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Gazetenizi
Gazetemiz
THY Balkan uçularında
ÜCRETS‹Z
DAITILMAKTADIR

ISRARLA STEYNZ!

'BAĞIMSIZ' BOSNA

HERSEK 26 YAŞINDA
Eski Yugoslavya'nın bölünmesinin ardından 29 ubat-1 Mart
1992'de düzenlenen referandumla baımsızlıına kavuan
Bosna Hersek, baımsızlıının 26. yılını kutladı

Cumhurbakan
Erdoan, Aliya’nn
vasiyetini açklad
¥ CUMHURBAKANI

ERDOAN,
ölümünden önce hastanede ziyaret ettii eski Bosna Hersek
Cumhurbakan Aliya
zzetbegoviç’in kendisine
“Bosna’m koru, Bosna’ma sahip
çk. Buralar hep Evlad- Fatihan’dr,
o size emanettir” eklinde vasiyeti
olduunu açklad. Bosna
Hersek’in 25. kurulu yl dönümü
sebebiyle düzenlenen
“Saraybosna ile 25 yl” program
kapsamnda Ankara
Congresium’da “Dou Bat
Arasnda Aliya Sempozyumu” na
görüntülü mesaj gönderen
Erdoan, Aliya’nn vasiyetini yerine getirmek için tüm Balkanlar ve
Bosna Hersek’e destek olmaya
devam ettiini söyledi. 3’te

Üsküp’te
Yunanistan’a
isim tepkisi
¥ MAKEDONYA'nn

¥ 1991'de baımsızlıını
kazanan Hırvatistan'da
Hırvat güçleri ile Yugoslav
askerleri arasında devam
eden çatımalar, Bosna
Hersek'e de sıçradı. Sırpların
kontrolündeki Yugoslav
ordusu, o dönemdeki nüfusunun büyük çounluunu

Hırvatların oluturduu
Ravno köyüne saldırdı.
Bosna Hersek'teki sava da
bu saldırı ile gayri resmi olarak baladı. Yugoslavya'nın
parçalanmasını fırsat bilen
Bosnalı Hırvat ve Sırplar da
Bosna Hersek topraklarını
kendi aralarında paylamak-

AB’den Kosova’ya
vize serbestisi için
‘anlama’ uyars
¥ AVRUPA BRL (AB)

Komisyonu Bakan Jean
Claude Juncker, Kosova’nn bir
an evvel Karada ile snrnn
yeniden belirlenmesini öngören
anlamay onaylamas gerektiini, vize serbestisinin de buna
bal olduunu söyledi. 4’te

SEÇM
DEDKODULARI
Rifat SAT

Sayfa 3’te

tan geri kalmadı. Hırvatlar
18 Kasım 1991'de HersekBosna Hırvat
Cumhuriyeti'ni, Sırplar ise 9
Ocak 1992'de Sırp
Cumhuriyeti'ni ilan etti.
Slovenya ve Hırvatistan'ın
baımsızlıklarını ilan etmesinin ardından Bosna

Bosna Krall’nn
‘Son övalyesi’
¥ABD’den

her frsatta ana vatan Bosna
Hersek’i ziyaret ederek srtnda pelerini,
elinde klc ve kalkanyla dalarda at koturan Sead Delic, tarzyla Ortaça’daki
Bosna Krall’nn “son övalyesi” olarak
adlandrlyor. TIR oförlüü yapt ve
ayn zamanda ikamet ettii ABD’den her
frsatta ana vatan Bosna Hersek’e gelen
Delic, ehrin gürültüsünden kaçmak ve
özlemini yaad tarihle ba baa kalmak
için genelde orman, eski mezarlk, tarihi
mekan, da ve kanyon gibi ülkenin doa
harikas mekanlarnda at sürüyor. 2’de

Hersek'te de baımsız bir
devlet olabilmek adına referandum kararı alındı.
Yapılan referandumda
yüzde 99.44’ü baımsızlık
yönünde oy kullandı.
Böylece acıların ülkesi Bosna
Hersek ‘Baımsız’ sıfatını
kazandı. 9’da

bakenti
Üsküp'te, Yunanistan ile 'isim
sorunu' konusunda gerçekletirilen müzakereler protesto edildi.
"Ülkenin ismi ile ulusun kimliinin
korunmas" için birçok sivil toplum
kurulular tarafndan düzenlenen
protestoya katlanlar, "Bir ismimiz
var", "smimizi vermeyiz",
"Yunanistan rkçl durdur" yazl
pankartlar ile meclis binasna
doru yürüdü. 5’te

TKA, Ethem Bey
Camisi’nin
restorasyonuna balad
¥ ARNAVUTLUK’un

bakenti
Tiran’da bulunan, Osmanl döneminden kalma tarihi Ethem Bey
Camisi’nin restorasyonu, Türk
birlii ve Koordinasyon Ajans
Bakanl tarafndan balatld.
Ethem Bey Camisi’nin yan sra
ülkenin güneyindeki Ergiri ehrinde bulunan Pazar Camisi ve Berat
ehrindeki Bekarlar ve Sultan
camileri ile Halveti Tekkesi’nin de
restorasyon çalmalarna dahil
olduu belirtildi. 2’de
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TİKA BOSNA HERSEK’TE

eğitimlerine devam ediyor
Bursa, Uluslararası
Balkan Ülkeleri Tiyatro
Festivali’ne hazır

Türk birlii ve Koordinasyon Ajans Bakanl (TKA), Bosna Hersek’te acil tp kapasitesinin artrlmasn hedefleyen eitimler verdi
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜÜ

B

aşkanlık, Bosna Hersek’te 2017’de
başlattığı Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) eğitimleri kapsamında bu yıl, Medikal Arama
Kurtarma (MAK) ve Kış Şartlarında
Arama Kurtarma (KŞAK) eğitimleri düzenlendi.
TİKA ve Uluslararası Doktorlar Derneği
(AID) iş birliğinde Bosna Hersek Federal Sivil Koruma Müdürlüğü personelinden 15, Tıp Doktorları Derneği
(UDM) ekibinden 16 olmak üzere 31 kişiye MAK eğitimi verildi.
Eğitimde, medikal arama kurtarma yapacak personelin kurtarma ve müdahale kapasitesinin arttırılması ve olay

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

zenlenen ortak tatbikatın ardından kursiyerlere sertifika verildi. Sertifika törenine Türkiye’nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek
Federal Sivil Koruma Müdürü Fahrudin
Solak, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı ve Bosna
Hersek Saraybosna Novi Grad Belediyesi Sivil İşlerden Sorumlu Belediye
Başkan Yardımcısı Fahrudin Kazaziç katıldı. Novi Grad Belediyesi Sivil İşlerden
Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı
Kazaziç, TİKA ve ortaklarının sağladığı
fırsattan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye bünyesindeki Dağ
Arama ve Kurtarma faaliyetlerinde görevli personelin eğitimde edindikleri
bilgi ve tecrübenin çok önemli olduğunu vurguladı.

KOLAY DEĞİLDİR BAZ
ZI İSİMLERİ TAŞIMAK
A

BURSA
BALKAN GÜNLÜÜ

D

evlet Tiyatroları
tarafından bu yıl
5'incisi düzenlenen ve Makedonya, Bulgaristan, Kosova,
Romanya, Sırbistan,
Bosna-Hersek, Yunanistan ile Arnavutluk'tan
ekiplerin katılacağı
"Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 8 Mart'ta
başlayacak. Bursa Devlet
Tiyatrosu (BDT) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Arzu Tan
Bayraktutan, bir otelde
düzenlediği basın toplantısında, BDT olarak
festivalin bu yıl beşincisini düzenleyeceklerini
söyledi. Bayraktutan,

80 yıldır adımızın verdiği sorumllulukla gece gündüz demeden
bu vatan için, üreten Türkiye için çalışıyoruz,
her zaman halkımızla olm
maktan gurur duyuyoruz.

lam, en güçlü köprülerden biri de tiyatro. Festival, şehrimizi 18 gün
boyunca koskoca bir
oyun sahnesine çevirecek. Sayısız unvana
sahip Bursa'nın apoletleri arasına bir de sanat
şehrini eklemesinde bu
festivalin bir nebze katkısı olursa ne mutlu bizlere." diye konuştu.
Bayraktutan, Makedonya'nın yanı sıra Bulgaristan, Kosova, Romanya,
Sırbistan, Bosna-Hersek,
Yunanistan ve Arnavutluk'tan tiyatro ekiplerinin festivale katılıp
oyunlarını sahneleyeceğini, Van Devlet Tiyatrosu'nun da "Elveda
Saraybosna" oyununu
izleyicilerle buluşturacağını anlattı.

Bosna’nın
son şövalyesi
TIR şoförü

Çünkü Halk ister, Halkbank
H
yapar!
a

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜÜ

B

halkbank.com.tr
0850 222 0 400 Dialog

2013 yılında, sanat yönetmeni ve müdür olarak görev yaptığı
dönemde başlayan festivalin, kısa sürede Türkiye'nin en prestijli
buluşmalarından birine
dönüştüğünü belirterek,
bunun Ahmet Vefik
Paşa (AVP) ailesi adına
gurur verici olduğunu
ifade etti. www.haberler.com’a göre: bu festivalin Bursa'da
yapılmasının tesadüf ya
da sıradan bir tercih olmadığını vurgulayan
Bayraktutan, "Balkanlar
Türkiye'nin geçmişi,
Bursa ise Balkanların geleceği. İki coğrafi bölge
olmaktan çok daha fazlası Bursa ve Balkanlar,
et ve tırnak, kalbin iki
yarısı ve ikisini birbirine bağlayacak en sağ-

osna Hersek’te sırtında pelerini,
elinde kılıcı ve kalkanıyla dağlarda at koşturan Sead Delic, tarzıyla
Ortaçağ’daki Bosna Krallığı’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 gürültüsünden kaçmak ve özlemini yaşadığı tarihle
baş başa kalmak için genelde 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 kalkanıyla doğaya çıkan Delic,
ilgi gören tarzıyla insanlar tarafından “son şövalye” olarak
adlandırılıyor.
Bosna’daki son savaşta
(1992-1995) ülkesini savunan gizli kahramanlardan
da olan Delic, vatan sevgisini ekmek teknesi tırının içine astığı Bosna
bayrağıyla gösteriyor ve
ana vatanına kesin dönüş
yapacağı günü iple çeki-

yor.
www.timebalkan.com’a
göre; Delic, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, “son şövalye” olarak
ilk fotoğraflarını 2012 yılında çektirdiğini anlatarak, 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 kaydeden Delic, gezi ve fotoğraf çekimlerini şehrin
dışında gerçekleştirdiğini
ve bunu “aşkla yaptığını”
aktardı.
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Aliya’nın Recep Tayyip E
Erdoğan’a vasiyeti

