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SÜRELER� 
N.Gaye ALPASLAN

¥ TÜRK ��birli�i ve Koordinasyon
Ajans� Ba�kanl��� (T�KA) taraf�ndan
Romanya’n�n ba�kenti Bükre�’te
yenilenen Bükre� Üniversitesi Türk
Ara�t�rmalar� Merkezi hizmete aç�l-
d�. 20 y�ld�r Türk ve Osmanl� tarihi
alanlar�nda ö�renci yeti�tiren mer-
kezin tadilat� gerçekle�tirildi.
Merkeze son teknoloji cihazlar ve
ofis mobilyalar� hibe edilerek,
modern bir çal��ma ortam�na kavu�-
mas� sa�land�. 5’te

YUNAN�STAN Dı�i�leri Bakanı Nikos
Kotzias ile Ankara’da bir araya gelen
Çavu�o�lu, Yunanistan'a kaçan 10 darbe-
ciyle ilgili, "Bu konuda biz hayal kırıklı�ı-
na u�radık. Hem 8 hain darbeci
Yunanistan'a geçti hem de
Cumhurba�kanı Recep Tayyip Erdo�an'a
suikast giri�iminde bulunan 2 hain de

Ege'den Yunanistan'a kaçtı. Onun dı�ın-
da bizim elimizde bir rakam var. Hain
darbe giri�iminden bu yana 995 ki�i
Yunanistan da sı�ınmacı olarak ba�vur-
mu�. Bunların hepsini incelemek lazım
kaç tanesi FETÖ'cü. Kom�umuz ve ili�kile-
rimizi her geçen gün güvene dayalı geli�-
tirdi�imiz Yunanistan'ın FETÖ'cüler için

sı�ınma üssü olmasını arzu etmeyiz. Bu
ba�vuruları titizlikle de�erlendireceklerini
ve Yunanistan yasa ve anayasasına göre
de�erlendireceklerini, hainlere prim ver-
meyeceklerine inanıyoruz. 8 ki�i ile ilgili
verilen mahkeme kararına ra�men hala
bu inancımızı tam olarak yitirmedik” diye
konu�tu.

¥ BULGAR�STAN'da Türklere ait sivil
toplum örgütleri, 21 Ekim'in
'K�rcaali Günü' olarak kutlanmas�na
kar�� ç�k�yor. Ülkede ya�ayan Türk
toplumunun temsilcileri, bu günde
atalar�n�n Bulgar çetecileri taraf�n-
dan katledildi�ini belirterek, de�i�ik
etnik gruplar�n ya�ad��� bir �ehrin
bayram� olarak böyle bir günün
seçilmesine itiraz ediyor.

5’te

¥ TÜRK�YE'ye, 1912-2012 y�llar�n-
da süren Balkan göçleri ile gelen
göçmenler, ilk ayak bast�klar�
Sirkeci Gar�'nda bir araya geldi.
Etkinlikte, Balkanlar'daki göç-
menlerin Türkiye'de bulunan
yak�nlar�na gönderdi�i mektuplar
sergilendi, Balkanlar'a özgü tatlar
ile el eme�i ürünler kat�l�mc�lar�n
be�enisine sunuldu.

Balkan
Göçmenleri,

Sirkeci Garı'nda
bulu�tu

5’te

Yunan Bakana 
FETÖ UYARISI
Dı�i�leri Bakanı Mevlüt Çavu�o�lu, "Hain darbe giri�iminden bu yana
995 ki�i Yunanistan'a sı�ınmacı olarak ba�vurmu�. Yunanistan'ın
FETÖ'cüler için sı�ınma üssü olmasını arzu etmeyiz" dedi. 

'Osmanlı'dan 
Kurtuluş Günü' 

kutlamalarına tepki

8’de

BULGAR�STAN'DA sava� pilotları,
Rus yapımı eski M�G uçaklarıyla
uçu� yapmayı reddetti. Ülkenin
güneydo�usundaki Grav �gnatievo
Hava Üssü'nde görev yapan pilot-
lar, teknolojik ömrünün sonuna gel-
mi� eski uçaklara binmek istemedik-
lerini açıkladı. Bulgaristan Savunma
Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov
ise pilotların eyleminin iç güvenli�i
tehdit etti�ini, boykotun amaçsız
oldu�unu ileri sürdü. 10’da

Bulgaristan'da sava�
pilotlar�ndan boykot

T�KA’dan
Romanya'ya Türk

Ara�tırmaları
Merkezi 

8’de
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PTT A.Ş. 177 yaşında, 
hayatın her alanında

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

23 Ekim 1840 tarihinde
posta hizmetlerini yürütmek

üzere Posta Nezareti’nin
kurulmasıyla temelleri atılan

Posta ve Telgraf Te�kilatı
Anonim �irketi (PTT A.�.)

177’nci ya�ını çe�itli 
etkinliklerle kutladı

Genel Müdür Bozgeyik, “PTT A.Ş. posta ve kargo taşı-
macılığı başta olmak üzere bankacılık, sigortacılık, e-ti-
caret, lojistik gibi alanlarda başarılı faaliyetler
göstererek bir holding yapısına ulaştı. 4 bin 500’ü
geçen işyeri sayısı, 40 bini aşan insan kaynağı ile sür-
dürülebilir kârlı büyümeyi her yıl üstüne koyarak ger-
çekleştiren PTT’miz, Dünya Posta Birliği İdari Konsey
Başkanlığı unvanı ile küresel posta sektörüne yön veri-
yor, sektörün gelişimine liderlik ediyor” dedi. 
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Prizren’de ortak tatbikat
KFOR TÜRK TEMS�L HEYET� BA�KANLI�I’NDAN 

PR�ZREN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'nın Prizren kentinde düzen-
lenen iş formuna katılmak için
kentte bulunan Eskişehir Ticaret

Odası (ETO) heyeti, Türkiye'nin Prizren
Başkonsolosu Selen Evcit'i makamında
ziyaret etti. Evcit, kabulünde yaptığı ko-
nuşmada, genç nüfusa sahip Eskişehir'in
bu yönüyle Türkiye'nin en şanslı kentle-
rinden olduğunu vurguladı. www.haber-
ler.com’a göre: Eskişehir'in ekonomik
açıdan Türkiye'nin gelişmiş kentleri ara-
sında yer aldığını ifade eden Evcit, şöyle
konuştu: 
"Eskişehir'in üretimi, ihracatı gibi özellik-
leri Kosova'dan çok daha fazla. Kosova,
Türkiye için çok önemli bir ülke. Tür-
kiye, tarihsel ve kültürel bağları dolayı-
sıyla Kosova'da olmak zorunda.
Avrupa'nın geçiş noktasında bulunan bir
ülke. Balkanlar'ın merkezinde bir yer.
Türkiye'nin önemli şirketlerinin Koso-
va'da altyapı yatırımları var. Türkiye yo-
ğunlukla Kosova'ya ihracat yapıyor.
Kosovalılar da Türkiye'de büyük ticaret
gerçekleştiriyor. Türkiye'nin Kosova ile
siyasi ilişkileri de var. Türkiye, Kosova'yı
ülke olarak tanıyan 4. ülke. İki ülkenin
başlattığı 500 yıllık bir zaman dilimi var."
ETO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Işık
ise Eskişehir'in sanayi ve öğrenci kenti ol-
duğunu söyledi. Eskişehir'de savunma
sanayi yatırımlarının ve hizmet sektörü-
nün önemli gelişmeler yaşandığını anla-
tan Işık, "Lokasyon olarak şanslı bir
kentiz. Biz Eskişehir'i anlatmak için Priz-
ren İş Formu'na katıldık. Kentimizi bu-
rada anlatıp, ülkemize döneceğiz" diye
konuştu.

Eski�ehirli 
i�adamlar�ndan

Kosova 
ç�karmas�

PR�ZREN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Barış Gücü (KFOR) bün-
yesinde görev yapan Türk Tem-
sil Heyeti Başkanlığı ile Kosova

Güvenlik Güçleri (FSK) tarafından Ko-
sova’nın güneybatısında bulunan Priz-
ren kentinde ortak arama-kurtarma
tatbikatı düzenlendi. kent merkezinde
daha önceden belirlenen senaryo kap-
samında düzenlenen tatbikatta bir bi-
nada çıkan yangın, polisler tarafından
bölgede güvenlik önlemlerinin alınma-
sının ardından Türk ve Kosovalı itfai-
yecilerce kontrol altına alındı.
www.timebalkan.com sitesinin Ana-
dolu Ajansı’na dayanarak verdiği bil-
giye göre: senaryoya göre binada
mahsur kalan vatandaşları kurtarmak

üzere FSK’nın savunma alayındaki
arama-kurtarma timleri bölgeye çağı-

rıldı. Bölgeye intikal eden timler bina-
nın üzerinden yaralanmış vatandaşı,

Ak Drin nehrinin karşısına indirdi.
Binanın tamamının tahliye edilmesinin
ardından, askerler binadan Türkiye ve
Kosova bayrakları ile aşağıya inerek
renkli görüntüler oluşturdu. Prizrenli-
lerin büyük ilgi gösterdiği tatbikata al-
kışlarla eşlik edildi. Tatbikatın
ardından konuşma yapan Türk Temsil
Heyeti Başkanı Topçu Kurmay Albay
Mustafa İhsan Tavazar, tatbikatın başa-
rılı sona ermesinden dolayı FSK perso-
nelini tebrik etti. Tavazar, daha sonra
tatbikata katılanlara sembolik hediye-
ler verdi. Ortak tatbikat, FSK’nın Ope-
rasyon Destek Tugayı Sivil Savunma
Alayı’na Kosova’daki Türk Temsil He-
yeti Başkanlığı’ndan verilen arama-
kurtarma eğitiminin ardından
gerçekleştirildi.

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem
Servisi Genel Sekreteri Helga
Schmid, AB'nin Kosova'ya yılda

yaklaşık 100 milyon Euro destek sağla-
yacağını söyledi. Kosova Başbakanı Ra-
mush Haradinaj, Kosova'ya resmi
ziyarette bulunan Schmid'i kabul etti.
Başbakan Haradinaj ve Schmid gerçek-
leştirdikleri görüşme sonrası ortak
basın toplantısı düzenledi. www.dun-
yubulteni.net’e göre: Schmid, AB Dış
İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek

Temsilcisi Federica Mogherini'nin, Ko-
sova ve diğer batı Balkan ülkelerini Av-
rupa yolunda görme azmini
anımsatarak, "Benim bugünkü mesa-
jım, Kosova Avrupa'dır ve Kosova'nın
geleceği AB'dedir." ifadelerini kullandı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-
Claude Juncker'in, AB'nin kapısının
Balkanların batısındaki ülkelere açık ol-
duğu yönündeki sözlerini hatırlatan
Schmid, hükümet ve muhalefete, stra-
tejik düşünüp bu fırsattan istifade et-
meleri çağrısında bulundu. Ayrıca,
Schmid "AB, Kosova'ya istihdam sağ-

lama, altyapı ve eğitim alanında kul-
lanmak amacıyla yılda yaklaşık 100
milyon Euro’luk yardım sunacak."
dedi. AB'nin, vize serbestisi sürecinin
Kosova için ne kadar önem taşıdığının
farkında olduğunu dile getiren Schmid,
"Kosova'nın, vize serbestisi kriteri olan
Karadağ ile sınırın yeniden belirlen-

mesi anlaşmasının yerine getirilmesi ve
yolsuzluk ile organize suçlara karşı
mücadele konusunda ilerlemesi gere-
kir." diye konuştu. Kosova ve Sırbistan
arasındaki diyaloğa da değinen
Schmid, iki ülke arasındaki adalet an-
laşmasının uygulanmasından duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdi.

