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AB, KIBRIS 
RUM KES�M� 
VE TÜRK�YE

Ata ATUN

KOSOVA SA�LIK
BAKANI’NDAN 
T�KA'YA ÖVGÜ

¥ TÜRK ��birli�i ve Koordinasyon
Ajans� Ba�kanl���n�n (T�KA), Kosova
Üniversite Klinikleri Merkezi’ne
(QKUK) yapt�rd��� Yo�un Bak�m
Ünitesini gezen Kosova Sa�l�k
Bakan� Uran �smailli, T�KA’n�n çal��-
malar�na övgüde bulundu. Yak�n
bir tarihte hizmete girmesi bekle-
nen yo�un bak�m ünitesini, Kosova
Sa�l�k Bakan� Uran �smailli, T�KA
Kosova Koordinatörü Burak Ceran
ve QKUK geçici genel Müdürü Dr.
Basri Sejdiu'nun beraberinde ince-
ledi. 4’te

ÜSKÜP’TE,
BALKAN EKONOM�

Z�RVES�
¥ MAKEDONYA'n�n ba�kenti
Üsküp'te bu y�l 6'nc�s� düzenlenen
Güneydo�u Avrupa �� Adamlar�
Zirvesi "Summit 100", Makedonya
Ba�bakan� Zoran Zaev, Arnavutluk
Ba�bakan� Edi Rama, Karada�
Ba�bakan� Dusko Markovic ve Bosna
Hersek Bakanlar Konseyi Ba�kan�
Denis Zvizdic'in kat�ld��� "Bölge
Küresel Pazarda Rekabet Edebilir
mi?" konulu panel ile sona erdi. 5’te

BA�KENT Saraybosna'daki Kovaçi
�ehitli�i'nde düzenlenen törene, merhu-
mun o�lu Bakir �zzetbegoviç'in yanı sıra
Türkiye'den gelen ve aralarında milletve-
killeri ve belediye ba�kanlarının da oldu�u
heyet de katıldı. Bosna Hersek'e ba�ımsız-
lık yolunda önderlik eden ve derin bilgi

birikimi dolayısıyla "Bilge Kral" olarak da
anılan Aliya'nın kabri ba�ındaki törene
katılanlar, dua edip kabre çiçek bıraktı.
Babası Aliya'nın ülkede barı�ın sa�lanması
için elinden gelen tüm mücadeleyi verdi�i-
ni söyleyen Bakir �zzetbegoviç, Aliya'nın
ölmeden önce son görü�tü�ü ki�iler ara-

sında Cumhurba�kanı Recep Tayyip
Erdo�an'ın da oldu�unu hatırlatarak,
"Aliya, Erdo�an'daki lider olma gücünü
gördü ve Bosna Hersek'i ona emanet etti.
Erdo�an'ın da bu emaneti büyük bir özen-
le korudu�unu dü�ünüyorum. Türkiye her
alanda bize destek sa�lıyor" dedi.

Ba�ımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurba�kanı merhum Aliya
�zzetbegoviç'in vefatının 14. yıl dönümünde, ba�kent Saraybosna'daki

Kovaçi �ehitli�i'nde bulunan kabri ba�ında anma töreni düzenlendi

¥ BULGAR�STAN Ba�bakan�
Boyko Borisov, �stanbul’daki
Bulgar Kilisesi’nin restorasyonu
için Cumhurba�kan� Recep Tayyip
Erdo�an’a te�ekkür etti. 10’da

Aliya, Bosna Hersek’i
Erdoğan’a emanet etti

10’da

H�rvatistan'da "Türk Kahvesi Festivali"H�rvatistan'da "Türk Kahvesi Festivali"H�rvatistan'da "Türk Kahvesi Festivali"
HIRVAT�STAN'�n ba�kenti
Zagreb'de, "Türk Kahvesi
Festivali" yap�ld�. Zagreb
Yunus Emre Enstitüsü
(YEE) taraf�ndan organize
edilen festivalin aç�l��� Türk

kahvesi konulu resim sergi-
siyle yap�l�rken, sergiyi ziya-
ret edenlere Türk kahvesi ve
lokum ikram edildi. Zagreb
YEE Müdürü Nurullah
Yava�, festivalin Türk kah-

vesinin yap�m� ve tad�m�n�
tan�tmak amac�yla düzenle-
di�ini ifade ederek, Türk
kahvesi gelene�inin uzun y�l-
lar devam etmesi temenni-
sinde bulundu. 3’te

¥ ARNAVUT �ttifak� ile BESA ba�-
kanlar�n�n görü�mesinin ard�n-
dan iki partinin genel sekreteri
düzenledi�i bir bas�n toplant�s�
ile resmen aç�klad�. Makedon-
ya'daki BESA Hareketi genel
sekreteri Afrim Ga�i, halk�n BESA
Hareketi ile Arnavut �ttifak� ara-
s�nda i�birli�inden yana uzun bir
süre bekledi�ini söyledi.

Makedonya’da
Arnavut ittifakı-

BESA koalisyonu

5’te
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H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Balkan derneklerinin baş-
kanları Bucasporlu futbolcu ve
yöneticileri ziyaret ederek destek

verdi. İzmir Balkan Dernekleri Fede-
rasyon Başkanı Vahap Savaşan, Gül-
tepe Makedonya Göçmen Dernekleri
Başkanı Birol Özkardeşler ve Buca
Rumeli Balkan Göçmen Derneği Baş-
kanı İzzet Atan’ın ziyareti futbolcu-
lara moral oldu. Balkanların gözde
tatlısı Tiriliçe’nin ikram edildiği bu-

luşmada Bucaspor’un eski günlerine
kavuşturulması için güçbirliği kararı
alındı. Bir dönem liglerin korkulu ta-
kımı olan Bucaspor’a tüm İzmirlile-
rin sahip çıkması gerektiğini dile
getiren dernek başkanları yaptıkları
ortak açıklamada şu görüşe yer ver-
diler: “Bucaspor'un altyapısı hala çok
sağlam ve gençlere çok önem verili-
yor.  Bucaspor’dan Türk futboluna
birçok değer kazandırıldı. İzmirlile-
rin sahip çıkmasıyla Bucaspor tekrar
eski günlerine kavuşacak. Gün bir-
likte hareket etme günü.”

Bucaspor'a Balkan morali

Posta ve Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi (PTT A.�.) ile Türkiye Filateli Dernekleri
Federasyonu i�birli�iyle “Ankara 2017 Milli Pul Sergisi” düzenlendi
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Türk filatelisinin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve
yeni koleksiyonerler yetişmesine katkı sağlan-
masını amaçlayan serginin açılışı 19 Ekim

2017 tarihinde CerModern’de gerçekleştirildi.
Birbirinden değerli koleksiyonların yer al-
dığı etkinlik on gün boyunca ziyaret edi-
lebilecek. Ankara 2017 Milli Pul
Sergisi’nin açılış konuşmalarını Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyü-
rek, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile
Türkiye Filateli Dernekleri Federas-
yonu Başkanı M. Ziya Ağaoğulları ger-
çekleştirdi. Bakan Yardımcısı Yüksel
Coşkunyürek, bu yıl 23’üncüsü düzenlenen
Milli Pul Sergisi’nin filateli alanında ülkemizin
en kıymetli faaliyetleri arasında yer aldığını belirte-

rek, “Bu özel ve anlamlı sergiler, ziyaretçilere ilgi çe-
kici koleksiyonlar sunması ve pullar aracılığıyla pek
çok bilgi vermesi bakımından büyük önem arz edi-
yor. Ayrıca, yeni pul koleksiyoncularının doğmasına
vesile olması bu organizasyonu daha da anlamlı kılı-

yor” dedi. Yüksel Coşkunyürek, Türkiye’nin
gurur kaynağı kuruluşlarından PTT’nin 23

Ekim 2017 tarihinde 177 yaşına gireceğini
hatırlatarak, “Bugün PTT’miz posta,
kargo, lojistik, bankacılık, sigortacılık,
elektronik ticaret gibi pek çok sektörde
hizmet veriyor. Kurumumuz, Türk fi-
latelisinin gelişme kaydetmesi ve yeni
koleksiyoncuların yetişmesi adına da
büyük çaba sarf ediyor. Ankara 2017

Milli Pul Sergisi, bu çabanın önemli gös-
tergelerinden biridir” diye konuştu.

PTT’nin son 15 yıldaki atılımlarına işaret
eden Bakan Yardımcısı Coşkunyürek, Şirket’in

ulusal ve uluslararası başarılarına değindi.

HER GÜN YEN� B�R 
BA�ARIYA �MZA ATIYORUZ
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Pazarlamadaki me�-
hur �apka hikâye-
sini pek çok ki�i

bilir. Hat�rlatmak bab�n-
dan tekrar yazmak iste-
rim:  Bir �apka firmas� iki
pazarlamac�s�n� Afrika’ya
gönderir. Pazarlamac�lar-
dan biri Afrika’ya gider
gitmez �irketine bir tel-
graf çeker. “Afrika’da kimse
�apka giymiyor, burada sat��
yapamam, ilk uçakla geri dö-
nüyorum”  Di�er pazarlamac�
ise tam tersine dü�ünmektedir.
�irket merkezine �öyle bir tel-
graf çeker: “Afrika’da kimse
�apka giymiyor. Burada �apka
satacak çok insan var. Afri-
ka’da kal�yorum.” A��rl�kl�
olarak Balkan muhacirlerinin
ikamet etti�i ba�ta �zmir olmak
üzere, Trakya bölgesi ve Bat�
k�y� bölgelerinde AK Parti’nin
ikinci parti olmas� oldukça il-
ginç ve paradoksal sosyolojik
bir durumdur. Zira Balkan göç-
lerinin ya�and��� Bulgaristan
ve eski Yugoslavya (Bosna,
Karada�,  Kosova, Make-
donya) gibi yerler bugünkü sol
düzenin ikiz karde�i Sosyalist
veya Komünist düzenle yöneti-
liyorlard�. Sosyalist ve Komü-
nist yönetimler Balkan
muhacirlerinin s�k�nt� çekti�i
düzenlerdi. Di�er yandan Bal-
kan muhacirleri için önemli
olan vatan sevgisi de oldukça
dikkat çeken bir konudur. Zira
göç etmek zorunda olduklar�
Balkanlardan sonra Anadolu
topraklar� onlar için art�k asla
terk edemeyecekleri ve de�e-
rini çok iyi bildikleri son va-
tanlar�yd�. Dolay�s�yla bu
vatana hizmet onlar için son
derece kutsal bir davran��t�r.
Bu durumda Balkan muhacir-
lerinin solcu olmayan ve va-
tana hizmet eden siyasi
çal��malar� desteklemeleri bek-
lenir. Ülke içinde yollar, köp-
rüler ve tüneller yapan, milli
geliri art�ran, IMF’ye borcu
ödeyen, ekonomik büyümeyi
gerçekle�tirerek hizmet veren
hükümete destek vermeleri
beklenir. Temayül böyledir.

BALKANLAR’A H�ZMET
VEREN KURUMLAR

Di�er yandan ba�ta Balkanlar
olmak üzere yurtd���nda faali-
yette olan T�KA, Yunus Emre
Enstitüsü, Yurtd��� Türkler
Ba�kanl���, Maarif Vakf�,
TRT, Anadolu Ajans�, Diyanet
��leri Ba�kanl��� ve D��i�leri
Bakanl��� gibi devlet kurumla-
r�n�n sürekli hizmet vermesi
gurur kayna��m�zd�r. Bu çal��-
malar�n da iç siyasette Balkan

muhacirlerini olumlu etkile-
mesi beklenir. Tersi olmas� du-
rumunda sebeplerinin
ara�t�r�lmas�n� gerektirir. Örne-
�in Balkanlara her gitti�inde
muhte�em bir sevgi seliyle kar-
��lanan ve payla��lamayan
Say�n Cumhurba�kan�m�z�n,
Türkiye’de Balkan muhacirle-
rinin ya�ad��� baz� illerde farkl�
tepkilere muhatap olmas� kabul
edilemez. Daha önce Güney-
do�u çözüm süreci döneminde
yazm��t�m. Siyasetin bat�
çözüm süreci de olmal�d�r
diye. Amerika’y� tekrar ke�fet-
meye gerek yok. ��te çok kla-
sik ve bilinen maddeler.
Balkan muhacirlerini kazan-
mak için onlar� iç siyasette ve
d�� siyasette de�erlendirmeniz
faydal� olacakt�r. �ç siyasette
nüfuslar�n� kalabal�k oldu�u
yerlerde, mesela �zmir’in Bor-
nova, Buca, Kar��yaka, Çe�me,
ya da �stanbul’un Eyüp, Bay-
rampa�a, Zeytinburnu, Gazios-
manpa�a gibi ilçelerinde parti
te�kilatlar�nda yönetici, Bele-
diye Ba�kan� aday� ve meclis
üyesi aday� olarak, ya da kala-
bal�k olduklar� yerlerin ille-
rinde milletvekili aday� olarak
de�erlendirmek gibi. D�� poli-
tikada ise T�KA, Yunus Emre
Enstitüsü, D��i�leri Bakanl���
gibi kurumlarda Balkan dille-
rini bilen, Balkan insanlar�n�n
örf ve adetlerini, sosyolojik
davran��lar�n� tan�yan ve on-
lara adapte olabilecek, Balkan
insan� ile ileti�im kurabilecek
özellikle Balkan muhacirleri-
nin görevlendirilmesi.  Bizim
burada ortaya koydu�umuz bir
tecrübe tespitidir. Do�ru ya da
yanl�� �eklinde bir yorum ya-
pabilirsiniz. Ya da bu reçeteyi
maliyetli bulabilirsiniz. Gerek-
siz bulmaman�z d���nda sorun
yok. Balkan muhacirlerinin
yo�un olarak ya�ad�klar� yer-
lerden ümidinizi kesmeyin.
Buralara gidip tabiri caizse
�apka satmay� hedefleyin.
�apkan�z sizin verdi�iniz o çok
güzelim hizmetler gibi ��k ve
sempatik olabilir. Tüm yapt�k-
lar�n�z da do�ru olabilir. Ama
pazarlamac�n�z�n da do�ru ter-
cih olmas� �artt�r. Hepsi do�ru
oldu�unda Osmanl�’n�n o
güzel ifadesiyle ‘Nur Ala Nur’
olacakt�r.

