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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 3’teRifat SA�T

SEÇ�M 
DED�KODULARI

¥ AVRUPA B�RL��� (AB)
Komisyonu Ba�kan� Jean
Claude Juncker, Kosova’n�n bir
an evvel Karada� ile s�n�r�n�n
yeniden belirlenmesini öngören
anla�may� onaylamas� gerekti-
�ini, vize serbestisinin de buna
ba�l� oldu�unu söyledi.

AB’den Kosova’ya
vize serbestisi için
‘anla�ma’ uyar�s�

¥ CUMHURBA�KANI ERDO�AN,
ölümünden önce hastanede ziya-
ret etti�i eski Bosna Hersek
Cumhurba�kan� Aliya
�zzetbegoviç’in kendisine
“Bosna’m� koru, Bosna’ma sahip
ç�k. Buralar hep Evlad-� Fatihan’d�r,
o size emanettir” �eklinde vasiyeti
oldu�unu aç�klad�. Bosna
Hersek’in 25. kurulu� y�l dönümü
sebebiyle düzenlenen
“Saraybosna ile 25 y�l” program�
kapsam�nda Ankara
Congresium’da “Do�u Bat�
Aras�nda Aliya Sempozyumu” na
görüntülü mesaj gönderen
Erdo�an, Aliya’n�n vasiyetini yeri-
ne getirmek için tüm Balkanlar ve
Bosna Hersek’e destek olmaya
devam etti�ini söyledi.

¥ 1991'de ba�ımsızlı�ını
kazanan Hırvatistan'da
Hırvat güçleri ile Yugoslav
askerleri arasında devam
eden çatı�malar, Bosna
Hersek'e de sıçradı. Sırpların
kontrolündeki Yugoslav
ordusu, o dönemdeki nüfu-
sunun büyük ço�unlu�unu

Hırvatların olu�turdu�u
Ravno köyüne saldırdı.
Bosna Hersek'teki sava� da
bu saldırı ile gayri resmi ola-
rak ba�ladı. Yugoslavya'nın
parçalanmasını fırsat bilen
Bosnalı Hırvat ve Sırplar da
Bosna Hersek topraklarını
kendi aralarında payla�mak-

tan geri kalmadı. Hırvatlar
18 Kasım 1991'de Hersek-
Bosna Hırvat
Cumhuriyeti'ni, Sırplar ise 9
Ocak 1992'de Sırp
Cumhuriyeti'ni ilan etti.
Slovenya ve Hırvatistan'ın
ba�ımsızlıklarını ilan etmesi-
nin ardından Bosna

Hersek'te de ba�ımsız bir
devlet olabilmek adına refe-
randum kararı alındı.
Yapılan referandumda
yüzde 99.44’ü ba�ımsızlık
yönünde oy kullandı.
Böylece acıların ülkesi Bosna
Hersek ‘Ba�ımsız’ sıfatını
kazandı.

Eski Yugoslavya'nın bölünmesinin ardından 29 �ubat-1 Mart
1992'de düzenlenen referandumla ba�ımsızlı�ına kavu�an

Bosna Hersek, ba�ımsızlı�ının 26. yılını kutladı

'BAĞIMSIZ' BOSNA
HERSEK 26 YAŞINDA Cumhurba�kan�

Erdo�an, Aliya’n�n
vasiyetini aç�klad�

¥ABD’den her f�rsatta ana vatan� Bosna
Hersek’i ziyaret ederek s�rt�nda pelerini,
elinde k�l�c� ve kalkan�yla da�larda at ko�-
turan Sead Delic, tarz�yla Ortaça�’daki
Bosna Krall���’n�n “son �övalyesi” olarak
adland�r�l�yor. TIR �oförlü�ü yapt��� ve
ayn� zamanda ikamet etti�i ABD’den her
f�rsatta ana vatan� Bosna Hersek’e gelen
Delic, �ehrin gürültüsünden kaçmak ve
özlemini ya�ad��� tarihle ba� ba�a kalmak
için genelde orman, eski mezarl�k, tarihi
mekan, da� ve kanyon gibi ülkenin do�a
harikas� mekanlar�nda at sürüyor.

Bosna Krall���’n�n
‘Son �övalyesi’
Bosna Krall���’n�n
‘Son �övalyesi’
Bosna Krall���’n�n
‘Son �övalyesi’
Bosna Krall���’n�n
‘Son �övalyesi’
Bosna Krall���’n�n
‘Son �övalyesi’
Bosna Krall���’n�n
‘Son �övalyesi’

9’da

2’de

4’te

3’te

¥ MAKEDONYA'n�n ba�kenti
Üsküp'te, Yunanistan ile 'isim
sorunu' konusunda gerçekle�tiri-
len müzakereler protesto edildi.
"Ülkenin ismi ile ulusun kimli�inin
korunmas�" için birçok sivil toplum
kurulu�lar� taraf�ndan düzenlenen
protestoya kat�lanlar, "Bir ismimiz
var", "�smimizi vermeyiz",
"Yunanistan �rkç�l��� durdur" yaz�l�
pankartlar ile meclis binas�na
do�ru yürüdü.

Üsküp’te
Yunanistan’a
isim tepkisi

5’te

¥ ARNAVUTLUK’un ba�kenti
Tiran’da bulunan, Osmanl� döne-
minden kalma tarihi Ethem Bey
Camisi’nin restorasyonu, Türk
��birli�i ve Koordinasyon Ajans�
Ba�kanl��� taraf�ndan ba�lat�ld�.
Ethem Bey Camisi’nin yan� s�ra
ülkenin güneyindeki Ergiri �ehrin-
de bulunan Pazar Camisi ve Berat
�ehrindeki Bekarlar ve Sultan
camileri ile Halveti Tekkesi’nin de
restorasyon çal��malar�na dahil
oldu�u belirtildi.

T�KA, Ethem Bey 
Camisi’nin
restorasyonuna ba�lad�

2’de
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Bursa, Uluslararası
Balkan Ülkeleri Tiyatro

Festivali’ne hazır

Balkan Haberleri

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek’te sır-
tında pelerini,
elinde kılıcı ve kal-

kanıyla dağlarda at koş-
turan Sead Delic, tarzıyla
Ortaçağ’daki Bosna Kral-
lığı’nın “son şövalyesi”
olarak adlandırılıyor. Tır
şoförlüğü yaptığı ve aynı
zamanda ikamet ettiği
ABD’den her fırsatta ana
vatanı Bosna Hersek’e
gelen Delic, şehrin gürül-
tüsünden kaçmak ve öz-
lemini yaşadığı tarihle
baş başa kalmak için ge-
nelde orman, eski mezar-

lık, tarihi mekan, dağ ve
kanyon gibi ülkenin doğa
harikası mekanlarında at
sürüyor. Ortaçağ’a ait
giysileri, kılıcı ve Bosna
Krallığı’nın zambaklı
bayrağını işlediği kalka-
nıyla doğaya çıkan Delic,
ilgi gören tarzıyla insan-
lar tarafından “son şö-
valye” olarak
adlandırılıyor.
Bosna’daki son savaşta
(1992-1995) ülkesini savu-
nan gizli kahramanlardan
da olan Delic, vatan sev-
gisini ekmek teknesi tırı-
nın içine astığı Bosna
bayrağıyla gösteriyor ve
ana vatanına kesin dönüş
yapacağı günü iple çeki-

yor.
www.timebalkan.com’a
göre; Delic, AA muhabiri-
nin sorularını yanıtlar-
ken, “son şövalye” olarak
ilk fotoğraflarını 2012 yı-
lında çektirdiğini anlata-
rak, Ortaçağ’ın dokusuna
uygun kıyafetleri sipariş
ettiğini, kılıç ve kalkanını
ise bakır işiyle uğraşan
arkadaşının yaptığını
söyledi. Bu kıyafetleri
normal günlerde değil,
sadece uygun ve belirli
yerlerde giydiğini kayde-
den Delic, gezi ve fotoğ-
raf çekimlerini şehrin
dışında gerçekleştirdiğini
ve bunu “aşkla yaptığını”
aktardı.

BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Devlet Tiyatroları
tarafından bu yıl
5'incisi düzenle-

nen ve Makedonya, Bul-
garistan, Kosova,
Romanya, Sırbistan,
Bosna-Hersek, Yunanis-
tan ile Arnavutluk'tan
ekiplerin katılacağı
"Bursa Uluslararası Bal-
kan Ülkeleri Tiyatro Fes-
tivali" 8 Mart'ta
başlayacak. Bursa Devlet
Tiyatrosu (BDT) Mü-
dürü ve Sanat Yönet-
meni Arzu Tan
Bayraktutan, bir otelde
düzenlediği basın top-
lantısında, BDT olarak
festivalin bu yıl beşinci-
sini düzenleyeceklerini
söyledi. Bayraktutan,

2013 yılında, sanat yö-
netmeni ve müdür ola-
rak görev yaptığı
dönemde başlayan festi-
valin, kısa sürede Türki-
ye'nin en prestijli
buluşmalarından birine
dönüştüğünü belirterek,
bunun Ahmet Vefik
Paşa (AVP) ailesi adına
gurur verici olduğunu
ifade etti. www.haber-
ler.com’a göre: bu festi-
valin Bursa'da
yapılmasının tesadüf ya
da sıradan bir tercih ol-
madığını vurgulayan
Bayraktutan, "Balkanlar
Türkiye'nin geçmişi,
Bursa ise Balkanların ge-
leceği. İki coğrafi bölge
olmaktan çok daha faz-
lası Bursa ve Balkanlar,
et ve tırnak, kalbin iki
yarısı ve ikisini birbi-
rine bağlayacak en sağ-

lam, en güçlü köprüler-
den biri de tiyatro. Festi-
val, şehrimizi 18 gün
boyunca koskoca bir
oyun sahnesine çevire-
cek. Sayısız unvana
sahip Bursa'nın apolet-
leri arasına bir de sanat
şehrini eklemesinde bu
festivalin bir nebze kat-
kısı olursa ne mutlu biz-
lere." diye konuştu.
Bayraktutan, Makedon-
ya'nın yanı sıra Bulgaris-
tan, Kosova, Romanya,
Sırbistan, Bosna-Hersek,
Yunanistan ve Arnavut-
luk'tan tiyatro ekipleri-
nin festivale katılıp
oyunlarını sahneleyece-
ğini, Van Devlet Tiyatro-
su'nun da "Elveda
Saraybosna" oyununu
izleyicilerle buluşturaca-
ğını anlattı.

Türk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl��� (T�KA), Bosna Her-
sek’te acil t�p kapasitesinin art�r�lmas�n� hedefleyen e�itimler verdi

TİKA BOSNA HERSEK’TE 
eğitimlerine devam ediyor

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Başkanlık, Bosna Hersek’te 2017’de
başlattığı Acil Tıp Kapasite Ar-
tırma Programı (ATKAP) eğitim-

leri kapsamında bu yıl, Medikal Arama
Kurtarma (MAK) ve Kış Şartlarında
Arama Kurtarma (KŞAK) eğitimleri dü-
zenlendi.
TİKA ve Uluslararası Doktorlar Derneği
(AID) iş birliğinde Bosna Hersek Fede-
ral Sivil Koruma Müdürlüğü persone-
linden 15, Tıp Doktorları Derneği
(UDM) ekibinden 16 olmak üzere 31 ki-
şiye MAK eğitimi verildi.
Eğitimde, medikal arama kurtarma ya-
pacak personelin kurtarma ve müda-
hale kapasitesinin arttırılması ve olay

yerine müdahale için gerekli tüm beceri-
lerin kazandırılması amaçlandı.
www.balkantime.com sitesinin Anadolu
Ajansı’ndan aldığı bilgelere göre: KŞAK
eğitimi ise TİKA ve Ankara Arama Kur-
tarma (ANSAR) iş birliğinde gerçekleşti.
Bosna Hersek Federal Sivil Koruma Mü-
dürlüğü personelinden 14, Novi Grad
ve Ilıca Belediyeleri Arama Kurtarma
birliklerinden 13 olmak üzere 27 kişiye
verilen eğitimle kursiyerlerin kurtarma
alanında teorik bilgi ve becerilerinin ge-
liştirilmesi hedeflendi. Bu kapsamda ka-
tılımcılara organizasyon, intikal, alana
gidiş, kurtarma yöntemleri, kurtarma
alanından sağlık kuruluşuna gidiş başta
olmak üzere güvenli kurtarma ve mey-
dana gelebilecek risklerle ilgili teorik
bilgi ve pratik uygulama dersi verildi.
Eğitim sonunda İgman Dağı’nda dü-

zenlenen ortak tatbikatın ardından kur-
siyerlere sertifika verildi. Sertifika töre-
nine Türkiye’nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek
Federal Sivil Koruma Müdürü Fahrudin
Solak, TİKA Saraybosna Program Koor-
dinatörü Ömer Faruk Alımcı ve Bosna
Hersek Saraybosna Novi Grad Beledi-
yesi Sivil İşlerden Sorumlu Belediye
Başkan Yardımcısı Fahrudin Kazaziç ka-
tıldı. Novi Grad Belediyesi Sivil İşlerden
Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı
Kazaziç, TİKA ve ortaklarının sağladığı
fırsattan duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, belediye bünyesindeki Dağ
Arama ve Kurtarma faaliyetlerinde gö-
revli personelin eğitimde edindikleri
bilgi ve tecrübenin çok önemli oldu-
ğunu vurguladı.

