
KOSOVA, Makedonya, Arnavutluk,
Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve
Yunanistan’da gerçekle�tirilen resmi
etkinliklerle an�l�rken Türk ��birli�i ve
Koordinasyon Ajans� Ba�kanl��� (T�KA)
taraf�ndan restore edilen Atatürk'ün

babas� Ali R�za Efendi An� Evi de ö�renci
ve ö�retmenler taraf�ndan ziyaret edildi.
Makedonya'n�n bat�s�nda bulunan
Merkez Jupa Belediyesi ve Mustafa Kemal
Atatürk �lkö�retim Okulu taraf�ndan
tören düzenlendi. Merkez Jupa Belediye

Ba�kan� Ariyan �brahim, okuldaki progra-
m�n ard�ndan belediye binas� önünde
bulunan Atatürk büstüne ö�rencilerin
çiçek b�rakt���n� aktard�. Manast�r’da
Atatürk’ün okudu�u Manast�r Askeri
Müzesi’de ziyaret edildi.
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THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!

ÜCRETS‹Z
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

www.balkangunlugu.com DA�ITILMAKTADIR

Sayfa 5’te

DOLA�ILAN 
TARLALAR

Ahmet GÖKSAN

¥ �ZM�R’DE yay�n yapan bir
haber ajans�n�n okurlar�n�n oyla-
r�yla belirlenen y�l�n enleri ödül-
leri �zmir’de düzenlenen bir
törenle sahiplerine verildi. Her y�l
düzenlenen etkinlikte bu y�l

farkl� bran�ta 50
ki�i ödüle lay�k
görüldü. 24.
dönem Ak Parti
milletvekili ve
Balkan Stratejik
Ara�t�rmalar
Merkezi
(BASAM)
Ba�kan� Rifat
Sait, ‘Y�l�n Yerel
Politikac�s�’ seçil-
di. 

Rifat Sait ‘Yılın
Yerel Politikacısı’

Balkanlar, Mustafa Kemal
Atatürk’ü unutmadı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal

Atatürk vefat�n�n 79. y�l�nda
Balkanlar’da da an�ld�

3’te

3’te

¥ KOSOVA’DA Graçanica
Belediyesi’ne ba�lı Ki�nica
köyünde ya�ayan kadınların kur-
mu� oldu�u Dardanya Kartalları
Derne�i tarafından hazırlanan
bitkisel çaylar, Ba�bakanlık Türk
��birli�i ve Koordinasyon Ajansı
Ba�kanlı�ı (T�KA) deste�i ile ba�-
kent Pri�tine’de halkın ilgisine
sunuldu. 

Kosovalı kadınlar
T�KA ile �ifa

da�ıtıyor

Sayfa 3’teRifat SA�T

METAL 
YORGUNLU�U

Kosova'daki
Sultan Murad

türbesine
yoğun ilgi

Birinci Kosova
Sava�ı'ndan sonra sava�
meydanını gezerken �ehit
edilen Sultan I. Murad
Hüdavendigar'ın
Kosova'daki türbesi her
yıl binlerce ki�i tarafından
ziyaret ediliyor. Birinci
Kosova Sava�ı'ndan sonra
sava� meydanını gezerken
Sırp asker Milo� Obiliç

tarafından hançerlenerek
�ehit edilen Sultan I.
Murad'ın iç organları,
Pri�tine-Mitroviça karayo-
lunun 6'ncı kilometresinde
bulunan Mazgit köyüne
gömüldü. 1660 yılında
bugünkü halini alan
türbe, T�KA ve Diyanet
��leri Vakfı tarafından res-
tore edildi. 4’te

2’de

¥ HIRVAT�STAN'ın Vukovar �eh-
rinde 1991 yılında yapılan katli-
amda hayatını kaybedenler anı-
sına bu yıl ilk kez düzenlenen
"Srebrenitsa-Odzak-Vukovar
Barı� Yürüyü�ü", Bosna'daki
sava�ta soykırımın ya�andı�ı
Srebrenitsa'da ba�ladı.
Srebrenitsa soykırımı kurbanları-
nın defnedildi�i Potoçari Anıt
Mezarlı�ı'ndan hareket eden
grup, Vukovar'daki katliamın
26'ıncı yılına denk gelen 18
Kasım'da bu �ehre ula�mayı
hedefliyor. 

Srebrenitsa'dan
Vukovar'a 'Barı�

Yürüyü�ü'

¥ Yunanistan'ın ba�kenti
Atina'da ailelerine kavu�mak için
açlık grevi yapan sı�ınmacılar
gösteri düzenledi.
Sı�ınmacılardan ve gönüllüler-
den olu�an yakla�ık 100 ki�ilik
grup, Almanya'nın Atina
Büyükelçili�ine yürüdü.

Yunanistan'da
sı�ınmacılardan

protesto

5’te

10’da



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 02

2 13 Kas�m 2017
Pazartesi

Varol; Balkanlar’da 
Türkiye’ye olan ilgi arttıVeles �ehrine VI.yy.’da Slavlar yer-

le�meye ba�lam��lard�r. �ehrin
Slav Dilindeki ismi olan Veles,

Slav Tanr�s� “Veles”ten gelmektedir.
1004 y�l�nda bölge Do�u Roma (Bizans)
�mparatorlu�u’nun eline geçmi�, daha
sonra ise Bulgar Krall��� taraf�ndan feth
edilmi�tir. Bulgar Kral� Çar Koloyan’�n
ölümü üzerine S�rp Stefan Nemanyiç böl-
genin kontrolünü eline alm��t�r.
14.yy.sonlar�ndan 1912 – 13 y�llar�na
kadar  Osmanl� hakimiyetinde kalm��t�r.
�ehrin tam ortas�ndan geçen “Vardar”
Nehrinin üzerine in�a edilen pek çok
köprü bulunmas�ndan dolay�, Osmanl�lar
bu �ehre “KÖPRÜLÜ” ismini vermi�ler-
dir. Osmanl� Devleti’nin Rumeli’yi feth
etmesiyle birlikte �slamla�t�rma ve Türk
Yerle�mesi Politikalar� ve Evlad-� Fatihan
diye bilinen Türkmen- Yörük yerle�imle-
rinin en önemli Kenti olan Köprülü
(Veles),  Sultan I.Murad Han taraf�ndan
Osmanl� topraklar�na kat�lm��t�r.
Rumeli’ye 1385 – 1440 ve 1481 y�llar�
aras�nda Anadolu’nun Saruhan (Manisa),
Karesi (Bal�kesir), Ayd�n ve Karaman
(Konya ve civar�) Beyliklerinden önce
Serez ve Filibe’ye, Oradan da Pirlepe
(Prilep), Manast�r  (Bitola), Florina civar�
ile Üsküp ve civar� ( Valandovo -I�tip -
Radovi�) yöresine iskan edilen Turkmen-
Yörüklerin yo�un �ekilde ya�ad�klar�
Kent Köprülü  (Veles)… Köprülü
(Veles)’te Osmanl� Döneminde yo�un bir
Türk- Müslüman ahali ya��yor iken, gü-
nümüzde toplam nüfusu Resmi 2002
Nüfus Say�m� verilerine göre : 1.638 ki�i-
dir.

TÜRK KÖYLER�

Köprülü  (Veles)’te en eski yerle�im bi-
rimlerinden olan; Çeltikli (Orizari)’de 19
ki�i,  Buzalkovo’da 22 ki�i, Kru�ye’de 1
ki�i, Prelavac’te 21 ki�i, Soyaklar’da 3
ki�i Türk olarak kaydolmu�lard�r. Crkvina
Köyü 1950 y�l�nda ba�layan Serbest Göç
ile tamamen bo�alm��t�r.  Karatman’da
tek bir aile vard�r.  Dorfullu’da 25 aile,
Cumal� (Lozovo)’da 2 hane Türk ya�a-
maktad�r. Bu bölgede ki Türk Köyleri;
Karatmanl�, Dorfullu, Köseler, Cumal�,
Sar�hamzal�, Hamzabey, Dinler,  Çal��lar,
Kumanlar, Soyaklar, Mahmutçular, Yu-
vanl� ve Gorobintsa’d�r. Köprülü ve Civa-
r�ndan Turkiye’ye göç edenler ço�unlukla
Manisa ve �zmir’de iskan olmu�lard�r.
“Rekal�lar�n Karde�li�i”… Ha…! Bir de;
Köprülü (Veles) ‘te Müslüman- Torbe�
Ahalinin ya�ad�klar� “ÇASKA” Kasaba-
s�na ba�l� Yukar� Vranyofca ve Melnisa
Köyleri ile, Viniçani , Vodovrat ve Roso-
man Kasabalar� bulunmaktad�r.  Özellikle
Yukar� Vranyofça ve Melnisa Köyleri biz
“Rekalar” yöresi Torbe�leri aç�s�ndan
önemlidirler. Köprülü (Veles)’ ye 28-30
km. mesafede Yakupisa Da��’n�n etekle-
rinde kurulan Gorna Vranyofca Köyü
1953 y�l� Nüfus Say�m�na göre : 450 Hane
ve 4.100 ki�ilik nüfusa sahip büyük Köy-
dür. Üsküp’teki Saymanl�k Kütü�ünde
“Vranyofça-i Balâ” ismi ile zikredilmi�tir.
Miladi 1770 y�l�nda kurulmu�tur. Make-
donya’n�n Bat�s�nda yer alan ve Manast�r
Vilayeti’nin Debre – i Balâ Sanca��’na
ba�l� Reka-i Balâ ve Reka-i Zir Nahiyele-
rinde Kolera salg�n� “Çuma” musallat
olur. Halk salg�ndan k�r�l�r. Bunun üzerine
ekseri ço�unlu�u benim do�du�um ve
Atalar�m�n köyü olan Jirovnisa (Źirov-
nica) , o y�llarda ki ismi Źarnovnica’dan
ve civarda bulunan Rostu�e, Velebrdo ve
Prisoynisa’dan göç edip kaçan halk önce-
leri,  Üsküp’te A�a�� Koliçani Köyüne ge-
lirler. Bir k�sm� Cvetovo ve Zelenikovo
köylerine yerle�irler. Vardar’a yak�n olan
bu bölgede sel korkusu ile sivrisinekler-
den dolay� büyük ço�unluk daha güvenli
olan Melnisa ve Yukar� Vranyofça köyle-
rine yerle�irler. �lginç bir tespitimi payla-
�ay�m; Bu köylere yerle�en Rekal�lar
geldikleri eski köylerindeki mahalle,
sokak ve kabile isimlerini günümüze
kadar kullanm��lard�r.  Nisan 2017 tari-
hinde Izmir’li ��adamlar� dostlar�m Say�n
Ahmet K�ran Veysilovski ve Say�n Naci
Butel ile Köprülü (Veles), Ça�ka, Melnisa
ve Yukar� Vranyofça köylerine yapt���m
ara�t�rma gezimde bu köyleri iki kez
gezip görmek ve Yukar� Vranyofça Ca-
miini ziyaret etmek , Türbelere dua etmek
ve orada ya�ayan köylüler ile oturup soh-
bet etme imkan�m oldu. Konu�tuklar� Ma-
kedonca Dili (Na��nski) dedi�imiz
RekaTorbe�lerinin dilidir. Günümüzde bu
iki köy, Jirovnisa Köyü ile 1974 y�l�ndan
bu yana Karde� Köy antla�mas� çerçeve-
sinde ikili ili�kilerini geli�tirmi�lerdir. Bu
iki köyden Turkiye’ye göç edenlerin
büyük ço�unlu�u ; Izmir’de Çi�li, �emik-
ler, Yenimahalle, Nergis, Demirköprü,
Maltepe ve Tuzlayolu mahalleleridir. Ak-
hisar-Manisa, Istanbul, K�rklareli, Bursa,
Yalova, Sinop, Eski Foça, Seferihisar,
Tire-Izmir’de yerle�mi�lerdir.

�lber ��YAK

KÖPRÜLÜ 
(VELES)

GRAÇAN�CA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova’da Graçanica Belediye-
si’ne bağlı Kişnica köyünde
yaşayan kadınların kurmuş

olduğu Dardanya Kartalları Derneği
tarafından hazırlanan bitkisel çaylar,
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
desteği ile başkent Priştine’de halkın
ilgisine sunuldu.
www.diyariturk.com sitesinin habe-
rine göre; TİKA, Kosova’da gerçek-
leştirdiği projelere yenilerini
eklemeye devam ediyor. T.C. Bü-
yükelçisi Kıvılcım Kılıç ve Kosova
Meclisi Başkan Yardımcısı Müferra
Şinik’in katılımı ile TİKA tarafından
sağlanan stantta yaklaşık 150 giri-
şimci kadının işbirliği içinde ürettiği
bitkisel ürünlerin tanıtımı gerçekleş-
tirildi.
Büyükelçi Kılıç, tanıtım alanındaki
konuşmasında kadın girişimcilerin
desteklenmesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, bu kadınların
kendi gücü ve yaratıcılıklarıyla

gerek ailelerinin gerekse ülkelerinin
ekonomilerine destek olduklarını
kaydetti. Dernek Başkanı Havuşe
Bunyaku ise konuşmasında “Dar-
danya Kartallari Derneği için bu gün
büyük bir gün. TİKA’ya bir kaç ay
önce bazı ekipmanlar için talepte bu-
lunmuştuk ve gerek TİKA koordina-
törü gerek personeli tarafından
talebimiz profesyonel bir şekilde de-
ğerlendirilerek talep ettiğimizden
çok daha fazlasını bize temin ettiler.
Sayın Büyükelçiye şunu belirtmek
isterim ki Türkiye TİKA’sıyla gurur
duysun” açıklamalarında bulundu.
Kadınların ekonomiye katılımlarının

teşvik edilmesi ve aile ekonomileri-
nin desteklenmesi kapsamında Ko-
sova’da proje ve faaliyetlere devam
eden TİKA, Dardanya Kartalları
Derneği’nin üretim kapasitesinin ve
pazarlama olanaklarının arttırılması
için destek oldu. Şifalı ve hoş kokulu
bitkilerin yetiştirilerek ve doğal orta-
mından toplanarak yirmiden fazla
çeşit çay üretimi gerçekleştiren Dar-
danya Kartaları Kadın Derneği’ne
proje kapsamında bitki kurutma ma-
kinesi, bitki ve meyve öğütme maki-
nelerinin yanı sıra ürünlerini de
pazarlayabilmeleri için seyyar tanı-
tım standı desteği sunuldu.

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Dünya Balkan Dernekleri Fede-
rasyonu (DÜNBALFED) Baş-
kanı Recep Varol, AA

muhabirine yaptığı açıklamada, Ru-
meli ve Balkanlar’dan gelenlerin Tür-
kiye’nin çimentosu olduğunu dile
getirerek, “İlk Türkçe lügatın yazarı
Şemseddin Sami’nin Arnavutluk’un-
dan, ‘Ölmeye hazır olanlar, ölmeye
hazır olmayanlara karşı galip gelir-
ler’ diyen Bilge Kral Aliya İzzetbego-
viç’in Bosna’sından, cihan pehlivanı
Deliormanlı Koca Yusuf’un Bulgaris-
tan’ından, ‘Sahipsiz vatanın batması
haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan
batmayacaktır’ diyen Mehmet Akif
Ersoy’un Kosova’sından, Üsküplü
Yahya Kemal’in Makedonya’sından,
Peygamber Efendimiz’in müjdesine
mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet
Han’ın Edirne Trakya’sından, ‘Ba-
ğımsızlık, uğruna ölmesini bilen top-
lumların hakkıdır’ diyen Türkiye
Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik-
Batı Trakyası’ndan sizlere selamlar
getirdik” diye konuştu. www.balkan-
time.com sitesine göre; Türkiye’de,
Rumeli ve Balkanlar’dan gelen yak-
laşık 30 milyon yurttaşın bulundu-
ğunu belirten Varol, şöyle devam etti:
“Üzülerek belirtmek istiyorum ki 15
yıl evveline kadar gelen hükümetler
maalesef Balkanlar’a sadece ‘komşu
ülke’ nazarı ile bakıp karşılıklı ilişki-

leri de bu kapsamda değerlendirdi-
ler. Oysa 550 yıllık kardeşlik hukuku-
muzun olduğu Balkanlar’a bu
şekilde bakmak asla doğru değildi.
İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan ve AK Parti iktidarla-
rıyla sadece komşu değil tıpkı
tarihteki gibi bir kardeş, akraba, soy-
daş kapsamında bu coğrafyaya ba-
kıldı. Çalışmalarda ve ziyaretlerde
bunun böyle görüldüğünü anlamış
olduk. Gerek hemşerilerimiz gerekse
de diğer insanların tepkileri bunun
en güzel örneği. Cumhurbaşkanımız
kısa süre önce Sırbistan’daydı. Orada
halkın teveccühünü yalnız ülkemiz
değil bütün Balkanlar ve dünya
gördü. Kıskanılası bir teveccüh vardı.

