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Yunanistan-Makedonya
arasındaki isim sorunu
Yunanistan ve Makedonya'nn, "Makedonya" ismi nedeniyle aralarnda 27 yldr devam
eden gerginlie çözüm aray için Birlemi Milletler'de bir araya geldii bildirildi

MAKEDONYA, Birlemi
Milletler tarafndan Eski
Yugoslav Makedonya
Cumhuriyeti olarak tannyor ancak sadece
Makedonya ismini kullanmak istiyor. Yunanistan
ise bu ismin ülkenin kuzeyinde yer alan bir bölgeye ait olduu ve gelecekte iki ülke arasnda toprak ihtilaf yaanabilecei
gerekçesiyle Makedonya
isminin kullanlmasna
kar çkyor. BM arabulucusu Matthew Nimetz, bu
iki ülkenin temsilcileriyle
bir araya geldikten sonra
gazetecilere yapt açklamada, Yunanistan ve
Makedonya arasnda
yaanan isim krizinde
çözüme yakn olduklarn
söyledi. ki ülke temsilcisi-

Cumhurbakan
Kitaroviç’ten
anlaml davran
¥ HIRVATSTAN

ne bir çözüm önerisi sunduunu ve Atina ve

Bulgaristan’n
AB dönem bakanlna
Karada’dan övgü
¥ KARADA Cumhurbakan

Filip Vuyanoviç, AB dönem bakanln devralan Bulgaristan’a
yapt ziyarette, Bat Balkan
ülkelerinin AB’ye üyeliiyle ilgili
deerlendirmede bulundu. Bat
Balkanlar’n AB’ye entegrasyonu
konusunda izlenecek stratejinin
ubatta açklanacan belirten
Vuyanoviç, “Bulgaristan’n görüüne katlarak, biz de her bir
ülkenin izledii entegrasyon
süreci içerisinde kendi ilerlemesi
ve baarlarndan dolay deer
görmesini istiyoruz” dedi. 3’te

KKTC
SEÇMLERNDEN
ALDIIM MESAJ

Prof.Dr. Ata ATUN Sayfa 8’de
TÜRKYE’NN
MÜDAFAADAN
TAARRUZ
STRATEJSNE GEÇ

Rifat SAT

Sayfa 3’te

Üsküp'e giderek taraflarla bu öneriyi görüeceini

ifade eden Nimetz, sürecin olumlu yönde ilerle-

mesinden umutlu olduunu belirtti. 5’te

Amerika’nn
Romanya üssüne
koyun saldrs
Romanya'daki ABD üssünün 10 metre yaknndaki al,
Amerikan askerlerini çldrtt. Gerekçe: Koyunlarn üsse
yaklaarak alarm sistemini harekete geçirmesi. 3’te

Makedonya’da Vevçani cokusu
MAKEDONYA’nn en eski karnaval olarak kabul edilen
Vevçani Karnaval, ilginç maske
ve kostümlerle renkli görüntülere sahne oldu. Bin 400 yllk
geçmii olduuna inanlan karnaval, ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne
olurken, Vevçani köyünün
yukar ve aa mahallelerinde
yaayan halkn maskeli yürüyüü ilgi gördü. Karnavaln açln yapan Makedonya Kültür
Bakan Robert Alagyozovski,
karnavaldaki maskelerin hükümetin yeni politikalarna da
deindiini ifade etti. 9’da

Cumhurbakanı
Kitarovic, 1993'te Hırvat askerlerin 116 Bonak sivili katlettii
Ahmici köyündeki anıta çiçek
bırakıp saygı duruunda bulundu. Ziyaret programında olmadıı halde Travnik ehri yakınlarındaki köye giden Kitarovic, köy
camisi yanında bulunan anıta
çiçek bırakıp, saygı duruunda
bulundu. Cumhurbakanı
Kitarovic ayrıca yakınlarda bulunan Krizancevo köyüne geçerek,
savata hayatlarını kaybeden
Hırvat askerler anısına yapılan
anıtı da ziyaret etti. 10’da

Srbistan Kosova
görümelerine
vanoviç engeli
¥ KOSOVA’da ‘Özgürlük,

Demokrasi ve Adalet’ Halk
nisiyatifi Genel Bakanı Oliver
vanovic´in, Kuzey Mitrovitsa ehrindeki ofisi önünde uradıı silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin
ardından Sırbistan, önümüzdeki
günlerde Brüksel´de Kosova ile
yapılacak olan müzakereleri durdurduunu açıkladı. Yaanan saldırının ardından Sırbistan Güvenlik
Kurulunun acil topladıı örenildi.
Toplantının ana sebebi ise geçtiimiz günlerde Kosova Meclis
Bakanı Kadri Veseli´nin Sırbistan´ı
tehdit niteliinde söyledii sözler
ardından gerçekleen suikastın
balantılı olabilecei üphesi ile
toplandıı belirtildi. 4’te
5’te
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Çevrimiçi
iletilerde
maksimum
güvenlik:
PTT KEP
STANBUL/BALKAN GÜNLÜÜ

Ülkemizde dijital dönüümün öncü kurumlarından
Posta ve Telgraf Tekilatı Anonim irketi (PTT A..),
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti ile resmî yazımaların elektronik ortamda mevzuata uygun,
uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli
ekilde yapılmasına imkan salıyor.
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zmir Makedonya Göçmenleri
Dernei’nde enay yeniden bakan

H.MERKEZ
BALKAN GÜNLÜÜ

İ

zmir Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanlığına Medat Şenay
yeniden seçildi. Dernek
merkezinde yapılan 5. Olağan Kongre’de divan başkanlığımı Türkiye Futbol
Antrenörleri Derneği
(Tüfad) İzmir Şubesi Başkanı Şaban Acarbay yaptı.
Acarbay, kendisinin de Makedonya’dan göç eden bir
ailenin çocuğu olduğunu

belirterek yaşadığı zorlukları anlattı. Medat Şenay
ise yaklaşık 6 yıldır başkanlık yaptığını söyledi.
Dernek üyeleri ve çocuklarına yönelik dil ve halk
oyunları kursları açtıklarını
vurgulayan Şenay. ‘’Büyüklerimiz eski Yugoslavya, bugünkü
Makedonya sınırlarından
göç etmişler. Büyüklerimizin bazıları Türkçeyi çok az
biliyorlar. Onların gençlerle, gelin ve damatlarla
daha iyi iletişim kurmaları
için öncelikle Makedonca

kursları açtık. Ardından
folklorumuzu yaşatmak
için kurslar düzenledik.
Makedonya’da büyüklerimizin düğün, sünnet, mevlitlerde yaptıkları
yemekleri iftarlarda yaparak o lezzetleri gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Yeni
dönemimizde ise derneğimize kalıcı bir eser kazandırmak için bir bina
yapmayı hedefliyoruz’’
dedi. Tek liste ile girilen seçimlerde Medat Şenay yeniden başkan seçildi.
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Romanya’daki ABD üssünü

KOYUNLAR İŞGAL ETTİ
BÜKRE
BALKAN GÜNLÜÜ

,
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KARADA CUMHURBAKANI

Vuyanoviç Bulgaristan’ı ziyaret etti
SOFYA
BALKAN GÜNLÜÜ

B

ulgaristan’a bir günlük
resmi ziyarete gelen Vuyanoviç, ev sahibi mevkidaşı
Rumen Radev ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen
ortak basın toplantısında konuştu. Batı Balkanlar’ın AB’ye
entegrasyonu konusunda izlenecek stratejinin şubatta açıklanacağını belirten Vuyanoviç,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bulgaristan’ın görüşüne katılarak,
biz de her bir ülkenin izlediği
entegrasyon süreci içerisinde
kendi ilerlemesi ve başarılarından dolayı değer görmesini isti-

yoruz.” Bulgaristan’ın Avrupa
Birliği dönem başkanlığının Batı
Balkanlar’daki ülkelerin Brüksel’deki AB’nin idaresi ve üye

devletleri ile daha verimli ilişki
sağlamak üzere güzel bir şans
olduğunu söyledi. www.timebalkan.com’a göre; Vuyanoviç,

“Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar’a doğru genişlemesi gerçek
bir önceliktir. Bu öncelik Batı
Balkanlar’ın genel duyarlığında
da karşılık bulmaktadır.” diye
konuştu. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de “Bulgaristan’ın AB dönem
başkanlığının ana önceliği Batı
Balkanlar’ın Avrupa perspektifidir” dedi. Radev, AB’nin genişleme sürecininin aday
ülkelerin bireysel çabalarına dayanmasını ilke olarak benimsediğini belirterek, “Karadağ
gerçekleştirdiği reformlar ve istikrarlı politikaları sayesinde başarı örneği olmuştur.” şeklinde
konuştu.

Bosnal sendikaclara Türkiye’den destek
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜÜ

H

ak-İş ve Memur-Sen'in
katkılarıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarım ve yenilemesi
yapılan Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Birliğinin
(SSSBIH) merkez binası törenle açıldı.
Başkent Saraybosna'daki sendika binasında düzenlenen
açılışa Türkiye'nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç,
TİKA Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Birol Çetin, SSSBIH Genel
Başkanı İsmet Bajramovic,
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut

Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve ülkedeki
Türk kurumlarının temsilcileri
katıldı. Büyükelçi Koç, burada
yaptığı konuşmada, Bosna
Hersek'in Türk halkının gönlünde her zaman çok özel bir
yeri olduğunu belirterek, TİKA'nın 22 yıl boyunca ülkenin
bütününü kapsayacak şekilde
bu tür projelere destek verdiğini söyledi.
www.haberler.com’a göre:
Hak-İş ve Memur-Sen'in katkılarıyla TİKA'nın sahada bu
projeyi gerçekleştirmesinin
ekonomiye katkı bakımından
da çok anlamlı olduğunu dile
getiren Koç, "Temennimiz, bu
ülkenin güzel insanlarının, en-

telektüellerinin, çalışanlarının,
gençlerinin bu ülkede kalması.
Bu yapılan projelerin amacı,
beyin göçünün engellenmesi
ve istihdamın sağlanmasıdır.
Projenin de bu anlamda çok
katkı sağladığını düşünüyorum." dedi. Koç, TİKA, Yunus

Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Ziraat Bankası ve
Türk Hava Yolları gibi kurumların da sahada Bosna Hersek'in birliği, bütünlüğü ve
ikili ilişkilerin daha ileri götürülmesi için canla başla çalıştığını sözlerine ekledi.

Gümülcineli soydalardan Bilecik’e tarm ziyareti
BLECK
BALKAN GÜNLÜÜ

Y

unanistan Batı Trakya
bölgesi Gümülcine kentinde yaşayan Türk soydaşları, yapacakları tarım
konusunda bilgi almak üzere
Osmaneli'yi ziyaret etti.
Yunanistan Batı Trakya bölgesi
Gümülcine kentinde yaşayan
Türk Soydaşları tarım konusunda bilgi almak üzere Osmaneli'ye geldi. Heyeti,
Osmaneli'de Kaymakamı Edip
Çakıcı, Belediye Başkanı
Münür Şahin, İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü Serkan Diker, Ziraat Mühendisi
Kadir Kevşek, Belediye Sağlık
İşleri Müdürü Veteriner Hekimi Abdullah Tetik ve Ziraat
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Odası Başkanı Mustafa Kalay
tarafından karşılandı. Heyete
önce Osmaneli ilçesinin tarihi
evleri ve konakları gezdirildi.
www.haberler.com’a göre; Gümülcine kentinde kurdukları
Tarım Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü (THAE) üyeleri, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri
Merkez Araştırma Enstitüsüne
gelerek burada 2 günlük tarım
konusunda eğitim aldı. THAE
Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin
Sadık, "Gümülcine bölgesinde
Ziraat Mühendisleri, Veterinerler bir araya gelerek bu Enstitüyü kurduk. Amacımız Batı
Trakya bölgesinde yaşayan
Azınlık Türk hemşerilerimize
tarım konusunda gerekli bilgileri ve destekleri vermektir.
Yunan Hükümeti bizlere hala

ikinci sınıf vatandaş muamelesi
yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl
Yunan Hükümeti bizim bölgemizde toprak konusunda çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların
tamamı Rum köylerinde oldu.
Biz Türklerin yaşadıkları bölge-

lerde hiç bir çalışma yok. Bizler
de onun için Türkiye'ye müracaat ederek Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığından
yardım istedik ve bizlere yardım elini uzattılar" ifadelerini
kullandı.