Bosna’nın 
son şövalyesi

TIR şoförü

Bosna’nın 
son şövalyesi

TIR şoförü

Bosna’nın 
son şövalyesi

TIR şoförü

Bosna’nın 
son şövalyesi

TIR şoförü

Bosna’nın 
son şövalyesi

TIR şoförü

Bosna’nın 
son şövalyesi

TIR şoförü
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ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, ölü-
münden önce hasta-

nede ziyaret ettiği eski Bosna
Hersek Cumhurbaşkanı
Aliya İzzetbegoviç’in kendi-
sine “Bosna’mı koru,
Bosna’ma sahip çık. Buralar
hep Evlad-ı Fatihan’dır, o
size emanettir” şeklinde va-
siyeti olduğunu açıkladı.
Bosna Hersek’in 25. kuruluş
yıl dönümü sebebiyle düzen-
lenen “Saraybosna ile 25 yıl”
programı kapsamında An-
kara Congresium’da “Doğu
Batı Arasında Aliya Sempoz-
yumu” düzenlendi. Etkinliğe
eski Milli Eğitim Bakanı
Nabi Avcı, Tunus Nahda Ha-
reketi lideri Raşid el-Gann-
nuşi, Dünya Müslüman
Alimler Birliği Genel Sekre-
teri Ali Karadavi ve yazar
Süleyman Gündüz’ün yanı
sıra Aliya İzzetbegoviç’in ar-
kadaşları ile çok sayıda Türk
ve Boşnak katıldı. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan sempozyuma görüntülü
bir mesaj gönderdi. Erdoğan
mesajında İzzetbegoviç’i ölü-
münden önce hastanede zi-
yaret ettiğini belirterek,
“Kendisi buradaki sohbeti-
mizde ellerimden tutarak
‘Dualarımız sizinle’ dedi ar-
kasından da şu vasiyette bu-
lundu: ‘Bosna’mı koru,

Bosna’ma sahip çık. Buralar
hep Evlad-ı Fatihan’dır, o
size emanettir’ dedi.” ifade-
lerini kullandı. www.time-
balkan.com’a göre; Erdoğan,
bu vasiyeti yerine getirmek
için tüm Balkanlar ve Bosna
Hersek’e destek olmaya
devam ettiğini söyledi.
Bosna halkının İzzetbego-

viç’e haklarını helal ettiğini
kaydeden Erdoğan, “O kara
günlerde kardeşlerimize çok
daha fazla destek olamadığı-
mız, katliamların önüne ge-
çemediğimiz Bosna’nın tüm
mağdurlarından, mazlumla-
rından haklarını bize de helal
etmelerini istiyoruz.” diye
konuştu.

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Cumhurbaşkanlığı
Basın Merkezinden
verilen bilgiye göre

Başmüftü Mustafa Hacı ile
yaptığı görüşmede Rumen
Radev, “Bulgaristan Müs-
lümanları Diyaneti, devlet
tarafından yeterli derecede
finanse edilmesinden
başka aynı zamanda kendi
geleneklerine dayanarak
gelişmelidir” diye kay-
detti. Başmüftülüğün giri-
şimi ile Cumhurbaşkanlığı
konutunda yapılan görüş-
mede Radev, “Dinin siyasi-
leştirilmesine izin
vermemeliyiz, ancak dev-
letin ülkemizdeki mezhep-
lerin barışçıl ve bağımsız
faaliyetlerine olan taahhüt-
lerini yerine getirmesi ge-
rekir” diye kaydetti.

www.timebalkan.com’a
göre; Cumhurbaşkanı ve
Başmüftü Bulgaristan’daki
farklı dini cemaatlerin tem-
silcilerinin barış içinde bir
arada yaşamanın yüzyıl-
larca kanıtlandığına ve bu
modelin güçlendirilmesi
ve pekiştirilmesi gerekti-
ğine dair hemfikir oldular.
Cumhurbaşkanı, Bulgaris-
tan Müslümanlarının top-
lumun önemli ve ayrılmaz
bir parçası olduğuna ve
kendi içine kapanmasına
ve izole edilmesine izin
vermemesi gerektiğini söy-
ledi. Cumhurbaşkanı, “Dış
müdahale ve nüfuz girişi-
mini önlemek için devletin
dini görevlilerin maaşları-
nın ödenmesi ve Bulgaris-
tan’da eğitim görmeleri
için destek sağlaması gere-
kir” dedi. 

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan ile Bulgaristan
arasında emek ve sosyal
politika ve ulaştırma ala-

nında işbirliği memoran-
dumları imzalanmasından
sonra Sırbistan Cumhurbaş-
kanı Alexander Vuciç,” Sır-
bistan, Bulgaristan ile
ilişkilerini dikkatli bir şekilde
inşa edecek” dedi. www.kır-
caalihaber.com sitesine göre:
Başbakan Yardımcısı ve Dış-
işleri Bakanı Ekaterina Zaha-
rieva, taahhütlerin çok
spesifik olduğunu söyledi.
Bakan’ın ifadelerine göre ti-
caretin ve turist sayısındaki

artış için altyapının geliştiril-
mesi son derece önem taşı-
maktadır. Vuciç, önemli
anlaşmalar imzalanmasından

dolayı Bulgaristan Cumhuri-
yeti hükümetine teşekkür
etti. Başbakan Borisov ‘la ar-
kadaş olduklarını belirten

Vuçiç, “Sık sık görüyoruz,
Sofya’da da görüşeceğiz, bu
önemli anlaşmaları imzaladı-
ğımız için teşekkür ederiz”
dedi. Başbakanlık konutunda
Bulgaristan ile Sırbistan ara-
sında demiryolu taşımacılığı-
nın verimliliğini artırmaya
yönelik anlaşma memoran-
dumunun yanı sıra Bulgaris-
tan Ulaştırma Bilişim
Teknolojileri ve Haberleşme
Bakanlığı ile Sırbistan İnşaat,
Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı arasında sıvılaştırılmış
doğal gazın depolanması ve
taşınması için gerekli olan
Tuna nehri boyunda liman
altyapısının geliştirilmesine
yönelik anlaşma ve işbirliği
memorandumu imzalandı.

Bulgaristan ve Sırbistan arasında iki anla�ma 

Cumhurba�kan� Erdo�an, ölümünden önce hastanede ziyaret et-
ti�i eski Bosna Hersek Cumhurba�kan� Aliya �zzetbegoviç’in ken-
disine “Bosna’m� koru, Bosna’ma sahip ç�k. Buralar hep Evlad-�

Fatihan’d�r, o size emanettir” �eklinde vasiyeti oldu�unu aç�klad�

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk’un baş-
kenti Tiran’da bulu-
nan, Osmanlı

döneminden kalma tarihi
Ethem Bey Camisi’nin res-
torasyonu, Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafın-
dan başlatıldı. TİKA’dan
alınan bilgilere göre, resto-
rasyon çalışmalarını sür-
dürecek şirket, camiyi
restore etmek üzere teslim
aldı.
www.timebalkan.com’un
Anadolu Ajansı’na daya-
narak verdiği habere göre:
Ethem Bey Camisi’nin yanı
sıra ülkenin güneyindeki
Ergiri şehrinde bulunan
Pazar Camisi ve Berat şeh-
rindeki Bekarlar ve Sultan

camileri ile Halveti Tekke-
si’nin de restorasyon çalış-
malarına dahil olduğu
belirtildi.
Ethem Bey Camisi, eski Ar-
navutluk Devlet Başkanı
Enver Hoca dönemindeki
yıkımdan kurtularak gü-
nümüze ulaşmayı başar-
mış nadir Osmanlı
eserlerinden biri olarak ön
plana çıkıyor. Osmanlı dö-
neminde başkent Tiran’da
1793 yılında Molla Bey ta-
rafından inşası başlatılan
cami, 1821’de Molla Bey’in
oğlu Ethem Bey tarafından
tamamlanmıştı. Arnavut-
luk’taki komünizm döne-
minde (1946-1985)
kapatılan Ethem Bey Ca-
misi, 1991 yılında tekrar
ibadete açılmıştı.
Başkent Tiran’ın merke-
zinde bulunan cami, 310
metrekarelik alana sahip.

Tiran’daki Ethem Bey Camii
restore ediliyor

Tiran’daki Ethem Bey Camii
restore ediliyor

Tiran’daki Ethem Bey Camii
restore ediliyor

Tiran’daki Ethem Bey Camii
restore ediliyor

Aliya’nın Recep Tayyip
Erdoğan’a vasiyeti

Erken seçim olmasa
da Er geç Seçim
olacak. Türki-

ye’de Normal ko�ullarda
yerel seçimler Mart
2019'da, cumhurba�kan-
l��� ve milletvekili genel
seçimleri ise 3 Kas�m
2019'da yap�lacak. Buna
göre seçimlere daha bir y�l
var diyebiliriz. Yine nor-
mal ak��a göre son 3 ay
aday belirleme ve seçimin
saha propaganda çal��ma-
lar� göz önüne al�nd���nda
e�er tekrar aday gösteril-
mezlerse mevcut belediye
ba�kanlar�n�n 9 aylar� ayn�
�ekilde milletvekillerinin
de bir y�l süreleri var. Hü-
kümet pek çok kez erken
seçim olmayaca��n� be-
lirtti. Ancak buna erken
seçim de�il de tüm partile-
rin mutab�k olaca�� farkl�
bir seçim düzenlemesi di-
yebilir miyiz? Mesela
genel ve ba�kanl�k seçimi-
nin yerel seçimlerin önüne
al�nmas� gibi. Ancak erken
seçim, istikrars�zl�k ve ma-
liyet demek oldu�undan
iktidar partileri bunu ilk
aç�klayan olmak istemez-
ler.  Dolay�s�yla e�er erken
seçim olacaksa gerek gö-
rüldü�ü üzere ortak muta-
bakat ile al�nan seçim
de�i�ikli�i denebilir. En
fazla alt� ay içinde netle�ir.
Asl�nda normal seçimlere
bir y�l kalm��. Seçim sat-
h�na zaten girilmi�. Herke-
sin gördü�ü üzere 2018’de
siyasete yön verebilecek
geli�meler ya�anmaya ba�-
lanm�� bile.  Zaten Muha-
lefet partileri de 2018
hesaplar�n� olas� bir erken
genel ve cumhurba�kanl���
seçimine göre yap�yorlar.
Mesela, Meral Ak�ener,
darbe giri�iminin ikinci
y�ldönümü olan 15 Tem-
muz 2018'de erken seçim
olaca�� beklentisini dile
getirerek, cumhurba�kan-
l��� adayl���n� erkenden
ilan etti. AK Parti’de Mil-
letvekilli�i aday adayl���
nas�l önemliyse aynen öyle
Ak�ener de, hiç de�ilse
Cumhurba�kan� aday� olu-
verdi.

�TT�FAK 
ÇALI�MALARI VE 

KUTUPLA�MA

Türkiye yepyeni bir seçim
tarz�na giriyor. Daha önce
ya�anmam�� bir sistem ol-
du�undan herkes farkl� yo-
rumlar yapabiliyor. Kötü
anlamda de�il ama ittifak-
la�ma veya kutupla�ma ol-
mas� zorunlu. Yani iki
taraf olacak ve biri kazana-
cak. Eskiden % 35-50 ban-
d�nda iktidar olunurken
�imdi mutlaka %50+1 ol-
mas� gerekiyor. Öyle ki;
belki de k�l pay� de�i�ik-
likler olabilir. Kimsenin
kimseyi kaybetme lüksü
yok. Ya�an�lan geli�meler
�����nda 2018’de erken
seçim olup olmayaca��n�
önümüzdeki günler göste-
recek olsa da, bütün siyasi
partiler hesaplar�n� "ba�-
kanl�k" ve milletvekilli�i
seçimine göre yap�yor.  �k-
tidar ve muhalefet cephele-
rinde ittifak aray��lar�
sürüyor. �ktidara hemen
her konuda destek veren
MHP, "partiler ittifak�" ile
milletvekili genel seçimine
gitmek istiyor. Büyük Bir-
lik Partisi de iktidar ile bir-
likte yürüyecek
gözüküyor. Saadet Partisi-
nin ne yapaca�� daha belli

de�il ama CHP ile ittifaka
sanki göz k�rp�yor. Türki-
ye’de sol oylar�n hepsini
alt alta, üst üte, yan yana
toplasan�z hatta s�k�p su-
yunu ç�kartsan�z bile %
35-40 band�n� geçemesi-
niz. Yeni sistem % 50+1
istedi�i için CHP’nin ka-
zanma �ans� imkâns�z. O
yüzden mutlaka toplumun
genelinin kabul edece�i bir
aday etraf�nda ittifak kur-
mak zorundalar. Bu yüz-
den tabiri caizse sa�
muhafazakâr oylara da ih-
tiyaçlar� var. Bu yüzden de
11. Cumhurba�kan� Abdul-
lah Gül'ün ba�kanl�k se-
çimlerinde ne yapaca�� da
merak konusu. Gül’ün hü-
kümetin ç�kard��� son
KHK'ya yönelik ele�tirisi
dikkatleri üzerine çekmi�ti.
Üstelik AK Parti’den de
kendisine ele�tiriler gel-
mi�ti. Kamuoyunda erken
tart���lmaya ba�layan, si-
yasi partilerin "resmi itti-
fakla seçime girmesi",
halen yüzde 10 olan seçim
baraj�n�n dü�ürülmesi ve
"seçim sisteminde yap�la-
cak de�i�iklikler de bu
uyum yasalar� ile netle�e-
cek. Ancak dikkatlerden
kaçan bir nokta var. �tti-
fakla�ma ile birlikte seçim
baraj� zaten do�al olarak
ortadan kalkabilir. Baraj
alt�ndaki partiler ittifak
içinde baraj� a�abilirler.
Ancak yine de baz� siyasi
partiler yüzde 10 baraj�n�n
a�a�� çekilmesini istiyor.
Belki bu baraj AK Parti ve
MHP mutabakat� ile en
fazla yüzde 7'ye çekebile-
ce�i konu�uluyor. Di�er
yandan  "dar bölge" ve
"daralt�lm�� bölge" sistemi
de görü�ülen konular
içinde. Asl�nda "dar bölge"
ve "daralt�lm�� bölge" sis-
temi halk�n kendisini tem-
sil edecek ki�ileri seçmesi
aç�s�ndan daha do�ru bir
sistem olmas�na ra�men
baz� partilere avantaj baz�-
lar�na da dezavantaj getire-
ce�i için tart���l�yor. Bu
konu önümüzdeki günlerde
TBMM’de görü�ülüp ka-
rara ba�lanacakt�r.

