
SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 01

12 MART 2018 PAZARTES� - Y›l: 11 Say›: 455

İz
. P

İM
. P

P
 1

04

600 YILLIK TAR�H�N AZ�Z HATIRASINA

IS
S
N
-2
14
6-
08
5X GazeteniziGazeteniziGazeteniziGazeteniziGazeteniziGazetemiz

THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!
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www.balkangunlugu.com DA�ITILMAKTADIR

Sayfa 3’teRifat SA�T

�ZM�R BÜYÜK�EH�R 
BELED�YES�’NDE 

ERKEN SEÇ�M HAZIRLIKLARI

¥ BOSNA HERSEK,
HIRVAT�STAN VE
SIRB�STAN'ın cumhurba�kan-
ları, Bosna Hersek'in Mostar
�ehrinde bir araya geldi.
Bosna Hersek-Hırvatistan-
Sırbistan Zirvesi'ne ev sahibi
Bosna Hersek'in Devlet
Ba�kanlı�ı Konseyi Ba�kanı
Dragan Covic, konseyin
Bo�nak üyesi Bakir
�zetbegovic ve Sırp üyesi
Mladen �vanic, Hırvatistan
Cumhurba�kanı Kolinda
Grabar Kitarovic ve Sırbistan
Cumhurba�kanı Aleksandar
Vucic katıldı. Ev sahibi Covic,
yaptı�ı açıklamada, toplantı-
da üç ülke arasındaki mevcut
meselelerin çözümüne ili�kin
nasıl bir yol izlenebilece�ini
konu�tuklarını aktararak, bu
meselelerin ülkelerin gelecek-
teki ili�kilerini, ekonomi ve
altyapı alanlarında i� birlikle-
rini etkiledi�ini söyledi. 5’te

¥ KOSOVA'nın orta kesimin-
deki Prekaz köyünde 1998
yılında Sırp güçleri tarafından
öldürülen 50'den fazla ki�i,
katliamın 20. yılında anıldı.
"UÇK Destanı" olarak da bili-
nen "Prekaz Katliamı" dolayı-
sıyla ba�kent Pri�tine'deki
Adem Jashari Kı�lası'nda
tören düzenlendi. Törene,
Kosova Cumhurba�kanı
Hashim Thaçi, Ba�bakan
Ramush Haradinaj, Kosova
Güvenlik Gücü (FSK) Bakanı
Rrustem Berisha, FSK
Komutanı Korgeneral
Rrahman Rama, bakanlar,
diplomatik temsilciler, Jashari
ailesinin üyeleri ve
Kosovalılar katıldı.
Cumhurba�kanı Thaçi, UÇK
Destanı'nın 20. yılı ile ülkenin
ba�ımsızlı�ının 10. yılının
Kosova ve vatanda�ları için
tarihi ve özel öneme sahip
oldu�unu söyledi.

Kosova'da
'Prekaz Katliam�'
kurbanlar� an�ld�

10’da

KOSOVA S�LAHLI
KUVVETLER�’ne dönü�mesi bek-
lenen Kosova Güvenlik Gücü’nün
(KGG), Türkiye’den sa�lad��� z�rh-
l� araçlar, acil durumlarda asker-
lerin nakli için en sa�lam askeri
araçlar olarak niteleniyor. Türk
mal� z�rhl� araçlar, en son olarak
KGG taraf�ndan düzenlenen tat-

bikatta kullan�ld�. Askerlerin, bir
yerden di�er bir yere bu araçlarla
güvenli bir �ekilde nakledildi�i
tatbikat esnas�nda görüldü. KGG
yetkilileri, KGG bünyesindeki h�zl�
müdahale tugay�n�n NATO stan-
dartlar� uyar�nca z�rhl� araç ve
di�er askeri araçlarla donat�ld���-
n� belirtiyor.

¥ FETÖ ÜYELER�NE yatakl�k
yapan Yunanistan’da DHKP/C
üyesi �adi Naci Özpolat’�n
Türkiye’ye iadesine ret karar�
ç�karken Edirne’de tutuklanan iki
Yunan askeriyle ilgili aç�klama
yapan Yunanistan Savunma
Bakan� Panos Kamenos, “Türkiye-
AB ili�kilerini de etkiler” diyerek
Türkiye’yi tehdit etti. NATO
Genel Sekreteri Yard�mc�s� Rose
Gottemoeller’i de bilgilendirece-
�ini aç�klayan Kammenos,
“Yunan askerleri, Türkiye’den
yasad��� mülteci ve göçmen sok-
mak isteyenlerin izi pe�indeydi.
Yunan askerleri ayn� zamanda
Avrupa askerleridir. Dolay�s�yla,
konu Türkiye-AB ili�kilerini de
ilgilendiriyor.” dedi. Ege
Denizi’nde Türkiye hâkimiyetin-
deki adalara Yunan bayra�� çeke-
rek ve yetkililerini göndererek
gerginli�i t�rmand�rmaya ba�la-
yan Yunanistan’�n yeni hamleleri
merakla beklenirken, Türkiye
sa�duyulu politikas�yla ‘Bekle
Gör’ takti�i uyguluyor. 

¥ BOSNA HERSEK, Karada�,
H�rvatistan ve S�rbistan'da faaliyet
gösteren kad�n haklar� savunucu-
su sivil toplum kurulu�lar�, 8 Mart
Dünya Kad�nlar Günü'nde kad�n
haklar�na dikkat çekmek amac�yla
protestolar düzenledi. Bosna
Hersek'in ba�kenti Saraybosna'da,
Cure Vakf�’nca düzenlenen pro-
testoda, "Hiçbir kad�n görünmez
olmamal�" mesaj� verildi.
H�rvatistan'�n ba�kenti Zagreb'de
düzenlenen protesto yürüyü�üne
de binlerce kad�n kat�ld�."Faktiv"
isimli kad�nlar toplulu�unca ger-
çekle�tirilen protestoda, kad�n
haklar�n�n ihlal edilmesine tepki
gösterildi.

Balkan kad�nlar� 
haklar� için yürüdü

8’de

Yunanistan’la Türkiye aras�nda gerilen ikili ili�kiler Atina’da 
Türk bayra��n�n yak�lmas�yla de�i�ik bir boyuta ta��nd�

¥ SIRB�STAN ile Kosova ara-
s�ndaki siyasi anla�mazl���n,
Avrupa elektrik a��nda teknik
sorunlar do�urdu�u bildirildi.
Avrupa Elektrik �letim Sistemi
��leticileri A�� (ENTSO-E) tara-

f�ndan yap�lan aç�klamada,
Avrupa’da ya�anan frekans
sapma sorununun teknik
çözümünün yan� s�ra acilen
siyasi olarak da çözülmesi ça�-
r�s�nda bulunuldu.

Avrupa’daki elektrik a��n�n
istikrarl� hale gelmesi için
S�rbistan’�n Kosova’n�n eksik
kalan elektrik ihtiyac�n� kar��-
lama sorumlulu�u bulundu�u
kaydedildi.

3’te

Yunanistan’da gözle görülür
TÜRK DÜŞMANLIĞI Mostar’da üçlü

bar�� zirvesi

3’te

Kosova Güvenlik Gücü’ne
Türk malı zırhlı araç takviyesi

KOSOVA-SIRB�STAN ANLA�MAZLI�I
Avrupa’daki saatleri yava�lat�yor
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ABTTF 30 ya�ında! 

Balkan Haberleri

PTT A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan� ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birli�i �dari Konsey
Ba�kan� Kenan Bozgeyik, Mart ay�n�n ilk haftas�nda �sviçre’nin Bern kentinde 
düzenlenen “Dünya Posta Birli�i Koordinasyon Komitesi Toplant�s�”n� yönetti

BERN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Postadan kargo-lojistiğe, e-ticaret-
ten bankacılığa tüm faaliyet alan-
larında birbiri ardına atılımlar

gerçekleştiren Posta ve Telgraf Teşki-
latı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), sadece
ulusal değil, uluslararası düzeyde de
önemli çalışmalara imza atıyor. 2020
yılına kadar Dünya Posta Birliği İdari
Konsey Başkanlığı’nı yürütecek olan
Şirket, küresel posta sektöründeki söz
sahibi ve karar alıcı konumunu her
geçen gün daha da güçlendiriyor. PTT
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari
Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, Mart
ayının ilk haftasında İsviçre’nin Bern
kentinde düzenlenen “Dünya Posta
Birliği Koordinasyon Komitesi Toplan-
tısı”nı yönetti. Genel Müdür Bozgeyik,
toplantıda posta sektörünü ve Dünya
Posta Birliği’ni ileriye taşıyacak husus-
ların ele alındığını ve son derece ve-
rimli görüşmeler gerçekleştirildiğini
ifade etti.

PTT’nin uluslararası 
faaliyetleri hız kesmiyor

Dünya Posta Birliği İdari Konsey
Başkanlığı görevi Türkiye’nin

PTT A.Ş., 20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında İstan-
bul’da yapılan 26. Dünya Posta Kongresi’nin ardından
üstlendiği Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı

görevini başarıyla yürütüyor. Bu çerçevede Dünya Posta
Birliği’nin toplantı ve organizasyonlarına aktif katılım sağ-
lanırken küresel posta sektörünün geleceğini şekillendire-
cek son derece önemli kararlar PTT A.Ş.’nin İdari Konsey
Başkanlığı döneminde alınıyor. 

W�TTEN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 3
Mart 2018 tarihinde 30.

kuruluş yıldönümünü özel bir
etkinlikle kutladı. Almanya’nın
Gießen şehrinde gerçekleştirilen
kutlamada 1988’den 2018’e ge-
ride bırakılan otuz yıl
ABTTF’nin ilk yöneticilerinin de
katıldığı özel bir etkinlikle kut-
landı.Gümülcine’den bağla-
mada Haluk Uzun ve klavyede
Barış Hafız’ın Rumeli türküleri
ile açılış konseri gerçekleştirildi.
Ardından ABTTF Başkanı Halit
Habip Oğlu selamlama konuş-
ması yaptı. Federasyon’un ku-
rulması öncesinde Almanya’da
kurulan derneklerin yirmi kez
dernekler arası toplantı gerçek-
leştirdiğini söyleyen Habip
Oğlu, 1985 yılında Alman-
ya’daki Batı Trakya Türklerinin
başlattığı imza kampanyasına
Dr. Sadık Ahmet’in destek ver-
mesi ile Batı Trakya Türklerinin
bir lider kazandığını belirtti.
Habip Oğlu, ABTTF öncesinde
Almanya’daki Batı Trakya Türk-
lerinin bir diğer önemli başarısı-
nın ise Federasyon’u kurmak
olduğunu söyledi. 28 Şubat 1988
tarihinde kurulan ABTTF’nin
bugün otuz yaşında olduğunu
belirten Habip Oğlu, ABTTF’nin
kurulmasında ve kurulmasın-
dan sonraki dönemde emeği
geçen tüm Batı Trakya Türkle-
rine teşekkür etti, bugüne gelin-
mesinde Batı Trakya’dan

Almanya’ya göç eden birinci
kuşak Batı Trakya Türklerinin
emeklerinin unutulmayacağını
söyledi. Habip Oğlu, bugün
ABTTF’nin misyonunun yal-
nızca Avrupa ile sınırlı olmadı-
ğını ifade ederek nerede Batı
Trakya Türk’ü yaşıyorsa
ABTTF’nin misyonunun orada
geçerli olduğunu kaydetti.  Batı
Trakya Türklerinin mücadele-
sinde yeni bir döneme ihtiyaç ol-
duğunu söyleyen Habip Oğlu,
Batı Trakya Türklerinin öncelikle
özgüvenlerini tazeleyerek kararlı
ve azimli bir şekilde mücadelele-
rine devam etmesi gerektiğini
ifade etti. Habip Oğlu, ikinci ola-
rak Batı Trakya Türklerinin Yu-
nanistan’daki siyasi ve kültürel
varlığını daha güçlü hissettire-
cek şekilde tüm ülke genelinde
faaliyetler gerçekleştirmesine ih-
tiyaç olduğunu belirtti. Üçüncü
olarak Habip Oğlu, Batı Trakya
Türkleri ile ilgili güncel gelişme-
leri objektif bir şekilde ülke ve
dünya kamuoyuna duyurmak
gerektiğini belirtti. Son olarak ise
Habip Oğlu, zorlu ekonomik ko-
şullar altında mücadele eden
Batı Trakya Türklerine ekono-
mik alanda yeni bir umut sağla-
mak gerektiğini ifade etti.
Konuşmasına ABTTF’nin yal-
nızca Batı Trakya değil Alman-
ya’daki Batı Trakya Türkleri için
de öncelikli çalışmalar yapaca-
ğını söyleyerek devam eden
Habip Oğlu, Almanya’daki Batı
Trakya Türklerinin de yapacak-
ları çalışmalarda daha güçlü hale
geleceğini söyledi.
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AT�NA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’ın başkenti Ati-
na’da Türk bayrağı ya-
kıldı. Başkent Atina’da

aşırı sağ “Hrisi Avgi” (Altın
Şafak) Partisi Başkanı, Milletve-
killeri ve sempatizanları Vassili-
sis Sofias caddesinde toplanarak
ellerinde Yunan bayraklarıyla
Türkiye’nin Atina Büyükelçi-
liği’ne doğru yürüyüşe geçti.
Yaklaşık 500 kişilik grup mo-
torcu bir ekiple birlikte Türkiye
aleyhine sloganlar atarak Türk
Büyükelçiliği’ne yürümek istedi.
Ancak Büyükelçiliğe giden
cadde çevik kuvvet ekipleri tara-
fından araçlarla kapatılarak gru-
bun geçmesine izin verilmedi.
Bunun üzerine aşırı sağcı grup
üyeleri Türkiye aleyhine slogan-
lar atarak Türk Bayrağı’nı ateşe
verdi. “Unutmuyorum, intikam
alacağım” diyerek slogan atan
grup olaysız bir şekilde dağıldı.

YUNAN 
YARGISINDAN RET

Öte yandan Yunanistan’da mah-
keme, başkent Atina’da kasım
ayında yakalanarak tutuklu yar-
gılanan terör örgütü DHKP-C
üyesi Özpolat’ın Türkiye’ye ia-
desi talebini reddetti. Atina İsti-
naf Mahkemesi, tutuklu
yargılanan terör örgütü DHKP-
C üyesi Şadi Naci Özpolat’a iliş-
kin Türkiye’nin iade talebine ret
karar verdi. Savcı mütalaasında,
Özpolat’ın, hakkındaki iade tale-
binin dışındaki suçlardan da
yargılanabileceği ve iadeye iliş-
kin gerekli koşulların bulunma-

dığı gerekçesiyle iadenin red-
dine yönelik görüş verdi.
Mahkeme, savcının mütalaası
yönünde karar vererek, iade ta-
lebini kabul etmedi.
Yunan yargısı, ocak ayında da
bir diğer örgüt üyesi Mehmet
Doğan’a ilişkin Türkiye’nin iade
talebini reddetmişti. Kasım ayı
sonunda Atina’da üç hücre
evine düzenlenen operasyonla
yakalanan 9 DHKP-C üyesi,
“patlayıcı madde ve silah bulun-
durmak”, “terör örgütü üyesi
olmak” ve “sahte belge bulun-
durmak” suçlamalarıyla tutukla-
narak mahkemeye sevk
edilmişti.

