
∂ SIRB�STAN'DA faaliyet göste-
ren Siyah Giyen Kad�nlar Derne�i
ile �nsan Haklar� Gençlik �nisiyatifi
taraf�ndan 21 Eylül Dünya Bar��
Günü dolay�s�yla düzenlenen
gösteriye kat�lanlar siyah giyerek
dünyada ya�ananlara tepki gös-
terdi. Göstericiler, s���nmac�lara
destek vererek kapanan s�n�rlar�n
Avrupa'y� bir kaleye dönü�türdü-
�üne i�aret etti. 

S�rbistan'da 
bar�� gösterisi

SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 01

25 EYLÜL 2017 PAZARTES� - Y›l: 10 Say›: 433

600 YILLIK TAR�H�N AZ�Z HATIRASINA

IS
S
N
-2
14
6-
08
5X GazeteniziGazeteniziGazeteniziGazeteniziGazeteniziGazetemiz

THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!
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Ahmet GÖKSAN

Makedonya'nın kuzeyindeki
Bakan rotası olarak bilinen bu
yolda bir saat vakit geçirdikten

sonra ya kuzeye ula�maya çalı�an ya
da Yunanistan ve Türkiye'deki mülteci
kamplarına geri dönmeye çalı�anları
görmek zor de�il. Umuda yolculu�a
çıkan Mültecilerin bir kısmı insan
kaçakçılarının da yardımıyla istedikleri
noktaya ula�mayı ba�arsa da birço�u
kandırılıyor. Bu bölgede gezerek mül-
tecilere yardım etmeye çalı�an Kızılhaç
Örgütü çalı�anı Bojan Petrovski, kandı-
rılmanın da ötesinde dayak ve taciz
vakalarının ya�andı�ını dile getirdi.
Makedon polisi geçen ay geni� çaplı bir

operasyon düzenlemi� ve insan kaçak-
çılı�ı yapan 8 ki�iyi gözaltına almı�tı.
Bu yakalananlar aralarında yabancıla-
rın da bulundu�u büyük bir �ebekenin

sadece küçük bir parçasıydı.
Makedonya polisinin tüm bu suç �ebe-
keleriyle mücadele edecek kapasitesi-
nin olmadı�ı belirtiliyor.

Ülkelerindeki sava� ve kötü
ya�am ko�ullarından kaça-

rak Avrupa'ya ula�maya
çalı�an ancak bu zorlu yol-
culuklarında ba�arısız olan
mültecilerin Balkan ülkele-

rindeki dramı sürüyor

BALKAN ROTASI, mültecileri suç
şebekelerinin ağına düşürüyor

KOSOVA
E��T�M�NDE
FETÖ G�TT�,

‘GERÇEK’
GELD�

TÜRK�YE Maarif Vakf�’n�n ba�-
kent Pri�tine ve Prizren’deki okulla-
r� düzenlenen törenle e�itim ve
ö�retime ba�lad�. Türkiye Maarif
Vakf�’n�n 2013’e kadar Türkiye’nin
ad�n� kullanarak e�itimle u�ra�an
bir sivil toplum kurulu�u olarak
görünen fakat geçti�imiz y�l 15
Temmuz’da Türkiye’deki bir darbe
giri�iminin ba�rol oyuncusu olan bir
örgütten kurtulmak için kuruldu�u-
nu dile getiren Türkiye Milli E�itim

Bakan Yard�mc�s� Orhan Erdem, bu
örgütün daha sonrada bir terör ve
nifak örgütü oldu�unun ortaya ç�kt�-
��n� kaydetti. Erdem, TMV okulla-
r�n�n Kosova’da kaliteli e�itim
sunaca��na ve bu okuldan ç�kan
ö�rencilerin gelecekte ba�ar�l�
bireyler olaca��na inanc�n�n tam
oldu�unu dile getirerek,” TMV
okullar�n�n arkas�nda 80 milyonluk
Türkiye’nin sevgi, sayg� ve muhab-
beti var” dedi.

Suriyelilere yardım kampanyası
SARAYBOSNA
Müftülü�ü ile Bosna
Hersek'te faaliyet göste-
ren Emmaus Uluslararas�
Dayan��ma Forumu,
Suriyeli sava� ma�durlar�
için "Bosna Hersek
Suriye Halk�n�n Yan�nda"
isimli yard�m kampanyas�
ba�latt�. Emmaus taraf�n-
dan ülke genelinde bir-

çok müftülü�ün ard�n-
dan Saraybosna
Müftülü�ünde de ba�la-
t�lan kampanya kapsa-
m�nda toplanan yard�m-
lar, �nsan Hak ve
Hürriyetleri (�HH) 
�nsani Yard�m Vakf� ara-
c�l���yla Türkiye'deki
Suriyeli s���nmac�lara
ula�t�r�lacak. 

Ba�kent Saraybosna'da düzenlenen bas�n toplant�s�yla 
resmi olarak ba�lat�lan kampanya, 30 Eylül'e kadar sürecek. 

GENELKURMAY
BA�KANLARI

ARNAVUTLUK’TA
BULU�TU

∂ ARNAVUTLUK'un ba�kenti
Tiran'da düzenlenen ve
Genelkurmay Ba�kan� Orgeneral
Hulusi Akar'�n da kat�ld��� NATO
Askeri Komitesi Genelkurmay
Ba�kanlar� Toplant�s� sona erdi.
NATO Askeri Komite Ba�kan�
Orgeneral Petr Pavel, NATO ittifa-
k�n�n ele almas� gerekti�i bir dizi
zorluklarla kar�� kar��ya geldi�ine
dikkati çekerek, oturumlar esna-
s�nda çe�itli zor konular�n görü-
�üldü�ünü vurgulad�.

T�KA, KARADA�
TARIMINA DA 

EL ATTI

∂ TÜRK ��birli�i ve
Koordinasyon Ajans�
Ba�kanl��� (T�KA), Karada�’�n
Ulçin �ehrinde “Balkanlar ve
Do�u Avrupa Ülkeleri G�da ve
Ya�am Güvenli�i Destekleme
Program�” kapsam�nda bir zey-
tin i�leme tesisi kurulmas� için
çal��malara ba�lad�.

3’te

3’te

∂ MAKEDONYA’DA i� bulama-
yan halk, son zamanlarda
de�eri yükselen Bulgaristan
pasaportu almak için harekete
geçti. �imdiye kadar kaç
Makedonyal�n�n Bulgaristan
pasaportu ald���na dair net bir
veri bulunmasa da konuyu
ara�t�ran gazeteciler, son 15 y�l
içerisinde en az 50 bin pasa-
portun bu �ekilde verildi�ini
ileri sürüyor. 10’da

��S�Z
MAKEDONLAR
BULGAR�STAN

UYRU�UNA
GEÇ�YOR
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Posta ve Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi (PTT A.�.) uluslararas� alandaki ba�ar�lar�na
bir yenisini daha ekledi. Dünyan�n dört bir yan�ndan posta sektörü CEO’lar�n� bir

araya getiren Dünya Posta Birli�i CEO Forumu önümüzdeki y�l Türkiye’de yap�lacak

Posta sektörünün CEO 
zirvesi Türkiye’de yapılacak

PTT’den yeni
bir uluslararası

ba�arı;

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bu önemli karar, PTT A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü, Dünya Posta

Birliği İdari Konsey Başkanı
Kenan Bozgeyik’in de katılımıyla
Moskova’da düzenlenen 2. Dünya
Posta Birliği CEO Forumu’nda
alındı. Forum 17-19 Eylül 2017
tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Posta sektörünün en seçkin orga-

nizasyonları arasındaki CEO zir-
vesinin Paris ve Moskova’nın
ardından Türkiye’de yapılacak
olması bir basın toplantısı ile
duyuruldu. Moskova’da düzenle-
nen basın toplantısında, söz konu-
su karar PTT A.Ş.’nin yeni bir dip-
lomatik başarısı olarak değerlendi-
rildi. Genel Müdür Kenan
Bozgeyik, “3. Dünya Posta Birliği
CEO Forumu’nun 2018 yılında
ülkemizde düzenlenecek olması
bizi son derece memnun etmiştir.

Böylesi seçkin bir etkinliğe ülke-
miz adına ev sahipliği yapacak
olmanın gururunu yaşıyoruz”
dedi.

Bu yıl Rusya Federasyonu Posta
İdaresi’nin ev sahipliğinde düzen-
lenen 2. Dünya Posta Birliği CEO
Forumu, “Çok Boyutlu Büyümeyi
Yönetmek: Posta Stratejisinin

Nasıl ve Nedenleri” temasıyla ger-
çekleştirildi. Güncel gelişmeler ışı-
ğında posta sektörünün geleceğine
yönelik birbirinden kıymetli
değerlendirmelerin yapıldığı
Forum’da, PTT A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü,
Dünya Posta Birliği İdari Konsey
Başkanı Kenan Bozgeyik, “Güven
Yeterli midir? Posta İdareleri için
Yeni İş Kanalları” başlıklı panele
konuşmacı olarak katıldı. Genel
Müdür Bozgeyik, sektörel güven

kavramının değerlendirildiği
panelde, “Güvenin sahip olduğu-
muz en büyük değer olduğunu
birlikte irdeliyor olmaktan mem-
nuniyet duyuyorum” dedi. Genel
Müdür Kenan Bozgeyik,
Moskova’daki temasları çerçeve-
sinde Rusya Federasyonu Posta
İdaresi CEO’su Nikolay Podguzov
ile ikili görüşme de gerçekleştirdi.
Görüşmede başta e-ticaret olmak
üzere işbirliği yapılabilecek alanlar
üzerinde duruldu. 
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�slam tarihinden iki güzel
örnek verip konuyu daha
sonra anlatmak istiyorum.

Birinci örnek dönemin �slam
Devleti’nin ba�� ve halifesi
Hz. Ömer (RA) ‘in vakas�.
Daha dünyada iken cennetle
müjdelenen 10 ki�iden biri
olan Hz. Ömer (RA) adaleti
ile ün salm��t�. Ancak güçlü,
sert ve yanl��a kar�� müsama-
has� hiç olmayan bu büyük halife-
den korkulurdu. ��te o mübarek
zat�n a�a��daki rivayeti oldukça
önemlidir: “Hz. Ömer'in halife
oldu�u bir zamanda sava�tan sonra
ganimetler da��t�lm��t� ve herkese
bir parça kuma� dü�mü�tü. Ama
kuma� o kadar küçük idi ki bir
parça gömlek bile ç�km�yordu. Hz.
Ömer üzerine giyecek bir gömle�i
olsun diye o�lu Abdullah'�n gömle-
�ini ald� ve ganimet ald��� kuma�la
birle�tirerek kendine bir gömlek
yapt�. Bu gömle�i giyen Hz. Ömer
bir toplulu�un önünde konu�mak
için aya�a kalkt� ve arka saflardan
bir ki�i �öyle seslendi; -
Konu�maya ba�lamadan önce
üstündeki gömle�in hesab�n� ver
Ey Ömer... Da��t�lan kuma�tan
gömlek ç�kmazd�, sen gömle�i
nereden buldun... Hz. Ömer bu
soru üzerine sakin bir
�ekilde "O�lum Abdullah kalk ve
durumu anlat" dedi. Hz. Ömer'in
o�lu kalkt� ve anlatmaya ba�lad�; -
Ganimet kuma� ile benim gömlek-
lerimden birisini birle�tirdik ve
babama yeni gömlek ç�kt�. Durum
aynen böyledir. Arka saflardaki
soruyu soran ki�i tatmin olmu� bir
�ekilde yerine oturdu ve "konu�ma-
ya �imdi devam edebilirsin" dedi.”

DERS ALINMASI 
GEREKENLER

Burada ders al�nmas� gereken pek
çok �ey var. O kadar cevval bir
Devlet Ba�kan�na soruyu korkusuz-
ca sordurabilen �ey asl�nda Hz.
Ömer’e (RA) olan gerçek sevgidir.
Zira korku yaratanad�r, Kul’a de�il.
Soruyu soran sahabeyi ço�u ki�i
tan�maz. Bu sahabe,  Hz. Ömer ‘e
(RA) verdirdi�i bu cevapla onun
bugün bile adaleti ve do�rulu�u ile
tan�nmas�na vesile olmu�tur. Bu
olay Hz. Ömer’in sayg�nl���n� bir
kez daha art�rm�� ve gelecek
Müslüman nesillere güzel bir misal
göndermesini de sa�lam��t�r. Hz.
Ömer (RA) cevab�yla korkutsa ya
da soruyu soran sahabe korkudan
dolay� soruyu soramasa bugün bun-
lar� konu�uyor olamazd�k. Allah
hepsinden raz� olsun. Verece�im
ikinci örnek, ismi Allah (CC) ile
birlikte an�lan Peygamber
Efendimizin  (SAV) bize kadar
aktar�lan rivayetidir. Bu olay da
ders al�nmas� gereken çok önemli
bir vakad�r. 
“Hz. Peygamber (SAV), a��lama
yapan bir toplulu�a u�rad�.
Onlara “Siz bunu yapmam�� olsa-
n�z da (hurma) olur!” buyurdu. (O

sene) hurmalar koruk ç�kard�lar (iyi
bir verim al�namad�). Hz.
Peygamber (SAV), (neden sonra)
onlara (tekrar) u�rad�
ve “Hurmalar�n�z ne durumda-
d�r?” diye sordu.  Onlar da “�öyle
buyurmu�tunuz, (biz de öyle yapt�k
ve sonuç böyle oldu)” dediler.
(Bunun üzerine Resulullah): “Siz
dünyan�z�n i�ini daha iyi bilirsi-
niz” dedi.” (Müslim, Fedail, 141)
Bu rivayetin d���nda Müslim’de iki
rivayet daha söz konusudur. Hz.
Peygamberin (SAV) bunlardan bir
rivayetteki ifadeleri çok aç�k oldu-
�undan konumuza ���k tutacakt�r.
�öyle ki: Talha b. Ubeydullah anla-
t�yor: “Resulullah ile birlikte hur-
mal�klar�n�n ba��nda bulunan bir
toplulu�a u�rad�m.”  Allah’�n
Resulü (SAV), (orada bulunanlara
bahçelerinde çal��anlarla ilgili ola-
rak) “Bunlar böyle ne yap�yor-
lar?” dedi. Onlar da, çiçe�in erke�i-
ni di�ininkine aktarmak suretiyle
a��lama yapt�klar�n� söylediler.
Bunun üzerine Resulullah
Efendimiz, “Bunun bir fayda sa�la-
yaca��n� zannetmiyorum” buyurdu-
lar. (A��lamayla u�ra�an ki�iler)
Resűlüllah’a bu haberini al�nca
yapmakta olduklar� i�i terk ettiler.
Sonra (onlar�n a��lamay�) terk ettik-
leri haberi Resűlüllah’a ula�t�r�l�nca
�öyle buyurdu: “Bu, onlara bir
fayda temin ediyorsa bunu yaps�n-
lar. Ben sadece bir zann�m� (kanaa-
timi) ifade ettim, beni zann�mdan
dolay� muaheze etmeyin.
Ancak size Allah ad�na konu�tu-
�umda onu al�n�z/tutunuz, zira ben
O’na asla yalan isnat etmem.”
(Müslim, Fedail,139; �bn Hanbel,
1/162; �bn Mace, Ruhűn, 15)