B�RL�K ZAMANIDIR

Aç�k olarak görünen yeni
sistem ile birlikte partiler
aras�nda birlikler kurul-
mas� gereklili�i. Farkl� dü-
�ünceler olsa da temel
ilkelerde bir araya geline-
cek. En de�erli ilkemiz ise
inanc�m�z ve vatan�m�z.
Ülkemizin bölünmez bü-
tünlü�ü tehdit alt�ndayken
siyasetimizi de ona göre
ayarlamam�z gerekiyor.
Peki, ama farkl� siyasi par-
tiler bir araya gelirken ayn�
parti içinde ayr�l�klar olur
mu? Tabiki olmaz, olma-
mal�d�r. Türkiye çok
önemli bir süreçten geçi-
yor. Yedi düvel adeta üze-
rimize sald�r�yor. Gizli bir
dünya sava��n�n içinde
adeta topyekűn bir haçl�
sald�r�s�na maruz kal-
d�k.  Birlik ve beraberlik
zaman�d�r.  Dostlar�yla u�-
ra�anlar dü�manlar�yla sa-
va�amazlar

Rifat SA�T

SEÇ�M 
DED�KODULARI

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

Bulgaristan Cumhurba�kan� Radev
Ba�müftü Mustafa Hac� ile görü�tü
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PR�ZREN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'da sahne alan ünlü şar-
kıcı Rafet El Roman'a Kosovalı-
lar yoğun ilgi gösterdi. Kosovalı

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Priz-
ren'de konser veren sanatçıyı dinlemek
için hayranları Kosova'nın yanı sıra, Ar-
navutluk, Makedonya yanı sıra diğer
komşu ülkelerden geldiler. www.haber-
ler.com’a göre: konser öncesi DHA'ya
konuşan sanatçı, Kosova'da bulunmak-
tan dolayı mutluluk duyduğunu ifade
etti. Roman, "Kosova'da Türk dilini ve
İslam'ı o kadar naif kullanıyorlar ki ilk
kez gelmeme rağmen kendimi evimde,
ülkemdeymişim gibi hissettim" dedi.
Prizren'de sahne alan ünlü sanatçı Ro-
man'ı dinlemek için Kosova'nın değişik
şehirlerinden yanı sıra diğer komşu
Balkan ülkelerinden de hayranları
geldi. Roman konser sonrası Kosova'ya
tekrar gelmek istediğini belirtti. 

Rafet El Roman'a
Kosova'da yo�un ilgi

STRAZBURG - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'nın Strazburg'daki Baş-
konsolosluğuna hafta sonunda
saldırı düzenlendi. Saldırıyı Fa-

cebook hesabından duyuran Konsolos
Edon Cana, saldırı sırasında Kosova
bayrağı ile devlet ambleminin çalındı-
ğını açıkladı. Cana,  Strazburg'daki Ko-
sova Başkonsolosluğu saldırıya uğradı.
Saldırı sırasında Kosova bayrağı ile
devlet amblemi çalındı. Kosova Devleti
sembolleri düşmanlarımızı rahatsız
ediyor. Fransız yetkililerine olayla ilgili
başlattıkları inceleme için teşekkür ede-
riz. Faillerin en kısa sürede yakalanaca-
ğına inancım tam" dedi

Kosova'n�n Strazburg
Ba�konsoloslu�una sald�r� 

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği (AB) Komis-
yonu Başkanı Jean Claude,
Kosova ziyareti kapsa-

mında Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli
ve Başbakan Ramush Haradinaj
ile görüştü. Cumhurbaşkanlı-
ğı’nda yapılan görüşme sonrası
Juncker ve Thaçi ortak basın top-
lantısı düzenledi. Juncker, AB Ko-
misyonu Stratejisi’nin tüm Batı
Balkanları kapsadığını ifade ede-
rek, bölge ve Kosova’da yapıl-
ması gereken reformların
önemine vurgu yapan bu strateji-
nin bölgedeki tüm ortaklarla iş
birliğini geliştirmeyi amaçladığını
belirtti. Juncker, “Bu reformlar,

hukukun üstünlüğüne, adaletin
güçlendirilmesine ve özellikle
gençler ve aralarında yetenekli
olanlar olmak üzere vatandaşla-
rın temel haklarının nihai olarak
yerine getirilmesine saygı göster-
meye odaklanmalıdır.” dedi. Ko-
sovalıların da Avrupa’da güvenli
bir gelecek bulacağına işaret eden
Juncker, yolsuzluk ve organize
suçlarla mücadelenin sürmesi ge-
rektiğini vurguladı. www.balkan-
time.com’a göre: Juncker,
“Meclisiniz bir an önce Karadağ
ile sınırın yeniden belirlenmesi
(anlaşmasını) onaylamalıdır. Bu,
vize serbestisine doğru kilit ve ka-
çınılmaz bir adımdır. Sizin Arna-
vut ve Sırp vatandaşlarınız
bundan ilk yararlanacak olanlar-
dır.” diye konuştu.

BURSA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Priştine Fushe Milli Eğitim Müdürü
İslam Shabani başkanlığında iki müdür yar-
dımcısı ve altı okul müdüründen oluşan

heyet, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'i
ziyaret etti. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü top-
lantı salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan
Dülger, Türkiye'nin Kosova ve Balkan devletle-
riyle güçlü ve sarsılmaz bir kardeşlik bağının oldu-
ğunu söyledi. www.haberler.com’a göre:
Türkiye'nin her zaman Kosova'nın yanında oldu-

ğunu ve daima da yanında olacağını belirten Dül-
ger, Türkiye ve Bursa'da uygulanan eğitim öğre-
tim faaliyetleri hakkında misafirlere genel bilgi
paylaşımında bulundu, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek heyettekilere çeşitli hediye-
ler verdi. Bursa-Kosova Üsküp Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği'nin koordinatörlüğünde, Ye-
nişehir ilçesindeki okullarla imzalanan kardeş
okul protokolüyle her iki ülke okulları arasında
kaynaşma, dostluk, kardeşlik ve karşılıklı olarak
kurumların, öğretmenlerin ve öğrencilerin bilgi ve
teknoloji paylaşımını sağlamak hedefleniyor.

KOSOVA’YA AB’DEN
SINIR UYARISI

Avrupa Birli�i (AB) Komisyonu Ba�kan� Jean Claude Juncker, Kosova’n�n bir
an evvel Karada� ile s�n�r�n�n yeniden belirlenmesini öngören anla�may�

onaylamas� gerekti�ini, vize serbestisinin de buna ba�l� oldu�unu söyledi

Pri�tine’deki karde� okullardan Bursa’ya ziyaret
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ÜSKÜP'TE YUNANİSTAN İLE
'İSİM SORUNU' PROTESTOSU
ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te binlerce
kişi, Yunanistan ile "isim sorunu" konu-
sunda yapılan müzakereleri protesto

etti. "Ülkenin ismi ile ulusun kimliğinin korun-
ması" için birçok sivil toplum kuruluşları tarafın-
dan düzenlenen protestoya katılanlar, "Bir
ismimiz var", "İsmimizi vermeyiz", "Yunanistan
ırkçılığı durdur" yazılı pankartlar ile meclis bina-
sına doğru yürüdü. Burada taleplerini ileten
gruptakiler, 27 Nisan 2017'de mecliste meydana
gelen olaylar nedeniyle gözaltına alınanların ser-
best bırakılmalarını istedi. Protestoyu düzenle-
yen kuruluşlar arasında yer alan Dünya
Makedon Kongresi, Makedonya ile Yunanistan
arasındaki "isim sorunu" ile ilgili müzakerelerin
sona erdirilmesi, Arnavutçanın da resmi dil ola-
rak kullanılmasına imkan veren Dillerin Kulla-
nımı Yasası ile Bulgaristan ile varılan İyi
Komşuluk Anlaşması'nın geri çekilmesi ve 27
Nisan meclis olaylarından gözaltına alınarak
mahkum edilenlerin serbest bırakılmasını talep
etti. İsim ile ilgili herhangi bir referandumu
kabul etmedikleri belirten gruptakiler, hükümet-
ten ismin değiştirilmesi niyetinden vazgeçmesini
istedi. www.dunyabulteni.net’e göre: taleplerini
cumhurbaşkanı, meclis, hükümet ve ülkedeki
tüm yabancı büyükelçiliklere ileteceklerini ifade
eden protestocular, hükümetin taleplerini kabul
etmemesi halinde meclisin dağılması ve olağan-
üstü genel seçimlerin düzenlenmesini istedi.

Makedonya'n�n ba�kenti Üsküp'te, Yunanistan ile 'isim sorunu'
konusunda gerçekle�tirilen müzakereler protesto edildi

Makedonya’daki ilkokullarda
Bo�nakça dersi verilecek

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibariyle Ma-
kedonya’daki ilkokullarda Boşnakça’nın dü-
zenli ders olarak verilmesi bekleniyor.

www.timebalkan.com’a göre: Makedonya Cumhuri-
yeti Hükümet sözcüsü Mile Boşnakovski düzenlediği
basın toplantısında 2018 – 2019 Eğitim öğretim yılı iti-
bariyle Makedonya’da Boşnakça’nın ilkokul öğrenci-
lerine düzenli ders olarak verilmesinin planlandığını
söyledi. Bunun da Makedonya’daki Boşnakların ana
dillerinde eğitim imkânı tanıyacağını sözlerine ekledi.
Hükümet sözcüsü Mile Boşnakovski, bunun mümkün
olabilmesi için Hükümetin dünkü oturumda, eğitim
sisteminin hazırlanması konusundaki bilgileri kabul
ettiğini ve Boşnak etnik toplum üyelerinin anadille-
rinde çalışma fırsatı sunduğunu belirtirken, “Bir son-
raki dönemde, bunu uygulamak için tüm hazırlıklar
yapılmalı ve 2018/19 eğitim öğretim yılında ilkokul-
larda Boşnakça dilinin düzenli sınıflara dahil edilmesi
planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ahmet GÖKSAN

YILIN 
KAYBI

“Türk alay�n�n K�br�s’tan geri gitmesi
hiçbir zaman mevzubahis olamaz.
Türkiye’nin imzas�n�n �erefi kadar,
buradaki K�br�s Türk’ünün emniyet ve
selameti bak�m�ndan da buna izin ve-
rilemez.” 1969

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Avrupa Birli�i gemisinin su al-
maya ba�lad��� noktada oldu-
�unu kabul edersek fazladan

abartm�� olmayaca��z. Geçti�imiz
günlerde Bayan Angela Merkel ile
Bay Emanuel Macron’un bir araya
geldikleri duyuruluyordu. Bir araya
gelme gerekçeleri Elysee Anla�mas�
olarak da bilinen Fransa – Almanya
��birli�i Anla�mas�n�n imzalanmas�-
n�n 55. y�l� idi. Y�ldönümü nedeniyle
bir araya gelenler yay�nlad�klar� ortak
aç�klamada, iki ülke aras�ndaki ili�ki-
leri güçlendireceklerini ayr�ca AB’ne
uyumu da güçlendirecek ad�mlar ata-
caklar�n� duyuruyorlard�. Görünen o
ki iki ülkenin önde gidenleri bizden
sonra tufan yakla��m� içinde oldukla-
r�n� da kan�tl�yorlard�. Daha önceleri
denedikleri ailelerin kayna�mas� pro-
jesinden yaln�zca ailevi dostluklar�n
elde edildi�i de unutulmam��t�r. Tür-
kiye’ye göre cim karn�nda nokta bile
olamayan ülkede enerji konular�na
ili�kin olarak yap�lan kamuoyu ara�-
t�rmas�n�n sonuçlar� bize yabanc� gel-
medi. Türklerle olan ili�kiler
konusunda da dü�ünce yap�lar� de�i�-
meyece�i için do�algaz�n payla��lmas�
konusunda yap�lan bu yönlü çal��ma-
n�n sonuçlar� da �a��rt�c� olmad�.
Ara�t�rmaya kat�lan Rumlar�n ço�u,
K�br�s Türk’lerine K�br�s sorununun
çözümünden önce do�algaz gelirlerin-
den pay verilmemesini istiyor. 1960
y�l�nda kurulan K�br�s Ortakl�k Cum-
huriyeti’nin temellerinin dinamitlen-
mesi Genel Devlet Bütçesinden
Türklere verilmesi gereken pay�n
ödenmemesi yüzünden oldu�unun
unutulmamas� gerekiyor. Para konusu
yaln�zca y�k�m�n bir boyutudur. Türk-
lerle uzla�mamak için her yolu dene-
diklerini sizlerde biliyorsunuz.

