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THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!

ÜCRETS‹Z
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

www.balkangunlugu.com DA�ITILMAKTADIR

Sayfa 5’te

ABD �LE AB’N�N 
T�CARET SAVA�I

Sayfa 3’teRifat SA�T

BALKANLAR 
B�ZE DÜ�MAN MI? 

Prof.Dr. Ata ATUN

¥ ARNAVUTLUK’un ba�kenti
Tiran’da Dünya Bekta�i Merkezi
tarafından geleneksel Nevruz
Bayramı töreni düzenlendi.
Törene Arnavutluk
Cumhurba�kanı �lir Meta,
Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi
Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk
Meclisi milletvekilleri ile ülkenin
farklı �ehirlerinden gelen
Bekta�ilik inancına mensup vatan-
da�lar katıldı. Ülkedeki
Bekta�ilerin lideri Ba�dede
Edmond Brahimaj da tüm
Bekta�ilerin Nevruz Bayramı’nı
kutladı. Nevruz Bayramı, 1996
yılından beri Arnavutluk’ta ulusal
bayram olarak kutlanıyor.
Kosova’nın güneybatısındaki
Prizren �ehrindeki Rufai
Tekkesinde de Nevruz Bayramı
dolayısıyla program düzenlendi.
Rufai Tekkesi �eyhi Adri Husein
Shehu, burada yaptı�ı konu�ma-
da, Nevruz Bayramını geçen yıllar
oldu�u gibi bu yıl da kutladıkları-
nı dile getirdi. 5’te

¥ AVRUPA B�RL���NE (AB) üyelik
yolundaki 6 Batı Balkan ülkesinin
dı�i�leri bakanları ile AB yetkilileri-
nin katılımıyla Bosna Hersek'in
ba�kenti Saraybosna "Batı
Balkanlar Dı�i�leri Bakanları
Toplantısı" gerçekle�tirildi. Bosna
Hersek Dı�i�leri Bakanı �gor
Crnadak'ın ev sahipli�indeki top-
lantıda, dı�i�leri bakanı seviyesin-
de olmak üzere Karada�'ı Srdjan
Darmanovic, Sırbistan'ı �vica
Dacic, Kosova'yı Behgjet Pacolli,
Makedonya'yı Nikola Dimitrov,
Arnavutluk'u Ditmir Bushati tem-
sil etti. Toplantıya AB Dönem
Ba�kanı Bulgaristan'ın Dı�i�leri
Bakanı Ekaterina Zaharieva, AB
Komisyonu Kom�uluk ve
Geni�leme Müzakerelerinden
Sorumlu Genel Müdürü Christian
Danielsson da katıldı. Görü�mede
geçen yıl �talya'nın Trieste �ehrin-
de düzenlenen Batı Balkan
Zirvesi'nde alınan kararların yanı
sıra bu yıl temmuzda �ngiltere'de
düzenlenecek zirveye yönelik
hazırlıklar ele alındı.

6 Balkan ülkesinin
AB heyecan�

10’da

¥ KOSOVA MECL�S�'nde
Kosova ile Karada� ara-
s�ndaki s�n�r�n yeniden
belirlenmesi anla�mas�-
n�n oylanaca�� ola�an-
üstü oturum s�ras�nda,
muhalefet partisi
"Kendin Karar Al
Hareketi" milletvekilleri
iki kez gaz bombas� att�.

Olaylar Kosova Meclis
Ba�kan� Kadri Veseli’nin,
Kosova Demokratik
Birli�i (LDK) meclis gru-
bunun sundu�u Kosova-
Karada� s�n�r anla�mas�-
n�n onaylanmas� hakk�n-
daki yasa tasar�s� de�i-
�ikli�ini oylamaya sun-
du�u an ba�lad�.

¥ KOC�AS, ba�kent Üsküp'te
Makedonya D��i�leri Bakan� Nikola
Dimitrov ile yapt��� görü�me son-
ras�nda iki ülke yetkililerinin halk-
lar� birbirine yak�nla�t�rma gibi bir
görevi oldu�unu belirterek, taraf-
lar aras�ndaki isim sorununun her
iki taraf�n ç�karlar� göz önünde
bulundurularak çözümünün, adil
ve do�ru bir yöntem olaca��n�
kaydetti. �ki ülkenin isim sorunu
hakk�ndaki görü�leri ile BM Özel
Temsilcisi Matthew Nimetz'in
konuyla ilgili önerilerini sundu�u 3
doküman�n meydana getirebilece-
�i zorluklara i�aret edilen bir soru-
ya kar��l�k Kocias, bu dokümanla-
r�n taraflar�n duru�lar�n� belirtme-
ye hizmet etti�ini ve zorluk te�kil
etmedi�ini dile getirdi. Nikos
Kocias, "�stediklerimizin büyük bir
bölümünde anla�t�k. Aram�zda
anla�aca��m�z �ey, Nimetz taraf�n-
dan tek metne yaz�l�p Birle�mi�
Milletler Güvenlik Konseyine ileti-
lecek" diye konu�tu.

¥ BULGAR�STAN BA�BAKANI
BOYKO BOR�SOV, Brüksel’de
Avrupa Birli�i (AB) Konseyi Ba�kan�
Donald Tusk ile yapt��� görü�me-
de,” Uluslararas� ili�kilerin normal-
le�mesi için AB-Türkiye zirvesine
ihtiyaç vard�r. AB ve Türkiye liderle-
ri aras�nda Varna’da yap�lacak
görü�me, Birlik ve Ankara aras�n-
daki normal ili�kiler için gereklidir”
diye kaydetti. Borisov, “Kom�umuz
Türkiye ile ili�kileri düzenlemeye
ihtiyac�m�z var. Türkiye
Cumhurba�kan� ile diyalo�a devam
edilmeli” diye belirtti. Bulgaristan
Ba�bakan� ve Donald Tusk,
Avrupa’daki mevcut siyasi mesele-
ler hakk�nda görü�lerini bildirdiler.
Daha sonra bu Avrupa Konseyi
toplant�s�n�n konusu olacak. 10’da

¥ MOLDOVA'da, bir dönem
Romanya ile birle�menin 100.
y�l dönümü, düzenlenen
mitingle kutland�. Ba�kent
Ki�inev'de düzenlenen mitin-
ge, Liberal Parti lideri Mihai
Gimpu, Ulusal Liberal Parti
lideri Vitaliy Pavliçenko, eski
Ki�inev Belediye Ba�kan�

Dorin Chirtoaca ve binlerce
vatanda� kat�ld�. Meclis mey-
dan�ndaki mitinge kat�lan
vatanda�lar, iki ülkenin
"Büyük Romanya" ad� alt�n-
da birle�mesi iste�i yönünde
sloganlar atarak, ellerindeki
Romanya bayraklar�n� sallad�.
Eski Romanya

Cumhurba�kan� Traian
Basescu'nun da mitinge kat�l-
mas� dikkati çekti. Birle�me
yanl�s� Basescu, "Birle�me
ad�na yak�n gelecekte oy kul-
lanmalar� için Moldova ve
Romanya parlamentosunun
milletvekillerine ça�r�da
bulunuyoruz" dedi.

4’te

Balkanların kanayan yarası
ÇÖZÜME Mİ KAVUŞUYOR?

Nevruz ate�i
Arnavutluk ve
Kosova’da da yand�

3’te

3’te

Yunanistan D��i�leri Bakan� Kocias, Makedonya ile aralar�ndaki isim sorununa
ili�kin, "�stediklerimizin büyük bir bölümünde anla�t�k." ifadesini kulland�

BOR�SOV’DAN
Türkiye için AB ata��

"Romanya ile Birle�me" mitingi
MOLDOVA'DA

Kosova’da meclis yine kar��t�
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MACAR�STAN'A
TÜRK YATIRIMI 

BALKANDER, 50 Bo�nak kad�n� a��rlad�

Güncel

Hayat�n her alan�na dokunan faaliyetleriyle
vatanda�lar�n ya�am�n� kolayla�t�ran Posta ve

Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi (PTT A.�.), 
hizmetlerine bir yenisini daha ekledi: e-Apostil
�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Resmî Gazete’de 15 Mart
2018 tarihinde yayımlana-
rak yürürlüğe giren 7101 sa-

yılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’a göre, yetkili
birimler tarafından onay şerhi
(apostille) verilmiş belgelerin
elektronik ortamda ilgililere ulaş-
tırılması için aracılık işlemleri PTT
A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek.
Şirket, bu hizmeti “kişisel verile-
rin korunması kaydıyla” yerine
getirecek.

SİSTEM NASIL 
İŞLEYECEK?

Apostil, bir devlet makamınca dü-
zenlenmiş belgelerin ilave her-
hangi bir tasdik işlemine tabi
tutulmaksızın bir başka devlet
makamı tarafından geçerli kabul
edilmesine yönelik işlemler bütü-
nünü ifade ediyor. Belgeyi düzen-
leyen devletin yetkili makamı
tarafından ilgili evraka “apostil”

kaşesi basılıyor veya etiketi yapış-
tırılarak imzalanıyor. Böylece bel-
genin gerçekliği tasdik edilerek
başka bir ülkede yasal olarak kul-
lanılması sağlanıyor. 7101 sayılı
İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’un 64. madde-
sindeki e-Apostil düzenlemesi 1
Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe gi-
recek. Bu çerçevede, apostil şerhi
vurmaya yetkili olan Adalet Ba-
kanlığı ve İçişleri Bakanlığı ayrı
sistemler kurmak zorunda kalma-
yacak; bunun yerine PTT A.Ş.’nin
oluşturacağı ortak platform üze-
rinden vatandaşların başvuruları
elektronik ortamda tek noktadan
alınıp onay için ilgili kuruma ak-
tarılacak. Kurum tarafından elek-
tronik imza doğrulaması esas
alınarak e-Apostilin oluşturulma-
sının ardından işlemleri tamamla-
nan belgeler ile bunların onay
linkleri PTT e-Apostil sistemi üze-
rinden vatandaşla paylaşılacak.
Bu süreçte PTT A.Ş. ilgili kurum-
lardan gelen belgeyi doğrulama
işlevini değil, e-Apostil şerhli bel-
genin uluslararası dolaşıma çık-
masına aracılık etme işlevini

üstlenecek. 

