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Editorial

Merhabalar,
Paradigma’nın bu haftaya bakışı yerel gelişmelerle birlikte bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi bu hafta gerçekleşti. Hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni, hafta sonunda da ilk kabine toplantısı vardı. Törene, Kosova’dan
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar katıldı. Ankara’daki tören,
Kosova için Sırbistan’la müzakerelerin sona yaklaştığı bu dönemde ilginç temaslara vesile oldu. Cumhurbaşkanı Thaçi, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ile görüştü.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kosova’da da çeşitli etkinliklerle anıldı. FETÖ terör
örgütünün bir darbe teşebbüsüyle Türkiye Cumhuriyetini ele geçirme girişiminin, milletçe engellenmesinin ikinci yıldönümünde Büyükelçilik resmi konutunda bir anma toplantısı, Prizren ve Priştine’de
ise dayanışma yürüyüşleri düzenlendi.
Bu hafta Srebrenica katliamı da 23. Yıldönümünde anıldı. Prizren’de Boşnak topluluğu tarafından
düzenlenen barış yürüyüşüne geniş bir destek sunuldu. Bu vesile ile Srebrenica olayı bir kez daha
etraflıca anlatıldı.
NATO zirvesinde ise savunma harcamaları ve ülkelerin buna olan katkıları damga vurdu. Amerika
Birleşik Devletlerinin, zirve öncesi eleştirileri, zirvenin gergin geçeceğinin bir göstergesi olmuştu.
Zirvede, NATO’nun dünya çapındaki misyonları, harcamaları ve üyelikleri ele alındı.
Son olarak da Kosova’nın PISA testi ile macerası değerlendirildi. Bu yıl ikinci defa PISA testine tabi
olan Kosova, sonuçların henüz açıklanmamasına rağmen pek umutlu gözükmüyor. Kosova’daki eğitim sisteminin, AB Ofis Şefi Natalia Apostolova tarafından da eleştirilmesi, eğitim sisteminde ciddi
reformların gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Erdoğan, göreve başladı

/ SİYASET

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine
Kosova’dan Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
9 Temmuz tarihinde düzenlenen yemin törenin
ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabine toplantısını düzenleyerek yeni
sisteme resmen başladı. Cumhurbaşkanının
yemin törenine Kosova’dan Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kamu Yönetimi Bakanı
Mahir Yağcılar da katıldı.

24 Haziranda yapılan seçimler sonucu yeni
sistemin başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan
09 Temmuz tarihinde yemin etti. Yemin törenin
ardından göreve başlama töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine
22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento
başkanı, 6 uluslararası örgütün genel sekreteri
ve çok sayıda çeşitli seviyelerde üst düzey temsilciler katıldı.Göreve başlama töreninin ardından Erdoğan kabinesini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinesi şu üyelerden oluştu:
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler Ve Aile
Bakanı Zehra Zümrüt, Çevre Ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu,
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, Kültür Ve Turizm Bakanı
Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya
Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık
Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sanayi Ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, Tarım Ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Cahit Turan.
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Öte yandan törene katılan Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi önemli görüşmeler yapma fırsatı buldu. Thaçi, Rusya Başbakanı Dmitri
Medvedev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
ile görüştü. Medvedev ile Kosova ve Sırbistan
arasında diyalogun nihai süreci konusunu da
görüştüklerini belirten Cumhurbaşkanı Thaçi,
anlaşmaya varılmasının bölgede kalıcı barışı
sağlayacağı konusunda uzlaşıya vardıklarını da
sözlerine ekledi.
Yemin töreninden sonra ilk kabine toplantısı
13 Temmuz Cuma günü düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar
ve milletvekilleri ile Hacı Bayram Veli’de Cuma
namazını kıldıktan sonra Ankara Ulus’taki tarihi Meclis binasında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
1’inci toplantısı açılış törenini düzenledi. Daha
sonra Bakanlar Kurulu toplantısı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçildi.
Erdoğan birinci Meclis’teki konuşmasında, “Bu
dönemin sorumluluğu çok önemlidir. Hem inşa,
hem ihya edeceğiz. Milletimizin her bir kesimi
kendi üzerine düşenleri en güzel şekilde yerine getirecek ve böylece Türkiye’mizi muasır
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız”
dedi. Erdoğan “Kurtuluş savaşımızın başkomutanı devletimizin kurucu Gazi Mustafa kemal
Atatürk ile istiklalimizin kazanılmasında emeği
geçen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum” diye konuştu.

