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Sayfa 5’te

ÇEK�RDEKS�Z 
�NC�R

Ahmet GÖKSAN

¥ KOSOVA'da NATO'nun
Kosova Bar�� Gücü'nün (KFOR)
komutanl�k görevi �talyan
Tümgeneral Giovanni
Fungo'dan bir ba�ka �talyan
Tümgeneral Salvatore Cuoci'ye
devredildi. KFOR'un ba�kent
Pri�tine'deki ana karargah�nda
düzenlenen törene Kosova
Cumhurba�kan� Hashim Thaçi,
Ba�bakan Ramush Haradinaj,
Ba�bakan Yard�mc�s� ve D��i�leri
Bakan� Behgjet Pacolli,
Ba�bakan Yard�mc�s� Enver
Hoxhaj'�n yan� s�ra çok say�da
diplomat ve yetkili kat�ld�.

Kosova Bar��
Gücü’nde devir
teslim töreni

4’te

¥ BOSNA Hersek Devlet
Ba�kanlı�ı Konseyi’nin Bo�nak
üyesi Bakir �zetbegovic'in, "ülke-
sinin Kosova'yı tanıyaca�ını
umdu�u" yönündeki açıklaması,
Sırbistan'ın tepkisine neden oldu.
Sırbistan �çi�leri Bakanı Nebojsa
Stefanovic, ya�ananların ardın-
dan Milli Güvenlik Konseyinin
toplanaca�ını belirterek,
�zetbegovic'in Kosova ile ilgili
açıklamasının da ana gündem
maddesi olaca�ını söyledi.

Bosna Hersek ile
S�rbistan aras�nda
"Kosova" gerginli�i

Sayfa 3’teRifat SA�T

SENARYOLAR 
VE ERDO�AN’DAN 

�ÜPHELENMEK

NATO, 
istikrarlı ve

güvenli
Balkanlar

düşünüyor

BOSNA Hersek'te temaslarda
bulunan NATO Askeri
Komite Ba�kan� Orgeneral
Pavel, "�stikrarl� ve güvenli
Balkanlar, NATO'nun da
ç�kar�d�r. Bat� Balkan ülkele-
rinde ortak ç�kara hizmet
eden her türlü projeyi destek-
liyoruz" dedi. Pavel ve bera-
berindeki NATO Askeri
Komite heyeti, Bosna
Hersek'in ba�kenti
Saraybosna'daki temaslar�

kapsam�nda, Savunma
Bakan� Marina Pendes ve
Bosna Hersek Genelkurmay
Ba�kan� Ante Jelec ile görü�-
tü. Saraybosna'daki tarihi
orduevinde yap�lan görü�me-
de, Bosna Hersek'in AB ve
NATO üyelik süreçlerinin
yan� s�ra Bosna Hersek Silahl�
Kuvvetlerinin NATO'nun
uluslararas� misyonlar�na
kat�lma konusunun ele al�nd�-
�� belirtildi. 5’te

3’te

¥ YUNAN�STAN Ba�bakanı
Aleksis Tsipras, Gümülcine �eh-
rinde düzenlenen Do�u
Makedonya-Trakya Üretim ve
Kalkınma Kongresi’nin kapanı-
�ında konu�tu. Tsipras, Batı
Trakya Türk toplumu mensupla-
rı için müftüler tarafından
uygulanan �slam hukukunun
kısmen kaldırılaca�ını ve bu
amaçla önümüzdeki günlerde
bir yasal düzenlemenin hazırla-
naca�ını açıkladı. 

Yunanistan �imdi de
müftülerin yetkisini
k�s�tl�yor

¥ BULGAR�STAN-Türkiye sınırında-
ki tel örgülerin i�levsizli�ini göste-
ren belgeselin ardından muhale-
fet, 3 bakanın istifasını istedi. BSP,
ülkenin güvenli�ini sa�layamadık-
ları gerekçesiyle Ba�bakan
Yardımcısı Valeri Simeonov,
Ba�bakan Yardımcısı ve Savunma
Bakanı Krasimir Karakaçanov ile
�çi�leri Bakanı Valentin Radev’in
istifasını talep etti.

Bulgaristan'da 
tel örgü siyasi 
krize yol açt�

3’te

3’te

Yunanistan'da "17 Kasım"
gösterilerinde olaylar çıktı

YÜRÜYÜ�ÜN ard�ndan
polis ile göstericiler aras�n-
da ç�kan olaylarda 20'den
fazla ki�i gözalt�na al�nd�,
bir ki�i yaraland�. ABD kar-
��t� sloganlar�n at�ld���, �rk-
ç�l�k ve fa�izm kar��t� pan-
kartlar�n ta��nd��� gelenek-
sel yürüyü�, olays�z sona
ererken Teknik Üniversite
çevresindeki sokaklar ve
Eksarhia semtinde kendile-
rini "anar�ist" olarak
tan�mlayan yüzden fazla
gösterici ile polis aras�nda

arbede ya�and�. Öte yan-
dan, ülkenin ikinci büyük
kenti Selanik'teki yürüyü-
�ün ard�ndan Aristotelous
Meydan�'nda ç�kan olaylara
Yunan çevik kuvvet ekipleri
müdahalede bulundu. Öte
yandan Gümülcine’deki
protesto gösterilerinde 40
ki�ilik bir grup Türkiye
Ba�konsoloslu�u’na yürü-
dü. Caddeyi kapatan polis
göstericilerin
Ba�konsoloslu�a yakla�ma-
s�na izin vermedi. 3’te

Albaylar Cuntası’na kar�� "17 Kas�m
Ö�renci Direni�i"nin 44. y�l dönümünde
ba�kent Atina'da 10 binden fazla ki�i

ABD Büyükelçili�ine yürüdü.
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Kayak sezonunda Erci-
yes Kayak Merke-
zi’ne gelmeyi

düşünen Yunan turistlerin
oldukça fazla olduğunu
kaydeden Radisson Blu
Hotel Kayseri Satış ve Pa-
zarlama Direktörü Mende-
res Karaküçük, şunları
söyledi: “Yunanlıların, Erci-
yes Kayak Merkezi’yle ilgili
dikkatlerini çeken konular
arasında; kayak merkezinin
benzerlerinden çok daha
yüksek irtifası, teleferiklerde
sıra beklenmemesi, dünya-
nın en güvenli kayak pistleri
arasında bulunması, tesisin
büyüklüğü ve modernliği
gibi unsurların yanında, Er-
ciyes’te bulunan termal su
sayesinde gelecek sene, hem
kayak, hem de kaplıca im-
kanlarının birlikte sunula-
cak olması yer alıyor” dedi.
Artaş Grubu bünyesinde
yer alan Radisson Blu Hotel

Kayseri ve İstanbul’daki BW
PLUS The President Ho-
tel’in yöneticileri, Yunanis-
tan’ın Selanik şehrinde
düzenlenen 33.Philoxenia
Uluslararası Turizm Fua-
rı’na katıldılar. Fuarı, Kay-
seri turizmi açısından
değerlendiren Menderes
Karaküçük, Yunan turistle-
rin ilgisini en çok kayak
merkezi ve eski bir Rum
Mahallesi olan Talas’ın çek-
tiğini söyledi. 

Kültür kayağı projesinin
büyük sinerji oluşturacağını
ifade eden Menderes Kara-
küçük, konuşmasına şöyle
devam etti: “Kayseri ve Ka-
padokya çevresinin, kültür
kayağı projesiyle birlikte su-
nulması, hem kayak için
Kayseri’ye gelenleri Kapa-
dokya’ya; hem de Kapadok-
ya’ya gelen turistleri
Kayseri’ye çekerek iki desti-

nasyon arasında güçlü bir
sinerji oluşturuyor. Türkiye
ve Avrupa’daki nerdeyse
tüm kayak merkezleri sa-
dece kış turizmi sunabilir-
ken; Erciyes’te hem kış
sporu, hem de kültür tu-
rizmi imkanları bir arada
sunuluyor. Gelecek yıl bun-
lara kaplıca turizmi de ekle-
necek” diye konuştu.
Yunanlıların, fuar sırasında
standa yaptıkları ziyaret-
lerde en çok ulaşım konu-
sunu sorduklarını anlatan
Menderes Karaküçük, şun-
ları belirtti: “Yunanistan’dan
Kayseri’ye gelmek için İs-
tanbul aktarmalı ulaşım sı-
rasında havaalanında ne
kadar süre aktarma bekleye-
ceklerini sordular. Bizde, İs-
tanbul’dan Kayseri’ye
özellikle THY’nin yoğun
uçuşları olduğunun altını çi-
zerek, Yunanistan içerisin-
deki aktarmalı uçuşlarda
beklediklerinden fazla bek-
lemeyeceklerini kendilerine
anlattık” şeklinde konuştu.

Erciyes, Yunan turistlerin gözde
kayak merkezleri arasında

PTT’den Uluslararası 
E-Ticaret Zirvesi

ANTALYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Posta ve Telgraf Te�kilatı Ano-
nim �irketi (PTT A.�.), faaliyet

alanları arasında önemli bir yere
sahip e-ticaretle ilgili uluslararası

bir konferans düzenleyecek
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Ömrünüz boyunca kat�ks�z
olarak inand���n�z hakikat-
lerin yanl�� oldu�unu ö�-

rendi�inizde ne yapars�n�z? �oka
girmek, korkmak, rezil olmak, dün-
yan�n sonu gelmi� gibi olmak gibi
psikolojik �eylerden bahsetmiyo-
rum.  Yeni gerçekleri kabullenebil-
mek, uçuruma h�zla giderken son
anda geri vitese atabilmek, yan�ld�-
��n�z� söyleyebilecek kadar güçlü ola-
bilmek, daha önce mücadelesini
verdi�iniz gerçek bildi�iniz yanl��lar
yerine as�l gerçekler için mücadele ve-
rebilmek gibi �eyler… Bunlar�n ne ka-
dar�n� yapabilirsiniz? Matematiksel
ifadeyle 180 derece de�il 360 derece
dönebilir misiniz mesela? Baz� ger-
çekleri kabullenmek çok zordur. Ama
as�l zor olan yeni kabul edilen gerçek-
lere adapte olmak ve ona göre ya�aya-
bilmektir. Buna haz�r m�s�n�z?

CEVAP BEKLEYEN 
SORULAR

Ba�kas�n�n fikri, dü�üncesi ve davra-
n���n� kendi ölçüleri ile yoruma tâbi
tuttu�u zaman yan�lmas� kaç�n�lmaz-
d�r. Bilmedi�imiz ya da yanl�� bildi�i-
miz �eyler olabilir. Ön yarg�l� ve
aceleci olmamak gerekiyor. Kim bilir
belki de ölümüne inand���n�z �eyler
do�ru �eyler de�ildir. Kar�� taraf� anla-
maya çal��al�m. �imdi esas meseleye
gelelim. Son günlerde Cumhurba�ka-
n�m�z Say�n Recep Tayyip Erdo�an'a
�üphe duyanlar�n ilginç senaryolar
ürettiklerine �ahit oluyoruz. Bu se-
naryo iddialar�na kar�� benim de soru-
lar�m olacak. Sizlerin sorular� varsa
lütfen gönderin. Buyurun i�te sorular:
1-�srail’e bugüne kadar dünya devlet-
leri içinde aç�k seçik bir �ekilde kafa
tutan (One minute) kim var?
2-Diyelim ki bu bir senaryo, o zaman
�srail’in özür dileyip, tazminat ödedi�i
kaç ülke var?
3-Birle�mi� Milletler çat�s� içinde,
bütün dünya liderlerinin yüzüne baka-
rak  “Dünya Be�ten büyüktür” diyebi-
len, bu sözleri ile BM’nin temeline
adeta atom bombas� koyan kaç lider
var?
4-O kadar Müslüman ülke varken,
Katar’a kar�� ABD ve yanda�lar�n�n
tehdidine asker göndererek cevap
veren kaç ülke var?
5-Arakandaki Müslümanlar�n u�ra-
d��� zulme adeta tek ba��na mücadele
veren ülke kim?
6-Dü�man kazanaca��n� bile bile Milli
ve yerli otomobilin üretimi için start�
vererek araba üreten kartellere kafa
tutan, uzaya ilk Türk uydusunu gönde-
ren, ilk Türk �HA’lar� üreten, ilk Türk
piyade tüfe�ini yapan kim?
7-�stanbul’a Üçüncü büyük havalima-
n�n�n temelini atarken Almanlar�,
Kanal �stanbul ile �ngilizleri k�zd�ran
kim?
8- S-400 füzeleri ile etraf�nda büyük
bir savunma alan� olu�turarak birile-
rini cidden k�zd�ran ülke kim?
9-Bütün bunlar olurken DEA�’�,
PKK’y�, DHKP-C’yi ve son olarak
aç�kça FETO teröristlerini destekle-
yenler, darbe giri�iminin yan�nda
olanlar, PKK’ya silah verenler bir se-
naryo gere�i mi bunu yap�yorlar? As�l
sorulmas� gereken neden böyle bir se-
naryoya ihtiyaç var? Zira burada çok
büyük bir çeli�ki var. E�er Erdo�an
bunlar� ABD ve Bat� ülkeleri ile bir-
likte bir senaryo gere�i yap�yorsa
zaten bu kadar karma��k olaya gerek
kalmaz, bütün anahtarlar� teslim eder

ve keyfine bakard�. de�il mi?
10-On y�l kadar önce baz� muhalifler,
Erdo�an’�n Güneydo�uyu Kürdistan
kurulmas� için verece�ini söylüyor-
lard�. Ancak çok �ükür bugün Ba�ko-
mutan Erdo�an’�n emriyle PKK’ya en
büyük darbeler vuruluyor. Hatta
Misak-� Milli haritas� içinde Musul ve
Kerkük konu�ulmaya ba�land�. Do�ru
mu?
11-Bugün Erdo�an’�n kar��s�nda olsa
da 15 Temmuz darbe giri�imini lanet-
leyen sa�c�s�-solcusu milyonlarca
insan varken, darbeye kalk��anlar
mahkemede aç�kça itiraf etseler de,
�ehitler ve gaziler verdi�imiz ve hatta
bizzat kendisi ve ailesinin suikaste u�-
rayaca�� darbeye,  planl� – kontrollü
darbe senaryosu diyenler yukar�daki
sorulara ne cevap veriyorlar?
12- �üpheci arkada�lar, ABD’nin vize
uygulamas�na, ABD’nin FETO’yu sa-
hiplenip korumas�na, bir zamanlar Zi-
raat Bankas� önündeki T.C. i�areti için
aya�a kalkanlar, T.C.’nin di�er önemli
bankas� Halkbank Genel Müdürü’nün
ABD’de hapis yatmas�na ne diyorlar?
Sevin ya da sevmeyin Amerika’da
T.C. Cumhurba�kan�na sözlü ve fizik-
sel sald�r� yapanlara kar�� gerekeni
yapan Cumhurba�kan� korumalar�na
tutuklama emri verilmesine ne diyor-
lar?
13-NATO’nun en son yapt��� a�a��l�k
hareketi senaryo görenler, NATO
Genel sekreterinin Recep Tayyip Er-
do�an’� arayarak adeta yalvar�rcas�na
özür dilemesini de senaryo mu zanne-
diyorlar?