YUNAN BAKAN’DAN
TEHDİT

Bu arada Edirne’de tutuklanan
iki Yunan askeriyle ilgili açık-
lama yapan Yunanistan Sa-
vunma Bakanı Panos Kamenos,

“Türkiye-AB ilişkilerini de etki-
ler” diyerek Türkiye’yi uyardı.
Savunma Bakanı Panos Kamme-
nos, Brüksel’de yapılan AB Sa-
vunma Bakanları Toplantısı’nda
mevkidaşlarını son durum hak-
kında bilgilendirdi. www.time-
balkan.com sitesinin haberine
göre: NATO Genel Sekreteri Yar-
dımcısı Rose Gottemoeller’i de
bilgilendireceğini açıklayan
Kammenos, “Yunan askerleri,
Türkiye’den yasadışı mülteci ve
göçmen sokmak isteyenlerin izi
peşindeydi. Yunan askerleri aynı
zamanda Avrupa askerleridir.
Dolayısıyla, konu Türkiye-AB
ilişkilerini de ilgilendiriyor.”
dedi. Kammenos, Yunan askerle-
rinin avukatlarının, Edirne 1’inci
Sulh Ceza Hakimliği tarafından
reddedilen tahliye taleplerinde
ilginç bir önerinin de yer aldığını
söyledi. Yunan askerlerinin tu-
tuklanma nedenlerinden biri
Türkiye’de kalıcı bir ikametgah-

larının olmamasıydı. Kamme-
nos, avukatların “askerlerin
mahkemeleri yapılıncaya kadar
Yunanistan’ın Edirne Konsolos-
luğu’nda kalmalarını” önerdik-
lerini açıkladı. Hükümet
Sözcüsü Dimitris Canakopulos
ise “Tsipras, Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan’ı ya da Başba-
kan Binali Yıldırım’ı telefonla
arayacak mı?” sorusuna “Gere-
kirse arayacak. Neden arama-
sın?” yanıtını verdi. AB Dışişleri
ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi Federica Mogherini,
sürecin olumlu bir şekilde so-
nuçlanmasına yönelik umutla-
rını dile getirdiklerini söyledi.
Mogherini, “İyi komşuluk, tüm
komşular Avrupalı ve özellikle
de iki NATO müttefiki oldu-
ğunda çok önemli” dedi. Mog-
herini, AB savunma
bakanlarının ortak isteğinin ola-
yın hızlı ve olumlu sonuçlan-
ması olduğunu ifade etti.

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Silahlı Kuvvetle-
ri’ne dönüşmesi bekle-
nen Kosova Güvenlik

Gücü’nün (FSK), Türkiye’den
sağladığı zırhlı araçlar, acil
durumlarda askerlerin nakli
için en sağlam askeri araçlar
olarak niteleniyor. Türk malı
zırhlı araçlar, en son olarak
KGG tarafından düzenlenen
tatbikatta kullanıldı. Askerle-
rin, bir yerden diğer bir yere

bu araçlarla güvenli bir şe-
kilde nakledildiği tatbikat es-
nasında görüldü. KGG
yetkilileri, KGG bünyesindeki
hızlı müdahale tugayının
NATO standartları uyarınca
zırhlı araç ve diğer askeri
araçlarla donatıldığını belirti-
yor. www.timebalkan.com si-
tesinden alınan bilgilere göre:
KGG’nin de Silahlı Kuvvetle-
ri’ne dönüşmesinin siyasi bir
karar olduğu ve bu dönüşü-
mün siyasi uzlaşma ile sağla-
nacağı tahmin ediliyor.

AT�NA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’da polisinin,
solcu gruplara ve göç-
menlere çeşitli saldırı-

larda bulunduğundan
şüphelenilen aşırı sağcı
“Combat 18 Hellas” grubu
üyelerine yönelik operasyon-
larında 7 kişinin gözaltına
alındığı bildirildi. Yunan Te-
rörle Mücadele Biriminden
yapılan açıklamada, başkent
Atina, Seres ve Yanya kentle-
rinde gerçekleştirilen operas-
yonlarda gözaltına alınanlar
arasında örgüt elebaşlarının
da yer aldığı ifade edildi.
Haklarında, kundaklama, suç
örgütü üyeliği ve patlayıcı
madde bulundurma suçla-

maları bulunan zanlıların,
hakim karşısına çıkarılmak
üzere adliyeye getirileceği
belirtildi.
www.timebalkan.com’un
Anadolu Ajansı’na dayana-
rak verdiği habere göre: top-
lam 10 eve düzenlenen

baskında, bomba yapımında
kullanılan patlayıcı madde-
ler, molotof kokteylleri, kesici
ve delici aletler, uyuşturucu
madde ve tüfeklerin yanı sıra
aşırı sağ sembollerin yer al-
dığı flamalar ve çeşitli dokü-
manlar ele geçirildiği

kaydedildi. Yunan polisinin
aynı örgüte yönelik gerçek-
leştirdiği operasyonda da 6
kişi gözaltına alınmış, bunlar-
dan 5’i tutuklanmıştı. Yunan
medyası, polisin, saldırı yer-
lerinde incelediği kamera gö-
rüntüleri ve telefon
dinlemeleri sonucunda baş-
lattığı operasyonda gözaltına
alınan kişilerin “Combat 18
Hellas” isimli Neonazi grup
üyesi olduğunu ve en az 20
bombalı ve molotof kokteyli
saldırıda yer aldıklarının be-
lirlendiğini duyurmuştu.
“Combat 18 Hellas” isimli
grup, İngiltere’de 1992 yı-
lında kurulan “Blood and
Honour” (Kan ve Şeref) ör-
gütünün silahlı kolu olarak
biliniyor.

Yunanistan’da a�ırı sa�cı gruba operasyon

Yunanistan’la Türkiye aras�nda gerilen ikili ili�kiler Atina’da
Türk bayra��n�n yak�lmas�yla de�i�ik bir boyuta ta��nd�

AT�NA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’ın Türkiye sı-
nırına yakın askeri yasak
bölgede yakalanan iki

Alman gazetecinin gözaltına
alındığı bildirildi.
Yunanistan’ın Kathimerini ga-
zetesinin haberine göre, sınır-
daki Dimetoka bölgesinde
Alman kanalı ARD için çalış-
tıklarını belirten iki kişi gözal-

tına alınarak, savcılığı götü-
rüldü. www.timebalkan.com si-
tesinden alınan bilgilere göre;
yaşları 31 ve 33 olan biri kadın
iki Alman için Atina’daki Al-
manya Büyükelçiliğinin hare-
kete geçtiği belirtildi.Öte
yandan gazetecilerin polise ifa-
delerinde Almanya’dan Türki-
ye’ye yasa dışı yollarla dönüş
yapan Türklere ilişkin bir
haber üzerine çalıştıklarını
söyledikleri kaydedildi.

Yunanistan’da iki Alman
gazeteci gözaltına alındı

ATİNA’DAKİ ÇİRKİN 
GÖSTERİYE SERT TEPKİ

Bu kö�ede genel-
likle d�� politika
ve özellikle de

Balkanlar� yaz�yorum.
Ancak, bu hafta �zmir’i
yazmak istedim. Nede
olsa �zmir fahri bir Bal-
kan kenti say�l�r. Türkiye
bir Balkan ülkesi oldu-
�una göre �zmir gibi Diyar-
bak�r bile Balkan kenti
say�labilir asl�nda. ��in es-
prisi bir yana, görünen
lüzum üzerine bugün d��
politika de�il iç politika ya-
zaca��m. Zira son günlerde
�zmir’de arabaya binip yola
ç�kt���m her vakitte bu ya-
z�y� yazmay� planlad�m. �z-
mir’de yollara dü�en her
ki�i beni gayet iyi anlaya-
cakt�r. Özellikle �oförler,
araba tamiri yapan sanayi
siteleri ve varsa e�er köste-
bek sever �zmirliler. Bu
arada yol boyunca sallan-
maktan ho�lanan yolcular�
da unutmamak laz�m. Özel-
likle hasta olanlar, araçlar�n
çukurlara batmas�ndan son
derece olumsuz etkileniyor-
lar. Araçlar�n bu çukurlara
bat�p ç�kmas� milli serveti-
miz olan bu araçlar�n bozul-
mas�na neden oluyor. Ne
diyelim Allah �zmirliye
sab�r versin. 

T�TO’NUN 
YUGOSLAVYA’DA

YOLLARI YAPMASI

�kinci dünya sava��ndan
sonra eski Yugoslavya’n�n
Devlet Ba�kan� T�TO, yurt-
d���ndan ald��� kredilerin
büyük bir bölümünü yol ya-
p�m�na ay�rm��t�. T�TO,
eski Yugoslavya’da Arna-
vutlar�n ve Bo�naklar�n ol-
du�u yerlere de�il daha çok
S�rbistan, H�rvatistan ve
Slovenya’ya yol yapm��t�.
�zmir’de de �u s�ra sürekli
kaz�lar yap�l�yor. Yanl�� an-
la��lmas�n, hizmet için
de�il, bilakis AK Partili be-
lediyeler ve hükümet çal��-
m�yor alg�s� olu�turmak için
böyle bir durum söz konusu.
Bu k�� günü ya�murlar�n ol-
du�u dönemde bu kadar
kaz� enteresan. Özellikle
Ye�ildere yolunda yap�lan
sözüm ona tamirat oldukça
ilginç. Oldukça yava�
devam ediyor. Her gün
orada yo�un bir trafik ve
uzun araç kuyru�u var. Bu
durumda CHP’ye sorgusuz
sualsiz ba�l� olanlar her-
hangi bir hizmete bakmaks�-
z�n zaten her hâlükârda
ideolojik kararl�l�klar�n� sür-
düreceklerdir. Ancak karar-
s�z olanlar ve bu konuda
tam bilgisi olmayanlar, yol-

lar�n köstebek yuvas�na dö-
nü�mesinin sorumlusu ola-
rak hükümeti görebilirler.
Ya da �zmir içindeki yolla-
r�n yap�lmas� ve tamiri gör-
evinin �zmir Büyük�ehir
Belediyesinin asli görevi ol-
du�unu bilmeyebilir. Yol-
lar� durmadan kazan �zmir
Büyük�ehir Belediyesine
ba�l� �ZSU i�letmesinin,
kazd��� yollar� tekrar kapat-
mas� gerekti�ini belki bil-
meyebilirler. Bu yüzden
halk�m�z� suçlayamay�z.
Zaten �zmir Büyük�ehir Be-
lediyesi taraf�ndan cezalan-
d�r�lan �zmir halk�n�, ayr�ca
suçlamak a��r� yüklenmek
olur. Fakat vatanda�� bilgi-
lendirmek gerekir. 

B�R�LER�NE 
“YOL”  MU 
GÖRÜNDÜ? 

Anla��lan �zmir’de birileri
erken seçim sinyali ald�lar
ve harekete geçtiler. �z-
mir’in genelinde ama özel-
likle de AK Partili
Belediyelerin oldu�u ilçe-
lerde sürekli yollar kaz�l�yor
ve öylece b�rak�l�yor. Bu
kaz�lara kimsenin bir �ey
sorabildi�i yok. Hükümetin
acilen bu konuda bir yasa
ç�kartmas� gerekiyor. Bele-
diyelerin öyle kafas�na es-
tikçe milli servet olan
yollar�m�z� kazamamas� ge-
rekir. Belediyeler alt ve üst
yap� planlar�n� en az 50 y�l-
l�k yapacaklar. Böylece alt�
ayda bir kazma vurulmas�na
gerek kalmaz. Bir yol kaz�s�
yap�lacaksa, ilgili Belediye
bunun sebebini büyük bir
puntoda halka aç�klamak
üzere yazmak zorunda ol-
mal�.  Yolu neden kazd���n�
ve ne zaman yapaca��n�
yazmak zorunda olmal�. Ça-
l��ma bittikten sonra acilen
kaz�lan yol tamir edilmeli.
Bu konuda Belediyelere
güçlü bir yapt�r�m uygulan-
mak zorundad�r. Aç�kças�
yolu kazan en acil �ekilde
tamirat�n� eskisi gibi olacak
�ekilde yapmaya mecbur b�-
rak�lacak. Erken seçim olur
veya olmaz, seçim öncesi
böyle bir kanun ç�kart�lsa
hiç fena olmaz. Bu arada �z-
mir’deki yollar�n bu durumu
birilerine yol göründü mü
demek oluyor? 

Rifat SA�T

�ZM�R BÜYÜK�EH�R
BELED�YES�’NDE 

ERKEN SEÇ�M 
HAZIRLIKLARI

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk Hareket Partisi
(THP) Genel Başkanı
Enes İbrahim, BESA

Hareketi Genel Başkanı
Afrim Gaşi’yi kabul etti.
Yapılan görüşmede iki
parti başkanı, Make-
donya’nın isim sorunu çö-
zümü ışığında AB ve
NATO üyeliği gibi tarihi
bir dönüm noktasında ol-
duğu ve ülkedeki tüm etni-
sitelerin sorumluluk alması

gerektiği noktasında fikir
birliğine vardı. www.time-
balkan.com sitesinden alı-
nan bilgilere göre; BESA
Hareketi Genel Başkanı
Afrim Gaşi ülke için bu
önemli süreçte yardımcı ol-
maya hazır olduklarını
ifade etti. Hükümette yer
alan THP Genel Başkanı ve
milletvekili Enes İbrahim,
BESA Hareketi Başkanı Ga-
şi’ye teşekkürlerini suna-
rak ileriki dönemde
işbirliği içinde bulunabile-
ceklerini belirtti.

THP ile BESA Ba�kanlar� 
B�R ARAYA GELD�

KGG’nin Türk mal� z�rhl� araçlar�
TATB�KATTA KULLANILDI
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BELGRAD - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Dünya genelinde birçok ülke Ko-
sova’nın bağımsızlığını tanıma
kararı alırken, Slovakya yetkili-

leri tarafından Kosova’nın bağımsızlığı-
nın tanınmayacağına ilişkin söylemler
sürüyor. www.timebalkan.com sitesinin
edindiği bilgilere göre; Slovakya Dışiş-
leri Bakanı İvan Korçok, Sırbistan’nın
başkenti Belgrad’a yaptığı ziyareti esna-
sında gerçekleştirdiği temaslarda, Koso-
va’yı tanınmamakta kararlı olduklarını
belirtti. “Durumunuzu anlayışla karşılı-
yor olmamıza rağmen Sırbistan’dan
ötürü değil, Kosova meselesinin bizim
açımızdan ilke konusu olduğu için Ko-
sova’yı tanımayacağız” ifadesini kulla-
nan Slovakya diplomasi şefi Korçok,
ülkesinin Kosova’yı tanımamakta ka-
rarlı olduğunu vurguladı.

Slovakya Kosova’y�
tan�mamakta kararl�

MAMU�A - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Mamuşa Belediyesi Eğitim Mü-
dürlüğü’nün kararıyla, Ma-
muşa’daki ilk ve orta

öğretimde öğrencilerin okula telefon
almaları yasaklandı. Belediye Başkanı
Abdülhadi Krasniç’in de onay verdiği
kararla ayrıca öğretmenlerin de ders
esnasında telefon kullanması yasak-
landı. Karar uyarınca, yanında telefon
olduğu belirlenen öğrencilerin telefon-
larına dersler bitene kadar idareciler ta-
rafından el konulabilecek.
www.timebalkan.com sitesine göre;
uygulamaya giren kararı, Mamuşa Be-
lediye Başkanı Abdülhadi Krasniç sos-
yal medya üzerinden duyurdu.