İZMİR MEKTUBU

F

utbolda da en iyi savunma
TÜRKYE’NN
saldrdr, bu böyle bilinir.
MÜDAFAADAN
Futboldaki forvet oyuncusu
TAARRUZ
STRATEJSNE GEÇ
ngilizce forward kelimesinden
gelen ileri oyuncusudur ve atak
rifatsait@balkangunlugu.com
(Attack) oyun mantalitesi ile futbol
oynayan ve savunma sistemlerini
24.Dönem zmir milletvekili
rakip takmn savunma sahasnda
Stratejik Aratrmalar
Rifat SAT Balkan
Merkezi (BASAM) Bakan
kuran takmlarn ampiyon olduu
görülür. Ayrca seyirci de bu takmlar daha çok sever ve takip
kuruluu olan Ekonomi ve D Polieder. Aknclar yani Osmanl Aknc
tika Aratrma Merkezi'nde (EDAM)
birliklerinin görevi snrda potansiyel
savunma analisti Dr. Can Kasadümanlk yapabilecek ülkeleri belirli
polu’nun yapt açklamada bizi
dönemlerde yoklamak, onlar daha
destekleyen u analisti yapyor:
palazlanmadan üstlerine gidip yormak
veya fethedilecek ülkeleri cihat öncesi
“2017 ylnda Türkiye’nin savunma
zayflatmak idi. Osmanly güçlü
planlamas ve askeri-stratejik duruu
yapan da bu mantaliteydi. Ancak
alannda yaanan en önemli atlm
böyle bir mantalite için salam forvet
ileri üsler oldu. Özellikle Katar’da
oyuncularna veya aknc birliklerine
daha önce kurulan askeri üssün yeni
sahip olmanz arttr. Eer yoksa sasevkiyatlar ile tahkim edilmesi; Frat
vunma yapmak zorunda kalrsnz. Bu
Kalkan Harekât sonrasnda Surida mevcut durumuna paralel olarak o
ye’deki yerel dost unsurlar ile ileri hagünkü zaman dilimi artlar içinde
rekât üsleri oluturulmas, Somali’de
doru bir strateji olabilir. Bu takdirde
askeri eitim tesisinin faaliyete geçiampiyon olamazsnz ama küme
rilmesi gibi gelimeler Ankara’nn sdümekten kurtulabilirsiniz.
nrlar ötesindeki askeri varln
Dou Akdeniz’den Afrika’nn boynuDURUMA GÖRE
zuna ve Basra Körfezi’ne kadar taSAVUNMA ZARURDR
makta. Belirtilen tabloya, hâlihazrda
sürdürülen TCG Anadolu Çok MakTürkiye Cumhuriyetinin kurucusu
satl Amfibi Hücum Gemisi projesiGazi Mustafa Kemal müthi bir askeri
nin bir hafif uçak gemisi olarak
dehayd. kinci Dünya sava, Balkan
kullanlmas plann eklemekte de
savalar, Kurtulu sava ile yorulan
fayda var.
ve zayflayan Türkiye’nin o günkü
mevcut durumuna göre uygun olan
Türkiye’nin ileri üs stratejisini doru
"Hatt müdafaa yoktur sath müdafaa
anlamak için, hem literatürde askeri
vardr, o sath bütün vatandr” eklinüslerin yerini, hem de Ankara’nn jeodeki stratejisini oluturmutu. Yine
politik önceliklerini analiz etmek geçok önemli bir askeri deha olan ve
rekiyor. Konuya ilikin çalmalar,
hiçbir sava kaybetmemi Hz. Halit
ileri üslerin bölgesel kriz alanlarna
Bin Velit (RA) mute destannda 100
ksa sürede müdahale edebilme yeteBin kiilik Rum ordusuna 10 Bin kiinei için vazgeçilmez olduunu orlik ordusuyla saldr deil savunma
taya koyuyor. Ayrca, kriz alannda
yaparak zafer kazanmtr. Elli yl önbir askeri altyapnn hâlihazrda var
ceki artlarda doru olan "Hatt müolmas -söz gelimi, kullanlabilecek
dafaa yoktur sath müdafaa vardr, o
pistler, mühimmat depolama bölgesath bütün vatandr” stratejisi buleri, komuta & kontrol sistemleri bugünkü Türkiye için “Hatt müdafaa
lunmas- gerektiinde daha büyük
yoktur Sath taarruz vardr” eklinde
kuvvetlerin kaydrlmas için çeitli
deimektedir. Bu düüncemizi lütfen
imkânlar sunmakta. Söz konusu üslekimse Atatürk’e kar ideolojik bir
rin ikinci kritik fonksiyonu, ev sahibi
tepki gibi görmesin. Zira hani derler
ülkeye somut güvenlik ve savunma
ya bugün Atatürk yaam olsayd
garantileri salanrken, snrlarn öteböyle bir stratejiye geçerdi. Zira ülkesinde aktif ve etkin bir caydrclk
mizin bekas için bu arttr. Atakapasitesi oluturmalar. Bu çerçetürk’ün Hatay’ alma düüncesi de
vede, Basra Körfezi’ndeki ABD üslebugünkü durumu geçmite görebilrinin etkilerinin ya da Suriye’de Rus
mesindendir.
askeri varlnn operasyonel ve stratejik düzeyde katklarnn altn çizGÜVENLKTE
BEKLEYEREK SAVUNMA mek gerekiyor. leri üsler için üçüncü
temel fonksiyon da ev sahibi ülke ile
DÖNEM BTMTR
güvenlik ve savunma alannda ibirlii
gelitirilmesinin önünü fazlasyla
Cumhurbakanmz Sayn Recep
açmas.
Tayyip Erdoan, geçen yl külliyede
muhtarlara yapt bir konumada
öyle demiti: “Güvenlikte bekleyerek
savunma dönemi bitmitir. Bu yanl
güvenlik anlayn terk ediyoruz.
Bundan sonra sorunlarn kapmz çalmasn beklemeyeceiz. Artk sorunlarn üzerine biz gideceiz. En güçlü
çk, savunma, askeriyede de bunu
öretirler, taarruzdur.” Nitekim önce
Frat kalkan imdi de Afrin’e Zeytin
dal müdahalesi ile yerinde ve zamannda doru askeri müdahaleler yaparak Türkiye’nin bekas için taarruza
geçilmitir. Türkiye, Recep Tayyip
Erdoan komutasnda ve liderliinde
hem kürsüde, hem masada hem de sahada (Cephe’de ) Savunma stratejisinin yerine Taarruz politikasna
geçmitir. Üstelik bunu yaparken Don
kiot vari bir ekilde hamasi bir strateji ile deil, tam bir gerçekçi politikayla bizzat dünya jandarmalna
soyunmu ABD’ye kar bölgenin
önemli unsurlar olan Rusya, ran ve
Orta Dou ülkelerini de yanna alarak
ve üstelik BM’de uluslararas hukuka
uygun bir biçimde teröristlere ve onlara yataklk eden ABD’ye kar ataa
geçmitir. Allah yardmcs olsun.

ASKER STRATEJDE
LER ÜSLER
KURULMASI
Bugün dünya liderliine soyunan
ABD, Rusya, ngiltere ve Çin gibi ülkeler uzaya kendi askeri uydularn
gönderiyorlar. Savunma sanayisinde
kendi silahn üretiyorlar. Özellikle
ABD, ülkesinden okyanusu aarak
binlerce kilometre ötede uçak gemileriyle bir nevi aknc birlii oluturarak
savunmasn saldr ekliyle kuruyor.
Türkiye’nin henüz uçak gemisi yok
ama uzaya Göktürk uydusunu göndermi, kendi saldr helikopteri
Atak’ ve insansz hava unsurlar
HA’lar üretmi, Rusya ile S-400
füze anlamasn yapm bir ülke.
Daha önce hiç olmad yerlerde Büyükelçilikler açarak Büyükelçilik says bakmndan bu konuda
ngiltere’yi yakndan takip edebilen
ve d politikada da etkin olabilen
Türkiye, daha ksa bir süre önce srail’in Bakentini Kudüs’e tamas hususunda destek veren ABD’ye BM’de
önemli bir diplomatik yenilgi tattrmtr. stanbul merkezli bir düünce

2017 ylnda Türk savunma modernizasyonunun en önemli analitik referanslarndan biri de, Frat Kalkan
Harekat’ndan örenilen dersler olmutur. Frat Kalkan Harekât, Türk
Silahl Kuvvetlerinin snr ötesinde
hibrid harp tehdidiyle mücadele tecrübesi kazanmas bakmndan büyük
önem arz ediyor. Türk savunma modernizasyonunun örenilen dersleri
hayata geçirme kapasitesi açsndan
umut verici. Yine de 2018 yl ve sonrasnda daha gidilecek çok yol var.
Her eyden önce, Suriye’deki snr
ötesi deneyimi gösterdi ki, Türk tank
modernizasyonunun odak noktasnda
aktif koruma sistemleri bata olmak
üzere yükselen hibrid tehditlere mukabele hedefi olmal.”

PÜSKÜRTMEK DEL
TAMAMEN YOK ETMEK
Sonuç olarak Türkiye artk hem masada hem cephede savunmadan taarruza yönelik bir strateji deiikliine
geçmitir. Bu strateji hem ülkemiz
hem de bölgedeki dost ve Müslüman
karde ülkeler için oldukça önemlidir.
Böylesine önemli bir yükün altndaki
lider Recep Tayyip Erdoan’n iç politikada desteklenmesi gerekir. Bu
arada bugün menfaatimiz gerei dost
olan Rusya ve ran’n Osmanl döneminde bizlere çok skntlar çektirdikleri unutulmamaldr. Aydan post
dümandan dost olmaz. Uyank ve
güçlü olmak zorundayz. çerde de
Birlik ve beraberliimizi muhafaza etmeliyiz. Suriye’ye çkarma yapan
Türk askerinin ve dost ÖSO (Özgür
Suriye Ordu) birliklerinin Allah yar
ve yardmcs olsun. Kbrs Bar harekâtnda tüm Kbrs’a girebilecekken
d müdahaleler sonucu Kbrs’n
büyük bir bölümünü Rumlara brakmtk. Türkiye, sadece Afrin deil,
Münbiç’i de girerek teröristleri sadece
püskürtmek deil, tamamen yok
etmek zorunda olduunu çok iyi biliyor. Orada kalacak olan kalntlar
daha sonra tekrar bamza bela olacaktr. Mikroplarn kökünü kurutana
kadar bu zeytin dal uzamaldr. Allah
Çanakkale kahramanlarnn torunlarn muzaffer eylesin inallah. Onlar
ki slam’n son kalesi Türkiye’nin
anl askerledir.
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Sırbistan, Kosova ile
görüşmeleri durdurdu
BELGRAD/BALKAN GÜNLÜÜ

