıklar, ulus-

lararası kamuoyunun 
dikkatini çekmiş, birçok 

uluslararası STK Batı Trakya Türkle-
riyle ilgili raporlar  yayınlamıştır. Bu 
gelişmenin ardından Yunanistan 
Mayıs 1991’de “Eşit Vatandaşlık ve 
Yasalar Önünde Eşitlik“ politikası 
ilan etmek zorunda kalmıştır. Yuka-
rıda da belirttiğim gibi, bu politikanın 
kısmen uygulanmasıyla azınlığın, va-
tandaşlık hakları konusunda kısmen 
rahat bir nefes aldığını söyleyebiliriz. 
Ancak, temel azınlık haklarının iadesi 
konusunda hiç bir ilerlemenin olma-
dığını bir kez daha tekrarlamak isti-
yorum. 
 

PAPANDREU DÖNEMİ 
 
1999 yılında Dışişleri Bakanı Papan-
dreu, Yunanistan’ın, en nihayet, ulu-
sal  azınlıklara ilişkin uluslararası 
düzeyde kabul görmüş normları uy-
gulayacağını ve milli kimlik hakkını 
tanıyacağını beyan etmişti. Ne var ki 
bu beyan bazı siyasi çevrelerde ve ba-
sında, bakan aleyhine olduğu kadar, 
Türk azınlık ile ilgili bu ilişkiyi savun-
maya cüret eden Sivil Toplum Kuru-
luşları (STK) aleyhine de yaygın bir 
tepkiye yol açmıştır. Bazı siyasiler 
“herkes kendisini istediği gibi belir-
leme hakkına sahiptir’’ açıklamalarını 
yaparken, milli kimlik açısından bi-
reysel tanımlamaya saygı duydukla-
rını ancak, grup tanımlamasına karşı 
olduklarını açıklamayı da ihmal etmi-
yorlar. Yani Yunanistan’da şu anda 
“Ben Türküm’’ diyebiliyorsunuz 
ancak, 20 kişi bir araya gelerek “Biz 
Türk’üz’’, bunun için de bir dernek 
çatısı altında birleşmek istiyoruz diye-
miyorsunuz.Yunanistan’ın gerek si-
yasi, gerekse diplomatik alanda 
tutum değişikliğine gitme eğiliminde 
olduğunu görüyoruz. Türkiye ile Yu-
nanistan arasında dostluk, barış ve iş-
birliği ilişkilerinin gün geçtikçe 
arttığını gözlemliyoruz. Türkiye’de 
özellikle son iki yılda İstanbul’daki 
Rum azınlığına yönelik çeşitli reform-
ların uygulandığını büyük bir ilgiyle 
izlemekteyiz. Batı Trakya Türkleri  
Yunanistan’dan da benzer uygulama-
lar beklemektedir. Kaldı ki, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin iyileşmesini ve 
her alanda gelişmesini en çok Batı 
Trakya Türkleri arzuluyor ve destekli-
yor. Siyasilerin ve diplomasi camiası-
nın daha iyi bir gelecek için atacakları 
samimi ve olumlu adımlar halk tara-
fından her zaman takdir görecektir. 
 
DEVAM EDECEK...
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İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki Yük-
sek Komiseri Stephen Lillie’nin, 
geçen hafta Yunanistan merkezli 

Kathimerini gazetesine verdiği samimi 
röportajda kullandığı kelimeler ve çiz-
diği “Kıbrıs Çözüm tablosu”, Batı dün-
yasının Kıbrıs, özde Doğu Akdeniz ile 
ilgili neler düşündüğünü koyuyor ortaya. 
 
İngiltere, Kıbrıs konusunda varılacak bir 
anlaşmanın illaki “uluslararası topluluk 
tarafından tek bir devlet” şeklinde bir 
çözüm olmasında ısrarlı. Batı dünyası-
nın, daha doğrusu son 300 yılın yayıl-
macı ve sömürgecilerinin yani 
emperyalistlerin istekleri, Kıbrıs sorunu-
nun, kendilerine bağlı ve kayıtsız koşul-
suz biat edecek tek devletli bir çözüm ile 
sonuçlanması.  
    
Kurulacak ve Batı tarafından onaylana-
cak, “tek egemenlik” görünümlü bu 
yapay devletin içte, Kıbrıs’ta asırlardır 
yaşayan iki halk arasında hangi siyasi 
dengelerle kurulduğu, yönetimde kimin 
ne kadar hakkının ve yetkisinin olacağı, 
kimin kimi idare edeceği çok önemli 
değil. 
 
İngiliz siyasetçi ve stratejistlerine göre 
“Dışta tek, içte iki devlet” tanımlaması 
yeni bir kavram değil. 1947 Lord Wins-
ter Planı, 1948 Sir Edward Jackson Ana-
yasası, 1955 Harold Macmillan 
Önerileri ve 1956 Lord Radcliffe Planı 
“Dışta tek olan ama içte iki halkın oluş-
turduğu, egemenlik, temsiliyet ve yöne-
timin iki halk tarafından paylaşıldığı” 
bir çözümü önermekteydi. (Ata Atun, 
Kıbrıs Planları, Hiperlik, 2021)   
 
Bütün bu planların, önerilerin ve anaya-
saların temelinde yatan, Kıbrıs’ta ba-
ğımsız bir devlet olsun, bütün dünya 
öyle zannetsin ama perde arkasında İn-
giltere’nin hakları kaybolmasın, İngil-
tere Kıbrıs üzerinde söz sahibi olsundu. 
 
Öyle de oldu. 1960 yılında bağımsızlığı 
Batı tarafından kabul gören Kıbrıs Cum-
huriyeti, gerçekte tam bir İngiliz sömür-
gesiydi. İngilizlerin eski sömürgelerini 
yönetmek için kurdukları “Ortak Refah 
Ülkeleri” nin bir parçası oldu. Tedavüle 
sürdüğü “Kıbrıs Lirası’nın karşılığı Lon-
dra Merkez Bankası’nda “Sterlin” ola-
rak teminat altındaydı. İngiliz malları 
Avrupa ve üçüncü ülke mallarına kı-
yasla ayrıcalıklı ve daha düşük bir güm-
rük tarifesi ile adaya girmekteydi. Sözde 
“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dış politikası 
da tamamen İngilizlerin istek ve strateji-
leri doğrultusundaydı.  
 
Yunanistan’ın, Kıbrıs adasını Yunanis-
tan sınırları içine almak için 15 Temmuz 
1974 günü gerçekleştirdiği askeri darbe, 
bölgedeki politik ve stratejik dengeleri-
nin alt üst olmasının başlangıcı oldu. İn-
gilizlerin 1834 yılından itibaren 
benimsedikleri ve yıllar içinde dantel 
gibi ince işçilikle ördükleri Doğu Akde-
niz politikalarının ve Ortadoğu strateji-
lerinin temelinden yıkılmasına yol açtı.      
 
Yunanistan’ın askeri darbesi sonrasında 
yıkılan ve lağvedilen “Kıbrıs Cumhuri-
yeti”ni garantör devlet olarak tekrar ha-
yata geçirmek için İngilizlerin bütün 
isteksizliğine rağmen 20 Temmuz 1974 
günü adaya askeri müdahale etmek zo-
runda kalan Türkiye, bölgede dengelerin 
temelinden, farklı esaslarla tekrardan 
kurulmasını zorunlu hale getirdi.  
 
21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde, 
ABD’nin, AB’nin ve İngilizlerin, diğer 
bir tanımlamayla, yayılmacı Batı’nın, 
eski gücünü kaybetmesi, Türkiye’nin 
bölgesel güç olması, Rusya ve Çin ile 
çıkar ve siyasi ilişkilerinin örtüşmesi ve 
en önemlisi de Doğu Akdeniz’deki 
enerji yatakları, yayılmacı Batı’yı, Kıb-
rıs adasını tek parça bir bütün olarak 
kontrol altına almak ve perde arkasından 
yönetmek için hareketlendirdi. 
 
İşte İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki 
Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin 
söylemek ve Türkiye ile KKTC’ye 
kabul ettirmek istediği de “İki ayrı dev-
leti kabul edemeyiz. Kabul edersek Tür-
kiye’nin Mavi Vatan doktrini 
gerçekleşir ve biz (yayılmacı Batı), 
Doğu Akdeniz’deki ve Adalar Deni-
zi’ndeki (Ege) haklarımızı kaybederiz.” 
 
Özetle, geçmişe ve başta İngilizler 
olmak üzere Batının stratejilerine baktı-
ğımız zaman Kıbrıs’ta “Eşit, egemen, si-
yaseten uluslararası tanınmış iki devlet” 
çözümünün dışındaki her önerinin Tür-
kiye ve KKTC’nin aleyhine olduğu/ola-
cağı açıktır.

Ata ATUN

İNGİLİZLERİN  
KIBRIS  

TUZAĞI

1

Batı Trakya 
Müslüman 
Türk Azınlığı
Batı Trakya 
Müslüman 
Türk Azınlığı
Batı Trakya 
Müslüman 
Türk Azınlığı
Batı Trakya 
Müslüman 
Türk Azınlığı
Batı Trakya 
Müslüman 
Türk Azınlığı
Batı Trakya 
Müslüman 
Türk Azınlığı
Meriç ile Karasu arasında bulunan ve 
Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden oluşan 
bölgede, 1923 yılında imzalanan Lozan 
Barış Antlaşması ile bugün yaklaşık 150 
bin Müslüman Türk yaşamaktadır ...
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Pamukkale Belediye 
Başkanı Avni Örki, 
Encümen Üyesi ola-

rak görev yaptığı Akde-
niz Belediyeler Birliği he-
yeti ile birlikte Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’ne gitti. Örki, çeşitli te-
mas ve ziyaretlerle birlik-
te Akdeniz Belediyeler 
Birliği ile Kıbrıs 
Türk Belediye-
ler Birliği 
arasında 
Belediye-
ler Arası 
İşbirliği - 
Kardeşlik 
Protokolü 
İmza Töre-
ni’ne de katıl-
dı.Akdeniz Bele-
diyeler Birliği heyeti bir 
dizi ziyaret ve temaslar 
için Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne gitti. Ak-
deniz Belediyeler Birliği 
Encümen Üyesi olarak 
görev yapan Pamukkale 
Belediye Başkanı Avni 
Örki de heyette yer aldı. 
Akdeniz Belediyeler Birli-
ği Başkanı Hakan Tütün-
cü başkanlığındaki heyet 
Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı 
Vekili ve Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Önder 
Sennaroğlu, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanı Kutlu Evren, Kıb-

rıs Türk Belediyeler Birli-
ği ve Güzelyurt Belediye 
Başkanı Mahmut Özçınar, 
Türkiye Cumhuriyeti Lef-
koşa Büyükelçisi Ömer 
Cihan ve KKTC Turizm 
ve Çevre Bakanlığı Müs-
teşarı Serhan Aktunç’u zi-
yaret etti. Yavru vatanda 
Akdeniz Belediyeler Birli-
ği ve Kıbrıs Türk Beledi-
yeler Birliği Belediyeler 
Arası “İşbirliği - Kardeş-

lik Protokolü” de im-
zalandı. KKTC 

Cumhurbaş-
kanı Ersin 

Tatar’ın 
video 
konfe-
rans ara-
cılığıyla 

katıldığı 
törende 

KKTC Başba-
kanı Ersan Saner, 

KKTC İçişleri Bakanı Kut-
lu Evren, KKTC Kültür ve 
Turizm Bakanı Fikri Ata-
oğlu ve Lefkoşa Büyükel-
çisi Ali Murat Başşehri de 
yer aldı. “İşbirliği-Kar-
deşlik Protokolü” Akde-
niz Belediyeler Birliği ve 
Kepez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü ile KTBB 
Başkanı Mahmut Özçınar 
tarafından imza altına 
alındı. Pamukkale Beledi-
ye Başkanı Avni Örki, En-
cümen Üyesi olduğu Ak-
deniz Belediyeler Birli-
ği’nin yavru vatan Kıbrıs 
temaslarında yer aldığını 
belirtti.
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Osmangazi Belediyesi’nin 
destekleriyle bu yıl 15’ncisi 
düzenlenen NAKEM Balkan 

