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BALKANLAR’DA TÜRKÇE
ortak dil olma yolunda
Yunus Emre Enstitüsü Tiran, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da
faaliyet gösteren Aristoteli Özel Okulu ile Türkçe’nin seçmeli
yabancı dil olarak öğretilmesini öngören protokol imzaladı

Mitrovitsa sokakları
savaş alanına döndü
¥ KOSOVA genelinde 4
bölgede düzenlenen kaçakçılık operasyonları tepki
çekti. Kuzeydeki Mitrovitsa
kentinde operasyonlara
tepki gösteren Sırplar ile

polis arasında tansiyon
yükseldi. Sırplar polise taş
ve yabancı nesne fırlatırken, polis ise öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. n 4’te

BULGARİSTAN'DA TÜRK
Cumhurbaşkanı adayı iddialı
¥ BULGARİSTAN'DA 14 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimlere 28 siyasi parti ve koalisyon katılacak. Seçmenler,
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) partisi lideri Mustafa
Karadayı'nın da adaylar arasında yer aldığı cumhurbaşkanı seçiminde 24 aday arasında tercih yapacak. n 5’te

Batı Balkanlar'ın NATO'ya bakışı
¥ KARADAĞ'IN Budva
şehrinde bu yıl 11'incisi
düzenlenen "To Be Secure (2BS)" Forumu, Karadağ ve bölge ülkelerden yetkililerin katılımıyla başladı. n 5’te

TÜRKİYE-RUSYA
İLİŞKİLERİ
VE BALKANLAR
Rifat SAİT

Sayfa 9’da

¥ TÜRKİYE'NİN Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut Yunus Emre Enstitüsü ile okul müdürüne bu iş
birliği için Tiran Büyükelçiliği
adına teşekkürlerini sundu.
Çok kısa bir zamanda Türkçe
öğrenen öğrencilerin bundan sonraki hayatlarında
çok büyük seçeneklerle hayatlarına yön vereceklerine
olan inancı paylaşan Bulut,
öğrencilerin hem Türkiye'de
burslu öğrenci statüsünde
öğrenim görmeleri hem de
Arnavutluk'taki ticari girişimlerde görev almaları açısından önlerine çok önemli
fırsatların açılacağını söyledi. Yunus Emre Enstitüsü Tiran, Arnavutluk'taki farklı
okullar ile de Türkçenin öğretilmesi için protokoller imzalamıştı. Enstitünün diğer
Balkan ülkelerindeki Türkçe
kursları da sürüyor. n 5’te

Okulda düzenlenen imza törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği,
Yunus Emre Enstitüsü Tiran ile okulun yetkilileri katıldı

Kosova ve Kuzey Makedonya’da

YEREL SEÇİMLER YAPILDI

¥ K.MAKEDONYA
Kuzey Makedonya'da kayıtlı 1 milyon 824 bin 864
seçmen, kurulan 3 bin 480
sandıkta r oy kullandılar.
Seçimde, yerel yönetimler
için 299'u belediye başkanı
adayı olmak üzere yaklaşık
10 bin 800 aday yarıştı.
Ülkedeki yerel seçimlerde
ikinci tur 31 Ekim'de gerçekleştirilecek. İlk turda
yüzde 50'den fazla oy alınmadığı takdirde, en çok oy
alan iki aday ikinci turda
yarışacak. Kuzey Makedonya'da Türk partilerinden
Türk Demokratik Partisi
(TDP), Türk Hareket Partisi

(THP) ve Türk Milli Birlik
Hareketi (TMBH) de seçimlerde yarıştılar. Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı
Kuzey Makedonya’da seçmenler, 81 belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirleyecek. Seçimde
ayrıca ilk kez seçmenlerin
parmak izlerinin tespit edilmesi için cihazlar kullanıldı.

¥ KOSOVA
Öte yandan, Kosova'da da
halk, belediye başkanları ve
meclis üyelerini belirlemek
için sandık başına gitti. Kayıtlı 1 milyon 885 bin 448
seçmen, 2 bin 477 sandıkta
oy kullandılar.
Seçimde 23 bağımsız adayın
yanı sıra 32 siyasi parti, 1
koalisyon, 33 sivil girişimden yaklaşık 5 bin 500
kişi yarıştı. Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı Kosova’da seçmenler, 38 belediye başkanını ve belediye meclis
üyesini belirleyecek.
Kosova'da Türk partile-

rinden Kosova Demokratik
Türk Partisi (KDTP), Kosova
Adalet Türk Partisi (KATP)
ve Yenilikçi Türk Hareket
Partisi (YTHP) de seçimlerde
yer aldı. Priştine ve Prizren
sonuçları ikinci tura kaldı.
Mitrovica'yı PDK'li aday kazandı.Kosova'da ikinci tur
seçimler 14 Kasım'da olacak.
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KADIN SOYDAŞLAR
Edirne'de ağırlandı

Bulgaristan’da siyaset, iş dünyası ve STK’larda aktif görev alan
soydaş kadınlar, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde Edirne’de düzenlenen “Sivil Toplum, Girişimcilik
ve Siyaset Alanlarında Kadınlar” isimli toplantıda bir araya geldi

EDİRNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

T

rakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun
eşi Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu ve Türkiye'nin Sofya
Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ün öncülüğünde hayata
geçirilen "Sivil Toplum, Girişimcilik ve Siyaset Alanlarında Kadınlar" toplantısı,
Bulgaristan ve Türkiye’de
siyaset, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hayatın her noktasına dokunan kadınları
buluşturdu. AK Parti Edirne Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Dr. Fatma Aksal, Sofya Büyükelçisi Aylin
Sekizkök, Trakya Üniversi-

tesi Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu ve eşi Uzm. Dr.
Nilgün Tabakoğlu ile Türkiye ve Bulgaristan’dan çok
sayıda davetlinin katıldığı
toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından açılış
konuşmalarına geçildi.
www.timesbalkan.com’a
göre; Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu ve Büyükelçi Aylin
Sekizkök’ün girişimleriyle
Bulgaristan’ın farklı bölgelerinden gelen ve başarı hikayeleri ile dikkat çeken
soydaş kadınlarla bir arada
olmaktan ve onları Edirne’de, Trakya Üniversitesi’nde ağırlamaktan büyük
mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Tabakoğlu,
“5 bin Balkanlı uluslararası
öğrencimizin bin 351’i Bul-

garistan’dan. Balkan Üniversiteler Birliği, Erasmus
ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Bulgaristan üniversiteleri ile yakın ilişkiler içerisindeyiz. Burgaz Devlet
Üniversitesi ile ortak hayata
geçirdiğimiz 3,3 milyon euroluk proje ile iki ülkeye
can olan Meriç’i ve çevresini geleceğe taşıyacağız. Balkanlar'ın en büyük sağlık
merkezi hastanemizin yanı
sıra onkoloji kliniğimiz, kemik iliği merkezimiz, epilepsi cerrahi merkezimiz ile
ileri düzey sağlık hizmetlerinin tamamını burada sunabiliyoruz. Tüm imkân ve
gücümüzü Balkanlar’daki,
Bulgaristan’daki soydaşlarımızla paylaşmak istiyoruz.
Bizim olan ne varsa sizindir” dedi.
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BULGARİSTAN
SEÇİMLERİ, YİNE,
YENİ, YENİDEN…
İsmet TOPALOĞLU

1

Mostar’ı süsleyen
duvar resimleri
en iyiler arasında

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinin sokaklarını süsleyen
birbirinden ilginç duvar resimleri, "Street Art Cities" isimli platform
tarafından dünyanın en etkileyici 25 sokak sanatı listesinde yer aldı
MOSTAR - BALKAN GÜNLÜĞÜ

S

okak Sanatı Festivali organizatörlerinden Marina Djapic, dünyaca ünlü birçok sanatçının Mostar'daki duvarlara
eserlerini çizdiğini ifade ederek 10 yıldır
düzenledikleri festival kapsamında birçok
duvar resminin kentin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi. Gelecek festival için hazırlıklara başladıklarını söyleyen
Djapic, dünya listesinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Djapic, gelecek günlerde de ünlü Hırvat sokak
sanatçısı Lonac'ı Mostar'da ağırlayacaklarını, kentin sokaklarında ABD, Arjantin, İspanya, İtalya, Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek'ten sanatçıların eserlerinin bulunduğunu sözlerine ekledi. (AA)

Velika Kladusa’da
soğuk hava ile dans

VELIKA KLADUSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

B

osna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Velika Kladusa şehri yakınlarında, ormanlık alanlarda kendi
imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalan
300'den fazla göçmen, havanın soğumasıyla oldukça zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çoğunluğu Afgan göçmenler, Bihac'taki Borici Kampı'na gitmeyi reddederken Hırvatistan sınırı yakınlarında kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda Batı Avrupa ülkelerine gitme hayallerinin gerçekleşmesini bekli-

yor. Afgan Abdulah, üç aydır bu çadırlarda kaldığını ifade ederek "İtalya ya da
Belçika'ya gitmek istiyorum. Ailem Afganistan'da kaldı. Avrupa'da akrabalarım var. Burada günler çok zor geçiyor."
dedi. Bir diğer göçmen Adi de havaların
soğumasıyla şartların ağırlaşacağını belirterek "Hiçbir şeyimiz yok, yerde yatıyoruz. Kıyafetlerimizden yatak yapıyoruz. Bu kampta kadın ve çocuklar da
var." diye konuştu. Bosna Hersek'te adeta sıkışıp kalan binlerce göçmen, Avrupa
Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'a, oradan
da nihai hedefleri olan gelişmiş Avrupa
ülkelerine ulaşmak istiyor. (AA)

LiNHART, BOSNA’DA
TEMASLARDA BULUNDU
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

A

vusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart, Batı Balkanlar'da
güvenlik ve istikrarın sağlanmasında Bosna Hersek'in birlik ve egemenliğinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Türkiye doğumlu Linhart,
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, mevkidaşı Bisera Turkovic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyaretinin Bosna Hersek'e olduğunu söyleyen Linhart, "Avusturya,
Bosna Hersek'teki en büyük yatırımcı
ülkelerden. Bu iş birliğinin daha da
güçlenmesini ele aldık" dedi. Linhart,
Bosna Hersek'in geleceğinin Avrupa'da
olduğunu belirterek, "Bölgede istikrar
ve güvenin sağlanmasında Bosna Hersek'in birliği ve egemenliği oldukça
önemli. Bu bizim için tartışmaya kapalı
bir konudur" diye konuştu. Turkovic
de Avusturya'nın Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine destek
veren kilit ülkelerden olduğunu ifade

ederek, ülkesinin bölgesel iş birliği ve
ilişkilerin normalleşmesi için her zaman hazır olduğunu söyledi. Bosna
Hersek'in önemli yatırım potansiyeline
sahip olduğuna işaret eden Turkovic,
Avusturya ile ilişkilerin daha da güç-

lenmesi için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Linhart ayrıca, Bosna
Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Boşnak üye Sefik
Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik
tarafından da kabul edildi. (AA)

9 Türk hafız daha
Sancak’a ulaştı…
YENİ PAZAR - BALKAN GÜNLÜĞÜ

D

iyanet İşleri Başkanlığı tarafından
gönderilen 9 Türk hafız, Sırbistan'da
Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde görev yapmak üzere ülkeye
ulaştı. Sancak'ın en büyük kenti Yeni Pazar'a
gelen ikinci hafız kafilesi, bölgenin çeşitli
kentlerinde Sırbistan İslam Birliği’ne bağlı
Kur'an-ı Kerim kurslarında eğitim verecek.
Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic, martta ülkeye gelen 6 hafızın göreve başladığını anımsatarak, "Bu kafilede kadın hafızımız da var. O da kadınlarımıza Kur'an-ı Kerim eğitimi vererek, burada nesiller boyu bu
öğrenimin devam etmesine katkı sağlayacak"
dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile uzun zamandır iş birliği içerisinde olduklarını belirten Nasufovic, Türkiye'de de birçok etkinliğe
katıldıklarını sözlerine ekledi. (AA)

4 Ekim Bulgaristan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerine
partiler ile cumhurbaşkanı adayları resmi olarak propaganda yapmaya
başladılar. Propaganda süresi seçimlere
yirmi dört saat kala bitmiş olacak. YSK
cumhurbaşkanı adayların seçim listelerinde sıralamayı açıkladı. Cumhurbaşkanı makama 24 aday yarışacak. Seçim
listelerinde bir numara Yolo Denev son
sırada ise Veselin Mareşki yarışacaklar. İkinci sefer cumhurbaşkanı adaylığını koyan Rumen Radev seçim
listesinde 6 numara ile yarışacak. Radev’in rakibi görülen Sofya üniversitesi
rektörü Prof. Atanas Gerdjikov ise listede 15 numara ile yar almakta listede
19 numarada yer alan anayasa mahkemesi başkanı Lozan Panov yer almakta.
Bulgaristan seçimlerinde ilk defa
DPS/HÖH parti tarihinde cumhurbaşkanı seçimlerinde kendi adayını çıkarmakta. Çıkardıkları aday parti lideri
Mustafa Karadayı. DPS/HÖH hareket
2016 yılı cumhurbaşkanı seçimlerinde
Plamen Oraşarski’yi desteklemişti.
İkinci tur seçimlerinde 250 bin oy ile
destek vererek general Rumen Radev’i
cumhurbaşkanlığını kazandırmışlardı.
General Rumen Rafet DPS/HÖH oylarıyla cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmıştı. DPS/HÖH adayı Mustafa
Karadayı cumhurbaşkanı seçim bültende 17 numara ile yarışacak. Cumhurbaşkanı makamına üç aday arasında
geçeceği tahmin ediliyor general
Rumen Radev, Sofya üniversitesi dekanı Prof. Atanas Gercikov ile Anayasa
mahkemesi başkanı Lozan Panov.
47 parlamento seçimlerine 22 parti
ile 7 koalisyon katılacaklar. YSK seçim
bületinlerinde partilerin sıra numaraları
da belirlendi. Bületininde 17 numara
ile DPS/HÖH yarışacak. Böyle bir halk
var partisi 24 seçim bülteninde 24 numara ile yer alacak. “Değişime devam”
diyen eski iki bakan Kiril Petkov ile
Asen Vasilev ise 25 numara ile yarışacaklar. 30 numara ile “ Demokratik
Bulgaristan” yarışacak. “Bulgaristan
ayağa kalk. Biz geliyoruz” partisi 31
numara ile oy toplamaya çalışacaklar.
GERB-SDS koalisyonu 32 numara ile
yer alırken BSP 33 numara ile yarışacaklar. BSP ile GERB-SDS koalisyonu
seçim bülteninde yan yana yer alması
seçmenin kafası karışacağı en konuşulan konulardan birisi.
Eski DPS/HÖH milletvekili medya patronu Delan Peevski ofşor firmalara
sahip olduğundan sınırsız gazetecilerin
araştırması “Pandora” vergi kaçırılan
belgelerine düşmesi vergi denetim kapsamına girmişti. Partiler devletin vergi
denetimine takılmış yolsuzluklara bulaşmış iş adamlarını milletvekili dokunulmazlığına bürümek süretiyle
milletvekili listelerine almak gayretine
düşmüşler dır. 1984-9 yılları Komünist
Bulgar devletin Türklerin silah zoruyla
isimlerini değiştirme kampanyasına
destek veren “Türk” kökenli Mukaddes
Nalbant gibileri milletvekilleri listelerde yer almaları Türk ve Müslüman
Pomakları sandıktan daha da uzaklaştırmakta.
Bulgaristan’da DPS/HÖH hareketi
etnik Türk partisi olduğundan nefret
edilmiyor. Yer altı dünyasına hizmet
ettiklerinden dolayı nefret edildiklerini
çekinmeden basında beyanlarda bulunan çok dürüst Bulgar gazeteciler ve iş
dünyasından adamlar var. DPS/HÖH
seçmeni bu gerçekleri görerek partiden
uzaklaşmışlar uzaklaşmaya da devam
etmekte. Her seçimlerde DPS/HÖH oy
kaybına uğramakta. Son seçimlerde 48
bin oy bi önceki seçimlerden daha az
oy almıştır. DPS/HÖH yönetimi 30 yıldan beri yeraltı dünyasının çıkarları
için Türklerin ve Pomak Müslümanların oylarını kullanmaya devam ederse
Türk halkının var olma mücadelesini
görmezden gelmeye devam ederse ülkede yaşayan Türk ve Müslüman Pomakların oylarını her seçimde daha da
kaybedip siyasi arenadan silinmeye
mahkûm olacaktır.
GERB-SDS koalisyonu ile DPS/HÖH
kendilerini yeni demokrasi değişim
partilerin izolasyonunda kalmamak için
anlaşmaya varmaları kaçınılmaz olarak
değerlendirilmekte. Böylece statüko
partiler ile kendilerini yeni demokrasi
partiler olarak gören partiler seçim sonrası 47 parlamentoda ortak görüş bularak ülkeyi bir yıllık yakın siyasi
krizden çıkarmayı başara bilmeleri için
partilerden ülkenin huzuru refahı için
halk partilerden fedakarlık beklemekte.