23 Ekim 2017
Pazartesi 3Balkan Haberleri

Rifat SA�T

BALKAN 
MUHAC�RLER�N� 

KAZANMAK
rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

BİLGE KRAL' ALİYA, 
kabri başında anıldı
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bağımsız Bosna Hersek'in
ilk cumhurbaşkanı mer-
hum Aliya İzzetbegoviç,

vefatının 14. yıl dönümünde me-
zarı başında anıldı. Başkent Sa-
raybosna'daki Kovaçi
Şehitliği'nde düzenlenen törene,
merhumun oğlu Bakir İzzetbe-
goviç'in yanı sıra Türkiye'den
gelen ve aralarında milletvekil-
leri ve belediye başkanlarının da

olduğu heyet de katıldı. Bosna
Hersek'e bağımsızlık yolunda
önderlik eden ve derin bilgi biri-
kimi dolayısıyla "Bilge Kral" ola-
rak da anılan Aliya'nın kabri
başındaki törene katılanlar, dua
edip kabre çiçek bıraktı. Bosna
Hersek Devlet Başkanlığı Konse-
yinin Boşnak üyesi Bakir İzzet-
begoviç, Aliya'nın bıraktığı
mirasın ilk günkü gibi canlı ol-
duğunu vurgulayarak, "Ölümü-
nün üzerinden 14 yıl geçmesine
rağmen hala anısına belgesel,

dizi ve filmler çekiliyor. Tüm
bunlar, onun buradaki mevcudi-
yetinin büyük bir kanıtı." ifadele-
rini kullandı.

Babası Aliya'nın ülkede barışın
sağlanması için elinden gelen
tüm mücadeleyi verdiğini söyle-
yen İzzetbegoviç, babasının savaş
zamanında (1992-1995) dahi ada-

letin sağlanması için çabaladığını
ifade etti.
www.dunyabulteni.net’e göre: İz-
zetbegoviç, Aliya'nın ölmeden
önce son görüştüğü kişiler ara-
sında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın da olduğunu
hatırlatarak, "Aliya, Erdoğan'daki
lider olma gücünü gördü ve
Bosna Hersek'i ona emanet etti.
Erdoğan'ın da bu emaneti büyük
bir özenle koruduğunu düşünü-
yorum. Türkiye her alanda bize
destek sağlıyor." dedi.

Ba��ms�z Bosna Hersek'in ilk cumhurba�kan� merhum Aliya �zzetbe-
goviç'in vefat�n�n 14. y�l dönümünde, ba�kent Saraybosna'daki Ko-
vaçi �ehitli�i'nde bulunan kabri ba��nda anma töreni düzenlendi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye ile Bosna Hersek
arasında bilimsel ve
yasal metroloji ala-

nında iş birliğini geliştirmek
amacıyla mutabakat zaptı
imzalandı. www.timebal-
kan.com sitesine göre;: Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğından yapılan açıklamaya
göre, bakanlık, yasal metro-
loji alanındaki çalışmaları
uluslararası düzeyde devam
ettiriyor. Bu kapsamda Sa-
raybosna’da bilimsel ve yasal
metroloji alanında iş birliğini
geliştirmek amacıyla muta-
bakat zaptı imzalandı. Muta-
bakat zaptına Türkiye adına

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Metroloji ve Stan-
dardizasyon Genel Müdürü
Necip Camuşcu ile TÜBİ-
TAK UME Müdürü Mustafa
Çetintaş, Bosna Hersek adına
ise Metroloji Enstitüsü
(IMBIH) Müdürü Zijad Dze-
mic imza koydu. Açıklamaya
göre yasal metroloji alanında
işbirliği yapılacak konular
şöyle:
“İnovasyon ve Araştırma için
Avrupa Metroloji Programı
projeleri kapsamında; yasal
metroloji alanında gelişme-
lere yol açabilecek potansiyel
araştırma projelerine, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğının katılımı sağlanacak.
Bosna Hersek Metroloji Ens-

titüsü, ürünlerini Türkiye ve
Avrupa Birliği pazarına arz
edecek ölçü aletleri üreticile-
rine Türkiye’deki onaylan-
mış kuruluşların kapasiteleri
hakkında tanıtım yapacak.
Bosna Hersek Metroloji Ens-
titüsü ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, yasal
metroloji alanındaki mev-
zuatı ve deneyimlerini birbi-
riyle paylaşacak, Ölçüm
fonksiyonu olan tıbbi cihaz-
lar ve çevrenin korunmasına
ilişkin cihazların doğrulan-
ması konularında Bosna Her-
sek Metroloji Enstitüsü,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına uygulamalar ve
prosedürler konusunda des-
tek verecek.”

Metrolojide Bosna 
Hersek ile i�birli�i

ZAGREB
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Hırvatistan'ın başkenti
Zagreb'de, "Türk Kah-
vesi Festivali" yapıldı.

Zagreb Yunus Emre Enstitüsü
(YEE) tarafından organize edi-
len festivalin açılışı Türk kah-
vesi konulu resim sergisiyle
yapılırken, sergiyi ziyaret
edenlere Türk kahvesi ve
lokum ikram edildi. www.ha-
berler.com sitesinden alınan
bilgilere göre; Zagreb YEE Mü-
dürü Nurullah Yavaş, festivalin

Türk kahvesinin yapımı ve ta-
dımını tanıtmak amacıyla dü-
zenlediğini ifade ederek, Türk
kahvesi geleneğinin uzun yıllar
devam etmesi temennisinde
bulundu. Festival kapsamında
Kolektif İstanbul müzik grubu
konser verirken, Türk Kahvesi
Kültürü ve Araştırmaları Der-
neği Başkan Yardımcısı Osman
Serim'in katılımıyla Zagrebli-
lere Türk kahvesinin hikayesi
anlatıldı. Festivalde ayrıca, yö-
netmenliğini Aydan Önder ve
Ali Özbora'nın yaptığı "Bir Fin-
can Kahve İçin" isimli belgesel
film de gösterildi.

ZAGREB’TE ‘TÜRK 
KAHVES� FEST�VAL�’

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk
eski �çi�leri
Bakanı’na
tutuklama

istemi
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MAMU�A
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'da 1 ay süren seçim kam-
panyası ardından gerçekleşen
yerel seçimlerde Kosova'nın tek

Türk belediyesi olan Mamuşa Belediyesi
başkanlığını Türkiye'de eğitimini ta-
mamlayan Abdühadi Krasniç kazandı.
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP)
ve Kosova Türk Adalet Partisi'nin
(KTAP) yarıştığı sandıklardan, KDTP
adayı Abdülhadi Krasniç sandıktan za-
ferle çıkarken, 2 dönemdir Mamuşa Bele-
diyesi Başkanlığı yapan KTAP Genel
Başkanı Arif Bütüç ise yeterli çoğunluğu
sağlayamadı. www.haberler.com’a göre;
DHA'ya konuşan yeni belediye başkanı
Abdülhadi Ktasniç, oy kullanan ve kul-
lanmayan herkese teşekkür ederek, 'Bun-
dan böyle hiçbir ayrım gözetmeksizin
herkese açık olacağız. İster eğitim, ister
sağlıkta verdiğimiz sözleri yerine getir-
mek için çaba sarfedeceğiz' dedi. Öte
yandan, Prizren'de bir oy pusulasına
'AKP' ve 'Recep Tayyip Erdoğan' yazan
seçmen, oyunu Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a kullandı.

Kosova'da 
sand�ktan Türk

Belediye 
Ba�kan� ç�kt�
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığının (TİKA), Ko-
sova Üniversite Klinikleri Merke-

zi'ne (QKUK) yaptırdığı Yoğun Bakım
Ünitesini gezen Kosova Sağlık Bakanı
Uran İsmailli, TİKA'nın çalışmalarına
övgüde bulundu.  www.haberler.com’a
göre; Türk İşbirliği ve Koordinasyon

Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'da
sağlık alanındaki hizmetlere yeni bir
kalite kazandıracak projeyi hayata geçi-
riyor. TİKA, Priştine Devlet Hastanesi
olarak bilinen Kosova Üniversite Kli-
nikleri Merkezi'ne (QKUK) yaptırdığı
ve tamamlamak üzere olduğu son de-
rece modern ve donanımlı Yoğun
Bakım Ünitesi, hastanede hissedilen
büyük eksiği giderecek. Yakın bir ta-

rihte hizmete girmesi beklenen yoğun
bakım ünitesini, Kosova Sağlık Bakanı
Uran İsmailli, TİKA Kosova Koordina-
törü Burak Ceran ve QKUK geçici
genel Müdürü Dr. Basri Sejdiu'nun be-
raberinde inceledi. TİKA'nın bu proje-
sini öven Bakan İsmailli, Kosova
sağlığının, TİKA'nın bu ve buna benzer
projelere büyük ihtiyaç duyduğunu, bu
projelerin QKUK'da sunulan hizmet

kapasitesini arttırdığını vurguladı. İn-
celeme sırasında TİKA Kosova Koordi-
natörü Burak Ceran, Sağlık Bakanı
Uran İsmailli'ye, Yoğun Bakım Ünite-
si'nin son evreye giren çalışmalar hak-
kında bilgi verdi. Bakan İsmailli'ye,
Yoğun Bakım Ünitesi'ne cihaz ve ekip-
manların geldiği konusunda bilgi vere-
rek, projenin sona doğru yaklaştığı
belirtildi.
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Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin 21.sinin ça-
lışmaları çerçevesinde Dr. Akkan Suver,
Şamil Ayrım ve İbrahim Aksoy’dan

oluşan Marmara Grubu Vakfı heyeti Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim Thaci’nin misafiri ola-
rak Kosova’yı ziyaret ettiler. Görüşmeler sıra-
sında Dr. Akkan Suver Kosova
Cumhurbaşkanı Thaci’yi gelecek yıl gerçekle-
şecek 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne davet
ederek konu ile ilgili daha geniş bilgi sundu.
Daha sonra Marmara Grubu Vakfı heyete Ko-
sova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar’ı
ve Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi
Kıvılcım Kılıç da makamlarında ziyaret ederek
21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne davet edip,
karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. 

Thaci Marmara Grubu
Vakf�’n� kabul etti 

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından
Kosova’nın başkenti Priştine’deki
Türkiye-Kosova Dostluk Parkı’nın
onarımı tamamlanarak hizmete su-
nuldu. www.milliyet.com.tr sitesine
göre; Priştine halkının hizmetindeki
dört park alanından biri olan ve sü-
rekli ziyaret edilen şehir parkı, TİKA
tarafından onarıldı. Onarım çalışma-
ları kapsamındaki parkın oyun alan-
larının yenilenmesi ve çevre
düzenlemesi çalışmaları tamamlandı.
Yenilenen oyun alanına da “Türkiye-
Kosova Dostluk Parkı” ismi verilerek
çocukların hizmetine sunuldu. Par-
kın açılış törenine Türkiye’nin Priş-
tine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç,
Priştine Belediye Başkanı Shpend
Ahmeti ile ülkedeki Türk kurum ve

kuruluş temsilcilerinin yanı sıra çok
sayıda kişi katıldı. Açılışta konuşan
Kılıç, "En başta çocuklarımıza, genç-
lerimize olmak üzere bura-
daki tüm Kosovalı
dostlarımıza arma-
ğan olarak bıraka-
cağımız bu güzel
parkın, iki ülke
ve halkları ara-
sındaki sarsılmaz
dostluğu çok daha
pekiştireceğine ve
bizim ebedi dostluğumuz
için kalıcı bir sembol olacağına inanı-
yoruz. Bizler Türkiye olarak dün ve
bugün olduğu gibi gelecekte de siz
Kosovalı dostlarımızın her alanda ya-
nında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Priştine Belediye Başkanı Shpend
Ahmeti ise "Priştine’de gerçekleştiri-
len bu proje ile ilk defa engelli çocuk-

lara da oyun imkanı sağlanması biz-
ler açısından çok önemli. Ayrıca
TİKA ile Priştine’de gerçekleştir-

mekte olduğumuz birkaç proje
daha var ve buradan

Priştine halkı adına
TİKA’ya ve Türkiye
Hükümetine son-
suz teşekkürlerimi
iletiyorum" ifadele-

rini kullandı. Priş-
tine Belediyesi ile

TİKA arasında bu yıl
gerçekleştirilen görüşmeler

kapsamında şehirdeki sosyal altyapı-
ların iyileştirilmesine öncelik verile-
rek Priştine şehir parkında çocuklara
yönelik şartların iyileştirilmesi ama-
cıyla çalışmalar başlatılmıştı. Projenin
tamamlanmasıyla Priştine’ye engelli
çocukların da yararlanabileceği bir
oyun parkı kazandırıldı.

