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∂ TÜRK�YE'N�N Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç, FETÖ
okullar�n�n Bosna Hersek'teki var-
l��� ve tehdidi nedeniyle SEDEF'in
son derece önemli oldu�unu vur-
gulayarak, "Bosna Hersekli aileler
çocuklar�n� gönül rahatl���yla bu
okullara gönderebilir. Temen-
nimiz Bosna Hersek'teki FETÖ
okullar�n�n kapat�lmas� ve sona
erdirilmesi" diye konu�tu.

Türkiye,
Balkanlar’daki
FETÖ okullar�n�
etkisiz k�lacak
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THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!

ÜCRETS‹Z
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

www.balkangunlugu.com DA�ITILMAKTADIR
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YAKLA�AN 
KIYAMET�N ORTASINDAK�

TÜRK�YE 

Sayfa 5’te

TAZININ 
TAV�ANI

Ahmet GÖKSAN

ANA muhalefet VMRO-DPMNE araların-
da Türk partileri Türk Demokratik Partisi
(TDP) ve Türk Milli Birlik Hareketi’nin
(TMBH) de bulundu�u birçok siyasi parti
ile 15 Ekimdeki yerel seçimlere ortak
katılmak üzere koalisyon anla�ması imza-
ladı. WMRO-DPMNE lideri Nikola
Gruevski imza töreninde yaptı�ı açıkla-
mada, “Halka daha iyi kadro ile hizmet
vermek ve daha iyi program sunmak için
bu ortak deklarasyonu imzaladık.
Makedonlar, Arnavutlar, Türkler, Sırplar,
Romanlar, Ulahlar, Bo�naklar ve di�er

topluluklar olarak biz bir arada tutan ile-
riye yönelik atılması gereken adımlardır”
dedi. Türk Demokratik Partisi (TDP) Çayır,
Gostivar, Kalkandelen, Vrapçi�te, Merkez
Jupa, Plasnica, Dolneni, Vasilevo,

Studeniçan, Radovi�, Konçe, Tearce,
Mavrovo-Rostu�a ve Üsküp olmak üzere
toplam 14 belediyede belediye ba�kan
adayı ve konsey üyesi listeleriyle yerel
seçimlere tek ba�ına katılacak.

Makedonya’daki 
Türk partilerinin 
seçim kardeşliği
Makedonya’da Türk parti-

leri TDP ve TMBH yerel
seçimlerde ana muhalefet
partisi VMRO-DPMNE ile
birlikte hareket edecek

Yunan-Türk Gençlik
Orkestras� kurulu�unun 10.
y�l�n� Yunanistan’�n çe�itli böl-
gelerinde düzenlenen 5 konserle
kutluyor. Ya�lar� 18 ile 28 ara-
s�nda de�i�en yakla��k 60
müzisyenden olu�an ve Leni
Konialidis taraf�ndan iki kültür
aras�nda bir köprü kurma

amac�yla kurulan orkestra ilk
konserini Rodos Adas�’nda
verdi. Rodos’tan sonra, Girit
Adas�, Atina, Kandiye, Resmo
ve Elefsina’da da konserler
verecek olan Orkestra’y� yaz
turnesi boyunca Yunanistan’�n
en önemli orkestra �eflerinden
Zoe Zeniodi yönetiyor.

TÜRK-YUNAN
DOSTLU�UNA 

MÜZ�K 
KATKISI 2’de

AVRUPA Parlamentosu
Türkiye Raportörü Kati
Piri, Bulgaristan s�n�r
güvenlik görevlilerinin,
kara yoluyla ülkelerine
tatile giden Avrupal�
Türkleri, "bask� ve sindir-
me yoluyla rü�vet verme-
ye zorlad���n�" aç�klad�.

Hollandal� parlamenter,
Avrupal� Türklerin Bulgar
polisi ile ya�ad��� sorun-
lar�n anlat�ld��� "kara
kitab�", 1 Ocak 2018'de
Avrupa Birli�i Dönem
Ba�kanl���'n� devralacak
olan Sofya hükümetine
iletecek. 

Bulgar polisi gurbetçileri
haraca kesiyor

Hırvatistan’daki
Türk kültürü T�KA ile
yeniden canlanıyor
GEÇT���M�Z y�l Türk ��birli�i ve
Koordinasyon Ajans�n�n (T�KA) des-
te�iyle ilki gerçekle�en Türk tarihi
ve kültürünü Do�u H�rvatistan’da
yeniden canland�rmay� hedefleyen
Tarda Festivali'nin ikincisi
H�rvatistan’�n Darda �ehrindeki
Esterhazy Kalesinin bahçesinde ger-
çekle�tirildi. Festival Dola K�rsal
Turizm Derne�inin organizatörlü-
�ünde, Darda Belediyesi, T�KA ve
Yunus Emre Enstitüsünün sponsor-
lu�unda düzenlendi. 

Vuçiç’ten Bosna’ya
sıcak mesajlar
BOSNA Hersek'i ziyaret eden
S�rbistan Cumhurba�kan�
Aleksandar Vucic, "Geçmi�i unut-
mak zorunda de�iliz. Bunun için
kimse bizi zorlam�yor, kimse bunu
istemiyor. Ancak gelece�e, çocukla-
r�m�za odaklanmal�y�z." dedi. Vucic,
iki ülke aras�ndaki meselelerin
çözülmesi ve mevcut ili�kilerin geli�-
tirilmesi için ad�mlar atacaklar�n�
vurgulayarak, bunun için kar��l�kl�
çaba gerekti�ini söyledi. �ki ülke
aras�ndaki ticaret hacmini 2 milyar
Euro’ya ç�karmay� hedeflediklerini
belirten Vucic, "Bunun için çal��a-
cak, mücadele edece�iz" dedi. 

Arnavutluk'ta yeni
hükümete güvenoyu 
ARNAVUTLUK'TA Edi Rama ba�kan-
l���nda kurulan yeni hükümet, mec-
listen güvenoyu ald�.
Milletvekillerinden 78'inin evet oyu
verdi�i oylamada, 51 hay�r kullan�l-
d�. Mecliste yeni hükümet program�-
n� sunan Rama, ülkenin Avrupa
Birli�i (AB) üyelik müzakerelerinin
ba�lat�lmas�, kay�t d���l�kla mücadele
ve kom�u ülkelerle i� birli�i konula-
r�n�n yeni hükümetin öncelikleri ara-
s�nda yer ald���n� bildirdi. 

5’te

5’te

10’da
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RODOS
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yaşları 18 ile 28 arasında deği-
şen yaklaşık 60 müzisyenden
oluşan ve Leni Konialidis

tarafından iki kültür arasında bir
köprü kurma amacıyla kurulan
orkestra ilk konserini Rodos
Adası’nda verdi.
www.treuronews.com sitesinden alı-
nan bilgilere göre; Konialidis, orkes-
tranın nasıl ortaya çıktığını, “Bu
orkestra, benim müzik aşkımdan,
hayranlığımdan doğdu. Müziğin
evrensel bir dil olduğuna inanıyo-
rum. Kendi ana dilinle iletişim kur-
mana gerek bırakmayan ortak bir

dil.” ifadeleriyle dile getiriyor.
Türkiye’nin gelecek vadeden çellist-
lerinden Gökçe Bahar Oytun da
orkestrada yer alıyor. Oytun, orkes-
tranın oluşturduğu birliktelik duy-
gusuna vurgu yapıyor: “Benim bu
orkestrayla 3. deneyimim, 3. yılım.
Bu orkestranın sayın Leni sayesinde
oluşturduğu bir birliktelik var. Çok
önemli bir birliktelik bu. Türklerin
ve Yunanlıların daimi dostluğunu
müzikle pekiştirmiş oluyoruz biz bu
orkestrayla.” Rodos’tan sonra, Girit
Adası, Atina, Kandiye, Resmo ve
Elefsina’da da konserler verecek
olan Orkestra’yı yaz turnesi boyun-
ca Yunanistan’ın en önemli orkestra
şefleri nden Zoe Zeniodi yönetiyor.

RODOS’TA 
TÜRK-YUNAN 

EZG�LER� 

Hayat� kolayla�t�racak çal��malara imza atan PTT A.�. H�zl� Geçi� 
Sistemi hizmetinde kullan�c�lara büyük kolayl�k sa�l�yor

HGS MOBİL UYGULAMASI
HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

KOLAY VE HIZLI

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Faaliyet gösterdiği tüm
alanlarda kaliteli hizmet
sunmanın yanı sıra

vatandaşın hayatını kolaylaş-
tıracak iş ve işlemlere imza
atmaya büyük önem veren
Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.),
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) hiz-
metlerinde de aynı anlayışla
çalışmalar yürütüyor. Bu çer-
çevede hayata geçirilen HGS
Mobil Bakiye Yükleme uygu-
laması, kullanıcılara büyük
kolaylıklar sağlıyor.
PTT A.Ş.’ye ait online HGS

yükleme platformları web
ortamında hgs.epttavm.com,
cep telefonu uygulamalarında
ise ptt.gov.tr/hgs/epttavm
linkinden ulaşılabilen
Android ve iOS işletim sis-
temleriyle uyumlu HGS
uygulamalarıdır. Bu linklere
web’den tıklandığında PTT
A.Ş.’nin online HGS yükleme
sayfasına, Android telefonlar-
dan tıklandığında Google
Playstore uygulamasına, iOS
telefonlardan tıklandığında
ise AppStore uygulamasına
erişilmektedir. Bu uygulama-
lar güvenle kullanılabilmekte
ve HGS bakiyeleri yüklenebil-
mektedir. PTT A,Ş yetkilileri
söz konusu linklerin sunduğu
uygulamalar dışında “PTT
HGS” ifadeleri geçen uygula-
malara itibar edilmemesi
gerektiğini duyurdu.
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Bizleri derin üzüntüye
sokan hatta bayram�
zehir eden

Myanmar’daki Arakanl�
Müslüman karde�lerimize yap�lan
insanl�k d��� zulümler yaz�m�zdaki
bir di�er konu. Türkiye nere
Myanmar nere? Öyle de�il i�te.
Türkiye genele bakt���n�zda bu i�in
Ortado�u co�rafyas� aç�s�ndan tam
ortas�nda, dünyay� dü�ündü�ümüz de
ise yukarda da bahsetti�imiz gibi
�slam’�n tek hamisi olmas� hasebiyle
yan� ba��ndad�r. Türkiye'nin bugüne
kadar ortaya ç�kmayan gücü Özal
dönemi ile ba� gösterip AK Parti
Hükümetleri ile ba�kald�r�r bir konu-
ma gelmesi bir dönem dünyay� par-
selleyip yönetenleri tela�land�rm��t�r.
��in ilginç taraf� Myanmar’da
Müslümanlara yap�lan zulmün arka
taraf�nda Çin, ABD ve tabiki �srail
vard�r. Haaretz gazetesi yazarlar�ndan
John Brown, �srail'in tüm �iddet ve
hak ihlallerine ra�men Myanmar
hükümetine silah satmaya devam
etti�ini yazm��t�. �srail Savunma
Bakanl���, Arakanl� Müslümanlara
yönelik ihlallerini sürdürmeye devam
eden Myanmar yönetimine silah sat�-
��n� durdurmay� reddediyor. Di�er
yandan Çin, Arakan bölgesini enerji
koridoru yapmak istiyor. 2016 y�l�n-
da Çin Devlet Ba�kan� �i Cinping,
Myanmar D��i�leri Bakan� ve Devlet
Ba�kanl���ndan Sorumlu Devlet
Bakan� Aung San Suu Çii ile bir
araya geldi. Ba�kent Pekin'deki
Diaoyütai Devlet Konukevi'nde yap�-
lan görü�mede iki ülke aras�ndaki
dostluk ve dayan��man�n peki�tiril-
mesi vurgusu yap�ld�. Devlet Ba�kan�
�i, Çin ve Myanmar'�n çok kapsaml�
stratejik ortakl�k ili�kisinin her geçen
gün yeni neticelerle peki�ece�ine
inanc�n� dile getirerek, "Myanmar
halk�n�n, kendileri için sonsuza dek
iyi bir kom�u, iyi dost, iyi karde� ve
iyi ortak oldu�u" vurgusunu yapt�.
Çin’in ülke üzerinde jeopolitik ve
ekonomik anlamda çok büyük bir
etkisi olsa da Myanmar’da 2011’den
bu yana i�leyen siyasi süreç
Myanmar’� aslen ABD’ye yak�nla�-
t�rm��t�r. Bütün bunlar olurken
Zavall� Arakanl� Müslümanlarsa can-
lar�n� kurtarmak için Banglade�’e
kaç�yorlar. Biz de sadece aysbergin
küçük bir k�sm�n� görüp üzülüyoruz,
kahroluyoruz.
Türkiye,  Myanmar’da alçak Budist
katillerinin insanl�k d��� sald�r�lar�
kar��s�nda do�al olarak aya�a kalkt�
ve tüm Türkiye bu konuda kenetlen-
di. T�KA’n�n, K�z�lay’�n �HH’n�n
yard�mlar� Arakanl� malum insanlara
ilaç oldu. Cumhurba�kan�m�z�n e�i
Say�n Emine Erdo�an’�n d��i�leri
bakan�m�z Say�n Mevlut Çavu�o�lu
ile birlikte bizzat bölgeye gitmesi
Türkiye’nin bu konudaki hassasiyeti-
ni gösterdi. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken önemli bir konu
var. Myanmar’daki olaylar� basit bir
Budist sap�kl��� gibi görmemek
laz�m.  Arkas�nda Çin, ABD ve
�srail’in oldu�u çok enteresan bir
tuzak olabilir. Dikkatli olmak zorun-
day�z. Allah Arakanl� Müslümanlar�n
yard�mc�s� olsun. 