Cumhurbakan Erdoan, ölümünden önce hastanede ziyaret ettii eski Bosna Hersek Cumhurbakan Aliya zzetbegoviç’in kendisine “Bosna’m koru, Bosna’ma sahip çk. Buralar hep Evlad-
Fatihan’dr, o size emanettir” eklinde vasiyeti olduunu açklad
ANKARA
BALKAN GÜNLÜÜ

C

umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, ölümünden önce hastanede ziyaret ettiği eski Bosna
Hersek Cumhurbaşkanı
Aliya İzzetbegoviç’in kendisine “Bosna’mı koru,
Bosna’ma sahip çık. Buralar
hep Evlad-ı Fatihan’dır, o
size emanettir” şeklinde vasiyeti olduğunu açıkladı.
Bosna Hersek’in 25. kuruluş
yıl dönümü sebebiyle düzenlenen “Saraybosna ile 25 yıl”
programı kapsamında Ankara Congresium’da “Doğu
Batı Arasında Aliya Sempozyumu” düzenlendi. Etkinliğe
eski Milli Eğitim Bakanı
Nabi Avcı, Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannnuşi, Dünya Müslüman
Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadavi ve yazar
Süleyman Gündüz’ün yanı
sıra Aliya İzzetbegoviç’in arkadaşları ile çok sayıda Türk
ve Boşnak katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan sempozyuma görüntülü
bir mesaj gönderdi. Erdoğan
mesajında İzzetbegoviç’i ölümünden önce hastanede ziyaret ettiğini belirterek,
“Kendisi buradaki sohbetimizde ellerimden tutarak
‘Dualarımız sizinle’ dedi arkasından da şu vasiyette bulundu: ‘Bosna’mı koru,

Bosna’ma sahip çık. Buralar
hep Evlad-ı Fatihan’dır, o
size emanettir’ dedi.” ifadelerini kullandı. www.timebalkan.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 olamadığımız, katliamların önüne geçemediğimiz Bosna’nın tüm
mağdurlarından, mazlumlarından haklarını bize de helal
etmelerini istiyoruz.” diye
konuştu.

Bulgaristan ve Sırbistan arasında iki anlama
SOFYA
BALKAN GÜNLÜÜ

S

ırbistan ile Bulgaristan
arasında emek ve sosyal
politika ve ulaştırma alanında işbirliği memorandumları imzalanmasından
sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vuciç,” Sırbistan, Bulgaristan ile
ilişkilerini dikkatli bir şekilde
inşa edecek” dedi. www.kırcaalihaber.com sitesine göre:
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, taahhütlerin çok
spesifik olduğunu söyledi.
Bakan’ın ifadelerine göre ticaretin ve turist sayısındaki

artış için altyapının geliştirilmesi son derece önem taşımaktadır. Vuciç, önemli
anlaşmalar imzalanmasından

dolayı Bulgaristan Cumhuriyeti hükümetine teşekkür
etti. Başbakan Borisov ‘la arkadaş olduklarını belirten

Vuçiç, “Sık sık görüyoruz,
Sofya’da da görüşeceğiz, bu
önemli anlaşmaları imzaladığımız için teşekkür ederiz”
dedi. Başbakanlık konutunda
Bulgaristan ile Sırbistan arasında demiryolu taşımacılığının verimliliğini artırmaya
yönelik anlaşma memorandumunun yanı sıra Bulgaristan Ulaştırma Bilişim
Teknolojileri ve Haberleşme
Bakanlığı ile Sırbistan İnşaat,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında sıvılaştırılmış
doğal gazın depolanması ve
taşınması için gerekli olan
Tuna nehri boyunda liman
altyapısının geliştirilmesine
yönelik anlaşma ve işbirliği
memorandumu imzalandı.

Bulgaristan Cumhurbakan Radev
Bamüftü Mustafa Hac ile görütü

Tiran’daki Ethem Bey Camii
restore ediliyor
SOFYA
BALKAN GÜNLÜÜ

C

umhurbaşkanlığı
Basın Merkezinden
verilen bilgiye göre
Başmüftü Mustafa Hacı ile
yaptığı görüşmede Rumen
Radev, “Bulgaristan Müslümanları Diyaneti, devlet
tarafından yeterli derecede
finanse edilmesinden
başka aynı zamanda kendi
geleneklerine dayanarak
gelişmelidir” diye kaydetti. Başmüftülüğün girişimi ile Cumhurbaşkanlığı
konutunda yapılan görüşmede Radev, “Dinin siyasileştirilmesine izin
vermemeliyiz, ancak devletin ülkemizdeki mezheplerin barışçıl ve bağımsız
faaliyetlerine olan taahhütlerini yerine getirmesi gerekir” diye kaydetti.
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www.timebalkan.com’a
göre; Cumhurbaşkanı ve
Başmüftü Bulgaristan’daki
farklı dini cemaatlerin temsilcilerinin barış içinde bir
arada yaşamanın yüzyıllarca kanıtlandığına ve bu
modelin güçlendirilmesi
ve pekiştirilmesi gerektiğine dair hemfikir oldular.
Cumhurbaşkanı, Bulgaristan Müslümanlarının toplumun önemli ve ayrılmaz
bir parçası olduğuna ve
kendi içine kapanmasına
ve izole edilmesine izin
vermemesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, “Dış
müdahale ve nüfuz girişimini önlemek için devletin
dini görevlilerin maaşlarının ödenmesi ve Bulgaristan’da eğitim görmeleri
için destek sağlaması gerekir” dedi.

TRAN
BALKAN GÜNLÜÜ
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rnavutluk’un başkenti Tiran’da bulunan, Osmanlı
döneminden kalma tarihi
Ethem Bey Camisi’nin restorasyonu, Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafından başlatıldı. TİKA’dan
alınan bilgilere göre, restorasyon çalışmalarını sürdürecek şirket, camiyi
restore etmek üzere teslim
aldı.
www.timebalkan.com’un
Anadolu Ajansı’na dayanarak verdiği habere göre:
Ethem Bey Camisi’nin yanı
sıra ülkenin güneyindeki
Ergiri şehrinde bulunan
Pazar Camisi ve Berat şehrindeki Bekarlar ve Sultan

camileri ile Halveti Tekkesi’nin de restorasyon çalışmalarına dahil olduğu
belirtildi.
Ethem Bey Camisi, eski Arnavutluk Devlet Başkanı
Enver Hoca dönemindeki
yıkımdan kurtularak günümüze ulaşmayı başarmış nadir Osmanlı
eserlerinden biri olarak ön
plana çıkıyor. Osmanlı döneminde başkent Tiran’da
1793 yılında Molla Bey tarafından inşası başlatılan
cami, 1821’de Molla Bey’in
oğlu Ethem Bey tarafından
tamamlanmıştı. Arnavutluk’taki komünizm döneminde (1946-1985)
kapatılan Ethem Bey Camisi, 1991 yılında tekrar
ibadete açılmıştı.
Başkent Tiran’ın merkezinde bulunan cami, 310
metrekarelik alana sahip.