�ST��ARE YAPMAK

Umar�m herkes bu iki güzel vaka-
dan kendince ders ç�kart�r. En
güzel sevgi korkusuzca sevmektir.
Korkusuzca sevmek, gerekti�inde
korkusuzca soru sorabilmektir.
Yalaka sevgi hiçbir i�e yaramaz.
Di�er yandan Peygamber de olsa
isti�are yapmaya ihtiyaç oldu�u a�i-
kârd�r. ��i bilenine sormak ve isti�a-
re ile hareket etmek en güzelidir.
Ne mutlu korkusuzca gerçekten
sevenlere. Biz de kötü dü�ünenleri
her �eyi bilen ve gören Allah’a
(CC) havale ettik vesselam. Allah
güzel görüp güzel dü�ünendir, öyle
olan herkesin yolu aç�k olsun in�al-
lah.  Allah’�m, beni böyle güzel
insanlar�n yan�ndan ay�rma, ülke-
mize ve devletimize hizmet edebil-
meyi nasip eyle. AM�N.
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Rifat SA�T

KORKUSUZ VE 
ÇIKARSIZ SEVMEK 

DO�RULARI 
SÖYLEYEB�LMEKTEN 

GEÇER
rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

TİKA Karadağ'da zeytinyağı
üretim tesisi kuruyor

Türk ��birli�i ve Koordinasyon Ajansı Ba�kanlı�ı (T�KA), Karada�’ın Ulçin �ehrinde
“Balkanlar ve Do�u Avrupa Ülkeleri Gıda ve Ya�am Güvenli�i Destekleme

Programı” kapsamında bir zeytin i�leme tesisi kurulması için çalı�malara ba�ladı

ULÇ�N
BALKAN GÜNLÜ�Ü

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk'un başkenti
Tiran'da düzenlenen ve
Genelkurmay Başkanı

Orgeneral Hulusi Akar'ın da
katıldığı NATO Askeri Komitesi
Genelkurmay Başkanları
Toplantısı sona erdi. Başkent
Tiran'da toplanan NATO üyesi
ülkelerin genelkurmay başkan-
ları, basına kapalı oturumlara
katıldı. NATO Askeri Komite
Başkanı Orgeneral Petr Pavel ve
Arnavutluk Genelkurmay
Başkanı Bardhyl Kollcaku, top-
lantıların ardından basın top-
lantısı düzenledi. Pavel, NATO
ittifakının ele alması gerektiği
bir dizi zorluklarla karşı karşıya
geldiğine dikkati çekerek, otu-
rumlar esnasında çeşitli zor
konuların görüşüldüğünü vur-
guladı. www.haberler.com’a
göre; Genelkurmay başkanları-
nın, Batı Balkanlar'ın entegras-
yonunu desteklediklerini akta-
ran Pavel, "Batı Balkanlar'ın
güvenliğine ve Kosova'nın

güvenlik ortamına ilişkin derin
görüşmeler yapıldı.
Genelkurmay başkanları
NATO-Avrupa Birliği (AB) iş
birliğinin önemine de değindi.
Kosova ordusu konusunda ger-

çek bir anlaşmazlık mevcut
değil ancak bu, anayasaya
uygun, doğru zamanda ve
gerekli prosedürlere uygun bir
şekilde yapılmalıdır" ifadelerini
kullandı. Bölgedeki diğer ülke-

lerin NATO üyeliğine de deği-
nen Pavel, "NATO, 'açık kapı
politikasını' belirtti ve bu politi-
kada değişiklik yok ancak süre-
cin içerdiği bazı koşullar mev-
cut." dedi.

NATO Askeri Komitesi Genelkurmay
Ba�kanlar� toplant�s� Tiran’da yap�ld�

Bulgaristan’daki göçmenlere
dola�ım hakkı sınırlaması
SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan hükümeti ülkeye
yasa dışı yollarla giren ve
sığınma taleplerine yanıt

bekleyen göçmenlerin dolaşım
haklarını sınırlandırdı. Bakanlar
Kurulu toplantısında alınan karara
göre, göçmenler sadece kaldıkları
mülteci kampının bulunduğu
şehir veya kasaba sınırları içinde
hareket edebilecek. Söz konusu
kararın ardından Başkent
Sofya’da ve Türkiye sınırına yakın
Harmanlı, Pıstrogor ve Sliven ken-
tine yakın Banya’da, Devlet
Mülteciler Ajansının (DAB) deneti-
mindeki kamplarda kalanlara
dolaşım düzeni konusunda ayrın-
tılı bilgi verildi.Harmanlı ve
Pıstrogor’daki yabancıların
Türkiye ve Yunanistan’a yakın
sınır bölgelerine girmeleri kesinlik-

le yasaklandı.
www.timebalkan.com sitesine
göre; Sınır bölgesinde bulunan
Pıstrogor köyü yakınlarındaki
kampta kalanlara sadece köy sınır-
ları içinde gezme
hakkı tanınırken,
Sofya ve Banya’daki
göçmenlerin ise şehir
dışına çıkmalarına
izin verilmeyecek.
Kararın gerekçesinde
ise dolaşım sınırları-
nın Mültecilere
Sığınma Yasası’nda
da yer aldığı ve “hak
olarak” tanımlandığı
belirtildi.
Göçmenlerin kural
ihlali yapması halinde
kapalı tip kamplara
götürülmeleri öngö-
rülüyor. DAB, yılba-
şından bu yana

Bulgaristan’a yasa dışı yollarla
giren yabancıların sayısının 3 binin
altında olduğunu, bunların bin
500’üne sığınmacı statüsü verildi-
ğini kaydetmişti. İçişleri

Bakanlığının gayriresmi verilerine
göre ise aynı dönemde 15 bine
yakın göçmenin ülkeden transit
geçiş yaparak Batı  Avrupa ülkele-
rine kaçtığı tahmin ediliyor.

H.MERKEZ�/BALKAN
GÜNLÜ�Ü

Buca Belediyesi 6.
Uluslararası Balkan
Festivali’nin ikinci günü

de renkli görüntülere sahne
oldu. İlk gününde Yasemin
Göksu ve Suzan Kardeş konser-
leriyle binlerce İzmirli’yi ağırla-
yan Festivalin ikinci gününde
Balkan kültürünün lezzetleri ile
gösterileri Buca’yla buluştu.
Buca Belediyesi Roman
Bandosu’nun verdiği konserle
başlayan ikinci günde Çamdibi
Güreler Rumeli Derneği,Buca
Rumeli Göçmenleri Derneği,
Bakırçay Havzası Balkan
Rumeli Göçmenleri Derneği
Bergama Şubesi, Makedonya
Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği, Türkiye
Pomak Dernekleri Federasyonu
ve Makedonya Debre
Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği halk oyun-
ları ekiplerinin sergilediği birbi-
rinden renkli dans gösterileri
Festival alanını coşturdu.
Festivalde Düşler Atölyesi’nin
sergilediği kına gecesi gösterisi

Festival ziyaretçilerinin büyük
beğenisini kazandı.

Coşkulu ve bayram havasında
geçen festivalin ikinci gününde
Balkanların kaybolmaya yüz
tutmuş lezzetlerinin sunulduğu
yemek yarışması da düzenlendi.
Balkan yemekleri yarışmasında
jüri üyeliği yapan duayen şefler
muhteşem lezzetler karşısında
karar vermekte zorlandı. Et
yemekleri, zeytinyağlı, hamur
işi ve tatlı kategorilerinde yarı-
şan yarışmacılardan Sedef
Özkarakulak et yemeklerinde,
Betül Kılıçoğlu zeytinyağlılarda,
Savaşan Ailesi börek işlerinde,
Saliha Nezir ise tatlılarda birinci-
lik ödülüne layık görüldü. 6.
Uluslararası Balkan
Festivali’ndeki coşku, Balkan
müziğinin sevilen sanatçısı
İbrahim Şengöz’ün verdiği
muhteşem konserle tavan yaptı.
Şarkıları hep bir ağızdan söyle-
yen göçmen vatandaşlar vatan-
larına duyduğu özlemi bir neb-
zede olsa giderdi.

Balkan Festivali renkli
görüntülerle sona erdi
Balkan Festivali renkli
görüntülerle sona erdi
Balkan Festivali renkli
görüntülerle sona erdi
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Kosova’da Gerçek Türk okulları
EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLADI

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Meclisi’ne girmeye başaran si-
yasi oluşumlar meclis gruplarını
kurmak için başvuruda bulundular.

www.kosovahaber.net sitesinin “Indekson-
line’den öğrendiğine göre Behgjet Pacol-
li’nin Yeni Kosova İttifakı (AKR) iki
milletvekili kaldığı için grup oluşturamaya-
cak. Meclis düzenlemesine göre bir grubun
kurulması için en az 6 milletvekili gereki-
yor. AKR şimdilik hiçbir parlamento gru-
buna katılmamayı kararlaştırdı.

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir
Yağcılar kamu yönetimi alanında iş-
birliğin ele alındığı bir görüşme için

İngiltere’nin Priştine Büyükelçisi Ruairi
O`Conell’i kabul etti.
www.kosovahaber.net sitesine göre; İngilte-
re’nin Kosova’ya sunduğu destek nede-
niyle Kamu Yönetimi Bakanı Mahir
Yağcılar İngiltere Büyükelçisi Ruairi O’Co-
nell’e teşekkür ederken Büyükelçi O’Conell
de bulunduğu göreve tekrar seçilmesi ne-
deniyle Bakan Yağcılar’ı tebrik etti. Görüş-
mede Bakan Yağcılar ve Büyükelçi
O’Conell, yüksek yöneticilerin yetiştiril-
mesi sürecini ilerleten ve sivil hizmetler için
en iyi ve en profesyonel adayların tercih
edilmesine imkan sunan BDO projesinin
hayata geçirilmesine dair işbirliğin devam
etmesi konusunda hemfikir oldular.  Sivil
Hizmetler Yasası’nın hazırlanmasını önemli
bir etmen olarak değerlendiren Bakan Yağ-
cılar ve Büyükelçi O`Conell, Kamu Yöne-
timi Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği’nin
bu alanda işbirliğini yoğunlaştıracağını
açıkladılar.

AKR, Meclis’te
‘Grup’ kuramad�

Bakan Ya�c�lar, 
�ngiliz Büyükelçi’yle 
i�birli�ini konu�tu

L�MAK, Kosoval� ö�rencileri Fransa’ya götürdü

PR�ZREN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Maarif Vakfı’nın başkent
Priştine ve Prizren’deki okulları
düzenlenen törenle eğitim ve

öğretime başladı. Açılış programına,
Kosova Parlamentosunun Türk Baş-
kan Yardımcısı Müferra Şinik, Kosova
Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcı-
lar, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Bü-
yükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova
Milletvekili Fikrim Damka, Türkiye
Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Yar-
dımcısı Orhan Erdem, Türk Temsil
Heyet başkanı Kurmay Albay Mus-
tafa İhsan Tavazar, TMV Genel Baş-
kanı Birol Akgün, ülkedeki üst düzey
yöneticiler, kurum ve kuruluş temsil-
cileri, aileler ve diğer davetliler ka-
tıldı. Türkiye Milli Eğitim Bakan
Yardımcısı Orhan Erdem, açılış töre-
ninde yaptığı konuşmada, okul yetki-
lileri ve öğrencilerini tebrik ederken
tüm öğrencilere yeni eğitim-öğretim
yılında başarılar diledi. Türkiye Maa-

rif Vakfı’nın 2013’e kadar Türkiye’nin
adını kullanarak eğitimle uğraşan bir
sivil toplum kuruluşu olarak görünen
fakat geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da
Türkiye’deki bir darbe girişiminin
başrol oyuncusu olan bir örgütten
kurtulmak için kurulduğunu dile ge-
tiren Erdem, bu örgütün daha son-
rada bir terör ve nifak örgütü
olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.
www.kosovaturk.com sitesinin habe-
rine göre; Erdem, TMV okullarının
Kosova’da kaliteli eğitim sunacağına
ve bu okuldan çıkan öğrencilerin ge-
lecekte başarılı bireyler olacağına
inancının tam olduğunu dile getire-
rek,” TMV okullarının arkasında 80
milyonluk Türkiye’nin sevgi, saygı ve
muhabbeti var” dedi Milli Eğitim Ba-
kanı Erdem açıklamasının deva-
mında, “Kısaca mesajım, Kosova’da
yalnız iki Türk okulu vardır. Bunlar
Maarif Vakfı adına Türk bayrağı kul-
lanırlar ve Türkiye okulu olduklarını,
Türkiye Cumhuriyeti’nin arkalarında
olduğunu Kosova Eğitim Bakanlı-

ğı’nın bütün kurallarıyla birlikte bir
eğitim kurumu olduklarını söyleyebi-
lirler. Bu konuda sadece Maarif
Vakfı’nın yetkileri vardır.” şeklinde
konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Priş-

tine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ise,
bugünün heyecanlı bir gün olduğunu
belirterek her başlangıcın olduğu gibi
bugünün de mutluluk, umut ve heye-
can içerdiğini söyledi.