Festivali’ne çok sayıda protokol 
mensubunun yanı sıra Namık Ke-
mal Spor Kulübü, Makedonya Ar-
navutluk Kosova Derneği, Tuna 
Folklor Eğitim Merkezi, Kumanova 

Yardımlaşma Derneği, Kosova Üs-
küp Derneği, Sırnıvır Türkleri Der-
neği, İnegöl Rumeli Derneği, Zafer 
Spor, Yıldız Folklor Derneği, Bursa 
Rumelililer Derneği, Kemerçeşme 
Derneği ve Kosova Kültür Koordi-
natörlüğü gibi sivil toplum kuru-
luşlarının idarecileri katıldı. Pande-
mi şartlarından dolayı bu yıl sadece 
gala gecesi olarak gerçekleşen festi-

val, Zafer Mahallesi otopark alanın-
da yapıldı. 3 bine yakın kişinin ka-
tıldığı gece NAKEM ekibinin göste-
risi ile başladı. Festivali, 2 yıl ara-
dan sonra tekrardan düzenledikleri 
için çok mutlu olduklarını ifade 
eden Namık Kemal Halkoyunları 
Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 
(NAKEM) Başkanı Celal Yalçın, ka-
tılan herkese teşekkür etti. (AA)

MUĞLA - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Muğla'nın Bodrum ilçesin-
de, Uluslararası Halikar-
nas Halk Dansları ve Mü-

zik Festivali başladı. ÇAFAD (Ça-
nakkale Folklor Araştırma Derne-
ği) tarafından Muğla İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün katkılarıy-
la gerçekleştirilen festivalde gala 
gecesi düzenlendi. Bodrum Kalesi 
Kuzey Hendeği'ndeki etkinliğe 
Ukrayna, Kuzey Makedonya ve 
Arnavutluk'tan, yurt içinden ise 
Muğla, Hatay, Çanakkale, Balıke-
sir'den ekipler katıldı. 

BAŞKAN ÖRKİ 
KKTC’DEYDİ

Selçuk’ta bir  
göç hikayesi 
ELVEDA  
MAKEDONYA

H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Yazar Semra Yeşil, “Elveda 
Makedonya Bir Göç Hikâye-
si” adlı kitabıyla Selçuk Be-

lediyesi, Efes Kent Belleği’nde 
okurlarıyla buluştu. Semra Yeşil, 
Efes Selçuk’un büyüklerinden, Ma-
kedonya’dan göç eden Ümmet Var-
dar’ın hikâyesinden esinlenerek 
yazdığı kitabını Efes Selçuklulara 
anlattı. Makedon kültürüne dair iz-
lerin de bulunduğu kitaba dair dü-
zenlenen söyleşiye Ümmet Vardar 
da katıldı. Ümmet Vardar katılım-
cılara Makedonya Üsküp’te başla-
yıp Efes Selçuk’ta sona eren bir hi-
kâyesinden önemli kesitler anlattı. 
Söyleşinin sona ermesinin ardın-
dan Semra Yeşil okurları için “El-
veda Makedonya Bir Göç Hikâye-
si” kitabını okurları için imzaladı. 

Bursa'da Namık Kemal Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin (NAKEM) 
geleneksel olarak düzenlediği NAKEM Balkan Festivali gala gecesi ile sona erdi

Muğla’da Halk Dansları ve Müzik Festivali gerçekleşti

Vahap DABAKAN

2008-2013  
YILLARINDA 

DOLAR NEDEN 
YÜKSELMEDİ? 

Daha önceki yazılarımda da 
yazdığım gibi ekonomist 
değilim. Gazeteci olarak 

uzman dostlarımdan öğrendiklerimi 
yazıyorum. Ekonomi konularında 
hata yapıyorsam da Ekonomi 
Muhabirleri Derneği Başkanı Murat 
Demircan, beni uyarmasından hiçbir 
zaman gocunmam, memnun olu-
rum…  
       2008 yılında 1,3 TL seviyesinde 
olan ABD doları yaklaşık 5 yıl 
boyunca 2 TL'nin altında seyred-
erken, 2013 yılında Türkiye'de siyasi 
çalkantılar nedeniyle yükselmeye 
başlamıştı. Risklerin artığı dönem-
lerde döviz girişleri azalır. Dövizdeki 
girişler azalırsa döviz kurları yük-
selir. Kurlar yükselince de enflasyon 
artar ve bununla beraber enflasyon 
artar faizler yükselir…  
       Jeopolitik riskler var iken 
ekonomik tahminler yapmak zordur. 
Ancak bazı tahminler yapılır ki o 
pozisyonda biz değiliz. 
Bulunduğumuz coğrafya çok değerli. 
Bundan dolayı ekonomiyi genel 
olarak düşünmeliyiz makroekonomik 
rakamlar yanında, jeopolitik riskleri 
de beraberinde değerlendirmeliyiz. 
Bütçe açıkları, cari açıklar, döviz 
kurları, enflasyon, faizler, CDS prim-
leri, dış yatırımcılar, özel sektörün 
dış borçları, ülke kredi derece-
lendirme notları, işsizlik rakamları, 
jeopolitik riskler, merkez bankası 
rezervleri gibi etkenler üzerinden 
hareket edilmektedir. Tüm bunların 
sonuçlarının birleşimi ile dövizdeki 
pozisyonlar ortaya çıkmaktadır…  
       Her şeyin başı güven vermek. 
Dünyada özellikle eğer yabancı 
yatırımcılar size güvenmez ise gelip 
yatırım yapmaz; çünkü herhangi bir 
sıkıntı anında, geldikleri ülkede 
kendilerini haklı göstermek için ya 
da kendi haklarını aramak için 
yanlarında olmalarını bekler.  
Cari açık önemli ihracat ve ithalat 
dengesi önemli çünkü döviz eksikliği 
teoride az olan değerlidir mantığı ile 
döviz kurlarını yukarı yönlü harekete 
geçirir. En büyük gider enerji 
harcamaları ondan dolayı doğal gaz 
ve petrol önemli kendi kendimize 
yetecek olursak çok büyük avantajlar 
elde edip cari açığı kısa bir sürede 
dengeleriz…  
       Girdi maliyetleri dövizle birlikte 
yükseldi pahalılık geldi ve talepler 
azaldı. Büyük enflasyon artışları eski 
günleri aratır oldu eskiden 5 tane 
aldığınız bir ürünü artık 3 tane ala-
biliyorsunuz…  
       Türkiye enerji tüketimine çok 
fazla gider yazıyor. 20 yılda yaklaşık 
1 trilyon dolar gider yazdı. 
Karadeniz ve Doğu Akdeniz 
doğalgaz ve petrol rezervleri olsa, 
Türkiye’nin cari açığı bırakın dış 
borcu bile kalmazdı. Yüksek miktar-
da döviz girdisi olurdu. Döviz girdi-
leri çoğaldıkça faizi devamlı 
artırmak zorunda kalmayız ve cari 
açık diye bir şey de kalmaz. Bundan 
dolayı diğer ülkelere dünyadaki 
yatırımları da artırarak, ekonominin 
daha da güçlenmesi GSMH olarak da 
çok zengin bir ülke durumuna geli-
riz…  
       Dünyada belli bir finansal sis-
tem vardır ve o sistem içerisinde 
oyuncu olarak kurallar bellidir. Aynı 
anda hem ucuz faiz hem de döviz 
kurunu düşük tutmak şu anki sis-
temde maalesef mümkün değildir. 
Zaten bu belli bir süre denendi ama 
mevcut sistemde işlemedi. 
Sistemdeki kural her ne kadar aley-
himize de olsa faizi yükseltmek ve 
döviz kurlarını düşürmek yönünde 
ilerliyor...   
       Sistemde bunu aşmak için 
kaynağa ihtiyaç var; o zaman sisteme 
sen bir kenara geç diyebilirdik ama 
kaynakta sınırlı, pandemi süreci ve 
ekonomik daralmalar da devam ediy-
or…  
       2008-2013 yıllarında durum tam 
olarak bir şekilde dengede gitti; 2008 
küresel kriz dönemi ile dünyadaki 
ekonomilerdeki sıkıntılar ve 
gelişmeler bunun yanında 
Türkiye’nin makroekonomik 
politikaları ve duruşu ile 5 yıllık 
süreç istikrarlı bir şekilde yönetildi 
ve dolarda aşırı dalgalanmalar mey-
dana gelmedi… 

PİRİNCİN TAŞLARI

vahapdabakan@gmail.com
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İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

İstanbul Havalimanı, dünya ha-
vacılık sektörünün en prestijli 
yayınları arasında gösterilen 

"2021 Air Transport Awards Ödül-
leri"nde, "Yılın Havalimanı" ödü-
lüne layık görüldü. İstanbul 
Havalimanı İşletmecisi İGA'dan ya-
pılan açıklamaya göre, İstanbul Ha-
valimanı, uluslararası arenada 
ödüller kazanmaya devam ediyor. 
Sık seyahat eden, dünyadaki hava-
limanları konusunda görüşlerine 
başvurulan, yolculuk ve konaklama 
fırsatlarını deneyimleyen tüketici-
lere ulaşan Air Transport News'in, 
her yıl düzenlediği 2021 Air Trans-
port Awards Ödülü’nün bu yılki 

kazananı İstanbul Havalimanı oldu. 
İstanbul Havalimanı'nın "Yılın Ha-
valimanı" seçildiği ödül töreninde 
"Yılın Hava Yolu Şirketi" Qatar 
Hava Yolları, "Yılın Lideri" ödülüne 
de ACI World Genel Direktörü Luis 
Felipe de Oliviera layık görüldü. 
Ödülü, Yunanistan’ın başkenti Ati-

na'da gerçekleştirilen "Summer 
Aviation Forum"da İGA Havali-
manı Planlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı 
Polat aldı. Polat, korona virüs salgı-
nına rağmen operasyonlarına so-
runsuz bir şekilde devam etmeyi 
başardıklarını ifade etti. (AA)

İmtiyaz Sahibi Rifat SAİT
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sevilay SAİT

YÖNETİM YERİ: 171 Sok. Kemalpaşa Mah. Aras Villaları 19/B  
Menderes - İZMİR 

TEL: 0 506 417 22 00 
BAS KI TA Rİ Hİ: 27 Eylül 2021 
BAS KI: İhlâs Gazetecilik A.Ş. 