Kosova Bar�� Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Ba�kan-
l��� ile Kosova Güvenlik Güçleri (FSK) taraf�ndan Kosova’n�n güneybat�s�nda bu-

lunan Prizren kentinde ortak arama-kurtarma tatbikat� düzenlendi

AB'den Kosova'ya 100 milyon
Euro’luk destek
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Ahmet GÖKSAN

Z�NC�R�N 
HALKALARI

“Amerika – �ngiltere ve Rusya’n�n k��k�rtmalar�
olmam�� olsayd� bu dava çoktan çözülür, hele
Türk askerinin getirdi�i huzur ve emniyet ile
hakiki bar�� sa�land�rd�. O zaman ne olacak?
�ngilizler üslerden mahrum kalacak Amerikal�-
lar Akdeniz’in ve Yak�n Do�u’nun her kö�esini
havadan seyredemeyecek, Rusya k�y�lara yakla-
�amayacak ‘hakimiyetler’ elden ç�kacakt�. Bun-
lar�n rekabetindendir ki bir y�lan hikayesi kadar
uzay�p giden davan�n kolay, kolay halledilmesi
beklenemez.” 1977

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Irak’�n Kuzeyinde yap�lm�� olan referandum
ve sonuçlar�n� bir kenara koymu� olsak bile
�spanya’da bir gün ara ile yap�lan referandu-

mun yank�lar�n�n daha uzun süre tart���laca��n�
söylemek olas�d�r. �imdilerde referandum süre-
cinde �spanyol polisinin yapt��� bask�lar ve sal-
d�r�lar konu�uluyor. Katalan referandumunun
AB üyesi bir ülkede yap�lm�� olmas�n�n di�er
üye ülkelerdeki etnik yap�lar� da etkilemesinden
korkuluyor. Katalanlar diledikleri sonucu alma-
lar� sonras�nda �skoçlar gibi �imdilik beklemeyi
ye�liyorlar. �skoçya’da yap�lan �ngiltere’den
ayr�lma referandumu yüzde 58 oy oran� ile
kabul edilmemi�ti. Bu sonucun al�nmas�nda ül-
kede ya�anan mali krizin de etkili oldu�unun
unutulmamas� gerekiyor. Birle�ik Krall���n
AB’den ayr�lma karar� ald��� biliniyor. Al�nan
bu karar sonras�nda �skoçya’n�n durumu tart��-
mal� noktaya ta��nm��t�r. �imdilerde Kata-
lonya’da al�nm�� olan karar�n domino etkisi
yapabilece�i AB’nin korkulu dü�ü olmaya
devam edecektir. 
Crans Montana’da müzakere masas�n� da��tan
kar�� taraf bir yandan komitelerin çal��malar�na
ara vermesi karar�n� al�rken di�er yandan da
suçlular�n tela�� içinde müzakerelerin ba�lat�l-
mas�n�n türküsünü ç���r�yor. Kendilerince du-
yurduklar� “K�br�s Cumhuriyeti”nin ba��ms�zl�k
günü kutlamalar� s�ras�nda konu�an Bay Nikos
Anastasiyadis, “kendilerinin ayn� yüreklilik ve
yarat�c�l�kla müzakere sürecine yeniden kat�l-
maya haz�r olacaklar�n�” yineliyordu. Ne de
olsa masa devirme konusunda ba����kl�k kazan-
m��t�r.

SÜTTEN ÇIKMI� AK KA�IK

Müzakere sürecinin Türkiye taraf�ndan sabote
edildi�i vurgusunu da yapan Bay Anastasiyadis,
“Bu Cumhuriyet, bu ülke hepimizi s��ar, yeter
ki kar��l�kl� sayg� ve herkesin haklar�n�n s�n�rla-
r�n�n nereye kadar ula�t���n� bilelim” diyordu.
Böyle konu�urken sütten ç�km�� ak ka��k olma-
d���n� kendisi de biliyor. Buna kar��n Hoca
Nasrettin’in öyküsünde oldu�u gibi “ya tutarsa”
takti�ini uyguluyor. Bu konularda inand�r�c�l�-
��n� yitirmi� olan bu ki�inin �irinlik yapmas�n�n
hiç gere�i olmad���n� kaydetmek durumunda-
y�z. Bu adan�n Türklerle Rumlara yetece�ini
yeni söylemekte çok geç kald��� biliniyor. Bu
gerçe�i kabul etti�ine göre K�br�s Türklerinin
haklar�n�n teslim edilmesi konusunda elini
çabuk tutmas�n� istiyoruz. Bunlar� yapabilmek
için Kilisenin bask�s�ndan kurtulmas� gerekiyor.
Aksi halde söylemleri havada kalmaya mah-
kum olacakt�r. Filelefteros gazetesine aç�kla-
mada bulunan Türk taraf�n�n müzakerecisi
Özdil Nami “Nikos Anastasiadis’in masada
olan çözümü almad���n�” söylüyor. Anastasia-
dis’in bu tavr�n�n herkes taraf�ndan bilindi�ine
vurgu yapan Nami “bunun tarihi bir hata oldu-
�una” dikkat çekiyor. Uyu�mazl���n getirildi�i
boyut ortal�klarda iken yeni bir sürecin neden
ve niçin ba�lat�laca��na aç�kl�k getirilmesi gere-
kiyor. Sulu havan kullan�lmamas� gerekti�ini
bir kez daha yineliyoruz. Tarihi hatalarla uyu�-
mazl�k çözülemeyece�ine göre, e�er ba�lat�la-
caksa müzakere sürecinin devletten devlete
olmas� gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Lisede Türkçe dersinde bir �ey ö�ret-
mi�lerdi. Yeni, yeni oldu�u için de�il
i�e yarad��� için al�n�r, eski de eski

oldu�u için de�il i�e yaramad��� için at�l�r.
Yakla��k 35 sene son eski olsa da i�e yara-
d���n� dü�ündü�üm bu yeni sözleri sizlerle
payla�mak istedim. Neden? Çünkü eski ve
i�e yaramayan �eyleri bize yeni diye yuttur-
maya çal��anlar�n yapt��� patinaj� göstermek
istiyorum. Zira iyi olmak yetmez en iyisi
varken ondan daha iyisini getirmeniz gere-
kir. Bu renkli televizyon varken yepyeni bir
siyah beyaz TV getirmeniz gibidir. Üç bo-
yutlu ekrans�z renkli bir TV yapman�z gere-
kir mesela.
Geçenlerde Cumhurba�kan�m�z Say�n
Recep Tayyip Erdo�an çok önemli bir ko-
nuya parmak basarak �öyle dedi: “ Biz mu-
halefetle de�il AK Parti olarak kendi
kendimizle yar���yoruz” Gerçekten çok
do�ru bir tespit. Do�ru ama maalesef bir o
kadar da tehlikeli bir gerçek. Belki de Say�n
Cumhurba�kan�m�z�n tespit etti�i metal yor-
gunlu�u da bu yüzden olabilir. Muhalefet,
beceriksiz ve tembel olursa iktidar metal
yorgunu olabilir ama muhalefet gerçek mu-
halefet gibi davran�r da iktidar� hizmetler
yapmas� için kamç�larsa iktidar metal yor-
gunu de�il hizmet yorgunu olabilir, halk da
bunu fark ederse i�te o zaman en iyi olabi-
lirsiniz. AK Partinin kendi kendisiyle yar��-
mas� kendisi aç�s�ndan mükemmel bir
gösterge olabilir, ancak tarafs�z bir gözle
bak�ld���nda Türk siyaseti aç�s�ndan bu
durum iyi de�ildir. Ciddi ve güçlü bir mu-
halefet olmazsa siyasette kalite dü�ebilir.
AK Partinin de kendini yenilemesi ve daha
iyi olabilmesi için gerçek bir muhalefete ih-
tiyac� vard�r.  Öyle bir muhalefet olacak ki,
en iyi olana çok daha iyi öneriler ve projeler
sunabilecek, bel alt� de�il,  ülkenin menfaat-
leri do�rultusunda yap�c� ele�tiriler yapabi-
lecek, ki�ilerle de�il projelerle ilgilenecek,
laf de�il icraat yapacak ve önerecek, �ov
de�il realite sunacak,  görevini yapabilecek
bir muhalefetten söz ediyorum. Böyle bir si-
yaset sunmak için niyetiniz, kadronuz, pro-
jeleriniz ve lideriniz varsa iyi bir parti
olabilirsiniz. Yoksa iyi de�il y�ld�zl� pekiyi
de yazsan�z lafla peynir gemisi yürümez.
Y�llar önce okudu�um Ate� �lyas Ba�soy’un
“AKP neden kazan�r, CHP nas�l kaybeder”
isimli kitab�n� okuman�z� öneririm. Sol gö-
rü�lü biri olarak yazar, bir önceki yerel se-
çimlerde Antalya’n�n AK Partiden siyasal
dan��manl���n� yapt��� CHP’ye nas�l geçti-
�ini, örnekleriyle anlatm��. Kendisinin çok
ilginç bir tespitleri var. Her söyledi�i do�ru
olmayabilir ama do�rular� bence hem ikti-
dar hem muhalefet için çok önemli. Mesela
yazar�n CHP’ye hat�rlad���m kadar�yla
�öyle bir önerisi vard�. “CHP, iktidar�n her
�eyini ele�tirece�ine do�ru buldu�u �eyleri
örnek alsa mesela iktidar olursam O dönem
D��i�leri bakan� olan Ahmet Davuto�lu’nu
d��i�leri bakan� yapaca��n� söylese ya da
mesela iktidar oldu�umda AK Parti iktidar�-
n�n ba�ar�l� oldu�u sa�l�k politikalar�n� uy-
gulayaca��n� söylese” 
Sat�� pazarlama e�itimlerinde söylenen çok
önemli bir ders vard�r. Rakibinizi asla kötü-
lemeyin. Varsa kendinizin özelliklerini,
avantajlar�n�z� ve yeniliklerinizi anlat�n.
Tayyip Erdo�an gibi dünya lideri bir siya-
setçiyi ele�tirece�inize, ülkeye yapt��� hiz-
metlerden dolay� kendisini tebrik edip,
olumlu gördü�ünüz yanlar�n� al�p kullansa-
n�z ama deseniz ki; falanca politikalarda
bunlar� da yapsa iyi olurdu, in�allah onu da
biz yapaca��z. Örne�in Say�n Recep Tayyip
Erdo�an’�n kendisine muhalefet olmas�na
ra�men rahmetli Necmettin Erbakan’� ele�-
tirdi�ini hiç gördünüz mü? Ya da rahmetli
Turgut Özal’�? Göremezsiniz.  Çünkü siz
birini ele�tirmeye kalkt���n�zda ona gönül
verenleri de kar��n�za al�rs�n�z. Ba�ar�l� bir
lidere y�k�c� ve belden a�a�� ele�tireler yap-
t���n�zda kendi bindi�iniz dal� keserseniz.
Sadece ki�isel olarak tepki verdi�iniz Recep
Tayyip Erdo�an’a kar�� ülkede ne kadar ge-
reksiz olu�um varsa, dü�man�m dü�man�
dostumdur, parolas�yla bir araya gelip
2019’da s�rf %50+1 oy almak ve iktidar için
her �ey mubaht�r demek ülkeye hainlik
etmek demektir. Bu do�ru muhalefet de�il-
dir, bu iyi olmak de�ildir. �ktidar olam�yor-
san�z bazen en iyi ikinci olmak da iyidir.
E�er partinizin gerçekten “�yi” olmas�n� is-
tiyorsan�z, önce siz gerçekten iyi olman�z
gerekir. Dünya için, ülkeniz için, aileniz
için, yak�nlar�n�z hatta rakipleriniz için bile
iyi olman�z gerekir.  �ktidar olmak için önce
iyi bir muhalefet gerekir. Daha da önemlisi
iyi bir olu�umun içinde mutlaka iyi de�il
çok iyi bir lider gerekir. Tayyip Erdo�an
gibi birini bulabilirseniz hemen harekete
geçin derim. Ama yoksa lütfen mevcut en
iyiyi engellemeyin. B�rak�n hizmet etsin. Bu
sizin için de iyi oland�r. � phone 8 plus var-
ken Nokia ile bu i� olmaz. En iyisi varken
iyi olmak yetmez. Ya en iyisi olun ya da en
iyiyi destekleyin. Engellemeyin destek
verin. Bu çok daha iyidir. 

Türk Ara�tırmaları Merkezi
Bükre�’te H�ZMETE G�RD�

D��i�leri Bakan� Mevlüt Çavu�o�lu, "Hain darbe giri�iminden bu
yana 995 ki�i Yunanistan'a s���nmac� olarak ba�vurmu�. Yunanis-
tan'�n FETÖ'cüler için s���nma üssü olmas�n� arzu etmeyiz" dedi. 
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, "Hain darbe girişimin-
den bu yana 995 kişi

Yunanistan'a sığınmacı olarak baş-
vurmuş. Yunanistan'ın FETÖ'cüler
için sığınma üssü olmasını arzu et-
meyiz" dedi. Dışişleri Bakanı Çavu-
şoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı
Nikos Kotzias ile Dışişleri Bakanlı-
ğında gerçekleştirilen görüşmenin
ardından basın açıklaması yaptı.
www.haberler.com sitesinden alınan

bilgilere göre; Bakan Çavuşoğlu, FE-
TÖ'nün darbe girişimi sonrası Yuna-
nistan'a kaçan 10 darbeciyle ilgili,
"Bu konuda biz hayal kırıklığına uğ-
radık. Hem 8 hain darbeci Yunanis-
tan'a geçti hem de Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a suikast gi-
rişiminde bulunan 2 hain de
Ege'den Yunanistan'a kaçtı. Onun
dışında bizim elimizde bir rakam
var. Hain darbe girişiminden bu
yana 995 kişi Yunanistan da sığın-
macı olarak başvurmuş. Bunların
hepsini incelemek lazım kaç tanesi

FETÖ'cü. Komşumuz ve ilişkileri-
mizi her geçen gün güvene dayalı
geliştirdiğimiz Yunanistan'ın FE-
TÖ'cüler için sığınma üssü olmasını
arzu etmeyiz. Bu başvuruları titiz-
likle değerlendireceklerini ve Yuna-
nistan yasa ve anayasasına göre
değerlendireceklerini, hainlere prim
vermeyeceklerine inanıyoruz. 8 kişi
ile ilgili verilen mahkeme kararına
rağmen hala bu inancımızı tam ola-
rak yitirmedik. Teröristlere ve dar-
beye prim vermemek lazım"
ifadelerini kaydetti.

