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THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!

ÜCRETS‹Z
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

www.balkangunlugu.com DA�ITILMAKTADIR

Sayfa 5’te

BULGAR�STAN’A YAPILAN 
�LG�NÇ Z�YARETLER

Sayfa 3’teRifat SA�T

TRUMP’IN 
KOND�SYONU 

YETER M�?

�smet TOPALO�LU

¥ T�KA, Arnavutluk’un orta
kesimlerinde bulunan Elbasan
kentine ba�l� Belsh kasabas�nda-
ki Belsh anaokulunun restoras-
yon ve donan�m projesini
tamamlad�. T�KA, 3 ila 6 ya� yak-
la��k 90 çocu�un e�itim gördü�ü
anaokulun restorasyonunu ger-
çekle�tirirken, çevre düzenlemesi
ve �s�tma sisteminde çal��malar
gerçekle�tirdi. T�KA, anaokuluna
mobilya donan�m� da sa�lad�.
Restorasyon nedeniyle okulda
düzenlenen törene, Türkiye’nin
Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet
Yörük, T�KA Tiran Koordinatörü
Necip Özay Özütok, Belsh
Belediye Ba�kan� Arif Tafani, mil-
letvekilleri, aile ve yerel yönetim
temsilcileri ile ülkedeki Türk
kurum ve kurulu�lar�n�n temsilci-
leri kat�ld�.

T�KA’dan Arnavutluk’a
E��T�M DESTE��

¥ Bosna Hersek'in ba�kenti
Saraybosna ile Sırbistan'ın ba�ken-
ti Belgrad arasında Türkiye'nin des-
te�iyle in�a edilmesi planlanan
otoyol, daha önce üzerinde tartı�ı-
lan iki güzergahtan da yapılacak.
�stanbul'da Cumhurba�kanı Recep
Tayyip Erdo�an ile bir araya gelen
Sırbistan Cumhurba�kanı
Aleksandar Vucic ile Bosna Hersek
Devlet Ba�kanlı�ı Konseyinin
Bo�nak üyesi Bakir �zetbegovic,
toplantının ardından yaptıkları
açıklamalarda, uzun zamandır
konu�ulan Saraybosna-Belgrad
Otoyol Projesi'nde anla�ma sa�lan-
dı�ını duyurdu. �zetbegovic, top-
lantının sonuçları itibarıyla "tarihi"
olabilece�ini vurgulayarak,
"Otoyolun ya da büyük ço�unlu�u
otoyol olacak ekspres yol-otoyol
karı�ımı karayolunun Saraybosna-
Zenica-Tuzla-Brcko-Bijeljina-
Belgrad ve Belgrad-Pozega-
Visegrad-Saraybosna güzergahla-
rında yapılması ve böylelikle bir
tam tur �eklinde olması kararla�tı-
rıldı." ifadelerini kullandı.

Saraybosna-
Belgrad otoyolu
için anla�ma
tamam

3’te

¥ Bosna Hersek'in kuzeybatısında-
ki Velika Kladusa �ehrinde "Dünya
Ba�örtüsü Günü" dolayısıyla yürü-
yü� düzenlendi. Bosna Hersek
�slam Birli�i (Diyanet ��leri
Ba�kanlı�ı) Velika Kladusa Meclisi
tarafından düzenlenen yürüyü�e
çok sayıda kadın katıldı. Ö�le
namazının ardından �ehir
Camisi'nden ba�layan yürüyü�te,
ba�örtüsüne kar�ı ön yargıların
yıkılması gerekti�i mesajı verildi.
�slam Birli�i Velika Kladusa Meclisi
Aile ve Evlilik �ubesi Koordinatörü
Asmira Miljkovic Nadarevic, orga-
nizasyonun ba�örtüsüne yönelik
ön yargıyı kırmak amacıyla düzen-
lendi�ini belirterek, "Ba�örtüsü
bizim ya�am biçimimiz. Bu hakkı
elimizden kimse almamalı." diye
konu�tu.

Bosna Hersek'te
'Dünya Ba�örtüsü
Günü' etkinli�i

10’da

KOSOVA BARI� GÜCÜ
(KFOR) TÜRK TEMS�L
HEYET� BA�KANLI��, ülke-
nin güneyindeki �timle
kasabas�nda bulunan bir
meslek lisesine teknik dona-
n�m yard�m�nda bulundu.
Lisenin elektrik, makine ve
bilgisayar dershanelerinde
kullan�lacak �ekilde bilgisa-

yar ve farkl� teknik ekip-
manlar� içeren yard�mlar
törenle teslim edildi. Törene
KFOR Türk Temsil Heyeti
Komutan� Albay Cem Sinan
Bar�m, �timle Belediye
Ba�kan� Naim �smajli ve lise
müdürü �lir Haxhiu'nun yan�
s�ra ö�retmen ve ö�renciler
kat�ld�.

¥ MAKEDONYA ve
Bosna Hersek genelinde-
ki camilerde cuma
namaz�ndan önce Türk
Silahl� Kuvvetlerince
(TSK), Suriye'nin Afrin
bölgesinde terör örgüt-
leri PYD/PKK ve DEA�'a
yönelik ba�lat�lan
"Zeytin Dal�
Harekat�"n�n ba�ar�l�
sonuçlanmas� için dualar
edildi. Makedonya �slam
Birli�inin (Diyanet ��leri)
talimat�yla ba�ta ba�-
kent Üsküp'teki camiler
olmak üzere ülkedeki
tüm camilerde harekât�n

ba�ar�s� için Fetih Suresi
okundu, dualar edildi.
Ba�kent Üsküp'teki Türk
Çar��s�'nda bulunan
Murat Pa�a Camisi Vaizi
Süleyman Baki, cuma
hutbesinde de Zeytin
Dal� Harekat� hakk�nda
bilgi verirken, bu hare-
kat�n bar�� harekat�
oldu�unu vurgulad�.
Bosna Hersek �slam
Birli�inin ald��� kararla
Makedonya gibi Bosna
Hersek'in de tüm büyük
�ehirlerindeki camilerde
de Fetih Suresi okundu,
dualar edildi. 

10’da

5’te

Balkanlar’da gönülleri Türkiye için atanlar Türk ordusunun s�n�rlar�n�
güven alt�na almak için ba�latt��� Zeytin dal� harekat�na kay�ts�z kalmad�

LOZAN BARI�
ANTLA�MASI'na ek olarak
1923'te imzalanan Türkiye-
Yunanistan Nüfus
Mübadelesi'nin ardından
göç yolunda hayatını kay-
beden mübadiller,
Karadeniz'e atılan karanfil-
lerle anıldı. Karadeniz
Rumeli Dernekleri

Federasyonunca mübade-
lenin 95. yılı dolayısıyla
düzenlenen etkinlik kapsa-
mında Yunanistan'dan
gelenlerin de katılımıyla
mübadiller, Kurtulu�
Yolu'nda Bandırma
Vapuru'nu simgeleyen ve
o dönem Tütün �skelesi
olarak bilinen yere in�a

edilen iskelede toplandı.
�stiklal Mar�ı ve
Yunanistan milli mar�ının
okunmasının ardından 56
mübadil kurulu�u adına
hazırlanan ortak bildiri
okundu. Mübadiller, daha
sonra "Vardar Ovası" tür-
küsü e�li�inde Karadeniz'e
karanfil bıraktı. 5’te

95 YILLIK ACI TAZELEND�

Mehmetçik Kosova’da e�itime el attı

4’te

MEHMETÇİK’E
BALKANLAR’DAN  
DUA YAĞDI
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ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Üsküp Yunus Emre
Enstitüsü, 2018 yılı
“Masal Saati Pro-

jesi”nin ilk etkinliğini Mus-
tafa Kemal Atatürk
İlköğretim Okulu’nda
büyük bir katılımla gerçek-
leştirdi. Pedagog Aslı Ge-
dizli’nin anlatımlarıyla
gerçekleştirilen etkinlikte
Koliçanlı minikler unuta-
mayacakları bir gün ge-
çirdi. Nasreddin Hoca ve
Keloğlan masallarını dinle-
yen öğrenciler ayrıca

okulda öğrendikleri masal-
ları arkadaşlarıyla pay-
laşma fırsatı da buldu.
www.Etkinlik sonrası
minik okurlara Necati Ze-
keriya’nın çocuklara yöne-
lik boyama kitabı “Harfler
Ne Yer?”in yanında muhte-
lif hediyeler verildi.
www.timebalkan.com’a
göre; Üsküp Yunus Emre
Enstitüsü tarafından yapı-
lan açıklamada, “Etkinliği-
nin gerçekleşmesinde
emeği geçen Mustafa
Kemal İlköğretim Okulu
Müdürü Sayın Sabri İmer
Bey’e, Pedagog Suat Mür-

sel Bey’e, okul öğretmenle-
rine ve miniklerle yaşattığı
keyifli ve eğlenceli zaman
için değerli Pedagog Aslı
Gedizli Hanım’a teşekkür
ederiz” denildi. Türk
Masal Saati etkinliğinin ar-
dından Üsküp Yunus Emre
Enstitüsü Müdürü Dr.
Şemsettin Şeker, Koliçan
Köyü’nde bulunan Mus-
tafa Kemal Atatürk İ.O
Müdürü Sabri İmeri’yi zi-
yaret etti. Ziyarette kültür –
sanat ve eğitim noktasında
gerçekleştirebilecek faali-
yetler konuşuldu.

Üsküp YEE’nin “Türk Masal Saati”
projesi Koliçan’da gerçekle�ti

PTT kalitesi ve
güvencesiyle
“Birleşik Posta”
hizmeti

Türkiye’de dijital dönü�ümün öncü kurum-
larından Posta ve Telgraf Te�kilatı Anonim
�irketi (PTT A.�.), elektronik hizmetleriyle

de vatanda�ın hayatını kolayla�tırıyor

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bu hizmetler arasında yer alan Birle-
şik Posta sayesinde baskı ve gön-
deri maliyetleri kayda değer

ölçüde azalırken, müşterilere sayısız
avantaj sunuluyor. Ankara, İstanbul,
İzmir, Mersin ve Erzurum’daki Birleşik
Posta merkezlerinde faaliyet gösteren
Birleşik Posta Sistemi şu şekilde işliyor:
Müşterilerden elektronik ortamda alınan
veriler, gönderinin varış yerine en yakın
Birleşik Posta Baskı Merkezi’ne iletiliyor.
Veriler işleme, tasarım gibi operasyonel
süreçlerden geçiyor ve son teknoloji
baskı makinelerinde basım işlemi ger-
çekleştiriliyor. Verilerin basılmasının ar-
dından gönderiler katlanıyor, eğer
mevcutsa broşür, CD, kitapçık gibi tanı-
tım materyalleriyle bir araya getirilerek
zarflanıyor. Zarflama işlemi tamamlan-
dıktan sonra gönderiler, alıcılara ulaştı-
rılmak üzere yola çıkıyor. Gönderilerin
doğrudan baskı merkezlerinden dağı-
tıma çıkarılması teslimat süresini önemli
ölçüde kısaltıyor. 

BİRLEŞİK POSTA İLE 
MALİYETLER DÜŞÜYOR

Genellikle tek seferde en az 5 bin adet ve
üzeri gönderi yollayan, toplu gönderim

yapan kurumlarca tercih edilen Birleşik
Posta’nın müşteri portföyünü devlet ku-
rumları, enerji firmaları, bankalar, siyasi
partilerin il ve ilçe başkanlıkları, beledi-
yeler, okullar, yurtlar, vakıflar ve dernek-
ler, hukuk büroları ve kooperatifler
oluşturuyor. Kurum ve kuruluşların yanı
sıra şahısların da faydalanabildiği bu
hizmette müşterilere ait fatura, sigorta
poliçesi, ekstre, tebrik, kutlama kartı, bil-
gilendirme mektubu gibi toplu gönderi-
ler üretilerek alıcılarına teslim ediliyor.
Hizmet, baskı verilerinin elektronik or-
tamda düzenlenmesi ve yönetimini
mümkün kılarken sıralama ve tasnif-
leme gibi süreçleri büyük ölçüde hızlan-
dırıyor. Tedarik, stok ve üretim
malzemesi maliyetlerini önemli derecede
azaltan Birleşik Posta hizmeti sayesinde
basım ve dağıtım süreçleri daha etkin iş-
liyor, teslimat süreleri kısalıyor. Sistem,
müşterilerine sürecin tamamını elektro-
nik ortamdan takip etme ve tek bir nok-
tadan adres doğrulama ve düzeltme
imkanı da tanıyor. Kurumsal iletişimi
kuvvetlendirmenin yanı sıra önemli bir
tanıtım malzemesi olma niteliği taşıyan
Birleşik Posta gönderilerinin en ayrıca-
lıklı özelliklerinden biri ise kişiselleştiri-
lebilirlik. Birleşik Posta hizmeti,
gönderilerin her sayfasına kişiye özel
bilgi basılabilmesini mümkün kılıyor.
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�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'in baş-
kenti Saraybosna ile
Sırbistan'ın başkenti

Belgrad arasında Türki-
ye'nin desteğiyle inşa edil-
mesi planlanan otoyol, daha
önce üzerinde tartışılan iki
güzergahtan da yapılacak.
İstanbul'da Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile bir
araya gelen Sırbistan Cum-
hurbaşkanı Aleksandar
Vucic ile Bosna Hersek Dev-
let Başkanlığı Konseyinin
Boşnak üyesi Bakir İzetbego-
vic, toplantının ardından

yaptıkları açıklamalarda,
uzun zamandır konuşulan
Saraybosna-Belgrad Otoyol
Projesi'nde anlaşma sağlan-
dığını duyurdu. İzetbegovic,
toplantının sonuçları itiba-
rıyla "tarihi" olabileceğini
vurgulayarak, "Otoyolun ya
da büyük çoğunluğu otoyol
olacak ekspres yol-otoyol ka-
rışımı karayolunun Saray-
bosna-Zenica-Tuzla-Brcko-Bi
jeljina-Belgrad ve Belgrad-
Pozega-Visegrad-Saraybosna
güzergahlarında yapılması
ve böylelikle bir tam tur şek-
linde olması kararlaştırıldı."
ifadelerini kullandı.
www.haberler.com’a göre,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
da bu konuda kendilerini
desteklediğini kaydeden
İzetbegovic, "Bu çok büyük
bir proje ancak Türkiye de
büyük bir devlet ve son yıl-
larda yaptıkları çok büyük
işler." dedi. Proje ile Saray-
bosna ve Belgrad'ın iki farklı
güzergah üzerinden birbi-
rine bağlanacağına dikkati
çeken İzetbegovic, hem Sır-
bistan hem de Bosna Her-
sek'teki mevcut otoyollar
dışında söz konusu güzer-
gahlar üzerinde 350 kilomet-
relik yeni yol yapılacağını
aktardı. Türkiye'nin deste-
ğiyle yapılması planlanan

otoyol projesi, iki yıldan
daha uzun bir zaman önce
gündeme gelse de özellikle
Bosna Hersek'teki çok başlı-
lıktan kaynaklı olarak ilgili
makamlar güzergah üze-
rinde uzun süre anlaşama-
mıştı. Bir kesim otoyolun
Tuzla şehrinden gitmesini is-
terken, bir diğer kesim ise
Visegrad güzergahı üzerinde
ısrar etmişti. Nihayetinde,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
da desteği ile her iki tarafın
da teklifinin kabul edildiği
görülüyor. Özellikle Saray-
bosna-Zenica-Tuzla-Brcko-
Bijelina-Belgrad
güzergahının yapılmasıyla
Bosna Hersek'in en önemli
sanayi şehirlerinden Tuzla
da Zenica'dan sonra otoyolla
başkente bağlanacak. Saray-
bosna ile Zenica arasında ha-
lihazırda otoyol olduğu göz
önünde bulundurulursa, Ze-
nica-Tuzla-Brcko-Bijeljina
güzergahından Sırbistan sı-
nırına kadar olan kesim 150
kilometre uzunluğunda ola-
cak. Sınırdan mevcut Zag-
reb-Belgrad otoyoluna
mesafe ise 40 kilometre civa-
rında. Bosna Hersek medya-
sındaki bazı haberlere göre,
söz konusu bu ilk güzerga-
hın, yaklaşık 1,8 milyar Eu-
ro’ya mal olması bekleniyor.