ADRES: Fatih Mah. 1199 Sk. No:1/7  
Sarnıç Gaziemir-İZMİR  TEL: 0232 483 96 60 

www.bal kan gun lu gu.com-in fo@bal kan gun lu gu.com 
Kö şe ya zı la rı nın so rum lu lu ğu ya za rı na ait tir. Yıl lık abo ne be de li  

700 TL olup ulusal ve ulus la ra ra s› abo ne ler için  
pos ta üc re ti ila ve olu nur. 

 
 

Bu gazete AA abonesidir 
YA YIN  TÜ RÜ: YAYGIN SÜ RE Lİ YA YIN

YAYIN KURULU

SEVİLAY SAİT 
KORAY BAŞOL 

İSMET TOPALOĞLU  
NAZ‹F MANDACI 
SOKOL BRAHAJ 

BALKAN DEVLEN 
ŞARIK CİBO 
ATA ATUN 

İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER 
KUTLU KARANİ 

BİLGİ İŞLEM 
RAMAZAN GÖKSU

TEMSİLCİLİKLER

DIŞ TEMSİLCİLİKLER
ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ 
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU 
KOSOVA Süleyman ÇESKO 
ROMANYA Erkan ERUYSAL 
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU 
KKTC Mehmet ALDEMİR 
KOSOVA-SIRBİSTAN-MAKEDONYA 
İsmail Cemalettin Demir-

SAMSUN Turhan AKŞEN 
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ 
MANİSA Ersin AKBAŞ 
ANTALYA Kenan KURTEŞ 
İSTANBUL Berka Sude SAİT 
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU 
ANKARA Adnan FİŞENK

balkangunlugu - balkangunlugu balkangunlugugazetesi - 

Whatsapp ihbar hattı: 0506 333 19 66

GAZETEMİZİN		
ANDROİD		

UYGULAMASINI		
İNDİREBİLİRSİNİZ

BURSA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, kendisine 
nezaket ziyaretinde bulu-

nan Rumelili Yönetici Sanayici ve 
İşadamları Derneği (RUMELİSİ-
AD) Başkanı Zarif Alp ve yönetim 
kurulu üyelerini, Panorama 1326 
Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı. 
Dündar, Bursa iş dünyasında çok 
önemli bir yere sahip olan RUME-
LİSİAD’ın aynı zamanda Balkan 
coğrafyası ile ülkemiz arasında 
köprü olma gibi çok önemli bir 
misyonu başarıyla yürüttüğünü 
ifade etti. 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 
müzeyi gezen RUMELİSİAD Baş-
kanı Zarif Alp, Panorama 1326 
Bursa Fetih Müzesi’nin Bursa tu-

rizmi için çok önemli bir kazanım 
olduğunu ifade etti. Osmangazi 
Belediyesi’nin çalışmalarını yakın-
dan takip ettiklerini ifade eden 
Alp, “Son yıllarda hayata geçirdiği 
projelerle sadece Osmangazi değil, 
Bursa ve ülkemiz için çok başarılı 
çalışmalara imza attıklarını biliyo-
ruz. Bugün gezip görme fırsatı bul-
duğumuz Panorama 1326 Bursa 
Fetih Müzesi de, mimarisi başta ol-
mak üzere sadece Bursa değil ülke 
turizmi için de çok önemli bir ka-
zanım. Bursa’yı ziyaret eden yerli 
ve yabancı turistlerin mutlaka ge-
zip görmeleri gereken bir yer ol-
muş. İnsanı, bir anda 695 yıl önce-
sine götürüyor. Zamanda yolculuk 
yaparmış gibi, tarihî bir yolculuğa 
çıkartıyor. Ben, bu eserin Bursa’ya 
kazandırılmasında emeği geçen 
başta Osmangazi Belediye Başka-

nımız Mustafa Dündar ve ekibine 
çok teşekkür ediyorum” dedi. 
Osmangazi Belediye Başkanı Mus-
tafa Dündar da göreve geldikleri 
ilk günden itibaren klasik beledi-
yecilik anlayışının dışında, vatan-
daşın ihtiyaç duyduğu her alanda 
çalışma yaptıklarını söyledi. Pano-
rama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin 
Bursa’ya kazandırılmış bir eser ol-
duğuna vurgu yapan Başkan Dün-
dar, “Panoramik müzemiz, Bur-
sa’nın tarih turizmi aksının üzerin-
de yer alıyor. Müzeyi ziyaret ede-
rek Bursa’nın 1326 yılındaki fethi-
ne tanıklık eden konuklar, buradan 
çıktıktan sonra yürüme mesafesin-
de Kayhan, Uzun Çarşı, Kapalı 
Çarşı ve Ulucami ve hanlar bölge-
sini ziyaret edip, yaya olarak Top-
hane ve Hisar bölgesine ulaşabili-
yor” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kendisine nezaket ziyaretinde bulu-
nan Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) Başkanı Zarif 
Alp ve yönetim kurulu üyelerini, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı

RUMELiSiAD yönetiminden  
Panoramik Müze’ye yoğun ilgi

ANKARA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Ziraat Bankası ve Ankara Üni-
versitesi arasında, finans sek-
törüne yön veren insan gücü-

nün yetiştirilmesi amacıyla önemli 
bir iş birliğine imza atıldı. Ziraat 
Bankası Genel Müdürü Alpaslan 
Çakar ve Ankara Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Necdet Ünüvar tara-
fından imzalanan protokol kapsa-
mında, sektörde bir marka haline 
gelmiş olan Ziraat Bankası Bankacı-
lık Okulu’ndaki eğitim içeriği An-
kara Üniversitesi’nin katkılarıyla 
revize edilecek, finans alanında ye-
ni araştırmalar yapılarak, hem me-
zun olacak öğrencilere hem de Zi-
raat Bankası’nda göreve başlayacak 
çalışanlara eğitimler verilecek.  
Okul, Ziraat Bankası’nın yanı sıra 
tüm bankacılık sektörü için de in-
san kaynağı yetiştirmeye devam 
edecek. Ziraat Bankası Genel Mü-
dürü Alpaslan Çakar “Hayata ge-
çirdiğimiz iş birliği ile 100 yıla yak-
laşan Ziraat Bankası Bankacılık 
Okulu geleneği, Uluslararası Finans 
Merkezi vizyonu doğrultusunda, 
daha da güçlenecek. Bu proje ile 
akademik dünya ve iş dünyası ara-
sında köprü kuran örnek bir ortak 
çalışma modeli oluşturmayı ümit 

ediyoruz. Bu doğrultuda verilecek 
eğitimin öğrencilerimizin yetkinlik-
lerine büyük katkılar sağlayacağını 
düşünüyoruz. Tam rekabetin oldu-
ğu Bankacılık sektöründe yeni tek-
nolojiler ile birlikte değişimler çok 
hızlı yaşanmaktadır. Kurumları bü-
yüten ve geleceğe taşıyan ana un-
sur, yeniliklere kendini adapte ede-
bilme hızıdır. Bankacılık okulu öğ-
rencilerimiz, ekonomi, finans ve 

bankacılık alanında yetişmiş, yenili-
ğe açık, güncel teknoloji ve uygula-
malara hızla adapte olan, iletişimi 
güçlü profesyoneller olarak, Banka-
mızı geleceğe taşıyacak ve rekabet-
te en önemli gücümüz olacak. Bu 
güç birlikteliğinden ötürü Ankara 
Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar ve katkıları 
olan değerli hocalarımıza teşekkür-
lerimi sunuyorum” dedi.

Ziraat Bankası ve A.Ü’den 
finansal eğitim iş birliği...

İstanbul Havalimanı "Yılın Havalimanı" 
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev 
bir yılda iki sefer parlamento çalışmalarını 
fesh etti. 46. parlamento feshinden sonra 

Cumhurbaşkanı Radev erken seçim tarihini 14 
Kasım tarihi olarak belirledi. Parlamento ise daha 
önce aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı seçimleri ya-
pılmasını karar almıştı. Cumhurbaşkanı Radev 11 
Temmuz seçimleri sonrası hükümet kurulamadı-
ğından dolayı geçici teknokrat hükümeti kur-
muştu. Aynı hükümet üç bakanın 
değiştirilmesiyle devam etmekte. 14 Kasım’da 
gerçekleşecek olan seçimler Başbakan Stefan 
Yanev 18 bakandan oluşan kabine ülkeyi seçim-
lere hazırlayarak göreve devam edecek.     
       Ekonomi Bakanı Kiril Petkov’un yerine Da-
niela Vasileva getirildi. Maliye Bakanı Asen Va-
silev’in yerini Valeri Velçev alacak. Ulaştırma 
Bakanı Georgi Todorov’un yerine Hristo Alek-
siev görev yapacak. Eski bakanlardan Petkov İle 
Vasilev erken seçimlere kendilerinin hazırlaya-
cakları siyasi proje ile katılmaları beklenmekte. 
Cumhurbaşkanı Radev geçici teknokrat hüküme-
tin oligarşi özlü iktidar modeli sosyal sistemlerde 
yolsuzluklarla karşı karşıya kaldıklarını belirti. 
        Bulgaristan bu yıl üçüncü kez seçime gide-
cek. 11 Temmuz’da gerçekleşen parlamento se-
çimleri sonrası hükümet kurulamamıştı. Radev’in 
de aday olduğu cumhurbaşkanı seçimlerinden 14 
Kasım’da ilk turda kesin sonuç alınamasza ikinci 
tur seçimler 21 Kasım’da yapılacak. Böylece Bul-
garistan erken parlamento seçimleri ile cumhur-
başkanı seçimleri de 14 Kasım 2021 yılında aynı 
günde yapılacak. 
        14 Kasım’da gerçekleşecek olan seçimlerde 
tabloda değişiklikler pek beklenmemekte. Siyasi 
yorumcular ve araştırma şirketlerine göre GERB 
partisinin birinci sırada yer alması tahmin edili-
yor. Türklerin çoğunluğu tarafından oluşturulan 
HÖH, son seçimlerde 48 bin oy kaybederek bir 
milletvekili eksilerek 29 milletvekili çıkarabil-
mişti. HÖH yönetiminin ülkede yaşayan Türkle-
rin ve Müslümanların beklentilerini yerine 
getirmek için milletvekili listelerinde nasıl deği-
şiklik yapacakları merak konusu. Hükümet kurma 
görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Radev, HÖH ha-
reketi başkanı Mustafa Karadayı’ya; senin anava-
tanın neresi vatandaşlar arası nefret ayrımcılık 
içeren ırkçı sorusu Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde HÖH yönetiminin tavrını değiştirecek mi?   
  7 Eylül – Ekim 2021 yılı Bulgaristan Cumhuri-
yeti nüfus konut sayımı yapılacak. Baş müftülük 
nüfus sayımı Yüksek İslam Şurası bildirisi yayın-
ladı. Bildiride Bulgaristan’da yaşayan Müslüman-
ların nüfus sayımında din hanesinde Müslüman 
olarak belirlenmesini istemekte. Baş müftülüğün 
devlet tarafından belirlenecek bütçe nüfus sayı-
mında Müslüman hanesinde belirlenen sayı etkili 
olacak.   
      Bulgaristan’da Türkler ve kendilerini Türk 
olarak tanımlayanlar ülke nüfusunun yüzde 
onunu aşmakta. Nüfus sayımında Türk ve Müslü-
man olarak kayda geçildiğinde Bulgar devleti ta-
rafından Türklere azınlık statüsü verilmemesi için 
bahaneler üretemeyecek. Bulgaristan devleti ana-
yasasında Türk azınlığı olarak kayda geçerek 
Türk ve Müslüman olarak yaşamaları garanti al-
tına alınmış olacaktır. Bu sebeple Bulgaristan’da 
yaşayan Türkler ve Müslümanlar nüfus sayımına 
eksiksiz katılmalıdırlar.  