Türkiye-Kosova Dostluk
Parkı H�ZMETE AÇILDI
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“Rumlar�n gayeleri K�br�s Türklü�ünün
Anavatan’�ndan tamamen ay�rmak, bütün
alakas�n� kesmek, böylece onu pençeleri
aras�na alarak kendi milli gayelerine mani
olabilecek bütün engelleri ortadan kald�r-
makt�r. Milli gaye dedikleri de -  �üphe
yoktur ki - enosis de�il midir? Bu basit
insanlar�n burunlar�n�n ucunu göremeye-
cek kadar miyopla�mas� ne kadar hazin-
dir!” 1968

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Birle�ik Amerika Devletlerinin ba-
��na Donald Trump’un seçilmesi
ile dünyam�z yeni sava�lara do�ru

evrilmektedir. Kimin cebinin kimin elinde
oldu�u bu ortamda yap�labilecekler bile
konu�ulam�yor. Geçti�imiz günlerde Su-
riye’de suçsuz insanlar� hedef alan kimya-
sal sald�r�y� kimin yapt��� konusu
kar��l�kl� suçlamalara dönü�mü� durum-
dad�r. Ya�ananlar, kimyasal bilmece ola-
rak tan�mlayaca��m�z Saddam’�n
kimyasal silahlar�n� ça�r��t�r�r noktaya
do�ru ko�ar ad�m gidiyor. Sonucunu da
birlikte ya�ayaca��z. Rusya Ortado�u’da
eline geçirdi�i zemini kaybetmemek için
olanca gücü ile bölgeye aban�yor. Kuzey
Kore’nin ise dünyaya meydan okurcas�na
yapt��� nükleer bomba denemeleri Ameri-
ka’n�n tepkisini çekiyor. Buna kar��n
Kuzey Kore, kurucu liderinin 105. do�um
günü (Güne� Günü)kutlamalar� s�ras�nda
uzun menzilli füzelerini sergiliyordu. Bu
nedenle bölge ve dünya dengeleri sürekli
olarak de�i�iyor. Suriye’de Esad’�n gele-
ce�i konusunda çeli�kili aç�klamalar yap�-
l�yor olmas� bölgedeki sava��n daha uzun
süre devam edece�inin de göstergesi olu-
yor. Bunlar ya�an�rken bir araya gelen
Amerika – �ngiltere – Almanya – �talya –
Fransa – Kanada ve Japonya’n�n yan� s�ra
Türkiye – Suudi Arabistan – Birle�ik
Arap Emirlikleri – Ürdün ve Katar’�n da
bir araya gelmesi ile olu�an yap� Rus-
ya’ya bölgedeki konumu için sert uyar�da
bulunmakla yetiniyordu. Yap�lan bu uya-
r�y� Putin, “s�k�ld�m k�zlar” diye yan�t ve-
rerek bildi�ini okumaya devam
edece�inin de ipinin ucunu verece�ini
söylemi� oluyordu. 

ENOS�S AÇMAZI

Dünya bu kadar yo�un gündem içinde bo-
�u�urken K�br�s konusu dünya günde-
minde s�ralamaya bile giremiyor. Buna
kar��n adadaki uyu�mazl��� “ben çöze-
rim” diyenler �srar üstüne �srar ediyorlar.
Ya�anan son Enosis açmaz�ndan sonra
fazladan bir �eyin de�i�medi�i inanc�nda
oldu�umuzu kaydetmek istiyoruz. Ak�n-
c�’n�n bu söylemle ortal�klara ç�kt��� gün-
lerden bu yana fazladan bir ilerlemenin
olmad���n�n da bilincindeyiz. Dilemi� ol-
du�u sonucu alamam�� veya alamayacak
olmas� da dünyan�n sonu olmayacakt�r.
Aç�k yürekle ortaya ç�karak ya�ad�klar�
s�k�nt�lar� anlatmas� sonras�nda K�br�s
Türkleri de rahatlam�� olacakt�r. Hiç
kimse bo�az�na sar�larak bu i�i neden çö-
zemedin demeyecektir. Rum siyasetçiler
aras�nda sözüne biraz olsun güvenilir bul-
du�umuz D��i�leri Bakan� Bay Yannakis
Kasulidis, müzakere masas�ndaki anla�-
mazl�klar�n, “küçük ama önemli oldu-
�unu” söylüyordu. Kasulidis’in küçük
konular olarak gördü�ü konular�n ba��nda
K�br�s Türklerinin güvenlikleri gelmekte-
dir. Güvenli�in bu kadar ucuz olmad���-
n�n da bilincinde oldu�una vurgu yapmak
istiyoruz. Kasulidis, “K�br�sl� Türklerin
kendilerini ayn� derecede güvende his-
setme haklar�na itiraz�m�z yok. K�br�s so-
runu, 1974’te meydana geldi�i gibi i�gal
ve Türk askeri varl��� sorunudur. Türk as-
keri çekilmezse, i�gale son verilmezse
herhangi bir çözümün anlam� yoktur. Bu
çözümden geriye kalanlar�n çözülebilece-
�ini öngörmüyorum. �ngiliz D��i�leri Ba-
kan� Boris Johnson’un güvenlikle ilgili
de�erlendirmeleri de yeterli de�ildir” di-
yordu. BM Genel Yazman�n�n temsilcisi
Espen Eide, müzakerelerde gelinen nokta-
n�n puslu bir manzara içerisinde seyret-
meye devam edece�inin öngörüldü�ünü
belirtiyordu. Alithia gazetesinde yer alan
habere göre Bay Nikos Anastasiyadis
Paskalya Yortusu nedeniyle yapt��� aç�k-
lamada, Birinci ve öncelikli kayg�m el-
bette, K�br�s’�n bütün sakinlerinin
endi�elerine yan�t verecek ve müzakere-
lerde temsil etti�im Rum toplumunun
yani K�br�sl� Rumlar� koruyacak, gelece-
�ini güvenceye alacak, varl���n� tehlikeye
sokmayacak bir çözümdür” diyordu.
“Temmuz’a kadar çözüm olanakl� de�il”
diye de ekliyordu. Kar�� taraf çözümsüz-
lü�ü �srarla körüklerken bizlerinde art�k
s�k�ld�m k�zlar diyerek gelinen noktay�
dünyaya anlatmam�z gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Egemen BA�I�

TÜRK�YE’N�N 
GÖÇMEN POL�T�KASI

VE AVRUPA’NIN 
RAHATI

Avrupa ve dünya yard�m etsin veya et-
mesin adalet ve merhamet kodlar�na
i�lemi� bu vatan, mazluma her zaman

kucak açacak insaniyet ve güce sahiptir. Ama
bizim küresel insani de�erleri, ulusal ç�karla-
r�m�z�n dahi önüne koymam�z Avrupa’daki
müttefiklerimizi rehavete de itmemelidir.
Gün do�madan neler do�ar! Suriye’deki
sava� nedeniyle son y�llarda ülke gündemi-
mizi Suriyeli göçmenler ve onlara dayand�r�-
lan problemler me�gul etmekte. Kolayca
manipüle edilebilen bir konu olmas� da ca-
bas�. Türkiye’nin göçmen politikas�n� iyi an-
latabilmekte fayda var. Asl�nda ilk defa göç
dalgas�yla kar��la�an bir ülke de�iliz. Anado-
lu’da hakim oldu�umuz dönemlerde de
Mo�ol tehdidinden kaçanlar�n göçlerinden
tutun da yak�n tarihimizdeki Osmanl� bekas�
yerlerin halklar�n�n göçlerine kadar neler
gördü ve sahip ç�kt� bu halk. Balkanlarda ki
Türk, Arnavut, Makedon ve Bo�nak karde�-
lerimiz Türkiye’ye son yüzy�lda s�kl�kla göç
ettiler. K�r�m ve Kafkasya’dan gelen karde�-
lerimizi de unutamayal�m. Yak�n zamanda
okudu�um emekli büyükelçilerimizden
Ender Arat’�n yazd��� “Türklere Güvendiler”
isimli kitap tam da bunlar� anlat�yor. Hatta
sadece soyda�lar�m�z, dinda�lar�m�z ya da
kom�ular�m�z de�il uzak co�rafyalardan bile
bize s���nan farkl� etnisite ve dinlere mensup
topluluklar�n s���nd��� liman oldu�umuza
belgeleriyle de�inmi�. Son 30 y�la bakt���-
m�zda önce Saddam zulmünden kaçan Kürt
karde�lerimiz, sonra I. Ve II. Körfez Sava�-
lar� nedeniyle Irak’tan gelen önemli iki göç
dalgas� daha geldi. Son olarak Suriye’deki
sava��n neticesinde daha da büyük bir göç
dalgas�yla yüzle�tik. Bugün itibariyle Türki-
ye’de, ço�unlu�u Suriye’den olmakla birlikte
farkl� ülkelerden 4 milyonu bulan göçmen ve
mülteci mevcut. Gerçekten de bu önemli bir
rakam. Bar�nmalar�, temel ihtiyaçlar�, okul
e�itimleri ve i� bulmalar� bu kadar büyük bir
nüfus için kolay de�il. Ama ekonomisi balta-
lanmak için operasyonlara maruz kalan, 15
Temmuz Hain Darbe Giri�imi’ni atlatan, Su-
riye’de hem en önemli aktörlerden olan hem
de çok güçlü ticari ili�kilerimizin oldu�u
Rusya ile bir kumpas neticesinde uçak krizi
ya�ayan, DAE�, FETÖ VE PKK belalar� ve
eylemleriyle mücadele eden, Avrupa Parla-
mentosu’nun ve AB’nin üzerimize “Ak�l tu-
tulmas�” diye nitelendirdi�im yakla��mlar�yla
u�ra�an Türkiye’mizin sava�tan kaçan göç-
menlere hala kap�s�n� açan bir ülke olarak
devam etmesi her ülkenin alt�ndan kalkabile-
ce�i bir �ey de�il. Bugüne kadar kamu ku-
rumlar�, sivil toplum kurulu�lar� ve
halk�m�z�n Suriyeli göçmenler için AFAD
verilerine göre 25 milyar dolar harcanm��.

V�ZE SERB�ST�S� RAFA KALKTI

Çok uza�a gitmeyelim AB, sava�la beraber
Türkiye üzerinden gelen Suriyeli göçmen
dalgas�n� kald�ramaz hale geldi. Ve nihaye-
tinde AB ve Türkiye aras�nda 18 Mart
2016’da bir mutabakat imzaland�. Mutabakat
kar��l�kl� birçok yükümlülük ve ortak çal��ma
�art� getiriyordu ama kamuoyuna daha çok
Türk vatanda�lar�na AB ülkelerine vize ser-
bestisi al�nacak söylemiyle yer buldu. Kaçak
yollardan Türkiye’den Avrupa ülkelerine
geçmek için Yunan Adalar�na giden göçmen-
lerin Türkiye’ye iadesi ve kar��l���nda kaç
ki�i geri gönderildiyse Türkiye’den kamp-
larda mevcut mültecilerden o kadar ki�inin
resmi yollarla Avrupa’ya iltica etmesine ba�-
lanan “1’e 1” diye tabir edilen bir anla�mayd�
bu. Ayr�ca AB, Türkiye’deki Suriyeli göç-
menler için 3 milyar Euro’luk bir yard�m ya-
paca��n� ard�ndan da ikinci bir 3 milyar
Euro’luk yard�m dilimi daha ya�aca��n� taah-
hüt etti. Bugüne kadar bu paran�n da Tür-
kiye’ye tamam�n�n verilmedi�ini biliyoruz.
Süreç maalesef yava� i�liyor. Dönemin Ba�-
bakan� Say�n Davuto�lu’nun müjdeledi�i
vize serbestisi de gündemi takip edenler bilir
AB taraf�ndan rafa kalkt�. Anla�ma netice-
sinde bugüne kadar elde edilen en önemli ka-
zan�m 2015’te günde 7 bin civar�nda mülteci
kaçak yollardan geçmeye çal���rken bu �u
anda 35-40 civarlar�nda seyrediyor. Tabi ül-
kemize ekonomik olarak maliyeti de artt�.
Geçici koruma alt�ndaki mültecilerin say�s�
2,5 milyondan 3,2 milyonlara kadar geldi. Ve
bu da ek bir maliyet demek. 29 AB üyesi ül-
kenin kabul etti�i Suriyeli göçmen say�s� 860
bin civarlar�nda seyrediyor. Türkiye’nin tek
ba��na misafir etti�i göçmen say�s� 3 kat�ndan
fazla. Dikkat ettiyseniz bir imparatorluk mi-
ras�na sahip olan ülkemiz mazlum karde�le-
rine kap�s�n� her zaman açm��t�r. Bundan
sonra da açacakt�r. AK Parti iktidar� olarak
bizler bu toplumun vicdani de�erlerine ters
dü�medik. Ba�ka bir iktidar bunu yapmasa
toplum vicdan�yla ters dü�erdi. Türkiye
Cumhuriyeti güçlü bir ülkedir. Bu zor zama-
n�nda can�n� ve namusunu korumak için
gelen kom�ular�na sahip ç�kacakt�r. Avrupa
ve dünya yard�m etsin veya etmesin adalet ve
merhamet kodlar�na i�lemi� bu vatan maz-
luma her zaman kucak açacak insaniyet ve
güce sahiptir. Ama bizim küresel insani de-
�erleri, ulusal ç�karlar�m�z�n dahi önüne koy-
mam�z Avrupa’daki müttefiklerimizi
rehavete de itmemelidir. Gün do�madan
neler do�ar!