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye’nin Tiran Büyükel-
çisi Murat Ahmet Büyük-
elçi Yörük, Türk Silahlı

Kuvvetlerince (TSK) sürdürülen
Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin
Arnavutluk basınını bilgilen-
dirme toplantısı gerçekleştirdi.
Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi
Murat Ahmet Yörük, Türki-
ye’nin ulusal güvenliği için risk
ve tehdit oluşturan terör örgüt-
leri ile mücadelesindeki kararlı-
lığının tam olduğunu söyledi.
www.timebalkan.com’a gör;
Türkiye’nin ulusal güvenliği
için risk ve tehdit oluşturan bir-
çok terör örgütü ile eş zamanlı
olarak mücadele ettiğini belirten

Yörük, “Bu terör örgütleri ile
mücadelede kararlılığımız tam-
dır.” dedi. Türkiye’nin sınırında
herhangi bir terör unsurunun
mevcudiyetine müsamaha gös-
termesinin mümkün olmayaca-
ğını vurgulayan Yörük, “Bu
terör örgütlerinin varlığı, ulusal
güvenliğimizi ve sınırlarımızın
güvenliğini tehdit eder hale gel-
miştir. Halihazırda Suriye’nin
kuzeybatısında bulunan Afrin
bölgesinde konuşlanan
PKK/KCK/PYD-YPG terör ör-
gütü unsurlarının gerek dost ve
kardeş bölge halkı gerekse sınır-
larımıza yakın yaşayan halkımı-
zın can ve mal güvenliğine
yönelttiği tehlike son dönemde
ile en ileri düzeye taşınmıştır.”
diye konuştu.

ABD, sözüm ona
dünyan�n lider-
li�ine ve jandar-

mal���na soyunmu�,
nükleeri ve kapitalizmi
ile tam bir tehlike.
Kontrolü sa�lanmaz ise
Dünyay� yok edebilecek
bir ihtimali olan pimi çe-
kilmi� bir Atom bombas�
gibi. ABD gibi ultra çok
güçlü bir ülke,  akl�selim
ile yönetilmez ise Dünya-
n�n gelece�i için büyük
tehdit olabilir. Bu yüzden
bu süper güçlerin süper
yönetimlere ihtiyac� var-
d�r. Onlardan beklenen
dengeyi ve adaleti sa�la-
makt�r. Yine i�te bu yüz-
den bu ülkelerin arkas�nda
depderin üst ak�llar vard�r.
Sözüm ona Dünya lideri
bir ülke olan ABD’nin
ba�kan�n da Dünya lideri
olmas� beklenir ama ger-
çekte buna asla müsaade
edilmez.  Holywood film-
lerindeki Ba�kan ile
Beyaz Saray’da oturan
Ba�kan aras�nda gerçek ve
hayal gibi bir fark vard�r.

Asl�nda ABD Ba�kan� Do-
nald Trump’�n seçimleri
kazanmas� beklenmi-
yordu. Üst ak�l anketleri
Hillary Clinton üzerinde
duruyordu. Belki de
Bayan Clinton Ba�kan se-
çilseydi belirlenen düzen
daha iyi i�leyebilecekti.
Üstelik dünyada tam da
kad�n liderler dönemi ba�-
lam��t�. Öyle ya �ngiltere,
Almanya, �rlanda, H�rva-
tistan, Polonya,  Marshall
adalar�, Tayvan,  Nepal,
Malta, Güney Kore, Li-
berya, Litvanya, �ili, Na-
mibya, Norveç,
Banglade�, Myanmar gibi
ülkelerde �u anda ayn�
anda hep kad�n ba�kan
veya ba�bakanlar olmas�
tesadüf müydü? Hillary ile
moda tam olarak yerine
gelecekti. Olmad�. Araya
birileri mi girdi yoksa
ba�ka bir üst ak�l m� var
�u anki mevcut bilgileri-
mizle çözemiyoruz.

ABD seçimlerinin bitip
Trump’�n ba�kan seçilme-
siyle birlikte ABD’de ola-
�an d��� �eyler ya�anmaya
ba�lad�. Seçim tekrarlan-
mas� bile gündeme geldi.
Trump’�n adamlar� pe�i
s�ra istifa etmeye ba�lad�-
lar. ABD’nin en büyük
bas�n camias� ile Trump
aras�nda hakarete varan
tart��malar ya�anmaya
ba�lad�. ABD istihbarat ve
güvenlik birimi FBI, kendi
ba�kanlar� Trump hak-
k�nda soru�turmalar yap-
maya ba�lad�. Trump’�n
damad� adeta bir �üpheli
gibi addedildi. Son olarak
en son ald���m�z haberde
ABD Ba�kan� Donald
Trump ile ekibinin seçim
kampanyas� s�ras�nda
Rusya ile gizli anla�malar
yapt��� ve Rusya'n�n ABD
ba�kanl�k seçimine Trump
lehine müdahale etti�i id-
dialar�yla ilgili FBI soru�-
turmas�na
güvenilemeyece�ine dair
bugüne de�inki en önemli
kan�t, kamuoyunun bilgi-
sine sunuldu. Trump,

Temsilciler Meclisi �stih-
barat Komisyonu Ba�kan�
Devin Nunes ile ekibi ta-
raf�ndan haz�rlanan 4 say-
fal�k iç yaz��ma
üzerindeki gizlili�i kal-
d�rd�.

ABD ile Kuzey Kore ne-
redeyse dünya sava��na
neden olabilecek sata�ma-
lara girdiler. Hat�rlarsan�z
Trump, eylül ay�nda, New
York'ta yap�lan 72. BM
Genel  Kurulu toplant�s�n-
daki konu�mas�nda, nük-
leer program�n�
sürdürmesi halinde bu  ül-
keye kar�� gerekli tüm
ad�mlar� atmaya haz�r ol-
duklar� mesaj�n� vere-
rek,  "(Kuzey Kore lideri)
Roket adam, hem kendisi
hem de rejimi için inti-
har  misyonunda. E�er
ABD, kendini ve mütte-
fiklerini savunmak zo-
runda kal�rsa
Kuzey  Kore'yi tamamen
yok etmekten ba�ka seçe-
ne�i kalmayacak. ABD
buna haz�rd�r,  isteklidir
ve bunu yapabilir ancak
buna gerek kalmamas�n�
umuyorum." demi�ti.

ABD senatosu devlet büt-
çesini onaylamad� ve on-
lar�n deyimiyle ABD
devleti resmen kepenk ka-
patt�. Dolardaki düzensiz
oynamalar ekonomiyi de
olumsuz etkiliyor. Bütün
bunlar yetmezmi� gibi
�imdi de Suriye’de sözüm
ona dostumuz ve müttefi-
kimiz dedi�imiz ABD,
terör örgütlerine resmen
ve alenen silah deste�i
verip, aç�kça Türkiye’nin
kar��s�nda yer al�yor.
ABD savunma bakanl���
Pentagon ile siyasi kanat
sürekli farkl� �eyle söylü-
yorlar. Kar��n�zda sanki
bir devlet de�il de Holly-
wood filmlerindeki yasa-
d��� ki�ilerle muhatap
oldu�unuzu dü�ünmeye
ba�l�yorsunuz.

ABD’de her an her �ey
olabilir. Daha önce Ba�-
kan Kenedy’nin ba��na
gelenleri de biliyoruz.
ABD;  Neoconlar, Rochild
ve Rockfeller gibi ailele-
rin ve sözüm ona kendini
ari �rk �eklinde tan�mlayan
gruplar�n ya�ad��� ve bir
k�sm�n�n Yahudi derin
güçlerinin yönetti�i kar-
makar���k bir devlet.
Trump bütün bunlar�n ne-
resinde? Ne yapmak isti-
yor ya da ne yapmas�
isteniyor, görece�iz? Bu
kadar karma��kl���n içinde
Trump normal ba�kanl�k
süresini tamamlayabilir
mi? Kondisyonu buna
yeter mi? Bunlar� da göre-
ce�iz. Ne halleri varsa
görsünler.  Bizim bütün
derdimiz Türkiye. Allah
ülkemizi bu kar���klardan
korusun in�allah.

Rifat SA�T

TRUMP’IN 
KOND�SYONU

YETER M�?
rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBUSaraybosna-Belgrad otoyolu
iki güzergâhtan yapılacak

AT�NA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan'da mahkeme,
geçen yıl kasım ayında
yakalanan ve tutuklu

yargılanan terör örgütü
DHKP-C üyesi Mehmet
Doğan hakkında Türkiye'nin
iade talebini kabul etmedi.
Atina İstinaf Mahkemesi ha-
kimleri, DHKP-C üyesi Meh-
met Doğan'a ilişkin
Türkiye'nin iade talebine ret
kararı verdi. Savcı Efstathia
Kapagianni, Fransa tarafından
daha önce sanığa iltica hakkı
verildiğini anımsatarak, Türki-
ye'ye iadesinin reddini talep
etti. www.haberler.com’a göre;
Kapagianni, sanığın Türki-
ye'ye iadesi durumunda can

güvenliğinin tehlikede olabile-
ceğini savundu. Mahkeme,
savcının mütalaası yönünde
karar vererek, iade talebini
kabul etmedi. Öte yandan
diğer örgüt üyesi Şadi Naci
Özpolat hakkındaki davanın
duruşması 6 Şubat'ta görüle-

cek. Türkiye, Özpolat ve diğer
örgüt üyesi Hazal Seçer'in de
iadesini talep ediyor.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl kasım ayı sonunda
Atina'da üç hücre evine dü-

zenlenen operasyonla yakala-
nan 9 DHKP-C üyesi, "patla-
yıcı madde ve silah
bulundurmak", "terör örgütü
üyesi olmak" ve "sahte belge
bulundurmak" suçlamalarıyla
tutuklanarak mahkemeye
sevk edilmişti. Terörle müca-
dele ekiplerinin operasyo-
nunda, bomba yapımında
kullanılan malzemeler, patla-
yıcı madde ve sahte kimlik
belgeleri de ele geçirilmişti. Ya-
kalanan terör örgütü üyeleri
arasında, 2013'te AK Parti
Genel Merkezi ve Adalet Ba-
kanlığı saldırılarının faili olan,
ardından mühimmat yüklü bir
botun Sakız Adası'ndan Türki-
ye'ye geçirilmesine ilişkin Yu-
nanistan'da yakalanan Hasan
Biber isimli örgüt üyesi de bu-
lunuyor.

YUNAN�STAN, DHKP-C'L� 
TERÖR�ST� �ADE ETM�YOR

Bosna Hersek'in ba�kenti Saraybosna ile S�rbistan'�n ba�kenti Belg-
rad aras�nda Türkiye'nin deste�iyle in�a edilmesi planlanan otoyol,

daha önce üzerinde tart���lan iki güzergahtan da yap�lacak

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya Türk Sivil
Toplum Teşkilatları
Birliği (MATÜSİTEB)

Genel Başkanı Hüsrev Emin,
Afrin’deki Zeytin Dalı Hare-
katı’yla ilgili yaptığı basın top-
lantısında, “Gönülden bağlı
olduğumuz anavatanımızın 12
gündür Suriye’nin Afrin bölge-
sinde yürütmekte olduğu ‘’Zey-
tin Dalı’’ Harekatı hususunda
da aynı şekilde Türkiye Cum-
huriyeti’ne olan koşulsuz man-
evi desteğimizi ifade etmek

isteriz” dedi.
www.timebalkan.com’a göre:
MATÜSİTEB’in Türkiye’nin
tüm önemli milli meselelerinde
bünyesindeki 53 üye derneğiyle
birlikte Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin yanında yer aldıkla-
rını ifade eden Emin, “Söz ko-
nusu harekâtın Türkiye’nin
toprak bütünlüğünü koruması,
sınırlarında oluşan terör tehdit-
lerini ber taraf etmesi ve insan-
lığı yok etmeye niyetli her türlü
gayri meşru yapılanmayı tarihe
gömmeyi amaçlayan meşru bir
hak olduğunu belirtmek isteriz”
şeklinde konuştu.