K

osova’da ‘Özgürlük, Demokrasi
ve Adalet’ Halk İnisiyatifi Genel
Başkanı Oliver İvanovic´in,
Kuzey Mitrovitsa şehrindeki ofisi
önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu
öldürülmesinin ardından Sırbistan, önümüzdeki günlerde Brüksel´de Kosova
ile yapılacak olan müzakereleri durdurduğunu açıkladı. İvanoviç’in öldürülmesi ardından Sırbistan Başbakanı
Aleksandar Vuçiç, Brüksel’de bulunan
Sırp yetkililerin görüşmeleri durdurarak
Sırbistan başkenti Belgrad´a döneceklerini açıkladı. www.timebalkan.com’a
göre; yaşanan saldırının ardından Sırbistan Güvenlik Kurulunun acil topladığı
öğrenildi. Toplantının ana sebebi ise geç-

Kosovalı Türk öretmenler
STANBUL SEMNERNDE
STANBUL
BALKAN GÜNLÜÜ

Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş yeni müfredat uygulamaları üzerine konuştuve bu

A

taşehir İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından,
Kosova Türk
Öğretmenler Derneği
işbirliğiyle, Kosova
Türk Öğretmenlerine, düzenlenen
Hizmet İçi Eğitim
Semineri kapsamında Doç. Dr.
Müge Yüksel tarafından Kaynaştırma Eğitimi; Yrd. Doç. Dr. Durmuş
Ümmet tarafından Sınıf Yönetimi seminerleri verildi. www.timebalkan.com’a göre; Milli
Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye

konuda Kosova eğitim sistemindeki tecrübeler konusunda bilgi
alışverişinde bulundu. Ayrıca

Erol Kömür tarafından Uzaktan
Eğitim ile ilgili seminer verilerek, sitenin tanıtımı yapıldı. Seminer süresince Ataşehirde
bulunan ve Kosova’nın değişik
şehirlerindeki okullarla kardeş
olan okullar ve değişik okullar ziyaret edilerek, öğretmenler bu okullardaki
uygulamaları ve tecrübeleri yerinde inceleme fırsatı buldu ve bu
okullardaki uygulamalar ve
meslektaşlarından malzeme
yardımı konusunda fikir alışverişinde bulundu. Seminer kapsamında önemli kültür şehri
İstanbul’da tarihi yerler ziyaret
edildi ve Boğaz gezisi ile Boğaz’ın eşsiz güzellikleri görüldü.

tiğimiz günlerde Kosova Meclis Başkanı
Kadri Veseli´nin Sırbistan´ı tehdit niteliğinde söylediği sözler ardından gerçekleşen suikastın bağlantılı olabileceği
şüphesi ile toplandığı belirtildi. “Özgürlük, Demokrasi ve Adalet” Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanoviç´e
düzenlenen suikast sonrası eşi “Saldırıyı
Kimin Yaptığını Biliyoruz” dedi. Sırbistan meydasında yer alan haberlerde Oliver İvanoviç´in eşi Milena Popoviç
İvanoviç, “saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz ve bu saldırıyı gerçekleştirenler
bilmelidir ki bu iş kolay kolay son bulmayacaktır” dediği öğrenildi. Kosova’nın eski Sırp milletvekili Rada
Trajkoviq de “Bugün Kosovalı Sırplar
için kara bir gün, büyük bir lideri kaybettik” dedi.

Kosoval Türklerin ac kayb
PRTNE
BALKAN GÜNLÜÜ
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Mehmetçik
Pritine’de Down
sendromlu
çocuklarn yüzünü
güldürdü
PRTNE/BALKAN GÜNLÜÜ

K

osova'da NATO'nun Barış Gücü
(KFOR) bünyesinde görev yapan
Türk Temsil Heyeti, Priştine'de
Down sendromlu çocuklara yönelik terapi merkezini restore etti. KFOR'da görevli Mehmetçik, Down sendromlu
çocuklara hizmet veren terapi merkezini restore ederek, merkezi gerekli
ekipmanlarla donattı. Geniş katılımla
açılışı yapılan terapi merkezi Down
sendromlu çocuklarla birlikte yetişkinlere de hizmet verecek. Down
Syndrome Kosova Derneği Başkanı Sebahate Beqiri açılışta yaptığı konuşmada, Kosova Türk Temsil Heyeti
Başkanlığı'nın destekleriyle Down sendromlu kişilere terapi hizmetlerinin çok
daha kaliteli yapılacağını belirtti.
www.haberler.com’a göre, Kosova Eğitim, Bilim ver Teknoloji Bakanı Shyqyri
Bytyqi de, Down sendromlu çocukların
eğitiminin ilerletilmesi için bugün Türk
askeri sayesinde önemli bir yol katettiklerini söyledi. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da açılış
töreninde yaptığı konuşmada, Down
sendromlu çocukları gelecekte de destekleyeceklerini belirterek, destek bekleyen toplumun diğer kesimlerini de
kucaklamayı sürdüreceklerini ifade etti.
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HAREKETN
DURUU
kibristkd@kibristkd.org.tr

Ahmet GÖKSAN
“Milletvekili demek, Bakan demek milletin
her türlü derdiyle alakadar olmak demek deil
mi? Marifet oturma deil, o sandalyeye oturmay hak etmektir. Bu da ancak bir snfa verilecek imtiyazlar, imkânlarla olamaz. Dar
gelirli vatandan hakk olan rahatl salamakla olur. Bu yapld m, yaplyor mu? Maalesef hayr!” 1978
Dr. Fazl KÜÇÜK

D

emokrasinin gerei olan milletvekili
seçimi geçtiimiz 07 Ocak 2018 gününde yapld ve kazananlarda belirlenmi oldu. Katlm orannn düük olduu
savlarna karlk son dönemde Avrupa ülkelerinde yaplan seçim sonuçlarna baktmzda
oralardaki katlmn daha düük olduunu görüyoruz. lk kez yeni yöntemle yaplm olan
seçimde %10 orannn üzerinde iptallerin olmas anlalr olmann ötesindedir. Seçilmi
olan milletvekillerinin görevlerinin öyle sanld gibi hiç de kolay olamadnn bilincinde
olduklarna inanmak istiyoruz. Bu nedenle öncelikle kurulacak olan hükümetin 2018 yl
bütçesini çkarmas gerektiini milletvekilleri
de kabul etmektedirler. Önümüzdeki ubat
aynda karmzdaki unsur da kendi bakann
seçecektir. Kim seçilirse seçilsin Kbrs
Türk’lerini tek devlet çats altnda birlikte yaamaya zorlayacaklarn söylemek istiyoruz.
50 yldr süren görümelerde Kbrs Türk’leri
olarak bu yönlü basklar kabul etmediimiz
için müzakere süreci uzayp gitmektedir. Bu
nedenle yenilenmi olan Cumhuriyet Meclisi’ne de büyük görevler düecektir. Karmzdakilerin Türkiye ve Kbrs Türk’lerine kar
ellerini güçlendirmek adna her yolu denemekte olduklar biliniyor. srail bata olmak
üzere Msr ve Yunanistan’la ortaklklar kurmaya özel önem veriyorlar. Msr Cumhurbakan Abdülfettah El Sisi geçtiimiz Kasm
aynda kendilerini ziyarete geldiinde Parlamentolarnn özel oturumunda bir konuma
yapmt. El Sisi konumasnda, Kbrs
Türk’lerine ait olan sandalyelerin 1963 ylndan beri bo olduuna dikkat çekiyordu.

MISIR VE RUM KESM
Filelefteros gazetesinin haberinde bu gerçee
dikkat çektikten sonra Bay Anastasiadis’in çözüme ilikin çalmalarndan övgü ile söz ediyordu. Ülkesi ile Kbrs arasndaki dostluun
temellerinin eskilere dayandndan söz ederken ilikilerinin Cumhurbakan III. Makarios
ile Cemal Abdül Nasr’a kadar dayandn
söylüyordu. Bununla yetinmeyen El Sisi, ülkesinin Kbrs Rumlarnn 2. vatan olduunu da
kaydediyordu. Msrl Nasr olarak tanmlayacamz kii tarihe Kanl Noel olarak geçen
dönemde Kbrs Türk’lerinin soykrmdan geçirilmek üzere saldrldnda karmzdakilere
silah yardmn yapt belleklerde tazeliini
koruyor. Çünkü ele geçen silahlarn üzerinde
bunlarn Msr Ordusuna ait olduuna ilikin
damga vard. Bu nedenle dostluklarnn temelinde bu tür ilikilerin olduunu anmsatmak
istiyoruz.
Alithia gazetesi ise haberinde “Msr Devlet
Bakan Meclis Özel Oturumunda konutu…
Kbrs sorunun çözümü bütün bölge açsndan
yaamsal öneme sahip” diye yazarken Politis
gazetesi de “Var olmayan Kbrs Türk milletvekillerinden söz ettii” bal ile duyuruyordu. imdi doru oturup doru
konutuumuzda Bay Sisi’nin 1960 ylnda
kurulan Kbrs Ortaklk Cumhuriyeti hakknda
biraz olsun bilgisinin olduunu rahatlkla söylemek olasdr. Bu konumas ile Kbrs
Türk’lerinin haklar olduunu da dorudan olmasa bile arkadan dolarak da olsa kabul ediyor. Bundan sonras slam birlii Tekilatna
Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti’nin tam üyeliinin salanmas için gerekli çalmann yaplmasn zorunlu klyor. Kuzey Kbrs Türk
Cumhuriyeti’nin neden kuruluundan da bilgisi olduunu düünüyoruz. Anlan örgüt içerisinde Türkiye’nin gücünün de yadsnamaz
olduu biliniyor.
Karmzdaki unsurun daha önce ilan ettii
Münhasr Ekonomik Bölge dnda Türkiye ile
Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti arasndaki
deniz alanlarn da Münhasr Ekonomik Bölge
ilan etmek için çalma yapt da Rum basnnda yer alyor. imdilik sadece anmsatmak
istiyoruz. Bu nedenle srarla milletvekillerinin
armudun çöpü üzümün sap demeden Ulusal
Konsey’in kurulmas için bir araya gelmelerini
önermek durumundayz…
Ada’da kalc olacamza göre bu tür yaamsal konuda ortak hareket edilmesi gerekiyor.

BM iki ülke arasındaki isim
sorunu nu çözebilecek mi?
BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜÜ

Y

unanistan ve Makedonya, aralarında "Makedonya" ismi nedeniyle 27 yıldır devam eden
siyasi gerginliğe çözüm arayışı için
Birleşmiş Milletler'de bir araya geldi.
www.dunyabulteni.net’e göre; Make-

donya, Birleşmiş Milletler tarafından
Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti olarak tanınıyor ancak sadece
Makedonya ismini kullanmak istiyor.
Yunanistan ise bu ismin ülkenin kuzeyinde yer alan bir bölgeye ait olduğu ve gelecekte iki ülke arasında
toprak ihtilafı yaşanabileceği gerekçesiyle Makedonya isminin kullanıl-

masına karşı çıkıyor. İki ülke, "Makedonya" ismi nedeniyle aralarında 27
yıldır devam eden gerginliğe çözüm
arayışı için Birleşmiş Milletler'de bir
araya geldi.
BM arabulucusu Matthew Nimetz,
bu iki ülkenin temsilcileriyle bir
araya geldikten sonra gazetecilere
yaptığı açıklamada, Yunanistan ve

Makedonya NATO’nun
30. üyesi olma yolunda
ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜÜ

N

ATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile bir
araya geldi. Stoltenberg, Makedonya
ziyareti kapsamında Başbakan Zaev
ile görüşmesinin ardından ortak
basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, ülkenin üst düzey yöneticileriyle yapıcı görüşmeler
gerçekleştirdiğini söyledi.
Geçen yıl Makedonya Meclisinde ya-