Çavuşoğlu’ndan Yunanlı
mevkidaşına FETÖ uyarısı

BÜKRE�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tara-
fından Romanya'nın başkenti

Bükreş'te yenilenen Bükreş Üniver-
sitesi Türk Araştırmaları Merkezi
hizmete açıldı. TİKA, 600 yıl Os-
manlı İmparatorluğu'nun bir parçası
olmuş Orta ve Doğu Avrupa'daki
ecdat yadigarı eserleri ihya ediyor.
Sırbistan'daki Ram Kalesi'nin resto-
rasyonu, Hırvatistan Osijek'te yer
alan Sultan Süleyman Köprüsü'nün
araştırılması ve Macaristan Zigetvar
seferi sırasında vefat eden Kanuni
Sultan Süleyman Türbesi'nde kazı
çalışmaları yapan TİKA, ayrıca dü-
zenlediği konferanslar ve projelerle
elde ettiği tecrübe ve birikimi bölge
ülkelerine aktarıyor. TİKA tarafın-
dan son olarak Romanya'nın baş-
kenti Bükreş'te bulunan Bükreş
Üniversitesi Türk Araştırmaları

Merkezi yenilenerek hizmete açıldı.
20 yıldır Türk ve Osmanlı tarihi
alanlarında öğrenci yetiştiren mer-
kezin tadilatı gerçekleştirildi. Mer-
keze son teknoloji cihazlar ve ofis
mobilyaları hibe edilerek, modern
bir çalışma ortamına kavuşması sağ-
landı. Ayrıca merkezde bir de Türk
köşesi açılarak, Türk tarih ve kültü-
rünün tanıtımına katkı sunuldu.
Bunun yanı sıra Romanya tarihinde
bir ilk olarak Osmanlı arkeolojisi ile
ilgili iki günlük uluslararası konfe-
rans düzenlendi.

www.haberler.com’a göre; Bükreş
Büyükelçisi Osman Koray Ertaş,
"Türkiye ile Romanya arasında her
alanda ilerleyen yakın ilişkiler, aka-
demik ve bilimsel iş birliği alanında
da somut projelerle güçlenmektedir.
Zengin tarihi ve kültürel geçmişiyle
bölgedeki önemli iş birliği ortakları-
mızdan biri olan Romanya'daki
ortak taşınmaz kültür mirası eserle-
rinin ortaya çıkarılması ve mevcut-
ların muhafazası için Romen
makamları ve bilim dünyasıyla bir-
likte gayret gösteriyoruz" dedi. 

Rifat SA�T

EN �Y�S� 
VARKEN

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

Kom�u’da
sava� 
pilotlar� 
direni�te

Kom�u’da
sava� 
pilotlar� 
direni�te

Kom�u’da
sava� 
pilotlar� 
direni�te

Kom�u’da
sava� 
pilotlar� 
direni�te

Kom�u’da
sava� 
pilotlar� 
direni�te

Kom�u’da
sava� 
pilotlar� 
direni�te

Kom�u’da
sava� 
pilotlar� 
direni�te

Kom�u’da
sava� 
pilotlar� 
direni�te

Kom�u’da
sava� 
pilotlar� 
direni�te

SOFYA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan'da savaş pilotları,
Rus yapımı eski MİG uçakla-
rıyla uçuş yapmayı reddetti.

Ülkenin güneydoğusundaki Grav
İgnatievo Hava Üssü'nde görev
yapan pilotlar, teknolojik ömrünün
sonuna gelmiş eski uçaklara bin-
mek istemediklerini açıkladı. Bulga-
ristan Savunma Bakan Yardımcısı
Atanas Zapryanov ise pilotların ey-
leminin iç güvenliği tehdit ettiğini,
boykotun amaçsız olduğunu ileri
sürdü.
"Toplam yeni ve onarılmış 10 MİG
motorumuz var ama belgeleri onay

bekliyor." diyen Zapryanov, Rus
fabrikalarında onarılmış ve bakımı
yapılmış motorların kısa sürede
mevcut MİG'lere monte edileceğini
söyledi. Zapryanov, NATO ülkeleri-
nin desteği ile hava sahası koruma-
sının devam ettiğini belirterek,
"Uçabilen tam 7 adet MİG-29 savaş
uçağımız var. Yeni motorlarla nor-
mal sayılacak uçak sayısını 10'a bile
çıkartabiliriz." diye konuştu.
www.dunyabulteni.net’e göre; Ge-
nelkurmay Başkanlığının güvenlik
krizi yaratan sorunu hemen ele ala-
cağını anlatan Zapryanov, "Pilotla-
rın, uçuş saatlerini yetersiz
gördükleri anda kendilerini gü-

vence altında görmemeleri normal.
Soruna kısa sürede çözüm bulmaya
çalışırız. Yakıt ve motor yağı için 10
milyon Euro’luk ek takviye aldık."
diye konuştu. Savunma Bakanı
Krasimir Karakaçanov da BNR'ye
açıklamasında, pilotların boykotu-
nun arkasında başka nedenlerin ol-
duğunu, birilerinin yangına körükle
gittiğini öne sürdü. Yeni uçak alımı-
nın gündemde olduğunu belirten
Karakaçanov, "Alacağımız savaş
uçağı filosu, halı süpürgesi değil.
Gerekirse Graf İgnatievo üssüne
gidip konuyla ilgili şahsen bilgi alı-
rım. Ortada birileri yapay bir ger-
ginlik yaratmaya çalışıyor." dedi.

Bosna Hersek,
NATO’dan 
ça�rı bekliyor
BRÜKSEL/BALKAN GÜNLÜ�Ü
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�YUK’nunda dava açma sü-
releri genel ve özel dava
açma süreleri �eklinde iki

türlü dava süresi bulunmakta-
d�r.  Bunun d���nda yasada be-
lirtilen baz� özel  durumlar�n
gerçekle�mesi   halinde verilen
ek  sürelerde de dava açmak
mümkün olabilmektedir.
Genel dava açma süreleri
�YUK md.7 hükmünde  gösterilmi�-
tir. �YUK’nun  7. maddesinde yer
alan genel dava açma sürelerinden
ba�kaca  özel yasalarda da idari dava
açma süreleri ile ilgili  baz�  hüküm-
ler mevcuttur.  Yasa koyucu kamu
hizmetlerinin niteliklerini ve di�er
kamu hizmetlerine nazaran  durum-
lar  dikkate al�narak  �YUK’da göste-
rilenlerden  daha uzun  veya daha
k�sa idari dava açma süreleri  tespit
edebilir.  Bu  gibi durumlarda özel
dava açma süreleri dikkate al�narak,
genel  dava açma süreleri  uygulan-
maz. Dan��tay’�n ilk derece mahke-
mesi olarak görevine giren davalarda
60 gün, idari mahkemelerin görevine
giren davalarda 60 gün; vergi mah-
kemelerinin görevine giren dava-
larda 30 gün dava açma süresidir.
2577 say�l� �dari Yarg�lama Usulü
Kanunu'nda, vergi mahkemelerinde
dava açma süresi otuz gün olarak be-
lirlenmi�tir. �kmalen, re'sen veya ida-
rece yap�lacak tarhiyatlarla, idarece
düzeltme yoluyla re'sen yap�lan tar-
hiyatlara, ihtirazi kay�tla yap�lan be-
yanlara veya tahakkuklara yahut
kesilen cezalara kar�� aç�lacak dava-
larda bu süre uygulan�r. 2577 say�l�
kanun, vergi mahkemelerinde aç�la-
cak davalarda süreyi belirlerken, özel
kanunlarda yer alan düzenlemeleri
sakl� tutmu�tur. Nitekim pek çok ya-
sada konumuzu ilgilendiren dava
açma sürelerine rastlamak mümkün-
dür. 6183 say�l� kanunda ödeme em-
rine kar�� aç�lacak davalar, 7 günlük
süreye tabi tutulmu�tur.  Ancak, Da-
n��tay  taraf�ndan  verilen bir kararda
ödeme emri üzerinde dava açma sü-
resinin belirtilmemi� olmas�  duru-
munda 30 gün içerisinde dava
aç�labilece�i  yönünde  kararlarda
bulunmaktad�r. Yine 6183 say�l� ka-
nunun 9 ve 13. maddelerine temas
eden haklar�nda ihtiyati haciz uygu-
lanan ki�ilerin ihtiyati hacze, hakla-
r�nda ihtiyati tahakkuk uygulanan
ki�ilerin ihtiyati tahakkuka kar�� aça-
caklar� davalar da 7 günlük süreye
tabidir. Vergi borcundan dolay� hak-
lar�nda yurtd���na ç�kma i�lemi uy-
gulanan ki�ilerin dava açma süreleri
de 30 gündür. Ancak bu davalar�n
idare mahkemesinin görev alan�na
girdi�i hallerde süre 60 güne ç�k-
maktad�r. Anayasa mahkemesi tara-
f�ndan  verilen karar gere�ince  vergi
borcu dolay�s�yla yurtd��� ç�k�� ya-
sa��  mahkeme karar�na ba�l� olarak
uygulanaca��ndan  dolay� �imdilik
bu  konularda  dava açma  yoluna gi-
dilmemektedir. Zira vergi borcu do-
lay�s�yla yurtd��� ç�k�� yasa��
uygulamas�na son verilmi�tir. Emlak
Vergisi ile ilgili olarak takdir komis-
yonlar�nca belirlenen arsa ve arazi
de�erlerine kar�� ilgili kurum ve ku-
rulu�larla mahalle ve köy muhtarl�k-
lar�nca aç�lacak davalarda dava açma
süresi 15 gündür.

ALYHLER�NE 
TARH�YAT 

YAPILANLAR

Aleyhlerine tarhiyat yap�lanlar�n uz-
la�ma yoluna gitmeleri ve uzla�ma-
n�n vaki olmamas� halinde,
uzla�man�n vaki olmad���na dair tu-
tana��n kendilerine tebli�inden itiba-
ren dava açma süreleri, uzla�maya
konu olan ihbarnamenin kendilerine
tebli�inden itibaren uzla�maya müra-
caat için harcanan gün say�s�n�n dava
açma süresinden dü�ülmesi suretiyle
hesaplan�r. Ancak bu sürenin 15
günden az kalmas� halinde, aç�lacak
davalarda dava açma süresi olarak
15 gün esas al�n�r. Burada tarhiyat
sonras�  uzla�ma müzakerelerine  i�-
tirak  edip, uzla�maya  var�lamamas�
halinde  dava açma süresi  15 gün-
dür. Tarhiyattan önce uzla�malarda
ise, uzla�maya var�lmamas�  halinde,
vergi dairesinden gelecek ihbarna-
meye göre; tebli�  tarihinden itibaren
30 gün içerisinde dava açma tercihi
kullan�labilir. Zamana��m�n�n  bit-
mesine son 3 ay kala  tarhiyat öncesi
uzla�ma imkan� bulunmamaktad�r.
Tarhiyat öncesi uzla�man�n vaki ol-
mamas�  veya  temin edilememesi
halinde, daha sonra tarh edilecek
vergiler hakk�nda herhangi bir �e-
kilde tarhiyat  sonras� uzla�ma isten-
mesi mümkün de�ildir.
Mükelleflerin sahte ve muhteviyat�
itibariyle yan�lt�c�  belge kullanma-
lar�  veya  adresinde bulunmamalar�
dolay�s�yla  KOD 4’e dü�meleri du-
rumunda  bu durumdan haberdar
olur olmaz veya  kendilerine vergi
dairesi  taraf�ndan bu konuda yaz�l�
bir bildirim yap�lmas�  halinde  30
gün  içerisinde vergi mahkemesi
nezdinde  dava açmalar�  mümkün-
dür. Mükelleflerin önce VUK md.
376 hükmü gere�i indirim talep
edip, bilahare bundan caymalar� du-
rumunda  dava açmalar�  mümkün
bulunmaktad�r. Dava açma süresi
içinde dava açmak yerine ko�ullar�

varsa düzeltme talep eden mükellef-
lerin, düzeltme taleplerinin aç�kça
veya 60 günlük sürede cevap veril-
memek suretiyle z�mnen reddedil-
mesi halinde dava açma süresi, 30
günlük dava açma süresinden dü-
zeltme talep etmek için harcanan gün
say�s�n�n dü�ülmesi suretiyle hesap-
lan�r. Dava açma süresi geçtikten
sonra düzeltme talep eden mükellef-
lerin, düzeltme taleplerinin aç�kça
veya 60 günlük sürede cevap veril-
memek suretiyle z�mnen reddedil-
mesi halinde, do�rudan dava açma
haklar� yoktur. Bu mükelleflerin red
i�lemine kar�� �ikâyet yolu ile Ma-
liye Bakanl���'na müracaat etmeleri
gerekmektedir. �stemin Maliye Ba-
kanl��� Gelir �daresince aç�kça veya
60 günlük sürede cevap verilmemek
suretiyle z�mnen reddedilmesi ha-
linde, dava hakk� do�ar ve dava
açma süresi 30 gündür. Vergi hu-
kuku ile ilgili Bakanlar Kurulu Ka-
rar� veya Genel Tebli� gibi genel
düzenleyici i�lemlere kar�� do�rudan
aç�lacak davalarda görevli mahkeme,
Dan��tay'd�r. Dan��tay'�n ilgili dairesi
bu gibi davalara ilk derece mahke-
mesi s�fat�yla bakar. Bu tür soyut
veya objektif iptal davalar�nda dava
açma süresi ise 60 gündür. Bu süre-
lerin son günü, resmi tatil gününe
denk gelirse süre, tatili izleyen ilk i�
gününün mesai saati bitimine kadar
uzamaktad�r. Son olarak,  vergi yar-
g�lama hukukunda süreler yukar�da
aç�kland�ktan sonra �tt�la faktörü ko-
nusuna de�inmek istiyoruz:
�dari yarg�lama hukukunda oldu�u
gibi vergi yarg�lama hukukunda da
dava açma süreleri  ve bu  sürelerin
ba�lama tarihinin  saptanmas�  önem
ta��maktad�r.   Vergi yarg�s�nda  yu-
kar�da aç�kland��� gibi prensip olarak
yaz�l� bildirimin  yap�ld���  tarihi
takip eden  günden  ba�lamak sure-
tiyle  genelde 30 gün içerisinde dava
aç�lmaktad�r.   Bu süre, baz� özel du-
rumlarda 7 gün olarak  dikkate al�na-
bilmektedir.   Ancak vergi
yarg�lamas�nda,  idari yarg�lama
usulü yasas�n�n (�YUK)  7. maddesi-
nin  2/b bendinde düzenlenen özel
durumlar d���nda da  �tt�la faktörü
“dava açma sürelerinin ba�lang�c�n�n
saptanmas�nda önemli rol oynamak-
tad�r.   Vergilendirmeye ili�kin  bir
idari i�lem  tatbikat�na ba�land�ktan
sonra  ya da düzenleyici i�lemlere
dayal� olarak   bir i�lem tesis edildi-
�inde  yeni hukuksal durumlar or-
taya ç�kmakta ve dava açma
müddetinin  ba�lang�c�n�n  tespitinde
�tt�la (bilgi sahibi olma veya ö�-
renme)  faktörünü  gündeme getir-
mektedir.   Bu durumda �tt�la tarihi
dava açma süresi yönünden  önem
ta��maktad�r. Örne�in,  mükellefin
bilgisi d���nda  kom�usuna b�rak�lan
tebligattan  daha sonra bir �ekilde
bilgi sahibi olmas� halinde bilgi al-
d��� tarihten itibaren   ödeme emrine
7  gün  içerisinde dava aç�labilecek-
tir.   Ayn�  �ekilde, mükellefin bilgisi
d���nda   ilgisiz bir ki�iye   usulsüz
olarak yap�lan ihbarname tebligat�na
ise, mükellefin  bu durumdan  haber-
dar oldu�u  tarihi izleyen  tarihten
itibaren  30 gün  içerisinde dava aç�-
labilir. Dan��tay 4. Dairesinin  bir ka-
rar�nda,  karde�e yap�lan   tebli�in
geçerli  olabilmesi için  tebli� yap�-
lan  yerin  yükümlünün   ikametgah�-
n�n  olmas�  gerekti�ini bir kamu
alaca��n�n  tüzel ki�iden  mi yoksa
kanuni temsilciden  mi al�naca��n�
ortaya koymadan  kanuni temsilcinin
ikametgah�nda e�ine  yap�lan  tebli-
gat�n  süreyi  ba�latmayaca��n�, �ir-
ket ad�na ise tebligat�n geçersiz
olaca��n� ve dolay�s�yla �tt�la tarihine
göre aç�lan davalar�n  yerinde ola-
ca�� hükme ba�lanm��t�r. 

CANDAN Turgut, �dari Yarg�lama
Usul Kanunu, Maliye ve Hukuk Ya-
y�nlar� 2 Bask�, Ekim 2006 Ankara,
s.329.

Dan��tay 4. Dairesinin 13.11.2006
gün ev E:2005/2134-K:2006/2156
say�l� kararlar�.  (KIZILOT age, Cilt
8, s.1452-1456). 

6183 say�l�  AATUHK md. 15

Anayasa Mahkemesi, 8.12.2007
gün ve 26724 say�l� RG’de yay�nla-
nan 18.10.2007 gün ve E:2007/4-
K:2007/81 say�l� kararlar�.  Bkz.
ilgili yasa 6183 md.36/A.

KARAKO� Yusuf, Vergi Sorunla-
r�n�n / Uyu�mazl�klar�n�n Çözüm
Yollar� (Vergi Yarg�lamas� Hukuku),
Yetkin Yay�nlar�, 2007, Ankara,
s.47.

Bkz. VUK 116 ila 124 md.

2577 say�l� �YUK md.8. 
Dn�. 7. D. nin, 31.10.2000 tarih ve
E:2000/3132-K:2000/3015 say�l� ka-
rar�. 

Nazlı Gaye ALPASLAN

VERG� 
HUKUKUNDA 
DAVA AÇMA 

SÜRELER� 

‘CEM�L KABZA

Batı Trakya Türkleri 1923’ten günümüze
kadar çok çeşitli evrelerden geçerek, Yunanis-
tan’ın çeşitli asimilasyon politikasına karşı ver-
dikleri çetin mücadeleler sonucu ayakta
kalabilmiştir. 31 yıllık Avrupa Birliği üyesi Yu-
nanistan’da yaşayan Batı Trakya Türkleri
bugün, 1991’de ilan edilen “Yasalar Önünde
Eşitlik” politikası ışığında bazı temel vatan-
daşlık haklarından kısmen istifade ederken,
gerek ulusal, gerekse ikili ve uluslararası an-
tlaşma ve sözleşmelerle garanti altına alınan
azınlık haklarından istifade edememektedir.
Kısmen uygulanan “Yasalar Önünde Eşitlik”
politikası sayesinde Batı Trakya Türkleri
bugün gayrimenkul alım satımı, işyeri açma
ruhsatı, özgürce seyahat etme, tarım makine-
leri satın alma ve kullanma, araba ve traktör
ehliyeti alma, ev inşa ve tamir etme izinleri
alma, taşınmaz mülk edinme ve kısıtlı kredi
alma gibi temel vatandaşlık haklarından isti-
fade edebilmektedir. Ancak, gerek Lozan Barış
Antlaşması, gerek Türkiye ve Yunanistan ara-
sında imzalanmış olan anlaşma ve protokoller,
gerekse uluslararası insan ve azınlık hakları
normlarına rağmen Batı Trakya Türkleri
bugün temel azınlık haklarından hala istifade
edememektedir.

Yunanistan, azınlığın Türk kimliğini inkâr
etme politikasında bugün de ısrar etmektedir.
Yunanistan, Batı Trakya Türkleri’ni “Trakya
Müslümanları” olarak tanımakta ve Batı
Trakya Türkleri’nin milli kimliğini ret etmek-
tedir. Lozan Barış Antlaşması’nın ve ardından
imzalanan nüfus mübadelesi antlaşmasından
sonraki dönemde, Batı Trakya’da kalan “Müs-
lümanlar”ın Türklüğünden hiç bir devlet yet-
kilisinin kuşkusu yoktu. Kaldı ki, nüfus
mübadelesi Türkiye ile Yunanistan arasında
yapılmış, Batı Trakya Türkleri ile İstanbul
Rumları bundan hariç tutulmuştur. Yani İstan-
bul Rumlarına karşı, Batı Trakya Türkleri veya
tersi...
Azınlığın milli kimlik açısından en rahat döne-
mini 1954-1972 yılları arasında yaşadığını söy-
lemek mümkün. Hatta 1954’te çıkan 3065
sayılı yasa ile Batı Trakya’daki bütün azınlık
ilkokulların tabelalarında “Türk ilkokulu” ifa-
desi yer alması mecbur edilmiştir. O dönemde
verilen  tüm ilkokul diplomalarında,  karne-
lerde ve bütün resmi evraklarda bu ifade yer
almıştı. Bu durum 1972 yılına kadar devam
eder. 1972’de çıkan 1109 sayılı kanun hük-
münde kararname ile “Türk İlkokulu” ifadesi
yerine “Azınlık İlkokulu” yazılması mecbur
edilmiştir.
Albaylar Cuntası’nın iktidarda olduğu 1967-
1974 döneminde demokrasi ve insan hakların-
dan bahsetmenin mümkün olmadığını
belirtmekte fayda var. Bu dönemde radyodan
Türkçe haber dinlerken polis tarafından kara-
kola götürülen ve dövülen nice soydaş hala
canlı şahittir. 1974’te Cunta yönetimine karşı
verilen özgürlük mücadelesi galip gelince, Yu-
nanistan 7 yıl sonra tekrar demokrasiye dönüş
yaptı. 1974-1981 yılları arasında Türkiye ile
Yunanistan arasındaki ilişkilerin kötü olduğu
dönemdir. 1981’de Avrupa Birliği’ne tam üye
olan Yunanistan’da özellikle azınlık hakları
konusundaki olumsuzlukların düzeleceği
umudunu doğurmuştu. Ancak, azınlık 1981-
91 yılları arasında birçok temel azınlık hakkını
elinden kaybetmiştir.
15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilan edilmesinden
hemen sonra Yunan devleti azınlığa karşı bazı
olumsuz uygulamalar koymuş ve “Türk” ve
“Türkçe” deyimlerin yasaklanmasını kararlaş-
tırmıştır. Nitekim dönemin Dışişleri Bakanı
Yannis Kapsis, 16 Kasım 1983’te Gümülcine
Türk Gençler Birliği, Batı Trakya Türk Öğret-

menler Birliği ve İskeçe Türk Birliği isimli der-
neklerin kapatılmaları için mülki amirlerin ha-
rekete geçmesini istemiştir. Gümülcine ve
İskeçe Valilileri, 1984 yılında, isimlerinde
“Türk” sıfatı bulunduğu gerekçesiyle anılan
dernekleri kapatılması için mahkemeye müra-
caat etmişlerdir.

Yunan mahkemeleri,  üyelerinin “Türk kö-
kenli” olduklarını belirtmeleri ve isimlerinde
“Türk” kelimesinin bulunması gerekçisiyle
1936 yılında kurulan Batı Trakya Türk Öğret-
menler Birliği, 1928 yılında kurulan Gümül-
cine Türk Gençler Birliği ve 1927 yılında
kurulan İskeçe Türk Birliği’nin kapatılmasına
karar vermiştir. Karar 1987 yılının sonunda ke-
sinleşmiştir. 1987 yılında Yunanistan Yargı-
tay’ının kararıyla bir toplumun kimliği inkar
edilmiş oldu.Batı Trakya Türkleri tarihleriyle
eşdeğer olan kuruluşlarının Türk kelimesi ne-
deniyle kapatılmasını, Batı Trakya Türkleri’nin
milli kimliğine indirilmiş bir darbe olarak
kabul etmiş ve bu haksız uygulamaya büyük
tepki göstermiştir. 29 Ocak 1988’de Gümülci-
ne’de düzenlenen yürüyüşe polis engellemele-
rine rağmen, binlerce soydaş gelmiş ve milli
kimliğini tüm dünyaya haykırmıştır. Rahmetli
Dr. Sadık Ahmet ve Gümülcine Müftüsü İbra-
him Şerif  bir seçim propaganda  konuşma-
sında “Türküz” dedikleri için 18’er ay hapis
cezasına mahkum edilmişler ve Selanik Dia-
vata Hapishanesine gönderilmişlerdir. Devle-
tin özellikle milli kimlik ve diğer azınlık
hakları konusunda azınlığa yaptığı haksızlık-
lar, uluslararası kamuoyunun dikkatini çek-
miş, birçok uluslararası STK Batı Trakya
Türkleriyle ilgili raporlar yayınlamıştır.

Bu gelişmenin ardından Yunanistan Mayıs
1991’de “Eşit Vatandaşlık ve Yasalar Önünde
Eşitlik”   politikası ilan etmek zorunda kalmış-
tır. Yukarıda da belirttiğim gibi, bu politikanın
kısmen uygulanmasıyla azınlığın,  vatandaşlık
hakları konusunda kısmen rahat bir nefes aldı-
ğını söyleyebiliriz.  Ancak,  temel azınlık hak-
larının iadesi konusunda hiç bir ilerlemenin
olmadığını bir kez daha tekrarlamak istiyo-
rum. 1999 yılında Dışişleri Bakanı Papandreu,
Yunanistan’ın, en nihayet,  ulusal azınlıklara
ilişkin uluslararası düzeyde kabul görmüş
normları uygulayacağını ve milli kimlik hak-
kını tanıyacağını beyan etmişti. Ne var ki bu
beyan bazı siyasi çevrelerde ve basında, bakan
aleyhine olduğu kadar,  Türk azınlık ile ilgili
bu ilişkiyi savunmaya cüret eden Sivil Toplum
Kuruluşları (STK) aleyhine de yaygın bir tep-
kiye yol açmıştır. Bazı siyasiler “herkes kendi-
sini istediği gibi belirleme hakkına sahiptir”
açıklamalarını yaparken, milli kimlik açısın-
dan bireysel tanımlamaya saygı duyduklarını
ancak, grup tanımlamasına karşı olduklarını
açıklamayı da ihmal etmiyorlar. Yani Yunanis-
tan’da şu anda “Ben Türküm” diyebiliyorsu-
nuz ancak, 20 kişi bir araya gelerek “Biz
Türküz”, bunun için de bir dernek çatısı al-
tında birleşmek istiyoruz diyemiyorsunuz. Yu-
nanistan’ın gerek siyasi,  gerekse diplomatik
alanda tutum değişikliğine gitme eğiliminde
olduğunu görüyoruz. Türkiye ile Yunanistan
arasında dostluk, barış ve işbirliği ilişkilerinin
gün geçtikçe arttığını gözlemliyoruz. Tür-
kiye’de özellikle son iki yılda İstanbul’daki
Rum azınlığına yönelik çeşitli reformların uy-
gulandığını büyük bir ilgiyle izlemekteyiz.
Batı Trakya Türkleri Yunanistan’dan da benzer
uygulamalar beklemektedir. Kaldı ki,   iki ülke
arasındaki ilişkilerin iyileşmesini ve her

alanda gelişmesini en çok Batı Trakya Türkleri
arzuluyor ve destekliyor. Siyasilerin ve diplo-
masi camiasının daha iyi bir gelecek için ata-
cakları samimi ve olumlu adımlar halk
tarafından her zaman takdir görecektir. 