Mustafa KÖKMEN

SOÇİ ’DE  
KRİTİK  
ZİRVE

New York’ta açılışı yapılan Türk Evi 
sonrası BM genel kurulunda konu-
şan  Cumhurbaşkanımız kritik nok-

talara değindi. Tam anlamıyla uzun süredir 
ABD ile çeşitli krizler yaşadığımız bu dö-
nemde, BM kürsüsünden tüm dünyaya net 
bir tavır sergilendi. Bu bağlamda Paris an-
laşması ve İklim krizine değinildi. Doğu 
Türkistan meselesi ilk defa net bir şekilde 
öne sürüldü. Akabinde ise her fırsatta dile 
getirdiğimiz “Dünya 5’ten büyüktür” du-
ruşu ile tüm dünyaya bir hatırlatma ya-
pıldı. ABD ile uzun soluklu ilişkilerimiz 
yakın tarihte anlamsız manevra ve yollara 
sapmaktadır. S-400 meselesi, ABD’nin 
Terör örgütlerine açık desteği, F-35 mese-
lesi, sözde Ermeni meselesinin tanınması 
gibi son dönemde sık sık gündeme gelen 
krizler bölgede stratejik ittifak olarak belir-
tilen Türkiye – ABD söylemini, şimdilerde 
yalnızca NATO Müttefiki olarak nitelendi-
rilir duruma gelmiştir. Ancak ABD ile asıl 
sorun Doğu Akdeniz’de ve Ege’de Türki-
ye’nin duruşudur. ABD, Ege’de Yunanis-
tan’ dan askeri üsler istemekte ve bir 
anlamda Ege’yi kendi denizi haline dönüş-
türmek istemektedir. Türkiye ABD’nin bo-
şalttığı alanlarda bir küresel aktör gibi 
davranması ve ilerlemesi kuşkusuz ki 
ABD’yi kızdırmıştır.  Libya’da, Kara-
bağ’da, Doğu Akdeniz’de ve Suriye’de 
Türkiye kritik oyunlar kurmaktadır. Dola-
yısıyla, ABD kendi elleriyle cumhuriyet 
döneminden bu yana sıkı müttefiki olan 
Türkiye’yi Rusya’ya doğru yöneltmekte-
dir.  
 
Soçi’deki kritik Putin – Erdoğan görüş-
mesi 29 Ekim’de gerçekleşecek. Bu zirve 
yakın tarihimizin en önemli gelişmelerin-
den biri olacaktır.  Öncelikle ABD’nin Su-
riye’den çıkması ve sonrasında oluşan 
düzlemde Rusya, Türkiye ve İran’ın böl-
gede barışı sağlama planı işleyecek gibi 
görünmemektedir. Öncelikle Türkiye’nin 
bu konuda hazırlıklı olması gerekmektedir. 
Putin’in bu konudaki tavrı nettir. Putin 
pragmatik, çıkarları doğrultusunda hareket 
etmekte ve Türk – Amerikan ilişkilerin-
deki şekillenmeye bağlı Rusya tavır sergi-
lemektedir. İdlib’te Rusya Esed ile olan 
birlikteliğini her geçen gün daha da arttır-
maktadır. Son olarak geçtiğimiz günlerde 
Esed Putin’i ziyaret etmiş ve Suriye’de iz-
lenecek olan politika belirlenmiştir. Türk 
askerinin bölgede terör örgütleri ve müca-
delesi bir yana Esed ve Rusya’nın da iki-
yüzlü politikasına maruz kalması bölgede 
Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik tutum ve 
davranışlar olarak görülmektedir. Putin ile 
görüşülecek bir diğer önemli mevzu ise 
Afganistan Meselesi hakkında nasıl bir yol 
izleneceği üzerine olacaktır. ABD’nin 20 
yıl sonra başarısız olarak Afganistan’dan 
çıkması Rusya’yı kuşkusuz ki çok sevin-
dirdi. Bu anlamda Orta Asya bölgesinde 
ABD’nin yeni stratejik üslere ihtiyacı var-
dır. Rusya’nın ve Çin’in arka bahçesi gibi 
olan Orta Asya bölgesinde ABD’ye yer 
yoktur.  Soçi Zirvesi dolayısıyla ABD kız-
gın durumda. Türkiye’nin Rusya ile her 
geçen gün daha da yakınlaşması ABD’yi 
derinden etkilemiş ve ABD’nin tutarsız 
yönelimler içerisine girmesine neden ol-
muştur. ABD yakın dönemde bir çok yerde 
kaybetti. Suriye’de, Afganistan’da, Çin ile 
ekonomik kavgasında, Orta Asya’da başa-
rısız oldu. Elbette tüm bunlar ABD’nin 
davranışlarını etkilemektedir. Uluslararası 
konjonktür ABD açısından son derece han-
dikap içerisindedir. Sayın Cumhurbaşkanı-
mız BM genel kurulunda Kırım’ın Rusya 
tarafından ilhak edilmesini asla kabul et-
meyeceğimizi belirtti. Bu ifadeye cevap 
Rusya’dan hemen gelmişti. Türkiye’nin bu 
açıklaması bizi üzmüştür, ancak biz Tür-
kiye ile olan iş birliğimizi geliştireceği-
mize inanıyoruz cevabını veren Rusya, 
Kırım konusunda Türkiye’nin fikrini de-
ğiştirmeye yönelik politikasını sürdürmek-
tedir. Bu bağlamda 29 Ekim’deki Soçi 
Zirvesi yeni dönemi başlatmış olacaktır. 
Türkiye 14 Haziran ABD ile olan zirvesi 
sonrası ikinci kritik zirve ile küresel aktör-
lerin görüşmeden, müzakere etmeden hare-
ket edemeyeceği bir konuma gelmiştir. 
Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin yeri ve 
rolü büyüktür.

BİR YILDA  
3. SEÇİM
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Ellerinde soykırım yapıldığına dair “geçerli” bir 
kanıt ve mahkeme kararı bulunmadığı halde 
her yıl 24 Nisan’da Türkiye aleyhinde  yürüt-

tükleri kampanyayı sürdürmekten asla vazgeçmeyen 
ERMENİLERİN YALANLARINA yeter artık, di-
yoruz... 
1877-1878 Rus Savaşında Osmanlı’nın Balkanlar’da 
ve Kafkaslarda çok büyük kayıplara uğraması üze-
rine, Ermeni vatandaşlarımız, Rus başkumandanı 
Grandük Nikola’yı kutlamışlar ve “ERMENİSTAN 
KURULMASI” için talepte bulunup, sorunun ilk 
adımlarını atmışlardı. 
19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupalılar’ın 
gayr-ı müslim teba üzerindeki kışkırtıcı faaliyetlerine 
kanan Ermeniler, düşmanca bir tavır almaya ve çeşitli 
isyanlar çıkarmaya başladılar.(1) 
Ermeni meselesi, Ermenilerin değil, Osmanlı İmpara-
torluğunda çıkarları çatışan İngiltere ve Rusya’nın da-
vası olarak ortaya çıkmıştır.(2)  Osmanlı 
Ermenilerinin arkasında sadece Rusya değil, İngil-
tere, Fransa, Almanya, İtalya vardır. (3) 
Gerçekte ise, Birinci Dünya Harbinde, Osmanlı İm-
paratorluğu Orduları doğu cephesinde bir yandan Rus 
Ordusunun saldırılarını durdurmaya çalışırken cephe 
gerisinde Ermeni çeteciler, ele geçirdikleri yerlerin 
kendilerine verileceği ve bağımsız bir Ermenistan ku-
rulacağı hayaliyle vatandaşı bulundukları Osmanlı 
devletini arkadan vurmakta ve isyan etmekteydi-
ler.(4) 
I.nci Dünya Savaşı sırasında Ordunun ikmal ve iaşe-
sini  temin edebilmek ve cephe gerisinin emniyetini 
sağlamak amacıyla, Rus Ordusunu destekleyen za-
rarlı eylemleri ve yerli halka karşı yaptıkları zulüm ve 
katliamlar yüzünden Ermeniler, Osmanlı yöneticileri 
tarafından, uzak bölgelere (güneydoğuda Suriye böl-
gesine gönderilmişlerdir. 
Ermenilerin bölge dışına (Suriye)  gönderilmeleri sı-
rasında yol boyunca yaşanan sorunlar, zamanla günü-
müz Türkiye’sini köşeye sıkıştırmak maksadıyla 
hedef alan bir suçlama sebebi haline getirilmiştir. 
Ermeniler tarafından masum Türk halkının kanına 
bulaşmış kirli elleriyle yarattıkları vaşet, tam anla-
mıyla gerçek soykırım olmasına rağmen dünya ka-
muoyu her zaman görmezden gelmeyi tercih ettiler. 
Aksine, suçlarına rağmen çifte standartlı davranmış 
ve olmayan bir şeyi varmış gibi göstererek tüm dün-
yada adice bir iftira kampanyasına dönüştürmüşlerdir. 
Son dönemde bölücü terör örgütü sempatizanlarıyla 
uzantıları olan bir siyasi parti de Ermenilerle aynı 
safta yer alarak bu iftira korosuna katılmışlardır. 
1914-1918 yılları arasında ayaklanmalar sonucunda 
halklar arasında çıkan çatışmalarda Doğu Anadolu ve 
Kafkasya’dan 1 milyon 200 bin Müslüman göçmen 
durumuna düşmüş. 1 milyon Kafkasya Müslümanla-
rı’ndan Anadolu’ya gelen 130 bin sivil hayatını kay-
betmiştir. Yolda salgın hastalık, açlık, sefalet ve 
Ermeni çeteleri yüzünden kırılanlar tahmini olarak 
eklendiğinde ölü miktarı 2,5–3 milyon Müslüman 
Türk arasında değişmektedir.(5) 
1915 olayını gündeme getiren herkes öncelikle bu 
gerçeği göz önünde bulundurmalıdır. Esas soykırım, 
Ermeni çeteleri tarafından bölgede yaşayan savunma-
sız Türk ve Müslümanlara yapılmıştır ama bugün öl-
dürülen o masumların ne adı anılmakta, ne de hakları 
savunulmaktadır!!! 
Devlet tarafından tehcir için kanun çıkarılmış, göç 
edecek Ermenilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 
çeşitli yasal önlemler alınmıştır. Ancak savaş şartları, 
Kürt çetelerinin saldırıları, salgın hastalıklar ve kıtlık 
nedeniyle çok sayıda Ermeni yolda hayatını kaybet-
miştir. Bu kayıpların 100 bin civarında olduğu sanıl-
maktadır. Türk araştırmacılardan bu rakamı 400 bine 
kadar çıkaran olmuştur. Ancak Ermeni Diasporası ve 
Ermenistan bu rakamı 600 binden 2,5 milyona kadar 
geniş bir yelpazede yorumlamaktadır. (O dönemde 
Ermeni nüfusu, Ermeni Kilisesi kayıtlarına göre dahi 
2,5 milyon yoktu. Osmanlı arşivlerine göre bu dö-
nemde Ermeni nüfusunun 1-1,5 arasında olduğu ve 
nüfusun hiçbir vilayette çoğunluğu oluşturmadığı gö-
rülmektedir. Ayrıca bazı bölgelerdeki Ermeni halk 
tehcire tabi olmamıştır. Trabzon, Elazığ, ve daha bir 
çok bölgedeki Ermeniler örnek olarak verilebilir.) 
Tehcirden sonra ortamın sakinleşmesi ile birlikte bir 
kısım Ermeni tebanın tekrar geri döndüğü de bilin-
mektedir.(6) 
Tehcir kararı kapsamında gerçekleştirilen sevk ve 
iskan faaliyetleri 25 Kasım 1915’te vilayetlere gönde-
rilen bir emirle geçici olarak durduruldu, 15 Mart 
1916 tarihinde ise genel bir emir ile tehcirin tamamen 
sona erdiği bildirildi. Bu esnada henüz iskan edilecek-
leri bölgelere ulaşmamış Ermenilerin bulundukları 
yerde yerleştirilmelerine karar verildi. Bununla bera-
ber, tehcir kararının yürürlükten kaldırılması süreci-
nin hemen ve sorunsuz bir şekilde uygulanmaya 
başlandığını söylemek de mümkün gözükmemekte-
dir. Hükümet, 1915 Ağustos’unun sonlarından itiba-
ren bu kararı birçok defa yinelemek durumunda 
kalmıştır. Geri dönüş yolunda olan Ermenilere kolay-
lık gösterilmesi, ihtiyaçlarının mümkün olduğunca 
karşılanması, can ve mal güvenliklerinin sağlanması 
ve yolculukları için tren tesis edilmesi yolundaki tali-
matların resmî belgelerde yer aldığını biliyoruz. Buna 
ek olarak emlak ve arazilerin iadesi, yetim çocukların 
veli veya cemaatlere teslim edilmesi, din değiştiren-
lerden isteyenlerin eski dinlerine dönmesi gibi konu-
larda da adımlar atılmış gözüküyor.(7) 
Ermeni Patrikhanesi’nin 1921 tarihli kayıtlarına göre 
644 bin 900 Ermeni evlerine geri döndü; fakat Er-
meni araştırmacıların çalışmalarına baktığımızda bu 
geri dönüşlerden hemen hiç bahsedilmediğini, tehcir 
esnasında Ermeni toplumunun neredeyse tamamen 
yok edildiği görüşünün hakim olduğunu görüyo-
ruz.(8) 
Bu durumda asıl amacın, “üzüm yemek değil bağcı 
dövmek” olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü soykırım 
yalanıyla Türkiye’yi köşeye sıkıştırıp, 4T ile ifade 
edilen, TANITIM-TANINMA-TAZMİNAT ve 
TOPRAK talepleri gündeme gelecektir. 
Plan bellidir, uluslararası camianın yanında Türk 
halkı da kandırılmaya çalışılmaktadır. Uyuma ey va-
tandaşım, gelecek nesillerimizi de töhmet altında bı-
rakmak üzere başımıza çorap örülmektedir. 
  