MATÜS�TEB’ten Zeytin Dal� 
Harekat�’na destek mesaj�

Arnavutluk bas�n�, Afrin Harekât�
hakk�nda bilgilendirildi
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PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ana muhalefet partisi Vetëvendosje
Hareketi’nin (VV) istifa eden mil-
letvekilleri, Kosova Meclisi’nde

yeni bir Parlamento Grubu kuracak. Vetë-
vendosje Hareketi’nin 10 milletvekili, yeni
bir Parlamento Grubu’nun kurulması için
Kosova Meclisi idaresine başvurdu.
www.timebalkan.com’dan alınan bilgilere
göre; Yeni Parlamento Grubu’na henüz
isim vermeyen milletvekilleri, Vetëven-
dosje Hareketi’nin Parlamento Grubu’nda
kalmayı istemediklerini açıkladı. VV Par-
lamento Grubu’ndan çıkarak, yeni Parla-
mento Grubu’na katılmak isteyen VV’nin
istifa eden milletvekili listesi şöyle: Visar
Ymeri, Dardan Molliqaj, Dardan Sejdiu
Dukagjin Gorani, Aida Dërguti, Shqipe
Pantina, Faton Topalli, Fisnik Ismaili, Dri-
ton Çaushi ve Donika Kadaj.

Kosova Meclisi’nde
yeni Parlamento Grubu

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova resmen Brüksel’de Orta Av-
rupa Serbest Ticaret Anlaşması-
CEFTA başkanlığını üstlendi.

CEFTA’ya başkanlık yapacak Sanayi ve
Ticaret Bakanı Bajram Hasani, Kosova’nın
CEFTA’yı yöneteceği zaman içinde yapıcı
rolü olacağını belirtti. Avrupa Komisyo-
nu'ndan Myriam Ferran başkanlığın Ko-
sova için büyük bir sınav olduğunu ve
AB’de ortak bir geleceğe odaklanılması
gerektiğini ifade etti..

Kosova CEFTA 
Ba�kanl���n� üstlendi

�T�MLE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk
Temsil Heyeti Başkanlığı, ülke-
nin güneyindeki Ştimle kasaba-

sında bulunan bir meslek lisesine
teknik donanım yardımında bulundu.
Lisenin elektrik, makine ve bilgisayar
dershanelerinde kullanılacak şekilde
bilgisayar ve farklı teknik ekipmanları
içeren yardımlar törenle teslim edildi.
Törene KFOR Türk Temsil Heyeti Ko-
mutanı Albay Cem Sinan Barım, Ştimle
Belediye Başkanı Naim İsmajli ve lise
müdürü İlir Haxhiu'nun yanı sıra öğ-
retmen ve öğrenciler katıldı. www.ha-
berler.com’a göre: Albay Barım, proje
ile anlamlı bir hizmet yaptıklarına işa-
ret ederek, Türk askerinin, Mustafa
Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda
sulh" sözünü rehber edinerek Koso-
va'da 1999 yılından itibaren barışı des-
tekleme harekatına katkı sağladığını
belirtti. Barım, "Türk askeri geçmişte
olduğu gibi gelecekte de Kosovalı arka-
daşlarıyla, kardeşleriyle yan yana ol-
maya, beraber olmaya devam
edecektir. Öğrencilerimizin iyi bir eği-
tim alması, geleceğe umutla bakması,
bilgi ve beceriyle donanmasının önemli
olduğunu düşünüyoruz." dedi. Ştimle
Belediye Başkanı İsmajli de yapılan
yardımlar ile gerekli eğitim kalitesine

ulaşılacağını dile getirerek, bu sayede iş
gücü pazarı ve üniversitelere daha kali-
teli bireyler sunabileceklerini söyledi.
Türk Temsil Heyeti Başkanlığı’nın bu
yardımları sayesinde öğrencilerin teo-
rik bilgileri pratikte de uygulama im-
kanı bulacaklarının altını çizen İsmajli,
"Yaklaşık 30 bin avro değerindeki bu
tip projeleri sadece maddi açıdan de-
ğerlendirmiyoruz. Bunlar, aramızda
var olan iletişim, bağ ve karşılıklı say-
gıyı anlatan çok daha güçlü değerlere

sahip." ifadelerini kullandı.Kosova
Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti
Başkanlığı, ülkenin güneyindeki Ştimle
kasabasında bulunan bir meslek lise-
sine teknik donanım yardımında bu-
lundu. Lisenin elektrik, makine ve
bilgisayar dershanelerinde kullanılacak
şekilde bilgisayar ve farklı teknik ekip-
manları içeren yardımlar törenle teslim
edildi. Törene KFOR Türk Temsil He-
yeti Komutanı Albay Cem Sinan
Barım, Ştimle Belediye Başkanı Naim

İsmajli ve lise müdürü İlir Haxhiu'nun
yanı sıra öğretmen ve öğrenciler ka-
tıldı. www.haberler.com’a göre: Albay
Barım, proje ile anlamlı bir hizmet yap-
tıklarına işaret ederek, Türk askerinin,
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta
sulh, cihanda sulh" sözünü rehber edi-
nerek Kosova'da 1999 yılından itibaren
barışı destekleme harekatına katkı sağ-
ladığını belirtti. Barım, "Türk askeri
geçmişte olduğu gibi gelecekte de Ko-
sovalı arkadaşlarıyla, kardeşleriyle yan
yana olmaya, beraber olmaya devam
edecektir. Öğrencilerimizin iyi bir eği-
tim alması, geleceğe umutla bakması,
bilgi ve beceriyle donanmasının önemli
olduğunu düşünüyoruz." dedi. Ştimle
Belediye Başkanı İsmajli de yapılan
yardımlar ile gerekli eğitim kalitesine
ulaşılacağını dile getirerek, bu sayede iş
gücü pazarı ve üniversitelere daha kali-
teli bireyler sunabileceklerini söyledi.
Türk Temsil Heyeti Başkanlığı’nın bu
yardımları sayesinde öğrencilerin teo-
rik bilgileri pratikte de uygulama im-
kanı bulacaklarının altını çizen İsmajli,
"Yaklaşık 30 bin avro değerindeki bu
tip projeleri sadece maddi açıdan de-
ğerlendirmiyoruz. Bunlar, aramızda
var olan iletişim, bağ ve karşılıklı say-
gıyı anlatan çok daha güçlü değerlere
sahip." ifadelerini kullandı.

ŞTİMLE’DE LİSE DONATTI

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'da hayatı olumsuz etkileyen kirli
hava protesto edildi. Kosova'nın baş-
kenti Priştine'de kirli havanın kentin

üzerine kabus gibi çökmesi, vatandaşları zora
soktu. Yaşlılardan çocuklara kadar tüm vatan-
daşları etkileyen hava kirliliği, son günlerde
korkunç boyutlara ulaştı. Bu durum karşısında
hükümet ve diğer kurumların tedbir alma-
ması, vatandaşları sokaklara döktü. Priştine'de
organize olan sivil toplum kuruluşları, tıp
maskeleri kullanan vatandaşlarla birlikte bir
yandan hava kirliliğini, diğer yandan da tedbir
almayan kurumları protesto etti. www.haber-
ler.com’a göre; tıp maskeli yüzlerce kişi şehrin

merkezinde toplanarak, hava kirliliğine karşı
somut tedbirler alınması için Hükümetten ha-
rekete geçmesini talep etti. Priştine merkezin-
deki başbakanlık binası karşısında yer alan
meydanda toplanan vatandaşlar ellerinde,
"temiz hava istiyoruz", "nefes alamıyoruz",
"devlet nerede" yazılı pankartlar taşıdı. Pro-
testo eylemini organize eden Vullnet Krasniqi
yaptığı konuşmada, boş sözler yerine yetkili
kurumlardan sorumlulukla birlikte, kava kirli-
liği sorununun çözümlenmesi için acilen ted-
bir alınmasını talep etti. "Yetkililerden boş
sözler değil, eylem bekliyoruz. Vaatler yerine
temiz hava istiyoruz" şeklinde konuşan Kras-
niqi, Kosova'nın özgürlüğe kavuşmasından
sonra 17 yıl geçmesine rağmen, hava kirliliği-
nin ciddi şekilde ele alınmadığını hatırlattı.

Pri�tine’de hava kirlili�i protestosu

MEHMETÇ�K
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BULGAR�STAN’A
YAPILAN 

�LG�NÇ Z�YARETLER

Son zamanlarda Bulgaristan’a ilginç zi-
yaretler gerçekle�tiriliyor. Birileri
Bulgaristan Türklerin hayatlar�nda

yön de�i�tirebilece�ini inanarak Bulgaris-
tan’da Müslümanlar taraf�ndan kurulan si-
yasi parti liderleri ile görü�meler yapmakta.
Siyasi parti liderlerle görü�melere gidenler
belli ki Bulgaristan tarihini bilmiyorlar. Bu
i�e soyunmadan birkaç y�l yak�n geçmi�i
bilmekle olmayaca��n�n bilincin d���ndad�r-
lar. Türkiye s�n�rlar� d���ndan ya�amaya
mahkűm kalan Türkler ve Müslümanlar�n
sorunlar�n� çözümü yönelik Yurt D��� Türk-
ler ve Akraba Topluluklar� ba�kanl��� ku-
ruldu. Ba�kanl���n çal��malar� koordine
edilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ba-
kanl���na ba�lanmaktad�r. Belirli ülkeler
için atanan sorumlu bürokratlar ne yaz�k ki
çal��acaklar� ülkelerden bi haberler. O ül-
keye ziyaretler gerçekle�tirerek bir k�s�m in-
sanlarla kar��la�arak o ülkede ikamet eden
Müslümanlar�n temel sorunlar� anlayamaz-
lar çözüm üretemezler. Özellikle komünizm
çöken ülkelerde ikamet eden Müslümanlara
�slam’�n penceresinden bakmak gayet yan-
l��t�r. Komünizm rejiminde din halka uyu�-
turucu niteli�i etkisi oldu�unu dü�ünülerek
camilere ve kiliselerle girmek rejim taraf�n-
dan yasak getirilmi�tir. Bu yasak bu gün
kalksa da ne yaz�k ki genç nesillere din e�i-
timi verilememekte. Bundan dolay� komü-
nizm çökmü� ülkelerde dini e�itimden
yoksun olarak yeti�enler buna ra�men ken-
dilerini Türk ve Müslüman olarak tan�mla-
maktalar. �nsanl�k d��� zor ko�ullarda
ya�amaya mahkűm edilerek benliklerini ko-
ruyarak bu güne kadar geldiklerine takdir
edilecek yerde ne yaz�k ki sorumlu büro-
kratlar tam tersi görü� beyan etmekteler.
Komünizm çökmü� ülkelerde ya�amaya
mahkum kalan Müslümanlara, Müslüman-
l�ktan ç�kt�klar�n� kaderlerine b�rak�lmalar�
görü�e sahiptirler.

HÖH 27 YILDIR VAR!?

Bulgaristan’da yirmi yedi y�ldan beri ülkede
ikamet eden Müslümanlar taraf�ndan kuru-
lan HÖH hareketi az�nl�klar� haklar�n� sa-
vunmak için tek bir giri�imde
bulunmam��t�r. Ara s�ra parlamentoda c�l�z
sele baz� sorunlar� dile getirmekten öteye
geçmemi�lerdir. Bu sebeplen dolay� ülke
Müslümanlar� taraf�ndan alternatif olarak
H�HP kurulmu�tu. HÖH’ün yurt içinde ve
yurt d���nda güçlü lobisi ile 2014 y�l�nda
H�HP devre d��� b�rakmay� ba�arm��t�.
Ayn� hevesle DOST Partisi kurulsa da yar�-
s�n�n eski Bulgar devlet güvenlik ajanlar�n-
dan olu�mas� nedeniyle ülke baraj� olan
yüzde dördü a�amam��t�. Yirmi yedi y�l
sonra partini kurucusu olan HÖH fahri ba�-
kan� Ahmet Do�an her y�lba�� öncesi yap-
t��� konu�mas�nda net mesajlar vermi� oldu.
HÖH fahri ba�kan� Ahmet Do�an ülkede
yak�n gelecekte yok olma sürecinin ba�lan-
g�c�na girecek olan Müslüman az�l��a bek-
lentilerini bo�a ç�kar�lm�� oldu. AK Parti
�stanbul milletvekili Aziz Pabu�çu, Sofya’a
giderek HÖH ve DOST parti liderlerine ül-
kede Müslümanlar taraf�ndan kurulan üç
partinin birlemesini önerdi�i söylenmekte-
dir.  AK Parti milletvekili Aziz Pabu�çu
Bulgaristan tarihini bilmedi�inden dolay� bu
tür giri�imlerde bulunmu�tur. Ayn� hatay�
eski Balkan Rumeli Türkleri Konfederas-
yonu Onursal Ba�kan� Turan Genço�lu yap-
m��t�r. �ki de�erli arkada��m�z�n ço�u
Bulgaristan Müslümanlar� taraf�ndan kuru-
lan ve faaliyet gösteren üç partiyi hangi çat�
alt�nda ve �artlarda birle�melerini önerdik-
leri merak konusu. HÖH onursal ba�kan�
Ahmet Do�an bizi parçalamaya çal��anlar
bizi birle�tirmeye neye u�ra�s�nlar. Biz
kimsenin güdümünde bir parti olmay�z, kim
isterse pi�manl�k duyarak ayr�l�kç� partiler
yönetimi hariç partimize dönebilirler söy-
lemi üç partinin birle�me yollar�n� tamamen
kapatm��t�r. Yirmi yedi y�ldan bu yana
HÖH yönetimin onursal ba�kan� Ahmet
Do�an izledikleri politikan�n yolunda
devam edeceklerini aç�k bir dil ile beyan et-
mi�tir. �stanbul Ak Parti milletvekili eski
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyon
Onursal Ba�kan� Turan Genço�lu önce Bul-
garistan tarihini gözden geçirerek neden ço-
�unlu�u Müslümanlar taraf�ndan kurulan üç
parti mevcut �artlar ve ko�ullarda özellikle
HÖH çat�s� alt�nda birle�emeyeceklerini an-
la�m�� olacaklard�r.