4 Kosova Haberleri
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Kosova polisinin kaçakçılık
operasyonu Sırpları kızdırdı
Kosova genelinde 4 bölgede düzenlenen kaçakçılık operasyonları tepki çekti. Kuzeydeki Mitrovitsa kentinde operasyonlara tepki gösteren Sırplar ile polis arasında tansiyon yükseldi

Cumhurbaşkanı
Osmani’den çağrı
PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

K
MİTROVİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

K

osova'nın Mitrovitsa
kentinde polisin kaçakçılığa karşı gerçekleştirdiği operasyona Sırpların tepki göstermesiyle çatışma çıktı.
Kosova genelinde 4 bölgede
düzenlenen kaçakçılık operasyonları tepki çekti. Kuzeydeki
Mitrovitsa kentinde operasyonlara tepki gösteren Sırplar
ile polis arasında tansiyon
yükseldi. Sırplar polise taş ve
yabancı nesne fırlatırken, polis ise öfkeli kalabalığı dağıt-

mak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Şiddet olaylarının yaşandığı kentte bir aracın camlarının kırıldığı görüldü. Sırbistan medyası da Kosova polisinin Mitrovitsa'da kaçakçılığa karşı bir eczane ve bazı
dükkanlara baskın düzenlemesinin ardından kentteki durumun "son derece gergin" olduğunu bildirirken, can kaybı
yaşanmadığını aktardı.

PLAKA KRİZİ
İki ülke arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşı-

mı anlaşmasının süresinin
geçtiğimiz 15 Eylül'de dolmasının ardından Kosova hükümeti ülkede sadece Kosova
plakalı araçların dolaşımının
mümkün olacağını açıklayarak ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik
geçici plaka şartı getirmişti.
Kosova'nın araç plakası konusunda karşılıklılık ilkesi esasınca aldığı kararın ardından
ülkenin kuzeyindeki Sırpların
yoğun olarak yaşadığı bölgede tansiyon yükselmişti. Hükümetin söz konusu kararı
uygulamak için Kosova ile

Üsküdar’dan Mamuşa’ya
çanta ve kırtasiye gitti…
MAMUŞA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ü

sküdar Belediyesi tarafından Kosova’ya gönderilen çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı Mamuşa “Anadolu” İlköğretim Okulu öğrencilerine dağıtıldı. 513

öğrenciye çantalarını Mamuşa
Belediye Başkanı Abdülhadi
Krasniç, Mamuşa Belediyesi
Eğitim Kültür Gençlik ve Spor
Müdürü Türker Mazrek ve
“Anadolu” İlköğretim Okulu
Müdürü Erol Morina verirken
Üsküdar Belediyesi’ne müteşekkir olduklarını ifade eder-

lerken yeni öğretim yılında
öğrencilere başarılar dilediler.
www.kosovahaber.net’ten alınan bilgilere göre; Üsküdar
Belediyesi tarafından gönderilen çanta ve kırtasiye malzemesi Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı aracılığıyla Kosova’ya getirildi.

Türk öğrenciler mağdur oldu…
PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

P

rizren’de Türkçe eğitimin verildiği “Gjon Buzuku” Fen Lisesi ve “Luciano Motroni” Sağlık Meslek
Lisesi’nde 10.sınıflar yönelik
kayıtlarda sıkı kriterlerin uygulanması, onlarca öğrencinin
mağduriyet yaşamalarına sebep oldu. www.kosovahaber.net’e göre; mevzubahis liselere yönelik kayıt aşamasında yaşanan sorunlardan haberdar olduklarını ve bu sorunları gidermek adına girişimlerde bulunduklarını belirten Prizren Belediyesi Türkçe

Eğitim Koordinatörü Ferdi
Kovaç, liselere kayıt için gerekli kriterlerin Kosova Eğitim
Bakanlığı tarafından belirlen-

diğini ve belediye müdürlüklerinin bu kriterlerde değişiklik yapmak gibi bir yetkilerinin bulunmadığını dile getirdi.

Sırbistan arasındaki sınır kapılarına silahlı özel polis birimleri göndermesini protesto
eden Sırplar gösteri düzenlemiş, sınır kapılarına giden
yolları kamyonlarla kapatmıştı. Kosova, Sırbistan yönetiminin Kosova plakalı araçların
Sırbistan'dan geçmesine yıllardır izin vermemesine karşı
aldığı karar kapsamında Sırbistan plakalı araçların Kosova'ya girmesine izin vermezken, Sırbistan'dan Kosova'ya
girmek isteyen araçlara geçerliliği 60 gün olan geçici plaka
veriyordu. (AA)

osova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani,
ülkesinin Birleşmiş
Milletlere (BM) üye olmasının kendileri için büyük
önem taşıdığını belirterek,
"Sizleri ülkemize gelmeye
ve BM ailesine katılmak
isteyen insanlarımızla konuşmaya davet ediyoruz"
dedi. Kosova'daki durumun görüşüldüğü BM
Güvenlik Konseyi'nde konuşan Osmani, "BM'yi,
kuruluşlarını ve üyeliğini
ülkemizde, bölgede ve
dünyada barış ve istikrarı
geliştirme sürecimizin temel direklerinden biri olarak görüyoruz." ifadesini
kullandı. Kosova Cumhurbaşkanı, ülkesinin
BM'ye üyeliğinin kendileri
için büyük önem taşıdığını
ifade ederek, "Bu, dış politikamızın temel direklerin-

den birini temsil ediyor.
Sizleri ülkemize gelmeye
ve BM ailesine katılmak
isteyen insanlarımızla konuşmaya davet ediyoruz."
diye konuştu. Osmani, Sırbistan ile iki eşit taraf olarak diyaloglarını, bölgedeki savaşın kurbanları oldukları halde iyi niyetle
barış görüşmelerini sürdürmek istediklerini söyledi. Osmani, 1999'dan beri görev yapan BM Kosova
Geçici Yönetim Misyonu
(UNMIK) şartlarının da
artık değiştiğine işaret
ederek, bu yapının gözden
geçirilerek misyona son
verilmesi gerektiğini belirtti. BM Güvenlik Konseyi tarafından 10 Haziran
1999'da 1244 sayılı kararla
kabul edilen UNMIK, Kosova halkının önemli ölçüde özerklik kazanabileceği
geçici bir yönetime destek
sağlamak amacıyla kurulmuştu. (AA)
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HÖH Lideri Karadayı
kampanyaya başladı S

SPORDA BAŞARI
İÇİN HANGİSİ
GEREKLİ?

SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ
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ulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Genel Başkanı
Mustafa Karadayı'nın cumhurbaşkanlığına aday olduğu seçim kampanyası başladı. 4 Nisan ve 11 Temmuz'da yapılan iki genel seçimin
ardından hükümetin kurulamaması
nedeniyle Bulgaristan'da seçmenler,
14 Kasım'da bu sefer hem cumhurbaşkanlığı hem de genel seçimler
için 3. kez sandık başına gidecek.
Bulgaristan'da Türk siyasetçi Karadayı'nın da cumhurbaşkanı adayı

olduğu bir ay sürecek seçim kampanyası yarın başlayacak. Merkez
Seçim Komisyonu’na göre 6 milyon
708 bin 189 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 14 Kasım'daki her iki
seçime 21 siyasi parti ve 7 koalisyon
katılacak. Seçimde cumhurbaşkanı
ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için
24 ikili yarışacak. Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının da
katılabileceği seçimler için yurt içinde en az 11 bin 643 oy verme merkezi kurulacak. Seçmenler, parti,
koalisyon ve cumhurbaşkanı adayları arasında tercih yapacak, oy pusulasında seçenekler arasında "hiç
kimse" de yer alacak. Seçim kam-

panyası 12 Kasım'da sona erecek.
Cumhurbaşkanlığı seçimi için 14
Kasım'da kesin sonuç alınmaması
durumunda ikinci tur 21 Kasım'da
yapılacak. Yaklaşık bir milyona yakın Türk ve Müslümanın yaşadığı
Bulgaristan'da HÖH partisi Genel
Başkanı Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden İskra
Mihaylova da cumhurbaşkanlığı
yardımcılığına aday oldu. HÖH
partisi adına genel seçimlere de katılan Karadayı, yoğun Türk ve Müslüman nüfusun bulunduğu Kırcaali
ve Şumnu kentlerinden de aday
gösterildi. (AA)

YEE ile Arnavutluk’ta Türkçe
öğrenimi katlanarak büyüyor
Yunus Emre Enstitüsü Tiran, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da faaliyet gösteren Aristoteli
Özel Okulu ile Türkçe’nin seçmeli yabancı dil olarak öğretilmesini öngören protokol imzaladı

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Y

unus Emre Enstitüsü
Tiran, Arnavutluk’un
başkenti Tiran’da faaliyet gösteren Aristoteli Özel
Okulu ile Türkçenin seçmeli
yabancı dil olarak öğretilmesini öngören protokol imzaladı. Okulda düzenlenen imza törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, Yunus
Emre Enstitüsü Tiran ile
okulun yetkilileri katıldı. Yunus Emre Enstitüsü Tiran
Müdürü Ömer Osman Demirbaş, protokolün imzalanmasına katkı yapanları tebrik etti. Okulun kendilerini
kabul etmelerinden dolayı
minnettar olduklarını belirten Demirbaş, "Artık Türkçe’nin de buraya gelmesiyle
inşallah daha yakın olacağız,
daha samimi olacağız. Bundan sonraki iletişimimiz de
daha fazla olacak." dedi.
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin

Bulut da Yunus Emre Enstitüsü ile okul müdürüne bu iş
birliği için Tiran Büyükelçiliği adına teşekkürlerini sundu. Çok kısa bir zamanda
Türkçe öğrenen öğrencilerin
bundan sonraki hayatlarında
çok büyük seçeneklerle hayatlarına yön vereceklerine
olan inancı paylaşan Bulut,
öğrencilerin hem Türkiye'de
burslu öğrenci statüsünde
öğrenim görmeleri hem de
Arnavutluk'taki ticari girişimlerde görev almaları açısından önlerine çok önemli
fırsatların açılacağını söyledi.
Okul Müdür Entela Jorgji ise
protokolün imzalanmasını
okul için çok önemli bir an
olarak nitelendirerek, öğrencilerin diğer yabancı dillerin
yanı sıra Türkçe için de istek
göstermelerinin böyle bir iş
birliğine girmelerine neden
olduğunu ifade etti. Yunus
Emre Enstitüsü Tiran Arnavutluk'taki farklı okullar ile
de Türkçenin öğretilmesi
için protokoller imzalamıştı.
(AA)

Yunanistan, Fransa’dan sonra
ABD’yi de kalkan görüyor…
Karadağ'da "To Be Secure
(2BS)" Forumu başladı
BUDVA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

K

aradağ'ın Budva şehrinde bu yıl
11'incisi düzenlenen "To Be Secure
(2BS)" Forumu, Karadağ ve bölge
ülkelerden yetkililerin katılımıyla başladı.
Karadağ Atlantik Konseyi’nce "Batı Balkanlar'ın NATO'ya Bakışı" sloganıyla düzenlenen forumun açılışına katılan Karadağ Atlantik Konseyi Başkanı Savo Kenter,
Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) ile tüm fasılları tamamlayacak güçte bir hükümete
sahip olması gerektiğini belirterek, ülkenin
birkaç yılda AB üyesi olması temennisinde
bulundu. NATO üyesi Karadağ'ın içişlerine başka ülkeleri karıştırmamasının öncelik
olduğunu vurgulayan Kenter, "Ne Sırbistan ne Rusya ne Çin ne de başka bir ülke."
ifadesini kullandı. Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de mevcut hükümetin
"işlevsiz" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Mecliste çok fazla Sırp dünyasından temsilci var. Hükümetin bir an önce
değişmesi gerektiği kanaatindeyim" diye
konuştu. ABD'nin Podgoritsa Büyükelçisi
Judy Rising Reinke ise Karadağ'da yaşanan
bazı bölünmelerden endişe duyduklarına
işaret ederek, yolsuzluk ve organize suçla
mücadelenin önemini belirtti. (AA)