şanan şiddet olaylarına da değinen
Stoltenberg, ülkenin ciddi çaba sarf
edip uzun vadeli siyasi istikrar yönünde ilerleme kat ettiğini belirterek,
“NATO, ülkenizin çabalarını desteklemeye devam edecektir.” dedi.
www.timebalkan.com’a göre: Makedonya ordusunun, NATO’nun Afganistan misyonlarına katılımından ve
buradaki asker sayısını arttırmasından dolayı teşekkür eden Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkenizin geleceğine yönelik iyi ve

yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik. İsim
sorununa yönelik çabalarınızı
takdir ediyorum. Bu konu hakkında anlaşmaya
varılması, sizin NATO’ya dahil olmanız için temel öneme sahip. İsim sorunu çözülmeden NATO üyesi ülke
olamaz. Bu 2014 ve 2016 yıllarındaki
NATO zirvelerinde de söylenmişti. B
planı yok. İsim sorunu çözülmeden
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NATO’ya dahil edilme olamaz.” Bu
soruna ilişkin ortak kabul edilebilir
bir çözümün bulunabileceğine inandığını dile getiren Stoltenberg, ülkenin reformlar çerçevesinde soruna
çözüm bulma iradesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

TKA’dan Srbistan’a ahududu üretimi destei
YEN PAZAR/BALKAN GÜNLÜÜ

S

ırbistan’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) ve Belediyeler Arası
Tarım Sendikası (MOUPU) ile Yeni
Pazar Tarımsal Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle 46
çiftçiye 73 bin 600 ahududu fidanı
temin edildi. TİKA’dan yapılan açıklamaya göre, Balkanlar ve Doğu Avrupa
Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği
Destekleme Programı kapsamında
Sırbistan’da ahududu üretiminin geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen
proje sayesinde aile işletmelerinin Sırbistan’da gelir getirisi yüksek olan

ahududu üretimine katılmaları sağlandı. MOUPU’ya bağlı 14 tarım birliğinin kullanımına sunulmak üzere 15

çapa makinesi ile 11 sulama sistemi de
temin edilerek, toprağın işlenmesi ve
fidanların yetiştirilmesi sırasında çift-

VANOV, DLLERN KULLANIMI YASASI’NA DRENYOR
ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜÜ

Makedonya arasında yaşanan isim
krizinde çözüme yakın olduklarını
söyledi.
İki ülke temsilcisine bir çözüm önerisi sunduğunu ve Atina ve Üsküp'e
giderek taraflarla bu öneriyi görüşeceğini ifade eden Nimetz, sürecin
olumlu yönde ilerlemesinden umutlu
olduğunu belirtti.
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çilerin yaşadığı emek ve zaman kaybının önüne geçilmesi sağlandı. www.timebalkan.com’a göre; TİKA
tarafından temin edilen fidanlar, çapa
makineleri ve sulama sistemleri Novi
Pazar’da düzenlenen program ile çiftçilere verildi. Dağıtım töreninde konuşan MOUPU Başkanı İsmet
Saytariç, TİKA tarafından 2015 yılı
içinde gerçekleştirilen 90 bin fidan temini ile başlatılan projenin ilk ürünlerini bu yıl verdiğini, elde edilen 30 ton
ahududunun satışını başarılı şekilde
gerçekleştirdiklerini söyledi. Saytariç,
bu başarının dağıtımı yapılan yeni fidanlar ve yeni çiftçi aileleri ile birlik
ve beraberlik içerisinde arttırılacağını
belirterek, verilen destekler için
TİKA’ya teşekkürlerini sundu.

SAYFA 06

SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

6 Aratrma

21 Ocak 2018
Pazar

BALKAN
ÜLKELERNDE
500 MLYAR
DOLARLIK PAZAR

Namık GÖZ

O

smanl, stanbul'un fethinden önce
Balkan ülkelerinin büyük bölümünü
gönül erenleri sayesinde topraklarna
katmay baarmt. Bu topraklara kök salan
Türkler, 100 yl önce yaanan aclar sonras
Türkiye'ye göç ettiler. Göçün en önemli adreslerinden biri, Osmanl'nn ilk bakentlerinden Bursa oldu.
Balkan ve Rumeli'den göç edenler, bilgi birimleri ve çalkanlklaryla hem Bursa, hem
ülke ekonomisine katk salamay baardlar.
Bursa'da bugün hangi baar öyküsüne bakarsanz altnda bir göçmenin izlerini görürsünüz. Artk Bursal olan ama geldikleri
topraklardaki hafzalarn da yitirmeyen göçmenler, sivil toplum örgütleri çatsnda bir
araya gelerek enerjilerini yeni frsatlar yaratmak için harekete geçirdiler. Balkan Rumeli
Sanayicileri ve adamlar Dernei (BALKANTÜRKSAD) son yllarda yldz en çok
parlayan sivil toplum örgütlerinden biri. Bu
birlikteliin içinden doan ksa ad BEV olan
BALKANTÜRK Eitim Vakf da çalmalaryla dier sivil toplum örgütlerine örnek çalmalar yürütüyor. AS TV'de yaynlanan
Gözlem Kulesi'nin 2017'deki son programnn konuklar olan BALKANTÜRKSAD
Yönetim Kurulu Bakan Berat Tunakan ve
BEV Yönetim Kurulu Bakan Naci ahin,
iki örgütün çalmalarn anlattlar.

BALKANTÜRKSAD

Demir Kilise'ye
ziyaretçi akn

‘

’

Uzun süredir restorasyonu süren ve 7 Ocak’ta ibatede açılan Demir Kilise ziyaretçi akınına uruyor. Hem yabancı hem de Türk birçok kii Demir Kilise’yi
ziyarete gidiyor. Öyle ki Demir Kilise’yi ilk hafta 2 bin kii ziyaret etti.

STANBUL/BALKAN GÜNLÜÜ

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov ile çok sayıda Türk ve Bulgar yetkilinin katılımıyla ibadete
açılan, Haliç'teki Demir Kilise olarak bilinen Sveti
Stefan Kilisesi'ne ziyaretçiler yoğun ilgi
gösteriyor. Bulgaristan'dan turlarla
gelen gruplar ile İstanbul'daki yerli ve
yabancı turistler,
Demir Kilise'ye gelerek hem tarihi mekanı
geziyor hem de ibadet
ediyor.
İstanbul'da yaşayan Bulgar cemaati mensuplarının sayısındaki azlık
nedeniyle pazar günleri düzenli olarak
ayinlerin yapılmayabileceği belirtilen

Demir Kilise, dini bayramlar ve düğün
gibi özel günlere ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
sağlanan 13 milyon lira ve Bulgar Hükümetinin katkısıyla toplam 16 milyon lira
harcanarak yenilenen tarihi mekan,
ibadethane olmasının yanı sıra
içindeki süslemeler ve
ikonlar nedeniyle bir
müzeyi andırıyor.
Bulgar turistlerin yanı
sıra Türk vatandaşlarının genellikle kiliseyi, restorasyondan
sonra geldiği durumu merak ettikleri
için gezdiği belirtildi.

kiliseye yönelik ziyaretçi ilgisinin çok
yüksek olduğunu söyledi. Açılıştan sonraki bir hafta içinde 2 bine yakın ziyaretçinin kiliseyi görmeye geldiğini aktaran
Kopano, "İlgi çeken bir kilise. Sonuçta
biraz daha zaman geçtiğinde çok daha fazla
ziyaretçi gelecek." dedi.
Gerek yurt
dışından
gelen turist gruplarının
gerekse
Türkiye'de
yaşayan çok
sayıda insanın
bu tarihi mekanı
görmeye geleceğinin altını çizen Kopano, "Kilise başarılı

diğer önemli dini bayramları burada
kutlayacağız, kutlamaya devam edeceğiz. Bunun için organize olmaya çalışıyoruz."
Kopano, Demir Kilise'nin hafta içi ve
hafta sonu olmak üzere her gün
saat 09.00 ile 17.00 arasında açık ve her din
mensubunun ziyaretine serbest olduğunu
vurgulayarak,
"İnancımıza
göre burası
Tanrı'nın evi.
Her isteyen gelip
gezebilir ve dua
edebilir. Hiçbir millet, din, dil ve ırk farkı
gözetilmiyor. Ayrıca burası
çok tarihi bir mekan. Kilisenin altında

VAKFIN ÇELENK PROJES
BALKANTÜRK Eitim Vakf Bakan Naci
ahin, programda vakfn çalmalarn detayl
biçimde anlatt. 200'ü akn örenciye burs
veren vakf, Balkan ülkelerindeki üniversitelerle ibirliini gelitirmeyle ilgili önemli
admlar atyor. Vakfn en önemli projelerinden biri de BEV çelenk hizmeti. Türk Eitim
Vakf örnek alnarak gelitirilen projeye ilgi
her geçen gün artyor. Buradan elde edilen
gelir de örencilere burs olarak gidiyor.

www.bursahakimiyet.com.tr
sitesinden alnmtr.
sındaki durumu yüzlerce fotoğrafla ortaya konulmuştur." ifadelerini kullandı.
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Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi Hristo Kopano,

2011 ylnda 41 kurucu üye ile yola çkan
BALKANTÜRKSAD'n üye says 400'ü
at. Babakan Yardmcs Hakan Çavuolu
ve eski Bakan Mehmet Müezzinolu da dernei üyesi ve tüm projelerine destek veriyor.
Geçtiimiz mart aynda yaplan genel kurulda bakanlk görevine seçilen Tunakan,
belirledii 4 hedefi gerçekletirmek için çalmalarn sürdürüyor. Bunlardan en önemlisi olan BALKANTÜRK Evi'nin yapm
tamamlanarak hizmete açld.
Vakf da ayn binada hizmet veriyor. Bahçesi
ise 12 Balkan ülkesinden gelen bitkilerle süslenecek. Bulgaristan'a yaplan en son gezide
Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Balkan
Park için gül fideleri hediye etmi.
Tunakan'a göre, Türkiye, 500 milyar dolarlk
i hacmine sahip Balkan pazarn deerlendiremiyor. Bu pazarn hareketlenmesi için ziyaretler büyük önem tayor.
hracatn artrlmas ve Türk firmalarna kendilerini tantma frsat bulmas için New
York, Chicago, Tahran'da kurulan Türkiye
Ticaret Merkezi için BALKANTÜRKSAD
öncülük yapyor. Tunakan, Babakan Yardmcs Çavuolu ve BTSO ile görüerek
destek aldklarn belirterek, merkezin kurulaca Balkan ülkesi konusunda karar verilemediini söyledi. En son yaptklar
Bulgaristan gezisinde merkezin Sofya'da kurulmas için teklif aldklarn kaydeden Tunakan, önümüzdeki günlerde buna karar
verileceini kaydetti.

bir restorasyon geçirdi. Aslına döndü. Bu
nedenle gerek mimari projeyi hazırlayanlara, gerek finansal desteği veren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ne gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve yöneticilerine müteşekkiriz." diye konuştu.