Makedonya ve Bosna Hersek'te
MEHMETÇİK İÇİN DUA EDİLDİ

KRANJ - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Slovenya’nın ev sahipliğinde dördüncüsü
düzenlenen Slovenya-Sırbistan Ortak
Hükümet Toplantısı’nda, ekonomik iliş-

kilerin yanı sıra göç, güvenlik ve toplumsal
meseleler ele alındı. Slovenya Başbakanı Miro
Cerar, Kranj şehrindeki toplantının ardından
ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği’ne
(AB) üyelik sürecinde Sırbistan’a destek ol-
mayı sürdüreceklerini söyledi. Sırbistan ile
Kosova arasındaki diyalog sürecine işaret
eden Cerar, “Bölgede istikrarın sağlanması
noktasında Belgrad ile Priştine arasındaki di-
yaloğun sürdürülmesi gerektiğine inanıyo-
ruz.” ifadesini kullandı. Sırbistan’ın AB’ye
üyelik sürecinde gerekli reformları uygula-
maya devam edeceğine inandığını kaydeden
Cerar, söz konusu reformların son yıllarda

olumlu ekonomik sonuçlar getirdiğini belirtti.
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de iki ülke
arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin son
derece iyi olduğunu, özellikle AB’ye üyelik
sürecinde verdiği destek için Slovenya’ya te-
şekkür etti. www.timebalkan.com’a göre: AB
üyeliğinin Sırbistan için stratejik bir hedef ol-
duğunun altını çizen Brnabic, katılım müza-
kerelerinde bugüne kadar 35 faslın 12’sini
açtıklarını ve haziran ayında da 5 yeni faslın
açılması için hazırlıklarını sürdürdüklerini
ifade etti. Brnabic ayrıca, Sırbistan’ı ziyaret
eden Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio
Tajani’nin Kosova sorununun hukuki bir an-
laşma ile çözüm bulması gerektiği yönündeki
sözlerine değinerek, bu açıklamanın kesin-
likle Sırbistan’ın AB’ye girmek için Koso-
va’nın bağımsızlığını tanımak zorunda
olduğu anlamına gelmediğini savundu.

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya ve Bosna Hersek
genelindeki camilerde cuma
namazından önce Türk Si-

lahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin
Afrin bölgesinde terör örgütleri
PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başla-
tılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın başa-

rılı sonuçlanması için dualar edildi.
Makedonya İslam Birliğinin (Diya-
net İşleri) talimatıyla başta başkent
Üsküp'teki camiler olmak üzere ül-
kedeki tüm camilerde harekatın ba-
şarısı için Fetih Suresi okundu,
dualar edildi. Başkent Üsküp'teki
Türk Çarşısı'nda bulunan Murat
Paşa Camisi Vaizi Süleyman Baki,
cuma hutbesinde de Zeytin Dalı Ha-

rekatı hakkında bilgi verirken, bu
harekatın barış harekatı olduğunu
vurguladı. Makedonya İslam Birliği-
nin ülkedeki tüm müftülüklere gön-
derdiği talimatla cuma namazından
önce Fetih Suresi okunduğunu ve
dua edildiğini belirten Baki, "Mev-
la'm Türk ordusunu muzaffer eyle-
sin. Suriye'ye, Ortadoğu'ya, Irak,
Filistin ve bütün İslam ümmetinin

yaşadığı yerlere barış ve huzur ihsan
eylesin. Müslümanlara hile ve zul-
metmek isteyenleri de engellesin.
İslam alemine birlik nasip eylesin."
şeklinde dua etti.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek İslam Birliğinin aldığı
kararla Makedonya gibi Bosna Her-
sek'in de tüm büyük şehirlerindeki
camilerde de Fetih Suresi okundu,
dualar edildi.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçi-
liği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan
Atlı, birkaç gün önce Bosna Hersek
İslam Birliği Başkanı Husein Kava-
zovic ile görüştüğünü ve Zeytin Dalı
Harekatı konusunda kendisini bilgi-
lendirdiğini belirterek, bu görüş-
mede Kavazovic'in tıpkı
Türkiye'deki gibi Bosna Hersek ca-
milerinde Fetih Suresi okunması
önerisinde bulunduğunu aktardı.
Atlı, İslam Birliğinin aldığı karar ge-
reği Bosna Hersek'in tüm büyük şe-
hirlerindeki camilerde, harekatın
başarılı olması için Türk ordusuna
dualar edildiğini dile getirerek, has-
sasiyetleri dolayısıyla Bosna Hersek
İslam Birliğine ve Kavazovic'e teşek-
kür etti. www.haberler.com’a göre:
Afrin bölgesinde harekatın başlama-
sının ardından daha önce de Sırbis-
tan, Makedonya ve Kosova'daki
camilerde Fetih Suresi ve dualar
okunmuştu.

OS�JEK
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA),

doğu Hırvatistan'ın en
büyük şehri olan Osijek'te
Slavonya Müzesi ve Hır-
vatistan Kültür Bakanlığı
işbirliğinde "Tarihi Osijek
Şehri Sergisi" düzenledi.

ww.haberler.com’a göre;
Osijekli sanatseverlerin
yoğun ilgi gösterdiği ser-
ginin açılışına, Hırvatistan
Kültür Bakanlığı Müste-
şarı Ivica Poljicak, Türki-
ye'nin Zagreb Büyükelçisi
Mustafa Babür Hızlan,
Osijek Vali Yardımcısı,
Osijek Belediye Başkan
Yardımcısı, akademisyen-
ler, yerel basın mensupları

ve eğitimciler ile öğrenci-
ler katıldı. Serginin açış
konuşmasını yapan Müze
Müdürü Dr. Denis Det-
ling, "Osijek şehrinin kal-
binin tarihi gelişimini
gösteren bu sergiyi hazır-
lamak için tüm müze per-
soneli olarak ciddi bir
çaba ve emek sarfettik. Bu
çabamızın bugün sonuç-
landığını görmek mutlu-

luk veriyor. Bu çabamızda
bizi destekleyen Kültür
Bakanlığına, sergiyi katkı-
larıyla zenginleştiren ve
kataloğun basımını sağla-
yan Türkiye Cumhuriyeti
ve TİKA'ya teşekkür edi-
yoruz" ifadelerini kul-
landı.Sergi Küratörü Dr.
Mladen Radic ise, "Sergiyi
düzenlerken sadece kendi
personelimiz değil etraf-

taki kültür kurumlarının
ve TİKA'nın desteğini
aldık. Osijek'in eski şehri-
nin hem tarihi gelişimini
anlattık sergide, aynı za-
manda da burada günü-
müzde yaşayan insanların
da portrelerini sergiye ka-
tarak şehrin yaşayan bir
parçası olduğunu anlat-
maya gayret ettik" dedi.

SAMSUN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Lozan Barış Antlaşması'na ek ola-
rak 1923'te imzalanan Türkiye-
Yunanistan Nüfus Mübadele-

si'nin ardından göç yolunda hayatını
kaybeden mübadiller, Karadeniz'e
atılan karanfillerle anıldı. Karadeniz
Rumeli Dernekleri Federasyonunca
mübadelenin 95. yılı dolayısıyla dü-
zenlenen etkinlik kapsamında Yuna-
nistan'dan gelenlerin de katılımıyla
mübadiller, Kurtuluş Yolu'nda Ban-
dırma Vapuru'nu simgeleyen ve o
dönem Tütün İskelesi olarak bilinen
yere inşa edilen iskelede toplandı.
www.haberler.com’a göre: İstiklal
Marşı ve Yunanistan milli marşının
okunmasının ardından 56 mübadil
kuruluşu adına hazırlanan ortak bil-

diri okundu. Mübadiller, daha sonra
"Vardar Ovası" türküsü eşliğinde Ka-
radeniz'e karanfil bıraktı. Samsun
Mübadele Derneği Başkanı Olcay
Kınay Yanık, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, mübadelenin Lozan
Barış Antlaşması'nın ek maddesi olan
Türkiye'deki Ortodoks Rumlarla Yu-
nanistan'daki Türklerin takas antlaş-
ması olduğunu söyledi. Atalarının
göç yollarında pek çok sıkıntı ve
üzüntü çektiklerini anlatan Yanık,
"Onları paylaşmak adına her yıl bu
etkinlikleri düzenliyoruz. Her yıl ço-
ğalarak bu etkinliklere katılım sağla-
nıyor. Bu etkinlikleri tarihimizi,
kültürümüzü, örf, adet, gelenek, gö-
reneklerimizi gelecek nesillere aktar-
mak için yapıyoruz. Amacımıza
ulaştığımızı düşünüyoruz." dedi.

Mübadiller atalar�n� denize karanfil b�rakarak and�

Balkanlar’da gönülleri Türkiye için atanlar Türk ordusunun s�n�rlar�n�
güven alt�na almak için ba�latt��� Zeytin dal� harekat�na kay�ts�z kalmad�

SLOVENYA �LE SIRB�STAN’DAN 
ORTAK HÜKÜMET TOPLANTISI

Hırvatistan'da 'Tarihi Osijek �ehri' sergisine T�KA deste�i
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Osmanlı tarihinin en önemli
sadrazamlarından biri ola-
rak kabul edilen Sokollu

Mehmed Paşa adına Bosna Her-
sek’in doğusundaki Visegrad şeh-
rinde Mimar Sinan tarafından
inşa edilen Drina Köprüsü, ülke-
deki en önemli Osmanlı eserleri
arasında yer alıyor. Drina Nehri
üzerine 1571-1577 yıllarında inşa
edilen ve “Sokollu Mehmed Paşa
Köprüsü” olarak da bilinen tarihi
köprü, Mimar Sinan’ın Bosna

Hersek’teki imzası olarak bugün
de tüm ihtişamıyla dimdik ayakta
duruyor. Osmanlı’nın Balkan-
lar’da en çok eserinin bulunduğu
ülkelerin başında gelen Bosna
Hersek, tarihi boyunca yaşadığı
birçok savaşa rağmen korumayı
başardığı camiler, köprüler, han
ve hamamlarla adeta açık hava
müzesini andırıyor. Osmanlı Dev-
leti’nin bölgede hüküm sürdüğü
dönemde inşa edilen ve bugüne
kadar ayakta kalmayı başarmış en

önemli tarihi miraslardan biri de
Drina Köprüsü.

SOKOLLU MEHMET
PAŞA YAPTIRDI

Osmanlı’nın en parlak döne-
minde üç padişaha sadrazamlık
yapan Sokollu Mehmet Paşa tara-
fından Mimar Sinan’a yaptırılan
bu köprü, hem teknoloji tarihi
hem de dünya kültür tarihi açısın-
dan büyük önem taşıyor. O

dönem Bosna Vilayeti ile başkent
İstanbul arasındaki anayol üze-
rinde inşa edilen köprü, etrafın-
daki köy ve şehirlerin
gelişmesinde de anahtar rol üst-
lenmişti.
Drina Nehri üzerine dönemin ko-
şullarında yaptırılan Visegrad
şehrindeki bu tarihi köprü, gerek
mimarisi gerekse heybetiyle gö-
renleri adeta büyülüyor.
UNESCO tarafından 2007 yılında
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne de

alınan köprü, aynı zamanda
dünya kültür mirası içinde yer
alan 6 tarihi köprüden biri olarak
biliniyor.

SADECE KÖPRÜ
AYAKTA KALDI

Yurt dışında Osmanlı dönemine
ait 307 köprüden 121 tanesi Bosna
Hersek’te bulunuyor. Bosna Her-
sek’teki tarihi Mostar Köprüsü ile
Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü,
dünya mimarisine damga vuran
iki önemli eser olarak ön plana çı-

kıyor. Osmanlı döneminde küçük
bir kasaba olan Visegrad, İstan-
bul’dan Saraybosna’ya giden ana-
yol üzerinde son derece önemli
konuma sahip olduğundan, dev-
letin özel ilgisini görmüş ve kısa
zamanda gelişmişti. Sokollu Meh-
met Paşa, memleketi Visegrad’da
köprünün yanı sıra han, hamam,
imaret, cami ve dükkan gibi eser-
ler yaptırılsa da köprü dışındaki
diğer eserler günümüze kadar
ulaşamadı. Köprüye bugünkü
ününü kazandıran ise bölgede ya-
şayan farklı etnik gruplar arasın-
daki ilişkinin son 350 yılını Drina
Köprüsü’nün tanıklığıyla aktaran
ve yazarı İvo Andric’e Nobel
Ödülü kazandıran “Drina Köp-
rüsü” isimli roman oldu.

TARİHİ KÖPRÜYE TİKA
DOKUNUŞU

Drina Köprüsü’nde zaman içinde
meydana gelen su taşkınları ve

İkinci Dünya Savaşı’nda yaşadığı
tahribatlar nedeniyle ağır hasarlar
meydana geldi. Drina Köprü-
sü’nün, Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
tarafından Karayolları Genel Mü-
dürlüğü kontrolörlüğünde yürü-
tülen restorasyon çalışmaları 15
Mayıs 2016’da tamamlandı. Tİ-
KA’nın Balkanlar’daki en büyük
restorasyon projelerinden Tarihi
Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü
Restorasyonu Projesi ile Bosna
Hersek’teki ortak kültürel miras
koruma altına alınarak köprünün

gelecek nesillere aktarılmasına
imkan sağlandı.
TİKA, tarihi mirasın korunması,
yeniden ihyası, gelecek kuşaklara
aktarılması, etnik ve dini zenginli-
ğin olduğu bölgede birlikte ya-
şama kültürüne destek olmak
amacıyla Osmanlı’nın 550 yıl
hüküm sürdüğü Balkanlar’daki
ecdat yadigarı eserlerin restoras-
yonuna ve bunların geleceğe ta-
şınmasına büyük önem veriyor.
Bu kapsamda, Kosova’da Prizren
Askeri Rüştiye Mektebi, Make-
donya’da Sultan Murat Camisi,
Romanya’da Mamut Yazıcı Ca-
misi, Arnavutluk’ta Gjirokastra
Saat Kulesi, Karadağ’da Ulçin Ali
Paşa Hamamı, Bosna Hersek’te
Karagözbey Medresesi, Macaris-
tan’da Gül Baba Türbesi, Sırbis-
tan’da Ram Kalesi başta olmak
üzere 100’e yakın ecdat yadigârı
eseri TİKA ayağa kaldırıyor.

Mimar Sinan’�n Bosna Hersek’teki
imzas�: Drina Köprüsü

‘

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

’
Mimar Sinan tarafından Bosna Hersek’in Visegrad

�ehrinde yapılan Drina Köprüsü ülkedeki en önemli
Osmanlı eserlerinden biri olarak gösteriliyor
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Türkiyemizde ve co�raf-
yam�zda neler oluyor?
Çok �eyler oluyor.