��NES� KIRIK PLAK

Ba�kan seçilmesi öncesinde seçildi�i
takdirde ilk f�rsatta Ak�nc� ile görü�e-
ce�ini aç�klayan Bay Nikos Anastasi-
yadis’in bu söylemine kar��n Bay
Yannakis Kasulidis, i�nesi k�r�lm��
plak gibi Türkiye güvenlik ve garanti-
ler konular�nda önemli ve mant�kl�
ad�m atmad��� takdirde süreçte bir ge-
li�me ya�anmas�n�n zor olaca��n� sav-
l�yordu. Buna ko�ut BM Güvenlik
Konseyi’ne üye ülkelerin K�br�s soru-
nuna gelecekte al�nacak inisiyatiflere
aktif olarak kat�lmay� istedikleri ve
müzakereler yeniden ba�larsa Güven-
lik Konseyinin rol iste�inde buluna-
ca�� belirtiliyor. Yap�lacak olas� bir
müdahalenin bu ülkelerin ç�karlar�n�n
ön plana ç�kar�laca�� bir yap�n�n olu�-
mas�na neden olaca�� ba�tan kabul
edilmesi gerekiyor. Bu ülkelerin
çözüm için bir umut k�r�nt�s�n�n bile
olu�mas�n�n önünde takoz olacaklar�n�
da �imdiden belirtmek durumunday�z.
Ak�nc�, AB’ne ve BM’e kar�� taraf�n
Do�u Akdeniz’deki tek yanl� çal��ma-
lar� ile ilgili olarak K�br�s Türklerinin
duyarl�l���n� ve endi�elerini dile geti-
ren mektup yaz�yordu. Buna ko�ut
AB’nin bölgedeki do�algaz�n Av-
rupa’ya ula�t�r�lmas� için de kar�� ta-
rafa ekonomik yard�mda
bulundu�unun unutulmamas� gereki-
yor. 
BM Genel Yazman� Bay Antonio Gu-
terrs 2018 y�l�na ili�kin olarak haz�rla-
d��� raporunda ba��nda bulundu�u
kurumun önceliklerinden söz ediyor.
K�br�s sorununun çözümünün 2018
y�l� içerisinde öncelikleri aras�nda ol-
mad���n� belirtiyor ve do�algaz konu-
sunun gerilimi artt�rd���na dikkat
çekiyordu. Bu y�l� da kay�p bir y�l ola-
rak okumam�z gerekiyor. Böyle bir
ortamdan geçilirken yeni kurulan hü-
kümetin her ne kadar bu yönlü konu-
lar�n çözümünü Ak�nc�’n�n
sorumlulu�una b�rakm�� olmalar�na
kar��n duru� göstererek halk�n duyar-
l�l���n� dikkate almalar� gerekiyor diye
dü�ünüyoruz. 2018 y�l�na yeni girdi�i-
miz günlerden geçerken halk� kucak-
layacak olan hükümetin Ulusal
Konsey’in kurulmas�na öncelik ver-
mesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

PODGOR�TSA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Karadağ, NATO’nun Kosova Barış
Gücü saflarına katılma kararı aldı.
Karadağ Savunma Bakanı Predrag

Boşkoviç, ülkesinin NATO'nun Kosova
Barış Gücü (KFOR) misyonu kapsamında
iki subayını göndereceğini bildirdi.
ABD’de resmi ziyarette bulunan Karadağ

Savunma Bakanı Boşkoviç Amerika Sesi’ne
verdiği demecinde, Karadağ yetkililerinin
yılsonuna kadar KFOR’a katılmayı bekle-
diklerini ifade etti.  www.dunyabulteni.net
sitesinden alınan bilgilere göre; Boşkoviç,
NATO üyesi olan Karadağ’ın Priştine’deki
KFOR Genel Kurmayına bir subayı, diğer
birini de Üsküp’te bulunan KFOR Eşgü-
düm Ofisine göndereceğini açıkladı.

SOFYA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sofya’da düzenlenen Batı Bal-
kan Ülkeleri Zirvesi kapsa-
mında Kosova

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi,
Bulgaristan Başbakanı Boyko Boris-
sov ile 
bir araya geldi. Gerçekleşen görüş-
mede, iki ülke arasında ikili işbirli-
ğinin daha da derinleştirilmesi ve
Kosova ile tüm bölgenin Avrupa
perspektifinin güçlendirilmesi ele
alındı. Bu vesile ile Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, tüm Batı Balkan ül-
kelerinin katılımı ile aynı muamele
görmeleri yanısıra bu ülkelerin AB
üyelik perspektifi için şahsi angaje-
liği nedeniyle Bulgaristan Başba-
kanı Boyko Borissov’a teşekkür etti.
www.timebalkan.com’a göre: her

iki lider AB’nin yeni Batı Balkanlar
Genişleme Stratejisi’nin tüm aday
ülkeler tarafından faydalanılması
gereken reel bir imkanı teşkil etti-
ğiyle hemfikir oldu. “Batı Balkan
ülkelerinin AB’ye hızlı üyeliğinin,
aday ülkelerin reformları yerine ge-
tirmekteki becerileri ve kalitesinden
çok, devletlerarası sorunların aşıl-
masına bağlı olduğu bilincinde-
yiz.”diye belirtti Kosova
Cumhurbaşkanı Thaçi gerçekleşen
görüşmeden sonra yaptığı açıkla-
mada. Diğer yandan Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borissov Avrupa
Birliği yolculuğunda Kosova’yı
desteklemeyi sürdüreceğini açıkla-
yarak tüm Batı Balkan ülkelerinin
AB üyeliğinin, tüm ülkelere istikrar,
refah ve aralarında işbirliği sağladı-
ğını ifade etti.

Thaçi, Borisov’la AB’ye üyelik h�z�n� konu�tu

Karada�'dan Kosova'ya iki subay gönderildi
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YEE, Üsküp ve Pri�tine’de
YAZ OKULU AÇACAK

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Üsküp Yunus Emre Enstitü-
sü’nde 16 Temmuz-12 Ağus-
tos 2018- tarihleri arasında

gerçekleşecek “Türkçe Yaz Okulu
Programı”nın tanıtımı yapıldı. Her
yıl dünyanın dört bir yanından
Yunus Emre Kültür Merkezlerindeki
kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşen
“Türkçe Yaz Okulu Programı” 16
Temmuz-12 Ağustos 2018- tarihleri
arasında gerçekleştirilecek. Bu bağ-
lamda programın tanıtımı 1 Mart
2018’de Üsküp Yunus Emre Enstitü-
sünde gerçekleştirildi. www.time-
balkan.com sitesinin haberine göre;
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Mü-
dürü Dr. Şemsettin Şeker Türkçe Yaz
Okulu ile birlikte ensitütünün ulus-
lararası alanda yaptığı diğer faali-
yetler hakkında bilgilendirmelerde
bulundu. Ardından eğitim sorum-
lusu okutman Furkan Kurt “Türkçe

Yaz Okulu Programı” hakkında ay-
rıntılı bilgilendirmelerde bulundu.
Katılımcıların programla ilgili soru-
larına cevap verildi. Program so-
nunda 2017’de programa katılmış
olan kursiyer Züleyha Murati prog-
ramla ilgili anılarını anlatan bir sunu
gerçekleştirirken kursiyer Esra Aliti
Türkiye’de olduğu sürece yaşadıkla-
rını ve duygularını yazmış olduğu
şiirle dile getirdi. Öte yandan
“Türkçe Yaz Okulu” programı Priş-
tine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ta-
rafından Kosova’da da tanıtıldı.
Priştine Yunus Emre Enstitüsü Mü-
dürü Mehmet Ülker, bu yıl Ko-
sova’dan 12 öğrencinin katılacağı
programın Priştine’deki tanıtım et-
kinliğinde yaptığı konuşmada,
Türkçe Yaz Okulunun Türkiye’yi ta-
nımak isteyen herkes için mükem-
mel bir fırsat olduğunu ifade etti.
Geçen yıl Türkçe Yaz Okuluna 23
Kosovalı öğrenci katılırken, bu yıl 12
öğrenci katılabilecek

Üsküp ve Pri�tine Yunus Emre 
Enstitülerinde “Türkçe Yaz Okulu

Program�”n�n tan�t�m� yap�ld�
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Üsküp ince bir �ehir. Belki de
geni� bir memleket.
Rumeli’nin tamam� kadar

geni�, her �ehri içinde ta��yacak
kadar güçlü. Bilmiyorum neden
ama bu �ehir bana çok kere a��rl�-
��n� yükler gibi hissederim. Her
defas�nda farkl� bir yüzünü gösterir
bana. Bazen çok yak�n�m gibi
bazen de yabanc� gibi. Baz� olaylar�
art�k sorgulam�yorum, hiç bir
neden aram�yorum. Kabullendim,
iyi ki yazabiliyorum diyorum. Tam
70 y�l önce, 27 �ubat 1948 y�l�nda
dört Türk idam edilmi�ti
Makedonya’da. Yücelciler konu-
sunda iki kez yazm��t�m asl�nda,
ilki k�sa bir tan�t�m gibiydi, ikincisi
mezarl�klar� bile yok diyeydi. Her
defas�nda farkl� bir hikâye gibi
görünecek. Bu �ehrin gece karanl�-
�� ve o karanl�kta sokaklarda duyu-
lan ayak sesleri nedense korku
verirdi hep bana. Yücelciler ile ilgi-
li baz� yaz�lanlar� okudu�umda,
onlar�n mahkemelerinden olan
görüntülerini izledi�imde, midem
bulanm�� kusacak gibi olmu�tum.
Bu �ehrin karanl�k yüzünü hat�rla-
m��t�m. Bu �ehrin bana rahats�zl�k
veren bir yüzü var hep, ikiyüzlü,
so�uk, s�rt�ndan b�çaklayan, yüzüne
gülen, kuyunu kazan bir yönü var.

YÜCELC�LER

Mehmed Ard�c�’n�n kitab�, belli ki
kaybolmas�n diye daha özenerek
saklam��t�m ki hiç ummad���m bir
zamanda ç�kt� kar��ma. Mehmed
�erif Dalip Ard�c�’n�n hayat hikâ-
yesini okudu�umda hayat insan�
nereden nereye sürüklüyor diye
dü�ünmeden edemedim.
Konya’dan Rumeli’ye yerle�mi�
Türkmen bir ailedenmi�.
Büyükbabas� Balkan Harbi s�ras�n-
da Bursa’ya yerle�ir. Bursa’da
babas� �erif do�ar, Çanakkale sava-
��nda ise �erif Bey ve iki amcas�
�ehit olur. 2 Ekim 1926 y�l�nda
Üsküp’teki teyzesinin daveti üzeri-
ne Makedonya’ya gelir. Üsküp’e
geldi�inde pasaport muamelesinde-
ki bir yanl��l�k sonucu Türk vatan-
da�l�k hakk�n� kaybeder. Üsküp
Sanat Mektebini bitirir. Askerlikten
sonra da bir berber dükkân� açar.
1940 ile 47 y�llar� aras�nda faaliyet
gösteren Yücel Te�kilat�’n�n kuru-
cusu ve yöneticileri aras�nda yer
al�r. Yücel Te�kilat� üyeleri 1947
y�l�nda yakalanarak dördü idam
edilir ve baz�lar� da a��r hapis ceza-
s�na çarpt�r�l�r. Sö�ütlü, �drisova ve
Sremska Mitroviça olmak üzere 8
y�ll�k hapis hayat�ndan sonra gelen
af sonucu serbest b�rak�l�r. 1955
y�l�nda ise yeniden kabul edilen
vatanda�l�k sonucu Bursa’ya yerle-
�ir ve orada “Yücel” isminde bir
berber dükkân� açar. 1987 y�l�na
kadar “an�lar�n�” yazar ve Bursa’da
vefat eder. E�er Mehmed Ard�c�
an�lar�n� yazmasayd� bugün elimiz-
de Yücelciler ile ilgili, o dönemin
psikolojisini yans�tan ba�ka bir �ey
olamazd�. Ben de bu yaz�da bu an�-
lar�n hepsini aktaramam ama o
döneme ayna olmas� için birkaç
bölüm payla�aca��m. Sunu� yeri-
neyse yazar �unlar� söyler:
“Üzüntülerim, ara s�ra sevinçlerim,
tümüyle hat�r�mda olanlar…
K�saca, benim hayat�m.”
Yücelcilerin idam� ile ilgili en çok
sorulan soru, Tito’nun
Yugoslavya’s�nda böyle bir �eyin
nas�l yap�labildi�iydi. Yazar, döne-
min rejimi ve e�itli�i için �unlar�
der: “E�itli�in, karde�li�in, hürriye-
tin bol keseden vaat edildi�i bir
ça�day�z. �deolojilerinin ö�retti�i
insanl���n eri�ece�i en üst ya�ama
seviyesi bu idi. Fakat ellerinde k�r-
baç, kendi do�rular�nda ko�turdular
bizleri. Tabii bu, ideoloji ad�na
yap�l�yordu.”

ANKARA’NIN CEVABI

�smet �nönü ile ilgili k�sma bak�yo-
rum. Kimseden yard�m talep ede-
meyen te�kilat üyeleri son çareyi
Ankara’da arar. Ankara’ya giden
heyet ne yaz�k ki kötü haberlerle
dönmü�. Yazar hayretlerini gizleye-
mez. “B�rak�n yard�m elini uzatma-
s�n� bu söyledikleri ile varl���m�z�
bile görmezden geliyor adeta inkâr
ediyordu. Tek ba��na b�rak�l�ver-
mi�tik. Yapayaln�zd�k…”
Mehmed Ard�c�, Yücelciler ile ilgili
kurulu�undan sonuna kadar baz�
bilgileri bilen biridir. Hapishane
y�llar�nda birçok sorguda, basit bir
berber olmas�na ra�men nas�l bu
kadar okumu� insanla bir kurulu�ta
yer alm�� diye hakaretler duyar.
�uayip Aziz Yücel, te�kilat�n�n
ba��ndad�r; onun gibi Nazmi Ömer,
Ali Abdurrahman ve Âdem Ali de
idam edilir. �damlar�na en güçlü

sebep ise Türkiye Büyükelçisi
Emin Vefa Gerçek’ten ald�kla-
r� talimat üzere güya te�kilat�
kurmu�lar. Mahkemede savc�,
iddianameyi tam yedi saatte
okumu�. Mehmed Ard�c�, kita-
b�nda mahkeme reisi ve üyele-
rinden de bahseder.
Mahkemede savc� yard�mc�s�

Blagoye Popovski, Ard�c�’n�n i�le-
di�i suçlar� anlat�r: “…Bir tek suçu
bile ölüme götürmeye yeter. Rejim
dü�man�d�r. T�pk� ötekiler gibi,
Osmanl�l�k zihniyetine sahiptir.
Rejimi y�k�p kendi devletlerini
kurma te�ebbüslerine giri�mi�lerdir.
Kendisinin Türk vatanda�� olmas�
da Ankara’n�n emrinde biri oldu�u
ortaya ç�kmaktad�r. Ayr�ca
Anadolu Ajans�’n�n borazanc�s�-
d�r… S�k s�k Üsküp Türk
Konsoloslu�u’na girip ç�kmas�
bütün talimatlar� Türkiye’den alm��
oldu�una ayr� bir delil te�kil eder.
Tekrar iddia ediyor ve diyorum ki
Türkiye’nin içimize sokmaya çal��-
t��� bir ajan� durumundad�r…”
Kitab�n içindekileri okurken insa-
n�n kan� donuyor, ya�ad���m
Üsküp’e bak�p sonra yine kitab�n
sayfalar�n� çeviriyorum. Mahkeme
bitti�inde Sö�ütlü Cezaevine götü-
rüyorlar. Yugoslavya s�n�rlar� için-
deki bu Sö�ütlü nerede diye dü�ü-
nüyorum. Yugoslavya rejimi idam-
dan sonra en büyük tepkiyi
Türkiye’den beklemi�, hatta tepki
gelirse diye, mitingler düzenlemi�-
ler, yoldan Türkleri çevirip tehditler
savurmu�lar. Ate�li konu�malar
yaparak “hepsinin de asl�nda idam
edilmesi gerekti�ini çünkü
Yugoslavya menfaatlerinin bunu
icap ettirdi�ini” ba��ra ba��ra söy-
letmi�ler.
Mehmed Ard�c�, hem Yücel
Te�kilat� kurucular�ndan hem de
birçok üyesinden tek tek bahseder.
Çal��t�klar� yerler, aileleri, e�leri
hakk�nda bilgiler de verir. Hapis
y�llar�ndan sonra da Türkiye’ye göç
edenlerin orada hangi �ehre yerle�-
tikleri ne gibi i� yapt�klar�n� da
yazar. Yazar hapishane y�llar�n�
anlat�rken orada tan��t�klar� ile ara-
s�nda geçen muhabbetleri de akta-
r�r. �nsan kitab� okurken roman
okuyormu� hissine kap�lsa da bütün
bunlar�n hepsi gerçek oldu�unu
sezdi�i vakit de içini bir ufunet
kapl�yor. Hatta idam edilenlerden
hukukçu Nazmi Ömer’in, e�i Hacer
Han�m tesettürlü oldu�undan baz�
meslekta�lar� ile aralar�nda sert ten-
kitlere maruz kald��� da geçiyor.
E�inin ba��n� açmas�n� ve e�lence-
lere kat�larak dans etmesi için teh-
ditlerle kar��la�an Nazmi Ömer hiç-
bir zaman bu gibi tehditlere boyun
e�medi diyor. Özellikle 27 �ubat
gününe bak�yorum kitapta, dört
ki�inin idam edildi�i gece.
Hapishanede bütün gece Kur’an
okuyup dua etmi�ler, geride kalan-
lar tekbirler getirerek u�urlam��.
Sabah erkenden bir te�men gelmi�,
“O dört haini Lepensa Deresine
sulanmaya götürdüler” demi� kah-
kaha atarak. Krayina ismindeki gar-
diyan gelince de “Arkada�lar�n�za
ne oldu dersiniz beyler?” diye sor-
mu�. Devam�nda eklemi� “Sa�
b�rakt���m�z müddetçe hep böyle
susman�z laz�m. Yoksa boyunuz bir
kar�� eksilir, iyi duyun.”
Dü�ünüyorum da uzun y�llar süren
bu suskunluk, bu sessizlik bu yüz-
den miydi yoksa? Yaln�zl�k ve
çaresizlik, uzakl�k, buradaki her
bask�ya boyun e�i�imiz. Rumeli bu
muydu yoksa birkaç hüzünlü hikâ-
yesi olan ama hareketli söylenen
türküleri gibi miydi? �çindeki ac�y�
gizlemek için mi yüzüne tebessüm
kondurur buradakiler? Gardiyanlar
dipçiklerle kap�lara vuruyor ve
küfür ediyorlarm��. O da kâr etme-
yince içeri giriyorlar. Ard�c� o an�
�öyle anlat�yor: “Tamam diyorum,
dipçik ve süngü geliyor. Kol kola
giriyoruz oturdu�umuz yerden g�rt-
la��m�z patlarcas�na Rahman
Suresini okuyoruz. Hayret �u ana
kadar vuran olmad� henüz.
Gözlerimi açt���mda hepsinin bize
bakt���n� görüyorum.” 15 Mart’ta
hepsini bir emirle �drisova hapisha-
nesine götürürken Ard�c�’n�n yan�-
na bir gardiyan yana��yor. Dikkatli
olmalar�n� söylüyor, asl�nda Rum
olan gardiyan Türkçe konu�uyor ve
ilave ediyor: “Çocuklu�um sizlerin
aras�nda geçti, Trabzon’da do�-
dum. M�s�r ekme�i hâlâ kursa��m-
da. Kopar�ld�k o yerlerden
Mehmed, kopar�ld�k sizlerden. Bir
Remziye anne vard�, kom�umuz,
tüm çocuklar� toplard� bize Kur’an
okurdu, hani o topluca Kur’an oku-
man�z vard� ya, toplu isyandan sizi
ipe götürebilirdi, ama kap�dan din-
ledim, mahalleme çocuklu�uma
gittim, Remziye anaya bir yerlere
gittim, dilim varmad�, “susturun”
emri veremedim. Bakma öyle be
Mehmed… Git haydi… Ekmek
hakk� için, tuz hakk� için ç�k d��a-
r�…”

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır…

Leyla �erif EM�N

ÜSKÜP’TE 
4 TÜRK

Alt�nda� Belediyesi 
Bosna Büyükelçisi’ni a��rlad�

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Altındağ Belediye
Başkanı Veysel
Tiryaki, Bosna-

Hersek'in Ankara
Büyükelçisi Bakir Sadoviç'i
ağırladı. Ankara'da kısa bir
süre önce görev yapmaya
başlayan Bosna-Hersek'in
Ankara Büyükelçisi Sadoviç,
Bosna ve Türk halklarının
daimi kardeşliğine vurgu
yapmak ve tanışmak amacıy-
la Altındağ Belediye Başkanı
Tiryaki'yi ziyaret etti.
Sadoviç, iki ülke arasındaki
gönül bağının her zaman
daim olacağını vurguladı.
Altındağ Belediyesi’nin
Bosna-Hersek'e yaptığı yatı-
rımlar için teşekkürlerini ile-

ten Sadoviç, uzatılan yardım
eli ve verilen desteğin kendi-
leri için çok değerli olduğu-
nu ifade etti. Bosna ve Türk
halklarının asırlar boyu
süren kardeşliğinin gelecekte
daha da güçlenerek devam
edeceğini belirten Sadoviç,
Altındağ ile yapılan işbirliği-
nin artarak devam etmesini
temenni etti.
www.haberler.com’a göre;
Bosna-Hersek halkı ile kar-
deşliğin daim olacağını dile
getiren Başkan Tiryaki ise
ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Büyükelçi
Sadoviç'e "Ankara'ya hoşgel-
diniz" diyen Tiryaki, görüş-
mede hem Altındağ hakkın-
da hem de Bosna Hersek'in
Visoko kenti ile sürdürdükle-
ri kardeşlik ilişkileri hakkın-
da bilgi verdi.

ARDİNO VE BANSKO’DAN
Nilüfer Belediyesi’ne ziyaret
Nilüfer Belediye Ba�kan� Mustafa Bozbey'i ziyaret eden Ardino Belediye

Ba�kan� Resmi Murad, desteklerinden dolay� te�ekkür etti. Bansko
Belediye Ba�kan� Georgi Ivankov Ikonomov da Nilüfer'e övgüler ya�d�rd�

BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Nilüfer Belediyesi'nin
ilk kardeş şehri olan
Bulgaristan'ın Ardino

Belediye Başkanı Resmi
Murad ile Bansko Belediye
Başkanı Georgi Ivankov
Ikonomov, Mustafa Bozbey'i
makamında ziyaret etti.
Başkan Mustafa Bozbey ziya-
retten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, Ardino ile yıl-
lardır samimi ilişkiler içeri-
sinde olduklarını belirtti.
Ortak çalışmalar ve ziyaretle-
rin kardeşlik ilişkilerine
olumlu katkı yaptığını ifade
eden Başkan Bozbey, "Ardino
ile 1995'ten bu yana dostluğu-
muz çok kuvvetlendi. Bizler
hem iyi uygulamaları paylaşı-
yoruz, hem de destek oluyo-
ruz. Nilüfer'in ismi orada bir
parkta var olması son derece
anlamlı. Bu yıl olacağımız
destekle o parkı daha farklı
hale getireceğiz. Bu ilişkileri-
miz daha kuvvetli şekilde
devam edecektir. Bu yıl yapı-

lacak olan Uluslararası Spor
Şenlikleri'nde de sizleri ara-
mızda görmekten dolayı onur
duyarız" dedi. www.haber-
ler.com’a göre: Ardino
Belediye Başkanı Resmi
Murad da misafirperverliğin-
den dolayı Başkan Bozbey'e
teşekkür ederek, "Geleneksel
Eğridereliler gecesi için
Bursa'ya geldik. Nilüfer'de

sizlerle olmaktan dolayı çok
mutluyuz. İki kurumun ilk
kardeş şehirleriyiz. Sizlerin
bu kardeşlikte çok emeğiniz
var. Ardino'da yapılacak olan
çalışmayla Nilüfer'in adı
daha farklı hale gelecek.
Parkımızda yapılacak reviz-
yon ve ek hizmetler bölgeye
renk katacak. Desteğiniz için
ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Bansko Belediye Başkanı
Georgi Ivankov Ikonomov da
Nilüfer'in kendisini çok etki-
lediğini kaydederek, "Nilüfer
beklentilerimin üzerinde bir
şehir. Modern ve Avrupa aya-
rında bir şehir gördüm.
Bansko gibi tarih ve şehir iç
içe. Burada olmaktan dolayı
çok mutlu oldum" diye
konuştu.

Romen Büyükelçi’den 
�ZM�R’E ÖVGÜ

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, 2015 yılından

beri kentte görev yapan
Romanya İzmir
Başkonsolosu Miora Stefan
ile İsviçre’nin İstanbul
Başkonsolosu Nathalie
Marti’yi makamında ağır-
ladı. İzmir’de oturan ve
kentin gelişip güzelleştiği-
ni yakından gördüğünü
belirten Romen
Başkonsolos Stefan, “Her
gün evimden konsolosluk
binasına gidip geldiğimde,
yeni bir değişimle karşıla-

şıyorum. İzmir o kadar
güzel bir şehir ve
Türkiye’nin diğer kentle-
rinden o kadar farklı ki,
her defasında ‘iyi ki
İzmir’de görev yapıyorum’
diyorum” şeklinde konuş-
tu. İsviçre’nin İstanbul
Başkonsolosu Nathalie
Marti ise İzmir’e ikinci kez
gelmenin mutluluğunu
yaşadığını ve kenti çok
sevdiğini dile getirdi.
Marti, ziyaret anısı olarak
Saat Kulesi’nin gümüş
maketini takdim eden
Başkan Aziz Kocaoğlu’na,
ülkesinin geleneksel ürün-
lerinden “İsviçre çakısı”
armağan etti. 

Bornova Belediyesi Hocalı Katliamı’nı andı
H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir, Bornova Belediyesi,
Hocalı Katliamı’nın 26’ıncı
yılında Karacaoğlan

Mahallesi’ndeki Azerbaycan
Dostluk Parkı’nda bulunan
Hocalı Anıtı’nda anma töreni
düzenledi. Azerbaycan ve
Türkiye’nin birliğinin önemine
vurgu yapılan törende, katledi-
lenlerin anısına dua okunurken
vatandaşlar Hocalı Anıtı’na
karanfil bıraktı. Törene
Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila’nın yanısıra
Azerbaycan Milletvekilleri
Ganire Paşayeva ve Azerbaycan
Diaspora Bakan Yardımcısı
Valer Hacıyeva da katıldı.
Türkiye ve Azerbaycan halkla-
rının kardeşliğini pekiştirmek
için Karacaoğlan Mahallesi’nde
iki yıl önce hizmete açılan
Azerbaycan Dostluk Parkı’nda,

Bornova Belediyesi’nin öncülü-
ğünde, Hocalı Katliamı’nın
26’ıncı yılında anma töreni
düzenlendi. Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila’nın yanısı-
ra Azerbaycan Dernekleri
Federasyonu Genel Başkanı
Bilal Dündar, Azerbaycan
Milletvekilleri Ganire Paşayeva
ve Sona Aliyeva, Azerbaycan
Diaspora Bakan Yardımcısı
Valer Hacıyeva, İzmir Iğdırlılar
Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Gürsel Özdemir, İzmir
Azerbaycan Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı
Mülazım Pasha, meclis üyeleri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıl-
dı. Hocalı’da yaşananların soy-
kırım olduğuna vurgu yapılan
törende, 26 yıl önce bu acı olay-
da yaşamını yitirenler anısına
dualar okundu. Törenin sonun-
da vatandaşlar Hocalı Şehitleri
Anıtı’na karanfil bıraktı.
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DO�RU YOLUN 
SES�

Do�du�umuz ilk günlerimizde, kula-
��m�za ilk f�s�ldanan ses, Ezan se-
siydi. Biz bu sesle büyüdük.