Bunun de temel nedeni insanlara do-
kunmak ve onlara hizmet etmekti.”

DÜNBALFED Başkanı Varol, Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) dün-
yanın diğer bölgelerinde olduğu gibi
Balkanlar’da da önemli bir yapılan-
maya sahip olduğunu söyledi.
FETÖ’nün Balkanlar’daki faaliyetle-
rini değerlendiren Varol, şöyle
devam etti:
“Balkan insanının Türkiye’ye bakı-
şını ve sevgisini kullanarak orada da
büyük bir örgütlenmeye gittiler. Bu-

radaki çalışmaların aynısını oralarda
da yaptılar. Maalesef de muvaffak ol-
dular. Yugoslavya’nın dağılmasının
ardından özellikle Bosna’da savaşın
ardından meydana gelen boşluğu
Türkiye’ye bakışı ve muhabbeti us-
taca kullandılar. Hemen hemen Bal-
kanların her yerinde önemli bir
örgütlenmeyi başardılar. Biz de Fede-
rasyon olarak FETÖ’nün faaliyetleri
ve gerçek yüzü ile Türkiye’ye veril-
mek istenen zararı, başta basın açık-
lamaları ile olmak üzere, oradaki
kardeşlerimize, hemşehrilerimize
bize bağlı dernek, vakıf ve sivil top-
lum kurumları vasıtasıyla anlattık.”
Varol, Türkiye ve Balkan coğrafyası
arasındaki bağların güçlendirilmesi
için çok sayıda proje gerçekleştirdik-
lerini belirterek, şöyle devam etti:
“Kısa zaman önce ‘Tüm Balkanlar’a
Türkçe öğreteceğiz’ sloganıyla bir ça-
lışma başlattık. Bu projede de ilk ça-
lışma Makedonya’nın Manastır
şehrinde gerçekleştirildi. Burada bir
Türkçe okulu açtık. Çalışma İle 89
öğrencimize 6 aylık bir süre içinde
Türkçe öğrettik. Öğrenciler ağırlıklı
olarak gayrimüslimdi. Bunun yanı
sıra Arnavut, Boşnak, Makedon ve
Sırp öğrenciler vardı. Hatta 72 ya-
şında bir teyzemiz de bu eğitimi aldı.
Özellikle Makedonya’da Bazı Türk
köylerinde Türkçe bilmeyen soydaş-
larımız hemşerilerimiz var ve bu bizi
ciddi manada üzüyor. Bu vesile ile
bu projeyi diğer Balkan ülke ve şehir-
lerinde devam ettireceğiz.”

Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu Ba�kan� Varol, Türkiye’nin
co�rafi, siyasi ve ekonomik aç�dan oldu�u kadar, kültürel ve tarihi

bak�mdan da Balkanlar ile yak�n temas içinde oldu�unu söyledi

T�KA’dan Kosovalı 
kadınlara destek

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bağcılar, her yıl olduğu gibi bu
sene de Kasım Ayı’nın ikinci
Perşembe’sinde Türbe Dede

Pilav Günü etkinliğine sahne oldu.
Mahmutbey Mahallesi’nde yaşayan
Selanik göçmenleri 100 yılı aşkın
süredir yaşattıkları Geleneksel
Türbe Dede Pilav Günü Bağcılar
Belediyesi'nin desteğiyle Mahmut-
bey Selanikliler Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği tarafından dü-
zenlendi. Bu özel güne 7’den 70’e
kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk
yaklaşık 15 bin ilçe sakini katıldı.
Yapılan duanın ardından 120 kü-
çükbaş hayvanın etinden yapılan

kavurma ve 1,5 ton pirinçle yapılan
pilav davetlilere ikram edildi. Gele-
neksel Pilav Günü'ne katılan Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı da kazanın başına geçip
vatandaşa etli pilav dağıttı. Bu özel
günün mahallede farklı bir coşku
yaşattığını belirten Çağırıcı, “Her
sene aynı gün kaynayan kazan-

larda pişen pilav hemşerilerimizin
arasındaki kardeşlik ve komşuluk
bağlarını güçlendiriyor” dedi. Ev
sahipliğini yapan Mahmutbey Sela-
nikliler Sosyal ve Yardımlaşma Der-
neği Başkanı Fuat Sarp da “Yüzyıl
öncesinden gelen bu geleneği ya-
şatmanın gururunu ve mutlulu-
ğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Üsküp Yunus Emre
Enstitüsü’nden 
Kütüphane 
Sohbetleri

Selanikliler Türbe Dede Pilav�’nda bulu�tu

Güncel
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Yaz�m�z�n ba��nda öncelikle
�u tespiti yapmam�z gereki-
yor. Metal ya da ba�ka bir

yorgunluk için hareket yani çal��mak
gerekir. Çal��an insan yorulur. Tem-
belden yorgunluk ç�kmaz. Bu yüz-
den CHP’lilerin metal yorgunlu�unu
üstlerine al�nmamalar�n� normal bu-
luyorum. Zaten muhatap CHP de�il-
dir. AK Parti’yi konu�uyor olmam�z
siyasi tarafgirlik ya da AK Parti mi-
litanl��� yapmak de�ildir. Konumuz AK
Parti de de�ildir. Esas itibariyle Dünya
Müslümanlar�n�n en önemli hamisi ve
�ans� olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yö-
neten siyasi parti olma hasebiyle AK
Parti’yi konu�uyoruz. Bu yüzden AK
Parti’nin ve AK Partili’nin metal yor-
gunlu�unu konu�uyoruz. Bu büyük me-
suliyeti alanlar�n metal yorgunu olma
lüksleri olamaz. Di�er yandan da AK
Partili baz� dostlar�n, metal yorgunlu-
�unu bir veba gibi görmemesi gerekir.
Yorgunluk normal bir insani özelliktir.
Dinlenirsin geçer. Zira AK Parti’de
“Durmak yok yola devam ilkesi” genel
kabul görmü� bir ilkedir. �nsan yorulur
ve durabilir ama dava, hizmet veya bun-
lar�n yar��� durmaz. Bu yüzden yorulan
insan dinlendirilebilir ama AK Parti’nin
yorulma ve durma lüksü olamaz diyo-
ruz. Yorulanlar iner, dinç olanlar biner,
AK Parti yoluna devam eder. Zira bu-
rada esas olan siyaset ve menfaatler
de�il hizmetler ve sorumluluklard�r.

“B�Z BU M�LLETE
EFEND� OLMAYA DE��L,

H�ZMETKÂR OLMAYA
GELD�K” 

Asl�nda metal yorgunlu�u ay�planacak
bir �ey de de�ildir. As�l ay�p ve yanl��
olan, sözüm meclisten d��ar� birilerinin
davay� ve bugünkü mevkilere nerden
geldiklerini unutmalar�, ahde vefas�zl�k,
hainlik, tembellik yapmalar�,  güç sar-
ho�u olmalar�d�r. Bir kere her �eyden
önce metal yorgunlu�unu bu hastal�k-
lardan ay�rmam�z gerekiyor. Baz� arka-
da�lar�m�z AK Parti’nin gerçek
dinamosu olan Recep Tayyip Erdo�an
faktörünü unutup, ‘Ben neymi�im be
edas�na’ bürünürse bu metal yorgun-
lu�u de�il metil alkol sarho�lu�u gibi-
dir. Dedik ya sözümüz meclisten d��ar�.
Ama pay almak isteyen varsa do�rusu
engellemeyiz. Birileri de �unu asla
unutmayacaklar. Siyasette veya bürok-
raside bulunduklar� yerlere geldiler mi
getirildiler mi? Kimse geçmi�ini unut-
mayacak. Bugün Say�n Cumhurba�ka-
n�m�z: “Biz efendi olmaya de�il,
milletimize hizmetkâr olmaya geldik”
diyecek kadar mütevaz� bir dava adam�
oluyorsa, bakanlar, milletvekilleri, bele-
diye ba�kanlar�, il ba�kanlar�, meclis
üyeleri, valiler, milli e�itim müdürleri,
Genel müdürler, daire ba�kanlar� da
böyle olabilmelidirler. Bunu yaparken
en önemli özellik ise samimi olmak-
t�r. Metal yorgunlu�u göstermelik ve
taklit ile do�ar, samimiyet ise asla yo-
rulmayan bir güçtür.

15 TEMMUZ GAZ�S�N�N
METAL YORGUNLU�U

�Ç�N ÖNER�S�

Geçenlerde �stanbul’da 15 Temmuz ga-
zisi bir karde�imizi ziyaret ettim. Kendi-
siyle ilginç bir sohbet ettik. Bu
karde�imiz, AK Parti’nin �stanbul’daki
bir ilçenin mahalle temsilcisi. Bu arka-
da� eline cep telefonunu alm��, her gün
soka�a ç�k�yor ve ilçesinde gördü�ü
yanl��l�klar�n foto�raflar�n� çekiyor. Bu
resimleri ilçe yönetimine veriyor ve
çözüm için isti�arelerde bulunuyor. Bu
ilçenin belediyesinin bir müdürü kendi-
sini ofisine davet ediyor. Adeta f�rça
çeker gibi “Biz bunlar� biliyoruz, bu fo-
to�raflar� neden çekiyorsun?” diye soru-
yor. Bu karde�imiz de “Biliyorsunuz da
neden çözüm getirmiyorsunuz” diye so-
ruyor kendisine? Hatta maalesef birileri
de bu karde�imizi engellemeye çal��-
m��lar ama gazi oldu�u için geri çekil-
mek zorunda kalm��lar. Bu gazimiz
bana ilginç bir öneride bulundu: “Say�n
Cumhurba�kan�m�z Allah raz� olsun
çok güzel �eyler yap�yor ama bu güzel
�eylerin gerçekle�mesi ve devam etmesi
için; il, ilçe, mahallelerde AK Parti’nin
gizli denetim elemanlar� olmal�, yuka-
r�ya bunlar raporlanmal�”  dedi. Gazi-
miz �srarla, “Denetim �art, Say�n
Cumhurba�kan�m�z�n yan�nda farkl�
davrananlar var, bunlar söz cambaz�
çok güzel konu�abiliyorlar ve kendile-
rine çok sayg�l�, inançl� ve çal��kan bir
ki�i izlenimi verdiriyorlar. Ama maale-
sef normal bir vatanda��n önünde de
farkl� oluyorlar. Bunlar takip edilip yu-
kar�ya raporlamal�, hangi konumda
olurlarsa olsunlar metal yorgunu olanlar
tespit edilmeli,  halka kar�� ukala, ��ma-
r�k, güç sarho�u olanlar yerine samimi
dava insanlar� getirilmeli, bu ancak de-
netimle olur “  dedi. Gazimizin bu öne-
risini sizlerle payla�mak istedik.

HETEROJEN DE��L 
HOMOJEN B�R AK PART�

Metal yorgunlu�una kar�� çok önemli
husus ise heterojen de�il homojen bir
AK Parti olu�turmakt�r. Ne demek iste-
di�imizi iki güzel örnekle a�a��da anla-
taca��m. Ama önce �u hususu
aç�klamam�z laz�m. AK Parti bütün
Türkiye’ye mal olmu� bütün Türki-

ye’nin partisidir. AK Parti tek bir grup-
tur. Bu grubun içinde ayr�ca ba�ka farkl�
gruplar olmaz. Biri daha fazla AK Par-
tili veya imtiyazl� olamaz. Recep Tay-
yip Erdo�an’�n liderli�inde ülke
menfaatleri do�rultusunda bir dava �uu-
runda olan, çal��an, mücadele eden sa-
mimi AK Partili arkada�lar�m�z� en
kalbi duygular�mla selaml�yorum.
�imdi gelelim örneklerimize… Hüseyin
Besli ve Ömer Özbay’�n birlikte kaleme
ald��� “Bir liderin do�u�u “ isimli ki-
tapta Cumhurba�kan�m�z Say�n Recep
Tayyip Erdo�an’�n siyasi hayat� anlat�-
l�r. Bilmem okudunuz mu? Okumad�y-
san�z mutlaka okuyunuz. Metal
yorgunu olanlara da okutunuz. Kitapta
Say�n Cumhurba�kan�m�z�n �stanbul
Belediye Ba�kan Aday� oldu�undaki �u
hikâyesi ilginçtir: “…Recep Tayyip Er-
do�an o s�rada camiden ç�kan cemaate
selam verir ama selam�n� alamaz. Tay-
yip Bey, “Hac� amca, sana Allah’�n se-
lam�n� verdik, yüzümüze bakmad�n. Bir
Aleykümselam desen günaha m� girer-
sin?” diyerek hay�flan�nca ihtiyar: “Ben
ANAP’l�y�m” dedi, “Size oy vermem!”
Sonra, kar��dan adam�n biri seslendi,
bizi dükkân�na davet etti. Dükkân� bira-
haneymi�. Ba�kan, “Hay hay, memnu-
niyetle” dedi. Ba�kan konu�tukça
adamlar kendilerinden geçiyor. �ki sa-
atte zor ç�kt�k meyhaneden. Kitab�n ya-
zar� Hüseyin Besli ilginç bir yorum
yapar ve der ki; Yolda giderken, dü�ün-
düm de kendi kendime, “Ulan Tahsin”
dedim bunca y�ld�r bu yerlerde dola�m�-
��z, bo�una u�ra�m���z cami avlula-
r�nda; baksana as�l maden buralarda!” 
Bir di�er örnek ise Ate� �lyas Ba�-
soy’un “AKP neden kazan�r, CHP nas�l
kaybeder” isimli kitab�ndan. Bu kitab�
da okuman�z� öneririm. �lginç tespitler
var. Yazara göre AK Parti’nin yüzde
40-45 olan oy potansiyelinin temel çe-
kirde�ini yüzde 8 ile Milli Görü� olu�-
turuyor. Geri kalan k�sm� ise ülkedeki
farkl� gruplar. Hepsini deste�i ve gayreti
ile AK Parti iktidar oluyor. AK Parti
içinde çok büyük mücadele veren gizli
kahramanlar var. Ku�kusuz hepsinin bu
ba�ar�da pay� var. Bunu unutmamak
gerek. Hatta onlar kar��l�ks�z çal��an
dava adamlar�. Çal���yor, gayret ediyor,
dua ediyorlar. Sonra sessizce arka plana
geçiyorlar. Bize dü�en bunlar�
bulup,  ahde vefa olmak. Di�er yandan
bir de tabiri caizse AKP’liler var. Çok
güzel konu�an laf cambazlar�. Mücade-
lenin bitti�i yerde kayma�� yeme�e ge-
lenler.