Sizlere birkaç hafta önce yaz-
d���m bir yaz�mda dünya gene-
linde Müslümanlar�n’ki buna
ço�unlu�u Müslüman olan
toplumlar�n devlet yap�lar� da
dahil siyâsi ve hayâti felsefele-
rinin bulunmad���ndan ve bu
sebebten dolay� son iki yüzyil-
d�r Müslümanlar�n bulundu�u
co�rafyalar�n ve
Müslümanlar�n adeta dünyada
cehennemi ya�ad���ndan ve
ço�unun kendi evlerinden ve
vatanlar�ndan edildiklerinden
bahsetmi�tim. Bizlere ait,
Kuran’dan ç�kma siyasi ve
hayati �����m�z olmad��� süre-
ce, bizler kefere taraf�ndan
sürekli taciz edilmeye ve
karanl�kta kalmaya devâm ede-
ce�iz. Daha evvel bahsetti�im
üzere, bizler mezhep ayr�l�klar�
içerisinde oldukça ve birbiri-
mizle sava�t�kça, dü�man daha
da cesaretlenmekte ve akla
hayale gelmeyecek i�leri ba��-
m�za açmaktad�r. Darbeler tari-
hinin sonuncusu, 15 Temmuz
kalk��mas�, NATO tatbikat�nda
hedef tahtas�na Türkiye
Devleti’nin Reis-i
Cumhurunun konulmas�, R�za
Sarraf hâd�sesi, Suudiler ile
�ran aras�ndaki so�uk sava��n
bir neticesi olarak Yemen’de
ba�layan s�cak geli�meler ki
Yemen’de iki y�ld�r devâm
eden sava� sebebiyle bugün
yirmi milyon civar�nda insan�n
evsiz kalm�� ve açl�kla pençe-
le�iyor olmas� ve Suriye’de
baas rejimi tarafindan ya�ama
hakk� ellerinden alinan zavall�
ve çaresiz insanlar�n vahim
durumu... Tablo ortada
ve Müslüanlar olarakdan
vâhim bir durum ile kar�� kar-
��yayiz. Kudüs’ü bu hâdisele-
rin d���nda okumak sadece bir
cahillikdir çünkü birbiri ard�na
gelen tüm bu can yak�c� hâdi-
seler ayn� tesbih’e ba�l� birer
tesbih taneleri gibi birbiriyle
ba�lant�l�d�r. 

TRUMP’UN 
DUYURDU�U

Esâs�nda Donald Trump’�n
canl� yay�nda dünyaya duyur-
du�u Kudüs’ün Amerika
Devleti taraf�ndan �srail’in

ba��ehri yap�lmas� yakla-
��k yirmi senedir ABD
ba�kanlar� taraf�ndan
seçim malzemesi yap�lm��
ve her alt� ay’da bir erte-
lenmi� bir karard�. Bugün
Kanada saati ile ö�len
bir’de canl� yay�nda yap�-
lan bu aç�klama kalbimin

tâ derinden yaralanmasina
vesile olmu�dur ve o’an kendi
kendime “neredesin ya
Selahaddin Eyyubi” dedi�imi
hala hat�rl�yorum. Bugün
ak�am haberlerinde Kanada
hükümetinin Trump’�n karar�n�
tan�mad��� ve Kanada konso-
loslu�unun Kudüs’e ta��nma-
yaca�� bildirildi ve �u vakte
kadar �srail Devleti ve Çek’ler
haricinde hiç bir devlet aç�kça
bu bildiriyi
desteklemedi. �mdi, Kudüs
niçin bizler için bu kadar
önemli? Önemli sebeblerin
ba��nda Yüce Allah’�n kita-
b�n’da bildirdi�i uzere,
Abdullah o�lu Muhammed
Peygamber’in Allah taraf�ndan
Mescid-i Haram’dan al�n�p
Kudüs’de bulunan Mescid-i
Aksa’ya götürülmesidir ve
Allah bu hâdiseyi �sra suresi
birinci  ayetinde bizlere �öyle
bildiriyor “Kendisine âyetleri-
mizden bir k�sm�n� gösterelim
diye,
kulunu (Muhammed’i) bir
gece Mescid-i Harâm’dan,
etrâf�n� mübârek k�ld���m�z
Mescid-i
Aksâ’ya götüren (Allah, her
türlü noksanl�ktan)münezzeh-
tir.” Yani Allah’�n tâbiri ile
Kudüs mukaddes bir belde ve
peygamberler sehridir ve ayn�
zamanda Müslümanlar�n’da ilk
k�blesi olarak tarihe geçmi�dir.
Bizler için itibâri bu kadar
yüksek olan bir �ehrin ayn�
zamanda hem Yahudiler veda-
hi H�ristiyanlar içinde önemi
büyüktür. Musa ve karde�i
Harun Peygamberler ve sonra-
s�nda gelen Meryem o�lu Isa
Peygamber’de bu topraklar’da
Israil o�ullar�na elçi olarak
vâzifelendirilmi� ve hakka
yürümüslerdi.Bu sebeden dola-
y� bu topraklarda yahudiler,
h�ristiyanlar ve Müslümanlar
hak ölçüsü dahilinde e�it hak-
lara sahip olmal�d�rlar. Fakat
geçen bunca sene gosteriyorki
Israil devleti Filistinli karde�-
lerimizin hak ve hukukunu
çigneyerek zulüm ve haks�zli-
ga devam edecekdir. �srail
Devleti kendi imzas� bulunan
hali haz�rdaki uluslararasi
kanunlar� tan�mad�g�n� hem
sozlü  olarak hemde yapt�g��
zulümler ile tüm dünyaya aç�k-
ça beyan etmi�dir.

Yusuf BA�ARAN

KUDÜS
-1-

Batı Trakya’dan Bursa
Büyük�ehir’e dostluk ziyareti
BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş, Batı
Trakyalı konukları ile

Bursa’da bir araya geldi.
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, Yassıköy
Belediye Başkanı İsmet Kadı ve
Rodop Eski Milletvekili Ahmet
Hacı Osman ile Bursa’da bir
araya geldi. Bursa ziyaretleri
kapsamında Büyükşehir
Belediyesi Hizmet Binası’ndaki
Başkanlık makamında Başkan
Aktaş’ı ziyaret eden heyet,
Aktaş’ı yeni görevinden dolayı
tebrik ederek, çalışmalarında
başarılar diledi. Başkan Aktaş’ın
Bursa için değerli hizmetlere
imza atacağına inandıklarını
söyleyen Kozlukebir Belediye
Başkanı Ahmet, Yassıköy
Belediye Başkanı Kadı ve
Rodop Eski Milletvekili Osman,
Aktaş’a ‘Hayırlı Olsun’ dileğin-
de bulundu. Başkan Aktaş da
“Batı Trakya ve Balkanlar ile et
ve tırnak gibiyiz. Kardeşliğimiz,
birliğimiz ve dostluğumuz baki
olsun” dedi.

Üsküp Belediyesi, Vardar’a 
su ar�tma sistemi in�a ediyor
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı
ile Üsküp

Belediyesi arasında, başken-
tin merkezinde Vardar ırma-
ğının sağ ve sol taraflarında
birer atık su arındırma siste-
minin inşa edilmesini öngö-
ren “Üsküp’teki Atık Su
Altyapısının İyileştirilmesi”
projesi imzalandı.
www.timebalkan.com’a
göre; proje kapsamında
Vardar nehrinin sağ tarafın-
da 3,5 kilometre, sol tarafın-
da ise 4,5 kilometre uzunlu-
ğunda birer atık su arındır-
ma sisteminin inşa edilmesi
öngörülüyor. Çevre ve

Şehircilik Bakanı Sadula
Duraki, “Bu şekilde Vardar
Nehri suları korunacak.
Aynı zamanda bu önlem ile
hükümetin 2020’ye kadar
başlamayı taahhüt ettiği
Üsküp Şehir Belediyesi mer-
kezi arıtma istasyonu inşası-
nın temel ön koşulları ger-
çekleştirilecek” dedi.
Projeyi, Vardar ırmağının
sularının doğal rengini
alması ve temizliğinin en
üst seviyeye çıkması için bir
adım olarak nitelendiren
Üsküp Şehir Belediyesi
Başkanı Petre Şilegov, bu
şekilde, su arıtma tesisi
inşaatı için koşullar yaratıl-
dığı hususunda Çevre ve
Şehircilik Bakanı ile aynı
fikirde olduğunu söyledi.

Bornova’da hasretin iki yakas�ndan ezgiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi
95 YILLIK HÜZNÜ UNUTMADI

�zmir Büyük�ehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi, 95 y�l önceki mübadele ac�lar� ve hasretli�in küçük bir
çocu�un gözüyle anlat�ld��� “�ki Yaka, Yar�m A�k” filmine ev

sahipli�i yapt�. An�lar�n canland��� gecede hüzün ve özlem vard�
H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Büyükşehir
Belediyesi Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi,

mübadele döneminin konu
edildiği “İki Yaka, Yarım
Aşk” adlı kısa film gösteri-
mine ev sahipliği yaptı.
Duygu dolu anların yaşandı-
ğı geceye İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, eşi Dr. Türkegül
Kocaoğlu, Karaburun
Belediye Başkanı Ahmet
Çakır, filmin yönetmeni
Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve
usta oyuncu Selda Alkor da
katıldı. Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu gece-
nin açılışında yaptığı konuş-
mada, “Ege’nin iki yakasında
yaşanan acıların mutlaka
yeni kuşaklar tarafından da
iyi bilinmesi, öğrenilmesi
gerekiyor. Bu filmde çok
değerli sanatçılar yer almış
ve çok güçlü bir konuyu
aktarmışlar. Hepsine ayrı
ayrı teşekkür ediyorum”
dedi. Filmin yönetmeni

Nurdan Tümbek Tekeoğlu
ise 3. kuşak mübadil torunu
olarak o günleri dedesinin
gözünden anlatmaya çalıştı-
ğını söyledi. Tekeoğlu, film
gösterimine evsahipliği
yapan Başkan Aziz
Kocaoğlu’na da teşekkür etti.
Lozan Mübadilleri Derneği
Başkanı Ümit İşler, gecede
mübadele hakkında bilgi

verdi. Bu zorunlu göçte
insanların vatanlarından
"avuçlarında topraklarla"
ayrıldığından bahseden İşler,
mübadelenin 95 yılını böyle
bir filmle İzmir’de anmanın
ayrı bir duygu olduğunu da
sözlerine ekledi. Salonu dol-
duran izleyiciler, hüzünlü bir
geceye ortak oldu. TRT
sanatçısı İbrahim Can'ın

Rumeli Türküleri konseri ve
filmle beraber anılara yolcu-
luk eden sinemaseverler,
gözyaşlarını tutamadı.
Mübadil torunu Nurdan
Tümbek Tekeoğlu’nun senar-
yosunu yazdığı ve yönet-
menliğini üstlendiği kısa
film, bir çocuğun gözünden
mübadele acısını, yabancılığı
ve hasretliği anlatıyor. 

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Lozan
Mübadelesi’nin
95’inci yılında,

Bornova Belediyesi
ve Lozan Mübadilleri
Vakfı Ege Bölge
Temsilciliği işbirli-
ğiyle “Hasretin İki
Yakasından Ezgiler”
isimli konser düzen-
lendi. Bornova
Belediyesi Kültür
Merkezi’nde düzen-
lenen etkinlikte,
Sahne ve Koro
Direktörü Evrim
Ateşler yönetiminde
sahneye çıkan Lozan
Mübadilleri Vakfı
üyelerinden oluşan
Koro, Türkçe ve
Yunanca şarkılarla

Ege’nin iki yakasını
bir araya getirdi.
Sahnede, aynı gemi-
de seyahat eden Türk
ve Yunanları canlan-
dıran koronun per-
formansı büyük
beğeni topladı.
Lozan Mübadilleri
Vakfı Ege Bölge
Temsilcisi Nevil
Gündoğdu, Lozan
Mübadelesi’nde
Türkiye’de de
Yunanistan’da da
insanların yüzyıllar-
dır yaşadıkları ata
topraklarından ayrıl-
mak zorunda kaldık-
larını belirterek,
“Amacımız bu acıla-
rın bir daha yaşan-
maması için dostluk
ve barışa katkıda
bulunmak” dedi. 
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Mükelleflerin önce VUK md. 376
hükmü gere�i indirim talep  edip, bi-
lahare bundan caymalar� durumunda