Türkiye'nin de�i�im ve dönü�ümü-
nün ve ba�kald�r���n�n sembolü olan
AK Parti üzerine oynanan oyunlar�n
yo�unla�mas� ilginç de�il mi?
Cumhurba�kan�m�z Say�n
Erdo�an’�n “Dünya be�ten büyüktür”
demesi çok ciddi bir ba�kald�rmad�r.
Almanya’n�n alenen sald�rmas� ve
dü�manca tav�rlar� acaba
neden? Darbe yapman�n Bat�l� demo-
kratik ülkelerde aç�kça suç say�lmas�-
na ra�men Almanya’n�n darbecilere
kol kanat germesi neden? ABD’nin
darbeci teröristlerin en ba�taki lideri
FETO’yu saklamas� neden? Yine
ayn� ABD’nin PKK’n�n di�er kolu
olan terörist YPG’ye aç�kça silah yar-
d�m� yapmas� neden? Yahu eskiden
bunlar gizli yap�l�rd� be, �imdi neden
alenen yap�l�yor? ABD, ülkesini
resmi ziyareti s�ras�nda
Cumhurba�kan�m�za sözlü sald�r�da
bulunan PKK yanda�lar�na müdahale
etmemi� hatta daha da ileri giderek
bu sözlü sald�r�lara müdahale eden
Cumhurba�kan�m�z�n korumalar�na
tutuklama karar� ç�kartm��t�r. Ayn�
ABD,  Halk Bankas� Genel Müdürü
ve ard�ndan eski bakan Zafer
Ça�layan için tutuklama karar�
ç�kartm��t�r. Cumhurba�kan�m�z
Say�n Erdo�an’�n buradan pis koku-
lar geliyor demesi çok daha vahim
bir durumun habercisidir. ABD daha
da ileri giderek kafay� yese ve önü-
müzdeki dönemde Allah korusun
Cumhurba�kan�m�z Recep Tayyip

Erdo�an’a tutuklama karar� ç�kartsa
ne olur? Son günlerde d��ar�dan
Türkiye’ye alenen yap�lan sald�r�lar
ve aç�klamalar, 2019 seçimleri, AK
Parti metal yorgunlu�u te�hisi, FETO
yap�lanmas� ve darbe giri�imi sanki
hepsi birbiriyle alakal� �eyler. Bir
yazar diyor ki; “15 Temmuz'da, bu
ülkeyi imha etmeye, parçalara ay�r-
maya dönük, o a��r sald�r�n�n üstesin-
den gelen, ülkeyi ve milleti bir arada
tutmay� ba�aran ve bir gecede
Kurtulu� Sava�� veren irade, o irade-
ye milletin verdi�i destek ve co�ku,
bir kez daha Türkiye'ye yön vermi�-
tir. Haçl� Sava�lar� sonras�nda ba�la-
d��� gibi, Mo�ol �stilas� sonras�nda
ba�lad��� gibi, Birinci Dünya Sava��
sonras�n�n yükseli� dönemi de �imdi
ba�lam��t�r. Üçüncü �oktan sonra
üçüncü yükseli� dönemidir bu.” Pek
tabi Dünya Türkiye’nin bu yükseli�i-
ni görüyor ve rahats�z oluyor.
Amerikan Ulusal �stihbarat Konseyi,
"Küresel Trendler 2030 Raporu”nda,
Türkiye’nin Ortado�u'da güçlenece-
�ine i�aret ediyor ve dikkat çekiyor:
raporda aç�k olarak “Türkiye, uluslar-
aras� arenada artan bir rol oynayacak
ve uluslararas� sistemde daha geni�
bir etkisi olacak”  deniyor. Kendini
dünyan�n jandarmas� ilan eden ABD,
böyle bir durumdan do�al olarak
oldukça rahats�z.

ABD, geçenlerde Karadeniz’de
Türkiye’nin olmad��� bir askeri tatbi-
kat yapt�. Bulgaristan, Romanya,
Macaristan gibi eski Do�u bloku
ülkelerle birlikte yap�lan bu tatbikat
kime kar��, sözüm ona Rusya’ya
kar��. Oysa ayn� Türkiye son günler-
de Rusya’ya yak�nla��yor. Üstelik
Rusya’dan füze de almaya karar ver-
dik.  Di�er yandan Rus siyasi uzman
Aleksey Muhin, d�� güçlerin Rusya
ve Türkiye’nin aras�n� bozmaya
çal��t���na dikkat çekerek, “Erdo�an
kendi çevresinde “temizlik” yapmas�
öyle bo�una de�il. Ülkede nüfuz
casuslar� faaliyet gösteriyor” demi�ti.
�lginçtir, Kurtulu� Sava��’nda
Mustafa Kemal Atatürk’te ak�lc�
askeri strateji ile Sovyet Rusya’y�
yan�na alarak �ngiltere, Fransa ve
ABD’ye kar�� Türkiye’yi güçlendir-
mi�ti. Rahmetli Menderes’in de son
döneminde Ruslarla ticari i�birli�i
yapt��� ancak belki de bu yüzden
ABD’nin h�nc�na u�rad��� dü�ünülür.
Ruslar, tabii ki bizim ne karde�imiz
ne de dostumuzdur. Ancak kom�u
ülke Rusya ile ç�karlar�m�z do�rultu-
sunda hareket etmek Türkiye’nin en
do�al hakk�d�r ve ak�lc� bir stratejidir. 

Türkiye’yi bekleyen küçük büyük
birçok k�yamet senaryosu var.
Meyve veren a�aç ta�lan�rm��.
�slam’�n hamisi ve Osmanl�n�n mira-
s� olmak kolay de�il. Dedi�imiz gibi
Türkiye’yi bekleyen çok sorun var.
En ba�ta Almanya ile gerilen durum.
Bu durumun ancak �öyle bir aç�kla-
mas� olabilir. Almanya’n�n yakla�an
seçimleri öncesi siyasi rant u�runa
devlet olman�n �uurunu kaybederek
ak�ls�zca hareket etmesi.  Sorunlar bu
kadar m�? Bat�daki kom�umuz
Yunanistan ile ya�ad���m�z EGE
sorunu, ülkemizdeki 3 milyonu a�an
Suriyeliler, Akdeniz’deki kronikle�en
KIBRIS sorunu, Türkiye’yi direkt
olarak hedef ald���n� ilan
eden I��D terör örgütü gibi çok sorun
var.  Kimilerine göre bir �arlatan
kimilerine göre dünya için büyük
tehlike olan Kuzey Kore’nin k�talar-
aras� balistik füze denemesi ve yap-
may� hedefledi�i Hwasong 14 veya
KN-08’i kullanmaya karar verirse
Türkiye’yi de hedefe almas�. Tüm
bunlar satranç tahtas�nda görünen
tehditler. Maalesef, hepsi gerçek.
Ancak tüm bu riskli bir hamleleri
ancak üstat bir satranç oyuncusu
yapabilir. Cumhurba�kan�m�z Say�n
Erdo�an’�n uzman bir satranç dehas�
oldu�unu ima ediyorum. Allah onun
ve güzel Türkiye’mizin yar ve yar-
d�mc�s� olsun. 
AL� �MRAN-süresinin 173.
Ayetinde yüce Allah (CC) �öyle
buyuruyor:
“Onlar ki: Bir tak�m kimseler kendi-
lerine; dü�manlar�n�z sizin için kuv-
vetlerini toplad�lar onlardan korkun
dedikleri zaman, bu haber onlar�n
iman�n� art�r�r da, Allah bize kâfidir.
O ne güzel vekildir, derler.”
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Rifat SA�T

YAKLA�AN 
KIYAMET�N 

ORTASINDAK� 
TÜRK�YE 

rifatsait@balkangunlugu.com

24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) Ba�kan�

İZMİR MEKTUBU

TDP ve TMBH, yerel seçime 
VMRO-DPMNE ile katılıyor 
TDP ve TMBH, yerel seçime 
VMRO-DPMNE ile katılıyor 

Ana muhalefet VMRO-DPMNE aralarında Türk partileri Türk Demokratik Partisi
(TDP) ve Türk Milli Birlik Hareketi’nin (TMBH) de bulundu�u birçok siyasi parti ile
15 Ekimdeki yerel seçimlere ortak katılmak üzere koalisyon anla�ması imzaladı

ÜSKÜP
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Makedonya
Cumhuriyeti’ne resmi bir
ziyarette bulunan Bosna

Hersek Haberleşme ve Ulaştırma
Bakanı İsmir Yusko, Makedonyalı
mevkidaşı Ulaştırma ve
Haberleşme Bakanı Goran
Sugareski ile bir toplantı gerçekleş-
tirdi. Toplantı sonrasında,
Makedonya Cumhuriyeti İçişleri
Bakanı Oliver Spasovski’nin huzu-
runda, Makedonya Cumhuriyeti
Hükümeti ile Bosna-Hersek
Bakanlar Konseyi arasında sürücü
belgelerinin karşılıklı tanınması ve
değiştirilmesi için bir anlaşma
imzalandı. www.balkantime.net’e
göre; Makedonya Cumhuriyeti
Hükümeti’nde düzenlenen toplan-
tıya ev sahipliği yapan Ulaştırma
ve Haberleşme Bakanı Goran
Sugareski, Bosna Hersek
Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı

İzmir Yusko ile her iki ülkenin kar-
şılıklı ilişkilerini görüştü ve sonuç-
tan memnun olduklarını söyledi-
ler. Sugareski, “Sektör reformları
alanında, bu bölümde uzun vade-
de gerçekleşmesi gereken belirli
nakliye türlerinde pazarların ser-

bestleştirilmesi üzerinde görüş alış-
verişinde bulunduk. Ayrıca, yet-
kinliklerimiz dahilinde, iki ülke
arasında imzalanan uluslararası
karayolu yolcusu ve yük taşımacı-
lığı anlaşması hükümlerine uygun
olarak karayolu taşımacılığındaki

işbirliğinin derinleştirilmesi üzerin-
de görüş alışverişinde bulunuldu
ve taşıma, ikili ve transit için izin-
ler olmaksızın yapıldı ve üçüncü
ülkelerden gelen lisanslar her yıl
karşılıklı olarak değiştirilen lisans-
larla yapılacaktır.” dedi.

Makedonya ve Bosna Hersek,
sürücü belgeleri için anla�tı

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kanada Başbakanı Justin Turdo’nun
Zoran Zaev’e gönderdiği yazılı bir
mektupta, Makedonya’nın

NATO’ya üye olma arzularını daha da
destekleyeceğini söyledi.
Kanadalı Başbakan Justin Trudo’nun
Zoran Zaev’e diğer şeylerin yanı sıra gön-
derdiği bir yazıda Kanada’nın
Makedonya’yı mümkün olan en kısa süre-
de NATO’ya kabul etmeyi umduğu oldu-
ğunu belirtti. www.balkantime.net’e göre;
Kanada’nın yeni Hükümetin kurulmasını
ve seçimlerin şiddetli bir geçiş dönemin-
den sonra geldiğini ve ülkesinin adına
verimli bir işbirliği geleceği için umutlu
olduğunu vurguladı. Trudo, “Eminim ilan
edilen reformlara, Avrupa hedeflerine ve
bölgesel istikrara yönelik çabalara dayanan

parlak bir geleceğe
ülkenizin insanları
için dürüst ve sorum-
lu bir şekilde destek
vermeye devam ede-
ceksiniz.” ifadelerini
kullandı. Kanada
Başbakanı iki ülkenin
ortak öncelikleri ger-
çekleştirmede işbirliği
yapmasını umuyor.

Makedonya’n�n
NATO üyeli�ine
Kanada deste�i

Justin 
Trudo

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Buca Belediyesi tarafın-
dan bu yıl 6. kez
düzenlenecek

Uluslararası Balkan Festivali,
22 Eylül Cuma saat 16.00’de
Forbes Madenci
Heykeli’nden başlayıp
Şirinyer pazaryerine kadar
uzanacak kortej ile başlaya-
cak. Şirinyer pazaryerinde
saat 17.00’de Sako Band kon-

seri ile sürecek olan festival
programı 18.30’da Yasemin
Göksu konseri ile devam
edecek. Göksu’nun ardından
Balkan müziğinin sevilen
sesi Suzan Kardeş sahne ala-
cak. Suzan Kardeş, festivalin
açılış günü 22 Eylül’de
Şirinyer Pazaryeri’nde saat
21.00’da düzenlenecek kon-
serde sevenlerine müzik
ziyafeti çekecek. Festival,
ikinci günü etkinlikleri de
Şirinyer Pazaryerinde devam

edecek. Saat 17.00’da başla-
yacak etkinliklerde Balkan
yemekleri yarışması, yöresel
halk oyunları gösterileri ve
defile gibi çeşitli aktiviteler
yer alacak. Roman bandosu-
nun da muhteşem perfor-
manslarını sergileyeceği kon-
seri ile devam edecek olan
festival, Balkan müziğinin
sevilen ismi İbrahim
Şengöz’ün saat 21.00’de
vereceği kapanış konseriyle
sona erecek.