Mamu�a’da ö�rencilere
okulda telefon yasa��

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Elektrik İletim Sis-
temi İşleticileri Ağı
(ENTSO-E) tarafından ya-

pılan açıklamada, Avrupa’da ya-
şanan frekans sapma sorununun
teknik çözümünün yanı sıra aci-
len siyasi olarak da çözülmesi
çağrısında bulunuldu. www.time-
balkan.com’a göre; açıklamada,
İspanya’dan Türkiye’ye, Po-
lonya’dan Hollanda’ya Avru-
pa’daki 25 ülkede senkronize olan
Avrupa Kıtası Elektrik Siste-
mi’nde bu yılın ocak ayı ortasın-
dan bu yana devam eden bir
sistem frekans sapması bulun-
duğu bildirildi. Bunun nedeninin
Kosova’nın bu süreçte kendine
yetecek elektrik üretememesi ol-
duğuna işaret edilen açıklamada,
Avrupa’daki elektrik ağının istik-
rarlı hale gelmesi için Sırbistan’ın
Kosova’nın eksik kalan elektrik

ihtiyacını karşılama sorumluluğu
bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, frekans sapmasının
elektrikli saatleri de etkilediği be-
lirtilerek, saatlerin zaman zaman
6 dakikaya varan bir gecikme
gösterdiği uyarısında bulunuldu.
Öte yandan, ENTSO-E, daha önce
rastlanmayan bu durumun 113
GWh elektrik kaybına neden ol-
duğu ve siyasi husumetin bir kö-
şeye bırakılarak, bir an önce
kaybın kimin tarafından giderile-
ceğinin belirlenmesi gerektiğini
bildirdi. Sırbistan, 116 ülke tara-
fından bağımsız devlet olarak ta-
nınan Kosova’yı hala kendi
toprak parçası olarak görmeye
devam ediyor. Kosova ile Sırbis-
tan arasındaki ilişkilerin normal-
leşmesi amacıyla 2011 yılında
AB’nin arabuluculuğunda diya-
log süreci başlatıldı. Ancak bu
süreç, özellikle son iki yılın ilk ay-
larında yaşanan gerginlikler ne-
deniyle kesintiye uğradı.

YAKOVA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'nın batısında bulunan Ya-
kova şehrinde Yunus Emre Ensti-
tüsü (YEE) tarafından Türkçe

kursu başlatıldı. YEE tarafından yapılan
açıklamada, İpek YEE girişimiyle, Arna-
vutların çoğunlukta yaşadığı Yakova'da
Türkçe kursunun başladığı belirtilirken,
Yakovalıların yoğun ilgi gösterdiği kurs-
lara değişik meslek ve yaştan kursiyerle-
rin katıldığı kaydedildi. YEE temsilcisi
Erdem Hamaratlı, Türkçe kurslarına Ya-
kova'dan talep olması üzerine yapılan
planlama ve görüşmelerden sonra bugün

kursun açılmasının mümkün olduğunu
ifade etti. www.haberler.com’a göre:
kursu ilk etapta tek grupla açmayı plan-
ladıklarını belirten Hamaratlı, ancak tale-
bin beklenenin çok üzerinde olduğundan
dolayı iki grup açtıklarını kaydetti. Kur-
sun, yetişkinlerden oluşan bir grup ve
ilköğretim öğrencilerinden oluşan bir
grup olmak üzere iki grupla yürütüleceği
bildirilen açıklamada, başkent Priştine,
Prizren, İpek ve Yakova'da Türkçe kurs-
ları düzenleyen YEE'nin bu şehirlerin dı-
şında Türkçe kursu yelpazesini
genişletmeye devam edeceği ve Türkçe
kurslarının Mitrovica, Vıçıtırın ve Gilan
gibi şehirlerde de açılacağı belirtildi.

S�rbistan ile Kosova aras�ndaki siyasi anla�mazl���n, Avrupa
elektrik a��nda teknik sorunlar do�urdu�u bildirildi

SIRBİSTAN İLE ANLAŞMAZLIK
Avrupa’daki saatleri etkiledi

Y.E.E’den Yakova'da Türkçe kursu
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BOSNA - HIRVATİSTAN
SIRBİSTAN ZİRVESİ

MOSTAR- BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sır-
bistan'ın cumhurbaşkanları,
Bosna Hersek'in Mostar şeh-

rinde bir araya geldi. Bosna Hersek-
Hırvatistan-Sırbistan Zirvesi'ne ev
sahibi Bosna Hersek'in Devlet Baş-
kanlığı Konseyi Başkanı Dragan
Covic, konseyin Boşnak üyesi Bakir
İzetbegovic ve Sırp üyesi Mladen
İvanic, Hırvatistan Cumhurbaşkanı
Kolinda Grabar Kitarovic ve Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
katıldı. Liderler, Mostar'daki bir
otelde gerçekleştirilen görüşmenin
ardından ortak basın toplantısı dü-
zenledi. Ev sahibi Covic, yaptığı açık-
lamada, toplantıda üç ülke
arasındaki mevcut meselelerin çözü-
müne ilişkin nasıl bir yol izlenebile-
ceğini konuştuklarını aktararak, bu
meselelerin ülkelerin gelecekteki iliş-
kilerini, ekonomi ve altyapı alanla-
rında iş birliklerini etkilediğini
söyledi.  www.haberler.com’a göre;
İzetbegovic de Hırvatistan ile Bosna
Hersek arasındaki en önemli mesele-
nin Peljesac Köprüsü olduğunu vur-
gulayarak, Bosna Hersek'in açık
denize çıkışını engelleyecek bu köp-
rünün inşası noktasında Hırvat Cum-
hurbaşkanı'nın "Bosna Hersek'in
yasal haklarının koruması gerekti-
ğini" ifade etmesinde son derece

memnun olduğunu kaydetti. İvanic
ise üç ülkenin ekonomik anlamda
son derece iyi ilişkilere sahip oldu-
ğuna dikkati çekerek, gelecekte eko-
nomi ve altyapı konularına

odaklanılması gerektiğini ifade etti.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaro-
vic, toplantıda AB'nin Batı Balkan
Stratejisi'ni değerlendirdiklerini belir-
terek, "6 yıl sonra yeniden bir araya

geldik. Önceliğimiz AB'ye üyelik sü-
reciydi. Hırvatistan, Bosna Hersek'in
'aday ülke' statüsü almasına ilişkin
görüşmelere en kısa sürede başlaya-
cak." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek, H�rvatistan ve S�rbistan'�n cumhurba�kanlar�
Bosna Hersek'in Mostar �ehrinde bir araya geldi

Arnavutluk Ba�bakanı Rama
T�KA’nın projelerini inceledi

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama ve beraberindeki Ba-
kanlar Kurulu üyeleri ile Ar-

navutluk Meclisi Milletvekilleri,
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı
(TİKA) tarafından Arnavutluk’un
Berat şehrinde başlatılan restorasyon
çalışmalarını ziyaret etti. TİKA, 2018
yılında Arnavutluk genelinde ortak
tarihi ve kültürel varlıkların korun-
ması, sahip çıkılması, yaşatılması ve
gelecek nesillere aktarılması ama-
cıyla Tiran Ethem Bey Camii, Gjiro-
kastra Pazar Camii, Berat Hünkar
Camii ve Halveti Tekkesi ile Berat
Bekarlar Camii restorasyon çalışma-
larına başladı. www.haberler.com’a
göre; Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama ve beraberindeki Bakanlar
Kurulu üyeleri ile Arnavutluk Mec-
lisi Milletvekilleri, TİKA tarafından
Arnavutluk'un Berat kentinde başla-

tılan Berat-Hünkar Camii ve Halveti
Tekkesi ve Berat Bekarlar Camii res-
torasyon çalışmalarını yerinde gör-
mek ve incelemelerde bulunmak
üzere projeleri ziyaret etti. Arnavut-
luk Kültür Bakanı Mirala Kumbaro
ve TİKA Tiran Koordinatörü Necip
Özay Özütok' tan bilgi aldı ve Tİ-
KA'nın Arnavutluk'a yönelik proje-
lerden ve restorasyon
çalışmalarından dolayı duyduğu
memnuniyetlerini ifade etti. TİKA,
daha önce, Arnavutluk'ta gerçekleş-
tirdiği titiz ve itinalı çalışmalarıyla
Preza Kale Camii, Kruja Murad Bey
Camii, Elbasan Nazire Camii, Korça
İlyas Bey İmrahorlu Camii ve Berat
Kurşunlu Camii'nin restorasyonları
tamamlanmıştı. 2017 yılında ise Os-
manlı döneminde namaz vakitleri-
nin hesaplanması amacıyla
Jirocastra Kalesi'nin bir parçası ola-
rak inşa edilen Osmanlı Saat Kule-
si'nin de restorasyonu da TİKA
tarafından kısa sürede tamamlandı.

Halit HAB�PO�LU

AVRUPA’DAK�
MÜCADELEDE
30 YILI GER�DE

BIRAKTIK

28 �ubat 1988 tarihinde kurulan
Avrupa Bat� Trakya Türk Federas-
yonu’muzun (ABTTF) 30. y�l�n� 3

Mart’ta gerçekle�tirdi�imiz özel bir et-
kinlikle kutlad�k. 
Almanya’daki derneklerimizin bir
araya gelerek gerçekle�tirdikleri toplan-
t�lardan Federasyon’u kurma karar�na
giden yolda neler ya�and���n� o günlerin
tan�klar�ndan dinleme f�rsat� edindik.
1988’de Federasyonumuz kuruldu�unda
ilk yönetimde yer alarak tarihi bir gör-
evi yerine getiren tüm yönetim kurulu
üyelerini özel konuk olarak kutlamaya
davet ettik. 
ABTTF’nin ilk ba�kan� Cafer Alio�-
lu’nu ve ABTTF’nin kurulu�unda yer
alan yedi dernekten biri olan Giessen
derne�imizin eski ba�kan� ve uzun y�llar
ABTTF yönetiminde görev yapan
Ahmet Bilalo�lu’nun an�lar�n� dinledik,
ABTTF’ye yapt�klar� hizmetler ve da-
vam�za sa�lad�klar� katk� dolay�s�yla te-
�ekkür plaketleri takdim ederek onlar�
hak ettikleri �ekilde onurland�rmak iste-
dik. O gece Almanya’daki dernekle�me
sürecinin ba�lad��� 1978’den bugüne
kadar geçen otuz y�lda ya�ananlar� o
günlerin kahramanlar�ndan dinledik.
1985’te ba�lat�lan imza kampanyas�n�n
mimar�n�n Almanya’daki derneklerimiz
oldu�unu aktaran büyüklerimizden
kampanyaya Yunanistan’da Dr. Sad�k
Ahmet’in destek vermesiyle Bat� Trak-
ya’da bir lider do�du�unu ö�rendik.
Büyüklerimizin ya�ad�klar�n� samimi-
yetle aktard��� kutlamada duygulu anlar
ya�ad�k, dünün kahramanlar�n�n Bat�
Trakya Türkleri için verdikleri mücade-
leyi dinledi�imizde gözya�lar�m�za
hakim olamad���m�z anlar oldu. Bu ve-
sileyle bir kez daha Federasyonumuzun
kurulu�unda eme�i geçen tüm büyükle-
rimize çok te�ekkür ederiz! 

B�R NEV� DI���LER� 
BAKANLI�I

Bugün ABTTF, Almanya’da merkez
bürosu ve Brüksel’deki temsilcili�i ile
Bat� Trakya Türklerinin bir nevi D��i�-
leri Bakanl���! 30 y�ld�r Bat� Trakya
Türkleri ad�na hizmet veren bir kurum
olarak y�llar içerisinde kazand���m�z de-
neyimle birlikte gelecekteki 30 y�l için
ilk ad�mlar� �imdiden atmak istiyoruz.
Almanya a��rl�kl� olarak Yunanistan d�-
��nda ya�ayan Bat� Trakya Türklerinin
say�lar�n�n y�llar içerisinde ço�alma-
s�yla birlikte memleketten uzakta ya�a-
yan Bat� Trakya Türklerinin örf, adet ve
geleneklerimizi muhafaza etmek için
derneklerimize geçmi�e k�yasla daha da
büyük bir görev dü�üyor. Taban�m�z�
olu�turan derneklerimize dü�en bu
büyük görevde ABTTF olarak onlar�
te�vik etmek istiyoruz. Bundan böyle
Bat� Trakya Türkleri için tarihi, dini ve
kültürel öneme sahip günlerde dernekle-
rimizin gerçekle�tirece�i 29 Ocak anma
törenleri, Dr. Sad�k Ahmet anma tören-
leri, iftar sofralar� için onlara maddi ve
manevi destek verece�iz. Bunun için
ABTTF Mali Genel Kurulu’muzda
kabul etti�imiz yönetmelikle bunun ilk
ad�m�n� atm�� olduk. Almanya’daki Bat�
Trakya Türkleri için ba�lataca��m�z
yeni dönemde yapaca��m�z çal��malar�n
yan� s�ra Bat� Trakya’da da yeni bir dö-
nemin ba�lamas� gerekiyor! Öncelikle
ülkemiz Yunanistan’da ya�amaya
devam eden insanlar�m�za umut verme-
miz gerekiyor. 
Bat� Trakya Türkleri olarak özgüveni-
mizi tazeleyerek siyasi ve kültürel görü-
nürlü�ümüzü tüm ülkede sa�lamal�,
kendimizi tüm ülkeye tan�tmal�y�z, an-
latmal�y�z. Bat� Trakya’m�z�, toplumu-
muzu ba�kalar�n�n tarafl� görü�üne
b�rakmadan oldu�umuz gibi ülkemizde
ve d��ar�da anlatabilmemiz ve bölge-
mizde ya�anan olaylar� an�nda tüm dün-
yaya duyurabilmemiz için haber içerikli
bir ajans kurmaya ihtiyac�m�z var. Böy-
lece Bat� Trakya Türkleri için yeni bir
dönem ba�latabilmemiz mümkün ola-
cak, sesimiz daha gür ç�kacak, bizi ku-
laktan dolma ve yalan haberlerle,
yorumlarla de�il do�rudan tan�ma im-
kan� yarataca��z. Özgüvenimiz daha da
güçlü ve daha da sa�lam olarak art�k tek
tarafl� dayatmalara maruz kalmadan, bi-
zimle ilgili kararlar� gerçek anlamda bi-
zimle birlikte alan bir ülke yaratma
olas�l���n� sonuna dek denemi� olaca-
��z! 
Bat� Trakya Türklerinin sesini uluslar-
aras� alanda duyurmak amac�yla kuru-
lan Federasyonumuz bugün 30 ya��nda!
Ayn� hedef do�rultusunda yolumuza
uzun y�llar devam edece�iz! Daha nice
ya�lara, hep birlikte, azimle!