LYON
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Dünyanın birçok ülkesinde ol-
duğu gibi Kosova’da da havaa-
lanı işleten LİMAK Havaalanı

Hizmetleri Enstitüsü’nden bir grup
öğrenci eğitim programı çerçevesinde
Lyon şehrini ziyaret etti.  “Adem Jas-
hari” Havaalanını yöneten LİMAK Şir-
keti tarafından kurulan enstitüde
eğitimini sürdüren öğrenciler Lyon
Havaalanı çalışmalarından yakından
bilgi edinme ve yeni yapılan terminal-
deki son çalışmaları izleme fırsatı
buldu. www.kosovahaber.net sitesine
göre; Lyon şehrinin ve etraftaki en
cazip turistik yerlerini de ziyaret eden
öğrenciler, bu bölgenin mimari ve
sanat eserlerinden haz aldı. LİMAK

Yönetim Kurulu üyesi ve Uluslararası
“Adem Jashari” Havaalanı Genel Mü-
dürü Haldun Fırat Köktürk şöyle dedi:
“Bu projenin başarılı uygulandığı
üçüncü yılına girmiş bulunuyoruz ve
şimdiye kadar yürütülen çalışmalar-
dan çok memnunum. Öğrencilerimiz
için bu ziyaretleri önemi büyüktür,
çünkü havacılık ve havaalanında farklı
çalışma metotları bilgilerini genişlet-
meyi etkiliyor.”  Priştine Üniversitesi
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rek-
tör Yardımcısı Teuta Pustina, Uluslar-
arası Priştine Havaalanı ile
işbirliğinden memnuniyetini ifade
ederken bu tür projelerin öğrencilere
desteğinin büyük olduğunu vurgu-
ladı. LİMAK Havaalanı Hizmetleri
Enstitüsü kurulduğu üç yılda n bu
yana Priştine Üniversitesi’nden 60 öğ-

renciye istihdam sağlarken son olarak
da 30 öğrencinin eğitimini tamamla-

masına ve havaalanında pratik yap-
masına imkan sağladı.
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“�antaj içinde yüzenler bilmelidir ki,
1963’teki sald�r�lar�n�n tekrar� bu defa ada’y�
çok daha feci ak�bete sürükleyebilecektir.
E�er yüreklerinde sönmeyen enosis ate�i ya-
n�yorsa Türkiye’nin de kalbinde istiklal me-
�alesi bütün h�z�yla alevlenmektedir.
Bunlar�n her gün döktükleri benzin, bu ate�i
daha da kuvvetlendirmekte daha tesirli hale
getirmektedir.” 1969

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Ya�l� dünyam�z havalar�n s�cak gitme-
sinin ötesinde fokurdayarak kayna-
maya devam ediyor. Ortado�u

kazan�n�n yan� s�ra AB kazan�n�n da kayna-
makta oldu�u günlerden geçiyoruz. �ngiltere
ve Fransa’da yap�lan seçimlerden sonra den-
gelerin yerine oturmas� beklenirken tamamen
z�dd� bir durumla kar�� kar��ya gelinmi�tir.
Bayan May AB müzakerelerinden ayr�lma
sürecinde elini güçlendirmenin dü�ünü gör-
mek isterken evindeki bulgurundan da oldu.
Avrupa’n�n en köktenci partisi olan Protes-
tanlar�n Demokratik Birlik Partisi ile uzla�-
mak durumunda kald�. Bayan May’in
dü�tü�ü bu durumu Amerikal� gardiyanlar�n
idam mahkűmlar�n� götürürken “ölü adam
yürüyor” diye söyledikleri bu sözlerle tan�m-
lamak gerekiyor. �imdilerde ise AB’nden
ç�kma müzakerelerini yürütecek olan Bayan
May’e “Ölü kad�n yürüyor” tan�mlamas� ya-
p�l�yor. Dü�ük kat�l�ml� ve iki turlu seçimden
sonra Fransa’da Cumhurba�kan� Emmanuel
Macron’un Cumhuriyetin Yürüyü�ü Partisi
ba�ar�l� oldu. Yamal� bohça görüntüsünü
veren hükümetinden de ilk fireler verilmeye
ba�lad�. Fransa’da siyaset kurumu toz duman
bir görüntü verirken Cumhurba�kan� Mac-
ron; “Demokrasinin halk�n kat�l�m� olmadan
d��ar�dan müdahalelerle kurulmayaca��n�, bu
yüzden ülkesinin Libya sava��na girmesinin
yanl�� oldu�unu” belirtiyordu. “D�� müdaha-
leler sonucu ne oldu? Terör gruplar�n�n cirit
att��� ba�ar�s�z devletler… Suriye’de bunun
olmas�n� istemiyorum” vurgusunu yaparak
öne ç�k�yordu. Dünyay� yöneten be� büyük
ülkeden biri olan Fransa’n�n Suriye’de Esat
ile yola devam edilmesi noktas�nda ilginç pa-
zarl�klara yak�n süreçte tan�kl�k edece�iz…

SUR�YE VE KATAR KAZANI

Yak�n çevremizde Suriye ve Katar krizi ka-
zan�n�n alt�na sürekli olarak odun at�lmaya da
devam ediliyor. Böyle bir ortamda BM Genel
Yazman� Antonio Guterres’in bask�s� ile
K�br�s müzakereleri �sviçre’nin Crans Mon-
tana kentinde ba�lat�ld�. �u ana kadar tarafla-
r�n atm�� olduklar�  odunlar�n�n paras�n�
istemenin ötesine geçemedikleri biliniyor. 15
gün olarak planlanan görü�me sürecinin bir
haftas� nerede ise geride kald�. Odunlar�n�n
paras� konusunda uzla��l�rsa esasa girebile-
ceklerini dü�ünülüyor. Crans Montana’ya ge-
lenlerin K�br�s’�n kavurucu s�ca��ndan
uzakla�arak tatillerini de yapt�klar�n� belirt-
mek istiyoruz. Bazen foto�raflar kendili�in-
den konu�uyor. �sviçre’de Anastasiyadis ile
Çavu�o�lu’nun bas�na ve televizyonlara da
yans�yan görüntüler her hangi bir söz ekle-
meden konu�uyordu. Çavu�o�lu’nun kendin-
den emin tavr� kar��s�nda Anastasiyadis
suçluluk psikolojisi içinde oldu�undan Çavu-
�o�lu’nun yüzüne bile bakam�yordu. Gö-
rü�me masas�na nas�l e�reti oturdu�unu
görüntülerle de kan�tlam�� oluyordu. Anasta-
siyadis’in bu foto�raf ve görüntülerinin 2018
�ubat ay�nda yap�lacak olan ba�kanl�k seçi-
minde aleyhinde kullan�labilece�i ku�kusu
ile hareket etti�ini de dü�ünüyoruz. Müza-
kere sürecinde olabildi�ince sert davran��
içinde oldu�u anla��lan BM Genel Yazman�
Bay Guterres 53 y�ld�r adada olan ve bar��a
hiçbir katk�s�n�n olmad��� bilinen Bar�� Gü-
cünün görev süresinin uzat�lamayaca�� odu-
nunu abas�n�n alt�ndan gösterirken taraflara
cesur olun önerisinde bulunuyordu. Dan��-
man� Eide ise buradan sonuç al�namayaca��-
n�n bilincinde olarak son �ans olarak
tan�mlad��� sürenin dolmas� sonras�nda mü-
zakerelere K�br�s’ta devam edilebilece�ini
sat�r aralar�nda belirtiyordu. Müzakerecilerin
bu süreçte ya�ad�klar� ilginçlikleri yazmala-
r�n� önermek istiyoruz. Bunu yapmakla tarihe
de not dü�mü� olacaklard�r. Yedikleri içtik-
leri onlar�n olsun. Bu tür müzakerelerde son
�ans diye bir olgunun olamayaca��n�n bilin-
mesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr Balkanlar'daki mülteci
dramı bitmek bilmiyor
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ülkelerindeki savaş ve kötü
yaşam koşullarından kaçarak
Avrupa'ya ulaşmaya çalışan

ancak bu zorlu yolculuklarında başarı-
sız olan mültecilerin Balkan ülkelerin-
deki dramı sürüyor.
www.haberler.com’a göre; Makedon-
ya'nın kuzeyindeki Bakan rotası olarak
bilinen bu yolda bir saat vakit geçirdik-
ten sonra ya kuzeye ulaşmaya çalışan
ya da Yunanistan ve Türkiye'deki mül-
teci kamplarına geri dönmeye çalışan-
ları görmek zor değil. Afganistan'dan
gelen ve Macaristan'a gitmek isterken
dağların arasında bırakılan henüz 16 ya-
şındaki iki çocuk, yaşadıkları zorlu yol-
culuğu Euronews'e anlattı. Günlerce yol
giden ancak kendilerine verilen adrese
ulaştıklarında kandırıldıklarını anlayan
gençler, çaresiz ortada kalmış: 
"Üç gün yol yürüdük ve bize verilen ad-
reste araç bekledik ama gelen giden ol-
madı. Halbuki 2500 Euro ücret
ödemiştik" Umuda yolculuğa çıkan
Mültecilerin bir kısmı insan kaçakçıları-
nın da yardımıyla istedikleri noktaya
ulaşmayı başarsa da bir çoğu kandırılı-
yor. Bu bölgede gezerek mültecilere yar-
dım etmeye çalışan Kızılhaç Örgütü
çalışanı Bojan Petrovski, kandırılmanın
da ötesinde dayak ve taciz vakalarının
yaşandığını dile getirdi:  "Çok sayıda
kötü muamele ve dayak iddiası var. Ka-
çakçıların fazla para istediği bir çocuk,
daha fazla ödeyecek parası olmadığı
için hem dövülmüş hem de taciz edil-
miş" Kaçakçılar, Rabhilamin Lamin
isimli Cezayirli bir mülteciyi İtalya'ya
götürmek için 3 bin Euro para istemiş.

Bu meblağı çok yüksek bulan Lamin,
şöyle konuştu:  "Yunanistan'dan Make-
donya'ya ulaşmak için 2500 Euro ücret
ödemek gerekiyor ki bu çok büyük bir
meblağ. Hatta ulaşsanız bile sizi yolda
kandırabiliyorlar. Bu arada kimileri de
peşin 3000 Euro ödüyor"
Makedon polisi geçen ay geniş çaplı bir
operasyon düzenlemiş ve insan kaçakçı-
lığı yapan 8 kişiyi gözaltına almıştı. Bu
yakalananlar aralarında yabancıların da
bulunduğu büyük bir şebekenin sadece

küçük bir parçasıydı. Makedonya poli-
sinin tüm bu suç şebekeleriyle müca-
dele edecek kapasitesi yok. Üsküp
yönetimi şimdilerde Avrupa Birliği Üye
Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi
için Operasyonel İşbirliği Ajansı FRON-
TEX'le anlaşmaya varmak üzere. Make-
donya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski,
FRONTEX'le yapılacak anlaşmanın ül-
kesine çok şey katacağı görüşünde:  "Bu
anlaşma suç örgütlerini ve kaçakçılık
faaliyetlerini kontrol altına almamıza

imkan tanıyacak ve Makedonya'nın şu
anda sahip olduğu kapasitenin çok
daha üzerinde olmasını sağlayacak.
"Makedonya Sırbistan sınırında bulu-
nan Euronews muhabiri Borjan Jova-
novski: "Balkan rotasının kapandığı
resmen duyurulmuş olsa bile yolda tüm
bu kandırılmalara rağmen Avrupa ha-
yalini gerçekleştirmek isteyen mülteci-
lere rastlamak mümkün. Kaderleri ise
uluslararası kurumlardan ziyade suç şe-
bekelerinin elinde" şeklinde konuştu.

T�MO�VAR
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ülkelerindeki sava� ve kötü ya�am ko�ullar�ndan kaçarak Avrupa'ya ula�maya çal��an ancak
bu zorlu yolculuklar�nda ba�ar�s�z olan mültecilerin Balkan ülkelerindeki dram� sürüyor

Romanya’da f�rt�na: 8 ölü 67 yaral�

LESKOVAC
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da,
dünyada devam eden savaşlara
dikkat çekmek için barış göste-

risi düzenlendi. Sırbistan'da faaliyet
gösteren Siyah Giyen Kadınlar Der-
neği ile İnsan Hakları Gençlik İnisi-
yatifi tarafından 21 Eylül Dünya
Barış Günü dolayısıyla düzenlenen
gösteriye katılanlar siyah giyerek
dünyada yaşananlara tepki gösterdi.
Göstericiler, sığınmacılara destek ve-

rerek kapanan sınırların Avrupa'yı
bir kaleye dönüştürdüğüne işaret
etti. www.dunyabulteni.net’e göre;
Siyah Giyen Kadınlar Derneğinden
yapılan açıklamada, "Gösterinin
amacı, savaşa ve Batı Balkanlar'dan
savaş bölgelerine yapılan silah tica-
retine karşı olduğumuzu göstermek,
sığınmacıların ilerlemelerini engelle-
mek amacıyla sınırların kapatılma-
sına tepki göstermek ve ırkçılığa,
sığınmacıların sömürülmesine ve
yabancı düşmanlığına karşı çıkmak."
ifadelerine yer verildi. Gösteride

Sırpça, İngilizce ve Arapça "Sığınma-
cıları değil, savaşı durdurun", "Av-
rupa kalesi değil, açık sınırlar
istiyoruz", "Sığınmacıları değil, silah
ticaretini durdurun", "Özgürlük her-
kesin hakkı" ve "Dayanışma" slogan-
larının yer aldığı dövizler dikkati
çekti. Gösteride, sığınmacı krizinin
yanı sıra Suriye, Myanmar, Irak, Af-
ganistan, Filistin ve Yemen'de yaşa-
nan krizlere dikkat çekildi. Barış
gösterisi, Sırbistan'ın Leskovac ve
Krusevac şehirlerinde de düzen-
lendi.