Arnavut �ttifakı ile BESA 
koalisyonu resmile�ti

Yunanistan 90 adet F-16’sını
MODERN�ZE EDECEK

Makedonya'n�n ba�kenti Üsküp'te bu y�l 6'nc�s� düzenlenen Gü-
neydo�u Avrupa �� Adamlar� Zirvesi "Summit 100", "Bölge Küre-

sel Pazarda Rekabet Edebilir mi?" konulu panel ile sona erdi
ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya'nın başkenti Üs-
küp'te bu yıl 6'ncısı düzen-
lenen Güneydoğu Avrupa

İş Adamları Zirvesi "Summit 100",
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev,
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama,
Karadağ Başbakanı Dusko Markovic
ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi
Başkanı Denis Zvizdic'in katıldığı
"Bölge Küresel Pazarda Rekabet
Edebilir mi?" konulu panel ile sona
erdi. Makedonya Başbakanı Zaev,
burada yaptığı konuşmada, paneli iş
adamlarını bölgeye yatırım yapma-
ları konusunda teşvik etmesini sağ-
layacak verimli bir tartışma olarak
nitelendirdi. www.haberler.com’a
göre: iş adamlarının yapacağı yatı-

rımlarla yeni istihdam alanlarının
oluşacağını ve bölgenin Gayri Safi
Yurt İçi Hasıla'sına (GSYİH) katkıda
bulunacaklarını kaydeden Zaev,
"Avrupa Birliğine (AB) daha hızlı bir
ritim ile yakınlaşmak istiyorsak, bu
bölge yüzde 5'ten daha yüksek bir
GSYİH ile yürümeli." diye konuştu.
Bu tarz forum ve buluşmaların Bal-
kanların geleceğine katkıda bulun-
duğunu ifade eden Zaev, "Artık
Balkanlar geçmişte olduğu gibi bir
'barut fıçısı' olamaz. Balkan Yarıma-
dası, buradaki tüm ülkeler veya Gü-
neydoğu Avrupa'nın tamamı
kalkınma motorudur. Ülkemiz
AB'deki batı ülkeleri ile yan yana-
dır." dedi. Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama da Makedon mevkidaşının
açıklamalarına katıldığını ifade etti.

Ülkesinin başkenti Tiran ile Make-
donya'nı batısındaki Debre şehrini
birbirine bağlayan otoyol projesine
de değinen Rama, bu yöndeki çalış-
maların çok kısa bir zaman içeri-
sinde başlayacağını açıkladı.
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Baş-
kanı Zvizdic de bölgedeki tüm hü-
kümetlerin görevinin olumlu bir iş
ortamı yaratmak olduğunu söyledi.
Batı Balkan ülkelerinin temel önceli-
ğinin ekonomik iş birliği ve bölgesel
bağlantı olması gerektiğini ifade
eden Zvizdic, bölgenin doğru şe-
kilde kullanılması gereken iyi kay-
naklara sahip olduğunu kaydetti.
Karadağ Başbakanı Markovic ise zir-
venin Batı Balkan ülkeleri arasındaki
ilişkilerin ilerlemesini doğruladığını
belirtti.

MAKEDONYA’DA

Güneydoğu Avrupa
İş Adamları Zirvesi

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavut İttifakı ile BESA başkanla-
rının görüşmesinin ardından iki
partinin genel sekreteri düzenle-

diği bir basın toplantısı ile resmen açık-
ladı. Makedonya'daki BESA Hareketi
genel sekreteri Afrim Gaşi, halkın BESA
Hareketi ile Arnavut İttifakı arasında iş-

birliğinden yana uzun bir süre bekledi-
ğini söyledi. Time Balkan'da yer alan ha-
bere göre Gaşi BESA aktivistlerini, BDİ
ile rekabet halinde olan belediyelerde
Arnavut İttifakı için oy kullanmaya ça-
ğırdı, sadece oy kullanmakla kalmayıp
aynı zamanda da aktif olmalarını istedi.
Arnavut İttifakı seçim komisyonu Baş-
kanı Elmi Aziri, ilk tur sonuçlarına göre

Arnavutlar İttifakı ve BESA’nın işbirli-
ğine ihtiyaç duyduğunu ve bunun da
verimli olacağını söyledi. Aziri yaptığı
açıklamada, “15 Ekim’de aktif oldukları
gibi 29 Ekim’de koalisyonumuzu güçlü
bir şekilde tarafların destekleme çağrı-
sında bulunmak istiyorum. Her yerde
adayların maksimum desteğe ve koalis-
yonun başarılı olması lazım.” dedi.

AT�NA/BALKAN GÜNLÜ�Ü
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Seçime katılımın
yüzde 59,51 olduğu
seçimlerde 1 milyon

35 bin 247 geçerli ve 45 bin
551 geçersiz oy kullanıldı.
İktidarda bulunan Make-
donya Sosyal Demokratlar
Birliği’nin (SDSM) damga
vurduğu seçimlerin ilk tu-

runda Üsküp Şehir Belediyesi dahil
olmak üzere 46 belediye başkanı seçildi.
35 belediyenin kaderi ise 29 Ekim’de dü-
zenlenecek ikinci tur seçimlerinde belli
olacak. İlk turda kazanılan 45 belediyede,
Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği
(SDSM) 37, İç Makedon Devrimci Ör-
gütü-Makedonya’nın Ulusal Birliği De-
mokratik Partisi (VMRO DPMNE) 3,
Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) 2,
bağımsız adaylar 2 ve Türk Demokratik
Partisi (TDP) 1 belediyede seçimleri ilk
turda kazandı.

Makedonya Sosyal Demokratlar Birli-
ği’nin (SDSM) ana muhalefette bulun-
duğu dönemde kamuoyuyla paylaştığı
ses kayıtlarından sonra uzun bir siyasi is-
tikrarsızlık sürecine giren Makedonya’da
11 Aralık 2016’da erken parlamento se-
çimleri düzenlenmiş, seçim sonuçları,
koalisyonu zorunlu kılarken hem ülke içi
dinamikler hem de uluslararası dengeler
krizi daha da derinleştirmişti. Uzun
süren koalisyon görüşme sürecinden
sonra gözler Meclis Başkanı seçimine
dönmüştü. 2016 genel seçimlerinde daha
fazla oy almasına rağmen Arnavut kana-
dından koalisyon ortağı bulamayan Mil-
liyetçi Makedon Partisi’nin (VMRO
DPMNE) tüm engellemelerine rağmen 27
Nisan’da SDSM önderliğinde Make-
donya Meclis Başkanlığına Arnavut par-
tisi BDİ’den Talat Caferi seçilmiş ve yeni
kurulacak hükümetin önü açılmıştı. Par-
lamentoda çoğunluğu oluşturan partiler
SDSM, Demokratik Bütünleşme Birliği
(BDİ) ve diğer Arnavut İttifakı partisi hü-
kümeti kurmuştu.

Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı,
6 Ağustos 2017 tarihinde Makedon-
ya’daki yerel seçimlerin 15 Ekim’de dü-
zenlenmesini öngören kararnameyi
imzaladı. Siyasi partiler 25 Eylül’de seçim
çalışmalarına resmen başladı ve 20 gün
boyunca vatandaşlara neden kendi aday-
larını seçmeleri gerektiğini anlattı. Seçim-
lerden önce iktidarda olan Makedonya
Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM), arala-
rında Türk Hareket Partisi’nin (THP) de
bulunduğu toplam 22 siyasi parti ile yerel

seçim öncesinde koalisyon anlaşması im-
zaladı. Ana muhalefetteki VMRO
DPMNE ise, aralarında Türk partileri
Türk Demokratik Partisi (TDP) ve Türk
Milli Birlik Hareketi’nin (TMBH) de bu-
lunduğu birçok siyasi parti ile 15 Ekim-
deki yerel seçimlere ortak katılmak üzere
koalisyon anlaşması imzaladı. İktidar-
daki Makedon partisi SDSM ile Arnavut
partisi Demokratik Bütünleşme Birliği
(BDİ) arasında da birbirlerini destekleme
konusunda seçim öncesinde anlaşma ger-
çekeşti. Arnavutların çoğunlukta olduğu
Arnavut belediyelerinde SDSM, BDİ’nin
belediye başkan adaylarını, Makedon be-
lediyelerinde ve Üsküp Şehir Belediye-
si’nde ise BDİ, SDSM’nin adaylarını
destekleme kararı aldı.

25 Eylül’de başlayan ve 13 Ekim 24:00’da
sona eren seçim kampanyası boyunca si-
yasi partilerin adayları vatandaşlara vaat-
lerde bulundu. Günümüze kadar
gerçekleşmiş olması gereken altyapı, kal-
dırımlar, asfalt çalışmaları, park yerleri
gibi temel sıkıntıların giderilmiş olma-
ması adayların seçim kampanyalarına
yansıdı. Adaylar, istihdam, yatırım, sos-
yokültürel yaşantıyı etkileyecek projeler
yerine daha fazla temel altyapı sıkıntıları
ve şeffaflık üzerinde durmayı tercih etti.
15 Ekim 2017 tarihinde Makedonya’da
6.’sı düzenlenen yerel seçimlerde 07:00’da
başlayan oy verme işlemi 19:00’da sona
erdi. Makedonya İçişleri Bakanlığı yerel
seçimlerde, oy pusulasını fotoğraflamak,
başkası adına oy verme, rüşvet ve seçim
yerine seçmen getirme teşebbüslerinin ol-
duğunu ve bu konularla ilgili 17 kişinin
gözaltına aldığını fakat seçimlerin kamu
düzeni ve huzuru bozmaya yönelik ciddi
olayların yaşanmadan gerçekleştiğini
açıkladı.

İktidarda bulunan Makedonya Sosyal
Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğün-
deki “Makedonya’da Daha iyi Yaşam”
koalisyonunun damga vurduğu yerel se-
çimlerin ilk turunda Üsküp Şehir Beledi-
yesi dahil olmak üzere 46 belediye
başkanı seçilirken 35 belediyede kaderi
ise 29 Ekim’de düzenlenecek ikinci tur se-
çimlerinde belli olacak. Makedonya Sos-
yal Demokratlar Birliği (SDSM), ilk turda
kazanılan 45 belediyeden Üsküp Şehir
Belediyesi dahil olmak üzere 38 beledi-
yeyi kazandı. SDSM 19 belediyede
VMRO ile olmak üzere toplamda 21 bele-
diyede ikinci turda yarışa-
cak. 2013 Yerel
Seçimlerinde ilk
turda 39 be-
lediye
ikinci
turda 16
belediye
kazanan
VMRO-
DPMNE,
Üsküp Şehir
Belediyesi ile
birlikte toplamda 55
belediye kazanırken, SDSM
ilk turda 2 ikinci turda da 2 beldiye kaza-
narak toplamda 4 belediye kazanabil-
mişti. Son yerel seçimler ile 15 Ekim Yerel
Seçimleri kıyaslandığında belediyelerin el
değiştirdiği görülüyor.
SDSM’nin yerel seçimleri domine etmesi-
nin başlıca nedenleri arasında, yukarıda
da bahsettiğimiz üzere yerel yönetimleri
elinde bulunduran partilerin, temel sıkın-
tıları bugüne kadar halen çözememiş ol-
masının vatandaşlarda yarattığı güven
boşluğu, SDSM’nin milliyetçilikten uzak,
Makedonya’daki diğer etnik unsurları

kapsayıcı bir şekilde, Arna-
vut, Boşnak belediye başkan
ve meclis üyesi adayları çıkara-
rak izlediği politika (Arnavut be-
lediyesi olan Haraçinova’da
Arnavut siyasi partilerinin yerine
SDSM’nin Arnavut kökenli adayı Mili-
kiye Halimi’nin %58 oy oranıyla ilk tutda
seçişmesi buna örnek olarak verilebilir)
sayılabilir. Yerel seçimlerin galibi konu-
mundaki SDSM’nin lideri Zoran Zaev se-
çimlerden sonra yaptığı açıklamada,
seçimler Makedonya’da milliyetçiliğin
sona erdiğini söylerken iktidar olarak ül-
kede adil ve hür seçim organize etme gö-
revlerini yerine getirdiklerini savundu.
Yerel seçimlerde beklentilerin altında
kalan VMRO DPMNE lideri Nikola Gru-
evski ise, yerel seçimleri usulsüz ve anti-
demokratik olarak değerlendirdi. Yerel
seçimlerde büyük bir hüsrana uğrayan
VMRO DPMNE başkanı Nikola Gru-
evski, parti içinde bazı kesimlerce istifaya
çağrıldı.