E-APOSTİL HANGİ 
BELGELERİ KAPSIYOR

Vatandaşların e-Apostil ile kulla-
nabileceği belgeler arasında nüfus
kayıt örneği, isim denklik belgesi,
öğrenci belgesi, noter senetleri,
vekâletname, muvafakat name,
adli sicil belgesi, temyiz belgesi,
mahkeme kararları, boşanma
ilamı ve yabancı fatura bulunuyor.
E-Apostil hizmeti sayesinde büro-
kratik işlemler kayda değer öl-
çüde azalırken, süreçler çok daha
hızlı ve etkin yürütülecek. Talep
alma ve yerine getirme süreçleri-
nin tamamının çevrimiçi yapıla-
cağı sistem, uluslararası dolaşıma
giren belgelerin imza veritabanları
ile eşleştirilip orijinalliklerinin ko-
layca doğrulanabilmesine imkân
tanıyacak. Sistemin en önemli
avantajlarından biri de maliyetleri
düşürmesi. Ayrıca kâğıt israfının
da önüne geçecek olan e-Apostil,
çevreci bilişim teknolojilerine
örnek teşkil ediyor. 

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'in başkenti Saraybos-
na'da, baharın gelişini simgeleyen
Nevruz Bayramı dolayısıyla "Tüm

Renkleriyle Türk Dünyası" temalı konser
düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
(TÜRKSOY), Türkiye'nin Saraybosna Bü-
yükelçiliği ve Saraybosna Yunus Emre
Enstitüsünün katkılarıyla başkentteki

Skenderija Kültür Merkezi'nde yapılan
konsere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Nihat Gül, TÜRKSOY
Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş,
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Hal-
dun Koç ve Saraybosna Yunus Emre Ensti-
tüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman'ın yanı
sıra çok sayıda davetli katıldı. www.haber-
ler.com’a göre; Türkiye, Azerbaycan, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan, Tataristan, Gagavuzya, Ya-
kutistan ve Sibirya'dan gelen TÜRKSOY

sanatçıları, konser ve halk dansları gösteri-
siyle salonu dolduran Saraybosnalıları
Türk dünyasının eşsiz renkleriyle buluş-
turdu. TÜRKSOY Genel Sekreter Yardım-
cısı Purtaş, nevruz ateşinin 2018 Türk
dünyasının başkenti Kastamonu'da yakıl-
dığını anımsatarak, "Bugün burada 10 ül-
keden 70 sanatçı var. Nevruzun bereketini,
ümidini ve renklerini Anadolu'dan Bal-
kanlar'a getirmiş olduk. Programda ortak
kültür dünyamızı temsil eden sanatçıları-
mız yer alıyor." diye konuştu.

BURSA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa Balkan Kadınlar Derneği
Bosna’da elli Boşnak kadını Tür-
kiye’de 12 gün boyunca ağırladı. Bal-

kander Bursa Balkan Kadınlar Derneği,
Bursa’da balkan kökenli sanatçı Suzan Kar-
deş Konseri düzenleyerek Balkan ezgile-
riyle eğlenceli bir gece geçirildi. Bosna
Hersek’ten elli kadına Türkiye’de yedi il de
kültürel gezi yapılarak Türkiye’yi daha ya-
kından tanımalarının amaçlandığı, kültürel
turlara katılan konuk Bosnalı Boşnak ka-
dınlar çok mutlu oldu. Balkander Bursa
Balkan Kadınlar Dernek Başkanı Hayriye
Kosova konuyla ilgili şunları söyledi; “Der-
nek olarak Balkanlar ile Türkiye arasında
kültürel köprü kurmak amacı ile yola çık-

tık ve çalışmalarımız bu yönde devam edi-
yor. Balkanlarda yaşayan akrabalarımıza
nasıl katkımız olur neler yaparsak onların
mutlu olmasını sağlarız diye projeler üreti-
yoruz, ürettiğimiz projelere belediyeleri-
mizden destek alabiliyoruz. Dernek olarak
bu yıl 3’cü Uluslararası ‘Kadın ile Barış’
(Mir sa jena) Projesi ile Bosna Hersek’ten
elli Boşnak kadını Türkiye’ye getirerek
Bursa, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Bozü-
yük, Manisa ve Akhisar’da programlara
katıldık. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde
düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar günü
etkinliğine Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan’ın konuğu
olarak elli Bosnalı kadın konuklarımızla
birlikte katıldık. Bunun gibi proje çalışma-
larımız devam ediyor.”

PTT’den bir ilk: e-Apostil

BUDAPE�TE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Macaristan Dışişleri
ve Dış Ticaret Ba-
kanı Szijjártó Péter,

Türkiye'nin kısa bir süre
içinde dünyanın en büyük
10 ekonomisi arasına girme-
sinin beklendiğini ifade etti.
Szijjártó Péter, Macaris-
tan'da Belçikalı Ravago fir-
ması ile ortak yatırım
yapma kararı alan Türk şir-
keti Kayserili Beşler Teks-
til'in Genel Müdürü Harun
Hasyüncü ve Belçikalı yöne-
tici Tomas Keisers katılı-
mıyla ortak basın
toplantısında, '' Dünyada
çok çetin ve kıyasıya bir re-
kabet var. Avrupa'daki en
güvenli yatırımın ve koşul-
ların sağlandığı yeri seçmiş-
siniz'' dedi.
Türk ve Belçika firmasının
yaptığı ortak yatırımın Ma-
caristan için çok önemli ol-
duğunu kaydeden Szijjártó,
'' Ülkemiz her geçen
gün, uluslararası rekabette
en başarılı ülkeler arasında
yer alıyor. Yabancı yatırım-
ların en başarılı yılını geçiri-
yoruz.Bu muazzam bir
rekor. Bu
desteklediğimiz yatırımların
ve üretimlerin neticesi ola-
rak yüksek ihracat gerçek-
leştiriyoruz.
Türkiye'nin kısa bir süre
içinde dünyanın en büyük
10 ekonomisi arasına gir-

mesi bekleniyor. İki
dost ülke arasında ilişkilerin
güçlenmesi çok önemli.''
diye konuştu. Çok uygun
cazip yatırım fırsatlardan
dolayı Macaristan'ın yatı-
rımcıların hedefinde oldu-
ğunu kaydeden Szijjártó,
Ravago grubu ve Beşler
Tekstil'in ilk etapta yapacağı
23 milyon avroluk yatırımın
90 kişiye istihdam sağlaya-
cağını ifade etti. Macaris-
tan'a yapılan yatırımlara
hükümetin de destek verdi-
ğini kaydeden Szijjártó, söz
konusu yatırıma yaklaşık 4
milyon avroluk geri ödeme-
siz teşvik desteği verdikle-
rini söyledi. Szijjártó Péter,
Miskolc'e bağlı Alsózsolcá
şehrinde kurulacak olan fab-
rikada yıllık 36 ton izolas-
yon malzemesi üretileceğini
ve bunun büyük kısmının
komşu ülkelere ihraç edile-
ceğini söyledi. Basın toplan-
tısına Macaristan Dışişleri
ve Dış Ticaret Bakanlığı Dış
Ticaret Müsteşarı Dr. Pana
Petra, Türkiye'nin Buda-
peşte Büyükelçisi Ahmet
Akif Oktay, Macaristan'ın
Kayseri Fahri Konsolosu
Osman Şahbaz ve Ticaret
Müşaviri Ayşe Başak Araslı
Akyol'da katıldı.
Programda ayrıca, Fahri
Konsolos Osman Şahbaz,
Bakan Szijjártó Péter'e ismi-
nin yazılı olduğu Kayseris-
por takımı forması hediye
edip, Kayseri'ye davet etti.

TÜRK DÜNYASININ RENKLERİ 
SARAYBOSNA'DA BULUŞTU
TÜRK DÜNYASININ RENKLERİ 
SARAYBOSNA'DA BULUŞTU
TÜRK DÜNYASININ RENKLERİ 
SARAYBOSNA'DA BULUŞTU
TÜRK DÜNYASININ RENKLERİ 
SARAYBOSNA'DA BULUŞTU
TÜRK DÜNYASININ RENKLERİ 
SARAYBOSNA'DA BULUŞTU
TÜRK DÜNYASININ RENKLERİ 
SARAYBOSNA'DA BULUŞTU
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ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan Dışişleri Bakanı
Nikos Kocias, ülkesiyle
Makedonya arasındaki

isim sorununa ilişkin, "İstedikleri-
mizin büyük bir bölümünde an-
laştık." dedi.Kocias, başkent
Üsküp'te Makedonya Dışişleri
Bakanı Nikola Dimitrov ile yap-
tığı görüşme sonrasında mevki-
daşıyla ortak basın toplantısı
düzenledi.Yunan Bakan, iki ülke
yetkililerinin halkları birbirine ya-
kınlaştırma gibi bir görevi oldu-
ğunu belirterek, taraflar
arasındaki isim sorununun her
iki tarafın çıkarları göz önünde
bulundurularak çözümünün,
adil ve doğru bir yöntem olaca-
ğını kaydetti. www.dunyabul-
teni.net’e göre; iki ülkenin isim
sorunu hakkındaki görüşleri ile
BM Özel Temsilcisi Matthew Ni-
metz'in konuyla ilgili önerilerini
sunduğu 3 dokümanın meydana
getirebileceği zorluklara işaret
edilen bir soruya karşılık Kocias,
bu dokümanların tarafların du-
ruşlarını belirtmeye hizmet etti-
ğini ve zorluk teşkil etmediğini
dile getirdi. Nikos Kocias, "İste-
diklerimizin büyük bir bölü-
münde anlaştık. Aramızda
anlaşacağımız şey, Nimetz tara-
fından tek metne yazılıp Birleş-

miş Milletler Güvenlik Konseyine
iletilecek." diye konuştu. Make-
donya Dışişleri Bakanı Dimitrov
da her iki tarafta da halen önyar-
gıların bulunmasından dolayı şu
anda iki ülke arasında güven in-
şası çabalarının olduğunu kay-
detti.İsim sorununun çözüme
kavuşması için iyi bir iradenin
mevcut olduğunu belirten Dimit-
rov, Kocias'ın bu iyi iradeyi
Yunan tarafına da iletmesi temen-
nisinde bulunarak, konunun
Avusturya'nın başkenti Viya-

na'da Matthew Nimetz'in arabu-
luculuğunda düzenlenmesi plan-
lanan ortak görüşmede daha
fazla gündeme getirilebileceğini
ifade etti. Her iki ülke kamuoyu
için kabul edilebilir çözümün bu-
lunması için halen büyük bir po-
tansiyelin bulunduğunu
vurgulayan Nikola Dimitrov, "İki
karşı tarafta olup farklı bakış açı-
larını temsil ediyor olsak da aynı
zamanda aynı tarafta da bulunu-
yoruz. Çünkü bir gelecek kur-
mak için çabalıyoruz. Bazen

uzlaşı karşıtlarının aynı tarafta ol-
duğunu hissediyorum, çünkü
onlar geriye götürüyor. Bu da
geçmiş ile gelecek arasında bir
nevi yarışma gibi. Gelecek kur-
mak isteyen güçlerin başarısının
da önemli olduğunu düşünüyo-
rum." değerlendirmesinde bu-
lundu. Dışişleri Bakanlığında
görüşmenin devam ettiği sırada,
Bakanlık binası dışında bir grup,
Makedonya isminin değiştirilme-
sine karşı protesto gösterisi 
düzenledi.

BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Uludağ Ekonomi Zirve-
si'nde Avrupa'nın ve
Türkiye-AB ilişkileri-

nin geleceği tartışıldı. Zirveye
katılan, Hırvatistan eski
Cumhurbaşkanı Prof. Ivo Jo-
sipovic, Hırvatistan'ın AB ile
görüşmelere Türkiye ime
aynı zamanda başladığını ha-
tırlatarak, şu anda AB'nin
üyesi olmaktan yaşadıkları
memnuniyeti aktardı. Josipo-
vic, "AB aslında bir ekonomi
projesi değil, bir barış projesi
olarak kuruldu. Bizim için
AB'ye üye olmak güvende
olmak demek. Kendini koru-
yabilen bir birlik içinde
olmak demek. Biz AB'nin ge-
nişlemesine de barış, güven-
lik açısından bakıyoruz.
Sırbistan, Bosna Hersek, Ko-
sova, Türkiye olmadan AB
eksik kalıyor" diye konuştu.

Birleşik Krallık Türkiye Bü-
yükelçisi Sir Dominick Chil-
cott, İngiltere'nin AB'den
ayrılmasının birçok avantaj
ve dezavantaj oluşturduğunu
söyledi. www.haberler.com’a
göre: Chilcott, İngiltere'nin
ayrılmasının ardından AB
içinde siyasi ve ekonomik açı-
dan daha entegre bir yapı
kurmak isteyenlerin daha
rahat olabileceğini ifade ede-
rek, "İngiltere'nin bir ayağı dı-
şarıdaydı. Euro, Schengen
gibi alanlarda zaten yoktuk.
İngiltere'nin AB'de olmaması
AB açısından bir eksiklik
oluşturacaktır. Londra'da
odaklanan finansal uzmanlı-
ğın eksik olması da AB için
iyi olmayacak. Dış politika ve
savunma açısından bakıldı-
ğında da her zaman uluslar-
arası bir bakış açısına sahip
İngiltere'nin masada olma-
ması AB için bir dezavantaj
sayılabilir" açıklamasını yaptı. 

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupalı Türk Demokratlar
Birliği (UETD) Makedonya
Başkanı Salih Utaş, "Make-

donya’ya baktığımızda 500 yıldır
burada yaşayan Türkler kendini
buralı hissediyor. Dolayısıyla 100-
200 yıl sonra Avrupa’daki diaspo-
ramızın, Makedonya’dan
öğreneceği, alacağı çok tecrübeler
var." dedi.
www.dunyabulteni.net’e göre:
UETD Makedonya Başkanı Salih
Utaş, yaptığı açıklamada, Birliğin
hedeflerini ve UETD Makedon-
ya'nın faaliyetlerini değerlendirdi.
Utaş, UETD'nin 2004'te Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatıyla Almanya’nın Köln ken-
tinde kurulmuş, halihazırda 16 ül-
kede teşkilatlanmasını
tamamlamış bir sivil toplum kuru-

luşu olduğunu hatırlattı.UETD'nin
önce Bosna Hersek, ardından Ma-
kedonya olmak üzere Balkanlar'da
da teşkilatlandığını ifade eden
Utaş, "Batı'da yaşayan, Avrupa’da
yaşayan Türklerin sosyal, kültürel
anlamda bir araya gelmesi, gur-
betçi kimliğinden sıyrılarak dias-
pora olduğunu, yani birlikte çok
daha güçlü olduğunun farkına
vardırılması konusunda UETD ça-
lışmalar yapmaktadır." diye ko-
nuştu. UETD’nin asıl
amaçlarından birinin lobicilik ol-
duğunu dile getiren Utaş, "Bakın
bugün Avrupa’da baktığınız
zaman bir FETÖ lobisi, PKK lobisi,
Ermeni lobisi, Yahudi lobisi mev-
cut. Biz de UETD olarak Türk lo-
bisi, Türkiye lobisi olarak
çalışmalar yapıyoruz. Avrupa’daki
siyasi otoritelere, siyasi kişilere
Türkiye’de olan, bölgemizde olan
olayları doğru şekilde, objektif şe-
kilde anlatmaya çalışıyoruz.
Çünkü Avrupa insanının doğru
kaynaklardan beslenip fikirlerini,
kararlarını ona göre oluşturması
önem arz ediyor. Bu anlamda yap-
tığımız lobicilik çalışmalarını çok
önemli buluyoruz." değerlendir-
mesinde bulundu.

UETD, diaspora için destek istedi

K���NEV
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Moldova'da, bir dönem
Romanya ile birleş-
menin 100. yıl dö-

nümü, düzenlenen mitingle
kutlandı.
www.haberler.com’dan alınan
bilgilere göre; başkent Kişi-
nev'de düzenlenen mitinge,
Liberal Parti lideri Mihai
Gimpu, Ulusal Liberal Parti li-
deri Vitaliy Pavliçenko, eski
Kişinev Belediye Başkanı
Dorin Chirtoaca ve binlerce

vatandaş katıldı. Meclis mey-
danındaki mitinge katılan va-
tandaşlar, iki ülkenin "Büyük
Romanya" adı altında birleş-
mesi isteği yönünde sloganlar
atarak, ellerindeki Romanya
bayraklarını salladı. Eski Ro-
manya Cumhurbaşkanı Traian
Basescu'nun da mitinge katıl-
ması dikkati çekti. Birleşme
yanlısı Basescu, burada yap-
tığı konuşmada, "Birleşme
adına yakın gelecekte oy kul-
lanmaları için Moldova ve Ro-
manya parlamentosunun
milletvekillerine çağrıda bulu-
nuyoruz." dedi. Mitingde, iki

ülkenin parlamentolarının ba-
rışçıl yollarla birleşme kararı
alması için bir ortak bildiri
oluşturuldu. Bildiride,
"Prut'un iki yakasındaki Ru-
menler, karşılaştıkları sorunla-
rın üstesinden, ancak birleşme
yoluyla gelebilir." denildi. Öte
yandan Rusya yanlısı olduğu

bilinen Moldova Cumhurbaş-
kanı İgor Dodon, mitinge sert
tepki gösterdi. Dodon, sosyal
medyadan yayımladığı mesa-
jında, "Bağırdılar çağırdılar,
sonra da dağıldılar. Vatan ise
yerinde kalıyor. Birleşme ha-
yalleri geçmişte kaldı" ifadele-
rini kullandı.

Yunanistan D��i�leri Bakan� Kocias, Makedonya ile
aralar�ndaki isim sorununa ili�kin, "�stediklerimizin
büyük bir bölümünde anla�t�k." ifadesini kulland�

Balkan ülkeleri ba�-
kald�rm��, Balkan-
larda milliyetçilik

hortlam��, O küçük dedi�i-
miz, S�rbistan, Yunanistan
ve Bulgaristan gibi Balkan
ülkeleri koskoca Os-
manl�’ya kar�� kafa tut-
maya cüret etmi�lerdir.
Rahmetli Abdülhamid
Han, 3 y�l Selanik'teki Alatini
Kö�kü'nde ev hapsinde tutul-
duktan sonra 1912'de �stan-
bul'daki Beylerbeyi Saray�’na
apar topar getirilir. �stanbul’a
gelince durumu gören Sultan
Abdülhamid, üzülmü�tür,
zira 33 y�l devletin ba��nda
Osmanl�’y� ayakta tutmay�
ba�arm��t�r. O kadar sald�r�-
lara, ihanetlere ve çirkin ele�-
tirilere ra�men ak�ll� ve
do�ru iç ve d�� politikalarla
bunu ba�arm��t�r. Sultan Ab-
dülhamid �stanbul’a gelince
“Yunan ve Bulgar ne zaman-
dan beri birlik oldular onlar,
onlar dü�man de�iller miydi?
“ diye sorar. Ama cevap ala-
maz. Zaten ard�ndan da
1913-14 y�llar�nda Birinci ve
ikinci Balkan sava�lar� patlar,
sonras�nda birinci Dünya sa-
va�� gelir. Selanik’i, Üs-
küp’ü, Kosova’y�, Adalar�
birer birer kaybederiz. Ab-
dülhamid han’�n sordu�u
soru önemlidir. Yunanistan
ve Bulgaristan aras�nda y�llar
öncesinden var olan sorunlar,
onlar�n birbirleriyle u�ra�ma-
s�ndan, Osmanl�’ya kafa kal-
d�rmas�n� engellemi�tir. Bu
Osmanl�n�n daha do�rusu
Sultan Abdülhamid’in ak�ll�
d�� politika stratejisidir.
Demek ki Bat�l� ülkeler ki
ba�rolde �ngilizler, Ruslar,
Almanlar vard�, bu sorunlar�
unutturup, milliyetçilik ate-
�ini körüklediler ve ard�ndan
da Balkanlar’da Hristiyan-
Müslüman sava��n� ba�lat�p,
�slam’�n hamisi Osmanl�’ya
ortak bir Balkan sava�� ba�-
latt�lar. Maalesef bu sava�tan
Balkanlardaki Müslüman
topluluklar, Arnavutlar, Bo�-
naklar, Torbe�ler ve Pomak-
lar çok zarar gördüler.
Asl�nda onlar�n da hatalar�
vard�. Osmanl�ya sahip ç�k�p,
s�ms�k� kenetlenmeleri gere-
kirdi. Maalesef olmad�. �çer-
deki ve d��ardaki hainler,
koskoca Balkanlar�n bizden
kopmas�na neden oldular. 