Kulaklar�m�z hep bu sesin arzusunda, bu
sesi her daim duymak istiyor. Müslümanla-
r�n d���nda baz� gayri Müslimlerin de etki-
lendi�i bu ses, insan� rahatlatan, insan�
gerçek huzura ve mutlulu�a kavu�turan ses-
tir. Peki Ezân-� Muhammedî �slamiyet’e
nas�l girdi diye hiç dü�ündük mü? �slami-
yet’e namaz Mekke döneminin dokuzuncu
y�l�nda farz k�l�nd��� halde, Müslüman top-
luluklar� namazlar�n� ezans�z k�l�yordu,
çünkü Mekke’de �slamiyet zay�ft�; orada
güçlü olan, toplumda hatta Allah’�n evi Kâ-
be’de egemen olan mü�rik düzeniydi. Bu
yüzden Müslümanlar kendi yönetimlerinde
olmayan ve güçsüz olduklar� bir yerde
aç�kça ezan okumakla yükümlü tutulma-
m��lard�. Medine’ye hicretinin birinci y�-
l�nda birbirlerini “es-salâh es-salâh (namaza
namaza)” veya “es-salâtü câmlatün (namaz
toplay�c�d�r, namaz için toplan�n)” �eklinde
namaza davet ederlerdi. Lakin bu �ekildeki
bir ça�r� yeterli olmuyor, uzakta oturanlar
bu sesi duymad�klar� için namaza yeti�emi-
yorlar ve bu yüzden de �slâm Cemaatinin
bir araya gelip bu konuyu birbirleriyle isti-
�are etmek zorunluklar�nda kald�lar. Oturup
bir araya topland�klar�nda sahabiler, efendi-
mize tekliflerde bulundular. “Çan sesi
olsun, ya Resulallah.” diyenlere: “Olmaz, o
H�ristiyanlar�n adetidir.” dedi efendimiz,
sonra boru sesi denildi, ama bu Yahudilerin
adeti oldu�u için kabullenmedi, bayrak dik-
mek denildi, o da do�ru görülmedi. Bunla-
r�n hiç biri kabullenmeden o gün
topland�klar� yerden üzüntü ile ayr�ld�lar.

R�VAYETLER MUHTEL�F

Baz� rivayetlere göre toplant�dan sonra Ab-
dullah b. Zeyd de di�er sahâbiler gibi üzün-
tüyle evine döndü ve yatt�. Abdullâh �öyle
anlat�r: “Ben de üzüntülü olarak yatm��t�m.
Uyku ile uyan�kl�k aras�nda iken üzerinde
ye�il elbisesi olan biri yan�ma geldi, bir du-
vâr�n üzerinde durdu. Elinde bir çan vard�.
Aram�zda �u konu�ma geçti: – Onu bana
satar m�s�n? – Onu ne yapacaks�n? –
Namaz için çalar�z. – Ben sana bu konuyla
ilgili daha hay�rl� bir �ey versem olmaz m�?
– Olur, dedim. Hemen k�bleye kar�� durdu
ve Ezan� okumaya ba�lad�. Sabah oldu-
�unda Abdullâh b. Zeyd hemen efendimi-
zin yan�na ko�tu gördü�ü bu rüyay� anlatt�.
Di�er sahabiler de buna benzer rüyalar gör-
düklerini anlatt�klar�nda Efendimiz “Bilâl-i
Habe�i’ye söyleyin güzel ve gür sesiyle
Medine’nin en yüksek yerinde Ezan� oku-
sun” emrini verdi. Kula��m�za huzur ile
ko�an, yüre�imizin gönlünü açan bu ses,
öyle bir sestir ki bizi kurtulu�a ça��r�yor.
Bizi azaplardan koruyan kurtulu�, ate� �id-
detinden uzakla�mam�za vesile olan kurtu-
lu�, bizi do�ru yola ula�t�ran kurtulu� bu
seste gizlidir. Ezan sesi do�u�umuzdan bu
yana bizi yaln�z b�rakmayan sestir ve bizi
gün dilimi içinde be� defa kurtulu�a davet
ediyor. Peygamber efendimizin, Bilâl-i Ha-
be�i’ ye ezan� okutmas�ndan bu yana gelen
bu sese sayg� duymam�z ve okundu�unda
sakince dinlememiz gerekmektedir. Günde
be� defa “ Haydi kurtulu�a” diye ça��ran bir
ses varken, sorgu gününde hiçbirimiz “
Benim haberim yoktu” diyemeyiz.

Prof. Dr. Ata ATUN

TÜRK�YE RUMLARIN
ASIRLIK OYUNUNU

FENA BOZDU
ADANALI BOŞNAKLAR’DAN
‘Bağımsızlık Günü’ kutlaması

ADANA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Adana Bosna Kardeşlik Yar-
dımlaşma ve Kültür Der-
neği Başkanı Kasım Gül,

Bosna Hersek'in Bağmsızlığı'nın
26. Yıldönümü nedeniyle basın
açıklaması yaptı. Gül, eski Yugos-
lavya'nın parçalanmasıyla birlikte
Slovenya ve Hırvatistan'ın ardın-
dan merhum Aliya İzzetbegoviç
ve arkadaşlarınını önderliğinde
düzenlenen referandumla 1 Mart
1992 yılında bağımsızlığını ilan
eden Bosna-Hersek'in, acı bir be-
delle ödediği "onurlu gününün"
26. yılı olduğunu belirtti.
www.haberler.com’a göre; açıkla-
masında, "Yugoslavya'yı oluştu-
ran 6 federal cumhuriyetten biri
olan Bosna-Hersek, 1991 yılında
Slovenya'nın, ardından Hırvatis-
tan'ın bağımsızlığını ilan etme-
siyle birlikte, ya "büyük
Sırbistan"ın bir parçası, ya da "ağır
bir bedelle ödeyeceği" bağımsız
bir devlet olma yolunda karar ve-
recekti" ifadelerini kullanan Gül,
şunları kaydetti: "Bilge Kral mer-

hum Aliya İzzetbegoviç ve arka-
daşlarının önderliğinde bir araya
gelen Bosnalılar, onurlu bir gele-
cek konusunda referandum kararı
aldı. Bosnalı Sırpların boykot et-
tiği referandum, 29 Şubat-1 Mart
1992 tarihleri arasında düzen-
lendi. Ülkede yaşayan nüfusun
yüzde 64'ünün desteklediği refe-
randumla "bağımsızlığa" evet
diyen Bosna-Hersek halkına karşı,
Sırpların cevabı saldırı ve savun-
masız sivillere karşı katliamlar iş-

lemek oldu. Avrupa'nın o dönem
en büyük 4'üncü ordusu olan ve
tamamına yakını Sırplardan olu-
şan Yugoslav birlikleri, Bosna-
Hersek'in kentlerini kuşatma
altına alarak, sivil halka karşı sal-
dırı başlattı.Yugoslav birliklerinin
silahlandırdığı Bosnalı Sırplar da
ülkede etnik temizliğe başladı, ku-
rulan toplama kamplarında Boş-
naklara yönelik işkence ve
katliamlara, kadınlara yönelik de
sistematik tecavüzlere giriştiler."

Ba�ta Yunanistan olmak üzere 1821
y�l�ndan ba�layarak tüm Helenler,
Avrupa Devletlerini ve Anglo-Sak-

son birli�ini arkalar�na alarak hem devlet
kurdular hem de bir tek mermi atmadan,
Ege’deki adalar�n da dahil oldu�u toprakla-
r�n� Mors yar�madas�ndan ba�lamak üzere
kuzeyde Meriç nehrine kadar büyüttüler. 
Toprak büyütmek, daha do�rusu gasp
etmek için her atacaklar� ad�mdan evvel
hem Avrupa devletlerinin arkas�na sakland�-
lar, hem de 1821 Mora �syan�ndan ba�lamak
üzere Tesalya’da,  Girit’te ve K�br�s’ta yap-
t�klar� gibi Türkleri canice bo�azlad�ktan
sonra bir de üstünden ç�karak “Türkler bizi
kesti, k�y�ma u�rad�k” yalanlar� ile mazlum
rolüne bürünerek dostlar�ndan yard�m ve
destek istediler. Ba�ard�lar da…  Yunanl�la-
r�n politik yalanc�l�klar�n�, düzenbazl�kla-
r�n�, Bizans oyunlar�n� ve tüm bunlar�n
arkas�ndan elde ettikleri kazan�mlar� takdir
etmek gerekir. Gerçekten de yaygarada,
mazlum rolüne bürünmekte ve Avrupal�lar
ile Anglo-Saksonlar� kand�rmakta son de-
rece ba�ar�l�lar. Onlar�n da bile bile kand���
kesin.

ÜÇÜNCÜ DEN�Z HUKUKU

1982 Üçüncü Deniz Hukukundan sonra
Rumlar�n ilan etti�i MEB ne denli geçerli
ise 1958 Birinci Deniz Hukuku ile 1960
�kinci Deniz Hukuku Konferans� sonras�nda
Türkiye’nin Do�u Akdeniz’de ilan etti�i
Münhas�r Ekonomik Bölgesi (MEB) o
kadar geçerli. �lan edilen MEB’lerin baz�
yerleri üst üste geliyor ve birbirleri ile çak�-
��yor. Rumlar ve aram�zdaki Rum hayran-
lar�, Türkiye’nin haklar�n� görmezlikten
gelerek, televizyonlara ç�k�p utanmadan s�-
k�lmadan “Türkiye MEB’ini ilan etti ama
kom�u devletlerle kar��l�kl� imzala�mad�, bu
nedenle de Türkiye’nin MEB’i geçersizdir”
gibi tek yanl� ve saçma iddialarda bulunu-
yorlar. Oysa ayn� iddialar Rumlar içinde ge-
çerli ama bunu a��zlar�na alm�yorlar.
Rumlar�n, ilan ettikleri MEB’leri ile ilgili
olarak sadece �srail ve M�s�r ile anla�mas�
var. Geçerli olabilmesi için tüm kom�u ül-
kelerle anla�ma imzalamas� gerekmekte.
Gerçekte Cumhurba�kan� Mursi, bir evvelki
Cumhurba�kan� Hüsnü Mübarek’in o�ulla-
r�n�n M�s�r’dan kaç�rd�klar� paralar�n K�br�s
Rum bankalar�nda aklanmas� kar��l���nda
kar��l�kl� imzalanan MEB anla�mas�n�
“Rumlar haklar�m�z� gasp etti” diyerek iptal
etmi�ti ama �imdiki Cumhurba�kan� Gene-
ral Sisi, “Dü�man�m� dü�man� dostumdur”
felsefesi ile M�s�r halk�n�n haklar�n�n göz
göre göre yenmesi pahas�na, Hüsnü Müba-
rek döneminde imzalanan MEB anla�mas�n�
tekrar yürürlü�e koydu. 
O nedenle de Rum taraf�n�n ilan etti�i MEB,
Türkiye dahil olmak üzere, Suriye, Lübnan,
�srail ve M�s�r taraf�ndan imzalanmad���
müddetçe geçerli de�il. Öte yandan; Rumla-
r�n, K�br�s adas�n�n tek hakimi olduklar�n�
ispatlamak amac� ile hem KKTC’nin hem
de Türkiye’nin MEB’i içerisinde yer alan 3.
Parselde do�algaz aranmas� için ENI �irke-
tine izin satmas�, gerçekte Avrupa Devlet-
leri ile Türkiye ile kar�� kar��ya getirip,
eskiden oldu�u gibi mermi atmadan bu de-
nizlerde hükümranl���n� ilan etmek ve sür-
dürmek hedefliydi. 

POL�T�K VE STRATEJ�K
HATA

Ne var ki, Rumlar ve Yunanl�lar bu sefer
politik ve stratejik bir hata yapt�lar.  Avrupa
Devletlerini eskiden arkalar�n� dayad�klar�
gibi güçlü, Türkiye’nin de art�k bölgenin li-
deri ve oyun kurucusu oldu�unu göz ard�
edip hala daha eskiden oldu�u gibi güçsüz
ve “vur ensesine al lokmas�n� a�z�ndan” bir
ülke varsayd�lar ve ona göre strateji belirle-
diler.  K�br�s konusundaki konjonktür ani-
den de�i�ti bu olay nedeniyle. Bugüne
de�in, “K�br�sl� Türklerin do�algazdan olu-
�an haklar�n�, çözüm olduktan sonra verece-
�iz” diyen Rumlar, BM Genel Sekreterinin
“K�br�sl� Türklerin de do�algaz üzerinde
haklar� var” aç�klamas� bütün siyasi strateji-
lerini yerle bir etti.  Rumlara as�l darbeyi ise
Türkiye vurdu.  
9 �ubat’ta �talyan �irketine ait Saipem
12000 adl� sondaj platformunun KKTC’nin
Gazima�usa aç�klar�ndaki 3. parsele sondaj
için gelmesi ve bölgedeki Türk sava� gemi-
leri taraf�ndan engellenmesi sonras�nda ENI
�irketi yetkililerinin Türkiye’ye görü�me
yapmak için ba�vurmalar�, Türkiye D��i�le-
rinin politik manevras� sayesinde Rumlar�n
aleyhine bir geli�meye dönü�tü. Türkiye
D��i�leri’nin ENI yetkililerine “Bizimle
de�il, KKTC ile görü�ün” telkininden sonra
KKTC D��i�leri Kudret Özersay ile ENI
yetkililerin görü�mesi ve bir mutabakat sa�-
lanmas�, 21 Aral�k 1963 günü ba�layan
Rumlar�n adan�n tek hakimi olduklar� varsa-
y�m�n� fena h�rpalad�. Bu geli�me
KKTC’nin devlet olarak varl��� ve K�br�s
adas� üzerindeki K�br�sl� Türklerin haklar�
aç�s�ndan çok önemli zira bundan böyle
Türkiye ile KKTC’nin MEB’leri ile örtü�en
parsellerde hiçbir petrol �irketi arama ve
sondaj yapmak giri�iminde bulunamayacak.
Müzakereler de KKTC’nin istedi�i �artlar
olu�mad�kça da ba�layamayacak.  