İZMİR MEKTUBU

rken seçim olmasa
SEÇM
da Er geç Seçim
DEDKODULARI
olacak. Türkiye’de Normal koullarda
rifatsait@balkangunlugu.com
yerel seçimler Mart
24.Dönem zmir milletvekili
2019'da, cumhurbakanl ve milletvekili genel Rifat SAT Balkan Stratejik Aratrmalar
Merkezi (BASAM) Bakan
seçimleri ise 3 Kasm
2019'da yaplacak. Buna
deil ama CHP ile ittifaka
göre seçimlere daha bir yl
sanki göz krpyor. Türkivar diyebiliriz. Yine norye’de sol oylarn hepsini
mal aka göre son 3 ay
alt alta, üst üte, yan yana
aday belirleme ve seçimin
toplasanz hatta skp susaha propaganda çalmayunu çkartsanz bile %
lar göz önüne alndnda
35-40 bandn geçemesieer tekrar aday gösterilniz. Yeni sistem % 50+1
mezlerse mevcut belediye
istedii için CHP’nin kabakanlarnn 9 aylar ayn
zanma ans imkânsz. O
ekilde milletvekillerinin
yüzden mutlaka toplumun
de bir yl süreleri var. Hügenelinin kabul edecei bir
kümet pek çok kez erken
aday etrafnda ittifak kurseçim olmayacan bemak zorundalar. Bu yüzlirtti. Ancak buna erken
seçim deil de tüm partile- den tabiri caizse sa
muhafazakâr oylara da ihrin mutabk olaca farkl
tiyaçlar var. Bu yüzden de
bir seçim düzenlemesi di11. Cumhurbakan Abdulyebilir miyiz? Mesela
lah Gül'ün bakanlk segenel ve bakanlk seçimiçimlerinde ne yapaca da
nin yerel seçimlerin önüne
alnmas gibi. Ancak erken merak konusu. Gül’ün hüseçim, istikrarszlk ve ma- kümetin çkard son
KHK'ya yönelik eletirisi
liyet demek olduundan
dikkatleri üzerine çekmiti.
iktidar partileri bunu ilk
Üstelik AK Parti’den de
açklayan olmak istemezler. Dolaysyla eer erken kendisine eletiriler gelmiti. Kamuoyunda erken
seçim olacaksa gerek götartlmaya balayan, sirüldüü üzere ortak mutayasi partilerin "resmi ittibakat ile alnan seçim
fakla seçime girmesi",
deiiklii denebilir. En
fazla alt ay içinde netleir. halen yüzde 10 olan seçim
barajnn düürülmesi ve
Aslnda normal seçimlere
"seçim sisteminde yaplabir yl kalm. Seçim sathna zaten girilmi. Herke- cak deiiklikler de bu
uyum yasalar ile netleesin gördüü üzere 2018’de
cek. Ancak dikkatlerden
siyasete yön verebilecek
gelimeler yaanmaya ba- kaçan bir nokta var. ttilanm bile. Zaten Muhafaklama ile birlikte seçim
lefet partileri de 2018
baraj zaten doal olarak
hesaplarn olas bir erken
ortadan kalkabilir. Baraj
genel ve cumhurbakanl altndaki partiler ittifak
seçimine göre yapyorlar.
içinde baraj aabilirler.
Mesela, Meral Akener,
Ancak yine de baz siyasi
darbe giriiminin ikinci
partiler yüzde 10 barajnn
yldönümü olan 15 Temaa çekilmesini istiyor.
muz 2018'de erken seçim
Belki bu baraj AK Parti ve
olaca beklentisini dile
MHP mutabakat ile en
getirerek, cumhurbakanfazla yüzde 7'ye çekebilel adayln erkenden
cei konuuluyor. Dier
ilan etti. AK Parti’de Milyandan "dar bölge" ve
letvekillii aday adayl
"daraltlm bölge" sistemi
nasl önemliyse aynen öyle de görüülen konular
Akener de, hiç deilse
içinde. Aslnda "dar bölge"
Cumhurbakan aday oluve "daraltlm bölge" sisverdi.
temi halkn kendisini temsil edecek kiileri seçmesi
TTFAK
açsndan daha doru bir
ÇALIMALARI VE
sistem olmasna ramen
KUTUPLAMA
baz partilere avantaj bazlarna da dezavantaj getireTürkiye yepyeni bir seçim
cei için tartlyor. Bu
tarzna giriyor. Daha önce
konu önümüzdeki günlerde
yaanmam bir sistem olTBMM’de görüülüp kaduundan herkes farkl yorara balanacaktr.
rumlar yapabiliyor. Kötü
anlamda deil ama ittifakBRLK ZAMANIDIR
lama veya kutuplama olmas zorunlu. Yani iki
taraf olacak ve biri kazana- Açk olarak görünen yeni
cak. Eskiden % 35-50 ban- sistem ile birlikte partiler
arasnda birlikler kuruldnda iktidar olunurken
mas gereklilii. Farkl düimdi mutlaka %50+1 olünceler olsa da temel
mas gerekiyor. Öyle ki;
ilkelerde bir araya gelinebelki de kl pay deiikcek. En deerli ilkemiz ise
likler olabilir. Kimsenin
inancmz ve vatanmz.
kimseyi kaybetme lüksü
Ülkemizin bölünmez büyok. Yaanlan gelimeler
tünlüü tehdit altndayken
nda 2018’de erken
siyasetimizi de ona göre
seçim olup olmayacan
ayarlamamz gerekiyor.
önümüzdeki günler göstePeki, ama farkl siyasi parrecek olsa da, bütün siyasi
tiler bir araya gelirken ayn
partiler hesaplarn "baparti içinde ayrlklar olur
kanlk" ve milletvekillii
seçimine göre yapyor. k- mu? Tabiki olmaz, olmatidar ve muhalefet cephele- maldr. Türkiye çok
önemli bir süreçten geçirinde ittifak araylar
yor. Yedi düvel adeta üzesürüyor. ktidara hemen
rimize saldryor. Gizli bir
her konuda destek veren
dünya savann içinde
MHP, "partiler ittifak" ile
milletvekili genel seçimine adeta topyekűn bir haçl
saldrsna maruz kalgitmek istiyor. Büyük Birlik Partisi de iktidar ile bir- dk. Birlik ve beraberlik
likte yürüyecek
zamandr. Dostlaryla ugözüküyor. Saadet Partisiraanlar dümanlaryla sanin ne yapaca daha belli
vaamazlar
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KOSOVA’YA AB’DEN

SINIR UYARISI

Avrupa Birlii (AB) Komisyonu Bakan Jean Claude Juncker, Kosova’nn bir
an evvel Karada ile snrnn yeniden belirlenmesini öngören anlamay
onaylamas gerektiini, vize serbestisinin de buna bal olduunu söyledi
PRTNE
BALKAN GÜNLÜÜ

A

vrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude,
Kosova ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli
ve Başbakan Ramush Haradinaj
ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşme sonrası
Juncker ve Thaçi ortak basın toplantısı düzenledi. Juncker, AB Komisyonu Stratejisi’nin tüm Batı
Balkanları kapsadığını ifade ederek, bölge ve Kosova’da yapılması gereken reformların
önemine vurgu yapan bu stratejinin bölgedeki tüm ortaklarla iş
birliğini geliştirmeyi amaçladığını
belirtti. Juncker, “Bu reformlar,

hukukun üstünlüğüne, adaletin
güçlendirilmesine ve özellikle
gençler ve aralarında yetenekli
olanlar olmak üzere vatandaşların temel haklarının nihai olarak
yerine getirilmesine saygı göstermeye odaklanmalıdır.” dedi. Kosovalıların da Avrupa’da güvenli
bir gelecek bulacağına işaret eden
Juncker, yolsuzluk ve organize
suçlarla mücadelenin sürmesi gerektiğini vurguladı. www.balkantime.com’a göre: Juncker,
“Meclisiniz bir an önce Karadağ
ile sınırın yeniden belirlenmesi
(anlaşmasını) onaylamalıdır. Bu,
vize serbestisine doğru kilit ve kaçınılmaz bir adımdır. Sizin Arnavut ve Sırp vatandaşlarınız
bundan ilk yararlanacak olanlardır.” diye konuştu.

Rafet El Roman'a
Kosova'da youn ilgi
PRZREN - BALKAN GÜNLÜÜ

K

osova'da sahne alan ünlü şarkıcı Rafet El Roman'a Kosovalılar yoğun ilgi gösterdi. Kosovalı
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'de konser veren sanatçıyı dinlemek
için hayranları Kosova'nın yanı sıra, Arnavutluk, Makedonya yanı sıra diğer
komşu ülkelerden geldiler. www.haberler.com’a göre: konser öncesi DHA'ya
konuşan sanatçı, Kosova'da bulunmaktan 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 Roman'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.

Kosova'nn Strazburg
Bakonsolosluuna saldr
STRAZBURG - BALKAN GÜNLÜÜ

Pritine’deki karde okullardan Bursa’ya ziyaret
BURSA - BALKAN GÜNLÜÜ

K

osova Priştine Fushe Milli Eğitim Müdürü
İslam Shabani başkanlığında iki müdür yardımcısı ve altı okul müdüründen oluşan
heyet, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'i
ziyaret etti. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan
Dülger, Türkiye'nin Kosova ve Balkan devletleriyle güçlü ve sarsılmaz bir kardeşlik bağının olduğunu söyledi. www.haberler.com’a göre:
Türkiye'nin her zaman Kosova'nın yanında oldu-

ğunu ve daima da yanında olacağını belirten Dülger, Türkiye ve Bursa'da uygulanan eğitim öğretim faaliyetleri hakkında misafirlere genel bilgi
paylaşımında bulundu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyettekilere çeşitli hediyeler verdi. Bursa-Kosova Üsküp Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği'nin koordinatörlüğünde, Yenişehir 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.

K

osova'nın Strazburg'daki Başkonsolosluğuna hafta sonunda
saldırı düzenlendi. Saldırıyı Facebook hesabından duyuran Konsolos
Edon Cana, saldırı sırasında Kosova
bayrağı ile devlet ambleminin çalındığını açıkladı. Cana, Strazburg'daki Kosova 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 ederiz. Faillerin en kısa sürede yakalanacağına inancım tam" dedi
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Ahmet GÖKSAN
“Türk alaynn Kbrs’tan geri gitmesi
hiçbir zaman mevzubahis olamaz.
Türkiye’nin imzasnn erefi kadar,
buradaki Kbrs Türk’ünün emniyet ve
selameti bakmndan da buna izin verilemez.” 1969
Dr. Fazl KÜÇÜK

A

vrupa Birlii gemisinin su almaya balad noktada olduunu kabul edersek fazladan
abartm olmayacaz. Geçtiimiz
günlerde Bayan Angela Merkel ile
Bay Emanuel Macron’un bir araya
geldikleri duyuruluyordu. Bir araya
gelme gerekçeleri Elysee Anlamas
olarak da bilinen Fransa – Almanya
birlii Anlamasnn imzalanmasnn 55. yl idi. Yldönümü nedeniyle
bir araya gelenler yaynladklar ortak
açklamada, iki ülke arasndaki ilikileri güçlendireceklerini ayrca AB’ne
uyumu da güçlendirecek admlar atacaklarn duyuruyorlard. Görünen o
ki iki ülkenin önde gidenleri bizden
sonra tufan yaklam içinde olduklarn da kantlyorlard. Daha önceleri
denedikleri ailelerin kaynamas projesinden yalnzca ailevi dostluklarn
elde edildii de unutulmamtr. Türkiye’ye göre cim karnnda nokta bile
olamayan ülkede enerji konularna
ilikin olarak yaplan kamuoyu aratrmasnn sonuçlar bize yabanc gelmedi. Türklerle olan ilikiler
konusunda da düünce yaplar deimeyecei için doalgazn paylalmas
konusunda yaplan bu yönlü çalmann sonuçlar da artc olmad.
Aratrmaya katlan Rumlarn çou,
Kbrs Türk’lerine Kbrs sorununun
çözümünden önce doalgaz gelirlerinden pay verilmemesini istiyor. 1960
ylnda kurulan Kbrs Ortaklk Cumhuriyeti’nin temellerinin dinamitlenmesi Genel Devlet Bütçesinden
Türklere verilmesi gereken payn
ödenmemesi yüzünden olduunun
unutulmamas gerekiyor. Para konusu
yalnzca ykmn bir boyutudur. Türklerle uzlamamak için her yolu denediklerini sizlerde biliyorsunuz.
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ÜSKÜP'TE YUNANİSTAN İLE

'İSİM SORUNU' PROTESTOSU
Makedonya'nn bakenti Üsküp'te, Yunanistan ile 'isim sorunu'
konusunda gerçekletirilen müzakereler protesto edildi

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜÜ

M

akedonya'nın başkenti Üsküp'te binlerce
kişi, Yunanistan ile "isim sorunu" konusunda yapılan müzakereleri protesto
etti. "Ülkenin ismi ile ulusun kimliğinin korunması" için birçok sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen protestoya katılanlar, "Bir
ismimiz var", "İsmimizi vermeyiz", "Yunanistan
ırkçılığı durdur" yazılı pankartlar ile meclis binasına doğru yürüdü. Burada taleplerini ileten
gruptakiler, 27 Nisan 2017'de mecliste meydana
gelen olaylar nedeniyle gözaltına alınanların serbest bırakılmalarını istedi. Protestoyu düzenleyen kuruluşlar arasında yer alan Dünya
Makedon Kongresi, Makedonya ile Yunanistan
arasındaki "isim sorunu" ile ilgili müzakerelerin
sona erdirilmesi, Arnavutçanın da resmi dil olarak kullanılmasına imkan veren Dillerin Kullanımı 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, hükümetten 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 olağanüstü genel seçimlerin düzenlenmesini istedi.