ERZ�NCAN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü tarafından "Bir Günde Bin Yıl Tarih ve
Medeniyet Gezileri" kapsamında Türkiye ve

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ki KYK yurtlarında
kalan öğrencilere yönelik olarak "Balkanlar Tarih Bizi Ça-
ğırıyor" gezisi düzenliyor. 81 il ve KKTC'de bulunan yurt-
larda barınan öğrenciler arasından kura ile belirlenecek
KYK'lı gençler, İstanbul, Makedonya, Arnavutluk, Kara-

dağ ve Bosna Hersek'i kapsayacak gezi için gün sayıyor-
lar. www.haberler.com’a göre; Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü'ne bağlı 13 yurt
müdürlüğünde sosyal etkinliklere katılan öğrenciler ara-
sından çekilen kura ile belirlenen 33 kız, 24 erkek öğren-
cinin hazır bulunduğu kura çekimi il müdürlüğünde
yapıldı. Kura sonucunda belirlenen öğrenciler 08-13
Nisan 2018 tarihleri arasında 'Balkanlar Tarih Bizi Çağırı-
yor' gezisine tüm illerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti'nden gelecek arkadaşlarıyla birlikte katılacaklar.

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya'nın başkenti
Üsküp'te Yunus Emre
Enstitüsü’nün yeni

dönem Türkçe kursuna katılan
kursiyerler, "çocukluk hayali" ola-
rak nitelendirdikleri Türkçeyi öğ-
renmenin heyecanını yaşıyor.
Yunus Emre Enstitüsü, 2010 yılın-
dan bu yana Üsküp'te Türkçe öğ-
retip Türk tarihi, kültürü,
edebiyatı ve sanatını tanıtıyor.
Enstitüye kaydolan kursiyerden

bazıları üniversite eğitimine des-
tek için bazıları da çok sevdiği ve
kendine yakın hissettiği Türk hal-
kıyla daha kolay iletişim kurmak
için Türkçe öğreniyor. Üsküplü
Mila Arsovska, Türk Dili ve Ede-
biyatı bölümünde son sınıf öğren-
cisi olduğunu belirterek,
Türkçesini daha da pekiştirmek
için kursa geldiğini söyledi. "Bir
lisan, bir insan" deyiminin asıl an-
lamını Türkçe öğrenirken anladı-
ğını kaydeden Arsovska, 4 yıldır
kurslarına katıldığı Yunus Emre

Enstitüsünde hayatının en güzel
günlerini geçirdiğini anlattı.
ww.haberler.com’a göre; Türkçe
kurslarının üniversite eğitimine de
yardımcı olduğunu aktaran Ar-
sovska, "ufuklarının açılmasını" is-
tediği için de Osmanlıca kursuna
katıldığını ifade etti. Üsküp Sağlık
Lisesi’nde okuyan Zuleyha Murati
de İngilizce ve Almanca'nın yanı
sıra Türkçe de öğrendiğini belirte-
rek, üniversite eğitimini Türki-
ye'de almak istediğini ve bu
yüzden Türkçe öğrendiğini anlattı. 

Üsküp’te Y.E.E’nin Türkçe kurslar�na yo�un ilgi

KYK, Erzincanlı gençleri Balkanlara götürüyor
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Üsküp Stone Bridge Ote-
li’nde Makedonya Türk
Sivil Toplum Teşkilatları

Birliği (MATÜSİTEB) tarafından
“Bir Direniş Destanı” idam edil-
işlerinin 70. yıldönümünde Yüc-
elciler konferansı düzenlendi.
Konferansa, T.C. Üsküp Büyük-
elçiliği üçüncü katibi Cemile
Burcu Kalender Demirdügen ve
Ahmet Demirdüğen, Eğitim Mü-
şaviri Selim Mutlu, M.C. Ana-
yasa Mahkemesi Üyesi Salih
Murat, TİKA Üsküp Koordina-
törü Aytekin Ayden, Maarif
Vakfı Makedonya Direktörü
Mustafa Dillioğlu, Halkbank
A.Ş. Makedonya Genel Müdürü
Bilal Sucubaşı, Uluslararası Bal-
kan Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Doç.Dr. Şener Bilal, MANU
temsilcisi Prof. Dr. Numan Aruç,
Anadolu Ajansı Arnavutça ve
Makedonca editörü Adnan İdriz,
MRT Türkçe Yayınları Sorum-
lusu Erhan Hasip çok sayıda öğ-
renci ve vatandaşlar katıldı.

MAKEDONYA’DAKİ
TÜRKLÜK DAVASININ

ÖNDERLERİ

Konferansta selamlama konuş-
ması yapan MATÜSİTEB Genel
Başkanı Hüsrev Emin, “Bugün
Makedonya Türklük davası
varsa bizler bunu Yücelcilere
borçluyuz” dedi. 4 şehidimize
vefa borcunu ödemek adına 2018
yılını Makedonya Türkleri
için”Yücelciler” yılı ilan edilmesi
gerektiğini belirten Emin, “Önü-
müzdeki dönemde farklı kurum
ve kişilerle irtibata geçerek ortak
komiyonun kurulması ve etkin-
likler programı için irtibata geç-
meye başlayacağız” şeklinde
konuştu. 2012 yılında iadeyi iti-
bar kanunun çıktığını hatırlatan
MATÜSİTEB Genel Başkanı
Hüsrev Emin, “Makedonya’nın
sadık vatandaşları olarak oluşan
bu hukuki zemini göz önünde
bulundurarak bu haktan yarar-
lanmak için başta siyasilerimzle
birlikte Yücel şehitlerine iadeyi
itibar sağlanması kaçınılmazdır.
Bunun yanı sıra yetkili kurum-
larla irtibata geçerek şehitlerimi-
zin gömüldükleri yeri tespit
etmek bir anıt dikmemiz bizlerin
boynunun borcudur” ifadelerini
kullandı.

BALKANLAR’DAKİ
TÜRKLERİN MİRASI

Konferans öncesinde basın men-
suplarına açıklamalarda bulunan

Uluslararası Balkan Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Şener
Bilal, “Bu akşam iadeyi itibar de-
diğimiz konseptte MATÜSİ-
TEB’in düzenlemiş olduğu
konferansta bulunmaktan onur
ve gurur duyuyoruz” dedi. Yüc-
elcilerin sadece Makedonya için
değil aynı zamanda Balkanlarda
yaşayan tüm Türk unsuru için
bir misal teşkil ettiğini söyleyen
Bilal, “Yücel Hareketi entellek-
tüel bir hareketti. Yücel hareketi
Tito’nun kontrolünde kurulmuş
olan Yugoslavya rüyasının ka-
busa dömüştürülmesi hareketi-
dir. Çünkü malumunuz Tito’nun
kurmuş olduğu kardeşlik ve bir-
lik rüyası, Yücel hareketi ve
buna benzer hareketlerle realite
olmadığını gösterdi” şeklinde
konuştu. Yücel Hareketi’nin is-
yankar bir hareket olmadığını
vurgulayan Doç. Dr. Şener Bilal,
“Balkanlarda ve Makedonya’da
yaşayan Türklerin varlığını ve
bu bölgede yaşamını sürdürmesi
gerekli ve belki de geç kalınmış
bir harekettir. İşte bu vesileyle
bu akşam düzenlenen konferan-
sla bir iadeyi itibar sağlayacağız”
ifadelerini kullandı.

TÜRK-İSLAM SENTEZİ

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halim
Çavuşoğlu basın mensuplarına
yaptığı açıklamada, “Make-
donya Türkleri açısından baktı-
ğımızda, Balkanlardaki Türk
toplulukları açısından Türk –
İslam sentezi esasında bölgedeki

Türklerin varlığını devam ettir-
mesi doğrultusunda çaba sarf
eden Yücel teşkilatı ve üyeleri-
nin şehit edilişinin 70. yıldö-
nümü için buradayız” dedi.
Yücel teşkilatı ve mensuplarının

asla silahlı bir örgüt olmadığının
altını çizen Yrd. Doç. Dr. Halim
Çavuşoğlu, “Yücel teşkilat üye-
lerinde bunu görmüyoruz. Hak-
sız ve hadsiz bir biçimde idam
edilmişlerdir. Dolayısıyla gele-
ceğe ilişkin bu süreç çok uzama-
dan muhakkak itibarlarının iade
edilmesini ve 70 yıldır gösteril-
meyen defnedildikleri yeri gös-
terilmesini de arzu ediyoruz.
Dileğimiz ve umudumuz
budur” şeklinde konuştu. Mode-
ratörlüğünü Kalkandelen Devlet
Üniversitesi Şarkiyat Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süley-
man Baki’nin yapacağı konfe-
ransta, Uluslararası Balkan
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Şener Bilal, Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Halim Çavuşoğlu, M.C.
Anayasa Mahkemesi üyesi Salih
Murat ve gazeteci-yazar Avni
Abdullah birer konuşma gerçek-
leştirdi.

Nazlı Gaye ALPASLAN

SGK PR�M 
ALACAKLARINDA 
ZAMANA�IMI VE 

GÖREVL� MERC�� -2-

Yüksek mahkeme Yarg�tay 10.
Hukuk Dairesi taraf�ndan
verilen bir kararda; 

“506 say�l� Kanun’un 80. madde-
sinde 3917 say�l� Kanun ile yap�lan
de�i�iklik uyar�nca, Kurum’un sü-
resi içinde ödenmeyen prim ve di�er
alacaklar�n�n tahsilinde 6183 say�l�
Kanun hükümlerinin uygulanmas�
gerekmektedir. Bu durumda zama-
na��m� süresi bak�m�ndan; 3917 sa-
y�l� Kanun’un yürürlü�e girdi�i
08.12.1993 tarihinden önceye ili�kin
prim ve gecikme zamlar� yönünden
Kurum’un alacak hakk�, Borçlar Ka-
nunu’nun 125. maddesinde öngörü-
len on y�ll�k zaman- a��m� süresine
tabi olup, zamana��m�n�n ba�lang�ç
tarihi, an�lan Kanunu’nun 128. mad-
desinde öngörülen gere�ince alaca-
��n muaccel oldu�u tarihtir ve
zamana��m�n�n kesilmesi ile durma-
s�na ili�kin 132. madde ve ard�ndan
gelen düzenlemeler de burada uygu-
lama alan� bulmaktad�r. 08.12.1993
tarihi ve sonras�na ili�kin prim ve
gecikme zamm� yönünden ise 6183
say�l� Kanun’un “Tahsil Zamana-
��m�” ba�l���n� ta��yan 102. ve ar-
d�ndan gelen maddeleri
uygulanacakt�r. An�lan madde hük-
müne göre zamana��m� süresi be� y�l
olup, zamana��m� süresinin ba�lan-
g�c� da, alaca��n vadesinin rastlad���
takvim y�l�n� izleyen y�lba�� olarak
belirlenmi�tir.  Öte yandan
06.07.2004 tarihinde yürürlü�e giren
5198 say�l� Kanun ile bu konuda ye-
niden bir düzenleme yap�larak 506
say�l� Kanun’un 80. maddesinin be-
�inci f�kras�na eklenmi�, Kurum’un
süresi içinde ödenmeyen prim ve
di�er alacaklar�n�n tahsilinde 6183
say�l� Kanun’un 51. maddesiyle bir-
likte 102. maddesinin de uygulana-
mayaca�� hükme ba�lanm��t�r.
Böylelikle 3917 say�l� Kanunla ya-
p�lan de�i�iklikten önceki duruma
dönülmü� olmaktad�r.” �eklinde
hüküm verilmi�tir. Di�er yandan,
kanuna dayan�larak kurumca aç�la-
cak tazminat ve rücü davalar� ise, 10
y�ll�k zamana��m�na tabidir.  Zama-
na��m� tarihi, rücu konusu gelir ve
ayl�klar bak�m�ndan  kurum onay ta-
rihinden, masraf ve ödemeler için
ise masraf  veya ödeme tarihinden
itibaren  ba�lar. 
Kurumun  prim ve di�er alacaklar�-
n�n tahsilinde, 6183 say�l� AA-
TUHK’nun uygulamas�ndan  do�an
uyu�mazl�klar�n çözümlenmesinde,
kurumun alacakl�  birminin bulun-
du�u ildeki yetkili “i�
mahkemesi”ne 7 gün içerisinde iptal
davas�  için müracaat  edilmektedir.
Ancak, SGK idari para cezalar�nda
ise, 15 gün içinde kuruma itiraz tale-
binde bulunulup,  kurum taraf�ndan
gelen  red yaz�s�na kar�� 30 gün içe-
risinde  ba�vurulacak yetkili mah-
keme “idare mahkemesi”dir. 
Prim alacaklar�n�n tahsili için 5510
say�l� Yasa’dan önce prim borçlar�
için amme alacaklar�n�n tahsilini dü-
zenleyen yasaya yollama yap�lm��-
t�r. Bu yasada da, amme alaca��n�n
vadesinin rastlad��� takvim y�l�n�
takip eden takvim y�l� ba��ndan iti-
baren 5 y�l içerisinde tahsil edil-
mezse zaman a��m�na u�rayaca��
düzenlenmi�tir. Ancak, 5510 say�l�
Kanun’da aç�k �ekilde, kurumun
prim ve di�er alacaklar�n�n ödeme
süresinin doldu�u tarihi takip eden
y�l�n ba��ndan itibaren ba�layarak 10
y�ll�k zamana��m�na tabi oldu�u dü-
zenlenmi�tir. Bu durumda, 5510 sa-
y�l� Kanun’un yürürlü�e girdi�i
01.10.2008 tarihinden önce 5 y�ll�k
zamana��m� süresi dolan prim borç-
lar� için zaman a��m� süresi 5 y�ld�r
ve sürenin bitmesi ile borç zaman
a��m�na u�rayacakt�r. Ancak, 5 y�l-
l�k zamana��m� süresi dolmadan
yeni yasa yürürlü�e girmi� ise zama-
na��m� süresi 10 y�la uzayacakt�r.
2008 y�l�ndan önceye ait prim borcu
için 5 y�ll�k zamana��m� süresi dol-
mam��sa, 01.10.2008 tarihinden iti-
baren zamana��m� süresi 10 y�l
olacakt�r. Yarg�tay 10. Hukuk Dai-
resi’nin 26.04.2011 Tarih,
2011/2076 E. ve2011/6094 K. say�l�
karar� da bu yöndedir.

‘

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

Yücelciler idamlarının 
70. yılında Üsküp’te anıldı

’Ba�kent Üsküp’te Makedonya Türk Sivil Toplum Te�kilatları
Birli�i (MATÜS�TEB) tarafından idam edili�lerinin 

70. yıldönümünde “Yücelciler” konferansı düzenlendi
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Çok de�erli okuyucu-
lar�m�z bu hafta siz-
lerle 40' lar Kulübü

bünyesinde yay�mlanan
Medeniyet serisinin 1.kita-
b� �slam Medeniyeti ve
Bat� Medeniyetindeki 40
Fark adl� eserde yer alan
toplumsal ili�ki ve ho�görü
ile ilgili yaz�m�n bir k�sm�-
n� payla�mak istiyorum.
Yay�n yönetmeniz Yunus
Co�kun beyefendi ile yazar
arkada�lar�m�z�n tam deste-
�ini alarak, �HH arac�l���
ile gelen tüm geliri resmi
olarak yetim ve öksüz
çocuklar�m�zdan 10 tanesi-
ne ba���lam�� bulunmakta-
y�z. Ayr�ca Tüm Türkiye
genelinde yap�lan Kitap
fuarlar�nda yay�nevimizde
yay�mlanan kitaplar�m�z
yetim ve öksüz, 
�ehit ve gazi çocuklar�m�za
ücretsiz olarak takdim edil-
mektedir. �slam dinine tabi
olarak dünyaya gelmi� biz
inanan Müslümanlar için "
ho�görü" kelimesinin
manas� oldukça k�ymetli
oldu�una eminim. "
Ho�görü" �slam dininin en
önemli yap� ta�lar�ndan biri
olmas�na kar��l�k, Bat�
medeniyeti �slam' a kar��t
örgütler olu�turmaya ve
sald�rmaya devam etmekte-
dir. 1992’den 1995’e kadar
süren “Bosna Sava��”
boyunca tarihte e�ine ender
rastlanan katliamlar yap�l-
m��, 250.000’in üzerinde
Müslüman Bo�nak, S�rplar
taraf�ndan tüm dünyan�n
gözleri önünde öldürülmü�-
tü. Bu süreçte milyonlarca
Müslüman Bo�nak evlerin-
den sürülmü�, 50 bin civa-
r�nda kad�n tecavüze u�ra-
m��t�. ABD, BM, NATO ve
özellikle de Bat� kamuoyu
sava��n sonuna kadar yap�-
lan tecavüz, katliam ve
soyk�r�mlar� seyretmekle
yetinmi�ti.Azg�nl�k, perva-
s�zl�k, sömürü, ya�malama,
katliam, soyk�r�m, i�kence,
tecavüz, yalanc�l�k, sözün-
de durmama, kibir, yap�lan
antla�malara sad�k kalma-
ma, iki yüzlülük, sahtekâr-
l�k....
“Bir insanda bulunsa onu
hayvandan daha a�a��
yapacak bu s�fatlar� hangi
devlet veya devletler hake-
diyor?” diye sorulsa ne
cevap verirsiniz?