�ÜPHEDE HAKLISINIZ,
YA�ANANLAR 

�NANILACAK G�B� DE��L

Erdo�an’dan �üphelenebilirsiniz.
Bunda son derece hakl�s�n�z zira bütün
bu ya�ananlar inan�lacak gibi de�il.
Koskoca ABD, Almanya, Belçika,
�sveç, NATO, �srail vs. kar��m�za ale-
nen ç�k�p görünmeyen gizli bir Haçl�
ve Yahudi karmas� bir sava� yap�yor-
lar. �aka gibi.  Birileri senaryo diyebi-
lir ama gerçe�in ta kendisi i�te.  Bu bir
senaryo de�ilse, kabul edin öyleyse,
tarihin çok önemli gerçek bir sayfas�n�
birlikte ya��yoruz. Yukar�da sordu�um
bütün sorular� dü�ünün ve cevaplar�-
n�z� verebiliyorsan�z lütfen bana da
yaz�n. E�er sizin de sorunuz varsa onu
da sorun. Yukar�da da söyledi�im gibi
baz� nas�rla�m�� gerçekleri kabul
etmek zordur. Ama e�er cevap vere-
medi�iniz gerçekleri kabullenmek,
hem erdemliktir hem gerçek bir kurtu-
lu�tur. Lütfen bir kez samimi olun,
matematikçi olarak de�il inand���n�z
ilkeler ad�na 360 derece dönmeniz ge-
rekebilir. Mevzubahis olan ülkemizin
ve bize inanan tüm dostlar�m�z�n men-
faatleridir.  Ya burada ya orada ola-
caks�n�z. Araf’ta olma zaman�
de�ildir. Biz reisle durmak yok yola
devam diyoruz. Allah bizi yanl��lar-
dan ve yanl�� insanlardan uzak tutsun,
do�ru yola eri�tirsin, bu ülke ve tüm
inanlar için hizmet etmeyi vesile k�ls�n
in�allah. ÂM�N.
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rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyinin Boşnak üyesi Bakir
İzetbegovic'in, "ülkesinin Koso-

va'yı tanıyacağını umduğu" yönün-
deki açıklaması, 2008 yılında tek
taraflı bağımsızlığını ilan eden Koso-
va'yı hala kendi toprağı olarak gören
Sırbistan'da tepkiye yol açtı.
www.dunyabulteni.net’in haberine
göre; Boşnak lider, Alman Deutsche
Welle'ye röportajında, Bosna Her-
sek'in Kosova'nın bağımsızlığını ta-
nıyacağını umduğunu ifade
ederken, röportajın bu kısmının Sırp
medyasında "Bosna Hersek Koso-
va'yı tanımalı" olarak servis edilme-
sinin akabinde Sırbistanlı yetkililer
İzetbegovic'e tepki gösterdi. Sırbistan
İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic,
yaşananların ardından Milli Güven-
lik Konseyinin toplanacağını belirte-
rek, İzetbegovic'in Kosova ile ilgili
açıklamasının da ana gündem mad-
desi olacağını söyledi. Stefanovic,
İzetbegovic'in Kosova ile ilgili açıkla-
masının "iyi niyetli olmadığını" ve
"zararlı bir hamle olduğunu" sa-
vundu. Sırbistan hükümetinin Ko-

sova ve Metohiya Ofisi Müdürü
Marko Djuric de Boşnak siyasetçinin
açıklamalarını "skandal" ve "şok
edici" olarak nitelendirdi. Sırp med-
yasına yansıyan farklı yorumlara
İzetbegovic'in basın ofisinden de
tepki geldi. Yapılan açıklamada, Boş-
nak liderin açıklamalarının Sırp
medyasındaki yorumlanışının "si-
yasi sorun teşkil ettiği" belirtildi.

Bosna Hersek'in herhangi bir ülke-
nin bağımsızlığını tanıyabilmesi
adına karar verici mekanizma Devlet
Başkanlığı Konseyi. Boşnak, Hırvat
ve Sırp üyeden oluşan Konseyin,
böyle bir karar alması için üç üyenin
de uzlaşması gerekiyor. İzetbegovic,
söz konusu röportajında, sadece Ko-
sova'nın tanınmasında değil, bu ül-
keyle ilişkilerin iyileştirilmesi ve vize
serbestisi konularında da uzlaşı şartı
gerektiğini hatırlatarak, öncelikli ola-
rak teknik sorunların çözülmesi ve
insanların iletişiminin sağlanmasını
talep edenin de bizzat kendisi oldu-
ğunu vurguladı.

YUNAN�STAN
17 Kasım’ı zor atlattı
Albaylar Cuntas�"na kar�� "17 Kas�m Ö�renci Dire-
ni�i"nin 44. y�l dönümünde ba�kent Atina'da 10
binden fazla ki�i ABD Büyükelçili�ine yürüdü.

AT�NA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan'da "Albaylar
Cuntası" karşıtı gösteri-
lerde çıkan olaylarda

20'den fazla kişi gözaltına
alındı, bir kişi yaralandı. Baş-
kent Atina'da sendikalar, sol
gruplar ve çeşitli öğrenci der-
neklerinin yanı sıra siyasi parti
mensuplarından oluşan yakla-
şık 10 binden fazla kişi, "17
Kasım Öğrenci Direnişi'nin"
sembolü Atina Teknik Üniversi-
tesinden (Politehnio) ABD'nin
Atina Büyükelçiliğine yürüdü.
www.konhaber.com sitesinin
Anadolu Ajansı’na dayanarak
verdiği habere göre; gösteriye
üniformalarıyla bazı asker ve
denizciler de katıldı. ABD kar-
şıtı sloganların atıldığı, ırkçılık
ve faşizm karşıtı pankartların
taşındığı geleneksel yürüyüş,
olaysız sona ererken Teknik
Üniversite çevresindeki sokak-
lar ve Eksarhia semtinde kendi-
lerini "anarşist" olarak
tanımlayan yüzden fazla göste-
rici ile polis arasında arbede ya-

şandı. Bir kişi
bacağına isabet
eden havai fi-
şekle yaralana-
rak hastaneye
kaldırıldı. Çöp
tenekeleri ve
lastiklerle kur-
dukları bariyer-
lerin
arkasından mo-
lotofkokteyli,
havai fişekler
ve taşlarla sal-
dıran gruba
polis göz yaşar-
tıcı gaz ve ses
bombalarıyla
karşılık verdi.
Yunan polisinin
açıklamasına
göre, saatlerce
devam eden olaylarda 20'den
fazla kişi gözaltına alındı. Öte
yandan, ülkenin ikinci büyük
kenti Selanik'teki yürüyüşün ar-
dından Aristotelous Meyda-
nı'nda çıkan olaylara Yunan
çevik kuvvet ekipleri müdaha-
lede bulundu. Yürüyüş öncesi
"Ruvikonas" adlı grubun üye-

leri, Savunma Bakanlığı bahçe-
sine girerek savaş karşıtı bildiri-
ler fırlattı. Olaya ilişkin
herhangi bir gözaltı olmazken
Bakanlık, kusuru olanlarla ilgili
soruşturma başlattı. Diğer yan-
dan Gümülcine’deki protesto
gösterilerinde 40 kişilik bir grup
Türkiye Başkonsolosluğu’na

yürüdü. Caddeyi kapatan polis
göstericilerin Başkonsolosluğa
yaklaşmasına izin vermedi
Yunanistan'da her yıl anılan "17
Kasım Öğrenci Direnişi", 21
Nisan 1967'de askeri darbeyle
yönetime el koyan cuntaya
karşı başlayan halk hareketinin
sembolü kabul ediliyor.

GÜMÜLC�NE/BALKAN
GÜNLÜ�Ü

Yunanistan Başbakanı
Aleksis Tsipras, Gümül-
cine şehrinde düzenlenen

Doğu Makedonya-Trakya Üre-
tim ve Kalkınma Kongresi’nin
kapanışında konuştu. Tsipras,
Batı Trakya Türk toplumu men-
supları için müftüler tarafından
uygulanan İslam hukukunun
kısmen kaldırılacağını ve bu
amaçla önümüzdeki günlerde
bir yasal düzenlemenin hazırla-
nacağını açıkladı. Yunan hükü-
metinin Batı Trakya’daki İslam
hukukunun kısmen kaldırılma-
sına yönelik hayata geçirmeye
planladığı yasal düzenlemeye
göre, müftüler tarafından uygu-
lanan aile ve miras hukukuyla
ilgili şer-i yetkiler ilgili tarafların
tercihine bağlı olacak ve her iki

tarafın da kabul etmesi halinde
bu yetkiler uygulanabilecek. Ta-
rafların hemfikir olmamaları
halinde dava mahkeme tarafın-
dan görülecek. Yeni düzenle-
meyle müftülerin yetkileri

cumhurbaşkanlığı kararname-
siyle belirlenecek olup Batı
Trakya Türk toplumu mensup-
ları arasında miras hukukunun
medeni hukuk normları tarafın-
dan belirlendiği ifade edilecek.

İslam hukukunu tercih edecek
olanların ise bunu noterde ya-
zılı olarak beyan etmeleri gere-
kecek. Bugüne kadar hazırlanan
vasiyetnameler ise normal bir
şekilde uygulanacak. 

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan'da ana muha-
lefet Bulgaristan Sosya-
list Partisi (BSP), Türkiye

ile ortak sınırda yasa dışı yol-
lardan geçişleri engellemek
üzere kurulan tel örgülerin iş-
levsizliğini gösteren belgeselin
aradan iki başbakan yardım-
cısı ve bir bakanın istifasını is-
tedi. BSP, ülkenin güvenliğini
sağlayamadıkları gerekçesiyle
Başbakan Yardımcısı Valeri Si-
meonov, Başbakan Yardımcısı
ve Savunma Bakanı Krasimir
Karakaçanov ile İçişleri Bakanı
Valentin Radev’in istifasını
talep etti. www.dunyabul-
teni.net’e göre; aşırı sağcı Va-
tansever Cephe’yi hükümette
temsil eden Karakaçanov ve

Simeonov ise tel örgülerin işe
yaramadığına ilişkin bir belge-
sel çeken BSP parlamento
grubu sözcüsü Elena Yonçe-
va'ya tepki gösterdi. Karakaça-
nov konuyla ilgili
açıklamasında "Kaçak göçmeni
iki tokatla sınırdan geri yollar-

dım. Kaçak göçmen görünce
elinize sopa alıp onları kovala-
maz mısınız?" dedi. Simeonov
da sosyal medyadaki hesabın-
dan "Aşılamayacak engel yok,
elektrik verseydik tel örgünün
tepesinde yanarak kömür
olmuş Suriyeli çocuklar mı

görmek istiyorsunuz?" ifade-
sini kullandı.

BSP Meclis Grubu Sözcüsü
Yonçeva, Bulgaristan-Türkiye
sınırındaki tel örgü engelinin
düzensiz göçmenleri durdura-
madığına dair belgesel çek-
mişti.
Aynı zamanda deneyimli bir
savaş muhabiri olan Yonçeva,
milletvekili dokunulmazlığını
kullanarak, Bulgaristan-Tür-
kiye sınırındaki 200 kilometre-
lik tel örgünün işlevsizliğini
gösteren "Sınır" adlı belgese-
lini, başkent Sofya’nın Halk
Kültür Sarayı’nda (NDK) tanıt-
mıştı.

Tsipras’tan Bat� Trakya’daki 
müftülere yetki k�s�tlamas�

Bulgaristan’da tel örgü 
krizinde 3 bakan hedefte

S�rbistan’dan Bosna’ya
‘Kosova’y� tan�ma’ ça�r�s�
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KFOR’un komutanı değişti

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Klan Kosova’nın tanıttığı Exit-Poll
sonuçlarına göre  Priştine’de Vet-
vendosje, Mitroviça’da AKR, Ya-

kova’da AAK, Prizren’de PDK, Gilan’da
LDK, Ferizovik’te PDK, Vıçıtırın’da
LDK, Suvareka’da AAK, İstog’da LDK,
Klina’da PDK kazandı.
Exit Poll’un resmi olmayan sonuçlarına
göre Priştine’de Shpend Ahmeti oyların
yüzde 54.68, Arban Abrashi ise yüzde
45.32’sini kazandı.
www.kosovahaber.net sitesine göre;
Prizren’de ikinci tur seçimlerde PDK
adayı Shaqir Totaj galip çıktı. Totaj oyla-
rın yüzde 53’ünü alırken, Vetevendosje
adayı Mytaher Haskuka oyların yüzde
47’sini kazandı. Diğer bir büyük bele-
diye olan Yakova’da  AAK adayı Ardian
Gjini  oyların yüzde 58’ini alırken, Alter-
nativa temsilcisi Mimoza Kusari-Lila ise
yüzde 42’de kaldı. Gilan’da LDK adayı
Lutfi Haziri oyların yüzde 65’i ile seçimi
kazandı. Karşı adayı Vetvendosje’den
Sami Kurteshi ise yüzde 35’te kaldı. Mit-
roviça’ya gelince burada AKR adayı
Agim Bahtiri kazandığı oyların yüzde
52.1 oranıyla birinci oldu. PDK adayı
Valdete İdrizi ise yüzde 47.9’da kaldı. 

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'da 1999'dan bu yana barış ve
istikrarı sağlayan NATO'nun Barış
Misyonu KFOR'da komuta devir

teslim töreni düzenlendi. KFOR'un baş-
kent Priştine'deki ana karargahında dü-
zenlenen törene Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, Başbakan Ramush Haradi-
naj, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Ba-
kanı Behgjet Pacolli, Başbakan Yardımcısı
Enver Hoxhaj'ın yanı sıra çok sayıda dip-
lomat ve yetkili katıldı.
www.haberler.com’a göre; Cumhurbaş-
kanı Thaçi, KFOR'un ülkedeki çalışmala-
rından dolayı duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
Kosovalıların KFOR'a olan yüksek güve-
nine dikkati çeken Thaçi, "KFOR Koso-
va'da sadece barışı korumuyor, aynı
zamanda barışı inşa ediyor. Ülkemizdeki

barışı güçlendirdikçe, tüm Balkanlarda
barış inşa ediyor." dedi. Thaçi, KFOR ve
NATO'nun iş birliği sayesinde Kosova Gü-
venlik Güçlerinin (FSK) bugün tüm vatan-
daşların hizmetinde profesyonel,
multietnik bir güç olduğunu söyledi.
Tümgeneral Fungo ise böyle bir göreve
layık görülmesiden onur duyduğunu
ifade ederek, "Misyonumun sloganı güven
ve özveriydi. Kosova halkının KFOR'a gü-
vendiği gibi KFOR da Kosova halkı için
bağlılığını göstermiştir." diye konuştu.
Yeni komutan Tümgeneral Cuoci ise
KFOR'un 22'nci komutanı olarak ülkedeki
vatandaş ve kurumlarla iş birliği için sabır-
sızlandığını aktardı. Misyonun sloganının
'sürekli bağlılık' olacağını ifade eden
Cuoci, "İstikrar ve demokratikleştirme için
Kosova'nın kurumlarına yardım etmeye
devam edeceğiz. Bu doğrultuda en iyisini
yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığınca (YTB) Koso-
va'nın başkenti Priştine'de,

Türkiye mezunları ile buluşma prog-
ramı düzenlendi.
Programa, Türkiye'nin Priştine Büyük-
elçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye'nin Priz-
ren Başkonsolosu Selen Evcit, Kosova
Demokratik Türk Partisi (KDTP) mil-
letvekili Fikrim Damka, Türkiye Me-
zunları Derneği Başkanı Cengiz
Çesko'nun yanı sıra eğitimlerini Türki-
ye'de tamamlamış çok sayıda kişi ka-

tıldı. YTB Başkan Yardımcısı Sayit
Yusuf, burada yaptığı konuşmada,
Milli Eğitim Bakanlığının 1993 yılından
itibaren büyük öğrenci projesi kapsa-
mındaki çalışmalarda bulunduğunu
hatırlatarak şöyle konuştu: "O dö-
nemde tanıdığım arkadaşların gerek
Makedonya'da gerek Kosova'da, Orta
Asya'da, Balkanlar'ın diğer köşelerinde
her yerde bugün ülkelerinin, toplumla-
rının saygın birer bireyleri olarak ülke-
lerinin kalkınmalarına, ülkelerinin
gelişmesine, toplumlarının kalkınma-
sına ve bulundukları ülkelerde barışın
tesisine verdikleri emeği gördükçe bu

kardeşlerimizin ye-
tişmesinde emeği
olan herkesi şük-
ranla anmak istiyo-
rum."
Yusuf, 25 Kasım'da
İstanbul'da Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
da katılımıyla dünyanın farklı ülkele-
rinden Türkiye'de eğitim görmüş öğ-
rencilerle bir buluşma
gerçekleştireceklerini ifade etti.
www.timetürk.com sitesine göre; Bü-
yükelçi Kılıç da Türkiye ve Kosova ile
iki ülke halkları arasında çok özel ilişki-

ler bulunduğunu dile getirerek "Sizler
her iki ülkeyi iyi bilen, tanıyan, halk-
larla etkileşim içerisinde olmuş, halkla-
rın hissiyatını yaşamış, tanımış bireyler
olarak iki ülke arasındaki ilişkilere in-
sani boyutta, kültür diplomasisi boyu-
tunda, fahri elçilik boyutunda en
büyük katkı sunabilecek insanlarsınız"
dedi.