İskeçe Türk Birliği davası 1984’te başladı.
Ancak istinaf mahkemesine yapılan başvuru
10 yıl bekletildi. İstinaf Mahkemesi 1994’te bir
önceki mahkeme olan İskeçe Asliye Hukuk
Mahkemesinin verdiği kapatılma kararını
onayladı. Dava daha sonra Yargıtay’a götü-
rüldü. Yargıtay onaylama dilekçesini yetersiz
bulup kararı bozdu. Dava tekrar istinafa
döndü. İstinaf mahkemesinin kararı değiş-
medi, bu sefer dava tekrar Yargıtay’a intikal et-
tirildi. Yargıtay davayı önemli bulup Yargıtay
Genel Kurulu’na sevk etti. Yargıtay Genel Ku-
rulu davayı 7 Şubat 2005’te görüşerek, İskeçe
Türk Birliği’nin kapatılma kararını bu kez
onayladı. Mahkemenin kararı Lozan Antlaş-
ması’nda azınlığın milli kimlikle değil, dini
kimlikle tanımlandığı gerekçesine dayandı-
rıldı. İTB, 15 Temmuz 2005 tarihinde Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.
2008’de dava İTB lehine sonuçlandı. Yunanis-
tan Sözleşmenin 6. maddesinin 1. fıkrasını ve
11. madde hükümlerini ihlal etme yüzünden
suçlu bulundu. Aynı yıl İTB yöneticileri elle-
rindeki AİHM kararıyla birlikte, İskeçe Türk
Birliği’nin resmiyetinin iadesi için İskeçe As-
liye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mah-
keme İTB’nin talebini reddetti. Dernek
yöneticileri istinaf hakkını kullanarak, İstinaf
Mahkemesi’ne başvurdu. İstinaf Mahkemesi
de İTB’nin talebine ret kararı verince, dava
Yargıtay’a intikal etti. Yargıtay 10 Kasım 2011
tarihinde davayı görüştü ve 24 Şubat 2012 tari-
hinde vermiş olduğu 353/2012 sayılı kararla,
İTB’nin AİHM kararı doğrultusunda resmiye-
tinin iadesi talebini reddetti.
Dolayısıyla İskeçe Türk Birliği davası ikinci
kez iç hukuku tüketmiş oldu. Dernek yönetici-
leri davayı tekrar AİHM’ne götüreceklerini
açıkladılar.

• Yunanistan, isimlerinde “Türk” ifadesine
yer veren,  örneğin Rodop ili Türk Kadınları
Kültür Derneği gibi,  sivil toplum kuruluşları
ve derneklerin kurulmasını Yargıtay Yüksek
Mahkemesi kararıyla yasaklamıştır.
• Aralık 2010’da İskeçe Asliye Hukuk Mahke-
mesine kuruluş dilekçesi sunan İskeçe İli Türk
Kadınları Kültür Derneği’nin dilekçesi anılan
mahkemenin 59/2011 sayılı kararı ile redde-
dilmiştir. Derneğin avukatı karara İstinaf Mah-
kemesi katında itirazda bulunma çalışmalarını
sürdürmektedir.
• 2009 yılında kurulmak istenen Güney Meriç
Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği’nin tüzü-
ğündeki “azınlık” kelimesi yüzünden  başvu-
rusu reddedilmiştir.
•  Keza Rodop İli Evrenköy halkının kurmuş
olduğu  “Evrenköy Azınlık Eğitim, Kültür ve
Folklor Derneğinin” dilekçesi de aynı gerekçe
ile, Rodop İli Tek Hakimli Asliye Hukuk Mah-
kemesinin 171/2011 sayılı kararı ile reddedil-
miştir.
• Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği ör-
gütlenme özgürlüğünün kısıtlanmasına başka
bir örnek teşkil etmekte idi. Bu dernek 1995 yı-
lında kurulmuş ve başvurusunda “‘Batı” ifa-
desinin, Trakya’nın Yunanlı oluşunu tartışmalı
hale getirdiği ve tanınmasının, hükümet tara-
fından atanmış olan Müftülerin gücünü zayıf-
latacağı” bahanesiyle mahkeme tarafından
reddedilmişti. Bu derneğin kurulmasına ancak
Yunanistan Yargıtay Mahkemesi kararı ile
Şubat 2005 yılında  müsaade edilmiştir. 

BATI TRAKYA’DA

MÜSLÜMAN
TÜRK OLMAK

1

’Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Rodop ve �skeçe illerinden
olu�an bölgede, 1923 yılında imzalanan Lozan Barı� Antla�ması ile bugün

yakla�ık 150 bin Müslüman Türk ya�amaktadır. Batı Trakya Türkleri, Türkiye
ve Yunanistan arasında imzalanan nüfus mübadelesi haricinde tutulmu� ve

�stanbul Rumlarına kar�ılık olarak Yunanistan’da bırakılmı�tır.

www.tasam.org 
sitesinden alınmı�tır….
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SORUNU

Bu konu bizleri uzun y�llardan bu
yana me�gul etmi�tir. Gerek
Makedonya’da ve gerekse

Türkiye’de ya�ayan bu yörenin insanlar�,
Türkçe dili konu�mak yerine neden
Makedonca konu�maktad�rlar ?.. Rekalar
Bölgesinin yan� ba��nda yer alan Kocac�k
Bölgesinde Türkçe konu�ulmas�na ra�-
men, Torbe�lerin ya�ad�klar� yerle�im
birimlerinde neden Makedonca konu�ul-
du�unu hiç merak ettiniz mi ?…
Günümüzde; Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti, T�KA kurulu�u ve  Üsküp
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin
çabalar�yla Mavrovo – Rostu�e Belediyesi
s�n�rlar� içinde bulunan Skudrinje ve
Rostu�e Köylerinde Türkçe Dili kurslar�
aç�lm��t�r. Bu kadar� bile yöre insanlar�
için sevindirici bir geli�medir. Öncelikle
�u husus iyice bilinmelidir ki; Hiç kimse-
yi Türkçe’yi konu�amad��� için k�namak
ve hakaret etmek bence do�ru bir yakla-
��m de�ildir. Günümüzde bile, Türk
olduklar� halde Türkçe konu�amayan
insanlar ve Halk topluluklar� mevcuttur.
As�l önemli olan; 600 y�la yak�n Türk-
Islam �uuru içinde Gelenek – Görenek-
Kültürel ve Sosyal ya�amlar� ile Türk
Milleti ile birlikte ya�am�� olan “Türkba�
(Torbe�)” leri d��layarak kaybetmek yeri-
ne, neden Türkçe konu�amad�klar�n�
do�ru tespit ederek, Yöre insanlar� ile
yak�nla�mak ve en az�ndan o insanlara
geçmi�lerini hat�rlatmam�z gerekiyor. Ben
sizlere naçizane Türkçe dil sorununu
anlatmaya çal��ay�m…Osmanl�
Hakimiyetinde Manast�r Vilayeti’nin
Debre – i Balâ Sanca��na ba�l� olan
“Reka – i Balâ (Yukar� Reka) ve Reka-i
Zir (A�a�� Reka) isimli iki Nahiye,
�stanbul’daki Padi�ah Ferman� ile birle�ti-
rilerek o zaman ki ismiyle Zarnovnisa, bu
günkü ismiyle, “Zirovnica – Jirovnisa”
Köyünde, Milâdi 13 Kas�m 1887 tarihin-
de “Rekalar Kaza’s� olu�turulur ve
Arnavutluk’taki “Mat Kaza’si”
Kaymakam� Cemal Pa�a Rekalar Kaza’s�
Kaymakaml���na atan�r.

�PT�DA MEKTEB�

�lk olarak 1887 y�l�nda Zirovnica’da 4 y�l-
l�k “�ptida Mektebi” aç�lm�� ve bu mek-
tep, I.Me�rutiyetin ilan� olan 1908 y�l�na
kadar hizmet vermi�tir. Bu mektep 1908
y�l�nda kapat�l�p Kuran Kursu olarak hiz-
met vermi�tir. Kapat�lan “Iptida Mektebi”
yerine 1947 y�l�na kadar e�itim ve ö�re-
nim hizmeti veren “Rü�tiye Mektebi”
aç�lm��t�r. “Rü�tiye Mektebi”, 6 y�ll�k e�i-
tim vermi�tir. 1912 y�l�na kadar Türkçe
(Arap Alfabesi) dersleri vermi�tir.
S�rplar�n iddia ettikleri gibi e�er yöre
insanlar�n�n tamam� Makedonca konu�u-
yor olmu� olsalard� Jirovnisa’da Türkçe
dilinde e�itim ve ö�renim veren “Rü�tiye
Mektebi” nin ne i�i vard�.
Allah a�k�na bir bana bu durumu izah
etsin. 1912 den 1927 y�l�na kadar Türkçe
ve baz� dersler de S�rpça olarak verilmis-
tir. 1927 y�l�nda “Bifça (Eski)
Yugoslavya S�rp ve Sloven Krall���”
döneminde Zirovnica (Jirovnisa) Köyü
Askeri güçler ile ku�at�l�nca Köylülere,
Canlar� kar��l���nda “Ya Dinleri, Ya da
Dilleri” tercihi dayat�l�nca; Dinleri
Islam’�, Türkçe konu�maya tercih eden
yöre insanlar� çaresizce antla�ma imzala-
mak zorunda b�rak�lm��lard�r.
Antla�man�n imzalanmas�n�n ard�ndan
Okulda Türkçe Dili ile ö�renime son
verilmi� ve ö�retmenlerin ço�unlu�u
Rusya’dan getirilmi�lerdir. (*Bkz.1)
Ard�ndan da yörede ya�ayanlar�n soyadla-
r�  “iç” eklenerek , örnek olarak �aban
Atip (�aban Atipoviç)olarak de�i�tirilerek
S�rp soyadlar�na uygun hale getirilmi� ve
Türk  (Turçin) olan milliyetleri, Güney
S�rplar�  (Juzni S�rbi) olarak de�i�tirilmi�-
tir. Bu insanlar�n soyadlar� günümüze
kadar tam 5 kez de�i�ikli�e u�rat�lm��t�r.
Asimilasyonun boyutunu anlayabilmeniz
aç�s�ndan bu küçük örnekleri verdim.
K�sacas� dostlar; 1912 y�l�ndan sonra
isimleri ve Etnik Kimlikleri tam 5 kez
de�i�tirilen bu yöre insanlar�n�n Asimile
edilerek nas�l konu�tuklar� dillerinden
kopart�l�p, S�rpça ve Makedonca ö�ren-
diklerini ve bu dilleri zamanla Anadilleri
olarak neden ve nas�l benimsediklerini
bilmemiz gerekmektedir. Tüm bu gerçek-
ler, yörede “Slavla�t�rma” politikalar�n�n
ne kadar ba�ar�l� oldu�unu gösteriyor.
Ya�l�lar�m�z bizlere �öyle derlerdi;
“Bizler Osmanl� gittikten sonra çok ac�lar
ya�ad�k. Dilimizi, Türkçemizi kaybettik
ama Dinimizi kaybetmedik.” …
Makedonya Türklerinin de�erli ayd�nla-
r�… Buralar� bilmeden, Buralarda ya�a-
madan, Bu yöredeki insanlara kar�� olum-
suz dü�ünceler içinde olmak yerine, biraz
da yolunuz buralara dü�sün. Gidin ve
yöre insanlar� ile tan���n ve sohbet edin.
Onlar� Türkle�tirmeye zorlamadan onlara
geçmi�te 100 y�l önce kaybettikleri Milli
ve Manevi de�erleri hat�rlat�n inan�n�z ki
kazanan sizler ve, Türklük olacakt�r. Ben
inan�yorum ki, Vakit henüz çok geç
de�il…!!!