Buca Balkan Festivali’ne haz�r
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Arnavutluk ile Kosova arasında
ORTAK HÜKÜMET TOPLANTISI

BELGRAT
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği‘nin Genişlemeden So-
rumlu Komiseri Johannes Hahn,
Belgrat’ta Brüksel’in Kosova soru-

nunu AB’ye küçük kapılardan sokmak iste-
mediğini söyledi. Hahn, Belgrat ve Priştine
arasında ilişkilerin normalleştirilmesinin
doğrudan Sırbistan’ın Avrupa’ya katılı-
mında ilerlemesine etkisi olacağını yineledi.
www.kosovahaber.net sitesinden alınan ha-
bere göre: Hahn bu açıklamasında, Sırbistan
ve Kosova liderlerinin diyalogu sürdürme-
leri ya da hazır bir çözüm sunacağını söyle-
mek için Belgrat'ta bulunmadığını, bu yönde
birbirine el uzatılması ve uzun vadeli bir çö-
zümün bulunması gerektiğine işaret etti.

PR�ZREN/BALKAN GÜNL�Ü

Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonso-
losluğu tarafından bu yıl Kosova'da ilki
gerçekleştirilen 'Prizren Türk Filmleri

Festivali' kapsakımda Kosova'da bulunan
Türk sinemasının usta oyuncularından Ediz
Hun, Yiğit Özşener ve yönetmen Çağan
Irmak, Kosova'da görevli Mehmetçiği ziyaret
etti. www.haberler.com’a göre; Prizren'deki
Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sul-
tan Murat Kışlası'nı ziyaret eden oyuncular,
Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay
Albay M.İhsan Tavazar tarafından karşı-
landı. 1999 yılından bu yana Kosova'da
KFOR barış gücü bünyesi altında görev
yapan Türk askerini ziyaret eden ünlü oyun-
cular Ediz Hun, Yiğit Özşener ve yönetmen
Çağan Irmak'a, ziyaret anısına Kosova Türk
Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay
M.İhsan Tavazarziyaret plaketi takdim etti. 

AB, Kosova 
sorunu istemiyor
AB, Kosova 
sorunu istemiyor

Türk askerinin 
konu�u ünlüler 
Türk askerinin 
konu�u ünlüler 

Türkiye’nin Kosova’ya deste�i sürecek

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Cumhuriyeti Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Behcet Pacolli Arnavutluk’u ziya-

ret ederek Arnavutluk Cumhurbaşkanı
İlir Meta, Başbakan Edi Rama ve Avrupa
ve Dışişleri Bakanı Ditmir Buşati gibi ül-
kenin üst düzey liderleriyle bir araya
geldi. Twitterda yayınladığı bir yazıda
Rama, “Başbakan Yardımcısı ve Kosova
Dışişleri Bakanıyla yapılan görüşme
sonrasında, Korça’da 27 Kasım, Vlora’da
ise 28 Kasım tarihlerinde bayrak için iki
hükümetin görüşmesi üzerinde anlaş-
tık” dedi. Bushati ve Pacolli aralarında
yaptıkları toplantı sonrasında işbirliği,
ortak diplomatik misyon, güçlendirme
üzerine ortak bir basın açıklaması yayın-
ladı. Arnavutluk’un üst düzey diplomat-
larından biri, Kosovalı muadili ile
birlikte iki hükümetin programlarını
görüştüğünü vurguladı.  www.timebal-
kan.net sitesine göre; Buşati, “Koso-
va’nın özel bir stratejik rolü vardır ve bu

ilişkiyi sadece iki hükümet arasında, ter-
cihen bu yıl sonuna kadar ortak bir top-
lantı yaparak değil, aynı zamanda ortak
çabaların daha iyi koordine edilmesiyle
bugün ticarette var olan engelleri orta-

dan kaldırmak için derinleştirmek istiyo-
ruz. İnsan kaynaklarının diplomatik ve
konsolosluk temsilinde rasyonalize edil-
mesi ihtiyacını da görüştük. Şimdiye
kadar Milano, Bari ve Münih olmak

üzere üç iyi uygulama
var ve siyasi ve diplo-
matik etkileşimin hari-
tasını genişletmek
bizim ortak hedefi-
miz.” dedi. Pacolli, Ar-
navutluk’un iki
ülkenin zorluklarına
ortak yaklaşımla des-
tek vereceğini söyledi.
Pacolli, “Diplomatik
personelimizden bu
önemli görevi yapan-
lardan hesap sormak
zorundayız. Diploma-
simizi proaktif diplo-
masiye çevirme
konusunda güçlü bir
destek aldım. Gelecek-
teki zorluklara ortak
yaklaşımlar üretmeye

hazırız ve her iki ülke için de zorluklar
var. Bu bağlamda Arnavutluk Dışişleri
Bakanlığı’ndan tam destek aldım. Gele-
cekte birlikte çalışacağımıza inanıyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Başbakan Birinci Yardım-
cısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet
Pacolli Türkiye’nin Priştine Bü-

yükelçisi Kıvılcım Kılıç’ı kabul etti.
Türkiye Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç
Türkiye ve Kosova arasında her
alanda işbirliğinin sürdürülmesi ve
Euro-Atlantik strüktürleri ile uluslar-
arası örgütlere üyelik dahil Kosova
devlet yapılanması konumunun ulus-
lararası arenada güçlendirilmesi konu-
sunda Türkiye’nin desteğini bir kez
daha teyit etmiş oldu. Diğer yandan
Başbakan Birinci Yardımcısı Behgjet
Pacolli, Kosova’nın devlet kurma süre-
cinde Türkiye’nin şimdiye dek sun-

duğu sarsılmaz desteği nede-
niyle Büyükelçi Kılıç’a teşekkür
etti. www.kosovahaber.net sitesi-
nin haberine göre; Pacolli bu ve-
sile ile bu desteğin, özellikle
Türkiye’nin etkili olabileceği ül-
kelerden tanınmaların temin
edilmesi ve uluslararası örgütlere
üyelikle ilgili destek konusunda,
Türkiye çabalarının bundan
böyle de devam etmesini talep
etti. İkili çıkardan olan ekonomik
konularda işbirliğin devam et-
mesi, görüşmede alınan diğer bir
konuyu teşkil etti. Taraflar bu gö-
rüşmede de ortak çıkardan olan
ikili ilişkilerin daha da ilerletil-
mesi için irade ve hazırlığı bir
kez daha teyit ettiler.
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Ahmet GÖKSAN

N�YETS�Z�N
�Y�S�

“1955’ler de ba�lat�lan EOKA hareketi k�sa za-
manda pek ala söndürülebilirdi. Bu yap�lmad�,
zorlay�c� önlemler alma yoluna gidilmedi. Gev-
�ek hareketler Makarios ve Grivas’a cesaret ve-
riyor, ellerini kollar�n� sallayarak meydanlarda
dola��yorlard�. Ancak y�llar sonra �ngiliz kad�n-
lar çar�� ortas�nda vurulmaya ba�lay�nca tedbir-
ler al�nm��sa da i� i�ten geçmi� alevler bacay�
sarm��t�” 1979

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Uluslararas� anla�mazl�klar�n çözümünde
genellikle denge kurulmaya özen göste-
rilir. K�br�s Cumhuriyeti kurulurken de

bu ilkeye uyuldu�u biliniyor. Do�u Akdeniz de
kurulan Türk Yunan ve �ngiliz dengesi Rumla-
r�n bu anla�may� kabule yana�mamalar� nede-
niyle 3 y�l gibi k�sa sürede yerinde yeller eser
duruma getirildi. K�br�s Cumhuriyeti’nin kuru-
lu� anla�malar�n�n en büyük özelli�i Türkler ve
Rumlar aras�ndaki dengeyi de korumay� amaç-
l�yordu. Bu nedenle garanti ve ittifak anla�ma-
lar� imzaland�. Günümüzde en çok tart��ma
konusu olan bu ilkeler iki toplum aras�nda ki
güveni sa�lamaya yönelikti. 1963 Aral�k ay�nda
ba�layan sald�r�lar etnik temizlik harekât�na dö-
nü�mü� olmas�na kar��n uluslararas� toplumun
ya�ananlara zaman�nda ve yerinde tepki verme-
mesi nedeniyle bu günlere gelinmi�tir. 1974
Temmuz ay�nda Makarios’a kar�� giri�ilen
darbe sonras�nda Türk Silahl� Kuvvetlerinin yu-
kar�da ad� geçen anla�malara dayanarak müda-
halesi sonras�nda bugünkü 2 bölgeli yap�
olu�mu�tur. Köprülerin alt�ndan akan su yinede
kar�� taraf� uzla�ma noktas�na getiremiyor. Geç-
ti�imiz günlerde mendil büyüklü�ündeki ülke-
nin önde gideni 20 Temmuz’a neden olan
sebepleri dü�ünmeliyiz diyordu. Bu güne kadar
ya�ananlar� sorgulamamas�n� büyük bir eksiklik
olarak görüyoruz. Geldi�imiz a�amada sorgu-
lama sonras�nda daha uzla��c� bir tav�r tak�nabi-
lece�ini ummak istiyoruz. Türkiye ve K�br�s
Türkünün bütün iyi niyetine kar��l�k hala daha
yasal kurallar� i�leterek adada bulunan Türk Si-
lahl� Kuvvetlerini bundan böyle i�galci olarak
görmeyeceklerini en k�sa sürede aç�klamalar�n�
istiyoruz. Bunu yapmad�klar� takdirde yar�m
yüzy�l� a�an süredir sürdürülen görü�meler uzun
süre daha dünya gündemindeki yerini koruya-
cakt�r.

NE ANLAMA GEL�YOR?

Bütün bunlar ya�an�rken K�br�s Cumhuriyeti’ni
kutsayarak müzakere edilemez noktas�na ta��-
mak anla�maya yana�mayacaklar�n�n bir ba�ka
göstergesidir. Bu konuya ili�kin olarak Rum si-
yasi partilerinin ortak görü�te olduklar�na Anas-
tasiadis’in dan��manlar�ndan hukukçu
Triandaflidis yapt��� aç�klamada “Hiçbir siyasi
liderin K�br�s Cumhuriyeti’nin kurumsal olarak
ya da pratikte daha az�n� müzakere etme hakk�
ve yetkisi yoktur” diyordu. O zaman sormak
durumunday�z bu güne de�in müzakere diye
yapt�klar� çal��malar�n ne anlama geldi�ine de
aç�kl�k getirmeleri gerekiyor. K�br�s Cumhuri-
yeti onlar için ne kadar kutsal ise Kuzey K�br�s
Türk Cumhuriyeti de K�br�s Türkleri için ayn�
ölçüde kutsald�r. Önümüzdeki günlerde New
York da yap�lmas� dü�ünülen görü�melerin hu-
kuki zemininin devletten devlete olarak belirle-
nerek ba�lanmas� gerekiyor. Aksi durumda,
havan, sulu kullan�lmaya devam edilecektir. 
Geldi�imiz noktada Türk ordusunu i�galcilikle
suçlayanlar�n iyi niyetten yoksun olduklar�n�n
art�k anla��lmas� gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Leyla TAV�ANO�LU

BALKANLAR’I 
ÇOMAKLAYANLAR

�SM� VAR C�SM�
YOK NATO ÜYES�

Hepimizin bildi�i gibi Balkan Yar�ma-
das� dünyan�n en sorunlu bölgelerinden
birisi.

Birinci Dünya Sava�� Balkanlar’da patlak
veren kriz üzerine ç�km��, milyonlarca ki�inin
hayat�na mal olmu�tu. Ard�ndan Sovyetler Bir-
li�i’nin da��lmas� üzerine Yugoslavya parça-
lanm��, yedi ayr� devlet kurulmu�tu. Koskoca
Yugoslavya Federasyonu’nun çimentosu say�-
lan lideri Josip Broz Tito’nun ölümü ve So�uk
Sava�’�n sona ermesi ülke bölgelerinin yapay
s�n�rlara hapsolmas�na yol açm��t�.
�imdi bu yapay s�n�rlar içinde kalan kimi az�n-
l�klar�n k��k�rt�larak Balkanlar’da yeni bölgesel
sava�lar ç�kar�lmas�na çal���ld��� duyumlar�
var.
Bunun i�aret fi�eklerinden birisini Hudson Ins-
titute adl� Amerikan dü�ünce kurulu�u ve Bard
Üniversitesi uluslararas� ili�kiler profesörü
Walter Russell Mead att�. Wall Street Journal
gazetesinde yay�mlanan “Avrupa’n�n Yeni
Krizi: Balkanlar” yaz�s�n�n giri�inde Mead �u
cümleleri kullan�yor:
“Bir süre önce düzenlenen bir dü�ünce kuru-
lu�u toplant�s�na kat�lan ve iyi haber almas�yla
tan�nan bir Alman yetkiliye Avrupa’da en çok
hangi konunun kendisini kayg�land�rd��� so-
ruldu. Alman yetkili hiç duraksamadan �u ya-
n�t� verdi: Bat� Balkanlar. Çünkü Rusya ve
Türkiye orada bir �eyleri çomakl�yorlar.
“Alman yetkilinin en kötü senaryosu �uydu:
Rusya’yla Türkiye Balkanlar’daki yolda�lar�
S�rplar ve Arnavutlar� harekete geçirerek böl-
genin s�n�rlar�n� yeniden çizmelerine yard�mc�
olacaklar. S�rbistan Hükumeti, Rusya’n�n des-
te�iyle Bosna’da etnik S�rplar’�n ya�ad���
önemli bir toprak parças�n� kendi s�n�rlar�na
katabilir. Türkiye ise Arnavutluk eliyle benzer
bir manevra yapabilir ve sadece Kosova’da
de�il Makedonya’da ya�ayan Arnavutlar’�n
ana vatanlar�na ilhak edilmesinin yolunu açabi-
lir.”