YTB, Kosova'daki Türkiye 
mezunlarını bulu�turdu
YTB, Kosova'daki Türkiye 
mezunlarını bulu�turdu
YTB, Kosova'daki Türkiye 
mezunlarını bulu�turdu
YTB, Kosova'daki Türkiye 
mezunlarını bulu�turdu
YTB, Kosova'daki Türkiye 
mezunlarını bulu�turdu
YTB, Kosova'daki Türkiye 
mezunlarını bulu�turdu
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Kosova ve Arnavutluk hü-
kümetleri 27 Kasım’da
ortak bir toplantı düzenle-

yerek ekonomi işbirliği yanısıra
Durrës limanında Kosova güm-
rük noktasının açılma ihtimali ko-

nusunu da görüşecekler. Hükü-
met sözcüsü Halil Matoshi ekono-
mik odaklı olan bazı anlaşmaların
onaylanacağı bu toplantının Ar-
navutluk’un Korça şehrinde dü-
zenleneceğini teyit etti. “Kosova
ve Arnavutluk hükümetlerinin
ortak toplantılarının düzenlenme-
sine dair iyi bir gelenek yaratıl-

mıştır ve bunun akabinde iki ülke
hükümetlerinin sıradaki bir diğer
toplantısı Korça şehrinde düzen-
lenecek. Bu toplantıda her iki ül-
kenin işletmelerine kolaylık
sağlayacak bazı anlaşmalar imza-
lanacak. www.kosovahaber.net si-
tesinden alınan bilgilere göre; bu
toplantıda bundan başka gümrük

işlemleriyle meşgul olacak bir
noktanın açılması konusu iki ülke
arasında işbirliğinin yoğunlaştırıl-
ması çabaları arasında ele alına-
cak. Arnavutluk yalnız siyasi
değil ekonomik alanda da imkan-
ları dahilinde mutlaka Kosova’yı
koruyup yardım edecektir.”diye
belirtti Matoshi. 

Arnavutluk’tan
Kosova’ya
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Kosova’da 
yerel seçimler
tamamland�
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Ahmet GÖKSAN

ÇEK�RDEKS�Z
�NC�R

“H�ristiyan bir devlet yaln�z kendi ç�karlar�,
kendi menfaatleri oldu�u zamand�r ki dost
görünebilir. �stedi�ini kopard�ktan sonrada
arkas�n� dönüp uzakla��r. Hala bugün için
yürürlükte olan budur. K�yamete kadar da
böyle olaca��na �üphe yoktur. �slam ülke-
leri, dertlerini ancak kendilerinin ilaç olabi-
leceklerini anlad�klar� gündür ki özgür
ya�ama imkânlar�n� sa�layabilirler” 1977

Dr. Faz�l KÜÇÜK

�spanya’dan önce Irak’�n kuzeyinde ger-
çekle�tirilen referandum Irak’�n derdi
olmaya devam ederken �spanya’n�n Ka-

talan bölgesinde yap�lan referandum da
benzer kaderi payla��yor. �spanyol Hükü-
meti anayasan�n 155. maddesine dayanarak
Katalan Hükümeti’nin yetkilerini ask�ya al-
d���n� aç�klay�p 6 ay içerisinde seçime gi-
dilmesi karar�n� ald�. �lgili madde de “E�er
özerk bir bölge anayasal yükümlülüklerini
ihlal eder ya da �spanya’n�n ç�karlar�n� ciddi
anlamda tehdit edecek davran��lar sergi-
lerse,  Madrid genel ç�karlar�n� korumak
için gerekli önlemleri alabilir” vurgusu ya-
p�l�yor. AB ülkelerinin genelinde ya�a-
makta olan az�nl�klar�n önünün
kesilebilmesi için �spanya’n�n uygulamalar�
bir laboratuar olacakt�r. Bu nedenle Hükü-
met 6 ay içerisinde bölgeyi seçime götürü-
yor. Katalanlar�n al�nan bu karara kar��
tav�rlar�n� sertle�tirmeleri sürpriz olmaya-
cakt�r. Uzun soluklu dü�ünüldü�ünde de
di�er AB üyesi ülkelerin kendi gelecekleri
için �spanyol Hükümetinin karar�na zorunlu
olarak destek veriyorlar. K�sa sürede
olumlu bir sonucu beklememek gerekti�ini
kaydetmek istiyoruz. Bu yönlü geli�meleri
kendi aç�lar�ndan de�erlendirme gere�ini
duyan mendil büyüklü�ündeki ülkenin önde
gidenlerinden D�S�’nin Ba�kan� Bay Ave-
rof Neofidu Katalonya örne�inden yola ç�-
karak K�br�s Türklerini tehdit etmeye
çal���yor. Filelefteros gazetesinin haberine
göre Bay Neofidu “Sadece evimizin içine
bakmaktan vazgeçmeliyiz. Pencereyi aça-
l�m ve dünyada ve bilhassa Avrupa’da ne
oldu�unu izleyelim” diye konu�uyordu. Ka-
talonya da ya�ananlar� K�br�s Türklerinin
ciddi bir �ekilde dikkate almas� gerekti�ini
savunuyor. Eski y�llardaki gibi �ehir devlet-
lerine de de�inen Bay Neofidu, bu tür dev-
letlerin modern dünyada yerinin olmad���n�
söylüyordu. Bu yönlü bir aç�klaman�n kar-
��daki siyasiler aras�nda �l�ml� oldu�u kabul
edilen ki�iden geliyor olmas� ayr�ca da dü-
�ündürücüdür. Yap�lan aç�klamas�ndan
sonra müzakere sürecinin neden havaya
uçuruldu�u kendili�inden ortaya ç�k�yor. 

ONURSUZ ÖNER�

K�br�s Türklerine önerilen bar���n onursuz
bir öneri oldu�u görülüyor. Önerilen bu
onursuz bar���n K�br�s Türkleri taraf�ndan
kabul edilmeyece�inin bilinmesi gerekti�ini
kaydetmek istiyoruz. Akel’in aday� olarak
seçime kat�lmadan önce Londra da düzenle-
nen bir toplant�da konu�an Bay Dimitris
Hristofyas, seçimi kazanmas� halinde “K�b-
r�s Türklerine ne tür haklar vereceksiniz”
sorusuna verdi�i yan�tta “K�br�s Türklerine
uluslararas� hukukta ön görülen en üst dü-
zeyde AZINLIK haklar�n� verece�ini ve bu
yönde çal��aca��n�” söylüyordu. Son aç�kla-
man�n da Bay Hristofyas’�n yakla��m�ndan
farkl� olmad���n� rahatl�kla söylemek olas�-
d�r. Bunun ötesinde Bay Neofidu Kuzey
K�br�s Türk Cumhuriyeti’ni bu aç�klamas�
ile �ehir devletçi�i düzeyine dü�ürmekte bir
sak�ncay� da görmüyor. Erken seçime haz�r-
lanan Kuzey K�br�s Türk Cumhuriye-
ti’ndeki siyasi partilerin eteklerindeki ta�lar�
dökerek Bay Averof Neofidu ya hak etti�i
gerekli yan�t� vereceklerini dü�ünüyoruz.
Seçime gidilirken gerçekle�mesi belki ol-
mayabilir. Buna kar��n seçimden sonra
mutlaka Ulusal bir Konsey’in kurulmas�
yönünde ad�mlar atacaklar� ve atmalar� ge-
rekti�ini yinelemek istiyoruz. Seçimden
sonra önümüzdeki dönemin zorluklarla ge-
çece�i belli olmu�tur. Bu nedenle onurlu bir
bar�� için çal��malar yap�lmas� gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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Bulgaristan ve Güney
K�br�s, denizyolu 
ula��m�nda i�birli�i 
yapacak

Slovenya'da Pahor, yeniden
CUMHURBA�KANI SEÇ�LD�

NATO için Balkanlar önemli

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve üye-
lerinin çoğunluğunu Türklerin oluştur-
duğu Hak ve Özgürlükler Hareketi

(HÖH), meclis oturumlarına katılmayacakla-
rını açıkladı. 240 sandalyeli mecliste BSP'nin
80 milletvekili, HÖH'ün 25 milletvekili bulu-
nuyor. BSP lideri Korneliya Ninova, 2018'de
başlayacak AB dönem başkanlığına dek sa-
dece 3 oturuma katılacaklarını bildirdi. Ni-
nova bu oturumları, 2018 bütçesi, Glavçev’in
istifası ve hükümeti devirmek üzere sunacak-

ları gensoru önergesi ile ilgili görüşme ve oy-
lamalar olarak sıraladı.
Parlamento Başkanı Glavçev, BSP lideri Kor-
neliya Ninova’yı salondan kovmuştu.
www.dunyabulteni.net’e göre; Parlamento
Başkan Yardımcısı Tzveta Karayançeva, ya-
sama organının düşük katılımla da faaliyet
gösterebileceğini söyledi. Karayançeva, ikti-
dardaki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin
Yurttaşlar Partisi (GERB) ve Vatanseverler
Birliği’nin (PF) katılım çoğunluğu sağlayacak-
larını ifade etti. Karayançeva, “Endişemiz
yok, muhalefet istediği gibi davransın. Çalış-
malarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Kom�u’da muhalefetten
MECL�S BOYKOTU

LJUBLJANA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Slovenya'da yapılan cumhurbaş-
kanlığı seçiminin ikinci turunda,
Cumhurbaşkanı Borut Pahor, oy-

ların çoğunluğunu alarak yeniden se-
çildi. Slovenya Devlet Seçim
Komisyonunca (DVK) yapılan açıkla-
mada, oyların yüzde 99,98'lik kısmı-
nın sayıldığı belirtilerek, ikinci tura
kalan iki adaydan Pahor'un oyların
yüzde 52,94'ünü alarak, yüzde 50'lik
barajı geçtiği ve ikinci kez cumhurbaş-

kanı seçildiği ifade edildi. www.dun-
yabulteni.net’e göre; resmi olmayan
ilk sonuçlara göre, diğer aday Kamnik
Belediye Başkanı Marjan Sarec'in oy
oranı ise yüzde 47,06'da kaldı.
Seçimlerde, kayıtlı 1 milyon 716 bin 39
seçmenin yüzde 41,74'ü sandığa gide-
rek oy kullandı.

Pahor, başkent Ljubljana'da yaptığı
açıklamada, kendisi için oy kullanan

herkese teşekkür ederek, "Tüm Slo-
venya halkını temsil edip, onların sesi-
nin duyulması için elimden geleni
yapacağıma söz veriyorum" dedi. Ge-
ride kalan 5 yılın ışığında önümüz-
deki dönemde de bölgede bağlayıcı
projelere odaklanacağını belirten
Pahor, Slovenya siyasetine yardımcı
olmak için hazır bulunacağını kay-
detti. Sarec de cumhurbaşkanlığına
yeniden seçilen Pahor'u kutladı. Ba-
ğımsızlığına 1991'de kavuşan Sloven-
ya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda
bir yapılıyor.
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Vergi mükellefleri-
nin 213 say�l�
VUK’nun 378.

maddesine göre  vergi
mahkemelerinde dava
aç�labilmesi için önce-
likle verginin tarh edil-
mesi veya cezan�n
kesilmesi zorunludur.
Henüz yasan�n öngördü�ü bir
�ekilde bir tarhiyat yap�lmad���
yollarda vergi davas�n�n aç�l-
mas� mümkün görülmemekte-
dir. 
Mükellefler ço�u zaman tarhi-
yat öncesi uzla�maya  varma-
dan  uzla�maya var�lmad���na
ili�kin tutana��n tanzim ve teb-
li� edilmesi üzerine buna göre
ihbarname tebli�i beklenilme-
den hak arama gayesi ile vergi
mahkemesine dava açma yo-
luna gidebilmektedirler. Oy-
saki, vergi mahkemelerinde
dava aç�labilmesi için mutlak
surette ortada  tarh edilmi�
vergi ve bu vergi ve cezaya
ili�kin vergi-ceza ihbarnamele-
rinin  usulüne uygun tebli�i
zorunludur. Zira, 213  say�l�
VUK’nun 378. maddesinde
vergi mahkemesinde dava aç�l-
mas�n�n temel ko�ulu verginin
tarh edilmesidir. Ve akabi-
ninde de tarh edilen i�bu vergi-
nin tebli�inin zorunlulu�u
oldu�u hususudur. Di�er taraf-
tan, 213 say�l� VUK’nun 377.
maddesinde mükelleflerin veya
kendilerine ceza kesilenlerin
vergi mahkemesinde  dava
açabilmeleri için verginin tarh
edilmesi veya cezan�n kesil-
mesi, tadilat ve  takdir komis-
yonu kararlar�n�n  tebli�
edilmi� olmas� gerekmektedir.
Ayn� �ekilde tevkif yoluyla al�-
nan vergilerde  istihkak sahip-
lerine ödemenin yap�lm�� ve
ödemeyi yapan taraf�ndan ver-
ginin kesilmi� olmas� zorunlu-
dur. Bilindi�i üzere, idare
hukukunda  bir idari i�lemin
iptal davas�na konu edilebil-
mesi için idarece  yap�lan i�le-
min fertler aç�s�ndan  hukuka
ayk�r� olmas� ve bu i�lem
yetki, �ekil, sebep, konu ve
maksat yönlerinden hukuka
ayk�r�l�k te�kil etmesi gerek-
mektedir.  Hukuka ayk�r� ol-
mayan veya fertler yönünden
hukuka ayk�r�l�k te�kil etme-
yen idari tasarruflar için iptal
davas�n�n aç�lmas� pek  müm-
kün görülmemektedir.  Ayr�ca
idari kurulu�lar�n kendi merkez
veya ta�ra örgütlerine yollad�k-
lar� iç yaz�lar veya genelgeler
iptal davas�na ilke olarak konu
edilemezler.(Bkz: ALPAS-
LAN Nazl� Gaye, Vergi �hti-
laflar� ile �lgili Makale, Yorum
ve �ncelemeler, Kany�lmaz
Matbaac�l�k, �zmir-2015)

4458 SAYILI YASA

Vergi hukukunda da gerçek
veya tüzel ki�i mükellefler aç�-
s�ndan bir i�lemin veya bir ih-
barnamenin dava konusu
yap�labilmesi için bu ihbarna-
menin mutlak surette mükel-
lefe veya yetkili ki�ilerine
tebli� edilmesi gereklidir.  Mü-
kellefin tesadüfen vergi daire-
sine u�ramas� halinde ve orada
kendisi ile ilgili bir durumu ya
da ihbarnameyi görmesi ha-
linde  bu i�leme kar�� ortada
bir tebligat olmad��� için dava
açmas� da do�al olarak müm-
kün görülmemektedir.  Ya da
mükellef kendisine kar�� yap�-
lan bir i�lemi tebli�e almaks�-
z�n i�itmesi, görmesi veya bir
ba�ka �ekilde ö�renmesi ha-
linde böyle bir durum  dava
aç�lmas� için yeterli de�ildir.
Vergi hukuku uygulamas�nda
vergi yönetimince  tesis edilen
i�lemler ile ilgili olarak VUK
hükümlerine göre ve  4458 sa-
y�l� Gümrük Yasas� ve 6183
say�l� AATUHK hükümlerine
göre düzenlenmektedir.  Bu
yasa hükümlerine göre, vergi-
nin tarh ve  tahakkukuna, itira-
z�n reddine ili�kin i�lemler ile
tahsil edilebilir hale gelen (ke-
sinle�en-tahakkuk eden)  vergi-
nin tahsiline yönelik i�lemler
(ödeme emri, ihtiyati haciz,
haciz vs.) dir.  VUK, ayr�ca,
vergi matrah�n�n tespitine yö-
nelik olarak, takdir komisyon-
lar�nca al�nan kararlar ile
vergileme  hatalar�n�n  düzel-
tilmesi taleplerinin reddi üze-
rine Maliye Bakanl���na
�ikayet ba�vurulmas� üzerine,
bu Bakanl�kça, tesis  olunan i�-
lemleri de, idari davaya konu
edilebilecek i�lemler olarak
saym��t�r(1). Vergi yükümlüsü

aç�s�ndan   dava açma  hakk�-
n�n  do�abilmesi için, beyan
d���  herhangi bir matrah veya
matrah fark� üzerinden ilave
tarhiyat yap�lm�� ve mükellefe
tebli� edilmi� olmas�  gerekir.
Tarhiyat�n ikmalen, re’sen ya
da idarece  yap�lm�� olmas�n�n
önemi yoktur. Yeri gelmi�ken
burada sözü edilen ilave tarhi-
yat�n kavram�n�, yaln�zca
beyan üzerinden yap�lacak tar-
hiyatlara ili�kin olarak dü�ün-
memek gerekir. Çünkü baz�
durumlarda matrah önceden
belli olmas�na ra�men, mükel-
leflerin vergilendirmeye ili�kin
yükümlülüklerini zaman�nda
yerine getirmemeleri nedeniyle
dönem vergisinin tarh edilme-
mesi ya da ilk vergilendirme
döneminde beyan veya belirli
matrahlar üzerinden dönemle-
rinde tahakkukuna  olanak ve-
rilmemesi durumlar�nda da
ilave vergi tarhiyat�  söz ko-
nusu olur(2).  213 say�l� VUK
hükümlerine göre düzeltme ta-
lebi hükümlerine göre �slah
edilecek hatalar�n, Hazine le-
hine ek vergi tarhiyat� sonu-
cunu do�urmas� durumunda,
yap�lacak tarhiyat, mükellefe
“ihbarname” ile tebli� edilir ve
bu tebli�le birlikte mükellefin
dava açma hakk� do�ar. 
VUK’nun 29. maddesine göre
ikmalen, 30. maddesine göre
re’sen yap�lacak tarhiyatlar da
mükelleflerine “ihbarname” ile
tebli� edilmekte ve ihbarname-
nin tebli�i ile dava açma hakk�
ancak  do�abilir.  Ayn� esas,
VUK’nun mük. 30. maddesine
göre ihbarname esas�na göre
yap�lacak tarhiyatlar yani ida-
rece  yap�lan tarhiyatlar  yö-
nünden de ayn� durumlar
geçerlidir. Yüksek mahkeme
Dan��tay’a yans�yan  bir ihti-
lafta;  “Tahakkuk fi�i idarenin
iç i�leyi�i ile ilgili olarak ecri-
misilin takip ve tahsil edilebil-
mesi için vergi dairesini
bilgilendirebilmek  amac�yla
düzenlenen bir belge oldu�un-
dan idari  davaya konu olabile-
cek kesin ve yürütülmesi
zorunlu bir i�lem niteli�inde
görülerek mahkemece  i�in
esas�n�n incelenmesi isabetli
de�ildir.” �eklinde karar veril-
mi�tir(3). Sonuç olarak, dava
aç�lmas� ile ilgili mükelleflerin
veya ceza muhataplar�n�n  ke-
silen ceza ihbarnamesinin teb-
li�i zorunlu olup, tarhiyat
öncesi  uzla�ma komisyonlar�
taraf�ndan  uzla�maya var�lma-
d���na ili�kin tutana��n  vergi
dairesine intikali üzerine  vergi
dairesi taraf�ndan vergi ve ceza
ihbarnamelerinin tanzim ve
tebli�inden sonra ancak dava
aç�lmas� söz konusu olabile-
cektir.  Ancak, Dan��tay tara-
f�ndan verilen bir kararda,
uzla�man�n temin edilemedi-
�ine ili�kin olarak mükellefe
veya ceza muhatab�na yap�lan
yaz�l� bildirimin dava konusu
yap�labilece�i �eklinde yüksek
mahkeme taraf�ndan karar ve-
rilmi�tir(4). 

CANDAN Turgut, Aç�klamal�
�dari yarg�lama Usul Kanunu,
2. Bask�, Maliye ve Hukuk Ya-
y�nlar�, s. 216
KIZILOT �ükrü, “Vergi Da-
vas� Açma Hakk�n�n Do�mas�-
I”, Hürses, 18.12.1998, s.7
Dn�. 6. D. nin, 06.02.1996
tarih ve E:1995/3104-
K:1996/610 say�l� karar�, (Da-
n��tay Dergisi, Say�:92, 1997,
s.504); Benzer �ekilde görü�
bildiren Maliye Bakanl��� i�le-
minin dava konusu edilemeye-
ce�ine ili�kin olarak bkz. Dn�.
7. D. nin, 19.02.1974 tarih ve
E:1973/614-K:1974/352 say�l�
karar�, (Dn�. 7. D. nin, 1.C.,
s.564); Buna kar��l�k, vergi
dairesinin yükümlünün vergi
borcunun miktar�n� bildiren i�-
lemin dava konusu edilebilece-
�ine ili�kin olarak bkz. Dn�. 4.
D.nin, 06.10.1997 tarih ve
E:1996/5234-K:1997/2887 sa-
y�l� karar�, (Dan��tay Dergisi,
Say�:95, 1998, s.268)
Dn�. 4. D.nin, 16.10.1986 gün
ve E:1986/5182-K:1986/3057
say�l� karar�, (Dan��tay Dergisi,
Say�:66-67, s.213)

Nazlı Gaye ALPASLAN

TARH�YAT ÖNCES� 
UZLA�MAYA 

VARILMAMASI VE
DAVA AÇMA 

HAKKI

‘ ’Balkanlar’ın 650 bin nüfuslu küçük ülkesi Karada� (Montenegro), Türk
yatırımcılar için hızla cazibe merkezi haline geliyor. Dünya jet sosyetesinin

vazgeçilmez e�lence mekanı Monte Carlo’nun tahtına göz koyan Karada�,
Tosyalı, Do�u�, Global ve Merit gibi dev Türk �irketleri için ‘bölgesel üs’

oldu. Bazı Türk �irketleri de yeni yatırım kararı aldı.

PODGOR�TSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Son yıllarda uluslararası yatırımcı
için bir cazibe merkezine dönüş-
meye başlayan Balkanlar’ın
küçük ülkesi, 650 bin nüfuslu Ka-
radağ, Türk yatırımcının da en
gözde adreslerinden biri haline
geldi. Son birkaç yılda Tosyalı,
Doğuş, Global ve Merit gibi dev
Türk şirketlerinin yatırım yaptığı
Karadağ, yeni dönemde de inşaat
ve turizm alanında Türk şirketle-
rinin radarında. Karadağ, dünya-
nın en küçük devletlerinden biri.
Balkanlar’da 625 bin nüfusu ve 13
bin 812 km2’lik yüzölçümü ile
ekonomisinin her geçen yıl dün-
yaya daha fazla açan Karadağ’ın
serbest pazar ekonomisine geçiş
süreci halen devam ediyor.

Dünya Bankası’nın hazırladığı ve
189 ülkedeki yatırım ortamının el-
verişliliğini ölçen “Doing Business
2016” raporunda Karadağ 46’ıncı
sırada yer alıyor. Bu yükselişin ar-
dında, hem Karadağ’ın AB paza-
rına yakınlığının hem de
uluslararası yatırımcılara dönük
teşviklerin büyük etkisi var. Tüke-
tici ile serbest ticareti sağlayan AB,
Orta Avrupa Serbest Ticaret An-
laşması (CEFTA), Avrupa Serbest
Ticaret Birliği (EFTA), Rusya ve
Türkiye’nin de içinde olduğu pek
çok ülke ve ülke grubuyla ticaret
anlaşmaları bulunan Karadağ, bu
yönüyle nüfus bakımından çok
küçük olmasına rağmen top-
lamda 800 milyonluk bir pazara
erişim olanağı sağlıyor. Kara-
dağ’daki en önemli yabancı yatı-
rımcıların başında Körfez
sermayesi ve Rusya geliyor. Katar,
Dubai ve Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nin AVM ve otel yatırımlarının
toplam tutarı 1 milyar doları aşı-

yor. Son dönemde Azerbaycan
sermayesi de ülkedeki turizm fır-
satlarını araştırıyor.

Türkiye ile Karadağ arasındaki
dış ticaret hacmi ise yaklaşık 45
milyon dolar seviyesinde. Bunun
yaklaşık 35 milyon dolarını Türki-
ye’nin bu ülkeye ihracatı oluştu-
ruyor. Türkiye’nin Karadağ’a
ihracatında elektrik-elektronik,
hazır giyim ve yaş meyve sebze
öne çıkıyor. Son beş yıllık dış tica-
ret verilerine bakıldığında, iki
ülke arasındaki ticarette mesafe
kat edildiğini söylemek zor.
2011’de 41,5 milyon dolar olan
toplam ticaret hacmi, 2015 so-
nunda ancak 46 milyon dolara
çıktı. Buna karşın dış ticarette ya-
kalanamayan iş hacmi, doğrudan
yatırımlarda her geçen yıl daha
da artıyor.

Türk yatırımcılar, bu küçük ülke-
nin pek çok yerinde büyük yatı-
rımlara imza atıyor. Karadağ’ın
başkenti Podgorica ve en önemli
turizm merkezi olan Budva kent-
leri, Türk yatırımcıların yatırım-
ları ile büyüyor. 2014’te
demir-çelik üreticisi Zelijezara AD
Niksic’i satın alarak Karadağ’a
giriş yapan Tosyalı Holding, 2016
sonuna tamamlayacağı moderni-
zasyon çalışmaları sonucu baş-
kent Podgorica’daki fabrikadan
yıllık 200 milyon Euro’luk ciroya
ulaşmayı hedefliyor. Global
Liman İşletmeleri, Karadağ’ın tatil
cenneti Bar’da bulunan Adria Li-
mam’mn kargo terminalini işleten
ve otuz yıllık imtiyazı elinden bu-
lunduran Container Terminal and
General Cargo JSC-Bar adlı şirke-
tin yüzde 64.5’ini satın alarak ül-
keye giriş yapan Türk
şirketlerden bir diğeri. Adria Li-

manı, Belgrad-Bar demiryolu ve
karayolu trafik ağı ile olan enteg-
rasyonu nedeniyle bölgedeki in-
termodal taşımacılık zincirinde
çok önemli bir bağlantı noktası.

Hırvatistan ve Yunanistan’da
sahip olduğu 10 marinanın ardın-
dan geçen yıl Karadağ’ın Budva
kentindeki Dukley Marina’yı
bünyesine katan Doğuş Holding
iştiraki D-Marin de ülkedeki
büyük Türk yatırımcılarından
biri. Tivat Uluslararası Havaa-
lanı’na 25 dakika uzaklıktaki
Dukley Marina, bölgedeki yat tu-
rizmi ve eğlence sektörü açısın-
dan merkez noktalardan biri
haline gelmiş durumda.
Karadağ’ın giderek gelişen casino
sektöründeki fırsatları gören
Merit Group, şu anda Karadağ
eğlence sektörünün en önemli ak-
törlerinin başında geliyor. Başkent
Podgorica’daki tek casino olan
Casino Montenegro ve Bud-
va’daki Casino Avala’nın ardın-
dan James Bond filmleri ile
dünyaca ün kazanan Casino Ro-
yal’i de bünyesine katan Net Hol-
ding iştiraki Merit, Karadağ’da
uzun vadeli yatırım planlayan
Türk şirketlerden bir diğeri.

Karadağ’daki ilk Türk yatırımcıla-
rından olan Gintaş Şirketler
Grubu daülkedeki en büyük
AVM’lerden olan Mall of Podgo-
risa ve Ramada Business Otel’in
müteahhitliğinden sonra işletme-
ciliğini de yürütüyor. Gintaş, ül-

kede 30 milyon Euro’luk yeni bir
inşaat yatırımına start verdi. Fi-
nans sektöründe de Türk yatırım-
ları artıyor. Ziraat Bankası kısa
süre önce ülkede faaliyete geçen
ilk Türk bankası olarak hizmet
vermeye başladı. Borsa Istanbul
ise Karadağ Borsası’nın hisseleri-
nin yüzde 24,38’ini satın alarak,
ülkedeki büyük yabancı yatırım-
cılardan biri haline geldi. Dış Eko-
nomik Ilişki-ler Kurulu (DElK)
Türkiye-Karadağ Iş Konseyi Baş-
kanı Necip Naci Doğru, Türkiye-
Karadağ arasında imzalanan
Ekonomik işbirliği Protokolü, Ser-
best Ticaret Anlaşması gibi anlaş-
maların Türk yatırımcılara önemli
avantajlar sağladığını vurguluyor.

THY’nin başkent Podgoritsa’ya İs-
tanbul’dan haftanın 7 günü 11
sefer yaptığını dile getiren Doğru,
“Karadağ’da turizm, orman sa-
nayi, bankacılık, marina, spa tesis-
leri, plaj, otel yatırımları ve kayak
merkezleri alanında büyük fırsat-
lar var. Türk yatırımcıların mut-
laka bu ihaleleri takip etmeleri ve
değerlendirmelerini öneriyoruz”
diyor. Karadağ eğlence sektörü-
nün en büyük yatırımcılarından
olan Net Holding Genel Koordina-
törü Hande Tibuk ise Balkanlar’da
yıldızı her geçen gün parlayan Ka-
radağ’ı kendilerine bölgesel üs ola-
rak seçtiklerini söylüyor.
“Karadağ’ı hızla yükselen, çok de-
ğerli bir turizm destinasyonu ola-
rak görüyoruz” diyen Tibuk,
ülkede yeni otel ve casino yatırım-
larına da açık olduklarını kaydedi-
yor. Tibuk, Karadağ’ın Türk
yatırımcılar tarafından ilgi görme-
sinin gelecek açısından umut ver-
diğini belirterek, “Yatırımlarda

sağlanan kolaylıklar ve sunduğu
yüksek büyüme potansiyeli tüm
yatırımcıların gözünde Karadağ’ı
çekici bir hale getiriyor. Şu an önü-
müzdeki tablo sadece başlangıç,
çok daha büyük yatırımların yolda
olacağından hiç şüphe duymuyo-
ruz” diye konuşuyor.

650 bin nüfuslu KARADAĞ
Türk yatırımcının gözdesi

www.balkankulubu.com
sitesinden alınmı�tır….
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27 Mart 2017 tarihinde Meclis’te onaylanan
bir yasa var. Cumhurba�kan�n�n bir kez
geri gönderdi�i bir yasa.

Cumhurba�kan�n�n YÖDAK’�n yetkilerinin
zay�flat�lmas� gibi bir zafiyet gördü�ü için red-
detti�ini okumu�tum. Umar�m reddetme gerek-
çesi yasadaki anomaliyi anlamas�ndand�r. Zira
yasay� bugüne kadar tek anlayan ç�kmam��. S�k�
durun anlat�yorum. Eminim bugüne kadar böyle
garabet yasa görmediniz. Dünyan�n hiçbir yerin-
de böyle “bir ad�m sonras� hesaplanmayan bir
yasa” yap�lmad�. Ad�, “Kuzey K�br�s Türk
Cumhuriyeti Yüksekö�retim De�i�iklik
Yasas�.” Amac� özetle, KKTC yüksekö�retimi-
ne kalite getirmek, üniversiteleri ticari kurum
olmaktan ç�karmak, her önüne gelenin üniversi-
te açmas�n�n önünü t�kamak. Eskiden bakan�n
iki duda�� aras�nda olan izin yetkisi yeni yasayla
Meclis’e verilmi�. Buraya kadar her�ey normal
ve anla��l�r. Anormallik, üniversite kurman�n
zorla�t�r�lmas� ad�na ortaya koyan süreçle ba�l�-
yor. �imdi, yasa yap�c�lar�n dahi bilmedi�i bu
anormalli�i özetleyerek anlatal�m; Siz üniversite
kurmak için ba�vurdu�unuzda, önce KKTC’de
bir �irket kurman�z isteniyor. Yerli hisse yüzde
51’in alt�ndaysa 100 bin dolar� yat�rmadan pro-
sedür ba�lam�yor. (Bu sadece �irket kurmak
için.) Sonras�nda yeni yasaya göre, asgari ücre-
tin 5000 kat� nakit para yat�r�lmas� gerekiyor.
Bu da a�a�� yukar� 10 milyon TL’ye tekabül
ediyor. 100 bin Dolar� �irketler Mukayyitli�i
(�irketi kurmak için), 10 milyon TL’nin yat�r�l-
mas�n� da E�itim Bakanl��� talep ediyor.(Ön
izin de�erlendirmesine sokmak için.) Bu arada
üniversitenin kurulaca�� arazinin kiralanmas�
veya sat�n almas� gerekiyor. Kira kontrat� en az
10 y�ll�k olacak. Ve bu 10 y�ll�k kira kontrat�n�
maliyede tasdik ettirmeniz ve kira kontrat� ver-
gisini de pe�in ödemeniz laz�m.  Bu da birkaç
yüz bin TL tutuyor, kira bedeline orant�l� olarak.
Ald���n�z veya kiralad���n�z arsan�n en az 30
dönüm –ve fazlas�- olmas� da bir ba�ka �art.
Kiralamak çok da ucuza mal olmad��� için mil-
yon sterlinler vererek topra�� almak daha ak�lc�
geliyor, 4-5 milyon sterlin veriyor, al�yorsunuz.
Tapu harc� yüzde 6 oldu�u için KDV’si ve
di�er ilave vergilerle birlikte 4 yüz bin Sterlini
a�an bir de tapu harc� ödüyorsunuz. Sonras�nda
mimari ön projelerin çizimleri isteniyor sizden.
Bunun maliyeti yakla��k 500-600 bin TL tuta-
r�nda. Art�, iki fakülte ve 6 bölüm açman�z �art�
konuldu�u için bir profesör, bir doçent ve bir de
yard�mc� doçenti istihdam edip, bu isimleri
beyan etmeniz gerekiyor. Bu isimler YÖK kura-
l�na göre ba�ka bir yerde çal��amayaca�� için,
ortada ne izin ne üniversite varken, maa�lar�n�
ödüyorsunuz. 

BE� YILLIK STRATEJ�K PLAN

En az be� y�ll�k stratejik plan haz�rl�yorsunuz.
Bu planda ö�renci say�n�z, bu say�n�n öngörülen
art���, binalar�n nas�l, hangi sistemde yap�laca��
gibi detayl� çal��malar yer al�yor. Bunlar�n
haz�rlanmas� 7 ki�ilik ekiple en az 10 gün.
Tüm bu çal��malar� yapt�ktan sonra
De�erlendirme Kuruluna girmeye hak kazan�-
yorsunuz. Bu kurulda E�itim Bakanl���’n�n,
YÖDAK’�n, Devlet Planlama Te�kilat�n�n,
�çi�leri Bakanl���’n�n ve Maliye Bakanl���’n�n
birer üyesi var. Bu üyeler sizin kendilerine ver-
di�iniz binlerce sayfal�k projeyi, mali durumu-
nuzu, stratejik plan�n�z� inceliyor, ona göre
olumlu ya da olumsuz görü� beyan ediyor.  Siz,
özkaynaklar�n�zla yapaca��n�z ve dünyan�n her-
hangi bir yerinde kap�lar�n sonuna kadar aç�la-
ca�� bu yat�r�m�n de�erlendirme kurulundan
zahmetsizce geçece�ini dü�ünüyorsunuz ama
yan�l�yorsunuz. De�erlendirme Kurulu her
nedense (!) öyle hemen toplanam�yor. Allah’�n
i�i, üyeler belirlenen tarihte teker teker hasta
oluyor. Dört-be� derken hastal�k kotas� tamam-
lan�yor, bahaneler tükeniyor ve De�erlendirme
Kurulu toplan�yor. Olumsuz görü� belirtecekler
ama bulmak zor. Topu Meclis’e atacaklar�ndan,
olumlu görü� beyan ediyorlar. Bitmiyor. Önce
Bakanlar Kurulu’na, sonra Meclis’e gidiyor,
Meclis komiteye havale ediyor, bu sefer de
komite toplanam�yor ne hikmetse! Hikaye uzun,
Türk filmlerine konu olacak entrikalar dönüyor
ama i�in acayipli�i yasada. Yasa size “topra��
al, plan�n� çiz, ö�retim görevlilerini istihdam et,
bana sun” diyor ama bunlar� yapt�ktan sonra
izin ç�kmad��� takdirde, al�nan bu topra��n,
yap�lan milyonlarca TL harcaman�n, kaybedilen
zaman�n kim taraf�ndan tazmin edilece�ini söy-
lemiyor. Ayr�ca üniversite kurma ba�vurular�n�n
Meclise havale edilmesi, yani siyasile�tirilmesi,
bir ba�ka garabet. UBP/DP taraf�ndan gelen
yasan�n CTP/TDP’ce, CTP/TDP taraf�ndan
gelen yasan�n UBP ve DP’ce kabul edilmesi
zor. Zira partiler, neyin geldi�ine de�il, kim
taraf�ndan geldi�ine bak�yor. Gülsek mi, a�lasak
m� bilemiyoruz. Dü�ünün siz kendi özkaynakla-
r�n�zla –KKTC’deki üniversitelerin yüzde 90’�
devletin tahsis etti�i arsalar üzerine kuruludur-
100 milyonlar� a�acak bir yat�r�m yapmak için
ba�vuru yapacaks�n�z, yeni yasan�n öngördü�ü
gibi tek ekonomik faaliyetiniz üniversite sektörü
olacak, yasalar öyle emrediyor diye 5 milyon
sterlin topra�a vereceksiniz, birileri kollar�n�
uzatarak sizin i�inizi çe�itli yollardan engelleye-
cek ve siz de bu zarar�n�z�n üzerine so�uk su
içeceksiniz! Kimse kusura bakmas�n ama bu
devlet bir ad�m ötesini dü�ünmeden yapt���,
“kimse KKTC’de yat�r�m yapmaya heveslen-
mesin” temal� bu yasayla gelen ma�duriyeti taz-
min edecek, hukuk devletiyse etmek zorunda.
Meclis’teki hukukçulara da bu konuda büyük
görev dü�üyor. 

HUKUKSUZ 
YASALAR 
ÜLKES�

Halit HAB�PO�LU

BATI TRAKYA 
TÜRKLER�, TÜRK�YE’N�N

YUNAN�STAN’A 
EMAN�T�D�R!

Ülkemiz Yunanistan’da son dönemde bize,
yani Bat� Trakya Türklerine yönelik d��-
lay�c� ve dü�manca bir tutum sergileni-

yor. Bat� Trakya Türk toplumuna yönelik gözda-
�� ve y�ld�rma stratejisinin bir parças� olarak tem-
silcilerimizin çe�itli gerekçeler ile ifadeye ça�r�la-
rak haklar�nda aç�lan davalar�n yan� s�ra son
dönemde Yunan Meclisi’nde Bat� Trakya
Türkleri hakk�nda siyasi partilerin �rkç� boyuta
varan aç�klamalar� kar��s�nda donup kald�k. Daha
önce ismini hiç duymad���m�z örgütlerin temsil-
cilerimizin foto�raflar� ile birlikte onlar� aç�kça
hedef gösteren �rkç� ve �iddet dolu aç�klamalar�y-
la Bat� Trakya Türk toplumu aç�k hedef haline
getiriliyor. Toplumunda üst kesiminden tabana
do�ru yay�lan nefret �üphesiz ki her düzeyde
etkisini hissettiriyor. Son olarak Dimetoka Devlet
Hastanesi’nde görevli bir doktor yüksek ate�
sebebiyle hastaneye giden dernek ba�kan�n�n
e�ini muayene etmeyip hastay� hastaneden
kovdu. Ak�l al�r gibi de�il, söz konusu Bat�
Trakya Türk toplumu olunca toplumun bir kesi-
mi ak�l tutulmas� ya�ay�p tüm insani ve ahlak
kurallar�n� hiçe sayarak bu ülkenin namuslu,
dürüst vatanda�lar� olan Bat� Trakya Türk toplu-
muna adeta nefret kusuyor! Bat� Trakya Türk
toplumuna yönelik bask� ve nefret ortam�n�n art��
gösterdi�i bu dönemde anavatan�m�z Türkiye,
Bat� Trakya Türk toplumunun en üst karar alma
organ� Bat� Trakya Türk Az�nl��� Dan��ma
Kurulu(BTTADK) Ba�kan� ve Gümülcine
Seçilmi� Müftümüz �brahim �erif ba�kanl���nda-
ki heyeti Ankara’da a��rlad�. 

ANKARA Z�YARET�

Dan��ma Kurulu’muz Ankara’da anavatan�m�z�n
Ba�bakan� Binali Y�ld�r�m, Bat� Trakyal� hem-
�ehrimiz Ba�bakan Yard�mc�s� Hakan
Çavu�o�lu, D��i�leri Bakan� Mevlüt Çavu�o�lu
ve Diyanet ��leri Ba�kan� Ali Erba� ile
Ankara’da görü�tü. Ayr�ca Dan��ma Kurulu’muz
Yurtd��� Türkler ve Akraba Topluluklar
Ba�kanl���’n� ziyaret ederek Ba�kan Yard�mc�s�
Sayit Yusuf ile de görü�tüler.
Dan��ma Kurulu’muzun Ankara ziyareti, anava-
tan�m�z Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkemiz
Yunanistan ile 1923’te Lozan Antla�mas� ile
“az�nl�k” olarak Yunanistan’a emanet edilen Bat�
Trakya Türkleri’ne anavatan�m�z�n daima sahip
ç�kt���n�n aç�k göstergesiydi. Anavatan�m�z bir
kez daha yetim olmad���m�z� bizlere gösterdi,
emanet b�rak�ld���m�z bu topraklarda yaln�z
olmad���m�z� bir kez daha hissettik. Dan��ma
Kurulu’muzun Ankara ziyaretinin hemen akabin-
de geçmi�teki siyasi bask� ve ekonomik zorluklar
nedeniyle ailesiyle anavatana göç etmi� Bat�
Trakya’m�z�n Delinasufköyünden olan T.C.
Ba�bakan Yard�mc�s� ve AK Parti Bursa
Milletvekili Hakan Çavu�o�lu Atina’ya hareket
etti.
“Yunanistan’da do�mu� büyümü� bir Ba�bakan
Yard�mc�s� olarak bunun avantaj�yla iki ülkenin
kom�uluk ili�kilerini geli�tirmek üzere bir gayret
gösterece�iz” diyen Çavu�o�lu, Atina’da
D��i�leri Bakan� Nikos Kocias, bir �stanbul
Rumu olan E�itim Bakan� Kostas Gavro�lu ve
Ba�bakan Yard�mc�s� Yannis Dragasakis ile gör-
ü�tü. Gavro�lu ile olan görü�mesi sonras�nda
Çavu�o�lu, “Benim Bat� Trakya Müslüman Türk
az�nl���n�n mensubu olmam, Gavro�lu’nun da
�stanbullu Rum az�nl�k mensubu olmas�n�n, az�n-
l�klar�n beklentileri ve taleplerine ili�kin uzun
süredir devam eden ve kronik hale gelen sorunla-
r�n çözümü için bir f�rsat oldu�unu dü�ünüyo-
rum” diyerek Bat� Trakya Türk toplumuna sahip
ç�kt�. Ard�ndan Ba�bakan Yard�mc�s� Bat�
Trakya’ya geçerek Gümülcine ve �skeçe’de Bat�
Trakya Türk toplumu temsilcileri ile görü�tü,
Ketenlik ve �ahin köyünde Bat� Trakya
Türklerine seslendi. Çavu�o�lu do�up büyüdü�ü
köy olan Delinasufköyü de ziyaret ederek burada
soyda�lar�m�zla görü�tü. Ziyareti s�ras�nda anava-
tan�m�z Türkiye’nin Bat� Trakya Müslüman Türk
Az�nl���’n�n her zaman yan�nda oldu�unu ve her
daim yan�nda olaca��n� her konu�mas�nda vurgu-
layan Ba�bakan Yard�mc�s�, Türkiye’nin bizleri
asla yaln�z hissettirmeyece�ini, bizleri hiçbir
zaman yaln�z b�rakmayaca��n� söyledi.
Çavu�o�lu’nun Misak-� Milli s�n�rlar� d���nda
kalarak 1923 Lozan Antla�mas� ile Yunanistan’a
emanet edilen Bat� Trakya Müslüman Türk top-
lumu ile ilgili sözleri ülkemiz Yunanistan’a
mesaj niteli�indeydi. 
Zira Ba�bakan Yard�mc�s� her ortamda Bat�
Trakya Türklerinin anavatan Türkiye’nin
Yunanistan’daki emaneti oldu�unu belirterek her
zaman ve her ko�ulda anavatan�m�z�n bu emane-
tine sahip ç�kaca��n� dile getirdi. 
Bir ba�ka ifade ile Bat� Trakya’da ya�ayan
Müslüman Türkler, Yunan vatanda�lar� olduklar�
kadar ayn� zamanda “Türk”, anavatan�m�z da biz
Bat� Trakya Türklerinin bu anlamda garantörü
oldu, olmaya da devam edecek. 
Bu noktada �unu aç�kça belirtmek isterim ki
ülkemizi yönetenlerin Bat� Trakya Türk toplumu-
na yönelik tüm gözda�� ve y�ld�rma çabalar� i�e
yaramayacak. 
Bu ülkede yüzy�llard�r ya��yoruz, evet, Lozan
Antla�mas� ile Yunanistan’a emanet edildik, ama
anatavan�m�z�n deste�i hep bizimle, bu böyle
olmaya devam edecek. Hiçbir zaman yaln�z de�i-
liz, yaln�z olmayaca��z da. Bu nedenle ülkemizin
tek tarafl� giri�imler ile Bat� Trakya Türk toplu-
munun e�itim ve din özerkli�ini ortadan kald�r-
ma çabalar� varl���m�z� yok etmeye yetmeyecek. 
Buna ne biz müsaade ederiz, ne de anavatan�m�z!
Geçmi�te de böyle oldu, gelecekte de böyle ola-
cak! Aksini dü�ünenler büyük bir yan�lsaman�n
içindeler! Bu böyle biline!

Şanlıurfa ile Saraybosna 
KARDEŞ ŞEHİR OLDU
Avrupa’n�n tek Müslüman ülkesi Bosna Hersek’in ba�kenti olan

Saraybosna ile �anl�urfa’n�n karde� �ehir olmas� yönündeki
önerge �anl�urfa Büyük�ehir Belediyesi Meclisinde kabul edildi
�ANLIURFA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek kurucu lideri merhum
Aliya İzzetbegoviç'in oğlu Bosna
Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi

Üyesi Bakir İzzetbegoviç'in Şanlıurfa ziyare-
ti sırasında gündeme gelen Şanlıurfa ile
Saraybosna'nın kardeş şehir olması konusu
Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis
gündemine alındı. Strateji Geliştirme ve Dış
İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından havale
edilen önerge meclise sunularak oylandı.
www.haberler.com sitesinden alınan bilgile-
re göre: Ekim ayı içerisinde Bosna Hersek
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Bakir
İzzetbegoviç'in Büyükşehir Belediye
Başkanı Nihat Çiftçi, Meclis Başkan Vekili
Nihat Kılıç ve meclis üyeleri ile yaptığı
görüşme sırasında Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna ile Şanlıurfa'nın kardeş şehir
olması gündeme gelmişti. Başkan Nihat
Çiftçi de konunun Kasım ayında düzenle-
necek olan Büyükşehir Belediye Meclisinde
gündeme alınacağını söylemişti. 

S�M�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan'ın farklı bölgele-
rinde yaşanan sel felaketi
Marmaris'in komşusu Simi

adasını da vurdu. Hortum ve şid-
detli yağışın etkili olduğu turistik
Simi kasabasının Belediye Başkanı
Eleftherios Papakalodoukas'ı ziya-
ret eden Marmaris Belediye
Başkanı Ali Acar, yakın dostu olan
meslektaşına Türk halkı adına
geçmiş olsun dileklerini iletti.

www.haberler.com’a göre; metre-
kareye 200 kg/saat yağışın düştü-
ğü Simi'nin sokaklarını birlikte
gezen komşu başkanlar felaketin
izlerini temizleme çalışmalarını
inceledi. Yaz aylarında özellikle
Türk turistlerin uğrak yeri olan
adanın dik yamaçlarından gelen
kuvvetli akıntının kıyı bandına
verdiği büyük zararı gören Ali
Acar, bu konuda Marmaris'in
sorunu nasıl çözdüğünü açıkladı.
Acar, iklim değişikliğinin Akdeniz

kıyısındaki her ülke için gelecek
yıllarda daha büyük sorun olaca-
ğını Papakalodoukas'a anlattı ve
bu sorun karşısında bölge beledi-
yeleri olarak ortak çözümler üre-
tilmesi gerektiğinin de altını çizdi.
Felaketleri yerinde inceleyerek ile-
riki yıllara hazırlıklı olmanın her
belediye için zorunlu olduğu
görüşünde birleşen iki başkan, zor
günlerde dayanışmanın önemine
de dikkat çekti. Yunan başkan,
"Öncelikle bu özel ziyaret için
gönülden teşekkür ediyorum. İyi
günlerde burayı herkes ziyaret
eder. Ama önemli olan bu felaket
gününde bir dostu görmek çok
anlamlı. Komşu Marmaris'ten,
hem de yılların dostu ve deneyim-
li bir belediye başkanını görmek
acımızı dindiriyor. Böyle bir yağış
karşısında yapacak çok birşey
yoktu. Tayfun, yağmur ve golf
topu büyüklüğündeki dolu yağışı
3 saat içinde tüm şehri su altında
bıraktı. Bugüne kadar böyle bir
felaket yaşamadık. Umarız bir
daha olmaz" diye konuştu.

Ba�kan Acar’dan sel felaketi 
ya�ayan S�M�’YE Z�YARET

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Bosna Sancak Derneği
(İBSD) Sosyal Projelere imza
atmaya devam ediyor. İzmir’de

ki hemşeri dernekleri arasında en
aktif olanlardan birisi olan İBSD
Dernek üyesi kadınlara yönelik ver-
diği eğitim programlarına bir yeni-
sini daha ekledi. Dernek binasında
eğitimine başlanan ‘Kadın Sağlığı
Eğitim Programı’ İzmir Büyükşehir
Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirili-
yor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile

İzmir Bosna Sancak Derneği’nin
işbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye
Aile Planlaması Vakfı (TAPV)
programı olan kadına
yönelik,  ‘Kadın
Sağlığı Eğitim
Programı’ eği-
tim programı
hakkında İzmir
Büyükşehir
Belediyesi
Kadın
Çalışmaları Şube
Müdürlüğü Eğitmeni
Melek Sarıoğlu şunları söy-

ledi; “13 hafta sürecek eğitimin ana
konusu Kadının genel sağlığı,

Yaşam kalitesini yükseltmeyi
sağlık sorunları ile risk-

leri ortadan kaldır-
maya, Ruhsal ola-

rak güvenli ve
kaliteli yaşam
sunuyor.
Kadının kaliteli
yaşamının

önünü açan, bil-
gilendiren, farkın-

dalık yaratan bir
program.” 

�zmir Büyük�ehir Belediyesi ve �zmir Bosna
Sancak Derne�i’nden KADINLARA E��T�M

YALOVA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yalova Belediyesi,
Yunanistan'ın Selanik şehrinde
düzenlenen 33. Uluslararası

Philoxenia Turizm Fuarı'na katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Türkiye'nin tanıtılması amacıyla 128
metrekarelik alanda stant kurdu.
Yunanistan'ın Selanik şehrinde
düzenlenen 33. Uluslararası
Philoxenia Turizm Fuarı'na katılan
Yalova Belediyesi de stanttaki yerini
aldı. Düzenlenen fuarda Yalova
Belediyesi'ni; Özel Kalem Müdürü

Özlem Salman, Mali Hizmetler
Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Hakan İlaslan temsil etti.
www.haberler.com’a göre; fuarda
ziyaretçilere, Yalova'nın doğa güzel-
likleri ile gezilip görülebilecek yerle-
rinin tanıtımına ilişkin broşür ve
kitapçıklar dağıtıldı ve lokum ikra-
mında da bulunuldu. Selanik
Başkonsolosu Okan ile birebir görü-
şen temsilciler, kendisine Yalova
Belediye Başkanı Vefa Salman adına
Yürüyen Köşk maketini ve Başkan
Salman'ın 'Yaptıklarım Yazdıklarım'
adlı kitabını takdim ettiler. 

Yalova Belediyesi, Selanik Turizm Fuar�’nda
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Kıbrıs Rum tarafında yapılacak olan
Cumhurbaşkanlığı seçimleri Anasta-
siadis’in aklını başından almış anlaşı-

lan. Alkolik olması nedeniyle kafası alkolsüz
çalışmadığı için Kıbrıs müzakerelerinin nasıl
sonuçlanması gerektiği ve Kıbrıs’ın geleceği
konusunda ütopik düşünceleri, fikirleri var.
Avrupa Birliği’nde (AB) “Üniter Savunma
Birliği” kurulması hedefine yönelik ilk adım,
Daimi Yapısal İşbirliği’ne (PESCO) katılıma
dair “Ortak Beyan”ın imzalanmasıyla hafta
başında Brüksel’de atıldı. Bu Ortak Beyan’a
AB üyesi 23 ülke imzasını attı. Öncelik Kıbrıs
Rum Yönetiminde ve Yunanistan’da oldu.
Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan, nefes bile
almadan anında bu işbirliğine katılımı imza-
ladılar. Gerekçeleri de, güya Üniter Savunma
Birliği yürürlüğe girdiği vakit, BM Güvenlik
Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarih ve 186 sayılı
kararı ile Kıbrıs’ta meşru yapı olarak kabul
devletin, yani Kıbrıs Rum Yönetiminin, 1960
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına göre (EK I)
Garantörlerin müdahale hakları ile (Madde
4) ve aynı Anayasadaki Garantiler ve İttifak
Anlaşmasına gerek kalmayacağı. Kıbrıs Rum
Yönetimi ve Yunanistan’ın iddialarına göre
adadaki meşru devletin bundan böyle garan-
törü Avrupa Birliği olacak(mış) ve adanın
güvenliği de Avrupa Birleşik Kuvvetleri tara-
fından sağlanacak(mış.) Bu nedenle de artık
Türkiye’nin garantörlüğüne ve adadaki Türk
askerine gerek kalmayacak(mış.) Rumların
ve Yunanlıların hayal güçleri o denli zengin
ve pembe ki,  daha şimdiden “PESCO’ya ka-
tılımımız, Güvenlik ve Garantiler konusunda
Ankara’ya karşı elimize büyük bir koz
verdi” demeğe başladılar. Devamla da “Kıb-
rıs’ın güvenliğinin Türk askeri tarafından ga-
ranti edilmesi talebi yok edildi. Adanın
güvenliği, içinde bizimde yer aldığımız AB
Ordusu tarafından olacak” iddiasında bulu-
nup, zil takıp oynuyorlar.  

BULANIK KAFALAR

Sanırım kafaları biraz bulanık olduğundan,
belki de biraz da alkolün etkisiyle, Avrupa
Birliği’nin savunma planlamasında birincil
rolün, Türkiye’nin de içinde en büyük 2.
Ordu olarak yer aldığı NATO’da olduğunu
unutmuşlar veya hiç akıllarına gelmemiş.
Belki de böylesi bir gerçeğin akıllarına gel-
memesi daha iyi olur düşüncesi ile yok farz
etmişler NATO’da Türkiye’nin varlığını ve
rolünü. Hiçbir zaman ve hiçbir koşulda Tür-
kiye’nin, bir asır önce Girit’te, “Avrupa
Büyük Devletlerinin” Girit’te yaşayan Türk
halkının hayatının, malının, mülkünün ve
geleceğinin garantisini sağlayacakları taah-
hüttü ile Girit’ten Türk askerinin çekilmesi
ve müşterek Avrupa Birliği Ordusunun
Girit’e ayak basması sonrasında on binlerce
Giritli Türk’ün katliamı ile sonuçlanan tu-
zağa bir kez daha düşmeyeceğini unutmuşa
benziyorlar. Rumların ve Yunanlılar bu pes-
pembe hayaline,  KKTC’nin 34’üncü kuruluş
kutlamaları çerçevesinde Dr. Fazıl Küçük
Bulvarı’nda düzenlenen törende konuşma
yapan Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yar-
dımcısı Recep Akdağ, gereken yanıtı verdi.
Akdağ’ın törende “Crans Montana’daki gö-
rüşmelerin, Rum Yunan ikilisinin uzlaşmaz
ve gerçeklerden uzak tutumu sebebiyle so-
nuçsuz kalmasının ardından, 2008 yılında
başlayan müzakere süreci sona ermiştir. Bu
durum Rum tarafının adadaki yönetimi, Kıb-
rıs Türkleri ile paylaşmaya niyetinin olmadı-
ğını bir kez daha göstermiştir. Rum tarafı
arkasına aldığı Avrupa Birliği’nin yandaş tu-
tumlarıyla şımarık bir çocuk gibi davran-
mayı artık bırakmalıdır” sözleri, artık
müzakereler sayfasının önemini kaybettiğini,
sürdürülse bile kerhen olacağını ve Kıbrıs
konusunun başka bir kulvara girmek üzere
olduğunu ortaya koymakta.

ED�RNE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

�SKEÇE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’daki Batı Trakya Türk
toplumunun seçtiği İskeçe Fazi-
letli Müftüsü Ahmet Mete ve Gök-

çepınar köyü imamı Erkan Azizoğlu
“makam gaspı” suçlamasıyla yargılan-
dıkları davada 7’şer ay hapis cezasına
çarptırılırken ceza 3 yıl süreyle ertelendi.

Geçen yıl askerlik görevini yaptığı sırada
hayatını kaybeden Batı Trakya Türk top-
lumu mensubu Ahmet Katunlu’nun Batı
Trakya’daki Gökçepınar köyünde yapı-
lan ve Yunan devleti tarafından atanmış
müftünün de bulunduğu cenaze töre-
ninden sonra İskeçe savcısı, “makam
gaspı” ve “tayinli müftünün görevini
yapmasına engel olma” iddiasıyla

Müftü Mete ve imam Azizoğlu aley-
hinde re’sen suç duyurusunda bulun-
muştu. 13 Kasım 2017 tarihinde Selanik
Tek Hakimli Ceza Mahkemesi’nde görü-
len dava sonucunda Müftü Mete ve
imam Azizoğlu 7’şer ay hapis cezası
aldı. Cezalar 3 yıl süreyle ertelenirken
Müftü Mete ve imam Azizoğlu mahke-
menin verdiği karara itiraz ederek bir

üst mahkemeye başvurdu. Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Baş-
kanı Halit Habiboğlu, “Ortada kanuna
aykırı ve cezai müeyyideyi gerektirecek
bir durum yokken mahkemenin verdiği
hapis cezası tamamen siyasi nitelikte bir
karardır ve biz Batı Trakya Türklerinin
seçtiği müftümüzü yıldırma amacını ta-
şımaktadır” dedi.

Avrupa Birli�i Bakanlı�ı tarafından desteklenen, Bulgaristan ve Ke�an ilçe-
sinin Çamlıca köyü muhtarlı�ı i� birli�iyle hayata geçirilen "Ressamın Yolu"
projesi kapsamında, Çamlıca'da "Kültür ve Sanat Festivali" gerçekle�tirildi.

Türk-Bulgar "Kültür 
ve Sanat Festivali"

BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
(BTSO) bünyesinde faaliyet
gösteren Bursa Tasarım ve

Teknoloji Geliştirme Merkezi
(BUTGEM), Bosna Hersekli öğren-
cilere mesleki eğitim vermeye baş-
ladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı tarafından 2015 yılında
hazırlanan insani gelişme rapo-
runda örnek kurum olarak göste-
rilen BUTGEM, UNDP ile
ortaklaşa gerçekleştirdiği proje
dahilinde Bursa'ya gelen 15 Bosna
Hersekli öğrenciye CNC operatör-
lüğü eğitim veriyor. 2 Ocağa
kadar devam edecek olan 480 sa-
atlik eğitim programı sonunda
sertifikalarını alacak öğrenciler,
ülkelerinde otomotiv ve makine
sektörlerinde istihdam edilecek.
www.haberler.com’a göre; BTSO
Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin
Gülener, UNDP ile ortaklaşa ger-

çekleştirdikleri proje kapsamında
da Bosnalı gençleri ağırladıklarını
belirtti. Yaşları 18 ile 30 arasında
değişen 15 öğrenciye eğitim vere-
ceklerini dile getiren Gülener,
"UNDP ile ortak projeleri-
mizi sürdürüyoruz.
Bosna'dan gelen ilk
grubumuza eği-
tim vermeye
başladık. Etap
etap planladı-
ğımız bu pro-
jede, yeni
eğitim prog-
ramlarımız
da olacak.
Bizler için
özel bir önemi
bulunan Bal-
kan coğrafyası-
nın gelişimi
adına böyle bir
projede yer almaktan
da ayrıca memnuniyet
duyuyoruz" ifadelerini kul-

landı.
BUTGEM'in eğitim programına
katılan öğrenciler de Bursa'da bu-
lunmaktan memnun olduklarını
belirttiler. Meslek edinmek adına

programda yer alan işsiz genç-
lerin yanında halihazırda

çalışan ve mesleklerini
geliştirmek adına eği-

timlere katılan isim-
ler de yer alıyor. Bu
isimlerden biri
olan Mirza Lalic,
BUTGEM eğitim-
lerinden yararla-
nabilmek için
Bursa'ya geldi-
ğini söyledi. Bir
diğer kursiyer

Hasan Basic ise,
BUTGEM'in şartla-

rının çok iyi oldu-
ğunu ve henüz

programın başında ol-
malarına rağmen çok şey

öğrendiğini kaydetti.

�skeçe Faziletli Müftüsü Ahmet
Mete’ye 7 AY HAP�S CEZASI

BUTGEM’den Bosnalı gençlere
MESLEKÎ E��T�M DESTE��

S�NOP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sinop Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü
Menderes Dümen ve KYK yurtla-
rında kalan bir grup öğrenci, Sinop’ta

faaliyet gösteren Mübadele ve Balkan
Halkları Derneği’ne ziyarette bulundu.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen
ziyarette, KYK Müdürü Dümen ziyaret
amaçlarının Sinop’taki Sivil Toplum Kuru-
luşları’nı üniversiteli gençlere tanıtmak,
derneklerin yapmış oldukları sanatsal,
kültürel ve sosyal etkinlikler ve faaliyetler
hakkında bilgilendirmek olduğunu ifade
etti. Sinop Mübadele ve Balkan Halkları
Derneği’ne yapılan ziyarette Dernek Baş-
kanı Kenan Aral, mübadelenin neden,
nasıl ve ne şartlarda yapıldığını anlattı,
amaçlarının dernek olarak kültürlerini ya-
şatmak ve gelecek nesillere aktarmak ol-
duğunu belirterek ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade etti ve çeşitli ikramlar-
dan sonra ziyaret sona erdi.

Sinop KYK ‘dan 
mübadillere ziyaret
Sinop KYK ‘dan 
mübadillere ziyaret
Sinop KYK ‘dan 
mübadillere ziyaret
Sinop KYK ‘dan 
mübadillere ziyaret
Sinop KYK ‘dan 
mübadillere ziyaret
Sinop KYK ‘dan 
mübadillere ziyaret

Erdo�an DO�U

B�ZDEN 
SELAM 

GÖTÜR BE NA�M

Bugün bir yan�m hep eksikti Göçmen �ehri Bur-
sa’da…

Bu �ehir bo�mazd� beni bu kadar…
Akl�m hep �stanbul’da. Gelemedim be Naim…
En son Yunan rakibin öpüyordu, ay y�ld�zl� tabutunu.
Sen ne büyük bir adamd�n, bir Yunan öpüyordu ay
y�ld�zl� tabutunu…
Herkes oradayd�, bu ne kalabal�kt�?
Çok içim ac�d�, gelemedim be Naim…
Bir STK’ m�z payla�m��, çok ho�uma gitti. ” Selam
söyle Bebek Türkan’ a, Ay�e annemize” diyordu
sana…
Sen kald�rd�kça okkalar�; sessiz çi�li�imizi duydu bu
dünya…
Sen kald�rd�kça okkalar�; demirden perde olan devlet
y�k�ld�…
Sen kald�rd�kça okkalar�; Ay�e �nge, Yusuf Aga, Se-
bile Nine içindeki gücü gördü…
Sen �ampiyon olurken, bu millet özgürlü�e ad�m at�-
yordu…
Sen kald�rd�kça okkalar�, üzerimizde ki yük kalk�-
yordu…
Hadi selam söyle bizden;
Nuri Turgut’a, Türkan Bebek’e
Selam söyle, Mehmet Karahüseyin’e…
Selam söyle, Remzi Keser abimize, Saatçi Ömer
Efendio�lu’na…
Selam söyle, Mehmet Emin’e, Ay�e Mollahasan’ a…
Hadi selam söyle tüm �ehitlerimize…
Biraz zor günler geçiriyoruz be Naim…
Yok yok bölünmüyoruz, sadece biraz zor günler geçi-
riyoruz…
Bugün gördük ki, yine hep beraberiz…
Farkl� dü�ünüyoruz, farkl� konu�uyoruz, farkl� ya��-
yoruz ama söyle Onlara; bir daha Shalamanov olma-
yaca��z, Adamov olmayaca��z…
Seninle gördük ki; biz Mestanli’ da yine do�ar, okka-
lari yine kald�r�r�z…
Söyle Onlara; biz Türk’üz
” Biz bir ölür, bin do�ar�z”
www.edogu.wordpress.com 
sitesinden al�nm��t�r…



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 09

20 Kas�m 2017
Pazartesi 9Ara�t�rma

100 milyar doları aşan boyutuyla
küresel bir sektör haline gelen
yurtdışı eğitim ülkelerin önemli

gelir kaynaklarından biri oluyor. Ame-
rika ve İngiltere'nin domine ettiği sek-
töre Türk öğrenciler de hatırı sayılır
meblağlar bırakıyor. Sadece Amerikan
üniversitelerine yılda 700 milyon dolar
ve üzeri katkı sağlayan Türk öğrenciler
son dönemdeki çeşitli gelişmeler neti-
cesinde yurtdışı eğitim rotalarını farklı
yönlere çeviriyor. Dolar ve Euro'nun
TL karşısında değer kazanması, Ame-
rikan ve İngiliz eğitim kurumlarının
yüksek fiyatları, Amerika ile yaşanan
vize krizi… gibi sebepler nedeniyle ai-
leler ve gençler farklı rotalar aramaya
başladı. Türkiye'deki bu arayışı fark
eden Bosna Hersek ‘bu yarışta biz de
varız' dedi. Bosna Hersek Amerikan
Üniversitesi; yüksek kalitedeki eğitimi,
benimsediği Amerikan eğitim sistemi,
Amerika-Avrupa ve Türkiye'de tanı-
nan diplomaları ve dijitalleştirdiği eği-
tim sistemi ile öğrenciler için cazip bir
alternatif oluyor.
Ortak bir geçmişe, köklü
kültür ve inanç bağla-
rına, benzer yaşam
tarzına ve gele-
neklere sahip
olduğumuz
Bosna Her-
sek aileler
için de güve-
nilir adresler-
den bir tanesi
oluyor. Avru-
pa'da bulunan,
Müslüman ağırlıklı nü-
fusa sahip tek ülke olan Bosna
Hersek diğer Avrupa ülkelerinden bu
özelliği ile ayrılıyor. Çocuğunun kültü-
rel değerlerinden, dini inançlarından,
geleneklerinden ayrı kalıp, asimile ol-
masından endişe duyan aileler için
Bosna Hersek Avrupa'nın göbeğinde
bulunmaz bir adres oluyor.

Bosna Hersek; ailelerin kültürel ve
inançsal endişelerini gidererek çocuk-
larının alacağı eğitimin kalitesine
odaklanmasını sağlıyor. Aileler için
doğru bir alternatif olan Bosna Her-
sek'te dünyada geçerliliği olan, kaliteli
ve modern bir eğitim sunan Bosna
Hersek Amerikan Üniversitesi
(AUBIH) ön plana çıkıyor… Bosna
Hersek'te eğitim ile ilgili açıklamalarda
bulunan Bosna Hersek Amerikan Üni-
versitesi (AUBIH) Yönetim Kurulu
Başkanı Denis Prcic; üniversitelerinin
verdiği yüksek kaliteli, modern ve diji-
tal dünyaya adapte sistemlerinin altını
çizdi. Dünya ile rekabet edebilir kali-
tede eğitim vermenin öncelik sıralama-
larında birinci olduğunu söylen Prcic;
“Bosna Hersek Amerikan Üniversite-
si'ni 2005 yılında kurarken eğitim kali-
tesinin dünya ile rekabet edebilir

düzeyde olmasını benimseyerek yola
çıktık. Bir ülkenin gelişebilmesi için
gençlerinin yüksek kalitede eğitim al-
ması şart. Biz de hem kendi
gençlerimiz hem de
kardeşlik bağla-
rına sahip
olduğu-
muz
Türki-
ye'nin
gençle-
rinin
dünya
milletle-
riyle yarı-
şır seviyede
eğitim almasını
istiyoruz. Bu sebeple
üniversitemizin önceliği ve vaz-
geçilmezi verdiğimiz yüksek kalitede
eğitimdir” dedi. Avrupa'daki sayılı di-
jitalleşmiş üniversitelerden olan ve
kurduğu eşsiz sistem ile öğrencilere in-
ternet üzerinden de ulaşabilen Bosna
Hersek Amerikan Üniversitesi; bu sis-

tem ile öğrencilere kolaylık
sağlarken, eğitim kalite-

sinin kontrolünü de
elinde tutuyor.

Profesörler tara-
fından verilen
tüm derslerin
görüntülü
kayıt altına alı-

narak, öğrenci
otomasyon sis-

temine yüklendiği
sistemde her şey diji-

tal… Basılı kitaplara,
deftere ve hatta kaleme bile ih-

tiyaç duymayan öğrencilerin sadece
derse odaklanması ve geliştirilen sis-
tem üzerinden dersleri takip etmesi
yeterli… Sınavların bile bu sistem üze-
rinden yapıldığı üniversitede öğrenci-
nin dersi kaçırması, profesörün
anlattığı bir konuyu unutması, sınav-
lara hazırlanmak için kaynak bulama-
ması mümkün değil. Öğrenci tek bir
tık ile sınavlarına çalışması için ihtiyacı
olan tüm kaynağa ulaşabiliyor.

Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi
öğrencilere sınav sistemine göre bölüm
seçtirmiyor. Türkiye'deki üniversiteye
giriş sınavından başarılı olan her öğ-
renci Bosna Hersek Amerikan Üniver-
sitesine başvurabiliyor. Öğrenci aldığı
1 yıllık hazırlık programının ardından,
yaptığı araştırmalar neticesinde hangi
bölümde okumak istediğine karar
verip, seçimini yapıyor. Bu sayede öğ-
renci kendi istediği bölümden mezun
olduktan sonra istediği meslekte ça-
lışma imkanı buluyor.
Üniversitenin 3 ve 4. Sınıflarında zo-
runlu olarak yaptırılan stajlar öğrenci-
lerin kariyer odaklı bir sistemde eğitim
almasını sağlıyor. Öğrenci okuldan

mezun olduğunda sadece teorik bil-
giye değil aynı zamanda pratiğe de
sahip oluyor. Staj döneminde stajını

kendisi ayarlayamayan öğrenciye
destek üniversiteden geli-

yor. Üniversite öğrenci-
lere Bosna'nın

saygın şirketle-
rinde staj ayarlı-
yor.
En önemli nok-
talardan bir ta-
nesi ise öğrenci
AUBIH üniver-

sitesinden ana
dil seviyesinde İn-

gilizce öğrenmeden
mezun olamıyor. Öğren-

cinin üniversiteden mezun
olabilmesi için TOEFL sınavlarında
yüksek puan alarak başarılı olması ge-
rekiyor.

Bir çocuğun yurtdışında eğitim alabil-
mesi için çocuğun isteği ve başarısı
kadar ailenin de aklındaki soru işaret-
lerini çözmesi gerekiyor. Yüksek kali-
tede eğitim haricinde aileler için en
önemli noktalardan bir tanesi de çocu-
ğun gideceği ülkenin Türkiye'ye olan
uzaklığı ve kültürel yakınlığı… Aileler
için bu 2 unsur, tüm karar sürecini et-
kileyen kırılma noktası oluyor… Bosna
Hersek'te eğitim almanın ayrıcalıkla-
rına ve ailelerinin hassasiyetlerine de-
ğinen Bosna Hersek Amerikan
Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı
Denis Prcic “Üniversite olarak öğrenci-
lerimize sunduğumuz
yüksek kalitedeki
eğitimin yanı
sıra konum
olarak da
öğrenciler
için
cazip bir
alernati-
fiz… Bil-
diğiniz
gibi ha-
yatta kimi
acil durumlar
meydana gelebili-
yor. Bazı durumlarda
öğrencilerin ailelerinin yanında
olması gerekebiliyor. Bosna Türkiye'ye
sadece 1.5 saat uzaklıkta konumuyla
aileler ve gençler için cazip bir alterna-
tif oluyor. Normal şartlar altında bir
öğrenci sınıflardan uzak kaldığı bu dö-
nemde derslerinden geri kalma ris-
kiyle karşılaşıyor. Fakat bizim
üniversitemizde bu durumun telafisi
mevcut. Üniversitemizin dijitalleştiril-
miş, kendine has eğitimi sistemi öğren-
cilere dersleri aktif olarak takip etme
fırsatı sunuyor. Sınıflarda verilen eğiti-
min kayda alınması ve bunun üniver-
sitenin sistemine yüklenmesi
sayesinde öğrenci istediği an, istediği
yerden online olarak dersleri izleyebi-

liyor. Bu öğrenci için de aileler için de
çok büyük bir veli nimet… Aileler ço-
cuklarını özlediklerinde ya da her-
hangi bir acil durum nedeniyle
öğrencilerin Türkiye'ye dönmesi ge-
rektiğinde kat etmeleri gereke yol sa-
dece 1.5 saat uzunluğunda…” dedi.

Birbirine çok yakın kültürlere sahip iki
ülke arasındaki iş birliklerinin artırıl-
ması gerektiğini söyleyen Prcic; “Biz
Bosnalılar Avrupa'da Os-
manlı'dan arta kalan
tek popülasyo-
nuz… Biz ortak
kültürlere,
dini inanç-
lara ve gele-
neklere sahip
halklarız. Bu
sebeple birbi-
rimizle kültü-
rel ve ticari
olarak daha fazla et-
kileşim içerisinde bulun-
malıyız. Yurtdışı eğitim sektörü
dediğimiz konu tüm dünyada 100 Mil-
yar Dolarlık büyüklüğe ulaşmış du-
rumda… Türk öğrenciler de yurtdışını
sıklıkla tercih ediyorlar. Bosna Hersek
olarak köklü bir eğitim geçmişine
sahip ve eğitime yatırım yapan bir ül-
keyiz. Ve bu sektörün bir eğitim turiz-
mine dönülmesini arzu ediyoruz.
Karşılıklı olarak değişim yaptığımız
öğrenciler ile iki ülke arasında etkile-

şimi artırabiliriz. Her bir öğ-
renci ülkesine

döndüğünde, eğitim
aldığı ülkenin

adeta eğitim el-
çisi olacaktır”
dedi. Türkiye
ile güçlü
bağlara
sahip olma-

nın Bosna
Hersek için

büyük mutluluk
olduğunu dile geti-

ren Prcic, ‘Biz bu bağ-
ların ticari ve kültürel

alanlara da yayılmasını istiyoruz. Eği-
tim de bu noktada cazip alanlardan bir
tanesi… Birbirimize sürekli olarak et
alıp-satmaktansa, kültürel bağlarımızı
kuvvetlendireceğimiz ve gençlerimizin
dünyada sesini duyurabilmesini sağla-
yacak eğitime neden yönelmeyelim?
Eğer iki ülke arasındaki eğitim ala-
nında iş birliklerini artırabilirsek gücü-
müze güç katabiliriz. Türkiye'den 100
bin öğrencinin Türkiye'de eğitim al-
maya gönderildiğini düşünelim… Bu
her iki ülke için de büyük kazanım
sağlar. Değerli Türk hükümetinin bu
noktada Bosna Hersek'te eğitime dair
vereceği bir destek bizler için mutluluk
yaratan gelişmeler yaratır” dedi.

Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi
(AUBIH) Bosna Hersek'te Amerikan
Sisteminde eğitim veren tek üniversite
olma özelliğini taşıyor. Amerikan üni-
versiteleri ile birebir, organik bağlara
sahip olan ve Amerikan eğitim yetkili-
leri tarafından denetlenen üniversite;
ABD, Avrupa ve Türkiye'de
tanınan/denkliği olan diplomalara
sahip… Amerika ile olan bu bağlar sa-
yesinde AUBIH'de okuyan öğrenciler
eğitim hayatlarının bir dönemini
ABD'de geçirebiliyorlar. Dünyanın sa-

yılı üniversitelerinin tanıdığı
bir okul olan AUBIH'te

okuyan bir öğrenci
üniversite son sı-

nıfta dünyanın en
saygın üniversi-
telerinden birine
transfer progra-
mıyla geçiş ya-

pabiliyor. Ve bu
okulda bir yıllık

eğitimi tamamlayan
öğrenci hem gittiği

dünya çapında üniversitenin
hem de AUBIH'in diplomasına sahip
oluyor. Yani öğrenci düşük meblağlarla
çift diploma alabiliyor.
Bu konuyu bir örnekle açıklamak gere-
kirse; ilk 3 yılını AUBIH'te okuyan öğ-
renci son yılında Amerika'da bulunan
dünyanın en iyileri sıralamasındaki
üniversitelere başvurabiliyor. 3 yıl bo-
yunca AUBIH'e çok cazip ücretler öde-
yen öğrenci sadece son yılında markalı
üniversitenin yüksek ücretini karşılıyor.
Seçtiği marka üniversitede 1 yıl eğitim
alan öğrenci bu üniversiteden diploma
almaya hak kazanıyor. Böylece akıllıca
bir yol izleyerek hem paradan tasarruf
ediliyor hem kaliteli eğitim alınıyor
hem de dünyanın sayılı üniversitelerin-
den çift diplomaya sahip olunuyor.

YÖK tarafından tanınan 2011 yılında ta-
nınan, ABD ve Avrupa'da geçerli diplo-
maya sahip olan AUBIH, sadece Türk
öğrencilere özel burslar da sağlıyor.
Yüzde 40'a varan burs imkanlarına
sahip olan AUBIH, gelecek sene açacağı
yeni bölümlerle Türk öğrencinin ilgisini
çekmeyi amaçlıyor.
Prcic, ailelere “Dünyanın en markalı
koşu ayakkabısını almak çocuğunuzu
dünyanın en hızlı koşucusu yapmaz ya
da en marka elbiseleri alıp, giydiği-
nizde dünyanın en güzel insanı olmaz-
sınız. Bu yüzden akıllıca seçimler yapın.
Sadece adı olduğu için yüksek fiyatlı ül-
kelerde ve üniversitelerde paranızı har-
camayın. Çocuğunuz transfer
programları ile çift diploma alma im-
kanı bulabiliyorken, yıllarca bu üniver-
sitelere uçuk meblağlar ödeyerek
bütçenizi zorlamayın” diyerek seslendi.

100B�NBOSNA HERSEK  
TÜRK ÖĞRENCİYİ BEKLİYOR

‘ ’Yurtdı�ında üniversite e�itimi almak isteyenler için bir alternatif de Bosna Hersek.
Türkiye'ye yakın bir kültüre sahip aynı zamanda güvenli bir ülke olma özelli�ine

sahip ülkede, Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi, 100 bin Türk ö�renciyi bekliyor.

www.sözcü.com.tr 
adresinden alınmı�tır….
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Lojistik sektörü Balkanlar’daki 
ayr�mc� geçi� ücretlerinden kurtuldu

Makedonya'da 
Türk Hareket
Partisi’nin yeni 
lideri Enes �brahim
ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya'nın Türk kökenli
Milletvekili Enes İbrahim, Türk
Hareket Partisinin (THP) 3.

Olağan Kurultayı'nda partinin yeni genel
başkanı oldu. Başkenti Üsküp'te düzenle-
nen kurultaya, Türkiye’nin Üsküp
Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, AK Parti
Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker,
Makedonya İçişleri Bakanı Oliver
Spasovski, Yerel Yönetim Bakanı Suhejl
Fazliu, Makedonya devlet bakanları,
Azerbaycan Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı Bedrettin Guliyev, belediye
başkanları, ülke ve yurt dışından parti
temsilcileri, delegeler ve yetkilileri ile
diğer davetliler katıldı. Kurultayda, kayıtlı
314 delegeden 298'i oy kullandı. Seçimlere
tek aday olarak giren İbrahim, oy birliğiy-
le THP'nin yeni genel başkanı seçildi.
İbrahim, yaptığı konuşmada, hedeflerinin
Türkleri Makedonya'da saygın ve hak
ettikleri konuma getirmek olduğunu ifade
ederek, partisinin kendisine verdiği des-
tekten dolayı onurlu hissettiğini belirtti.
www.dunyabulteni.net’e göre; verilen
desteği kötüye kullanmayacağı sözünü
veren İbrahim, "Artık Makedonya
Türkleri fikir birliğine ulaşacaktır. Artık
Makedonya Türkleri ortak noktalarda
hareket edecektir. Bizlere bu fırsatı tanı-
yan, daha doğrusu Makedonya Türk siya-
setinde, Türk Hareket Partisi’nde de genç
nesil siyasetçilere, yeni enerjilere sahip
çıkan ve her fırsatta destek veren Genel
Başkanı'mız Adnan Kahil'e de teşekkürle-
rimi borç bilirim." dedi.

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ulusoy RoRo
İşletmelerinin, UN
RoRo işletmelerine satı-

şının Rekabet Kurulu tarafın-
dan onaylanmamasını değer-
lendiren UND Başkanı Çetin
Nuhoğlu, "Geçtiğimiz hafta
Adalet Divanı tarafından
Macaristan, Bulgaristan,
Romanya ve Yunanistan'da
taşımacılarımızdan alınan
ayrımcı geçiş ücretlerinin
hukuksuz ve haksız olduğuna
karar verilmesi bizleri çok
mutlu etti" dedi. Uluslararası
Nakliyeciler Derneği (UND)
Başkanı Çetin Nuhoğlu,
Ulusoy RoRo İşletmelerinin,
UN RoRo işletmelerine satışı-
nın Rekabet Kurulu tarafından
onaylanmamasını değerlendir-

di. Nuhoğlu, "AB ülkelerinde
ayrımcı karayolu geçiş ücretle-
ri ile mücadele eden sektörü-
müz, Avrupa taşımalarında
karayoluna alternatif olan
RORO hizmetlerinde bu satın
almanın sonucunda rekabetsiz
bir pazar oluşmasından endişe
etmekteydi. Rekabet Kurulu
Kararı ile bu ihtimal ortadan
kalktı" dedi.
www.haberler.com sitesine
göre; Adalet Divanı tarafından
Macaristan, Bulgaristan,
Romanya ve Yunanistan'da
taşımacılardan alınan ayrımcı
geçiş ücretlerinin hukuksuz ve
haksız olduğuna karar veril-
mesinin çok mutlu ettiğini
belirten Nuhoğlu,
"Uygulamanın başlaması ile
Batı'ya karayolu ile ulaşma
maliyetlerimiz düşecek bu da
doğal olarak karayoluna alter-

natif olan RoRo fiyatlarının
düşmesini sağlayacaktır" diye
konuştu. Güzergahlarda yaşa-
nan zorluklara işaret eden
Nuhoğlu, "Daha kısa olan bir
karayolu güzergahı dururken
araçları daha uzun bir deniz
güzergahından ve karayoluna
göre çok daha yavaş olan gemi
ile taşımak zaten normal bir
durum değildir. Bilindiği
üzere, Türkiye'den İtalya'ya
RoRo taşımacılığı 1993 yılında
Yugoslavya iç savaşı sebebiyle
Türk araçlarının Avrupa'ya
ulaşımının zorlaşması üzerine
kurulmuş bir sektördür. Bu sis-
temin başarısı güzergahtaki
zorluklara ve ilave maliyetlere
çok bağlıdır. Bu güzergahtaki
zorluklar kalktıkça RoRo hiz-
metlerinin fiyatının düşmesi ve
operasyon süresinin kısaltılma-
sı zorunludur" diye konuştu.

Makedonya havaalanlar�nda yolcu ula��m�nda rekor say�

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

İş gezisine ilişkin değerlendirmeler-
de bulunan BMD Başkanı Sinan
Öncel, Türk markalarının yurt

dışında halen 3 bine yakın mağaza ve
12 bin 500’ün üzerinde satış noktasın-
da faaliyetlerini sürdürdüklerini söy-
ledi. Öncel, yurt içinde başta kira
olmak üzere işletme maliyetlerindeki
artış nedeniyle yurt dışına açılıma hız
verdiklerini vurguladı. www.yenisa-
fak.com.tr sitesinin haberine göre;
Öncel, “Marka temsilcilerimizle geçen
ay 1,3 milyar nüfuslu
Hindistan’daydık. Hindistan’ın
hemen ardından rotamızı bu kez
Avrupa’nın en genç ülkesi Kosova’ya
çevirdik. 24 markamızın 32 temsilcisi
ile inşaatı devam eden Prizren’in ilk
modern çarşısı ABİ Carshia’nın inşaa-
tını gezdik. Yüzyıllara dayanan gönül

bağımız olan kardeş ülke Kosova’da
çok sıcak karşılandık” dedi.

ABİ Carshia yatırımcısı İrfan

Fusha’nın daha fazla Türk markasını
Kosova halkıyla buluşturmak için her
türlü kolaylığı sağlamaya hazır
oldukları kendilerine ilettiğini anlatan
Öncel, “Heyette yer alan 23 markamı-
zın temsilcileri ziyaret sırasında 53

B&B (yüzyüze) görüşme yaptılar.
Markalarımız ABİ Carshia’da yer
almaya sıcak bakıyorlar. Kosova mar-
kalarımızın Avrupa’ya açılımı için
önemli” diye konuştu

Sinan Öncel, Prizren’de görüştükleri
Kosova Başbakan Yardımcısı Enver
Hoxhaj’ın da Türk markalarını ülkeye
davet ettiğini ifade etti. Hoxhaj’ın
Kosova’nın bağımsızlık sürecinde ve
sonrasında verdiği destek için
Türkiye’ye teşekkür ettiğini anlatan
Öncel, şunları kaydetti: “Biz de Türk
ürünlerine sıfır ithalat vergisi uygu-
lanmasını, personel giderlerinde en az
5 yıl için kolaylık sağlanmasını iste-
dik. Kendisi taleplerimizi kabul etme-
ye hazır olduklarını iletti.”

Kosova’n�n gözü 
Türk markalar�nda
Yurt d��� aç�l�m çal��malar�n� sürdüren Birle�mi� Markalar Derne�i (BMD), 24 mar-
kay� temsil eden geni� bir i� adam� heyetiyle Kosova’daki f�rsatlar� yerinde gördü

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya Ulaştırma
ve Haberleşme
Bakanlığı,

Makedonya’daki iki havalima-
nında hava trafiğine ilişkin
Hükümet politikalarının uygu-
lanması sonucunda rekor sayı-
da yolcu taşındığı açıklamasını
yaptı. 2017 yılı Ocak ayından
Ekim ayına kadar, Üsküp
“Büyük İskender” ve “Aziz
Apostol Pavle” Ohri havaalan-
ları geçen sene ki 1.534.591 ula-
şılan yolcu sayısına göre bu yıl

12.8 artışla 1.731.098 yolcu sayı-
sına ulaştı. Sadece Ekim
2017’de, Makedonya
Cumhuriyeti’ndeki iki havali-
manından, Bakanlığın yaptığı
açıklamaya göre, toplam
184.394 yolcu taşındı. Aynı
ayda 151.877 yolcunun kayıtlı
olduğu 2016 ile karşılaştırıldı-
ğında, yüzde 21.4’lük bir artış
olduğu görülüyor. www.yeni-
balkan.com sitesine göre;
“Büyük İskender” havaalanın-
da, Ocak-Ekim 2017 için yolcu
sayısı, 1.403.902 yolcunun
kayıtlı olduğu 2016 yılının aynı
dönemine kıyasla 1.582.989

veya %12.8’lik bir artışa ulaşıl-
dığı kaydedildi.
Ayrıca, Ohri’deki “Aziz
Apostol Pavle” havaalanında
yolcu sayısında yüzde 13,3’ü
oranında bir artış var. 2016 yılı-
nın aynı döneminde nakledilen
130.689 yolcuya kıyasla, Ocak
ayından Ekim ayının sonuna
kadar bu yıl 148.109 yolcu sayı-
sı kaydedildi. Ulaştırma ve
Haberleşme Bakanlığı, yolcu
sayısına göre en fazla varış yeri
İstanbul’a yüzde 12.4, Zürih’e
yüzde 8.7, Viyana’ya yüzde 6.7,
Basel’e yüzde 5.2 ve Malmö’ye
yüzde 4.6 olduğu bildirildi.
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Kırklareli’deki Aya 
Nikola Manastırı 
restore edilecek

Akif’in üç küçük akrabası 
MEHMET, AKİF, ERSOY 
�PEK
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Milli mücadelenin kalem savaşçısı
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif
Ersoy'un akrabaları hala Koso-

va'nın İpek kentine bağlı Suşitsa köyünde
yaşıyor. Akif’in akrabası Besim Mulay, to-
runlarına Mehmet, Akif, Ersoy isimlerini
koymuş. 
Mehmet Akif Ersoy'un babası Tahir
Efendi, İpek’in Suşitsa köyünde dünyaya
geldi. Hayatının ileriki zamanlarında Tahir
Efendi, Kosova'nın İpek kentindeki evin-
den göçerek İstanbul'a yerleşti ve bir daha
da doğduğu topraklara dönemedi.
Suşitsa'da bugün Akif'in akrabaları Adem
Mulay ve ailesi yaşıyor. www.dunyabi-
zim.com sitesinin haberine göre: İstiklal
Marşı Şairi Mehmet Akif ile amca çocuk-
ları olan Adem Mulay’ı geçtiğimiz yıl ilk
kez Mehmet Akif'in torunu Selma Argon
ziyaret etmişti. Dedesi Mehmet Akif'in kar-
deşi olan Adem Besim Mulay şöyle ko-
nuştu: "Mehmet Akif’le dedelerimiz
kardeşti, yani bizler onların torunlarıyız.
Akif’in babası, medrese eğitimi almak için
Türkiye’ye gidiyor ve daha sonra orada ça-
lışmaya başlıyor. Evliliğini de orada gerçek-
leştiriyor ve Mehmet Akif
dünyaya geliyor. Akif, ba-
bama her zaman, “Buraya
gel, okursun,” demiş. Babam
ise gitmeyi kabul etmemiş ve
burada kalmış. Mehmet
Akif, Türkiye’nin en tanın-
mış şairi. Onun akrabası ol-
maktan gurur duyuyorum.
Benim evimde Akif'in ve ba-
basının resimleri duruyor.
Torunlarımın ismini de Akif,
Mehmet ve Ersoy koyduk.
Bizler bu ailenin bir ferdi ol-
maktan mutluluk duyuyo-
ruz." Adem Mulay’ın oğlu
İsa Mulay, İpek’in yanı sıra
Balkan ülkelerinin çoğunda,
Mehmet Akif Ersoy konulu
panellere katılarak Akif’le ta-
nıştığını söyledi. İsa Mulay,
Mehmet Akif Ersoy ile mü-

nasebetini şu cümlelerle anlattı: “Akif'le ilk
tanışmam, 1983 yılında oldu. Dedelerimden
duymuştum ismini. Burada bir gazetede ha-
beri yayınlanmıştı. Babama, ‘Bizim köyden
birinin haberi çıktı; kim bu?’ diye sordum.
Babam da onun bizim ailenin gururu oldu-
ğunu söyledi. O gün bugündür ben de,

elimden geldiğince, panellerde Akif'in aile-
mizdeki yerini ve babası Tahir Efendi'nin
köyümüzdeki anılarını anlatmaya çalışıyo-
rum. Mehmet Akif’in resmini evimizin baş
kösesinde muhafaza ediyoruz. Mehmet
Akif’in Türkiye’deki akrabalarıyla da gö-
rüşmek istiyoruz."
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Haltere 4 yıl önce başlayan
Ahmet Ayık Spor Lisesi
öğrencisi 16 yaşındaki

Toptaş, 23 Eylül'de Kosova'nın baş-
kenti Priştine'de düzenlenen 15 ve 17
Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Halter
Şampiyonası'nda 56 kiloda podyuma
çıktı. Toptaş, koparmada 107 kilo,
silkmede 128 kilo, toplamda da 235
kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya
ile Avrupa şampiyonu oldu.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 15
Ekim'de başlayan Avrupa Gençler
Halter Şampiyonası'nda da
Türkiye'yi temsil eden Toptaş, şam-
piyonanın ilk gününde 56 kiloda
koparmada 110 kilo kaldırarak altın
madalyaya uzandı.
www.haberler.com’a göre; Toptaş,
silkmede 128 kiloyla 4'üncü, toplam-
da da 155 kiloya ulaşarak Avrupa
ikincisi oldu. Kariyerini 23 günde iki
kez Avrupa şampiyonluğu ile süsle-
yen genç sporcu, Eski 4 Eylül
Stadyumu altında bulunan salonda
olimpiyat şampiyonluğu hedefine
ulaşmak için yoğun çalışma tempo-
sunu sürdürüyor. Dünya ve olimpi-
yat şampiyonu Naim
Süleymanoğlu'nu örnek aldığını dile
getiren Toptaş, sağlık problemleri
yaşayan sporcuya acil şifalar diledi.

Hem Kosova’da
hem Arnavutluk’ta
�ampiyon oldu

CEP HERKÜLÜ’NE 
gözya�lar�yla veda
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Tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybeden Türk spo-
runun efsane ismi Naim

Süleymanoğlu (50) için Fatih
Camii'nde cenaze töreni düzenlen-
di.
Tören öncesi Süleymanoğlu'nun
Türk bayrağına sarılı tabutu cami-

ye getirildi. Törene Başbakan Binali
Yıldırım'ın yanı sıra eski Başbakan
Ahmet Davutoğlu, Gençlik ve Spor
Bakanı Osman Aşkın Bak, MHP
Genel Başkan Yardımcısı Celal
Adan, CHP Yalova Milletvekili
Muharrem İnce, İstanbul Valisi
Vasip Şahin, Türkiye Basketbol
Federasyonu Başkanı Hidayet
Türkoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze törenine çok özel bir isim de
katıldı. Naim Süleymanoğlu'nun
aktif sporculuğunda en büyük rakibi
olan Yunan Halterci Valerios
Leonidis de oradaydı. Leonidis,
Naim Süleymanoğlu'nun Türk bay-
rağına sarılı tabutu öperek saygısını
gösterdi. Leonidis'e Dünya
Şampiyonu Milli halterciler Sunay
Bulut ve Halil Mutlu eşlik etti.
Cenaze törenine katılan isimler ara-
sında Naim Süleymanoğlu'na
Karaciğer Naklini gerçekleştiren Prof.
Dr. Kamil Yalçın Polat da vardı. Polat
Naim cenaze namazında ön sıralarda
saf tuttu. Naim Süleymanoğlu'nun
cenaze törenine katılan Gençlik ve
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "O
bir efsaneydi. Milletimizin başı sağ
olsun" dedi. Türkiye Basketbol

Federasyonu Başkanı Hidayet
Türkoğlu ise, "Spor dünyası için çok
değerli bir insandı. Hepimizin başı
sağolsun. Ailesine sabırlar diliyoruz.
Mekanı cennet olsun" diye konuştu.
Milli haltercimiz Naim
Süleymanoğlu'nun cenaze namazı
Fatih Camii'nde kılındı. Namaza
imamın sözleri damga vurdu. Fatih
Camii İmamı, efsane sporcu Naim
Süleymanoğlu'nu şu sözlerle sonsuz-
luğa uğurladı: "Bugün bir millet kah-
ramanını ebediyete yolcu etmek
üzere burada toplandık. Naim
Süleymanoğlu gerçekten bir millet
kahramanıydı. O bileğindeki ve
pazusundaki gücü yüreğindeki aşk,
azim, iman ve heyecanla buluştura-
rak bu millete yüzlerce madalya
armağan etmiş ve alanında dünya
rekorları kırarak başımızın dik olma-
sına göğsümüzün kabarmasına vesile
olmuş bir kahramandır.