�K� YÜZLÜ BATI

Bat�, her devirde daima iki
yüze sahip oldu. �nsanl��a
zulüm ve i�kence ta��yan
yüzünü hiçbir devirde kay-
betmedi. Bat�’n�n tarihi

ayn� zamanda kesintisiz
bir zulüm ve soyk�r�m
tarihidir. Haçl� seferle-
rinde yapt�klar� zulmü
kendi tarihçileri itiraf
etmek zorunda kalm��-
t�r. Kudüs’e girdiklerin-
de kad�n-çocuk ay�rma-

dan yapt�klar� katliam hav-
salan�n alaca�� boyutlar�n
çok ötesinde idi, sokaklar
ceset parçalar� ile dolmu�-
tu, kan deryas� yürüyen
insan�n ayak bileklerini
geçecek kadar çoktu. “�lk
haçl� seferinde
H�ristiyanlar Kudüs'ü
ald�klar�nda, ... Harem-ül
�erif'deki Müslüman olan
tüm kad�n ve çocuklar�
öldürmeyi sürdürdüler.
Size bu hikayenin bugün
hala Ortado�u'da anlat�ld�-
��n� ve hala bunun bedelini
ödedi�imizi söyleyebili-
rim.” (Bill Clinton,
Hürriyet, 10 Kas�m 2001)
Yine bu seferler esnas�nda
kendilerini buyur eden
Bizans’� ve �stanbul’u -yani
kendi dinda�lar�n�n ya�ad�-
�� ülkeyi- ya�malad�lar.

“...Bartholomeos'u önceki
gün kabul eden Papa 2.
Jean Paul, Haçl� ordular�-
n�n 1204'te �stanbul'u ya�-
malamas�ndan dolay�
ondan özür diledi.”
(Ak�am, 1 Temmuz 2004)
Harun Re�it zaman�nda
�stanbul’da ya�ayan
Müslümanlar�n say�s�
ço�ald� diye bir araya gelen
Bizans’�n din adamlar� ve
devlet ricali �stanbul
Müslümanlar�n�n yok edil-
mesine karar verdiler.
Bugün Karaköy olarak bili-
nen yerde ya�ayan on bin-
lerce Müslüman çocuklar
dahil- k�l�çtan geçirildi.
Harun Re�it bu hadise üze-
rine o kadar üzülmü�tü ki
rivayetlere göre ömrünün
sonuna kadar gülmedi.
Bizans üzerine seferler
düzenledi. Avrupa’n�n
“Ayd�nlanma ça��” diye
kibirlene kibirline bir yere
koyamad��� devir, ilham
ald�klar� Endülüs’ü yerle
bir etmeleriyle ba�lad�.
Bugünkü �spanya ve
Portekiz’in bulundu�u �ber
yar�madas�nda ya�am��
yakla��k 800 y�ll�k bir
�slâm medeniyeti bütün
Avrupa’ya ilim ve irfan
yaym��t�. (Bütün Avrupa
sefalet ve pisli�in içinde
ya�arken, 10.000, 20.000
nüfuslu �ehir yokken �slam
ülkelerinde nüfusu yüz bin-
lerle ifade edilen metropol-
ler vard�.) Bu medeniyeti
yerle bir etmekle kalmad�-
lar. Bütün Müslümanlar� ya
öldürdüler ya da sürgün
ettiler, zorla din de�i�tir-
meye mecbur ettiler.
Balkan ülkelerinde ve
Türkiye' de ya�ayan hem�e-
rilerime en derin sayg�lar�-
m� ve selamlar�m� sunar�m.

Esra BALKAN

MEDEN�YETLERE
GÖRE 

HO�GÖRÜ

�zmir Bosna Sancak Derne�i
‘KADIN FEST�VAL�’NDE
H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin
"Dünya Emekçi Kadınlar Günü"
etkinlikleri kapsamında bu yıl

8.'sini düzenlediği "Kadın Festivali"
Kültürpark 2 ve 3 No'lu holde 8-9-10-
11 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi.
İzmir Bosna Sancak Derneği 4 gün
süren 9. Kadın Festivali kapsamında,
İzmir'de yaşayan Boşnak emekçi
kadınların el emeği göz nuru ürünle-
rinin yanı sıra Boşnak börekleri ve
tatlılarını 2 Nolu holde, 96-97-98-99
nolu stantta sergileyerek İzmirlilerle
buluşturdu. İzmir Bosna Sancak
Dernek Başkanı Abdullah Gül, "Dört
gün süren 'Kadın Festivali'nde
İzmir'e göç eden Boşnakların
Kültürü'nü tanıtmayı hedefledik.
Derneğimizin Kadın kolları açtığımız
bu stantta Boşnaklar'a özgü el emeği
göz nuru ürünlerin yanı sıra, Boşnak
mutfağından örnekler tatlarından
Boşnak böreği ve Boşnaklara özgü
tatlıların tanıtıldı. Boşnak tarihi ile
ilgili Boşnak kökenli her vatandaşın
başucu kitabım diyebileceği kitapları
bu standımızdan temin edildi" dedi.

Balkan Tiyatroları Festivali
BURSA’YI ŞENLENDİRDİ

Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Alinur Akta�, ‘Balkan
Tiyatrolar� Festivali’nin heyecan�n� ya�ayan Bursa’n�n inci gibi

tüm güzellikleri hak eden bir �ehir oldu�unu söyledi
BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Başkan Alinur Aktaş,
Devlet Tiyatroları Genel
Sanat Yönetmeni

Mustafa Kurt ve Bursa Devlet
Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan
Bayraktar’ı Tarihi Belediye
Binası’ndaki makamında
kabul etti. Bursa’da gerçekleş-
tirilen ‘5. Uluslararası Balkan
Tiyatroları Festivali’ hakkında,
görüşlerini bildiren Aktaş,
sanayi, turizm, tarım ve kül-
tür şehri Bursa’nın, inci gibi
tüm güzellikleri hak eden bir
şehir olduğunu söyledi.
‘Balkan Tiyatroları
Festivali’nin Bursa ile özdeş-
leştiğini belirten Başkan
Aktaş, “9 ülkeden tiyatrocula-
rın Bursa’da ağırlandığı festi-
val, 8 ile 25 Mart tarihleri ara-
sında Bursalılarla buluşacak.
Oyunlar, Bursa’nın farklı sah-
nelerinde sunulacak. Tüm
tiyatroseverleri oyunları izle-
meye davet ediyor ve festivale

emeği geçenleri tebrik ediyo-
rum” diye konuştu. Devlet
Tiyatroları Genel Sanat
Yönetmeni Mustafa Kurt festi-
valde yaklaşık 14 oyunun sah-
neleneceğini; Devlet

Tiyatrosu, Büyükşehir
Belediyesi ve ilçe belediyeleri-
nin festivale desteğinin sevin-
dirici olduğunu söyledi.
Bursalıların festivali sahiplen-
diğine işaret eden Kurt,

Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın katkı sunduğu
festivalin her geçen gün daha
da büyüdüğünü ve tiyatronun
farklı ülkeler arasında da
köprü olduğunu kaydetti.

Ku�adas� Belediyesi ö�rencileri
karde� �ehir Sinaia'ya götürdü

S�NA�A
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kuşadası'nın
Romanya'daki
Kardeş Şehri

Sinaia'da bulunan Mihail
Koleji'ne Hasan Fatma
Önal Anadolu Lisesi
öğrencisi 15 gencin katıl-
dığı bir gezi düzenlendi.
Kuşadası Belediyesi ile
Sinaia Belediyesi'nin işbir-
liğinde yürütülen
"Sinaia'yı Bilmek" ve "
Deniz Yıldızı Kar Tanesi
ile Buluşuyor" projeleri
kapsamında düzenlenen
gezide 15 Kuşadalı lise
öğrencisine 3 öğretmen

eşlik etti.
www.haberler.com’a göre;
Kuşadası Belediyesi ile
Sinaia Belediyesi'nin kar-
deş şehir ilişkilerini güç-
lendirmek amacıyla
düzenledikleri gezide
Kuşadası Hasan Fatma
Önal Anadolu Lisesi
öğrencisi 15 genç Mihail
Cantacuzino Koleji öğren-
cileriyle bir araya geldi. 5
günlük gezi kapsamında
Kuşadalı 15 öğrenci Sinaia
Peleş Kalesi, Sinaia
Manastırı ve Casino
Sinaia Müzesi'ni gezerek
usta eğitmenler eşliğinde
kış sporları yaptı. Sinaia
Belediye Başkanı Vlad

Oprea'yı da makamında
ziyaret eden Kuşadalı 15
öğrenci, Mihail
Cantacuzino Koleji öğren-
cileri ile dostluk futbol
maçı yaptı. Kuşadası
Belediyesi ile Sinaia
Beleiyesi'nin işbirliğiyle
"Sinaia'yı Bilmek" ve
"Deniz Yıldızı Kar Tanesi
ile Buluşuyor" projeleri
kapsamında düzenlenen
geziden çok memnun kal-
dıklarını belirten Hasan
Fatma Önal Anadolu
Lisesi öğrencisi 15 genç,
Sinaia halkının Türk hal-
kına benzer bir misafir-
perverlik anlayışına sahip
olduğunu ifade etti.

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Menderes Belediye Başkanı
Bülent Soylu, belediye
personeliyle buluşma top-

lantısının ilkini gerçekleştirdi.
Başkan Soylu, toplantıda tüm per-
sonelin sendikalı olacağını da müj-
deledi. Menderes Belediye Başkanı
Bülent Soylu, belediyede memur ve
işçi statüsünde ki çalışma arkadaş-
larıyla buluşma toplantısı düzenle-
di. İlki gerçekleşen toplantıda sen-
dika müjdesi yaşandı. 
Toplantıyla ilgili bilgi veren Başkan
Soylu, “ Birlik ve beraberlik içeri-
sinde Menderes’in gelişimine, deği-
şimine imza attığımız çalışma arka-
daşlarımızla buluşma toplantımızın
ilkini gerçekleştirdik. Onların istek,
talep ve önerilerini dinledik.
Menderes için neler yaptığımızı ve
yapacağımızı konuştuk. Çalışma

arkadaşlarımızla her Cuma günü
bir araya gelmeye devam edeceğiz.
Menderes için tüm ekip arkadaşla-
rımla birlikte aşk ile sevda ile çalış-
malarımızı sürdüreceğiz” dedi.

HERKES 
SENDİKALI OLACAK

Konuşmasında sendika müjdesi de
veren Başkan Soylu, “  Memurlar ve
kadrolu işçiler gibi taşeron işçileri-
mizin de kadroya geçişlerinin
ardından sendikalı olmaları için
gereken işlemleri gerçekleştirece-
ğiz. Onların da sendikal haklarını
vereceğim.  Çünkü Menderes
bugün gıptayla gösteriliyorsa, her-
kesin konuştuğu yer haline geldiy-
se bunu tüm çalışma arkadaşları-
mızla birlikte başardık. Bu payda
hakkı olan tüm çalışma arkadaşları-
mın da sendikal haklarını vermek
bizim boynumuzun borcu” dedi.

BU BİR ADVERTORİAL ÇALIŞMADIR…

Menderes’te sendika müjdesi
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YÜCELC�LER�
ANARKEN

Yücelciler hakk�nda ilk bilgilere Pri�-
tine’nin “Tan” Gazetesi’nde çal��t���m
seksenli y�llarda ula�m��t�m. Bunu der-

ken, o dönemde Kosova ve Makedonya Türk-
leri aras�ndaki ili�ki ve i�birli�inin boyutunu
dü�ünürken, kültürden öte gitmedi�ine de dik-
kat çekmek istiyorum. Makedonya’daki ayd�n
kesimle s�k� i�birli�ine dayanan muhabbetleri-
miz –  edebiyat, �iir saatleri, konserler üzerine
yorumlardan öteye gitmiyordu, nedense. Bu f�r-
satla da milli ve mesleki anlamda, örnek onurlu
duru�unu sayg�yla and���m merhum genç mes-
lekta��m Burhan Sait’in editörlü�ünde, doksanl�
y�l�n ba��nda Tan Gazetesi’nin gençlik eki ola-
rak “Yar�n” Eki yay�nlanmaya ba�lad�. Bu ekte
editörün kaleminden yay�nlanan ilgili yaz�da
Yücelciler hakk�nda ilk bilgiyi edinmi�tim.
Tan’dan ayr�l�p Üsküp’te Anadolu Ajans�’n�n
muhabiri olarak i� hayat�na devam eden Sait, bu
arada yay�nlamaya ba�lad��� cesaret içerikli
Vardar Dergisi’nde de Yücelciler’in kaderini
konu eden yaz�ya yer verilmi�ti. Fakat, ayr�nt�l�
bilgiyi  ise  �stanbul’da Rumeli Türkleri Derne�i
taraf�ndan 2003’te yay�nlanan ve Balkan ülkele-
rindeki gazeteci derneklerinin Federasyonla�-
mas� anlam�nda Edirne’deki (2003 galiba)
toplant�da, bana takdim edilen Yücelciler kita-
b�ndan elde etmi�tim. Kitab�, hemen su gibi
okumu�tum.