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ
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unan basını, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş
birliği (MDCA) Anlaşması'nın Atina’nın "tehdit" olarak algıladığı Türkiye’ye karşı büyük
bir destek olduğunu ileri sürdü.
Yunan Devlet Ajansı AMNA,
"MDCA Yunanistan için bir kalkan-ABD, 'casus belli'yi kınıyor"
başlıklı haberinde, iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın, Fransa
ve Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) ile imzalanan benzer anlaşmaların ardından Yunanistan için
koruyucu bir kalkan oluşturduğunu savundu. Ajansın, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Yunanistan’ın toprak bütünlüğünün hem anlaşmadaki
ifadelerle hem de ABD güçlerinin
Meriç ve Girit’te öngörülen varlığı ile korunacağını iddia ederek,
anlaşmadaki "tarafların karşılıklı
olarak birbirlerinin güvenlik, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü, silahlı saldırı ya da
saldırı tehdidine karşı koruyacaklarına" ilişkin taahhüdü ABD’nin
"casus belli"yi kınaması olarak
yorumladı. Yunan basınının yayımladığı, ABD Dışişleri Bakanı

Antony Blinken’ın, Yunanistan
Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’e
yönelik yazdığı mektup da
ABD’nin Yunanistan’a desteğinin
bir göstergesi olarak kamuoyuna
sunuldu. Diplomatik kaynaklar,
mektupta yer alan "ABD’nin Yunanistan ana karası ya da adalarında eğitim ve operasyon yapabileceğine" ilişkin ifadenin,
ABD’nin Yunanistan’ın adalardaki tam egemenlik hakkını ve adaların silahlandırılabilmesini "fiili"
olarak teyit ettiğini ileri sürdü.
Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Partisi, Dedeağaç’ta bulunmalarının ABD güçlerine, Bulgaristan ve Romanya’ya kolay geçiş imkanı sağlarken, Yunanistan’ı da Karade-

niz’deki tehlikeli gerginliklerin ön
sırasına yerleştireceğini belirtti.
Açıklamada, buna karşılık hiçbir
ABD varlığının Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı Ege ve Doğu Akdeniz’de korumadığı, anlaşmanın
bağımsız, itibarlı bir Yunanistan’a
yakışmadığı ifade edildi. Yunanistan Komünist Partisinin (KKE)
anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adı 'savunma' anlaşması
olan ancak gerçekte saldırgan
olan Yunanistan-ABD anlaşması,
ülkemizin, ABD’nin ve NATO’nun savaş planlarına tehlikeli
bir şekilde dahil edilmesidir" ifadesine yer verilerek, "Türkiye tehdidine" karşı ülkenin güvenliği ve
sınırları korunuyor iddiasının
gerçekçi olmadığı kaydedildi.

ramez.kursunlu@hotmail.com

Ramazan KURŞUNLU

pordaki tanımını da şöyle yapmış bilenler: Kabiliyet (talent) sadece bir anahtardır. Buna
uygun yeteneklerin geliştirilmesi, eğitim, doğru
tutum ve davranışlar, iş ahlakı ve iş disiplininin her
gün üstüne konarak yükseltilmesi sporda başarıyı getirir.
Elbette bir sporu yapabilmek için temel özelliklere
sahip olunması gerektiğini kimse inkâr etmiyor.
Bunun geliştirilebilmesi için yol gösterenlere, yolu bilenlere, yolu tecrübe edenlere, yolda tecrübe kazananlara, kazandığı tecrübeyi ve edindiği bilgiyi
aktaranlara ihtiyaç var. Tabii başka bir şeye daha ihtiyaç var. Bilgiye değer veren ve bilenlerin bildiğini
paylaşmasına imkân sağlayan, saygı gösteren bir topluma da ihtiyaç var.
Sporcuya bilgisini son kırıntısına kadar aktaran antrenöre ihtiyaç var ama antrenörünün bilgisine saygı
duyan, öğrenmeye açık sporcuya daha fazla ihtiyaç
var.
İşte kabiliyet denilen doğuştan gelen özellikler aslında
genetik faktörler. Bu yüzden de ailesinde spor geçmişi
olan çocukların başarılı olma oranı diğerlerine göre
biraz daha fazla. Toplumda sportif başarı tarihinin
sayfaları ne kadar doluysa, bireylerdeki spor kültürü
ile sporcuya verilen değer o kadar fazla oluyor. Bilim
ve teknoloji üreten toplumlar ile bilime ve bilgiye
saygı göstermeyen toplumlar arasındaki fark da bu
zaten.
Hani bir söz vardı ya “Hiç bilenle bilmeyen bir olur
mu?”
Olmuyor…
Peki, bu sportif başarı neden bizim topraklara uğramıyor?
Uğruyor aslında. Bizim spor tarihimizin yakın ve uzak
sayfalarında da hem bireysel hem takım sporlarında
başarılar var. Futbolda Hakkı Yeten, Can Bartu, Metin
Oktay, Turgay Şeren, Lefter Küçükandonyadis gibi
değerler gördü bu topraklar. Galatasaray’ın UEFA ve
Süper Kupa şampiyonluğunu, Fenerbahçe’nin EuroLeague şampiyonluğunu hepimiz ayakta alkışladık.
Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe kadın voleybol
takımlarının Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarından
söz etmeden olur mu? Rekortmen atletlerimiz yok
mu? Ülkesi adına ilkleri başaran İpek Şenoğlu, Çağla
Büyükakçay ve Marsel İlhan gibi tenisçilerimiz yok
mu?
O zaman neden bu kabiliyetli sporcuların arkası gelmiyor? Bizim topraklarda kabiliyet kıtlığı mı var? Elbette hayır.
Sadece kabiliyetli sporcuları bulup çıkaramıyoruz,
bulduklarımızın da yeteneklerini üst düzeye çıkaracak
teknik donanımımız yok ve kaybediyoruz.
20. yüzyıl İngiliz edebiyatının aykırı yazarı Gilbert
Keith Chesterton der ki:
“Çözümü göremediğiniz için değil, sorunu göremediğiniz için çözümsüz kalırsınız.”
Basketbol, voleybol ve atletizm gibi sporlarda çok
daha ciddi ve geleceğe dönük bilimsel merkezli çalışmalar yapıldığına eminim fakat tenis gibi bir sporda
ne yazık ki “saldım çayıra, mevlam kayıra” yöntemi
tercih ediliyor.
Beceriksiz spor yöneticileri sorunu göremediği için
uydur kaydır projelerle günü kurtarıp kaynakları ve
emekleri ziyan ediyor. Diğer taraftan ayakkabısından
raketine ithal edilen ve döviz kurlarına endeksli malzemeler, çoğunlukla tenis kulüplerinde oynama mecburiyeti, yurtdışı turnuvaların yüksek maliyeti,
sponsor ve maddi destek sorunları tenisi pahalı bir
spor haline getiriyor. Yerel başarılarla yetinmek zorunda kalan çocuklar ve gençler için dünya kortlarında
başarı zorlaşıyor. Yani aile maddi manevi arkasında
duracak, eğitim ile spor kombinasyonu sağlanacak,
sporcu kabiliyetli olacak, yeteneklerini profesyonel seviyeye çıkaracak teknik kadrolarla çalışacak ve elbette
sporcu bu yolda düşe kalka da olsa sabırla devam edecek. Bir ya da birkaç ayak eksikse hayal kurmaya
gerek yok. Bütün sporlarda başarının reçetesi budur.
Ülkenin dünya spor çevrelerini sarsacak Türk çocuklarına ihtiyacı olmasının tek nedeni, rol model olmaları ve peşlerinden yürüyen çocuklarla spor disiplinine
sahip bir toplum yaratılması gerçeğidir. Elbette her
sporcudan dünya şampiyonu çıkmayacağını biliyoruz.
Fakat spordan kopmayan bugünün çocukları ve gençleri geleceğin yetişkinleri, iş insanları, bilim adamları,
akademisyenleri olacak. Belki ütopik ama bu fırsatı ıskalamamalıyız. Sporcular mutlaka en iyi eğitimi alıp
hayata atılmalı ve bu fırsatlar yaratılmalıdır.
Fakat gözden kaçırdığımız başka bir gerçek daha var.
Toplumun bütün katmanları ‘Bileşik Kaplar Yasası’na
uygun işler. Eğer bir toplumda eğitim ve bilim el üstünde tutulmuyorsa, teknoloji üretilmiyorsa, bilim insanları hak ettiği değeri bulamıyorsa… Cehalet
yayılırken bilgiye kapılar kapatılıyorsa, kaplarda sızıntı var demektir. Böyle toplumların sporcu yetiştirmesi ve sporda başarı üretmesi ancak şansa kalır,
saman alevi gibi parlayan bir kaç sporcu uzun soluklu
bir performansın içinde kalamaz ve zaten arkası da
gelmez.
Bugün tenis branşında başarılı ve zirvelerde dolaşan
sporcuların kariyerindeki adımlara bakın, bazılarının
yolunun ülkemizden geçtiği, burada turnuvalar oynadıkları hatta bazılarını da Türk sporcuların çok rahat
yenip evine gönderdiğini göreceksiniz. Peki, sonra ne
olmuş? Onlar yoluna devam etmiş, yenmiş yenilmiş
ama hiç bırakmadan, yılmadan çalışmaya ve gelişmeye devam etmiş. Bizde ise arkası gelmemiş. Ya
para bitmiş, ya yaş ilerlerken kabiliyeti ile orantılı yetenekleri veya becerileri geliştirilememiş, bazıları
biraz yükselmiş ama süreklilik bir türlü sağlanamamış.
Çünkü tenis bireysel bir spor ama iki saatlik kort performansının önünde arkasında günlerce aylarca süren
takım çalışması var. Sabır var, fedakârlık var ve tabii
maddi destek de var.
Biz bireysel sporlarda başarıyı ancak sorunu gördüğümüzde yakalayacak çalışmalara başlayacağız. Henüz
el yordamıyla, kabiliyetli çocukların ve gençlerin bireysel çabalarıyla yol almaya çalışıyoruz. Kazandıklarında havalara atarken, kaybettiklerinde nereye
düştüklerinden bile haberimiz olmuyor. Biz ülke olarak ‘winner’ seviyoruz ama sporda başarının ancak
‘consistency-süreklilik’ ile olduğunu henüz anlayamadık.
Üreten bir toplum olduğumuz zaman sporcu bir nesil
de üreteceğiz, şampiyonalar da yetiştireceğiz.
O güne kadar… Viya böyle!
En azından rotadan sapmayalım!

6 Araştırma
PABUCU
DAMA
ATILMA
Prof Dr. Erdal BAY
Arslan Baba…
ürkistan’dan Peygamber efendimizin
yanına gider. Arslan Baba’nında
aralarında bulunduğu sahabilerin bir
gün erzağı tükenir.
Durum Hz. Muhammed (SAV) bildirilir.
Peygamber efendimizin duası üzerine Cebrail (A.S.) cennetten bir tabak hurma getirir.
Sahabiler hurmayı yerken tabaktaki hurmalardan biri yere düşer. Cebrail düşen hurmanın “Ahmet” isimli birine ait olduğunu,
bu kişinin ümmetin seçkinlerinden olacağını açıklar. Bunun üzerine Peygamber
Efendimiz yere düşen hurmayı alır ve bunu
“Ahmet” adlı kişiye kimin götüreceğini
sorar.
Sahabiler arasında bulunan Arslan Baba
“ben götürürüm” der.
Rivayete göre çok uzun süre yaşayan Arslan baba, hurmayı ağzında saklayarak uzun
yıllar Hoca Ahmet’i arar. Sonunda Arslan
Baba yedi yaşlarında olan Hoca Ahmet
Yesevi hazretlerini bulur ve emaneti teslim
eder…
Bir rivayete göre ise hurmayı toprağa eker.
Hurma ağacı Hoca Ahmet doğuncaya
kadar yeşermez. Arslan Baba’nın kendinden soyunu devam ettiren ve adı yine Arslan Baba olan torunu tarafından ağaçtan
alınan hurma sahibine teslim edilir.
Hace Ahmed Yesevi hazretleri Divan-ı
Hikmetinde bu olayı şöyle anlatır.
”Yedi yaşta Arslan Baba’ya verdim selam,
Hak Mustafa emanetin kılın in’am;
O vakitte bin bir zikrin kıldım tamam,
Nefsim ölüp lamekana aştım işte ”

T

Emaneti sahibine teslim eden Arslan Baba
Hoca Ahmet Yesevi’yi yetiştirmeye başladıktan yaklaşık bir yıl sonra kendi emanetini teslim eder, vefat eder…
***
Hoca Ahmet Yesevi, Arslan Baba’dan aldığı emaneti insanlara aktarmaya başlar.
“Hikmet” der bunlara.
Bu “Hikmet”ler Mansur Ata, Süleyman
Ata, Sarı Saltuk gibi Horosan erleri tarafından tüm dünyaya yayılmaya çalışılır. Hacı
Bektaş Veli, Ahi Evran, Yunus Emre gibi
isimler de bu hikmetlerden beslenirler.
Yesevi dergahına mürit olarak girmenin
önemli şartlarından biri de gelenlerin mutlaka bir iş veya meslek sahibi olmalarıdır.
Günümüzde bazılarında olduğu gibi işsizlerin zaman geçirdiği yerler değildir.
Hoca Yesevi’nin bu hikmetleri Horosan
erlerinden Ahi Evran tarafından sürdürülür.
“Ahilik” teşkilatı kurulur.
Siyasi, iktisadi bazen askeri anlamda hizmetler eder Ahiler.
Ahi olmak isteyen şerbet içer, şed kuşanır.
Önce yiğit, sonra yamak, çırak, kalfa, usta,
Ahi, Halife, şeyh ve Şeyhül Mesay olur.
Ahi demek; kardeş, eli açık, cömert, vefalı,
doğru, tevazu sahibi ve affedici demek…
Ahi demek hikmetli demek, Ahi demek her
anlamda efdal olmak demek…
***
O dönemlerde bir esnafın işinde eksiklik,
ihmal çok nadir görülen olaylardandır.
Halktan birisi bir esnafla sorun yaşarsa Ahi
dergahına o esnafı şikayet eder.
Esnaf suçlu bulunduğu takdirde, o kişi camideyken ayakkabısı caminin tavanına atılır. Dışarı çıkıp ayakkabısını arayan esnafı
gören halk ise bu kişinin hatalı davranışı
olduğunu anlar ve o kişiyle alışverişi keser.
Başka bir rivayete göre esnaf şikayet üzerine dergaha davet edilir. Gerekli değerlendirmelerden sonra esnaf suçlu bulunursa
ayakkabısı dama atılır ve esnaf yalın ayak
evine gitmek zorunda kalırdı.
PABUCU DAMA ATILMAK aslında bu
olaydır.
***
Acaba;
Günümüzde yaptırdığı bir işten memnun
olan kaç kişi vardır?
Ahi şeyhleri günümüzde çıksa baksa, herhangi bir işte çalışan kaç kişinin pabucu
cami tavanında olurdu?
Ben siftah yaptım komşum yapmadı alışverişi ondan yapın diyen kaç esnaf vardır?
Aziz Nesin’in “Usta paydos” hikayesindeki
Murat usta gibi kaç ustamız vardır?
Martin Luther King “Eğer sizden sokakları
süpürmeniz istenirse Micheangelo’nun
resim yaptığı, Beethoven’ın beste yaptığı
veya Shakespeare’in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki, gökteki ve
yerdeki herkes durup, burada dünyanın en
iyi çöpçüsü yaşıyormuş desin.” demiştir.
Biz acaba bunu ne kadar başarabiliyoruz.
Mehmet Akif’e Avrupa’ya gidip gelince
üstat ne var ne yok nasıl Avrupalılar diye
sormuşlar. Verdiği harika cevap: Dinleri
bizim işimiz gibi çürük, işleri de bizim dinimiz gibi sağlam!”
Bizim işimizdeki halimiz dinimiz gibi mi?
Yoksa onların dini gibi mi?
***
Ez cümle;
Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır
şiarıyla, işini iyi yapanlardan ve pabucu
dama atılanlardan olmamak ümidiyle…

18 Ekim 2021
Pazartesi

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 ...