AK PART�’N�N �LER�
GELENLER�

Sanatç� Cem Y�lmaz gösterisi için bir
gün Giresun’a gider. Sahneye ç�kmadan
önce Cem Y�lmaz’� uyar�rlar: “Aman
Cem bey, sahnenin en önünde Gire-
sun’un ileri gelenleri oturuyor, konu�-
man�zda dikkatli olun” Cem Y�lmaz
malzemeyi alm��t�r. Sahneye ç�kar ve
en önde oturanlara �öyle der “siz Gire-
sun’un önde gelenlerisiniz, biliyorum,
söylediler” sonra arkada oturanlar� gös-
tererek “Siz de geri kalanlar�s�n�z ga-
liba” diyerek ince bir mesaj verir.
Partilerde de böyle ileri gelenler olabili-
yor. Mesela AK Parti’yi tek ba��na sa-
hiplenip kimseyle payla�mayanlar. Bu
partiyi biz kurduk biz,  temeli biziz
diyen heterojen gruplar var.  Sadece on-
lar�n görü�ü geçerli di�erleri önemli
de�il. Oysa AK Parti bütün Türkiye’nin
partisi. Türkü, Kürdü, Arnavut’u,
Alevi’si, Sünni’si, Süryani’si ile homo-
jen bir parti. Bak�n size ilginç bir hikâye
daha. Darbe giri�imin oldu�u 15 Tem-
muz gecesi, tevafukken �stanbul’day-
d�k.  Reisin meydanlara ç�k�n emrine
uyarak �stanbul’da Ac�badem Tele-
kom’un oldu�u yere gittik. O gece
orada muhtar�m�z� �ehit ettiler. (Allah
rahmet eylesin. ) Ben o gece bizzat �ahit
oldum. Yan�m�zda sarho� biri vard�,
ayakta zor duruyordu. Bu adam�n Reis
için geldim diyerek tanklara kar�� yürü-
dü�ünü gördüm. �imdi siz bu sarho�
karde�imizi d��lay�p, onu o gece evinde
korkaklar gibi bekleyenlerle k�yaslar
m�s�n�z lütfen. Ya da yukarda Bir lide-
rin do�u�u isimli kitaptan al�nt� yapt�-
��m olayda reisin selam�n� almayan
cami cemaatinden hac� amca ile bir bi-
rahanedeki insanlar� k�yaslar m�s�n�z?
AK Parti tüm Türkiye’ye mal olmu�
homojen bir partidir. Heterojen dü�ü-
nenler sadece AK Parti’yi de�il ülkeyi
de bölmeye götürebilirler.  Rahmetli
Üstat Necip Faz�l’�n o güzelim �iirlerin-
den birinde �öyle der: “Allah’�n on pu-
lunu bekleye dursun on kul; Bir ki�iye
tam dokuz, dokuz ki�iye bir pul” Allaha
�ükürler olsun ki reis var. Say�n Cum-
hurba�kan�m�z bu yanl�� taksime izin
vermeyecektir. Türkiye için son derece
önemli bir tarih olan 2019 Ba�kanl�k se-
çimleri öncesi bir olmam�z birlik içinde
çok çal��mam�z gerekecek. 
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24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) Ba�kan�
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk vefat�n�n 79. y�l�nda Balkanlar’da da an�ld�
ÜSKÜP/PR���T�NE
JUPA/MANASTIR
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurucusu Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk,

ebediyete intikalinin 79. yılında
Kosova, Makedonya, Arnavut-
luk, Romanya, Bulgaristan,
Bosna Hersek ve Yunanistan’da
anılırken Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından restore edi-
len Atatürk'ün babası Ali Rıza
Efendi Anı Evi de öğrenci ve
öğretmenler tarafından ziyaret
edildi.  Makedonya'nın batı-
sında bulunan Merkez Jupa Be-
lediyesi ve Mustafa Kemal
Atatürk İlköğretim Okulu tara-
fından tören düzenlendi.
www.haberler.com sitesinin
haberine göre; Merkez Jupa Be-
lediye Başkanı Ariyan İbrahim,
AA muhabirine, okuldaki

programın ardından belediye
binası önünde bulunan Atatürk
büstüne öğrencilerin çiçek bı-
raktığını aktardı. Makedon-
ya'nın başkenti Üsküp'teki
Türkiye Büyükelçiliğinde de
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi
Tülin Erkal Kara, Makedon-
ya'nın Türk kökenli Devlet Ba-
kanı Adnan Kahil,
Makedonya'daki Türk Hareket
Partisi (THP) Milletvekili Enes
İbrahim'in yanı sıra büyükelçi-
lik çalışanları ve ülkedeki Türk
kurumlarının temsilcileri ka-
tıldı. Büyükelçisi Kara, bura-
daki konuşmasında, Atatürk'ü
Makedonya'da anmanın özel
bir önemi olduğunu dile getire-
rek Atatürk'ün gençlik yıllarını
bu topraklarda geçirdiğini ha-
tırlattı.
Türkiye'nin Priştine Büyükel-
çisi Kıvılcım Kılıç, Kosova'nın
Türk kökenli Kamu Yönetimi
Bakanı Mahir Yağcılar, Koso-

va'nın Türk kökenli milletvekili
Fikrim Damka'nın yanı sıra,
büyükelçilik ve ülkedeki Türk
kurumların temsilcileri de tö-
rende hazır bulundu. Arnavut-
luk'un başkenti Tiran'daki
Türkiye Büyükelçiliğinde yapı-
lan törene Tiran Büyükelçisi
Hidayet Bayraktar, büyükelçi-
lik personeli ile ülkedeki Türk
kurumların temsilcileri katıldı.
Programın devamında, Priştine
Elena Gjika İlköğretim Okulu
öğrencileri Atatürk resitalini
sundu. Anma töreni, Koso-
va'nın Sesi Korosu'nun seslen-
dirdiği Atatürk'ün sevdiği
türküler konseriyle son buldu.

Öte yandan, Ulu Önder'i
anmak isteyenlerin bir başka
durağı da Merkez Jupa Beledi-
yesi’ne bağlı Kocacık köyünde

bulunan Atatürk'ün babası Ali
Rıza Efendi Anı Evi oldu. TİKA
tarafından restore edilerek 19
Mayıs 2014'te hizmete açılan
Ali Rıza Efendi Anı Evi, saba-
hın erken saatlerinde öğrenci
ve öğretmenler tarafından ziya-
ret edildi. Birbirinden bağımsız
iki evden oluşan kompleksin
alt kısmında akraba evi, üst kı-
sımda ise Anı Evi yer alıyor.
Akraba evinin giriş katında bir
mutfak ve üst katında Mustafa
Kemal Atatürk'ün idadi yılla-
rını yansıtan Manastır Odası
bulunuyor. Anı Evi ise giriş ka-
tında bilgilendirme odası ve
bilgi panoları ile donatılırken
üst katlarda ise Ali Rıza Efendi,
Zübeyde Hanım, Ali Rıza Efen-
di'nin baba ve annesi olan Kızıl
Ahmet Efendi, Ayşe Hanım ile
Mustafa Kemal Atatürk ve kız-
kardeşi Makbule hanımın ço-
cukluk dönemlerine ait silikon
heykeller yer alıyor. 

‘Yılın Yerel Politikacısı’
R�FAT SA�T SEÇ�LD�
H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir’de yayın yapan bir
haber ajansının okurlarının
oylarıyla belirlenen yılın en-

leri ödülleri İzmir’de Ramada
otelde düzenlenen bir törenle
sahiplerine verildi. Her yıl dü-
zenlenen etkinlikte bu yıl farklı
branşta 50 kişi ödüle layık gö-
rüldü. Yılın yerel politikacısı se-
çilen AK Parti 24. Dönem İzmir
milletvekili ve Balkan Stratejik
Araştırmalar Merkezi (BASAM)
Başkanı Rifat Sait, Cumhurbaş-
kanımızın metal yorgunu sözle-
rini CHP’li belediyeler neden
üstlerine alınmıyor? Doğru, ça-
lışmayan yorulmaz, dolayısıyla
üstlerine alınmazlar, dedi. Metal
yorgunu olan siyasetçilerimizi
dışlamıyoruz, doğal olarak çalı-
şan yorulur, biraz dinlenir ve ar-
dından tekrar koşmaya başlar.

Önemli olan tembel ya da hain
olmasın. Küsmek ya da darıl-
mak yok Sayın Cumhurbaşka-
nımızın liderliğinde inşallah
koşmaya hep birlikte devam
ediyoruz” diye konuştu. Sait, “Cumhuriyetimizin 100.

yılı 2023’te 500 milyar dolar ih-
racat hedefimiz var. Türkiye
olarak Dünyanın en büyük 10
ekonomisi içinde olmaya
devam edeceğiz. Büyüme oran-
larımız Avrupa ortalamasının
üzerinde. Bütün bunlar için çok
çalışmamız gerekiyor. Ama sa-
dece çalışmak yetmez. Üre-
timde milli ve yerli olmamız ve
milli ve yerliyi desteklememiz
gerekiyor. Sayın Cumhurbaşka-
nımız milli arabanın lansmanını
yaptı. İnşallah 2021’de yerli oto-
mobilde seri üretime geçeceğiz.
Üretim ve ekonomide olduğu
gibi siyasette de yerli ve milli
adaylar çok önemli olacak.
Önümüzdeki günlerde Dar
bölge veya daraltılmış seçim
bölgeleri gelirse özellikle yerli
adayların tercihi beklenir. Genel
siyasette ise Milli adayların
şansı daha yüksek olacak diye
düşünüyorum” dedi. 

�STANBU
/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bilişim Zirvesi'17 kamu ve
iş dünyasının önde gelen-
lerinin katılımıyla düzen-

lendi.
Farklı 7 salonda gerçekleşen
oturum, panel ve sunumlara 4
binin üzerinde katılım alan Bili-
şim Zirvesi, ikinci gününde;
24. Dönem İzmir Milletvekili
Rifat Sait, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Galip Zerey ve
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu Kurul Başkanı Dr.
Ömer Fatih Sayan'ın da katıl-
dığı kamu özel açılış oturu-
munda ağırladı. "Yıkıcı ve
Yenilikçi Dijital  Ekonomi" ana
teması ve "REkonomi Başlıyor!"
mottosuyla 7-8 Kasım tarihle-
rinde  İstanbul Kongre Merke-
zi'nde düzenlenen  Bilişim
Zirvesi'17, kamu ve iş dünyası-
nın liderlerini dijital ekonomiyi
konuşmak üzere bir araya ge-

tirdi. Yedi ayrı salonda iki gün
boyunca devam eden oturum-
larda ulusal ve uluslararası are-
nadan 200'ü aşkın
konuşmacı ve
panelist sahne
aldı. Dijital
ekonomi-
nin sebep
olduğu yı-
kıcı dönü-
şümün
mercek altına
alındığı oturum-
lar 4 binin üzerinde
katılım ile ilgiyle takip edildi.

Dijital teknolojilerin ekonomiyi
ve sosyokültürel yapıyı derin-
den etkilediği bir çağda yaşadı-
ğımızı kaydeden BTHABER
Şirketler Grubu Başkanı Murat
Göçe,  Bilişim Zirvesi'17 açılış

konuşmasında şu ifadelere yer
verdi: "Bu dönüm noktası sa-
dece ekonomik düzeni değiştir-

mekle kalmıyor;
toplumunun iş

yapma biçimlerini,
insan ilişkilerini
değiştirip, ye-
rine kendi dü-
zenini, kendi
ilişki biçimlerini

ve kendi dünya
görüşünü yerleşti-

riyor. Yani ya dijital
ekonominin bir parçası

olacaksınız ya da dinozorlaşa-
caksınız!"

Bilişim sektörünün ihracat he-
deflerine ulaşmak için kritik rol
oynayacağını kaydeden Balkan
Stratejik Araştırmalar Merkezi
Başkanı olan  Milletvekili Rifat
Sait, " Türkiye Cumhuriyeti'nin

2023 için 500 milyar dolarlık ih-
racat hedefi bulunuyor.  Türki-
ye'nin önünün açılması için
yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu
ihracat hedefinin gerçekleştiril-
mesinde bilişimin önemli bir
dinamo olduğunu düşünüyo-
rum. Bu dinamonun başarılı ve
etkin olması için ise yerli ve
milli olması gerekiyor. Yerli ve
milli bir bilişim sektörü, ihracat
hedeflerimize ulaşmada di-
namo görevi üstlenecektir."
dedi. Bilişim Zirvesi'17 "Yıkıcı
ve Yenilikçi Dijital  Ekonomi –
REkonomi Başlıyor!" ana tema-
sıyla bireyler, şirketler ve ülke-
ler için kaçınılmaz hale gelen
dijital ve akıllı yepyeni bir eko-
nomi modelini tüm dinamikle-
riyle tasarlayıp, kurgulayıp
kamuoyunun gündemine ge-
tirdi. Dijital ekonominin temel-
lerini oluşturan fikirler,
tasarımlar, modeller, deneyim-
ler, hedefler ve hayaller iki gün
boyunca Bilişim Zirvesi'17'de
sahne aldı.

17. Bili�im Zirvesi REkonomi’yi konu�tu
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Kosova'da faal olan Atatürkçü Filiz-
ler Türk Kültür ve Sanat Derneği
bu yıl 21'inci kez 'Atatürk'ü Anma

Haftası' düzenledi. www.haberler.com’a
göre; Türkiye Cumhuriyeti kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün
79'uncu yılında Prizren'de anılmaya
devam ediyor. Atatürkçü Filizler Türk
Kültür ve Sanat Derneği tarafından 'Ata-
türk'ü Anma Haftası' çerçevesinde dü-
zenlenen etkinlikler çerçevesinde
Prizren'deki Lumbardi sinema salo-
nunda düzenlenen gece davetliler tara-
fından büyük alkış aldı. Gece
Prizren'deki ilköğretim okulu öğrencile-
rinin 'İstiklal Marşı Şiirinin Güzel
Okuma Yarışması'yla başladı. Gecede
Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkı-
lar, Priştine'den gelen Kosova'nın Sesi
Kadınlar Korosu tarafından seslendirildi.
Atatürkçü Filizler Türk Kültür ve Sanat
Derneği folklor ekibinin gösterileri de
davetliler tarafından büyük alkış aldı.
Programın ilerleyen saatlerinde Feray
Derviş'in seslendirdiği Rumeli şarkıları
büyül ilgi gördü. Atatürkçü Filizler Türk
Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ferhat
Derviş, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliği ve ba-
şarılarından söz etti. 'Atatürk'ü Anma
Haftası' çerçevesinde Prizren'de bir haf-
tadır değişik etkinliler düzenleniyor.

Prizren’de 
'Atatürk'ü

Anma Haftas�' 

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Tarihe, Osmanlı Devleti'ne Avru-
pa'nın kapılarını açan ilk padişah
olarak geçen Sultan I. Murad Hü-

davendigar'ın, Kosova'nın başkenti
Priştine'nin Mazgit köyündeki türbe-
sini, her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.
Birinci Kosova Savaşı'ndan sonra savaş
meydanını gezerken Sırp asker Miloş
Obiliç tarafından hançerlenerek şehit
edilen Sultan I. Murad'ın iç organları,
Priştine-Mitroviça karayolunun 6'ncı
kilometresinde bulunan Mazgit kö-
yüne gömüldü. Daha sonra söz konusu
yere Padişah Yıldırım Bayezid tarafın-
dan 14'üncü yüzyılda türbe inşa ettiri-
lerek, "Meşhed-i Hüdavendigar" olarak
adlandırıldı. 1660 yılında bugünkü ha-
lini alan türbe, TİKA ve Diyanet İşleri
Vakfı tarafından restore edildi. Sultan I.

Murad Hüdavendigar Türbesi'nde, Se-
lamlık Binası Kültür ve Tanıtım Evi de
bulunuyor. Söz konusu evde Osmanlı
Devleti'nin tarihi ve yaşam tarzı anlatı-
lırken, ziyaretçiler balmumundan ya-
pılmış heykellerle fotoğraf çektirme
imkanı buluyor. Farklı ülkelerden
geçen yıl 18 bin kişinin ziyarette bulun-
duğu türbeyi, bu yılın 10 ayında 17 bin
kişi gezdi. Türbeyi, yılsonuna kadar 20
bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
www.dunyabulteni.net’e göre; türbe-
nin rehberi Muammer Hasani, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, Sultan I.
Murad'ın, 10 Ağustos 1389'da sadece 8
saat süren ve şiddetli geçen Birinci Ko-
sova Savaşı'nda 80 bin kişilik Balkan
Ordusu mağlup ettikten sonra mey-
danı gezerken Sırp asker Obiliç tarafın-
dan hançerlenerek şehit edildiğini
anımsattı.

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Başbakanı Ramush Hara-
dinaj, protestocular tarafından
başbakanlık binasına yapılan bo-

yalı saldırı ardından, camları temizle-
yenlere yardım etti.
Kosova’nın Başkent Priştine’de Vetë-
vendosje (Kendin Karar Al) grubu,
geçen yıl cezaevinde ölen Astrit De-
hari’nin, ölüm nedeninin aydınlatıl-
ması talebiyle bir yürüyüş düzenledi.

“Astrit İçin Adalet” başlığı altında dü-
zenlenen protesto yürüyüşü sırasında,
bazı protestocular başbakanlık binasına
boyalı saldırıda bulundu. www.dunya-
bulteni.net’e göre; protestonun ardın-
dan Kosova Başbakanı Ramush
Haradinaj, saldırı sırasında boyanan
camları ve duvarları temizleyen Başba-
kanlık görevlilerine katılarak kendile-
rine yardım etti. Temizlik görevlileri ile
birlikte camları silen Haradinaj, temiz-
liğin ardından yaptığı açıklamada,

“Savaş dönemi ve sonrasında ben de
ailemden sevdiklerimi kaybettim. Sev-
diklerini kaybetmenin nasıl bir durum
olduğunu ve bu üzüntü ile yaşayan ai-
lelerin düşüncelerini çok iyi anlıyo-
rum” dedi. “Protestocuların
düşüncelerine saygım sonsuz” diyen
Haradinaj, “Ancak, Kosova, saygıyı

güçlendirerek yükselir, güçlü bir devlet
olur. Kendinize zarar vermeyin, çünkü
hükümet binaları halkındır, sizlerindir”
diye ekledi. Dehari ailesine olayın ay-
dınlatılacağı sözünü veren Haradinaj,
Astrit ailesinin her zaman yanında ola-
cağını ve Astrit için adaletin tecelli ede-
ceğini belirtti.