MOSTAR
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’nin, Yunus Emre
Enstitüsü ile birlikte Bosna'da

açmış olduğu KAYMEK Kursları,
11'inci yılında yeni dönemi açtı.
Kardeş şehrimiz Mostar şehrinde açı-
lan kurslara yeni dönemde 180 kursi-
yer katılıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bosna
Hersek'in Mostar şehrindeki KAY-
MEK kurslarıyla Boşnak, Sırp ve
Hırvat vatandaşlar arasında barış
köprüsü olamaya devam ediyor.
Mostar'da yeni dönemi açan KAY-
MEK, Hüsn-ü Hat, Rokoko, Kırk
Yama, Kağıt Telkari, Ebru gibi branş-
larda 180 kursiyere eğitim veriyor.

www.haberler.com’a göre,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, Türk dilini, kültürünü ve sana-
tını tanıtmak, Türkiye'nin diğer ülke-
ler ile dostluğunu geliştirmek ve kül-
türel alışverişini arttırmak amacıyla
devletimiz tarafından kurulan Yunus
Emre Enstitüsü ile önemli bir çalışma
yaptıklarını söyledi. 2006 yılında
Yunus Emre Enstitüsü ile
MOSTAR'da açtıkları KAYMEK kurs-
larının tüm büyükşehirlere örnek gös-
terildiğini vurgulayan Başkan Çelik,
her alanda olduğu gibi yurtdışında
da örnek çalışmalar yapmaya devam
ettiklerini kaydetti. Büyükşehir
Belediye Başkanı Çelik, KAYMEK'in
geçen yıl Mostar'daki kurslarda yak-
laşık 1000 kursiyere eğitim verdiğini
sözlerine ekledi. 

Balkan derneklerinden
PİRİŞTİNA’YA TEŞEKKÜR 

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

�zmir Gültepe Makedonya Göçmenleri
Derne�i Ba�kanı Birol Özkarde�ler, Balkan
kültürüne yaptı�ı destek nedeniyle, Ba�kan

Piri�tina'ya  ‘Te�ekkür Beratı’ sundu.

Festivaldeki çalı�ma ve katkılarından dolayı  Balkan derneklerine te�ekkür eden Piri�tina,
Buca'da tüm kültürleri bir araya getirecek büyük bir proje üzerine çalı�tıkları müjdesini verdi

KAYSER� BÜYÜK�EH�R
Bosna'da da örnek oluyor

S�NOP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları etkinlikle-
ri kapsamında Sinop

Belediye Başkanı Baki Ergül,
Sinop Balkan Halkları ve
Mübadele Derneği’ni ziyaret
etti. Ziyarette Başkan Ergül
Dernek Üyeleri ile tek tek
sohbet ederek Sinop’un

sorunları ve yapılan ve yapı-
lacak Belediye hizmetler
hakkında üyelere bilgi
verdi. Sıcak ve samimi bir
ortamda gerçekleşen ziya-
rette Dernek Başkanı Kenan
Aral, Derneğin çalışmaları
ve faaliyetleri hakkında
Başkan Ergül’e bilgi vererek
ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti vurguladı ve teşek-
kür etti.

Sinop Belediye Ba�kan�’ndan 
MÜBAD�LLERE Z�YARET

�ANLIURFA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı
Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç,
Şanlıurfa ziyaret sırasında Başkan

Nihat Çiftçi ve Meclis Başkan Vekili Nihat
Kılıç ile meclis üyeleri ile yaptığı görüşme
sırasında Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna ile Şanlıurfa'nın kardeş şehir
olması gündeme geldi.
www.haberler.com’a göre; Bosna Hersek

kurucu lideri merhum Aliya İzzetbegoviç'in
oğlu Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı
Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç, Şanlıurfa
ziyareti devam ediyor. Ziyaret sırasında
Başkan Nihat Çiftçi ve Meclis Başkan Vekili
Nihat Kılıç ile meclis üyeleri ile yaptığı
görüşme sırasında Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna ile Şanlıurfa'nın kardeş şehir
olması gündeme geldi. Başkan Nihat Çiftçi,
Kasım ayında düzenlecek olan Büyükşehir
Belediye Meclisinde konunun gündeme alı-
nacağını söyledi. 

�anl�urfa, Saraybosna 
ile karde� �ehir oluyor
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NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ
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�ARIK C�BO
ATA ATUN

�LBER ��YAK

MAL� ��LER
KUTLU KARAN�

B�LG� ��LEM
KEMAL B�ÇER

ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGAR�STAN �smet TOPALO�LU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNAN�STAN Varol HAL�LO�LU
KKTC Mehmet ALDEM�R

SAMSUN Ak�n ÜNER
MU�LA Mehmet TOKGÖZ
MAN�SA Ersin AKBA�
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Yusuf BA�ARAN

KARDE� 
KAVGASI

Sizlere Kuzey Amerika’da bulunan iki dev-
let aras�nda ya�anan bir s�k�nt�dan bahsede-
ce�im ve yaz�m�n ba�l���ndan da  bu

anla��lacakt�r. Evvela sizlere biraz tarihten bahse-
dece�im ki yaz�n�n ana konusu daha iyi anla��l-
s�n. Yakla��k 1500’lü y�llarda Avrupal�lar Kuzey
Amerika k�tas�na yava� yava� ayak basmaya ve
ilgilerini yo�unla�t�rmaya ba�lad�lar. Özellikle �s-
panyadan, �ngiltere’den ve Fransa’dan hem tica-
ret ve hem de ya�malama amaçl� gemiler Kuzey
Amerika sahillerine s�k s�k gelmeye ve buran�n
yerli halk�yla temaslar kurmaya ba�lad�lar. Bilin-
di�i üzere Amerika k�tas�n�n yerlileri tek devlet
anlay���ndan uzakta kabileler halinde hayatlar�n�
idame ettiriyorlar ve özgürce Kuzey’den Güneye
kadar birbirleri ile ticari ili�kiler kurabiliyorlardi.
Tabiki o zamanlar s�n�rda gezen gümrük muha-
faza memurlar� veya güvenlik güçleri yoktu.
Yerli insanlar ba�l� bulunduklar� kabile halk�na
özgu, sembolikte olsa bir anayasalar� vard�. Bun-
lar�n anayasalar� genelde bir parça bez üzerine i�-
lenmi� sembollerden olu�urdu.  Bu i�lemeli bez
ku�aklara yerliler “Wampum belt” ismini vermi�-
lerdi. Üzerlerindeki semboller tarih ve kanunlar�
temsil için yol gosterici olarak kullan�l�rd�. Wam-
pum ku�a��n�n öncesi Aiionwatha veya di�er
ismi ile Hiawatha olarak bilinen be� yerli kabileyi
birle�tiren bir yerli birli�e dayanmaktad�r. Anla-
��ld��� üzere Avrupal� insanlar�n bahsetti�i gibi
yerliler kanun nedir, nizam nedir bilmez insanlar
de�illerdi ve onlar�n o günkü �artlar�na uygun
kültürleri ve kanunlar� mevcuttu. Bununla birlikte
ba�ta �ngilizler ve Frans�zlar olmak üzere o za-
man�n Avrupal� devletleri Kuzey Amerika k�ta-
s�n� i�gal etme yollar� ar�yorlard� ve bunu yeni
dünya düzeninin temellerinin at�ld��� ilk a�ama-
lardan birisi olarakta görebiliriz zira Kapitalist
sistemin sadece kendi bulundu�u yerden yani �n-
giltere’den gücünü art�rmas� dü�ünülemezdi. Bri-
tanya ve Fransa krall���na ba�l� donanma
askerleri Amerika k�tas�n� bir �ekilde i�gal ettiler
ve yerli halka ültimatom vererek ya krall��a ba�l�
kal�naca��n� veyahutta sürgün edilecekleri bildiri-
lerek bir �ekilde tehdit edilmi� ve bu kanunsuz ve
zalim i�galin kabulu zorla dayat�lm��t�r. 1775’li
y�llarda Frans�zlar ve Britanya Krall��� aras�nda
Kanada’y� kim elegeçirecek sava�� patlak verdi.
��in ilginç taraf� Kanada k�sm�nda hayat�n� idame
ettiren yerlilerin politik ç�karlar� Amerika tara-
f�nda bulunan yerlilerinkinden farkl� oldu�undan,
Kuzey yerlileri Britanya Krall��� taraf�nda ol-
maya karar verdiler ve bir k�sm�da tarafs�z kald�.
Britanya askerleri ile i�birli�i yapan yerli kabile-
nin ismi Mohawk’t�r.  

ÇOK SAYIDA ÖLÜ

Bu iki Avrupa krall���n�n verdi�i çok say�da ölü
ile sonuçlanan sava��n galibi Britanya K�rall�-
��’d�r. Yakla��k 1775’li y�llar�n ba��nda Fransa ile
Britanya aras�ndaki sava��n ard�ndan Kuzey
Amerika k�tas�nda Avrupal�ar aras�nda bu sefer
çok kanl� olacak bir iç sava� ç�kt� ve daha sonra-
lar� bu iç sava� Fransa Krall���’n�n politikalar� so-
nucu ve Amerikal�lar� yan�na almas� ile birlikte
uluslararas� bir soruna donü�tü. Tarihin kaydetti�i
bu kanl� iç sava��n tek sebebi Britanya Krall���na
ba�l� kal�n�p kal�nmayaca��yd�. Güney k�sm�nda
ya�ayan Avrupal�lar ve özellikle Frans�zlar Bri-
tanya krall���ndan ba��ms�zl�klar�n� almalar�n�n
daha anlaml� olaca��n� ve bu sebeple de sava�a
haz�r olduklar�n� ilan ettiler. Güneyde ve Ku-
zey’deki Avrupal�lar�n koca k�tay� payla�amama-
lar� sebebiyle binlerce insane ölmü� ve ya�am
yerleri ate�e verilmi�tir. Bu kanl� iç sava� 1783
y�l�na kadar devam etmi�tir. Sonucunda Gü-
ney’de George Washington komutas�ndaki sivil
halk galip gelmi� ve ba��ms�zl�klar�n� ilan etmi�-
lerdir. Tarihe American Revolution olarakta
geçen bu kanl� iç sava� sonucu Britanya Krall���
Kuzey Amerika’da guney k�s�mlardaki etkisin
kaybetmi� ve sadece Kanada k�sk�nda etkisini
devam ettirebilmi�tir. Bu sebeble Kuzey Amerika
k�tas� ikiye bölünmü� ve Kanada ve Amerika is-
minde iki devlet ortaya ç�km��t�r. Tarihten kalan
bu hesapla�ma günümüze kadar devam edegel-
mi� ve Kanada devleti siyasi politika olarak �ngil-
tere’ye ba�l�l���n� her defas�nda ilan etmi�tir.
Kanada’n�n anayasas�nda devletin ba��n�n �ngil-
tere Kraliçesi oldu�u bugün bile kanundaki yerini
korumaktad�r. Donald Trump’un ABD’nin yeni
ba�kan� seçilmesinin mütakabilinde �ngiltere ve
ABD Pentafon yanl�lar� aras�nda so�uk sava� dö-
nemini aratmayacak �ekilde sürtü�me ç�km�� ve
Kanada bu sürtü�mede �ngiltere’nin yan�nda yer
ald���n� ilan etmi�tir. Bunun üzerine Trump yö-
netimi NAFTA anla�mas�n�n tekrar gözden geçi-
rilmesini ve gerekirse Kanada ile ilgili ço�u
ba�l�klar�n iptal edilmesini dahi göze alm��t�r. Bu
so�uk sava� Kanada’n�n en büyük uçak yap�m
�irketi olan Bombardier ile Amerika’n�n Boeing
�irketlerine s�çram��t�r. �ki üç hafta öncesinde,
Boeing, Bombardier �irketinin ABD devletinden
haks�z kazanç sa�lad���n� iddia edip konuyu
Amerikan Kongresi’ne ta��d� ve sonuçta yüzde
220’yi a�an TARIFF uygulamas�na geçilip
Trump kabinesi taraf�ndan Bombardier �irketine
kar�� adeta bir sava� ba�lat�ld�. Sonuç olarak,
Bombardier �irketi �ngiltere hükümetinin araya
girmesi ile Airbus �irketi ile anla�ma sa�layarak
Amerika’daki i�lerine devam karar� ald� ve bu si-
yasi sürtü�meden yara almadan �imdilik kur-
tuldu.Tarihten gelen bu olaylar, Avrupal�lar�n her
daim ç�karlar� u�runa birbirleri ile dahi sava�-
maktan geri durmayaca��n� bizlere ö�retmekte-
dir. Bu nedenle bizler. Ortado�u’daki karde�
insanlar birle�meli ve tek vücut olmal�y�z ki kar-
��m�zdakilerin zay�fl�klar� ortaya ç�ks�n. Yoksa
bugün co�rafyam�zda devam edegelen tüm kötü
olaylar� bitirecek care olarak görülen yabanc�
güçler bölgeye hiçbir zaman refah getirmeyecek.
Aksine ate�e benzinle gideceklerdir. Çünkü onlar
için tek önemli �ey kendi ç�karlar�d�r.