TAR�H 
TEKERRÜRDEN 

�BARETT�R

Tarih tekerrürden ibarettir.
Ders al�nmazsa tekrar etmeye
devam eder. Geçen hafta
Cumhurba�kan�m�z Say�n
Recep Tayyip Erdo�an, ko-
nu�mas�nda güzel bir ifade
kulland�. Hat�rlad���m kada-
r�yla mealen dedi ki; “Mey-
danlarda destan yaz�yoruz
ama onu yaz�ya dökmekte

ba�ar�l� de�iliz” Yani hem
diplomatik olarak masada
hem de tarih kitaplar�nda
bunlar� istedi�imiz �ekilde
yazam�yoruz. �imdi yakla��k
100 kadar y�l önce Balkan sa-
va�lar�n�n öncesine gidip,
Sultan Abdülhamid’e kulak
versek. Tarihten dersler
alsak. Zira Balkan ülkeleri
yine birilerinin fitneleriyle
bize kar�� diklenmeye ba�-
lad�. Bu onlar�n haddi ve ce-
sareti de�il. Dedi�im gibi
birileri (ABD, Almanya,
Fransa veya �ngiltere) k��k�r-
t�yor veya zorluyor. Son gün-
lerde Yunanistan Savunma
bakan�, Ba�bakan� ve son
olarak Cumhurba�kan� Türki-
ye’ye kar�� anlams�z ve ap-
talca dikleniyor. Aptalca
diyorum zira ekonomik s�-
k�nt� ve siyasi bunal�m için-
deki Yunanistan’�n kom�usu
Türkiye ile iyi ili�kiler içinde
olmas� ak�ll�ca olurdu. Belli
ki birileri zorluyor. Keza AB
dönem ba�kan� Bulgaris-
tan’da da bir tak�m Türkiye
aleyhine geli�meler ya�an�-
yor. Yar�n Bulgaristan’�n
Varna �ehrinde yap�lacak
olan AB toplant�s� önemli.
Cumhurba�kan�m�z Say�n Er-
do�an da bu toplant�ya kat�-
lacak. Bu arada
Bulgaristan’�n ABD ile yap-
t��� askeri tatbikatlar gözden
kaçm�yor. Balkanlar�n Türki-
ye’ye kar�� bilenmesi ya da
dü�manca hareket etmesi son
derece yanl��. Zira onlar�n
zaten ilgilenmesi gereken
kendi içinde sorunlar� var.
San�r�m unutmu�lar ama ha-
t�rlatmak gerekiyor. Yunanis-
tan’�n Makedonya ile olan
isim sorunu, Yunanistan’�n
Arnavutluk ile olan Çamerya
Arnavutlar� sorunu, S�rbis-
tan’�n Kosova ile olan so-
runu, S�rbistan’�n Sancak ve
Voyvodino özerk bölgeleri
gibi. Tüm bunlar�n d���nda
Balkanlardaki Slavla�ma,
Katolik-Ortodoks kar��la�-
mas�, milliyetçilikler… v.s.
Türkiye hepsini çok iyi bili-
yor. Türkiye, Balkanlarda,
stratejik orta�� olan Arnavut-
lar� ve Bo�naklar� çok iyi de-
�erlendirebilir. Ayr�ca
Balkanlarda ya�ayan 2 mil-
yondan fazla Türk ve 10 mil-
yon kadar Müslüman
topluluk, birilerine hat�rlat�l-
mal�. Osmanl�dan ve Sultan
Abdülhamid’ten al�nacak çok
güzel stratejik dersler var.
Ama her �eyden önce biz
kendi içimizde birlik olma-
m�z gerekiyor. 

Rifat SA�T

BALKANLAR 
B�ZE 

DÜ�MAN MI? 
rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya’daki en
başarılı şirketlerin
başında gelen TAV

Havalimanları, önümüzdeki
yıllarda da yolcu sayısındaki
artışla birlikte seferler ağının
genişlemesini bekliyor.
www.yenibalkan.com’dan
alınan bilgilere göre: Air Türk
Haber’e açıklamalarda bulu-
nan TAV Havalimanları
CEO’su Sani Şener, Üsküp
havalimanındaki yolcu sayısı-
nın önümüzdeki 5-10 yılda
artacağına emin olduklarını
ve bu nedenle de Üsküp ha-
valimanında genişlemeye ih-
tiyaç duyacaklarını
söyledi.Şener, “Yapılan başa-
rılı özelleştirmeler sonrasında
Makedonya havalimanları
ciddi bir büyüme yaşadı ve
yaşamaya devam ediyor. Ön-

celeri Üsküp’te yolcu rakam-
ları ortalama 700 bin, Oh-
rid’de ise 30 bin civarındaydı.
Şuanda ise Ohrid Havalima-
nı’nda 150 bin, Üsküp’te ise 2
milyon yolcuya hizmet veril-
mesi bekleniyor” dedi. Üsküp
Uluslararası Havalimanının
bu yıl üç yeni seferi daha
ağına katması öngörülüyor.
Varşova’dan LOT Havayol-
ları, Düsseldorf’tan TUIfly’ın
yanı sıra Aegean Havayol-
ları’nın da Atina’dan Üsküp’e
operasyonlara başlaması bek-
leniyor. 2011 yılında Make-
donya’daki iki havalimanının
işletmesini alan TAV havali-
manları, bu süreçte yolcu sa-
yısını da sürekli arttırdı.
2007-2017 yılları arasında
Üsküp havalimanındaki
yolcu sayısı yüzde 198,4’lük
bir artış göstererek Balkan-
larda en hızlı büyüyen havali-
manı oldu.

TAV, Makedonya’daki 
yat�r�mlar�na devam edecek

BALKANLAR’DA BİR SORUN
DAHA ÇÖZÜLECEK Mİ?

Josipovic’ten 
Türkiye’ye AB deste�i

Josipovic’ten 
Türkiye’ye AB deste�i

Josipovic’ten 
Türkiye’ye AB deste�i

Ki�inev’de ‘Romanya
ile birle�elim’ sesleri
Ki�inev’de ‘Romanya
ile birle�elim’ sesleri
Ki�inev’de ‘Romanya
ile birle�elim’ sesleri
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PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığınca (TİKA), "Kosova Rad-
yosu (RTK) Türk ve Topluluklar Re-

daksiyon Ofisleri ile Yönetim Ofisinin
Tadilat ve Tefrişatı Projesi" tamamlanarak
açılış gerçekleştirildi. Çalışmaları, geçen
yılın nisan ayında başlatılan projenin ta-
mamlanmasıyla düzenlenen açılışa Türki-
ye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç,
TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak
Ceran, Kosova Radyo Televizyonu (RTK)
Genel Müdürü Mentor Shala, Kosova
Radyosu Müdürü Azem Bujupi, RTK Yö-
netim Kurulu Başkanı Afërdita Maliqi,
RTK Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kosova
Radyosu gazetecileri ve çalışanları katıldı.
www.dunyabulteni.net’e göre; Türkiye'nin
Priştine Büyükelçisi Kılıç, RTK'nin bir
kamu ve medya kurumu olarak güçlendi-
rilmesine önem atfettiklerini ifade ederek,
dost ülke Kosova'da medya sektörünün
ilerlemesinde RTK'deki bu ilerleyişlerin bir
lokomotif olması temennisinde bulundu

T�KA'dan Kosova
Radyosu’na destek

KASTAMONU - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Gerçek Kültür Sanat ve Spor Derneği
folklor ekibi, 2018 Kastamonu Türk
Dünyası Kültür Başkenti Açılışı ve

Nevruz Kutlamaları’na katılmak üzer, TÜRK-
SOY ‘un davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Ba-
harın gelişini, tabiatın yeniden uyanışını ve
doğadaki bu yenilenmenin insanlar üzerin-
deki etkisini simgeleyen Nevruz Bayramı,
1995 yılından itibaren Türkiye’de, T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı ve TÜRKSOY ortaklı-
ğında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.
www.timebalkan.com’a göre: düzenlenen bu
etkinliklerin devamı niteliğinde, Türk Dün-
yası Kültür Başkenti Kastamonu ve Anka-
ra’da Nevruz kutlamaları düzenlendi.

Kosova Gerçek Derne�i
Kastamonu’da 
Nevruz’u kutlad�

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova ile Karadağ ara-
sındaki sınırın yeniden
belirlenmesi anlaşması-

nın oylanacağı olağanüstü
oturuma, muhalefet milletve-
killerinin attığı gaz bombaları
nedeniyle iki kez ara verildi.
www.dunyabulteni.net’e göre:
Kosova Meclis Başkanı Kadri
Veseli, Kosova Demokratik
Birliği (LDK) meclis grubunun
sunduğu Kosova-Karadağ
sınır anlaşmasının onaylan-
ması hakkındaki yasa tasarısı
değişikliğini oylamaya sundu.
"Kendin Karar Al Hareketi"
milletvekilleri de oylamayı en-
gellemek amacıyla iki kez gaz
bombası atarak oturuma ara

verilmesine sebep oldu. İlk
gaz bombasının atılmasından
sonra oturuma ara verilme-
siyle genel kurul salonunu
terk eden milletvekilleri yakla-
şık 1 saat sonra tekrar içeri gir-
diklerinde ikinci gaz bombası
atıldı. İkinci kez ara verilen
oturumun ne zaman başlaya-
cağı henüz açıklanmadı. Ko-
nuyla ilgili başlayan meclis
genel kurul oturumu yaklaşık
9 saat sürdükten sonra gece
geç saatlerde bitmiş, oylama
ertelenmişti. Kosova muhale-
feti 2 yıl önce de meclis oturu-
munda gaz bombası
kullanarak Kosova-Karadağ
sınırının yeniden belirlenmesi
anlaşmasının onaylanmasına
engel olmuştu.