B�RL�K GAZETES�

Çocuklu�umda, okulda da��t�lan Birlik Gazete-
si’nin ba�kö�esindeki gazetenin ilk say�s�n�n 23
Aral�k 1944’te yay�nland��� hep dikkatimi çe-
kerdi. Oysa ilk dört say�s�n�n ayd�n Yücelciler
taraf�ndan haz�rland���n� bu kitaptan ö�renmi�-
tim. Toplant� sonras� Kosova’ya dönü�ümde,
otobüste tan��t���m Gostivar’�n Banyiça köyün-
den bir gence, gençlerin bilmeleri gerekir dü-
�üncesi içinde “Bilmeniz ve sizlerde bulunmas�
gereken bir kitap” gerekçesiyle kendilerine, he-
diye ettim. Üç y�l sonra, 26 Subat 2006’da Is-
tanbul’da Zeytinburnu Kapal� Spor Salonu’nda
Rumeli Turkleri Kültür ve Dayan��ma Derne�i
ile Tüm Rumeli Türkleri Dayan��ma Derne�i
‘nin birlikte organize ettikleri ve bircok Rumeli
kökenli vak�f, dernek ve federasyon temsilcisi-
nin kat�ld���, Yücelcilerin an�s�na yak���r gör-
kemli geçen, “Yücel Te�kilat� �ehitleri ve
Mensuplar� Anma Mevlidi”nin  yank�lar�nda
ortak de�erlendirme “Unutlumaz bir mevlid”
idi. Bu olayla ilgili 27 �ubat 2006’da internet
ortam�nda, do�rusu Rumeliler sayfas�nda yay�n-
lad���m an�m� “�n�allah, Sizlerin ve hepimizin
deste�iyle Yücelciler �ehit olduklar� vatanla-
r�nda da gün gelir anl�l�rlar.” dile�iyle, noktala-
m���m. Dile�imin y�llar sonra olsa da
geçenlerde,  ac� olay�n 70.y�ldönümünün Yücel-
cilerin  Üsküp’ünde, geçen cumartesi Prizren’de
gerçekle�mesi, beni son derece mutlu etti. Priz-
ren’de Üsküp’ün Köprü Derne�i ve Kosova
Türk Yazarlar Derne�i’nin i�birli�iyle gerçekle-
�en Yücelcileri anma toplant�s�nda  MATÜS�-
TEB’in 5. Genel Ba�kan� Hüsrev Emin’in de
vurgulad��� gibi, Yücelcilerin aklanmas�, me-
zarlar�n�n bulunmas� ve demokrasiye o kara
günü unutturmayacak bir an�t�n dikilmesi, sa-
dece Yücelcilere de�il, tarihe kar�� da ba�ta Ma-
kedonya hükümetinin borcudur. Yücelcilerin
ruhuna ve gerçekler ad�na  yap�lmas� gereken-
lerden bir tanesi de ar�ivlerden, mahkeme tuta-
naklar�n�n yay�nlanmas�d�r.
Olay�n özü ve sonucu:
Tito’nun diktatör Stalin’e “hay�r” demesinden
birkaç ay önce 28 �ubat 1948’de Makedon-
ya’da ya�ayan Türklerin  varl��� ve yar�nlar�
ad�na faaliyet gösteren Yücelciler’in  dört üyesi
idam edilmi� ve 64’ü ise farkl� sürelerle hapis
cezas�na çarpt�r�lm��t�. Ard�ndan da, 10 y�ll�k
bir süre içinde yakla��k 200 bin Türk,  Make-
donya’dan Türkiye’ye göç etmi�ti.

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

�lber ��YAK

RUMEL� 
DED�KLER�

BALKANLAR'DA

"Dünya Kadınlar Günü"
PROTESTOLARI

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatis-
tan ve Sırbistan'da faaliyet gös-
teren kadın hakları savunucusu

sivil toplum kuruluşları, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü'nde kadın
haklarına dikkat çekmek amacıyla
protestolar düzenledi. www.haber-
ler.com’a göre: Bosna Hersek'in baş-
kenti Saraybosna'da, Cure Vakfınca
düzenlenen protestoda, "Hiçbir kadın
görünmez olmamalı" mesajı verildi.
Meclis binası önünde toplanan kadın-
lar, üzerinde "Çiçek değil, adalet isti-
yorum", "Devrime hazırız",
"Dayanışma bizim silahımız", "Tarih
yazanlar itaatkar olmayan kadınlar-
dır" yazılı dövizler taşıdı, cinsiyet ay-
rımına tepki gösterdi. Hırvatistan'ın
başkenti Zagreb'de düzenlenen pro-
testo yürüyüşüne de binlerce kadın
katıldı. "Faktiv" isimli kadınlar toplu-
luğunca gerçekleştirilen protestoda,
kadın haklarının ihlal edilmesine
tepki gösterildi. Faşizm Kurbanları
Meydanı'nda toplanan kadınlar, dev-
letten kendilerine ücretsiz kürtaj

hakkı vermesini istedi. Sırbistan'da
faaliyet gösteren 10 sivil toplum ku-
ruluşunca başkent Belgrad'da yapılan
protestoda, "Kadınlara özgürlük" me-
sajı dile getirildi. Kadına yönelik şid-
dete tepki gösteren göstericiler,
yılbaşından beri 10 kadının öldürül-
düğünü hatırlatarak, devletin önlem
almasını istedi. Cumhuriyet Meyda-
nı'nda toplanan kadınlar, üzerinde
"Gül değil, maaş istiyorum", "Biz

yemek pişirip çocuk doğuran maki-
neler değiliz" yazılı dövizler taşıdı.
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki
Bağımsızlık Meydanı'ndaki protes-
toda da kadınların birbiriyle daya-
nışma içinde olması gerektiği ifade
edildi. Kadın Hakları Merkezince dü-
zenlenen protestoya katılan çok sa-
yıda kadın, devletten cinsiyet eşitliği
konusunda hassas olması talebinde
bulundu.

Osmanl� Devleti’nin II. Padi�ah�,
Osman Gazi’nin o�lu olan
Orhan Gazi’nin büyük o�lu,

Gazi Süleyman Pa�a’n�n (1316 – 1367
),  1354 y�l�nda Rumeli’nin Fethi ama-
c�yla Gelibolu’ya geçerek, Bolay�r ‘dan
Rodosto’ya (Tekirda�) kadar uzanan
Marmara k�y�lar�n� Osmanl� Devletine
katmas�yla birlikte, Karesi Vilaye-
ti’nden göç ettirdi�i “Biga Yörükleri”
ni bu topraklara yerle�tirerek ba�lat�lan
ve  daha sonralar� Sultan Y�ld�r�m Be-
yaz�t döneminde yo�unla�an, Ana-
dolu’dan Rumeli’ye gerçekle�tirilen
Türk Göçleri, 1900’lü y�llara kadar
devam etmi�tir. Gazi Süleyman Pa-
�a’n�n Babas� Orhan Gazi’ye gönder-
di�i mektubunda; “Süleyman Pa�a
Rum �line geçti. Evvel Atas� Orhan
Gazi’ye haber gönderdi. Kim Devletlü
Sultan�m�n himmetiyle Rum �lini Feth
etmeye sebep olundu. Bir tarafta feth
olan Hisarlarda konma�a çok adam
gerek. Lütfedip yarar Yolda� göndere-
siniz.”

FERMAN

Orhan Gazi dahi bu sözü i�itip ferah-
nak oldu. Karesi Vilayetinden Göçer
Arab olurdu. Göçer Evlerle gelmi�-
lerdi. Anlar�, Orhan Gazi sürüp Rum
�line geçirdi. Bir zaman Gelibolu Nahi-
yesinde sakin oldular. Yevmen, Fe-
Yevmen durmadan feth içinde oldular.
Ve bu taraftan Karesi Vilayetinin Halk�
dahi gelir oldular. Ve gelenler Yurt
tutup Gaza ile me�gul oldular.” 
��te böyle De�erli Okurlar�m… Malu-
munuz oldu�u üzere, 1361 y�l�nda
Edirne’nin Fethi, Balkanlarda Osmanl�
Devleti için bir dönüm noktas� olmu�-
tur. K�sa bir süre sonra Devletin Mer-
kezi Bursa’dan Edirne’ye nakledildi.
Rumeli’nin Fethi �stanbul’un Fethin-
den önce gerçekle�ti. Osmanl�lar; Ma-
kedonya’y� 1371 y�l�nda Feth ettiler.
Oysa Trabzon 1461 y�l�nda Feth edildi.
Kosova 1389, Üsküp 1392, Oysa Erzu-
rum, 1518 y�l�nda Feth edildiler. Bu
Fetihlerde; Evrenos Gazi, Hac� �lbey,
Timurta� Pa�a ve Yi�it Pa�a Bey gibi
Ak�nc� Beylerinin, Ak�nc�lar ve Gazi
Dervi�lerin önemli faaliyetleri olmu�-
tur. Üsküplü �air Yahya Kemal Beyatl�
‘n�n, Ak�nc�lar �iirinde yazm�� oldu�u
�u dizelerinde dile getirdi�i gibi:

” Bin atl� ak�nlarda çocuklar gibi �endik.
Bin atl� o gün dev gibi bir orduyu yendik.
Hayk�rd� Aktolgal� Beylerbeyi ilerle,
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafile-
lerle.”

Osmanl�lar, Rumeli’ye geçtiklerinde
uçsuz bucaks�z tenha topraklar ve bo�
köylerle kar��la�t�lar. ��te bu Fetih top-
raklar�n� Türk – �slam Yurdu haline ge-
tirmek için, Anadolu’dan Evlad- �
Fatihan diye tabir edilen, Türkmen –
Yörüklerini Rumeli’ye iskân ettirmi�-
tir. Evlad- � Fatihan’�n daha net anla��-
labilmesi için, de�erli tarihçi Prof.Dr.
Tayyip Gökbilgin’in “Rumeli’de Yö-
rükler, Tatarlar ve Evlad – � Fatihan”.
�st. 1975 adl� eserinin 6. Sahifesinde ki
�u al�nt�y� sizlere aktarmak istiyorum:

“Yörükler, Oruç Bey’in de sarih surette
bildirdi�i gibi O�uzlardand�rlar. Türk-
men A�ireti, Yörük Taifesi veya hususî
ismiyle bilfarz  O�ul Beyli Cemaati
olarak rastlanan Türk Göçebe gruplar�,
etnik bak�mdan ayr� �eyler olmay�p,
Tek Men�eden ç�kan ve sonra, Tali
gruplara ayr�larak veya, muhtelif grup-
lar�n birle�mesiyle yeni bir birlik vü-
cuda getiren, ayn� Türk Halk
parçalar�d�r. Rumeli’ye iskân edilen
Türkmenlerin ekserisi Saruhan, Karesi,
Ayd�n ve Karaman Yörükleridir. Os-
manl� Devletinin Resmi Kay�tlar�nda
isimleri zikredilen ve adlar�na Kütük
Kayd�  ( Tapu Tahrir ) yap�lan Yörük
gruplar� �unlard�r: Naldöken Yörükleri,
Tanr�da�� Yörükleri, Selanik Yörük-
leri, Ohçabolu Yörükleri, Vize Yörük-
leri ve Kocac�k Yörükleridir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk ve Atalar� Kocac�k
Yörükleridir. ��te böyle dostlar… Biz-
lere, Ecdat Yadigar�, Atatürk’ün ema-
netidir, �u Rumeli Dedikleri..! Bizler
tam 600 y�ld�r, Atalar�m�z� ve Ru-
meli’ye nereden geldi�imizi biliyoruz.
Rumeli Türkleri olarak, Gurur ve �eref
ile bugüne kadar ya�ad�k ve sonsuza
dek ya�amaya devam edece�iz.

Bosna Hersek, Karada�, H�rvatistan ve S�rbistan'da 
faaliyet gösteren kad�n haklar� savunucusu sivil toplum

kurulu�lar�, 8 Mart Dünya Kad�nlar Günü'nde kad�n 
haklar�na dikkat çekmek amac�yla protestolar düzenledi

GÜMÜLC�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Gümülcine’de “Trakya’da
Müftülükler ve Şeriat” baş-
lıklı panel gerçekleştirildi.

4115/2013 sayı ve tarihli yasa kapsa-
mında devlete ait okullarda seç-
meli İslam din dersi öğretmen
üzere tayin edilen din öğreticileri
tarafından kurulan İslam Dini Öğ-
retmenler Derneği tarafından dü-
zenlenen etkinliğe devlet
tarafından atanmış müftüler Gü-
mülcine’den Cemali Meço ve İske-
çe’den Mehmet Emin Şinikoğlu ile

Meriç’ten atanmış müftü naibi
Hamza Aliosman, Eğitim Bakanlığı
Din İşleri Genel Sekreteri Yorgos
Kalancis ve ev sahibi İslam Dini
Öğretmenler Derneği Başkanı
Mehmet Mustafa ile hukukçular
Stergios Yalaoğlu ve Yorgos Dudos
konuşmacı olarak katıldılar. Yuna-
nistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlı-
ğı’nca hazırlanan Batı Trakya Türk
toplumu mensuplarına aile ve
miras hukuku alanında Yunan
mahkemeleri ile müftülükler ara-
sında tercih yapma hakkı tanınarak
müftülerin şer’i yetkilerini sınır-
landıran yasanın Ocak 2018’de
kabul edilmesinden yaklaşık iki ay

sonra Gümülcine’de bir otelde ger-
çekleştirilen panele Batı Trakya
Türk toplumu tarafından seçilmiş
müftülerin yer almaması dikkat
çekti. Yerine Batı Trakya’da İslam
hukukunun uygulanması konusu
yine devlet eliyle atanmış müftüler
ile devlet yetkilileri ve hukukçular
tarafından tartışıldı. Batı Trakya
Türk basınına yansıyan haberlere
göre panelde konuşma yapan dev-
let tarafından atanmış müftüler,
İslam hukukun sınırlandırılmasını
öngören yasayla getirilecek deği-
şiklikleri görüşmek istediklerini
ifade ettiler. 

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Anadolu Ateşi
Dans Toplulu-
ğu'nun, "Ana-

dolu Ateşi" adlı gösterisi
Sırbistan'ın başkenti
Belgrad'da sahnelendi.
Genel sanat yönetmenli-
ğini Mustafa Erdoğan'ın
üstlendiği ve Doğu ile
Batı kültürlerini buluş-
turan "Anadolu Ateşi"
adlı müzikal gösteriye
Belgradlılar yoğun ilgi
gösterdi. Başkentteki
Sava Kültür Merkezi'ni
dolduran yüzlerce kişi

Türkiye'nin farklı yöre-
lerine ait halk dansla-
rını, Anadolu'nun
kültürel tarihi ve müzi-
ğini tanıma imkanı
buldu. www.dunyabul-
teni.net’e göre: Türki-
ye'nin Belgrad
Büyükelçisi Tanju Bilgiç,
yaptığı açıklamada, bu
tarz gösterilerin Türki-
ye'nin kültürünü tanıt-
mada son derece önemli
olduğuna işaret ederek,
gösteriyi izleyenlerin
Sırbistan ve Türkiye'nin
kültürel benzerlikleri
barındırdığını gözlemle-
yebileceğini belirtti.

"Anadolu Ate�i" 
Belgrad'da sahnelendi

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Akşemsettin İlk-
okulu 2/D sınıfı
öğrencilerinin öğ-

retmenleri Dilek Tuğan
rehberliğinde Ekim
ayında başlatmış olduk-
ları “Her Hafta Bir İyilik
Yap” projesi kapsamında
Mart ayı etkinlikleri “As-
kerine İyilik Yap” etkin-
liği ile  devam etti. 2/D
sınıfının minik öğrenci-
leri tüm okula el broşürü
hazırlayarak dağıttı. 5-9
Mart tarihlerini kapsayan
etkinliğe okulun tüm öğ-
rencileri ilgi gösterince,
okul çapında bir etkinlik
gerçekleştirildi. Akşem-

settin’in koca yürekli mi-
niklerinden Afrin’deki
askerlerimize mektup
yazma çalışmaları ya-
pıldı. Öğretmenlerinin ve
velilerinin verdiği destek
ile Afrin Harekatı'nda
görev yapan askerleri-
mize duygu ve düşünce-
lerini dile getiren
öğrencilerimiz mektupla-
rını kumaş Türk Bayrak-
larıyla birlikte zarfladı.
Her mektup "VATAN
BUGÜN SİZE YARIN
BİZE EMANET!" sözle-
riyle tamamlandı.  Mek-
tuplar 7 Mart 2018
Çarşamba günü Meh-
metçiklere moral ve des-
tek olması için yola çıktı.