K   A  Y  N  A  K........................: 
(1)    www.akintarih.com 
(2)    GÜRBÜZ C., Milli Mücadelede Develi ve Eme-
niler, Ankara Başvuru kitapları dizisi, 1996, s.13 
(3)    ŞİMŞİR B.N.Ermeni meselesi; 1774-2005, An-
kara, Bilgi Kitabevi 
(4)    www.balkanlar.net 
(5)    www.wikipedia.org  
(6)    www.turkcebilgi.com 
(7)    www.ermenisorunu.gen.tr 
(8)    www.ermenisorunu.gen.tr
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Günümüzde aileler ekonomik ve sosyal şartlarına 
göre aile düzenini kurar ve kendi deneyim tecrü-
belerine göre hayatlarının planlamalarını yaparlar. 

Bunu yaparken de kendi yetişme imkan ve şartlarından et-
kilenirler ve ona göre de çocuklarını yetiştirmeye çalışır-
lar. Hayallerinde “Benim çocuğum en iyi yere gelmeli, en 
iyisi olmalı” fikri vardır. 

Çocukların istedikleri her şeyi alarak sevinçlerini yok 
ettik. 

         Psikologlara göre, ailelerin  “ben yaşamadım, çocu-
ğum yaşasın” düşüncesiyle hareket ederek çocuğun her is-
tediğini yapmaları, mutsuz, doyumsuz bireylerin 
yetişmesine yol açmaktadır. 

Sağlıklı bireylerin yetişmesi için ailelerin yap-
tıklarıyla sözleri arasında paralellik olması gereklidir, 
anne-babaların çocukluk yıllarında yaşayamadıkları şeyle-
rin(imkanların) ve duygularının etkisinde kalarak hatalı 
davranabilmektedirler. Çocuğun her istediğini yapmaları 
doyumsuzluğa sürükleyebilmektedir. “Çocuklarınızın 
mutlu olmasını her anne baba gibi tabi ki bizlerde isteriz 
ve onun bazı şeylerden (ihtiyaçlarından) mahrum kalma-
sını istemeyiz. Bizlerde çocukların yaşındayken hayali-
mizdeki yeni ayakkabı, çizmeyi ya da oyuncak bebek ya 
da arabayı alamadıysak, babamız veya annemiz bize çok 
sarılmadıysa, özel bir okulda okuyamadıysak ya da pazara 
gittiğimizde istediğimiz her şeyi alamadıysak… Bu gibi 
eksikliklerin onun hayatında da olmamasını ister ve bu 
düşünceyle hareket ederiz. Ancak gayet masum gibi görü-
nen ‘Ben yaşayamadım, çocuğum yaşasın, hiçbir şeyden 
eksik kalmasın’ anlayışı, “ciddi davranış bozukluklarına 
sebebiyet vermektedir”. 

“Her zaman her istediği yapılan çocuk mutsuz, doyum-
suz, huzursuz olur. Neyden nasıl mutlu olacağını da tam 
olarak kestiremez. Çünkü daha elindekinin kıymetini an-
lamadan başka bir oyuncak ve istek önüne gelir. Fakat 
ondan da diğerleri gibi çabuk bıkar. Sonra, ‘Ben senin ya-
şındayken bir tane arabayı zor buluyordum sen neden kıy-
met bilmiyorsun, teşekkür etmiyorsun çocuğum’ dersiniz. 
Eğer elindeki var olanların değerini bilmeyi öğreti yoluna 
gitmezsek bu böyle devam eder. 

Üzülmelerine hiç fırsat vermeyerek empati duygula-
rını yok ettik. 

      Çocukların her ağladığında ağlamasına üzülüp her is-
tediğini yaptığınızda, oyun oynarken oyunu bittiğinde siz-
ler çok yorgun olduğunuzu söylemenize rağmen 
oyuncaklarını toplamayıp siz topladığınızda ve dersleri 
varken dersini yapmayıp “sonra yaparım” deyip bilgisa-
yarın başından kaldıramadığınızda, okula gitmesi gerekir-
ken “sıkıldım” diyerek okula gitmeyerek, gezmesine izin 
verdiğinizde, sınavında başarısız olduğunda “sonra halle-
derim” deyip, müdahale etmediğinizde sonuçlar karşı-
sında yine sizler daha fazla üzülürsünüz. Aslında kendi 
yaşı ve fiziki gücüne göre yapması gerekenleri yapması 
sağlanmalı ve sorumluluklar verilmelidir. Bu onun özgü-
venini artıracak sorumluluk duygusu kazandıracaktır. 

 Sıkılmalarına izin vermeyerek hayal güçlerini yok 
ettik. 

Çocuklar her sıkıldım dediğinde muhakkak bunu bir 
görev veya sorumluluk olarak kabul eder müdahale ederiz 
uğraşlar buluruz teknolojik imkanlardan yararlanarak 
önüne imkanlar sunarız (tablet, bilgisayar, pahalı oyun-
caklar, gibi.)aslında bazen çocukların sıkılmaları onların 
hayal güçlerinin gelişmesine katkı sağlar bizler ebeveyn-
ler olarak kitap okuyup onların da okumasını ve resim 
yapmasını hatta karikatür yapmasını teşvik eder isek onla-
rın hayal kurma yeteneklerini daha da güçlendiririz. 

Çocuğun yanında sürekli okulu ve öğretmenleri çekiş-
tirerek öğretmene saygılarını yok ettik. 

      Bazen farkın da olmadan veya bilerek hislerimizle ha-
reket ederek çocuğun yanında okulu veya öğretmenler 
hakkında eleştirel konuşarak “öğretmen çok sertmiş”, “sı-
nıflar ve tuvaletler çok pismiş” gibi konuşarak çocuğun 
olumsuz duygulara kapılmasına öğretmenine saygısının 
azalmasına okulunu sevmemesine neden olduk farkında 
olmadan. Aslında merak ve düşüncelerimizi hatta sorun 
ve sorularımızın karşılığını kaynağından öğrenmeli ve 
çözmeliyiz. Öğretmen ve idareden çocuğun sağlıklı eği-
timi için. 

Daha okula başlamadan ellerine tablet ve akıllı telefon 
vererek akran iletişimini yok ettik. 

        Çocuklar okula başlamadan önce okul çağına kadar 
öncelikle ailesini tanıma ve öğrenme evresini geçirir bu 
çocuğun kişisel gelişimi için en önemli evredir. Fakat 
daha bu evrede anneler veya bakıcılar başka işleri de ol-
duğu veya ağlamalarını susturabilmek belki de teknoloji 
de öğrensin diye çocukların ellerine tablet ve akıllı tele-
fonları vererek anne ile iletişimini keserek annesinden öğ-
renmesi gereken temel bilgi ve ilgiyi kestik. Ayrıca 
akranlarıyla oyun oynaması ve sosyalleşmesi gerekirken 
onu ekranlara bağlayıp bu iletişimi kestik. 

 Çocuğu beşikte bakıcıya teslim ederek annelik rolünü 
yok ettik. 

         Çağımızda günün şartlarına göre özellikle çalışan an-
neler çocuk bakımını bakıcıya bırakarak hatta bazı aileler 
yabancı dil öğrensin diye yabancı bakıcıya teslim ederek 
annelik rolünü devretmişlerdir. Çocukların özellikle be-
beklik çağında annesinin sevgi ve ilgisine çok ihtiyacı var-
dır adeta onunla beslenirler. Her ülkenin kendine has 
kendi kültürü vardır. Özellikle bebeklik çağında çocuklar 
bunu anneden öğrenir bu nedenle yabancı bakıcı tercihi 
doğru değildir. Çocukların daha sağlıklı gelişimi için ön-
celikle anne bakımı tercih edilmeli eğer mecburi ise bi-
rinci derece akraba ”Anneanne, Babaanne gibi.” 
Büyüklerimiz tercih edilmelidir. 

Çocukları okuldan kulübe, kulüpten etüde, etütten 
özel derse koşturarak aile hayatını yok ettik. 