CEMİL KABZA

İ

skeçe Türk Birliği davası 1984’te
başladı. Ancak istinaf mahkemesine yapılan başvuru 10 yıl bekletildi. İstinaf Mahkemesi 1994’te bir
önceki mahkeme olan İskeçe Asliye
Hukuk Mahkemesinin verdiği kapatılma kararını onayladı. Dava daha
sonra Yargıtay’a götürüldü. Yargıtay
onaylama dilekçesini yetersiz bulup
kararı bozdu. Dava tekrar istinafa
döndü. İstinaf mahkemesinin kararı
değişmedi, bu sefer dava tekrar Yargıtay’a intikal ettirildi. Yargıtay davayı
önemli bulup Yargıtay Genel Kurulu’na sevk etti. Yargıtay Genel Kurulu davayı
7 Şubat 2005’te görüşerek, İskeçe Türk
Birliği’nin kapatılma kararını bu kez
onayladı. Mahkemenin kararı Lozan
Antlaşması’nda azınlığın milli kimlikle değil, dini kimlikle tanımlandığı
gerekçesine dayandırıldı. İTB, 15
Temmuz 2005 tarihinde Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.
2008’de dava İTB lehine sonuçlandı.
Yunanistan Sözleşmenin 6. maddesinin 1. fıkrasını ve 11. madde hükümlerini ihlal etme yüzünden suçlu
bulundu. Aynı yıl İTB yöneticileri ellerindeki AİHM kararıyla birlikte, İs-

Rodop İli Tek Hâkimli Asliye Hukuk
Mahkemesi’nin 171/2011 sayılı kararı
ile reddedilmiştir.
• Trakya Camileri Din Görevlileri
Derneği örgütlenme özgürlüğünün
kısıtlanmasına başka bir örnek teşkil
etmekte idi. Bu dernek 1995 yılında
kurulmuş ve başvurusunda “‘Batı“
ifadesinin, Trakya’nın Yunanlı oluşunu tartışmalı hale getirdiği ve tanınmasının, hükümet tarafından
atanmış olan Müftülerin gücünü zayıflatacağı“ bahanesiyle mahkeme tarafından reddedilmişti. Bu derneğin
kurulmasına ancak Yunanistan Yargıtay Mahkemesi kararı ile Şubat 2005
yılında müsaade edilmiştir.

AZINLIK EĞİTİMİ
Lozan Antlaşmasının 40. Maddesinde
şöyle denilmektedir: ... Azınlık üyeleri, masrafları kendilerine ait olmak
üzere, hayırseverlik, dini ve toplumsal kurumlar, okullar ve eğitim ve öğretim amaçlı sair kurumlar kurma,
yönetme ve kontrol etme konusunda
eşit haklara sahip olacaklar, buralarda
kendi dillerini serbestçe kullanma ve
kendi dinlerinin gereklerini serbestçe
yapma hakkına sahip olacaklardır.
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İskeçe’de ise nüfusun yüzde 55’ini
oluşturan Yunanlılar için 37 ortaokul
ve liseye karşılık nüfusun yüzde
45’ini oluşturan Azınlığımız için sadece bir azınlık ortaokulu ve lisesi ile
bir medrese bulunmaktadır. Yaklaşık
15 bin soydaşımızın yaşadığı Meriç
ilinde ise azınlık ortaokulu ve lisesi
yoktur. Bu dengesizlik, binlerce soydaşımızı çocuklarını Yunan devlet
okullarında okutmaya sevk etmektedir.
• 2008 yılından bu yana uygulanan 10
yıllık zorunlu eğitim sistemi çerçevesinde, 1 yıllık anaokulu eğitimi de zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır.
Batı Trakya Türkleri azınlık okullarının bulunduğu her yere azınlık anaokulları kurulması talebini yıllar
boyunca tekrarlamaktadır. Ancak,
Yunan yönetimi yalnızca Türk çocuklarının devam ettiği ve Türkçe-Yunanca eğitimin yapıldığı azınlık
ilkokullarının yanına, sadece Yunanca
eğitim veren anaokulları kurmuştur.
Bu anaokulların sayısı bugün 40’ı bulmaktadır.
• 2012 yılı itibariyle Batı Trakya’daki
azınlık okullarının sayısı, en son yapılan birleştirmelerden sonra 174’e inmiştir.

keçe Türk Birliği’nin resmiyetinin
iadesi için İskeçe Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme
İTB’nin talebini reddetti. Dernek yöneticileri istinaf hakkını kullanarak, İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. İstinaf
Mahkemesi de İTB’nin talebine ret kararı verince,
dava Yargıtay’a intikal
etti. Yargıtay 10
Kasım 2011 tarihinde
davayı görüştü ve 24
Şubat 2012 tarihinde
vermiş olduğu
353/2012 sayılı kararla, İTB’nin AİHM kararı doğrultusunda
resmiyetinin iadesi talebini
reddetti. Dolayısıyla İskeçe Türk Birliği davası ikinci kez iç hukuku tüketmiş oldu. Dernek yöneticileri davayı
tekrar AİHM’ne götüreceklerini açıkladılar.
• Yunanistan, isimlerinde “Türk“ ifadesine yer veren, örneğin Rodop ili
Türk Kadınları Kültür Derneği gibi,
sivil toplum kuruluşları ve derneklerin kurulmasını Yargıtay Yüksek
Mahkemesi kararıyla yasaklamıştır.
• Aralık 2010’da İskeçe Asliye Hukuk
Mahkemesine kuruluş dilekçesi
sunan İskeçe İli Türk Kadınları Kültür
Derneği’nin dilekçesi anılan mahkemenin 59/2011 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Derneğin avukatı karara
İstinaf Mahkemesi katında itirazda
bulunma çalışmalarını sürdürmektedir.
• 2009 yılında kurulmak istenen
Güney Meriç Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği’nin tüzüğündeki “azınlık“ kelimesi yüzünden başvurusu
reddedilmiştir.
• Keza Rodop İli Evrenköy halkının
kurmuş olduğu “Evrenköy Azınlık
Eğitim, Kültür ve Folklor Derneği’nin“ dilekçesi de aynı gerekçe ile

Lozan Antlaşması’nın 37. maddesi
uyarınca Türkiye ve Yunanistan,
38’den 44’e kadar maddelerde yer
alan hükümlerin, temel hükümler olarak kabul edileceğini ve hiçbir kanunun, yönetmeliğin, ya da resmi fiilin,
bu hükümlere aykırı olmayacağını, aynı şekilde hiçbir
kanunun, yönetmelik
veya resmi tedbirin
bu hükümler karşısında öncelikli olmayacağını taahhüt
etmiştir.
Okul Dengesi
• Rodop ilinde nüfusun
yüzde 45’ini oluşturan Yunanlılar için 24 ortaokul ve lise
faaliyet gösterirken, nüfusun yüzde
55’ini oluşturan Batı Trakya Türkleri
için sadece bir azınlık ortaokul ve lise
ile bir medrese bulunmaktadır.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki
ikili anlaşmalar uyarınca bu okullarda, ana dil olarak Türk müfredatı,
resmi dil olarak da Yunan müfredatı
uygulanmaktadır.
Azınlık eğitimi, sürekli olarak devlet
müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştır.
Bunun sonucu olarak eğitimin özerk
yapısında köklü değişiklikler gerçekleşmiş ve bu değişiklikler nedeniyle
eğitimin kalitesi ciddi ölçüde eroz-

yona uğramıştır. Hâlihazırda azınlık
okulları, ne Yunanistan’ın ulusal eğitim hedefleriyle, ne de Türkçe müfredat ile Yunanca öğretim arasındaki
hassas dengeyle uyumlu olmayan
karmaşık, kısıtlayıcı bir dizi kanun ve
yönetmeliklerle idare edilmektedir.
Mevcut haliyle Türk azınlığın eğitim
sistemi temel eğitim ihtiyaçlarına
cevap verememektedir. Bu durumun
soydaşlar ile devlet arasında karşılıklı
saygı ve güven ortamının oluşmasına
yardımcı olduğu da söylenemez. Bazı
uzmanlar, bir umutsuzluk duygusu
yaratmak ve ebeveyni, çocuklarını
asimilasyonu hızlandırıp derinleştirecek olan devlet okullarına göndermeye zorlamak amacıyla azınlık
eğitiminin kalitesinin kasıtlı olarak
düşürüldüğü kanısındadır. Nedenleri
ne olursa olsun, mevcut şartlar altında azınlık gençliği başarısızlığa
mahkumdur. Öte yandan, bu durum
Yunanistan’ın ulusal eğitim standartlarının aleyhine olup, ayrıca toplumun sosyal dokusuna da zarar
vermektedir. Bunun da en basit nedeni, mevcut azınlık okullarının temel
amacında ikinci sınıf vatandaşlar yetiştirilmesi yatmaktadır. Hükümetin,
AB’den temin edilen kaynaklarla
(Yaklaşık 25 milyon Euro) desteklenen üstün teknik danışmanlık hizmetleriyle azınlık okullarının Yunanca
müfredatını tek taraflı olarak iyileştirme çabaları istenen sonuçları sağlamamıştır. “Müslüman Çocukların
Eğitimi Projesi’’nin sınırlı bir etkisi olmuştur. Eğitim ve bilim camiası iki
dilli eğitim sisteminin uygulandığı
okullarda sadece bir dilin gelişmesi
için tedbirin alınmasını “asimilasyon“
ve haksızlık olarak değerlendiriyorlar.
www.tasam.org
sitesinden alınmıştır…
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Göçmen kenti Çiğli’nin
Makedon konukları vardı Ç

PİRİNCİN TAŞLARI

DEÜ AKADEMİK
YILA MÜJDELERLE
MERHABA DEDİ

Vahap DABAKAN

ERDOĞAN
MERKEL
FİNALİ

İzmir’in göçmen nüfusunun yoğun yaşadığı ilçelerinden
Çiğli ilk kez Makedonya’dan gelen misafirlerini ağırladı

Mustafa KÖKMEN

M

erkel, tam 16 yıl sonra kendi
isteğiyle görevini bırakıyor.
2021 yılının Eylül ayındaki
seçimler sonrası bir daha siyaset yapmayacağını belirten Merkel şaşırtıcı bir
şekilde kariyerini sonlandırıyor. Tekrar
kazanabilecek iken görev bırakıp emekli
olmak Türkiye’de alışılagelmiş bir durum
değildir. Oysa Şansölye Merkel
Almanya’da adeta bir istikrar ve başarı
sembolü olmuştu. Merkel son olarak görevi bırakmadan önce mutlaka görüşülmesi
gereken liderler listesi hazırlamış ve ziyaretler gerçekleştirmiştir. Bugün ise
Merkel, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ı
Türkiye’de son kez ziyaret etti. Bu ziyaret
çok anlamlı. 16 yıllık Erdoğan – Merkel
süreci sona erdi. Merkel’in Avrupa Birliği
içerisindeki gücü ve etkisi ve ekonomik
gücü Merkel için bir istikrar ve statüko
sağlamıştı. Uzun yıllar hem ülkemizde
hem dünya siyasetinde lider odaklı, lider
merkezli yönetim algısı Almanya’da da
kendi göstermiştir. Merkel’in Almanya’sı,
16 yıldır başarılı olabildi ve seçimle kaybetmeden bir efsane olarak Merkel noktayı koydu.
Tabi ki Merkel – Erdoğan görüşmesi aynı
zamanda mülteci mevzusunu da ele alacak. İkili ilişkilerin yanı sıra farklı konularda iş birlikleri ve sorunlar ele alınacaktır. Ancak sembolik olarak bu görüşme
siyasi tarihte önemle konuşulacaktır. Son
görüşme ve son sözler söylenecek. Sayın
Cumhurbaşkanımız Merkel ile uzun yıllar
iyi ve güçlü bir ilişki kurdu. Liderler çerçevesinde de ülkeler ekseninde de ilişkilerimiz iyi boyutta ilerlemiştir. Açıkçası
Almanya uzun yıllardır Avrupa Birliği’ni
kontrolü altında tutmakta. Kimin AB’den
bir talebi olursa önce Merkel ile görüşmesi gerektiğini bilmekteydi. Şimdi dünyanın en güçlü uluslararası örgütü olan AB
için de bir bakıma yeni bir süreç başlayacaktır. Çünkü bilinmektedir ki; 21. Yy.
Lider odaklı dünya düzeninin devam ettiği ve bir liderin bile sistem içerisinde
etkisinin bir hayli olduğu bir düzlemde.
Merkel iktidarda kaldığı yıllar boyunca
sürekli daha entegre bir Almanya ve
Avrupa yaratma yolunda siyaset yaptı.
Ketum tavırları ve mütevazı tarzını pek
değiştirmedi. Sıradan bir apartman dairesinde kimyager olan ikinci eşi ile yaşayan, kendi alış verişini kendi yapan ve
gerekirse tarifeli uçakla da seyahat eden
bir lider oldu. Arkasında güçlü ve müreffeh bir ülke bıraktı. Nerede güzel bir şey
varsa örnek alınmalıdır. Sonuç olarak tarihe iz bırakan bir lider daha geçip gitti.
Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllardır sabırla ve istikrarla Almanya ile iyi
ilişkiler gerçekleştirmek için mücadelesi
unutulmamalıdır. Zaman zaman sorunlar
da yaşasak, 16 yıl boyunca iyi ve güçlü
ilişkiler kurduk. Yeni dönemde de
Almanya – Türkiye ilişkileri istikrarlı bir
şekilde gelişecektir. Yeni dünyada liderlerin yeri ve etkisi farklı bir boyut kazanmıştır. Trump sonrası Biden dönemi gibi,
Merkel sonrası bir başka lider krizi yaşanılmaması önem teşkil etmektedir.