dava açmalar�  mümkün bulunmaktad�r.
Dava açma süresi içinde dava açmak yerine ko-
�ullar� varsa düzeltme talep eden mükelleflerin,
düzeltme taleplerinin aç�kça veya 60 günlük sü-
rede cevap verilmemek suretiyle z�mnen redde-
dilmesi halinde dava açma süresi, 30 günlük
dava açma süresinden düzeltme talep etmek için
harcanan gün say�s�n�n dü�ülmesi suretiyle he-
saplan�r. Dava açma süresi geçtikten sonra dü-
zeltme talep eden mükelleflerin, düzeltme
taleplerinin aç�kça veya 60 günlük sürede cevap
verilmemek suretiyle z�mnen reddedilmesi ha-
linde, do�rudan dava açma haklar� yoktur. Bu
mükelleflerin red i�lemine kar�� �ikâyet yolu ile
Maliye Bakanl���'na müracaat etmeleri gerek-
mektedir. �stemin Maliye Bakanl��� Gelir �dare-
since aç�kça veya 60 günlük sürede cevap
verilmemek suretiyle z�mnen reddedilmesi ha-
linde, dava hakk� do�ar ve dava açma süresi 30
gündür. Vergi hukuku ile ilgili Bakanlar Kurulu
Karar� veya Genel Tebli� gibi genel düzenleyici
i�lemlere kar�� do�rudan aç�lacak davalarda gö-
revli mahkeme, Dan��tay'd�r. Dan��tay'�n ilgili
dairesi bu gibi davalara ilk derece mahkemesi
s�fat�yla bakar. Bu tür soyut veya objektif iptal
davalar�nda dava açma süresi ise 60 gündür. Bu
sürelerin son günü, resmi tatil gününe denk ge-
lirse süre, tatili izleyen ilk i� gününün mesai
saati bitimine kadar uzamaktad�r. Son olarak,
vergi yarg�lama hukukunda süreler yukar�da
aç�kland�ktan sonra �tt�la faktörü konusuna de-
�inmek istiyoruz:
�dari yarg�lama hukukunda oldu�u gibi vergi
yarg�lama hukukunda da dava açma süreleri  ve
bu  sürelerin  ba�lama tarihinin  saptanmas�
önem  ta��maktad�r.   Vergi yarg�s�nda  yukar�da
aç�kland��� gibi prensip olarak  yaz�l� bildirimin
yap�ld���  tarihi takip eden  günden  ba�lamak
suretiyle  genelde 30 gün içerisinde dava aç�l-
maktad�r.   Bu süre, baz� özel durumlarda 7 gün
olarak  dikkate al�nabilmektedir.   Ancak vergi
yarg�lamas�nda,  idari yarg�lama usulü yasas�n�n
(�YUK)  7. maddesinin  2/b bendinde düzenle-
nen özel durumlar d���nda da  �tt�la faktörü
“dava açma sürelerinin ba�lang�c�n�n  saptan-
mas�nda önemli rol oynamaktad�r.   Vergilen-
dirmeye ili�kin  bir idari i�lem  tatbikat�na
ba�land�ktan sonra  ya da düzenleyici i�lemlere
dayal� olarak   bir i�lem tesis edildi�inde  yeni
hukuksal durumlar ortaya ç�kmakta ve dava
açma müddetinin  ba�lang�c�n�n  tespitinde  �t-
t�la (bilgi sahibi olma veya ö�renme)  faktörünü
gündeme getirmektedir.   Bu durumda �tt�la ta-
rihi dava açma süresi yönünden  önem  ta��mak-
tad�r. Örne�in,  mükellefin  bilgisi d���nda
kom�usuna b�rak�lan  tebligattan  daha sonra bir
�ekilde  bilgi sahibi olmas� halinde bilgi ald���
tarihten itibaren   ödeme emrine 15  gün  içeri-
sinde dava aç�labilecektir.   Ayn�  �ekilde, mü-
kellefin bilgisi  d���nda   ilgisiz bir ki�iye
usulsüz olarak yap�lan ihbarname tebligat�na
ise, mükellefin  bu durumdan  haberdar oldu�u
tarihi izleyen  tarihten  itibaren  30 gün  içeri-
sinde dava aç�labilir. (bkz. ALPASLAN Mus-
tafa, KAYA Eda, ALPASLAN G. Nazl�,
Ödeme Emri, Met Matbaac�l�k, Ekim,2017)
01.01.2018 tarihinden itibaren ödeme emrine
kar�� dava açma süresi 7 günden 15 güne ç�kar-
t�lm��t�r. Dan��tay 4. Dairesinin  bir karar�nda,
karde�e yap�lan   tebli�in  geçerli  olabilmesi
için  tebli� yap�lan  yerin  yükümlünün   ikamet-
gah�n�n  olmas�  gerekti�ini bir kamu   alaca��-
n�n  tüzel ki�iden  mi yoksa kanuni temsilciden
mi al�naca��n� ortaya koymadan  kanuni temsil-
cinin  ikametgah�nda e�ine  yap�lan  tebligat�n
süreyi  ba�latmayaca��n�, �irket ad�na ise tebli-
gat�n geçersiz olaca��n� ve dolay�s�yla �tt�la tari-
hine göre aç�lan davalar�n  yerinde olaca��
hükme ba�lanm��t�r. 

B�TT�...

Prof.Dr. Ata ATUN

SA�DUYU 
SAH�B� AK�L
ADAMLAR

AVRUPALI BATI TRAKYALILAR
29 Ocak Milli Direniş Günü’nü andı

MESCHEDE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk Fe-
derasyonu (ABTTF) Baş-
kanı Halit Habiboğlu ile

ABTTF Başkan Yardımcıları Bü-
lent Çolak, Aydın Ahmet ve
ABTTF Denetim Kurulu üyesi İs-
mail Rüşüt’ün katıldığı anma töre-
ninde T.C. Essen Başkonsolosu
Şener Cebeci de hazır bulundu.
Meschede DİTİB Fatih Camii Baş-
kanı ve Meschede ve çevresinde
yaşayan Batı Trakya Türklerinin
katıldığı anma töreninde Batı
Trakya Türkleri 29 Ocak’ları andı-
lar.  Etkinlik öncesi gerçekleştiri-
len bir dakikalık saygı duruşunun
ardından ev sahibi Meschede Batı
Trakya Türkleri Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği’ni temsilen
Aydın Ahmet açılış konuşması
gerçekleştirerek misafirleri selam-
ladı. Sonrasında ABTTF Başkanı
Halit Habiboğlu, isminde geçen
Türk kelimesi nedeniyle dernekle-
rin kapatılarak Batı Trakya’da
Türk olmadığı yönünde Yunanis-
tan’ın iddiasına karşın 29 Ocak

1988’de Batı Trakya Türklerinin
sokağa çıkarak Türk olduklarını
haykırdıklarını belirtti. Aradan 30
yıl geçmesine karşın azınlık hak-
ları bakımından bir adım dahi
ilerleme olmadığını belirten Habi-
boğlu, eğitimdeki özerkliğin yok
edilmesine ilaveten dini alandaki
özerkliğin de tamamıyla yok edil-
meye çalışıldığını belirtti. Yuna-
nistan’da Türk olmanın kolay
olmadığını söyleyen Habiboğlu,
buna karşılık anavatan Türki-

ye’nin Batı Trakya Türklerine
daima sahip çıktığını belirtti. 29
Ocak Toplumsal Dayanışma ve
Milli Direniş Günü ruhunun Al-
manya’da da canlı olduğunu be-
lirten Habiboğlu, Yunanistan’daki
Türklük mücadelesinin Al-
manya’da da sürdürüldüğünü
söyleyerek bu amaç doğrultu-
sunda ABTTF’nin Türk kültür ve
geleneklerini sürdürmek amacıyla
çeşitli etkinlikler gerçekleştirece-
ğini ifade etti.

Afrika gazetesinin Afrin ope-
rasyonuyla ilgili man�etini
ve CTP Milletvekili Do�u�

Derya'n�n Meclisteki yemin töre-
ninde att��� slogan ve Afrin Harekat�
ile ilgili yapt��� aç�klamalar� sonra-
s�nda yap�lan protesto eylemleri ne-
deniyle, Lefko�a’da 22 Ocak günü
bir yürüyü� gerçekle�tirildi. Rum ta-
raf�nda 4 �ubatta sonuçlanacak
Cumhurba�kanl��� seçimleri sonra-
s�nda Crans Montana’da kopan ve
kapanan müzakere sürecini tekrar-
dan ba�latmak için, Emperyalist güç-
lerin her zaman, ve her yerde
yapt�klar� provokasyon gösterileri
düzenlenmek istendi.
Maksat K�br�s Türk halk� ile Türki-
ye’yi kar�� kar��ya getirmek ve f�r-
sattan istifade ederek K�br�s adas�n�n
kuzeyinde kurulmu� olan
KKTC’mizi la�v ederek, bölgeyi tü-
müyle Rum i�gali alt�na sokmak. 

OYUN BELL�

Ad�na Arap Bahar� denip, Emperya-
list güçlere kafa tutmak ve onlar�n
boyunduru�u alt�ndan ç�kmak iste-
yen Libya Halk Cemahiriyesi Devlet
Ba�kan� Muammer Kaddafi ve Irak
Cumhurba�kan� Saddam Hüseyin
gibi liderleri yok edip bölgenin zen-
ginliklerine el koymak ve ba�ka dev-
let ba�kanlar�n� da uyand�rmamalar�
için muhalifleri temizlemek.
KKTC’mizde de oynanmak istenen
oyun da benzeri bir senaryoya sahip.
Silah, ekonomik ambargolar, sava�
ve yapt�r�mlar ile K�br�s Türkünü
Türkiye’den koparamayan Emperya-
list güçler, ç�kar yolu KKTC’de kaos
yaratmak ve K�br�sl� Türkleri Tür-
kiye aleyhine k��k�rt�p, K�br�sl�
Türkler Türkiye’yi istemiyor diyerek
Türkiye’yi uzakla�t�rmay� hedefli-
yorlar. 22 Ocak günü yap�lan yürü-
yü� çok iyi niyetli olmas�na ra�men
baz� ki�iler taraf�ndan iyi niyet kap-
sam�ndan ç�kar�lmaya ve Türkiye
aleyhtar� bir gösteriye dönü�türül-
meye çal���ld�. Yürüyü�e kat�lan sen-
dikalar�n ba�kanlar� aras�nda
sa�duyulu ve deneyimli ba�kanlar
olmasayd� ve at�lacak sloganlar ile
kimlerin konu�acaklar�na a��rl�kla-
r�n� koyup müdahale etmeselerdi, bir
karga�a ç�kaca�� ve belki de iç çat��-
malar�n ya�anaca�� kesindi. Zaten de
istenen buydu. Bunun arkas�ndan
özellikle bat� dünyas�ndaki medya,
öncelikle Türkiye’ye sald�racak ve
boy boy aleyhte yaz�lar ile görseller
yay�nlayacakt�. Sonra da s�ra Türki-
ye’yi K�br�s’tan ç�karman�n planlar�
yap�lacakt�. Zaten BM’nin, Türk ta-
raf�n�n “Müzakereler kopmu� ve bit-
mi�tir” aç�klamalar�na ra�men
May�s ay�nda tekrar K�br�s müzake-
relerini ba�latmak istemeleri, oyna-
nan oyunu ortaya koymakta. Türkiye
ve KKTC D��i�leri Bakanl�klar�n�n
Çar�amba günü ak�am�, K�br�s’taki
BM Bar�� Gücü’nün (UNFICYP)
görev süresinin BM Güvenlik Kon-
seyi (BM GK) taraf�ndan 31 Ocak
tarihinde KKTC’nin veya da K�br�sl�
Türklerin oluru al�nmadan tek tarafl�
olarak uzatmalar� sonras�nda yapt�k-
lar� aç�klamalar�, gerçekte BM’ye bir
uyar� niteli�inde. Adada sadece K�b-
r�sl� Rumlar�n olmad���n� ve K�br�sl�
Türklerin de oldu�unu, BM GK bu
konuda bir karar alacaksa her iki ta-
rafa da dan��mas� ve her iki taraf�nda
olurunu almas�n� gerekti�ini hat�rla-
tan bir uyar�. Gerçekte fiilen var
olan KKTC’nin art�k dikkate al�n-
mas� gerekti�ini vurgulamakta bu
her iki aç�klama. Ülkemizde el bir-
li�i ile karga�a ç�kar�lmas�na mani
olmam�z gerekmektedir. Türkiye’de
bu senaryo y�llarca sahneye kon-
maya çal���ld� ve her seferinde de
hüsranla sona erdi. Ayn� dirayeti ve
ak�ll� davran��� bizlerin de göster-
mesi ve anavatan Türkiye ile el ele,
kol kola özgürlü�ümüz ve egemenli-
�imiz yolunda y�lmadan ve ayak
oyunlar�na alet olmadan ilerlememiz
gerekmektedir.  Art�k Bat�, y�llard�r
uygulad��� Emperyalizminin sonuna
gelmi� durumad�r.  Biraz sab�r, biraz
birlik, biraz da cesaret bizleri çok
daha iyi günlere ta��yacakt�r…

Bat� Trakya Türkleri’nin 29 ocak Toplumsal Dayan��ma ve Milli 
Direni� Günü, Avrupa Bat� Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) üyesi

Meschede Bat� Trakya Türkleri Dayan��ma ve Yard�mla�ma 
Derne�i’nin gerçekle�tirdi�i özel anma töreni ile kutland�

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu(ABTTF)
Başkanı Halit Habiboğlu,

Batı Trakya Türklerinin anava-
tanı Türkiye Cumhuriyeti’nin
başkenti Ankara’ya resmi ça-
lışma ziyareti gerçekleştirdi.
ABTTF Başkanı, T.C. Başbakan
Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,
T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu ile Avrupa Konseyi Par-
lamenterler Meclisi(AKPM) Türk
Grubu Başkanı Akif Çağatay
Kılıç ile görüştü. Türkiye Büyük
Millet Meclisi(TBMM)’ndeki ma-
kamında Eski Spor ve Gençlik
Bakanı AKPM Türk Grubu Baş-
kanı ve AK Parti Samsun Millet-
vekili Akif Çağatay Kılıç ile
gerçekleştirdiği görüşmede Halit

Habip Oğlu, Batı Trakya Türkle-
rinin sorunlarının uluslararası
alanda özellikle AKPM’de duyu-
rulması konusunda ABTTF’nin
gerçekleştirdiği çalışmaları ak-
tardı. Habibğlu ve Kılıç Batı
Trakya Türkleri konusunun
geniş kitlelere duyurulmasında
neler yapılabileceğini değerlen-
dirdiler. T.C. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri
Konutu’nda biraraya gelen
ABTTF Başkanı, Batı Trakya
Türkleri’nin güncel sorunlarını
aktarmanın yanı sıra Avrupa
Milletleri Federal Birliği(FUEN)
Başkan Yardımcısı olarak Avru-
pa’daki ulusal azınlıkların en
büyük çatı kuruluşu olan
FUEN’in bu alanda gerçekleştir-
diği faaliyetleri dile getirdi.
Habip Oğlu, Batı Trakya Türkle-
rine verdiği destek dolayısıyla
Dışişleri Bakanı’na teşekkürle-

rini sundu. Son olarak Ankara
ziyaretinde ABTTF Başkanı ile
Batı Trakya Türk kökenli olan
T.C. Başbakan Yardımcısı Hakan
Çavuşoğlu ile biraraya geldiler.
İkili son dönemde Yunanistan’da
dernek kurma özgürlüğü ve din
alanında yaşanan gelişmeleri ele
aldılar. 