Birinci Kosova Sava��'ndan sonra sava� meydan�n� gezerken �ehit edilen Sultan I. Murad
Hüdavendigar'ın Kosova'daki türbesi her y�l binlerce ki�i taraf�ndan ziyaret ediliyor

Haradinaj, ba�bakanl�k 
binas�n�n camlar�n� sildi
Haradinaj, ba�bakanl�k 
binas�n�n camlar�n� sildi
Haradinaj, ba�bakanl�k 
binas�n�n camlar�n� sildi
Haradinaj, ba�bakanl�k 
binas�n�n camlar�n� sildi
Haradinaj, ba�bakanl�k 
binas�n�n camlar�n� sildi
Haradinaj, ba�bakanl�k 
binas�n�n camlar�n� sildi
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Ahmet GÖKSAN

DOLA�ILAN
TARLALAR

“Rum idareciler, Yunan Hükümeti anlamal� ve
takdir etmelidirler ki Ada’ya y��d��� 15 bin aske-
rini, NATO’dan ald��� silahlar� Türk halk�na ne
kadar çevirirse çevirsin bizim de yan� ba��m�zda
bulunan ve dünya tarihine alt�n sat�rlar kaydeden
Türk milleti vard�r. Türk Silahl�Kuvvetleri, her an
küstah ve dejenere bir millete cevap verebilecek
kudret ve kuvvettedir”.1967

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Crans Montana’daki görü�melere ili�kin ola-
rak BM Genel Yazman� Bay Antonio Gu-
terres’in yazd��� raporla taraflara

sorumluluk yüklemekten kaç�nd��� biliniyor. Önü-
müzdeki günlerde adaya gönderece�i yard�mc�s�
Bay Jeffrey Feltman’�n yapaca�� görü�melerden
yard�m umar bir duruma dü�mü� bir görüntü veri-
yor. Konuya ili�kin olarak Bay Feltman’�n K�br�s
sorununa müdahil taraflarla görü�me yapaca�� be-
lirtiliyor. 50 y�l� a�k�n bir süredir uyu�mazl���n çö-
zümüne hiçbir olumlu katk� sunmayan Bar��
Gücü’nün gelece�i konusunda görü�melerin yap�l-
mas� bekleniyor. BM bütçesinin kara deli�i olarak
da tan�mlanan bu gücün say�s�n�n da azalt�lmas�
dü�ünülüyor. 1964 y�l�n�n 04 Mart günlü 186 sa-
y�l� karar� ile �u andaki Rum Yönetimi yasal yöne-
tim olarak kabul edilmi�ti. BM’in öncelikle ald���
bu karardan dönmesi gerekiyor. Veya bu karar�n
al�nacak yeni bir kararla düzeltilmesini zorunlu ol-
du�unu belirtmek istiyoruz. K�br�s Türklerinin de
bu yap� içinde ortak olduklar� kabul edilmelidir.
Bunun dikkate al�nmad��� noktada bugüne de�in
çözümsüzlü�ünü koruyan K�br�s uyu�mazl��� y�l-
larca çözümsüz olarak kalmaya devam eder durur.
Çözümsüzlü�ün temelinde kar�� taraf�n bitmek tü-
kenmek bilmeyen isteklerinin yatt���n�n da unutul-
mamas� gerekti�ini bir kez daha yinelemek
istiyoruz.

GÖRÜ�ME MASASINI 
DEV�RENLER

Crans Montana da görü�me masas�n� devirenlere
kar�� BM’in �irinlik yapmak hakk�n�n olmad���n�n
bilinmesi gerekiyor. Ada’da her iki taraf�n kabul
edece�i bir çözüm aran�yorsa öncelikle 1964 y�-
l�nda al�nan 186 say�l� karar�n yeniden gözden ge-
çirilmesi kaç�n�lmazd�r. Bunun ötesinde
Filelefteros gazetesinde yer ald��� gibi Güneydeki
Yönetimin BM’den daha çok Anglo – Amerikan
de�erlendirme ve niyetleri konusunda endi�e et-
melerine de gerek olmayaca��n� kendileri de bil-
mektedir. An�lan bu karar�n kabulünün üzerinden
53 y�l geçmi�tir. Bu süre içerisinde suyun alt�ndan
köprülerin geçti�ini hiç kimse yads�yamaz. Men-
dil büyüklü�ündeki ülkenin en önde gideni Bay
Nikos Anastasiyadis, bile Hükümetinin “K�br�s
Helenizmi” diye Rumlar� koruyacak “Ev arkada��
unsur” diye tan�mlad��� K�br�s Türklerine de sayg�
gösterecek bir çözüme ula�maya çal��t���n� söylü-
yordu. Politis gazetesinde yer alan bir ba�ka ha-
bere göre ise Bay Nikos Anastasiyadis,
“Eoka’c�lar Derne�i” ve “Eoka Kurtulu� Mücade-
lesi Vakf�” ile “Eoka Mücadelesi Tarihi An�s�”n�n
düzenlendi�i “K�br�s Mücadelesi 55 – 59 Ser-
gisi”ndeki konu�mas�nda “K�br�s Rumlar� için gü-
venlik, K�br�s Türklerine de sayg�”dan söz
ediyordu. Buna ko�ut herkesin, K�br�sl� Rumlar�n
etnik kökenine sayg� göstermesini de istiyordu.
K�br�s Türkleri için istedi�i sayg�ya öncelikle ken-
disinin uymas� gerekti�ini kaydetmek istiyoruz.
Bay Nikos Anastasiyadis Eoka konusunda ise
“K�br�s halk�n�n Eoka ideali, en kritik ve etkin ta-
rihi eylem olarak öne ç�km�� ve uzun vadeli öz-
gürlü�ünü elde etme mücadelelerin zirvesini te�kil
etmi�tir. Mücadelenin sonu ba�ta arzu edilen K�b-
r�s’�n Yunanistan’la birle�mesini gündeme getir-
memi� olabilir. Buna kar��n �ngiliz Sömürge
Yönetimine son vermi�, vatan�m�z�n ba��ms�zl�-
��n� ve K�br�s Cumhuriyeti’nin kurulmas�n� gün-
deme getirmi�tir” diyordu. Halen daha, 1950’li
y�llar�n tarlalar�nda dola�anlarla adada çözümün
olamayaca��n�n görülmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

LAHEY/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Savc�l�k, 'Bosna 
Kasab�' Mladic için en

a��r cezay� istiyor

Barış için Srebrenitsa’dan
VUKOVAR’A YÜRÜDÜLER
H�rvatistan'�n Vukovar �ehrinde 1991 y�l�nda yap�lan katliamda hayat�n� kay-
bedenler an�s�na bu y�l ilk kez düzenlenen "Srebrenitsa-Odzak-Vukovar Bar��

Yürüyü�ü", Bosna'daki sava�ta soyk�r�m�n ya�and��� Srebrenitsa'da ba�lad�
SREBREN�TSA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Hırvatistan'ın Vukovar şehrinde
1991 yılında gerçekleştirilen katli-
amda hayatını kaybeden kurban-

lar anısına bu yıl ilk kez düzenlenen
"Srebrenitsa-Odzak-Vukovar Barış Yürü-
yüşü", Bosna'daki savaşta soykırımın ya-
şandığı Srebrenitsa'da başladı.
1995 yılında yaşanan ve 8 binden fazla
Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa
soykırımı kurbanlarının defnedildiği Po-
toçari Anıt Mezarlığı'ndan hareket eden

grup, Vukovar'daki katliamın 26'ıncı yı-
lına denk gelen 18 Kasım'da bu şehre
ulaşmayı hedefliyor. www.dunyabul-
teni.net sitesine göre; yürüyüşün organi-
zasyon kurulu başkanı Zulfo Salihovic,
grubun yaklaşık 340 kilometre yol kat
edeceğine dikkati çekerek, "Yürüyüşün
amacı, Vukovar ve Srebrenitsa'da yaşa-
nanların bir daha olmaması mesajı ver-
mek." dedi. Srebrenitsa'daki soykırım için
11 Temmuz'daki anma törenine katılmak
üzere Vukovar'dan da her yıl Srebrenit-
sa'ya yürüyüş düzenlendiğini anımsatan

Salihovic, Vukovar'da 18 Kasım'da yapı-
lacak törene katılacaklarını ifade etti. Sali-
hovic, 20 kişilik gruba güzergâh boyunca
da katılım olacağını sözlerine ekledi.

Yürüyüşün organizatörlerinden Blaz Ko-
vacevic ise Srebrenitsa ile Vukovar'ın aynı
acıyı paylaşan iki şehir olduğunu vurgu-
layarak, "Barışı korumalı ve bir daha
böyle katliamların, soykırımların yaşan-

masına izin vermemeliyiz" diye konuştu.
Katılımcılardan Nihad Alic de yürüyü-
şün, Vukovar'daki kurbanları anmak
adına düzenlenen bir etkinlik olduğunu
belirterek, "Katıldığım için gururluyum"
dedi.
Mehmed Ramic ise Srebrenitsa'daki soy-
kırım kurbanlarını anmak adına her yıl
düzenlenen yürüyüşe 13 yıldır katıldığını
aktararak, Vukovar'daki kurbanlar anı-
sına bu yıl ilk kez düzenlenen yürüyüşün
gelenekselleşmesi temennisinde bu-
lundu.

Türk polisinden 
Sırp polislere e�itim
ANKARA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafın-
dan Türkiye Cumhuriyeti Emni-

yet Genel Müdürlüğü işbirliğinde
Sırbistan Emniyet Teşkilatı persone-
line yönelik Türkiye'de Temel Atış
Eğitimi Kursu ile Uçak Rehine Kur-
tarma Operasyon Kursu düzenlendi.
www.haberler.com’a göre; Türkiye ile
güvenlik işbirliği içerisinde olan dost
ülkelerin emniyet teşkilatları arasın-
daki ilişkilerin güçlendirilmesi, özel-
likle polis eğitim kurumları arasında
eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması

amacıyla 2007 yılından bu yana "Ulus-
lararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi"
yürütülüyor. Bu kapsamda iki ülke
teşkilatlarının sahip oldukları tecrübe-
lerin karşılıklı olarak paylaşılması,
suçla mücadelede ortak bilinç geliş-
tirme ve terminolojilerde birlik sağlan-
ması amacıyla hizmet içi eğitimler
veriliyor.
Proje kapsamında, 2017 yılı eğitim
programına dahil edilen Sırbistan
Cumhuriyeti Emniyet Teşkilatı perso-
neline yönelik Türkiye'de "Temel Atış
Eğitimi Kursu" ile "Uçak Rehine Kur-
tarma Operasyon Kursu" düzenlendi.
Eğitim programlarına 19 Sırbistan po-

lisinin katılımı sağlandı. Polis Temel
Atış Eğitimi Kursu'nda katılımcı polis-
lere tabanca ve makineli tabanca ile
çeşitli atış teknikleri ve atış eğitimleri
ile genel emniyet kuralları hakkında
temel bilgiler ve uygulamalı atış eği-
timleri düzenlendi. Ayrıca, Uçak Ope-
rasyon Kursu ile uçak içerisinde
harekat tarzları ve tahliye operasyonu
hakkında genel ve uygulamalı eğitim-
ler verildi. Her iki eğitim sonunda Sır-
bistanlı kursiyerler Türkiye'de
bulundukları süre zarfında hem eği-
timlerde hem de eğitim dışında bek-
lentilerinin çok üstünde bir eğitim ve
ilgi ile karşılaştıklarını söyledi.

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Dar-
manovic Makedonya'daki resmi te-
masları kapsamında Makedon

mevkidaşı Nikola Dimitrov ile bir araya
geldi. Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanovic,
Karadağ ve Makedonya arasındaki ikili iliş-
kilerin bölgede iyi iş birliğe yönelik örnek
teşkil ettiğini belirtti. www.haberler.com’a
göre: sıkı siyasi diyaloğa rağmen iki ülke
arasında ekonomik potansiyelinin yeteri
kadar gerçekleşmediği sonucuna vardıkla-
rını ifade eden Darmanovic, halen geliş-
meye müsait alanların bulunduğunu, bu
konunun taraflar arasındaki ekonomik iş
birliği toplantılarında ele alınacağını kay-
detti. Darmanovic, "Bu bağlamda, üçüncü
pazarlara ortak çıkış imkanı ve Podgorica-
Üsküp-Saraybosna uçak seferi modeli hak-
kında fikir alışverişinde bulunduk." dedi.
Darmanovic, ülkesinin NATO'ya yeni üye
olmuş bir ülke olarak, Makedonya ve tüm
Batı Balkan ülkelerinin entegrasyon süreçle-
rine tam destek sağlayacağını belirtti. Make-
donya Dışişleri Bakanı Dimitrov da ülkesi
ve Karadağ'ın, ortak bir Avrupa-Atlantik ge-
leceği için ortak bir taahhüt paylaştıklarına
dikkat çekerek, Makedonya'nın NATO'nun
30. üyesi olmak için elinden gelen gayreti
sarf edeceğini ifade etti.

KARADA�’DAN 
MAKEDONYA’YA 
AB DESTE��
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Bilindi�i üzere,
18/5/2017 tarihli
ve 7020 say�l�

Baz� Alacaklar�n Yeni-
den Yap�land�r�lmas� ile
Baz� Kanunlarda ve Bir
Kanun Hükmünde Ka-
rarnamede De�i�iklik
Yap�lmas�na Dair Kanu-
nun Geçici 1 inci maddesinde
a�a��daki düzenleme yer al-
m��t�r.
Buna göre;
1) �lgili trafik sicilinde adla-
r�na kay�t ve tescilli bulunan,
model y�l� 1997 veya daha
eski olan motorlu ta��tlar�n�;
bu maddenin yürürlü�e gir-
di�i tarihten itibaren
31/12/2018 tarihine kadar il-
gili mevzuat gere�ince kay�t
ve tescillerinin silinmesi ve
hurdaya ç�kar�lmas� suretiyle
il özel idarelerine veya bü-
yük�ehir belediyelerine be-
delsiz olarak teslim eden
veya 26/9/2011 tarihli ve 655
say�l� Ula�t�rma, Denizcilik
ve Haberle�me Bakanl���n�n
Te�kilat ve Görevleri Hak-
k�nda Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 21 inci
maddesinin (4) numaral� f�k-
ras�nda düzenlenen uygulama
çerçevesinde Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK) Hurda ��letmesi
Müdürlü�üne ait hurda mü-
dürlüklerinden herhangi bi-
rine teslim eden gerçek ve
tüzel ki�iler ad�na, hurdaya
ç�kar�lan ta��ta ili�kin olarak
31/12/2018 tarihine kadar ta-
hakkuk etmi� ve ödenmemi�
olan motorlu ta��tlar vergisi
ile bu vergiye ili�kin gecikme
27.07.2017/103-2 zamm�, ge-
cikme faizi, vergi cezalar� ve
31/12/2016 tarihine kadar
tescil plakas�na kesilen idari
para cezalar� terkin edilir. 
2) Motorlu ta��tlar�n� noter
sat�� senediyle veya kamu
kurum ve kurulu�lar�ndan
sat�n al�p ilgili trafik tescil
kurulu�unda adlar�na kay�t ve
tescil ettirmemi� olan gerçek
ve tüzel ki�iler, bu maddenin
yürürlü�e girdi�i tarihten
31/12/2018 tarihine kadar
kay�t ve tescil i�lemlerini ta-
mamlayarak bu maddenin
öngördü�ü di�er �artlar� da
yerine getirmeleri halinde bu
madde hükmünden yararlana-
bilirler. 
3) Bu madde kapsam�nda tra-
fik tescil kay�tlar� silinen mo-
torlu ta��tlar�n, adlar�na tescil
kayd� bulunanlar taraf�ndan
ilgili kurumlara teslimi ile il
özel idarelerinin veya büyük-
�ehir belediyelerinin bu kap-
samda teslim ald�klar� hurda
ta��tlar�n sat���ndan elde et-
tikleri kazançlar ve bu faali-
yetlerle ilgili olarak yap�lan
i�lemler ve düzenlenen ka��t-
lar her türlü vergi, resim ve
harçtan müstesnad�r. Bu
madde kapsam�nda yap�lan
motorlu ta��t teslimlerine ili�-
kin olarak 25/10/1984 tarihli
ve 3065 say�l� Katma De�er
Vergisi Kanununun 30 uncu
maddesinin (a) bendi hükmü
uygulanmaz. 
4) Bu maddenin yürürlü�e
girdi�i tarih itibar�yla mevcut
olmayan veya herhangi bir
nedenle motorlu ta��t vasf�n�
kaybetmi� olup model y�l�
2005 ve daha eski olan ta��t-
lar�n, bu durumlar�n�n kanaat
verici belgelerle tevsik edil-
mesi veya ilgili trafik tescil
kurulu�u nezdinde adlar�na
kay�tl� olanlar taraf�ndan ya-
z�l� bildirimde bulunulmas�
halinde, bu ta��tlara ait mo-
torlu ta��tlar vergilerinin
1/4'ünün 31/12/2018 tarihine
kadar ödenmesi �art�yla,
kalan vergi asl�, gecikme
zamm�, gecikme faizi, vergi
cezalar� ve tescil plakas�na
kesilen idari para cezalar�n�n
tamam�n�n tahsilinden vazge-
çilir ve ödemeyi müteakip
trafik tescil kay�tlar� silinir.
Bu f�kra kapsam�nda trafik
tescil kay�tlar� silinen mo-
torlu ta��tlar�n daha sonra bu-
lunmas� veya varl���n�n
tespiti halinde, terkin tarihi
itibar�yla trafik tescil kayd�
yap�l�r. Bu takdirde terkin
edilen vergi ve di�er amme
alacaklar� ayr�ca bir i�leme