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İ

zmir’in göçmen nüfusu ile yoğun ilçesi Çiğli ilk kez Makedonya’dan gelen misafirlerini ağırladı. Çiğli Esnaf Odası Arif Altıkulaç,
Çiğli Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif
Başkanı Taner Cömert ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü işbirliğiyle Kuzey Makedonya ile
ekonomik ve sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek üzere bir heyet
Çiğli’yi ziyaret etti. Kuzey Makedonya Esnaf Odası Başkanı Agron
Fazliji, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için Ekonomi Bakanlığı, Devlet Sekreteri Jumni Ademi, Kuzey

Makedonya İş Konfederasyon Başkanı Mile Boskov, Üsküp Bölgesi
Bölgesel Kalkınma Müdürü Ljupço
kec Mickovski, Üsküp Bölgesi İşletmeler Tanıtım asistanı Regina Ikonomovska, Viktoria Mitrevska, Stojan Trajkovic ve Riad Ganiji’den
oluşan heyet coşkuyla ağırlandı.
İlk ziyarette Maltepe mahallesinde
Göztepe kahvesinde mahalle sakinleri ile buluşuldu. Daha sonra Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil
Tugay, Kuzey Makedonyalı heyete
akşam yemeği verdi. Heyet Çiğli
Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda bir
araya gelerek Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Makedon heyet Kayma-

kam Çakıroğlu’na kendi kültürlerini yansıtan hediyelerini sundu.
Kaymakam ziyaretinden sonra Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün ziyareti gerçekleştirildi. Belediye başkanına heyetin hediyelerin sunumundan sonra Başkan Utku Gümrükçü heyet üyelerine Çiğli
logosu ve sembolü olan flamingo
biblosu hediye etti. Heyet daha sonra Çiğli Esnaf Kredi Kefalet kooperatif Başkanı Taner Cömert’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Sonra Kuş Cenneti’ne bir gezinti yapıldı. Kuş Cenneti’ne yapılan gezinti sonrası Makedon heyeti Ulukent Sanayi Bölgesi’nde iş insanları ile bir araya gelip
fabrikalar gezildi.

25 kişilik Sivas heyeti
Balkan kültürünü tanıdı
SİVAS - BALKAN GÜNLÜĞÜ

S

ivas Belediyesi tarafından kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere yönelik Bosna Hersek gezisi düzenlendi. Bosna’nın tarihi ve turistik
yerlerini gezerek Balkan kültürü
hakkında birçok farklı deneyim
yaşayan öğrenciler, 5 günlük gezi
sonrası Sivas’a döndü.
Sivas Belediyesi öncülüğünde İl
Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitimde Diriliş Derneği, Sivas Dil ve
Edebiyat Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Diriliş Nesli
Evlad-ı Fatihan’ın İzinde” projesi
kapsamında 9, 10 ve 11. sınıflarda
eğitim gören öğrencilere yönelik
Bilge Lider Aliye İzzetbegoviç’in
eserleri üzerinden ödüllü okuma
bilgi yarışması gerçekleştirildi.
Dereceye giren 12 öğrenci, 8 öğretmen ve 5 görevlinin katılımıyla
toplam 25 kişilik heyet, Sivas Belediyesi tarafından 5 günlük Bosna Hersek Gezisine gönderildi.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı’ndan öğrencileri Balkanlar’a
yolcu etti.
www.timebalkan.com’a göre: Heyet, gezi programı kapsamında

ilk gün; Baş Çarşı, Şehitlik, Kurşunlu Medresesi, Gazi Hüsrev
Bey Cami, Sahat Kula, Hünkar
Cami, Hünkâr Köprüsü ve Osmanlı Çeşmesi’ni ziyaret etti. Öğrenciler diğer günlerde ise; Mostar, Konjic, Tarihi Türk Köyü Poçitel ve 550 yıldır yaşayan Alperenler Tekkesi ile Ahmiçi Köyü
ve Travnik’i görme imkânı buldu.

1992-1995 yıllarında yaşanan hazin savaşın izlerine şahitlik eden
heyet, şehitlik ziyareti ve Aliya
İzzet Begoviç’in anıt mezarının
bulunduğu alanda duygusal anlar yaşadı. Bosna’nın çeşitli şehirlerini ve tarihi mekânlarını gezerek farklı bir deneyim yaşayan
öğrenciler 5 günlük gezi sonrası
Sivas’a döndü.

Zavidoviçi Belediyesi İzmirli
BOŞNAKLARI ZİYARET ETTİ
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Z

avidoviçi Belediye Başkanı Dr.Haşim Mujanoviç ve beraberindeki heyet, Manisa merkez ilçelerinden Yunus Emre Belediyesi’nin
davetlisi olarak yaptığı görüşmelerin ardından İzmir Bosna
Sancak Derneği’ni ziyaret etti.
Başkan Dr.Haşim Mujanoviç,
ziyarette, İzmir Bosna Sancak
Derneği’nin Bosna Hersek ve
Sancak bölgesine yaptığı yardımlarla tanındığını hatırlattı.
Zavidoviçi Belediyesi’nin orta
Bosna’da bulunduğunu ifade
eden Mujanoviç, “Biz de bele-

diye olarak sizlerle ortak sosyal
ve kültürel projeler hazırlayacağız. Birlikte çeşitli faaliyetlere
imza atacağımızı düşünüyorum. Ayrıca sizlerin aracılığıyla
Türk yatırımcıyı Bosna Her-

sek'e davet ediyoruz” dedi.

ORTA BOSNA
İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül, Bosna Her-

sek'ten gelen belediye başkanının
derneklerini ziyaret etmesinden
duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Gül, “Dernek olarak
bizler yakın zamanda Orta Bosna'da meydana gelen sel felaketinde felaket zedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli çalışmaları yaparak destek vermiştik.
Zavidoviçi Belediyesi de Orta
Bosna da bulunuyor bizler İzmir
Bosna Sancak Derneği olarak birlikte sosyal ve kültürel projelere
birlikte imza atacağımızı ve çok
güzel projelerin ortaya çıkacağını
düşünüyorum. Dernek olarak
bizler Boşnak’ların yaşadığı her
yere ulaşmaya ve yardım etmeye
çalışıyoruz” diye konuştu.

vahapdabakan@gmail.com

evre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve
Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
bazı etkinliklere katılmak üzere İzmir’e
gelmesinde Başta İzmir Valisi Yavuz Selim
Köşger, Bakanlara kusursuz ev sahipliği yapıp
Konuk bakanları hiçbir programlarında yalnız
bırakmadı. Bakanlar İzmir den ayrılırken başta
Vali Köşger ve Misafirperverliklerinden dolayı
ev sahipliği yapanlara ve İzmirlilere teşekkür
ettiler. Bakan Kurum ve Bakan Pakdemirli, bu
misafirperverlik karşısında İzmir’e her gelişimizde İzmirlilere yeni müjdelerle geleceğini
söylüyorlardı…
Kâtip Çelebi Üniversitesi Senato Kararıyla
İzmir’e yaptığı hizmetlerden dolayı Fahri
Doktora verilmesi kararıyla Rektör Prof. Dr.
Saffet Köse tarafından cüppe giydirilerek
Bakan Murat Kurum’a, Fahri Doktora Unvanı
ve belgesi takdim edildi. Bakan Kurum konuşmasında, “30 Ekim, İzmir depreminde yaşanan afet sonrası uzun süre İzmirlilerle birlikte
olduklarını, aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen hep bir ayağım İzmir’de oldu.
Hamdolsun, İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. 5 bin 66 konutumuz
ve 369 dükkânımızın inşaatları tüm hızıyla
yükseliyor. Tıpkı Elâzığ ve Malatya’da olduğu
gibi İzmir’de de kasım ayı içerisinde depremin
1. yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın
teşrifleriyle; Bayraklı’da 7 proje alanında 1701
bağımsız bölümden 749’unu depremzede kardeşlerimize konutları teslim edeceğiz. Rezerv
alanda ve Bayraklı’daki diğer projemizin etaplar halinde teslimlerini gerçekleştireceğiz.”
Diyordu...
Evet, olması gereken budur. Kişiler kim
olursa olsun, ülkesi ve şehirlerde yaşayan
insanlara görevleri gereği hizmet ediyorsa, hizmet eden kişilere, öldükten sonra değil, sağlığında gerekli ödülleri verilirse hizmet edeni
daha çok hizmet etmeye teşvik eder…
DEÜ AKADEMİK YILIAÇILIŞINA İKİ
BAKAN KATILDI
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 20212022 Akademik Yılı Açılış Töreni,
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk
Anıtı’na çelenk konulmasının ardından
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli’nin katılımlarıyla Sabancı
Kültür Sarayı’nda gerçekleşen törene bende
katıldım…
DEÜ 2021-2022 Akademik Yılı açılışına
katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Türkiye’nin ‘2053 net sıfır emisyon
hedefine gençlerle ulaşacağını ifade ederek,
“DEÜ’yü İklim Dostu Üniversite yapıyoruz”
dedi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli ise bakanlık olarak üniversitelerle
birçok proje yürüttüklerini belirterek girişimcilere destek olduklarını ifade etti. DEÜ Rektörü
Prof. Dr. Nükhet Hotar da 15 Temmuz Sağlık
ve Sanat Yerleşkesi’nin imar planlarının onaylandığı müjdesini aldıklarını dile getirerek, “Bu
planlarla yerleşkemize, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Konservatuar Binası, Diş Hekimliği
Fakültesi, Büyük Deney Hayvanları Üretimi ve
Kullanımı Binasını inşa edebileceğiz” diye
konuştu…
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir
Milletvekilleri, İzmir ve çevre illerin üniversite rektörleri, İzmir bürokrasisinin üst düzey
temsilcileri ve DEÜ mensuplarının yer aldığı
törenin açılışında İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından DEÜ Tanıtım Filmi ve
‘Mezunlarımız Diyor ki’ videosu da gösterildi.
Uluslararası Mevlâna Vakfı Sema
Topluluğu’nun Semazen Gösterimi yaptığı
törende, fakültelerine dereceyle giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.
Bakan Bekir Pakdemirli, bir anısını anlattı.
“Başbakan eski yardımcısı Babam Prof. Dr.
Erkem Pakdemirli, o zamanın YÖK Başkanı
Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından “DEÜ”
Rektörlüğüne atama sözünü vermesine rağmen, YÖK Başkanı Doğramacı, Prof. Dr.
Ömer Yiğitbaşı Rektör olarak atamıştı. Babam
hiç üzülmedi ve sonra Başbakan Yardımcısı
olmuştu. Dr. Bekir Pakdemirli, bu güzel anısı
ilgi ile dinlendi…
Uzun bir pandemi sonunda yüz yüze eğitime geçen Tüm Üniversite öğrencilerimize ve
Öğretim Üyelerimize yeni eğitim yılı hayırlı
olsun…

Elvada Saraybosna
Foça’da sahnelendi
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ
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zmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu ‘‘Elveda Saraybosna’’ isimli tiyatro oyunu Foça’da sahnelendi. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür
Merkezi’nde sahnelenen oyun,
üç yıldan fazla süren Bosna savaşında yaşanan büyük acıyı ve
insanlık dramını sahneye yansıttı. Suzanne Schneider’in yazdığı, Cengiz Toraman yönetmenli-

ğinde İzmir Halk Tiyatrosu’nun
sahnelediği oyunda, Nimet
Nazlı Masatçı ve Mehmet Serkan Koçak rol aldı. Oyunda, kuşatılmış ve yıkılmış Saraybosna
kentinde bir mahzenden yayın
yapmaya çalışan ‘‘Gerçeğin Sesi’’ isimli radyo istasyonu spikeri Tura adındaki genç bir kadınının hikâyesi anlatıldı. Tura, çaresizlik ve umutsuzluk içindeki
Saraybosnalılara seslenerek, onlara cesaret vermeye ve yaşama
dirençlerini arttırmaya çalıştı.

8 Ekonomi
TEKNO GÜNDEM

INFLUENCER’LAR
İÇİN YENİ DÖNEM:
SOSYAL MEDYA
VERGİSİ YASALLAŞTI!

Ertürk GÜRBÜZ

Ü

lkemizde internet üzerinden gelir
elde edenlerden Örneğin web siteleri ve YouTuber’lar gelirlerine göre bir vergi ödüyor. Ancak şu ana
kadar sosyal medyadan gelir elde edenler
için resmi olarak bir vergilendirme bulunmuyordu. İşte bugün beklenen açıklama meclisten geldi.