Prof.Dr. Ata ATUN

ORTAK DEVLET 
KURULACAK 

RUMLARI TANIMAK
GEREK

Rumlar�n Türklerle ortal�k kurma ve
K�br�s adas�n� Türklerle ortak egemen
olarak yönetme niyetlerinin gerçek,

samimi ve içten olup olmad���n� anlamak
için, onlar� iyice tan�mak laz�m. Rumcada
Türkleri tan�mlamak için kendi aralar�nda
kulland�klar� baz� kelimeler ve cümleler var,
samimiyetlerini ve içtenliklerini ortaya
koyan. Önce bunlar� bilip de�erlendirmek ge-
rekiyor.   
Turkos galos mono nekros: “En iyi Türk Ölü
Türk’tür”
Skillos: “Köpek”
Bello Turko: “Deli Türk”
Egine Turkos: (Öfkesinden, çirkefli�inden �i-
kayet edilen ki�i için) “Türk oldu”
“Türkler’den sadece �ami�ici, köfteci olur”
Bunlara ilaveten Rum Milli Muhaf�z Ordu-
sunda her sabah yap�lan e�itim ko�ular�nda
söylenen bir mar� var, ad� “Komando mar��”.
Y�llard�r Rum ve Yunan askerleri bu mar� ile
e�itim yap�yorlar. Hala daha, ortak bir devlet
kurmak için müzakereler devam ederken sa-
bahlar� RMMO kamplar�nda bu mar� söyle-
niyor sabah ko�ular�nda;
“Bir gemiydi, tank ç�karma gemisi
Volos'tan korku yaratmak için hareket etti
Küçük Asya'n�n (Anadolu) sahillerine gidi-
yor
Bütün Türkiye'ye ate� ve k�v�lc�m saçmak
için
Deniz piyadesiyle dolu ç�karma tekneleri in-
dirildi
Çelik gibi güçlü moralleri ile,
Hangi Türk'ü yakalad�larsa, kafalar�n� uçur-
dular
Ayasofya yolunu açmak için kahramanlar
öldü, gençler öldü
Yunanistan, Yunanistan, Ayasofya'n�n kub-
besine ç�kaca��m, 
Türk hilalini ç�kar�p üzerine haç� dikmek
için.
Ve sonra da, Tanr� i�te o zaman sadece �stan-
bul'u ayd�nlatacak,
Ve Yunan milli mar�� her yanda yank�lana-
cak.”  
��te, y�llard�r askerde yukar�daki mar� ve
emirlerle, benzeri söylemlerle de kilisede be-
yinleri y�kanarak “Türk Dü�man�” haline ge-
tirilen Rumlarla biz hala ortak devlet kurmak
için müzakereler yap�yoruz. Rumlar, K�br�sl�
Türklerin Avrupa Parlamentosu’nda bulun-
malar�n� hala daha hazmetmi� de�iller. K�b-
r�sl� Türklerin dünya ile ba�lar�n� tamamen
kesmek ve kendilerine muhtaç hale getir-
meye çal���yorlar. Üniversitelerimizi “tan�n-
mam�� devletin tan�nmam�� üniversiteleri ve
akademisyenleri” diyerek uluslararas� birlik-
lerden, organizasyonlardan ve programlardan
d��lamak için elden geleni yapan Rumlar,
216 adet otelimizi de kara listede ilan edip,
turist gelmesini önlemeye çal���yorlar. Uçu�-
lar� durdurmaya, uluslararas� ticaretin önünü
kesmeye, hava ve deniz limanlar�n� korsan
ilan etmek için elden gelen gayreti gösteren
Rumlar, Larnaka havaalan�ndan KKTC’ye
gelmek isteyen turistleri bile önlemeye, dur-
durmaya çal���yorlar, hiçbir ülke ile de ba��-
m�z�n, ba�lant�m�z�n ve ili�kimizin olmas�n�
istemiyorlar. Bizler K�br�sl� Türkler, niye
hala Crans Montana da Anastasiadis’in bit-
meyen istekleri nedeni ile çökmü� olan ma-
saya oturmak ve müzakerelere devam etmek
istiyoruz, gerçekten anlam�yorum. Asl�nda
KKTC Cumhurba�kan� Mustafa Ak�nc�,
geçen gün yapt��� aç�klamada “Sonuç ayr�l�k
bile olsa görü�erek, uzla�arak olacakt�r” cüm-
lesi ile ilk kez ciddi olarak ayr�l�k konusunu
dile getirdi, “çözüm olam�yorsa da yoluna
devam edecektir” cümlesi ile de gelecekteki
“K�br�s Türk B Plan�”n�n ne oldu�unun ipuç-
lar�n� verdi. K�smet.   

Kırcaalili Türkler’in 
‘Kurtuluş Günü’ isyanı
KIRCAAL�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

‘Bir Kofer Bir 
Sand�k’ 9 ya��nda
�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Prizrenliler Kültür ve
Yardımlaşma Derneği tarafın-
dan düzenlenen "Bir Kofer Bir

Sandık" etkinliği, Sirkeci Garı'nda
gerçekleştirildi. Programda konuşan
Kosova Meclis Başkan Yardımcısı
Müffera Şinik, "Bu etkinliği, göçü,
beklentiyi, bekleyişi, mutluluğu sim-
geleyen ve yeni nesillere bu göçün,
bu zorluğun ne denli olduğunu
ifade etmeye çalışan Prizrenliler
Derneği'nin, Kosova'nın bağımsızlı-
ğıyla dokuzuncu yılında özdeşleş-
miş bir bayram olarak görüyoruz."
dedi. Kosova'da bugün yerel seçim-
lerin yapıldığını hatırlatan Şinik,
"Her zaman olduğu gibi heyet ola-
rak buraya katılamadık ama parti-
mizi, bütün arkadaşlarımızı temsilen
aranızda bulunmaktayım." ifadesini
kullandı. Kosova Prizrenliler Kültür
ve Yardımlaşma Derneği Başkanı
Gülen Aksu Türker de 2008'de
küçük ama anlamlı bir etkinlik ola-
rak başlayan "Bir Kofer Bir Sandık"
etkinliğinin bestelere ilham kaynağı
olan bir Rumeli ve Balkan festivaline

dönüştüğünü söyledi. Göçü anlat-
mak için yola çıktıklarını dile getiren
Türker, "Bugün yemeğiyle, sana-
tıyla, giyimiyle tüm Rumeli'de, dili-
mizin döndüğünce anlatmaya
çalışıyoruz. Bu yolda bizlere destek
olan yürekten teşekkür ederim. El-
linci yılda bu kadar güçlü bir derne-
ğin başında bir kadın olarak
durmam için ilk adımı atan en de-
ğerli hemşehrilerimizden biri olan
Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı-
larımla selamlıyorum." diye ko-
nuştu. Etkinlikte, Balkanlar'daki

göçmenlerin Türkiye'de bulunan ya-
kınlarına gönderdiği mektuplar ser-
gilendi, Balkanlar'a özgü tatlar ile el
emeği ürünler katılımcıların beğeni-
sine sunuldu. www.haberler.com’a
göre; programda; Dilek Ünal, Haluk
Ecevit, Muhsin Durucan, Salim
Nizam ve Ramis Çınar, Balkanlar ile
ilgili yazdıkları kitapları imzaladı.
Sirkeci Garı'na gelen temsili tren ile
Balkan göçmenlerinin göç günlerini
yad ettiği etkinlikte, göçü anlatan
skeçe "Göçmen Kızı" türküsüne yer
verildi.

MAN�SA/BALKAN GÜNL�Ü

Avrupa Birliği Eras-
mus Projesi kapsa-
mında Manisa'nın

Turgutlu ilçesine Romanya,
Hırvatistan ve Bulgaris-
tan'dan gelen eğitimciler
çeşitli ziyaretlerde
bulundu. Şadi
Turgutlu Or-
taokulu tara-
fından
hazırlanan
Erasmus Pro-
jesi ile Romanya,
Hırvatistan ve Bul-
garistan'dan gelen eğitimci-
ler Turgutlu Kaymakamı
Uğur Turan'nı makamında
ziyaret etti.  Ziyaretten do-
layı memnuniyetini dile ge-

tiren Kaymakamı Turan, AB
Projesi ile ilçeye gelen eği-
timcilerin, Türkiye'de ki eği-
tim ve öğretim çalışmalarını
gözlemleyeceklerini ve
kendi ülkelerinde ki genç-
lere anlatacaklarını söyledi.
www.haberler.com’dan alı-

nan bilgilere göre; bu
tür projelerin,

dünyanın farklı
ülkelerinde ki
çalışmaları göz-
lemleme açısın-

dan bir fırsat
olduğunu belirten

Turan, misafirlerine
çeşitli hediyeler verdi. Proje
kapsamında ilçeye gelen
eğitimciler, ilçedeki eğitim
öğretim konusunda araş-
tırma yapacak.

Turgutlu’ya e�itimci ilgisi

Romanyal� ö�renciler, 
Mehmet Akif'in evini gezdi
ÇANAKKALE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca destekle-
nen 'Ecdadın İzinde Kadim Topraklara
Uluslararası Gençlik Projesi' ile Çanak-

kale'nin Bayramiç İlçesi'ne gelen Romanyalı
öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy evini gezdi.
www.haberler.com’a göre; Romanya'dan Tür-
kiye'ye gelen Romanya Kemal Atatürk Ulusal
Koleji'nden 30'a yakın öğrenci, gerçekleştir-
dikleri Çanakkale gezisi kapsamında, Bayra-
miç'e geçti. Öğrenciler, ilçede ilk olarak
Bayramiç Belediye Başkan Vekili Serpil Öz-
lük'ü ziyaret etti. Ardından Milli Şair Mehmet
Akif Ersoy'un evini gezdi.
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Recep VAROL

SANCAK’TA
ERDO�AN 

SEVG�S�;

Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an’�n
s�k s�k resmî temas ve ziyaretlerde bu-
lundu�u Balkanlar'da bu sefer ki adresi

S�rbistan'd�. S�rbistan Cumhurba�kan� Vuçiç'in
daveti üzerine beraberinde 10 bakan, milletve-
kili, 200 kadar i�adam� e�itimci ve di�er alan-
lardaki isimler ile olu�turulan geni� kat�l�ml� bir
heyetle S�rbistan'a adeta ç�karma yapan Cum-
hurba�kan� Erdo�an'a gösterilen yo�un ilgi ve
sevgi inan�lmaz boyuttayd�. Bu programda Tür-
kiye ve S�rbistan aras�nda her alanda ve sahada
yeni bir dönemin ba�lang�c�n�n olu�tu�u gö-
rüldü. Kar��l�kl� yap�lan görü�melerle Altyap�
ve üstyap�n�n yan�nda ticari ve sanayide at�lacak
büyük ad�mlar�n da hayata geçirilmesi sa�lan-
m�� oldu. Belgrad'da yo�un geçen heyetler aras�
mutabakatlar�n finali Sancak'a ba�l� Novi Pa-
zar'da (Yeni Pazar) sürdürülerek taçland�r�ld�.
Balkanlar'�n neresine gitse inan�lmaz bir sevgi,
s�cakl�k ve yak�nl�k gören Cumhurba�kan� Er-
do�an'da burada gördü�ü bu ilginin adeta bahti-
yarl��� içerisindeydi. Novi Pazar'da meydanlara
dökülen on binlerce halka seslenen Cumhurba�-
kan� Erdo�an konu�mas�na Novi Pazar türküsü-
nün sözleri ile ba�lad�. Cumhurba�kan�
Erdo�an, "Çok güçlü ve derin ili�kilerimiz olan
Sancak bölgesinde karde�lerimizin sevinci se-
vincimiz, üzüntüleri üzüntümüzdür. Bugün bu-
rada Sancak'ta Novi Pazar'da ya�ad���m�z �u
birliktelik ülkeler ve halklar olarak bar��, huzur
ve refah içinde bir gelece�e ne kadar ihtiyac�-
m�z oldu�unu gösteriyor" dedi.