Bar��ç� S�rplar’dan gösteri

AT�NA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, hükü-
metin ekonomi politikaları ve kemer
sıkma önlemlerine karşı protesto gös-

terisi düzenlendi. Yunanistan Kamu Çalışan-
ları Federasyonu (ADEDY) ve Mücadeleci
İşçi Cephesi (PAME) sendikalarının çağrı-
sıyla toplanan bin civarında işçi ve memur,
parlamentoya yürüdü. www.haberler.com’a
göre: Mecliste görüşülmeye başlanan, me-
murların değerlendirilmesine ilişkin yasa ta-
sarısını protesto eden göstericiler, hükümet
karşıtı sloganlar attı. Hükümetin "Kurtarma
Paketi"ndeki düzenlemelere ve işten çıkar-
malara karşı çıkan göstericiler, "Okul, has-
tane, belediyeye şimdi istihdam" yazılı
pankart taşıdı. Yunanistan ve kreditörleri
arasında yeni kredi dilimi için üçüncü göz-
den geçirme sürecine ilişkin müzakerelere
teknik heyetler seviyesinde geçen hafta baş-
lamıştı. IMF ve Avrupa Birliği (AB) kurum-
larından oluşan kreditörler, bu süreçte
Yunan hükümetinden çeşitli alanlarda top-
lam 95 yeni düzenleme bekliyor.

Atina'da hükümet
kar��t� protesto



ADM�R FAZLAG�KJ

İkinci Dünya Savaşı’nda elde edilen
müttefik zaferden sonra altı ülke
(Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Her-

sek, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya)
ve iki özerk bölgeden (Voyvodina ile
Kosova) oluşan Yugoslavya Sosyalist
Federal Cumhuriyeti kurulmuştu. 80’li
yıllarda yaşanan siyasi krizin ardından
90’lı yılların başında meydana gelen bir
dizi siyasi çatışma, Yugoslavya Sosyalist
Federal Cumhuriyeti’nin çöküşüne
neden oldu. Bu dönemde çözülemeyen
sorunlar ise etnik gruplar arasında çatış-
maların yaşanmasına zemin hazırladı.
Hırvatistan ve Bosna-Hersek’te başla-
yan savaşların etkisi daha sonra diğer
ülkelerde de görülmeye başlanmıştı.

Eski Yugoslavya’nın çöküşünden sonra,
aralarında Makedonya Cumhuriyeti’nin
de bulunduğu bağımsız devletler kurul-
muştu. 8 Eylül 1991 yılında yapılan refe-
randumda Makedonyalılarının yüzde
95'i ‘evet’ oyu kullanmış ve bu referan-
dumla Makedonya bağımsızlığa kavuş-
muştu. Makedonya Cumhuriyeti
bağımsızlığının 26. yıldönümünü coş-
kuyla kutladı. İlk çok partili Makedon

Meclisi tarafından 25 Ocak 1991’de Ba-
ğımsızlık Bildirgesi, 17 Kasım 1991’de
ise devlet için önemli bir adım olan yeni
anayasa kabul edilmişti. Egemenlik bil-
dirgesinin oylanmasının ardından, Ma-
kedonya Cumhuriyeti Meclisi
tarafından 27 Ocak 1991’de Kiro Gligo-
rov Makedonya’nın ilk Cumhurbaşkanı
seçilmişti. 26 Nisan 1992’de kendi para
birimi ‘Denar’a kavuşan Makedon-
ya’nın ordusu ise aynı yılın Ağustos
ayında kurulmuştu. Başta Türkiye ve
Bulgaristan olmak üzere Slovenya, Hır-
vatistan, Rusya, Bosna-Hersek gibi pek
çok ülke Makedonya’nın bağımsızlığını
tanımıştı. Makedonya’nın uluslararası
tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu’nda oybirliğiyle BM üye-
liğine kabul edildiği 8 Nisan 1993 günü
kesinlik kazanmış, ancak güney kom-
şusu Yunanistan’ın itirazıyla, geçici refe-
rans olarak "Eski Yugoslavya
Cumhuriyeti Makedonya" adıyla üye-
liğe kabul edilmişti.

Makedonya’nın çok etnisiteli yapısı bir
taraftan ülke için avantaj teşkil ederken,
diğer taraftan ise bu etnik topluluklar

arasında eşitliğin sağlanması, siyasi
temsil ve toplumsal adalet bakımından
büyük bir zorluk teşkil ediyor.
2001 yılının Ocak ayında Ulusal Kurtu-
luş Ordusu (UÇK) ve Makedonya gü-
venlik güçleri arasında başlayan
çatışma, aynı yılın Ağustos ayında Ohri
Çerçeve Anlaşması’nın imzalanmasıyla
sona ermişti. Makedonya hükumetiyle
bu ülkede yaşayan Arnavutların temsil-
cileri arasında imzalan bu anlaşmayla
Makedonya’da 
yaşayan Arnavut, Türk, Boşnak, Sırp,
Ulah ve Romen azınlıkların haklarında
gelişme kaydedilmişti.

2005 yılında AB üyeliğine aday ülke sta-
tüsü kazanan Makedonya, 2008 yılında
ise AB üyelik müzakerelerine başlama
teklifi almıştı. NATO örneğinde olduğu

gibi, Yunanistan yine isim şartı koyarak
Makedonya’nın Avrupa’ya entegrasyo-
nunu engellemişti. Stratejik hedefi AB
üyeliği olan Makedonya, Avrupa’yla en-
tegrasyon sürecinde ilerlemek için gere-
ken reformları gerçekleştirmek üzere
çalışıyor.
NATO üyeliği de Makedonya’nın strate-
jik hedeflerinden biri. Makedonya Mec-
lisi 23 Aralık 1993 tarihinde, ülkenin
NATO’ya üye olmasını kararlaştırmıştı.
NATO’nun Bükreş zirvesi, ülkenin itti-
faka üyeliği yolundaki en önemli etkin-
liklerden biriydi. 3 Nisan 2008’de
Romanya’da düzenlenen zirvede Yuna-
nistan, Makedonya’nın NATO üyeliği
davetini engellemişti. ABD başta olmak
üzere önde gelen ittifak ülkelerinin Ma-
kedonya’nın üyeliğe kabul edilmesi yö-
nündeki çabalarına rağmen, Yunanistan
çözülmemiş isim sorunundan kaynakla-

nan kötü komşuluk ilişkilerini bahane
ederek Makedonya’nın üyeliğe davet
edilmesine rıza göstermemişti.

Makedonya bağımsızlığından
bu yana birkaç siyasi kriz ile
karşı karşıya geldi. Siyasi olarak
başlayıp kurumsal bir krize dö-
nüşen olayların derinleşmesiyle
2015’in Mayıs ayında, Kumano-
va’nın Tode Mendol mahalle-
sinde Makedon polisiyle silahlı
bir grup arasında çatışma çık-
mıştı. İki gün süren çatışmada
sekiz Makedon polisi hayatını
kaybederken 37 polis de yara-
lanmıştı. Silahlı gruptan ise dokuzu Ko-
sova vatandaşı olmak üzere toplam 10
kişi ölmüştü. Yaşanan çatışma nedeniyle
15 ev zarar görmüştü.
“Bomba” olarak adlandırılan ses kayıt-
larının yayınlanmasıyla başlayan siyasi
kriz, dönemin başbakanı Nikola Gru-
evski ile Başbakan Zoran Zaev arasın-
daki müzakerelerin ardından derinleşti.
Bu “bombalar” halkı isyana götürerek
başta başkent Üsküp olmak üzere Ma-
kedonya’nın farklı şehirlerinde protesto
gösterileri düzenlenmesine neden oldu.

Başkentteki hükumet binası önünde ça-
dırlar kuran halk, Gru-
evski başkanlığındaki
hükumetin istifasını
istiyordu. Bu olaylar,
uluslararası toplumun
arabuluculuğuyla par-
tiler arasında yürütü-
len müzakereler
sayesinde Pırjino an-
laşmasının imzalan-
masıyla sonuçlandı.
Siyasi krizin aşılma-

sını amaçlayan anlaşmanın imzalanma-
sıyla birlikte, geçen yılın Aralık ayında
erken genel seçimler düzenlendi. Seçim-
lerin ardından Nisan ayında yeni meclis
başkanlığına olaylı bir şekilde Talat Ca-
feri seçildi. Caferi’nin bu göreve getiril-
mesine karşı çıkan bir grup gösterici,
şiddet kullanarak meclis binasına gir-
miş, yaşanan olaylarda milletvekilleri ve
gazeteciler yaralanmıştı. Makedon-
ya’nın yeni hükumeti, SDSM lideri
Zoran Zaev başkanlığında 1 Haziran
2017 tarihinde göreve başladı. Ülkenin
AB üyeliğini hızlandıracak acil reform-
ları gerçekleştirmek için Zaev yoğun bir
şekilde çalışıyor. Makedonya’da bağım-
sızlıktan bu yana 5 cumhurbaşkanlığı
seçimi ve 5 yerel seçim yapıldı. Altıncı
yerel seçimler ise 15 Ekim’de düzenle-
necek. Ayrıca, bağımsızlıktan itibaren iki
ulusal, beş yerel referandum gerçekleşti.
Birinci referandum meclisin talebi üze-
rine 1991 yılında, ikincisi ise yaklaşık
100 bin seçmenin talebi üzerine 2004 yı-
lında yapıldı.

AB ve NATO üyelikleri, Makedonya’nın
bağımsızlığının 26. yıllında da ülkenin
stratejik hedefi olmaya devam ediyor.
Yoksullukla mücadele, yaşam kalitesini
yükseltme ve halkın hizmetine yönelik
kurumların inşası, ülkenin temel mese-
lelerini teşkil etmeye devam ediyor.
Gençlerin toplu göçü de Makedonya
toplumu için en önemli sorunlardan
biri. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ör-
gütü verilerine göre, 2000 yılından bu
yana Makedonya’dan 171 bin 730 kişi
göç etmiş. Yıl bazındaki en büyük göç
hareketi ise 21 bin 3 kişiyle 2014 yılında
yaşanmış.
Devlet İstatistik Kurumu’nun 2015 veri-
lerine göre, 150 binden fazla aile yoksul-
luk içinde yaşıyor.
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Bulgaristan Devlet �stihbarat Te�kilat�
2017 y�l�n birinci alt� ay�n raporu ya-
y�nland�. Raporda 1259 görü� belit-

mi� bunlardan 514 /terörizm ile organize
suçlar yer al�yor/. Bulgaristan “�stihbarat”
te�kilat�n ilk alt� ay raporunda Bulgaris-
tan’�n toprak bütünlü�ünü risk alt�nda de-
�imi yer almakta. Bu tür yaz�l� aç�klamalar
gerek �çi�leri Bakanl���’nda gerek DANS/
Ulusal Devlet Güvenlik Te�kilat�/ hatta
zaman zaman D��i�leri Bakanl���’ndan ya-
p�lmakta. Bulgar devletinin kurulu�undan
bu zamana kadar “birileri” Bulgaristan top-
rak bütünlü�üne tehdit edecek raporlar ya-
y�nlanmakta. Komünist rejiminde diktatör
Todor Jivkov Türkler Bulgaristan toprakla-
r�n bütünlü�üne tehdittir gerekçesiyle 3 mil-
yon Türk ve Müslüman az�nl���n�n silah
zoruyla isimlerini de�i�tirme emrini ver-
mi�ti. Bu sebeple ülkede ikamet eden Türk-
lerin çocuklar� anadil e�itimi alamamakta
ülkede Müslümanlara dinini ö�renme �ans�
tan�nmamakta. Ayr�ca ülkede ayakta kalan
camilerin sadece birkaç� aç�k di�er camiler
kapal� müze statüsü verilerek ibadete kapal�
tutuluyorlar baz� camiler zamana kar�� da-
yanamay�p harabeye dönü�üyorlar. Bulga-
ristan Ba� Müftülü�ü ne kadar vak�f
mallar�n�n iadesi için dava açsalar da Bul-
garistan adaleti iade etmeyi ret ediyor.
Cami imamlar� Müslüman çocuklar�na
Kuran-� Kerim kurslar� e�itimi vermeye
kalk��t�klar�nda DANS taraf�ndan radikal
�slam propagandas� yap�yorlar gerekçesiyle
imamlar� aylard�r mahkemelerde süründü-
rülüyorlar. 