Arnavut kanadında iktidarda bulunan
Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) ilk
turda sadece iki belediye kazanırken, ikti-
dardaki diğer Arnavut partisi Arnavut İt-
tifakı ile 5 belediyede, muhalefette
bulunan Arnavut partisi BESA Hareketi
ile 7 belediyede toplamda 13 belediyede
ikinci turda yarışacak. Yerel seçimlerde 5

Arnavut partisinin yarışması
Arnavut belediyele-

rinde birinci
turda sonuç

elde edil-
mesine
olanak
ver-
medi.
İktidar

ortakları
olan BDİ ve

SDSM yerel
seçimler öncesinde

birbirini destekleme ko-
nusunda anlaşmış ve bu ortaklık seçim
sonuçlarına da yansıdı. Seçimlerin birinci
turundan sonra ise yeni kurulan iki Arna-
vut partisi olan BESA Hareketi ve Arna-
vut İttifakı partileri farklı belediyelerde
ikinci turda BDİ ile yarışması sonucu
çıktı. Seçimlerden sonra yapılan olumlu
görüşmelerden sonra, BESA Hareketi,
BDİ ile 5 belediyede yarışacak Arnavut İt-
tifak’ını bu belediyelerde destekleme; Ar-
navut İttifakı da BDİ ile 7 belediyede
yarışacak BESA Hareketi’ni tüm bu bele-
diyelerde destekleme konusunda anlaştı.

Böy-
lece 29

Ekim 2017 tari-
hinde düzenlenecek ikinci tur seçimle-
rinde BDİ – SDSM koalisyonu ile BESA –
Arnavut İttifakı koalisyonu 12 belediyede
kıyasıya bir yarışa girecek. Vatandaşlar
en çok oyu alan 2 adaydan birini başkan
olarak seçecek.

Türk Demokratik Partisi (TDP), 15 Ekim
2017 yerel seçimlerinde Merkez Jupa ve
Vrapçişte’de belediyelerinde başkanlık,
tek başına 13, VMRO DPMNE öncülü-
ğündeki “Daha iyi Makedonya” koalis-
yonu ile 12, toplamda 25 belediyede de
meclis üyeliği için yarıştı. TDP, Merkez
Jupa Belediyesi’ni ilk turda kazanmayı
başarırken, kendi listeleriyle yarıştığı 13
belediyede 17 meclis üyesi, VMRO ortak
listeleriyle yarıştığı 12 belediyede ise 8
meclis üyesi olmak üzere, Makedonya ça-
pında toplam 25 meclis üyesi çıkarmıştır.
2013 Yerel seçimleriyle kıyaslandığında
TDP’nin oylarında ciddi bir düşüş görül-
mektedir. TDP 2013 yılında tek başına ya-
rıştığı listelerle 11 belediyede 14 bin oyun
üzerinde 22 meclis üyesi çıkarırken, aynı
belediyelerde 2017 yerel seçimlerinde ise
9 bin oyda kalarak ancak 14 meclis üyesi
çıkarabildi. 15 Ekim Yerel seçimlerine
Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği
(SDSM) öncülüğündeki “Makedonya’da
herkes için Yaşam” koalisyonuyla katılan
Türk Hareket Partisi’nin (THP) Merkez
Jupa Belediyesi’nde başkan adayı 15 bele-
diyede de SDSM koalisyonu listelerinde
adayı bulunuyordu. SDSM’nin 15 Ekim
Yerel seçimlerinde gerçekleştirdiği çıkış
koalisyon ortaklarından THP’ye de ya-
radı. 15 belediyede SDSM listelerinde
adayı bulunan THP, yerel seçimlerde 12
meclis üyesi çıkarmayı başardı. THP’nin
Merkez Jupa Belediyesi adayı Nevaip İs-
mail, seçimi TDP adayı Ariyan İbraim’e
ilk turda kaybetti. Türk Milli Birlik Hare-
keti (TMBH), 15 Ekim yerel seçimlerinde
bir belediye başkan adayı (Dolneni Bele-
diyesi), tek başına 4, VMRO DPMNE ön-
cülüğündeki “Daha iyi Makedonya”
koalisyonu ile 4 toplamda 8 belediyede
meclis üyeliği için yarıştı. Türk Milli Bir-
lik Hareketi (TMBH), 15 Ekim yerel se-
çimlerinde tek başına 3, VMRO DPMNE
öncülüğündeki “Daha iyi Makedonya”
koalisyonu ile 2 toplamda ise 5 meclis
üyesi çıkarabildi.

Nazlı Gaye ALPASLAN

ROAM�NG 
H�ZMETLER�NDEK�

KDV KONUSU
NED�R?

4841 say�l� kanunla 3065 say�l� KDV ka-
nunun 11/1-a maddesinde yap�lan de�i-
�iklikle “kar��l�kl� olmak �art�yla uluslar

aras� roaming anla�malar� çerçevesinde  yurt
d���nda ki mü�teriler için Türkiye de verilen
roaming hizmetleri” hizmet ihracat� kapsa-
m�nda vergiden istisna edilmi�tir. Madde hük-
müne göre roaming hizmetlerinin KDV den
istisna edilebilmesi için baz� ko�ullar�n bir
arada gerçekle�mesi zorunludur. Buna göre:

1) Roaming hizmetinin uluslararas� anla�malar
çerçevesinde yurt d���nda ki mü�teriler için
Türkiye de verilmesi ,

2) Yurt d���nda ki mü�terilerinin ülkesinin de
Türkiye ‘ deki mü�terilere kendi ülkesinde ve-
rilen roaming hizmetinde KDV veya benzeri
dolayl� vergiden istisna (Kar��l�kl�l�k prensibi
gere�i ) tan�mas� gerekir. 

3) Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin
KDV’ den istisna edilmesi , KDV kanunu’nun
hizmet ihrac�na ili�kin hükümlerine ayk�r� dü�-
mektedir. Ancak bu istisnan�n uluslararas� roa-
ming hizmetleri dolay�s�yla bir zorunluluktan
gelmi� oldu�u aç�kt�r.  

Örne�in; Türkiye’de tatil yapan Fransa’daki
bir GSM operatörüne abone turistin aramas�
�eklinde ki hizmet , KDV kanunun 11/1-a
maddesine göre ( kar��l�kl� olmak kayd�yla)
KDV’den istisna olacakt�r(1).   

Yukar�da izah edildi�i gibi yurtd���ndaki mü�-
terilere verilen çe�itli roaming hizmetlerindeki
KDV istisnas� konusu say�lan 3 ko�ulun bir
arada bulunmas� ko�uluna ba�l� bulunmakta-
d�r. 

---------------------

(1)Ayn� görü� için bkz. De�er Nuri, “Aç�kla-
mal� Ve Uygulamal� KDV Kanunu”, Yakla��m
Yay�nc�l�k, Temmuz 2007, Ankara, s.308

MAKEDONYA’DA 
belediyeler el değiştirdi

‘ ’Makedonya, 6. kez yerel seçimler düzenledi. 1 milyon 814 bin 644 kayıtlı
seçmenden 1 milyon 80 bin 904 ki�i, Üsküp �ehir Belediyesi dahil olmak

81 belediyede 3 bin 480 oy kullanma yerinde yerel yönetimler için
kendilerine en uygun adayları seçmek için sandık ba�ına gitti
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ARNAVUTLUK’TAK� 
BULGAR 
AZINLIK

Arnavutluk devleti Parlamento karar�yla
ülkede az�nl�k olarak ikamet eden elli
bin Bulgar nüfusunu az�nl�k olarak

kabul etmi�tir. Ayn� karar, Bulgaristan devletin-
den parlamento karar�yla ülkede genel nüfusu-
nun yüzde 10’nun üstünde oldu�undan dolay�
Türklere az�nl�k statüsü verilip verilmemesi
merak konusu.  Bulgaristan ba��ms�zl���n�
kazand��� tarihten beri s�n�rlar� içinde ikamet
eden Türk az�nl���n� ülke nüfusunun yüzde
onunun çok üstünde olsalar da tan�mamakta.
Çe�itli zamanlarda Türk nüfusunu kontrol alt�n-
da tutulmas� için Türkiye Cumhuriyetiyle ile
göç anla�malar gerçekle�tirmi�tir. Ülkede ika-
met eden Türk nüfusunun daima yüzde onun
üstünde oldu�undan dolay� çareyi 1984 y�l�nda
silah zoruyla isimlerini de�i�tirmekte arad�. Bu
sebeple 1989 y�l�nda 300 binden fazla Türk
zorunlu s�n�r d��� edilmi�ti. Bu gün ülkede ika-
met eden Türk nüfusun Bulgar nüfusuna naza-
ran yüzde onun üstündedir Türk dilini konu�an
kendilerini Türk hisseden Pomak ile Roman
nüfusu eklenirse say� iki milyona ula�makta.
Bulgar devleti kademeli olarak önce Türk okul-
lar�n� kapatt�, anadil Türkçe dersi haftada iki
saate indirdi. Daha ileri tarihte de haftada iki
saat anadil Türkçe dersi de Bulgar devleti tara-
f�ndan kald�r�ld�. Komünizm ideolojisine göre
inanç insanl��a uyu�turucu gibi görüldü�ünden
din e�itimi yasaklanm��t�. Böylece ülkede ika-
met eden Müslüman az�nl�klar din e�itiminden
mahrum kalm��lard�r bu günde Müslümanlar
din e�itimi alamamaktalar.  

KES�NT�S�Z AS�M�LE

Bulgar devleti ülkede ikamet eden az�nl�klar�
asimile edilmeleri için kesintisiz devam etmek-
te. Bulgaristan Parlamentosu’nda Müslüman
seçmenlerin oylar�yla HÖH otuz y�la yak�n faa-
liyet göstermekte. Bulgaristan’�n AB üyesi
olmas� için HÖH, Türk az�nl���n ne yaz�k ki
az�nl�k statüsünü �art olarak ortaya koymam��-
t�r bu süreçte Türk az�nl���n haklar�n� savun-
mak yerine Bulgar devletinin ülkede ikamet
eden az�nl�klar�n asimilasyon politikas�na des-
tek vermi�tir, vermeye de devam etmekte.
Bulgaristan devleti ba�ka ülkelerde ikamet eden
Bulgar az�nl�klar�n� en üst düzey seviyede
savunmakta. Ba�ka ülkelerde az�nl�k olarak ika-
met edenlere kendilerini Bulgar hissedenlere
Bulgaristan vatanda�l�k verilmektedir. Özellikle
Bat� Balkan ülkelerinde ikamet eden Bulgar
az�nl�klar�n� az�nl�k olarak o ülkelerde tan�ma-
lar� için ilginç �antaj yolunu seçiyor. Bulgar
devletleri Bat� Balkan devletlerini AB üyelik
yolunu ancak ülkelerinde ikamet eden Bulgar
az�nl�klar�n� tan�maktan geçer diye resmi olarak
en üst düzey seviyede söylenmektedir. AB
Parlamentosu taraf�ndan Arnavutluk’un Prespa,
Golo b�rdo ile Gora b�lgar� bölgesinde ikamet
eden 50 bin Bulgar nüfusunu Bulgar etnik az�n-
l�k olarak Arnavut devletinden tan�nmas� isten-
di. Bu sebepten dolay� ülkelerinde ikamet eden
sadece elli bin olan Bulgar nüfusunun az�nl�k
statüsünü Arnavutluk parlamentosunda oylana-
rak kabul edilmi�tir. Bulgaristan’�n genel nüfu-
sunun yüzde onun çok üstünde olan Türk az�n-
l��� vatanda�lar�na Bulgaristan devleti, ülke
siyasi partiler taraf�ndan nas�l Arnavutluk dev-
leti ülkede ikamet eden Bulgar az�nl���n az�nl�k
haklar�n� parlamento karar�yla tan�d�ysa
Bulgaristan’da ikamet eden az�nl�klar�n�n
Bulgaristan parlamentosu karar�yla tan�nmas�
gerekmektedir. Bulgar devletinin ülkede ikamet
eden az�nl�klar�n haklar�n� tan�yarak az�nl�klara
kar�� yürüttü�ü ikiyüzlü politikas�ndan demok-
rasi gere�i vazgeçmi� olur pamuk ipli�in ba�l�
olan etnik bar��� kal�c� olarak çözmü� olur.  

BAĞCILAR BELEDİYESİ
Aliya İzzetbegoviç’i andı
�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

A�ure, Bursa 
ile Gümülcine’yi 
birle�tirdi
GÜMÜLC�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Gümülcine Türk Gençler Birliği
(GTGB) Türkiye’den Bursa
Büyükşehir Belediyesi’nin katkıla-

rıyla “Aşure” etkinliği düzenledi.
Gümülcine Türk Gençler Birliği bahçe-
sinde düzenlenen etkinliğe soydaşlar
yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik Din
Görevlisi Orhan Bülbül’ün Kur’an-ı
Kerim okunmasıyla başladı. Kurcalı
Kur’an Kursu Çocuklar İlahi Korosu’nun
seslendirdiği ilahilerle devam etti. GTGB
Başkanı Necat Ahmet, bu yıl bu etkinliği
gerçekleştirerek bir ilke imza attıklarını
hatırlattı. Söz konusu etkinliğe çok kısa
süre içerisinde karar verdiklerini söyle-
yen Ahmet, “Önümüzdeki yıl Bursa
Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde
Batı Trakya’nın üç farklı bölgesinde bu
etkinliği gerçekleştirmeyi düşünüyoruz”
şeklinde konuştu.