ALMANLARIN KAYGILARI

Yaz�n�n bundan sonras� daha da ilginç:
“Almanlar’�n bu kayg�lar�nda bir hakl�l�k pay�
yok de�il. Bat�, Balkanlar’da sadece Rusya’n�n
olas� oyunlar�ndan endi�elenmiyor. Türkiye gi-
derek daha fazla bir N�NO güç (ismi var cismi
yok NATO üyesi) haline geliyor. Türkiye Rus-
ya’yla ilgili derin ku�kular beslemesine ra�-
men Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an
Rusya Devlet Ba�kan� Vladimir Putin’le gide-
rek daha s�k� i�birli�i kuruyor.”
Walter Russell Mead yaz�s�nda Rusya ve Tür-
kiye’nin Almanya ve AB’ye hasmane tutum-
lar� nedeniyle birbirlerine yakla�t�klar�na
dikkat çektikten sonra diyor ki:
“Ruslar, sadece NATO’dan nefret etmiyor.
AB’yi de Avrupa’da tarihsel büyük güç rolünü
oynaman�n önünde engel görüyor. Türkiye de
AB’ye s�rt�n� döndü. Hem Almanya’ya hem de
müttefiklerine kar�� kullanaca�� bir koz ar�yor.
Rusya’yla Türkiye için fazla risk almadan Bal-
kanlar’da kar���kl�k ç�kararak Avrupa’n�n ba-
��n� a�r�tmak bulunmaz bir f�rsat. “Ancak
S�rbistan, Makedonya, Montenegro (Karada�),
Kosova ve Bosna için AB üyeli�i olas�l��� Bat�
Balkanlar’daki pamuk ipli�ine ba�l� bar��� ko-
ruman�n tek yolu. Bu Balkan ülkelerinin her
biri Türkiye ve Rusya’yla ittifak kurmaktansa
AB üyeli�ini haydi haydi tercih edecektir.
Ancak yak�n gelecekte AB üyeli�i olas�l�klar�
yava� yava� yok oluyor. S�rplarla Arnavutlar
Bat�’n�n kendilerinden uzakla�mas� halinde do-
�uya bakmak zorunda kalacaklar�n�n ve Rus-
ya’yla Türkiye’nin yard�m�yla milliyetçi bir
tutum benimseyeceklerinin i�aretini veriyor-
lar.” Mead’e göre, Balkanlar’da yeni kar���k-
l�klar�n AB için felaket anlam�na gelece�ine
dikkat.
Almanlar bu noktada ABD’den yard�m istene-
ce�inin alt�n� çiziyorlar.
Yaz�da Balkanlar’da olan bitenlerin dünyan�n
ba�ka bölgelerindeki olaylara k�yasla çok daha
hafif kald���na ancak Balkanlar’da olanlar�n
bölgeyle s�n�rl� kalmayaca�� ve NATO’yla
AB’nin kar���kl�klar yüzünden derinden sars�-
laca�� vurgulan�yor.
Yaz�n�n bu bölümünde �öyle bir tahmin de yü-
rütülüyor:
“Bu nedenle AB’yle ABD aras�ndaki ili�kiler
onlarca y�l sürebilecek bir süreçte yeniden ta-
n�mlanacakt�r.” Yaz�n�n sonunda AB ve özel-
likle de Almanya’n�n ABD’nin yard�m�n�
istemelerine ra�men tam bir i�adam� ve ç�kar-
yarar zihniyetiyle davranan Ba�kan Trump’�
nas�l ikna edeceklerini kara kara dü�ündükleri
de ifade ediliyor.

www.yurtgazetesi.com.tr adresinden al�nm��t�r…

FETÖ okullarının
GELECEĞİ YOK
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye'nin Saraybosna Büyükel-
çisi Haldun Koç, Saraybosna
Eğitim ve Öğretimi Geliştirme

Vakfına (SEDEF) ait İsa Bey İshakovic
İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek,
öğrencilerle sohbet edip vakfın temsil-
cileriyle bir araya geldi. Koç, FETÖ
okullarının Bosna Hersek'teki varlığı
ve tehdidi nedeniyle SEDEF'in son
derece önemli olduğunu vurgulaya-
rak, "Bosna Hersekli aileler çocukla-
rını gönül rahatlığıyla bu okullara
gönderebilir. Temennimiz Bosna Her-
sek'teki FETÖ okullarının kapatılması
ve sona erdirilmesi." diye konuştu.
www.memurlar.net sitesine göre;
Bosna Hersek'teki FETÖ bağlantılı
eğitim kuruluşlarına ilginin azaldı-
ğına işaret eden Koç, "Bu durum me-
sajların doğru yere gittiğini gösteriyor.
Her zaman vurguluyoruz geleceği ol-
mayan, diploma denkliği bulunma-
yan bu okullarda okuyanların
Türkiye ve diğer ülkelerde gelecekleri
olmayacak. Dolayısıyla aileler doğru
karar veriyor." ifadelerini kullandı.
Koç, SEDEF'e ait okulların Bosna Her-
sek'teki varlığının mutluluk verici ol-

duğunu belirterek, "FETÖ'nün yap-
maya çalıştığını hep birlikte gördük.
Başarılı ve sağlam adımlarla ilerledi-
ğimiz için hepinize teşekkür ediyo-
rum. FETÖ okullarının geleceği yok
olmayacak da. Biz doğru adreslerle
eğitime devam edeceğiz." dedi.
SEDEF Başkanı Hasan Topaloğlu da
15 yıldır Bosna Hersek'te faaliyet gös-
terdiklerini anımsatarak, üniversitede
sağladıkları başarıyı orta ve ilköğre-
tim de de devam ettirdiklerini söy-
ledi. Topaloğlu, "İlköğretim okulunu
üç yıl önce devraldık. Bu arada lise

düzeyinde de çalışmalara başladık"
ifadelerini kullandı.
Amaçlarının Bosna Hersek'te "ana
okulundan doktoraya eğitim vermek"
olduğunu vurgulayan Topaloğlu,
"SEDEF okullarının varlığı FETÖ'nün
sekteye uğraması anlamına geliyor.
SEDEF olmasaydı bugün onların
okutmuş olduğu çok fazla öğrenci
olacaktı. SEDEF'in güçlenmesiyle bir-
likte Bosna Hersek'te bu hain yapının
okullarının başarılı olmasına imkan
olmayacak ve çekip gitmelerine
neden olacak." diye konuştu.

SELAN�K/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan, mülteciler
konusunda Türkiye’ye
temkinli yaklaşıyor

DARDA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Geçtiğimiz yıl Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansının (TİKA) des-
teğiyle ilki gerçekleşen Türk tarihi

ve kültürünü Doğu Hırvatistan’da yeni-
den canlandırmayı hedefleyen Tarda
Festivali'nin ikincisi Hırvatistanın Darda
şehrindeki Esterhazy Kalesinin bahçe-
sinde gerçekleştirildi. Zagreb Yunus
Emre Enstitüsü Müdürü Nurullah
Yavaş, kültürlerin bir arada yaşamışlığı-

nın hatırlanmasının önemli olduğunu
söyleyerek Hırvatistan ile Türkiye ara-
sındaki ilişkilerin kültürel anlamda yo-
ğunlaşmasını hedeflediklerini festivale
de bu hedefin gerçekleşmesinde önemli
bir adım olmasından dolayı destek ver-
diklerini söyledi. TİKA Zagreb Koordi-
natörü Haşim Koç ise, geçtiğimiz yıl
festivalin başlamasında Darda Belediyesi
ile başlattıkları yoğun işbirliğinin önemli
bir etken olduğunu ifade ederek bugün
burada ikincisinde de Osijek ve Ba-

ranja’da olmaktan dolayı kıvanç duydu-
ğunu ifade etti. Ortak kültür ve tarihi mi-
rası canlandırmayı hedefleyen festivalin
Türk ve Hırvat kurumlarının işbirliğiyle
gerçekleştirilmesinin anlamına değinen
Koç, “Geçtiğimiz yıl jeomanyetik araştır-
malarını yaptıklarını bu alanda önümüz-
deki dönemde tematik dostluk parkı
inşa ederek iki ülke arasındaki mevcut
dostane ilişkilerin somut bir göstergeye
bürünmesini istediklerini belirterek 2.
Tarda Festivalinin açılışını gerçekleştirdi.

T�KA, Hırvatistan’da kültür festivali düzenledi

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, FETÖ okullar�-
n�n Bosna Hersek'teki varl��� ve tehdidi nedeniyle SEDEF'in son
derece önemli oldu�unu vurgulayarak, "Bosna Hersekli aileler
çocuklar�n� gönül rahatl���yla bu okullara gönderebilir." dedi

KOÇ:

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksan-
dar Vucic, başkent Saraybos-
na'daki temaslarının ikinci

gününde, Bakanlar Konseyi Başkanı
Denis Zvizdic ile görüştü.
Hükümet binasındaki görüşmenin ar-
dından düzenlenen ortak basın toplan-
tısında, iki ülke arasındaki siyasi ve
ekonomik ilişkileri değerlendiren
Vucic, Sırbistan'ın Bosna Hersek'in ger-
çek dostu olduğunu yineledi. www.ha-
berler.com’a göre; Vucic, iki ülke
arasındaki meselelerin çözülmesi ve
mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için
adımlar atacaklarını vurgulayarak,

bunun için karşılıklı çaba gerektiğini
söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hac-
mini 2 milyar Euro’ya çıkarmayı he-
deflediklerini belirten Vucic, "Bunun
için çalışacak, mücadele edeceğiz."
dedi. Vucic, geleceğe dönük olmanın
önemine işaret ederek, "Geçmişi unut-
mak zorunda değiliz. Bunun için
kimse bizi zorlamıyor, kimse bunu is-
temiyor. Ancak geleceğe, çocukları-
mıza odaklanmalıyız." ifadelerini
kullandı. Bosna Hersek Devlet Başkan-
lığı Konseyi üyelerini de yıl sonuna
kadar Sırbistan'da ağırlamak istediğini
dile getiren Vucic, bu ziyaretin iki ülke
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi
adına atılacak büyük bir adım olaca-
ğını vurguladı. Vucic, Sırbistan'ı "öcü"

olarak göstermeye gerek olmadığına
ve Bosna Hersek'in dürüst bir dostu ol-
duklarına dikkati çekerek, "Sırbistan'ın
Bosna Hersek'e yaklaşımına bakın. Sır-
bistan, Bosna Hersek'in toprak bütün-
lüğünü hiçbir zaman mesele haline
getirmemiş, hiçbir zaman içişlerine ka-
rışmamıştır." dedi. Bosna Hersek Ba-
kanlar Konseyi Başkanı Zvizdic de iki
ülke hükümetleri arasında yıl sonuna
kadar ortak toplantı düzenleneceğini
belirterek, toplantının Sırbistan'da ya-
pılacağını açıkladı. Ekonomik ve ticari
anlamda Sırbistan'ın kendileri için en
önemli partnerlerin başında geldiğini
söyleyen Zvizdic, iki ülke arasındaki ti-
caret hacmini artıracak projelerin de
görüşmede ele alındığını aktardı. 

Sırbistan’dan Bosna’ya
ekonomik i�birli�i teklifi
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Balkanlarla GENÇL�K
KÖPRÜSÜ kuruluyor
Bursa Büyük�ehir Belediyesi’nin özellikle son 8 y�ld�r Balkan ülkelerinde ecdat
emanetlerinin aya�a kald�r�lmas�ndan ortak kültürün ya�at�lmas�na kadar her
alanda yapt��� faaliyetlere �imdi de Balkan Gençlik Oyunlar� Festivali ekleniyor
BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Balkan Gençlik Oyunları Festivali;
Başbakanlık, Bursa Büyükşehir
Belediyesi, Yurt Dışı Türk ve

Akraba Toplulukları Daire Başkanlığı,
TİKA, Gençlik Kulüpleri Federasyonu,
gençlik dernekleri ve Balkan ülkelerin-
de yer alan derneklerin katkılarıyla
düzenlenecek. Türk ve Balkan gençliği-
nin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması
hedefiyle projelendirilen Balkan
Gençlik Oyunları Festivali’nin ilk top-
lantısı Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe’nin de katılımıyla
Dobruca Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. İl
Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya ile
35 okul müdürünün de katıldığı top-
lantıda Ekim ayında Makedonya ve
Kosova’ya yapılacak ziyaretler ile 23
Nisan haftasında 10 balkan ülkesinden
Bursa’ya gelecek çocuklarla ilgili prog-
ramlar ele alındı. Başbakanlık, Bursa

Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türk
ve Akraba Toplulukları Daire
Başkanlığı, TİKA, Gençlik Kulüpleri
Federasyonu, gençlik dernekleri ve
Balkan ülkelerinde yer alan derneklerin
katkılarıyla düzenlenecek Balkan
Gençlik Oyunları Festivali’nin Türk ve
Balkan gençlerinin geleceğinin inşası
için önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Balkan ülkelerinde ortak dil Türkçe’nin
kullanılmasına ortam hazırlanmasının
amaçlandığı projede; ortak payda olan
kültürel değerlerin tanıtılması ve yaşa-
tılması, Balkan ülkelerinde yaşayan
gençlerin sağlıklı koşullar altında
örgütlenerek haklarının sorumlulukla-
rının bilincine varmasını sağlamak,
uluslararası mücadelede birlikte güçlü

lobilerin oluşturulmasına katkı sağla-
mak hedefleniyor. Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe, özellikle son 8
yılda Bursa’nın Türkiye ile Balkanlar
arasında önemli bir köprü vazifesi gör-
düğünü hatırlatarak, yapılacak Gençlik
Oyunları Festivali’nin ortak gelecek
oluşturma ve birlikte mücadele etme
kültürüne katkı sağlayacağını söyledi. 