BALKANLARIN 
gülümseten yüzleri
H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Gültepe Ma-
kedonya Göçmen-
leri Derneği’nin

düzenlediği 'Balkanla-
rın Gülümseten Yüz-
leri' konulu söyleşi,
Fuar Gençlik Tiyatrosu
sahnesinde gerçekleşti-
rildi. Yönlendiriciliğini
Balkan camiasının ya-
kından tanıdığı dua-
yen ismi Akın
Kazançoğlu'nun yap-
tığı söyleşiye yazar
İzzet Karasu ve halk
bilimci Gülçin Balat
konuşmacı olarak ka-
tıldı. İzmir Gültepe
Makedonya Göçmen-
leri Derneği Başkanı

Birol Özkardeşler Bal-
kanların geniş bir coğ-
rafya olduğunu,
kültürlerin iç içe girdi-
ğini ve göçlerin derin
acılar bıraktığını be-
lirtti. Özkardeşler, tüm
bunlara karşın  Bal-
kan göçmenlerinin ha-
yatlarının her anında
bile mizahın ve fıkrala-
rın var olduğunu söy-
ledi. Halk bilimci
Gülçin Balat, mizahın,
kültürel entegrasyonu
ve toplumsal uyum sü-
reci ile ilgili etkilerini
anlattı. Yazar İzzet Ka-
rasu ise Balkan mizah
kahramanlarından
ve fıkralarından örnek-
ler vererek konuklara
neşeli dakikalar ya-
şattı.

S�NOP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sinop Balkan Halk-
ları ve Mübadele
Derneği mübade-

lenin 95. yılı anısına
denize çelenk ve ka-
ranfil bıraktı. Dernek
başkanı Kenan Aral
yaptığı açıklamada
Türkiye’deki Mübadil
Dernek ve Kuruluş-
larca ülke genelinde
her yıl düzenlenen
anma etkinliğinin bu
sene 4. defa Sinop
İlinde düzenlediklerini
belirterek amaçlarının,
“1923-1924 yıllarında
yapılan Nüfus Müba-
delesi sırasında vefat
eden binlerce vatanda-

şımızı anmaktır” dedi.
Anma etkinliği İskele
Meydanı’nda Atatürk
anıtı önünde toplanıl-
masıyla başladı, saygı
duruşu ve İstiklal
Marşı ile devam etti.
Daha sonra Dernek yö-
netimi, üyeler ve Si-
noplu vatandaşlar
denize çelenk ve ka-
ranfil bıraktı. Katılım-
cılara mübadelede ve
göç yollarında vefat
edenlerin anısına der-
nek tarafından lokum
ikram edildi. Başkan
Aral bu anma etkinli-
ğine mübadillerin yanı
sıra Sinopluların da
katılmasından duy-
duğu memnuniyeti
dile getirdi.

ABTTF Ba�kan� Habibo�lu’nun
ANKARA ÇIKARMASI

Sinoplu Mübadiller 
95. yıl anısına denize

karanfil bıraktı
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Yıllardır eğitimci ve idari
şartların yetersizliğinden
yakınan Makedonyalı

Türkler, bu kez Kırçova’daki
Mirko Milevski Belediye Lise-
si'nde Türkçe eğitim gören öğ-
rencilere imkanların
sağlanamaması nedeniyle şika-
yetçi oldu. Ülkede eğitimde
ikinci yarı yılının 22 Ocak'ta
başlamasıyla öğretmenlerin
eksik maaş almaya devam et-
mesi ve ulaşım sorunlarının çö-
zülmemesi üzerine ailelerinin
de desteğini arkasına alan öğ-
renciler eğitimi boykot etmeye
başladı. Öğrenciler, sorunları
çözümüne kadar eylemlerini
sürdüreceklerini kaydetti. Türk
Hareket Partisi (THP) Genel
Başkanı ve milletvekili Enes İb-
rahim, Kırçova’daki Türk öğ-
retmenlerin yıllardır
maaşlarını tam alamadıklarını
söyledi.

KIRÇOVA'DA 10 YILDIR
SORUN VAR

Kırçova'da Türkçe eğitimin
başladığı 10 yıldır sorunun var
olduğuna işaret eden İbrahim,
kurumlar arası iletişimsizlikten
kaynaklanan öğretmenlerin bu
sorununa çözüm bulunması
amacıyla bazı çalışmalar yürüt-
tüklerini dile getirdi.
İbrahim, öğretmen olarak işe
girmiş olsa da eğitim vermeye
gitmeyenler nedeniyle Kır-
çova’daki Türk öğretmenlerin
maaş alamadıklarını ifade ede-
rek, “İktidara gelmemizle bu
sorunu çözmek için net bilgi-
lere ve verilere ulaştık.” dedi.
Çevre köylerden okula gelen
öğrencilerin ulaşımını sağlayan
otobüslerin eski olması dolayı-
sıyla da ulaşım sorunu yaşan-
dığını aktaran İbrahim,
“Esasen en büyük sıkıntı öğret-
menlerin maaş alamama du-
rumu ancak ulaşım da
çözülmesi gerek bir sorun. Öğ-
renciler ve veliler tamamen
Türk öğretmenlerin yanında
bir duruş sergilediler. Bu du-
ruştan dolayı onları tebrik
etmek gerek. Eğitim konu-
sunda Kırçova Türkleri ara-
sında ciddi bir dayanışma var.”
diye konuştu. www.dunyabul-
teni.net’e göre; İbrahim, ilerle-
yen dönemlerde öğrenci
sayısının da artmasıyla Meh-
met Akif Ersoy lisesinin tama-
mıyla bağımsız bir lise
olabileceğini aktardı. Sorunla-
rın çözümü için Devlet Bakanı
Adnan Kahil ve bazı ilgili ku-

rumlarla görüşmelerine devam
ettiklerini söyleyen İbrahim,
“Bu doğrultuda önümüzdeki
hafta belediye başkanı ile son
bir defa görüşüp çözüm bulu-
nacağını ümit ediyoruz çünkü
haklı bir davanın peşinde koş-
maktayız. Kesinlikle oradaki
Türk öğretmenlerinin sorunu
çözülecektir.” ifadelerini kul-
landı.

4 YILLIK EĞİTİM 
BEKLENİYOR

İbrahim, süreci başarılı şekilde
atlatıp en kısa zamanda Türkçe
eğitimin Kırçova’da devam
edeceğini ümit ettiklerini söz-
lerine ekledi.
Okulda coğrafya öğretmenliği
yapan Elmedin Karareşit ise
düz lise dördüncü sınıf ile
elektroteknik bölümündeki
ikinci ve üçüncü sınıf dersleri-
nin parasını alamamalarından
şikayetçi oldu. Elektroteknik
bölümünün Makedonca di-
linde dört yıl, Türkçe okuyan
öğrenciler de ise üç yıl oldu-
ğunu anlatan Karareşit, Türkçe
okuyan öğrenciler için de 4 yıl-
lık eğitim olması halinde Türk
öğrencilerin pedagog veya
müdür yardımcısı gibi ellerin-
den alınan haklarının iade edi-
lebileceğini kaydetti. Ulaşım
konusundaki sorunlar hak-
kında gerekli kurumlara ko-
nuyu ilettiklerini söyleyen
Karareşit, sorunlar çözülene
kadar öğrencilerin boykota
devam edeceklerini vurguladı.

Saadet NEB�

GENÇL���M�N
ÜSKÜP’ÜNÜ 

ÖZLÜYORUM -2-

Bunlar� yazarken, eskileri an�msarken,
Üsküp’ün bugünkü görüntüsüne de de-
�inmek istiyorum. Üsküp’e y�lda en

az�ndan iki sefer gidiyorum. Her gidi�imde de,
büyüdü�üm, e�itimimi ald���m, çal��t���m �eh-
rimi maalesef tan�yamaz oldum. Her defas�nda
yeni bir kentle kar��la��yorum. Kendi tarihi
kültürüyle yak�ndan ilgisi olmayan bir �ehirle
göz göze geliyorum. Kentin �imdiki görüntüsü
maalesef üzücü. Yeni in�aat edilen yap�lar,
heykeller, baya��l��� hat�rlatacak türden. Ne
zamandan Makedonya yeni bir mimari kültü-
rüne kucak açt� ki? Öz tarihi eserlerimize uzak
olan bu tür yap�lara tutkuluk ne zamandan yet-
kilileri sar�p sarmalad�. Benim memleketim
çok uluslu bir ülke. Her milletin geçmi�ine ait
tarihi eserleri ne oldu? Örne�in, Osmanl� Dev-
leti 6oo y�la yak�n hükmetti�i bu topraklarda, o
döneme ait olan eserlerin birço�u ne oldu? .
Y�k�lan camiler yerine in�aat edilen yap�lar
neyin nesi? Madem ki Makedon milletine ait
olmayan yap�lar in�aat ediliyor, Osmanl� döne-
mine ait olan ve y�k�lanlar�n yerine o döneme
ait baz� kültürel yap�lar�n da in�aat edilmesi
gerekmez mi?
Üsküp’ün me�hur –TA� KÖPRÜSÜ- nas�l bu
hale getirildi? Bunlar�n cevab�n� tabiî ki birileri
vermelidir…Üsküp’ün me�hur tarihi Ta� Köp-
rüsü, y�llarca ayakta durmu� nice sava�lara
boyun e�memi�, 1963 y�l� depremine bile dire-
nen kendinden bir ta��n� kaybetmeyen bu tarihi
eser son y�llarda baz� ki�ilerin vah�etine u�ra-
yarak çökmeye ba�lam��.Üsküp’e her geli-
�imde Ta� Köprüsünden geçerken içim
s�zl�yor. Ta� Köprüsü Vardar nehrinin ölüm-
süz simgesi,yüzy�llarca tarih yazan bu yap� ne
yaz�k ki son dönemde ya�ad�klar�n� Makedon-
ya’n�n en kötü dönemlerinde bile ya�ama-
m��.Bunu yapanlara ve bu vah�ete göz
yumanlara yaz�klar olsun. Milletleri Millet
yapan, sahip oldu�u kültür miras�d�r. Bu kültür
miras� sadece orada ya�ayan Türklerin de�il de
insanl���n ortak miras de�eridir. En çok da
devletler ve iktidarlar böylesi tarihi de�erlere
sahip ç�kmal�d�rlar. Tüm bunlar� yazarken eski
Üsküp’ün güzelim varl���n� arzu etmemde
hakl� oldu�uma Siz de�erli okurlar�m hak ve-
receksiniz. �nan�n ki, Üsküp’e her geli�imde
bu ucube heykellerden nefret ediyorum. Neyin
nesi bu heykeller? Üsküp’üm güzel �ehrim,
Vardar’�n büyüleyici ��r�lt�s� yine de eski gü-
zellikleri an�msat�yor insana. Üsküp sokakla-
r�n� gezerken, eskiyi an�msatacak bir�eyi
görmek istiyorum, ancak nafile. Son gidi�imde
Üsküp’ün Türk Çar��s�n� geziyorum. Bizler
Türk Çar��s� derdik buraya, �imdilerde ise Eski
Çar�� diyorlar. Öyle olsun, Eski Çar��y� bir de
gezelim, vallahi oran�n da tad� tuzu kalmam��,
bir zamanlar�n güzelim çar��s� gitmi� yerine
bamba�ka bir çar�� gelmi�. Öyleki güzelim
Üsküp gitmi� yerine tan�mad���m bir Üsküp
gelmi�. Tabiki Eski Üsküp’ümü ararken gözle-
rim ‘NOVA MAKEDONYA’ Yay�n Evine ta-
k�ld�. Bir zamanlar�n güzelim yay�n evindeki,
gazeteler, dergiler yerine Bakanl�klar yerle�-
mi�. ‘NOVA MAKEDONYA’ yay�nevindeki
gazetelerden eser kalmam��. Bu güzelim bina-
n�n yan�ndan geçerken eski güzelim günlerimi
de hat�rlad�m. Ne güzel bir yay�neviydi .
‘NOVA MAKEDONYA’, B�RL�K’,
‘FLAKA E VLLAZER�M�T’, ‘VEÇER’ ga-
zetelerinin yuvas�yd� buras�. Makedonya’n�n
gözde gazeteleri, gazetecileri bu yap�da en
güzel, yaz�lar�n� yaz�yordu. Arkada�l���m�z da
bir ba�kayd�. Hep beraber güçlüklerin üstesin-
den ortakla�a gelirdik. Gazeteci arkada�lar�-
m�zla görü�tü�ümüzde hep o eski günlerimizi,
arkada�l�klar�m�z�, sevinçlerimizi, hüzünleri-
mizi anmadan yapamay�z. Ba�kayd� eski Üs-
küp’üm. Bir ba�ka güzeldi �ehrim. Bir
ba�kayd� gazetecili�imiz. Bir ba�kayd� arka-
da�l���m�z. Her�eyimiz bir ba�kayd�. Havas�
da bir ba�kayd�. Vardar nehrin ��r�lt�s� da bir
ba�kayd�. Vardar’�m da sanki eski günlerini
eski ya�ant�s�n� ar�yor gibime geliyor.
Nostalji yaz�m� yazarken, tabi ki de Üsküp’ün
etkileyici de�erlerini de anmadan yapamad�m.
Üsküp Radyosu ve Televizyonu Türkçe yay�n-
lar� ve gazetecili�i ya�atan, ‘T�ME BALKAN,
‘YEN� BALKAN’, ‘KÖPRÜ’ dergisini anma-
dan geçemem. Türk gençleri gazetecili�i, ede-
biyat� ya�atmak amac�yla elbirli�i olmu� yine
de Makedonya Türkleri,nin sesi olmay� ba�ar-
m��lar. Ayn� zamanda Üsküp Türk Tiyatrosu-
nun da faaliyetleri, sahnelerinin olmamas�na
ra�men sahne de�erlerinin uzaklara da ses ge-
tirmesini ba�ar�yorlar. Gençler tabiki Make-
donya, Türklerinin sesini, gazete, edebiyat ve
de sahneden duyurmaya ba�ar�yorlar. Ancak
Bizler, Eski Üsküp’te do�an, yeti�en, gençli�i-
mizin güzelim y�llar�m�z� an�msarken tabii ki
nostalji duygular�na kap�lmadan edemiyoruz.
Böylesi duygusal hat�ralarda güzelim eski Üs-
küp’ümü aramaya ba�l�yorum. Eski Ta� Köp-
rüsü, eski Türk Çar��s�, bugün olmayan,
y�k�lan camilerimizden, yank�lanan ezan ses-
leri, Ramazan aylar�nda sab�rs�zl�kla kandille-
rin yanmas�n� bekleyi�imizi, eski Lonza
çe�memizi ar�yoruz… Ancak bugünkü
Üsküp’ümün ucube heykelleriyle istemeden
göz göze gelmek beni ve de benim gibi birçok
hem�erilerimi eminim ki mutsuz ediyor. Belki
bir gün yeniden Üsküp’ümüzün tarihi eserle-
rine kavu�uruz ne belli.