Makedonya’daki ilkokullarda
Bonakça dersi verilecek
ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜÜ

Ö

nümüzdeki eğitim öğretim yılı itibariyle Makedonya’daki ilkokullarda Boşnakça’nın düzenli ders olarak verilmesi bekleniyor.
www.timebalkan.com’a göre: Makedonya Cumhuriyeti Hükümet sözcüsü Mile Boşnakovski düzenlediği
basın toplantısında 2018 – 2019 Eğitim öğretim yılı itibariyle Makedonya’da Boşnakça’nın ilkokul öğrencilerine 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 anadillerinde çalışma fırsatı sunduğunu belirtirken, “Bir sonraki dönemde, bunu uygulamak için tüm hazırlıklar
yapılmalı ve 2018/19 eğitim öğretim yılında ilkokullarda Boşnakça dilinin düzenli sınıflara dahil edilmesi
planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

NES KIRIK PLAK
Bakan seçilmesi öncesinde seçildii
takdirde ilk frsatta Aknc ile görüeceini açklayan Bay Nikos Anastasiyadis’in bu söylemine karn Bay
Yannakis Kasulidis, inesi krlm
plak gibi Türkiye güvenlik ve garantiler konularnda önemli ve mantkl
adm atmad takdirde süreçte bir gelime yaanmasnn zor olacan savlyordu. Buna kout BM Güvenlik
Konseyi’ne üye ülkelerin Kbrs sorununa gelecekte alnacak inisiyatiflere
aktif olarak katlmay istedikleri ve
müzakereler yeniden balarsa Güvenlik Konseyinin rol isteinde bulunaca belirtiliyor. Yaplacak olas bir
müdahalenin bu ülkelerin çkarlarnn
ön plana çkarlaca bir yapnn olumasna neden olaca batan kabul
edilmesi gerekiyor. Bu ülkelerin
çözüm için bir umut krntsnn bile
olumasnn önünde takoz olacaklarn
da imdiden belirtmek durumundayz.
Aknc, AB’ne ve BM’e kar tarafn
Dou Akdeniz’deki tek yanl çalmalar ile ilgili olarak Kbrs Türklerinin
duyarlln ve endielerini dile getiren mektup yazyordu. Buna kout
AB’nin bölgedeki doalgazn Avrupa’ya ulatrlmas için de kar tarafa ekonomik yardmda
bulunduunun unutulmamas gerekiyor.
BM Genel Yazman Bay Antonio Guterrs 2018 ylna ilikin olarak hazrlad raporunda banda bulunduu
kurumun önceliklerinden söz ediyor.
Kbrs sorununun çözümünün 2018
yl içerisinde öncelikleri arasnda olmadn belirtiyor ve doalgaz konusunun gerilimi arttrdna dikkat
çekiyordu. Bu yl da kayp bir yl olarak okumamz gerekiyor. Böyle bir
ortamdan geçilirken yeni kurulan hükümetin her ne kadar bu yönlü konularn çözümünü Aknc’nn
sorumluluuna brakm olmalarna
karn duru göstererek halkn duyarlln dikkate almalar gerekiyor diye
düünüyoruz. 2018 ylna yeni girdiimiz günlerden geçerken halk kucaklayacak olan hükümetin Ulusal
Konsey’in kurulmasna öncelik vermesi gerekiyor.

Thaçi, Borisov’la AB’ye üyelik hzn konutu
SOFYA - BALKAN GÜNLÜÜ

S

ofya’da düzenlenen Batı Balkan Ülkeleri Zirvesi kapsamında Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi,
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ile
bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında ikili işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve
Kosova ile tüm bölgenin Avrupa
perspektifinin güçlendirilmesi ele
alındı. Bu vesile ile Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, tüm Batı Balkan ülkelerinin katılımı ile aynı muamele
görmeleri yanısıra bu ülkelerin AB
üyelik perspektifi için şahsi angajeliği nedeniyle Bulgaristan Başbakanı 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 ettiğiyle hemfikir oldu. “Batı Balkan
ülkelerinin AB’ye hızlı üyeliğinin,
aday ülkelerin reformları yerine getirmekteki becerileri ve kalitesinden
çok, devletlerarası sorunların aşılmasına bağlı olduğu bilincindeyiz.”diye belirtti Kosova
Cumhurbaşkanı Thaçi gerçekleşen
görüşmeden sonra yaptığı açıklamada. Diğer yandan Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borissov Avrupa
Birliği yolculuğunda Kosova’yı
desteklemeyi sürdüreceğini açıklayarak tüm Batı Balkan ülkelerinin
AB üyeliğinin, tüm ülkelere istikrar,
refah ve aralarında işbirliği sağladığını ifade etti.

Karada'dan Kosova'ya iki subay gönderildi
PODGORTSA - BALKAN GÜNLÜÜ

K

aradağ, 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 beklediklerini 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 Eşgüdüm Ofisine göndereceğini açıkladı.
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YEE, Üsküp ve Pritine’de

YAZ OKULU AÇACAK
Üsküp ve Pritine Yunus Emre
Enstitülerinde “Türkçe Yaz Okulu
Program”nn tantm yapld
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜÜ

Ü

sküp Yunus Emre Enstitüsü’nde 16 Temmuz-12 Ağustos 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 bağlamda programın tanıtımı 1 Mart
2018’de Üsküp Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirildi. www.timebalkan.com sitesinin haberine göre;
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Şemsettin Şeker Türkçe Yaz
Okulu ile birlikte ensitütünün uluslararası alanda yaptığı diğer faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde
bulundu. Ardından eğitim sorumlusu okutman Furkan Kurt “Türkçe

Yaz Okulu Programı” hakkında ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu.
Katılımcıların programla ilgili sorularına cevap verildi. Program sonunda 2017’de programa katılmış
olan kursiyer Züleyha Murati programla ilgili anılarını anlatan bir sunu
gerçekleştirirken kursiyer Esra Aliti
Türkiye’de olduğu sürece yaşadıklarını ve duygularını yazmış olduğu
şiirle dile getirdi. Öte yandan
“Türkçe Yaz Okulu” programı Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Kosova’da da tanıtıldı.
Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, bu yıl Kosova’dan 12 öğrencinin katılacağı
programın Priştine’deki tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada,
Türkçe Yaz Okulunun Türkiye’yi tanımak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat olduğunu ifade etti.
Geçen yıl Türkçe Yaz Okuluna 23
Kosovalı öğrenci katılırken, bu yıl 12
öğrenci katılabilecek
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ÜSKÜP’TE
4 TÜRK
Leyla erif EMN

Ü

sküp ince bir ehir. Belki de
geni bir memleket.
Rumeli’nin tamam kadar
geni, her ehri içinde tayacak
kadar güçlü. Bilmiyorum neden
ama bu ehir bana çok kere arln yükler gibi hissederim. Her
defasnda farkl bir yüzünü gösterir
bana. Bazen çok yaknm gibi
bazen de yabanc gibi. Baz olaylar
artk sorgulamyorum, hiç bir
neden aramyorum. Kabullendim,
iyi ki yazabiliyorum diyorum. Tam
70 yl önce, 27 ubat 1948 ylnda
dört Türk idam edilmiti
Makedonya’da. Yücelciler konusunda iki kez yazmtm aslnda,
ilki ksa bir tantm gibiydi, ikincisi
mezarlklar bile yok diyeydi. Her
defasnda farkl bir hikâye gibi
görünecek. Bu ehrin gece karanl ve o karanlkta sokaklarda duyulan ayak sesleri nedense korku
verirdi hep bana. Yücelciler ile ilgili baz yazlanlar okuduumda,
onlarn mahkemelerinden olan
görüntülerini izlediimde, midem
bulanm kusacak gibi olmutum.
Bu ehrin karanlk yüzünü hatrlamtm. Bu ehrin bana rahatszlk
veren bir yüzü var hep, ikiyüzlü,
souk, srtndan bçaklayan, yüzüne
gülen, kuyunu kazan bir yönü var.

YÜCELCLER
Mehmed Ardc’nn kitab, belli ki
kaybolmasn diye daha özenerek
saklamtm ki hiç ummadm bir
zamanda çkt karma. Mehmed
erif Dalip Ardc’nn hayat hikâyesini okuduumda hayat insan
nereden nereye sürüklüyor diye
düünmeden edemedim.
Konya’dan Rumeli’ye yerlemi
Türkmen bir ailedenmi.
Büyükbabas Balkan Harbi srasnda Bursa’ya yerleir. Bursa’da
babas erif doar, Çanakkale savanda ise erif Bey ve iki amcas
ehit olur. 2 Ekim 1926 ylnda
Üsküp’teki teyzesinin daveti üzerine Makedonya’ya gelir. Üsküp’e
geldiinde pasaport muamelesindeki bir yanllk sonucu Türk vatandalk hakkn kaybeder. Üsküp
Sanat Mektebini bitirir. Askerlikten
sonra da bir berber dükkân açar.
1940 ile 47 yllar arasnda faaliyet
gösteren Yücel Tekilat’nn kurucusu ve yöneticileri arasnda yer
alr. Yücel Tekilat üyeleri 1947
ylnda yakalanarak dördü idam
edilir ve bazlar da ar hapis cezasna çarptrlr. Söütlü, drisova ve
Sremska Mitroviça olmak üzere 8
yllk hapis hayatndan sonra gelen
af sonucu serbest braklr. 1955
ylnda ise yeniden kabul edilen
vatandalk sonucu Bursa’ya yerleir ve orada “Yücel” isminde bir
berber dükkân açar. 1987 ylna
kadar “anlarn” yazar ve Bursa’da
vefat eder. Eer Mehmed Ardc
anlarn yazmasayd bugün elimizde Yücelciler ile ilgili, o dönemin
psikolojisini yanstan baka bir ey
olamazd. Ben de bu yazda bu anlarn hepsini aktaramam ama o
döneme ayna olmas için birkaç
bölüm paylaacam. Sunu yerineyse yazar unlar söyler:
“Üzüntülerim, ara sra sevinçlerim,
tümüyle hatrmda olanlar…
Ksaca, benim hayatm.”
Yücelcilerin idam ile ilgili en çok
sorulan soru, Tito’nun
Yugoslavya’snda böyle bir eyin
nasl yaplabildiiydi. Yazar, dönemin rejimi ve eitlii için unlar
der: “Eitliin, kardeliin, hürriyetin bol keseden vaat edildii bir
çadayz. deolojilerinin örettii
insanln eriecei en üst yaama
seviyesi bu idi. Fakat ellerinde krbaç, kendi dorularnda koturdular
bizleri. Tabii bu, ideoloji adna
yaplyordu.”