*0/01+2.-2$2-211
20$001.222
Demir Kilise'nin Türkiye’deki Bulgar cemaatinin en büyük dini mekanı olduğunu, geçmişte de burada
geleneksel olarak önemli dini bayramları kutladıklarını hatırlatan Kopano, şöyle devam etti: "Gerek yerin
büyük olması, gerekse cemaatin ufak olması (mensuplarının azlığı) nedeniyle her
pazar düzenli olarak ayinler gerçekleşmeyebilir. Paskalya, Aziz Stefan günü ve

bir sanat galerisi oluşturuldu. Kilisenin
restorasyonu sırasında geçirdiği durumu
gözler önüne seriliyor. Hem restorasyondan önceki hali hem
de sonra-

Kiliseyi gezmeye gelen Romanya vatandaşı Maria Tataru da restorasyonla yok
olmaktan kurtarılan dini mekanı görmeye geldiğini kaydetti. Tataru, "İstanbul'da yaşıyorum. İlk fırsatta mekanı
görmek istedim. Onun için geldim. Çok
güzel olmuş. Çok fazla insanın bu güzellikleri görmek için geleceğini tahmin ediyorum." dedi.
1993 yılından beri kilisede görev yapan
Hataylı İbrahim Zeytunlu da kilisenin
düğün ve nişan gibi özel gün organizasyonlarına ev sahipliği yapacağını belirtti.
Düğününü 1994 yılında Demir Kilise'de
gerçekleştirdiğini anlatan Zeytunlu, "25
yıldır buradayım. Daha önce insanlar
gelip, kilisenin ne zaman açılacağını sorarlardı. Resmi bir açılış yapıldı ancak herkes
haberdar olmamış olabilir. Şimdi öğrenenler
geliyorlar. Açılması
güzel oldu. Dini
bayramların yanı
sıra düğünlere de
ev sahipliği yapacak." diye konuştu.
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Dynamics’de ayn
NSANOLUNUN DARPA’da olduu gibi pentagon tarafndan kullanlmakta
ROBOTLA
olup uan üzerinde çalt bir
MTHANI
çok robot projeleri vardr ve
bunlarn çou taktiksel amaçl
robotlar olup Amerikan orduYusuf BAARAN
sunun çeitli kademelerinde
vazifelendirilmesi büyük
u hafta artificial intelligent
muhtemeller arasndadr.
yani yapay zeka robotlar
Bunlardan bir tanesini misal olahakknda daha detayl bir
rakdan sizlerle paylamak isterim.
çalma yapmaya karar verdim
Bu projenin ismi Atlas projesi olup
çünkü yapay zeka robotlar uan
tarihde gelimi ve üstün vasflara
üzerinde en fazla konuulan konusahip ilk Humanoiddir. Atlas roblardan birisi olma özelliini tayor.
otu yaklak birbuçuk metre
Makaleme balamadan önce belirtboyunda, yetmibe kilogram armeliyim ki konumuz hakkndaki
lnda, elektronik akü ile çalan,
bilgiler hiçbir ekilde devlet srr
eklem ksmlar yirmisekiz derece
bilgiler olmayp aksine hepsi interaç ile dönebilen ve steryo görü
net üzerinde halka açktr ve istesistemine sahip bir robottur. Ayrca
yen herkez benim yaptm gibi
ayn insan gibi engelleri aabilahsi aratrmalar sonucu bu bilgimekde, hatta havada takla bile ataleri elde edebilir. mdi, makalemibilmekde olan bu robot türü gerze artificial intelligence ile balayaçekden beni marifetleriyle çok
lm ki konu daha iyi idrâk edilsin.
artt. Bilim adamlarnn uan
Nedir artificial intelligence?
üzerinde çaldklar proje ise
Türkçe’de yapay zekâ manâsna
humanoid’in karar verme bakmngelen bu kavram makinelerin vazidan yüzdeyüz özgür olmas yönünfe aldklar alanlarda deneyimleri
de. Yani eer baaryla sonuçlanrile bilgi edinmelerini ve bu sayede
sa, humanoid robotu ayn akl
ayn insan gibi hareket etmelerini
banda bir insan gibi düünebilme
mümkün klar. Misâl verecek olurve karar verme yeteneine sahip
sak, çamzda yava yava hayatolacak. Tahmini olarakdan 2025
mzn gerçeklerinden olmaya baveya 2030’larda hayatmzn birlayan sürücüsüz arabalar ve insançok alannda ve özelliklede ordu ve
larla satranç oynayan robotlar göspolis gibi milli güvenlik birimlerinterebiliriz. Robotlar bütün bunlar
de kendi kendine karar verme yetesistemlerine yerletirilen bilgiler
neine sahip olan humanoidlerin
dorultusunda duruma göre hareinsanlarn yerini alacandan söz
ket etme ve bunun neticesi olarak
ediliyor. Eer bu gerçekleirse ki
sistemlerine ögrendikleri bu yeni
gerçeklememesi için hiçbir sebeb
bilgileri hâfza etmeleri sayesinde
yok, bunun hem iyi hemde kötü
gerçekletirebilmektedirler.
yanlar olacakdr. Elde olan verileKsacas her yeni tecrübe onlar için
re göre Amerikan savunma bakanyeni bir bilgi kayna olmaktadr.
l Humanoidlerin hicbir ekilde
Buraya kadar güzel ve heyecan
insan öldürme iç güdüsü ile donaverici lâkin teknolojinin akl almaz
tlmayacan ve sava için kullabir hzla ilerlemesi sebebiyle ortaya
nilmayacan belirtse bile baz
can skc sualler ve hatta iddalar
kesimler bunun doru olmadn
atlmaktadr. Nedir bunlar? Bilim
ve ABD’nin Humanoidleri yaklaadamlarnn uan üzerinde younk 2025 veya 2030 gibi ABD
lat suallerin banda teknolojiordusuna asker olarakdan alacan
nin gelimesiyle ve robotlarn
iddia ediyorlar. Eer bu gerçeklekendi kendilerini gelitirme kâbiliirse Humanoidlerin kimin düman
yetleri arttkça insanolunun yerini
olup kimin olmadn nasl tespit
gelecek yüzyllarda robotlarn alp
edecei ve insan türüne kar bir
almayaca ve bir dieri ise robottehtit oluturup oluturmayacada
larn silahlandrlmas durumunda
uan tartlan konular arasnda.
kendi kendilerine nasl hedef seçeAslnda iin bu aamaya kadar gelcekleridir, yani kimi öldürüp öldürmesi bana göre sürpriz olmad
meyeceini nasl belirleyecek
çünkü daha evvel mevzu bahis ettiolmalardr.
imiz üzere Allah’n “ol” hareketi
her daim vazife banda. Akln
SPUTNK SÜRPRZ
kullanan, bilim ve filozofi ile vaktini geçirenler tarih sahnesinde yüz
Yaptm aratrmalar sonucu
sene önde olmulardr. Ben ahsen
Amerikan Devleti’nin yeni bir
Avrupallarn Fransz ihtilalinden
Sputnik sürprizini engellemesi ve
sonra balayan endustiri ihtilalinin
devletin milli güvenliini salamadinamik sonuçlarndan birisi olan
s ve bu sebebden dolay gerekli
bilimsel ve teknoloji alannda ça
yeni robotlar üretmesi için
atlamalarn, Avrupallarn muhafaDARPA kuruluuna yani gelimi
zakar, uydurma ve geleneksel bir
savunmaya yönelik aratrma proje
din anlayn yani “dini” terk
dairesine maddi anlamda büyük
etmelerine balyorum. Ne yazkki
destek verdiini örenmi oldum.
bizlere bir k ve hayat kayna
Peki Sputnik hâdisesi nedir? 4
olmas gereken Allah’n mesaj
Aralk 1957’de tarih neredeyse
terk edildiinden beri bizler bu
tekrardan yazlyordu çünkü
neredeyse k hzyla devâm eden
Sovyetler Birlii uzaydaki yörünbilimsel ve teknolojik gelimelergesini yani dünya etrafndaki
den hep uzak kaldk. Yaknda
dönüünü yaklak 98 dakikada
askerlerimizin karsna humanoidtamamlayan, voleybol topu ebatlaler çkarsa hiç armayalm çünkü
rnda ve yaklak yüz kilogram
bizler bo ilerle urap birbiriarlnda olan dünyadaki ilk
mizle didiirken, herdâim kendilesatellite’ yapmay baarmd.
rini bamza gelenler sebebiyle
Sovyetler bu ilk satellete’n ismini
suçladmz Bat ve emperyalizm
Sputnik 1 olarak koymulard.
öyle yapmad. Onlar hep akln ve
Tarihde yeni Sputnikler yaamak
bilimin peinden kodu. Okudu!
istemeyen Amerika uan
Sahi, Allah’in ilk emri oku! Deil
DARPA’y olanca gücüyle destekmiydi? O halde pek yaknda ceplemektedir. DARPA’nn üzerinde
helerde insan askerler yerine
çaltg bir çok projenin Amerikan
Humanoidler görürsek hiç armasavunmasnn beyni olan Pentagon
yalm.
için olduu bilinmektedir. Boston

B

Vrapçite
Belediyesi’nden
örnek davran
GOSTVAR
BALKAN GÜNLÜÜ

V
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rapçişteliler, iddia bayilerinin kapatılması için
protesto gösterisi
düzenledi. Gostivar’a bağlı
Vrapçişte köyünde vatandaşlar, iddia bayilerinin kapatılması için protesto gösterisi
düzenledi. Cuma namazının
ardından gerçekleşen protestoya hem yetişkinler hem de
gençler destek verdi.
Vrapçişte Belediye binası
önündeki yolu kapayan protestocular dilekçe yazarak 800
imza topladı.

Vrapçişte Belediye Başanı İsen
Şabani, protestoculara destek
amacıyla gerçekleştirdiği
konuşmasında yetkililerden
Vrapçiştelilerin iradesine
saygı göstermeye davet etti.
www.haberimbalkan.wixsite.c
om’dan alınan bilgilere göre;
herhangi bir tedbir alınmadığı
takdirde protestoları radikalleştireceklerini söyleyen protestocular, bu mekanların
kapatılması için yazılan dilekçe ve toplanan imzaların
Devlet Piyasa Müfettişliği’ne,
Gosivar Emniyet Müdürlüğü
ve Vrapişte Belediyesi’ne teslim ettiklerini açıkladı.

Bayrampaşa’da Balkan
ezgileri yankılandı
Bayrampaa Belediyesi Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müzii Korosu, Mehmet Akif
Ersoy Kültür Merkezi’nde verdii ‘Balkan Rüzgâr’ konseri ile sanatseverleri büyüledi
STANBUL
BALKAN GÜNLÜÜ
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Bursa’nın Balkanlar’dan
Kafkaslar’a gönül izi var
BURSA
BALKAN GÜNLÜÜ

B

ursa Kent Konseyi, 2018
yılının ilk yürütme kurulu
toplantısını Bursa Kent
Konseyi Başkanı Hasan
Çepni’nin başkanlığında gerçekleştirdi.
Bursa Kent Konseyi Genel
Sekreteri Murat Başlar tarafından
yapılan faaliyet sunumu ile
devam eden toplantıda konuşan
Bursa Kent Konseyi Başkanı
Hasan Çepni, 2017 yılında 2 binin
üzerinde faaliyet gerçekleştirdiklerini, yoğun geçen bir yılı geride
bıraktıklarını söyledi. Kent kültürü ve kentlilik bilincini Bursa’nın
gündemine taşımak istediklerini
ifade eden Çepni, “Yüzyıllarda
beri acısıyla tatlısıyla aynı kaderi
paylaşıyoruz. Balkanlardan
Kafkaslara hepimiz bu coğrafyanın çocuklarıyız. Bu topraklarda
köklü bir kardeşliğimiz var.
Hepimiz farklı şehirlerde doğduk
belki, sonra bu şehre geldik. Bu
şehir kadim bir şehir. Bu şehir
Osmanlı’yı kuran bir şehir. Kökü
mazide dalları atide bir çınar gibi
Bursa. Balkanlardan, Kafkaslara
ve Ortadoğu’ya tüm gönül coğ-

rafyamızın izi var Bursa’da.
Geçmişin medeniyetlerin izlerini
taşıyor Bursa. Bursalı olmak
aslında tarihi bir kimliğe sahip
olmak demektir” dedi.