TÜRKLE�EN 
ROMANLAR’A ATIF

2017 ilk alt� ay “�stihbarat”  raporu Bulga-
ristan’�n toprak bütünlü�ü risk alt�nda rapo-
runda ülkede ikamet eden Romanlar� hedef
almakta. Türkiye’den ve �slam ülkelerden
gelen misyonerlerin etkisi alt�nda kald�kla-
r�n� böylece Romanlar radikalle�tikleri iddia
ediliyor. Pazarc�k, Filibe ile Stanimaka’da
toplu olarak ikamet eden Türkçe konu�an
ve kendilerini Müslüman olarak tan�mlad�k-
lar� Romanlar Bulgaristan’da �slamla�ma-
n�n ba��n� çekti�i raporda yer almakta.
Zaman içinde Romanlar Bulgaristan’dan
toprak isteyecekler iddias� raporda yer al-
mas� Bulgar devletin demografi politikas�n-
dan endi�e edildi�i anla��lmakta. Valinin
önderli�inde Yambol Belediyesinde top-
lant� yap�lm��t�. Toplant�da ilin nüfusu
gayet h�zl� bir �ekilde eridi�ini söylenmi�ti.
�lde neredeyse do�um durma noktas�nda
ölenler hariç ili terk ederek yurt d���na gi-
denlerin say�s� çok yüksek oldu�u söyle-
mi�ti. 2012 y�l� Bulgaristan demograf�
raporunda 700 köy tamamen bo�alt�lm�� bir
o adar da 10 nüfusun alt�nda köyler oldu�u
yer almaktayd�. Bulgar devletin ülkede H�-
ristiyan nüfusun azalmas�ndan Müslüman
nüfusun artmas�ndan ciddi bir �ekilde rahat-
s�z olmu�tur. Romanlar�n çocuk ya�ta do-
�umlar�n önüne geçilemiyor ayr�ca okula
gitmeyen çocuklar�n say�s� çok fazla. Bul-
gar devleti Romalar� asimile etmek için
yo�un ikamet ettikleri yerle�im bölgele-
rinde ve ya yak�nlar�na Anglikan kilisene
kiliseler in�a etme iznini vermi�ti. Kilise
Türkçe konu�an ve kendilerini Müslüman
olarak tan�mlayan Romanlar�n aras�nda pek
etkili oldu�u söylenemez. 
2017 ilk alt� ay� “�stihbarat” raporunda Ro-
manlar toprak bütünlü�üne tehdittir yer al-
mas� ülkede ikamet eden Roman nüfusuna
kar�� radikal önlemler al�naca�� de�erlendi-
rilmektedir. Ülkede ikamet eden Türklere
nas�l anadil ve din alma e�itimine k�s�tla-
malar uygulan�yorsa Romanlara da ayn� �e-
kilde k�s�tlamalar getirilecek ayr�ca çocuk
ya�ta do�umlar�n önüne geçilebilmesi ço-
cuklar�n� okula göndermeyen ebeveynlere
ciddi para cezas� uygulama getirilmesi bek-
lenmekte. Bulgar devleti ülkede ikamet
eden az�nl�klar� asimile ederek de�il az�nl�k
haklar�n� tan�yarak entegre olmalar�n� sa�la-
mal�. Az�nl�klar kendilerini ikinci s�n�f va-
tanda� olarak de�il e�it haklara sahip
olduklar�na toprak bütünlü�üne sayg�l� ola-
rak Bulgaristan’da yar�nlara endi�esiz bir
�eklide ya�ama arzusundan ba�ka gayeleri
olmad� olmayacaklard�r. Bulgar devletinin
ülkede �slam korkusuyla de�il �slamofobi
korkusundan kurtulmas� gerekiyor.  

�smet TOPALO�LU

BULGAR�STAN
DEVLET �ST�HBARAT 

TE�K�LATI’NIN 
RAPORU

Bağımsızlığının 
26. yıldönümünde 

Makedonya 

Bağımsızlığının 
26. yıldönümünde 

Makedonya 

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmı�tır…

‘ ’Eski Yugoslavya’nın çökü�ünün ardından 8 Eylül 1991'de yapılan referandumla ba�ım-
sızlı�ına kavu�an Makedonya Cumhuriyeti ba�ımsızlı�ının 26. yıldönümünü kutladı



VEL�KO TIRNOVO
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Edirne Belediye Bandosu,
Bulgaristan'ın Veliko Tırnovo
kasabasının Bağımsızlık

Festivali'ne katıldı. Bağımsızlık
Festivali kapsamında askeri bandoların
katıldığı festivale Edirne Belediye
Bandosu, ilk sivil bando unvanıyla
katılmayı başardı. www.haberler.com
sitesine göre; Bulgaristan'ın Veliko

Tırnovo kasabasında Bağımsızlık
Festivali, 21-25 Eylül 2017 tarihleri ara-
sında gerçekleştirildi. Edirne Belediye
Bando Şefi Süleyman Uysal, özel davet-
le festivale katıldıklarını belirterek,
"Bizi festivale layık gördükleri için
teşekkür ederiz. Katkılarından dolayı
Edirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan'a da teşekkür ederiz.
Başkanımız anlayış gösterip bizi festi-
vale gönderdi. Bulgaristan'da şehrimizi
ve ülkemizi başarıyla temsil ettik" dedi. 
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BA�LAYACAK MI?

Rum lider Anastasiadis’in Resmi Rum
Radyo-Televizyonu olan R�K’te yay�nla-
nan aç�klamas�, BM’nin 72’nci Genel

Kurul çal��malar� çerçevesinde görü�ece�i BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres’den müzakere
masas�na oturmak için neler istedi�ini ortaya
koyuyor. Belli ki Anastasiadis masaya kerhen
oturacak, s�rf müzakere masas�n� ç�kmaza sok-
makla ve masadan kaçmakla suçlanmamak için.
Aç�klamas� içinde birkaç kez de Müzakere masa-
s�na oturmaya haz�r oldu�u dile getirerek adeta
Crans Montana müzakerelerini ç�kmaza sokmak-
la suçlanmaktan ar�nmaya çal��t�.BM Genel
Kurulu’nda tüm devlet ba�kanlar�n�n Genel
Kurula hitap etti�i süreçte kendisine s�ra geldi�i
zaman bir konu�ma yapaca��n� ve bu konu�ma-
s�nda da Rum taraf�n�n müzakerelerde neler iste-
di�ini ve müzakere masas�na oturmak için talep-
lerinin ne olaca��n� ortaya koyup, taahhütte bulu-
nacakm��. Ayn� taleplerini BM Genel Sekreteri
Guterres’e de yaz�l� sunacakm�� ve ona da taah-
hütte bulunacakm��! Anastasiadis’in hedefi
çözüm için istekli oldu�unu bir daha teyit etmek
ve her iki taraf�n da reddetti�i Guterres Çerçevesi
dahilinde masaya oturmakm��! R�K’e yapt���
aç�klama bu safsatalarla devam edip bitti. Son
anda ve son dakikada Anastasiadis baklay� a�z�n-
dan ç�kard�. E�er Türkiye “Garantilerden, K�br�s
Anayasas�n�n EK I, Madde 4’ü içeri�ince tek
yanl� müdahale hakk�ndan, garantör olmaktan,
�ttifak ve Garanti Anla�mas�ndan vazgeçerse ve
de KKTC’de bulunan Kolordusunu geri çekmeyi
kabul ederse müzakerelere devam edermi�!”

HAYALPERESTLERE 
AÇIKLAMA

�imdi Anastasiadis’e ve Anastasiadis gibi dü�ü-
nen hayalperestlere aç�klayal�m; KKTC’de Türk
Silahl� Kuvvetlerinin bulunmas� öncelikle,
A)    Uluslararas� hukuka uygun olarak K�br�s
Anayasas�n�n EK I, Madde 4’ü içeri�ince,
B)     Önce Otonom K�br�s Türk Yönetimi sonra
da onun devam� olan KTFD ile Türkiye
Cumhuriyeti aras�nda imzalanan S.O.F.A. (State
of Forces Agreement)  uyar�ncad�r.
Öyle Anastasiadis veya K�br�sl� Rumlar istedi
diye çekilmesi söz konusu de�il Türk Silahl�
Kuvvetlerinin K�br�s’�n kuzeyinden. Girit’te,
Avrupa Devletlerini araya sokup, yalandan
Girit’li Türklerin hayatlar�na kast edilmeyece�ine
dair Osmanl� Devletine garanti vermeleri sonra-
s�nda Osmanl� Ordusu Girit’ten çekilince ya�an-
m�� olan katliam�, ne biz K�br�sl� Türkler, ne de
Türkiye Cumhuriyetinin ba��nda olan yöneticiler
unutmad�(k). Anastasiadis, Türklerin geçmi�i
hat�rlay�p böyle oyuna bir daha gelmeyeceklerini
bile bile hem Türk askerinin geri çekilmesini hem
de Garanti Anla�mas�n�n lav edilmesini �art ko�u-
yor masaya oturmak için. Dönü�ümlü Ba�kanl���
kabul etmesi için de Türkiye’nin ve K�br�s Türk
taraf�n�n, “K�br�s’�n normal devlet olmas�n� sa�la-
yacak güvenlik ve garantilerin kald�r�lmas�n�” �ar-
t�n� öne sürüyor. BM arac�l��� ile bundan tam 50
y�l önce, 1967 y�l�nda Denkta� ile Klerides aras�n-
da ba�lat�lan, K�br�sl� Türklere uygulanan insanl�k
d��� seyahat özgürlü�ü k�s�tlamas�n�n kald�r�lmas�,
silahl� sald�r�lar�n durdurulmas�, insani haklardan
mahrum edilmesinin iptali, ac�mas�zca her tür
ticari malda uygulanan ambargolar�n kald�r�lmas�
ve K�br�sl� Türklere mal edinme ve çal��ma
özgürlü�ünün verilmesi için ba�lat�lan müzakere-
lerin, 1974 y�l�nda gerçekle�en Bar�� Harekat�
sonras�nda �ekil de�i�tirmesine ra�men hala sürü-
yor olmas� kabul edilebilir bir uygulama de�ildir.
1963-1974 y�llar� aras�nda adan�n tek hakimi olan
Rumlar�n soyk�r�m uygulad�klar� biz K�br�sl�
Türklere vermediklerini, �imdi kendileri mazlum
ve ma�dur rolü oynay�p bizden
istemekteler… Rusya ile S400 füzeleri al�m
anla�mas� da imzaland�ktan sonra art�k K�br�s
konusunda strateji de�i�tirmenin zaman� geldi
zira f�rsatlar kolay ele geçmiyor. 

Ümraniye Belediyesi, karde� �ehri olan ve bir kültür merkezi hediye
etti�i Fojnica'da yılın çe�itli zamanlarında programlar gerçekle�tiriyor

Saraybosna ile bağlar 
SANATLA GÜÇLENİYOR
FOJN�CA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Priştine halkının hizmetindeki
dört park alanından biri olan ve
halk tarafından sürekli ziyaret

edilen şehir parkı Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından onarılıyor. Onarım
çalışmaları kapsamında parkın oyun
alanının çevre düzenlemesi ve sosyal
donatıların yenilenmesi çalışmaları
başlatıldı.
www.kosovagundem.net’ten alınan
bilgilere göre; Priştine Belediyesi ile
TİKA arasında bu yıl gerçekleştirilen
görüşmelerde başkentte kültürel
miras, eğitim, sağlık ve sosyal altyapı-
ların iyileştirilmesi alanlarında birlikte
yürütülebilecek öncelikli talepler
değerlendirilmişti. Talepler kapsamın-
da Priştine’deki yeşil alanların önemi-

ne vurgu yapılarak, parklara yapılabi-
lecek çalışmalara öncelik verildi ve
Priştine şehir parkında çocuklara
yönelik şartların iyileştirilmesi amacıy-
la çalışmalar başlatıldı. Uzun yıllar
kötü görüntüsü ve kullanılamaz
durumdaki oyun ekipmanları ile
Priştine merkezindeki şehir parkı
TİKA desteği ile yenileniyor.
Yürütülecek çalışmalar ile hem oyun
ekipmanların yenilenmesi hem de
çevre düzenlemesi yapılması ile yeni
bir görüntüye kavuşacak oyun alanın-
da ayrıca engelli çocuklar için de oyun
alanı bulunacak. Engelli çocukların da
diğer çocuklar ile bir arada vakit geçir-
mesine olanak sağlayacak park, bu
özelliği ile de Priştine’de bir ilk olacak.
TİKA tarafından başlatılan çalışmala-
rın iki ay içerisinde tamamlanması ve
açılışın gerçekleşmesi bekleniyor.

Pri�tine Belediyesi’ne
T�KA’dan onar�m deste�i

Sinoplu mübadillerden Alaçam
Belediye Ba�kanı’na ziyaret

Sinoplu mübadillerden Alaçam
Belediye Ba�kanı’na ziyaret

Sinoplu mübadillerden Alaçam
Belediye Ba�kanı’na ziyaret

Sinoplu mübadillerden Alaçam
Belediye Ba�kanı’na ziyaret

Sinoplu mübadillerden Alaçam
Belediye Ba�kanı’na ziyaret

Sinoplu mübadillerden Alaçam
Belediye Ba�kanı’na ziyaret

S�NOP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yaklaşık dört senedir faaliyet
göstermekte olan Sinop
Mübadele ve Balkan Halkları

Kültürü ve Araştırmaları Derneği
Başkanı Kenan Aral, Alaçam
Belediye Başkanı Ecz. Hadi Uyar’ı
makamında ziyaret etti. Başkan
Aral yaptığı açıklamada mübadil
kökenli olan Alaçam Belediye
Başkanı Uyar’ın Sinop’ta dernekle-
rinin Şubat 2017 ayında yapılan
Mübadelenin 94. Yılı etkinliklerine
katılmalarından dolayı teşekkür

ederek iade-i ziyarette bulunduğu-
nu ifade etti. Sıcak ve samimi bir
ortamda gerçekleşen ziyarette
Başkan Aral, dernek faaliyetleri ve
çalışmaları hakkında Başkan Uyar’a
bilgi verdikten sonra Sinop’un sem-
bolü olan bir kotrayı da hediye ola-
rak takdim etti. Başkan Hadi
Uyar’da ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti belirterek Başkan Aral’a
teşekkür etti ve Alaçam
Belediyesini ve ilçesini tanıtan çeşit-
li hediyeler vererek en kısa zaman-
da tekrar Sinop’a gelerek derneği
ve üyeleri ziyaret edeceğini söyledi.