15 Temmuz Şehitleri Kosova’da da anıldı / TOPLUM
15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ Terör örgütü Türkiye’de darbe girişiminde bulundu. Gecede 250 şehit ve
2196 gazi ile bu darbe girişimi, milletin iradesi karşısında başarısız oldu.
15 Temmuz günü Türkiye’de Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak tarihe geçti. Bu vesile ile
Türkiye’nin yanı sıra çeşitli ülkelerde anma etkinlikleri düzenlendi. Kosova’da da Türkiye’nin
Priştine Büyükelçiliği tarafından 14 Temmuz
günü Büyükelçiliğin resmi konutunda bir anma
etkinliği düzenlendi; 11 – 18 Temmuz tarihleri
arasında açık olacak Anadolu Ajansı 15 Temmuz
temalı fotoğraf sergisi açıldı; çeşitli sivil toplum
kuruluşlarının organizasyonu ve TİKA’nın desteği
ile Prizren’de 13 Temmuz Cuma Günü, Priştine’de de 15 Temmuz Pazar günü Demokrasi
ve Dayanışma Yürüyüşü düzenlendi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen törende,
Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç bir
konuşma yaparak FETÖ tarafından gerçekleştirilen ancak Türk milleti tarafından engellenen
hain darbe girişimini hatırlamak, şehitleri anmak, gazilerin ve Türk milletinin verdiği büyük
mücadeleyi şükranla anmak istediklerini belirtti. Büyükelçi Kıvılcım Kılıç’ın sözleri Fetullahçı
Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da
gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında çekilen
görüntülerle de desteklenerek sunuldu.

Büyükelçi Kılıç, FETÖ’nün orduda, yargıda ve
devlet kurumlarında on yıllardır sinsice yuvalanmış olduğuna dikkat çekerek, bunların temizlenmesi için bir mücadelenin sürdüğünü söyledi.
Kılıç “FETÖ sadece Türkiye’ye değil, bulunduğu
tüm ülkelere yönelik bir tehdittir ve FETÖ
maalesef bu ülke de dahil dünyada 170’i aşkın
ülkede okulları, sivil toplum ve medya kuruluşları
ve şirketleriyle mevcut. Aynı evrensel değerleri
paylaştığımız Kosova’ya dost bir ülke olarak, bizim maruz kaldığımız türden bir hainliğe maruz
kalmaması için bu terör örgütünün faaliyetlerine
karşı dostane uyarılarımızı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Törene çok sayıda siyasi ve bürokratın yanı
sıra diplomatik temsilciler ve sivil toplum kuruluşlarının mensupları da katıldı.
Öte yandan Türkiye Mezunları Birliği, IDEA, ARASTA ve Liberal Demokrasi Merkezi sivil toplum
örgütlerinin girişimi ile 13 Temmuz Cuma günü
Prizren’de Şadırvan meydanında, 15 Temmuz 2018 Pazar günü ise Priştine’de Nene Teresa Meydanında, Demokrasi ve Dayanışma
Yürüyüşü düzenlendi.
13 Temmuz Cuma günü, Sinan Paşa cami
önünde toplanan kalabalık ellerinde bayraklar ve
pankartlarla Şadırvan meydanı üzerinden Prizren Başkonsolosluğuna doğru yürüdü. Prizren
Başkonsolosu Eylem Altunya, iki yıl önce düzenlenen darbe girişimini unutturmayan Prizrenlilere teşekkür etti. Başkonsolos Altunya, darbe
girişiminin Türk demokrasi tarihinde bir dönüm
noktasını oluşturduğunu belirterek “İlk defa bir
terör saldırısı ve bir silahlı darbe girişimi halkın
kendi iradesiyle ve mücadelesiyle engellenmiş
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oldu. Biz, benzer saldırıların ne Türkiye’de ne de
yurt dışında başka hiçbir yerde tekrar etmemesini diliyoruz” diye konuştu.
15 Temmuz Pazar günü de Priştine’nin Nena
Tereza Bulvarında Demokrasi ve Dayanışma
Yürüyüşü düzenlendi. Türk, Arnavut ve Kosova
bayraklarının dalgalandığı bu yürüyüşlere Kosovalı Türk ve Arnavutların yanı sıra Boşnak ve
Mısırlı toplulukların da destek verdiği görüldü.
Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, bu
vesile ile yaptığı konuşmada Türkiye’ye sundukları desteklerinden dolayı katılımcılara Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı adına şükranlarını dile getirdi.

kiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı dayanışma
içinde olanların her iki halkın tarihi köklü bağlarının
neticesi olduğunu söyledi. Bu bağları bozmasına
kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Kılıç,
Kosova halkının her zaman Türk halkının yanında
olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Kılıç, darbe girişimin yapıldığı kanlı gecenin ancak geniş kitlelerin müdahalesiyle aydınlık bir sabaha kavuştuğunu belirterek,
bugün her topluluktan, yaşlı-genç demeden Tür-

Srebrenica için Kosova’da Barış Yürüyüşü
Srebrenica katliamının 23. Yıldönümü Kosova’da da anıldı. Ratko Mladiç komutasındaki Sırp güçlerinin en az
8372 kişiyi katlettiği Srebrenica katliamı, 2. Dünya Savaşından sonra Avrupa’da yapılan en büyük insan katliamı ve etnik soykırımı olarak dünya tarihine kazındı. Birleşmiş Milletler’in Srebrenica’yı güvenli bölge olarak
ilan etmesine ve 600 kadar Hollanda Barış Gücü askerinin bulunmasına rağmen katliama mani olunamamıştır.
Srebrebica’da yapılan soykırımı anma etkinlikleri
çerçevesinde Prizren’de de ‘Kosova Sarski Behar
Derneği’ tarafından ‘Barış Yürüyüşü’ düzenlendi.
Yürüyüşe Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Prizren Belediye Başkanı Mytaher
Haskuka, Türkiye Cumhuriyeti Prizren başkonsolosu Eylem Altunya katılırken, yürüyüşten sonar şehir meydanında, Srebrenica şehitlerini
anmak için şiirlerin okunduğu ve performansların sergilendiği bir anma programı düzenlendi. Program Prizren İslam Birliği Başkanı Besim
Berişa’nın, Bosna-Hersek savaşında şehit düşenlerin ruhlarına dua okuması ile son buldu.

11 Temmuz 1995 yılında yaşanmış, Avrupa’nın
II. Dünya Savaşı’ndan sonra gördüğü en korkunç

6

trajedilerin başında gelen Srebrenica katliamının
üzerinden 23 yıl geçti. Bosna katliamı olarak
da anılan katliamda, 8 binden fazla Müslüman
Bosnalı kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden Sırp
askerleri tarafından katledildi. Ölenlere ait
günümüzde hala yeni mezarlar çıkan Srebrenica’da, 3 binden fazla cesede hala ulaşılamadı.
1992 yılında Sırpların Bosna’da başlattığı
soykırımın ardından bölgeye müdahale eden
Birleşmiş Milletler’in güvenli bölge olarak ilan ettiği yerler arasında Srebrenica da bulunuyordu.
24 bin civarı nüfusu olan Srebrenica, diğer bölgelerden gelen mülteci göçleriyle 60 bin nüfusa
ulaşmıştı. Temmuz 1995’de Yugoslavya iç savaşı
sırasında Sırp güçleri “Krijava 95 harekatı”nın bir
parçası olarak Srebrenica’yı işgale başlamışlardı.
Ratko Mladiç komutasındaki Sırp birlikleri, Srebrenica’ya yönelik saldırılarını arttırdıklarında,
Hollandalı askerler, BM Barış Gücü’ne bağlı Hollandalı bir komutandan aldıkları emir doğrultusunda “güvenli” ilan edilen bölgeden geri
çekilmiş ve şehrin güvenliğinden sorumlu Hollandalı komutan, sığınan 25 bin mülteciyi ve
şehri Sırplara teslim etmişti. Müslüman nüfusun
daha fazla olduğu ve Sırp zulmüne karşı yetersiz