C* C1 (
Bursa’nın kent kültürü ve kentlilik bilinci konusunda tüm

Türkiye’ye örnek olacak nitelikte
olduğunun altını çizen Çepni,
“Bursa’da 81 vilayetten insan
bulunmakta. Bizlerde Karadeniz
çocuğuyuz. Ama bir Bursalılık
kimliği çok farklı bir kimlik.
Dolayısıyla bu şehirde bu kadar
geniş coğrafyadan insan yaşıyorsa bu şehrin ayrı bir özelliğinden
dolayı. Ayrıca 150’yi aşkın ülke-

den çeşitli nedenlerle Bursa’da
yaşayan başka ülke vatandaşları
var. Yakın tarihimizde
Balkanlarda ve Kafkasya bölgesinde sıkıntı yaşayan soydaşlarımızda gene Bursa’ya geldi. Bizler
Bursa’da yaşayanların çoğunluğun bu görüşte olduğunu biliyoruz. Bizler 3 milyon Bursalıyız”
şeklinde konuştu.

Baclar Belediyesi Naim Süleymanolu’nu and
STANBUL
BALKAN GÜNLÜÜ

S

iroza bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden olimpiyat
şampiyonu eski milli halterci
Naim Süleymanoğlu vefatının
2. ayında Bağcılar Belediyesi
ve Balkanlara Vefa Derneği
tarafından düzenlenen törenle
anıldı. Bağcılar Belediyesi
Mehmet Akif Ersoy Kültür
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa katılan dünya
ve olimpiyat şampiyonu milli
halterciler Halil Mutlu ve
Taner Sağır,
Süleymanoğlu’nun özel hayatını, sporcu kişiliğini ve bilinmeyen yönlerini anlattı. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan prog-

ramda konuşan Halil Mutlu,
"Ben onunla büyüdüm, kıymetini bilirdik, hala biliyoruz da.
Biz onu tanıdığımız için şanslı
çocuklardık. Bugün buradaysak bu başarıları elde ettiysek

onun sayesinde. Bizi bu yolda
ateşleyen o oldu. Bayrağımızı
temsil etmemizde çok büyük
katkısı var. O bizim sesimiz
oldu. Onun sayesinde sesimizi
duyurduk. Onu çok özlüyo-

ruz. Hiçbir zaman da unutmayacağız. Kalbimizde yaşıyor.
Ruhu şad olsun, nur içinde
yatsın” dedi.Taner Sağır ise
"Halter benim büyük ideallerimden bir tanesi, en büyük
hayalimdi. Onun yolunda gittiğime inanıyorum, onun sayesinde sporcu oldum. Benim
gibi yüzlerce sporcu o hayali
kurarak haltere başladı. Sanki
hala hayatta gibi geliyor bana.
Erken yaşta vefat etmesi hepimizi çok üzdü. Onun erken
ölümünü kabullenmek çok
zor. Onun gibi bir sporcu bir
daha Türkiye'ye gelmeyebilir
diye düşünüyorum" şeklinde
konuştu. Programın sonunda
Mutlu ve Sağır’a Bağcılar
Belediyesi’nin yayımladığı 57.
Piyade Alayı isimli kitap hediye edildi. Sporcular ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi.
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8 Yerel Yönetimler
KKTC
SEÇMLERNDEN
ALDIIM MESAJ
Prof.Dr. Ata ATUN

K

KTC’de yaplan Milletvekili seçimlerinin sonucunun, kendi içinde sessizce verdii birçok mesaj var. Önemli olan bu
mesajlarn nasl deerlendirildii. Öncelikle
kadn milletvekillerinin saysnn 9, yani Meclisin
yüzde 18’i olmas KKTC tarihinde bir ilk. Kotann ie yaradnn çok açk göstergesi ve çok
memnuniyet verici bir sonuç. Umarm ileriki seçimlerde kotann tamamna ular ve
geçer. Karma oylarn yüzde 11 olmas ve en çok
karma oy alan ilk 10 Milletvekili arasnda UBP
Milletvekillerinin olmamas, ilk sekizde CTP ve
HP milletvekillerinin yer almas, UBP taraftarlarnn parti birliine sadk kaldn, buna karn
CTP ve HP taraftarlar ile karaszlarn özellikle
oylarn bu iki partiye bölütürdüünü çartrmakta. Geçersiz oylarn ise yüzde 11 olmas gerçekten çok üzücü. Kullanlan oy oran yüzde
66.07 iken bunun yüzde 11’in de geçersiz olmas, toplam seçmenlerin sadece yüzde
59.4’ünün KKTC’nin gelecek 5 ylna yön verdiini gösteriyor. Daha da üzücü olan, bu katlm
yüzdelii içinde, toplam seçmen saysnn sadece
yüzde 25.54’ünü herhangi bir partinin alabilme
ihtimali. Bunu alan parti tek bana iktidar olacak
ve geri kalan yüzde 75’i de kendi görüleri dorultusunda yönetebilecekti. Belli ki 1975 ylnda
içinde benim de oyumun olduu “Tercihli De
Hont” sistemi artk günümüz artlarna uymamakta ve daha iyisinin uygulamaya konmas gerekmektedir.

OYLARIN SAYIM YÖNTEM
Olaya matematiksel olarak bakldnda, oy
verme ve pusulalarnn saym için harcanan ek
mesai ücretlerinin birkaç tanesi ile elektronik oylama sistemi kurulabilecei ve sonuçlarn da birkaç saat içinde alnabilecei görülmekte.
Çamzn teknolojisi buna çok uygun. ABD’de
mekanik oy saym ilk kez 1889 ylnda Jacob H.
Myers patentini ald araçla yaplmt. 1990 ylnda elektronik sayma geçen ABD’de seçim sonuçlar çok ksa bir zaman dilimi içinde
alnabiliyor. 80 milyonluk Türkiye’de de sanrm
bir saat sonra kesin olmayan seçim sonuçlar çkmt. Ülkemizdeki Üniversitelerin biliim bölümlerinden ortaklaa oluturulacak bir
programlama ekibi, KKTC’ye özgün seçim
saym programn yazabilir ve yüzde 100 KKTC
üretimi olan bu program bilgisayarlara yüklenerek uygulamaya konabilir. Bu ekilde hem oy
kayb önlenir hem de sonuçlar birkaç saat içinde
alnabilir ve milyonlarca liray bulan saym için
gerekli fazla mesaiden kurtulunabilir. Seçim sonuçlarn duygusal açdan deil, siyasi açdan deerlendirdiimde;
a) Türkiye ve KKTC kartlnn artk prim
yapmad,
b) Federasyon isteyen partilere ve kiilere rabetin azaldn,
c) Türkiye’den su ve elektrik gelmesine halkn
olumlu baktn,
d) Türkiye ile ilikileri canl ve scak tutan kii
ve partilerin daha çok tercih edildiini,
e) Marjinal parti ve kiilerin saysnn çok az
olduu,
f) Türkiye ve KKTC kart olan kii ve partilerin geçmie göre daha da aznla dütüünü,
g) Siyasilerin özel yaamlar ile siyasi yaamlarnn vatandalar tarafndan birbirine kartrlmadn,
h) KKTC halknn büyük çounluunun “Federasyon temelinde” görümelerin sürdürülmesine olan ilgisinin azaldn ve daha ziyade
Türkiye ile daha çok ve derin ilikilerin kurulmasna scak baktn,
i) ktidarn büyük Partisi olan UBP’nin icraatlarnn KKTC halk tarafndan benimsendii,
j) KKTC halknn tek bölge seçim sistemine
tam olarak uyum salayamad,
görülmektedir.
Seçim sonrasnda oluan tablo, bir dönem Türkiye ve talya’da olduu gibi sürekli koalisyon
hükümetlerinin kurulacann habercisidir. Baz
siyasi parti bakanlarnn daha seçim yaplmadan
UBP ile hükümet kurmay istemediklerini açklamalar, KKTC’de ülkeyi sarsamayacak ama
çoklu koalisyon ile kurulacak hükümetlerin uzun
ömürlü olamayacann ve çeitli siyasi krizlerin
yaanacann iaretini vermektedir. UBP dndaki milletvekillerinin says 29 ve parti saysnn
5 olduu ve de bu 5 partinin 2 tanesinin sol, 2 tanesinin sa ve 1 tanesinin de liberal olduu göz
önüne alnrsa, 28 milletvekili, -1’i Meclis Bakan- komitelerde çounluu salayamayaca
için sadece 2 Meclis Grubu ile koalisyonun kurulmas ve yürütülmesi çok zor ve nerede ise imkansz gibi gözükmektedir. 21 Milletvekili ile
UBP Meclis komitelerinde çounlua sahip
olursa, koalisyon hükümetinden gelecek hiç bir
yasa ve öneri komitelerden UBP’nin onay olmadan geçemeyecektir. Bu durum da siyasi kaosa
yol açacaktr. Hesap sorma, yolsuzluklar aratrma, banka hesaplarn kontrol etme ve benzerleri gibi kulaa ho gelen ama “balangc ile ucu
açk” söylem ve icraatlarn, daha evvel yapld
ülkelerde elle tutulur bir sonuç vermediini,
yakn politik tarih söylemektedir. Yolsuzluklarn,
rüvetin aratrlmas, soruturulmas ve benzeri
ilerin yaplmasn herkes istemektedir ama bu
yolsuzluk aratrmalarnn hangi tarihten balayacadr önemli olan. Sayn ener Levent’in yazd gibi 2005 ylnda CTP’nin ilk kez iktidar
olduu dönemden mi balayacak bu soruturmalar, yoksa 1976 ylnda KTFD Meclisinde yüzde
75 sandalye kazanarak iktidar olan UBP döneminden mi? Önemli olan adalet terazisini kimin,
hangi artlarla kuraca ve bu terazinin nerede
dengede kalacadr.

21 Ocak 2018
Pazar

Kosova Entegrasyon
Bakanı Makedonya’da
Kosova Entegrasyon Bakan Dhurata Hoxha, Makedonya’ya resmi bir ziyaret gerçekletirdi
ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜÜ

Z

iyaret kapsamında, Avrupa
konularından sorumlu Makedonya Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüşen
Bakan Hoxha, amaçlarının AB entegrasyon yolunda iki ülkenin
ortak çalışmalar yürütmesi olduğunu dile getirdi.
Kosova-Makedonya arasında Entegrasyon Bakanı Dhurata Hoxha
ve Makedonya Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani önderliğinde
gerçekleşen Avrupa entegrasyon
komitesi ortak toplantısı iki ülke
arasında süreçle ilgili imzalanan
anlaşma çerçevesinde yapıldı.
Toplantının amacı, Avrupa entegrasyon sürecinde iki komşu ülkenin tecrübe paylaşımının
sağlanması olarak açıklandı.

www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre: “Makedonya Başbakan Yardımcısı Osmani ile Avrupa entegrasyon sürecinde
işbirliğimizin arttırılmasına yönelik olan bu toplantıyı düzenle-

mekten dolayı memnuniyet duyuyorum” diyen Bakan Hoxha, AB
entegrasyon sürecinde belirlenen
hedeflere ulaşmak adına ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduklarını kaydetti.

Batı Trakya Türk
toplumuna bir darbe daha!
ATNA/BALKAN GÜNLÜÜ

böyle olmadı ve Yunan Yargıtay’ını olumsuz yönde kararı üzerine dava Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne (AİHM) kadar
gitti. AİHM’de açılan bu dava
üzerine de söz konusu yasa hazırlanıyor ve Yunan Parlamentosu’nda kabul ediliyor. Bu durum
bir kez daha göstermiştir ki ülkemiz Yunanistan Batı Trakya Türk
toplumuna iyi niyetle yaklaşmıyor. Yunanistan iyi niyete sahip olmadığı için AİHM’nin Batı Trakya
Türk toplumunun dernekleri olan
İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk

Kadınları Kültür Derneği ve Meriç
Azınlık Gençleri Kültür Derneği
lehine verdiği kararları yaklaşık
on yıldır uygulamıyor. Burada
amaçlanan, eğitim özerkliğimize
ilişkin çıkarılan yasa ve uygulamalarda olduğu gibi Batı Trakya
Türk toplumunun uluslararası antlaşmalarla garanti alınmış dini
özerkliğinin temelini zayıflatmak
ve nihayetinde örf, adet ve gelenek hukukuna dayalı dini özerkliğimizi tamamen ortadan
kaldırmaktır” açıklamasında bulundu.