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bağcılar Belediyesi kültür sanat
etkinlikleri kapsamında
Mehmet Akif Ersoy Kültür

Merkezi’nde “Rumeli Saati” progra-
mı gerçekleştirildi. Programın konu-
ğu araştırmacı yazar Yıldırım
Ağanoğlu, salonu dolduran öğrenci-
lere Arnavutluk’un Berat şehri hak-
kında tarihi, coğrafi, siyasi ve ekono-
mik yapısı hakkında bilgiler verdi.
Ağanoğlu, “Bağcılar Belediyesi’nin
40’a yakın kardeş belediyesi var.
Bunlardan biri de Arnavutluk’ta
bulunan Berat Belediyesi. 65 bin
nüfuslu Berat’ın yüz ölçümü 379
kilometre kare. Berat, kayalık bir
tepe üzerinde kale olarak kurulan
bir şehir. Şehrin ilk ismi Antipatrea,
daha sonra Belgrad ismini alıyor.

1417 yılında Osmanlı burayı fethetti.
Osmanlıya geçince de diğer Belgrad
şehriyle karışmasın diye l ve g harf-
leri düşürülüyor ve Berat oluyor.
Arnavutluk’un en büyük şehriydi.
Osmanlı zamanında 30 mahalle, 500
ev, 5 medrese, 26 cami, 17 tekkesi
vardı. Osumi nehrinin üzerinde
Gorica Köprüsü şehri Hristiyan ve
Müslüman mahallesi olarak ikiye
ayırıyor. Şehrin geçim kaynağı tarım
ve ticaret. Buğday, arpa ve mısır tarı-
mı ön planda ayrıca altın ve gümüş-
ten bardakları da önemli” dedi.
Berat’ın Osmanlı izlerini en iyi taşı-
yan şehirlerden biri olduğunu belir-
ten Ağanoğlu, “Balkanlarda birçok
şehir Türkiye’den daha Osmanlı
kokuyor. Osmanlı’yı iki ayağı üze-
rinde duran bir insan olarak düşü-
nürsek bir ayağı olan Balkanlar’ı
kaybedince tek ayağı olan Türkiye
üzerine fazla duramadı ve yıkıldı.

Yerine de Türkiye Cumhuriyeti
kuruldu. Balkanlar, Balkan harbiyle
elimizden çıktı. Balkan bir toprak
kaybı değil bir vatan kaybı.
Balkanlara gidince oranın
Osmanlı’ya dair İstanbul’dan fazla
izler taşıdığını göreceksiniz. 1945’te
Komünist Arnavutluk kuruluyor ve
1990’a kadar baskı rejimi devam edi-
yor. 90’ların sonunda özgürlük bura-
ya da vuruyor ve demokratik bir

ülke haline geliyor. 1961 yılında
Berat şehri bir müze şehri haline
getirildi. 2008 yılında ise UNESCO
Dünya Mirası Koruma Kongresi’nde
Berat dünya mirası olarak kabul
edildi. Berat’ın en büyük özellikle-
rinde biri evleri. Yamaca inşa edilmiş
evlerden hiçbiri diğerinin görüş
mesafesini kapatmıyor. Bu durum
günümüz belediyelerine de örnek
olsun” diye konuştu.

Bosna Hersek’in ilk Cumhurba�kanı Aliya �zzetbegoviç, vefatının 14’üncü
yıl dönümünde Ba�cılar Belediyesi’nin düzenledi�i bir programla anıldı

Kozlukebir
Belediye
Ba�kanı’ndan
ABTTF’ye ziyaret

Kozlukebir
Belediye
Ba�kanı’ndan
ABTTF’ye ziyaret

Kozlukebir
Belediye
Ba�kanı’ndan
ABTTF’ye ziyaret

Kozlukebir
Belediye
Ba�kanı’ndan
ABTTF’ye ziyaret

Kozlukebir
Belediye
Ba�kanı’ndan
ABTTF’ye ziyaret

Kozlukebir
Belediye
Ba�kanı’ndan
ABTTF’ye ziyaret

Kozlukebir
Belediye
Ba�kanı’ndan
ABTTF’ye ziyaret

Kozlukebir
Belediye
Ba�kanı’ndan
ABTTF’ye ziyaret

Kozlukebir
Belediye
Ba�kanı’ndan
ABTTF’ye ziyaret
W�TTEN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’ın Rodop ilindeki
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, beraberinde

belediye meclisi üyesi Rıdvan Çakır,
belediye sosyal hizmetler çalışanı
Hakan Nuri ve Düsseldorf Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği Eski
Başkanı Nazmi Halil ile Avrupa Batı
Trakya Federasyonu’nun (ABTTF)
Witten’deki genel merkezini ziyaret

etti. Belediye Başkanı Ahmet ve bera-
berindekileri ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu ile ABTTF Başkan
Yardımcıları Sami Yusuf, Sebahattin
Mümin ve Aydın Ahmet ağırladı.
Yapılan görüşmede ABTTF Başkanı
Habipoğlu, ziyareti dolayısıyla
Belediye Başkanı Ahmet’te teşekkür
ederek ABTTF’nin tarihi ve faaliyetleri
hakkında bilgi verdi. Brüksel’de de bir
temsilcilik ofisi bulunan ABTTF’nin
Batı Trakya Türklerinin sorunlarının

çözüme kavuşturulmasına yardımcı
olmak amacıyla uluslararası alanda
çalışmalar yürüttüğünü, Batı Trakya
Türk toplumunu uluslararası kuruluş-
lar nezdinde temsil ettiğini belirten
Habipoğlu, ABTTF’nin bir nevi Batı
Trakya Türk toplumunun Dışişleri
Bakanlığı gibi çalıştığını aktardı. Habip
Oğlu, ABTTF’nin uluslararası faaliyet-
lerin yanında Almanya başta
Avrupa’da yaşayan Batı Trakya
Türklerinin dil, kültür, örf ve adetlerini

koruyup geliştirmeleri ve bu sayede
zaman içerisinde asimile olmamaları
amacıyla üye dernekleri ile birlikte
etkinlik ve faaliyetler de düzenlediğini
ifade etti. Belediye Başkanı Ahmet de
Kozlukebir Belediyesi’nin faaliyetleri
hakkında bilgilendirmede bulunarak
belediyeye bağlı bir hayvancılık koo-
peratifi kurduklarını, belediye olarak
Avrupa Birliği’nin bölgesel ve kırsal
kalkınma ile ilgili fon programlarından
faydalanmak istediklerini aktardı. 

ismetismailtopaloglu@hotmail.com
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Aliya’n�n 14. ölüm y�l dö-
nümü vesilesiyle sosyal
medyada ve gerçek ha-

yatta kendisine olan teveccühün
uçsuz bucaks�z bir arafta oldu�u
gözlemimi payla�mak ve bu ko-
nuyu biraz irdelemek istiyorum.
Aliya bir ülkenin ba��na gelebile-
cek en güzel �ey olabilir. Ben bu
laf� söyledi�im zaman bana
k�zan Bo�nak arkada�lar�m oldu.
Hatta baz� Türk arkada�lar�m da
oldu. Evet �a��rabilirsiniz,
Aliya’y� sevmeyenler de var.
Onlara �u an�m� anlatt�m hep.
Size de anlatmak isterim;
Bilenler bilir Zeljo taraftar�y�m.
Saraybosna’da evim, bir sene bo-
yunca Grbavica stad�n�n hemen
yan�ndayd�. O sene neredeyse
bütün Zeljo maçlar�na gittim. Bir
keresinde, Banja Luka tak�m�
Borac(Borats) ile maç�m�z vard�.
-Borac Çetniklerin destekledi�i
bir futbol tak�m�- Riskli olarak
nitelendirilen bir maç. Güvenlik
sebebiyle Borac taraftar� stada 15
dakika sonra sokuldu. Normalde
deplasman tribününde olmas� ge-
reken taraftarlar� bo� olan ba�ka
bir tribüne ald�lar -ki bu da
benim ilk defa gördü�üm bir uy-
gulamayd�.- Borac taraftarlar�
tam olarak yerlerini ald�ktan
sonra bizim tribün hep bir a��z-
dan ”Da te nije Aliya” (Aliya
Sen Olmasayd�n) �ark�s�n� söyle-
meye ba�lad�. Mar�lar�n� ezbere
bilmedi�im için e�lik edemedi-
�im tribünlere o gün ilk defa
e�lik edebildim. Hayat�mda duy-
guland���m nadir anlardan biri de
herhalde Çetniklere kar�� Da te
nije Aliya’y� söyledi�imiz and�r.
��çi tak�m� olan, Yugo-Nostaljik,
sol görü�e yak�n ve dindar say�l-
mayan Zeljo taraftar�, Çetniklere
kar�� hep bir a��zdan bu �ark�y�
söylemi�ti. O gün anlad�m ki
Aliya’y� sevmeyenler bile as-
l�nda dü�manlar�na kar�� onu
kullan�yorlard�.

TÜRK�Y’DEK� AL�YA
TANITIMLARI

Türkiye’de ise, her zamanki gibi
belediyelerimiz etkinlikleri, kon-
feranslar� ve panelleri ile
”Aliya’n�n nam�n� duymayan
kimse kalmayacak” �iar�yla büt-

çelerini bu u�urda harc�yor-
lar. Harcas�nlar, zira Aliya
için yapt�klar� harcamalar
kültür-sanat ad� alt�nda yap�-
lan birçok faaliyetten daha
iyi olabilir. Belediyedir,
beklentiyi yüksek tutmamak
laz�m. Peki bu konferans-
larda Aliya’dan çok ne ko-

nu�ulur? Gerçekten Aliya m�
konu�ulur yoksa onun üzerinden
bir tak�m ideolojiler mi dev�iri-
lir? Bunu da geçtim, konu�mac�-
lar cidden Aliya’ya ve eserlerine
ne kadar vak�ft�rlar? Konu�ma-
lara gelen kitle Aliya’ya hangi
ön ko�ullarla yakla�maktad�r. Bu
ön ko�ullar� haz�rlayan kitle kim-
dir, amac� nedir? Aliya’n�n biz-
zat kendi kitab�nda yazan; �ehir
bombalan�rken daha bo� ve sakin
oldu�u için, sevgilisiyle bilerek
bu saatlerde bulu�tuklar�n� kim-
den duyabiliriz? Bosna Sava��
de�il elbette, II. Dünya Sava-
��’ndan bahsediyorum. Hani siz
bütün kitaplar�n� okumu�tunuz !?
Bunlardan hiç bahsetmeyen in-
sanlar neden senelerce Aliya’dan
militan yaratmaya çal��m��lard�r?
Bazen görüyoruz, sözüm ona
yüksek makamlara gelmi� birisi
veya birileri için; ”O ki�i çok iyi-
dir, �öyle mütefekkirdir, hatta
biraz �airli�i de vard�r, dava eri-
dir, çok donan�ml�d�r, felsefe
falan da bilir” kabilinden övgü-
ler… Bu s�fatlar kullan�l�rken, “
O ki�i di�erleri gibi de�ildir; on-
lara benzemez.” demek istenir.
Sonra o ki�iler ya beyaz atlar�na
binip bizleri terk ederler yahut
beyaz atlar� siyaha çalmaya ba�-
lar. Bulunduklar� mevkiileri kal-
d�ramazlar yahut bizim
zannetti�imiz kadar dolu adam-
lar ç�kmazlar. Genelde ikincisi
olur. ��te Aliya, bugün onu tak-
dim edenlerin de kulland��� bu
s�fatlar�n hepsine sahip, nadide
bir devlet adam�yd�. Bosna’n�n
�ans�yd�. Ölüm y�l dönümü vesi-
lesiyle sosyal medyada surat�-
m�za surat�m�za çarpan ve ço�u
kendisine ait olmayan Aliya afo-
rizmalar� ile; bir neslin gerçekten
Aliya’y� okumadan ve anlama-
dan yeti�mesine ön ayak oluyo-
ruz. Yazd�klar� ve yapt�klar�yla
oldukça ciddi bir mü�ahede iste-
yen Aliya, maalesef karikatürize
edilerek ve içi bo�alt�larak de�er-
sizle�tiriliyor.
Peki ne yapmal�y�z? Bence bu
soru art�k çok kli�e. Hiç bir �ey
yapmaman�n vaktidir bana ka-
l�rsa. Rahat b�rakal�m Rahmetliyi
ve Ülkesini…
www.timebalkan.com sitesinden
al�nm��t�r…

Enes GÜLER

AL�YA 
�Z(Z)ET

BEGOV�Ç 
SEVG�M�Z

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi-
nin Halilbeyli ile Bosna
Hersek'in Zenica kenti-

nin Gradisce köyleri “ara-
sındaki kardeşlik ilişkisi im-
zalanan ikinci protokolle
perçinlendi. Belediyelerin
kardeş şehir protokollerine
alışkın Türkiye, kardeşlik

bağlarının köyler düzeyine
inmesiyle tanışmış oldu.
Her iki köyün kültür ve
sanat dernekleri arasında da
kardeşlik ilişkisi kurdu. Ha-
lilbeyli'de törenle imzalanan

iki protokol, Bosna Hersek
ile Türkiye'den birbirine
1851 kilometre uzaklıktaki
köyler arasındaki dostluk
ve kardeşlik bağını güçlen-
dirdi.