imkanlarla karşı koymaya çalışan Srebrenica’nın
Tanjarz kırsalında 10 bin kişi esir alınırken, esirleri gözetim altında tutan askerler, Sırp komutan Mladiç’in emriyle katliama başladı. Tam 5 gün
süren katliamda 8 binden fazla insan katledilirken,
yaklaşık 2 bin kişi serbest bırakıldı.
MAHKEME SÜREÇLERİ: Srebrenitsa Anneleri
Derneğinin Hollanda aleyhine 2007 yılında açtığı
davanın sonucunda Lahey Bölge Mahkemesi, 2014 yılında Srebrenitsa’nın işgali sırasında
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan
Hollandalı tabura sığınan 300 sivil Boşnak’ın Sırp
askerlerine teslim edilmesinden dolayı Hollanda’yı “kısmen sorumlu” bulmuştu. Hollanda askerlerinin 300 Boşnağı askeri kamptan çıkardığını
ve bu kişilerin kamptan çıkarılmasıyla ellerinden
“hayatta kalma şansının” alındığını ilan etmişti.

brenica davalarında bugüne kadar 45 Sırp, toplan
699 yıl hapis cezası aldı. Eski Sırbistan Başbakanı
Slobodan Miloseviç ise soykırımla suçlandığı davada, yargılanmasına devam edilirken tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmişti.
SREBRENİCA’YI ANMA ETKİNLİKLERİ: Bosna
Hersek’te Boşnak sivillerin katledildiği Srebrenica soykırımının 23. yıl dönümü sebebiyle anma
töreni düzenlendi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Potoçari’de
düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada,
”Srebrenitsa soykırımının her geçen gün daha fazla inkar edilmesine artık tepki gösterilmesi için
uluslararası topluma çağrıda bulunurken, normal
bir insanın 20. yüzyılda Avrupa’nın orta yerinde
böylesine korkunç bir suç işlenmesini zor anlayabileceğini” söyledi.

Aynı mahkeme Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic için 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis
cezası verdi. Mahkeme aynı zamanda diğer Sırp
generallere de farklı hükümler giydirdi. Radislav
Krstic’e 35 yıl, Drago Nikolic’e 35 yıl, Ljubomir
Borovcanin’e 17 yıl, Milan Gvero’ya 5 yıl ve Vujadin Popovic ile Ljubisa Beara’yı ömür boyu hapse
mahkum etti. Farklı mahkemelerde görülen Sre-

NATO Zirvesi
NATO liderler zirvesi, ABD’nin diğer ülkelerden savunma harcamalarının artırılması konusundaki talebinin yarattığı gergin ortamda düzenlendi. NATO’nun dünyadaki misyonları ve yeni üyeliklerin de ele alındığı zirve zorlu
geçti.
NATO üyesi ülkeler, 11-12 Temmuz tarihleri
arasında düzenlenen “NATO zirvesi” için Brüksel’de bir araya geldi. İttifakın geleceği, siber
güvenlik, kumanda merkezleri, Afganistan’daki askeri varlık, Makedonya’nın üyelik görüşmeleri gibi konu başlıkları görüşüldüğü zirvede,
en çok tartışılan konu “Savunma harcamaları”
oldu. Zirve öncesi ABD ve Avrupalı müttefikleri
arasında yaşanan savunma harcamaları geriliminin, zirve boyunca etkisini sürdürdüğü görüldü.

NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar
öncesinden tasarlanmış, ikincisi, ülkeler ödemeleri gerektiği parayı ödemiyor” ifadeleri birliğin yeni
düzenlemelere ihtiyacı olduğuna dikkati çekmişti.

TRUMP’IN ÇOK TARTIŞILAN NATO AÇIKLAMALARI:
Amerika’nın 45. Başkanı Donald Trump, göreve
başlamadan birkaç gün önce ‘The Times’ ve ‘Bild’
gazetesine verdiği ortak bir röportajda “NATO, modası çoktan geçmiş bir teşkilat” ifadeleri, öne çıkan
en önemli başlık arasında yer almıştı. Diğer NATO
üyelerinin maddi katkılarının yetersiz kaldığını
savunan Trump, bunun ABD’ye karşı bir haksızlık
olduğunu ifade etmiş ve “NATO’nun sorunları var,
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TARTIŞMAYA NEDEN OLAN NATO SAVUNMA EKONOMİSİ: Trump yönetiminin tepkisi ve yaşanan sıkıntıların en önemli nedenleri
arasında, ittifakın bazı üyelerinin Kurucu Antlaşma’nın 5. maddesinin savunma garantilerinden istifade ederken, aynı antlaşmanın 3.
maddesinden kaynaklanan yükümlülüklerini
yani, her üye ülkenin kendi askeri kapasitesini koruma ve geliştirmesine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesinden kaynaklanıyor.
NATO’nun savunma ekonomisine ilişkin üye
ülkelerin savunma harcamaları gayri safi yurtiçi
hasıla (GSYH) oranının yüzde 2 olmasını, savunma harcamalarının en az yüzde 20’sinin askeri
ekipmana ayrılmasını temel alıyor. Ancak 29
üye ülkenin yer aldığı NATO’da, 2016 verilerine
göre sadece beş ülke ilk şartı yerine getirebildi.
Bu ‘tartışmalara neden olan tablo’ çerçevesinde
2018 yılı itibarı ile NATO üyesi ülkeler savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar
ayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD 706 milyar 63 milyon dolarla NATO’nun toplam savunma harcamasının yarıdan
fazlasını tek başına yapacak. ABD’yi en yakın, 61
milyar 508 milyon dolarla İngiltere, 52 milyar 25
milyon dolarla Fransa, 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon dolarla İtalya,
21 milyar 601 milyon dolarla Kanada izleyecek.
Türkiye, 2018’de toplam 15 milyar 219 milyon
dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.
ZİRVE ÖNCESİ VE SONRASI YAPILAN AÇIKLAMALAR: Brüksel’de gerçekleştirilen zirve öncesinde
Amerikan Başkanı Trump’ın açıkalamaları yine
büyük yankı uyandırdı. Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bizim kendilerini savunmamızın beklendiği bazı NATO ülkeleri sadece
yüzde 2’lik taahütlerini yerini getirmemkele
kalmıyor, aynı zamanda yıllardır yapmadıkları
ödemeleri ihmal ediyorlar. ABD’ye geri ödeme
yapacaklar mı? ifadelerini kullandı. Rusya ile
yaptığı petrol ve doğal gaz anlaşması ve NATO
bütçesine yeteri kadar destek vermediğinden
dolayı Almanya’ya da eleştirilerini yönelten
Trump, “Almanya enerji için Rusya’ya yüksek
düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya’nın bir esiri.” ifadesini kullanmıştı.
MERKEL “ALMANYA ÖZGÜR BİR ÜLKE”: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerikan
Başkanı Trump’ın açıklamlarına Brüksel’deki zirve öncesi cevap verdi. Yaptığı açıklamada, “Biz özgürlükte birleşmiş Federal Almanya
Cumhuriyeti’yiz. Bu yüzden de bağımsız politikalarımızı üretip bağımsız kararlarımızı alabili-