            Çocuklarımızı günün şartları gereği bir bakıma da 
mükemmeliyetçi olduğumuz için iyi eğitim alması çok iyi 
yerlere gelebilmesi amacıyla dershanelere verdik, Okul-
dan kurslara, özel derslere ve etütler arası koşturarak aile 
hayatını yok ettik ve aile ile zaman geçirmesine engel 
olduk her şeyden önce kendisine zaman ayırmasını bulun-
duğu yaşı yaşamasına yaşıtları ile eğlenip sosyalleşmesini 
hayattan zevk almasını engelledik belki mecburiyetten 
belki de farkında olmadan. 

Çocuğumuzun her anını sosyal medyada paylaşarak 
mahremiyet duygusunu yok ettik.  

           Günümüzde bireyler yeni evlendiğinde özelikle ilk 
çocuklarına kavuşmanın heyecanıyla çevre yakın arkadaş 
ve uzak akrabalarına duyurabilmek için kendi düşüncele-
rine göre mutluğunu paylaşmak adına çocuklarının hatta 
bebeklerinin her anını fotoğraflayıp hatta kamera çekimi 
yapıp sosyal medyada sık sık paylaşırlar. Aslında her ne 
kadar doğru görünse bile bir o kadarda yanlıştır. Çünkü 
çocuklarda bir bireydir onların da mahremiyet duyguları 
vardır. Onlardan izin alma ihtiyacı duymuyorsunuz diye 
bu size onların her anını paylaşma hakkını vermez. Unut-
mayalım ki çocuklarında bir mahrem hayatı vardır. Siz 
mutluluğunuzu paylaştınız ya paylaşamayanlar? 

Sonuç? 

Galiba biz çocuk eğitiminde işleri bayağı yok ettik. 

FULYA OMAÇ  
 

Türkiye’de ünlü iş insanlarının 
ve usta balıkçıların buluşma et-
kinliklerinden biri olan ‘Tuna 

Masters’ serisinin ikinci ayağı “Tuna 
Masters Alaçatı” açık deniz balık avı 
turnuvası bu yıl 9-12 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenirken, yakalanan 
dev orkinoslar, kılıçbalığı, denize sa-
lınan 5 bin yavru balık ve ödül töre-
ninde kimin şampiyon olacağı 
heyecanıyla tamamlandı. Alaçatı’da 
bu yıl 15.’nci kez düzenlenen tur-
nuva, Teos’la birlikte 21.’nci defa 
sportif balıkçılık tutkunlarını deniz ve 
devasa balıklarla buluşturdu. ‘Tuna 
Masters’ serisinin hem Alaçatı hem de 
Teos’da gerçekleşen yarışlarında bu 
yıl ilk kez 70 kilo civarında yakala-
nan kılıçbalıkları her iki turnuvaya da 
damga vurdu. Türkiye sularında bu 
büyüklükteki ölçülere az rastlanma-
sından dolayı, yakalanması da zor 
olan kılıçbalıklarına ilgi oldukça faz-
laydı. 
Açık deniz sportif balık avının Türki-
ye’deki duayenlerinden olan dünya-
nın birçok yerinde uluslararası 
turnuvalara katılmış Murat İyriboz ve 
Uluslararası Spor Balıkçılık Federas-
yonu IGFA (International Game Fish 
Association) Türkiye Temsilcisi Elvio 
Pennetti tarafından organize edilen 
‘Tuna Masters’ serisinin ikinci ayağı 
olan ‘Tuna Masters Alaçatı’da, 
60 tekne en büyük balığı 
yakalamak için mü-
cadele verdi. Tur-
nuva sonunda bu 
yılın şampiyon-
ları ‘En Büyük 
Balık’ katego-
risinde Stafu 
teknesi ekibi, 
‘En Fazla 
Balık’ kategori-
sinde Friendship 
teknesi ekibi oldu. 
Altın Kemer bu yıl da el 
değiştirirken, Veloce teknesi 
ekibi ‘Tuna Masters of the Year Altın 
Kemeri’n yeni sahibi oldu. Veloce 
aynı zamanda ‘En Fazla Balık’ kate-
gorisinde de üçüncülüğü göğüsledi. 
 

10 BİN YAVRU BALIK  
 
Turnuvanın ilk ayağı ‘Tuna Masters 
Teos’ta bu yıl ilk kez Akdeniz Su 
Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim 
Enstitüsü katkılarıyla ‘1 yakalıyoruz 
1000 salıyoruz” sloganı ile yaklaşık 
25 gram ağırlığındaki 5 bin yavru çi-
pura balığı doğaya saygı duruşu nite-
liğinde Teos Marina içinde denize 
salınmıştı. ‘Tuna Masters’ serisinin 
ikinci ayağı olan Tuna Masters Alaça-
tı’da da 5 bin çipura balık yavrusu 
Enstitü Müdürü Serkan Erkan’ın hi-
mayesinde Port Alaçatı Marina içinde 
denize salındı. Yavru balıkları yine 

yaşları 8-12 civarı çocuklar kovalarla 
denize bırakırken, bir taraftan eğlendi 
bir taraftan da doğa bilinçlerini geliş-
tirdiler. ‘Tuna Masters’ serisinin iki 
ayağında toplam 10 bin yavru balık 
denize bırakılmış oldu. Özellikle ba-
lıkların tartıya getirilişi ve ödül töreni 
büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi. 
 

DOĞDUĞUMUZ YER 
 

Turnuva organizatörle-
rinden Murat İyri-

boz sahnede 
yaptığı konuş-
mada, Port 
Alaçatı Ma-
rina turnuva-
mızın 
doğduğu yer, 

burası bizim 
evimiz ve burada 

olmayı çok seviyo-
ruz, bu turnuva da 

bizim değil, sizlerin. Biz 
sizin adınıza düzenliyoruz her 

sene. Önümüzdeki yıl yine hep bir-
likte burada ve Teos’da buluşmak 
üzere, katılan tüm ekiplere, bizlere 
destek veren tüm sponsorlarımıza çok 
teşekkür ediyoruz” dedi. 
Port Alçatı Marina’nın ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen ve kısa za-
manda Avrupa’nın en büyük 
balıkçılık yarışmaların-
dan biri olan turnuva-
nın son gün 
yarışlarında tutu-
lan balıklar Port 
Alaçatı Marina 
turnuva alanına 
getirilerek tar-
tıldı. Balıklar 
boy, ağırlık ve 
genişlik kriterle-
rine göre hakem he-
yeti tarafından 

değerlendirildi. Orkinoslar ile kılıçba-
lıklarının farklı puanlarla değerlendi-
rildiği Tuna Masters Alaçatı Devler 
Ligi'nde Hakem Heyeti’nin kararını 
açıklamasının ardından ödül törenine 
geçildi. 
 

ALTIN KEMER  
VELOCE’UN 

  
2019’da başlayan uygulama ile Tuna 
Masters Teos ve Tuna Masters Alaçatı 
yarışlarının toplam değerlendirmesi 
sonucunda genel klasman galibi olan 
ekibe ‘Tuna Masters of the Year Altın 
Kemeri’ verilmeye başlanmış, bu 
ödülün ilk sahibi Fes Fish ekibi ol-
muştu. Geçtiğimiz yıl ise Tuna Mas-
ters Teos 2020 yarışlarından 683 puan 
toplayan turnuvanın müdavimlerin-
den SHAMU teknesi ekibi, Tuna 
Masters Alaçatı’dan da topladığı 1096 
puan ile 1679 puana ulaşarak “Tuna 
Masters of the Year” 2020 Altın Ke-
meri’nin yeni sahibi olmuştu. Kemeri 
bir yıl boyunca taşıyan ekip, Altın 
Kemer’i yeni sahipleri Veloce ekibine 
teslim etti. Çağlar Akan, Fadıl Zan-
dar, Cihan Okay ve İbrahim Sön-
mez’den oluşan Veloce teknesi ekibi 
Tuna Masters serisinin Tuna Masters 
Teos ayağında yakaladıkları 187 cm 
boyundaki 120 cm çapındaki 95 kilo 

900 gram gelen bluefin ile 
turnuvanın ‘En Büyük 

Balık kategorisinin 
şampiyonu olmuş-

lardı. Ekibe ödül-
lerini bitcicom 
yetkilisi Yaprak 
Gökçe takdim 
etti. Veloce ta-
kımı, bir yıl bo-

yunca 
şampiyonluk keme-

rini taşıyacak.

KKTC’den geldiler 
şampiyon oldular
ÖÖ 'Tuna Masters Alaçatı’ sportif balık avı turnuvasına Kıbrıs’tan katılan FriendShip teknesi 
ekibi yakaladıkları 179 cm boyunda 63 kilo 400 gram gelen kılıçbalığı ile “En Fazla Balık” 
kategorisinde, Stafu ekibi de yakaladıkları 64.6 kiloluk bluefin ile ‘En Büyük Balık’ kate-
gorisinde şampiyonluğu elde ettiler. “Altın Kemer”in yeni sahibi ise Veloce ekibi oldu
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 “Soydaş öğrencilere  
kapılarımız açık…”

Türkiye’de, Balkanlar ve Batı Trakya’dan en fazla öğrenciye 
ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi, ilk misafirlerini ağırladı
EDİRNE 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yı-
lında Trakya Üniversitesini 
kazanan ve kesin kayıt işlem-

lerini tamamlamak üzere Batı 
Trakya’dan Edirne’ye gelen İske-
çeli öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Er-
han Tabakoğlu ve üniversite yöne-
ticileri ile bir araya geldi. www.ha-
berler.com’a göre; Türkiye’de yük-
seköğretim alanında uluslararası 
öğrenciler için çekim ve cazibe 
merkezi olma yolunda önemli bir 
ilerleme kaydeden ve Balkanlar 
başta olmak üzere 80 farklı ülke-
den binlerce uluslararası öğrenciye 
ev sahipliği yapan Trakya Üniver-
sitesi, Batı Trakya’dan gelen öğ-
rencilerini ağırladı. 2021-2022 Eği-
tim-Öğretim yılında yurt dışından 

öğrenci kabulü ile Trakya Üniver-
sitesinin farklı bölümlerine yerle-
şen çok sayıda İskeçeli öğ-
renci, kesin kayıt iş-
lemlerini tamamla-
mak ve üniversi-
tenin açtığı 
Türkçe Yeterli-
lik Sınavı’na 
girmek için 
Trakya Üni-
versitesi’ne 
geldi. Dış İliş-
kiler Uygula-
ma ve Araştır-
ma Merkezi 
önünde toplanan 
Batı Trakyalı öğ-
rencileri, Rektör Prof. 
Dr. Erhan Tabakoğlu ile 
birlikte Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Murat Türkyılmaz, Öğrenci İş-

leri Daire Başkanı Türker Tüküç 
ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi çalışanları 
karşıladı. Oldukça sa-

mimi ve sohbet ha-
vasında gerçekle-

şen buluşma, 
çay ve simit 
ikramıyla 
başladı. Öğ-
rencilerle tek 
tek tanışarak 
kazandıkları 
bölüm ve 

okullar hak-
kında bir süre 

sohbet eden Rek-
tör Prof. Dr. Erhan 

Tabakoğlu, yeni eği-
tim-öğretim yılının hayır-

lı olması temennisinde bulunarak, 
başarılar diledi.