ANKARA’NIN CEVABI
smet nönü ile ilgili ksma bakyorum. Kimseden yardm talep edemeyen tekilat üyeleri son çareyi
Ankara’da arar. Ankara’ya giden
heyet ne yazk ki kötü haberlerle
dönmü. Yazar hayretlerini gizleyemez. “Brakn yardm elini uzatmasn bu söyledikleri ile varlmz
bile görmezden geliyor adeta inkâr
ediyordu. Tek bana braklvermitik. Yapayalnzdk…”
Mehmed Ardc, Yücelciler ile ilgili
kuruluundan sonuna kadar baz
bilgileri bilen biridir. Hapishane
yllarnda birçok sorguda, basit bir
berber olmasna ramen nasl bu
kadar okumu insanla bir kuruluta
yer alm diye hakaretler duyar.
uayip Aziz Yücel, tekilatnn
bandadr; onun gibi Nazmi Ömer,
Ali Abdurrahman ve Âdem Ali de
idam edilir. damlarna en güçlü

sebep ise Türkiye Büyükelçisi
Emin Vefa Gerçek’ten aldklar talimat üzere güya tekilat
kurmular. Mahkemede savc,
iddianameyi tam yedi saatte
okumu. Mehmed Ardc, kitabnda mahkeme reisi ve üyelerinden de bahseder.
Mahkemede savc yardmcs
Blagoye Popovski, Ardc’nn iledii suçlar anlatr: “…Bir tek suçu
bile ölüme götürmeye yeter. Rejim
dümandr. Tpk ötekiler gibi,
Osmanllk zihniyetine sahiptir.
Rejimi ykp kendi devletlerini
kurma teebbüslerine girimilerdir.
Kendisinin Türk vatanda olmas
da Ankara’nn emrinde biri olduu
ortaya çkmaktadr. Ayrca
Anadolu Ajans’nn borazancsdr… Sk sk Üsküp Türk
Konsolosluu’na girip çkmas
bütün talimatlar Türkiye’den alm
olduuna ayr bir delil tekil eder.
Tekrar iddia ediyor ve diyorum ki
Türkiye’nin içimize sokmaya çalt bir ajan durumundadr…”
Kitabn içindekileri okurken insann kan donuyor, yaadm
Üsküp’e bakp sonra yine kitabn
sayfalarn çeviriyorum. Mahkeme
bittiinde Söütlü Cezaevine götürüyorlar. Yugoslavya snrlar içindeki bu Söütlü nerede diye düünüyorum. Yugoslavya rejimi idamdan sonra en büyük tepkiyi
Türkiye’den beklemi, hatta tepki
gelirse diye, mitingler düzenlemiler, yoldan Türkleri çevirip tehditler
savurmular. Ateli konumalar
yaparak “hepsinin de aslnda idam
edilmesi gerektiini çünkü
Yugoslavya menfaatlerinin bunu
icap ettirdiini” bara bara söyletmiler.
Mehmed Ardc, hem Yücel
Tekilat kurucularndan hem de
birçok üyesinden tek tek bahseder.
Çaltklar yerler, aileleri, eleri
hakknda bilgiler de verir. Hapis
yllarndan sonra da Türkiye’ye göç
edenlerin orada hangi ehre yerletikleri ne gibi i yaptklarn da
yazar. Yazar hapishane yllarn
anlatrken orada tantklar ile arasnda geçen muhabbetleri de aktarr. nsan kitab okurken roman
okuyormu hissine kaplsa da bütün
bunlarn hepsi gerçek olduunu
sezdii vakit de içini bir ufunet
kaplyor. Hatta idam edilenlerden
hukukçu Nazmi Ömer’in, ei Hacer
Hanm tesettürlü olduundan baz
meslektalar ile aralarnda sert tenkitlere maruz kald da geçiyor.
Einin ban açmasn ve elencelere katlarak dans etmesi için tehditlerle karlaan Nazmi Ömer hiçbir zaman bu gibi tehditlere boyun
emedi diyor. Özellikle 27 ubat
gününe bakyorum kitapta, dört
kiinin idam edildii gece.
Hapishanede bütün gece Kur’an
okuyup dua etmiler, geride kalanlar tekbirler getirerek uurlam.
Sabah erkenden bir temen gelmi,
“O dört haini Lepensa Deresine
sulanmaya götürdüler” demi kahkaha atarak. Krayina ismindeki gardiyan gelince de “Arkadalarnza
ne oldu dersiniz beyler?” diye sormu. Devamnda eklemi “Sa
braktmz müddetçe hep böyle
susmanz lazm. Yoksa boyunuz bir
kar eksilir, iyi duyun.”
Düünüyorum da uzun yllar süren
bu suskunluk, bu sessizlik bu yüzden miydi yoksa? Yalnzlk ve
çaresizlik, uzaklk, buradaki her
baskya boyun eiimiz. Rumeli bu
muydu yoksa birkaç hüzünlü hikâyesi olan ama hareketli söylenen
türküleri gibi miydi? çindeki acy
gizlemek için mi yüzüne tebessüm
kondurur buradakiler? Gardiyanlar
dipçiklerle kaplara vuruyor ve
küfür ediyorlarm. O da kâr etmeyince içeri giriyorlar. Ardc o an
öyle anlatyor: “Tamam diyorum,
dipçik ve süngü geliyor. Kol kola
giriyoruz oturduumuz yerden grtlamz patlarcasna Rahman
Suresini okuyoruz. Hayret u ana
kadar vuran olmad henüz.
Gözlerimi açtmda hepsinin bize
baktn görüyorum.” 15 Mart’ta
hepsini bir emirle drisova hapishanesine götürürken Ardc’nn yanna bir gardiyan yanayor. Dikkatli
olmalarn söylüyor, aslnda Rum
olan gardiyan Türkçe konuuyor ve
ilave ediyor: “Çocukluum sizlerin
arasnda geçti, Trabzon’da dodum. Msr ekmei hâlâ kursamda. Koparldk o yerlerden
Mehmed, koparldk sizlerden. Bir
Remziye anne vard, komumuz,
tüm çocuklar toplard bize Kur’an
okurdu, hani o topluca Kur’an okumanz vard ya, toplu isyandan sizi
ipe götürebilirdi, ama kapdan dinledim, mahalleme çocukluuma
gittim, Remziye anaya bir yerlere
gittim, dilim varmad, “susturun”
emri veremedim. Bakma öyle be
Mehmed… Git haydi… Ekmek
hakk için, tuz hakk için çk dar…”
www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

ARDİNO VE BANSKO’DAN

Nilüfer Belediyesi’ne ziyaret
Nilüfer Belediye Bakan Mustafa Bozbey'i ziyaret eden Ardino Belediye
Bakan Resmi Murad, desteklerinden dolay teekkür etti. Bansko
Belediye Bakan Georgi Ivankov Ikonomov da Nilüfer'e övgüler yadrd
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ilüfer 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 ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, Ardino ile yıllardır samimi ilişkiler içerisinde olduklarını belirtti.
Ortak çalışmalar ve ziyaretlerin kardeşlik ilişkilerine
olumlu katkı yaptığını ifade
eden Başkan Bozbey, "Ardino
ile 1995'ten bu yana dostluğumuz çok kuvvetlendi. Bizler
hem iyi uygulamaları paylaşıyoruz, hem de destek oluyoruz. Nilüfer'in ismi orada bir
parkta var olması son derece
anlamlı. Bu yıl olacağımız
destekle o parkı daha farklı
hale getireceğiz. Bu ilişkilerimiz daha kuvvetli şekilde
devam edecektir. Bu yıl yapı-

lacak olan Uluslararası Spor
Şenlikleri'nde de sizleri aramızda görmekten dolayı onur
duyarız" dedi. www.haberler.com’a göre: Ardino
Belediye Başkanı Resmi
Murad da misafirperverliğinden 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 revizyon ve ek hizmetler bölgeye
renk katacak. Desteğiniz için
ayrıca teşekkür ederim" dedi.

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

Altnda Belediyesi
Bosna Büyükelçisi’ni arlad
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ltındağ Belediye
Başkanı Veysel
Tiryaki, BosnaHersek'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 amacıyla 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 yatırımlar için teşekkürlerini ile-

ten Sadoviç, uzatılan yardım
eli ve verilen desteğin kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. Bosna ve Türk
halklarının asırlar boyu
süren kardeşliğinin gelecekte
daha da güçlenerek devam
edeceğini belirten Sadoviç,
Altındağ ile yapılan işbirliğinin artarak devam etmesini
temenni etti.
www.haberler.com’a göre;
Bosna-Hersek halkı ile kardeşliğin daim olacağını dile
getiren Başkan Tiryaki ise
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi
Sadoviç'e "Ankara'ya hoşgeldiniz" diyen Tiryaki, görüşmede hem Altındağ hakkında hem de Bosna Hersek'in
Visoko kenti ile sürdürdükleri kardeşlik ilişkileri hakkında bilgi verdi.

Romen Büyükelçi’den
ZMR’E ÖVGÜ
H.MERKEZ
BALKAN GÜNLÜÜ
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zmir 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 ağırladı. İzmir’de oturan ve
kentin gelişip güzelleştiğini 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 kentlerinden o kadar farklı ki,
her defasında ‘iyi ki
İzmir’de görev yapıyorum’
diyorum” şeklinde konuştu. 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 ürünlerinden “İsviçre çakısı”
armağan etti.