ED�RNE BELED�YE BANDOSU'NA
BULGAR�STAN'DAN ÖZEL DAVET

Çin �irketi, K�rcaali’ye 
yat�r�m yapmak istiyor
KIRCAAL�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis ve makamında kabul
ettiği Çin şirketi CYG Electronics

CO. Ltd Genel Müdürü Lime Gan ve
Johnny Lee, Kırcaali’ye yatırım imkânları-
nı konuştular. Otomotiv, enerji ve başka
sektörlerde faaliyet gösteren CYG
Electronics CO. Ltd.'in tüm kıtalarda tem-
silcilikleri bulunuyor. CYG Electronics
CO.Ltd, otomotivin devleri General
Motors, Ford, Volkswagen ve başka bir
sürü dünyaca ünlü şirketler için çalışıyor.
www.dunyabulteni.net sitesinin haberine
göre; Çin şirketinin temsilcileri, ortaklık
ilişkileri olan Kırcaali’de Teklas Şirketi’nin
temsilcileriyle çalışma toplantısı gerçek-
leştirdiler. Daha sonra Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis’in daveti üzerine
Belediye’yi ziyaret eden konuklarına
Müh. Azis, AB programı çerçevesinde
hazırlanan Kırcaali’nin Sanayi Bölgesi
oluşturulmasına ilişkin projeyi tanıttı ve
Kırcaali’de işyeri açma ve yatırım yapma-
ya yönelik imkanları ile ilgili bilgi verdi.
Başkan Azis, “Bulgaristan’da otomotiv
sektörüne yönelik en büyük yatırım
Teklas Şirketi tarafından Kırcaali’de yapıl-
dı, 10 gün içinde şehirde elektronik üre-
tim yapacak bir fabrikanın temel atma
töreni yapılacak.” diye belirtti. 
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Bilindi�i gibi, son y�llarda
vergi müfetti�leri taraf�n-
dan kredi kart�yla yap�lan

sat��larda “tefecilik suçu” ve
vergi kayb� olup olmad��� yö-
nünde vergi incelemeleri sürdü-
rülmektedir. Halk aras�nda “POS
tefecilik” olarak isimlendirilen
bu filler nedeniyle verilen hapis
cezalar�, yarg� a�amas�nda farkl�
kararlar verilmesine neden ol-
maktad�r. Bize göre, yap�lan
vergi incelemelerinin ayr�nt�l� bir
�ekilde sürdürülmesi ve sa�l�kl�
rapora ba�lanmas� gerekir.
Özellikle bu incelemelerde a�a-
��daki konulara dikkat edilmesi
zorunludur. Aksi takdirde vergi
incelemesi “eksik bir inceleme”
ye dayal� inceleme olarak ortaya
ç�kmaktad�r. Bir çok mükellef
kendisi hakk�nda önerilen cezal�
tarhiyatlar� uzla�arak ödeme yo-
lunu tercih etmektedir. Buna kar-
��n mükellefler üzerinde
uzla��lan vergi ve cezalar hak-
k�nda asli ceza mahkemelerinde
tefecilikten dolay� yarg�lanabil-
mektedirler.

Buna göre;

Gerçekte alt�n sat���, kontör sat���
veya cep telefonu sat��� olup ol-
mad��� ara�t�r�lmal�d�r. Ara�t�r-
malarda al�c� ve sat�c� taraf�n
dinlemesi ve beyanlar�n�n sa�-
l�kl� bir �ekilde tutanakland�r�l-
mas� zorunludur. Bunun
sonucunda taraflar�n beyan� tuta-
na�a geçirilmelidir.

Sat��lara ait düzenlenen faturalar
ile; sat�lan mal�n içeri�i, ödeme-
nin kredi kart� ile mi? yoksa
ba�ka bir vas�ta ile mi ödendi�i
ara�t�r�lmal�d�r. 

Kredi kar�t ile fatura ödemele-
rinde kart sahibi ile ad�na fatura
düzenlenen kimsenin ayn� ki�i
olup olmad��� ara�t�r�lmal�d�r.
Kart sahibi ile fatura muhatab�
farkl� ise arada ödeme sözle�-
mesi veya ba�kas�na ait kredi
kart� ile ödeme talimat� olup ol-
mad��� ara�t�r�lmal�d�r (213 Sa-
y�l� VUK md. 134,135).

Ödeme tutar�n�n 8.000.00 TL’nin

üzerinde olup olmad��� ara�-
t�r�lmal�d�r. Faiz gözetilerek
kredi kart�na sat�� yap�l�p-
yap�lmad���n� i�leminin al-
t�nda muvazaa i�leminin
olup olmad��� ayr�nt�l� bir
�ekilde irdelenmelidir. 

Sat��a konu malzeme, mal
veya hizmetin teslim edildi�ine
ili�kin irsaliye vb. belgeler irde-
lenmelidir.

Konu ile ilgili muhtemel vergi ve
cezal� tarhiyatlarda kesilen ceza-
n�n bir kat olarak kesilmesi ha-
linde mükellefler taraf�ndan
tarhiyat öncesi uzla�ma veya tar-
hiyat sonras� uzla�ma da ödeme
yap�l�p yap�lmad���, uzla�maya
var�l�p var�lmad��� hususlar�
ara�t�r�lmal�d�r.

Pos incelemeleriyle ilgili olarak
yap�lan cezal� tarhiyatlarda mü-
kelleflerin idare ile uzla�mas� ha-
linde bilindi�i gibi, ceza davas�
aç�lamaz. Herhangi bir vergi
ziya� cezas� ile ilgili VUK md.
359 hükmüne göre suç duyuru-
sunda bulunulamaz.

Sonuç olarak; Pos incelemele-
rinde kredi kart�na para sat�ld���
iddias�yla tefecilik suçunun olu�-
mad���na ili�kin Yarg�tay 5.
Ceza Dairesi’nin birçok kararla-
r�n�n mevcut oldu�u bilinmekte-
dir. Yüksek Mahkeme bu gibi
olaylarda tefecilik fiilinin maddi
veya manevi unsurlar�n�n olu�up
olu�mad���n� denetlemektedir.

Vergi Denetim Kurulu’nun Pos
vergi incelemelerinde i�in mahi-
yetinin detayl� bir �ekilde ara�t�-
r�larak buna göre var�lacak sonuç
itibariyle cezal� tarhiyatlar öne-
rilmesi konusunda do�ru vergi
inceleme raporlar�n�n ortaya ko-
nulmas� gerekecektir. Di�er ta-
raftan, kredi kart�n�n bir ödeme
arac� oldu�u realitesi dikkate
al�nd���nda kart ile ödeme �ekli
unutulmamal�d�r.

Son y�llarda, kredi sicili bozulan
birçok gerçek ve tüzel ki�i ba�-
kalar�n�n, yak�nlar�n�n, arkada�-
lar�n�n kredi kart�n� kullan�r hale
gelmi�tir. Kapsaml� bir “kredi
sicil aff�” ile insanlar�n yeniden
kredi kart� almalar� sa�lanmal�-
d�r. Bankalar, günümüz ko�ulla-
r�nda vergi borcu olan bütün
gerçek ve tüzel ki�ilere iyi gözle
bakmamakta ve kredi taleplerini
olumuz bir �ekilde geri çevir-
mektedir.

Nazlı Gaye ALPASLAN

BANKA KRED� 
KARTI VE POS 

TEFEC�L�K 
�DD�ASI

�mtiyaz Sahibi �lhan �AK�RO�LU

TEMS�LC�L�KLER
YAYIN KURULU

DI� TEMS�LC�L�KLER

SEV�LAY SA�T
KORAY BA�OL

�SMET TOPALO�LU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
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ATA ATUN

�LBER ��YAK

MAL� ��LER
KUTLU KARAN�

B�LG� ��LEM
KEMAL B�ÇER

ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGAR�STAN �smet TOPALO�LU
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KKTC Mehmet ALDEM�R

SAMSUN Ak�n ÜNER
MU�LA Mehmet TOKGÖZ
MAN�SA Ersin AKBA�
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�STANBUL �enol VATANSEVER
DEN�ZL� Fahrettin KOYUNCU
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500 TL olup ulusal ve ulus la ra ra s› abo ne ler için 
pos ta üc re ti ila ve olu nur.

Ke�if ziyaretinde akademisyen ve sivil toplum kurulu�u temsilcilerinden
olu�an heyet Bat� Trakya Türk toplumuna yönelik ayr�mc� ve �rkç� uygu-

lamalar ile din ve e�itim alan�nda ya�anan sorunlar� yerinde inceledi

�STANBUL/BALKAN GÜNLÜ�Ü

İngiliz Yönetmen Peter Webber, Balkan
turunu sürpriz bir şekilde yarıda kese-
rek İstanbul’a geldi ve burada Türk

oyuncularla film projesi hakkında görüştü.
Bosna Hersek'te düzenlenen Saraybosna
Film Festivali'ne katlan oradan da Hırva-
tistan'a geçen ünlü yönetmen gezisini ya-
rıda bırakarak İstanbul'da oyuncu Kaan
Urgancıoğlu ve Gönül Nagiyeva ile bir
araya geldi. İstanbul Karaköy'de bir ka-
fede Türk kahvesi içen ünlü oyuncular ve
yönetmenin yeni bir film projesi için bir
araya geldikleri iddia edildi.
www.sabah.com.tr sitesinden alınan bilgi-
lere göre;: Peter Webber, ünlü oyuncularla
çektirdiği fotoğrafı instagram hesabından
paylaşınca çok sayıda yorum geldi. Fotoğ-
rafın altına yorum yapan takipçileri, 'yeni
bir film projesi mi' şeklinde yorumlar

yazdı. Oyuncu
Gönül Nagiyeva da
instagram hesabın-
dan 'Teşekkürler
sevgili yönetmenim'
yazarak Peter Web-
ber'la çektirdiği fo-
toğrafı paylaştı.
Peter Webber'ın 2003
yılında yönetmenli-
ğini yaptığı İnci Kü-
peli Kız filmi
OSCAR'a aday gös-
terilmiş, Kaan Ur-
gancıoğlu Kara
Sevda dizisinde Emir Kozcuoğlu karakte-
rini canlandırmış, Gönül Nagiyeva Kısa-
kes Film Festivali Pitching Platformu'ndan
yapım desteği ödülü alan Yüzme Öğreni-
yorum filminde Ruksan karakterini can-
landırmıştı. 2003 yılında çektiği İnci Küpeli

Kız filmi 3 dalda OSCAR, 2 dalda da Altın
Palmiye'ye aday gösterilen Peter Webber;
Hannibal Doğuyor, 10 Milyar, İmparator
gibi birçok filmin de yönetmen koltu-
ğunda oturmuştu. Webber, son olarak BBC
için çekilen One Amazing Day adlı belge-
seli yönetmişti. 

Batı Trakya’daki soydaşların
sorunlarına yakından takip
GÜMÜLC�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF),
Yunanistan’ın Batı

Trakya bölgesine bir keşif zi-
yareti gerçekleştirdi. ABTTF’yi
temsilen Başkan Yardımcıları
Mustafa Kasap ve Serdar Kale-
koğlu ile ABTTF Merkez Ofis
Sorumlusu K. Engin Soyyıl-
maz ve ABTTF Uluslararası
Çalışmalar ve Lobi Grubu
Üyesi Fatma Ahmetcik’in işti-
rak ettiği keşif ziyareti heye-
tinde Güney Danimarka
Üniversitesi Din Çalışmaları
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Tim Jensen ile ABTTF’nin de
üyesi olduğu Brüksel merkezli
Avrupa Irkçılıkla Mücadele
Ağı’nın (ENAR) iki temsilcisi
yer aldı. Heyet ilk olarak Gü-
mülcine Seçilmiş Müftüsü ve
Batı Trakya Türk Azınlığı Da-
nışma Kurulu Başkanı
(BTTADK) İbrahim Şerif’i ma-
kamında ziyaret ederken Batı
Trakya Türk toplumunun din
alanında yaşadığı sorunlar ile
dini liderlerine yönelik Yunan
makamlarının baskı ve sin-
dirme uygulamaları hakkında
bilgi edindi. Ardından Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsil-
liler Derneği’ne (BTAYTD)
geçen heyet burada yükseköğ-
renimde yaşanan sorunlar ile

Batı Trakya Türk toplumuna
mensup yükseköğrenim me-
zunlarının kamusal yaşamda
karşılaştıkları sorunları din-
ledi. Sonrasında Gümülcine
Türk Gençler Birliği’ni (GTGB)
ziyaret eden heyet, isminde
“Türk” kelimesi geçtiği için
kapatılan derneğin hukuki ve
siyasi mücadelesi ile faaliyet-
leri hakkında bilgi aldı. Batı

Trakya Türk toplumunun si-
yasi alandaki temsilcisi olan
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi’nin Gümülcine’deki
genel merkezini ziyaret eden
heyete burada, Yunanistan’ın
Batı Trakya Türk toplumuna
yönelik genel politikası, siyasi
alanda yaşanan ayrımcılık ve
ülke genelinde bağımsız aday-
lara da uygulanan %3 seçim

barajı ile partinin yönetici kad-
rosuna yönelik adli kovuştur-
malar aktarıldı. İlk günde son
olarak Batı Trakya Türk basın
mensupları ile bir araya gelen
heyet, ana akım Yunan yerel,
bölgesel ve ulusal medyasında
Batı Trakya Türk toplumuna
bakış ve nefret söylemi hak-
kında basın mensuplarından
bilgi aldı.