18 Ekim 2021
Pazartesi

Tarımın geleceği
geleceğin tarımı
Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
(IUS) Tarım ve Gıda Bilimleri Fakültesi arasında imzalanan protokol kapsamında
düzenlenen 31. Uluslararası Tarım ve Gıda Sanayii Bilimsel-Uzmanlar Konferansı, “Tarımın Geleceği, Geleceğin Tarımı” temasıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti

Yeni karara göre sosyal medya üzerinden
kazancı 640 bin TL’ye kadar olan kişiler
artık yüzde 15’lik bir stopaj vergisine
tabi tutulacak.
Öte yandan küçük esnaf olarak kabul
edilen ve kazançları 850 bin TL’ye kadar
olanların kazancı ise gelir vergisinden istisna olacak.
Yasayla elektronik ortamda vergi uygulamalarında da yeni bir düzenleme olacağı
duyuruldu. Bu bağlamda Vergi Usul Kanuna göre ‘elektrik defter beratı’ ve
‘elektronik muhasebe fişi’ tanımları da
artık hayatımızda yer alacak.
TÜRKİYE KİŞİSEL BİLGİLERİNİ
PAYLAŞMAK İSTEMİYOR!
Ülkemizde sık sık üzerine replikler, şakalar yapılan “ CIA beni takip ediyor! ”
bilinçaltımızda gerçekten var mı?
Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de
kişisel verileri paylaşmak endişe yaratıyor. Öyle ki, endişeli olanların oranı dünyada ortalama yüzde 45 iken, Türkiye’de
yüzde 60. Raporun geri kalanı ise şöyle;
Endişe oranının dünya ortalaması kadınlarda erkeklere göre 4 puan daha yüksek.
Amerika, endişe duyanların (yüzde 54)
en yüksek olduğu kıta iken Asya Pasifik
Bölgesinde oran yüzde 45’e, Avrupa’da
yüzde 43’e düşüyor.
Endişenin yüksek olduğu ülkelere baktığımızda önce Brezilya (yüzde 72) ve
Hindistan (yüzde 71)’ı görüyoruz. Onları
yüzde 61 ile Şili ve yüzde 60 ile ABD ve
Türkiye izliyor. Dolayısıyla Türkiye kişisel bilgilerini dijital ortamda paylaşmaktan en çok endişe duyan 5 ülkeden
biri ve endişelenenlerin oranı dünya
ortalamasından 15 puan daha yüksek.
Türkiye’de kadınlar ve erkekler arasında
fark görünmüyor. En endişeli gruplar; İstanbullular (yüzde 71), üst sosyoekonomik statü grupları (AB SES – yüzde 70),
lise mezunları (yüzde 67) ve ücretli ya da
maaşlı çalışanlar (yüzde 65).
KISA KISA KISA …
Instagram’a canlı yayınları planlama
özelliği geliyor.
Instagram, içerik üreticilerin canlı yayınları 90 güne kadar planlamasını sağlayacak. Şirket bu yeni özellik ile birlikte
canlı yayın konuklarının yayın öncesinde
prova yapmasını sağlayan “Practice
Mode” özelliğini de yayına almaya hazırlanıyor.
YouTube’ da gördüğümüz canlı yayınları
planlama özelliği Instagram’ a geliyor.
Kullanıcılar planlanan canlı yayını yine
Instagram üzerinden paylaşarak takipçilerine duyurabilecek. Practice Mode sayesinde içerik üreticiler, canlı yayın
konukları ile birlikte yayın öncesinde
prova yapabilecek.
WhatsApp, uçtan uca şifrelenmiş yedekler dönemini başlattı.
WhatsApp, bugün tam olarak uçtan uca
şifrelenmiş yedekler dönemini başlattıklarını duyurdu. Firma bu konuda tam olarak şu resmî açıklamayı
yaptı: “WhatsApp, basit bir fikir temel
alınarak geliştirildi: Arkadaşlarınızla ve
ailenizle paylaştığınız her şey, onlarla
aranızda kalır. Beş yıl önce, uçtan uca
şifreleme özelliğini varsayılan olarak ekledik. Bu özellik, bugün 2 milyardan
fazla kullanıcı arasında dolaşımda olan
günlük 100 milyarı aşkın mesajı korumaktadır.
Nasıl yapacağınıza gelince; uçtan uca
şifrelenmiş yedeğinizi, seçtiğiniz bir parola veya yalnızca sizin bildiğiniz 64 basamaklı bir şifreleme anahtarı ile
güvence altına alabilirsiniz. WhatsApp
veya yedekleme hizmeti sağlayıcınız, yedeklerinizi okuyamaz ve kilidini açmak
için gereken anahtara erişemez.
Her sabah teknolojik yeniliklere uyandığımız bu günlerde gündemi yakalamak
ve çağımızın dijital dönüşümünü merak
ediyorsan arada yazılarıma göz atmayı
unutma. İstersen soru, görüş, önerilerini
de buradan erturkgurbuz@gmail.com
paylaşa bilirsin.
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ürkiye ve Bosna Hersek arasındaki iş birliklerinin en güzel örneklerinden biri olan
konferans, “Tarımın Geleceği, Geleceğin Tarımı” temasıyla dünyanın dört bir yanından bilim insanı,
uzman ve yetenekli genç araştırmacıyı bir araya getirdi.

BİLGİ HAVUZU
Katılımcılar, bölgesel ve küresel
araştırma deneyimlerini aktardı.
Konferans kapsamında Saraybosna Üniversitesi Tarım ve Gıda Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Muhammed Brka da tecrübelerini

katılımcılarla paylaştı. Konferansın amacının verimlilik, kaynak
paylaşımı ve tekrarı önlemek için
ortak bilgi havuzu oluşturmak olduğunu söyleyen Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum,
“Özellikle içinde bulunduğumuz
pandemi koşulları, bizleri geleceğin tarımını düşünmeye sevk etti.
Yükseköğrenim kurumlarımızda
daha fazla tarımsal araştırmaya
ihtiyaç olduğuna inanıyorum.
Bilgi ve yeniliğin önemini hatırladığımız bu süreçte, 21. yüzyılın
en büyük sorunu olan yoksullukla mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunması, Birleşmiş Milletler
Binyıl Kalkınma Hedeflerine yansıdı. Bu çerçevede ziraat, geçmişte
insan uygarlığının gelişmesinde

nasıl kilit rol oynadıysa, kongrede
sunulan zirai araştırmaların da
aynı şekilde gelecek için kilit rol
oynayacağına inanıyorum. Bu
konferansın Türkiye ve BosnaHersek arasında belirli konularda
ve araştırma alanlarında bilimsel
fikir alışverişi için uygun bir ortam sağlamasını, yeni araştırmalara ilham vermesini ve daha yakın iş birliği için yeni bağlantılar
kurulmasını, katılımcıların konularla ilgili bilimsel bilgilerinin artmasını ve araştırmacıların zihinlerinde yeni sorular oluşmasına vesile olmasını diliyorum. Kongrenin gerçekleşmesine katkı sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Necdet
Budak’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Kırsal Kalkınma Yatırımı’na
yüzde 50 hibe desteği verildi
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ
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arım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi kapsamında İzmir’de 14 üncü
etap başvuruları tamamlandı.
Yüzde 50 hibe desteği almaya
hak kazanan 29 yatırımcı, hibe
sözleşmelerini İl Tarım ve Orman
Müdürü Mustafa Özen’in de katıldığı törenle imzaladı. Verilen
yüzde 50 hibe desteği ile birlikte
İzmir’e kırsal kalkınma alanında
yaklaşık 50 milyon TL yatırım
gerçekleştirilecek. İl Müdürü
Mustafa Özen: “Bitkisel üretimin,
hayvansal üretimin ve su ürünlerinin yetiştirilmesi aşamasında
üreticilerimizin desteklenmesi
çok önemli. Bakanlığımız bu
alanlarda üreticilerimizi desteklediği gibi, tarıma dayalı küçük ve
orta ölçekli sanayinin gelişmesi

için de bu proje ile 81 ilde Kırsal
Kalkınma Yatırımlarına yüzde 50
hibe desteği veriyor. 2006 yılından bu yana devam eden bu proje desteği ile yatırımcılarımız İzmir’de bugüne kadar kırsal kalkınma alanında 421 milyon TL
yatırım gerçekleştirdi. İşletmeler
için önemli bir fırsat oldu. Hibe

desteği alan 461 proje ile toplam
4770 kişi iş imkanı buldu. Sizlerin
de bu desteklemelerle işletmelerinizi kurarak, büyüterek tarımsal
üretime değer katacağınızdan
şüphem yok. Size de, İzmir’e de
hayırlı uğurlu olsun” dedi. Tören, 29 yatırımcının, hibe sözleşmelerini imzalaması ile sona erdi.

İzmir’den, Karadağ’a iş gezisi
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eşille mavinin buluştuğu eşsiz
Karadağ öncelikle doğası ve
ekonomik tatil imkanlarıyla tanınsa da son yıllarda ekonomik açılımlarıyla da gündeme gelmeye başladı. Bugün Kosova’dan sonra Avrupa’nın en genç ikinci ülkesi unvanına
sahip Karadağ, bakir ekonomisi ve
Avrupa Birliği ile olan yakın temasları ile özellikle Türk girişimcilerin radarına girmiş durumda. EGİAD’ın
bu kapsamda düzenlediği iş gezisine,
Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni
Yelkenbiçer, Asmira CEO’su Mustafa

Aslan, Başkan Vekili Cem Demirci,
Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Karacar, Yağmur Yarol, Arda Yılmaz, Eyyüpcan Nadas, Genel Sekreter Prof.
Dr. Fatih Dalkılıç, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Elif Kâya,
EGİAD Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyeleri Metin Taşkıran, Tuğhan Karaveli, EGİAD Üyeleri Pınar
Güngör, Alper Tutak, Burak Güngör,
Açelya Baç ve Kemalettin Okkaoğlu
katılım gösterdi. Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan’ı, Karadağ Ticaret
Ateşesi Erdal Karaömeroğlu’nu, Karadağ Ticaret Odası’nı, KaradağTürk İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar

Yıldız, Meliha Aslankan, Can Aslankan’ı ve Azmont Investments
CEO’su Rashad Aliyev’i ziyaret eden
EGİAD heyeti, Asmira CEO’su Mustafa Aslan’la da Karadağ’daki işletmesinde görüşme gerçekleştirdi. İkili
ziyaretlerde, daha güçlü ekonomik
bağlar ve iki ülkeye de yarar sağlayan daha yoğun ekonomik ilişkiler
tesis etmenin temellerini atıldı. Siyasi,
ekonomik ve kültürel diplomasi odağında karşılıklı ilişkileri artıracak yeni alanlara ve Karadağ’a yatırımlarda
sağlanan teşvik politikalarına ilişkin
önemli değerlendirmelerin gerçekleştiği ziyaretlerde, karşılıklı ortak hedefler kapsamında EGİAD’lı üyelerin
Karadağ’daki fırsatlardan faydalanmasının imkanları aktarıldı. EGİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni
Yelkenbiçer ise, yabancı pazarlarda
ikili iş görüşmeleri tesis edebilmenin
önemine dikkat çekerek, “İthal ya da
ihraç ürünlerin değerlendirmesi, analizi ve pazar araştırmalarını yapabilmek adına bu tip iş gezileri önemli
bir fırsat içermekte. Bu ziyaretlerle
üyelerimizin ticari kapasitelerini artırmaları hedeflenmiştir” dedi.

BALKAN
DÜNYASININ
SEÇİMİ !
E.Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı

Dr. Hakan Tartan

S

on günlerde karşılaştığım hemşehrilerim en çok iki konuya duyarlı.
Soruyorlar da soruyorlar.
Malum 'sokaktaki adam ' olarak boynum
kıldan ince.
Birinci konu; seçimler..Elbette buna
bağlı gidişat.
İkinci sancı; bu dağınıklık bizi siyasette
(yani Balkan dünyası - göçmenler- toplumun çimentosu) yine seyirci konumunda
bırakacak mı?
Önce;seçimler..Bence en erken 2022
Kasım da. O da erken sayılmaz. Şu konjonktürde seçim olacağını sanmıyorum.
Bekleyelim, görelim.
Ekonomi sancılı. Sorun; bazı görevlerdeki liyakatsiz kadrolar. Teşhis ve tedavideki yanlışlar! Bu konuda önümüzdeki
günlerde yeni gelişmeler olacak, birlikte
tanıklık edeceğiz.
Gelelim; bize.
Toplumun dörtte biriyiz, ama siyasette
hep 'arka planda'.
Toplumun çimentosuyuz, doğruyuz, çalışkanız..
Aile bağları, milliyetçilik, sevgi, saygı,
hoşgörü..
Hepsi tam..
Oysa siyasette güç değiliz, belli noktalar
da etkin!
Böyle mi olmalı?
Peki yanlış nerede?
Açık söyleyeyim ve buradan net paylaşayım:
Balkan Dünyası bütün güç ve varlığa
rağmen tek vücut değil maalesef.
Dağınık..Ve bu dağınıklık 'siyasetin profesyoneller 'i için bulunmaz fırsat elbette.
Yapılacak çok açık: Dağınıklığa son. Bir
araya gelmek ve tek yumruk olmak. Siyasetin arka bahçesi değil, siyasete yön
veren olmak. Siyasi partilerde konuşlanmış, sadece 'ben' diyen kişilerden uzak
durmak, üst akıl oluşturmak, seçimlerde
bu üst akılla yönetim için plan ve projeler yapmak..
Adaylık için değil, Türkiye ve Türkiye
'nin güzel insanları, 'toplumun harcı ' biz
Balkan kökenliler için mücadele etmek..
Yoksa.. 3'er, 5'er kişilik çok Dernekler
kurulur, çok ziyaretler yapılıp Balkan
dünyası adına sözler verilir, pazarlıklar
yapılır...
Sonuç; beklendiği gibi olur.
Hüsran..
Değerli büyüğüm Kemal Baysak bu konuda ciddi bir hazırlık içindeydi; ben de
tam destek vereceğimi ifade ettim..
Kaybettik Onu..Maalesef..
Ama.. Güç elimizde.. Sevgi yüreğimizde..
Mücadele hepimiz için.. Aydınlık, çağdaş, Atatürk'ü bilen ve seven Türkiye
için..Yoksa..
Kayahan dostumuzu mu hatırlayacağız
yine o güzel şarkısı ile:
'Yine bana hüsran/ yine bana hasret var/
yine bana esmer günler düştü '.
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Türkiye - Rusya İlişkileri
ve Balkanlar

ÖÖ Eski dost düşman olur mu ya da eski düşman dost
olur mu? Aslında hiçbir zaman dost olmadılar. En az
2000 yıllık kadim bir birliktelik ve komşuluktan bahsediyoruz. Yine en az 350 yıllık karşılıklı savaşlardan…