BALKANLAR’DAK� 
FETÖ YAPILANMASI

Balkanlar'da ki FETÖ yap�lanmas�na da de�i-
nen Cumhurba�kan� Erdo�an, "FETÖ denilen
bu ihanet çetesini ülkemizden oldu�u gibi Bal-
kanlar'dan da söküp ataca��z. Bu hususta Say�n
Vuçiç'e de özellikle güvenimiz itimad�m�z tam"
dedi. Osmanl� Devleti'nin son Sanca��n�n bu
bölgede kalmas�ndan ötürü bu ismi alan San-
cak'ta Cumhurba�kan� Erdo�an'a gösterilen
yo�un ilgi ve sevgi seli gerek ev sahibi Cum-
hurba�kan�, gerekse de Bat� ülke liderlerini
adeta k�skand�racak nitelikteydi. Tahmini nü-
fusu 500 bin olan Sancak'l�lar ve di�er Balkan
ülkelerinden gelen hem�erilerimizle birlikte
olu�turulan mah�eri bir kalabal�k Cumhurba�-
kan� Erdo�an'� adeta ba�r�na bast�.
Bu yo�un sevgi ve ilginin temelinde ise Cum-
hurba�kan� Erdo�an'�n gerek geçmi�te gerekse
de iktidar� döneminde Devletin neredeyse tüm
imkanlar�n� seferber ederek kamu diplomasisi
kurulu�lar� ile Bu co�rafya'da sürekli icraat ya-
parak bizim de yerlerinde gördü�ümüz ve biz-
zat �ahit oldu�umuz binlerce proje, çal��ma,
restorasyon ve yard�mlard�. Ayr�ca �ahit oldu-
�umuz bir di�er ve önemli hususta Ata yadigar�
bu topraklar�n bir mensubu olarak, Y�llarca Ru-
meli-Balkan STK'lar�nda çal��m��, görev alm��,
bu co�rafyaya sürekli giden ve dolay�s� ile bu
co�rafyay� iyi bilen, bir karde�iniz olarak geç-
mi�te onca iktidar ve hükümetler  gördü�ü-
müzü, bu iktidarlar ve hükümetler taraf�ndan
maalesef Balkanlar'�n sadece kom�u ülke olarak
görüldü�üne de �ahit oldu�umuzu söylemeden
geçemeyece�im. Velhas�l� kelam bu k�skan�las�
sevginin ve fethedilmi� gönüllerin kayna��nda
ne varm��, Balkanlar'da saymakla bitmeyecek
olan yap�lm�� hizmetler ve insana dokunman�n
aç�k ve net kazanc� varm��.
Öyleyse ne diyelim; 

NAZAR ETME NE OLUR, ÇALI� SEN�N
DE OLUR.
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Makedonya elektronik
nüfus kaydına geçecek

TAV, Makedonya’da
YÜZDE 12 BÜYÜDÜ
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

TAV Havalimanları 2017 yılının ilk 9 aylık
döneminde 87 milyon yolcuya hizmet vere-
rek 163 milyon Euro kar elde etti. Havali-

manı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyada çok
sayıda havalimanını işleten TAV Havalimanları-
nın konsolide cirosu, 2017 yılının ilk 9 ayında
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak
854 milyon Euro'ya ulaştı. www.yenibalkan.com
sitesine göre; şirket sene sonu ciro ve kar beklenti-
lerini de yukarı yönlü revize etti. TAV bünyesin-
deki havalimanlarının son bir yıl içerisinde yolcu
sayısında ciddi artışların yaşandığına dikkat
çeken TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı
Sani Şener, "2017 yılı, havacılık sektörünü bir se-
neden uzun bir süredir etkisi altına alan gelişme-
ler sonrası toparlanma yılımız oldu. Türkiye'de
faaliyet gösterdiğimiz havalimanları yolcu sayıla-
rında kuvvetli bir büyüme başladı. Böylece, İstan-
bul Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hat yolcu
trafiği ilk dokuz ayda yüzde 6 büyüme gösterdi.
Ankara Esenboğa Havalimanı, 2016 yılının so-
nunda başlayan yeni uçuş noktalarının etkisiyle
dış hatlarda yüzde 35 artış sergiledi. Gürcistan bu
dönemde, Rusya, BDT, Ortadoğu ve İsrail trafi-
ğindeki artışla birlikte yüzde 44 büyüdü. Medine
göz alıcı büyümesine yüzde 20 ile devam etti.
Wizzair'in Üsküp'e konuşlandırdığı dördüncü
uçakla birlikte Makedonya’da yüzde 12'lik bü-
yüme kaydetti" dedi.

Yolcu artışıyla birlikte ciro da artışın yaşandığını
belirten Sani Şener, "İlk dokuz ayı avro bazında
yüzde 5 ciro, yüzde 12 FAVKÖK ve yüzde 49 net
kar artışı ile tamamladık. Ciro ve FAVKÖK artışı
beklentilerimizin üstünde geldiği için sene ba-

şında açıkladığımız bu kalemlerdeki yatay seyir
beklentilerimizi yukarı doğru revize ettik. TAV ta-
rihinde elde ettiğimiz en yüksek çeyreklik ciro,
FAVKÖK ve net karı bu çeyrekte elde ettik. Sene
sonu için avro bazında yüzde 1-3 arası ciro ve
yüzde 6-8 arası FAVKÖK artışı bekliyoruz" şek-
linde konuştu. 

Bosna Hersek'te emekli protestosu

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersekli 10 bine yakın emekli, içinde bu-
lundukları zorluk hayat koşullarına dikkati
çekmek amacıyla başkent Saraybosna'da hü-

kümet karşıtı protesto düzenledi. Ülkedeki iki enti-
teden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nun
(FBİH) hükümet binası önünde toplanan emekliler,
"Adaletsizliğe Son" sloganıyla yaptıkları protestoda
düşük emekli maaşları ve zorlu yaşam koşulların-
dan şikayet etti. Emekli Dernekleri Birliğince ger-

çekleştirilen protestoda, ülke genelinde binlerce
emeklinin yoksulluk sınırında olduğu vurgulandı.
Düşük maaşların yanı sıra sağlık ve sosyal güven-
lik haklarının kısıtlandığını savunan emekliler, üze-
rinde "Kimine havuzlu villalar, kimine aşevleri",
"Kimine cennet, kimine cehennem", "En az yüzde
10 zam istiyoruz", "5 yılda sadece yüzde 5 zam.
Ayıp!", "Emekli maaşları revize edilsin" yazan dö-
vizler taşıdı.
Emekli Dernekleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmedalija Rapa, protesto hazırlığının uzun süre
önce başladığını belirterek, "Emekliler Günü'nde
sokağa çıkıp iktidardakilere oyunlarına son verme-
leri ve 20 yıldır peşimizi bırakmayan sorunlara bir
çözüm üretmeleri gerektiğini söylemeye karar ver-
dik." diye konuştu.
Rapa, Bosna Hersek'i kurup savunduklarını kayde-
derek, "Bu muameleyi hak etmiyoruz." dedi.
www.dunyabulteni.net’e göre; protesto devam
ederken, Rapa başkanlığındaki bazı birlik temsilci-
leri Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil
Novalic ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı
Vesko Drljaca ile görüşmek üzere hükümet bina-
sına girdi. Tarafların görüşmesi sürerken, farklı şe-
hirlerden başkente gelen emekliler de olaysız
şekilde dağılmaya başladı. Ülkenin iki entitesinden
biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda 410 bin
emekli bulunuyor. Bu sayının yüzde 66'sı 165 avro
emekli maaşı ile geçiniyor. Entite makamları son
olarak 2014 yılında emekli maaşlarına zam yap-
mıştı.

SARAYBOSNA
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Bosna Hersek İslam Bir-
liği’nin (Diyanet İşleri)
başkent Saraybosna'da bu-

lunan ve inşası maddi imkansız-
lıklar nedeniyle duran yeni idari
binası Vakıflar Genel Müdürlü-
ğünün desteğiyle tamamlana-
cak. Vakıflar Genel Müdürlüğü
ile Bosna Hersek İslam Birliğine
bağlı Vakıflar Müdürlüğü ara-
sında, söz konusu binanın yapı-
mına maddi destek
sağlanmasına ilişkin protokol
imzalandı. Gazi Hüsrev Bey Kü-
tüphanesi'ndeki programa,
Bosna Hersek İslam Birliği Baş-
kanı Husein Kavazovic, Vakıflar
Genel Müdürü Adnan Ertem,
İslam Birliği Vakıflar Müdürü
Senaid Zaimovic ve Türkiye'nin
Saraybosna Büyükelçisi Haldun
Koç katıldı.

www.haberler.com’a göre: Ka-
vazovic, temelleri yaklaşık 10 yıl
önce atılan idari binanın tamam-
lanması için imzalanan işbirliği
protokolünden memnuniyet
duyduğunu belirterek, "Amacı-
mız, Balkanlar ve Boşnak dias-
porasındaki İslam birliklerini bir
arada toplamak." dedi. İnşasına
yıllar önce başlanan binanın ta-
mamlanmasında sağladığı des-
tek için Türkiye'ye teşekkür
eden Kavazovic, "Allah kardeş-
lerimizin her zaman yanında
olsun." ifadelerini kullandı. Va-
kıflar Genel Müdürü Ertem de
Bosna Hersek'teki çalışmalarına
yeni bir halka daha eklemek için
Saraybosna'da bulunduklarını
belirterek, inşasına yıllar önce
başlanan ancak farklı nedenler-
den bitirilemeyen binanın inşa-
sına ilişkin protokolün imzası
için bir araya geldiklerini söy-
ledi. 

Türkiye'den Bosna Hersek 
�slam Birli�i’ne destek
Türkiye'den Bosna Hersek 
�slam Birli�i’ne destek
Türkiye'den Bosna Hersek 
�slam Birli�i’ne destek
Türkiye'den Bosna Hersek 
�slam Birli�i’ne destek
Türkiye'den Bosna Hersek 
�slam Birli�i’ne destek

Üsküp’te ‘Osmanl� Dönemi
�ehir Kad�n K�yafetleri Sergisi’ 
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya’da Os-
manlı Dönemi
Şehir Kadın Kıya-

fetleri Sergisi Yunus Emre
Enstitüsü ve Makedonya
Müzesi ortaklığında, bu
akşam Makedonya Müzesi
Sergi Salonu’nda açıldı. Ser-
ginin açılışına T.C. Üsküp
Büyükelçiliği temsilcileri,
Maarif Vakfı Makedonya
ülke Müdürü Mustafa Dilli-
oğlu, Anadolu Ajansı Arna-
vutça ve Makedonca
editörü Adnan İdriz, Halk-
bank A.Ş. Üsküp Bilal Sucu-
başı, Üsküp Yunus Emre
Enstitüsü Müdürü Dr. Şem-
settin Şeker, Makedonya
Müzesi Müdürü Gordan
Nikolov STK temsilcileri ve
çok sayıda vatandaş katıldı.
www.balkantime.com site-
sinin haberine göre: Üsküp
Yunus Emre Enstitüsü Mü-
dürü Dr. Şemsettin Şeker,
“Yunus Emre Entitüsü ola-
rak faaliyet sahamızın

önemli bir cephesini kültü-
rel diplomasi oluşturuyor.
Bir yandan Turk ilim, kültür
ve bilim sahasının zengin-
liklerini faaliyette bulundu-
ğumuz ülkede tanıtmaya
çalışırken, diğer yandan il-
gili ülkenin kültür sanat bi-
rikimini kendi ülke
vatandaşlarımızın dikkatine
taşıyoruz” dedi. Üsküp
Yunus Emre Enstitüsü ola-
rak bu faaliyetleri gerçekleş-
tirmek için Makedonya
kurumlarıyla işbirliği yap-
tıklarını ifade eden Şeker,
“Makedonya ile tarihten
gelen çok derin ve köklü
ilişkilerimiz var. İki ülkenin
ortak tarihi ve ortak değer-
leri var. Bu ortak değerleri

mimaride, dilde, kültür ve
sanatta ekonomik, insani
ilişkilerde yakından müşa-
hade ediyoruz. Bu ortak
kültürel değerlerin yaşatıl-
ması ve geliştirilmesi fevka-
lede önemdedir. Bugün de
bu anlayış içerisinde 1 ay
süreyle açık kalacak bu ser-
giyi düzenledik. Giyim ve
kuşam toplumların fikri ve
ahlaki anlayışlarıyla inanç
dünyalarının aynası hük-
mündedir. Kıyafetler üze-
rinden bir toplumun
dününü bugününü hatta
geleceğini görebiliriz. Bu
manada kültürel değişimin
en iyi giyim alanında görül-
düğünü söyleyebiliriz” şek-
linde konuştu.
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Trakya Birlik Spor Kulübü
Başkanı Önder Yücel,
Bulgaristan Güreş Federasyonu

Hristo Marinov ve Bulgaristan
Büyük Erkekler Teknik Direktörü
Serafim Barzakov ile bir araya geldi.
Bulgaristan'ın Petriç kentinde bu yıl
4'üncüsü düzenlenen Bulgaristan
Büyük Erkekler Teknik Direktörü
Serafim Barzakov turnuvasına
konuk olarak davet edilen Trakya
Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder
Yücel, Bulgaristan Güreş
Federasyonu Hristo Marinov ve
Serafim Barzakova'a nazik davetle-
rinden dolayı plaket takdim etti.
www.haberler.com’a göre; Trakya
Birlik Spor kulübü Başkanı Önder
Yücel, "Geçtiğimiz yıl kulüp olarak
davet edildiğimiz turnuvaya gelmiş
ve başarılı karşılaşmalar çıkarmıştık.
Bu sene yine davet geldi bu sefer
Spor Eğitim Merkezi olarak minik
sporcularımızı bu turnuvaya getir-
dik. Gayet güzel karşılaşmalar yapıl-
dı, bizim dışımızda Bulgaristan,
Makedonya, Yunanistan, İtalya ve
Ukrayna'dan gelen takımlar vardı.
Sporcularımızın maç tecrübesi
kazanması açısından böyle turnuva-
ları destekliyorum geçtiğimiz sene
Bulgaristan Güreş Federasyonu
Başkanı Valentin Yordanov ile güzel
bir dostluk oluşturmuştuk. Bu sene
Bulgaristan Güreş Federasyonu’nda
seçim vardı. Yeni Başkan Hristo
Marinov ile tanıştık" dedi. 
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Üsküp’te Makedonya Futbol
Federasyonu Antrenman
Merkezinde oynanan maçta

Türkiye’nin gollerini 28.dakikada
penaltıdan Bartuğ Elmaz, 35. dakika-
da Yiğit Emre Çeltik, 59. dakikada
Emin Bayram, 68. dakikada Gürol
Demirezen ve 75. dakikada Emre
Demir kaydetti. Makedonya golü ise
9. dakikada Daşmir Elezi'den geldi.
www.yenibalkan.com sitesinden alı-
nan bilgilere göre; 24 Ekim’de iki
takım arasında oynanan ilk maçı da
Türkiye 5-0 kazanmıştı.

Türkiye 
U15 Milliler
Makedonya’ya
iki maçta da
�ans tan�mad�


