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Sayfa 5’te

MATRAKÇI 
B�R OSMANLI 

YILDIZI

Maarif Vakf�, 
FETÖ okullar�n�n 
hakimiyetini k�r�yor

Sayfa 3’teRifat SA�T

BALKAN 
DUYURULARI

Hollanda’dan Yunanistan’a
MÜLTEC� SUÇLAMASI

5’te

HARAD�NAJ, Arnavutluk’un
ba��ms�zl���n�n 105’inci y�ldönü-
münün bir gün öncesinde iki ülke
Bakanlar Kurulu’nun toplanmas�n�
son derece önemli ve verimli bir
geli�me olarak nitelendirdi. Farkl�
alanlarda iki ülke aras�ndaki i�birli-
�ine h�z kazand�racak olan 12
anla�mas�n�n imzalanmas�yla çok
daha büyük önem ve anlam kaza-
nan iki ülke hükümet kabineleri-
nin toplanmas�n�n ili�kilere yeni
içerikler kataca��n� kaydeden ba�-
bakan Haradinaj, Kosova ile
Arnavutluk s�n�r kap�lar�nda geçi�-
lerin kolayla�t�r�lmas� için ortak
protokolün olu�turulmas� üzerinde
çal���ld���n� belirtti. Arnavutluk
ba�bakan� Edi Rama da ortak
bas�n toplant�s�nda, yakla��k 1 y�l-
dan sonra ortak toplant�da bulu-
�an iki ülke hükümet kabineleri
üyelerinin, stratejik ortakl�k ve
sürdürülebilir ili�kilerin temelini
güçlendirdiklerini vurgulad�.

TÜRK�YE ile Avrupa Birli�i
(AB) aras�ndaki mülteci anla�-
mas�n�n mimarlar�ndan biri
olan Hollanda’n�n Atina
Büyükelçisi Caspar
Veldkamp, “Yunanistan’�n
anla�may� dinamitledi�ini”
söyledi. Hollanda Büyükelçisi,
Atina yönetiminin gerekli
ko�ullara uymamas� nedeniyle
Türkiye ile AB aras�ndaki

anla�man�n ba�ar�s�z oldu�u-
nu savundu. Büyükelçi,
Yunanistan’�n olabildi�ince
fazla mülteci kabul ederek,
Türkiye ile imzalanan mülteci-
lerin geri gönderilmesine ili�-
kin anla�maya “sava� açt���n�”
söyledi. Anla�man�n gelece�ine
ili�kin büyük endi�e duydu�u-
nu dile getiren Hollandal� dip-
lomat, Yunanistan’a ba�l�

adalara gelen mülteci say�s�n�n
1 y�l içinde üçte bir oran�nda
artt���n� vurgulad�.
Yunanistan’� “anla�may�
zay�flatmakla” suçlayan
Caspar Veldkamp anla�ma-
n�n, mültecilerin mümkün
olan en k�sa sürede koruma
hakk�na sahip olduklar�
Türkiye’ye geri gönderilmele-
rini içerdi�ini an�msatt�.

Esra BALKAN

¥ BOSNA iç sava�� s�ras�nda sava�
suçu i�lemek, Osmanl�'dan kalma
tarihi Mostar Köprüsü'nün y�k�l-
mas� emrini vermekle suçlanan
Bosnal� H�rvat Slobodan Praljak
(72), hakk�ndaki 20 y�ll�k hapis
cezas�n�n temyiz mahkemesi
taraf�ndan da onayland���n�
duyunca küçük bir �i�edeki s�v�y�
içerek intihar etmi�ti. Yetkililer,
devam eden soru�turmada bir-
çok sorunun yan�t�n� bulmaya
çal���yorlar. Sorulardan biri 13 y�l-
d�r hapiste olan Praljak'�n nas�l
olup da böylesine ölümcül bir
zehre ula�m�� oldu�u.

3’te

Arnavutluk ve Kosova ‘Tek Toprak,
Tek Millet, Tek Rüya’ için buluştu
“Tek toprak, tek millet, tek rüya” slogan� alt�nda Arnavutluk’un Korça �eh-

rinde Arnavutluk ile Kosova Bakanlar Kurullar�n�n ortak toplant�s�n�n düzenlen-
mesi ve 12 anla�man�n imzalanmas�n�n ard�ndan, Kosova ile Arnavutluk

Ba�bakanlar� Edi Rama ile Ramush Haradinaj, ortak bas�n toplant�s� tertipledi

Mostar Köprüsü’nün
�NT�KAMI ACI OLDU

10’da

3’te

3’te

TÜRK�YE Maarif Vakfı ile Bosna
Hersek �slam Birli�i Vakıflar
Müdürlü�ü arasında ba�kent
Saraybosna’daki Eski Yetimler
Kampüsü’nün kiralanmasına ili�-
kin sözle�me imzalandı. �mza
törenine, Bosna Hersek �slam
Birli�i Ba�kanı Husein Kavazovic,
TMV Mütevelli Heyeti Ba�kanı
Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye’nin
Saraybosna Büyükelçisi Haldun
Koç, �slam Birli�ine ba�lı Vakıflar
Müdürü Senaid Zaimovic ve
di�er yetkililer katıldı.

Arnavutlar Bayrak 
ve Ba��ms�zl�k 
Günü'nü kutlad�
ARNAVUTLARIN en önemli milli
bayramı olan "Bayrak ve
Ba�ımsızlık Günü", Arnavut-
luk'un yanı sıra Arnavut nüfusun
ya�adı�ı di�er ülkelerde törenler-
le kutlandı. Devlet erkanının
katıldı�ı merkezi tören, Arnavut-
luk'un güneybatısındaki Avlonya
�ehrinde düzenlenirken, ba�kent
Tiran'daki �skenderbey Mey-
danı'ndaki kutlamalara da vatan-
da�lar yo�un ilgi gösterdi. 

Bosna Hersek’te 74.
kez ‘Devlet Günü’
BOSNA Hersek'te 1943'ten bu
yana kutlanan " Devlet Günü"
vesilesiyle ülke genelinde tören-
ler düzenlendi.

10’da

5’te
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Finansmanı AB tara-
fından karşılanan
'Komşuların Lezzet

Ağı' projesi kapsamında
yemek festivali düzen-
lendi. Festivalin açılışı,
Türk ve Bulgar katılımcı-
lar tarafından davul-
zurna eşliğinde halay
çekilerek yapıldı. Avrupa
Birliği Bakanlığı'nın ulu-
sal otorite görevini yürüt-
tüğü Interreg-IPA
Bulgaristan-Türkiye Sınır
Ötesi İşbirliği Programı
kapsamında Keşan Lo-
kantacı Kahveci ve Otelci-
ler Odası ile Bulgaristan'ın
Pomorie kasabasında BİO
Net Derneği ile ortaklaşa
gerçekleştirilen 'Komşula-
rın Lezzet Ağı' projesinin
son bölümünde Keşan'da
her iki ülke mutfağına ait
yemeklerin sergilendiği
yemek festivali düzen-

lendi. Keşan Belediyesi
Çok Amaçlı Pazaryeri
Kompleksi'nde yapılan
festivale, Keşan Kayma-
kamı Nuri Özder, Keşan
Belediye Başkanı CHP'li
Mehmet Özcan, Bulgaris-
tan BİO Net Derneği Baş-
kanı Yanka Dimitrova,
Edirne Esnaf ve Sanatkar-
lar Odaları Birliği Başkanı
Emin İnağ, Bulgar ve
Türk aşçılar ile vatandaş-
lar katıldı. www.haber-
ler.com’a göre; Keşan
Lokantacı Kahveci ve Ot-
elciler Odası Başkanı Hü-
seyin Çakmak, projeyle
her iki ülkenin turizmine
katkı sağlanacağını belir-
terek, "Bulgaristan'dan
gelen misafirlerimiz
Keşan, İpsala ve Enez ilçe-
lerinde nereleri görebilir-
ler, nerede yemek
yiyebilirler, nerede konak-
layabilirler bunları göste-
rebilmek için mücadele
verdik. Bu festivalde de

Bulgaristan ve Türki-
ye'nin yemeklerini suna-
cağız. İleriki dönemde
daha geniş kapsamlı et-
kinlikler düzenleyeceğiz"
dedi. Bulgaristan BİO Net
Derneği Başkanı Yanka
Dimitrova da, "Proje kap-
samında Keşan Lokantacı
Kahveci ve Otelciler Oda-
sı'yla çok uyumlu bir ça-
lışmada bulunduk. Proje
kapsamında yeni analizler
yapıldı. Turizm haritası
oluşturduk. Her iki şehrin
değerleriyle ilgili kitap ba-
sıldı. İlk festivali Burgaz
bölgesinde, ikincisini ise
Keşan'da yapıyoruz.
Bizim mutfağımızla sizin
mutfağınızda hem ben-
zerlikler, hem de farklılık-
lar mevcut. Bugün de bu
yemekleri tatma imkanı
bulacaksınız. Uyumlu ça-
lışmadan dolayı partner-
lerimize teşekkür ederim.
Bu tip projelerin devamını
diliyorum" dedi.

Türk ve Bulgar 
yemekleri ayn� sofrada

Güncel

PTT’den yerli ve milli 
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Türkiye’de yerli ve millî üretimi te�vik etmeye yöne-
lik “Stratejik Ürün Destek Program�” çerçevesinde
PTT A.�. ile Küçük ve Orta Ölçekli ��letmeleri Geli�-
tirme ve Destekleme �daresi Ba�kanl��� (KOSGEB)

aras�nda bir i�birli�i protokolü imzaland�

ANKARA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi (PTT A.Ş.) geniş hizmet
yelpazesindeki faaliyetlerinin

yanı sıra kurumsal işbirlikleriyle de
ülke ekonomisine katkı sağlamaya
devam ediyor. Türkiye’de yerli ve
millî üretimi teşvik etmeye yönelik
“Stratejik Ürün Destek Programı” çer-
çevesinde PTT A.Ş. ile Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Des-
tekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
arasında bir işbirliği protokolü imza-
landı. Protokole PTT A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Kenan Bozgeyik ile
KOSGEB Başkanı Prof.
Dr. Cevahir Uzkurt
imza attı. Söz ko-
nusu protokol,
Stratejik Ürün
Destek Prog-
ramı çerçeve-
sinde
yapılacak
ortak çalış-
maları içeri-
yor. Ayrıca,
KOSGEB üye-
lerinin PTT
A.Ş.’nin sunduğu
posta, kargo ve Ka-
yıtlı Elektronik Posta
(KEP) hizmetleri ile
Pttcell tarifelerinden yarar-
lanması da protokol maddeleri

arasında yer alıyor.

Stratejik Ürün Destek Programı Tanı-
tım Toplantısı ve Protokol İmza Tö-
reni, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü’nün de katılımıyla Anka-

ra’da

gerçekleştirildi. Bakan Arslan toplan-
tıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin
iletişim altyapısını yerli ve millî ürün-
lerle kurma yönünde önemli çalışma-
lar yürüttüklerini söyledi. 2020’ye
kadar millî bir haberleşme şebekesi
kurmayı planladıklarını ifade eden
Bakan Arslan, KOSGEB ile Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ta-
rafından imzalanan protokolle
KOBİ’lerin özellikle bilişim altyapısına
yönelik yerli ürün üretiminin artırıla-
cağını kaydetti. Bakan Ahmet Arslan,
PTT A.Ş. ile KOSGEB arasındaki işbir-
liği protokolüne de değinerek, “Son 15

yıldır başarılara imza atan PTT’mi-
zin de faaliyetleri içerisinde

bulunan kargo, lojistik,
bankacılık ve özellikle e-

devlet ve elektronik
posta hizmetlerinde

yapılacak geliştir-
melerde KOS-
GEB ile PTT
ortaklaşa ça-
lışma yürüte-
cekler. Dijital
dönüşümü en
hızlı uygulayan

kurumlarımız-
dan biri olan PTT

bu programda
önemli katkılar sağla-

yacaktır” diye konuştu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanı Faruk Özlü ise Stratejik
Ürün Destek Programı ile ilgili

bilgi aktararak, “İthalatı yüksek olan
stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve
millîleştirilmesini hedefliyoruz. Prog-
ram kapsamında verilecek desteklerin
toplam üst limiti 5 milyon liradır. Des-
tek oranları, yüzde 70 geri ödemesiz,
yüzde 30 geri ödemeli olarak uygula-
nacaktır. Program çerçevesinde hazır-
ladığımız projeksiyona göre 500
projenin desteklenmesiyle 2 bin 500 ki-
şiye iş imkanı sağlanacak. KOBİ’lerin
imalat sanayisinde oluşturduğu cari

açık yüzde 10 azalacak. Verdiğimiz bu
destekle KOBİ’lerimiz 250 milyon lira-
lık katma değer oluşturacak” dedi.
Toplantıda TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tekno-
loji Komisyonu Başkanı Ziya Altun-
yaldız, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan
ve KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir
Uzkurt da birer konuşma yaptı. Ko-
nuşmaların ardından Stratejik Ürün
Destek Programı çerçevesinde çeşitli
işbirliği protokolleri imzalandı. 
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KOSOVA ILE ARNAVUTLUK
açık sınırlar için çalışacak

Sevgili dostlar, bu-
günkü yaz�mda
içinde bizim de oldu-

�umuz Balkan duyurula-
r�n� payla�mak istedim. Bu
payla��mlar� zaman zaman
yap�yorum. Ancak daha
önce defalarca yazd���m
ama hala bir türlü kurula-
mayan “Balkan Aktivite
Havuzu” olu�turulmu� olsa bu
duyurulara gerek kalmayacakt�.
Neydi bu “Balkan Aktivite Ha-
vuzu” ? Bir web portal� yap�la-
cak. Resmi ve gayri resmi tüm
kurumlar�n (Bakanl�klar, beledi-
yeler, üniversiteler, dernekler,
�irketler) Balkanlarla ilgili yap-
t�klar� tüm aktiviteler buraya
kay�t edilecek. Örne�in bir bele-
diye Balkanlarda bir belediye ile
karde� mi olacak, bu web sayfa-
s�nda olacak, bir üniversite Bal-
kanlarla ilgili bir konferans m�
yapacak, bu web sayfas�nda ola-
cak, bir bakan Balkanlara m� gi-
decek, burada yazacak, bir �irket
Balkanlarda yat�r�m m� yapacak,
o da yazacak, velhas�l içinde
Balkan geçen ilgili her aktivite
burada olacak. �n�allah bir gün
yap�l�r. �imdi gelelim bizim du-
yurmak istedi�imiz Balkan akti-
vitelerine. Geçen hafta
Samsun’da Karadeniz Rumeli
Dernekleri Federasyonu (KAR-
DEF) ile Samsun mübadele der-
ne�inin birlikte yapt���
11.uluslararas� Balkan Tarih
kongresi ba�ar� ile gerçekle�ti.
Bu kongrede biz de bir konu�ma
yapt�k. Böyle güzel bir çal��ma
için ba�ta Say�n Salih Meriç ve
Ak�n Üner karde�lerimi tebrik
ediyorum. Tabii ki di�er tüm
eme�i geçen karde�lerimizi de
kutlamak istiyorum. Gayet güzel
ve yo�un ilginin oldu�u önemli
bir kongre yap�ld�. 

Bu yaz�y� yazd���m günün saba-
h�nda k�smetse Arnavutluk’un

ba�kenti Tiran’a uçaca��z. Yine
k�smetse 5-6 Aral�k tarihlerinde
M.Akif Ersoy Üniversitesi ve
Maarif Vakf� i�birli�inde
Tiran’da istiklal mar��m�z�n ya-
zar� rahmetli M.Akif Ersoy’un
an�laca�� bir uluslararas� sem-
pozyum düzenlenecek ve in�al-
lah biz de bu sempozyum ‘da bir
tebli� sunaca��z. Tebli�imizin
konusu  “Balkanlarda ça��m�z�n
sorunlar�n� M.Akifle çözmek “
olacak. Bu sempozyumda D��i�-
leri bakan�m�za fahri doktora ün-
van� verilmesi dü�ünülüyor. 10
Ocak Dünya Gazeteciler Gü-
nü’nde in�allah �zmir’de Balkan
gazetecilerini bir araya getirece-
�iz. �zmir valili�imizin öncülü-
�ünde, �zmir Kalk�nma Ajans�,
�zmir Bas�n Yay�n Enformasyon
�l Müdürlü�ü ve Balkan Strate-
jik Ara�t�rmalar Merkezi
(BASAM) ortak gayretleriyle
Balkan ülkelerindeki gazetecileri
bir araya getirip isti�arelerde bu-
lunaca��z. Son olarak Milli E�i-
tim Bakanl���m�z�n
giri�imleriyle bu sene Arnavutça
ve Bo�nakça seçmeli ders oldu-
lar. Burada Milli E�itim Bakan�-
m�z Say�n �smet Y�lmaz ve
Bakan Yard�mc�m�z Say�n
Orhan Erdem’in çok önemli
gayretleri oldu. Kendilerine te-
�ekkürlerimi bir kez daha ilet-
mek isterim. K�smetse Nisan
ay�nda Milli E�itim Bakan�m�z
Say�n �smet Y�lmaz’�n ev sahip-
li�inde Arnavutça’n�n konu�ul-
du�u Kosova ve Arnavutluk’un
Milli E�itim Bakanlar�n�n da ka-
t�laca�� bir töreni �zmir’de yapa-
ca��z. Zaman� kesinle�ince
gazetemizden duyurusunu yapa-
ca��z. Allaha emanet.

Rifat SA�T

BALKAN 
DUYURULARI

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

“Tek toprak, tek millet, tek rüya” slogan� alt�nda Arnavutluk’un Korça �eh-
rinde Arnavutluk ile Kosova Bakanlar Kurullar�n�n ortak toplant�s�n�n düzen-
lenmesi ve 12 anla�man�n imzalanmas�n�n ard�ndan, Kosova ile Arnavutluk

Ba�bakanlar� Edi Rama ile Ramush Haradinaj, ortak bas�n toplant�s� tertipledi

KORÇA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

“Tek toprak, tek millet,
tek rüya” sloganı al-
tında Arnavut-

luk’un Korça şehrinde
Arnavutluk ile Kosova Bakan-
lar Kurullarının ortak toplantı-
sının düzenlenmesi ve 12
anlaşmanın imzalanmasının
ardından, Kosova ile Arnavut-
luk Başbakanları Edi Rama ile
Ramush Haradinaj, ortak basın
toplantısı tertipledi. www.ye-
nibalkan.com sitesinin habe-
rine göre; Haradinaj,
Arnavutluk’un bağımsızlığının
105’inci yıldönümünün bir
gün öncesinde iki ülke Bakan-
lar Kurulu’nun toplanmasını
son derece önemli ve verimli
bir gelişme olarak nitelendirdi.
Farklı alanlarda iki ülke ara-
sındaki işbirliğine hız kazandı-
racak olan 12 anlaşmasının
imzalanmasıyla çok daha
büyük önem ve anlam kaza-
nan iki ülke hükümet kabine-
lerinin toplanmasının ilişkilere
yeni içerikler katacağını kay-

deden başbakan Haradinaj,
Kosova ile Arnavutluk sınır
kapılarında geçişlerin kolay-
laştırılması için ortak protoko-
lün oluşturulması üzerinde
çalışıldığını belirtti. Arnavut-
luk başbakanı Edi Rama da

ortak basın toplantısında, yak-
laşık 1 yıldan sonra ortak top-
lantıda buluşan iki ülke
hükümet kabineleri üyelerinin,
stratejik ortaklık ve sürdürüle-
bilir ilişkilerin temelini güçlen-
dirdiklerini vurguladı. 2014

yılında Prizren’de yapılan Ar-
navutluk ile Kosova Bakanlar
Kurullarının şimdiye kadar 4
defa toplandıklarını hatırlatan
Başbakan Rama, gelecek ortak
toplantının İpek’te yapılaca-
ğını duyurdu.

PAR�S
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsip-
ras, Avrupa Birliği'nde (AB) tüm
kararların kapalı kapılar ardında

ve Almanya'nın isteği doğrultusunda
alındığını, bu durumun artık değişmesi
gerektiğini belirtti. Fransa'ya resmi ziya-
ret gerçekleştiren Tsipras, Fransız Le Fi-
garo gazetesine verdiği özel röportajda
AB kurumlarının daha demokratik ol-
ması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm
kararları kapalı kapılar ardında alama-
yız. AB, sonunda en güçlünün, yani sak-
lamayalım Almanya kendi kararını
dayattığı, teknokratlar ve siyasi liderler-
den oluşan bir tartışma forumu olma-
malıdır." ifadesini kullandı.  AB'de bir
şeylerin yolunda gitmediğinin artık
açıkça bilindiğini belirten Tsipras,
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron ile siyasi ve ideolojik anlamda
farklı görüşlere sahip olmakla birlikte
Avrupa'ya bakış açıları olarak benzer
hedefleri güttüklerini vurguladı.
www.milletgazetesi.gr sitesinin habe-
rine göre; Yunanistan'da Çin tarafından
yapılan yatırımların dile getirildiği bir
soruya Tsipras, son yıllarda Avrupa'nın,
ülkesine kemer sıkma politikaları uygu-
lama gibi bir ceza uyguladıklarını ve ya-
tırımlardan vazgeçtiklerini hatırlattı.
Tsipras, böyle bir durumda risk alanın
başarılı olacağı gerçeğinden bahsederek,
"Çinliler bu fırsatı değerlendirerek yatı-
rım yaptılar. Eğer Avrupalılar Yunanis-
tan'ın nasıl bir fırsat olduğunu
anlamıyorsa başkaları anlar." dedi. 
Son dönemde ülkesine gelen sığınmacı-
ların sayısının arttığı iddialarının hatır-
latılması üzerine Tsipras, ülkesinin
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana böl-
gede yaşanan en korkunç sığınmacı kri-
zine sahne olduğunu ve Türkiye ile AB
arasında yapılan göçmenlere dair anlaş-
manın bu trajedinin sona erdirilmesini
sağladığını kaydetti. 

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Maarif Vakfı
(TMV) ile Bosna Her-
sek İslam Birliğine

bağlı Vakıflar Müdürlüğü
arasında başkent Saraybos-
na’daki Eski Yetimler Kam-
püsü’nün kiralanmasına
ilişkin sözleşme imzalandı.
Kavazovic, burada yaptığı
açıklamada, bu projede
TMV ile birlikte çalışmak-
tan memnun olduklarını
belirterek, ortak paylaşılan
din, medeniyet, gelenek ve
hayatın kalem, kağıda
bağlı olduğunu söyledi.
Bosna Hersek İslam Bir-
liği’nin Türkiye’de her
zaman resmi kurumlarla
iletişim içinde olduğunu
vurgulayan Kavazovic,
“Bizim için Maarif Vakfı
adında gökyüzünde bir yıl-
dız daha doğdu. Umarım
ileri dönemde de TMV ile
ilişkilerimiz iyi olacak.”
dedi. Kavazovic, Maarif
Vakfı ile birlikte çocuklara
bu okullarda kaliteli ve iyi

eğitim vermeye çalışacak-
larını sözlerine ekledi.
www.timebalkan.com site-
sinin haberine göre; Türki-
ye’nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç
ise Türkiye tarafından tanı-
nan, bilinen ve geleceği ba-
kımından Bosna Hersekli
ailelerin gönül rahatlığıyla
çocuklarını gönderebile-
ceği bir okulun oluşturul-
masında söz konusu
anlaşmanın önemli bir
adım olduğunu dile ge-
tirdi. Fetullahçı Terör Ör-

gütü’nün (FETÖ) sadece
Türkiye için değil, Balkan-
lar ve Bosna Hersek için de
büyük tehlike olduğunu
her zaman vurguladıkla-
rını aktaran Koç, “Bir an-
lamda biz TMV’nin
buradaki yapılanmasıyla,
okulunu açacak olmasıyla
yeni eğitim sezonunda esa-
sen tanıdığımız, bildiğimiz,
diploma denkliğiyle tama-
men devletin garantisi al-
tında olan bir sürece de
imza atmış oluyoruz.” 
diye konuştu.

MAAR�F VAKFI BOSNA 
HERSEK’TE OKUL AÇIYOR

Tsipras 
Almanya’dan 

�ikayetçi

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan Cuma nama-
zına Gümülcine’ye gidi-

yor. Yunanistan’a 7-8 Aralık
tarihlerinde resmi bir ziyaret
düzenleyecek olan Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayip Erdoğan’ın
Cuma namazını Batı Trak-
ya’ya giderek Gümülcine
(Komotini) şehrinde kılması

bekleniyor. 7 Aralık Per-
şembe günü Atina’yı ziyaret
edecek olan Türk Cumhur-
başkanı Erdoğan, Atina te-
maslarının ardından 8 Aralık
Cuma günü Batı Trakya’ya
gidecek. Birkaç saatliğine Gü-
mülcine’ye (Komotini) git-
mesi beklenen Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayip
Erdoğan’ın, azınlıkça’daki
habere göre, Eski Camii’de
Cuma namazını kılması bek-
leniyor.

Erdo�an cuma namaz�n�
Bat� Trakya’da k�lacak

Yunanistan mülteci 
anla�masını sabote ediyor

AT�NA
BALKAN GÜNLÜ�Ü
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11. Uluslararası Balkan Tarihi
Kongresi, Samsun'da yapıldı

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Priştine’nin Uluslararası “Adem Jas-
hari” Havalimanı bölgedeki havali-
manlarından ilki gibi, yolculara

sunulacak “Airport Helper” hizmetinin tanı-
tımını yaptı. www.kosovahaber.net sitesin-
den alınan bilgilere göre; Priştine
Uluslararası “Adem Jashari” Havalimanı
sözcüsü Valentina Gara, bu hizmetin ge-
nelde yaşlılar ve ilk kez yolculuk edenlere

ait ve gönüllü olduğunu söy-
ledi. Sözcü Gara ayrıca havali-
manı personelinin yaklaşık
yüzde 30 oranı bu yeni hizmet
için eğitim aldığını söyledi.
Tanıtıma bu hizmeti uygula-
yan Lyon, Münih, Roma ve
Napoli havalimanları temsil-
cileri de hazır bulundu.

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Arna-
vutluk’ta su baskınları nedeniyle or-
taya çıkan ağır durumu Arnavutluk

Başkanı Ilir Meta ile görüştüğünü açıkladı.
www.kosovahaber.net sitesine göre; Cum-
hurbaşkanı Thaçi, Arnavutluk’ta yoğun ya-
ğışlar nedeniyle meydana gelen seller
konusunda Arnavutluk Başkanı Ilir Meta
ile bir görüşme gerçekleştirdiğini sosyal
medya üzerinden şu ifadelerle
bildirdi: “Arnavutluk’ta su baskınları nede-
niyle meydana gelen ağır durum hakkında
Başkan Ilir Meta ile daha yeni konuştum.
Kosova kurumları adına Kosova Güvenlik
Gücü’nü oradaki ekiplere yardımcı olmak
için gönderme hazırlığını belirtim. Oradaki
kardeş ve kız kardeşlerimizin durumundan
endişe duyuyoruz ve durumun daha da
kötüleşmemesini temenni ediyoruz.”

Pri�tine Havaliman�’ndan
yeni bir hizmet daha 

Thaçi, KGG’yi 
Arnavutluk’a 
göndermeye haz�r

SAMSUN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

KARDEF Başkanı Kemalettin Al-
tınsoy, "Geçmişini unutan ve
kültürel mirasını gelecek kuşak-

lara aktaramayan milletler ve toplum-
lar başka kültürlerin etkisine girerek
kendini kültürlerini kaybedecek, kül-
türsüz kalmaya mahkum olacaklardır.
Bu anlamda biz kendi kültür ve tarihi-
mize; Balkanlardan getirdiğimiz kendi
kültürel varlığımıza sahip çıktıkça
güçlü oluruz. Bunun için kültürümüzü
yaşatmak için sosyal ve kültürel faali-
yetlere önem veriyoruz" dedi. www.ga-
zetearena.com sitesinin haberine göre;
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok
da, "Daha bir asır öncesinde bizim için
Bursa ne ise Üsküp oydu, Bağdat,
Musul, Selanik, Kırcaali ne ise İstanbul,
Edirne, Balıkesir, Samsun oydu. İşte bu
sebeple bugün diyoruz ki; Türkiye,
Türkiye'den çok daha büyüktür. Bizim
medeniyet coğrafyamızın sınırları
gönül coğrafyamızın sınırları Balkan-
lardan Kafkaslara oradan Orta Asya’ya
hasılı yedi kıtaya yayılır. Şair diyor ya
‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki
kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa
vatandır.’ İşte bizim milletimiz bu coğ-
rafyadaki bin yıllık varlığı boyunca
Anadolu’nun bozkırlarını, egenin Trak-
ya’nın Akdeniz’in o bereketli ovalarını,

Karadeniz’in yem yeşil tepelerini,
Doğu Anadolu’nun o görkemli dağla-
rını, Fırat ve Dicle arasındaki kadim
yerleşim yerlerini, tüm renkleriyle bal-
kanları velhasıl vatanın her karışını ka-
nıyla yoğurarak bayrağımızı
dalgalandırmış ve buraları bizlere
vatan kılmıştır" diye konuştu. 

Balkan insanının iki kez vatan kaybetti-
ğini belirten MHP Kocaaeli Milletvekili
Saffet Sancaklı, "Biz Balkanlara gider-
ken vatan kaybetmişiz bir de Balkan-
lardan dönerken vatan kaybetmişiz. Bu
son vatanımız bizim. Balkan insanları
ile gurur duyuyorum. Her millette ol-
duğu gibi Balkan insanında da eksik-
likler fazlalıklar olabilir. Ama
Balkanlardan hiç vatan haini çıktığını
gördünüz mü? Sizden şunu istiyorum;
ticarette varız, STK'larda varız. Ama si-
yasette yokuz. Onun için sizden siya-
sete girmenizi istiyorum. Çok dikkatli
olmamız gerekiyor. Hangi partiye oy
verirseniz verin, kimin peşinden gidi-
yorsanız gidin, beni hiç ilgilendirmiyor.
Beni ilgilendiren tek şey Türkiye Cum-
huriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün
ve bekasının devam etmesi" şeklinde
konuştu. 

Balkanların Türklerin önemli iskan
alanı olduğunu belirten Samsun Valisi
Osman Kaymak, "Balkan Türklerinin
torunları 20. yüzyılın başlarında çok
ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Avrupalı
devletlerinin tahriki ile başlayan gayri-
müslim isyanlarının sonucunda Os-
manlı Devleti Balkan topraklarını
kaybetmiş. Göçler sonucu Anadolu'ya
5 milyon insanımız göç etmiştir. Türk
milletini Anadolu'dan söküp atma pro-
jesi olan Sevr, Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk'ün önderliğinde milli mücadele ile
engellenmiştir" dedi. Kongrede; Sam-
sun Mübadele Derneği Başkanı Olcay

Yanık, 24. Dönem AK Parti İzmir Mil-
letvekili Rıfat Sait, eski MHP Samsun
Milletvekili Hüseyin Edis, Makedonya
Türk Hareket Partisi Genel Başkanı ve
Milletvekili Enes İbrahim, İYİ Parti
Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,
CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin,
AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan
Basri Kurt, Orhan Kırcalı da konuşma
yaptı. Kongreye; AK Parti Samsun İl
Başkanı Muharrem Göksel, MHP Sam-
sun İl Başkanı Taner Tekin, Tekkeköy
Belediye Başkanı Hasan Togar, Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan,
akademisyenler ve sivil toplum kuru-
luşu temsilcileri katıldı.

Samsun Büyük�ehir Belediyesi �ehit Ömer Halisdemir Salonu’nda düzenlenen
kongre Selanik ve Göç Ya�l� Boya Sergisi, 19. Yüzy�l Osmanl� Karadenizi'nde

Denizcilik ve Deniz Vas�talar� Foto�raf Sergisi'nin aç�l��� ile ba�lad�

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

M.Akif Ersoy Üniversitesi ve
Maarif Vakfı'nın ortak ça-
lışması ile 2.Uluslararası

M.Akif Ersoy sempozyumu 5-6

Aralık tarihlerinde Arnavutluk'un
başkenti Tiran'da, Tiran İnternatio-
nal Otelde gerçekleştirilecek. Sem-
pozyumun ilk günü olan 5 Aralık
Salı günü Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu'na Fahri Doktora ün-
vanı verilecek. Bu yılki sempoz-

yumda bir çok önemli isim de
Bilim Sanat ödülleri alacaklar. 24.
Dönem İzmir Milletvekili ve Bal-
kan Stratejik Araştırmalar Merkezi
(BASAM) Başkanı Rifat Sait'in de
konuşmacı olacağı sempozyum iki
gün sürecek.

M.Akif Ersoy baba topra��nda an�lacak
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Ahmet GÖKSAN

ADALET�N 
�NG�L�ZCES�

“Makarios, Rum Yönetiminin ba��nda kald���
sürece K�br�s ihtilaf�na çare bulunmas� beklene-
mez, beklenmemelidir. Rum halk� bunu böyle
bilmeli, ba�lar�n� ellerinin aras�na alarak dü�ün-
meli, sorumlu taraf�n kim oldu�u hesab�n� yap-
mal�d�r. E�er onlarda Türkler gibi hakiki, ebedi
bir bar�� istiyorlarsa Makarios’tan kurtulma çare-
lerini aramalar� ve bulmalar� kaç�n�lmazd�r. 1976

Dr. Faz�l KÜÇÜK

K�br�s’ta bulunan iki adet �ngiliz üssünün
konumlar� 16 A�ustos 1960 günü imza-
lanan Garanti Antla�mas� ile kay�t alt�na

al�n�yordu. Söz konusu Antla�man�n 3. maddesi
aynen, “K�br�s Cumhuriyeti, Yunanistan ve
Türkiye, ‘K�br�s Cumhuriyeti’nin kurulmas� s�-
ras�nda Birle�ik Krall�k egemenli�i alt�nda b�ra-
k�lm�� olan bölgelerin bütünlü�üne sayg�
göstermek yükümünü yüklenirler ve K�br�s
Cumhuriyeti’nin bugünkü tarihte Lefko�a’da
imzalanm�� olan K�br�s Cumhuriyeti’nin Kurul-
mas�na Dair Antla�ma uyar�nca sa�layaca��
haklar�n Birle�ik Krall�k taraf�ndan kullan�lma-
s�n� ve bundan yararlanmas�n� garanti ederler”
diye yazmaktad�r. Bu nedenle son günlerde
Crans Montana da ya�ananlardan sonra üsler
konusu yeniden gündeme ta��n�yor. �ngiliz top-
ra�� olarak kabul edilen bu alan�n ada toprakla-
r�n�n %13’üne denk geldi�ini de belirtmeden
geçemeyece�iz. �ngilizler bu arazinin kullan�m�
konusunda antla�ma gere�i son derece özgür-
dürler. Bu nedenle belli zaman aral�klar�nda
i�siz kald�klar�ndan olacak veya dikkatleri
ba�ka tarafa çekmek için konuyu üslere getiri-
yorlar. Annan’�n belgesinin oyland��� günlerde
de her iki taraf�n ‘Evet’ demesi sonras�nda üs
bölgelerinde bulunan bir k�s�m arazinin Türkler
ve Rumlar aras�nda bölü�türülece�ini duyuru-
yorlard�. Payla�t�racaklar� veya da��tacaklar�
arazinin %90’�n� Rumlara %10’unu da Türklere
vereceklerini söylüyorlard�. Bu payla��mdan
Türklere dü�ecek olan miktar�n ucundan ac�k
olaca�� kendili�inden belli oluyordu. Konuya
ili�kin müzakerelerin mendil büyüklü�ündeki
ülkenin önde gidenleri ile gizli pazarl�klar�n ya-
p�ld���na ili�kin haberler Rum bas�n�nda yer al�-
yor. Bizler erken seçimi gündemimize
ald���m�zdan olacak konunun üzerinde herhangi
bir aç�klamaya rastlayam�yoruz. Konuyu bilen-
lerin an�msamas� bilmeyenlerin de ö�renmesi
gerekti�ine inan�yoruz. Bu nedenle adan�n gü-
neyinde görevli �ngiliz Yüksek Komiseri Bay
Mathew Kidd’in geçti�imiz günlerde yapt���
aç�klamas�na de�inmeden geçemiyoruz. Ne de
olsa sahibinin sesi olarak �ngiliz Kraliçesi ad�na
konu�uyordu.

�NG�L�Z ÜSLER�

Bay Kidd’in aç�klamas�nda �ngiltere’nin
AB’nden ayr�lmas� nedeniyle adadaki �ngiliz
üslerinin statüsü ile ilgili olarak müzakerelerde
K�br�s Türklerinin taraf olmad���n� savl�yordu.
Ülkesinin AB’nden ayr�lmak istemesini kendi
sorunlar� olarak bir kö�eye koyuyoruz. Bay
Kidd konunun ülkesi ile K�br�s Cumhuriyeti
aras�nda konu�ulaca��n� söylüyordu. �imdi
do�ru oturup do�ru konu�tu�umuz da 16 A�us-
tos 1960 günü imzalanan antla�mada �ngilte-
re’nin AB’ne üye olmad��� gibi mendil
büyüklü�ümdeki ülkede üye de�ildi. An�lan ta-
rihte imzalanan antla�man�n alt�nda K�br�s
Türklerinin temsilcilerinin de imzalar� vard�r.
Bu nedenle sürdürülmesi dü�ünülen pazarl�k-
lara K�br�s Türklerinin temsilcilerinin de kat�l-
mas�n� uluslararas� hukuk kurallar� kay�t alt�na
al�yor. Aksi durum �ngiliz adaletinin sorgulan-
mas�n� gündeme ta��yacakt�r. Bu nedenle önce-
lik ve ivedilikle Ulusal Konsey’in kurulmas�
gerekti�ini bir kez daha kaydetmek istiyoruz.
K�br�s Cumhuriyeti’nin kurucu ve e�it orta��
olan K�br�s Türklerini yok sayman�n �ngiliz
adaleti ile ne kadar örtü�tü�ü konusuna aç�kl�k
getirilmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Esra BALKAN

MATRAKÇI 
B�R OSMANLI 

YILDIZI

De�erli okuyucular�m�z ‘’16.Yüzy�l
Dahisi Matrakç� Nasuh’’ Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurba�kanl�-

��’n�n himayesinde, Ba�bakanl�k Tan�tma
Fonu, D��i�leri Bakanl���, Kültu-r ve Tu-
rizm Bakanl���, UNESCO Türkiye Milli
Komitesi, Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu, Türk Hava Yollar� (THY), PTT
AS-, Daily Sabah, A Haber, Sabah, Art
and Life Production, I-nsan ve Sanat, CC
Tercu-me ve Global �leti�im orta�� Ana-
dolu Ajans� ile 3 k�ta, 10 �ehirde gerçek-
le�tirilen proje, 22 Kas�m-28 Aral�k 2017
tarihlerinde son dura�� olan Budape�te’de
Macaristan Ulusal Müzesi'nde sergilene-
cek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba�ka-
n�m�z Say�n Recep Tayyip Erdo�an'�n
himayelerinde Matrakç� Nasuh’u anla-
mak, anmak ve aktarmak üzere haz�rlanan
proje için öncelikle Cumhurba�kan�m�za
en kalbi te�ekkürlerimi sunmak istiyorum.
Ya�ad��� dönemin dahilerinden olan Mat-
rakç� Nasuh ve eserlerinin tan�t�laca�� ser-
giye, Macaristan Ulusal Müzesi ev
sahipli�i yapacak. Programda ayr�ca,
Matrakç� Nasuh'un minyatürlerinin yan�
s�ra "Matraki Bir Osmanl� Y�ld�z�" belge-
selinin gösterimi de yap�lacak. Küratörlü-
�ünü Beste Gürsu'nun yapt���, çini
sanatç�s� Sevim Ersoy'un liderli�inde ha-
z�rlanan sergide, Enderun mektebinde ye-
ti�mi�, matematikten silah�orlu�a,
edebiyattan felsefeye, tarihten resme, hat
ve minyatüre kadar birçok meziyete sahip
Matrakç� Nasuh'un çal��malar�ndan hare-
ketle haz�rlanm�� harita seçkileri, çini ve
minyatür çal��malar�ndan olu�an 41 eser
yer alacak.

MATRAKÇI 
NASUH K�MD�R?

Hayat� hakk�nda bilgiler çok az olsa da ar-
d�nda b�rakt��� eserlerle  ‘’Bosnavi’’ so-
yad�ndan Bosna kökenli oldu�u anla��l�r.
Küçük ya�ta saraya al�nd���, II.Bayezid
zaman�nda Enderun’da e�itim gördü�ü
bilinmektedir.  Mana ve marifet sahibidir
Matrakç� Nasuh. Matematikçidir, silah�-
ordur, sporcudur, felsefecidir, tarihçidir,
sanatç�d�r, �airdir, hattatt�r, ressamd�r …
Matematikçidir Matrakç� Nasuh. �lk eseri
1517 de kaleme ald���, ‘’Cemal el-Küttab
ve Kemal el-Hüssab’’ ad�n� ta��yan bir
matematik kitab�d�r. Uzunluk ölçülerini
gösteren cetveller haz�rlam��, ‘’matraki
kafes çarp�m�’’ ile bu konuda kendinden
sonra gelenlere, matematikçilere önderlik
etmi�tir. Tarihçidir Matrakç� Nasűh. 1520
y�l�nda Kanunî Sultan Süleyman’�n em-
riyle �slam döneminin en önemli kaynak-
lar�ndan say�lan Muhammed b. Cerir
et-Taberi´nin ünlü "Taberi Tarihi"ni
“Mecma´el-Tevârîh” ad�yla Arapçadan
Osmanl�caya çevirmi�tir. Daha sonra,
Sadrazam Rüstem Pa�a’n�n te�vikleriyle
baz� ilaveler yaparak "Câmi´el Tevârîh"
ad�yla yeniden yazm��t�r. Sporcudur Mat-
rakç� Nasuh. Spor alan�nda as�l ününü,
kendi icad� olan ve ad�n�n bir parças� ha-
line gelen ‘’Matrak Oyunu’’ndan al�r.
�im�ir a�ac�ndan lobutlarla oynanan bu
yak�n dövü� oyununu, Kanuni Sultan Sü-
leyman’�n �ehzadelerinin 1529 y�l�ndaki
sünnet dü�ünü �enliklerinde icra eder. Si-
lah�ordur Matrakç� Nasuh. Sünnet �enlik-
lerinde ka��ttan yürüyen, duvarlar�
nak��larla süslü, "tekerlekli iki büyük kale
dekoru" haz�rlar.  Kar�� kar��ya getirdi�i
kalelerde harp tekniklerini sergilemi�tir.
Bu gösteri, Kanuni ve tüm izleyenler tara-
f�ndan takdirle kar��lanm��t�r. M�s�r´a git-
mi�, ünlü silah�orlarla yar��m��,
galibiyetlerle dönmü�tür. 1529 y�l�nda
M�s�r dönü�ünde ise silah�orluk sanat�
üzerine "Tuhfet el-Guzât" (Gazilere Ar-
ma�an) adl�  bir kitap yazm��t�r. Harp Sa-
natlar�na ait bu eserinde sava� usullerini,
okçuluk, ok atmak, kalkan, topuz, gönder
ve at ile temrinleri bilimsel olarak incele-
mi�, bunlar� krokilerle göstermi�tir. Mat-
rakç� Nasuh´un her alanda gösterdi�i
ustal��� kar��s�nda, Kanuni, 1529 tarihli
ferman�nda; Nasuh´un �slam dünyas�nda
ve sanatlar�nda tek oldu�unu, herkesin
Nasuh´u "Üstad" ve "Reis" olarak tan�ma-
s�n�, ona sayg�da kusur edilmemesini bu-
yurmaktad�r. �airdir Matrakç� Nasuh.
Kaleme ald��� kitaplar� beyitler ile süsler
ve anlat�r. Eserlerinde zaman zaman man-
zum bölümlere yer verir. Özellikle bu
dünyan�n geçicili�i, ölüm ve ecel temala-
r�n�n üzerinde durmu�tur.. ‘’Nasuh bin
Karagöz bin Abdullah el Bosnavi’’ proje-
sini hayata yans�tan ve ata topraklar�
Bosna Hersek’den sefere ç�karak k�talar-
aras� iz b�rakaca�� inanc�nday�z, diyerek
yola ç�kan Küratör Beste Gürsu han�m-
efendiye Kültürümüzü ve sanat�m�z� ulus-
lararas� platformlara ta��yacak tarihsel
nitelikteki böyle kapsaml� bir projenin
gerçekle�tirilmesine destek veren, eme�i
geçen herkese yine sonsuz te�ekkürü yine
kendi ad�ma bir borç biliyorum.
www.matrakcinasuh.com web portal�ndan
projeyi takip edebilir,eserleri temin edebi-
lirsiniz. Tüm dünyada, Balkan ülkelerinde
ve Türkiye' de ya�ayan tüm hem�erile-
rime en derin selamlar�m� ve sayg�lar�m�
sunuyorum.

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği
(MÜSİAD) Balkan şubesi, Kosova Türkiye
Ticaret Odası ile Priştine’de İşbirliği Anlaş-
ması imza töreni gerçekleştirdi. 
İmza törenine Türkiye Cumhuriyeti Priş-
tine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da katıldı.
www.yenibalkan.com sitesinin haberine
göre: TC Priştine Ticaret Başmüşaviri
Tamer Topal, MÜSİAD Balkan Başkan
Yardımcısı Ardiyan İsmaili, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Bekim Lamallari , Sali Limani,
Kosova Türkiye Ticaret Odası Yönetim
Kurulu üyeleri, Kosova Türkiye Ticaret
Odası üye işadamları ve MÜSİAD üye işa-
damları katıldı. MÜSİAD Balkan Başkanı
Bilal Kara imzalanan işbirliği anlaşması-
nın her iki taraf için de hayırlara vesile ol-
masını, ortak projeler çerçevesinde
Balkanlar’da iş olanaklarının kapılarını
açarak faaliyetlerin hazırlığında oldukla-
rını vurguladı.  MÜSİAD adına Kosova
Cumhuriyeti’nin önem arz ettiğini, yatı-
rımcılara iş ortamı sağlayacak potansiye-
lin tanıtılacağını ifade etti. 
Kosova Türkiye Ticaret Odası Başkanı
Ayhan Demirkıran, İşbirliği Anlaşması’nın
Kosova ve Türkiye devletlerinin ekonomi
ilişkilerine değer kattığını dile getirdi.

MÜS�AD Balkanlara
AÇILMAYA KARARLI

R�YAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan ve Suudi Arabistan,
hava ve deniz taşımacılığı ala-
nında işbirliği yapacak Bulga-

ristan Başbakanı Boyko Borisov’un
başkanlığındaki Bulgar hükümet
heyeti kapsamında Suudi Arabis-
tan'ı ziyarette bulunan Ulaştırma,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı
Ivaylo Moskovski, Suudi Arabistan
Ulaştırma Bakanı Nabil bin Moha-
med Al-Amudi ile görüştü. Görüş-
meden sonra basına açıklamalarda
bulunan Moskovski, “Hava ve
deniz taşımacılığı alanında işbirliği
anlaşmaları hazırlanması yönünde
Suudi Arabistan Ulaştırma Bakan-
lığı ile ortak çalışmaya başlıyoruz”
diye duyurdu. Bakanlar Moskovski
ve Nabil bin Mohamed Al-Amudi,
hava taşımacılığı alanında işbirliği
anlaşması taslağını ele aldılar. İkisi
bu belge ile iki ülke arasındaki iliş-
kilerin güçlendirileceğine dair ka-
naatini dile getirdiler. Bu anlaşma

Bulgaristan ile Suudi Arabistan ara-
sındaki hava bağlantılarının iyileşti-
rilmesine ve havayolu yolcu ve yük
trafiğinin artmasına da katkıda bu-
lunacak. www.dunyabulteni.net’e
göre; Bakan Moskovski, mevkida-
şına Bulgaristan'da ulaşım altyapı-
sına ilişkin projeler konusunda
kamu-özel ortaklıkları oluşturulma-
sına yönelik iş fırsatları ve Ulaş-

tırma, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Bakanlığının imtiyaz programı hak-
kında bilgi verdi. Ayrıca ikisi metro
yapımında deneyim alışverişi ve iyi
uygulamaları ele aldılar. Bakan
Moskovski, Suudi Arabistan Krallı-
ğı'ndan yatırımcılar cezbetmeyi ba-
şardığı takdirde bunun Bulgaristan
için büyük bir ekonomik başarı ola-
cağı görüşünü paylaştı.

�SKEÇE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete'nin DEB Partisi Genel Mer-
kezi'ndeki bir konuşmada, DEB

Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş'u
Denktaş'a benzetmesi sonucu açılan
dava karşı tarafın şahitlerinin mah-
kemeye gelmemesi sonucu 26 Hazi-
ran 2018 tarihine ertelendi.
Gümülcine Tek Hakimli Mahkeme-

si'nde görüşülen İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete'nin davası er-
telendi. www.yenibalkan.com sitesi-
nin haberine göre; İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete'nin DEB Par-
tisi Genel Merkezi'ndeki bir konuş-
mada, DEB Partisi Başkanı Mustafa
Ali Çavuş'u Denktaş'a benzetmesi
sonucu açılan dava karşı tarafın şa-
hitlerinin mahkemeye gelmemesi so-
nucu 26 Haziran 2018 tarihine

ertelendi. Ahmet Mete'nin davasına
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbra-
him Şerif, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, İskeçe Türk Bir-
liği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği Baş-
kanı Aydın Ahmet, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Necat Ahmet,
Batı Trakya Camileri Din Görevlileri
Derneği Başkanı Sadık Sadık'ın yanı
sıra din görevlileri katıldı.

�SKEÇE SEÇ�LM�� MÜFTÜSÜ 
METE’N�N DAVASI ERTELEND�

Bulgaristan-Suudi 
Arabistan aras�nda i�birli�i

BOSNA HERSEK'TE 
'Devlet Günü' kutlandı
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü
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‘ ’Ratko Mladiç komutasında 11 Temmuz 1995 günü Sırp Cumhuriyeti ordusu Srebrenitsa'ya girdi. �smine kimi-
lerinin  “ethnic cleansing-etnik temizlik, kimisinin ırkçı katliam  ya da genocide- soykırım  olarak adlandırdı�ı

ama her ne denirse densin, ki buradan nasıl ne dendi�inin fark etmedi�i anla�ılmamalıdır konuya dair
kavramlar ve sayılar üzerinden zihin bulanıklı�ı yaratacak kadar de�i�ik terminolojiler kullanılmaktadır.

Tarihsel sürece
baktığımızda esa-
sesen Yugoslav İç
Savaşı’nı, Tito’nun
ölümünün ardın-
dan  Yugoslavya
Federasyonu’nda
yükselen  bağım-
sızlıkçı hareket-
leri, Avrupa
Topluluğu’nun
Hırvatistan ve
Slovenya’ya ver-
diği desteğin Yu-

goslav İç Savaşı’nın şiddetlenmesine olan
katkısını ,  Bosna-Hersek ve Make-
donya’nın da bağımsızlıklarını ilan etme-
siyle Sırp Milliyetçiliğini iyiden iyiye
körükleyen etmenleri, acımasız etnik kı-
yımın yapıldığı Srebrenica ve civarındaki
bölgede tek bir Boşnak’ın bulunmaması
nedeniyle meşruiyeti tartışılan  Dayton
Anlaşması’ndaki etik-reel politik denge-
sizlikler de  dahil olmak üzere pek çok
konuyu irdelemek gerektiği muhakkaktır
. Ne var ki burada konuya has bir odak-
lanma yaratmamak için bir daraltma
yapmak gerekir. Bu minvalde , Birleşmiş
Milletler 1993 yılında Srebrenitsa'yı Boş-
naklar için "güvenli bölge" ilan etmiş
( United Nations Protection Force (UN-
PROFOR). ve  Bosnalı Sırpların iki yıl
süren kuşatması sonrası Temmuz 1995'de
Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp or-
dusu, "Krivaya 95 Harekatı"nın bir par-
çası olarak Srebrenitsa'yı işgal
ettikten ve kent düştükten
sonra  binlerce Boşnak
erkek, kadın ve
çocuk, Srebrenit-
sa'nın hemen
dışındaki Po-
tocari'de bu-
lunan ve
BM adına
görev yapan
Hollanda ta-
burunun
(Dutchbat) de-
netimindeki BM
Barışgücü kararga-
hına sığınmış, Albay
Tomas Karremans komuta-
sındaki Hollanda birliği de  karargaha sı-
ğınanlara orada kendilerini  güvende
tutacaklarını temin etmişlerdi. Fakat
durum hiç te öyle olmamış, askerler Bos-
nalı Sırp güçlerin kampı kuşatması üze-
rine binlerce Boşnağı Sırp kasabı Ratko
Mladiç’e teslim etmişlerdi. Sırp güçler ka-
rargâha sığınanlar arasından ayırdıkları
300 erkeği (BBC bu rakkamı 350 olarak
vermekte) kamyonlarla götürerek katlet-
miş, kadın ve çocuklar da Bosna'nın diğer
kesimlerine götürmüşlerdi. Birleşmiş Mil-
letler'in (BM) başlıca yargı organı olan La-
hey'deki Uluslararası Adalet Divanı ise
2007 tarihli kararında Srebrenitsa'da ya-
şananların "soykırım" olduğuna ancak
sorumlusunun Sırbistan olmadığına hük-
metmişti. Ancak Rusya 2015'te BM Gü-
venlik Konseyi'ne sunulan ve kasabada
yaşananları "soykırım" olarak nitelendi-
ren bir karar tasarısını veto etmişti.
Hollanda'da bir mahkeme ise 2013’te, ka-
sabada 300 Boşnak'ın öldürülmesinden
Hollandalı BM askerlerinin doğrudan so-
rumlu olduğuna hükmetmişti. Lahey
kentinde görülen davada kararı okuyan
Yargıç Larissa Alwin, Hollandalı BM ba-
rışgücü askerlerinin kontrolleri altındaki
kamptan götürülen erkeklerin öldürüle-
ceğini bilmesi gerektiğini, çünkü o dö-
nemde de Sırpların savaş suçları
işlediğine dair kanıtlar bulunduğunu
vurgulamıştı. Alwin, "Hollandalı BM ba-
rışgücü askerleri bu erkeklerin karargah-
tan götürülmesinde işbirliği yaparak
yasalara aykırı davranmışlardır" demişti.
Ayrıca BBC nin haberine göre;  2015 sene-
sinde   Bosna Hersek'te 8 binden fazla
Boşnağın öldürüldüğü Srebrenitsa kat-
liamı sırasında, koalisyon ülkeleri arasın-
daki gizli anlaşma nedeniyle hava
operasyonu yapılmadığı ortaya çıkmıştı
ve Eski Hollanda Savunma Bakanı Joris
Jacob Clemens Voorhoeve’ye  göre, "Bir-
leşmiş Milletler, Srebrenitsa'da hava des-
teğine izin vermiş olsaydı, kitlesel
katliamların önüne geçilebilecekti" ve
Hollanda 2 kanalında yayınlanan "Sreb-

renitsa Neden Düşmeliydi?" adlı prog-
ramda, BM'nin "Bosna'daki katliama se-
yirci kaldığı" iddialarına ilişkin belgelere
yer verilmişti ve ABD kaynaklı gizli bel-
geler Hollandalı eski bakan tarafından da
doğrulanmıştı ve bu sebeple  Hollanda,
Srebrenitsa katliamından ötürü en fazla
eleştirilen ülkelerden biri oldu.Diğer yan-
dan eski Savunma Bakanı Voorhoeve,
Fransa, İngiltere ve ABD arasında 1995
yılı Mayıs ayında imzalanan gizli an-
laşma nedeniyle Srebrenitsa'ya hava des-
teği verilmediğini açıklamıştı.Hollandalı
bakana göre bu gizli anlaşma, İngiliz ve
Fransız barış gücü askerlerinin Sırplar ta-
rafından kaçırılmasının ardından yapıl-
mış,Londra ve Paris, Washington

yönetimi ile NATO hava gücü-
nün Bosnalı Sırplara

karşı kullanılmaması
konusunda anlaş-

maya vardığı
iddia edilen
bu Anlaşma,
kamuoyun-
dan gizli
tutulmuştu.
Joyce van

de Bildt ‘de
Journal of

Peace, Conflict
& Develop-

ment’ın 21 Mart
2015 tarihinde yayınla-

nan sayısında Srebrenica: A
Dutch national trauma Joyce van de
Bildt- başlıklı yazısında Voorhoeve’nin
söylem ve iddialarına yer vermişti. 
Aynı habere göre eski Savunma Bakanı-
nın açıklamalarına göre Srebrenitsa'ya
yönelik Sırp saldırısı 6 Temmuz 1995 tari-
hinde başladı. Dutchbat Komutanı Ton
Karremans'ın hava desteği talebi, BM ta-
rafından her seferinde geri
çevrildi.  BM'nin hava desteği vermeme-
sinin mantıklı bir açıklaması bulunmadı-
ğını düşünüyor. "Bunun gerekçesini
kendime bile açıklayamıyorum" diyen
Voorhoeve, BM'nin o bölgedeki başarısız-
lığı nedeniyle Hollanda taburunun hak-
sız yere "günah keçisi" olarak
gösterildiğini söylemekte idi. Eski sa-
vunma bakanı, "BM önemli bir hava des-
teği vermiş olsaydı, büyük sayıda kurban
ölümden kurtarılabilirdi" diyor ve Goraj-
de'de hava desteği nedeniyle kitlesel
ölümlerin önlendiğine dikkati çekerken
buna rağmen gizli anlaşma yapan üç
ülke ile BM'nin katliamlardan sorumlu
tutulamayacağını savunuyor ve "Srebre-
nitsa'nın düşmesi, Sırp saldırganlığının
sonucuydu" diyerek görüşünü dile getiri-
yordu. Tabi Voorhoeve’un bu açıklaması
olası bir müdahale şansı varken  göz göre
bir felaketin önüne geçilmemesi konu-
sundaki sorumluluktan kurtulmak bu
kadar kolay mı olmalı gibi bir soruyu da
akla getiriyor. 

Sonrasında  ortaya çıkan yeni gelişme,
Srebrenitsa katliamının tanığı olan Hol-
landalı askerlerde "şok etkisi" yaratmış,
Dutchbat'ta görev alan askerler, bu ko-
nuda kapsamlı açıklama istemişlerdi. As-
kerlere göre, "NATO'nun Sırp
saldırılarından haberdar olduğu, ancak
bunu Hollanda'dan sakladığı iddiaları,
artık açıklığa kavuşturulmalı" idi.Asker-
lerin bağlı olduğu kuruluş, "devlet sırrı
dahi olsa, bu konudaki bütün bilgilerin

kamuoyu ile paylaşılmasını" istemek-
teydi. Dutchbat Komutanı Ton Karre-
mans ise, "Bu gerçeği biliyordum ama
ispat edemiyordum" diyor. Karremans,
Srebrenitsa katliamı sırasında karşısına
çıkan "politik çıkarlarlarla mücadele etti-
ğini" vurguluyordu.  İnsanlık tarihinin en
en büyük vahşetlerinden ve acıklı dram-
larından biri olan Srebrenitsa Katlia-
mı’nın hüznünü anma günü olan 11
Temmuz yaklaşıyor ve gündeme düşen
Hollanda Temyiz mahkemesi kararı gibi
sıcak bir gelişme acıları belki  bir nebze
hafifletti. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Av-
rupa'daki en büyük katliamı" olarak nite-
lendirilen ve hunharca bir katliamla
soykırıma dönüşen bu cürumun  ardın-
dan, işlenen insanlık suçlarının müseb-
bipleri açısından adaletin tesis edilmesine
yönelik girişimlerin hakkaniyetli oldukla-
rına inanmak en büyük temennimiz ol-
makla birlikte her konuda olduğu gibi
zihne düşen çelişkili meseleleri de çapraz
okumalarla araştırma çabasından uzak
kalmadan sorgulayalım derken 2013 se-
nesinden Bosna Hersek Balkan Günlük-
leri Notları /Dünya Gezisi Notlarımdan
alıntılarla sonlandırıyorum. 

Semaların bahtı, kabirlerin nurdan ka-
pakları açılmış . Gökler diz çökmüş,sular
kabarmış sonrada taşmış. Kimilerinin yü-
reği kadife gül, kimilerinin ise taşmış.
Kumun üzerinde çırpınan bir balığa hala
canlı diye ölümüne göz yummak mıdır
“İnsan olmak” diye kendi kendine sorar-
mış. Sanmıyormuş ki üzerinden zaman
geçti diye tarihin bu hüzün siyahı sayfası
sararmış.  Kabrinde rahat huzurla  uyu
diye dua edilen insanlar, “insan
gibi”  müreffeh yaşayacağım, zulme karşı
korunacağım  derken her dem asayiş,
barış ve  güvenliği tesis edeceğini söyle-
yen oburdünyalı sahtekarlara kanmış.
Dramın sonunda mazlumun döktüğü
hep kanmış. Sözde sağlanacak olan
çıkma adalet ve istikrarmış. Yüreği yanı-
yor insanlığın, ala sen gör bu  yürekleri
yakan nasıl da bir harmış. İstifhamlar
gelir ardı ardına, insan ne için ölür ya da
ne için yaşarmış? İnsanlık düştüğünde
onu hangi gümüş ip ya da kim tutarmış.
Yoksa sürdürülebilir putlaşttırıl-
mış yalanların sürgü-
nünde kasabın
kedileri de mi
masum insan-
lara kin tu-
tarmmış? Bir
yokmuş bir
de varmış .
Güneş dağ-
ların arka-
sında iken
yönünü bilme-
yenler için
acaba  nerede
doğup, nerede batar-
mış.  Tarihçiler neyi nasıl , kimin le-
hine aktarmış. Kim, neyi ne için kotarmış.
Tarih uçurumlardan, duvarlardan, surlar-
dan atılmış çile ve drama dönen acılar-
mış. Yokluk varlık ile manidarmış.
Dünya sahtekarlara güvenenlere ne
kadar da darmış. Bazıları masum insanla-
rın sözde iyiliğini isteyen kuruluşlar ve
uluslarmış. Soykırımların  inkârına gü-
vemlik duvarı ağı aslında Latinska köp-
rüsündeki örümceklerdeki kutsala
değmeyen bir ağmış.  Sözcüklerin güven-

lik şifresinde, masumlar yoldaki dağların
hangisine güvense o dağa etnik nefret ve
açgözlülük yüklü  kar yağmış. Çoğu
zaman insanın gözünü kardeş bildiği
nankör komşusu, yakını oyarmış. Öldü
denilen şehitlere dair bugün anlaşılıyor ki
aslında her biri sağmış. Yolda giderken
yediğim ve otomobilin içine sonra atmak
üzere torpido gözünün altına yerleştirdi-
ğim, basılınca ayağı kaydırdığını düşün-
düğüm muz kabuğu, düzenbaz birleşmiş
illetlerle zihnimde kurduğum bağmış. 
Şehitlik ziyareti öncesi arabanın tekerle-
ğine yakın iki büyük salyangoz ve biraz
ötede onların torunları diyebileceğimiz
minik salyangozlar kaç neslin alameti
olsa gerek. Altın araba, gümüş tekerlek,
zamanın tekerleği dönüyor dönüyor. 18
sene öncesine bir günde gidiyor.. Birleş-
miş Miletler'in güçlerinin  çekilmesini
müteakiben  Ratko Mladiç komutasın-
daki  Sırp ordusunun  bölgeye girp resmi
rakamlar her ne kadar 8300 kusur olarak
açıklansa dahi  kayıplara birlikte 13 bin
civarına ulaşan koruma kalkanında ol-
dukları gerekçesi ile tüm silahtan arındı-
rılma çabalarına rağmen silahlansalar da
kendilerini koruyamacak hale getirlmiş
bulunan Dede-Oğul-Torun üç
nesil   Müslüman Boşnak erkeğin siste-
matik işkenceler akabnde kurşuna dizile-
rek hunharca katledilişinin, kadınların,
genç kızların  ve ufak yaştaki kız çocukla-
rının  ailelernin gözleri i önünde al-
çakça  iğfal edilişini Batının
adeta bir boğa güreşi
seyircisi gibi  izler-
mesi üzerinden
geçen 18 yıl. 
Obur Dün-
yalılar tara-
fından
dünyanın
yalanına
inandırıl-
maya çalışıldı-
ğımız Dünya'da,
“Yalan Dünya”
rüzgarında güvenli
bölgenin güvenine ya
da  (The United Nations Protection
Force )UNPROFOR'un koruma kalka-
nına kimin ekseninden bakarsanız
bakın  bir aldanış . Olup biten sonrasında
iş işten geçince Lahey Adalet Divanı  kat-
liamın soykırım olduğu kabul
edilp  bu  katliamdan Sırbistan’ın so-
rumlu tutulamayacağı karara bağlaması.
Allah; ceza mahkemelerinin ne zaman ce-
zasını verecek  tarzı soruları bizlere sor-
duracak türden hakikatler.Diğer  yandan
BM nin  2. Dünya Savaşı'ndan bu yana
Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük “Toplu
İnsan Katliamı” olduğunu kuru kuruya
kabulü ise trajkomik üç kuruşluk bir
opera olmasının yanısıra, yakın geçmiş-
teki sözde özür dileme mahiyetinde orga-
nize yalana ve yılana sarılma
reflekslerinin doğurduğu başka sancıları
da beraberinde hatırlatıyor. Anıt Mezarda
açılmış, tahtalarla kalıp halinde destek-
lenmiş  kabirlere bakarken soru sormaya
elverişi kim var ise iletişime geçme
çabam, bilmediğim “Boşnakça”, bildiğim
“İngiliz dili”, anlatabildiğim ve anladı-
ğım “Vucut dili” üçlemesinde bir an-

laşma- anlama zemini yakalıyordu.
En son lise talebesi  Zehra

adlı bir kız çocuğu açıl-
mış kabirlere dair bir

kaç bilgi daha ekledi.
Srebrenitsa’da kat-
ledilen şehitlerden
DNA yolu ile kim-
likleri tespit edi-
lenlerin

409'nun  cenazele-
rini yağmur altında

taşıyan agir ilerleyen
tır konvoyu bulunduğu-

muz yerde yapılacak toplu
cenaze töreni için Visoko isimli

kentten yola çıkmış. Az önce merasimin
bir parçası olduğunu düşündüğüm elle-
rinde bayraklar olan ve yolu tıkayan ka-
labalığın yürüdüğü orman, katliamdan
kaçmak icin insanların kaçıp saklandık-
ları yerlerden biri imiş.  Türkçe konuşan
Boşnak imam merasim hakkında daha
fazla bilgi vermedi ya da veremedi. Zira
o sıra başka yetkililer ile irtibat ve diyalog
halinde olması( olmasının gerekmesi
)  asıl niyetinin üzerini örtebilmeye mü-
sait bir perde idi.  Sahnenin perdesini ha-

valadıracak bir rüzgar yoktu. Yağış baş-
ladı. 
Basın, yerel ve ulusal medya ve bir takım
sivil toplum örgütü üyeleri üzerinde aynı
türden açık renkli t-shirtleri ile ilk dikkati
cekenlerrden idi.  Yağmurun şiddetlen-
mesi töreni sonuna kadar izlememizi zor-
laştırdığından bölgeden ayrilmak gerekti.
Merasime Türk askerlerinin de katıldığı
bilgisini havalimanına döndukten sonra
valiz beklerken telefonuma düşen haber-
lerden öğrendim . 
Srebrenica İzlenimleri , Gezi Günlükle-
rim'deki Ülke ,Bölge izlenimlerimde ayrı
bir yerde ele alınmalı idi. Bu nedenle zi-
yaretim sırasında düşünüp Katliamın yıl
dönümü için (11Temmuz )  kaleme aldı-
ğım ve Yeni Dünya Düzeninin etkileri ko-
nulu yazılarıma eklemlenecek bu ziyaret
izlenim yazımın, Srebrenica'ya dair bu ilk
bölümü olacak idi. Ben de bilirim aynı
cümle içinde “katliam”, “kasap” kelime-
lerini kerelerce kullanmadan cümle yap-
mayı ama devir bazen malumun ilamını
da zorunlu kılıyor .Bu bölüme nihayet
verirken, başta  Ratko Mladiç, Radovan
Karadziç olmak üzere tüm katilleri, katli-
amdan sorumlu olan, katliama aracılık
eden, katliama çanak tutan, katliama se-
yirci kalan, küresel aynalarda foyaları or-
taya dökülmüş dökülmemiş, aynası
nefrette yansıma yapanları, sırrı dökül-
müş tüm kişi ve kurumları, kraliyetin ta-

cının kıvrımlarını,yeldeğirmenlerini,
kasabın bıçağını, kasabın

satırını,kasabın sila-
hını  ve de tüm

anılan şahıs
ve kurum-

ların  irti-
fası
kaybol-
muş kre-
disini,

sermaye-
sini insanlık

adına tüket-
miş cellat. faşist

,ırkçi ,elitist  zihni-
yetlerini, aynı zihniyetin

günümüzde başta OrtaDoğu, Kuzey
Afrika ve Asya'da olmak üzere mende-
bur Yeni Dünya Düzeni planında tüm
Dünya coğrafyası üzerinde mazlum
halklara karşı katliama ve/veya zulme
devam edişlerini  bir kez daha lanetler-
ken, şehitlere tekrar  Allah'tan rahmet  di-
liyor, mezkur acı hadisenin;  kini
beslemek için değil, her türlü gafil avlan-
maya karşı bilinçli, tetikte olmak, kuzu-
ları  kurtların aklına müracaat etmekten
korumak niyeti ile hatırlanmasını te-
menni ediyorum. Acıların tekrarlanma-
ması için uyanık vaziyette, vicdanı diri
tutarak  “Srebrenica’daki Katliam Dramı-
nın “unutulmamasını ve unutturulma-
sına izin verilmemesinin sadece şu
andaki değil gelecek nesiller için de İn-
sanlığa dair faide  getireceği inancı ile.
Bosna ve Kosova’daki katliamlarda öldü-
rülen sivillerin gömüldüğü toplu mezar-
ların yeri bilinmiyordu, ki pek çoğunun
halen de bilinmiyor. Söylenenlere göre
toplu mezarların saklanmasında gösteri-
len itina pek az şeyde gösterilmiş. Mezar-
lar hem derin kazılmış hem de üstü
kapatıldıktan sonra çevrenin doğal bitki
örtüsüne uygun olarak yeşillendirilmiş.
Bugüne değin bu işlerle (toplu mezar
bulma) ilgilenen insanların kullandıkları
yöntemler (uydu resimleri vb) bu yüzden
pek işe yaramamış. Mevcut coğrafyanın
belli bazı bölgelerinde kelebek nüfu-
sunda ciddi bazı artışlar
gözlemlenmiş.Bu bölgeleri inceleyen uz-
manlar bu bölgelerdeki bitki örtüsünde
de tuhaf bir zenginleşme keşfetmişler.
Toplu mezarlara gömülen cesetler top-
rağa karıştıkça toprağın besleyiciliğini ar-
tırmışlar (mineral vb yönünden), ve bu
da bölgede bulunan misk otu ya da yav-
şan otu olarak bildiğimiz bitkinin (arte-
misia vulgaris) coşup fışkırmasına, ve bu
da yalnızca bu bitki ile beslenen mavi ke-
lebek nüfusunun artan besin miktarına
paralel olarak artmasına sebep
olmuş.Bunun nasıl olduğunu anlamak
için araştırma yaparlarken bu yerlerin al-
tındaki cesetlere ulaşmışlar, araştırma de-
rinleşmiş, ve toplu mezarlara ulaşmışlar.
Olay basına yansıyınca yerel halk da
araştırmaya katılmış ve öncelikli bölgeler
belirlenip bu yolla pek çok toplu mezara
ulaşılmış.

2Bosna Kasabı Mladiç’in cezası
mavi kelebeği kanatlandırmaz!

Çi�dem 
Yorgancıo�lu
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Nejla GÜLAY

K�rd�lar m� seni ...bo�ver...Sen sus yara-
dan konu�sun...Gerçekten haks�z yere
k�rd�larsa gönlünü , seni MELEKLER

savunsun.Ne beddua et ne de dar�l , ne de kal-
bin yans�n...Sen affet ki onlar UTANSIN. 
Mevlana der ki ; Her �ey üstüne gelip , seni
dayanamayaca��n bir noktaya getirdi�inde
sak�n vazgeçme!..��te oras� kaderinin de�i�e-
ce�i noktad�r.Hayat denen bu k�s�r döngüde
onlarca s�k�nt� ya�ar�z , umutlar�m�z elimizden
al�n�r.Bazen ne yapaca��m�z� , nas�l dü�ünece-
�imizi �a��r�r�z.Öfkemiz kimedir bilemeyiz
gönlümüz yorgun gözümüz
ya�l�d�r.Mutlulu�un resmini çizmeye çal���r�z
ama nafile..Peki nas�l mutlu olaca��z var m�
fikri olan.?  Benim var... 

KALB� YORGUN 
OLANIN D�L� 

KESK�N OLURMU�

Kalbi yorgun olan�n dili keskin olurmu� , ya
kalbi yorgunun yan�nda olmayacaks�n yada
yan�nda oldu�un kalbi yormayacaks�n.Her
daim iyili�e niyet edeceksin , s�k�nt�ya sabre-
deceksin, aza kanaat edip hatalar�n� kabul ede-
ceksin.Varken tasarruf edip nefsinle inat ede-
ceksin.Ben nas�l m� mutlu olmay� ke�fettim
?Öncelikle hiç bir duygumu ertelemedim
ben.Ya�amak istedi�im hiçbir �eyi sonraya
b�rakmad�m.Sonra diye bir�eyin olmad���n�
biliyorum çünkü.Sürekli yar�na dair hayaller
kurmak , gelmesi mümkün olmayacak hayal-
leri beklemek bana göre de�il.Hedefleriniz
olacak ula��labilir hedefleriniz.O hedefin
hayalini kuracaks�n ve ard�ndan ona ula�ma-
n�n yollar�n� arayacaks�n.Kimseden bir �ey
beklemeyeceksin.�nsanlar�n senin hakk�nda ,
hayat�n hakk�nda ne söyledi�ine çok tak�lma-
yacaks�n.Sen do�ru oldu�una inan�yorsan
e�er; b�rak kim ne isterse onu desin.Önce ken-
dine inanacaks�n , yan�nda olan� da olmayan�
da asla unutmayacaks�n.En önemlisi de...Hiç
bir zaman büyük konu�mayacaks�n;Hayat seni
öyle bir noktaya getirir ki,kendini sevdiklerin-
le sava��rken ,nefret ettiklerinle selamla��rken
bulursun.�nsanlardaki limitlerini tüketmeye-
ceksin ne kendin, ne de bir ba�kas�
için.Gururu bir kenara b�rakacaks�n.Unutma
bütün büyük yanl��lar�n alt�nda GURUR
yatar.Son olarak GÜVEN konusunda ki felse-
feniz �u olsun ;bir insan�n iki yüzünü görmek-
tense , hiç yüzünü görmemeyi tercih edin. 
Samimi olun , dili süslü ama yürekleri bo�
ki�ilerden olmay�n.Sen gönlünü defter yapar-
san gelip karalayan çok olur bunu hiç bir
zaman unutmay�n ve her daim MUTLULU-
�A N�YET ED�N.. Sevgi dolu ayd�nl�k yar�n-
lar�n�z olsun.. 

SOR BAKALIM 
�Ç�NDEK� SANA.. 

Bize sevmesini ö�retmediler be arkada��m ,
bize hep saklamas�n� ö�rettiler.Hep bekletme-
yi , hep ertelemeyi...Bu nedenle biz kiminle
birlikteysek bir di�erini , ama hep uzakta olan�
özledik;hiç dinmedi
doyumsuzlu�umuz.Yan�m�zdaki yak�n�m�zda-
kini de�il , odam�z�n duvar�ndakini de�il , bir
�eyler payla�t���m�z� de�il ,uzaklardakini , ula-
�amad���m�z kadar uzaktakini sevdik.
Ba�ucumuzdakini k�r�p geçirdik , incitip
üzdük de ula�amad�klar�m�za saklad�k söyle-
yemedi�imiz o güzel sözcükleri.Özledi�imiz
sevgiden delice korktuk be
arkada��m...Sevmek bizim için s�n�rlar�m�zdan
hiç ç�kmamakt�.Kendi s�n�rlar�m�zda sevmek
hep kapana k�s�lmakt�.Bu korkumuz yüzünden
hep kar��m�zdaki insanlar�n sevgilerini eksik
bulduk , küçük gördük..Sorun bizdeydi be
arkada��m , sevgiye inanc� olmayan bizdik .
Çünkü biz sevilmeye al��m��t�k.. Oysa zaman
denen �ey kay�p gidiyordu avuçlar�m�z�n ara-
s�ndan. Erteledi�imiz,�imdi s�ras� de�il dedi�i-
miz onca duygumuz varken..Ah be arkada��m
; sor bakal�m �Ç�NDEK� SANA... Sadece kim
oldu�un için de�il ,sen oldu�un için ve seninle
birlikteyken ben oldu�um için , beni de�i�tir-
meye çal��madan oldu�um gibi sevdi�in için ,
hiç bir �ey söylemeden sadece bak��lar�nla bile
sevgini hissettirdi�in için SEN� SEVD�M ...
Sadece kendine yapt�klar�n için de�il ,bana
katt���n güzellikler için beni hep tamamlad���n
için SEN� SEVD�M... �çimdeki çocu�u , sakl�
kalm�� beni ortaya ç�kard���n için , sana ihti-
yac�m oldu�u her an�mda beni yaln�z b�rak-
may�p yan�mda oldu�un için SEN� SEV-
D�M... Diyebiliyor musun?Sordun mu içinde-
ki SANA. Ö�retmediler de�il mi be arkada-
��m, söyleyemiyorsun nutkun tutuluyor de�il
mi? Ya da �imdi zaman� de�il söylemesende
olur de�il mi? Yok arkada��m yok. Bence tam
zaman�. Ben seni kocaman bir yürekle sevdim
demenin tam zaman�. Gözlerim de�il yüre-
�imdi seni gören demenin tam zaman�. Sen
benim en de�erli yerimde, Yüre�imdesin
demenin tam zaman�. Sen olmazsan ben de
yokum demenin tam zaman�. Haydi yar�n çok
geç olmadan dokun yüre�ine. �lmek, ilmek,
santim, santim i�le... Sevmeye doyamad���n
ne varsa kim varsa söyle.. SEN� SEVD�M
de..Hiç dü�ündün mü! ya sen söylemeye karar
verdi�inde çok geç olursa. O nedenle yan�nda,
yak�n�ndaki,görmekten korktu�un sevginin
k�ymetini bil; ula�amad�klar�nda de�il, ba�u-
cundaki nefesin hakk�n� ver ve söyle. HAYD�
ARKADA�IM..��MD�... Sevgi dolu ayd�nl�k
yar�nlar�n�z olmas� dile�iyle..

Ankara’da ‘1. Saraybosna 
Günleri’ düzenlendi

N�YET ETT�M 
MUTLULU�A 

MAN�SA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Başkentte Türkiye ile Balkan
halkları arasındaki kültürel
değerleri güçlendirmek ama-

cıyla “1. Saraybosna Günleri”
düzenlendi. Ankara Büyükşehir
Belediyesi ve Balkan Kültürleri
İttifakı Derneği’nce (BAKİDER),
Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde
düzenlenen etkinliğe, Bosna
Hersek’in Ankara Büyükelçisi Bakir
Sadoviç, MHP Kocaeli Milletvekili
Saffet Sancaklı, Ankara Büyükşehir
Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi
Başkanı Ramazan Kabasakal,
Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi
Başkanı İlhan Erdal, BAKİDER
Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Bayriç ile diğer davetliler katıldı.
www.timebalkan.com’a göre,
Sadoviç, açılış töreninde yaptığı

konuşmada, Türkiye ve Bosna
Hersek’in “kardeş ülke” olduğunu,
özellikle ekonomik alanda her iki
ülkenin işbirliğinin güçlendirilmesi
gerektiğini, büyükelçilik olarak
gerekli katkıları sağladıklarını ifade
etti. Son 10 yılda Türkiye ve Bosna

Hersek arasındaki ticaret hacminin
arttığına işaret eden Sadoviç, “Son
10 yılda ülkelerimiz arasında ticari
hacim 18 kat artmış oldu. Bu da
hem ülkelerimizi yakınlaştırıyor
hem de Bosna Hersek’teki istihdamı
artırıyor.” dedi.

Umurbey Belediyesi, Romanya, Bulgaristan 
ve Yunanistan’dan gelen ö�retmenleri a�ırladı
ÇANAKKALE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Çanakkale Lapseki ilçesine
bağlı Umurbey beldesi,
Umurbey İlkokulu'nunda

aralarında bulunduğu altı ülkenin
ortaklığı ile gerçekleşen Erasmus+
projesinde ilk ev sahipliğini yaptı.
Umurbey Belediye Başkanı Sami
Yavaş, Romanya, Bulgaristan,
Yunanistan ve Litvanya'dan gelen
öğretmenleri ağırladı. www.haber-
ler.com sitesinden alınan bilgilere
göre; Umurbey Belediyesi olarak
eğitimin her dalında okulumuzun
yanındayız diyen Başkan Yavaş,
"Bizlerin burada yakaladığı aile
ortamı okulumuzun sınavlardaki
ve sporda ki başarılarına yansı-
maktadır. Ayrıca bu tarz projelerin
Umurbey'imizi ve Çanakkale'mizi
tanıtmaya yardımcı olduğuna ina-

nıyorum" şeklinde konuştu. Daha
sonra Başkan Yavaş öğretmenlere

hediye takdim edip, birlikte hatıra
fotoğrafı çektirdi. 

Nazlı Gaye ALPASLAN

RESEN VERG� KAYDI 
S�L�NEN MÜKELLEFLER �Ç�N

GEÇM��E YÖNEL�K 
BEYANNAME VER�LMES� 2

Resen vergi kayd� silinen �irketlerin veya
gerçek usulde gelir vergisi mükellefle-
rinin vergi kay�tlar� idare taraf�ndan iç

genelgeye dayal� olarak kapat�ld��� görülmek-
tedir. Ne var ki vergi kayd� kapat�lan mükel-
leflerin �u veya bu nedenle geçmi�e yönelik
herhangi bir KDV, muhtasar veya di�er
beyannamelerinin verilmesi uygulamada ola-
naks�z hale gelmektedir. Konuyla ilgili uygu-
lamada ortaya ç�kan sorunlar a�a��da oldu�u
gibidir: 
1. Mükellefin vergi kayd�n�n resen idare tara-
f�ndan kapanmas� neticesinde kapan�� tarihin-
den önceki dönemler ile ilgili herhangi bir
beyanname verilmesi olanaks�zd�r. Örne�in,
mükellefin idare taraf�ndan vergi kayd�n�n
2017 Eylül itibariyle kapat�ld���n� varsayal�m.
Buna göre, bu mükellefin 2017 may�s ay�nda
verilmesi gereken muhtasar beyannamesinin
verilmedi�i tespit edilmi�tir. Bugün itibariyle
2017 y�l� muhtasar beyannamesi verilmek
istendi�i takdirde bu beyanname mükellefin
vergi kayd�n�n kapat�lm�� olmas� nedeniyle
verilememektedir. 
2. Ayn� durum yukarda yer verilen mükellefin
muhtasar, kdv ve gelir vergisi, kurumlar,
damga vs. beyannameleri için de söz konusu-
dur. 
3. �dare taraf�ndan resen kapat�lan gerçek ve
tüzel ki�i mükelleflerle ilgili �irketin faal oldu-
�u dönemlerle ilgili BA-BS, di�er bildirimler
konusunda da kapat�lan mükellefin  aç�k ve
faal oldu�u dönemlerle ilgili verilmeyen
beyannamelerin resen terk oldu�u tarihten
sonra art�k verilemez hale gelmektedir. 
4. �darenin resen terk olan mükelleflerle ilgili
gerek bu mükellef ve gerekse ili�ki içerisinde
oldu�u di�er mükellefler ba�lam�nda kar��l�kl�
beyan bildirim, BA-BS formu gibi konularda
düzenleme yaparak ilgili iç genelgelerle yeni-
den düzenlemesi gerekir .
5. Resen terk olan mükelleflerle ilgili ticaret
odas�, ba�l� odalar, defte tasdiki vs konular�n-
da da bu mükelleflerin aleyhine i�lemler yap�-
labilmektedir. örne�in, resen terk olan �irket
ad�na fatura gelmesi, yasal haklar�n� kullana-
bilmesi aç�s�ndan 3. Ki�ilere vekalet vereme-
mesi, resen terk olan �irketten malzeme alan
iyi niyetli al�c�lar�n ma�duriyetleri dikkate
al�nd���nda ortaya çok ciddi sorunlar� ç�kt���
görülmektedir. 
6. Resen terk olan �irketlerin envanterinde
bekleyen stok mallar, araçlar, makine ve teçhi-
zatlar vs. varl�klar�n sat�lamay���, sat�lsa bile
bunlarla ilgili düzenleyece�i faturalar�n ak�beti
al�c� iyi niyetli firmalar aç�s�ndan s�k�nt�lar
ya�amas�na neden olabilmektedir. 
7. Resen terk olmu� �irkete önceki a�amalarda
serbest meslek hizmeti sunan mali mü�avirin
veya avukat�n muhtasar beyannameyle ilgili
mahsuplarda ya�ad��� sorunlar önemli boyut-
lara ula�m��t�r. Resen kapanan �irketlere hiz-
met vermi� olan avukatlar�n stopaj mahsubu
yönünden problem ya�ad�klar� s�kl�kla görül-
mektedir. 

12.05.2016 gün ve 2016/2 say�l� Uygulama iç
genelgesi ve ayr�ca konuyla ilgili 2004/13 –
2009/3 say�l� iç genelgeler

Yunusemre Belediyesi 
13 ülkenin edebiyatçı
ve şairlerini ağırladı
Yunusemre Belediye Ba�kanı Dr. Mehmet Çerçi, çe�itli

organizasyonlara katılmak amacıyla Manisa’ya gelen 13
ülkeden yakla�ık 35 edebiyatçı ve �airi makamında a�ırladı

�inik’ten
Band�rma
Belediyesi’ne 
dost ziyareti
BALIKES�R
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Milletvekili ve KDTP
Genel Başkan Yardımcısı
Müferra Sinik ile Türkiye

Dostluk Gurubu Başkanı Gani Sinik,
Bandırma Belediye Başkanı Dursun
Mirza’yı ziyaret etti.
www.milliyet.com.tr sitesinin haberine
göre; Bandırma çevresinin özel bir yeri
olduğunu, birçok Kosovalının buralar-
da akrabalarının bulunduğunu söyle-
yen Milletvekili Müferra Sinik, “ Uzun
yıllardır Bandırma’ya geliyoruz.
Burada baba dostlarımız çok. Son yıl-
larda daha da güzelleşen Bandırma’yı
görüyoruz. Daha yakın ilişkiler içinde
olmak istiyoruz. Onun içinde kardeş
kent olmayı istiyoruz. Kosovalılardan
size selam getirdik.” dedi.
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Göç ve diaspora ara�t�rmalar�na destek

Mehmet KIZIKAYA

DÜ�MANIN 
EN ZOR OLANI 

‘NEF�S’

Dü�man�n en zor olan�; nerede olursan�z
olun, ne yaparsan�z yap�n sizlere sürekli
olarak kötülük yapan, sizleri kötü al��kan-

l�klara ve kötü �eylere iten en büyük �ey nefistir.
Nefis, insan� günahlara ve kötü �eylere iten en
büyük unsurdur.  �nsan ya�am�nda ve yüre�inde
bulunan en büyük günahlardan biridir Nefis.
Nefis insan� paramparça eder, kötülüklerin içine
çeker, kalpleri karartmakla beraber hapseder, zapt
eder ve o mükemmel yüre�i ve de ya�am� tama-
men kirletir durur. Nefis, insan� kendi utanc�n�n
içerisinde bo�ulmaya mahkum eder. Nefis, insan-
l���n en büyük utanç kayna��d�r. Allah’tan uzak,
nefsine yak�n olan�n ne dünya hayat�nda ne de
ahiret hayat�nda mutlulu�u elde edemez. Çünkü
onu kendi himayesine alan ve onun en büyük
dü�man� olan nefis onu ya�am�n en kuytu derinli-
�ine atm�� olacak. Nefis, sahibini canl� canl�
gömen en büyük dü�mand�r. Nefis, ilk insan�n
Yüce Allah’a kar�� isyan etmesinin sonucudur.
Nefis, insan�n en büyük dü�man�d�r. �nsan� isyan
ettiren, Allah’a kar�� gelmeye sebep olan, küfre
gitmesine sebep olan tek �ey nefistir. Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) bir
hadis-i �eriflerinde �öyle buyurdular: “�nsan� fela-
kete sürükleyen üç �eydir: hasislik, nefse uymak
ve kendini be�enmektir.” Nefis öyle bir �eydir ki,
Cenab� Allah’la insanlar aras�nda adeta görünmez
bir perde olarak girmektedir. O perde insanlar�n
Yüce Allah’�n gerçeklerini görmezden gelmesini
ve Cenab� Allah’�n emri ve yasaklar�na uymama
notas�nda büyük rol oynamaktad�r. O perdeyle
beraber ya�am�n gerçeklerini gözlerinizde karar-
tacak olan siyah bir perdedir. Nefis, verdi�i ves-
veseyle, insanlar�n ruhunu, Cenab� Allah’�n hak
yolundaki terakkisinden al�koymak ister. �nsan�n
akl�n� ve fikrini çalarak, o muazzam önemli ve
ba�ar�l� azmini ve de iradesi k�rarak onu salih
amellerden vazgeçirmek, fani zevklerin dünya-
s�na ve kaprislere dü�ürerek de safile�tirmek iste-
yen en �eytani duygular�n ba��nda gelmektedir. 

KÖTÜLÜ�Ü EMREDEN NEF�S

Nefis insanlara var gücüyle kötülü�ü emrederek,
onlar� Allah’�n o aziz güzel ve mübarek yolundan
al�koymaya çal��aca��n� gösterir. Nefis, insan ya-
�am�n�n her noktas�nda var olan kötü bir duygu-
nun siyah rengidir. �nsan ya�am�n�n her alan�nda
hayat boyu susmayacak olan, her konuda kendi-
sini hakl� görecek en zalim, en kötü duygulara
sahip, kendisini her türlü nimetin üstünden gören
ve rahat�na dü�kün olan Nefis, k�sacas� Cenab�
Allah’�n be�endi�i ahlak�n tam tersini insana ya-
�atabilmek için her türlü pis yolu uygulayan duy-
gunun kendisidir. Nefis’e kar�� al�nacak önemli
birkaç s�r vermek isterim. Nefis sizlere kötülü�e
emrediyorsa tam aksine iyilik yapmak için üstüne
gidin, tembelli�i emrederse onu kat be kat çal��t�r-
maya bak�n, nefis bencil olman�z� ve bencilli�i
emrederse daha da fedakar olun, nefis cimrili�i
emrederse daha da cömert olun. Nefsin emretti�i
her türlü kötülükte aksi olan en iyi tavr� yerine ge-
tirerek onu en iyi �ekilde e�itebilirsiniz. Böyle-
likle Cenab� Allah’�n o güzelliklerini o mübarek
emirlerini en iyi �ekilde yerine getirmi� olursu-
nuz. Nefis, �eytandan daha müthi� bir dü�mand�r.
Kâinat�n Efendisi Hz. Muhammed Mustafa
(s.a.v) �öyle buyurmu�tur: “Senin en büyük dü�-
man�n nefsindir.” (Ke�fu’l – Hafa) �nsan ancak
nefsini bilir, onun o hile ve tuzaklar�n� ö�renirse,
Cenab� Hakk’�n kudret ve azametini idrak edebi-
lir, emir ve yasaklar�na uymaya, O’nun r�zas�na
uygun ya�amaya çal���r. Yüce Allah’�n r�zas�na
ula��p baki olan ahiret hayat�m�zda rahat etmek
istiyorsak e�er; onu cennetin yoluna çevirerek,
“Onu (nefsini) ar�nd�ran kurtulu�a ermi�tir.”
(�ems, 91/9) ayet-i kerimesinin nuru alt�nda,
nefsi; kibir, riya, cimrilik vb. gibi kötü s�fatlardan
temizleyip, Cenab� Allah’�n r�zas�na yönlendir-
meliyiz. Cenab� Hakk’�n yolundan gidip emir ve
yasaklar�na uyan ve de nefsine yenik dü�meyen
insanlardan olman�z dile�iyle, Yüce Allah (c.c)
hepinizden raz� olsun in�allah.

Balkan gazetecilerinin 
TÜRKİYE BULUŞMASI
H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Valiliği, İzmir Kalkınma
Ajansı, İzmir Basın Yayın Enfor-
masyon İl Müdürlüğü ve Balkan

Stratejik Araştırmalar Merkezi
(BASAM) işbirliğinde gerçekleşecek
organizasyonda Balkan ülkelerin-
deki gazeteciler ile İzmirli gazeteci-
ler bir araya gelecekler. Gazeteci

değişim programı çerçevesinde
daha sonra İzmir’deki gazetecilerle
Balkan ülkelerine gidilecek. İzmir
ve Türkiye’nin Balkanlarda tanıtıl-
ması, Türkiye ve Balkan ülkeleri ga-
zetecilerinin bira araya gelerek
mesleki istişarelerin gerçekleşmesi,
ortak Balkan haber paylaşımları, 10
Ocak gazeteciler gününün Balkan-
larda ortak kutlanması gibi amaçları
içeren proje kapsamında ilk planda
Balkan ülkeleri, Kosova, Make-

donya, Arnavutluk, Yunanistan,
Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan
Romanya gibi ülkelerden 15 gaze-
teci İzmir’de ağırlanacak. Dört gün
sürecek organizasyonda Balkan ül-
kelerinin gazete temsilcileri İzmir
valiliğini, İzmir’deki üniversitelerin
Basın-Yayın fakültelerini, İzmir’deki
basın-yayın organlarını ve bazı bele-
diyeleri ziyaret edecekler. Balkan
gazetecileri buluşması ve değişim
programı kapsamında proje mimar-

ları İzmir valisi Erol Ayyıldız’ı ziya-
ret ederek program hakkında bilgi-
lendirme yaptılar. Toplantıya İzmir
valisi Erol Ayyıldız, 24.Dönem İzmir
milletvekili ve Balkan Stratejik
Araştırmalar Merkezi (BASAM)
Başkanı Rifat Sait, Basın Yayın En-
formasyon İl Müdürü Mehmet Ak-
seki, Balkan Dernekleri temsilcileri
ve kurum proje çalışanları katıldılar.
Programın 10 Ocak Gazeteciler gü-
nünde İzmir’de olması planlanıyor. 

Balkan co�rafyas�n�n 12 ülkesinde faaliyette olan televizyon ve gazete temsil-
cilerinin 10 Ocak Gazeteciler Günü’nde �zmir’de bir araya gelmesi planlan�yor

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

T�RAN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Tiran’da TİKA tarafından tadilatı
yapılarak yeni eğitim materyal-
leri ve donanımları ile destekle-

nen 100 çocuğun eğitim aldığı 60 nolu
kreş, Dünya Çocuk Hakları Gü-
nü’nde,  Tiran Büyükelçisi Hidayet
Bayraktar, Tiran Belediye Başkanı
Erion Veliaj, TİKA Tiran Koordinatörü
Necip Özay Özütok, davetliler ve aile-
lerin katılımları ile düzenlenen bir tö-
renle açılarak Arnavut Çocuklarının
hizmetine sunuldu. www.yenibal-
kan.com’a göre; Tiran Büyükelçisi Hi-
dayet Bayraktar, TİKA’nın
Arnavutluk’ta gerçekleştirdiği proje-
lere değinerek, hizmete kazandırılan
kreşle gurur duyduğunu, Tiran Bele-
diyesi ile işbirliğimizin her daim
devam edeceğini ve iki ülke arasın-
daki ilişkilerin daha ileri seviyelere ta-
şınması gerektiğini belirterek, projede
emeği geçen herkese teşekkür etti.
Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayrak-
tar’dan sonra söz alan Tiran Belediye

Başkanı Erion Veliaj TİKA tarafından
gerçekleştirilen tadilat ve donanım
desteğine teşekkür ederek, diğer ülke-
leri de eğitim kurumlarının yenilen-
mesi hususunda katkıda
bulunmaya davet etti.
Konuşmaların ar-
dından, tadilatı
ve donanımı
TİKA tarafın-
dan gerçekleş-
tirilen kreş
basına tanıtıldı.
Balkanlar ve Doğu
Avrupa Ülkelerinde,
okul öncesi eğitiminde, modern
eğitim ortamı sağlamak veya iyileştir-
mek konularında yeni kreş ve ana
okullarının inşa edilmesi ve mevcut
kreş ve anaokullarının tadilatlarının
yapılması çerçevesinde Moldova, Sır-
bistan ve Makedonya’da 3 yeni ana-
okulu ve kreş inşaatlarını
gerçekleştiren TİKA,  Moldova Cum-
huriyeti Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi
Kıpçak Köyünde ‘’Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan Kreşi’’, Kara-
dağ’ın  Rojaye Şehrinde ‘’Şehit Ömer
Halisdemir Anaokulu’’,  Romanya
Köstence’de Türk, Tatar ve Romen ço-

cukların birlikte eğitim gördüğü
“Zübeyde Hanım Ana-

okulu’’ başta
olmak üzere,

Ukrayna’da
12, Kara-
dağ’da 7, Sır-
bistan’da

6,Arnavut-
luk’ta 5,Roman-

ya’da 4,Kosova’da 3,
Moldova ve Macaristan’da 2

ve Hırvatistan’da 1 olmak üzere top-
lam 45 anaokulu ve kreşin tadilatlarını
gerçekleştirmiş  ve yeni eğitim mater-
yalleri ve donanımları ile destekleye-
rek çocukların zengin öğrenme
deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyü-
melerine, bütün gelişim alanlarının
desteklenmesine, öz bakım becerile-
rini kazanmalarına ve temel eğitime
hazır bulunmalarına katkı sağladı.

Arnavutluk çocuklarına 
T�KA'dan hediye

KONYA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

AK Parti İstanbul Milletvekili ve
TBMM İnsan Haklarını İnce-
leme Komisyonu Başkanı

Mustafa Yeneroğlu Selçuk Üniversitesi
Uluslararası Göç ve Diaspora Uygu-
lama ve Araştırma Mer-
kezi’nin kurulmasıyla ilgili,
“Göç ve diaspora alanında
araştırmaya değer onlarca
konu bulunmaktadır. Sel-
çuk Üniversitesi’nde gelişti-
rilmesi planlanan
Uluslararası Göç ve Dias-
pora Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi bu
alanlardaki akademik çalış-
maların zenginleşmesine katkıda bu-
lunacaktır.” dedi. Yeneroğlu şunları
kaydetti: “Ülkemizde bulunan 5 mil-
yon civarındaki göçmen ve mülte-
ciyle, yurt dışında yaşayan 6 milyona

yakın insanımız kamu kurumlarımı-
zın ve sivil toplum kuruluşlarımızın
doğrudan ilgilendiği iki alandır. Bu ça-
lışmaları yaparken göçmenler ve dias-
poranın farklı boyutlarıyla ilgili daha
fazla akademik araştırmalara ihtiyaç
olduğu ortadadır. Tam da bu noktada

üniversitelerimizde ve araş-
tırma merkezlerimizde, göç ve
diaspora alanlarında yürütü-
len araştırmaların artırılması
elzemdir. Bu çerçevede Selçuk
Üniversitesi’nde geliştirilmesi
planlanan Uluslararası Göç ve
Diaspora Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi ile ülkemizde
bu alanda var olan araştırma
kurumlarına yeni bir yapının

dâhil olması, akademik çalışmaların
zenginleşmesi açısından fayda sağla-
yacaktır. Bölgesel, ulusal ve uluslar-
arası çapta yapılacak bilimsel
araştırmalarla; kamu kurumları,

medya ve STK’ların ihtiyacı olan bilgi-
ler ortaya konulacaktır. Özellikle yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımızla il-
gili araştırmaya değer onlarca konu
bulunmaktadır. Almanya, Fransa,
Avusturya, Hollanda, Belçika, İngil-
tere, İtalya, ABD, Kanada ve Avustral-
ya’da vatandaşlarımızı doğrudan
etkileyen gelişmeler cereyan etmekte-
dir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın
anavatan ile olan aidiyetleri, kimlik ta-
nımlamaları, Türkçe’yi kullanma dü-
zeyi ve mavi kart gibi meseleler de
doğrudan ülkemizi ilgilendirmektedir.
Öte yandan ülkemizin bir göç ülkesi
olduğu ve dünyadaki göç hareketleri-
nin merkezinde olmaya devam ede-
ceği gerçeği de göz ardı edilmemelidir.
Bu bağlamda Selçuk Üniversitesi’nde
Uluslararası Göç ve Diaspora Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi’nin kurul-
masında emeği geçenleri tebrik
ediyorum.”
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Geçen haf-
talar hem
Kosova

hem de Make-
donya’daki Türk
soydaşlarımız
için oldukça
önemli günler-
den biriydi. Ko-
sova’da yerel
seçimlerin ikinci
turu yapılırken,
Makedonya’da
ise ülkenin üç

Türk partisinden biri olan ve hükümet
ortağı konumunda bulunan Türk Ha-
reket Partisi’nde genel başkanlık koltu-
ğunun devri için kurultay yapıldı. İlk
olarak Kosova’daki yerel seçimlere de-
ğinelim. Yerel seçimlerin 22 Ekim’de
düzenlenen ilk turunun ardından Ko-
sova’da ikinci turda 19 belediye için
sandığa gidildi. Aralarında Türkle-
rinde yoğun olarak yaşadığı Başkent
Priştine ve Prizren gibi önemli şehirle-
rin belediye başkanları belli oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre 19 bele-
diyeden; Kosova Meclis Başkanı Kadri
Veseli’nin partisi PDK 5, Kosova Baş-
bakanı Ramush Haradinaj’ın partisi
AAK 4, Eski Başbakan İsa Mustafa’nın
başkanlığını yaptığı LDK 4, Veteven-
dosje 3, AKR 1, NISMA 1 ve Sırp Lis-
tesi 1 belediye elde etti. Türklerin
yoğun olduğu Prizren ve Priştine’yi de
Vetevendosje (VV) yani Kendin Karar
Al Hareketi kazandı. Başkent Priş-
tine’nin yeni belediye başkanı Shpend
Ahmeti olurken, Prizren’in ise Myta-
her Haskuka oldu. 22 Ekim’de düzen-

lenen yerel seçimlerin ilk turunda
Kosova Demokratik Birliği (LDK) en
fazla oyu almış, Kosova Demokratik
Partisi (PDK) ise en fazla meclis üyesi
çıkaran parti olmuştu. İlk tur sonuç-
larında PDK 216, LDK ise 214
üye kazanmıştı. VV se-
çimde üçüncü, AAK dör-
düncü, NISMA beşinci,
Sırp Listesi altıncı ve
AKR ise yedinci
parti olmuştu.

Kosova’da hükümet 70 gün
önce kurulmuş, ülkedeki Türk
partilerinden Kosova Türk Demokra-
tik Partisi (KTDP)’de hükümet ortağı
olmuştu. Genel başkanlığını Mahir
Yağcılar’ın yaptığı KTDP, Müferra
Şinik ve Fikrim Damka ile 2 milletve-
kili çıkardığı genel seçimlerden sonra
katıldığı ilk yerel seçimlerin sonu-
cunda 15 yıldan sonra 6 belediyenin
3’ünde Türk temsilci bulunduramaya-
cak. Bir anlamda KTDP hüsrana uğ-
radı da denebilir. Mamuşa’da
KDTP’den Abdülhadi Krasniç zafer
elde ederken 7’de meclis üyesi elde
edildi. Parti Priştine, Mitroviça ve Vıçı-
tırın’daki temsilcilerini ise kaybetti.
Prizren’de 3 ve Gilan’da ise 1 belediye
meclis üyesi elde etti. Toplamda 11
meclis üyesiyle seçimi tamamladı.
KDTP’nin en büyük hatası ise Priz-
ren’deki ikinci tur seçimlerinde oldu.

Prizren’de Türklerin çoğunluğu Vete-
vendosje (VV) yani Kendin Karar Al
Hareketi adayını desteklerken, KDTP
ise “Mos ja leni Prizrenin turqelive”
yani “Prizren’i Türklerin eline bırak-
mayın” diyen Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi’nin ve genel başkanlığını Kosova

Meclis Başkanı Kadri Veseli’nin yaptığı
PDK’nın adayıyla ittifak etti. PDK,
KDTP’ye Belediye Başkan Yardımcı-

lığı, iki

müdür-
lük ve kültür merkezinin inşası gibi

vaatlerde bulunmuştu. KDTP’nin yanı
sıra Kosova Geleceği İçin İttifak Partisi
(AAK) ve Boşnak Partisi VAKAT’da
PDK adayına desteğini açıklamıştı.

Kosova’daki diğer Türk partisi Kosova
Türk Adalet Partisi (KTAP) ise sadece
Mamuşa’da 7 meclis üyesi çıkarttı.
Sonuç olarak KDTP 11, KTAP ise 7
meclis üyesi ile yerel seçimleri sonuç-
landırmış oldu. İki partide Türklerin
yaşadığı Priştine, Vıçıtırın ve Mitrovi-
ça’da meclis üyesi çıkaramadı. Bu
durum soydaşlarımızın Türk partile-
rine bir tepkisi olarak algılandı. Türk-
lerin Priştine’de büyük oranda
Vetevendosje (VV) yani Kendin Karar
Al hareketinin Arnavut adayı Shpend
Ahmeti’yi desteklediği gözlendi. Başa
baş geçen yarışta Ahmeti, LDK adayı
Arban Abrashi’yi geride bıraktı.
Güney Mitroviça’yı Yeni Kosova İtti-
fakı (AKR) adayı Agim Bahtiri yeniden
kazandı. Vıçıtırın’da ise LDK adayı
Xhafer Tahiri önde geldi. Prizren’de ise
yine VV’nin adayı Mytaher Haskuka
çok az bir oy farkıyla PDK adayı Sha-
qir Totaj’ı geride bıraktı. Haskuka aynı
zamanda Türkiye’de Boğaziçi Üniver-
sitesinde doktora eğitimini almış bi-
riydi. Türklerin partisi KTDP, PDK
adayını desteklerken, Türklerin ise VV
adayına oy verdiği görüldü. Bu iki

örnek bize Makedonya’da geçtiği-
miz haftalarda düzenlenen yerel

seçimleri hatırlattı. Gostivar’da
da Türk soydaşlar BDİ adayı
Nevzat Beyta’ya FETÖ ile olan
bağından ötürü büyük rahat-
sızlık duyarken, Türk partile-
rinden TDP buna rağmen bu

aday ile ittifak kurmuştu. Sonuç
Prizren’deki gibi Gostivar’da da

Türk partisi için hüsran olmuştu. İki
ülke adına Prizren ve Gostivar örnek-
leri tuhaf benzerlikler taşıyor. Az önce
değindiğim gibi iki parti de halkı
değil, kendi çıkarlarını büyük oranda

gözetmişti. Diğer bir benzerlik de şu;
Makedonya’da BDİ, FETÖ ile ilişkile-
rinden ötürü tepki görürken, Koso-
va’da da PDK aynı şekilde eleştiriliyor.
Üstelik hem Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi hem de Kosova Meclis
Başkanı Kadri Veseli PDK
mensubu ve Türkiye
Cumhuriyeti
devlet erkânı
ile üst
düzey gö-
rüşme-
lerde
bulunu-
yor. Buna
rağmen
PDK aynı za-
manda Koso-
va’nın Türkiye’den
uzaklaşmasını ve Avrupa ile
ABD’ye yakınlaşmasını da savunuyor.
Üstelik PDK’nın Prizren adayı Shaqir
Totaj seçimlerden önce “Prizren’i Türk-
lerin eline bırakmayın” bile diyebili-
yor.

Makedonya’da da benzer şekilde
BDİ’nin FETÖ ile yakın ilişkiler içeri-
sinde olduğu biliniyor. Ülkedeki FETÖ
okulları yıllarca BDİ mensubu Eğitim
Bakanı tarafından korunduğu ve kol-
landığı belirtiliyor. Partinin Gostivar
belediye başkanı Nevzat Beyta’da FE-
TÖ’ye destekleriyle biliniyordu. Bele-

diyede Zaman Makedonya gazetesi
ücretsiz dağıtılıyor, Beyta’ya dair ha-
berler gazetede yer alıyordu. Bunlar
bilinirken TDP’nin gidip BDİ adayıyla
ittifak kurması akıllara ziyan görüldü.
Hem Kosova hem Makedonya örnek-
lerinde görüldüğü üzere Türk partileri
kendi çıkarlarını halkın ve Türkiye’nin

menfaatlerinden ısrarla üstün tutuyor-
lar. Balkanlardaki Türk karşıtı grupla-
rın güç kazanması karşısında
Türkiye’nin desteği olmadan bu parti-
lerin hiçbir güç elde edemeyeceğini
bilmeleri gerekiyor. Kosova’dan Make-
donya’ya geçecek olursak ülkedeki
Türkler için heyecanlı günlerden bi-
riydi. SDSM önderliğindeki hüküme-
tin ortaklarından Türk Hareket
Partisinde kurultay heyecanı vardı.
THP’nin genel başkanı ve devlet ba-
kanı Adnan Kâhil kurultayla genel
başkanlığı, partinin genel sekreteri ve
milletvekili Enes İbrahim’e devretti.
THP hükümet ortağı olmasından
ötürü ülkedeki Türk soydaşlarımız için
büyük bir önem taşıyor. Türk soydaş-
larımızın dil, kültür, sosyal hizmetler,
eğitim ve istihdam gibi birçok sorunu
bulunuyor. THP’nin bu sorunlara daha
fazla odaklanması ve çözümüne çalış-
ması Türklerin en büyük beklentileri-
dir. Enes İbrahim’e geçecek olursak;
İbrahim ülkenin önde gelen Türk poli-
tikacılarından biri konumunda olup
gelecek adına yapacakları merakla
beklenen isimlerden. Ancak İbrahim
ile Türkiye’nin yaşadığı en büyük so-
runlardan biri Türkiye’de 2013 yılında
FETÖ tarafından organize edilen “17-
25 Aralık Yargı Darbeleri” döneminde
yaşandı. İbrahim o dönemde sosyal
medya organlarında AK Parti hükü-
meti ve o dönem başbakanlık maka-
mında bulunan Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan ile “ayakkabı
kutusu” üzerinden “dalga geçer” ma-

hiyette paylaşımlarda bulundu.
İbrahim’in daha sonra

ise bu paylaşımla-
rından dolayı

pişman ol-
duğu ifade
edildi.
Genel baş-
kanlığa ge-
çince ilk

akla gelende
bu paylaşım-

lar oldu. Enes İb-
rahim’in bu olayı

geride bırakması hem Türki-
ye’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın gü-
cünün farkında olması hem de
ülkedeki Türklerin sorunlarının çözü-
müne kafa yorması gerekiyor. THP
başta olmak üzere ülkedeki Türk parti-
lerinin Türkiye ve büyükelçimizle
uyumlu çalışması hem bu partilerin
hem de ülkedeki soydaşlarımızın le-
hine olacaktır. Ayrıca Türk partilerinin
FETÖ ile mücadelede Türkiye Cumhu-
riyeti devletinin ve dış temsilcilikleri-
nin daha fazla yanında yer alması ve
efor sarf etmesi de şart. Günlük çıkar-
ların bir kenara bırakılması hem soy-
daşlarımızın hem de dindaşlarımızın
omuz omuza yol yürümeleri en büyük
arzumuz. Bu bağlamda Balkanlardaki

soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın
desteğini alan tüm partilerin politika
ile kadrolarını gözden geçirmeleri ol-
dukça elzemdir. Evlad-ı Fatihan hiçbir
zaman unutmamalıdır ki, anavatan
Türkiye her zaman yanlarında olacak-
tır.

Erdem Eren

’‘Kosova’da yerel seçimlerin ikinci turu yapılırken, Makedonya’da ise ülkenin
üç Türk partisinden biri olan ve hükümet orta�ı konumunda bulunan Türk
Hareket Partisi’nde genel ba�kanlık koltu�unun devri için kurultay yapıldı

Kosova ve Makedonya’daki
güncel ve siyasi gelişmeler

www.enpolitik.com
sitesinden alınmı�tır…
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ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye'nin Üsküp
Büyükelçisi Tülin Erkal
Kara, Makedonya'daki

Türkiye sermayeli yatırımların
tutarının 1,2 milyar Euro’ya,
toplam çalışan sayısının da 5
bin kişiye ulaştığını belirterek,
"Ülkede bankacılık, sağlık,
inşaat, tarım, tekstil, eğitim ve
daha birçok farklı sektörde
Türk yatırımı bulunuyor" dedi.
Makedonya'nın başkenti
Üsküp'te "Türkiye ve
Makedonya ekonomik iş birli-
ğinin geliştirilmesinde yeni
ufuklar" konulu sempozyum
düzenlendi.
www.haberler.com’a göre;

İktisadi Araştırmalar Vakfı ve
Makedonya-Türkiye Ticaret
Odası (MATTO) iş birliğiyle
düzenlenen sempozyuma,
Makedonya'nın Dış
Yatırımlardan Sorumlu Türk
kökenli Devlet Bakanı Adnan
Kahil, Türkiye'nin Üsküp
Büyükelçisi Tülin Erkal Kara,
ülkedeki Türk kurum ve kuru-
luşların temsilcileri ile çok sayı-
da iş adamı ve davetli katıldı.
Devlet Bakanı Kahil, sempoz-
yumun açılışında yaptığı
konuşmada, yeni hükümet ola-
rak Türkiye başta olmak üzere
tüm ülkelerle açık ekonomik iş
birliğini yaptıklarını söyledi.
Geçmişte olduğu gibi bugün
de Türkiye ile Makedonya ara-
sında başta ekonomi olmak

üzere tüm konularda iş birliği-
nin geliştirilmesi için çalıştığını
belirten Kahil, "Makedonya
küçük bir ülke, küçük bir eko-
nomi ancak büyük fırsatlara
sahip. Ekonomimizin açıklığı
farklı sektörlerde çok sayıda iş
adamını ülkeye çekmemiz ve
bu sayede Avrupa Birliği'nde
tüm sektörlere giriş yapmaları-
nı sağlamamız açısında ümit
veriyor." diye konuştu.
Makedonya'nın Türkiye,
Bulgaristan, Ukrayna gibi ülke-
lerle serbest ticari anlaşmasının
bulunduğunu hatırlatan Kahil,
Makedonya'nın her alanda
stratejik ortaklıkları bulunduğu
Türkiye başta olmak üzere her
ülke ile iş birliğinde bulunması
gerektiğini kaydetti.

Türk giri�imciler Makedonya'da
5 bin ki�iye istihdam sa�l�yor

Arnavutluk’ta Bayrak ve Ba��ms�zl�k
Günü’ne CO�KULU KUTLAMA

AVLONYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutların en önemli milli bayramı
olan "Bayrak ve Bağımsızlık Günü",
Arnavutluk'un yanı sıra Arnavut

nüfusun yaşadığı diğer ülkelerde törenlerle
kutlandı. Devlet erkanının katıldığı merkezi
tören, Arnavutluk'un güneybatısındaki
Avlonya şehrinde düzenlenirken, başkent
Tiran'daki İskenderbey Meydanı'ndaki kut-
lamalara da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
www.haberler.com’a göre; Avlonya'da
Arnavutluk bayrağının göndere çekildiği
Bayrak Evi'nde düzenlenen törene,
Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta,
Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ve Başbakan
Edi Rama'nın yanı sıra Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile iki ülke-
nin bakanları katıldı. Arnavutluk
Cumhurbaşkanı Meta, "Bugün, ulusumu-
zun tarihinin en aydınlık günü." ifadelerini

kullandı. Tiran'daki İskenderbey
Meydanı'nda düzenlenen kutlama progra-
mında ise Tiran Belediye Başkanı Erion
Veliaj, Arnavutluk bayrağını göndere çekti.
Veliaj, 28 Kasım Bayrak ve Bağımsızlık
Günü'nün tüm Arnavutlar için "en güzel
gün" olduğunu vurgulayarak bugünün ken-
dileri için "kutsal" olduğunu kaydetti.
Arnavutluk Meclisi de 28 Kasım'daki
Bayrak ve Bağımsızlık Günü ile 29
Kasım'daki Arnavutluk'un faşizmden kur-
tuluşunun yıl dönümü dolayısıyla iki gün-
lüğüne ziyarete açıldı.
Bayrak ve Bağımsızlık Günü dolayısıyla
Makedonya'da yaşayan Arnavutlar da
etkinlikler düzenledi. Avlonya Millet
Meclisinde 28 Kasım 1912'de Arnavutluk'un
bağımsızlığının ilan edilmesi dolayısıyla
kutlanan "Bayrak ve Bağımsızlık Günü" 105
yıldır hem Arnavutluk'ta hem de Arnavut
nüfusun yaşadığı diğer ülkelerde törenlerle
kutlanıyor.

LAHEY/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Uluslararası Mahkemede 20 yıl
hapis cezası aldığını öğrenince
zehir içerek intihar eden eski

Hırvat General Praljak, ölmeseydi ceza-
nın 3'te 1'ini yattığı gerekçesi ile serbest
kalacaktı. Bosna iç savaşı sırasında savaş
suçu işlemek, Osmanlı'dan kalma tarihi
Mostar Köprüsü'nün yıkılması emrini
vermekle suçlanan Bosnalı Hırvat
Slobodan Praljak (72), hakkındaki 20 yıl-
lık hapis cezasının temyiz mahkemesi
tarafından da onaylandığını duyunca
küçük bir şişedeki sıvıyı içerek intihar
etmişti. www.haberler.com’a göre;

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski
Yugoslavya Uluslararası Ceza
Mahkemesi'nde yaşanan bu olay dünya
gündeminde geniş yer alırken
Hollandalı yetkililerin başlattığı soruş-
turmanın ilk bulgularına göre küçük
şişede bulunan maddenin ölümcül etkili
bir kimyasal olduğu kesinleşti. Praljak'ın
kısa sürede fenalaşıp öldüğü bildirilir-
ken yakında yapılacak otopsiyle
hükümlünün ölüm sebebi aydınlanmış
olacak.

Yetkililer, devam eden soruşturmada

birçok sorunun yanıtını bulmaya çalışı-
yorlar. Sorulardan biri 13 yıldır hapiste
olan Praljak'ın nasıl olup da böylesine
ölümcül bir zehre ulaşmış olduğu.
Başka bir soru ise 20 yıllık hapis cezası
onaylanan Praljak'ın niye intihar ettiği.
Çünkü bu hükme göre yakında hapis-
ten çıkabilirdi. Demir parmaklıklar
ardında geçen yılları hapis cezasından
düşülecek, infaz yasasına göre cezanın
üçte birini tamamlayınca serbest kala-
caktı. Hırvatistan Devlet Başkanı
Kitaroviç, Lahey'deki mahkemenin
Bosnalı Hırvatlara yönelik suçları aynı
şekilde ele almadığını öne sürerek 'mah-
keme adaleti getirme görevinde başarı-

sızlığa uğradı' dedi. Praljak'ın ölümü-
nün Hırvatları derinden etkilediğini
belirten Başkan, "Hırvatlar olarak

Bosna'da bazı soydaşlarımızın suç işle-
diğini ve sorumlu tutulmaları gerektiği
kabul etmeliyiz" diye konuştu.

Hırvat General intihar etmeseydi
SERBEST KALACAKTI

S�NOP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sinop Sağlık Gençlik Spor Kulübü
Başkanı Kenan Aral ve Yönetim
Kurulu Üyeleri daha önce Tokat

Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği görevinde bulunan ve Sinop
İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr.
Mehmet Erşan’a hayırlı olsun ziyaretinde
bulundular. İl Sağlık Müdürlüğü Makam
odasında gerçekleşen ziyarette Başkan
Kenan Aral, Sağlık Spor Kulübünün faa-
liyet ve çalışmaları hakkında İl Sağlık
Müdürü Dr. Mehmet Erşan’a bilgi verdi,
Dr. Erşan’da ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek Sağlık Spor
Kulübüne gerekli desteği vereceğini
ifade etti ve ziyaret yapılan karşılıklı
konuşma ve sohbetle sona erdi. 

Sinoplu mübadillerden
Sa�l�k Müdürü’ne ziyaret
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PODGOR�TSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Judo Şampiyonası,
TİKA’nın desteğiyle
Karadağ'ın başkenti

Podgoritsa'da düzenlendi.
Şampiyonasına aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu 14 farklı
kategoride 40 ülkeden 301 sporcu
katıldı. Turnuvanın açılış törenine,
Karadağ Milli Eğitim Bakanı Damir
Şehoviç, T.C Karadağ Büyükelçisi
Serhat Galip, Avrupa Judo
Federasyonu Başkanı Sergey
Soloveychik, Karadağ Judo
Federasyonu Başkanı Dragomir
Beçanoviç, TİKA yetkilileri ve çok
sayıda judo sporseveri katıldı.
www.yenibalkan.com’a göre:
Karadağ Milli Eğitim Bakanı Damir
Şehoviç, son dönemde popüler olan
judo bıranşının Karadağ’da, Avrupa
Judo Şampiyonası ile tekrar ileri bir
noktaya taşınabileceğini vurguladı.
Şehoviç başta TİKA olmak üzere
organizasyona katkı sunan herkese
teşekkürlerini iletti. Rusya, Beyaz
Rusya, Hollanda, Almanya,
Ukrayna, Azerbaycan, Portekiz gibi
güçlü sporcuların kıyasıya mücadele
ettiği Avrupa Judo Şampiyonasına 15
sporcu ile katılan Türkiye, 2 bronz
madalya kazandı. 

T�KA'dan 
Avrupa Judo

�ampiyonas�'na
destek

Avrupa Judo �ampiyonas�,
Türk ��birli�i ve

Koordinasyon Ajans�
Ba�kanl���’n�n (T�KA)

deste�iyle Karada�'da
gerçekle�tiProsinecki'den Bosna

Hersek'e yeşil ışık
Bir dönem Kayserispor'u da çal��t�ran H�rvat teknik

adam Robert Prosinecki, Bosna Hersek Milli
Tak�m�'n�n ba��na geçmek için federasyon 

yetkilileriyle görü�ece�ini söyledi

ZAGREB
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Hırvat teknik adam Robert
Prosinecki, Bosna Hersek
Milli Takımı'nın başına geç-

mek için federasyon yetkilileriyle
görüşeceğini söyledi. Mehmed
Bazdarevic ile yollarını ayıran
Bosna Hersek Futbol Federasyonu,
rotayı Prosinecki'ye çevirirken,
Hırvat teknik adam da gelecek
hafta federasyon yetkilileriyle

masaya oturacağını açıkladı.
www.haberler.com’un Anadolu
Ajansı’na dayanarak verdiği habere
göne: Prosinecki. Azerbaycan Milli
Takımı'ndaki görevini tamamladı-
ğını ve yarın ülkesi Hırvatistan'a
döneceğini belirtti. Birkaç gün önce
Bosna Hersek Futbol Federasyonu
yetkililerinin kendisi ile iletişime
geçtiğini aktaran Robert Prosinecki,
"Bosna Hersek Milli Takımı'nı çalış-
tırmam için görüşmek istiyorlar.
Federasyon yetkilileri ile buluşaca-

ğım." diye konuştu.

Slovenya Milli Takımı'ndan teklif
aldığını ancak yapılan görüşmeler
sonucu anlaşma sağlayamadıkları-
nı kaydeden 48 yaşındaki teknik
adam, "Bosnalı yetkililerin görüşme
talebinden memnuniyet duydum.

En yakın zamanda Saraybosna'da
görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bosnalı yetkililerle anlaşmasının
önünde herhangi bir engel olmadı-
ğını dile getiren Prosinecki, "Neden
olmasın. Arayıp görüşmek istediler.
Bosna Hersek iyi futbolculara ve
iyi bir milli takıma sahip." değer-
lendirmesinde bulundu. Bosna
Hersek, 2018 FIFA Dünya
Kupası'na katılamamasının ardın-
dan Bazdarevic ile yollarını ayır-
mıştı.