Prizren Kalesi’nde
Cami ina edilecek mi?
PRZREN
BALKAN GÜNLÜÜ

ABTTF Bakanlk Kurulu 2018’in
ilk toplantsn gerçekletirdi
WTTEN
BALKAN GÜNLÜÜ

A

vrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) 20. Dönem
Başkanlık Kurulu dördüncü olağan toplantısını yaptı. Yeni yılın bu
ilk ilk toplantısında
2018’in ilk çeyreğinde
geçekleştirilmesi öngörülen içeriye yönelik etkinlikler ile uluslararası
girişimler görüşüldü.
Toplantıda, ABTTF üye
derneklerinin daha faal
hale gelmesi amacına
yönelik 2018 yol haritası
ve bu kapsamda Batı
Trakya Türkleri’nin
önemli günlerinde
anma etkinlikleri gerçekleştirilmesi çerçeve-

Nazlı Gaye Alpaslan

K

endisine vergi ve ceza ihbarnameleri
tebli edilen gerçek veya tüzel kiiler
bu ihbarnamelere kar 30 gün içerisinde yetkili uzlama komisyonu nezdinde uzlama talep edebilirler. Uzlama komisyonlar,
mükelleflerin uzlama taleplerini süre ve kapsam açsndan deerlendirirler. Uzlama komisyonlar uzlama talebinin süresi içerisinde
olup olmadn uzlama mevzuu vergi ve cezalarn tür itibariyle kapsama girip girmediini
irdelemek zorundadr.
Mali tatilde uzlama talep süreleri uzamaktadr.
Örnein, 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri
arasnda tebli edilen ihbarnamelerde uzlama
talep süresi 20 Temmuzdan itibaren 7 gün
daha uzam olacaktr. Dier taraftan, uzlama
talep süresi içerisinde herhangi bir nedenle
mükellefin mücbir sebebi var ise bu durumda
mücbir sebep ortadan kalkncaya kadar süreler
uzar. Tüzel kiiler açsndan, tüzel kiilie yetkili kimselerin mücbir sebep hali olmas halinde süreler uzamaz. Çünkü, tüzel kiiliklerde
bu talebin yerine getirilmesinde engel olacak
ar hastalk, tutukluluk veya hükümlülük gibi
bir durum söz konusu deildir. Gerçek kiiler
yönünden ise, 213 sayl VUK’nun 13 ve 15.
maddelerinde belirtilen ve vergi ödevlerinin
yerine getirilmesine mani olacak ekilde ar
hastalk, tutukluluk, hükümlülük ve kiinin
iradesi dnda ortaya çkan mecburi gaybubetler, doal afetler vs. durumlar dolaysyla uzlama talep süresi otomatikman uzar. Doal
olarak bu gibi mücbir sebepler ortadan kalktktan sonra süreler yeniden ilemeye balar. irket muhasebecisinin hastal veya ar kaza
geçirmesi mücbir sebep olarak kabul edilmemitir. Fakat, gerçek kii mükellefin ar hastal nedeniyle alm olduu rapor uzlama
talep süresini uzatc bir etkisi olup, bu rapor
mücbir sebep olarak deerlendirilmektedir. Uzlama müzakerelerine katlan mükellef veya
vekili girdii uzlamada uzlamaya varlmamas halinde dava açmas mümkündür.

KOMSYON HUZURU

Y

unanistan’da yaşayan Batı
Trakya Türk toplumu mensuplarıyla ilgili miras, evlenme ve boşanma konularında
müftüler tarafından kullanılan
şer’i yetkileri tercihli hale getiren
ve taraflar arasında anlaşmazlık
olması durumunda Yunan Medeni
Kanunu’nun da geçerli olmasını
mümkün kılan yasa Yunan Parlamentosu’nda oy çokluğuyla kabul
edildi. Yunanistan Eğitim ve Din
İşleri Bakanlığı’nca hazırlanan
yasa uyarınca Batı Trakya Türk
toplumu mensuplarına aile ve
miras hukuku alanında Yunan
mahkemeleri ile müftülükler arasında tercih yapma hakkı tanınarak müftülerin şer’i yetkileri
sınırlandırılıyor.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, “Batı Trakya Türk
toplumu mensupları arasında
miras konusundaki anlaşmazlıklarda zaten yıllardır Yunan medeni hukuku uygulanıyor ve
medeni hukuk hükümlerine göre
mal paylaşımı yapılıyor. Hatice
Molla Salih isimli Batı Trakya
Türk’ünün miras davası da aslında medeni hukuka göre çözüme kavuşturulabilinirdi. Ancak

UZLAMA STEM
VE ZORUNLU
NEDEN

sinde ABTTF’nin desteğiyle üye dernekler tarafından düzenlenecek
“29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş
Günü” anma etkinliklerinin içeriği ve organizasyonuna ilişkin
konular ele alındı.

3 YEN ÜYE
ABTTF’nin 30. kuruluş
yıldönümü kutlamasının da görüşüldüğü toplantıda Almanya’da
yaşayan Batı Trakya
Türk gençleri Kadir
Murat, Tülin Şerif ve
Mustafa Reşit ABTTF
Başkanlık Kurulu’nun
kararıyla ABTTF Uluslararası Çalışmalar ve
Lobi Grubu’nun yeni
üyeleri oldu.

P

rizren Kalesi’nde
1912 yılına kadar
bir caminin olduğuna inanılıyor. Bu şehirdeki İslam Birliği
temsilcileri de Prizren
Kalesi’nde 1912 yılında
yıkılan bir caminin var
olduğunu belirtiyorlar.
Şimdilik caminin olduğu yerde bazı temeller bulunuyor, Kale’
de restorasyon çalışmaları ise bir başka safhaya ulaşmış
bulunuyor.
Bu arada Prizren İslam
Birliği temsilcileri caminin var olduğuna

dair delillerin yeterince
olduğunu ve Kale’de
sürdürülmekte olan
restorasyon çalışmalarıyla paralel olarak caminin de yeniden inşa
edilmesi gereğini savunuyorlar. www.kosovahaber.net sitesinden
alınan bilgilere göre:
Prizren İslam Birliği’nin taleplerine karşı
koyan Kosova Tarihi
Anıtları Koruma Kurumu ise caminin yeniden inşa edilmesine
pek sıcak bakmıyor.
Kurum bir zamanlar
Kale’de caminin var olduğuna dair kanıtların
yeterli olmadığını
iddia ediyor.

Örnein, tarhiyat sonras uzlamaya katlp,
uzlamada anlaamayan bir mükellef uzlama
komisyon kararn 18 Austosta aldn kabul
edelim. Komisyon huzurunda yaplan bu tebligat üzerine 15 gün içerisinde ilgili vergi
mahkemesinde vergi davas açma olana bulunmaktadr. Örneimizdeki, bu mükellefin
tarhiyat sonras uzlama komisyonunda uzlamaya vardn ve vergi ve cezalarda uzlatn kabul edelim. Bu durumda, 19 Eylül
tarihine kadar üzerinde uzlalan vergi ve cezalarn ve gecikme faizlerinin vergi dairesine
gidip tahakkuk ettirip tahakkuk fii ile ödemesi
gerekir. Uzlamada üzerinde uzlalan vergi ve
cezalar 30 gün içinde ödemedii takdirde sadece gecikme zamm çalmaya devam eder.
Uzlama komisyon karar etkilenmez. Üzerinde uzlalan vergi ve cezalar hakknda mahkemeye gidilemez. Yani uzlama her halükarda
geçerlidir.
Bkz. uzlama ile ilgili VUK ek md. 7. Bu
madde hükmü ve mali tatil ile ilgili yasa
hükmü gerei her yl 1 temmuz ila 20 temmuz
aras dönemde kendisine ihbarname tebli edilen mükellefler 20 temmuzdan itibaren 7 gün
daha mali tatil nedeniyle süre kazanrlar. Sürelerin son günü mali tatile tekabül etmesi halinde uzlama süreleri 27 temmuza otomatik
olarak uzar. Ayrca, VUK md. 359 hükmü gereince 3 kat kesilen vergi ziya cezalarnda uzlama talep edilemez. 1 kat kesilen VZC
tarhiyat öncesi veya sonras uzlamaya konu
edilecektir.
Bkz. VUK md. 13, 15.
Maliye Bakanl özelgesi, 15.01.2013 gün ve
203200 sayl yazlar.
Maliye Bakanl yazs 25.12.1986 gün ve
1986/9 sayl VUK ç Genelgesi.

mtiyaz Sahibi lhan AKROLU

YAYIN KURULU
TEMSLCLKLER
SAMSUN Akn ÜNER
MULA Mehmet TOKGÖZ
MANSA Ersin AKBA
ANTALYA Kenan KURTE
STANBUL enol VATANSEVER
DENZL Fahrettin KOYUNCU
DI TEMSLCLKLER
ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARSTAN smet TOPALOLU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANSTAN Varol HALLOLU

KKTC Mehmet ALDEMR

SEVLAY SAT
KORAY BAOL
SMET TOPALOLU
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ
BALKAN DEVLEN
ARIK CBO
ATA ATUN
LBER YAK

MAL LER
KUTLU KARAN
BLG LEM
KEMAL BÇER

YAYINTÜRÜ: ULUSLARARASI HAFTALIK SÜREL YAYIN
YÖNETM YER: Menderes Cad. No:96 Kat:4 Daire:8
Buca Belediyesi kars Buca - ZMR
TEL: 0 232 439 02 00
BASKI TARH: 21 Ocak 2018
BASKI: STAR MEDYA YAYINCILIK A..
ADRES: Gaziemir Tren stasyonu Kars Eski Betonta
Tesisleri çi No: 29 GAZEMR/ZMR TEL: 0 232 251 76 32
www.balkangunlugu.com-info@balkangunlugu.com
Köe yazlarnn sorumluluu yazarna aittir. Yllk abone bedeli
500 TL olup ulusal ve uluslararas› aboneler için
posta ücreti ilave olunur.
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Makedonya’nın en eski
karnavalı ‘VEVÇAN’

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜÜ

M

akedonya’nın en eski karnavalı olarak kabul edilen Vevçani Karnavalı başladı. Bin
400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan
karnaval, ilginç maske ve kostümlerle
renkli görüntülere sahne olurken,
Vevçani köyünün yukarı ve aşağı mahallelerinde yaşayan halkın maskeli
yürüyüşü ilgi gördü. Karnavalın açılışını yapan Makedonya Kültür Bakanı
Robert Alagyozovski, burada yaptığı
konuşmada, karnavaldaki maskelerin
hükümetin yeni politikalarına da değindiğini ifade ederek, “Karnaval,
bizim de ilke olarak temsil ettiğimiz
kültürün toplumun demokratikleşmesi ve eleştirel kültürün yeni ufuklarının oluşturulması konusunu

yaymaktadır.” diye konuştu. www.timebalkan.com sitesinin Anadolu
Ajansı’na dayanarak verdiği habere
göre: maske ve kostümlerinde, ABD
Başkanı Donald Trump ve bazı Arap
şeyhlerine yer verilirken, Makedonya
ve bölgedeki olaylara da dikkat çekildi.
Katılımcılar, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununa ve Makedonya Meclisinde onaylanan
“Dillerin Kullanımı Yasası” gibi birçok
konuya maskeler aracılığıyla değindi.
Karnavalın ana maskeleri “damat” ve
“gelin”, köydeki yaklaşık 700 evi ziyaret ederek bağış topluyor. Katılımcılar,
maske ve kostümlerle yıl boyunca
ülke içinde ve yurt dışında yaşanan
önemli olaylara ilişkin mesajlar veriyor.