Ak�emsettinli 
miniklerden Afrin’deki
kahramanlara mektup
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Ak�emsettinli 
miniklerden Afrin’deki
kahramanlara mektup

Atanm�� müftüler ile Gümülcine’de
�SLAM VE �ER�AT PANEL�



Ekim ay� 2017’de,
Türkiye Cumhuriye-
ti’nin 29 Ekim Bay-

ram� kutlamalar�na Küçük
Kuyu Belediye Ba�kan�
Say�n Cengiz Balkan’�n
davetlileri olarak törenlere
kat�lan bir grupla beraber
gitmi�tim.  Küçük Kuyu Belediye-
si’nin Halkç� Belediye Ba�kan�
Say�n Cengiz Balkan, Make-
donya’dan Türkiye’ye göç eden bir
ailenin o�lu oldu�unu törenlerle il-
gili yaz�mda vurgulam��t�m. As-
l�nda Küçük Kuyu, Çanakkale,
Gelibolu ve etraf beldelerde ikamet
edenlerin ço�unu göçmenler olu�-
turmakta. �zleme f�rsat�n� yakalad�-
��m Cumhuriyet Bayram
Törenlerinden de etkilendi�imi an-
latmaya çal��m��t�m. Törenlerde
gördüklerim Küçük Kuyu Halk� ve
Belediye Ba�kan� aras�ndaki bera-
berlik, dostluk günümüzde nadir
rastlanabilecek bir tabloyu sergile-
di�ini de anlatm��t�m. Oralarda gör-
düklerim gerçekten övgüye
de�er… Küçük Kuyu, Belediyesi-
nin Halk� kadar Belediye Ba�kan�-
n�n da misafirperverli�ini asla
unutam�yorum. Geçirdi�imiz Bay-
ram arifesi, Bayram Günü ve son-
ras� yap�lan sayg� günümüzde az
rastlanan görüntüydü. Oralarda ya-
�ad���m misafirperverli�i insanlar�n
s�cakl��� Memleketim Make-
donya’daki sayg�l� ve misafir sever
insanlar�m�z� hat�rlatt�…

�EH�TL�KLER

Günümüzde nadir rastlanan böylesi
Belediye Ba�kan�, Çanakkale �e-
hitliklerini görmemiz için Bizleri
Çanakkale’ye yolcu ettiler. Çanak-
kale’den y�llar öncesi geçmi�li�im
olmu�tu ancak �ehitlikleri görme
f�rsat�n� yeni yakalad�m. Harika bir
gün geçirdim Çanakkale �ehitlikle-
rimizi gezerken,  böylesi güzel an-
lar� ya�atan rehberimiz, Burak
Parlakbilek’e minnettar�m. Gün bi-
timinde rehberimiz Sizlere Tarih
Sevdal�s�, e�i bulunmayan Biriyle
tan��t�rmak isterim dedi. Memnuni-
yetle rehberimizin bu önerisini
kabul ettik. Tarih dersini her za-
mandan çok sever ve ilgilenirdim.
Beyaz perdede bir zamanlar izledi-
�im filmlerin ço�u da tarihi konulu
filmlerdi. Bundan olacak ki,   Tarih
Sevdal�s� olan biriyle kar��la�aca��-
m�n heyecan�n� ya��yordum… Evet
Gelibolu’ya geçtik. Buralar� da ha-
rika. Gördüklerim Gelibolu’nun ne
kadar da tarih olaylar�yla at ba�� git-
ti�ini anlat�yordu. Bunlar� dü�ünür-
ken kar��m�za Tarih f��k�ran bir
yaz�hane ç�kt�. �çeriye girdi�imizde
gözlerime inanam�yordum, yaz�-
hane tam bir müzeyi an�msatt�.  Her
kö�esinde tarihi belge, foto�raf,
eserleri sergilendi�i görüntüsüne
�a�mamak mümkün de�ildi. Na-
s�lda büyük bir hevesle buray� mü-
zeye dönü�türmü�ler dedi�im anda,
yaz�hane sahibiyle kar��la�t�k. Reh-
berimiz, tüm bu gördüklerinizi, as-
l�nda bu yaz�haneyi müzeye
dönü�türen ki�i Say�n Ahmet Uslu,
dedi… Say�n Ahmet Uslu Bey-
efendi, bizleri yaz�hanesinin müze-
sini gezdirdikten sonra, kahvemizi
yudumlarken, Tarihe sevdal� oldu-
�unu anlatmaya ba�lad�. Kendileri
Balkan Göçmen ailesine mensup
oldu�unu da gururla söyledi. Ayn�
zamanda Gelibolu Balkan Göç-
menler Derne�inin ba�kan� oldu-
�unu da sohbetimiz esnas�nda
anlad�k. Ahmet Uslu Beyefendi’nin
as�l mesle�i hukukçu, yaz�hanesi de
Avukatl�k i�lerine ait, ancak Tarih
sevdal�s� oldu�undan dolay� Ça-
nakkale Sava��na ait olan her an�
buralara ta��m��, bilgilerini de ilgi-
lenenlere büyük bir hevesle sun-
maktalar. Ahmet Uslu Tarihçi
Yazar’�n SEDDÜLBAH�R Kö-
yünde kendisine ait özel müzesinin
de   oldu�unu rehberimiz anlat�yor.
Sözünü etti�im müzenin masrafla-
r�n� da kendilerinin kar��lad���n�
sohbetimiz esnas�nda anlatt�lar.
Sohbet esnas�nda, Tarih-Yazar
Ahmet Uslu’nun bir TIR kamyo-
nun müzesi oldu�unu da rehberi-
miz söyledi. Böylece “T�r Kamyon
Müzesi” tüm ülkeyi gezip ilgile-
nenlere Türkiye Cumhuriyeti’nin
�anl� Çanakkale Sava�lar� tarihiyle
bilgileri anlat�yormu�…
Ne kadar da güzel ve ilginç bir ça-
l��ma, günümüzde böylesi Tarih
sevdal�lar�n�n neslinin tükendi�ini
dü�ündü�ümüzde Ahmet Uslu
Beyefendinin bu çal��mas�n� takdir
etmek  gerekir do�rusu….

ÇANAKKALE 
GEÇ�LMEZ…

Çanakkale Sava�lar� Türk Tarihinin
en önemli sava�lar anlat�m�nda yer
almaktad�r. Bu Sava�lara Balkan
Ülkelerinden Müslüman Gençleri
kat�lm��, tarihe alt�n harflerle yaz�-
lan kahramanl�klar�n izlerini çiz-
meye ba�arm��lard�r…
Çanakkale Sava�lar� Tarihçisi ve
sevdal�s�n�n de�erli çal��malar�n�,
yay�nlad��� –ÇANAKKALE’N�N
DÜNÜ VE BUGÜNÜ- GAL�-

POL�-  kitab�nda gördük. Birinci
bask�s�n� 2013 y�l�nda ya�ayan de-
�erli kitab�n içeri�i ÇANAKKALE
SAVA�LARINA adanm��…

– Ahmet Uslu’nun Çanakkale Sa-
va�lar�n� anlatan kitab�ndan baz�
bölümlerden al�nt�lar� Siz de�erli
okurlar�ma aktarmay� uygun bul-
dum…

�tilaf Devletleri donanmas� 19 �u-
bat’ta on iki sava� gemisiyle Ça-
nakkale Bo�az�’n�n giri� tabyalar�n�
sekiz saat bombard�man etti ve ayn�
denemeyi 25 �ubat’ta da tekrarla-
yarak söz konusu tabyalar�n topla-
r�n� tahrip etti. Bu iki zorlama
Osmanl� Genel Karargah�’n�n dik-
katini çekti ve Bo�az’�n karadan sa-
vunulmas� için görevli askeri
kuvvet iki tümenle daha takviye
edildi…

SAVA�IN �LK YILI…

3 Kas�m 1914,te Çanakkale Bo�a-
z�’n�n giri� tabyalar�n� on dakika
kadar bombard�man etmek sure-
tiyle resmen sava� ilan edilmi� olan
�tilaf filosu �ubat 1915 tarihine
kadar ba�ka bir faaliyette bulun-
mad�. �tilaf Devletleri bilahare Sar�-
kam�� Harekât� dolay�s�yla
Kafkasya’da s�k��an Rusya’n�n is-
te�i üzerine Çanakkale Bo�az�’n�
zorlamaya ve bunu da önce, sadece
donanma ile yapmaya karar ver-
mi�lerdi…

18 MART DEN�Z SAVA�I

�tilaf donanmas� 18 Mart sabah� de-
�i�ik kademelerle Bo�az’dan içe-
riye girmeye ve içerideki
bataryalarla muharebe etmeye ba�-
lad�…

SEDDÜLBAH�R BÖL-
GES�

… 28 Nisan’da donanma ate�inin
himayesiyle taarruza ba�layan �tilaf
birlikleri hayli mesafe kazand�ysa
da müteakiben u�rad��� kar�� taar-
ruz sonucunda eski yerlerine kadar
çekilmek zorunda kald�. �lk gün iki
defa icra etti�i taarruzun cüzi yarar-
lar�n� Türklerin kar�� taarruzlar�
kar��s�nda kaybeden �tilaf kuvvet-
leri, 7 A�ustos’ta yeni bir taarruza
daha ba�lad�. Ancak bu sefer de ba-
�ar�s�n� çok çabuk kaybetti.

CONKBAYIRI 
MUHAREBELER�

�tilaf donanmas� 18 Mart sabah� de-
�i�ik kademelerle Bo�az’dan içe-
riye girmeye ve içerdeki
bataryalarla muharebe etmeye ba�-
lad�…. Kuzey Grubu’nun sa� kanat
oda��n� olu�turan Conkbay�r� da
ayn� günlerde müthi� mücadelelere
sahne oldu. Nihayet 8 A�ustos’ta
Albay Mustafa Kemal, Conkbay�r�
meselesine acil bir çare bulmak
üzere tayin edilmi� ve ancak onun
10 A�ustos sabah� üç alayla yapt���
taarruz sayesinde hem Conkbay�r�
hem de bat� yamaçlar� geri al�narak
durum bir dereceye kadar düzeltil-
mi� oldu. Uzun bir süreden beri
sava� alanlar�ndan yenilgilerle ayr�-
lan, özellikle de Balkan Sava�la-
r�nda al�nan büyük yenilgi
nedeniyle psikolojik yönden çök-
mü� olan Türklerin moralleri ve
kendilerine güvenleri yerine gel-
mi�ti… �ngiltere ve Fransa’n�n ye-
nilgileri uzak bölgelerdeki
sömürgeleri üzerinde prestijlerinin
sars�lmas�na neden oldu. Bu devlet-
lerin yenilebilecekleri dü�üncesi,
sömürgelerde de yüksek sesle dil-
lendirilmeye ba�lanm��t�. Sava� so-
nunda taraflardan her biri büyük
insan ve sava� malzemesi kayb�na,
dolay�s�yla büyük maddi zararlara
u�ram��lard�… -Ahmet Uslu

…- Büyük Türk Milletinin Dirili�i-
nin Destan� Çanakkale Sava�la-
r�nda canlar�yla kanlar�yla destanlar
yazarak Bizlere bir vatan hediye
eden ba�ta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere tüm kahraman
atalar�m�z� rahmetle, minnetle an�-
yorum…- Burak Parlakbilek

19 �ubat… 103 y�l önce 1915 –y�l�
Müttefik �ngiliz ve Frans�z Donan-
mas�n�n Çanakkale Bo�az�, giri�in-
deki Seddülbahir, Ertu�rul,
Kumkale ve Orhaniye tabyalar�-
m�z� bombard�man�yla Çanakkale
Sava�lar�n�n resmen ba�lad���n�
hat�rlatmak amac�yla bu yaz�y� yaz-
d�m ve bu Sava��n hat�ras�na
Ahmet Uslu Beyefendinin müzesi
ve kitab�n�  Siz de�erli okurlar�ma
az da olsa tan�tmak istedim…
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Dile kolay tam ?? yıl önce bugün,  yani medeniyetin konu�uldu�u, insan 
haklarının konu�uldu�u bu yüzyılda bir katliam oldu. Hem de ne katliam…

KATLİAMIN ADI

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ
Bölgesi’ndeki Hocalı Kasaba-
sı’nda Ermeni kuvvetleri 83

çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla
yaşlı dâhil 613 Azeri mazlumu kat-
letti. Birçok cesedi yaktılar, birçoğu-
nun gözlerini oydular. Zulmen
öldürülen o mazlumlara yüce Yara-
dan’dan rahmet diliyorum. Birliği-
mizi bozup güçsüz düştüğümüzde
düşmanlarımızın göz kırpmadan
bize yapacağı budur. Tarihimizi ha-
tırlayıp yüksek değerlerimiz etra-
fında birbirimize kenetleneceğimiz
zamandayız. Dedik ya bundan?? yıl
önce Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ
bölgesindeki Hocalı Kasabası’nda
Ermeni kuvvetleri yüzlerce Türkü
katletti. Ö. Aymalı güzel özetliyor
durumu… 336.Sovyet Mekanize
Alayı’nın da desteği ile Hocalı Kasa-
bası’na giren Ermeniler kadın çocuk
erkek ayrımı yapmadan işkenceye
varan yöntemlerle eşine az rastlanır
bir katliam gerçekleştirdiler. 1980’li
yılların ikinci yarısından itibaren
SSCB’nin dağılma sürecine girmesi
Azerbaycan ile Ermenistan arasında

gerilimli bir süreci başlattı. Ermenis-
tan Sosyalist Cumhuriyeti Azerbay-
can’a ait olan Karabağ bölgesinin
dağlık kısmında Ermeni nüfusunun
fazla olduğunu belirterek bölgenin
kendisine ait olması gerektiğini
iddia edecekti. 1989 yılında yapılan
nüfus sayımına göre Dağlık Kara-
bağ bölgesinin nüfusunun yüzde
75’i Ermenilerden, yüzde 25’i Azeri-
lerden oluşmaktaydı. Ancak böl-
gede Ermeni nüfusunun fazla
olmasının sebebi Sovyetler Birli-
ği’nin yıllar süren politikalarıydı.
Bölge uluslararası örgütlerin de
kabul ettiği gibi tarihi ve hukuki ola-
rak Azerbaycan’a ait topraklardı.

DAĞLIK KARABAĞ 
MECLİSİ’NİN ALDIĞI

KARAR

Bölgedeki gerilim 1988 yılında Dağ-
lık Karabağ bölgesindeki Ermenile-
rin Azerbaycan’dan ayrılarak
Ermenistan’a katılmak istemeleri ile
arttı. Dağlık Karabağ Meclisi karar
alarak Ermenistan’a bağlandığını

ilan etti. Bu gelişme üzerine Azer-
baycan, Dağlık Karabağ bölgesinin
özerk statüsünü kaldırdığını ve ken-
dine bağladığı yönünde bir karar
aldı. Karabağ özerk yönetiminin
buna cevabı ise bağımsızlık referan-
dumu oldu. Bölgede yaşayan Azeri-
lerin katılmadığı referandumdan
çıkan bağımsızlık kararının ardın-
dan 6 Ocak 1992’de Dağlık Karabağ
Cumhuriyeti resmen ilan edildi.