Halilbeyli ile Gradisce'nin
karde�li�i perçinlendi

Araştırmacı yazar Şiyak, Manisa
Valisi’ne konferanslarını anlattı
MAN�SA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Geçtiğimiz günlerde Ma-
kedonya’ya giden araş-
tırmacı yazar İlber

Şiyak, Manisa Valisi Mustafa
Hakan Güvençer’i ziyaret ede-
rek Makedonya ve Ankara’da
verdiği konferanslar hakkında
bilgi vererek selam getirdi.
www.iha.com.tr sitesinden
alıan bilgiye göre: Ziyarette
konuşan Şiyak, “T.C. Üsküp
Büyükelçiliğimiz ve Üsküp
Yunus Emre Enstitüsü işbirli-
ğiyle, Uluslararası Balkan Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Şener Bilal modera-
törlüğünde düzenlenen “Ru-
meli ve Göç Gerçeği” konulu
söyleşi için Makedonya’ya
davet edildim. Bu etkinlikte
Rumeli’nin fethinden Tür-
kiye’ye göç edilmesine kadar
geçen süreçte yaşanan acıları
anlattım. Etkinliğe Üsküp Bü-
yükelçimiz Tülin Erkal Kara,
TİKA Üsküp Koordinatörü
Aytekin Ayden, Maarif Vakfı
Üsküp Müdürü Mustafa Dilli-
oğlu, TRT Üsküp Temsilcisi
Bekim Muhtareviç, Din Hiz-
metleri Müşaviri Murat Alkan,

Eğitim Müşaviri Tamer Sevim,
Kültür ve Tanıtma Müşaviri
Hakan Özçelik, Ticaret Müşa-
viri Bünyamin Kutlu, MATÜ-
SİTEB Başkanı Hüsrev Emin,
Büyükelçilik Temsilcileri, aka-
demisyenler, vatandaşlar ve
çok sayıda Üsküplü katıldı.
Katılımcılardan valimize
selam getirdim” dedi. Ayrıca
geçtiğimiz günlerde davetli

olarak gittiği Ankara’da kon-
ferans verdiğini aktaran Şiyak,
“Çayyolu Doğa Kolejinde Ru-
meli ve Göç Tarihi konusunda
konferans verdim. Yeni Os-
manlılar Derneğinin davetlisi
olarak Hamamönü Kabakçı
Konağında Tarih Söyleşileri et-
kinliğine katılarak Rumeli ve
Balkan Tarihini anlattım. An-
kara’da Manisa eski valimiz

Halil İbrahim Daşöz ile de
görüştüm. Kendisinin hem va-
limize hem de bütün Manisalı-
lara gönderdiği selamlarını
getirdim” şeklinde konuştu.
Vali Güvençer de kendisini zi-
yaret ederek bilgi verip selam-
lar getiren Manisalı
araştırmacı yazar İlber Şiyak’a
hem kendisi hem de Manisalı-
lar adına teşekkür etti.

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Bosna Sancak Der-
neği kadın kolları gele-
neksel hale getirdiği

Muharrem ayı aşure gününü
dernek binasında gerçekleş-
tirdi. Yapılan bu aşureyi
'Bilge Kral' Alija İzzet Bego-
viçin 14. ölüm yıl dönümü
nedeniyle ve şehitlerin ruh-
larına armağan etti. İzmir
Bosna Sancak Dernek Baş-
kanı Abdullah Gül aşure et-
kinliği için şunları söyledi;
“Biz Boşnaklar için önemli
olan, Bosna-Hersek kuru-
cusu 'Bilge Kral' Alija İzzet-
begoviç'in 14. ölüm yıl
dönüm nedeniyle Kadın kol-
larımızın düzenlediği anma
etkinliği çerçevesinde yap-
tıkları aşure için Kadın Kol-
larımıza teşekkür

ediyorum.” Gül, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Balkan-
lar'da yaşayan Boşnaklar
Sırp zulmünde mağdur
oldu. Bu zulme Avrupa se-
yirci kaldı ve çok sayıda Boş-
nak hayatını kaybetti.
Sırpların yaptığı bu katliam-
larda çok sayıda masum ço-
cuklarımız, kadınlarımız ve
gençlerimiz hayatlarını kay-
betti. Bu sıkıntılı ortamda
'Bilge Kral' Alija İzzetbego-
viç Boşnakları birlikte tut-
mak için mücadele eti.
Bosna Hersek'in kurulmasını
sağladı ve ilk devlet başkanı
oldu. 'Bilge kral'ı Boşnak-
lar'ın Ataturkü olarak tanım-
layabiliriz. Boşnaklar Alija
İzzetbegoviç'e çok şey
borçlu, saygıyla anıyoruz.
Geçen bu 14 yıl bizlere 'Bilge
Kral'ı unutturmadı, unuttur-
mayacak.” 
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Sinoplu mübadillerden
muhtarlara çiçekli kutlama

S�NOP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sinop’un önde gelen
STK’larından biri
olan Sinop Balkan

Halkları ve Mübadele
Derneği Başkanı Kenan
Aral “ 19 Ekim Muhtarlar
Günü ” dolayısıyla il mer-
kezinde görev yapan
muhtarları ofislerinde zi-
yaret ederek 19 Ekim
Muhtarlar Günü’nü ka-
ranfil sunarak kutladı.
Başkan Aral yaptığı açık-
lamada,“Kültürümüzün,
toplumsal yaşamımızın
yapı taşlarından biri olan
ve demokrasinin yereldeki
en köklü örneğini temsil
eden muhtarlarımız,
görev yaptıkları mahal-
lede veya köyde devletle
halk arasında köprü vazi-
fesini fedakârlık ve sabırla
yürütmektedirler. Mahalle

ve köylerin sorunlarını çö-
züme kavuşturmakta,
kamu bürokrasisinin en
önemli çözüm ortağı olan
muhtarlarımız, bu önemli
işlevi nedeniyle bir ya-
nıyla halkı diğer yanıyla

da devleti temsil sorumlu-
luğunu üstlenmekte olan
tüm ve Mahalle ve Köy
Muhtarlarımızın 19 Ekim
Muhtarlar Günü şahsım
ve Derneğimiz adına kut-
larım dedi.

�zmir Bosna 
Sancak Derne�i’nden
Bilge Kral için a�ure



∂ Dubrovnik kent meydanıyla Akdeniz'de görülmeye değer yerler ara-
sında yer alıyor. Hırvatistan'ın güney ucunda Adriyatik Denizi'nde bulu-
nan Dubrovnik, 7. yüzyılda deniz ticareti üzerine kurulmuştur. Mavi
gökyüzünün aksine duran turuncu çatı evleriyle Dubrovnik, muhteşem
görüntüler sunar. Tarihi bölge olan Eski Kent Meydanı, savunma duvar-
ları, Arnavut kaldırımı sokakları, muhteşem saraylar ve çarpıcı kiliseler
gibi birçok tarihi özellik ile doludur. Yakınlardaki Lokrum adası çok plaj-
larıyla tatil imkanı sunarken, Old Town'un hemen dışında Banje ve
Lapad gibi popüler plajlar da vardır. Çoğu kişinin popüler tatil destinas-
yonu olmakla birlikte Balkanların yıldızı olarak tabir edilir.

DUBROVN�K, HIRVAT�STAN

∂ Ohri Gölü UNESCO dünya mirası listesinde yer almaktadır. Bu ta-
rihi şehir, ülkenin en ilginç ve görsel olarak etkileyici seyahat hedefle-
rinden biridir. Antik zamanlardan yerleşim yeri olma özelliği taşayan
Ohrid, M.Ö. 4. yüzyıla kadar dayanan bir mimariye sahiptir. Bölge-
nin en büyüleyici kalıntılarından biri, ilk Bulgar İmparatorluğu döne-
minde şehri istilacılardan korumak için Çar Samuel'in hükümdarlığı
sırasında inşa edilen Samuel Kalesi'dir. Şehirde Arnavut kaldırımlı
sokaklarından, şirin restoranlara, turuncu çatılı evlerden turkuaz ren-
kli sularına kadar yapılacak şeylerle Balkanların en güzel destinas-
yonlarından biridir. 

OHR�D, MAKEDONYA

∂ Adriyatik kıyısındaki en iyi korunmuş ortaçağ kasabalarından biri
olarak kabul edilen Kotor, körfezinin dağlara yanaşmasıyla muhte-
şem manzaralara sahip, adeta doğa cenneti bir şehir. Kotor'un mima-
risi bölgeye hakim olan çeşitli imparatorlukları yansıtırken, en çok
12. yüzyıldan kalma Saint Tryphon Katedrali'nin egemen olduğu Ve-
nedik tarzı Eski Kenti ile biliniyor. Kotor Kalesi ise şehrin ve körfezi-
nin muhteşem manzaralarını sunan harika bir yerdir. Bahar
aylarında gidilmesi önerilen Kotor'un Budva'dan daha çok öne çık-
ması, şehir yapısındaki doğallığın bozulmayışıdır.

KOTOR, KARADA�

∂ Stari Most ya da Eski Köprü, Mostar'ın ve ayrıca Bosna'nın en ünlü
yerlerinden birisi. 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından yaptırılan
köprü tipik İslam mimarisi ve güzel mühendislik örnekleri arasında-
dır. Köprü Neretva nehri üzerinde geçiyor. İç savaş sırasında köprü
Hırvat güçleri tarafından yok edildi, ancak o zamandan sonra orijina-
line yakın biçimde yeniden inşa edildi. Artık UNESCO Dünya Mirası
Listesi olan yapı, her yıl Mostar'a binlerce turist çekmektedir.

MOSTAR, BOSNA HERSEK

∂ Çalkantılı, savaş dolu geçmişiyle Belgrad, günümüzün en sıcak Bal-
kan başkentlerinden biri haline gelmek için çaba gösteren önemli bir şe-
hirdir. İki milyon insanın yaşadığı Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin
birleştiği yerde konumlanıyor. Belgrad'daki turistik yerleri ziyaret etme-
den önce şehirde önemli bir festival olup olmadığını kontrol edin, çünkü
bu şehirdeki festivaller Avrupa'nın en eğlencelisi. Ucuz seyahat imkanı
sunan Balkan ülkelerine ulaşımın kolay olması da seçim gücünü artır-
maktadır. Eğer seyahatinizi daha da uygun fiyata getirmek istiyorsanız
Prontotour'un indirimli tatil fırsatlarını kontrol edebilirsiniz. Balkanlar-
daki çoğu önemli yapıyı kapsayan bir geziyle kısa sürede çok fazla tarihi
bilgiye sahip olup, muhteşem seyahat fotoğrafları çekebilirsiniz. 

BELGRAD, SIRB�STAN
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AB, KIBRIS 
RUM KES�M� 
VE TÜRK�YE

Avrupa Parlamentosu’nun, Türkiye
ile müzakerelerin ask�ya al�nmas�n�
öneren raporunu, mevcut 541 parla-

menterin 477’si gibi ezici bir ço�unlu�un
“Evet” oylar� ile kabul etmesi, �imdilik
Rumlar� memnun etse de uzun vadede K�b-
r�sl� Rumlar�n hayr�na olmayacak. AP’nin
bu “dü�üncesiz” karar� K�br�s konusunu
Rumlar�n aleyhine -derinden- etkileyecek
ve endirekt olarak K�br�s (Rum) Yöneti-
mi’nin K�br�s politikas�n�n iflas�na yol aça-
cak.  Dönemin K�br�s Cumhurba�kan�
Makarios ve Yorgacis, Papadopulos, Kip-
rianu gibi EOKA’c� Bakanlar�, 1960 K�br�s
Cumhuriyeti Anayasas�nda K�br�sl� Türk-
lere siyasi e�itlik sa�layan 13 Anayasa
maddesini iptal ederek 1960 K�br�s Cumhu-
riyeti’ni safkan “Rum Üniter Devleti” ha-
line dönü�türmek amaçl� en etkin yöntemin,
Türklere silahl� sald�r�lar düzenleyip onlar�
sindirerek gerçekle�tirmek oldu�unu san-
m��lard�. Bu amaçla haz�rlad�klar� Akritas
Plan�n� da 21 Aral�k 1963 Cumartesi günü-
nün çok erken saatlerinde Tahtakala bölge-
sinde Türklere sald�rarak ve 2 soyda��m�z�
�ehit ederek ba�latm��lard�. Sonra da K�b-
r�sl� Türk Milletvekillerinin 1964 y�l�nda
silah zoru ile uzakla�t�r�ld��� sözde “Tem-
silciler Meclisi”nde, sadece Rum milletve-
killerinin oylar� ile kabul ettikleri uyduruk
bir “Gereklilik Yasas�” (Law of Necessity)
ile önce Temsilciler Meclisinde al�nacak
kararlar�n sadece Rum Milletvekillerinin
ço�unluk oylar� ile kabul edilebilece�ini,
Bakanlar Kurulunda Türklere ayr�lan 3 Ba-
kanl���n ba��na Rumlar�n getirilece�i ve
Bakanlar Kurulunun 10 Rum Bakandan
olu�aca�� karar�n� alm��lard�. Arkas�ndan da
Anayasa’da K�br�sl� Türklere e�it siyasi
haklar sa�layan 13 maddeyi tek tarafl�,
Rum Milletvekillerinin oylar� ile kald�rm��-
lar ve 1964 Mart�nda da, 1960 K�br�s Cum-
huriyetini safkan “Rum Üniter Devleti”
haline dönü�türmü�lerdi. Bu arada da
“Türkler isyan etti” diye yalandan bir ge-
rekçe uydurup adan�n neresinde bir Türk
yerle�im yeri varsa sald�r�p, Türkleri öldür-
meye ve adadan kaçmaya zorlam��lard�.  