BRÜKSEL - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politi-
kaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini,
Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme

Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes
Hahn ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaş-
lıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos konuya
ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, Kosova-
Karadağ sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasına
dair yasa tasarısının onaylanması ile Kosova vatandaş-
larının AB’ye vizesiz seyahati yönünde de önemli bir
kriterin yerine getirildiği belirtildi. Oylama sonucunu
“gerçek bir başarı” olarak nitelendiren liderler, geliş-
meyi memnuniyet verici bulduklarını ifade etti.

AB’nin Kosova’ya vize serbestisi için diğer şartları ara-
sında organize suçla mücadelenin arttırılması ve yol-
suzlukla etkin mücadele edilmesi bulunuyor. Kosova
Meclisi’nin olağanüstü oturumunda, Kosova-Karadağ
sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasına dair yasa
tasarısı 11’e karşı 80 oyla onaylanmıştı. Anlaşma, hü-
kümetler arasında 26 Ağustos 2015’te Viyana’da imza-
lanmış, Karadağ Meclisinde onaylanmış ancak Kosova
Meclisinde bugüne kadar onaylanmamıştı. İki ülkenin
cumhurbaşkanları Hashim Thaçi ve Filip Vujanovic,
16 Şubat 2018’de Kosova ile Karadağ arasındaki sınır
anlaşması yasa tasarısına ekleme ve değişiklik yapıl-
masını öngören bildiriyi imzalamıştı. Anlaşmanın
onaylanması için oyların 3’te 2’si, yani 120 milletveki-
linden 80’inin lehte oy kullanması gerekiyordu.

Kosova Meclisi'nde Kosova ile Karada� aras�ndaki s�n�r�n yeniden belirlen-
mesi anla�mas�n�n oylanaca�� ola�anüstü oturum s�ras�nda, muhalefet 

partisi "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri iki kez gaz bombas� att�

Kosova Meclisi'nde
'SINIR' GERGİNLİĞİ

AB ile vize serbestisine bir adım kaldı
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Arnavutluk ve Kosova’da
NEVRUZ KUTLAMALARI
T�RAN - PR�ZREN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk’un başkenti Ti-
ran’da Dünya Bektaşi Merkezi
tarafından geleneksel Nevruz
Bayramı töreni düzenlendi. Tö-
rene Arnavutluk Cumhurbaş-
kanı İlir Meta, Türkiye’nin
Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet
Yörük, Arnavutluk Meclisi mil-
letvekilleri ile ülkenin farklı şe-
hirlerinden gelen Bektaşilik
inancına mensup vatandaşlar
katıldı. Arnavutluk Cumhur-
başkanı Meta, yaptığı konuş-
mada, İmam Ali’nin ilham
veren örneği ile Arnavut Bekta-
şilerin tarihteki katkısı ve rolü-
nün sadece bu inanca mensup
kişiler için değil, buradaki tüm
toplumun bugünü ve geleceği
için bir garanti teşkil ettiğini be-
lirtti. Meta, “Bu kutlama, milli
sınırları da aşarak birlikte barış-
çıl bir dünya inşa etmek ve in-
sanlar arasında sevgiyi iletmek
adına dinler, etnik unsurlar,
milletler ve ülkeler arasındaki
birlikte yaşamanın önemine bi-
naen açık mesajlar iletiyor.”
dedi. www.timebalkan.com’a

göre: Ülkedeki Bektaşilerin li-
deri Başdede Edmond Brahimaj
da tüm Bektaşilerin Nevruz
Bayramı’nı kutladı. Törenin ar-
dından Arnavutluk’un farklı
yörelerine ait şarkılar seslendi-
rildi, halk oyunları gösterileri
sunuldu. Nevruz Bayramı, 1996
yılından beri Arnavutluk’ta
ulusal bayram olarak kutlanı-
yor.

PRİZREN’DE DE 
KUTLANDI

Kosova’nın güneybatısındaki
Prizren şehrindeki Rufai Tekke-
sinde de Nevruz Bayramı dola-
yısıyla program düzenlendi.
Rufai Tekkesi şeyhi Adri Hu-
sein Shehu, burada yaptığı ko-
nuşmada, Nevruz Bayramını
geçen yıllar olduğu gibi bu yıl
da kutladıklarını dile getirdi.
Shehu, gelecek yılın iyilik, mut-
luluk ve bereket ile Kosovalı
vatandaşlar için Avrupa’ya ser-
best dolaşım getirmesi temen-
nisinde bulundu. Törende
okunan mevlidin ardından dua
edildi. Nevruz Bayramı Koso-
va’nın farklı tekkelerinde dü-
zenlenen törenlerle kutlanıyor.

Arnavutluk’un ba�kenti Tiran’da Dünya Bekta�i Merkezi 
taraf�ndan geleneksel Nevruz Bayram� töreni düzenlendi

Bosna Hersek ve Hırvatistan’da sel korkusu
SARAYBOSNA - ZAGREB
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek’in Gradiska, Kozarska Du-
bica ile Vrbaska, Bistrica ve Granisca köy-
lerinde Sava Nehri’nin taşması sonucu

sel meydana geldi. Bosna Hersek’in kuzey ke-
simindeki Gradiska ve Kozarska Dubica şehir-
leri ile Vrbaska, Bistrica ve Gasnica köylerinde
Sava Nehri’nin taşması sonucu meydana gelen
selde çok sayıda ev ile iş yeri hasar gördü. Ül-
kenin kuzey kesimlerinde yaşayan halk, artan
hava sıcaklıklarına bağlı olarak karların eri-
mesi sonucu yaşanan taşkınlardan endişe duy-
duklarını ifade etti. Gradiska Belediyesi Sivil
Koruma Daire Müdürü Slobodan Knezevic,
Sava Nehri’nin normal seviyesinin çok üze-
rinde olduğunu belirterek, “Nehrin taşması so-
nucu en kritik durum Vrbaska, Bistrica ve
Gasnica köylerinde yaşanıyor.” dedi. Bölgede
oluşabilecek daha büyük su taşkınlarına karşı
önlem aldıklarını aktaran Knezevic, “Bu sabah
yedi evin hasar gördüğü bildirildi. Vatandaş-

lara kum ve çuval yardımı yapıyoruz ancak
nehrin akıntısı son derece güçlü.” diye ko-
nuştu. Bu arada, Hırvatistan’ın orta kesimin-
deki Jasenovac’da da nehrin taşması sonucu
sel meydana gelmiş, son 50 yılda en yüksek se-
viyesine ulaşan Sava’nın, normal seviyesinden
10 metre yükseldiği bildirilmişti. Hırvatis-
tan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi
nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Hırvatis-
tan’da hava sıcaklıklarına bağlı olarak karların
erimesi ve şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler
taştı. Yetkililer, Kosinj vadisinde bulunan Lika
Nehri ile Hırvatistan’ın orta kesiminde bulu-
nan Jasenovac’da Sava Nehri ve Sisak’taki
Kupa Nehri’nin taştığını açıkladı. www.time-
balkan.com’a göre: Devlet medyasından yapı-
lan açıklamada, acil yardım ekipleri tarafından
evlerini tahliye etmeyenlere botlarla yiyecek ve
içecek taşındığı belirtildi. Hırvatistan Kızılay
ekipleri, taşan Kupa Nehri çevresindeki köy-
lerde yaşayanlara yardım götürdü. Sava
Nehri’nin su seviyesinin önümüzdeki gün-
lerde daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

Prof. Dr. Ata ATUN

ABD �LE AB’N�N
T�CARET 
SAVA�I

Birinci ve �kinci Dünya Sa-
va�lar� genelde ticari ne-
denlerle ba�lam��, sonra da

içerik de�i�tirmi�ti. Bugün de
dünyada ayn� gerekçelerle sava�-
lar yürütüldü�ünü söylemek olas�.
Aç�klayal�m; ABD’nin ticaret
aç��� y�ll�k 800 milyar dolar bo-
yutunda ve ABD Ba�kan� Trump,
özel sektörden gelmesi nedeni ile
ticari gerçekleri çok daha iyi gö-
rebilme deneyimine ve yetene�ine
sahip. ABD ekonomisinin �u anda
kâ��ttan bir kaplan oldu�unun far-
k�nda ve 1947 y�l�nda bütün dün-
yaya zorla kabul ettirilen Dolar
hegemonyas�n�n da bir gün aniden
çökece�inin bilincinde. �u anda
kar��l�ks�z bas�lan ve dünyada
BM’ye üye tüm devletlerin Mer-
kez Bankalar�nda ticaret, al�m ve
sat�m amaçl� stoklanan Dolarlar�n,
bir gün piyasaya dü�ece�i ve eko-
nomistlerin dili ile “çöp” olaca-
��n� biliyor ve �imdiden tedbir
almaya ve ABD ekonomisini ger-
çek ve geçerli temeller üzerine
oturtmaya çal���yor. Trump’�n
seçim döneminde verdi�i sözler
de var. Bunlardan bir tanesi, yerli
üretimi te�vikti.  Seçildikten sonra
bu sözlerini gerçekle�tirebilmek
için de, iç dinamikleri hareket ge-
çirmek, yerli hammadde üretimini
artt�rmak, istihdam� ço�altmak,
yurt d���ndaki ABD sermayeli
fabrikalar� kapatmak ve ithalat�
k�s�tlamak uygulamas�na gitmeyi
tercih etti. Tabi ki bu tedbirlerin
anti tedbirlerini de bu uygulama-
lara maruz kalacak devletlerin uy-
gulayaca��n� da biliyor. Bunun
ad�na da k�sa ve öz olarak “Tica-
ret Sava�lar�” da denilebilir.