Damla Selin TOMRU

İnsanın değil insanlığın doğuşu-
na ev sahipliği yapan topraklar 
ülkemizde. Mezopotamya’nın 

Bereketli Hilal olarak adlandırılan 
bölgesindeki Şanlıurfa şehrimizin 
sınırları içinde yer alıyorlar. 90’lı 
yıllarda kazı çalışmalarına başlanan 
Göbeklitepe, yeni binyılın ilk yılla-
rına damgasını vurdu. Tarih kitap-
larındaki bilgileri yeniden düzenle-
ten Göbeklitepe bulunduğumuz 
zaman diliminden 12.000 yıl önce-
sine uzanıyordu. Geçtiğimiz hafta 
ise Göbeklitepe’nin tek olmadığı 
bilgisi tüm dünyayla paylaşıldı. 
 
Özellikle geçtiğimiz yıl 
Karahantepe, Göbeklitepe’nin kar-
deşi olarak lanse edilmişti. 
Göbeklitepe ile aynı dönemden ya 
da daha eski bir dönemden günü-
müze kadar geldiği belirlenen 
Karahantepe’deki ilk buluntular da 
yapılan basın töreninde dünyayla 
paylaşıldı.. İnsan başlı heykeller, 
falluslu özel bir yapı gibi dönemin 
insanlarının teknik bilgisi ve inanç 
sistemine dair şaşırtıcı ipuçları 
veren bu yapıdaki çalışmalar 
devam etmekte. Henüz yolun 
başındayken bu denli ilginç keşifle-
re olanak sağlayan yapı, ilerleyen 
dönemlerde kim bilir ne gibi bilgi-
leri gün ışığına taşıyacak. 
 
Gürcütepe, Sayburç, Çakmaktepe, 
Sefertepe, Yeni Mahalle Höyüğü, 
Ayanlar, Yoğunburç, Harbetsuvan, 
Kurt Tepesi ve Taşlıtepe’de de 
çalışmalar başladı. Böylelikle ana 
ve ara istasyonlarla bütünü görebi-
leceğimiz bir alan oluşturuldu. 
Teknolojik bakımdan çok daha 
fakir olduğunu düşündüğümüz 
dönem insanlarının sahip oldukları 
bilgi ve becerilerin hafife alınma-
yacağını, aksine hayranlık uyandı-
rarak günümüz ekipmanlarıyla böy-
lesine büyük ve özel ölçümlemeler-
le yapılmış yapıların inşaasının 
günümüzde bile ne denli zor oldu-
ğunu bize göstermesi bence o 
dönemde yaşayan atalarımızı ne 
kadar hafife aldığımızın da bir gös-
tergesi.  
 
“Geçmişini bilmeyen geleceğine 
yön veremez” diyen Ata’mızın 
izinde geçmişe doğru çıktığımız bu 
yolculuk belki de ülkemizi bambaş-
ka bir seviyeye taşıyacak. Bu 
anlamda geçmişimizi sahiplenme-
miz doğru şekilde aktarmamız çok 
kıymetli.  
 
Bu çok özel 12 tepeye Taş Tepeler 
adı verilmiş ancak ben bu tepelerin 
manasının çok daha derin olduğunu 
düşünüyorum. Bence medeniyetin 
ilk adımlarının atıldığı, tarım ve 
hayvancılığın başladığı bu yerler 
Kadim Tepeler olarak anılmalı.  
 
Ilginçtir ki bu yıl Teknofest yani 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali ile Taş Tepeler’in dünya 
tanıtımı aynı haftaya denk geldi. 
Geçmiş ve gelecek bir kez daha 
buluştu hatta ikisinin birbirinden 
ayrılmaz parçalar olduğu bir kez 
daha görüldü. İlhamı ve mirası geç-
mişten alıp, hayalleri gelecekle 
buluşturmak… Göbeklitepe bulun-
madan önce nasıl ki o dönemdeki 
insanların böyle devasa yapılar 
inşaa edemeyeceği, insanlık tarihi-
nin bu kadar eski zamanlara gide-
meyeceği düşünülüyorduysa bir 
zamanlar teknoloji, uzay ve havacı-
lık alanlarında da şu anda var olan 
projelerin mümkün olduğu öngö-
rülmüyordu. Belki de insanlık tari-
hi geçmişe ve geleceğe doğru 
genişledikçe, şu anda imkansız 
diye nitelendirilen pek çok ihtima-
lin de pekala uygun olduğu görüle-
cek. İşte bu nedenle umutlar ve 
hayallerden asla vazgeçilmemeli. 
Doğru anda tüm tohumların yeşere-
ceğine inanmaya devam etmeli.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com

H.MERKEZ 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Türkiye'nin Yunanistan, Su-
riye ve İran sınırlarındaki 
hudut karakollarından ge-

tirilen bayraklar, sergilenmek 
üzere Dokuz Eylül Üniversitesi 
(DEÜ) Bayrakbilim ve Türk Bay-
rakları Müzesi’ne teslim edildi. 
Üniversiteden yapılan açıklama-
ya göre, Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı, Yunanistan sınırındaki 
Pazarkule ve Sancaktar, Suriye 
sınırındaki Topraktutan ve İran 
sınırındaki Bülent Aydın hudut 
karakollarında dalgalanan Türk 
bayraklarını sergilenmek üzere 
DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bay-
rakları Müzesine emanet etti. 
Açıklamada görüşlerine yer veri-
len DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nük-
het Hotar, sınırın sıfır noktasın-
dan gelen şanlı bayrakları hak et-
tiği şekilde koruyacaklarını söy-
ledi. Türkiye'de ilk olma özelliği 
taşıyan DEÜ Bayrakbilim ve 
Türk Bayrakları Müzesinin her 
geçen gün yeni bağışlarla zen-
ginleştiğini aktaran Hotar, "Kara 

Kuvvetleri Komutanlığımız Tür-
kiye'nin dört bir yanında sınırın 
sıfır noktasında şerefle dalgala-
nan şanlı Türk bayraklarını ser-
gilenmek üzere müzemize ema-
net etti. Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığımıza teşekkür ediyor, biz-
lere emanet edilen ay yıldızlı 
bayraklarımızı hak ettiği şekilde 
koruyacağımızın sözünü veriyo-
ruz." ifadelerini kullandı. Bay-
rakbilim ve Türk Bayrakları Mü-

zesine bir bağış da DEÜ İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi emekli 
öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan 
Gülerman'dan geldi. Bir dönem 
hocalığını da yaptığı DEÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziya-
ret eden Prof. Dr. Gülerman, 
1950'de Çanakkale’de kendisinin 
bulduğu, 1922'de bölgedeki kah-
raman Türk askerleri tarafından 
kullanıldığı tahmin edilen sün-
güyü müzeye bağışladı. (AA)

EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan Rumeli Türkleri Konfede-
rasyonu (BRTK) Genel Başkan 
Yardımcısı Zürfettin Hacıoğlu, 

1821'de Mora Yarımadası'nda başlayan 
Yunan isyanı sırasında bölgedeki Türk-
lerin yaşadıklarını ülke çapında çeşitli 
etkinliklerle anlatacaklarını bildirdi. Ha-
cıoğlu, BRTK Edirne Şubesi'nde gazete-
cilere yaptığı açıklamada, Mora'da yaşa-
nanların bir insanlık trajedisi olduğunu 
vurguladı.İsyan boyunca bölgede yaşa-
yan Türk köylerinin yağmalandığını ve 
binlerce kişinin katledildiğini dile geti-
ren Hacıoğlu, şunları söyledi: "Mora'da 
başlayan, Rum azınlığın yaşadığı diğer 
bölgelere yayılan ayaklanmalar esnasın-
da, silahlı Yunan çeteler tarafından Mo-
ra, Orta Yunanistan ve Ege adalarında 
yaşayan Türklere yönelik birçok katliam 

gerçekleştirilmiştir. Yunan isyancıları ta-
rafından 23 Eylül 1821'de ele geçirilen 
Tripoliçe'de 30 binden fazla Türk katle-
dilmiştir. Yunan isyanı boyunca Mo-
ra'daki Türkler sadece ölümle değil açlık 
ve esaret ile de karşı karşıya kalmışlar-
dır. Türklerin yanı sıra Mora'da yaşayan 
Osmanlı Yahudileri de Rum mezalimin-
den etkilenmiş, kuşatmalar esnasında 
yaşanan kıtlık, sefalet ve yağmalar nede-
niyle hayatlarını kaybetmişlerdir." Mo-
ra'da yaşananların unutulmaması ama-
cıyla ileriki günlerde ülke çapında etkin-
likler düzenleyeceklerini vurgulayan 
Hacıoğlu, "Etkinliklerimiz, yaşananların 
unutulmaması için paneller ve konfe-
ranslar şeklinde olacak. Ayrıca anma 
programlarıyla mevlitlerle şehitlerimizi 
anacağız, programları Konfederasyonu-
muza bağlı temsilciliklerin bulunduğu 
48 kentte gerçekleştireceğiz." dedi.(AA)

Sınırda dalgalanan bayraklar  
Türk Bayrakları Müzesi’nde 

Başkan Hacıoğlu Mora'yı anlatacak

KADİM  
TEPELER VE  

TEKNOFEST…

Yeşil̇ Düşünce Derneği ̇Yeşil̇ Eko-
nomi ̇Çalışma Grubu’nun yaptığı  
çalışmaya göre;  Atmosfer gittikçe 

ısınıyor ve iklim her geçen yıl değişiyor. 
Gezegendeki sekiz milyon türün bir milyo-
nu yok olma riski altında. Ormanlar ve ok-
yanuslar kirleniyor ve yok ediliyor. 

11 Aralık 2019 tarihli “Avrupa Yeşil Muta-
bakatı – EU Green Deal”, iklim ve çevrey-
le ilgili zorluklarla mücadele konusunda 
Avrupa Birliği’nin (AB) önceki taahhütle-
rini daha geniş ve daha etkili bir şekilde 
yeniden düzenlemeyi amaçlayan bir yol 
haritasıdır. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı, bu zorluklara 
bir cevap niteliğindedir. 2050 yılına kadar 
AB’yi net sera gazı emisyonlarının olmadı-
ğı ve ekonomik büyümenin kaynak kulla-
nımından ayrıştırıldığı modern, açısından 
verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip 
adil ve müreffeh bir topluma kaynak dön-
üştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stra-
tejisidir. 

AB doğal sermayesini koruyup geliştirir-
ken, aynı zamanda vatandaşların sağlığını 
ve refahını çevre kaynaklı risk ve etkiler-
den korumayı da amaçlamaktadır. Bu geçiş 
adil ve kapsayıcı olmalıdır. Geçiş, insanları 
ilk sıraya koymalı ve en büyük zorluklarla 
karşılaşacak bölgelere, sanayilere ve işçile-
re dikkat etmelidir. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı önemli bir değişi-
me neden olacağından, politikaların iş ya-
raması ve kabul edilmesi için bu geçiş sü-
recinde aktif halk katılımı ve güven çok 
önemlidir. Ulusal, bölgesel ve yerel yöne-
timler, sivil toplum kuruluşları (STK), AB 
kurumları ve danışma organları ile yakın 
bir şekilde çalışan endüstriler ile tüm ke-
simlerden vatandaşları bir araya getirmek 
için yeni bir anlaşmaya ihtiyaç vardır. 