Bornova Belediyesi Hocalı Katliamı’nı andı
H.MERKEZ
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zmir, 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, katledilenlerin 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 halklarının kardeşliğini pekiştirmek
için Karacaoğlan Mahallesi’nde
iki yıl önce hizmete açılan
Azerbaycan Dostluk Parkı’nda,

Bornova Belediyesi’nin öncülüğünde, Hocalı Katliamı’nın
26’ıncı yılında anma töreni
düzenlendi. Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila’nın yanısıra 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 katıldı. Hocalı’da yaşananların soykırım olduğuna vurgu yapılan
törende, 26 yıl önce bu acı olayda yaşamını yitirenler anısına
dualar okundu. Törenin sonunda vatandaşlar Hocalı Şehitleri
Anıtı’na karanfil bıraktı.
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8 Balkan Haberleri
TÜRKYE RUMLARIN
ASIRLIK OYUNUNU
FENA BOZDU

Prof. Dr. Ata ATUN
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ata Yunanistan olmak üzere 1821
ylndan balayarak tüm Helenler,
Avrupa Devletlerini ve Anglo-Sakson birliini arkalarna alarak hem devlet
kurdular hem de bir tek mermi atmadan,
Ege’deki adalarn da dahil olduu topraklarn Mors yarmadasndan balamak üzere
kuzeyde Meriç nehrine kadar büyüttüler.
Toprak büyütmek, daha dorusu gasp
etmek için her atacaklar admdan evvel
hem Avrupa devletlerinin arkasna saklandlar, hem de 1821 Mora syanndan balamak
üzere Tesalya’da, Girit’te ve Kbrs’ta yaptklar gibi Türkleri canice boazladktan
sonra bir de üstünden çkarak “Türkler bizi
kesti, kyma uradk” yalanlar ile mazlum
rolüne bürünerek dostlarndan yardm ve
destek istediler. Baardlar da… Yunanllarn politik yalanclklarn, düzenbazlklarn, Bizans oyunlarn ve tüm bunlarn
arkasndan elde ettikleri kazanmlar takdir
etmek gerekir. Gerçekten de yaygarada,
mazlum rolüne bürünmekte ve Avrupallar
ile Anglo-Saksonlar kandrmakta son derece baarllar. Onlarn da bile bile kand
kesin.

ÜÇÜNCÜ DENZ HUKUKU
1982 Üçüncü Deniz Hukukundan sonra
Rumlarn ilan ettii MEB ne denli geçerli
ise 1958 Birinci Deniz Hukuku ile 1960
kinci Deniz Hukuku Konferans sonrasnda
Türkiye’nin Dou Akdeniz’de ilan ettii
Münhasr Ekonomik Bölgesi (MEB) o
kadar geçerli. lan edilen MEB’lerin baz
yerleri üst üste geliyor ve birbirleri ile çakyor. Rumlar ve aramzdaki Rum hayranlar, Türkiye’nin haklarn görmezlikten
gelerek, televizyonlara çkp utanmadan sklmadan “Türkiye MEB’ini ilan etti ama
komu devletlerle karlkl imzalamad, bu
nedenle de Türkiye’nin MEB’i geçersizdir”
gibi tek yanl ve saçma iddialarda bulunuyorlar. Oysa ayn iddialar Rumlar içinde geçerli ama bunu azlarna almyorlar.
Rumlarn, ilan ettikleri MEB’leri ile ilgili
olarak sadece srail ve Msr ile anlamas
var. Geçerli olabilmesi için tüm komu ülkelerle anlama imzalamas gerekmekte.
Gerçekte Cumhurbakan Mursi, bir evvelki
Cumhurbakan Hüsnü Mübarek’in oullarnn Msr’dan kaçrdklar paralarn Kbrs
Rum bankalarnda aklanmas karlnda
karlkl imzalanan MEB anlamasn
“Rumlar haklarmz gasp etti” diyerek iptal
etmiti ama imdiki Cumhurbakan General Sisi, “Dümanm düman dostumdur”
felsefesi ile Msr halknn haklarnn göz
göre göre yenmesi pahasna, Hüsnü Mübarek döneminde imzalanan MEB anlamasn
tekrar yürürlüe koydu.
O nedenle de Rum tarafnn ilan ettii MEB,
Türkiye dahil olmak üzere, Suriye, Lübnan,
srail ve Msr tarafndan imzalanmad
müddetçe geçerli deil. Öte yandan; Rumlarn, Kbrs adasnn tek hakimi olduklarn
ispatlamak amac ile hem KKTC’nin hem
de Türkiye’nin MEB’i içerisinde yer alan 3.
Parselde doalgaz aranmas için ENI irketine izin satmas, gerçekte Avrupa Devletleri ile Türkiye ile kar karya getirip,
eskiden olduu gibi mermi atmadan bu denizlerde hükümranln ilan etmek ve sürdürmek hedefliydi.

POLTK VE STRATEJK
HATA
Ne var ki, Rumlar ve Yunanllar bu sefer
politik ve stratejik bir hata yaptlar. Avrupa
Devletlerini eskiden arkalarn dayadklar
gibi güçlü, Türkiye’nin de artk bölgenin lideri ve oyun kurucusu olduunu göz ard
edip hala daha eskiden olduu gibi güçsüz
ve “vur ensesine al lokmasn azndan” bir
ülke varsaydlar ve ona göre strateji belirlediler. Kbrs konusundaki konjonktür aniden deiti bu olay nedeniyle. Bugüne
dein, “Kbrsl Türklerin doalgazdan oluan haklarn, çözüm olduktan sonra vereceiz” diyen Rumlar, BM Genel Sekreterinin
“Kbrsl Türklerin de doalgaz üzerinde
haklar var” açklamas bütün siyasi stratejilerini yerle bir etti. Rumlara asl darbeyi ise
Türkiye vurdu.
9 ubat’ta talyan irketine ait Saipem
12000 adl sondaj platformunun KKTC’nin
Gazimausa açklarndaki 3. parsele sondaj
için gelmesi ve bölgedeki Türk sava gemileri tarafndan engellenmesi sonrasnda ENI
irketi yetkililerinin Türkiye’ye görüme
yapmak için bavurmalar, Türkiye Dilerinin politik manevras sayesinde Rumlarn
aleyhine bir gelimeye dönütü. Türkiye
Dileri’nin ENI yetkililerine “Bizimle
deil, KKTC ile görüün” telkininden sonra
KKTC Dileri Kudret Özersay ile ENI
yetkililerin görümesi ve bir mutabakat salanmas, 21 Aralk 1963 günü balayan
Rumlarn adann tek hakimi olduklar varsaymn fena hrpalad. Bu gelime
KKTC’nin devlet olarak varl ve Kbrs
adas üzerindeki Kbrsl Türklerin haklar
açsndan çok önemli zira bundan böyle
Türkiye ile KKTC’nin MEB’leri ile örtüen
parsellerde hiçbir petrol irketi arama ve
sondaj yapmak giriiminde bulunamayacak.
Müzakereler de KKTC’nin istedii artlar
olumadkça da balayamayacak.

5 Mart 2018
Pazartesi

ADANALI BOŞNAKLAR’DAN

‘Bağımsızlık Günü’ kutlaması
Adana Bosna Kardelik Yardmlama ve Kültür
Dernei Bakan Kasm Gül, "Bamszln ar
bedellerini hiçbir zaman unutmayacaz" dedi
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dana Bosna Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kasım Gül,
Bosna Hersek'in Bağmsızlığı'nın
26. Yıldönümü nedeniyle basın
açıklaması yaptı. Gül, eski Yugoslavya'nın parçalanmasıyla birlikte
Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından merhum Aliya İzzetbegoviç
ve arkadaşlarınını önderliğinde
düzenlenen referandumla 1 Mart
1992 yılında bağımsızlığını ilan
eden Bosna-Hersek'in, acı bir bedelle ödediği "onurlu gününün"
26. yılı olduğunu belirtti.
www.haberler.com’a göre; açıklamasında, "Yugoslavya'yı oluşturan 6 federal cumhuriyetten biri
olan Bosna-Hersek, 1991 yılında
Slovenya'nın, ardından Hırvatistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte, ya "büyük
Sırbistan"ın bir parçası, ya da "ağır
bir bedelle ödeyeceği" bağımsız
bir devlet olma yolunda karar verecekti" ifadelerini kullanan Gül,
şunları kaydetti: "Bilge Kral mer-

hum Aliya İzzetbegoviç ve arkadaşlarının önderliğinde bir araya
gelen Bosnalılar, onurlu bir gelecek konusunda referandum kararı
aldı. Bosnalı Sırpların boykot ettiği referandum, 29 Şubat-1 Mart
1992 tarihleri arasında düzenlendi. Ülkede yaşayan nüfusun
yüzde 64'ünün desteklediği referandumla "bağımsızlığa" evet
diyen Bosna-Hersek halkına karşı,
Sırpların cevabı saldırı ve savunmasız sivillere karşı katliamlar iş-

lemek oldu. Avrupa'nın o dönem
en büyük 4'üncü ordusu olan ve
tamamına yakını Sırplardan oluşan Yugoslav birlikleri, BosnaHersek'in kentlerini kuşatma
altına alarak, sivil halka karşı saldırı başlattı.Yugoslav birliklerinin
silahlandırdığı Bosnalı Sırplar da
ülkede etnik temizliğe başladı, kurulan toplama kamplarında Boşnaklara yönelik işkence ve
katliamlara, kadınlara yönelik de
sistematik tecavüzlere giriştiler."