PR�ZREN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

ANTALYA BÜYÜK�EH�R BELED�YES�,
KOSOVA'DA 100 ÇOCU�U SÜNNET ETT�RD�

BURSA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile
Sırbistan’ın İndjija Belediyesi arasında
imzalanan iyi niyet protokolüyle 25 bin

Osmanlı ve 8 bin 500 Avusturya Macaristan
askerinin bulunduğu mezarlık şehitliğe dön-
üştürülecek, bir de şehitlik anıtı yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, ekonomi, ticaret, eğitim ve turizm sek-
törlerinde karşılıklı işbirliği, kültürel, sosyal,
sanatsal ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesini
de kapsayan protokolle ayrıca İndjija’ya
Çanakkale’de yaptıkları gibi bir şehitlik kazan-
dıracaklarını söyledi. Tarihi ve Kültürel Miras
çalışmalarında sadece Bursa’yı değil tüm
Osmanlı coğrafyasını kucaklayan ve bugüne
kadar Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve
Bulgaristan’daki ecdat emanetlerini gün yüzü-
ne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de
Sırbistan’da şehit olan ecdadın izlerini ortaya
çıkarıyor. 1699 yılında yapılan Karlofça antlaş-
ması ile son bulan ve 16 yıl süren savaşlarda
şehit olan 25 bin Osmanlı askerinin bulundu-
ğu mezarlık şehitlik olarak yeniden düzenle-
necek. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile
Sırbistan’ın İndjija Belediyesi arasında imzala-
nan iyi niyet protokolüyle 25 bin Osmanlı ve 8
bin 500 Avusturya Macaristan askerinin
bulunduğu mezarlık şehitliğe dönüştürülecek
ve bir de şehitlik anıtı yapılacak. Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve
Sırbistan’ın İndjija Belediye Başkanı Vladamir
Gak, iki ülke ilişkileri açısından da büyük
önem taşıyan iyi niyet sözleşmesini imzala-
mak için Dobruca Sosyal Tesislerinde bir araya
geldi. Sırbistan’ın Novi Sad Belediyesi
Başkanvekili Smardzic Dragolijub’un da katıl-
dığı törende konuşan Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe, Balkanlardaki ecdat
izlerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla
önemli bir işbirliğini hayata geçirdiklerini söy-
ledi. İndjija Belediye Başkanı Vladamir Gak da
Bursa ile İndjija arasında işbirliği için ilk adımı
atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,
“Her şey için çok teşekkür ediyorum ve
Başkanımızı en kısa zamanda şehrimizde gör-
mek istiyorum” diye konuştu.

Bursa’dan Sırbistan’a
OSMANLI ŞEHİTLİĞİ
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Vergi ödevi Anayasam�z�n
73.maddesinde tan�m�n�
bularak herkes, kamu gi-

derlerini kar��lamak üzere mali gü-
cüne göre vergi ödemekle
mükelleftirler. Bir mükellefin, mü-
kellef olabilmesi veya bu ki�iden
ve idare taraf�ndan vergi talep edi-
lebilmesi için bu ki�i taraf�ndan ge-
lirin elde edilmi� olmas� veya
vergiyi do�uran olay�n gerçekle�-
mi� olmas� veyahut da hukuksal
durumun tamamlanm�� olmas� zo-
runludur (Bkz. VUK md.19).Vergi
hukukunda tebligat çok önemlidir.
Hiçbir vesika tebli� edilmeden
hüküm ifade etmez. Tebligat yap�l-
madan da hiçbir �ekilde icrai takip
yap�lamaz. Çok özel durumlarda
bu tebligat ilan yoluyla da yap�la-
bilecektir. Tebligat yap�lmam��sa
mükellef yasal haklar�n� hiçbir
yerde takip edemez ve idare de
tebligat yapmadan mükellef nez-
dinde bir talepte bulunamaz. Vergi
idaresinin her türlü eylem ve i�-
lemleri Anayasam�z�n 125.madde-
sine göre, yarg� yolu aç�k olmak
üzere denetime tabi
tutulmu�tur.  Vergi yarg�s� uzun ve
sab�r isteyen me�akkatli  bir yol-
dur. Vergi idaresinin her türlü ver-
gisel tebligatlar�na kar�� vergi
mahkemelerinde veya idare mah-
kemelerinde  dava yolu
aç�kt�r.  Davan�n aç�lmas� mükel-
lefleri  bu i�lemlerden  tam mana-
s�yla  koruyup/korumad���  tart���la
bilir.  Örne�in,  bir �irket borcu do-
lay�s�yla çok k�sa  bir süre �irkette
ortak olan  ki�inin sahip oldu�u
araçlar�na önce haciz konulmas�
daha sonra  bu ki�i ad�na 5 ay
sonra ödeme emri tebli� edilmesi
yasal ve isabetli de�ildir. Ancak
idare, haciz koydu�u tarihte mü-
kellefe henüz ödeme emri tebli�i
yapmam��t�r. �dare önce  araca
haciz koymakta ve 5-6 ay sonra
da  söz konusu  ödeme emirlerini
bireyselle�tirerek ilgili ki�iye tebli�
etme yolunu tercih etmektedir.
Oysa ki, i�lemlerin tam aksi yö-
nünde yürütülmesi esast�r. Yani,
önce ki�inin ödeme emri tebli�
edilmeli ve bu ödeme  emrinin ke-
sinle�mesine göre de ayr�ca  ki�i-
nin arac�na haciz konulmas�
a�amas�na gelinmelidir. Özetle bu
a�amada, ödeme emri kesinle�me-
den hiçbir icrai i�lem tesis edile-
meyecektir.

AD�L YARGILAMA
TALEB�

Dava aç�ld��� andan itibaren ba�la-
y�p, dava neticeleninceye kadar
olan süreç bizi yarg�lama hukuku-
nun içine dahil etmektedir. Vergi
mükelleflerinin,  vergi yarg�lamas�
süresi içinde adil yarg�lamay� talep
etme haklar� bulunmaktad�r.  Adil
yarg�lama hakk� denilince  akl�-
m�za, �dari Yarg�lama Usul Kanu-
nun  27, 28 ve Anayasam�z�n 36.
maddesi  gelmektedir. �YUK’nun
28/1 md. hükmü  hukuka ayk�r� bir
uygulamay� öngörmektedir.  Oysa
ki, mahkeme kararlar�n�n infaz sü-
resi aç�k olmas�na ra�men bu
madde hükmüne göre haciz veya
ihtiyati haciz uygulamalar� ile ilgili
davalarda verilen kararlar hak-
k�nda bu kararlar�n kesinle�mesin-
den sonra idarece i�lem tesis
edilece�i yöndeki hüküm mükellef
haklar�na ayk�r�l�k te�kil etmekte-
dir. Maddeye göre, vergi mahke-
mesinde  açt��� davay� kazanan
mükellefin bu davas�  en son yarg�

mercii olan  Dan��tay’dan
kesin karar al�nmad��� sü-
rece  mükellefin açt��� davay�
kazanmas�n�n hiçbir anlam�
yoktur. yine di�er taraftan,
adil yarg�lama hakk� ile ilgili
olarak Anayasam�z�n 36.
maddesinde hak arama hürri-
yeti konusu i�lenmi�tir.  Bu

hakla ki�ilerin yarg�laman�n süre-
since ve   bu sürece ili�kin konum-
lar� adil yarg�lama hakk�
güvenceye al�nm��t�r.  Adil yarg�-
lanma hakk� denilince, mahke-
meye eri�im hakk�,  yarg�lama
sürecinde makul süre hakk�, ka-
muya aç�k duru�ma hakk�, susma
hakk�, silahlar�n e�itli�i hakk�, adli
yard�m hakk� ve  nihayet vergi ce-
zalar�n�n mirasç�lara intikal etme-
mesi ve  masumiyet karinesi  de
say�labilir. Tekrar ba�a dönersek,
mükellefin dava açmas�  idari i�-
lemi veya vergi dairesi taraf�ndan
önerilen tarhiyat�
veya  uygulana  hacze her
zaman  mükellef lehine çözmeye-
bilecektir. �dare, 2577 say�l� yasa-
n�n 28. maddesinin 1. bendi
hükmü uyar�nca  baz�
davalarda  kesinle�mi� karar�n gel-
mesini  beklenilmektedir.  Burada
esas�nda mükellefin haklar� ihlal
edilmektedir.   Vergi mükellefleri
taraf�ndan dava aç�lmas�  her
zaman  tahakkuk eden tarhiyatlar
için hukuki  himayenin tam oldu�u
ve sa�lanaca��  güvencesini ver-
meyebilir.   Halbuki,  dava ve sa-
vunma hakk� bütün haklar�n
koruyucusudur.  Hukuksal koruma
yok ise, o vakit  o hakta fiilen  yok
say�lmaktad�r.  Dava hakk� olma-
yan borçlar eksik borç say�lm��-
t�r(1).  Hatta hukukumuzun
da  temeli olan Roma Huku-
kunda  haklar�n do�umunun hu-
kuki himaye  yani dava  hakk� ile
oldu�u, yani bir ili�kiye  hukuki hi-
maye tan�nd���nda hak  haline gel-
di�i  ifade edilmektedir(2).
Sonuç olarak, mükelleflerin ken-
dilerine tebli� edilen her türlü ev-
raklar� saklamalar�, bu evraklar�n
üzerinde yaz�l� belgeye göre dava
açma hakk�, uzla�ma hakk� ve
di�er yasal haklar�n�n
süresinde  kullanmalar� zorunlu-
dur. Süresinde gere�i yap�lmayan
bir belge  için  mükellefin hakl� ol-
mas� halinde de süre a��m� dolay�-
s�yla  art�k bu hak  geriye
dönü�türülemeyecektir.  Süre ge-
çici dolay�s�yla mükellefin hakl�
olmas� halinde de  art�k bu hakk�n�
aramas� yollar� s�n�rland�r�lm�� ola-
cakt�r.   Mükelleflerin alaca�� ön-
lemler evraktaki müracaat  ve
haklar�n kullan�lmas� ile ilgili süre-
lere s�k� s�k�ya ba�l�d�r.  Genellikle
bu süreler 7 gün veya 30 gün �ek-
linde olabilmektedir.  Hiçbir evrak
geli�i güzel mükellefe tebli� edile-
mez.  Tebli� edilmi� ise, tebli� edi-
len bu evrak�n mutlak bir anlam�
bulunmaktad�r.  tebli� edilen evrak
üzerine mükellef taraf�ndan duyar-
s�z kal�nmas� durumunda ileride bu
mükellefin ba�� derde girebilir.  Ve
hatta sermayesini, servetini dahi
kaybedebilir.   Tebligat�n da  mü-
kellefe veya yasada say�lan kimse-
lere mutlaka tebli� edilmesi
zorunludur.  Mükellefin  i�yerin-
deki misafirine  veya akrabas�na
tebligat yap�lamaz.  Tebli�in kim-
lere yap�laca�� 213 say�l� VUK’un
94.maddesinde belirtilmi�tir.   Mü-
kellefin i�çisine tebligat yap�labilir.
Mükellefin 18 ya��ndan küçük ço-
cu�una tebligat yap�lamaz.  Tebli-
gat ile ilgili hususlarda  vergi
dairesi personelinin de çok dikkat
etmesi
gereklidir.  Mükellefin  yoklu-
�unda yap�lacak tebligatlarda, teb-
ligat yap�lan ki�inin VUK 94.
madde hükmüne uygun olmamas�
halinde yap�lan tebligat geçersiz-
dir.
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Türkiye Diyanet Vakf� (TDV) taraf�ndan Makedonya'n�n ba�kenti
Üsküp'te in�a edilecek Tophane Merkez Camisi'nin temeli at�ld�

YOZGAT/BALKAN GÜNLÜ�Ü

"Share Culture" ve "Skills for Social En-
trepreneurship" gençlik değişimleri
projeleri kapsamında Romanya'ya

giden 12 genç Yozgat’a döndü.
Yozgat’ın Sorgun ilçesi Gençlik Derneği'nin
ortaklığında Ikaros Foundation Romania ku-
rumunun koordinatörlüğünde 6-9 Haziran ta-

rihleri arasında Gelişmiş Planlama Ziyareti ile
başlayan ve 20-30 Ağustos tarihleri arasında 6
katılımcı birlikte gerçekleştirilen Erasmus Plus
Gençlik Değişimleri programı kapsamında
"Share Culture" projesi tamamlandı. 6 farklı
ülkeden 38 katılımcının yer aldığı projede
ekolojik tarım, sağlıklı beslenme, geleneksel
tarım yöntemleri, yerel gıdaların tüketilmesi-
nin teşvik edilmesi, kültürler arası etkileşim

ve yemek kültürleri gibi pek çok başlık etkili
bir şekilde işlendiğini belirten Sorged Sorgun
Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Halil Uğuz,"Yerinde uygulamalar, ziyaretler
ve Sinaia Belediyesi'nin desteği ile gerçekleşti-
rilen kültürlerarası festival ile katılımcılar ve
yerel halk üzerinde etki yaratan bir proje sü-
reci gerçekleştirildi. Katılımcılar Romanya
başta olmak üzere Macaristan, Hırvatistan,
İtalya ve Polonya'dan çok değerli dostluklar
ve ileriye dönük ortaklıklar kurarak ayrıldı"
dedi. www.haberler.com’a göre; Grup lideri
Davut Metin ise, "Çok değerli dostluklar ve
ileriye dönük ortaklıklar kurarak ayrıldığımız
bu projenin bize çok şey kattığını belirtmek is-
terim. Ayrıca SORGED'in katkı ve destekle-
riyle ilerlediğimiz bu yolculuğun sonunda
ülkemizi ve derneğimizi hakkıyla temsil et-
menin gururunu yaşıyor ve bu yolda bize
eşlik eden tüm katılımcı arkadaşlarıma çok te-
şekkür ediyorum." diye konuştu. 