AB OLUMSUZ 
ETK�LENECEK

Ba�kan Trump çelik ürünlerine
yüzde 25, alüminyum ürünlerine
de yüzde 10 ilave gümrük koy-
mak niyetinde ve i�e çelikle ba�-
lad� ancak y�ll�k 35 milyon ton
çelik üreten AB’nin en iyi ve en
sa�lam mü�terisi y�ll�k 5 milyon-
luk ithalat� ile ABD olmas� nedeni
ile Trump’�n iç piyasay� korumak
için çelik ithalat�na kota koymas�
ve vergilerini yüzde 10’a ç�kar-
mas� AB’yi çok olumsuz etkileye-
cek.  
ABD, AB ekonomisinde büyük

yer tutan otomotiv endüstrisinin,
özellikle de Alman otomobil ve
araba parçalar�n�n en büyük pa-
zar�. Ba�kan Trump, AB’den ithal
edilecek araçlara yüzde 35 vergi
konulmas� dü�üncesinde.
ABD'nin Avrupa’dan yap�lacak
otomobil ve oto yedek parça itha-
lat�na yüzde 25 vergi koymas� du-
rumunda bile Alman otomotiv
sanayisi büyük darbe alacak.
Alman otomobil üreticilerinin
ABD'de 36 bin 500 çal��an� bu-
lunmakta. Alman otomobil parça-
lar� endüstrisinde ise 80 bin ki�i
çal��makta. S�k�nt� tam da burada
ba�l�yor. Alman hükümetinin,
AB'nin söz konusu yeni vergilerin
konmamas� yönündeki çal��mala-
r�nda ba�ar�l� olamamas� halinde,
gümrük vergilerinden muafiyet
sa�lamak için kar�� tedbirler
almak yoluna gidece�i kesin.
Zaten bu yönde aç�klamalar� da
var, “tehditlere kulak asm�yoruz
ve sonuna kadar direnece�iz” di-
yorlar. AB, ABD’de üretilen araç-
lara yüzde 10 daha vergi koymak
haz�rl���nda. Bu sava�a Çin de ka-
t�ld� ve ABD men�eli araçlara
Çar�amba günü itibar� ile ilave
vergi koydu. Belli ki sava� balta-
lar� gömülü oldu�u yerden ç�kar�l-
m��. �n�allah bu masum
görünümlü ticari sava�, Birinci ve
�kinci Dünya sava�lar�nda oldu�u
gibi, s�cak çat��malara dönü�mez.

GÜMÜLC�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’da, Ziraat Bankasının
Gümülcine’deki şubesine bir
grup tarafından taşlı saldırı dü-

zenlendi. Kendilerini “iktidar karşıtı
anarşistler” olarak adlandıran yüzleri
maskeli yaklaşık 25 kişi, kent meyda-
nında gerçekleştirdikleri gösterinin
ardından meydanda bulunan Ziraat
Bankası şubesine taşlı saldırıda bu-
lundu. Saldırıda, bankanın girişin-
deki kapı ve pencere camlarında hasar
meydana gelirken, mesai saati olma-
dığı için bankada kimsenin bulunma-
dığı belirtildi. Gösteri sırasında
“YPG’nin yanındayız” yazılı kağıtlar
dağıtan göstericiler polislerin olay ye-
rine gelmesiyle kaçtı. www.timebal-
kan.com’a göre: Polis, saldırının
ardından çevrede güvenlik önlemleri
alırken, Gümülcine Emniyet Müdür
Yardımcısı Nikos Mavroyannis, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, olayla
ilgili soruşturma başlatıldığını be-
lirtti. Saldırganların yüzleri maskeli
olduğu için kimliklerinin belirlene-
mediğini ifade eden Mavroyannis,
çevredeki güvenlik kameralarının in-
celemeye alınacağını kaydetti.

Gümülcine’de Ziraat
Bankas� �ubesine sald�r�

KARABÜK
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya Cumhuriyeti
Dış Yatırımlardan So-
rumlu Devlet Bakanı

Prof. Dr. Adnan Kahil, Karabük
TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncay Özcan'ı ziyaret etti. Prof.
Dr. Adnan Kahil, ikili ekonomik
ve ticari işbirliğinde açılım ve
atılımda bulunulmasına yönelik
yoğun çabalar sonucunda,
büyük Türk şirketlerinin Make-
donya'ya olan ilgilerinin son za-
manlarda artmaya başladığını

söyledi.  www.haberler.com’a
göre; Bakan Kahil, Makedonya
olarak çok sayıda yatırımcıyı
çekmek için büyük teşviklerde
bulunacaklarını
kaydederek,"Bizdeki ekonomik,
kalkınma, plan ve proje olarak 3
bölümden çalışma yapıyoruz.
Geçmişte serbest ticari ve tekno-
loji bölgeler açmıştık. Çok cazip
durumda her türlü teşviklerle
karşı karşıya gelecek şirketleri
davet ediyoruz. Özellikle Türki-
ye'yi bu konuda davet ediyoruz.
Şuana kadar 100 civarında Türk
şirketi ülkemizde yatırım yaptı.
Bunun dışında Türkiye- Make-

donya arasında serbest ticaret
anlaşması vardır. Kurumsal ver-
giyi 10 yıl boyunca yüzde sıfır,
kişisel gelir vergisi, katma değer,
tüketim vergisi sıfır. Alt yapı
mevcut. Serbest bölgedeki arazi-
leri 99 yıla varana süreyle yıllık
0.1 Euro ile yıllık kiralıyoruz.
Her alanda farklı şekilde teşvik-
lerimiz var. Tüm işadamlarımızı
yatırım yapmak isteyen herkesi
ülkemize davet ediyoruz. Her
türlü yardıma biz hazırız. Hatta
400 bin Euro'dan fazla yatırım
yapan kişilere vatandaşlık veri-
yoruz" dedi. 

Makedonyal� Bakan’dan Türk i�adamlar�na ça�r�
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��KODRA - SANSK� MOST -
PR�ZREN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği
himayesinde, İşkodra Yunus
Emre Enstitüsünce (YEE) düzen-

lenen programa Türkiye’nin Tiran Bü-
yükelçisi Murat Ahmet Yörük,
İşkodra YEE Müdürü Zafer Kıyıcı, ül-
kedeki Türk kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri ile yerel yönetim temsilci-
leri katıldı. Program kapsamında İş-
kodra müdafisi Hasan Rıza Paşa’nın
anıtına çelenk bırakıldı. Büyükelçi
Yörük, İşkodra YEE’de devam eden
programda yaptığı konuşmada, ma-
zisi kahramanlık ve fedakarlık destan-
larıyla dolu Türk milletinin vatan
toprakları uğruna şehit verdiği evlat-
larını bu çok özel gün ve yerde anmak
ve minnet duygularını ifade etmekten
büyük gurur ve memnuniyet duydu-
ğunu söyledi. www.timebalkan.com’a
göre: Vatanı, milleti ve kutsal değer-
leri için şehit düşenlerin ölmedikle-
rini, onların en yüksek mertebede yer
aldıklarını dile getiren Yörük, şöyle
devam etti:
“1877-1878 savaşlarında, Balkan harp-
lerinde, Çanakkale savaşlarında şehit
düşen Debreli Murtaza’nın, Delvinalı
Rasim’in, Tepedelenli Necip’in, Elba-
sanlı Musa’nın, İşkodralı Mustafa’nın,
Yanyalı Ali Şevki’nin, Tiranlı Mah-
mud’un, Göriceli Hüseyin’in ve İş-
kodra’yı bağrına basan ve
İşkodralıların kalbine defnedilen
Hasan Rıza Paşa’nın ve ismini zikre-
demediğim tüm kahraman şehitleri-
mizin ruhları şad, mekanları cennet
olsun.” diye konuştu. Milli şair Meh-
met Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehit-
lerine” isimli eserine atıfta bulunan
Yörük, “Yakın geçmişte ve günü-
müzde Ermeni terör eylemlerinde,
Kıbrıs’ta, 15 Temmuz’da, Fırat Kal-
kanı Harekatı’nda ve Zeytin Dalı
Operasyonu’nda yaşamlarını yitirmiş
diplomatlarımız, askerlerimiz ve pol-
islerimiz PKK’sından YPG’sine, ASA-
LA’sından FETÖ’süne ve bunların
şöhretli hamilerine karşı fedakarlık ve
kahramanlık destanları yazmışlardır.”
şeklinde konuştu.
Yörük, 18 Mart Şehitleri Anma Günü
münasebetiyle başta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere rahmetli
silah arkadaşlarını, tüm aziz şehitleri
tazim ve minnetle andıklarını kay-
detti. İşkodra YEE Müdürü Kıyıcı da
Çanakkale’nin, Türk ulusunun tari-
hinde en kanlı çarpışmalarından biri-
nin yapıldığı ve binlerce vatan
evladının gömüldüğü kutsal toprak-
lar olduğunu hatırlatarak, ” Çanak-
kale Zaferi, vatanı, bayrağı, milleti,
dini ve devleti için canını feda eden
şehitlerin destanıdır. Vatan toprakla-
rını bize kutsal kılan Türk askeri katıl-
dığı her savaşta milletimizin bağımsız
ve egemen karakterini ortaya koy-
muştur.” diye konuştu. Türk milleti
olarak kefensiz yatan evlatları unut-
mayacaklarını dile getiren Kıyıcı, on-
lara bırakılan emanetleri koruyarak
yaşatmak için gayret sarf edeceklerini
vurguladı. Şehitler anısına Kuran-ı
Kerim, dua ve şiirlerin okunduğu, Ça-
nakkale’de yakınları şehit olan Arna-
vut ailelerin konuşma yaptığı
programda, Başbakanlık Devlet Ar-
şivleri’nden temin edilen fotoğraf ve
dokümanların yer aldığı “Çanakkale
1915” sergisi açıldı.

BOSNA HERSEK

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi’nin 103. yılı dolayısıyla
Bosna Hersek’in Sanski Most şehrinde
anma töreni düzenlendi. Fatih Sultan
Mehmed’in 1463 yılında Sanski Most
şehri yakınlarındaki Kamengrad’ı
fethi sırasında şehit düşen askerler
anısına yaptırılan Türk Şehitliği
Anıtı’nda, iki ülke milli marşlarının
çalınması ve saygı duruşuyla başla-
yan törene Türkiye’nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Her-
sek Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay
Alp Özdemir, ülkedeki Türk kurum-
larının temsilcileri, Bosna Hersek’in

farklı şehirlerinden belediye başkan-
ları, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri
temsilcileri ve çok sayıda Sanski
Mostlu katıldı. Anıta çelenk koyulma-
sının ardından Saraybosna Büyükelçi-
liği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan
Atlı, Kur’an-ı Kerim okuyup Türkçe
ve Boşnakça dua etti. Heyet ve vatan-
daşlar daha sonra Fatih Sultan Meh-
med’in ordusuyla birlikte Cuma
namazı kıldığı Musalla mevkisine ge-
çerek, burada şehitler için dua etti.
Tören, Sanski Most şehir merkezin-
deki salonda devam etti. Salondaki
konuşmasını Boşnakça ve Türkçe
yapan Büyükelçi Koç, 18 Mart’ın o
dönemde vatanın dört bir yanından
gelen simaları farklı ama yürekleri
aynı heyecanla dolu mehmetlerin,
vatan müdafaası için omuz omuza
çarpışıp toprağa düşen fidanların
anıldığı özel bir gün olduğunu vurgu-
layarak, Çanakkale Savaşı’nın millet
olarak en kötü şartlarda bile ümidin
kaybedilmemesinin önemini gösteren
ve Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına
zemin hazırlayan onur ve azmin mü-
cadelesi olduğunu kaydetti.