�ngiliz yönetmen Balkan turunu 
�STANBUL’DA TAMAMLADI

AT�NA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan'ın Merkez Birlik Partisi
Başkanı Vasilis Levendis, Müslü-
man (Batı Trakya Türk Azınlığının

kurduğu DEB) partisinin meclise girme-
sine izin vermelerinin mümkün olmadı-
ğını söyledi. www.milletgazetesi.gr
sitesine göre; Vasilis Leventis, Uluslar-
arası Selanik Ticaret Fuarı’nda basın top-
lantısı düzenledi. Bir gazetecinin seçim
sistemiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Le-
vendis, Batı Trakya'daki DEB partisini
kastederek "Müslüman
partisinin" meclise gir-
mesinin çok olumsuz bir
olay olacağını ifade etti.
“Müslümanlar 1,8 ila 2,2
oy gücüne sahip” diye
konuşan Levendis,
“Müslümanların partisi
yüzde 5 olsaydı, barajı
yüzde 5 yapardık” dedi.
Başbakan Aleksis Tsip-
ras’ın seçim barajını
yüzde 2’ye düşürme ni-

yetinde olduğunu, bu konuda Başba-
kana ısrar ettiğini ve barajın yüzde 3’te
kalmasını istediğini de kaydetti.  Basın
toplantısında bir gazetecinin seçim siste-
miyle ilgili olarak “Seçimlerde nispi tem-
sil sistemi uygulaması ile ilgili olarak az
önce "Nispi temsil sistemi dışındaki her-
şey sahtekarlıktır" dediniz. Ancak hükü-
metin ve sizin oylarınızla kabul edilen
seçim sistemi %3'lük antidemokratik ba-
rajı içeriyor. Bu nispi temsil sistemi değil.
Siz bir sahtekarlığı mı oyladınız?!” şek-
lindeki sorusunu yanıtlayan Merkez Bir-

liği Partisi Başkanı Vasilis
Levendis, skandal niteli-
ğinde ifadeler kullandı.
Müslümanların partisinin
(DEB Partisi’ni kastede-
rek) parlamentoya girme-
sinin çok olumsuz bir olay
olacağını iddia eden Le-
vendis, “Müslüman parti-
sini yüzde 5 olsaydı biz
de barajı yüzde 5’e çıkar-
tırdık. Ülkeninn çıkarı her
şeyden önce gelir.” dedi. 

Yunanistan'da �rkç� 
sesler SUSMUYOR

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Buca Akşemsettin İlk-
okulu' nda " İlköğretim
Haftası"   çeşitli etkin-

liklerle kutlandı. Saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı ile
başlayan kutlama programı,
Akşemsettin İlkokulu Mü-
dürü Servet Aras’ın günün
anlam ve önemini belirten
konuşmasını yapmasıyla
devam etti. Aras, “Eğitimin
sağlam temeller üzerinde
kurulmasında ve bireylerin
ilerleyen yaşlarındaki başarı-
larında ilköğretimin önemi
yadsınamaz bir gerçektir.
Akşemsettin İlkokulu'nun
sevgili öğrencileri, sizler

okulumuzda kişiliği geliş-
miş, ilke ve hedefleri olan,
çağdaş, bilgili, küçüklerini
seven ve koruyan, büyükle-
rine karşı saygılı, zorluklarla
baş edebilen, yenilikçi birey-
ler olarak yetişiyorsunuz.
Sizlerin başarısı Ülkemizin
temellerini daha da sağlam-
laştıracak,  geleceğimiz umut
dolu olacaktır” dedi. Ardın-
dan Akşemsettin İlkokulu
dördüncü sınıf öğrencileri
tarafından hazırlanan kut-
lama programı Kafkas yöresi
folklor gösterileri, ilköğretim
oratoryosu  ve şiirlerin
okunmasıyla sona erdi. Kut-
lama programına Akşemset-
tin İlkokulu öğretmenleri,
velileri ve öğrencileri katıldı.

Ak�emsettin �lkokulu’nda 
‘�lkö�retim Haftas�’ co�kusu
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Yurdagül ATUN

KIBRIS 
NASIL 

BÖLÜNDÜ?

Rum lider Anastasiadis, müzakere ma-
sas�na dönmek için masaya iki ko�ul
koydu ve K�br�s’�n ana bölünme ne-

deninin “Türk askeri, garantiler ve müdahale
haklar�” oldu�unu belirtti. Herhalde Anasta-
siadis, kendinden ba�ka herkesi aptal zanne-
diyor ve b�kmadan usanmadan K�br�s
konusunun 1974 y�l�nda, Türk Askerinin
adaya ayak basmas�yla ba�lad��� yalan�n�,
ciddi ciddi iddia ediyor ve yaymaya çal���yor.
Gerçekte 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçek-
le�tirilen Mutlu Bar�� Harekat�, 15-22 Ocak
1950 tarihleri aras�nda yap�lan Plebisitin (tek
yanl� referandum) ve akabinde Makarios’un
K�br�s Rum Ortodoks Kilisesine Ba�piskopos
olarak seçilmesiyle ba�latt��� K�br�s adas�n�n
Yunanistan’a kat�lmas� (Enosis) hayalinin ya-
ratt��� kanl� ve ac�mas�z olaylar�n sonucudur,
K�br�s sorunun ba�lang�c� de�il. Enosis haya-
linin doruk noktas�n� ise, 1963 y�l�n�n sonba-
har�nda Makarios’un, K�br�s Cumhuriyeti
Anayasas�nda K�br�sl� Türklere e�it siyasi
haklar ve devlet yönetiminde yetki veren 13
adet maddenin iptal edilmesi ve K�br�s Cum-
huriyeti’nin tamamen Rumlar taraf�ndan yö-
netilmesi iste�i olu�turmu�tu. 21 Aral�k 1963
sabah�n�n erken saatlerinde Rumlar�n, K�b-
r�sl� Türklere ba�latt��� münferit ve toplu sal-
d�r�lar sonras�nda adan�n fiilen bölünmesi
ba�lam��t�. Türkiye’nin adaya müdahalesin-
den korkan Makarios, �ngilizlerin, adada ya-
�ayan iki halk aras�na �ngiliz birliklerinin
konu�land�r�lmas� teklifini kabul etmi� ve 26
Aral�k 1963 günü, �ngiliz Üslerinden hareket
eden �ngiliz Birli�i, “Truce Force” Ate�kes
Gücü ad� alt�nda Lefko�a’ya ve 27 Aral�k
1963 gününden ba�lamak üzere sokaklarda
devriye yapmaya ba�lam��t�. Durumun ciddi-
yetini korumas� üzerine �ngiliz “Ortak Refah
�li�kileri” Bakan� Duncan Sandys 28 Aral�k
günü adaya gelmi� ve hemen “Siyasi �rtibat
Komitesi”ni (Political Liaison Committee -
PLC) kurarak iki halk aras�nda bir ate�kes
hatt� yarat�lmas� çal��malar�n� ba�latm��t�.
Söz konusu Siyasi �rtibat Komitesi, Bakan D.
Sandys, Tümgeneral P. Young, �ngiliz Hava
Kuv. Komt. Sir D. Barnett, �ngiliz Y. Komi-
seri, Türkiye ve Yunanistan Büyükelçileri,
K�br�s Türk ve Rum delegasyonu ve K�b-
r�s’taki Türk ve Yunan alay� komutanlar�n-
dan olu�mu�tu. Toplant� ba�lad�ktan sonra
Albay William Garbutt’un verdi�i harita üze-
rine çal���lmaya ba�lanm�� ve �stihbarat su-
bay� Albay Michael Perrett-Young’un
verdi�i silinebilir “Ye�il Ya�l� Kalem” ile de
müteaddit kereler “Ye�il Hat” çizilmi� ve ta-
raflardan birinin itiraz� ile silinerek de�i�tiril-
mi�ti.     

ARALIKSIZ 
12 SAAT TOPLANTI

Aral�ks�z 12 saat toplant� yapan komite, 28
Aral�k 1963 günü gece yar�s�na kadar çal��-
m�� ve en sonunda 29 Aral�k sabah� saat
04.00’de taraflar bir mutabakata vararak ha-
rita üzerinde son kez çizilen “Ye�il Hat”t�
kabul etmi�lerdi. Tümgeneral Peter Young
30 Aral�k 1963 Pazartesi günü sabah� bir
bas�n toplant�s� yap�lm�� ve Tümgeneral P.
Young “Ye�il Hat”t� resmen aç�klam��t�.
Özetle, K�br�s adas�n�n bölünmesi, Lefko�a
�ehrinin 30 Aral�k 1963 günü Türk ve Rum
bölgeleri olarak resmen, Siyasi �rtibat Komi-
tesi üyelerinin oy birli�i ile ald��� karar son-
ras�nda çizilen Ye�il Hat ile ba�lam��t�. 1
Ocak 1964 sabah� Dr. Faz�l Küçük ve Maka-
rios barikatlar�n kar��l�kl� olarak kald�r�lmas�
anla�mas�n� imzalam��lar. Rumlar barikatlar�
kald�rmay�nca da Ma�usa, Larnaka, Limasol,
Baf ve Girne �ehirleri de taraflar�n kurduklar�
barikatlarla Türk ve Rum bölgeleri olarak bö-
lünmü�tü. Ba�ta Anastasiadis olmak üzere,
sanki de bu gerçekleri bilmiyor pozlar�ndaki
Rum siyasilerin adan�n 1974 y�l�nda TSK’n�n
adaya ayak basmas�yla bölündü�ü iddialar�
gerçekten art�k çok gülünç olmakta ve Rum-
larla müzakereleri sürdürmenin hiçbir faydas�
olmayaca�� alg�s�n� yaratmakta insanlar�n be-
yinlerinde.

www.haberler.com 
sitesinden alınmı�tır…

‘ ’1990'lardan beri nüfusunun be�te birini kaybeden Bulgaris-
tan'ın, nüfusu en hızlı azalan ülke olması bekleniyor.

Bulgaristan neden nüfusu 
en hızlı azalan ülke oldu?

1990'lardan beri nüfusunun beşte
birini kaybeden Bulgaristan'ın,
nüfusu en hızlı azalan ülke ol-

ması bekleniyor. Peki geride kalanlar
için bunun nasıl etkileri var?
Bulgaristan'ın batısındaki Pernik'in
köylerinde eşine az rastlanır biriyle
karşılaşıyorum: Stoyan Evtimov. Onu
özel kılan geleneksel kıyafeti değil,
30'lu yaşlarında köyde yaşaması.
"Birlikte büyüdüğüm arkadaşlarımın
tümü çoktan buraları terk etti" diyor.
Çoğu genç Bulgar gibi, onlar da çalış-
mak için kentlere ve kasaba-
lara gitmişler.
Stoyan ise
köyde iş bu-
labildiği
için ken-
dini şanslı
hissediyor.
Grubuyla
geleneksel
müzik yapmanın
yanı sıra müzik festi-
valleri düzenliyor. Amacı düğün
müziğini ve köyü canlandırmak.
Ama o bile köy hayatını sürdürüle-
mez buluyor: 
"Ne bu köyde ne de çevre köylerde
evlenecek biri bulmak imkansız,
çünkü hiç genç yok. Birini bulmamın
tek yolu kente gitmek.
"Köyden ayrılmak benim için çok
üzücü ve zor olacak ama bir noktada

bunu yapmak zorundayım."
Kolektif çiftçilik sistemi bitince göç
hızlandı Bulgar köyleri on yıllardır
insansızlaşıyor. İkinci Dünya Sava-
şı'nın ardından ülkeyi yöneten komü-
nistler kolektif çiftçilik sistemini
getirmişti. Tarım işçileri yeni fabrika-
larda iş bulabiliyordu. Komünizmin
ardından 1989'da kolektif çiftçilik
sonlandı ve köyden kente göç hız-
landı. Çok sayıda Bulgar yalnızca
köylerini değil, ülkelerini de terk etti.
1989'da Bulgaristan'da neredeyse 9

milyon insan yaşıyordu. Bugün
ise 7 milyon civarında.

2050'de bu sayı-
nın 5,5 milyon-

dan az
olması bek-
leniyor.
Yüzyılın so-

nuna geldi-
ğimizde ise

nüfus bugünkü-
nün yarısı olabilir.

Dükkanlar, okullar, duraklar ka-
panıyor. Bu göçün nüfusu azaltan bir
etkisi daha var: Genç yetişkinler ül-
keyi terk ettiği için doğurganlık oranı
da düştü.