TOPHANE MERKEZ
Camisi'nin temeli atıldı
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV), Makedonya
İslam Birliği (Diyanet İş-

leri Başkanlığı) ve Üsküp'ün
Çayır Belediyesi iş birliğinde
yürütülecek projenin temel
atma törenine, Makedonya
İslam Birliği Başkanı Süley-
man Recepi, Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel

Salman, Çayır Belediye Baş-
kanı İzet Meciti, Türkiye'nin
Üsküp Büyükelçiliği Müste-
şarı Murat Sümer, ülkedeki
Türk kurumlarının temsilcileri
ve diğer konuklar katıldı.
www.dunyabulteni.net’in ha-
berine göre; Kur'an-ı Kerim ti-
lavetiyle başlayan törende
konuşan Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Salman, camilerin
başlangıçtan bugüne kadar
Müslüman toplumlarda toplu-

mun ruhen temizlenmesinde
ve gönüllerin kaynaşmasında
merkezi bir role sahip oldu-
ğunu vurguladı. Camilerin
Asr-ı Saadet'ten bu yana
daima güvenin, kardeşliğin,
yardımlaşmanın ve dayanış-
manın adresleri olduğunu dile
getiren Salman, "Fakir ve kim-
sesizler onun etrafındaki aşev-
lerinde hayata tutunmuşlardır.
Hastalar onun etrafındaki şifa-
hanelerde tedavi görmüşler-

dir. Yine onun etrafındaki ilim
ve irfan merkezleri gönülleri-
mizi, kalplerimizi ve zihinleri-
mizi aydınlatmıştır tarih
boyunca." ifadelerini kullandı.
Makedonya İslam Birliği Baş-
kanı Recepi ise caminin teme-
linin atıldığı bugün, herkesin
gururlu ve mutlu hissetmesi
gerektiğini belirterek, camileri
dinin, dini ve milli kimliğin
korunduğu yerler olarak nite-
lendirdi.

ÜSKÜP’TE

S�NOPLU MÜBAD�LLERDEN
KYK �L MÜDÜRÜ’NE Z�YARET
S�NOPLU MÜBAD�LLERDEN
KYK �L MÜDÜRÜ’NE Z�YARET

S�NOP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yozgatl� 12 genç Romanya'dan döndü

GÜMÜLC�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu (ABTTF) Başkan Yardımcı-
ları Sami Yusuf ve Mustafa

Kasap, Gümülcine’de Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği (BTTÖB) ile Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Merke-
zi’ni ziyaret etti. Yusuf ve Kasap, yakın
zaman önce BTTÖB Başkanı seçilen
Aydın Ahmet’i yeni görevi dolayısıyla
tebrik ederken Ahmet’e ve BTTÖB’nin
yeni yönetim kuruluna gerçekleştirecek-
leri çalışmalarda başarılar diledi. Aynı
gün DEB Partisi Genel Merkezi’ni de zi-
yaret eden ABTTF Başkan Yardımcıları
Yusuf ve Kasap, partinin genel başkanı
Mustafa Ali Çavuş ile bir araya geldi.
BTTÖB ve DEB Partisi Genel Merke-
zi’nde yapılan görüşmelerde, Yunan ma-
kamlarının Batı Trakya Türk
toplumunun antlaşmalarla garanti altına
alınmış eğitim ve din özerkliğini tama-
men ortadan kaldırmaya yönelik uygu-
lamaları ile bölgede yaşanan ciddi

ekonomik sorunlar hakkında görüş alış-
verişinde bulunuldu.

ABTTF, BTTÖB ve DEB 
Partisi’ne konuk oldu
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ENOS�S’E 
VEDA 

KORKUSU

Maksimalist istekleri ve K�br�s ada-
s�n�n tümüne sahip olmak arzusu
ile Crans Montana’da yap�lan son

müzakerelerin çökmesine neden olan Anas-
tasiadis, geçen gün K�br�s Rum taraf�nda
yay�n yapan “Alpha” televizyonuna yapt���
aç�klamada, BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres’e, K�br�s Rum taraf�n�n, “Guterres
çerçevesi” temelinde, çözüm müzakerele-
rine dönemeye haz�r oldu�unu vurgulayan
bir mektup gönderece�ini if�a etti. Gerek
Rum lider Anastasiadis’in gerekse de Rum
Sözcü Hristodulidis’in, Türkiye-KKTC gö-
rü�melerinden sonra uygulamaya konul-
mas� olas� olan “K�br�s B Plan�”ndan belli
ki oldukça endi�eleri var. Helen tarihinde
“K�br�s adas�n�n kesin bölünmesine ve
“Enosis” yolunun kapanmas�na yol açan ba-
�ar�s�z ve vatan haini lider” tan�m� ile yer
alman�n korkusu sarm�� her ikisini sanki.
Zira Türkler b-c planlar�n� uygulamaya ko-
yarlarsa, Rumlar adan�n tümüne sahip olma
ülküsünü hayata geçiremeyecekler ve hep
hayal ettikleri “Enosis” sevdas�ndan vaz-
geçmek zorunda kalacaklar. Bu olas�l��� dü-
�ünmek bile istemeyen Anastasiadis, adan�n
kal�c� bölünmesini önlemek ve kendisinin
yanl�� tutumu ve d�� politikas� nedeni ile
Türklerin ayr� bir devlet yap�s� alt�nda ya-
�amlar�n� devam ettirmek olas�l���n�n or-
taya ç�kmas�ndan sonra, aç�kças� içine etti�i
“Toplumlararas� görü�meleri” tekrar ba�lat-
mak istiyor. Bu do�rultuda kendisi BM
genel Sekreteri Antonio Guterres’e ba�vuru
ve ça�r� yaparken, Rum Hükümeti Sözcüsü
Nikos Hristodulidis de akl�nca tehditler sa-
vurmakta.  Hristodulidis, yapt��� aç�kla-
mada “K�br�s sorununun çözümünü
amaçlayan müzakereler yap�lmad��� sürece,
K�br�sl� Türklerin AB müktesebat�yla uyu-
muyla ilgili olan ad hoc komitenin de çal��-
maya devam etmesinin mümkün
olmad���n�” söyleyerek akl�nca K�br�sl�
Türklere bask� yapaca��n� sanmakta. Hris-
todulis’e göre “ya müzakereler devam eder
ya da AB müktesebat�na uyum komitesinin
çal��malar� durur!”mu�. Dikomo’ya (Dik-
men) kadar yolu var Hristodulis’in. (Bu
deyim K�br�s yerel Türkçesi içinde kullan�l-
makta ve Lefko�a- Dikmen yolu üzerinde
yer alan Lefko�a Merkezi mezarl���na at�f
yap�larak “Cehenneme kadar yolu var” ma-
nas�ndad�r.)

BAKI� AÇISI

��te Rum lider Anastasiadis’in ve Sözcüsü
Hristodulis’in K�br�sl� Türklere bak�� aç�s�
bu. K�br�sl� Türklerin, kurulmas� için müza-
kerelerin yap�ld��� yeni devlette kurucu
ortak olmalar� yerine yönetilmesi kolay,
az�nl�k statüsünde uslu bir çocuk olmas�n�
istiyorlar. Yaramazl�k yaparsa illaki geç-
mi�te oldu�u gibi cezaland�r�lmal� K�br�sl�
Türkler! (Bu söylemlerinin içinde, fark�na
varmadan da son günlerde ortaya yapay bir
�ekilde ç�kar�lm�� olan “�ki Toplumlu Bar��
�nsiyatifi-Birle�ik K�br�s” adl� kurulu�un ve
“UniteCyprusNow – K�br�s’� �imdi Birle�-
tir” sloganl� kurulu�un kimlerden talimat al-
d���n� da aç�klam�� oldular.) K�br�s Rum
Ortodoks Kilisesi uzun zamand�r,
KKTC’deki kiliselerde ayin yapmak iznini
kendi ulusal hedefleri do�rultusunda suiisti-
mal etmekte. Hedefleri de “Dinlerin yak�n-
la�mas�” uygulamas� içinde, her Pazar
sabah� KKTC’deki farkl� bir kilisede ayin
yaparak KKTC’nin kendi dini bölgeleri
içinde oldu�unu vurgulamak ve Hristiyan
dünyas�na kabul ettirmek. Geçen haftalarda
Güzelyurt’taki Ay. Mamas kilisesinde ayin
yapmak taleplerine D��i�leri Bakanl���m�z
“Hay�r” yan�t�n� verince belli ki çok k�zm��-
lar ve dü� k�r�kl���na u�ram��lar. Buna ken-
dilerini a�a��lanm�� hissetmi�ler demek
daha do�ru olacak. Dini ho�görüyü suiisti-
mal ederek KKTC’de dini kazan�mlar pe-
�inde ko�an K�br�s Rum Ortodoks
Kilisesinin bu talebi reddedilince, Rum
lider Anastasiadis ve Sözcüsü Hristodulis,
kiliseye “hay�r” diyen “D��i�leri Bakan-
l���”m�z� protesto etmeleri için bu kurulu�-
lar ile aram�zdaki Rum hayranlar�n�
protesto gösterisi yapmaya davet ediyorlar.
��te aram�zdaki nesebi bozuklar�n ve Rum
hayranlar�n�n, kimden ve nereden, kim bilir
ne gibi menfaatler kar��s�nda direktif ald�k-
lar�, yaz�lar yazd�klar� ve eylem yapt�klar�
Anastasiadis- Hristodulis gibi önemli mev-
kilerde oturan ki�ilerin söylemleri ile birinci
a��zdan duyulmakta.   

Mohaç Sava�ı'nda kullanılan sancak, yak-
la�ık be� asırdır Bosna Hersek'in Tesanj

�ehrinde özenle muhafaza ediliyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurul-
mas�n� izleyen y�llarda Mustafa
Kemal’in gösterdi�i üstün gay-

ret ve Lozan Antla�mas�’n�n getirdi�i
kar��l�kl� güven Türk-Yunan ili�kile-
rini olumlu yönde etkilemi�, Balkan-
larda istikrar�n sa�lanmas�nda öncü
rol oynam��, fakat bu dönem fazla
uzun sürmemi�tir. 1923 Tarihli Lozan
Antla�mas� ile nüfusun % 90’� Müslü-
man Türk olan Bat� Trakya Yunanis-
tan s�n�rlar� içerisinde kald�. Bat�
Trakya, Yunanistan’�n kuzeydo�u
bölgesinde olup do�usunda Meriç
Nehri, bat�s�nda Makedonya, kuze-
yinde Bulgaristan ve güneyinde Ege
Denizi ile çevrilmi�tir. Bat� Trakya;
Dedea�aç, Gümülcine ve �skeçe ille-
rinden olu�maktad�r. Lozan Konfe-
rans�’nda Türk heyeti Bat� Trakya’da
150.000 Türk oldu�unu aç�klam��t�r.
Bu say�ya göre Türkiye’nin nüfus
art�� h�z�n� ölçü olarak al�rsak Bat�
Trakya’da bir milyon Türk olmas� ge-
rekir. Bu gün Bat� Trakya’dan Türki-
ye’ye göç ederek, Türk vatanda�l���na
geçenlerin say�s� 800.000 civar�nda-
d�r. Yunanistan Yüksek Mahkeme-
si’nin Bat� Trakya’da Türk yoktur
gerekçesiyle verdi�i Türklere ait tüm
derneklerin kapat�lmas� karar� bura-
daki soyda�lar�m�z�n yok say�ld���n�n
en aç�k kan�t�d�r.