ÇETİN SAVAŞ

Çanakkale Savaşı’nın Türk milletinin
tarihindeki en zorlu ve şanlı sayfala-
rından biri olduğunu söyleyen Koç,
“Bu çetin savaş, Anadolu’daki kardeş-
lerine omuz vermek üzere yola çıkan
ve Çanakkale’de yiğitçe çarpışıp kan-
larını döken Bosnalıların aziz hatıra-
sını da taşımaktadır.” dedi. Koç,
Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki
bağların her zamankinden daha sağ-
lam olduğuna işaret ederek, “Türkiye
her zaman Bosna Hersek’in yanında-
dır, olmaya da devam edecektir. Tarihi
kardeşlik bağlarımız, ortak parlak ge-
leceğimize ışık tutmakta, bizleri bu is-
tiklale doğru adım atmaya teşvik

etmektedir. Milletimiz, mukaddes va-
tanımızın korunması için canlarını
veren şehitlerini hiçbir zaman unut-
mayacak, onların bıraktıkları kutsal
mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza
sahip çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.
Sanski Most Belediye Başkanı Faris

Hasanbegovic ise Sanski Most şehrin-
deki anma törenlerinin artık gelenek-
selleştiğine işaret ederek, “Birçok
insan bu anma törenlerinin neden bu-
rada düzenlendiğini soruyor? Binlerce
Boşnak’ın Çanakkale’deki savaşa ka-
tıldığını ve birçoğunun orada dinini,
kimliğini korumak için can verdiğini
tarihi bir gerçek olarak kabul ediyor-
sak, bu sorunun cevabını da almış
oluyoruz.” dedi. Hasanbegovic, iki
millet arasındaki beş asırlık ortak geç-
mişin, inşa edilecek ortak geleceğin de
temeli olması gerektiğini vurgulaya-
rak, iki ülke arasındaki sosyal ve eko-
nomik ilişkilerin daha da
güçlendirilmesi gerektiğinin altını
çizdi. Konuşmaların ardından, “İstik-

lal Şairi” Mehmet Akif Ersoy’un “Ça-
nakkale Şehitlerine” isimli şiiri
Boşnakça ve Türkçe olarak okundu,
Çanakkale Zaferi’ne ilişkin belgesel
gösterildi. Sanski Most şehrindeki ge-
leneksel anma töreni, aynı salonda

Çanakkale Savaşları ile ilgili fotoğraf
sergisinin açılışıyla sona erdi.

PRİZREN

Kosova 18 Mart Şehitleri Anma Günü
ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl
dönümü dolayısıyla program düzen-
lendi. Kosova’nın güneybatısındaki
Prizren şehrinde düzenlenen prog-
ram, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve
Kosova milli marşının okunmasıyla
başladı. Programa Türkiye’nin Priş-
tine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türki-
ye’nin Prizren Başkonsolosu Eylem
Altunya, Kosova Meclis Başkan Yar-
dımcısı ve Kosova Demokratik Türk
Partisi (KDTP) Milletvekili Müferra
Şinik, KDTP Milletvekili Fikrim
Damka, Kosova Türk Temsil Heyet
Başkanı Albay Sinan Cem Barım, Ma-
muşa Belediye Başkanı Abdülhadi
Krasniç, YEE Priştine Müdürü Meh-
met Ülker ve TİKA Priştine Koordina-
törü Hasan Burak Ceran’ın yanı sıra
ülkedeki farklı kurum ve kuruluş

temsilcileri ile çok sayıda akademis-
yen, şair, yazar ve öğrenci katıldı.

EN PARLAK SAYFA

Büyükelçi Kılıç, yaptığı konuşmada,
Çanakkale Zaferini “Türk milletinin
sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tari-
hinin en parlak sayfası” olarak nite-
lendirerek, “Çanakkale zaferi hem
dünya savaş tarihinde hem Türk tari-
hinde eşsiz bir yere sahip bir dönüm
noktasıdır.” dedi. Kosovalıların cum-
huriyetin kurulmasına giden yolda
Çanakkale Zaferi’ndeki katkılarının
asla unutulmayacağının altını çizen
Kılıç, şöyle devam etti: “Tarihin sayfa-
larına altın harflerle yazılmış Çanak-
kale mücadelesi, Anadolu’daki
kardeşlerine omuz vermek üzere yola
çıkan ve Çanakkale’de yiğitçe çarpışıp
kanlarını döken yüzlerce Kosovalı
kardeşimizin aziz hatırasını da taşı-
yor. Balkanların Osmanlı’dan ayrıl-
dığı bir dönemde, 1915’te Kosovalı
Türk, Boşnak, Goralı ve Arnavutların
Anadolu’daki kardeşlerine destek
vermek üzere Çanakkale savaşlarına
katılarak şehit ve gazi olmaları Ko-
sova ve Türk halkları arasındaki dost-
luğun tarihteki bir tezahürüdür.”.
Milletvekili Şinik de “Türk milletinin
ve tarihinin en önemli günlerinden
olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, inan-
mışlığın, her kare vatan toprağının
kutsal olduğu inancının bir timsali-
dir.” diye konuştu. “Türk sadece bir
milletin adı değil, bir yaşayış biçimi-
nin, bir kültürün adıdır.” diyen Şinik,
“Prizren’den, Priştine’den, Üsküp’ten,
Saraybosna’dan, Kırcaali’den,
Şam’dan, Rakka’dan, Kerkük’ten gö-
zünü kırpmadan sevdiklerini geride
bırakıp vatan savunmasında iman
dolu göğüslerini siper eden Türk, Ar-
navut, Boşnak, Arap, Türkmen, Çer-
kezi bünyesinde barındıran bir
medeniyetin adıdır Türk.” değerlen-
dirmesinde bulundu. Programda
Türk, Arnavut ve Boşnak yazarlar ta-
rafından Çanakkale ile ilgili duygu ve
düşüncelerini dile getirdikleri şiir ve
yazılar okundu.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ
BALKANLARDA DA ANILDI
Arnavutluk’un kuzeybatısındaki ��kodra �ehrinde 18 Mart �ehitleri Anma Günü
ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi
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Geçen y�l 15 Temmuz’u
anma programlar�
dâhilinde Makedonya

Diyanet’i bir genelge yay�nla-
y�p bütün camilerin Cuma hut-
belerinde konunun 15
Temmuz olmas�n� sa�lam��t�.
Sadece Makedonya’da de�il;
Kosova, Bosna, Sancak gibi
bölgelerdeki camilerin hutbesi
de 15 Temmuz’u anlat�yordu.
T�pk� 1915’te oldu�u gibi.
Osmanl� devleti Balkanlar’a
elçiler göndererek Cuma hut-
belerinde Balkan
Müslümanlar�ndan destek iste-
mi�, bu bölgeden
Müslümanlar da ak�n ak�n
Çanakkale’ye ko�mu�tu.
Çanakkale’deki sava� Balkan
Müslümanlar�n� da aya�a kal-
d�rm��t�. Oysa 1912’de kopart-
maya çal��m��lard� bizi sizden;
ancak Çanakkale son kez
omuz omuza verip ayn� top-
raklarda dü�mana kar�� tek
vücut olmay� gerektiriyordu.
Çanakkale son defa, tekrardan
karde�i karde�le kucaklat�p
bilekleri kenetlemi�ti. Zafer,
birle�ince, bir olunca çok daha
ihti�aml� oluyor. �imdi orada
�ehitlikte yan yana yatanlar
birlik ve beraberli�in karde�li-
�ine ���k tutmakta. Geri dön-
mediler ama bize büyük bir
miras b�rakt�lar; “as�rlar� ba�-
layan karde�li�i” hat�rlat�yor-
lar hepimize. Çanakkale ruhu
öyle sars�lmaz bir ruh ki yeri
geldi�inde ayn� ruhla ayakta
kalan son kalelerimizi koru-
mak için bize e�siz bir örnek
te�kil ediyor. Sadece
Balkanlardan de�il,
Kafkasya’dan,
Asya’dan, Afrika ve
K�r�m’dan ve daha nice yerler-
den giden mektuplar, dönme-
yen cevaplar, gidip de dönme-
yen evlatlar, kolsuz ayaks�z
dönüp de tekrar gitmeye çal�-
�an yüreklerle bize sava�ma-
n�n da en �ereflisini ö�retiyor.