B�TT�...

www.timebalkan.com 
sitesinden al�nm��t�r…

’
‘Makedonya'nın batısında bulunan Kırçova kentindeki

bir lisede Türk ö�rencilerin e�itimi boykot etmesi
ülkede defalarca dile getirilen Türkçe e�itim sorununu

bir kez daha gündeme getirdi

Makedonya'da Türkçe eğitim
sorunları devam ediyor
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ÇANAKKALE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel
Başkanı Necmettin

Hüseyin, Yunanistan Başbakanı
Aleksis Tsipras'a
seslenerek,"Bakın hak, hukuk
diyorsunuz, adalet diyorsunuz,
insan hakları diyorsunuz, AB
üyesiyiz diyorsunuz. Bizde diyo-
ruz ki, evet. Bu söylediklerinizin
tamamına katılıyoruz. Gelin Batı
Trakya Türklerine hakkın ne
olduğunu, hukukun ne olduğu-
nu, insan haklarının ne olduğunu
gösterin, bu bölgede mecbur
olduğunuz coğrafya gereği yaşa-
mak zorunda olduğunuz komşu-

larınızla iyi geçinin. İyi komşuluk
ilişkilerini de tescilleyin" dedi.
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği üyeleri, Genel Başkan
Necmettin Hüseyin başkanlığın-
da Batı Trakya'da yaşayan Türk
azınlığına yönelik saldırılar karşı-
sında sergilenen milli direnişin
30'uncu yıl dönümü dolayısıyla
Çanakkale'de Şehitler
Abidesi’nde çelenk sunma töreni
düzenledi. www.haberler.com’a
göre, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin,
"Bugün buraya özel günün anla-
mı olan 29 Ocak olaylarını
anmak üzere toplandık. Buradan
Sayın Tsipras'a bir kez daha ses-
lenmek istiyorum. Aynı zamanda

Ege'de suların üzerinde tur
atmakla güncel siyaseti takip etti-
ğini zanneden ve olgun siyaset
yaptığını zanneden Sayın
Kamenos'a da seslenmek istiyo-
rum. Bakın hak, hukuk diyorsu-
nuz, adalet diyorsunuz, insan
hakları diyorsunuz, AB üyesiyiz
diyorsunuz. Bizde diyoruz ki,
evet. Bu söylediklerinizin tama-
mına katılıyoruz. Gelin Batı
Trakya Türklerine hakkın ne
olduğunu, hukukun ne olduğu-
nu, insan haklarının ne olduğunu
gösterin, bu bölgede mecbur
olduğunuz coğrafya gereği yaşa-
mak zorunda olduğunuz komşu-
larınızla iyi geçinin. İyi komşuluk
ilişkilerini de tescilleyin" şeklinde
konuştu.

Batı Trakya Türkleri, Yunanistan
Başbakanı Tsipras'a seslendi

TUZLA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersekli eski
Tarım, Ormacılık ve Su
İşleri Bakanı Jerko

İvankovic Lijanovic, görevini
kötüye kullanmak suçundan
9 yıl hapis cezasına çarptırıl-
dı. Bosna Hersek'teki iki enti-
teden biri olan Bosna Hersek
Federasyonu (FBIH) hüküme-

tinde 2011-2015 yıllarında
bakan olarak görev yapan
Lijanovic'in görevini kötüye
kullanmaktan yargılandığı
davada karar açıklandı. Tuzla
Kanton Mahkemesinde görü-
len davada, FBIH bütçesinden
yasa dışı yollarla yaklaşık 350
bin avro elde etmekten suçlu
bulunan Lijanovic, 9 yıl
hapse mahkum edildi.
Lijanovic'in aynı zamanda

yasa dışı zimmetine geçirdiği
bu miktarı geri ödemesine
hükmedildi. Aynı davada yar-
gılanan Lijanovic'in danışma-
nı Stipo Sakic de 1 yıl hapis
ve 9 bin Euro para cezasına
çarptırıldı.
www.haberler.com'a"
www.haberler.com’a göre;
Lijanovic'in avukatı Mirna
Delalic, kararı temyize götü-
receklerini söyledi

VELİKA KLADUSA’DA KADINLAR 
“Dünya Başörtüsü Günü” için yürüdü

ELBASAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA),

Arnavutluk’un orta kesimlerin-
de bulunan Elbasan kentine
bağlı Belsh kasabasındaki
Belsh anaokulunun restoras-
yon ve donanım projesini
tamamladı. TİKA, 3 ila 6 yaş
yaklaşık 90 çocuğun eğitim
gördüğü anaokulun restoras-
yonunu gerçekleştirirken,
çevre düzenlemesi ve ısıtma
sisteminde çalışmalar gerçek-
leştirdi. TİKA, anaokuluna
mobilya donanımı da sağladı.
Restorasyon nedeniyle okulda

düzenlenen törene, Türkiye’nin
Tiran Büyükelçisi Murat
Ahmet Yörük, TİKA Tiran
Koordinatörü Necip Özay
Özütok, Belsh Belediye
Başkanı Arif Tafani, milletve-
killeri, aile ve yerel yönetim
temsilcileri ile ülkedeki Türk
kurum ve kuruluşlarının tem-
silcileri katıldı. Büyükelçi
Yörük, TİKA’nın projelerini
ülkedeki her şehre yayacakları-
nı söyledi. Belsh Belediye
Başkanı Tafani de,
Arnavutluk’taki Türk kurum
temsilcilerinin açılışta bulun-
malarının ayrı bir önemi oldu-
ğunu kaydetti. Anaokulun res-
torasyonunu belediyedeki en
önemli yatırımlar arasında gös-

teren Tafani, “Bu yatırım saye-
sinde mevcut kreş tamamen
dönüşerek asil bir görüntüye
kavuştu. Desteklerinden dolayı
TİKA ile büyük ve dost Türk
halkına şükranlarımızı ifade
ediyoruz. Bu çalışma nedeniyle
hayran kaldım. TİKA’nın bu
yatırımı sayesinde kreşteki
çocuklar mükemmel imkanları
olan bir ortam sahip olacak.”
dedi. www.timebalkan.com’un
AA’ya dayanarak verdiği habe-
re göre: Elbasan Milletvekili
Musa Ulqini ise Belsh’in çok
fazla yatırıma ihtiyacı olduğu-
nu ifade ederek, TİKA’nın bu
yatırımını “mükemmel” şeklin-
de konuştu.

Miniklerin destekçisi T�KA

VEL�KA KLADUSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'in kuzeybatısın-
daki Velika Kladusa şehrin-
de "Dünya Başörtüsü Günü"

dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Bosna Hersek İslam Birliği
(Diyanet İşleri Başkanlığı) Velika
Kladusa Meclisi tarafından
düzenlenen yürüyüşe çok sayıda
kadın katıldı. Öğle namazının
ardından Şehir Camisi'nden başla-
yan yürüyüşte, başörtüsüne karşı
ön yargıların yıkılması gerektiği
mesajı verildi. www.dunyabulte-
ni.net’e göre: İslam Birliği Velika

Kladusa Meclisi Aile ve Evlilik
Şubesi Koordinatörü Asmira
Miljkovic Nadarevic, yaptığı açık-
lamada, organizasyonun başörtü-
süne yönelik ön yargıyı kırmak
amacıyla düzenlendiğini belirte-
rek, "Başörtüsü bizim yaşam biçi-
mimiz. Bu hakkı elimizden kimse
almamalı." diye konuştu. İslam
Birliği Velika Kladusa
Meclisinden Osman Nadarevic ise
Bosna Hersek'in devlet kurumla-
rında çalışan başörtülü kadınların
haklarını desteklediklerini vurgu-
layarak, "İki yıl önce çıkartılan bir
yasa ile devlet kurumlarında çalı-
şan başörtülü kadınlarımıza

ayrımcılık yapılmak istendi.
Ülkemizde bu tarz ayrımcılığa
asla izin vermeyeceğimizi bir kez
daha hatırlatmak isterim." ifadele-
rini kullandı.

DÜNYA BAŞÖRTÜSÜ
GÜNÜ

ABD'de yaşayan Bangladeş
kökenli Nazma Khan, başörtülü
olmasından dolayı öğrenim hayatı
ve günlük yaşamında karşılaştığı
zorlukların ardından farkındalık
oluşturmak adına 2013 yılında
Dünya Başörtüsü Günü etkinliği-
ni başlattı.

Velika Kladusa �ehrinde çok say�da kad�n�n kat�l�m�yla yürüyü�
düzenlendiBosna Hersek'in kuzeybat�s�ndaki Velika Kladusa �eh-
rinde "Dünya Ba�örtüsü Günü" dolay�s�yla yürüyü� düzenlendi

Bosnal� eski Bakana 9 y�l hapis cezas�
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ANTALYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Antalya’da düzenlenen İsmet
Iraz Büyükler Türkiye
Tekvando Şampiyonası'nda

yarışan İzmir Büyükşehir
Belediyesi Tekvando Takımı, kente
4 gümüş ve 1 bronz madalya ile
döndü. 74 ilden 1520 sporcunun
katıldığı şampiyonada İzmirli
sporcular 87 kiloda Ahmet Anıl
Afacan, 49 kiloda Kübra Durdane
Çakır, 73 kiloda Simge Erensayın
ile +73 kiloda Esra Akbulak gümüş
madalya kazandı. 67 kiloda Kübra
Kıyı ise üçüncülük elde ederek
bronz madalyanın sahibi oldu.
Kazanılan bu sonuçların ardından
Ahmet Anıl Afacan, Kübra
Durdane Çakır, Simge Erensayın
ve Esra Akbulak Milli Takım'da
forma girmeye hak kazandı, Bu 4
sporcu,  6–14 Şubat tarihlerinde
İstanbul’da yapılacak olan Türkiye
Uluslararası Açık Tekvando
Turnuvası’nda da boy gösterecek.
İsmet Iraz Büyükler Türkiye
Tekvando Şampiyonası'na yaş
ortalaması 19 olan sporcularla
katıldıklarını belirten Branş
Sorumlusu Kıvanç Dinçsalman,
“Çok genç bir takımla mücadele
ettiğimiz turnuvadan İzmir’e 5
madalyayla dönmenin mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Kazandığımız
madalyalar, gelecek yıllardaki
daha büyük başarıların da müjde-
cisidir” dedi.

Antalya’dan 
5 madalyayla

döndüler

KADIN FUTBOL TAKIMI 
Romanya Milli Tak�m�n� a��rl�yor

ANTALYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Antalya Döşemealtı
Belediyesi Kadın
Futbol takımı lige

verilen arada Uluslararası
hazırlık maçlarıyla çalışma-
larını sürdürüyor.
Geçtiğimiz haftalarda
Azerbaycan A Milli Kadın
futbol takımıyla 3 hazırlık
maçı yapan Kırmızı-Siyah-

Beyazlılar Romanya Kadın
Milli Futbol takımını ağırla-
yacak. Lig öncesi Romanya
Kadın Futbol takımı ile iki
hazırlık maçı yapacak olan
Döşemealtı Kadın futbol
takımı ayrıca taktik ve tek-
nik ağırlıklı antrenmanlarını
sürdürüyor.www.haberler.c
om’a göre: 1207 Antalya
Döşemealtı Belediyesi Kadın
Futbol takımı Sportif
Direktörü Hüseyin Türk,

Ligin ikinci yarısında şartlar
ne olursa olsun, kazanmaya
giden yolda ekip olarak eli-
mizden gelen tüm gayreti
göstereceklerini söyledi.
Türk, "Gençlerden kurulu
bir takımız. Antrenman ve
maç eksiğimiz yok.
Antalya'ya kampa gelen
Uluslararası alanda güçlü
takımlarla hazırlık maçları
yaparak tecrübe kazanıyo-
ruz" dedi. 

Bi�kek’te �zmir rüzgârı esti
B��KEK - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kırgızistan Judo Federasyonu tarafın-
dan Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te
düzenlenen "Judo Dostluk Turnuvası"

ve “Ortak Çalışma” kampı muhteşem
görüntülerle sona erdi…Karşıyaka Belediye
Başkan Yardımcısı Murat Özel, Judo
Federasyonu Genel Koordinatörü Mesut
Kapan, Judo İzmir İl Temsilcisi Murat
Hepşendir ve Karşıyaka Belediye Meclis
Üyesi Ahmet Diker’in Kırgızistan Judo
Federasyonu Başkanı Joldasbek tarafından
özel olarak davet edildiği dostluk turnuvası-
na, İzmir BŞB’den Yağız Kapan, Karşıyaka

Belediyespor’dan  Anıl Kılıçkara, Burak
Miraç Tekkuş ve Berke Çiçekdağ sporcu ola-
rak katıldı… Turnuvanın sonunda verilen
resepsiyonda konuşan Kırgızistan Judo
Federasyonu Başkanı Joldosbek, “ İzmir ve
kardeş şehrimiz İzmir’in çok değerli yöneti-
ci ve sporcularını Bişkek’te ağırlamaktan çok
büyük onur duyuyorum… Bizler için çok
anlamlı olan bu turnuvada dostluk ve kar-
deşlik yaşandı… Judo konusunda bizlere
hep destek veriyorsunuz, İzmir’e ve oradaki
kardeşlerimize selam olsun, siz dostlarımıza
kapımız her zaman açık, gelecekte işbirliği
ile daha büyük organizasyonlar yapmak en
büyük dileğimiz” dedi.

Türkiye Kad�nlar Futbol 1. Ligi tak�mlar�ndan 1207
Antalya Dö�emealt� Belediyesi Kad�n Futbol tak�m� lige

verilen arada Romanya Milli tak�m� ile kar��la�acak

�zmir Büyük�ehir Belediyesi
Tekvando Tak�m�,

Antalya’da düzenlenen
�smet Iraz Büyükler Türkiye
Tekvando �ampiyonas�'nda

5 madalyayla döndü