8

yoruz” dedi. Almanya’nın NATO’ya çok şey
borçlu olduğunu da ifade eden Merkel, ülkesinin NATO için çok şey yaptığını Almanya’nın
askeri yeteneklerinin büyük bir bölümünü
NATO’nun hizmetine sunduduğunun altını çizerek, “Afganistan’da bugüne kadar
yoğun şekilde yer alıyoruz, böylelikle biz
ABD’nin çıkarlarını da savunuyoruz.” dedi.
NATO Sonuç Bildirgesi’nden öne çıkanlar ve
Türkiye vurgusu: Bildiride, müttefiklerin İttifakın “askeri omurgası” olan NATO Komuta Yapısı’nı uyarlamak ve güçlendirmek için
kapsamlı kararlar aldığı, müttefiklerin, 30
mekanize taburu, 30 hava muharip filo ve 30
muharip gemiyi 30 gün veya daha az sürede
göreve hazır olabilecek kapasitede tutulabilecek NATO Hazırlık Girişimi’ne onay verdiği
de duyuruldu. Bildiride aynı zamanda, NATO’nun nükleer caydırıcılığa ilişkin yeteneklerinin güvende olması ve etkili kalması için adımlar atıldığı belirtilerek, İttifaka karşı olası bir
nükleer silah kullanımının çatışmanın doğasını
kökten değiştireceği uyarısında bulunuldu. Kitle imha silahlarının yaygınlaşmasından derin
endişe duyulduğu belirtilerek, Suriye rejimi
tarafından kimyasal silah kullanılması kınandı.
Bölgesel sorunların ve yeni üyelik başvurularının da değerlendirildiği bildiride, Afganistan’da uzun dönemli istikrar ve güvenliği
sağlamak için çalışmaların sürdürüleceği
kaydedilerek, Afgan güçlerine 2024’e kadar
mali desteğin de devam edeceği vurgulandı.
Pakistan, İran ve Rusya’yı bölgesel istikrara
katkı sunmaya davet eden müttefikler, Afgan hükümeti öncülüğündeki barış sürecinin
öneminin altını çizdi. “Üsküp hükümetini NATO’ya üyelik müzakerelerine davet ettiğimizi
açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz” denilerek, müzakere sürecine başlanmasında
Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununun çözülmesinin önemli bir etken olduğu
belirtildi. Bosna Hersek’in de NATO üyeliği için
gösterdiği çabayı tam olarak desteklediklerine yer verilen bildiride, istikrarlı ve güvenli
bir Bosna Hersek’in önemine işaret edildi.
Sonuç bildirisinde, Suriye’nin önemli bir kısa
menzilli füze envanterine sahip olduğu ve
bu füzelerin NATO topraklarının ve ortaklarının bir kısmına ulaşabildiği belirtilerek,
“Suriye bu füzeleri kendi nüfusuna karşı
çokça kullanmıştır. Türkiye’nin, son 4 yılda üç
kez Suriye’den fırlatılan füzelerin hedefi ol-

masından endişe duyuyoruz. Suriye’den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
“Güneyden kaynaklanan ve giderek artan güvenlik tehditlerine yanıt vermek için Türkiye’ye uyarlanmış güvence tedbirleri esasen tüm ittifakın
güvenliğine katkıda bulunmaktadır ve bu tedbirler bütünüyle uygulanacaktır.” değerlendirmesinde bulunulan bildiride, NATO Mukabele Kuvveti’nin gücünün artırıldığı ve Çok Yüksek Hazırlık
Seviyeli Müşterek Görev Gücü’nün (VJTF) kısa
sürede hazır olacak durumda olduğu aktarıldı.