SAVAŞI BAŞLATAN SEBEP

Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan
bu gelişmeler Ermenistan ile Azer-
baycan arasındaki savaşı başlatan
sebep oldu. 1991 yılının sonlarında
başlayan savaş Ermenilerin lehine
gelişti. Rus desteğini alan Ermeniler
Dağlık Karabağ bölgesine girerek
bölgeyi işgale ettiler. Hocalı kasaba-
sında yaşananlarsa bu savaşın
henüz başlarında yaşanan bir katli-
amdı. Dağlık Karabağ’ın en önemli
tepelerinden ve dolayısıyla hakim
konumu itibariyle önemli bir mevki
olan Hocalı kasabası Ermeni kuv-
vetleri için önemli bir askeri hedefti.
Kasaba aylarca top ateşine tutuldu
ve Ermeni kuvvetlerince abluka al-
tına alındı. Etrafıyla bağlantısı ke-
sildi. Katliamın gerçekleştiği
tarihlerde 10 bin nüfuslu Hocalı’da 3
bin civarı Azeri bulunmaktaydı. Er-
meni kuvvetleri 25 Şubat’ı 26
Şubat’a bağlayan gecede bölgedeki
Sovyetler’in 366. Mekanize Ala-
yı’nın da desteği ile Hocalı kasaba-
sında, 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den
fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam
613 kişiyi katletti. Yaşanan sadece in-
sanların katledilmesi değildi. Ceset-
ler üzerinde yapılan incelemelerde
birçoğunun yakılmış olduğu, gözle-
rinin oyulduğu tespit edildi. Hamile

kadınlar
ve çocuk-
ların da
bu vah-
şete
maruz
kaldığı
belirlendi.
Hocalı’ya
yakın böl-
gede Er-
meni
askeri birliklerine komutanlık yap-
mış olan Monte Melkonyan katliam-
dan bir gün sonra Hocalı çevresinde
gördüklerini günlüğünde şöyle tas-
vir etmiş: Bir gece önce akşam 11 ci-
varında, 2.000 Ermeni savaşçısı,
Hocalı’nın üç tarafındaki yükseklik-
lerden ilerleyerek, kasaba sakinlerini
doğudaki açılışa doğru sıkıştırmış-
lar. 26 Şubat sabahına kadar mülteci-
ler Dağlık Karabağ’ın doğu
yüksekliklerine ulaşmış ve aşağı-
daki Azeri kenti olan Ağdam’a
doğru inmeye başlamışlar. Buradaki
tepeciklerde yerleşen sivilleri gü-
venli arazide takip eden Dağlık Ka-
rabağ askerleri onlara ulaşmışlar.
Mülteci kadın Reise Aslanova İnsan
Hakları İzleme Örgütü’ne verdiği
açıklamada “Onlar sürekli ateş edi-
yorlardı” diye konuşmuştu. Ara-
bo’nun savaşçıları daha sonra uzun
zaman kalçalarında taşıdıkları bı-
çakları kınlarından çıkararak bıçak-
lamaya başlamışlar. Şu anda yalnız
kuru çimenden esen rüzgarın sesi
ıslık çalıyordu ve ceset kokusunu
uçurması için bu rüzgar henüz er-
kendi. Monte üzerinde kadınların
ve çocukların kırılmış kuklalar gibi
saçıldığı çimene eğilerek “Disiplin
yok” diye fısıldadı. O bu günün
önemini anlıyordu: bu gün Sumga-
yıt Pogromu’nun dördüncü yıldö-
nümüne yaklaşıyordu. Hocalı
stratejik bir amaç olmasından başka
aynı zamanda bir öç alma eyle-
miydi.

BM VE BATILI 
DEVLETLERİN 
DUYARSIZLIĞI

Hocalı’da yaşanan bu katliama Bir-
leşmiş Milletler ve Batılı devletler
ciddi bir tepki göstermediler. Batılı
ülkelerin bu tutumu ve Rus deste-
ğiyle Ermeni kuvvetleri kısa bir süre
içerisinde Dağlık Karabağ bölgesini
ve bir kısım Azerbaycan topraklarını
işgal etti. Ermenistan ile Azerbaycan
arasındaki bu savaş 1994 yılına
kadar devam etti. 1994 yılında iki
taraf arasında ateşkes sağlandı.
Ancak ateşkesin ardından başlayan
barış görüşmelerinde herhangi bir
sonuca ulaşılamadı.

HOCALI…

Ergun DUR
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ÇANAKKALE’N�N
DÜNÜ VE 
BUGÜNÜ

Saadet NEB�
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KÖSTENCE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
Romanya Ovidius

Üniversitesini Rektörü Prof. Dr.
Sorin Rugina ziyaret ederek, üni-
versiteler arasında ikili anlaşma
ve Mevlana protokolüne imza
attı. Toplantıya, üniversiteyi tem-
silen Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Cem Uzun ve Dış İlişkiler
Koordinatörü Doç. Dr. Murat
Türkyılmaz ve Köstence
Başkonsolosu Uygar Mustafa
Sertel katıldı. Ovidius
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Sorin Rugina, Trakya Üniversitesi
ile uzun zamandır iş birliği içeri-
sinde olduklarını ve Trakya
Üniversitesini kardeş üniversite
olarak gördüklerini ifade etti.
Prof. Dr. Sorin Rugina, Dobruca
Bölgesinin çok kültürlü bir yapı-
ya sahip olduğunu ve
Üniversitelerinin de farklı kültür-
lerden gelen öğrencilere ev sahip-
liği yaptığını ifade etti.
www.haberler.com’a göre: Rektör
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yüzyı-

la yakın Osmanlı
İmparatorluğuna başkentlik yap-
mış Edirne'nin de Köstence gibi
çok kültürlü yapıya sahip bir
şehir olduğunu belirtti ve
Edirne'de Avrupa'nın en büyük 2.
sinagogu ile iki tane kilisenin yer
aldığı bilgisine yer vererek hoşgö-
rü ve saygı konusunda örnek alı-

nacak bir şehir olduğuna vurgu
yaptı. Rektör ve üniversite heyeti
imza töreninden sonra TİKA'nın
restore ettiği Ovidus Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi "Mehmet Akif
Ersoy" Türk Dili Kültürü ve
Edebiyat Kürsüsünü ziyaret ede-
rek Kürsü Başkanı Doç. Dr.
Neriman Hasan'dan bilgi aldı. 

Trakya Üniversitesi ile Romanya
Ovidus Üniversitesi İşbirliği

RAZGRAD- BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan hükümeti, Razgrad
şehrindeki Makbul İbrahim
Paşa Camisi’nin restore edilme-

sine karar verdi. Edirne Valisi Günay
Özdemir, Osmanlı'nın bölgedeki en
önemli eserlerinden olan ibadete
kapalı ve harap haldeki İbrahim Paşa
Camisi'nin restorasyonuna başlanma-
sı amacıyla hem Razgrad Valisi
Günay Hüsmen hem de Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov'la temasta

bulundu. Vali Özdemir, geçen yıl
ekim ayında Sofya'da Borisov'la ikili
görüşme gerçekleştirdi, daha sonra da
Razgrad'a giderek, camiyi yerinde
gördü.

BULGARİSTAN 
BAKANLAR KURULU'NDA

GÜNDEME GELDİ

Girişimler sonucu Borisov başkanlı-
ğında toplanan Bulgaristan Bakanlar
Kurulu'nda, İbrahim Paşa Camisi'nin
restorasyonu gündem maddeleri için-

de görüşüldü. Bakanlar Kurulu top-
lantısında caminin restore edilmesi
kararı verilerek, restorasyonu yürüt-
me işi de Razgrad Valisi Günay
Hüsmen'e verildi.
Kısa zamanda restorasyon projesi
hayata geçirilecek olan cami, ihya edi-
lerek ibadete açılacak. www.dunya-
bulteni.net’e göre: Edirne Valiliği de
Razgrad Valiliği ile geçen yıl aralık
ayında imzaladığı "Kültür, Turizm ve
Ekonomi" iş birliği protokolü kapsa-
mında, caminin restorasyonu için
gerekli katkıyı sunacak.

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'nın orta kesimindeki
Prekaz köyünde 1998 yılında
Sırp güçleri tarafından öldürü-

len, Kosova Kurtuluş Ordusunun
(UÇK) kurucu ve komutanlarından
Adem Jashari'nin de aralarında
bulunduğu 50'den fazla kişi katliamın
20. yılında anıldı. "UÇK Destanı" ola-
rak da bilinen "Prekaz Katliamı" dola-
yısıyla başkent Priştine'deki Adem
Jashari Kışlası'nda tören düzenlendi.
Törene, Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, Başbakan Ramush
Haradinaj, Kosova Güvenlik Gücü
(FSK) Bakanı Rrustem Berisha, FSK
Komutanı Korgeneral Rrahman
Rama, bakanlar, diplomatik temsilci-
ler, Jashari ailesinin üyeleri ve
Kosovalılar katıldı. www.dunyabulte-
ni.net’e göre; Cumhurbaşkanı Thaçi,
burada yaptığı konuşmada, UÇK

Destanı'nın 20. yılı ile ülkenin bağım-
sızlığının 10. yılının Kosova ve vatan-
daşları için tarihi ve özel öneme sahip
olduğunu söyledi. UÇK'nin, vizyonu
sayesinde demokratik dünyanın des-
teğini alarak ülkede 1998-1999 yılla-
rındaki siyasi gelişmelerin yönetici
gücü olduğunu dile getiren Thaçi, bu
bağlamda FSK'nin Silahlı Kuvvetlere
dönüştürülmesinin anayasal değişik-
likle gerçekleşmesi gerektiğini ifade
etti. Ülkenin meşru ve yasal haklarına
hiç kimsenin koşulsuz veto koyması-
na izin vermeyeceğini vurgulayan
Thaçi, "FSK'nin uzun süren gelişimi-
nin ardından Kosova'nın silahlı güçle-
re sahip olmasının, NATO ve onun
uluslararası barış gücü KFOR ile
mükemmel ortaklığının Kosova'daki
tüm topluluklara ait vatandaşların
çıkarına, Kosova ve bölgenin güven-
lik ile barışına katkı sağlayacağına
inanıyorum." diye konuştu.

Kosova'n�n orta kesimindeki Prekaz köyünde 1998 y�l�nda S�rp güçleri
taraf�ndan öldürülen 50'den fazla ki�i, katliam�n 20. y�l�nda an�ld�

Filibe’de Kad�nlar Günü ebru sanat�yla kutland�
F�L�BE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Dünya Kadınlar Günü
için Türkiye’nin Filibe
Başkonsolosluğu’nda

Ebru sanatı etkinliği düzenlen-
di. Türkiye’nin Filibe
Başkonsolosu Hüseyin
Ergani’nin ev sahipliğinde ger-
çekleşen etkinliğe davet edilen
Akdeniz Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Şemsettin Ziya Dağlı, Ebru
sanatının tanıtımını yaptı.
Başkonsolos Ergani, “Kadınlar
bizlerin annelerimiz, ablaları-
mız, kız kardeşlerimiz, kız
çocuklarımız hayata güzellik

katan toplumun temsilcileridir.
Kadın olmadan herhalde bu
dünya çok eksik kalırdı.” dedi.
Dünya kadınlarının en ciddi
sorunu olan kadına yönelik

şiddet olaylarına da vurgu
yapan Ergani, “Kadına şiddet
uygulayan bir erkek güçlü bir
erkek değildir. Zayıf bir erkek-
tir.” şeklinde konuştu.

Bulgaristan'da tarihi camiye restorasyon kararı

PREKAZ KATLİAMI KURBANLARI
20. YILINDA DA UNUTULMADI
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�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Atletizm Federasyonu tara-
fından, İstanbul TAF Masterlar
Salon Türkiye Şampiyonası düzen-

lendi. AKUT Spor Kulübü Atletizm
Branşı sporcularımızdan Gülçin
Güreşçi'nin de içinde yer aldığı Türkiye
Karması, İstanbul TAF Masterlar Salon
Türkiye Şampiyonası'ndaki 4 x 200 bay-
rak yarışında, Balkan rekoru kırarak
1'incilik elde etti. www.haberler.com site-
sinden alınan bilgilere göre; Milli sporcu
Gülçin Güreşçi, ayrıca katıldığı 60 metre
yarışında 2'nci oldu. 200 metre yarışına
da katılan Güreşçi, 2'nci oldu. Başarılı
sporcu, uzun atlama yarışlarında ise 2'inci
oldu. AKUT Spor Kulübü Atletizm Branşı
Sporcusu Sebahattin Çinkılıç ise 200
metre yarışında 4'üncü oldu.

Akut�sporcusu
Gülçin,�Balkan
rekoru�k�rd�

SELAN�K
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son
16 turu ilk maçında Yunanistan temsil-
cisi PAOK'la karşılaşan Pınar

Karşıyakalı basketbolcular maçtan önce
Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti. PAOK
maçı öncesinde şut idmanını PAOK
Arena'da gerçekleştiren yeşil-kırmızılı bas-
ketbolcular, daha sonra Selanik'te Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu
ve müze olarak kullanılan Aya Dimitriya
Mahallesi'ndeki Atatürk Evi'ne ziyarette
bulundu. www.haberler.com’a göre;
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay
Büyükkarcı, Selanik Başkonsolosu Orhan
Yalman Okan'a basketbolcuların imzaladığı
Pınar Karşıyaka forması hediye etti. Öte
yandan, Büyükkarcı ile genel menajer Selim
Çınar, PAOK Kulübü Başkanı Bane
Prelevic'in verdiği yemeğe katıldı.

Kar��yaka'dan
Selanik'teki�Atatürk
Evi'ne�ziyaret

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da
düzenlenen ve 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları yolunda puan

veren Uluslararası Sofya Açık Taekwondo
Turnuvası'na 43 ülkeden 1112 sporcunun
katıldı. Türkiye Taekwondo Milli
Takımını organizasyonda Rukiye
Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nafia Kuş
Zeliha Ağrıs temsil etti. Ayrıca, Ankara
Ulaştırma Spor Kulübü'nden İkra Kayır
da turnuvada bireysel olarak mücadele
etti. www.haberler.com’a göre; 49 kiloda
Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra
İlgün ve 73 kiloda Nafia Kuş altın madal-
ya kazanırken, 53 kiloda Zeliha Ağrıs
bronz madalyanın sahibi oldu. Ankara
Ulaştırma Spor Kulübü adına katılan İkra
Kayır ise 62 kiloda altın madalya kazan-
mayı başardı. Sporcular elde ettikleri
sonuçlarla 2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunları yolunda önemli puanlar elde
etti. Türkiye, turnuvada genel klasmanda
Tunus ve İngiltere'nin ardından 3'ncü
sırayı almayı başarırken milli takım kafi-
lesi, asker selamı vererek kazandığı
madalyalarını Suriye'nin Afrin bölgesin-
deki Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev
yapan Mehmetçiğe adadı.

Bulgaristan'da yap�lan Uluslararas� Sofya Aç�k Taekwondo Turnuvas�'nda mücadele
eden Türk sporcular 4'ü alt�n 1'i bronz olmak üzere toplamda 5 madalya elde etti

Türk sporcular Sofya’dan
5 MADALYA �LE DÖNDÜ