AB, ekonomisini ve toplumunu daha sür-
dürülebilir bir hedefe yönlendirebilecek 
kolektif yeteneğe sahiptir. İklim ve çevre 
önlemleri, tüketicinin korunması ve işçi 
hakları konularında küresel bir lider olarak 
güçlü yönlerini geliştirebilir. Emisyonlarda 
ek azaltımlar gerçekleştirmek ise zorlu bir 
görevdir. 

Sürdürülemez uygulamalara bağımlı kal-
mayı önlerken, özel sermayeyi iklim ve 
çevre eylemlerine yönlendirmek için daha 
fazla çaba ve büyük kamu yatırımları gere-
kecektir. Sürdürülebilir çözümleri destekle-
yen tutarlı bir finansal sistem oluşturmaya 
yönelik uluslararası çabaların koordinasyo-
nunda AB öncü olmalıdır.  

Bu açık ve peşin yatırım gerekliliği aynı 
zamanda Avrupa’yı yeni, sürdürülebilir ve 
kapsayıcı büyüme yoluna sağlam bir şekil-
de sokmak için bir fırsattır. Bu bağlamda 
Avrupa Yeşil Mutabakatı, tüm sektörlerde 
ihtiyaç duyulan geçişi hızlandıracak ve 
destekleyecektir. 

Yeşil Mutabakatın çevresel hedefine, Avru-
pa’nın tek başına hareket ederek ulaşması 
mümkün değildir. İklim değişikliğinin ve 
biyolojik çeşitlilik kaybının itici güçleri 
küreseldir ve ulusal sınırlarla sınırlı değil-
dir. AB; komşularını ve paydaşlarını sürdü-
rülebilir bir yolda kendisine katılmak üzere 
harekete geçirmek için etki alanını, uzman-
lığını ve mali kaynaklarını kullanabilir. 

AB, uluslararası çabalara liderlik etmeye 
devam ederek benzer düşüncedekilerle itti-
faklar kurmak istemektedir. Ayrıca, diğer 
aktörler harekete geçmeye isteksiz oldu-
ğunda bile, arz güvenliğini ve rekabet gü-
cünü sürdürme ihtiyacının bilincindedir. 

Bu çağrı, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın he-
deflerine ulaşmak için gereken temel poli-
tikaların ve önlemlerin başlangıç yol hari-
tasını sunmaktadır. İhtiyaçlar geliştikçe ve 
politikalar formüle edildikçe güncellene-
cektir. Tüm AB eylemleri ve politikaları, 
Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine katkı-
da bulunmalıdır. Zorluklar karmaşık ve bir-
biriyle bağlantılıdır. Politika tepkisi cesur 
ve kapsamlı olmalı, sağlık, yaşam kalitesi, 
dayanıklılık ve rekabet gücü için faydaları 
en üst düzeye çıkarmaya çalışmalıdır. Tüm 
politika alanlarında mevcut sinerjilerden 
yararlanmak yoğun bir koordinasyon ge-
rektirecektir. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı, bu Komisyon’un 
Birleşmiş Milletler’in 2030 Gündemini ve 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygula-
ma stratejisinin ve Başkan von der Le-
yen’in siyasi yönergelerinde açıklanan di-
ğer önceliklerin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Yeşil Mutabakat’ın bir parçası olarak Ko-
misyon, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebi-
lir kalkınma hedeflerini entegre etmek, sür-
dürülebilirliği ve vatandaşların refahını 
ekonomik politikanın merkezine ve sürdü-
rülebilir kalkınma hedeflerini AB’nin poli-
tika oluşturma ve eylemlerinin temeline 
yerleştirmek üzere Avrupa Sömestri7 mak-
roekonomik koordinasyon sürecini yeniden 
odaklayacaktır.

Bülent ÖZGEN

 ACİL BİR KRİZİ 
BENZERSİZ BİR  

FIRSATA ÇEVİRMEK
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Türkiye’nin farklı bölge-
lerinde yaşanan yan-
gınlardan etkilenen 

bölgeleri yeniden canlandır-
mak için Sırbistan’da; Boş-
nak Ulusal Konseyi, Kara-
dağ Boşnak Konseyi, Sancak 
İslam Cemaati Mescidi, Novi 
Pazar Belediyesi, Tutin Bele-
diyesi, Svetionik Derneği ve 
Sırbistan Türkiye Mezunları 
Derneği (ASMAT) tarafın-
dan “Türkiye’de Sancak Or-
manı” projesi başlatıldı. Pro-
jenin tanıtımı Sırbistan’daki 
Boşnak Milli Konseyi tarafın-
dan düzenlenen basın top-
lantısıyla gerçekleştirildi. 
Boşnak Ulusal Konsey Baş-
kanı Jasmina Curic, projeye 
tüm Sancaklıların katkı sağ-
layabileceğini belirtti. Proje-
nin aynı zamanda sembolik 
bir anlam barındırdığını da 
ifade eden Curic, “Proje, 
Sancak halkının Türkiye ve 
Sırbistan arasında güçlü bir 

bağ tesis ettiği mesajlarını or-
taya koyuyor. Proje sayesin-
de iyi niyetlerini iletmek iste-
yenler; Türk halkı ve Türki-
ye Cumhuriyeti için besle-
dikleri sevgi ve özenin nişa-
nesi olacak fidan bağışı saye-
sinde Türkiye'de kendi ağa-
cına sahip olacaklar” diye 
konuştu.   
  

İKİ ÜLKE ARASIN-
DAKİ İLİŞKİLER ÜST 

DÜZEYDE   
  
Novi Pazar Belediye Başkanı 
Nihat Bisevac ise konuşma-
sında, Sancak'taki Boşnakla-
rın Sırbistan Cumhuriyeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti arasın-

da köprü vazifesi gördüğüne 
dikkat çekerek, "Türkiye ile 
aramızda hem dostane hem 
de kardeşçe bağlar bulunu-
yor. Bu proje, büyük zarara 
yol açan yangınların yaşan-
dığı Türkiye ile dayanışma 
içinde olduğumuzu göster-
mek istediğimiz sembolik bir 
projedir. Bu proje Sırbis-
tan'daki Boşnak halkının, 
Sırbistan ve Türkiye Cumhu-
riyeti'ni bir araya getiren bir 
dostluk köprüsü olduğunun 
kanıtıdır. Bu proje iki ülke 
arasındaki diplomatik ilişki-
lerin kuruluşundan bu yana 
en üst düzeyde olduğunun 
bir başka kanıtıdır” dedi. 
(AA)

Sancak’tan Türkiye’deki  
ormanlara fidan bağışı
Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan yangınlardan 
etkilenen bölgeleri yeniden canlandırmak için Sırbis-
tan’da “Türkiye’de Sancak Ormanı” projesi başlatıldı
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İSTANBUL 
BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Balkan ülkelerinin jim-
nastik branşındaki bir-
likteliğinin güçlendiril-

mesi ve Balkan şampiyona-
larının tekrar organize edil-
mesi için İstanbul'da toplantı 
düzenlendi. Türkiye Jimnas-
tik Federasyonu’ndan (TCF) 
yapılan açıklamaya göre, 
Sancaktepe Jimnastik Eğitim 
Merkezi'nde gerçekleştirilen 
toplantıda alınan kararlar 
doğrultusunda "Balkan Jim-
nastiği" adı altında bir birlik 
kuruldu. TCF Başkanı Suat 
Çelen, oy birliğiyle Balkan 

Jimnastiği Başkanı, asbaşkan 
İsmail Göktekin ise genel se-
kreter seçildi. Slovenya'dan 
Edward Kolar'ın asbaşkanlık 
görevini yürüteceği birliğin 
yönetim kurulunda Macaris-
tan'dan Istvan Karacsony, 
Romanya'dan Ioan-Silviu 
Suciu ve Hırvatistan'dan 
Marijo Moznik yer aldı. Top-
lantıya Macaristan, Kuzey 
Makedonya, Arnavutluk, 
Slovenya, Romanya, Hırva-
tistan, Karadağ ve Sırbistan 
yetkililerinin katıldığı, Yuna-
nistan ile Bulgaristan'ın ise 
Balkan Jimnastiğinin kurulu-
şuna desteklerini ilettiği ak-
tarıldı. (AA)

H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Tekvando ve yüzme branşların-
da gelen derecelerin ardından 
bu kez Yunanistan'da düzen-

lenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa 
Plaj Güreşi Şampiyonası'na katılan 
Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü 
güreşçisi Miraç Saraç, Avrupa 3'ün-
cülüğünü kazanarak Bayraklı'nın 

gururu oldu. Bayraklı Belediye Baş-
kanı Serdar Sandal'ı ziyaret eden ba-
şarılı milli sporcu, hedefinin Ro-
manya'daki dünya şampiyonasında 
derece olduğunu söyledi. Bayraklı 
Belediyesi, son dönemde genç spor-
cularının başarılarıyla dikkatleri 
üzerine çekmeye devam ediyor. Yu-
nanistan'da düzenlenen Gençler ve 
Yıldızlar Avrupa Plaj Güreşi Şampi-

yonasına katılan Bayraklı Belediyesi 
Spor Kulübü güreşçisi Miraç Saraç, 
önemli bir başarı yakaladı. Saraç, 
Avrupa 3'üncülüğünü kazandı. Tür-
kiye şampiyonasında Bayraklı Bele-
diyesinin güreşçileri olarak karşı 
karşıya gelen iki arkadaştan Yakup-
can Gürsu da Türkiye ikincisi oldu. 
Bu başarının ardından güreşçiler 
Miraç Saraç, Yakupcan Gürsu, antre-

nörleri Fatih Ateş, Serkan Alkanat, 
Kulüp Başkanı Hamza Işık ve yöne-
tim kurulu üyesi Remzi Palabıyık 
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar 
Sandal'ı ziyaret etti. Avrupa 3'üncü-
sü olarak Romanya'daki dünya şam-
piyonasına gitmeye hak kazanan 
milli güreşçi Miraç Saraç, hedefinin 
dünya klasmanında da derece oldu-
ğunu ifade etti. 

Aydın Büyükşehir 
Balkan şampiyonu

YUNANİSTAN’DAN BRONZLA DÖNDÜ

AYDIN - BALKAN GÜNLÜĞÜ 
 

Voleybolda ev sahipliği yaptığı 
Kadınlar Balkan Kupası'nda 
ilk kez şampiyon olan Aydın 

Büyükşehir Belediyespor, ülkemizi 
Avrupa'da CEV Challenge Cup'ta 
temsil edecek. Kuşadası'ndaki orga-
nizasyonda Kosova ekibi KV Drita, 
Romanya'nın CSO Voluntari 2005 ve 
Sırbistan'ın Ok Jedinstvo Stara Pazo-
va takımlarını 3-0'lık sonuçlarla yene-
rek set kayıpsız şampiyon olan Ay-
dın BŞB, Challenge Cup 32'li Finaller 
Turu'nda Norveç'in Tromso takımıy-
la karşılaşacak. Aydın ekibi, ligdeki 
ilk sezonu olan 2018-2019'da da Av-
rupa'da yine Challenge Cup'ta final 
oynayıp İtalyan ekibi Saugella'ya ye-
nilerek ikinci olmuştu. (AA)

Gerçekleştirilen toplantıda, "Balkan Cimnastiği" adı altında bir birlik oluşturuldu

Balkanlı jimnastikçiler 
İstanbul'da toplandı…