gerek olmaks�z�n bulunduk-
lar� veya tespit edildikleri
y�l�n Ocak ay�nda motorlu ta-
��tlar vergisi ad�yla tahakkuk
etmi� say�l�r ve Ocak ay�n�n
son günü vade tarihi kabul
edilerek takip ve tahsil edilir.
Bulunan veya varl��� tespit
edilen ta��t�n noter sat�� sene-
diyle veya kamu kurum ve
kurulu�lar�ndan sat�n al�nd�-
��n�n tevsiki halinde ta��t,
sat�� tarihi itibar�yla al�c�
ad�na tescil edilir ve al�c�
ad�na motorlu ta��tlar vergisi
mükellefiyeti tesis edilir. 
5) Bu madde hükmünden
gerçe�e ayk�r� bildirimde bu-
lunmak suretiyle yararlanan-
lar, bu fiilleri ba�kaca bir suç
te�kil etmedi�i takdirde
26/9/2004 tarihli ve 5237 sa-
y�l� Türk Ceza Kanununun
206 nc� maddesi gere�ince, il
özel idareleri, büyük�ehir be-
lediyeleri ve MKEK Hurda
��letmesi Müdürlü�ünce bu
madde hükmüne göre teslim
al�nan ta��tlar�,
27.07.2017/103-3 ta��t vas-
f�n� kaybettirecek �ekilde
kullan�lamaz hale getirme-
yenler ile bu hususa ili�kin
gerekli tedbirleri almayanlar
ayn� Kanunun 257 nci mad-
desi gere�ince cezaland�r�l�r. 
6) Bu madde kapsam�nda tes-
cil kay�tlar� silinen motorlu
ta��tlara ait daha önce öden-
mi� olan motorlu ta��tlar ver-
gisi ile buna ili�kin gecikme
zamm�, gecikme faizi, vergi
cezalar� ve idari para cezalar�
red ve iade edilmez. Tescil
kay�tlar� silinen bu ta��tlar
üzerine 6183 say�l� Amme
Alacaklar�n�n Tahsil Usulü
Hakk�nda Kanun hükümle-
rine göre tatbik edilmi� olan
hacizler kald�r�l�r. 
7) Dördüncü f�kra gere�ince
trafik tescil kay�tlar� silinecek
ta��tlar�n, motorlu ta��t vas-
f�n� kaybettikleri haller ile
mevcut olmad�klar�n�n kabul
edilece�i durumlar� tespite ve
bu maddenin uygulanmas�na
ili�kin usul ve esaslar� belir-
lemeye, �çi�leri ve Maliye
Bakanl�klar� mü�tereken yet-
kilidir." hükmü yer almakta-
d�r. 27 Temmuz 2017 tarihli
ve 30136 say�l� Resmi Gaze-
tede yay�mlanan 48 seri
No’lu Motorlu Ta��tlar Ver-
gisi Genel Tebli�i’nde bu
madde ile ilgili aç�klama ve
düzenlemeler yer alm��t�r.
Tebli�de madde hükmünden; 
a) �lgili trafik sicilinde model
y�l� 1997 veya daha eski olan
ve 197 say�l� Kanunun 5 inci
maddesinin (I) say�l� tarife-
sinde yer alan; otomobil,
kapt�kaçt�, arazi ta��tlar� ve
benzerleri ile motosikletler,
ayn� Kanunun 6’nc� maddesi-
nin (II) say�l� tarifesinde yer
alan; minibüs, panel van, mo-
torlu karavan, otobüs ve ben-
zerleriyle kamyonet, kamyon,
çekici ve benzeri ta��tlar� ad-
lar�na kay�t ve tescilli bulu-
nan, 
b) Madde kapsam�nda yer
alan ta��tlar�n� bu maddenin
yürürlük tarihinden önce
noter sat�� senediyle veya
kamu kurum ve kurulu�lar�n-
dan sat�n alan ancak, ilgili
trafik tescil kurulu�unda ad-
lar�na kay�t ve tescil ettirme-
mi� olan mükelleflerden,
31/12/2018 tarihine kadar,
adlar�na kay�t ve tescil etti-
ren, 
c) �lgili trafik tescil kurulu-
�unda adlar�na kay�t ve tes-
cilli; model y�l� 2005 veya
daha eski ta��t� olup, bu ta��t�
27/5/2017 tarihi itibar�yla
mevcut olmayan veya her-
hangi bir nedenle motorlu
ta��t vasf�n� kaybetmi� bulu-
nan, gerçek ve tüzel ki�iler
ile bunlar�n miras� reddetme-
mi� mirasç�lar�n�n yararlana-
bilecekleri belirtilmi�tir.

Nazlı Gaye ALPASLAN

HURDA VEYA 
KAYIP ARAÇLARIN 

TRAF�KTEN 
S�L�NMES�

CEM�L KABZA

Yunanistan Vatandaşlık Kanunu-
nun (1955 tarih ve 3370 sayılı
Kanun) 19. Maddesi, ırkçı ayrım-
cılığın ve temel vatandaşlık hakkı-
nın kaba ihlaline bariz bir örnek
teşkil etmektedir. Bu madde, Yu-
nanistan anayasasına ve uluslar-
arası hukuka aykırı olup, şu
hükmü getirmektedir: “Yunan kö-
kenli olmayan ve geri dönme ni-
yeti olmaksızın Yunanistan’dan
ayrılan bir vatandaşın, Yunan va-
tandaşlığını kaybettiği ilan edile-
bilir. Aynı şey, Yunan olmayan
etnik kökenden gelen, Yunan
anne ve babadan doğan ve yurt
dışında ikamet eden kişiler için de
geçerli olacaktır. Her iki ebevey-
nin, ya da hayattaki ebeveynin de
vatandaşlığı kaybetmesi halinde,
yurtdışında yaşayan küçük ço-
cukları da Yunan vatandaşlığın-
dan çıkarılabilir.’’
23 Ocak 1998 tarihinde Yunanis-
tan Vatandaşlık Kanununun 19.
Maddesi parlamento tarafından
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu

adım, gerek uluslararası toplum,
gerekse Türk azınlık tarafından
memnuniyetle karşılanmıştır.
Ne var ki, o tarihteki Yunanistan
İçişleri Bakanı Alekos Papadapou-
los, bu maddenin iptalinin, geriye
dönük işlemeyeceğini açıklamıştır.
Ayrıca, 19. Maddenin, o tarihten
itibaren yaklaşık 60,000 kişinin Yu-
nanistan vatandaşlığını kaybetme-
sine neden olan 1955 tarihli yasal
bir düzenlemeye dayalı olarak yü-
rürlüğe girdiğini belirtmiştir. Bu
uygulamanın kurbanlarının çoğu,
Türk azınlığının üyeleridir. Bu
maddenin mağduru 200 civarında
soydaşımız halen Yunanistan’da
uyruksuz olarak yaşamaktadır.
Devletin vatandaşlıktan ıskat iş-
lemlerinin büyük çoğunluğu,
Yunan Anayasasına olduğu kadar,
Yunanistan’ın imza atmış olduğu
çok sayıda uluslararası belgeye de
aykırı olarak, yurtdışında bulunan
vatandaşlar aleyhine idari kararlar
şeklinde yürürlüğe konmuştur.
Anayasanın 4. Maddesi:
i. Bütün Yunanlılar kanun önünde
eşittir.
ii...
iii. Yunan vatandaşlığından çıka-
rılmaya, sadece gönüllü olarak
başka bir ülke vatandaşlığının
alınması, ya da yabancı bir ülkede
ulusal çıkarlara aykırı hizmetlerin
yürütülmesi halinde, ayrıntıları

kanunla öngörülen şartlar ve iş-
lemler çerçevesinde mümkün ola-
bilecektir...
Anayasanın 20. Maddesi:
i. Herkes, mahkemeler yoluyla
yasal koruma alma hakkına sahip
olacak ve kanunla öngörülen hak-
ları veya çıkarları ile ilgili görüşle-
rini mahkemeler huzurunda ifade
edebilecektir.
ii. Bir kişinin bir ön duruşma
hakkı,  söz konusu kişinin hak
veya çıkarları pahasına kabul edi-
len idari bir fiil veya önlem için de
ayrıca geçerlidir.
Anayasanın 25. Maddesi:
Bir birey ve toplumun bir üyesi

olarak insanların hakları ile ana-
yasal refah devleti prensibi, devlet
tarafından garanti edilmiştir. Dev-
letin tüm kurumları, bu hakların
engellenmeksizin ve etkili bir şe-
kilde kullanılmasını sağlamakla
mükellef olacaktır...
Ne var ki tecrübeler, 19. Madde-
nin iptalinden sonra, durumu dü-
zeltecek için pek bir şey
yapılmadığını göstermektedir. Az
sayıda istisna dışında, vatandaş-
lıktan atılanlar Yunanistan vatan-
daşlığını geri kazanmış değildir.
Hâlihazırda, ülke içinde 200 civa-
rında ve yurtdışında yaşayan bin-
lerce vatansız insan
bulunmaktadır.
Ülkeyi hiçbir zaman terk etmeyen
Yunan vatandaşlarının 19. Madde
kapsamında (...geri dönme niyeti
olmaksızın ülkeden ayrılmış
olmak...) vatandaşlıktan atılmaları
anlaşılır gibi değildir. Öyle görü-
nüyor ki, bu kategoride Yunanis-
tan’da yaşayan yüzlerce mağdur
bulunmaktadır. Hükümetin şu
ana kadar tekrarlanan vaatlerine
rağmen, söz konusu vatansız in-
sanlardan sadece belli bir bölü-
müne vatandaşlık verilmiş ve bu
da sanki söz konusu kişiler sıra-
dan üçüncü ülke vatandaşlarıy-
mış gibi, bir naturalizasyon
(vatandaşlığa alma) süreci yoluyla
yapılmıştır. Binlerce insan, vatan-

daşlıklarının ellerinden alınması
amacıyla devlet (Vatandaşlık
Konseyi kararları yoluyla İçişleri
Bakanlığı) tarafından kullanılan
belgelerin ve sözde “kanıtların”
ya farkında değildir, ya da bun-
lara erişmelerine izin verilme-
mektedir. Bu da hassas belgelerin
“gizliliği” bahanesiyle yapılmak-
tadır. Bu tür bilgilerin açıklanma-
sının, ulusal çıkarlara zarar
vereceği ve Yunanistan’ın ününe
gölge düşüreceği gerekçesiyle,
Yunanistan Ombudsman’ının bile
bu belgelere erişmesine izin veril-
meyebileceği söylenmektedir.
Ulusal mahkemeler, başvuruların,
dava açmakta geç kalındığı, ya da
gerekli kanıtları/belgeleri sunul-
madığı gibi gerekçelerle kararları
geciktirmekte ve/veya davaları
reddetmektedir. 21 Eylül 1999 yı-
lında Viyana’daki AGİT Uygu-
lama Gözden Geçirme
Konferansında Yunan Delegas-
yonu, Yunanistan-Helsinki İzleme
(GHM) ve Uluslararası Azınlık
Hakları Grubunun (MRG) Yuna-
nistan raporlarının sunuşunu mü-
teakip cevap hakkını kullanarak
şunları ifade etmiştir:
... Ortaya konan soru, vatandaşlık-
larını kaybeden insanlarla ne yapı-
lacağıdır. Yunan Hükümetinin bu
konudaki pozisyonu açıktır:
Yunan vatandaşlığı almayı arzu
eden kişiler, Yunan Hukuku ile
öngörülen yasal işlemler yoluyla
vatandaşlık başvurusunda bulu-
nabilir... Not Yunanistan’ın bu tu-
tumu 1999’dan bu yana maalesef
değişmemiştir. Şu ana kadar, va-

tandaşlıklarını geri kazanmalarını
mümkün kılacak şekilde 19.
Madde kurbanlarına bir çıkış yolu
sağlayacak hiçbir özel prosedürün
düzenlenmemiş olmasının neden-
lerini anlamak zordur.
Müslüman Türk azınlığın üyeleri,
Lozan Barış Antlaşması ve ilgili
protokollerle verilen özel bir sta-
tüden yararlanmaktadır. Müslü-
man Türk Azınlığı, Yunan
nüfusunun, Birinci Dünya Savaşı
sonunda Türkiye ile Yunanistan
arasında gerçekleşen nüfus deği-
şiminden muaf tutulan “etablis”
(yerleşik) unsurları olarak değer-
lendirilmektedir. Bu kişiler, aynı
Antlaşma ve bu antlaşmayla iliş-
kili belgelerle koruma altına alı-
nan münhasır azınlık haklarından
yararlanmaktadır. Vatandaşlık
elde etmek için naturalizasyon
(vatandaşlığa kabul) prosedürü-
nün uygulanması halinde bu yön-
tem, özel azınlık haklarını ve
ayrıcalıklarını kullanmalarını en-

gellemektedir. Müslüman Türk
azınlığı üyelerinin Yunan vatan-
daşlığından çıkarılması ve so-
nuçta vatansızlık da uluslararası
anlaşmaların ve özellikle de AB
müktesebatının ihlalidir. Buna
ilave olarak, Yunanistan’ın Av-
rupa Birliğine giriş tarihi (1981)
itibarıyla, Yunanistan vatandaşları
ortak AB sınırları dâhilinde “Av-
rupa Vatandaşlığı” haklarını, yani
serbest dolaşım, istihdam, mülki-
yet haklarını, vb. hakları kazan-
mışlardır, ancak bu haklar da ihlal
edilmiştir.
Yunanistan’ın, bir yasal düzenle-
meyle ve mağdurların, vatandaş-
lıklarını tekrar kazanmak için
başvurmalarını sağlayacak pratik
bir yöntem uygulamaya koyarak,
Vatandaşlık Kanununun 19. Mad-
desi hükümleri uyarınca alınan
tüm vatandaşlıktan çıkarma ka-
rarlarını iptal etmek (Suç işlendi-
ğine dair kanıtlarla
desteklenmediği sürece... bu du-
rumda 19. Madde kapsamında
vatandaşlıktan çıkarmanın uygu-
lanmaması gerekirdi...) suretiyle,
genel bir çözüm sunarak, bu ta-
rihi hatayı düzeltmesi gerekmek-
tedir. Ayrıca Yunanistan’ın, Yunan
vatandaşlığına tekrar geçmeyi is-
tesinler veya istemesinler, 19.
Madde mağdurlarına ve bunların
ailelerine, vatanlarını ve akrabala-
rını kolayca ve engellenmeksizin
ziyaret etme imkanı tanıması bek-
lenmektedir.