T

rifatsait@balkangunlugu.com

ürkiye ve Rusvut, Boşnak,
ya’nın arasınPomak, Torbeşdaki ilişki bu
ler… Bizim için
şekilde özetlenebilir
onlar çok önemlibelki. Dünya’da bu
dirler. Balkanlar,
kadar kadim bir ilişTürkiye için de Avkisi olan iki millet
rupa’ya açılan bir
az vardır. Türkiye
köprüdür. BalkanRifat SAİT
ile Rusya arasında
ların Jeostratejik ve
24.Dönem İzmir milletvekili
zaman zaman düşjeopolitik hassasiBalkan Stratejik Araştırmalar
man----- geri kalan Merkezi (BASAM) Başkanı
yeti bizim için de
zamanda karşılıklı
geçerlidir. Ayrıca
çıkarlar için müttefik olunan
Türklerin de Panslavizm’e
durum, iki devlet arasındaki
karşı Turancılık düşünceleri
gelgitleri gösteren bir özettir.
olmuştur. Dolayısıyla 2000 yılBu, iki devlet arasında değil,
lık kadim iki milletin asırladır
Türk ve Rus milletleri arasınüzerine titredikleri bölgedir
daki tarihi ilişkidir.
Balkanlar. Balkanlar için bu iki
millet asırladır savaştı. Ancak
Balkanlar sadece Türkler ve
KADİM HİKAYE
Ruslar için değil aynı zamanda
Eski Türk kavimlerinden Hun- İngilizler, Fransızlar, Almanlar, şimdilerde ABD, AB ve
lar, Bulgarlar, Avarlar, HazarÇin için de son derece cazip
lar, daha sonra
Kıpçaklar-Peçenekler, Kuman- bölgedir. Bu ülkelerin devreye
girmesi Türkiye ile Rusya aralar ve daha birçok Türk boyu
sında ortak çıkarların ön plana
çeşitli sebeplerle Asya’dan Baçıkmasını sağlamıştır. Stratejik
tı’ya göç edip bugünkü Rusya
konumu sebebiyle son döcoğrafyasına yerleşti ve aynı
nemde Balkanlar’a yönelik dış
bölgeler bir Türk ülkesi haline
müdahalelerde belirgin bir
geldi. Rusların karşısında
daima bir Türk vardı. Rusların artış gözlenmiştir. Günümüzde bölgede çok yönlü heTarihsel gelişim ve kültürel
zenginleşme süreçlerinde Türk defleri olan ve bu doğrultuda
birbiriyle mücadele eden
kavimlerinin önemli rolü oldu
Bugün Rusça’da birçok Türkçe Rusya, ABD, Türkiye, Çin, Avrupa Birliği ve Arap ülkeleri
kelime olduğu görülür.
Rusça’da en az 2 bin söz Türk- gibi bazı güçler ön plana çıkmıştır. Amerikan düşünce kuçedir. Bunlardan 500 kadarı
çağdaş Rusça’da halen kullanı- ruluşlardan Carnegie
Uluslararası Barış Vakfı 2019
lıyor. Rus masallarında halkın
Şubat’ında Balkanlarla ilgili bir
korktuğu, zalim, barbar, bürapor yayımlamıştır. Washingyücü olarak tasvir edilen
ton ve Brüksel’in, Rusya’nın
Güçlü, yenilmez atlı , --Ölümsüz Koşey adındaki kötü Balkan ülkeleri üzerindeki “zararlı etkisine” nasıl karşı koyabir karakter vardır.
bileceklerine dair tavsiyeler
Bu isim Türkçe (Kıpçakça)
“koşşi” yani göçebe kelimesin- içeren rapor, bu konudaki en
son örneklerden biridir. Mosden gelir.
kova’yı, Balkanlar’ın AB ve
Masal kahramanı Koşey, göçebe Türk’ün ve Türk akınları- NATO ile entegrasyon sürecine müdahale etmekle suçlanın sembolüdür. Çünkü
yüzyıllar boyu dinmeyen Türk yan rapor, aynı zamanda
Rusya’nın bölgedeki muhafaakınları Rusları olumsuz etkizakâr çevrelerle ve aşırı sağ
lemiş, bilinçleri bu varlığa
milliyetçilerle iş birliği yaptıancak metafizik açıklamalar
ğını ileri sürmektedir. AB’nin
getirmiştir. Türk Rus ilişkilebir toplantısında Avusturya
rinde Balkanlara gelecek olurBaşbakanı Sebastian Kurz,
sak, burada bizi çok derin bir
şunları söylemişti:
tarih karşılar
"AB bu bölgeye gerçek bir
perspektif sunmazsa, Çin,
BAL VE KAN GİBİ
Rusya ya da Türkiye gibi diğer
süper güçlerin orada daha
Balkanlar hem Bal’dır hem
büyük bir rol oynayacağının
Kan’dır.
farkında olmalıyız. Bölge coğHem Jeostratejik hem jeopolirafi olarak Avrupa'ya aittir ve
tik açıdan Balkanlar, çekici,
bir Avrupa perspektifine ihtiönemli, potansiyel bir yer olması açından adeta Bal gibidir. yaç duymaktadır."
Ancak diğer yandan savaşları,
Fransa Cumhurbaşkanı Emgöçleri, sıkıntıları, trajedileri
manuel Macron geçtiğimiz yılile adeta Kan’dır. Bu hem
Türkler için hem de Ruslar için larda, "Türkiye ya da Rusya'ya
böyle olmuştur. Balkanlar hem yönelen Balkan ülkeleri istemiyoruz" ifadelerine yer vermişti.
Türkler hem Ruslar için jeosAB ülkeleri, geçenlerde yapıtratejik, jeopolitik, kan bağları,
lan Batı Balkan zirvesi öncekökler, din birliği, ticaret gibi
sinde altı Balkan ülkesinin tam
konularda son derece önemli
olmuştur. Balkanlar bu iki mil- üyelik sürecine bağlı kalınması
üzerinde anlaştı. Tabi kararın
let için asırlardır süren bir mearkasında --- Türkiye, Rusya
seledir. Balkan yarımadası,
ve Çin'in bölgede nüfuzunu
Rusya’yı Avrupa’ya bağladığı
artırması endişesi de bulunugibi aynı zamanda, Rusya’nın
en önemli dünya ticaret nokta- yor. Dedik ki Türklerle Ruslar
hem düşman hem çıkar birliklarına çıkışını sağlamaktadır.
teliği yapmışlar. Türk-Rus kroBazı Balkan ülkeleri için var
nolojisine baktığımızda şu
olan Ortodoks ve Slav kimliği
Rusya için din, kök, kan ve ak- önemli noktaları hatırlıyoruz.
raba bağları demektir. Özel-Rus Büyükelçisinin Türkilikle Sırplar, Karadağlılar,
ye’de öldürülmesi olayı
Bulgarlar, Makedonlar, ----Rus uçağının düşürülmesi
Slav olmasa da Ortodoks olan
-Türkiye’nin, Rusya’nın KıYunanlılar Rusların ilgisini
çeker. Panslavizm ve Ortodoks rım'ı ilhakını tanımıyor olması.
-Kosova nın durumu---Türkiliseleri açısından Balkanlar
kiye Kosova’yı ilk tanıyan ülke
Rusya için son derece önemlidir. Aynı şekilde benzer değer- ve bağımsız bir ülke olarak tanınmasını istiyor. Bu durum
ler Türkler için de önem arz
Rusları rahatsız ediyor.
eder. Balkanlardaki 600 yıllık
Osmanlı hâkimiyeti ile oluşan
-Libya’daki gerginlikte Ruslar
tarih ve halen mevcut olan
karşı taraftaki Halife Hafter
Türk bakiyesi yanında akraba
güçlerini desteklemişlerdi
toplulukları dediğimiz Arna-

-Rusya’nın, Suriye’de Başar
Esad'ı desteklemesi
-Suriye’de 2020 yılı Şubat
ayında düzenlenen bir hava
saldırısında en az 34 Türk askerimizin Ruslar tarafından
şehit edildi
Bunu unutmadık….
Yine tarihe baktığınızda;
Kırım savaşı, Kafkas savaşı,
Yunanistan kıyılarındaki Navarin baskını , Bulgaristan’daki Plevne müdafaası ,
Meşhur 93 harbi denilen 18771878 Osmanlı-Rus savaşı.
1568-1917 yılları arasında yaklaşık 350 yıl boyunca 12 savaş
yapıp Ruslarla savaşmışız. Dilekolay…

yan Avrupa ve eski Sovyetler
Birliği ülkeleri ile NATO ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek için oluşturulan bir
NATO kurumu. AB içinde
Fransa ve Hollanda Batı Balkan
ülkeleri olarak isimlendirilen
Sırbistan, Arnavutluk, Kosova,
Makedonya, Bosna-Hersek ve
Karadağ’ı istemiyor ve engel
çıkarıyor. Almanya, Hırvatistan, Macaristan ve Slovenya
gibi ülkeler ise istiyorlar.

ORTAK ÇIKARLAR

KOSOVA MESELESİ

-Balkanlar’daki önemli bir
devlet olan Sırbistan ile ilişkilerimizde Ruslar önemli rol
oynuyor
-Azerbaycan’ın Ermenilerce
işgal edilen Dağlık Karabağ
bölgesini geri almasında Rusların geri planda destekleri
oldu.
-ABD, F-16’ları vermekten vazgeçince savunma sistemimiz
için önemli rol oynayacak olan
S-400 füzelerini verdiler
-Rusya’dan gelen turistler turizm sektörümüz için önemli
bir değer
-Enerji ihtiyacımızı Rusya’dan
aldığımız doğal gaz ile kapatıyoruz.
-Ülkemiz üzerinden geçen Rus
doğal gaz boru hatları son derece stratejik öneme sahip
-Akdeniz’deki uluslararası siyasi durum
-Yakın komşuluk ile doğan
ulaştırma nakliye ilişkileri
-Rusya ile önemli bir müteahhitlik ve yaş sebze meyve dış
ticaretimiz
-Kurtuluş savaşımızda Sovyetler Birliği’nin ülkemize hatırı
sayılır bir maddi destek ve
silah desteği vermesi
-İskenderun demir çelik fabrikasını Rusları destekleri kurduk. Seydişehir Alüminyum
Tesisleri, Aliağa Rafinerisi ve
Bandırma Sülfirik Asit Fabrikası Sovyetler Birliği destekleri
ile kurulmuştu.
-Diğer taraftan Rusya, Türkiye’yi BRICS ve Şangay İşbirliği
Örgütü gibi uluslararası örgütlere dâhil ederek Balkan Yarımadası’ndaki dengeleri
değiştirmeye çalışıyor.
BRICS: Brezilya, Rusya, Çin,
Hindistan, Güney Afrika
Şangay işbirliği: Çin, Rusya,
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan
ve son olarak Pakistan'ın örgüte katılması ile üye sayısı sekize çıktı.
Bunlar AB için alternatif olabilirler. Diğer yandan Avrupa ve
Amerika, Balkanları NATO,
AB, GDAÜ, Avrupa-Atlantik
Ortaklık Konseyi gibi birliklerle yanında tutmaya çalışıyor. Aslında ağızlarına şeker
verip oyalıyor. GDAÜ yani
South East Europen Countries
denilen birlik, Avrupalıların
Türkçe bir kelime olan Balkanların yerine uydurdukları bir
terim. Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi, NATO üyesi olma-

Bu aşamada Kosova’nın durumu çok stratejik. ABD, Kosova’yı çok ciddi bir şekilde
destekliyor. Kosova adeta
ABD’nin Balkanlardaki bir
üssü durumunda. Ancak Kosova’nın Sırbistan ile ilişkileri
malum. Sırbistan eskiden
kendi içinde olan Kosova’nın
bağımsızlığını tanımıyor. Rusya’da buna destek veriyor.
Hatta Birleşmiş Milletlerde
Kosova ile ilgili tüm kararlarda Rusya veto hakkını kul-

lanıyor. Aslında bu durum
Rusya’nın işine geliyor. Böylece Balkanlar’da Sırbistan’ı
yanında tutuyor. Zira, Sırbistan Balkanlar’da önemli bir
ülke. Kosova ile sorununu
çözse Sırbistan hem AB’ye
hem NATO’ya alınabilinir.
Ama böyle bir durum Rusya’nın işine gelmez. Bu yüzden Rusya, Kosova’nın sorun
olarak kalmasını ve bu durumun devam etmesini istiyor.
Türkiye ise tam tersine Kosova’yı bağımsızlık ilanından
sonra ilk tanıyan ülkelerden
biri. Türkiye katıldığı birçok
uluslararası platformda Kosova’nın tanınması için kulis yapıyor. Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
Kosova’nın Prizren kentinde
on binlerce kişinin olduğu Miting’te “TÜRKİYE KOSOVA’DIR, KOSOVA
TÜRKİYE’DİR” diyerek Türkiye’nin bu konudaki kararını
net olarak dile getirmişti. Bu
konuşma hem Sırpları hem de
Rusları endişelendirmişti.

Özetle şunu söyleyebiliriz ki,
Türk Rus ilişkileri çok eskiye
dayanan kadim ve son derece
stratejik ilişkilerdir. Bu iki millet arasında Balkanların durumu son derece önemlidir.
Türkiye Balkanlar’da TİKA,
YEE, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, TRT, Anadolu ajansı, MİT,
Ekonomi Bakanlığı dış ticaret
müşavirlikleri, Diyanet ve tabi
ki Büyükelçileri vasıtasıyla
Dışişleri ile önemli bir kamu
diplomasisi yürütmektedir. Bu
çalışmaların devam etmesi elzemdir. Türkiye’de Rusçanın
ve Balkan Dillerinin ikinci dil
olarak gençlerimize öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk-Rus ilişkileri ve
Balkanları konu edinen Stratejik Araştırma Merkezlerinin
kurulması, desteklenmesi gerekir. Üniversitelerimizde de
bu konuyu çalışan yüksek lisans, doktora çalışmaları teşvik edilmelidir. Yine
üniversitelerimizde bu konuları çalışan Enstitüler açılmalı
ve desteklenmelidir.
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BESLENİYOR
MUYUZ?
ZEHİRLENİYOR
MUYUZ?