Köyde bir dükkan işleten Stefka, bu-

rada son bebeğin 10 yıl önce doğdu-
ğunu hatırlıyor. Küçük kız şimdi an-
nesiyle Kıbrıs'ta. Stefka'nın iki oğlu
da kente göç etmiş. Müşterilerinin
büyük çoğunluğu 60 yaşın üzerinde.
Raflarda çok fazla ürün yok, çünkü
fazla müşteri de yok. Bu yüzden dük-
kanı kapatmak zorunda kalabilece-
ğinden endişeleniyor. Dağın daha üst
kısımlarındaki köylerde dükkanlar
kapanmış durumda. Tıpkı okullar ve
otobüs durakları gibi. Kalotinsi kö-
yünde yaşayan 70 yaşındaki Boyan
"Bu köyde 600 kişi yaşardı. Şimdi 13
kişi kaldık. Bazıları mezarda, bazıları
kentlerde" diyor. Smirov Dol kö-
yünde Stanka Nine adıyla bilinen
Stanka Petrova, kıvrılarak ilerleyen
dağ yolunda oturmuş, sabırla bölge-
nin seyyar bakkalını bekliyor. "Bu
köyde doğdum ve buranın kalabalık
günlerini hatırlıyorum. Eğlenceli,
güzel bir hayattı. Gençler, yaşlılar…"
diyor ve şimdi seyyar bakkalı bekle-
diği yerin eskiden köydekilerin bulu-
şup dans ettiği yer olduğunu
anlatıyor: 
"Şimdi köyde kimse kalmadı, bu yüz-
den bugün böyle bir şeyin olması im-
kansız.
Örneğin bu sokak eskiden kalabalık
bir yerdi. Şimdi yalnızca ben yaşıyo-
rum."
Yalnız hissediyor mu? "Tabii ki yalnı-
zım. Çok zor" diyor gözlerinde yaşla.
Kalotinsi ve çevresine haftada üç gün
uğrayan bir seyyar bakkal var. Bak-
kalı orta yaşlı Atanas ve Lili Borisov
çifti işletiyor. Kamyonetlerinde ek-
mekten yoğurda, biradan sigaraya ve
hatta ilaçlara kadar her şey var. Kışın
dağ yolları karlarla kaplansa da 10
yıldır hiçbir seferi aksatmamışlar.
"Buralarda az insan yaşadığı için hep-
siyle arkadaşız, bu yüzden onlara eli-
mizden geldiğince yardımcı olmak
istiyoruz" diyor Lili. Köylüler tarafın-
dan çok sevildikleri aşikar olsa da Lili
müşteri sayılarının ve dolayısıyla kar-
larının sürekli olarak azaldığını söy-
lüyor: 
"Müşterilerimizi normalde bizi bekle-
dikleri yerde göremeyince endişeleni-
yoruz. Özellikle de kışın. "Bir
keresinde de buluşma noktasına gel-
diğimizde bir müşterimizin cesediyle
karşılaşmıştık."

Hükümet azalan nüfusa karşı doğum
oranını artırmak istiyor ve bunun için
çeşitli yöntemler deniyor. Bunların
arasında doğurganlık tedavisi mas-
raflarına destek olmak, çocuk bakımı
hizmeti ve mortgage desteği de bulu-
nuyor. Bir diğer teşvik ise diğer ülke-
lerde yaşayan etnik Bulgarların
ülkeye dönmesine yönelik. Ama etnik
Bulgarlar dışında kimseyi istemiyor-
lar. "Bulgaristan'ın eğitimsiz sığınma-
cılara ihtiyacı yok" diyor Bulgaristan
Başbakan Vekili Valeri Simeonov.
Kendisi, koalisyon hükümetinin par-

çası olan göçmen karşıtı Birleşik Yurt-
severler'in lideri.
Simenov'a göre Bulgar toplumu eği-
timli ve kalifiye göçmenleri de kabul
etmez: 
"Göçmenlerin farklı kültürleri, farklı
dinleri ve hatta farklı günlük alışkan-
lıkları var ve Tanrı'ya şükürler olsun
ki Bulgaristan Avrupa'ya yönelik göç-
men akınına karşı kendisini en iyi sa-
vunan ülkelerden biri oldu."
Simeonov, Bulgaristan'ın Türkiye sı-
nırına inşa etmekte olduğu 260 kilo-
metre uzunluğundaki dikenli telin
göçmenlerin cesaretini kırdığını söy-
lüyor.

Avrupa Komisyonu verilerine göre
Bulgaristan, Avrupa'ya son iki yılda
gelen göçmenlerin yalnızca 50'sini
kabul etti. Bulgar hükümetinin ülke-
nin nüfusunu artırmak için göçü ge-
çerli bir yöntem olarak görmediği
açık. Hükümetin Bulgar bebeklerin
sayısını artırmak için çok sayıda fikri
olsa da köylerdeki halk, siyasetçilerin
sözlerini eyleme geçirmediğini düşü-
nüyor. Dağlardan inmeden önce, nü-
fusu 600'den 13'e inen Kalotinsi
köyünden Boyan ile tekrardan karşı-
laşıyorum.
"Yüzüstü bırakıldık" diyor ve ekliyor:
"Herkes tarafından terk edildik, hem

yöneticiler hem de Tanrı tarafından. "Siya-
setçiler bizim için hiçbir şey yapmayacak.
Hepsi kendi çıkarlarının peşinde. İnsanları
umursamıyorlar, özellikle de köylerdeki
yaşlıları. Gençleri de umursamıyorlar
çünkü gençler artık yurt dışında. "Yani siya-
setçiler kimseyi umursamıyor ve Bulgar
devleti yok oluyor."
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'te Suriyeli savaş
mağdurları için "Bosna Hersek
Suriye Halkının Yanında" isimli

yardım kampanyası başlatıldı.
Saraybosna Müftülüğü ile Bosna
Hersek'te faaliyet gösteren Emmaus

Uluslararası Dayanışma Forumu,
Suriyeli savaş mağdurları için "Bosna
Hersek Suriye Halkının Yanında"
isimli yardım kampanyası başlattı.
www.dunyabulteni.net sitesine göre;
Emmaus tarafından ülke genelinde
birçok müftülüğün ardından
Saraybosna Müftülüğünde de başlatı-
lan kampanya kapsamında toplanan

yardımlar, İnsan Hak ve Hürriyetleri
(İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla
Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara
ulaştırılacak.

Başkent Saraybosna'da düzenlenen

basın toplantısıyla resmi olarak başla-
tılan kampanya, 30 Eylül'e kadar
sürecek. İHH Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Atalay, Suriye halkının 7 yıl-
dır büyük bir trajedi yaşadığını anım-
satarak "Suriye halkını, en iyi Bosna
halkı anlayabilir çünkü adeta
Suriye'de Bosna'nın kaderi yaşanıyor"
dedi. Saraybosna Müftüsü Enes
Ljevakovic de bugün başlatılan yar-
dım kampanyasıyla sonbahar ve kış
aylarını zor geçirecek Suriyeli sığın-
macılara yardım etmeyi hedefledikle-
ri anımsatarak "Hicri yılbaşıyla böyle
bir yardım kampanyası başlatıyoruz."
dedi. Ljevakovic, Saraybosna
Müftülüğüne bağlı tüm cami ve
cemaatlerin kampanyaya katılacağını
belirterek "Bizler dayanışmanın, zor
zamanlarda uzatılan yardım elinin ne
demek olduğunu çok iyi biliyoruz."
şeklinde konuştu. Emmaus
Uluslararası Dayanışma Forumundan
Elmedin Skrebo da gerek ülke gene-
lindeki müftülüklerle gerek tek başı-
na yürüttükleri yardım kampanyaları
kapsamında aralık ayından bu yana
Suriyelilere 936 ton yardım malzeme-
si ulaştırdıklarını kaydetti.

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. 

Bosna Hersek'te Suriyelilere
YARDIM KAMPANYASI

Saraybosna Müftülü�ü ile Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Emmaus
Uluslararas� Dayan��ma Forumu, Suriyeli sava� ma�durlar� için "Bosna

Hersek Suriye Halk�n�n Yan�nda" isimli yard�m kampanyas� ba�latt�

KORFU/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunan devlet 
demiryollar� sat�ld�

Makedonya’da i�
için Bulgaristan
uyru�una hücum

�imdiye kadar kaç
Makedonyal�n�n Bulgaristan
pasaportu ald���na dair net
bir veri bulunmasa da konu-
yu ara�t�ran gazeteciler, son
15 y�l içerisinde en az 50 bin
pasaportun bu �ekilde veril-

di�ini ileri sürüyor
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Tiran Platformuhayata geçirilmeye başlandı:
'Makedonya fiilen çift dilli bir ülke oluyor' Adını
açıklamak istemeyen Üsküplü bir vatandaş,

Sputnik’e verdiği demeçte şunları aktardı:  “Hukuk
fakültesini bitirdim fakat iş bulamıyorum.
Makedonya’nın dışında iş bulmak için Bulgaristan
kimlik belgeleri almayı düşünüyorum, çünkü velileri-
mizin fabrikada kazandıkları 200 euro ile aile planla-
ması yapmak mümkün değil. Birçok kişi pasaport
almayı başardı, umarım ben de başarırım.”

www.trsputniknews.com sitesinin haberine göre;
Sofya 10 yıldır eskiden ailesinde Bulgaristan kökenli
akrabalarının bulunduğunu kanıtlayan kişilere hız-
landırılmış prosedür ile pasaport veriyor. Üsküplü
vatandaşın aktardığı bilgilere göre pasaportlar yakla-
şık 2 yıl kadar beklenebiliyor, fakat son zamanlarda
ortaya çıkan ‘arabulucular’, birkaç bin Euro karşılı-
ğında prosedürü önemli ölçüde hızlandırıyor. Milli
kimliğini kaybettiğinin farkında olduğunu fakat tek
başına kimliğin karın doyurmadığını söyleyen
Makedonyalı, sözlerine şöyle devam etti:
“Bulgarların bize karşı neden bu kadar kibar oldukla-
rını biliyorum, çünkü bizi ulus olarak tanımıyorlar.
Kolay bir şey değil, fakat Makedonya’nın her azman
kalbimde olacağı ve onu benden kiç kimsenin alama-
yacağı düşüncesiyle kendimi teselli ediyorum. Fakat
Bulgaristan pasaportu aldığım zaman kendi ülkemde
yabancı olacağımı da biliyorum.” Şimdiye kadar kaç
Makedonyalının Bulgaristan pasaportu aldığına dair
net bir veri bulunmasa da konuyu araştıran gazeteci-
ler, son 15 yıl içerisinde en az 50 bin pasaportun bu
şekilde verildiğini ileri sürüyor. Bulgaristan pasapor-
tunu alan her kişi, Bulgarcayı kendi dili olarak kabul
ettiğini gösteren belgeye imza atıyor. 10 dakika kadar
süren mülakatta ise genel olarak Bulgaristan’da kut-
lanan milli bayramlar ve hükümet yetkililerinin adla-
rı, ayrıca 'Neden Bulgaristan vatandaşı olmak istiyor-
sunuz?' gibi sıradan sorular soruluyor.
Makedonyalıların geçtiğimiz yüzyıl boyunca
Yunanlaştırılmış Bulgarlar değil de kendi dilleri olan
bağımsız bir ulus olduklarını kanıtlamak için pek çok
çaba harcamış olmaları ise kaderin bir cilvesi.
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OSLO/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Nogay Türkleri Uluslararası
Futbol Şampiyonası'nın 3.sü
Norveç'in başkenti Oslo'da

düzenlendi. 7 ülkenin katıldığı şam-
piyonada Rusya Federasyonu'ndan
katılan Nogay-El takımı Şapten şam-
piyon oldu. Norveç'in başkenti Os-
lo'da bu yıl 3.sü düzenlenen ve 7 ayrı
ülkede yaşayan Nogay Türkleri'nin
şampiyon takımlarının katıldığı,
Nogay Türkleri Uluslararası Futbol
Şampiyonası'nın bu yılki galibi
Rusya Federasyonu'ndan şampiyo-
naya katılan Şapten spor kulübü
oldu. www.haberler.com sitesine
göre; ilki 2015 yılında Moskova'da
ikincisi, 2016 yılında Ankara'da dü-
zenlenen şampiyonaya bu yıl Rusya
Federasyonu, Türkiye, Almanya,
Hollanda, Norveç, Romanya ve İs-
veç'te yaşayan Nogay Türkleri futbol
takımları katıldı. Çekişmeli maçların
yapıldığı şampiyonada Şapten ile
Hollanda'da yaşayan Nogay Türkle-
ri’nin takımı Akın Spor final maçı oy-
nadı. Şapten, Akın Sporu 1-0 yenerek
bu yılki turnuvada şampiyonluğunu
ilan eden taraf oldu.Turnuvada Hol-
landa' dan katılan Akın Spor ikinci,
Norveç Nogayları ise 3. oldu. Türki-
ye'de 12 takımın katıldığı Nogay
Türkleri Futbol Turnuvası'nda zorlu
mücadelelerle şampiyon olan Nogay
Han Spor, uluslararası turnuvada
Türkiye'yi temsil etmeye hak kazan-
mıştı. Ancak Norveç yetkililerinin ta-
kıma vize vermemesi nedeniyle
Türkiye ekibi turnuvaya katılamadı.

Nogay Türkleri 
Uluslararas� Futbol
�ampiyonas� Oslo’da 

BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İnegöl Belediyespor Voleybol Takımı, ta-
rihi bir başarıya imza atarak Balkan Cup
şampiyonu oldu. Bu şampiyonluk Tu-

runcu Lacivertli ekibin Avrupa'ya uzanma-
sını da sağladı. İnegöl Belediyespor 2018
CEV Challenge Cup'a ikinci turdan katılma
hakkı elde etti. www.haberler.com sitesine
göre; Voleybolda Efeler Ligi'nde mücadele
eden İnegöl Belediyespor, 2016-2017 sezo-
nunda ligde elde ettiği başarının sonu-
cunda Balkan Kupasına katılmaya hak

kazanmıştı. 16-17 Eylül tarihlerinde İne-
göl'de düzenlenen Balkan Cup'ın zorlu mü-
sabakaları sonucunda Turuncu Lacivertli
temsilcimiz kupanın sahibi oldu. İnegöl Be-
lediyespor'un yanı sıra CSM Bucuresti (Ro-
manya), OK Radnik (Bosna-Hersek) ve
Jedinstvo (Sırbistan) ekiplerinin yer aldığı
Balkan Cup'ta İnegöl Belediye gösterdiği
mücadele sonucunda tarihi bir başarıya
imza atarak Balkan Kupasının sahibi oldu.
2017 Balkan Kupası'nın final maçında tem-
silcimiz, Romanya temsilcisi CSM Bükreş'i
3-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı
ve 2018 CEV Challenge Kupası'na ikinci
turdan katılma hakkı elde etti.

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

KOSOVA’DA BUNJAKU DÖNEM� SONA ER�YOR

�NEGÖL BELED�YESPOR 
Balkan Cup �ampiyonu

�negöl Belediyespor Voleybol Tak�m�, tarihi bir
ba�ar�ya imza atarak Balkan Cup �ampiyonu oldu