Türk azınlığı, Yunanistan nüfusu-
nun yüzde 1’inin biraz üstünde
bir kesimi temsil etmektedir.
Doğu Makedonya ve Trakya
Bölge Genel Sekreterliği’nin resmi
internet sitesinde bu rakam 140
bin-145 bin olarak ifade edilmek-
tedir.  Bu rakamlar arasındaki fark
kısmen üçüncü ülkelerde yaşa-
yan, okuyan veya çalışan nüfus
gruplarından olduğu kadar, iç
göçlerden de kaynaklanmaktadır.
(Atina’da yaşayan dikkate değer
sayıda bir azınlık toplumu bulun-

maktadır.)
Genel seçimlerde % 3 ulusal bara-
jının konulmasıyla azınlıklar, ba-
ğımsız adaylar veya kendi siyasi
partileri yoluyla kendi temsilcile-
rini seçip parlamentoya gön-
derme hakkını kaybetmiştir. Bu
barajın konulmasından sonra
azınlık adayları, seçimlere diğer
siyasi partilerin listelerinden gir-
mek zorunda kalmıştır. Yasal ve
demokratik korumaların bulun-
maması nedeniyle ve azınlığın
mahalli sınırlar içerisindeki de-
mografik ağırlığını sulandıran
idari oyunların (illerin birleştiril-
mesi, Pontuslu Rum göçmelerin
Batı Trakya’ya yerleştirilmesi gibi)
bir sonucu olarak, mevcut seçim
sistemi, azınlığın, mahalli idarele-
rin karma organlarında olduğu
kadar Yunanistan Ulusal Mec-
lisi’nde de orantılı bir şekilde tem-
silini garanti etmemektedir.

BATI TRAKYA’DA

MÜSLÜMAN
TÜRK OLMAK

www.tasam.org 
sitesinden alınmı�tır….

‘ ’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.
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Politis gazetesinde ç�kan bir yaz�ya ara-
m�zdaki nesebi belli olmayan bir grup
bal�klama atlad� ve akla zarar her tür

iddiay� da ortaya koydu. Bence bu kesim
k�sa yoldan K�br�sl� Türklerin büyük ço�un-
lu�u Türk soyundan gelme ama “bizler Türk
de�iliz” deselerdi daha mertçe olurdu. Bu
mant�ks�z ve adan�n tarihi geçmi�ine ayk�r�
habere göre “K�br�s Nöroloji ve Genetik
Enstitüsü” bünyesinde gerçekle�tirilen ve
geçen haftalarda “PlosOne” isimli Bilim
Dergisi’nde yay�mlanan bir ara�t�rmada,
K�br�sl� Türklerle K�br�sl� Rumlar�n ayn�
“genetik havuzdan” geldikleri ve K�br�sl�
Rumlarla K�br�sl� Türklerin, Lübnan ve
�talya’n�n Calabria bölgesi halk�yla çok
yak�n bir genetik ili�kiye sahip olduklar� tes-
pit edilmi�(mi�). Özellikle, yap�lan ara�t�r-
man�n bir bölümü al�narak ve kimsenin
�ngilizce bilmedi�i farzedilerek yay�nlanan
haber, gerçeklerden ve bilimsellikten fersah
fersah uzak oldu�u gibi, ara�t�rman�n içinde-
ki esas detaylar haberle�tirilmemi� nedense!

GELEL�M ARA�TIRMAYA

Gelelim ara�t�rmaya; K�br�sl� Rum olan 344
K�br�sl� Rum erkek ile K�br�sl� Türk olan
380 K�br�sl� Türk erke�ine yap�lan DNA
testlerinin toplam maliyeti tanesi -260’dan
-188,240 ediyor. Bu paray� da dolayl� bir
�ekilde K�br�s’taki “The Cyprus Institute of
Neurology & Genetics” adl� bir kurulu� ver-
mi� ara�t�rmac�lara. Asl�nda bu haber tama-
men K�br�s Rum kaynakl� ve Ara�t�rmay�
yapan 6 ara�t�rmac�n�n 3’ü Rum/Yunan
soyad� ta��yor. Bu ara�t�rma projesini de
“Cyprus National Bioethics Committee” adl�
Rumlara ait resmi bir kurulu� onaylam��.
Tezgah belli ve güzel, ayn� zamanda da dahi-
yane. Ara�t�rmada denek Rumlar�n hangi
bölgelerden kaçar tane olduklar� belirtilmi�
(Nicosia (central) n = 78; Limassol (South) n
= 75; Famagusta (East) n = 42; Larnaca
(South East) n = 42; Paphos (South West) n
= 27; Kyrenia (North) n = 42; and Morfou
(North West) n = 38). Herhalde bunlar�n
hepsi asgari 45 ya� ve üzeriydi ki, Ma�usa,
Girne ve Güzelyurt bölgelerini temsil etmi�-
ler. Denek K�br�sl� Türklerin say�s� verilmi�
ama nereden ve hangi �ehirlerden olduklar�
belirtilmemi�. Benim tan�d�klar�m�n aras�nda
böyle bir test için örnek vermi� olan yok.
Ara�t�rman�n “Giri�” bölümünün 3. paragra-
f�nda �u ifadeler yer al�yor;  
“…. Tarihsel geçmi�e ra�men her iki toplu-
mun genetik atalar� sistematik bir �ekilde
kar��la�t�r�lm�� de�ildir. Genel olarak iki
farkl� fakat kar��l�kl� münhas�r bir senaryo
dü�ünülebilir. Senaryo 1: K�br�sl� Türkler ve
Rumlar ayn� babaya ait gen havuzundan
gelme ve Osmanl� dönemindeki
�slamla�t�rmadan dolay� da a�amal� bir �ekil-
de K�br�s Türk toplumu olu�mu�tur. Senaryo
2: K�br�sl� Türkler, Osmanl� döneminde
Anavatan’dan K�br�s’a göç eden Türk baba
genetik havuzundan türemi�lerdir.” 
1’inci senaryo do�ru ise Rumlar�n, Türkler

daha önceleri adada yoktu ve adaya 1570
y�l�nda geldi iddialar�n� çürütmekte ve ayn�
zamanda da Padi�ah�n 1572 tarihli ferman�
ile adaya Konya, Karaman bölgesinden gön-
derdi�i O�uz boylar�n�n geli�ini ve varl���n�
yalanlamakta. Hiçbir bilimsel gerçe�i olma-
yan bu ara�t�rma hikayesine, Türlüklerinden
imtina edenler inanabilir ancak bu konuda
bilimsel çal��malar yapm�� bir baban�n o�lu
olarak benim inanmam mümkün de�il. 

MUSTAFÇOVA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Alman azınlığına mensup gazete-
ci Hatto Schmidt imzalı haber-
de, Avrupa Batı Trakya Türk

Federasyonu’nun (ABTTF) gazeteye
ilettiği basın açıklamasına atıfta bulu-
nularak Yunanistan’ın kuzeydoğusun-
daki Mustafçova Belediyesi’nde kurul-
ması öngörülen sosyal merkezle ilgili
belediyenin verdiği iş ilanında Türkçe
yeterlilik aranması nedeniyle savcılığın
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza hakkında soruşturma başlattığı
ifade ediliyor. Haberde, Mustafçova
Belediyesi’nin Doğu Makedonya-
Trakya Eyaleti genelindeki belediyeler-
de sosyal merkezler kurulmasını öngö-
ren Avrupa Birliği (AB) programına
dahil olduğunu, gerekli bürokratik pro-
sedürleri tamamladıktan sonra iş ilanı
verdiğini ve ilanda belediye meclisinin
oybirliği ile aldığı karara uygun olarak
programın daha iyi yürütülebilmesi
için işe alınacak personelde Türkçe
bilme şartının arandığı yazıyor.
Haberin devamında, söz konusu iş ila-
nının SYRIZA liderliğindeki koalisyon

hükümetinin küçük ortağı sağcı popü-
list parti Bağımsız Yunanlar (ANEL),
Yeni Demokrasi Partisi (YDP) ve ırkçı
Altın Şafak Partisi’nin tepkisini çektiği,

tüm bunların ardından da savcılığın
Belediye Başkanı Cemil Kabza hakkın-
da soruşturma başlattığı not ediliyor.
Batı Trakya Türk toplumu ve

Mustafçova Belediyesi hakkında özet
bilgiye de yer verilen haberde yaklaşık
60 köyün bağlı olduğu belediyenin
nüfusunun 12 bin olduğu belirtiliyor.

Mustafçova Belediye Başkanı’na 
SORUŞTURMA ALMAN BASININDA
�talya’da ya�ayan Alman ve Ladin az�nl�klar�n�n gazetesi “Dolomiten”de Mustafçova

Belediye Ba�kan� ve Bat� Trakya Türk Az�nl��� Dan��ma Kurulu (BTTADK) Ba�kan
Yard�mc�s� Cemil Kabza hakk�ndaki savc�l�k soru�turmas� ile ilgili bir haber yay�mland�
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Makedonya’da yerel seçimin
yankıları sürüyor. Üsküp’e
bağlı Çayır Belediyesi’nde

2901 numaralı oy kullanma yerinde
seçim tekrarlanacak. BDİ adayı Visar
Ganiu mazbatasını alamayacak ve
üçüncü tura gitmesi gerekecek. BESA
Hareketi’nin Çayır Belediyesi’nde 2901
numaralı oy kullanma yeri için yaptığı
itiraz İdare Mahkemesi tarafından
kabul edildi. Bu sandıktaki oylar, oy
kullananların çok olması ve iki aday
arasındaki farkın az olmasından dolayı
Çayır Belediyesi’ndeki nihai sonuçları
da etkileme gücüne sahip. www.bal-
kantime.com sitesine göre; BDİ adayı
Visar Ganiu ile BESA adayı Zekiriya
İbrahimi arasında ikinci turda 209
oyluk fark olurken, 2901 numaralı san-

dıkta 719 kayıtlı seç-
men bulunuyor.

İkinci turdan 719
kayıtlı seçmen-
den 278 kişi oy
kullandı.
Zekiriya
İbrahimi 164
oy alırken,
Visar Ganiu 98

oy aldı. Bu san-
dıkta geçersiz 17

oy kullanıldı.

Çay�r Belediyesi’nde
seçim tekrarlanacak

BUSMEK, Kosova'da 3. dönem mezunlarını verdi
PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Geçen yıl Bursa
Büyükşehir Belediyesi
ile Kosova Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ara-
sında imzalanan protokol çer-
çevesinde başlayan dikiş kurs-
ları, eğitimlerine hızla devam
ediyor. www.haberler.com’a
göre; Kosovalı kursiyerler,

BUSMEK tarafından
Priştine'de kurulan atölyede
devam eden kurslarda, 200
saatlik konfeksiyon makineleri
kullanımı ve giyim eğitimleri
alarak, iş bulma hayallerini
gerçeğe dönüştürüyorlar.
BUSMEK atölyesinde eğitim
almaktan son derece memnun
olan kursiyerler Bursa
Büyükşehir Belediyesi yetkili-
lerine, sağladıkları eğitim

imkânlarından dolayı minnet-
tarlıklarını dile getirdiler.
3. dönem mezun kursiyerler
sertifikalarını BUSMEK Genel
Koordinatörü Eyüp Arda'nın
elinden teslim aldılar. Ayrıca
sertifika törenine Çalışma
bakanlığı yetkilileri, Üsküp-
Kosova Derneği Başkanı
Recep Gündüz ve Priştine
Yunus Emre Enstitüsü yetkile-
ri katıldı.

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Üsküp Şehir Belediyesi tara-
fından, Üsküp’teki hava kir-
liliğine karşı vatandaşlarda

önerilere bulunuldu. Üsküp Şehir
Belediyesi tarafından hava kirliliği-
ne karşı yapılan açıklamada, araç-
ların mecbur olmadıkça kullanıl-
mamaları, bir araçla birden fazla
kişinin seyahat etmesi, evlerde ısın-
ma olarak atık maddelerin kullanıl-
maması ve evlerin, inşaatların,
endüstri ve zanaat alanlarındaki
bacaların denetimini müfettişler
tarafından artırmak, önerilerinde
bulunuldu. Üsküp Şehir Belediyesi,
verilen önerilerin Çevre ve
Mekansal Planlama Bakanlığı tara-

fından alınan bildiriye ve
Makedonya Cumhuriyeti hüküme-
tinin gerçekleştirdiği 108. oturuma
dayanarak verildiğini açıkladı.
www.timebalkan.com sitesine göre;
Üsküp Belediyesi tarafından veri-
len önerilerle, ısınma için atık mad-
delerin, yanmış motor yağı, boyan-
mış renkli ahşap atıkları, plastik
maddeler, polisitren, kullanılma-
ması bunların yerine temiz odun
kullanmaları ve ocakların düzenli
olarak temizlenmesi uyarısı yapıl-
dı. İnsan sağlığının korunmasıyla
ilgili olarak ise, hava kirlilik indeksi
(PM10) konsantrasyonları maksi-
mum seviyeye ulaştığı sabah erken
ve gece geç saatlerde dışarı çıkıl-
maması önerisinde bulunuldu.

Üsküp’te hava
kirliliğine 
belediye 
el koydu
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Prof.Dr. Ata ATUN

KKTC �LE TÜRK�YE
ARASINDA YEN�

T�CARET
ANLAYI�I 

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakan� Sunat
Atun ile T.C. Ekonomi Bakan� Nihat Zey-
bekçi aras�nda Ankara’da yap�lan “G�da

ürünleri ile endüstri ürünlerinin gözetime tabii tu-
tulmadan, gümrükten muaf tutularak ihracat�na
ili�kin anla�ma” ve söz konusu anla�ma sonras�
yap�lan gelece�e yönelik mutabakatlar çok
önemli. Bakan Atun’un, KKTC ve Türkiye ara-
s�nda senelerdir yap�lmakta olan ithalat ve ihracat
i�lemlerinde y�llard�r ya�anan sorunlar� tespit ede-
rek, masaya koymas� ve mevcut sorunlar�n çö-
zümü ile gelece�e yönelik tedbirlerin al�nmas�
giri�imine belli ki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti
her zamanki gibi olumlu, hatta çok olumlu yakla�-
m��. Ekonomi Bakan� Nihat Zeybekçi’nin bu top-
lant� sonras� yapt��� aç�klamada “KKTC
üzerindeki haks�z uygulamalar ortadan kalkana
kadar ayr�cal�klar sunmaya devam
edeceklerini”  söylemesi Türkiye’nin KKTC’ye
�imdi var olandan çok daha fazla önem verdi�inin
ve olas� bir çözüme kadar da K�br�sl� Türklerin
Türkiye’nin tüm nimetlerinden faydalanmas�n�
öngörüyor. BM Güvenlik Konseyinin, insanl���n
yüz karas� 18 Kas�m 1983 tarih ve 541 numaral�
karar� sonras�nda K�br�s Türk halk�na uygulanan
ac�mas�z ambargolar nedeni ile ellerinden al�nan
dört özgürlü�ün ve k�s�tlamalar�n olumsuz etkile-
rini iyice azaltmaya yönelik tedbirlerin dü�ünül-
dü�ü ve s�ra ile uygulamaya kondu�u kesin.