D�L B�LMEYLE 
�L��K�L� SORUNLAR

1981 y�l�nda Avrupa birli�i üyesi olan
Yunanistan’da Bat� Trakya Müslü-
man Türklerinin do�up büyüdükleri
bölgelerde kamu hizmetlerinde istih-
dam edilmemektedir. Bunun nedeni
sorulunca dil bilmeyle ili�kili sorun-
lara at�fta bulunuluyor. Ayr�ca millet-
vekili seçimlerinde ba��ms�z olarak
seçime kat�lacaklar için yüzde 3 baraj�
getirilerek Bat� Trakyal� Türk ba��m-
s�z adaylar�n seçilmesi engellenmek-
tedir. Di�er yandan yerel
yönetimlerde uygulanan ‘Kapodis-
trias Plan�’ ile Müslüman Türklerin
ya�ad��� iller, nüfus yo�unlu�u Yu-
nanl�lar lehine olacak �ekilde, Orto-
dokslar�n ya�ad��� illerle
birle�tirilerek Türklerin vali ve bele-
diye ba�kan� seçmeleri engellendi.
Böylece Yunanistan’da Müslüman
Türklere devlet kap�s� kapat�lm��
oldu. Lozan Antla�mas�na göre kendi
e�itim kurumlar�n� kurma ve ö�ret-
menini tayin etme hakk� bulunan Bat�
Trakya Türk toplumu bugün cahil b�-
rak�lma politikas� ile kar�� kar��ya bu-
lunmaktad�r. Türk toplumunun
ça�da� e�itimden yararlanmas�n� sa�-
lamak amac�yla imzalanan 1953 ve
1968 Türk-Yunan E�itim Antla�mas�
uygulanmamaktad�r. Bat� Trak-
ya’daki az�nl�k okullar� Yunan devle-
tinin mülkiyetinde de�ildi. Okullar
az�nl�k taraf�ndan seçilen encümenler
taraf�ndan yönetiliyor, ö�retmenin
maa�lar� yine veliler taraf�ndan ödeni-
yordu. Bunlar�n hepsine son verildi ve
okullar Yunan devletinin mülkiyetine
geçerken, e�itim kalitesi dü�erek ö�-
renciler Türkçe ö�renmeme durumu
ile kar�� kar��ya kald�lar. Bat� Trakyal�
Türk soyda�lar�m�z birçok konuda ol-
du�u gibi dini konularda da çe�itli s�-
k�nt�lar çekmektedir. Din ve vicdan
özgürlü�ü ile haklar� Lozan Antla�-
mas�nda düzenlenmi�tir. Yasaya göre,
Bat� Trakya Türk az�nl���, dinsel ku-
rumlar�n� kendi özgür iradesiyle olu�-
turmakta ve müftüleri seçim yoluyla
görevlendirilmektedir. Fakat buna
ra�men seçilmi� müftüler, müftü un-
van�n� yaz�l� olarak kulland�klar�ndan
dolay� ‘makam sahtekârl���’ ile itham
edilmi� ve mahkeme önüne ç�kar�la-
rak hüküm giymi�lerdir. 1990’da ise
Atina Antla�mas�n�n hilaf�na 2345 sa-
y�l� yasan�n la�vedilmesini öngören
bir cumhurba�kanl��� kararnamesi ç�-
kard�. Buna göre, müftülerin seçimi
illerin valilerince atanmas�na karar
verildi. Söz konusu kararname hem
Atina Antla�mas�’na hem de Lozan
Antla�mas�’na ayk�r�d�r.

40. MADDE

Yine Lozan Antla�mas�’n�n 40. mad-
desi uyar�nca, Bat� Trakya Türk az�n-
l���n�n giderlerini kar��lamak üzere
her türlü hay�r kurumu dinsel ve sos-
yal kurumlar� kurmak, yönetmek ve
denetlemek ile buralarda kendi dille-
rini serbestçe kullanmak ve dinsel
ayinlerini serbestçe yapmak konula-
r�nda e�it hakka sahip olmalar� öngö-
rülmü�tür. Fakat buna ra�men vak�f
yöneticilerinin seçimle i� ba��na gel-
meleri ve mülk edinme haklar� engel-
leniyor. Vak�f yöneticileri do�rudan
Yunan makamlar� taraf�ndan atan�yor.
Bat� Trakya’da Türklere ait verimli
araziler; üniversite açmak, sanayi böl-
gesi kurmak veya askeri saha gerek-

çesi ile istimlâk edilmektedir. �s-
timlâk bedeli olarak da verimsiz
araziler verilmek istenmektedir.
Bat� Trakya’daki araziler Yunan
devleti taraf�ndan az�nl�k aley-
hine de�i�tirilmi�tir. Lozan Bar��
Konferans�’n�n resmi rakamla-
r�na göre 1923’te Bat� Trakya
Müslüman Türk az�nl���n elin-

deki araziler bölgenin %84’ünü olu�-
tururken günümüzde bu oran %25’e
dü�mü�tür. Bu de�i�ikli�in ard�ndaki
nedenler; Yunan kökenli vatanda�lara
avantajl� krediler sunulmak suretiyle
Türk az�nl�k mensuplar�ndan ta��n-
maz mal al�m�n�n te�vik edilmesi, Os-
manl� tapular�n�n ve mülkiyetinin
tan�nmamas�, keyfi olarak Türk az�n-
l���n topraklar�na el konmas� ve eski
SSCB’den gelen Yunanl�lar�n böl-
geye yerle�tirilmesidir. Yunanistan
Anayasas�’n�n 4. maddesi ile çeli�en
vatanda�l�k kanununun 19. maddesi
gere�i binlerce az�nl�k mensubu va-
tanda�l�ktan ç�kart�lm��t�r. Yasalar�n�
Avrupa standard�na getirmek zorunda
kalan ve Bat� Trakya Türklerini asi-
mile etmek amac�yla haz�rlan�p 1955
y�l�ndan bu yana 60 bin soyda��m�z�n
vatanda�l�ktan at�lmas�na neden olan
anayasan�n ünlü 19. maddesi 31
A�ustos 1998’de yürürlükten kald�r�l-
m��t�r. Bununla birlikte, Yunan hükü-
meti binlerce vatans�z soyda��m�z�
beklentilerinin aksine, yasa iptalinin
geriye dönük etkisinin olmad���n�,
yani vatans�z kalan soyda�lar�m�z�n
gasp edilen vatanda�l�klar�n�n iade
edilmeyece�ini bildirmi�tir. Yunan
uyruklu Bat� Trakya Türklerinin
Yunan Devleti ile oldu�u gibi Türk
Devletleri ile de baz� sorunlar� mev-
cuttur. Bu sorunlar�n ba��nda ikamet
sorunu gelmektedir. Yunan uyruklu
Bat� Trakya Türkleri Yunan pasa-
portu ile Türkiye’ye giri� yapt�klar�
tarihten itibaren 3 ay ikamet hakk�na
sahiptir. Bu süreyi a�arlarsa Türki-
ye’den giderken ç�k��ta ceza ödemek
zorunda kal�rlar. Yunan uyruklu soy-
da�lar�m�z Türkiye’de 5 y�ll�k bir
oturma izni alabilmelidir. Bugün Bat�
Trakyal� bir soyda��m�z�n Türkiye’de
gayrimenkulü olsa, hatta bütün ço-
cuklar� Türkiye’ye göç etmi� ve Türk
vatanda�� olmu� olsa dahi çocuklar�-
n�n yan�nda ihtiyarl���n� geçirmek is-
teyen ve arada s�rada Yunanistan’a
gitmek isteyen ya�l� insanlara dahi
oturma izni verilmemektedir. Oysa
Avrupa Birli�i üyesi olan Alman-
ya’dan Türkiye’ye gelen emekli bir
Alman, Bodrum’da veya Ku�ada-
s�’nda bir ev alarak oturma izni alabil-
mekte ve Türkiye’de
ya�ayabilmektedir. Yunan uyruklu
soyda�lar�m�z�n bir di�er sorunu ise
Türkiye’de çal��ma izni alma sorunu-
dur. Yunan uyruklu bir Türk Tür-
kiye’de çal��mak isterse Türklerin
yo�un olarak ya�ad�klar� bölgelerde
Türk nüfusunun azalmas�n� önlemek
gerekçesiyle Türkiye’de çal��ma izni
verilmemektedir. Yunan uyruklu Bat�
Trakya Türkü sadece Hazine ve D��
Ticaret Müste�arl���ndan bir �irkete
ba�l� olarak çal��ma izni alabilmekte-
dir. Son zamanlarda Hazine ve D��
Ticaret Müste�arl���’n�n verdi�i ça-
l��ma izinleri içinde Türkiye’ye gel-
dikleri ülkedeki Türk büyükelçilik
veya Türk konsoloslu�undan çal��ma
vizesi alma zorunlulu�u getirilmi�tir.
Yunan uyruklu soyda�lar�m�z Türki-
ye’de gayrimenkul sat�n al�rken de s�-
k�nt� çekmektedir. Gayrimenkul al�m
ve sat�mlar�nda Yunanistan Gümül-
cine Türk Ba�konsoloslu�u’ndan al�-
nan Türklük belgesi ile yap�lmal�d�r.
Belgeye sahip olan ile olmayan farkl�
muameleye tabii tutulmal�d�r. Çünkü
�stanbul’da ya�ayan Rumlar da
Yunan kökenli olduklar�n� belgeleyen
belgeye sahip olduklar� için Yunanis-
tan da gayrimenkul sat�n almada veya
satmada, �irket kurmada, mesleklerini
icra etmede aynen Yunan vatanda�la-
r�n�n haklar�na sahip olmaktad�rlar.
Türklük belgesi sahibi Yunan uyruklu
soyda�lar�m�z, kazand�klar�n� Türki-
ye’de gayrimenkul alarak de�erlen-
dirmi�, akrabalar� da Türkiye’de olan
Yunan uyruklu soyda�lar�m�z�n çifte
vatanda�l�ktan yararlanmalar� gerek-
mektedir. Türkiye, Almanya gibi AB
ülkelerinde göçmen i�çi statüsünde
çal��an bir T.C. vatanda��na, AB ülke-
lerinin vatanda�l���na geçmesi için
kolayl�k gösteriyorsa, Türkiye ayn�
kolayl��� Türk vatanda�l���n� kazan-
mak isteyen Türklük Belgesi sahibi
Yunan uyruklu soyda�lar�m�za da
göstermelidir. Sonuç olarak Yunan
uyruklu Bat� Trakya Türklerinin so-
runlar�na çözüm bulunmazsa Bat�
Trakya’da t�kan�p kalan Bat� Trakyal�
çözümü yine Türkiye’ye Yunan uyru-
�undan ç�karak iltica etmekte, Yunan
idaresine boyun e�mekte veya Al-
manya’ya göç etmekte bulacakt�r.
Yunan uyru�undan ç�kmalar�n� engel-
leyerek bu haklar� Bat� Trakyal� Türk-
lere tan�nmal�d�r. AB ülkelerinde
ya�ayan iki buçuk milyondan fazla
Türkiye Türküne ek olarak 150.000
Bat� Trakyal� soyda��m�z ile Av-
rupa’da ekonomik, siyasi ve lobicilik
bak�m�ndan çok önemli rol oynamak-
tad�r.

Ça�da� DUMAN

BATI TRAKYA’DAK�
MÜSLÜMAN TÜRK

AZINLI�I

Tarihi zaferin 
beş asırlık tanığı:
MOHAÇ SANCAĞI

Osmanlı'nın Avrupa topraklarında
kazandığı en önemli zaferlerden
biri olarak kabul edilen Mohaç Sa-

vaşı'nda kullanılan sancak,
Bosna Hersek'in Tesanj
şehrinde yaklaşık beş
asırdır özenle korunu-
yor. Osmanlı'nın 29
Ağustos 1526'da
Macar Krallığı ile
yaptığı savaşta bu-
raya Tesanj'den
giden birliğin taşıdığı
tahmin edilen sancak,
üzerinden 491 yıl geçmesine
rağmen hala varlığını sürdürüyor.
Yaklaşık 20 bin Tesanjli asker, Kanuni Sul-
tan Süleyman'ın komutanlığında Macar-
lara karşı Mohaç Ovası'nda savaşırken,
burada şehid düşen askerlerden biri olan
Sehagic'in şerefine, Boşnak birliğinin kul-
landığı sancak ailesine gönderildi.

O günden bu yana sancağı yüzyıllarca
adeta gözü gibi koruyan Sehagic ailesi,
soylarından gelen bir erkek kalmayınca
sancağı koruması için 2015 yılında Tesanj
Müzesi'ne teslim etti. Tesanj Kalesi içinde
yer alan müzede son bir yıldır sergilenen
sancak, turistlerin ilgi odağı oluyor. Mü-
zede, sancak dışında asırlık Yeniçeri yata-
ğanları gibi başka önemli eserler de
sergileniyor.

Tesanj Müzesi Müdürü Ernad Prnjavorac,
sancağın müzede bulunan en önemli par-
çalardan birisi olduğunu belirterek, Seha-
gic ailesinin kendilerine atalarından kalan
sancağı 491 yıldır nesilden nesile aktara-
rak muhafaza etmeyi başardığını dile ge-
tirdi. Sehagic ailesinin artık bir erkek
üyesi kalmadığı için sancağı Tesanj Müze-
si'ne vermesinin ardından sancağın kısa

bir süre Saraybosna'daki Zemaljski Mü-
ze'de korunduğunu aktaran Prnjavorac,
sancağın korunabilmesi için Saraybos-

na'daki müzede belli işlemler-
den geçirilerek kendilerine

teslim edildiğini anlattı.
Sancağın özellikle

Türkiye'den gelen zi-
yaretçilerin oldukça
ilgisini çektiğini dile
getiren Prnjavorac,

müzeye her geçen yıl
Türkiye'den daha çok

ziyaretçi geldiğini ve bu
sancağın Bosna Hersek ile

Türkiye'yi tarihte bir araya getir-
diğini ifade etti.

Sancağın üzerinde ayet yazılı olduğunu
aktaran Prnjavorac, söz konusu sancağın
hem tarihi hem de manevi bir değeri ol-
duğunu söyledi. Bulundukları yerde in-
sanların bu sancağın önemi bildiğini
belirten Prnjavorac, "Bosna Savaşı önce-
sindeki yıllarda insanlar bu aileye sancağı
almak için çok kez para teklif etmiş ama
aile bunu kabul etmemişti." dedi.

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmı�tır…
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SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sosyal medya hesabı üzerinden,
Bulgaristan üzerinden anavatan-
larına giden Avrupalı Türklere,

yaşadıkları sorunları bildirme çağrısı
yapan Avrupa Parlamentosu Türkiye
Raportörü Kati Piri, konuyu Avrupa
Birliği Komisyonu gündemine taşıdı.
www.dunyabulteni.net’e göre:
Flaman Sosyalist Partili meslektaşı

Ketliin Van Bremt ile birlikte Avrupalı
Türklerin sorunlarını takip eden Kati
Piri, bu konuda komisyona bir rapor
sundu. Hollandalı parlamenter,
Avrupalı Türklerin Bulgar polisi ile
yaşadığı sorunların anlatıldığı "kara

kitabı", 1 Ocak 2018'de Avrupa Birliği
Dönem Başkanlığı'nı devralacak olan
Sofya hükümetine iletecek.
Karayoluyla ülkesine giden Avrupalı
Türklerin, Bulgar sınır güvenlik
birimlerinin karıştığı yolsuzlukların
kurbanı olduğunu vurgulayan Kati
Piri, Türkiye kökenli yolcuların 14
saate yakın güneş altında bekletildik-
lerini söyledi. Avrupa Parlamentosu
Türkiye raportörüne göre, Bulgar
polisi Avrupalı Türkleri rüşvet ver-
meye zorladı, kaynağı belli olmayan
nakit cezalar yazdı, zorunlu dezen-
feksiyon gerekçesiyle araçları zorla
yıkattı. Ödemeyi reddedenler uzun
süre kuyrukta bekletildi. 

Kati Piri, Bulgaristan'ın 10 yıldır
Avrupa Birliği üyesi olmasına ve bir-
liğin milyonlarca Euro sübvansiyon
vermesine rağmen sınırdaki yolsuz-
lukların önlenemediğine dikkati çekti.
Piri, Avrupa Birliği vatandaşı olan
Avrupalı Türklerin haklarının, AB
dönem başkanı olmaya hazırlanan bir
ülke tarafından ihlal edildiğini kay-
detti.

Yusuf BA�ARAN

YUNAN 
MAHALLES� 
FEST�VAL�

Yunan mahallesi festivali yani
�ngilizcede bilinen ismi ile “Taste of
Danforth” geçen hafta sonu

Kanada’n�n Ontario eyaletinin Toronto �eh-
rinde co�ku ile gerçekle�tirildi. Yunan mahal-
lesi festivali her sene A�ustos ay�nda
Toronto’nun Yunan mahallesinde 3 gün
süreyle sabahtan ak�am vaktine kadar büyük
bir co�kuyla kutlan�r. Halihaz�rda Kanada’n�n
en büyük sokak festivali olarak kay�tlara geç-
mi� bulunmaktad�r. Yunan festivali ilk olarak
1993 y�l�nda ba�lam�� olup günümüze kadar
devam etmektedir. Her gün Torontolulara
Yunan ve Türk ürünleri sunan Yunanl� resto-
rantlar ve tatl�c�lar Yunan festivalini dört
gözle beklemektedirler. Çünkü festival aka-
binde binlerce insana ürünlerini hem satma
hem de tan�tma f�rsat� bulmaktad�rlar. As�l
garip olan ise Yunanl� sat�c�lar�n bir çok böl-
gesel ve özellikle de Türk kültürüne has ürün-
leri Yunan ürünü olarak tan�tmas�d�r. Mesela,
Türk lokumu, kahvesi, böre�i ve lokmas�
bunlardan sadece bir k�sm�d�r. Hatta baklava
ve kaday�f dahi Yunan tatl�s� olarak bilinmek-
tedir. 

YAKLA�IK 
1,5 M�LYON KATILIM

Festival genelde A�ustos ay�n�n ikinci hafta-
s�nda gerçekle�tirilir ve en son yap�lan say�ma
istinaden yakla��k 1.5 milyon insan festivale
i�tirak etmi�tir. Bu rakam ayr�ca Toronto eko-
nomisi için büyük bir öneme sahiptir çünkü
festival her sene milyonlarca dolar ile ekono-
miye katk� sa�lamaktad�r. Festivalin gerçek-
le�mesi için sokaklar haftalar öncesinden
haz�rlan�r ve i�yerleri gerekli çal��malar�
yapar ve festival Yunan mahallesinin üzerin-
de bulundu�u Danforth isimli yakla��k iki
kilometrelik sokak üzerinde gerçekle�tirilir.
Festival süresince misafirlere çe�itli et ürünle-
rinden, tavuk, kuzu, ve dana dahi olmak üzere
döner sat���, �spanakl� kol böre�i, taze dökül-
mü� lokma ve daha de�i�ik yemek ve tatl�
çe�itleri sat��� yap�lmaktad�r. Festival süresin-
ce de�i�ik g�da �irketleri taraf�ndan çe�itli
ürünler tan�t�m maksad�yla bedava da��t�l-
maktad�r. Bunlar�n en ba��nda yo�urt gelmek-
tedir. Festivalde çocuklar unutulmam��t�r,
e�lence mekânlar� kurulur ve onlar�n e�lence-
li vakit geçirmeleri sa�lan�r. Festival süresin-
ce çe�itli dernek ve kurulu�larda festivalde
yerlerini al�rlar. Toronto belediye ba�kan�,
di�er siyasi partilere üye milletvekillerini de
festivalde görmek ve sohbet etmekte müm-
kündür. Festival haricinde s�k olarak ziyaret
etti�im ve �spanakl� kol böre�i sat�n ald���m
bir dükkânda sat�c�ya �öyle tak�l�r�m “bana bir
kilo Türk lokumu verir misin” ve sat�c� Türk
lokumu ibaresini duyar duymaz durumu anlar
ve hafif bir gülümseme ile lokumun ba��ndan
Türk kelimesini ç�kart�p, “evet, lokum mu
istediniz” diyerek manidar bir cevap verir.
Yunan festivali vesilesi ile yazd���m bu
yaz�mda birazda buradaki Türki karde�lerimi-
zin durumundan da söz etmek isterim.
Yukar�da belirtti�im üzere Yunanl�lar ve daha
nice topluluklar Toronto’da birbirlerini çok
tutmakla birlikte kendi mahallelerini dahi kur-
mu�lard�r fakat Türk karde�lerimizin kendile-
rine has bir mekanlar� yoktur. Ne yaz�k ki bu
sebebten dolay� kültürümüze ait bir çok ürün
çe�idi Yunan ürünü olarak tan�t�lmaktad�r.
Gönul ister ki bizimde bir mahallemiz olsun
ve hafta sonlar�nda gidip dertle�ecek, bilgi
al��veri�i yapabilecek insanlar�m�z olsun. 

Bulgar polisi Avrupalı Türkleri
RÜŞVET VERMEYE ZORLUYOR

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Bulgaristan s�n�r
güvenlik görevlilerinin, kara yoluyla ülkelerine tatile giden Avrupal�

Türkleri, "bask� ve sindirme yoluyla rü�vet vermeye zorlad���n�" aç�klad�

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan Hükümeti’nin Kosova Ofisi
Müdürü Marko Djuriç, Sırp
Listesi’nin Kosova Ordusu’nun

kurulmasına karşı mücadele edeceğini
söyledi. Kosova Haber'de yer alan habere

göre, “İlk adım şimdilik Kosova
Ordusu’nun kurulmasının Hükümet
programından çekilmesiyle atıldı.
Haradinaj şu anda Kosova Güvenlik
Gücü’nün Ordu’ya dönüşmesini anmı-
yor. ” şeklinde ifadelerde bulunan
Sırbistan Hükümeti’nin Kosova Ofisi

Müdürü Marko Djuriç, Sırp Listesi’nin
ordunun kurulması konusunda Kosova
Hükümeti ile uzlaşma yapmayacağı
inancını dile getirdi. www.dunyubulte-
ni.net sitesinden alınan bilgilere göre;
Djuriç ayrıca Kosova’da Sırp halkına sırtı-
nı dönmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

SIRP L�STES� KOSOVA ORDUSU'NA KAR�I ÇIKTI

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk'ta 25 Haziran'da yapılan genel seçim-
den galip çıkan Arnavutluk Sosyalist Partisi
(PS) Genel Başkanı Rama'nın kurduğu hükü-

met, parlamentoda oylandı. Milletvekillerinden 78'inin
evet oyu verdiği oylamada, 51 hayır kullanıldı.
Mecliste yeni hükümet programını sunan Rama, ülke-
nin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin başla-
tılması, kayıt dışılıkla mücadele ve komşu ülkelerle iş
birliği konularının yeni hükümetin öncelikleri arasında
yer aldığını bildirdi.
Kabinede, Başbakan Yardımcılığı görevini Senida Mesi,
Sınır Dışındaki Arnavutlardan (Diasporadan) Sorumlu
Devlet Bakanlığı görevini ülkenin eski Başbakanı
Pandeli Majko ve Girişimcilerin Korunmasından
Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de Sonila Qato
yürütecek. www.dunyabulteni.net’e göre; Edi
Rama'nın Başbakan olarak görev aldığı yeni kabinede-
ki diğer isimler ise şöyle:
"Fatmir Xhafaj (İçişleri Bakanı), Ditmir Bushati
(Dışişleri ve Avrupa Bakanı), Olta Xhaçka (Savunma
Bakanı), Etilda Gjonaj (Adalet Bakanı), Mirela
Kumbaro (Kültür Bakanı), Arben Ahmetaj (Maliye,
Ekonomi ve Çalışma Bakanı), Lindita Nikolla (Eğitim,
Spor ve Gençlik Bakanı), Ogerta Manastirliu (Sağlık ve
Sosyal Hizmet Bakanı), Damian Gjiknuri (Altyapı ve
Enerji Bakanı), Niko Peleshi (Tarım ve Kırsal Kalkınma
Bakanı) ve Blendi Klosi (Turizm ve Çevre Bakanı)."

EDİ RAMA
HÜKÜMETİ
güvenoyu aldı

SARAYBOSNA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'te yeni
toplu mezar bulundu
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BALIKES�R
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde,
Burhaniye Rumeli ve Balkan
Göçmenleri Derneği, Satranç

Turnuvası’na katılan sporcuları ağır-
ladı. Burhaniye Satranç Spor Kulübü
tarafından 3.’sü düzenlenen Uluslar-
arası Satranç Turnuvası’na katılan ço-
ğunluğu Karadağ’lı sporcular, Rumeli
ve Balkan Göçmenleri Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği tarafından
ağırlandı. www.milliyet.com.tr’nin
haberine göre; Burhaniye Rumeli ve
Balkan Göçmenleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanı Süley-
man Eruzunlar ve dernek yöneticileri,
turnuvanın sona ermesinin ardından
katılımcılara, akşam yemeği verdi.
Dernek Başkanı Süleyman Eruzunlar
ve yöneticiler, yemek sonrası misafir-
lerine liman içinde bulunan çay bah-
çesinde ikramda bulundu. Burhaniye
Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yar-
dımcısı Cemil Bahadır ile Belediye
Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç’ın
da katıldığı akşam yemeği sonrası ka-
tılımcılara plaket verildi. Plaket töre-
ninde, turnuvanın düzenlenmesine
öncülük eden ve sponsorluk yapan
GM Dragan Solak da, babası Rade
Solak ile birlikte yer aldı. Turnuva Di-
rektörlüğünü yürüten Burhaniye Sat-
ranç Spor Kulübü Başkanı Dr. Birgi
Tuna, Rumeli ve Balkan Göçmenleri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Başkanı Süleyman Eruzunlar’a spor-
cuların imzalamış oldukları bir forma
hediye etti. GM Dragan Solak’ın Bur-
haniye’ye yerleşmesinin çok önemli
bir kazanç olduğunu söyleyen Dr.
Birgi Tuna, "Büyük usta Dragan So-
lak’a destek olabilirsek, Burhaniye
satrançta bir dünya merkezi olmaya
adaydır. Turnuvaya katılan sporcu-
lara teşekkür ediyorum" dedi.

Burhaniye'de Rumeli
ve Balkan göçmenleri
satrançç�lar� a��rlad�

Balkan Kürek Şampiyonası’nda
17 madalya birden�ampiyonan�n son gününde 2'si alt�n

7 madalya kazanan Türk Milli
Tak�m�, organizasyonu Yunanistan'�n

ard�ndan 2. s�rada tamamlad�
�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Gençlik ve Spor Müdür-
lüğü ile Türkiye Kürek

Federasyonu iş birliğinde Ha-
liç'te düzenlenen ve iki gün
süren organizasyonda, 7 ülke-
den 221 sporcu, 21 kategoride
yarıştı. Sütlüce açıklarında başla-
yıp, Balat açıklarında sona eren
ve Türkiye'nin yanı sıra Bosna
Hersek, Bulgaristan, Yunanistan,
Makedonya, Sırbistan ve Ro-
manya'nın yer aldığı şampiyo-
nada, 96 puanla Yunanistan ilk
sırayı alırken, Türkiye 76 puanla

ikinci, Romanya 71 puanla 3.
oldu. www.haberler.com’a göre;
şampiyonanın ilk gününü 10
madalya ile bitiren milli takım,
yıldız erkekler 4 çifte ve genç er-
kekler 8 tek dümencili branşla-
rında altın, yıldız erkek 4 tek
dümencisiz, yıldız kızlar 4 çifte,
genç kızlar 8 tek dümencili, yıl-
dız erkekler 2 tek dümencisiz
branşlarında gümüş, genç kızlar
tek çifte branşında bronz ma-
dalya kazandı. Organizasyonu 4
altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak
üzere toplam 17 madalya ile ta-
mamlayan Türkiye, şampiyona
tarihindeki en yüksek madalya
sayısına ulaştı.

LAUF BALKAN GÜNLÜ�Ü

Hamza Hamzao�lu, Lauf derne�ini ziyaret etti