İsmet ARAS

G

ünlük sebze ve meyve ihtiyaçlarımız için, alışveriş merkezlerine,
manava hatta semt pazarına gittiğimizde önceliğimiz ucuz ve kaliteli olmasıdır. Genellikle renkleri ve tazeliği bizi
cezbeder nasıl yetiştirildiğini ve hangi
ilaçların kullanıldığını bilemeyiz. Fakat
tazeliği ve renkleri yanında hangi ilaçların
nasıl kullanıldığı hayati önem taşır ve biz
bunun farkında değiliz.
Bilim uzmanlarının görüşlerine göre ülkemiz meyve ve sebzedeki tarım ilacı kalıntısında dünyada en üst sıralarda bulunmaktadır. Üreticiler, ürünlerini çeşitli haşereler
ve bitkilere zarar veren çeşitli hastalıklarından korumak için (Pestisit) içerikli
tarım ilacı kullanırlar. Bunlar toplamda 64
çeşittir ve bu ilaçların kullanımı sonucunda toprağa, suya, arıya, kuşa, ineğe; her
organizmaya sirayet eder. Bizler de sebze
meyveleri tüketerek vücudumuza alırız.
Ayrıca bu tarım ilaçlarını ilaçlama yapan
üreticide korunmadığında gerek solunum
gerekse deri ile temas ettiğinde ilacın etkisine maruz kalırlar. Tarım ilaçlarının kullanılmasında miktar, kullanılma yöntemi
ilacın Tarım Bakanlığı’ndan onaylı olması
ve kullanım nedeni çok önemlidir. Aşırı
ve yasak ürün kullanımı, yaban hayvanlarının ve tarım için faydalı canlıların ölümüne neden olmaktadır(kuşlar, arılar,
böcekler vb.) evcil hayvanların(koyun,
inek, keçi gibi) doğada beslenirken tarım
ilaçlarından olumsuz etkilenir ve bizlerde
evcil hayvanların ürünlerini tüketirken ilaç
kalıntılarını vücudumuza alırız. Tarım
ilaçlarının yanlış kullanımı sonucu ihraç
edilen ürünlerin üzerinde olmasından çok
daha fazla miktarda ilaç kalıntısı olduğu
için, gümrüklerde bekletilmekte, daha
sonra geri gönderilmekte, hem milli ekonomimiz hem de ticari güven ve itibarımız
zarar görmektedir.
Üreticiler tarım ilaçlarının kullanımını
ürünlerinin haşere ve hastalıklardan
korunması için kullanırlar. Doğru ve
yerinde kullanırsa bunda bir sorun yoktur.
Fakat bazen de iyi niyetli olmayan üreticiler daha fazla ürün alabilmek ve daha
çabuk olgunlaşması için hormon içeren
ilaçlarda kullanmaktadır. Aslında bu yöntem daha çok sera üretiminde yapılır. Bu
yöntemle yetiştirilen sebze ve meyveleri
tüketerek vücudumuza alındığında hormon
içerdiğinden ayrı bir sorun olur. Tabii bu
kimyasalların önemli bir kısmı da hormon
içerdiğinden sistemi bozucu niteliktedir.
Kronik hastalıklar başta olmak üzere,
çözümü zor nice hastalığın altında bu pestisitlerin yattığı düşünülüyor. Aynı zamanda doğayı da kirlettiğinden yakın zamanda
Maraş’ta yapılan bir çalışma, yerel tarhanadan 6 çeşit tarım zehri çıktığını göstermiştir. Tarım Bakanlığı son yıllarda tarım
ürünleri ve tarım ilaçları üzerine birçok
denetim ve düzenleme getirmiş ve çalışmalar yapmaktadır. Fakat bu denetleme,
düzenleme ve çalışmalar ne kadar yeterlidir tartışma konusudur. Tarım ilaçları dış
ülkelerden dövizle ithal edilir ve fiyatları
yüksektir. Bu nedenle üretici ilaç bayilerinden ucuz diye Dünya Sağlık
Örgütünün(WHO) yasakladığı tarım ilaçlarını bilerek ya da bilmeyerek kullanıldığı
duyumlar arasındadır. Karşı karşıya kaldığımız en önemli soru, hangi gıdada ne
oranda tarım zehri kalıntısının bulunduğu!
Maalesef bu sorunun kesin bir yanıtı yoktur.
Arılar doğanın yaşam kaynağıdır.
Doğadaki bitkilerin özellikle çiçeklenme
esnasında yüzde seksenini arılar, polen
taşımak suretiyle döllenmesine neden olurlar. Arıların tarım ilaçlarından etkilenmemesi ve ölümlerinin önlenmesi için her
türlü önlem alınmalıdır. Arıların yok oluşu
doğanın yok oluşudur. Besinler yolu ile
vücudumuza aldığımız tarım ilaç kalıntıları çocuklarda bazen hemen etkisini gösterip kusma, ishal ve zehirlenmelere neden
olabilmektedir. Yetişkinlerde üreme
organlarına zarar verebilmekte kadınlarda
düşük sebebi olabilmektedir. Ayrıca
zamanla karaciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği, kısırlığa neden olabilmekte hormon rahatsızlıkları görülebilmektedir.
Çocukların ergenliğe geçiş yaşlarının daha
erkene düştüğü, hatta kızlarda ortalama(910) erkeklerde ise;(11-12)yaşlarında görülebilmektedir. Son yıllarda genç delikanlıların saçlarının kısa sürede döküldüğü
görülmektedir.
NE YAPILABİLİR: Tarımsal ilaçlama
konusunda üreticiler hatta tüketiciler bilgilendirilmeli ve eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Tarım ilaçlarının temininde fiyat
konusunda üreticiye destek verilmelidir.
Tüketiciler olarak mevsiminde sebze ve
meyve tüketme tercih edilmeli ilaçlar
genellikle meyve ve sebzelerin sap kısmında biriktiğinden bol suyla yıkamaya
dikkat edilmeli sağlığınızda herhangi bir
rahatsızlık hissettiğiniz de(özellikle çocuklarda) tıbbi yardım alınmalıdır. Sağlığımız
her şeyin üstündedir.

‘Kuzey Makedonya ve de
Balkanların ilerisindeyiz’
Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, üniversitenin eğitim kalitesinin
Kuzey Makedonya ve Balkanlar’ın çok ilerisinde seyrettiğini söyledi
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uzey Makedonya'daki Uluslararası Balkan
Üniversitesi (IBU)
Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Dursun Erdem, üniversitenin eğitim kalitesinin Kuzey
Makedonya ve Balkanlar’ın
çok ilerisinde seyrettiğini
söyledi. Başkent Üsküp'te
2006'da Türk kanaat önderleri, akademisyenler ve iş insanlarının girişimleriyle kurulan IBU'nun Rektörü Erdem, AA muhabirine, üniversitenin çalışmaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınının hayata getirdiği yenilikler kapsamında yürütecekleri akademik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Salgının başlamasından bu yana ilk kez
yüz yüze eğitime geçtiklerini belirten Erdem, önceki
günlerde geniş katılımla son
iki yılın mezuniyet törenini
gerçekleştirdiklerini aktardı.
Erdem, yoğun çalışmayla
geçen yıl Kuzey Makedonya’da en iyi uzaktan eğitim
sistemini uygulayan üniversite olduklarını dile getirerek, bu sene aşılamanın getirdiği güvenle hibrit eğitim
sistemine geçtiklerini, aşılı
olanların yüz yüze eğitime
katılabildiklerini, aşısız olanların ise uzaktan eğitimle
dersleri takip ettiğini anlattı.

Üniversitede aşı ünitesi kurduklarına işaret eden Erdem, "Sınıflarda ses sistemleri kurduk. Kamera sistemleri, akıllı tahta sistemlerini
oluşturduk. Öğrenci yurt dışından online olarak sınıf ortamına katılabiliyor, soru sorabiliyor, hocanın sesini oradaki yüz yüze eğitim gören
öğrencilerin sesini duyabildiği gibi kendisi de aynı zamanda online ortamda sınıf
ortamına katılıp soru da sorabiliyor, derse de katılabiliyor." diye konuştu. Erdem,
Kuzey Makedonya vatandaşı öğrencilere derse fiziki katılımın zorunlu olduğunu
vurgulayarak, farklı ülkeler-

den gelen öğrencilere seçenek sunduklarını, bu kapsamda kronik rahatsızlığı
olan öğrencileri de koruduklarını kaydetti. IBU’nun birkaç fakülte ve bölümle eğitim hayatına başladığını
söyleyen Erdem, ilkelerinin
"kalite" olduğunu vurguladı.
Erdem, üniversitenin kar payı alan sahibi olmadığını
söyleyerek, öğrencilerden
alınan ücretler ile yönetim
kurulu ve mütevelli heyetinin katkılarının tamamen
eğitimin kalitesine yönelik
harcandığını ifade etti. En
son açtıkları Diş Hekimliği
Fakültesi için 1 milyon Euro’ya yakın laboratuvar

masrafı yaptıklarını anlatan
Erdem, "Bu, Balkanlar’ı göz
önüne aldığınız zaman çok
ciddi bir laboratuvar. İnceledik en iyisini kurduk. Belki
en iyisi diyebilirim şu an kurulanların içerisinde." dedi.
Erdem, hukuktan mühendisliğe kadar birçok alanda
fakültelerinin mevcut olduğunu ve bu fakültelerde iş
imkanı en iyi olan bölümleri
açtıklarını söyledi. Türkiye’de Acıbadem Üniversitesi
ile ortak şekilde Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik
ve Hemşirelik bölümlerini
açtıklarını belirten Erdem,
"Şunu çok rahat ve iddiayla
söyleyebilirim; eğitim kalite-

miz gerçekten Kuzey Makedonya ve Balkanlar’ın çok
ilerisinde seyrediyor. Çünkü
bizden beklenen ve öncelik
verdiğimiz şey de bu." değerlendirmesinde bulundu.
Erdem, üniversitede 21 lisans, 12 yüksek lisans ve 3
doktora programının mevcut olduğu bilgisini verdi.
IBU’nun Şangay kriterlerine
göre, eğitim-öğretim alanında Kuzey Makedonya’nın
en iyi üniversitesi seçildiğini
anımsatan Erdem, 16 yıllık
bir üniversite olarak ülkedeki 50-100 yıllık devlet üniversitelerini geride bıraktıklarını vurguladı. Yüzde 100
İngilizce eğitim sunmalarından dolayı Erasmus ve Erasmus+'da Kuzey Makedonya’da birinci olduklarını anlatan Erdem, 160 üniversite
ile yaptıkları ikili anlaşmalarla da öğrenci değişimi
yaptıklarını söyledi.Üniversite öğrencilerinden yüzde
70 kadarının yüzde 100’e varan burslara sahip olduğuna
dikkati çeken Erdem, "Sadece Kuzey Makedonya ve
Balkanlar’da değil, iddiayla
söylüyorum; dünyada, vakıf
üniversitesi veya bizim niteliğimizdeki üniversiteler içerisinde en fazla burs veren
üniversite olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bu konuyu araştırdım. Bir istatistik yapılsa bu burs verme
konusunda dünyada birinci
oluruz." dedi. (AA).

Türk Telekom’dan eğitime
10 bin tabletlik destek var

Maarif Okulları ile
Türkçe öğreniyorlar
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ok dillilik ve çok
kültürlülüğün zenginlik olarak kabul
edildiği dünyada, 6 kıtaya dağılmış Uluslararası
Maarif Okulları, Türkçe'nin bilimsel olarak öğretimi için çalışıyor. Türkiye Maarif Vakfı açıklamasına göre, Vakıf, 44 ülkede, 377 eğitim kurumunda Uluslararası Maarif Okulları'nda Türkçe
öğretimi için çalışıyor.
Öncelikle Türkiye’nin girişimci ve insani dış politikası ve Türk dizilerinin
de etkisiyle dünyada Türkiye ve Türkçe'ye artan ilgiye, Uluslararası Maarif
Okulları, eğitim anlamında alternatif oluyor. Liseden mezun olan öğrencilerinin B2 seviyesinde
Türkçe kullanmalarını
hedefleyen Maarif Vakfı,
okul öncesi kademesinden ortaöğretim kademesine kadar 45 bin öğrenci-

BURCU
BİRİCİK
FESTİVAL
JÜRİSİ

ye Türkçe eğitimi sunuyor. Maarif, Türkçe öğretimini bilimsel bir standarda kavuşturmak ve
müfredatını oluşturmak
için; Türkiye’de ilk defa
kendi bünyesinde oluşturduğu Türkçe Dairesi
ekibi ve üniversitelerden
akademisyenlerin katılımıyla iki yıllık bir çalışma
sonucunda MEB Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı Yabancı
Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programını hazırladı.
Program; Türkçe öğretimi, yabancı dil öğretimi,
eğitim psikolojisi, program geliştirme, okul öncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği, ölçme ve değerlendirme alan uzmanlarının katılımıyla modern
dil öğretimi yaklaşımları
esas alınarak 2018-2019
yıllarında geliştirildi.
Türkiye’de ve yurt dışında uygulanan Program’ın
Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış baskısını vakıf, geçen yıl web si-
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tesinde alan çalışanlarının kullanımına sundu.
Onaylanan müfredat Türkiye’nin, yabancılara
Türkçe öğreten bütün kurumları için de bilimsel
olarak hazırlanmış ilk çalışma özelliği taşıyor. Bugün dünyanın altı kıtasında yaşayan Türk vatandaşlarının çocukları,
kendi ana dillerini unutma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu duruma karşı da
Maarif Vakfı iki dilli Türk
çocuklarına Türkçe konusunda önemli bir imkân
sunuyor. Avrupa’da ve
dünyanın çeşitli yerlerindeki Türk ailelerin çocukları için hazırlanan eğitim
içerikleri ile iki dilli Türk
çocuklarının dil gelişimlerine katkı sağlıyor.
Oyun ve drama tekniğiyle Türkçenin etkin bir şekilde kullanımı konusunda destek sağlayacak eğitim içerikleri Vakfın Avrupa’daki eğitim merkezlerinde de kullanılıyor.
(AA)

u yıl, 28-31 Ekim tarihleri arasında
Kosova’nın başkenti Priştine’de gerçekleşecek 12. Balkans Beyond Borders
Short Film Festivali’nin jürisi belli oldu.
Festival jürisinde; Türkiye’den birçok
ödüle layık görülen “Kuzgun”, “Kırmızı Oda”, “Fatma" dizisinde, son sinema
filmi “İnsanlar İkiye Ayrılır” ve ikinci
sezonu devam eden TV dizisi “Camdaki Kız”da başrollerde oynayan Burcu
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ürkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden
Türk Telekom, öğrencilere destek olmak amacıyla Milli
Eğitim Bakanlığı’na 10 bin
adet tablet bağışladı. Türk Telekom tarafından Milli Eğitim
Bakanlığı’na teslim edilen tabletler, okullar aracılığıyla sosyo-ekonomik imkânları yeterli
olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen
tabletler, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören maddi yönden imkânları kısıtlı öğrencilere teslim edilmeye başlandı.

DİJİTAL AYAK İZİ
Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği
ile başlattıkları çalışma hakkında görüşlerini ileten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir teknoloji şirketi
olarak, var olduğumuz her
alanda, dokunduğumuz herkesi değerli hissettirme misyo-

Biricik yer alırken, Kosova’dan yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metrajlı filmi
"The Hill Where Lionesses Roar"la 78.
Cannes Film Festivali'nin Director's
Fortnight bölümünde Dünya prömiyerini gerçekleştiren ve bu yıl Venedik
Film Festivali'nde Altın Aslan Ödülü'nü kazanan “Happening” filminde
başrollerde oynayan Luana Bajrami ile
Karadağ’ın son yıllarda önemli film fes-

nuyla insanı merkeze alan projeler üretiyoruz. Ülkenin dört
yanında sunduğumuz hizmetler ve toplumun her kesimini
kucaklayan kurumsal sosyal
sorumluluk projelerimizle tüm
kesimlerin bilgiye erişiminde
fırsat eşitliğine katkı sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, ülkemizi dijitalleştirme konusunda öncelikli alanlarımızdan
birisi de eğitim. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, daha önce de pek
çok projede iş birliği yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığımıza 10 bin adet tablet bağışlama
kararı aldık. Böylelikle maddi
durumu yetersiz olan öğrencilerimizin de derslerini teknolojiye uygun şekilde takip ederek, ödev ve araştırmalarını rahatça yapmaları mümkün olacak. Türkiye’nin dijital ayak
izini daha da arttıracak bu anlamlı ve değerli projeyi gerçekleştirme fırsatı sunan başta
Milli Eğitim Bakanımız Sayın
Mahmut Özer olmak üzere,
emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

tivallerinden biri olan Seanema Film
Festivali Direktörü Drita Llolla yer alıyor. Balkanlar’ın en prestijli kısa film
festivallerinden biri olan Balkans Beyond Borders Short Film Festival’nde
festival jürisi; En İyi Film Ödülü, En İyi
İlk Film Ödülü ve Jüri Ödülleri için finalist 33 filmi değerlendirecek. Ayrıca
festivalde seyircilerin beğendiği bir filme Seyirci Ödülü verilecek.
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