ÜNLÜ EOKACI’LAR

1950’li y�llar�n ünlü EOKA’c�lar�, 1960’l�
y�llar�n Rum siyasileri Yorgacis’in, Tas-
sos’un, Kiprianu’nun ve Rum Meclis Ba�-
kan� Klerides’in hesaba katmay� ak�llar�nda
getirmedikleri minicik bir detay, K�br�sl�
Türklerin kolay yutulur lokma olmad�klar�
gerçe�i, tüm planlar�n� alt üst etti. Türkleri
adadan silip atmak ve sonra da aday� Yuna-
nistan’a ba�lamak (Enosis) Rumlar için bir
hayal haline gelince, Yunanistan’daki Al-
baylar Cuntas�, adan�n Yunanistan’a ilhak�-
n�n k�sa yolunun darbe yaparak Makarios’u
devirmek ve Enosisi gerçekle�tirmekten
geçti�ini sand� ve 15 Temmuz 1974 günü
darbeyi yapt�rd�lar. Sonu hüsran oldu Rum-
lar için bu darbe giri�iminin. Türkiye’nin,
1960 K�br�s Anayasas� içinde yer alan (EK
1, Madde 4) uluslararas� haklar�n� kullana-
rak darbeye müdahale etmesi, Rumlar�n
tüm planlar�n� alt üst etti ve adan�n tümü
Yunanistan’a ba�lanaca�� yerde, neredeyse
üçte biri kontrollerinden ç�kt�.    

Türklerle silah zoru ile mücadele edemeye-
ce�ini anlayan K�br�s (Rum) Cumhuriyeti,
aynen 1897 y�l�nda Girit’te sahneledikleri
senaryoyu hayata geçirerek Avrupa Devlet-
lerini arkalar�na al�p, K�br�s adas�ndan
Türkleri atabileceklerini varsayd�lar. Önce
1978 y�l�nda AB ile Gümrük Birli�i Proto-
kolünü imzalayarak Avrupa yönüne do�ru
bir ad�m att�lar. 1990 y�l�nda adayl�k ba�vu-
rusunu yapt�lar ve AB 1993 y�l�nda bu ba�-
vurunun kabul edildi�ini aç�klad�. 1998
y�l�nda Kat�l�m Müzakereleri ba�lad�. 2002
y�l�nda kat�l�m� kabul edildi ve 1 May�s
2004 tarihinde de kat�l�m
gerçekle�ti… Glafkos Kleridis’in K�br�s’�n
yak�n geçmi�inin perde arkas�n� ve Rum
Hükümetlerinin K�br�s politikalar�n� içeren
“�fadelerim” (My Depositions) adl� 4 ciltlik
kitab�nda dile getirdi�i “AB’ye kat�l�m
amac�m�z, AB’yi arkam�za al�p Türkiye’yi
K�br�s adas�ndan atmakt�r” sözleri do�rultu-
sunda, K�br�s Rum Yönetimi “Türkiye-AB
Kat�l�m Müzakereleri” ba�lad�ktan hemen
sonra alt� Müzakere ba�l���n� Veto etti. Mü-
zakere sürecinde de her f�rsatta “Türkiye
K�br�s adas�nda taviz versin, vetomu kald�-
ray�m” tehditleri masaya koydu. Gerçekte
K�br�sl� Rumlar, AP’nin bu karar� ile elle-
rindeki en önemli kozu yitirdiler ve politik
dille “siyaseten ç�r�lç�plak” kald�lar. Art�k
her f�rsat ve olanakta, “Veto ederim ve
1964 Ankara Anla�mas� gere�ince Türkiye,
K�br�s (Rum) Cumhuriyetini tan�s�n, Hava
ve Deniz limanlar�n� açs�n” içerikli �antajla-
r�n� yapabilecek ortamlar� da kalmad�.
Özetle, Avrupa Parlamentosu’nun da, Tür-
kiye’nin de kerhen yürüttü�ü “Türkiye-AB
kat�l�m müzakerelerinin ask�ya al�nmas�”
Türkiye’den daha çok K�br�s Rum Cumhu-
riyeti’ne zarar verecek, K�br�s sorununun
içeri�ini ve mecras�n� yak�n tarihte de�i�ti-
recek. Hep birlikte görece�iz…

Balkanlarda 
gezilecek yerler

‘ ’Tarihin derinliklerine tanıklık etmi�, samimi toplumları barındıran, vizesiz seyahat
imkanı sunan Balkanlar, yakınlı�ıyla da Türk seyahat severlerin en çok tercih etti�i bir

destinasyon. Kara veya deniz yoluyla, kısa sürede gidilebilen ülkeler arasında farklı
özelliklere sahip �ehirlerin bulunması, bu �ehirler arasında ula�ımın kolaylı�ı ve ucuz

tatil, Balkanlara giden herkesin memnun kalmasını sa�lıyor

www.beyazgazete.com sitesinden alınmı�tır…

Eğer aklınızda Balkan seyahati
planlamak var ise bunu sizin
için tasarlayan tur firmalarını

tercih edebilirsiniz. Balkan turları, se-
yahat etmek isteyen herkes için kap-
samlı bir seçenektir. Bireysel olarak

veya turla, Balkanlara gidildiğinde
mutlaka görülmesi gereken yerler
herkes tarafından kabul edilmiştir.

Bunları ele aldığımız bu yazıda, Bal-
kanların cevherlerini keşfedebilecek-
siniz.
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Borisov’dan Erdoğan’a
restorasyon teşekkürü
Bulgaristan Ba�bakan� Boyko Borisov, �stanbul’daki Bulgar Kilisesi’nin

restorasyonu için Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an’a te�ekkür etti
SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov, İstanbul'daki Bulgar
Kilisesi'nin restorasyonu için

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a teşekkür etti. İstanbul'da
bulunan Sveti Stefan Bulgar
Kilisesi'nde restorasyon işlerinin sona
geldiğini söyleyen Boyko Borisov,
"Kilisemiz paslanmıştı ve yan yatmış-
tı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuş-
tum ve tamir yapılması konusunda
söz aldım. Restorasyon ve çevre
düzenleme işlerine 8 milyon Euro
gitti" dedi. Başkent Sofya'da katıldığı
bir ticari forumda konuşan Borisov,
kilisenin tamir ve bakım işlerinde son
aşamaya gelindiğini belirtti. Borisov,
kilisenin açılışını Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın katılımıyla önümüzdeki
yıl 7 Ocak tarihinde gerçekleştirecek-
lerini kaydetti. www.haberler.com

sitesinden alınan bilgilere göre;
Türkiye sınırındaki sığınmacı geçişle-
rine de değinen Borisov, Ankara'nın

verdiği sözleri yerine getirdiğini ve
Bulgaristan sınırında geçişlerde artış
gözlenmediğini vurguladı. 

Ortaca'ya
Romanya’dan
karde� �ehir
MU�LA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Muğla'nın Ortaca Belediyesi ile
Romanya'nın Mangalia kentleri
arasında kardeş şehir protokolü

imzalandı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
(MUTSO) Ortaca Temsilciliği Toplantı
Salonu'nda yapılan imza töreninde,
Mangalia Belediye Başkanı Radu Cristian ile
Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik
kardeş şehir protokolünü imzaladı.
Konuşma yapan Başkan Karaçelik, "Bizim
yapacağımız bu işbirliği hem kültürel hem
birbirimizi tanımak hem de ticari anlamda,
iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesine
vesile olacaktır. Dostlarımız bugün bahçele-
rimizi gezdiler, çok beğendiler. Bu ticari kap-
asitenin artırılmasına da çok ciddi yardımcı
olacaktı. Umarım diğer kentlerimizle,
Romanya'nın diğer kentleri bu tür yakınlaş-
ma içine girerler, iki ülke arasındaki işbirliği
daha da güçlenir. Ben şimdiden iki kente ve
iki ülkeye hayırlı olmasını diliyor, hepinize
saygılar sunuyorum" dedi.
www.haberler.com’a göre; Mangalia
Belediye Başkanı Radu Cristian ise Başkan
Hasan Karaçelik ve diğer yetkililerinin dave-
tinden büyük onur duyduğunu belirtti.
Türkiye'de ilk kez Ortaca ile kardeş şehir
olduklarını belirten Radu Cristian, "Bir yıldır
Belediye Başkanımız, bize 'bir an önce bu
anlaşmayı yapalım' dedi. Bugüne nasip
oldu. Bugün sizlerin karşısında bu anlaşma-
yı imzalayacağız. Şehriniz çok güzel, turistik
bir şehir. Bölgeyi çok beğendim. Bundan
sonraki ticaretimizin gelişmesi açısından bu
anlaşma çok iyi olacak. Diğer bütün çalışma-
larımıza da katkısı olacak. Kültürel, turizm,
ticaret ve birçok alanda katkı sağlayacak.
Ülkelerimizin arasındaki ilişkilerin gelişme-
sine de katkısı olacak. Mangalia'da 3 binin
üzerinde Müslüman halk var, 6 tane de
turistik nokta var. Mangalia, Romanya'nın
en eski şehirlerinden bir tanesi" dedi.

Üsküp’te Veteriner 
Bilimleri Kongresi
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bu yıl ikincisi düzenle-
nen Uluslararası
Veteriner Bilimleri ve

Tekniklerinde Gelişmeler
Kongresi, Makedonya'nın
başkenti Üsküp'te yapıldı.
Adnan Menderes Üniversitesi
ile Aksaray Üniversitesinin
öğretim üyelerince düzenle-
nen uluslararası kongreye,
Türkiye ve Makedonya'nın
yanı sıra farklı ülkelerden
140'a yakın akademisyen
katıldı. www.haberler.com’a
göre; Aksaray Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. İlker
Çamkerten, kongrede, bilim

adamlarının veteriner temel
bilimleri, tedaviler, yeni geliş-
meler ve teknolojiler hakkın-
daki çalışmaların sunulduğu-
nu söyledi. Çamkerten, kon-
gre kapsamında bir yandan
bilimsel aktiviteler gerçekleş-
tirileceğini, bir yandan da
katılımcıların birbirleriyle
tanışmasıyla yeni projelere ön
ayak olmayı hedeflediklerini
kaydederek, kongrede 170'e
yakın sözlü ve 75'e yakın pos-
ter bildiri sunulduğunu kay-
detti. Kongrenin daha önce
Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'da düzenlendiği-
ni aktaran Çamkerten, şunları
söyledi:  "Üç yıl önce kimya
bilimiyle ilgilenen hocaları-
mızın düzenlediği bir kongre-

ye katılmıştık. Tercih etmemi-
zin sebebi, Bosna Hersek'i
gençlik yıllarımızda yaşadığı
o acılarından hatırlıyorduk.
Görmek istedik. Oradaki soy-
daşlarımızı da görelim, bu
arada bilimsel organizasyon
faaliyetlerimizi de gerçekleş-
tirelim arzu ettik. Bosna
Hersek'e geldikten sonra
gezerken çok etkilendik. Çok
değişik doğum tarihleri olan
ama ölüm tarihleri 1992 ile
1995 arasında olan mezar taş-
larını gördük. Bu bizi derin-
den etkiledi. Bu kongreleri
buralarda, bu coğrafyada
düzenlememiz lazım.
Bilimsel aktivitelerin yanında,
bu coğrafyaların tarihini
yakından görmek lazım."

BURSA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

İki ülke arasındaki ticari işbirlikle-
rinin artırılması yönünde görüş
alışverişinin yapıldığı ve Bursa

Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı
İbrahim Özhan ile Yönetim Kurulu
Üyesi Hakan Kırmızay'ın da hazır
bulunduğu toplantıda konuşan BTB
Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı,
Türkiye ve Bulgaristan'ın tarihi bir
dostluğu olduğunun altını çizerek,
mevcut ticaret hacminin artırılması
için işbirliklerinin geliştirilmesi
gerektiğini söyledi. Bulgaristan
Bursa Ticaret Ataşesi Aleksandar

Aleksandrov'u ağırlayan Özer Matlı,
Bulgaristan ile Türkiye'nin önemli
bir ticari ortak olduğunu ifade ede-
rek, iki ülke arasındaki yaklaşık 5
milyar dolarlık ticaret hacminin
bu ortaklığın gölgesinde kaldığı-
nı savundu. www.haberler.com’a
göre: Türkiye ve Bulgaristan ara-
sındaki ticari ilişkilerin geliştiril-
mesi noktasında BTB olarak
üzerlerine düşen tüm sorumlu-
luğu alacaklarını da kaydeden
Başkan Özer Matlı, "Bulgaristan
bizim için önemli bir ortaktır.
Ancak mevcut ticaret hacmimiz,
bunu tam olarak yansıtamamak-

tadır. BTB olarak, iki ülkenin gereken
seviyede ticaret yapması için elimiz-
den geleni yapmaya hazırız" şeklin-
de konuştu.

İki ülke arasındaki perakende ticaret
hacminin mevcut imkânlar doğrul-
tusunda artmasını beklediklerini
ifade eden BTB Başkan Yardımcısı

İbrahim Özhan da, gerekli
çalışmaların iki ülkede de
yapılması gerektiğini kaydetti.
BTB ile işbirliği içerisinde
olmaktan memnuniyet duya-
caklarını dile getiren
Bulgaristan Bursa Ticaret
Ataşesi Aleksandar
Aleksandrov ise, iki ülke ara-
sındaki ticaretin gelişmesinde
Bursa'nın önemli rol oynayaca-
ğını belirtti. 

BTB, Bulgaristan Bursa Ticaret Ata�esi’ni a��rlad�
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