Adana Bosna Karde�lik Yard�mla�ma ve Kültür
Derne�i Ba�kan� Kas�m Gül, "Ba��ms�zl���n a��r 
bedellerini hiçbir zaman unutmayaca��z" dedi

BOZEN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’da yaşayan
Batı Trakya Türk top-
lumu Avrupa’daki azın-

lıklar ve özerk bölgeler konulu
belgesel nitelikli tiyatro proje-
sinde yer aldı. Avrupa Parla-
mentosu’nun himayesinde
İtalya’nın Güney Tirol Özerk
Bölgesi’ndeki Almanca dilinde
faaliyet gösteren en büyük ti-
yatro olan Bozen/Bolzano Birle-
şik Sahneleri tarafından
yürütülen “Biz. Bugün! Yarın!
Avrupa. Avrupa Bağlamında
Azınlıklar ve Otonomiler”

isimli proje kapsamında tiyatro
oyununun galası Bozen/Bol-
zano Şehir Tiyatrosu’nda ya-
pıldı. Gala oyununda proje için
seçilen Avrupa’daki on azınlık-
tan biri olan Batı Trakya Türk-
lerinden Gündem Gazetesi
Sahibi ve Genel Yayın Yönet-
meni Hülya Emin de 10 dakika
sahnede kalarak ana dili Türk-
çe’de Batı Trakya Türk toplu-
munu ve bir azınlık toplumu
mensubu olarak özel hikayesini
canlı olarak seyircilere anlattı.
Gala oyunundan önce Avrupa
Batı Trakya Türk Federasyo-
nu’nun (ABTTF) aracılık etmesi
ve organizasyonel desteği ile ti-

yatro oyunun yönetmeni, yazarı
ve bir kameramandan oluşan üç
kişilik ekip 23-26 Ocak 2018 ta-
rihlerinde Batı Trakya’yı ziyaret
etti. Proje ekibi, ABTTF’nin zi-
yaret öncesinde kendilerine
ilettiği isimler olan Batı Trakya
Türk toplumuna mensup deği-
şik yaş ve meslek grubundan
Hülya Emin, Şükran Raif, Ha-
lime Pencal ve Adnan Abdullah
ile ayrı ayrı röportaj yaptı. Bu
röportajlar daha sonra proje
ekibi tarafından Avrupa’daki
diğer azınlık temsilcileri ile ya-
pılan röportajlar ile birleştirile-
rek belgesel film haline
getirildi ve yayımlandı.

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Balkan Dernekleri
Federasyonu temsilci-
leri İzmir Gazeteciler

Cemiyeti (İGC) Başkanı
Misket Dikmen'i maka-
mında ziyaret etti.  İzmir
Balkan Dernekleri Federas-
yonu Basından Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Tay, İzmir Avrasya
Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Baş-
kanı Mehmet Serbest, Gül-
tepe Makedonya
Göçmenleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği Başkanı

Birol Özkardeşler, İzmir
Rumeli Kadınları Derneği
Başkanı Gülay Şengül, Me-
nemen Balkan ve Rumeli
Kültür Dayanışma Derneği
Başkanı Murat Özgü-
venç'in katıldığı ziyarette
İGC Genel Sekreteri Kenan
Çimen ve İGC Genel Se-
kreter Yardımcısı Sadık
Pala da yer aldı. Federas-
yonun 17 dernekten oluş-
tuğunu anlatan Gültepe
Makedonya Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Der-
neği Başkanı Birol Özkar-
deşler, Balkanlar ile İzmir
arasında köprü görevi gör-
mek istediklerini, bunun
için çalıştıklarını söyledi.

�zmir Balkan Dernekleri
Federasyonu'ndan

�GC'ye ziyaret

H.MERKEZ�
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Bulgaristan’ın ilk
izsiz troid ameli-
yatı, Ege Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi Genel
Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Özer Makay yönetimin-
deki cerrahi ekibi, tarafın-
dan gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz ay Gürcis-
tan’da  da aynı başarıya
imza atan Ege Üniversi-
tesi ekibi uluslararası ba-
şarılarına bir yenisini
daha ekledi. Ameliyatı
gerçekleştiren ekibi ziya-
ret eden EÜ Rektörü
Prof. Dr. Necdet Budak,
Ege Üniversitesinin böl-

genin en önemli sağlık
merkezleri arasında yer
aldığını ifade ederek ‘‘
Öğretim üyelerimizin
uluslararası başarıları bu
durumun en güzel kanıtı.
Ülkemizin her bölgesin-
den vatandaşımıza şifa
dağıtan öğretim üyeleri-
miz bilimsel olarak da
önemli başarılara imza
atıyorlar. Doç. Dr. Özer
Makay başkanlığındaki
ekibimiz bu kez de bir
başka komşu ülkede ilk
izsiz troid ameliyatını
gerçekleştirdi Üniversite-
mizin ve ülkemizin göğ-
sünü kabartan
cerrahlarımızı bu başarı-
larından dolayı kutluyo-
rum’’ şeklinde konuştu

EGE TIP'TAN 
Bulgaristan çıkarması

EGE TIP'TAN 
Bulgaristan çıkarması

EGE TIP'TAN 
Bulgaristan çıkarması

EGE TIP'TAN 
Bulgaristan çıkarması

Avrupa’daki az�nl�klar tiyatro projesinde
BATI TRAKYA TÜRKLER� TANITILDI
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Yapılan referandumla eski Yugos-
lavya'dan ayrılarak bağımsız bir
devlet olan Bosna Hersek,  Ba-

ğımsızlık Günü'nü kutluyor. 1991'de
bağımsızlığını kazanan Hırvatistan'da
Hırvat güçleri ile Yugoslav askerleri
arasında devam eden çatışmalar, Bosna
Hersek'e de sıçradı. Sırpların kontrolün-
deki Yugoslav ordusu, o dönemdeki
nüfusunun büyük çoğunluğunu Hır-
vatların oluşturduğu Ravno köyüne
saldırdı. Bosna Hersek'teki savaş da bu
saldırı ile gayri resmi olarak başladı.
Yugoslavya'nın parçalanmasını fırsat
bilen Bosnalı Hırvat ve Sırplar da Bosna
Hersek topraklarını kendi aralarında
paylaşmaktan geri kalmadı. Hırvatlar
18 Kasım 1991'de Hersek-Bosna Hırvat
Cumhuriyeti'ni, Sırplar ise 9 Ocak
1992'de Sırp Cumhuriyeti'ni ilan etti.

REFERANDUM KARARI

Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlık-
larını ilan etmesinin ardından Bosna
Hersek'te de bağımsız bir devlet olabil-
mek adına referandum kararı alındı.
O dönemde Bosnalı Sırpların lideri olan
Radovan Karadzic öncülüğündeki Sırp-
lar, bağımsızlık referandumu kati bir
dille reddetti. Bosna Hersek içindeki
Sırp nüfusun büyük çoğunluğunun
boykot ettiği referanduma halkın yüzde
64,31'i katıldı. Katılanların yüzde
99,44'ü bağımsızlık için "evet" oyu kul-
landı. Sırpların tehdit ve engellemele-
rine rağmen yapılan referandumun
sonucu, 6 Mart 1992 tarihinde açıklandı.
Bosna Hersek, 22 Mayıs 1992'de BM
üyeliğine kabul edildi.
Bosna Hersek, referandum sonucuna
göre bağımsız bir devlet oldu ancak ba-
ğımsızlığın bedelini 3,5 yıl süren ve yüz
binlerce kişinin hayatını kaybettiği kanlı
bir savaşla ödemek zorunda kaldı.

SAVAŞ BAŞLADI

Bağımsızlığın ilanının ardından, Sırpla-
rın kontrolündeki Yugoslav ordusunun
ve istihbarat birimlerinin silahlandırdığı
Bosnalı Sırplar, Müslüman Boşnaklara
yönelik etnik temizlik başlattı. Boşnak-
lar, kuzeyde ve doğuda Sırplara, gü-
neyde ve batıda da Hırvatlara karşı
ülkenin bütünlüğünü korumak için sa-
vaştı.
Ülke genelinde kurulan yüzlerce top-
lama kampında esir tutulan Boşnaklar,
işkencelere maruz kaldı, tecavüze uğ-
radı ve katledildi. Avrupa'nın orta ye-
rinde, uluslararası toplumun
duyarsızlığında, 3,5 yıl süren ve çok sa-
yıda katliam, soykırım, insanlık suçları-
nın işlendiği bir savaş yaşandı. Savaş,
1995 yılında imzalanan Dayton Barış
Antlaşması ile sona erdi. Yüz binlerce
kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca
kişinin evini, vatanını terk etmek zo-
runda kaldığı savaşta, on binlerce ka-
dına tecavüz edildi. Ratko Mladic
komutasındaki Sırp askerlerin 11 Tem-
muz 1995'te ülkenin doğusundaki Sreb-
renitsa şehrini ele geçirmesinin
ardından sadece birkaç gün içinde 8
binden fazla Boşnak erkek katledildi.
Prijedor, Foça, Zvornik, Vişegrad gibi
birçok şehirde yapılan etnik temizlik so-
nucu neredeyse hiç Boşnak bırakılmadı.
Kimi göç etmek zorunda kaldı, kimi öl-
dürüldü.

DAYTON İLE GELEN 
KARMAŞIK YAPI

Bosna Hersek'teki kanlı savaş, ABD'nin
Ohio eyaletindeki Dayton Hava Üs-
sü'nde 21 Kasım 1995'te Dayton Barış
Antlaşması'nın imzalanmasıyla sona
erdi. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaş-
kanı Aliya İzetbegoviç, dönemin Sırbis-
tan Devlet Başkanı Slobodan Milosevic
ve Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo
Tudjman antlaşmayı imzaladı. Silahları
susturan Dayton, ülkeye karmaşık bir
siyasi yapı getirdi. Dayton çerçevesinde
belirlenen "yeni" Bosna Hersek'in ana-
yasasında, 3,5 yıl boyunca birbiriyle sa-

vaşan Sırp, Boşnak ve Hırvatlar "ku-
rucu halklar" olarak belirlendi. Söz ko-
nusu "üç başlılık", Bosna Hersek'i
dünyanın en karmaşık siyasi yapıya
sahip ülkelerinden biri yaptı. Özellikle
dış politikada "uzlaşma" ile karar alın-
dığından, birçok anlamda Bosna Her-
sek'in ilerleyişi içeriden durdurulmuş
oldu.Ülke aynı zamanda, Bosna Hersek
Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuri-
yeti (RS) entiteleri ile özerk bir yapıya
sahip Brcko Bölgesi'ne ayrıldı. FBIH de
kendi içinde 10 kantona bölündü. Her
kantonun, entitenin ve ülkenin ayrı
birer hükümeti olduğu göz önüne alın-
dığında Bosna Hersek'te 13 başbakanın
olduğunu söylemek dahi durumun kar-
maşıklığını anlatmaya yetiyor. Devletin
en üst mercisi olan Devlet Başkanlığı
Konseyi de Boşnak, Sırp ve Hırvat
olmak üzere üç üye tarafından yönetili-
yor. Bosna Hersek aynı zamanda devlet
başkanını görevden alma yetkisi dahi
bulunan yabancı bir Yüksek Temsilci'nin
de görev yaptığı bir ülke.
Dayton Barış Antlaşması silahlı mücade-
leyi sona erdirdi ancak halk antlaşmanın
getirdiği karmaşık yapıdan kaynaklı so-
runlarla mücadeleye devam ediyor.Ger-
ginliklerin, anlaşmazlıkların sürdüğü
ülkede Bağımsızlık Günü, FBIH entite-
sinde milli bayram olarak kutlanırken
RS entitesinde yılın herhangi bir günü
muamelesi görüyor. Sırplar 9 Ocak'ı
"anayasaya aykırı" olmasına rağmen RS
Günü olarak kutluyor.

Nazlı Gaye ALPASLAN

SGK PR�M 
ALACAKLARINDA 
ZAMANA�IMI VE 

GÖREVL� MERC�� -1-

Bilindi�i gibi, zamana��m� belirli bir
sürenin geçmesi ile  bir hakk�n ka-
zan�lmas�na, kaybedilmesine veya

bir yükten kurtulmaya neden olan  süredir.
Zamana��m� bir hakk� sona erdirmez ancak
dava edilebilmesini engellemektedir. SGK
primlerinde zamana��m�n� düzenleyen
mevzuat hükümlerini k�saca incelersek;
Borçlar Kanunu’nun 125.
maddesinde, “Bu Kanun’da ba�ka suretle
hüküm mevcut olmad��� takdirde, her dava
on senelik müruru zamana tabidir. 128.
maddesinde de, müruru zaman alaca��n
muaccel oldu�u zamandan ba�lar, alaca��n
muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi ise
müruru zaman bu haberin verilebilece�i
günden itibaren cereyan eder” �eklinde dü-
zenlenmi�tir. 6183 say�l� Yasa’n�n 102.
maddesinde, “Amme alaca��, vadesinin
rastlad��� takvimi y�l�n� takip eden takvim
y�l� ba��ndan itibaren 5 y�l içinde tahsil
edilmezse zamana��m�na u�rar. Para ceza-
lar�na ait hususi kanunlar�ndaki zamana-
��m� hükümleri mahfuzdur.
Zamana��m�ndan sonra mükellefin r�zaen
yapaca�� ödemeler kabul olunur.” �eklinde
düzenlenmi�tir. 5510 say�l� kanuna göre,
süresinde ödenmeyen prim alacaklar� için
kurum gecikme zamm� ve gecikme cezas�
uygulanmaktad�r.    �dari para cezalar� on
y�ll�k zamana��m� süresine tabidir. Zama-
na��m� süresi, fiilin i�lendi�i tarihten itiba-
ren ba�lar. 
Kurumca zamana��m�, süre geçmesi sure-
tiyle kurumun prim, rücu ve di�er alaca��-
n�n  kalkmas�d�r.   Zamana��m�i bu
kapsamda bir müracaat olup olmad���na
bak�lmaks�z�n hüküm ifade etmektedir. Bir
borcun zamana��m�na u�ramas� alaca��
sona erdirmekmekte,  alacakl�n�n  dava
yolu ile alaca��n�  elde etme imkan�n�  or-
tadan kald�rmaktad�r.  Di�er bir ifade ile,
borcun eksik  borç haline gelmesidir.

5510 SAYILI KANUN

5510 say�l� kanunun 93/2 md hükmüne
göre; kurumun  prim ve di�er alacaklar�
ödeme süresinin doldu�u tarihi takip eden
takvim y�l�  ba��ndan  ba�layarak 10 y�ll�k
zamana��m�na tabidir. 