DORU YOLUN
SES
Hakan EMRO

D

oduumuz ilk günlerimizde, kulamza ilk fsldanan ses, Ezan sesiydi. Biz bu sesle büyüdük.
Kulaklarmz hep bu sesin arzusunda, bu
sesi her daim duymak istiyor. Müslümanlarn dnda baz gayri Müslimlerin de etkilendii bu ses, insan rahatlatan, insan
gerçek huzura ve mutlulua kavuturan sestir. Peki Ezân- Muhammedî slamiyet’e
nasl girdi diye hiç düündük mü? slamiyet’e namaz Mekke döneminin dokuzuncu
ylnda farz klnd halde, Müslüman topluluklar namazlarn ezansz klyordu,
çünkü Mekke’de slamiyet zayft; orada
güçlü olan, toplumda hatta Allah’n evi Kâbe’de egemen olan mürik düzeniydi. Bu
yüzden Müslümanlar kendi yönetimlerinde
olmayan ve güçsüz olduklar bir yerde
açkça ezan okumakla yükümlü tutulmamlard. Medine’ye hicretinin birinci ylnda birbirlerini “es-salâh es-salâh (namaza
namaza)” veya “es-salâtü câmlatün (namaz
toplaycdr, namaz için toplann)” eklinde
namaza davet ederlerdi. Lakin bu ekildeki
bir çar yeterli olmuyor, uzakta oturanlar
bu sesi duymadklar için namaza yetiemiyorlar ve bu yüzden de slâm Cemaatinin
bir araya gelip bu konuyu birbirleriyle istiare etmek zorunluklarnda kaldlar. Oturup
bir araya toplandklarnda sahabiler, efendimize tekliflerde bulundular. “Çan sesi
olsun, ya Resulallah.” diyenlere: “Olmaz, o
Hristiyanlarn adetidir.” dedi efendimiz,
sonra boru sesi denildi, ama bu Yahudilerin
adeti olduu için kabullenmedi, bayrak dikmek denildi, o da doru görülmedi. Bunlarn hiç biri kabullenmeden o gün
toplandklar yerden üzüntü ile ayrldlar.

RVAYETLER MUHTELF

Avrupa’daki aznlklar tiyatro projesinde

BATI TRAKYA TÜRKLER TANITILDI

BOZEN
BALKAN GÜNLÜÜ
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unanistan’da yaşayan
Batı Trakya Türk toplumu Avrupa’daki azınlıklar ve özerk bölgeler konulu
belgesel nitelikli tiyatro projesinde yer aldı. Avrupa Parlamentosu’nun himayesinde
İtalya’nın Güney Tirol Özerk
Bölgesi’ndeki Almanca dilinde
faaliyet gösteren en büyük tiyatro olan Bozen/Bolzano Birleşik Sahneleri tarafından
yürütülen “Biz. Bugün! Yarın!
Avrupa. Avrupa Bağlamında
Azınlıklar ve Otonomiler”

isimli proje kapsamında tiyatro
oyununun galası Bozen/Bolzano Şehir Tiyatrosu’nda yapıldı. Gala oyununda proje için
seçilen Avrupa’daki on azınlıktan biri olan Batı Trakya Türklerinden Gündem Gazetesi
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Hülya Emin de 10 dakika
sahnede kalarak ana dili Türkçe’de Batı Trakya Türk toplumunu ve bir azınlık toplumu
mensubu olarak özel hikayesini
canlı olarak seyircilere anlattı.
Gala oyunundan önce Avrupa
Batı Trakya Türk Federasyonu’nun (ABTTF) aracılık etmesi
ve organizasyonel desteği ile ti-

yatro oyunun yönetmeni, yazarı
ve bir kameramandan oluşan üç
kişilik ekip 23-26 Ocak 2018 tarihlerinde Batı Trakya’yı ziyaret
etti. Proje ekibi, ABTTF’nin ziyaret öncesinde kendilerine
ilettiği isimler olan Batı Trakya
Türk toplumuna mensup değişik yaş ve meslek grubundan
Hülya Emin, Şükran Raif, Halime Pencal ve Adnan Abdullah
ile ayrı ayrı röportaj yaptı. Bu
röportajlar daha sonra proje
ekibi tarafından Avrupa’daki
diğer azınlık temsilcileri ile yapılan röportajlar ile birleştirilerek belgesel film haline
getirildi ve yayımlandı.

zmir Balkan Dernekleri
Federasyonu'ndan
GC'ye ziyaret
EGE TIP'TAN
Bulgaristan çıkarması
H.MERKEZ
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ulgaristan’ın ilk
izsiz troid ameliyatı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel
Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Özer Makay yönetimindeki cerrahi ekibi, tarafından gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz ay Gürcistan’da da aynı başarıya
imza atan Ege Üniversitesi ekibi uluslararası başarılarına bir yenisini
daha ekledi. Ameliyatı
gerçekleştiren ekibi ziyaret 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 bölgesinden vatandaşımıza şifa
dağıtan öğretim üyelerimiz 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 Üniversitemizin ve ülkemizin göğsünü kabartan
cerrahlarımızı bu başarılarından dolayı kutluyorum’’ şeklinde konuştu

Baz rivayetlere göre toplantdan sonra Abdullah b. Zeyd de dier sahâbiler gibi üzüntüyle evine döndü ve yatt. Abdullâh öyle
anlatr: “Ben de üzüntülü olarak yatmtm.
Uyku ile uyanklk arasnda iken üzerinde
yeil elbisesi olan biri yanma geldi, bir duvârn üzerinde durdu. Elinde bir çan vard.
Aramzda u konuma geçti: – Onu bana
satar msn? – Onu ne yapacaksn? –
Namaz için çalarz. – Ben sana bu konuyla
ilgili daha hayrl bir ey versem olmaz m?
– Olur, dedim. Hemen kbleye kar durdu
ve Ezan okumaya balad. Sabah olduunda Abdullâh b. Zeyd hemen efendimizin yanna kotu gördüü bu rüyay anlatt.
Dier sahabiler de buna benzer rüyalar gördüklerini anlattklarnda Efendimiz “Bilâl-i
Habei’ye söyleyin güzel ve gür sesiyle
Medine’nin en yüksek yerinde Ezan okusun” emrini verdi. Kulamza huzur ile
koan, yüreimizin gönlünü açan bu ses,
öyle bir sestir ki bizi kurtulua çaryor.
Bizi azaplardan koruyan kurtulu, ate iddetinden uzaklamamza vesile olan kurtulu, bizi doru yola ulatran kurtulu bu
seste gizlidir. Ezan sesi douumuzdan bu
yana bizi yalnz brakmayan sestir ve bizi
gün dilimi içinde be defa kurtulua davet
ediyor. Peygamber efendimizin, Bilâl-i Habei’ ye ezan okutmasndan bu yana gelen
bu sese sayg duymamz ve okunduunda
sakince dinlememiz gerekmektedir. Günde
be defa “ Haydi kurtulua” diye çaran bir
ses varken, sorgu gününde hiçbirimiz “
Benim haberim yoktu” diyemeyiz.
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zmir Balkan Dernekleri
Federasyonu temsilcileri İzmir Gazeteciler
Cemiyeti (İGC) Başkanı
Misket Dikmen'i makamında ziyaret etti. İzmir
Balkan Dernekleri Federasyonu Basından Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Tay, İzmir Avrasya
Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Serbest, Gültepe Makedonya
Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı

Birol Özkardeşler, İzmir
Rumeli Kadınları Derneği
Başkanı Gülay Şengül, Menemen Balkan ve Rumeli
Kültür Dayanışma Derneği
Başkanı Murat Özgüvenç'in katıldığı ziyarette
İGC Genel Sekreteri Kenan
Çimen ve İGC Genel Sekreter Yardımcısı Sadık
Pala da yer aldı. Federasyonun 17 dernekten oluştuğunu anlatan Gültepe
Makedonya Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Özkardeşler, Balkanlar ile İzmir
arasında köprü görevi görmek istediklerini, bunun
için çalıştıklarını söyledi.
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26. YAŞINI KUTLADI
Eski Yugoslavya'nın bölünmesinin ardından 29 ubat1 Mart 1992'de düzenlenen referandumla baımsızlıına
kavuan Bosna Hersek, baımsızlıının 26. yılını kutladı

Y

apılan referandumla eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız bir
devlet olan Bosna Hersek, Bağımsızlık Günü'nü kutluyor. 1991'de
bağımsızlığını kazanan Hırvatistan'da
Hırvat güçleri ile Yugoslav askerleri
arasında devam eden çatışmalar, Bosna
Hersek'e de sıçradı. Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu, o dönemdeki
nüfusunun büyük çoğunluğunu Hırvatların 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

Bosna Hersek'teki kanlı savaş, ABD'nin
Ohio eyaletindeki Dayton Hava Üssü'nde 21 Kasım 1995'te Dayton Barış
Antlaşması'nın imzalanmasıyla sona
erdi. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, dönemin Sırbistan 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 anayasasında, 3,5 yıl boyunca birbiriyle sa-

B

ilindii gibi, zamanam belirli bir
sürenin geçmesi ile bir hakkn kazanlmasna, kaybedilmesine veya
bir yükten kurtulmaya neden olan süredir.
Zamanam bir hakk sona erdirmez ancak
dava edilebilmesini engellemektedir. SGK
primlerinde zamanamn düzenleyen
mevzuat hükümlerini ksaca incelersek;
Borçlar Kanunu’nun 125.
maddesinde, “Bu Kanun’da baka suretle
hüküm mevcut olmad takdirde, her dava
on senelik müruru zamana tabidir. 128.
maddesinde de, müruru zaman alacan
muaccel olduu zamandan balar, alacan
muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi ise
müruru zaman bu haberin verilebilecei
günden itibaren cereyan eder” eklinde düzenlenmitir. 6183 sayl Yasa’nn 102.
maddesinde, “Amme alaca, vadesinin
rastlad takvimi yln takip eden takvim
yl bandan itibaren 5 yl içinde tahsil
edilmezse zamanamna urar. Para cezalarna ait hususi kanunlarndaki zamanam hükümleri mahfuzdur.
Zamanamndan sonra mükellefin rzaen
yapaca ödemeler kabul olunur.” eklinde
düzenlenmitir. 5510 sayl kanuna göre,
süresinde ödenmeyen prim alacaklar için
kurum gecikme zamm ve gecikme cezas
uygulanmaktadr. dari para cezalar on
yllk zamanam süresine tabidir. Zamanam süresi, fiilin ilendii tarihten itibaren balar.
Kurumca zamanam, süre geçmesi suretiyle kurumun prim, rücu ve dier alacann kalkmasdr. Zamanami bu
kapsamda bir müracaat olup olmadna
baklmakszn hüküm ifade etmektedir. Bir
borcun zamanamna uramas alaca
sona erdirmekmekte, alacaklnn dava
yolu ile alacan elde etme imkann ortadan kaldrmaktadr. Dier bir ifade ile,
borcun eksik borç haline gelmesidir.