RAD�KAL KARARLAR

Bu toplant�da al�nan kararlar gerçekten çok radi-
kal. Bilmekte fayda var. Dalgalanan döviz kurlar�
nedeni ile geçmi�te, Türkiye’den yap�lan ithal
ürünlerde, faturalaman�n Dolar üzerinden yap�l-
mas� nedeni ile ya�anan enflasyonist etkileri azalt-
maya, KKTC’nin ihracat�n� da artt�rmaya yönelik
al�nan söz konusu karar, çok önemli bir geli�me.
Türkiye ile KKTC aras�ndaki ticarette, KKTC’de
üretilen g�da ürünleri ile endüstri ürünlerinin göze-
time tabii olmadan, gümrükten muaf tutularak
Türkiye’ye ihraç edilebilecek olmas�, yerel sanayi-
mizin geli�mesine ve büyümesine büyük bir des-
tek olacak. KKTC’de üretilen mallar, Türkiye’de
yurt içinde üretilmi� gibi i�lem görece�inden dola-
��m� serbest olacak. Buna ilaveten ithalat ve ihra-
catta sadece Türk liras� kullan�labilece�i fikrinin
ortaya at�lmas� ve k�sa bir zaman dilimi içinde de
gerçekle�tirilecek olmas� büyük bir geli�me. Tür-
kiye’den yap�lacak ithalatta ve Türkiye’ye yap�la-
cak ihracatta, maliyetin küçük bir oran dahi olsa
yükselmesine neden olan bankalarda yap�lan i�-
lemlerin de gözle görülür bir �ekilde azalaca��
kesin. Bu uygulaman�n yürürlü�e girmesinden
sonra KKTC’den Türkiye’ye yap�lacak ihracat�n
2018 y�l�n�n sonunda 100 milyon dolar�n üzerine
ç�kar�lmas� hedefi ise mevcut ihracat miktar�n�n
önümüzdeki 13 ay içerisinde neredeyse 3 kat arta-
ca��n� öngörmekte. Ve bence en önemli uygula-
malardan bir tanesi de, KKTC’de ticari faaliyet
gösteren ki�i veya �irketlerin, Türkiye’den sat�n al-
d�klar� ürünlere yönelik KDV muafiyeti konusun-
daki problemlerinin çözülmesinin masada olmas�.
Bu uygulama, KKTC’de ellerinde acentelikler ol-
mayan veya büyük boyutlarda ithalat yapamayan
ithalatç�lar�n Türkiye piyasas�ndan sat�n alarak
KKTC’ye ithal ettikleri ürünlerin perakende sat��
fiyatlar�nda asgari yüzde 15 dü�ü� getirecek. Tüm
bu geli�meler akl�ma, ABD, Kanada ve Meksika
aras�nda imzalanan NAFTA’y� (North America
Free Trade Agreement) ve 2010 y�l�nda çal��mala-
r�n ba�lat�ld��� Türkiye, Suriye ve Lübnan ara-
s�nda, ürünlerin, sermayenin, ki�i ve hizmetlerin
serbest dola��m� ve tüm i�lemlerde Türk Liras�n�n
kullan�lmas� anla�mas�n� getirdi. Uygulanabil-
seydi, bugün, Türkiye, Suriye ve Lübnan aras�nda
Türk Liras�n�n kullan�ld��� ortak bir ekonomi ola-
cakt�. Ki; böylesi bir uygulaman�n “Dolar” ad�na
kötü bir örnek olaca��, dünya ticaretinde Dolar’�n
taht�n� sallayaca�� ve di�er kom�u ülkelere de s�ç-
rayabilece�i korkusu nedeni ile 2011 y�l�n�n Mart
ay�nda ba�layan Suriye Bahar�’n�n kasten Dolarc�-
lar taraf�ndan ba�lat�ld��� iddialar� da s�k s�k dile
getirilmekte.. Türkiye’den TL ile ithalat ve ihracat,
bence günümüzün en önemli geli�melerinden ve
kazan�mlar�ndan bir tanesi.. 
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Yunanistan’ın Meriç ilindeki
Dimetoka Devlet Hasta-
nesi’nde görevli Yunan kö-

kenli bir doktor, yüksek ateş
şikayetiyle hastaneye giden Di-
metoka Müslümanları Eğitim ve

Kültür Derneği Başkanı Süleyman
Macır’ın eşini hastaneden kovdu.
Birlik gazetesinde yer alan habere
göre, evde rahatsızlanan Macır’ın
eşi yüksek ateşle Dimetoka Devlet
Hastanesi’ne kaldırılırken gerekli
kontrollerin yapılması için nö-
betçi doktor tarafından müşahede

altına alındı. İlerleyen saatlerde
vardiya değişimi sonrası nöbeti
devralan kadın hastalıkları ve
doğum uzmanı diğer doktor,
“Hastaneye kim kabul etti sizi?
Şimdi vardiyada benim ve ben
size bakmıyorum! Sizinkiler hep
böyle zaten, burada olmamalısı-
nız. İmzalayın bu belgeyi ve gidin
buradan” diyerek Macır’ın eşini
hastaneden kovdu. Bunun üze-
rine Macır, doğrudan hastanenin
müdürüne giderek bayan dokto-
run kendilerine olan davranışı
hakkında şikayette bulundu. Ma-
cır’ı dikkatle dinleyen hastane
müdürü, Macır’ın haklı olduğunu
belirterek sorunun giderilmesi
için yardımcı olacağını söyledi.
Daha sonradan Macır ve eşini
hastaneden kovan bahse konu
bayan doktorun Batı Trakya Türk
toplumu mensuplarına sürekli
olarak bu şekilde davrandığı öğ-
renildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde
(MAKÜ), Arnavutluk, Makedonya ve

Bosna Hersek'teki bazı üniversite-
lerle i� birli�i protokolü imzalandı
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Karadeniz Rumeli Dernekleri
Federasyonu tarafından dü-
zenlenen güz dönemi meclis

toplantısı, Samsun Şehir Kulübünde
bir dizi etkinlikle beraber gerçekleşti-
rildi. "Mübadil aile öyküleri" konulu
fotoğraf sergisinin açılışı ile başlayan
program daha sonra misafirlere yerel
Rumeli mutfağından ikramların su-
nulması ile devam etti. Başkan Kema-
lettin Altınsoy, yaptığı açılış
konuşmasında kurumsallaşmanın
önemine değindi ve amaçlarının Ka-
radeniz ile Rumeli arasındaki tarihi
ve kültürel bağın korunması oldu-
ğunu ifade etti.
Daha sonra düzenlenen "Göç ve Tür-
kiye" konulu panelde konuşan Bal-
kan Rumeli Türkleri Konfederasyonu
başkanı Zürfeddin Hacıoğlu, "Kara-
deniz'de örgütlenme sorunları yaşa-
yan hemşeri camiasının meselelerini
çözmek için KARDEF'in büyük bir
fırsat olduğunu" söyledi. Hacıoğlu,
KARDEF'in 10 federasyon olarak
Türkiye genelindeki Balkan Rumeli
Türkleri Konfederasyonu'na kabu-
lüne dair belgeyi de Altınsoy'a teslim
etti.
Diğer panelist federasyon genel se-
kreteri Akın Üner ise, "Balkanlardan
göç edenler ile Ortadoğudan gelen
mülteciler arasında önemli farklılıklar
olduğunu" dile getirdi. Panelin ardın-
dan çalıştay kısmına geçildi. Sinop’un
yanı sıra Samsun, Amasya, Tokat, Gi-
resun il ve ilçelerinden 18 derneğin
yönetim kurulu üyeleri ve delegeleri-
nin katıldığı çalıştayda, federasyona
bağlı kuruluşların 2017-18 dönemi
faaliyetleri hakkında istişareler ya-
pıldı. Tokat'ın Niksar ilçesi ve Sam-
sun'un Havza ilçesindeki derneklerin
Federasyona kabulü de oy birliği ile
kabul edildi.

Sinoplu 
mübadiller 
KARDEF 

toplantısına katıldı

Yunan doktordan 
Ç�RK�N DAVRANI�

MAKÜ, Balkan 
üniversiteleriyle
protokol imzalad�

Lauf 
Derne�i 
25. y�l�n� 

kutlad�
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Avrupa Batı Trakya Türk Fe-
derasyonu(ABTTF) Baş-
kanlık Kurulu, Lauf Batı

Trakya Türkleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği’nin kuruluşu-
nun 25. yılı dolayısıyla düzenle-
diği Aile Gecesi’ne katıldı. Lauf
şehri ve çevresinde yaşayan Batı
Trakya Türklerinin buluşma nok-
tası derneğin 25. kuruluş yıldö-
nümü coşkulu bir şekilde

kutlandı. T.C. Nürnberg Başkon-
solosluğu’ndan Mehmet Hanefi
Uran’ın da iştirak ettiği Aile Gece-
si’ne ABTTF’yi temsilen Başkan
Yardımcıları Sebahattin Mümin,
Sami Yusuf, Mustafa Kasap ve
Ferruh Hasan katıldılar.  Gecenin
açılış konuşmasını Lauf Derneği
Genel Başkanı Ömer Ömer ger-
çekleştirdi. Başkan Yardımcısı Se-
bahattin Mümin, ABTTF Başkanı
Halit Habiboğlu’nun toplantı ne-
deniyle yurtdışında olduğunu be-

lirterek Başkan’ın tebriklerini ve
selamlarını iletti. Mümin, Alman-
ya’da yaşayan Batı Trakya Türk-
leri arasındaki birlik ve beraberliği
ileri seviyeye taşıyacak bu gecenin
düzenlenmesinde emeği geçen
dernek yöneticilerini ve üyelerini
tebrik etti. 
Aile Gecesi’nin ardından ABTTF
Başkan Yardımcıları Sebahattin
Mümin, Mustafa Kasap ve Sami
Yusuf, Lauf derneğinin yönetici-
leri ile kahvaltıda buluştu. 
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Saraybosnalı genç sanatçı, www.ti-
mebalkan.com sitesine göre; AA
muhabirine yaptığı açıklamada,

müzisyen bir aileden geldiğini belirte-
rek, “Ailem geleneksel müziğimiz olan
sevdalinka şarkılarını yorumluyordu.
2. Dünya Savaşı’ndan önce bile büyük
dedemin kız kardeşi, ünlü bir sevda-
linka şarkıcısıymış. Büyük dedem
ünlü bir şarkıcıydı. Babam da ünlü bir
şarkıcı ve prodüktördü. Bu nedenle
herkes benim de aynı işi yapmamı
bekliyordu. Fakat ben tamamen başka
bir iş yapmak istiyordum.” diye ko-
nuştu. İmamoviç, müzikten önce fel-
sefe eğitimi aldığını ve başka şeylerle
ilgilendiğini dile getirerek, “Sonunda
müzik aşkı galip geldi. Profesyonel
olarak müziğe sanırım 2005’te başla-
dım. O günden beri geziyorum, müzik
yapıyorum, farklı müzik grupları ile
çalışıyorum. 6 CD kaydı yaptım. Hala
Saraybosna’da yaşıyorum fakat çok
geziyorum.” ifadelerini kullandı.

Sevdalinka şarkılarıyla ve sevda tutku-
suna da değinen İmamoviç, şunları ak-
tardı:
“Sevda sözleri ve sevdalinka müziği-
nin güzelliği, beni müziğin içine çekti.
Çünkü bir noktadan sonra fark ettim
ki sevdalinka sadece müzik değil, tari-
hin, kültürün ve yaşam felsefesinin bir
parçası. Hem sanatsal hem de diğer
anlamlarda bu müziğe katkı sağlayabi-
leceğimi düşündüm. Bu anlamda,
diğer sevdalinka sanatçılarını taklit
etmek yerine kendi doğru yolumu bul-
duğum için mutluyum. Bu şekilde
içine girdim. Konserler vermeye başla-
dım ve beğenildi. Yeterince zaman
sonra CD’ler yaptım. Ayrıca geçtiğimiz

günlerde İstanbul’da da gösterilen bel-
gesel film Ferah’ı yaptım. İyi bir baş-
langıç yaptığım için mutluyum.”

Damir İmamoviç, 39 yaşında oldu-
ğunu belirterek, “25-26 yaşındayken,
bu müziği çok iyi bildiğimi
sanıyordum. Aileden
gelen bir müzik ku-
lağım vardı. Gitar
çalıyordum. Usta
sevdah sanatçıla-
rından ders
almak ve onlarla
sohbet edip, on-
lardan bir şeyler
öğrenmek için can
atıyordum. Bana şarkı-
lar söylüyor, sorularımı ce-
vaplıyorlardı. Eski ve gerçekten
oldukça güzel şarkıları keşfettiğim o
dönem, ilginç bir süreçti benim için.
Hatta öyle ki, o şarkılar geleceğe de ta-
şınacak şarkılar bana göre.” değerlen-
dirmesinde bulundu. Felsefe
eğitiminin müzisyenliğini etkilemiş

olabileceğine işaret ederek, “Teori ve
felsefe, bir şeylere karşı algınızın de-
ğişmesini sağlıyor. Bu anlamda çok
şanslıyım. Şarkılarla ilgili, şarkıların
anlamına ve müzik rotasına ilişkin çok
farklı sorular sorabilmemi sağlıyor. Ki-
şisel olarak müziği anlamama ve sergi-
lediğim performanslarda bana katkı

sağladığına eminim. Ga-
zeteciler ve eleştir-

menler zaman
zaman söylem-

lerinde, şarkı-
larımda felsefi
bir hava oldu-
ğunu ifade
ediyor. Bazen

ben de bunun
ne olduğunu anla-

mıyorum. Bu içim-
den gelen bir şey.” dedi.

Genç sanatçı, çok defa ziyaret ettiği İs-
tanbul’da, iki kez konser verdiğini
söyleyerek, şöyle devam etti: “Türk
müziğini de öğrenmeye çalışıyorum.

Türk müziği, Balkan müziği için
çok önemli. Çünkü geçmişten beri
bizim müziğimizi etkilemiş. Ahmet
Erdoğdular gibi usta isimlerden
Türk sanat müziğini öğrenmeye
başladım. Benim müzik zevkim
biraz farklıdır. Ahmet Erdoğdular
gibi isimlerin müziğini seviyorum.
Çok ünlü değil ama olağanüstü iş-
lere imza atıyor. Gerçekten sıra dışı
biçimde, sanatsal Türk müziği icra
ediyor. Kemençe sanatçısı Derya
Türkan’dan da bir şeyler öğreniyo-
rum.” İstanbul’da çok arkadaşı ol-
duğunu sözlerine ekleyen
İmamoviç, İstanbul’u çok sevdiğini
ve her geldiğinde çok mutlu oldu-
ğunu aktardı. İmamoviç, Türkiye
ve Balkanların yaklaşık 500 yıl
ortak bir tarihi paylaştığının altını
çizerek, “Bosna-Hersek, Osmanlı
İmparatorluğu’nun bir parçasıydı.
Hala mimarinin yanı sıra dilimizde
de bunun etkileri görülebiliyor. Sa-
dece Boşnakça’da değil, Sırpça,
Hırvatça ve Makedonca’da yani Bal-
kan ülkelerindeki dillerde çok sayıda
Türkçe kelime var. Zihniyet, alışkan-
lıklar ve yaşama yaklaşım anlamında
da benzerliklerimiz söz konusu. Ye-
mekler, kahve gibi konu-
larda da çok benzerlik
var. Türkiye’ye gel-
diğimde gördü-
ğüm herkes,
Saraybos-
na’dan geldi-
ğimi öğrenince,
‘arkadaşım’
diyor. Bunlar bir
şekilde yansıma.”
şeklinde konuştu.
Müziğin kendi için öne-
mine dikkati çeken İmamoviç, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Müzisyenlik
dışında başka bir şey yapabileceğimi
hiç sanmıyorum. Müzisyen olarak bir-
çok şey yaptım. Ayrıca sevdah şarkıla-
rıyla ilgili bir kitap yazdım. Yaklaşık 8
yıldır sevdah üzerine kendi hazırladı-
ğım bir radyo programım var. 2015’te
Saraybosna’da fotoğraflar, gazeteler ve
eski plakların bulunduğu bir sergi
açtım. Ders veriyorum. Atölye çalış-
maları yapıyorum. Farklı üniversite-
lerde konferanslara katılıyorum.
Bunun yanı sıra da asıl işim olan kon-

serler veriyor ve CD kayıtları yapıyo-
rum. Bütün bunları yapabildiğim için
çok mutluyum.”
Başarılı sanatçı, Boşnak geleneği ve
folkloru için kullanılan ve çoğunlukla

bir kişiye ya da yöreye karşı
duyulan derin, dindiri-

lemeyen tutkunun
yarattığı ağır ve

melankolik duy-
guları anlatan
sevdah müziği-
nin ve sevda-
linka

şarkılarının po-
püler müzikten ol-

dukça farklı
olduğunu söyledi. Popü-

ler müziği, “şarkı söylemek ve
kendi kişiliğini sunmak” olarak değer-
lendiren İmamoviç, “Sevdah, benim
için bundan çok daha fazlası. Kültürü
ve bu müziğin arka planındaki her
şeyi düşünmek zorundasınız. Öğren-
meye de sürekli olarak devam etmeniz
gerekiyor. Ben hala bunun üzerine ça-
lışıyor ve her geçen gün bir şeyler öğ-
reniyorum. 12-13 yılın ve çok sayıda
konserin ardından hala sevdah sözle-
rini, sevdalinka şarkılarını ve diğer
müzik türlerini, teknikleri öğrenmeye
çalışıyorum.” dedi.
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ARNAVUTLUK’TA
YA�AYAN 50 B�N

BULGAR

Bat� Balkan ülkelerinde Avrupa Bir-
li�i’ne üyelik yolu ülkelerinde ya�a-
yan Bulgar az�nl�klar� tan�maktan

geçer diye Bulgaristan’�n en yetkili ki�ileri
taraf�ndan bildirilmi�tir. Arnavut devleti Av-
rupa Birli�i üyelik yolunda Bulgar devletinin
�antaj gibi tekliflini kabul ederek ülkelerinde
ikamet eden 50 bin etnik Bulgarlar� az�nl�k
olarak parlamentodan karar ç�karm��t�. Bul-
garistan parlamentosunda D��i�leri Bakan�
Ekaterine Zaharieva, Arnavutluk’ta Bulgar
az�nl���n�n tan�ma olay�n� Bulgar devletinin
zaferi olarak tan�mlad�. Bulgar az�nl���n�n ta-
n�ma yolundaki çal��malarda yer alanlara en
içten te�ekkürlerini iletti. Milliyetçi koalisyon
kanad� sadece Arnavutluk’ta de�il di�er ülke-
lerde ikamet eden Bulgar az�nl�klar�n� da ta-
n�nmas�n� istiyorlar ve çal��malar�n�
sürdüreceklerini beyan ediyorlar. 