Kurumun  prim ve di�er alacaklar�;

Mahkeme karar� sonucunda do�mu� ise
mahkeme karar�n�n  kesinle�me tarihinden, 
Kurumun  denetim ve kontrolle  görevli
memurlar�nca yap�lan  tespitlerden  do�-
mu� ise  rapor tarihinden, 
Kamu  idarelerinin denetim ve inceleme-
lerden  do�mu� ise bu soru�turma denetim
ve inceleme sonuçlar�n�n  kuruma intikal
etti�i tarihten 
Bankalar, döner sermayeli kurulu�lar,
kamu idareleri ile kanunla kurulmu�
kurum ve kurulu�lardan al�nan  bilgi ve
belgenin kuruma intikal etti�i tarihten iti-
baren,

zamana��m�  10 y�l olarak  uygulan�r.  Bu
alacaklar için 89. Madde hükümleri gere-
�ince hesaplanacak gecikme cezas�  ve ge-
cikme zamm�, 88. Madde hükümlerinde
belirtilen  ödeme süresinin son gününü
takip eden  günden  itibaren  uygulan�r. 

Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinde za-
mana��m� 4 dönemde ayr� ayr� uygulan-
makt�r. 

08.12.1993 ve öncesinde sona eren alacak-
lar için, Borçlar Kanunu hükümlerine isti-
naden, ödeme süresinin sona erdi�i tarihi
takip eden günden itibaren 10 y�ld�r. Örne-
�in; 1992 y�l� May�s ay�na ait sigorta prim-
leri takip eden ay olan Haziran ay� sonuna
kadar ödenebilecektir. Bu dönem için za-
mana��m� ba�lang�c� 01.07.1992 y�l� olup
zamana��m� ise 10 y�l sonras� olan
01.07.2002’dir.
08.12.1993 ila 05.07.2004 tarihleri ara-
s�nda sona eren alacaklar için, 6183 say�l�
Kanun hükümlerine istinaden, alaca��n
ödeme süresinin sona erdi�i tarihi takip
eden takvim y�l� ba��ndan itibaren 5 y�ld�r.
Örne�in; 1996 y�l� Nisan ay�na ait SSK
primleri takip eden May�s ay� sonuna
kadar ödenmektedir. Zamana��m�n�n ba�-
lang�c� ödeme dönemini takip eden y�lba��
olan 01.01.1997 olup zamana��m�n�n dol-
du�u tarih 01.01.2002 tarihidir.
06.07.2004 ila 30.09.2008 tarihleri ara-
s�nda sona eren alacaklar için, Borçlar Ka-
nunu hükümlerine istinaden, ödeme
süresinin sona erdi�i tarihi takip eden gün-
den itibaren on y�l, olarak dikkate al�na-
cakt�r. Örne�in; 2005 y�l� Nisan ay� sigorta
primleri 2005 y�l� May�s sonuna kadar
ödenebilecektir. Zamana��m� ba�lang�ç ta-
rihi 01.06.2005 olup 10 y�l sonras�
01.06.2015’te zamana��m� defi ileri sürü-
lebilecektir.
Vadesi 01.10.2008 veya sonras�nda sona
eren prim alacaklar� için zaman a��m� sü-
resi; bu döneme ait prim borçlar, yasal
ödeme süresinin sona erdi�i tarihi takip
eden takvim y�l� ba��ndan itibaren on y�ll�k
zamana��m� süresine tabi olacakt�r.

DEVAM EDECEK...

Eski Yugoslavya'nın bölünmesinin ardından 29 �ubat-
1 Mart 1992'de düzenlenen referandumla ba�ımsızlı�ına
kavu�an Bosna Hersek, ba�ımsızlı�ının 26. yılını kutladı

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmı�tır…

BAĞIMSIZ BOSNA
26. YAŞINI KUTLADI
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ZAGREB
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif,
Hırvatistan’ın başkenti

Zagreb’deki temasları kapsamın-
da, Dışişleri ve Avrupa İşleri
Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile
görüştü. İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, Yemen
ve Suriye’deki saldırıların ve
krizlerin durdurulması gerektiği-
ni belirterek “Bu ülkelerdeki
krizlerin çözümü için tek yolun
siyasi çözüm olduğunu düşünü-
yoruz.” dedi.
www.balkantime.com’a göre;
Zarif, görüşmenin ardından,
Hırvatistan’ın bağımsızlığını tanı-
yan ilk Asya ülkelerinden biri
olduklarını hatırlatarak iki ülke
arasındaki iyi siyasi ve ekonomik
ilişkilerden duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Terörizm ve aşı-
rıcılığın önlenmesinde kültürün
önemine dikkati çeken Zarif,

“Aşırıcılık ve terörizmin nükset-
mesini engellemek için kültürel
faaliyetlerin artırılması gerektiği
konusunda mutabakata vardık.”
dedi. Buric de İran ile
Hırvatistan’ın geçmişten bugüne
iyi ilişkilere sahip olduğunu vur-
gulayarak 3. Hırvatistan-İran
Ekonomi Forumu’nun iki ülke
için yeni iş birliği fırsatları doğu-

racağını kaydetti. Zarif,
Zagreb’deki temasları kapsamın-
da ayrıca Cumhurbaşkanı
Kolinda Grabar Kitarovic, Meclis
Başkanı Gordan Jandrokovic ve
Başbakan Andrej Plenkovic’le
görüştü, Hırvatistan Ekonomi
Odası (HGK) tarafından düzenle-
nen 3. Hırvatistan-İran Ekonomi
Forumu’na katıldı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten
HIRVATİSTAN’A ZİYARET

DELPH� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Euro Bölgesi’nde geri ödenmeyen
kredi miktarının 760 milyar Euro
seviyesinde olduğu, Yunanistan’ın

da geri ödenmeyen kredi oranında yüzde
50 ile en yüksek seviyeye sahip olduğu
bildirildi. Avrupa Merkez Bankası (ECB)
Denetleme Kurulu Başkanı Daniele Nouy,
Yunanistan’da siyaset ve iş dünyasının üst
düzey isimlerini bir araya getiren Delphi
Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşma-
da, Avrupa ve Yunanistan’da bankacılık

sektörüne ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. Mali krizden çıkmaya çalışan
Yunanistan’da bankaların son dönemde
iyi bir performans sergilediğine işaret
eden Nouy, “Ancak hala bankalar önemli
sorunlarla karşılaşıyor. Bunların başında
da geri ödenmeyen krediler geliyor.
Yunanistan geri ödenmeyen kredi oranın-
da Euro bölgesinde yüzde 50 ile en yüksek
seviyeye sahip.” diye konuştu. Nouy,
Avrupa’da söz konusu sorunun sadece
bankacılık için değil ekonomi büyümeyi
de duraksatan sonuçları olduğuna değine-
rek, “Avro Bölgesinde geri ödenmeyen

kredi miktarı 760 milyar avroya gerilese
de, halen çok yüksek bir seviyede. Bu
sebeple, Avrupa bankacılık denetiminin
öncelikli sorunu bu.” ifadelerini kullandı.
Yunanistan’ın batık kredi sorununa ilişkin
gerekli düzenlemeleri yasalaştırdığını
belirten Nouy, mahkeme dışı çözümler ve
hacizlerle bu kredi borçlarının daha hızlı
toplanması gerektiğini vurguladı.
www.balkantime.com’a göre: kurtarma
paketi kapsamında Yunanistan’ın kredi-
törleri, geri ödenmeyen kredilerin haciz
yoluyla toplanmasının kolaylaştırılmasını
talep ediyor.

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ger-
çekleşen görüşme sonrası Juncker ve
Zaev, ortak basın toplantısı düzenle-

di. www.haberler.com’a göre: AB Komisyonu
Başkanı Juncker, yaptığı açıklamada, bu ülke-
ye müzakereler için kesin tarih açıklamak için
değil, Makedonya'nın doğru yolda olduğunu
ve bu yolda ilerlemesi gerektiğini söylemek
için geldiğini vurguladı. Makedonya'nın,
AB'nin ve Avrupa tarihinin bir coğrafi parçası
olduğuna işaret eden Juncker, Makedonya'nın
AB'nin sadece ekonomik çıkarların değil,
ortak değerlerin birliği olduğunu anladığını
söyledi. Juncker, "Ülkeniz ilerleme katetti ve
bu AB'ye daha da yaklaşmasını sağlayacak.
Dünyayı şaşırtan reformlar yaptınız.
Bulgaristan ile ülkenizin şöhretini büyüten bir
dostluk anlaşması imzaladınız." dedi.
Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim

sorununa da değinen Juncker, bu konu hak-
kında bir şey söylemek istemediğini, bu konu-
nun iki ülke arasında çözülmesi gerektiğini
ifade etti. Makedonya Başbakanı Zaev de
ülkesini "AB Komisyonu'nun Batı Balkanlar
Stratejisi ile AB'nin siyasi yapısının bir parça-
sı" olarak tanımlayarak, AB'nin büyümeden
önce daha da güçlenmesi, Makedonya'nın ise
bu yönde katkı sağlaması için daha da hazır-
lıklı olması gerektiğini vurguladı.
Derin iç reformlara yönelik güçlü istek ve
taahhütlerini AB Komisyonu Başkanı'na
aktardıklarını söyleyen Zaev, "Makedonya'nın
AB'ye katılımı, vatandaşların hayatının iyileş-
tirilmesini doğrudan etkileyecektir. Biz ve
tüm vatandaşlar biliyoruz ki yerel reform pla-
nının gerçekleştirilmesinde ne kadar daha
başarılı olursak, AB'ye o kadar hızlı katılaca-
ğız ve Makedonya'daki vatandaşlarının gün-
lük yaşamı o kadar hızlı iyileşecektir." diye
konuştu. Yunanistan ile isim sorununun aşıl-

ması için Makedonya'nın ciddi bir taahhütle
ilerlediğini kaydeden Zaev, "(Yunanistan
Başbakanı Aleksis) Çipras ile uzun yıllardır
devam eden bu sıkıntılı sorunun kapanması
için taahhütle çalışıyoruz. Bunun çözümü

Makedonya'nın AB ve NATO entegrasyon
yolunu açacaktır. Bu da vatandaşlarımız için
yeni yatırımların, yeni istihdamın, daha yük-
sek maaşların ve daha iyi bir yaşamın sağlan-
ması demektir." dedi.

Avrupa Birli�i (AB) Komisyonu Ba�kan� Jean-Claude Juncker,
Makedonya Ba�bakan� Zoran Zaev ile bir araya geldi

Biga TSO’dan Bulgaristan'a i� gezisi
SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Biga Ticaret ve Sanayi
Odası (BTSO) yurt dışı iş
gezileri kapsamında, ihra-

catı artırmak ve çeşitli iş bağ-
lantıları kurmak amacıyla
Bulgaristan'a iş gezileri düzen-
ledi. Biga Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Doğan ve üye iş adamla-
rından oluşan heyet, yurt dışı
ticaret hacimlerini artırmak ve
yurt dışındaki ticari ve mesleki
faaliyetlerin nasıl yönlendirildi-
ğini ve yurt dışındaki ticaret
Odalarının çalışma şekillerini
görme ve analiz edilmesini sağ-
lamak amacıyla Bulgaristan'a iş
ve kültür gezisi düzenledi.
www.haberler.com’a göre;
Bulgaristan iş gezisinde baş-

kent Sofya'da gezi ve inceleme-
lerde bulunuldu. Filibe'ye
geçen heyet, sırasıyla T.C.
Filibe Başkonsolosluğu'nda
yuvarlak masa toplantısı,
Bulgar- Türk İş Adamları
Derneği (BULTİŞ) ev sahipli-
ğinde dernek üyeleri ve Filibe

Ticaret ve Sanayi Odası başka-
nı, yöneticileri ve üyeleri ile
ikili iş görüşmeleri gerçekleştir-
di. Heyet son olarak
Balkanların en büyük tarım ve
hayvancılık fuarı olan Filibe
Tarım Fuarı'nda (AGRA) ince-
lemelerde bulundu.

‘Batık kredi’de Yunanistan zirvede

AB Komisyonu Başkanı’ndan
MAKEDONYA'YA ÖVGÜ
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MARD�N
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Posta, kargo-lojistik, e-ticaret,
bankacılık gibi sektörlerde
hayatın her alanına dokunan

faaliyetlere imza atarken kültür, sanat
ve spora katkıda bulunmayı da ihmal
etmeyen Şirket, İstanbul’daki PTT
Erkekler Türkiye Kupası’nın ardın-
dan Mardin’deki PTT Kadınlar
Türkiye Kupası’na da destek verdi.
PTT A.Ş.’nin katkılarıyla 21-25 Şubat
2018 tarihleri arasında Mardin
Artuklu Yeni Spor Salonu’nda tam bir
basketbol şöleni yaşandı.

PTT KADINLAR 
TÜRKİYE KUPASI

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol
Ligi’nde sezonun ilk yarısını ilk sekiz
sırada tamamlayan Yakın Doğu

Üniversitesi, Fenerbahçe, Hatay
Büyükşehir Belediyespor, Botaş,
Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin
Büyükşehir Belediyespor ve
Abdullah Gül Üniversitesi takımları-
nın mücadele ettiği PTT Kadınlar
Türkiye Kupası, son derece çekişmeli
ve heyecanlı müsabakalara sahne
oldu. Yakın Doğu Üniversitesi, final
mücadelesinde Hatay Büyükşehir
Belediyespor’u 86-79’luk skorla mağ-
lup ederek kupayı müzesine götürdü.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği
İdari Konsey Başkanı Kenan
Bozgeyik, dünya markası olma
yolundaki Şirket’in bir yandan faali-
yet alanlarındaki atılımlarını sürdü-
rürken bir yandan da kültür, sanat ve
spora destek vermeye devam edece-
ğini söyledi. 

Posta ve Telgraf Te�kilat�
Anonim �irketi (PTT A.�.) spora
ve sporculara verdi�i deste�i

art�rarak sürdürüyor

�stanbul’dan sonra Mardin’deki
basketbol �öleninde PTT imzas�

86-79