5510 sayl kanunun 93/2 md hükmüne
göre; kurumun prim ve dier alacaklar
ödeme süresinin dolduu tarihi takip eden
takvim yl bandan balayarak 10 yllk
zamanamna tabidir.
Kurumun prim ve dier alacaklar;
Mahkeme karar sonucunda domu ise
mahkeme kararnn kesinleme tarihinden,
Kurumun denetim ve kontrolle görevli
memurlarnca yaplan tespitlerden domu ise rapor tarihinden,
Kamu idarelerinin denetim ve incelemelerden domu ise bu soruturma denetim
ve inceleme sonuçlarnn kuruma intikal
ettii tarihten
Bankalar, döner sermayeli kurulular,
kamu idareleri ile kanunla kurulmu
kurum ve kurululardan alnan bilgi ve
belgenin kuruma intikal ettii tarihten itibaren,

SAVAŞ BAŞLADI

DAYTON İLE GELEN
KARMAŞIK YAPI

Nazlı Gaye ALPASLAN

5510 SAYILI KANUN

Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlıklarını ilan etmesinin ardından Bosna
Hersek'te de bağımsız bir devlet olabilmek adına referandum kararı alındı.
O dönemde Bosnalı Sırpların lideri olan
Radovan Karadzic öncülüğündeki Sırplar, 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 kullandı. Sırpların tehdit ve engellemelerine 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 bağımsızlığın bedelini 3,5 yıl süren ve yüz
binlerce kişinin hayatını kaybettiği kanlı
bir savaşla ödemek zorunda kaldı.

Bağımsızlığın ilanının ardından, Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusunun
ve istihbarat birimlerinin silahlandırdığı
Bosnalı Sırplar, Müslüman Boşnaklara
yönelik etnik temizlik başlattı. Boşnaklar, kuzeyde ve doğuda Sırplara, güneyde ve batıda da Hırvatlara karşı
ülkenin bütünlüğünü korumak için savaştı.
Ülke genelinde kurulan yüzlerce toplama kampında esir tutulan Boşnaklar,
işkencelere maruz kaldı, tecavüze uğradı ve katledildi. Avrupa'nın orta yerinde, uluslararası toplumun
duyarsızlığında, 3,5 yıl süren ve çok sayıda katliam, soykırım, insanlık suçlarının 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 zorunda kaldığı savaşta, on binlerce kadına tecavüz edildi. Ratko Mladic
komutasındaki Sırp askerlerin 11 Temmuz 1995'te ülkenin doğusundaki Srebrenitsa şehrini ele geçirmesinin
ardından sadece birkaç gün içinde 8
binden fazla Boşnak erkek katledildi.
Prijedor, Foça, Zvornik, Vişegrad gibi
birçok şehirde yapılan etnik temizlik sonucu neredeyse hiç Boşnak bırakılmadı.
Kimi göç etmek zorunda kaldı, kimi öldürüldü.

SGK PRM
ALACAKLARINDA
ZAMANAIMI VE
GÖREVL MERC -1-

zamanam 10 yl olarak uygulanr. Bu
alacaklar için 89. Madde hükümleri gereince hesaplanacak gecikme cezas ve gecikme zamm, 88. Madde hükümlerinde
belirtilen ödeme süresinin son gününü
takip eden günden itibaren uygulanr.
Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinde zamanam 4 dönemde ayr ayr uygulanmaktr.

vaşan Sırp, Boşnak ve Hırvatlar "kurucu halklar" olarak belirlendi. Söz konusu "üç başlılık", Bosna Hersek'i
dünyanın en karmaşık siyasi yapıya
sahip ülkelerinden biri yaptı. Özellikle
dış politikada "uzlaşma" ile karar alındığından, birçok anlamda Bosna Hersek'in ilerleyişi içeriden durdurulmuş
oldu.Ülke aynı zamanda, Bosna Hersek
Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (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 alındığında Bosna Hersek'te 13 başbakanın
olduğunu söylemek dahi durumun karmaşıklığını anlatmaya yetiyor. Devletin
en üst mercisi olan Devlet Başkanlığı
Konseyi de Boşnak, Sırp ve Hırvat
olmak üzere üç üye tarafından yönetiliyor. 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 mücadeleyi sona erdirdi ancak halk antlaşmanın
getirdiği karmaşık yapıdan kaynaklı sorunlarla mücadeleye devam ediyor.Gerginliklerin, anlaşmazlıkların sürdüğü
ülkede Bağımsızlık Günü, FBIH entitesinde milli bayram olarak kutlanırken
RS entitesinde yılın herhangi bir günü
muamelesi görüyor. Sırplar 9 Ocak'ı
"anayasaya aykırı" olmasına rağmen RS
Günü olarak kutluyor.

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmıtır…

08.12.1993 ve öncesinde sona eren alacaklar için, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona erdii tarihi
takip eden günden itibaren 10 yldr. Örnein; 1992 yl Mays ayna ait sigorta primleri takip eden ay olan Haziran ay sonuna
kadar ödenebilecektir. Bu dönem için zamanam balangc 01.07.1992 yl olup
zamanam ise 10 yl sonras olan
01.07.2002’dir.
08.12.1993 ila 05.07.2004 tarihleri arasnda sona eren alacaklar için, 6183 sayl
Kanun hükümlerine istinaden, alacan
ödeme süresinin sona erdii tarihi takip
eden takvim yl bandan itibaren 5 yldr.
Örnein; 1996 yl Nisan ayna ait SSK
primleri takip eden Mays ay sonuna
kadar ödenmektedir. Zamanamnn balangc ödeme dönemini takip eden ylba
olan 01.01.1997 olup zamanamnn dolduu tarih 01.01.2002 tarihidir.
06.07.2004 ila 30.09.2008 tarihleri arasnda sona eren alacaklar için, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme
süresinin sona erdii tarihi takip eden günden itibaren on yl, olarak dikkate alnacaktr. Örnein; 2005 yl Nisan ay sigorta
primleri 2005 yl Mays sonuna kadar
ödenebilecektir. Zamanam balangç tarihi 01.06.2005 olup 10 yl sonras
01.06.2015’te zamanam defi ileri sürülebilecektir.
Vadesi 01.10.2008 veya sonrasnda sona
eren prim alacaklar için zaman am süresi; bu döneme ait prim borçlar, yasal
ödeme süresinin sona erdii tarihi takip
eden takvim yl bandan itibaren on yllk
zamanam süresine tabi olacaktr.
DEVAM EDECEK...
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AB Komisyonu Başkanı’ndan

MAKEDONYA'YA ÖVGÜ
Avrupa Birlii (AB) Komisyonu Bakan Jean-Claude Juncker,
Makedonya Babakan Zoran Zaev ile bir araya geldi
ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜÜ

M

akedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleşen görüşme sonrası Juncker ve
Zaev, ortak basın toplantısı düzenledi. www.haberler.com’a göre: AB Komisyonu
Başkanı Juncker, yaptığı açıklamada, bu ülkeye 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 hakkında bir şey söylemek istemediğini, bu konunun iki ülke arasında çözülmesi gerektiğini
ifade etti. Makedonya Başbakanı Zaev de
ülkesini "AB Komisyonu'nun Batı Balkanlar
Stratejisi ile AB'nin siyasi yapısının bir parçası" olarak tanımlayarak, AB'nin büyümeden
önce daha da güçlenmesi, Makedonya'nın ise
bu yönde katkı sağlaması için daha da hazırlıklı 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 iyileştirilmesini doğrudan etkileyecektir. Biz ve
tüm vatandaşlar biliyoruz ki yerel reform planının gerçekleştirilmesinde ne kadar daha
başarılı olursak, AB'ye o kadar hızlı katılacağız ve Makedonya'daki vatandaşlarının günlük 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 yüksek maaşların ve daha iyi bir yaşamın sağlanması demektir." dedi.

‘Batık kredi’de Yunanistan zirvede
DELPH - BALKAN GÜNLÜÜ

E

uro 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 konuşmada, 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 oranında 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 değinerek, “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 kreditörleri, geri ödenmeyen kredilerin haciz
yoluyla toplanmasının kolaylaştırılmasını
talep ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten
HIRVATİSTAN’A ZİYARET
ZAGREB
BALKAN GÜNLÜÜ

İ

ran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif,
Hırvatistan’ın başkenti
Zagreb’deki temasları kapsamında, Dışişleri ve Avrupa İşleri
Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile
görüştü. İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, Yemen
ve Suriye’deki saldırıların ve
krizlerin durdurulması gerektiğini belirterek “Bu ülkelerdeki
krizlerin çözümü için tek yolun
siyasi çözüm olduğunu düşünüyoruz.” dedi.
www.balkantime.com’a göre;
Zarif, görüşmenin ardından,
Hırvatistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk Asya ülkelerinden biri
olduklarını hatırlatarak iki ülke
arasındaki iyi siyasi ve ekonomik
ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Terörizm ve aşırıcılığın önlenmesinde kültürün
önemine dikkati çeken Zarif,

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

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

Biga TSO’dan Bulgaristan'a i gezisi
SOFYA
BALKAN GÜNLÜÜ

B

iga Ticaret ve Sanayi
Odası (BTSO) yurt dışı iş
gezileri kapsamında, ihracatı artırmak ve çeşitli iş bağlantıları kurmak amacıyla
Bulgaristan'a iş gezileri düzenledi. Biga Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Şadan Doğan ve üye iş adamlarından oluşan heyet, yurt dışı
ticaret hacimlerini artırmak ve
yurt dışındaki ticari ve mesleki
faaliyetlerin nasıl yönlendirildiğini ve yurt dışındaki ticaret
Odalarının çalışma şekillerini
görme ve analiz edilmesini sağlamak amacıyla Bulgaristan'a iş
ve kültür gezisi düzenledi.
www.haberler.com’a göre;
Bulgaristan iş gezisinde baş-

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

Ticaret ve Sanayi Odası başkanı, yöneticileri ve üyeleri ile
ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Heyet son olarak
Balkanların en büyük tarım ve
hayvancılık fuarı olan Filibe
Tarım Fuarı'nda (AGRA) incelemelerde bulundu.
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86-79
www.balkangunlugu.com

stanbul’dan sonra Mardin’deki
basketbol öleninde PTT imzas
Posta ve Telgraf Tekilat
Anonim irketi (PTT A..) spora
ve sporculara verdii destei
artrarak sürdürüyor

MARDN
BALKAN GÜNLÜÜ

P

osta, 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 ardından 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 takımlarının 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 mağlup 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 faaliyet alanlarındaki atılımlarını sürdürürken bir yandan da kültür, sanat ve
spora destek vermeye devam edeceğini söyledi.