ATNA/BALKAN GÜNLÜÜ

M

Bükre’te FETÖ ve terörle
mücadele masaya yatırıldı
BÜKRE/BALKAN GÜNLÜÜ

E

mniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Romanya Emniyet Genel Müfettişi Bogdan Despescu’nun daveti
üzerine Romanya’nın başkenti Bükreş’e
geldi.
Romanya’ya ziyaret gerçekleştiren Altınok’a Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve KOM Daire Başkanlıklarından
yetkililer ve T.C. Bükreş Büyükelçisi
Koray Ertaş eşlik etti. Romen makamlarıyla görüşmelerde terörle mücadelede işbirliği ve FETÖ konuları ele alındı.

Yunanistan'da
"kemer skma" kart
gösteride arbede

FETÖ’nün yapılanması hakkında bilgi
veren Genel Müdür Altınok, FETÖ’yle
mücadelede işbirliğinin önemini vurguladı. Görüşmede ayrıca uyuşturucu ve
göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularında da işbirliği üzerinde duruldu.
www.hayat.ro sitesinden alınan bilgilere
göre: Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok Bükreş merkez camide kılınan Cuma
namazının ardından Bükreş Türk şehitliğini ziyaret ederek şehitliğe çelenk koyan
ve dua eden Altınok şehitlerimizin mezarlarına da karanfil bıraktı ve şeref defterini imzaladı.

ücadeleci İşçiler Cephesinin
(PAME) çağrısıyla, Omonia
Meydan'ında toplanan binlerce gösterici, Yunan meclisinin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.
Hükümetin ekonomi politikalarına
karşı slogan atan göstericiler, "Bizi açmaza sürüklüyorsunuz" yazılı pankart
taşıdı. Bu arada bir grup göstericinin,
meclis bahçesine girmeye çalışması
üzerine arbede yaşandı. Ellerindeki
flama ve sopalarla saldıran göstericilere
polis, cop ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.
Birçok kişinin gazdan etkilendiği olaylarda, gözaltına alınan olmadı.
www.haberimbalkan.wixsite.com’a
göre; öte yandan, mecliste oylanacak ve
grev kararlarını zorlaştırmayı da içeren
torba yasa tasarısını protesto amacıyla
Atina metrosu çalışanları, gemiciler ve
doktorlar 24 saatlik greve gitti. Grev sebebiyle metro ve tramvay seferleri yapılamazken şehirde sabah saatlerinde
trafik yoğunluğu oluştu. Yunan Denizciler Federasyonuna (PNO) bağlı liman
çalışanlarının iş bırakması nedeniyle
gemi seferleri düzenlenemedi. Ülke genelinde ise doktorların grevi nedeniyle
kamu hastanelerinin yalnızca acil servisleri hizmet veriyor. Yunanistan ve kreditörleri arasındaki kurtarma paketi
programı kapsamında talep edilen yeni
kemer sıkma önlemlerinin pazartesi
günü mecliste oylanması bekleniyor.
Toplam 86 milyar Euro’luk 3'üncü kurtarma paketine imza atan Yunanistan
için, söz konusu reform değerlendirme
sürecinin ardından yaklaşık 4,5 milyar
Euro’luk kredi diliminin serbest bırakılması öngörülüyor.
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Hırvat lider, Boşnakların
katledildiği köyü ziyaret etti
TRAVNK
BALKAN GÜNLÜÜ

H

ırvatistan
Cumhurbaşkanı
Kolinda Grabar
Kitarovic, Bosna Hersek ziyaretinin ikinci gününde, 1993 yılında Hırvat askerler tarafından
116 Boşnak sivilin katledildiği
Ahmici köyünü ziyaret etti.
Ziyaret programında olmadığı
halde Travnik şehri yakınlarındaki köye giden Kitarovic, köy
camisi yanında bulunan anıta
çiçek bırakıp, saygı duruşunda
bulundu.
www.dunyabulteni.net’e göre:
Cumhurbaşkanı Kitarovic ayrıca yakınlarda bulunan
Krizancevo köyüne geçerek,
savaşta hayatlarını kaybeden

Hırvat askerler anısına yapılan
anıtı da ziyaret etti.
Kitarovic, yaptığı açıklamada,
artık bu bölgede hiçbir annenin
savaşta kaybettiği çocukları ve

eşleri için gözyaşı dökmemesi
gerektiğini vurgulayarak, "Bu,
bizim ve bizden sonra gelecek
nesillerin daimi görevidir." ifadelerini kullandı.

Ahmici ziyareti sırasında
Kitarovic ile görüşen köyün
imamı Mahir Husic de Hırvat
Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin,
bir arada yaşama kültürü ve iyi

komşuluk ilişkileri açısında son
derece önemli olduğunu vurguladı. Kitarovic'in Ahmici'ye
yaptığı ziyaretin hem iyi komşuluk ilişkileri, hem de iki ülke
arasındaki ilişkiler açısından
olumlu olduğunu vurgulayan
Husic, Kitarovic'in kendisinden, köyde yaşayan
Müslümanlara da selamlarını
iletmesini rica ettiğini aktardı.
Bosna'daki savaşta (1992-1995),
Hırvat Savunma Konseyine
(HVO) mensup askerler, 16
Nisan 1993 sabahında Ahmici
köyünü basarak, burada 32'si
kadın, 11'i çocuk olmak üzere
toplam 116 Boşnak sivili katletti. Ahmici'de katledilenler arasında, daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir
bebek de bulunuyordu.

Güney Kıbrıs'ta

ÜÇLÜ ZRVE
LMASOL/BALKAN GÜNLÜÜ

G

üney Kıbrıs'ta, Ürdün Kralı II.
Abdullah, Başbakan Aleksis
Çipras ve Güney Kıbrıs
Cumhurbaşkanı Nikos
Anastasiadis'in katılımıyla üçlü zirve
gerçekleştirildi.
Üç liderin katıldığı yemekte, Kudüs
sorunu ve çözüm yolları görüşüldü.
Ürdün, Güney Kıbrıs ve Yunanistan
arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca
kapsamlı bir strateji çerçevesinde,
teröre karşı bölgesel ve uluslararası
çabalara değinildi. Üçlü zirvenin ilk

oturumunda, ticari-ekonomik gelişmelerin yanı sıra yenilenebilir enerji,
enerji verimliliği, turizm ve tarım gibi
konular yer aldı. www.milletgazetesi.gr sitesine göre: ikinci oturumda ise
Ürdün'ün Avrupa Birliği (AB) ile olan
ilişkileri, Akdeniz Birliği'nin yanı sıra
barış süreci, Suriye ve Irak'taki kriz,
mülteci ve göç krizlerine ilişkin gelişmeler üzerinde duruldu. Üçlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın
toplantısında Kral Abdullah, Ürdün,
Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki
ortaklık ilişkilerinin halklarının çıkarları doğrultusunda ilerletilmesinin
öneminin vurguladığını söyledi. Kral

Arnavut mafyası
uyuturucuda
Kolombiyalıları
geride bıraktı
TRAN/BALKAN GÜNLÜÜ
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II. Abdullah, "Enerji, su, tarım ve
turizm gibi hayati alanlarda işbirliği
yapmaya kararlıyız. Bugün imzaladığımız anlaşmalar, şüphesiz ilişkilerimizi daha üst seviyelere yükseltmemize yardımcı olacak" dedi. Kudüs

krizine ilişkin ise Kral II. Abdullah,
"Bütün dünya, Kudüs ve Filistin
davası için sorumluluğa sahiptir.
Hepimiz barışın kazanılması ve gerilimin tırmanmamasıyla ilgileniyoruz"
diye konuştu.

#>CB@B8BCB@B2:;@4B8B0C&<@7B C9;=C"A)?
/@AB1>:=>7%>C7+@?6?=C6> CB.;A;AC4?@7?3
-<C5=B@B7CA<:?=?A8<@?AC/#C;2<2=?@<
#B7BA=;.;C:B@B';A8BAC!B-;@=BABAC@B(5@3
8BACB7:B@;=BAC2>C<'B8?=?@C8<77B:C ?7:<
-?=C8<=0C7>@B==B@0CB<=?C,?=?A?.<C1?
!<9?@B@2<9?C8>9>=BAC6B9,;0C/@AB1>:
4B'9B6;A;AC,+)+A+AC:?4?=<A<C5=>2:>@>3
95@*C:?C9BA8BACB@B2:;@4B8BC7=BA=B@3
8BAC5=>2BAC/@AB1>:C>9>2:>@>)>C4B'9B3
6;A;AC?AC:?!=<7?=<C7=BA;A;A0C>9>2:>@>)>
:@B'<.<A<C+@7<9?%8?AC9"A?:?AC>=BCB<=?3
6<C5=8>.>C1>@,>=BA8;*C<.?@C?:7<=<CB<=?3
=?@<AC/&B-<0C#5@<:6<C1?C#@57B9CB<=?=?@<
5=8>.>C&?=<@:<=8<*

Bulgaristan’dan Azerbaycan’a

DREKT HAVAYOLU HATTI
SOFYA
BALKAN GÜNLÜÜ

U

çak seferleri, ulusal
havayolu şirketi
"Azerbaijan Airlines"e
bağlı kuruluş olan
Azerbaycan’ın düşük maliyetli
havayolu şirketi "Buta
Airways" ile haftada bir kez
olmak üzere Salı günleri gerçekleştirilecek Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov ve
Azerbaycan Başbakanı Artur
Rasizad, Geydar Aliyev
Havaalanında Bakü ve Sofya
arasında ilk direkt havayolu
hattının açılışını gerçekleştirdiler.
Uçak seferleri, ulusal havayolu
şirketi "Azerbaijan Airlines"e
bağlı kuruluş olan
Azerbaycan’ın düşük maliyetli
havayolu şirketi "Buta
Airways" ile haftada bir kez

olmak üzere Salı günleri gerçekleştirilecek. Bu şekilde
Bulgaristan, Avrupa Birliği'nde
(AB) "Buta Airways "'in doğrudan uçuş yapacağı ilk destinasyon haline geldi. İki
Başbakanın ifadelerine göre
Bulgaristan ve Azerbaycan’ın
başkentleri arasındaki doğrudan havayolu hattının açılması
iş ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak ve
her iki ülkenin turizmini geliştirecektir.
www.dunyabulteni.net’e göre:
Borisov, “Bulgaristan vatandaşları şimdi bu harika ülkeye
sadece 29 Euro’ya uçabilirler”
dedi. Bulgaristan Başbakanı,”
Bu havayolunun açılması,
Azerilerin kayak yapmak ve
yazın turist olarak ülkemize
gelip, kültürel ve tarihi güzelliklerimizi keşfetmeleri için
harika bir fırsattır. Aynı zaman-

da Bulgarlar sadece 3 saat içinde birçok geleneğe sahip harika bir ülkeye gidebilirler" diye
kaydetti. Bakü’den Sofya’ya
uçan ilk uçağın Sofya
Havalimanına iniş yapmasından sonra Ulaştırma, Bilişim
Teknolojileri ve Haberleşme
Bakanı İvaylo Moskovski,
Bulgaristan’da da Bulgaristan
ve Azerbaycan arasındaki ilk
direkt havayolu hattının açılışını gerçekleştirecek. Uçak hattının ilk yolcular arasında
Borisov’un başkanlığındaki
Bulgaristan heyetinde yer alan
Enerji Bakanı Temenujka
Petkova, Ekonomi Bakanı Emil
Karanikolov ve Tarım, Gıda ve
Orman Bakanı Rumen
Porojanov da bulunuyor. Sofya
Havalimanı’ndaki açılış töreni
Azerbaycan’ın Sofya
Büyükelçisi Nargiz Gurbanova
ile ortaklaşa düzenlendi.
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