B�REYSEL �NSAN 
HAKLARI �BARES�

Bulgaristan’da az�nl�klar tan�nmamas� için
Bulgaristan anayasas�nda toplu insan haklar�
ibaresini kald�rarak bireysel insan haklar� iba-
resi konuldu. Böylece az�nl�k tan�m� da kalk-
m�� oluyor. “Sorumluluk, Özgürlük ve
Ho�görü için Demokratlar Partisi DOST ba�-
kan� Lütvi Mestan televizyon kanal�n birinde
canl� yay�nda Bulgaristan devleti ülkede ika-
met eden Türkleri az�nl�k olarak tan�mas� ge-
rekiyor söyle�isi ülkedeki “milliyetçileri”
aya�a kald�rd�. �spanya’da Katolonya bölge-
sinde gerçekle�en ba��ms�z referandumu gös-
tererek Türkler de ba��ms�zl�k referandumu
gerçekle�tirebilecekler endi�esine kap�larak
hatta panik halinde bas�n�n her kesiminde
Türklere az�nl�k statüsü verilmesine kar�� ç�-
kacaklar�n� ifade ettiler. DOST Partisi genel
ba�kan� televizyonda canl� yay�na Bulgaris-
tan Türklerin hiçbir zaman ayr�l�kç� niyeti ol-
mad�klar�n� olmayacaklar�n� öyle bir görü�
olursa kesinlikle kar�� ç�kacaklar�n� ifade etse
de “milliyeti” kanad�n Türklere kar�� sald�r�
devam etmekte. Bir önceki Cumhurba�kan�
Rosen Plevleniev DOST Partisi Genel Ba�-
kan Yard�mc�s� Hüseyin Haf�z�f’un özgürlü-
�üm için gerekirse bedel öderim söyleyi�ini
tehlikeli olarak belirleyerek parti ba�kan�
Lütvi Mestan ile makam�na ça��r�p “milli-
yetçi söyleyi� için kulaklar�n� çekmi�ti”.
DOST Partisi Genel Ba�kan� Lütvi Mestan’�n
Bulgaristan’da ikamet eden Türkleri az�nl�k
olarak tan�nmas� gerekti�ini söyledi�inden
bu yana Cumhurba�kan� Rumen Radev ile
Ba�bakan Boyko Borisov’un görü� belirtme-
meleri dikkat çekiyor. Ülkenin demografisini
göz ard� ederek Türk varl���n� kabul etmek
istenmese de Bulgaristan devleti ve “milli-
yetçi” kanad� Türkleri az�nl�k olarak tan�-
maya mecbur kalacaklard�r. Bulgaristan
devleti etnik bar�� ancak Türklerin az�nl�k
haklar�n tan�mas�ndan geçece�ini geç olma-
dan anlamas� gerekmektedir. 

Türk müziği,
Balkan 
müziği için
çok önemli

Türk müziği,
Balkan 
müziği için
çok önemli
‘ ’Sevdalinka �arkılarının güçlü sesi Damir �mamoviç, “Türk müzi�i, Balkan müzi�i

için çok önemli. Çünkü geçmi�ten beri bizim müzi�imizi etkilemi�. Ahmet Erdo�-
dular gibi usta isimlerden Türk sanat müzi�ini ö�renmeye ba�ladım.” dedi
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Sığınmacılar yine Yunan 
hükümetini protesto etti

Merkez Bankas�,
Arnavutluk Bankas�
ile i�birli�i yapacak
T�RAN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) ve Arnavutluk
Bankası arasında ortak kurslar,

konferanslar, seminerler ve çalışma
ziyaretleri gerçekleştirilmesini öngören
bir iş birliği anlaşması imzalandı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ziyaret
gerçekleştiren TCMB Başkanı Murat
Çetinkaya, Arnavutluk Bankası Başkanı
Gent Sejko ile bir iş birliği anlaşmasına
imza attı. Anlaşmaya ilişkin imza töreni
Arnavutluk Bankası binasında yapıldı.
Çetinkaya, Türkiye ve Arnavutluk'un
karşılıklı dostluk ve güvene dayanan
yakın ilişkilere sahip iki ülke olduğunu
ifade etti. www.haberler.com’a göre; Son
dönemde bu ilişkilerin örnek düzeyde
geliştiğini ve iki ülkenin uluslararası
arenada artan bir dayanışma içinde
bulunduğunu dile getiren Çetinkaya,
"Türkiye Arnavutluk'u, Balkanlarda
barış ve istikrarın sürdürülmesinde stra-
tejik öneme sahip bir ülke olarak gördü-
ğünü her fırsatta dile getirmektedir.
Aynı şekilde Arnavutluk da Türkiye'yi
2013'te stratejik ortak ilan ederek ülke-
mize verdiği önemi vurgulamıştır" dedi.
Arnavutluk Bankası Başkanı Sejko da
söz konusu anlaşmanın iki ülke arasın-
daki ilişkilerin devam edilmesi ve
yoğunlaştırılması adına ortak bir irade
teşkil ettiğini belirtti. Türkiye'nin,
Arnavutluk ekonomisi için önemli bir
pazar olduğunu söyleyen Sejko,
"Türkiye, Arnavutluk'un ticari yönde
dördüncü, yatırım yönünde ise altıncı
ortağıdır. Hizmet sektöründe ise
Türkiye Arnavut turistler için önemli bir
destinasyon teşkil ediyor" diye konuştu.

Ahududu yeti�tiricileri 
BURSA'DA BULU�TU
BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek ve
Kosova'dan gelen ahu-
dudu üreticileri,

Bursa'daki sektör temsilcile-
riyle bir araya geldi.
www.haberler.com’a göre;
Müstakil Sanayici ve İş
Adamları Derneği (MÜSİ-
AD) Bursa Şubesi öncülü-
ğünde gerçekleşen program-
da ahududu yetiştiriciliği
konusunda bilgi paylaşımı
yapıldı. MÜSİAD Bursa
Şubesi Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Sektör Kurulu

Başkanı Murat Bayizit, prog-
ramda yaptığı konuşmada,
Bursa'nın, Türkiye'nin en
önemli ahududu üretim mer-
kezi olduğunu söyledi.
Bayizit, 1988 yılında
Bulgaristan'dan getirilen
"aksu pembesi" çeşidinin
sürgün yöntemiyle çoğaltıl-
dığını belirterek, şunları kay-
detti: 
"O günden bugüne geniş
çaplı çeşit denemesi yapıl-
madığından hem çeşit hem
de verimlilik kötü durumda.
Bu çeşit yüksek su miktarı
içermesi ve çok zayıf bir
yapısının olması sebebiyle

endüstriyel kırık ahududu
olarak kullanılmasının dışın-
da rekabet edebilir kalitede
değil. Üreticilerimiz bilinçsiz
üretim yapıyor. Üretici ve
satıcılarımızı Bosna
Hersek'teki bahçelere götüre-
rek teknik gezi düzenlemeli-
yiz. Bosna ve Kosovalı üreti-
cilerin yetiştirdiği ahududu-
nun Ortadoğu pazarına taze
ihracatı noktasında yardımcı
olabiliriz." Toplantıda ayrıca
bazı Türk firmalarının Bosna
Hersek ve Kosova'daki koo-
peratiflerle ortak yatırım
yapabileceği konuları üzerin-
de duruldu.

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Uluslararası Para Fonu (IMF)
heyeti, Sırbistan ekonomisi-
nin güçlü bir ilerleme kaydet-

tiğini ifade etti. IMF'nin
Sırbistan'daki misyon şefi James
Roof başkanlığındaki heyet, devam
eden üç yıllık aranjmanın (düzenle-
menin) son revizyonu kapsamında,
başkent Belgrad'da Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
www.dunyabulteni.net’e göre;
Cumhurbaşkanlığından yapılan
yazılı açıklamada, görüşmede kamu

maliyesindeki mevcut durumun,
kamu sektörü ve şirketlerdeki
reformların ve 2018 yılı bütçesinin
ele alındığı aktarıldı. IMF heyeti,
devam eden düzenlemelerin uygu-
lanmasında Sırbistan'ın önemli işler
yaptığına dikkati çekerken, ülkede
yaşanan kuraklığa ve elektrik enerji-
si üretimindeki engellere rağmen
"ekonominin güçlü bir ilerleme kay-
dettiğini" vurguladı. İhracatın ve
yatırımların artmasıyla öngörülen
ekonomik faaliyetlerin güçlü kalma-
ya devam ettiğini kaydeden IMF
heyeti, özel sektörde yeni istihdam

alanları oluşması ve işsizliğin azal-
ması noktasında piyasa koşulların-
daki iyileşmenin devam ettiği
değerlendirmesinde bulun-
du. Heyet ayrıca, gayri
safi hasılanın 2017
yılındaki reel artışı-
nın yüzde 2'den
fazla olacağını,
2018 yılındaki bek-
lentinin de yüzde
3,5 olduğunu bildir-
di. Sırbistan'ın devam
eden 1,2 milyar
Euro’luk IMF düzenleme-

leri 2018 yılının şubat ayında
tamamlanacak.

IMF'den Sırbistan ekonomisine övgü

AT�NA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ailele-
rine kavuşmak için açlık grevi yapan
sığınmacılar gösteri düzenledi.

Sığınmacılardan ve gönüllülerden oluşan
yaklaşık 100 kişilik grup, Almanya'nın
Atina Büyükelçiliğine yürüdü.
"Açlık grevindeyiz, ailelerimizi birleştirin"
yazılı pankart taşıyan sığınmacılar, "Sınırlar
kaldırılsın" ve "Almanya'ya gitmek istiyo-
ruz" sloganları attı. Sığınmacılar, yaklaşık 8
gündür Sintagma Meydanı'ndaki meclis
binasının karşısında sürdürdükleri açlık
grevi boyunca hiçbir yetkilinin kendileriyle
görüşmediğini belirterek, protestolarına
devam edeceklerini bildirdi. Bu arada,
Büyükelçilik yetkilileriyle görüşmek isteyen
sığınmacıların talebi, sığınmacılar arasında
kadın olduğu gerekçesiyle reddedildi.
Görüşmenin gerçekleşmemesinin ardından,
yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona
erdi. www.haberler.com’a göre;
Almanya'daki aile üyelerine, aile birleştirme
programı kapsamında kavuşmak isteyen
ancak kabul edilmelerine karşın aylardır
Yunanistan'da bekletilen sığınmacılar açlık
grevine başlamıştı.
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OLOVO
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna'da Ahi Evran-�
Veli K�r�ehir Camisi’nin

temeli at�ld�

Menderes Belediyesi’nin
araçları yerli ve milli olacak
Menderes Belediye Ba�kan� Bülent Soylu, yerli ve milli otomobilin üretilmesinin

ard�ndan belediye araçlar�n�n tamam�n�n bu araçlardan olu�aca��n� aç�klad�

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın ‘yerli oto-
mobil’ çağrısının ardından

beş firmanın yerli ve milli otomo-
bil üreteceğinin açıklanmasının
ardından Menderes Belediye Baş-
kanı Bülent Soylu’dan önemli bir
adım geldi. Başkan Soylu üre-
time geçilmesiyle birlikte beledi-
yedeki tüm araçların bu
araçlardan oluşacağını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamada bulu-
nan Menderes Belediye Başkanı
Bülent Soylu, “ Cumhurbaşkanı-

mız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın çağrısıyla bir hayalimiz
gerçek oluyor. Büyük ve güçlü
bir Türkiye icraatlarıyla artık
kendisini gösteriyor. Yerli ve milli
otomobilimizin yapılacak olması
bizi de heyecanlandırdı. İnşallah
kısa sürede prototipin tamamla-
nıp satışa sunulmasıyla bizim de
araçlarımız yerli ve milli olacak.
Menderes Belediyesi’nde ki tüm
araçlarımızı bu araçlarımızla de-
ğiştireceğiz. İşe de ilk olarak
makam arabamdan başlayaca-
ğım. Türkiye’nin büyüme yolun-
daki icraatlarına biz de Menderes
Belediyesi olarak destek
olacağız.  İnşallah kısa süre sonra
ilçemizde belediye hizmetlerimiz
yerli ve milli üretim araçlarla ya-
pılacak” diye konuştu.

Ak�emsettinli miniklerden 
10 Kasım’a özel anma töreni

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Buca Akşemsettin İlkokulu'nda
eğitim gören birinci ve ikinci
sınıf öğrencileri 10 Kasım Ata-

türk’ü Anma Etkinlikleri" kapsa-
mında güzel ve özel bir tören
hazırladı. Okul bahçesinde yapılan
programda saat 09.05 geçe sirenle-
rin çalması ile saygı duruşunda bu-
lunan öğrenciler, hep bir ağızdan
İstiklal Marşı okudu.                         
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve-
fatının 79.’ncu yılı anma etkinlikleri
kapsamında Akşemsettin İlkoku-
lu'nda hazırlanan programın sunu-

culuğunu  Okul öğretmenlerinden
Esen Tuncel yaptı. Okullarında far-
kındalık oluşturmak isteyen öğren-
ciler, 2 haftalık çalışma sonucu
öğretmenlerinin öncülüğünde 10
Kasım Atatürk’ü Anma programı
hazırladı.  Töreni izleyen tüm veli-
ler ve çevre sakinleri dakikalarca
öğrencileri alkışladılar. Program
Onuncu Yıl Marşı'nın hep birlikte
söylenmesiyle sona erdi. Okul öğ-
retmenleri tarafından Gazi Mustafa
Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve
tüm şehitlerimiz için lokma döktü-
rüldü. Okul önünde dökülen lokma
hayrına çevre sakinleri, veliler ve
öğrenciler katıldılar.
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ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Geniş hizmet yelpazesi
sayesinde hayatın her
alanına dokunan faali-

yetlere imza atan Posta ve
Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi (PTT A.Ş.), sporda da
önemli organizasyonlar ger-
çekleştiriyor. Bu çerçevede, 46.
Balkan Ülkeleri Postacı
Yürüyüş Yarışması’nda
Türkiye’yi temsil edecek spor-
culara yönelik seçmeler
Ankara’da yapıldı. Millî
Takım seçmelerine katılan 6
bayan yarışmacıdan ilk 3’ü, 10
erkek yarışmacıdan ise ilk 5’i
46. Balkan Ülkeleri Postacı
Yürüyüş Yarışması’nda ülke-

mizi temsil etmeye hak kazan-
dı. 

46. Balkan Ülkeleri Postacı
Yürüyüş Yarışması’nda
Türkiye’yi temsil edecek aday
kadroyu belirlemek üzere 7
Ekim 2017 tarihinde
Nevşehir’de 2017 Yılı Postacı
Yürüyüş Yarışması Türkiye
Finali gerçekleştirildi. Türkiye
Finali’nde bayanlarda ilk 6,
erkeklerde ilk 10 sırada yer
alan yarışmacılar, 7 Kasım
2017 tarihinde ise Ankara’da
yapılan Millî Takım seçmeleri-
ne katıldı. Seçmeler neticesin-

de 46. Balkan Ülkeleri Postacı
Yürüyüş Yarışması’nda
Türkiye’yi temsil etmeye hak
kazanan sporcular şunlar
oldu:
Erkekler Kategorisi: Serkan
Doğan (PTT Genel
Müdürlük), Ersin Tacir (PTT
Genel Müdürlük), Kadir
Çolak (Bursa PTT
Başmüdürlüğü), Hanifi
Çobanoğlu (PTT Genel
Müdürlük), Erdal Acu
(Diyarbakır PTT
Başmüdürlüğü)
Bayanlar Kategorisi: Esra
Sağlam (Ankara PTT
Başmüdürlüğü), Gülşen Eser
(İzmir PTT Başmüdürlüğü),
Nermin Aslanoğlu (PTT Genel
Müdürlük) 

46. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş
Yarışması’nda GERİ SAYIM BAŞLADI
Balkan ülkelerinin posta idareleri aras�ndaki ili�kilere önemli
katk� sa�layan ‘Balkan Ülkeleri Postac� Yürüyü� Yar��mas�’nda

Türkiye’yi temsil edecek sporcular belirlendi

Millî Tak�m seçmelerinde ba�ar�ya
ula�an 3 bayan ve 5 erkek sporcu,
10 Aral�k 2017 tarihinde Antalya’da
yap�lmas� planlanan 46. Balkan
Ülkeleri Postac� Yürüyü�
Yar��mas�’na kadar Ankara’da
kampa devam edecekler. 

ANKARA’DA KAMP
YAPACAKLAR