“Çok Zorsun PISA”
PISA, “Uluslararsı Öğrenci Değerlendirme Programı” Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD) tarafından 15 yaş grubundaki çocukların
bilgi ve becerilerini değerlendirmek için hazırlanan bir sınav türü. 72 ülkenin yer aldığı değerlendirme programında çocuklar farklı dallarda
sınavlara tabi tutularak eğitim alanındaki bilgilerini sınavdan geçiriyorlar. Aslında eğitim alanında
yapılan bu değerlendirmeye katılan çocukların
okul bilgileri dahil kişisel bilgileri kayıt altına alınmıyor, anlayacağınız bu eğitim seviyesini ölçme
yarışında çocuklar değil ülkeler yarışıyor. Her üç
yılda bir yapılan PISA testi bu yıl Kosova’da ikinci
defa düzenlendi. Birincisi 2015 yılında düzenlenen teste 72 ülke katılım sağlarken yaklaşık
olarak 540 bin öğrenci katılım sağladı. Kosova ilk
defa katıldığı PISA testinden sonuncu sırada yer
alarak eğitim alanında yapılan reformların yetersiz olduğunu gösterdi. Bağımsızlığını ilan ettiği
günden bu yana gerek uluslararsı kuruluşlardan gerekse Avrupa Birliği (AB) kurumlarından
alınan maddi ve manevi yatırımların sonucunun
negatif olması başta Kosova’da öğrenim gören
öğrenciler, bu eğitimi vermeye çalışan ama
sonuçlara bakılırsa canla başla çalışmaya devam
etmesi gereken eğitimciler ve destek sağlayanlar adına hüsran verici. Aradan üç yılın geçmesiyle Kosova bu yıl ikinci defa PISA testine katıldı.
211 okuldan 5370 öğrencinin katıldığı testin sonuçları henüz yayınlanmadı ancak bu
süreç içerisinde eğitim alanında yaşanan
sıkıntılar, yetersizlikler ve en önemlisi politikanın çıkarları adına eğitimden ödün
verilmesi 2018 sonuçlarının 2015 ylının
sonuçlarından farklı olacağına benzemiyor.

NATO’Ya üye ülke liderleri, NATO’nun 70. yılını
kutlamak ve sağlanacak ilerlemeyi değerlendirmek için gelecek yıl tekrar buluşmaya
karar verdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel´deki zirvenin kapanış konuşmasında, zirvede
alınan kararların Kuzey Amerika ve Avrupa´nın
birlikte daha güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Stoltenberg terörizmle
mücadele ve ulusal güvenlik kapsamında NATO´nun 29 devlet başkanıyla gerçekleştirilen
toplantıda çeşitli kararlar alındığını belirtti.

Paradigma
AB Kosova Ofisi Şefi Natalia Apostolova göreve
başlamasından bu yana AB olarak Kosova’da
reformların yapılması gerektiğini bunların en
başında da eğitim reformu olduğunu her fırsatta vurguluyor. AB tarafından eğitim alanına yaklaşık olarak 35 Milyon Euro değerinde
yatırım yapıldı. Büyük çaplı yatırımların ardından Kosova’nın eğitim alanında bir arpa boyu
yol alamaması AB’nin bugüne kadar yapılan
reformları tekrardan gözden geçirmesine neden oluyor. Kosova’daki eğitimin durumundan
büyük bir üzüntü duyduğunu dile getiren Apostolova, milyon değerinde yatırım yaptık ancak
sonuç sıfır değerinde açıklamasını yaptı. Durumun düzeltilmesi için Kosova Eğitim Bakanlığı
ile yeni eğitim programları üzerinde çalışılacağını ve herhangi bir siyasi müdahalenin söz
konusu olmayacını da bildiren Apostolova, “
Eğitime yapılan katkıların ardından sonucun
bu kadar kötü olması çok üzücü, ancak bu yol
çok uzun ve uğraş gerktiren bir yol çalışmalarımız devam edecektir” açıklamasını yaptı.
AB’nin hayal kırıklığı açıklamaları devam ederken, Kosova yetkilileri eğitim alanında nasıl bir
yol izlemek istedikleri konusunda sessiz kalmayı tercih ediyor. Herkes üzüle dursun olan
sistemini oturtamayan bir ülkede eğitim gören
öğrencilere olsun.
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