YAN YANA D�Z�LEN
�S�MLER

�ehitlikte yan yana dizilmi�
�ehir isimlerini, yana yana
ko�an yüreklerin gömüldü�ü o
topraklar� ara s�ra gidip hat�r-
lamak gerek, hat�rlanmak için.
Balkan �ehirlerini gezmeden
önce o �ehitli�e gidip vatan
için �ehit dü�mü� askerlerin
memleket isimlerine bak�n�z:
Akova, Aynaruz, Berat,
Bosna, Bulgaristan, Cuma,
Demirhisar, Drama, Debre,
Dirzor, Divaniye, Eski Za�ra,
Filibe, Geylan, Ergiri, Girit,
Görüce, ��kodra, Kalkandelen,
Karakilise, Kumanova,
Kosova, Manast�r, Mitroviçe,
Nasliç, Ohri, Pazarc�k
(Tatarpazarc�k), Pirlepe,
Pri�tina, Pre�ova, Preveze,
Prizren, Rodos, Radovi�,
Romanya, Selanik, Senice,
Serfice, Silistre, Siroz,
Ta�l�ca, Ta�oz, Usturumca,
Üsküp, Vidin, Vodina,
Vulçetrin, Yakova, Yenice…
Buralar� ara�t�rmaya gelen,
kitap haz�rlayan, mutlaka çok
gerilerden ba�lamal� ara�t�r-
mas�na. Günümüzde buralarda
malzeme çok; dilde, folklorda,
gelenekte, edebiyatta oldu�u
gibi kitaplar, makaleler, tezler
yaz�labilir bir bölge. Elbette
hem görevini yap�p hem de
birkaç �ey ara�t�rmak için
elveri�li �ehirler var. Ekme�ini
de bundan kazan�rs�n, sizi
buralara gönderenler her �ekil-
de arkan�zda durur. Çok kere
de evinizi açars�n�z, mekânla-
r�n�z� açars�n�z, kütüphaneleri-
nizi açars�n�z, yard�mc� olma-
ya çal���rs�n�z. Bir zaman
sonra da belki samimiyetten
belki sevgiden ele�tirmeye
ba�lar�z birbirimizi.
Havas�ndan m� suyundan m�
bilemem. Bizim, Balkanlar’�n
havas�n� solumu� insanlar�n
bir huyu var, de�i�emezler
kolay kolay, havan�n sertli�ine
veriniz ama e�ilip bükülme-
yiz. Uzun zamand�r bu toprak-
larda devaml� mücadele içinde

olman�n yaratt��� bir
mizaç bu. Karada yüzme-
ye çal��an bal�k misali.
Zamanla karada da yüz-
meye al���r�z. Vatan özle-
minden gelen bir huy da
vard�r, ba�r�m�za basar�z
her geleni. Bizler burada

yerelde edebiyat� yahut sivil
toplumu, gençleri canland�r-
mak için elimizden geleni
yapar�z. Bazen Türkiye’den
Yurt D��� Türkler ve Akraba
Topluluklar destek olur, bazen
T�KA olur, bazen Yunus Emre
Enstitüsü olur, yabanc�lara iti-
bar etmeyiz.

KASITLI DESTEK

Ya�ad���m�z devletin kap�s�n�
da çalar�z elbette. Bu y�l oldu-
�u gibi, ancak destek k�s�tl�
olur. Ben “Türkiye her �ekilde
yan�m�zda olmaya çal���yor”
dedim bir muhabbet aras�nda,
etraf�mdan biri de “Biraz da
ülkenizden yard�m talep edin,
Türkiye’ye ba�l� kalmay�n”
demek isterken herhalde,
“Nereye kadar size destek
verecek Türkiye, verginizi mi
veriyorsunuz, askere mi gidi-
yorsunuz size arka ç�ks�n”
dedi. Turistti san�r�m. Sustum.
Kendi mekân�m�zda misafire
asla k�zmamaya çal���r�z biz.
Sustum. Niyeti k�rmak da
de�ildi belli ki ama o cümle
biraz yüre�ime dokundu, utan-
d�m, acaba yanl�� bir �ey mi
dedim diye dü�ündüm, yaln�z
hissetim. Duygular i�te…
Sonra Çanakkale’yi hat�rla-
d�m. Evet, bizler için Türk
bayra�� alt�nda askerlik yapa-
maman�n verdi�i kederi, genç-
lerimizin ranzalarda yan yana
yatt�klar� asker arkada�lar�
taraf�ndan b�çakland���, korku
içinde askere yollad���m�z
karde�lerimizin de oldu�u
dönemi hat�rlad�m.
Gençlerimiz belki askerli�ini
ba�ka bayraklar alt�nda yapt�
ama dedeleri Çanakkale’de
yan yana yatmakta hâlâ, hem
de tertemiz al�nlar�ndan vurul-
mu� öylece uzanm�� yat�yorlar
ve o hilâl u�runa o vatanda
can buluyorlar. Mümkün olsa
bugün yine ayn�s�n� yapar�z,
biz istedik diye ayr� kalmad�k,
biz o vatan hasretini yüre�imi-
ze gömüp �iir yazd�k, o �iirler
aç��a ç�k�nca da sürgün yedik,
çifte yedik ama bir an bile
yüre�imizden o hasretli�i
sökemedik. Vergimizi vereme-
dik belki yüz y�ld�r, ya�ad���-
m�z ülkeye verdik ama bilirsi-
niz Osmanl� döneminde vergi-
den muaf tutulanlar vard�;
onlar köprülerin, camilerin
bak�m�yla görevlendirilmi�ti.
Yüz y�ld�r bu nöbeti tutuyoruz
buralarda. Göç eden karde�le-
rimizden nice i�adamlar� var
�imdi oralarda, biliriz ki kat be
kat yard�m�n� da yapar vergisi-
ni de verir. Bir cümle, belki
bir anda memleketlerini dü�ü-
nerek belki de iyi niyetle bir
yol göstermek için söylenmi�
olabilir. E�itim sisteminde,
müfredatta art�k baz� �eylerin
de�i�mesi gerek belki, eklen-
mesi gerek. Ne kadar tan�yo-
ruz birbirimizi? Birkaç ara�t�r-
ma yaz�s�, makalesi yeter mi?
Bizim meselemiz zaten omuz
omuza olmak, toparlanmak.
Yeter ki aradan tam 103 y�l
geçmesine ra�men Çanakkale
ruhu ve karde�li�i unutulma-
s�n. Unutulmas�n ki ayr� gayr�
olmas�n, “siz” ve “biz” diye
ikiye ayr�lmayal�m. Yeterince
bölündük, bizi toparlayacak
babayi�itler elbette varlar.
Türkiye’miz öyle büyük ki
hepimizin sevgisi ve ba�� daha
da büyütecek onu,
Türkiye’miz o kadar büyük ki
içinde hepimizi sevecek ve
kucaklayacak kadar gücü var.
18 Mart 1915 de�il belki �im-
diki tarih, 18 Mart 2018, yine
olsa yine geliriz;
Çanakkale’de vuramad�lar
bizi, �imdi vurmaya çal��anla-
ra en iyi cevapsa yine o ruhu
sahiplenmemizdir. �imdi vur-
mak isteyenler ise o karde�li�i
bilip o karde�likten vurmaya
çal��anlard�r. Biz, her zaman
birlik olup, bir olup, diri olup
aram�zdaki karde�li�i kimse-
nin bozmas�na izin vermeyiz.
Hem vallahi hem billahi…

Leyla �erif EM�N

ÇANAKKALE 
�Ç�NDE 

VURAMADILAR
B�Z�

Dö�emealt�
Belediyesi’den
Romanya’ya
ekolojik kre�

BÜKRE� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Döşemealtı Belediyesi'nin kendi öz
kaynaklarıyla hayata geçirdiği
ekolojik kreşin hazırladığı 6 ülkey-

le ortak yürütülen Avrupa Birliği (AB)
Projesi 'Eco Farm Kindergartens-Ekolojik
Çiftlik Kreşleri' projesinin yürütücüleri
Romanya'ya gitti. Ekolojik kreş Proje
Koordinatörü ve öğretmenler
Romanya'daki kreşlerde incelemelerde
bulundu. Döşemealtı Belediyesi tarafın-
dan projelendirilip bu yıl hayata geçirilen,
Antalya'nın ilk Ekolojik Kreşinin, 2017
yılı Erasmus+Ana Eylem 2 (KA2) Okul
Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında
Türkiye Ulusal Ajansı'na sunduğu 'Eco
Farm Kindergartens-Ekolojik Çiftlik
Kreşleri' projesi, kategorisinde AB'den
hibe almaya hak kazanan 10 projeden biri
oldu. www.haberler.com’a göre: 2 yıl
sürecek projede; 2- 7 yaş arası 925 çocuk
ve 85 öğretmen yer alıyor.

EDİRNE, BELEDİYESİ İLE 
BALKANLAR’A AÇILIYOR
Türkiye Seyahat Acenteleri Birli�i (TÜRSAB), Türk Hava Yollar� (THY),

Sofya ve Makedonya Türkiye Büyükelçili�i ile Ticaret Odalar�’n�n
düzenlendi�i Türkiye Tan�t�m etkinliklerine ‘Edirne’ damgas�n� vurdu
ED�RNE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Seyahat Acenteleri
Birliği (TÜRSAB), Türk
Hava Yolları (THY),

Sofya ve Makedonya Türkiye
Büyükelçiliği ile Ticaret
Odaları'nın düzenlendiği
Türkiye Tanıtım etkinliklerine
'Edirne' damgasını vurdu.
Edirne'nin tarihi, turizm ve
doğal yapısı Balkanlardaki
turizm acentelerinin dikkatini
çekerken, Edirne Belediye
Başkanı Recep Gürkan,
"Edirne'deki yaklaşık 3 milyon
ziyaretçi sayısını önümüzdeki
ilk 5 yıl içerisinde 5 milyon, 10
yıl içinde 10 milyona çıkartma-
yı hedeflemekteyiz. Edirne'nin
geleceğini turizm üzerine
kuruyoruz. Bununla ilgili çalış-
malarımızı, hedeflerimizi şim-
diden belirledik" dedi.

SUNUM İLGİ ÇEKTİ

Türkiye ve Edirne sunumu
sonrasında verilen kısa bir ara-
dan sonra ise Makedonya'nın

çeşitli bölgelerinden gelen
acenteler ile B2B toplantısı
yapıldı. Türkiye'den ise sadece
2 masa hazır bulundu. Edirne
Valiliği Kültür ve Turizm
Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve
Edirne Belediyesinden

Aydemir Ay, B2B toplantıya
gelen her acenteye Edirne tanı-
tım kitabı, Edirne tanıtım CD'si
hediye etti, Edirne otelleri hak-
kında bilgiler verdi.
www.haberler.com’a göre: katı-
lımcılara Edirnekari, Edirne

çini tabağı içerisinde badem
ezmesi ve lokumlar ikram edil-
di. Ziyaretçilere, Edirne hak-
kında çeşitli videolar izletildi.
Yurt dışında yapılan Türkiye
tanıtım etkinliklerine katılma-
nın Edirne için önemine deği-
nen Edirne Belediye Başkanı
Recep Gürkan, "Edirne'deki
yaklaşık 3 milyon ziyaretçi
sayısını önümüzdeki ilk 5 yıl
içerisinde 5 milyon, 10 yıl için-
de 10 milyona çıkartmayı
hedeflemekteyiz. Edirne'nin
geleceğini turizm üzerine
kuruyoruz. Bununla ilgili çalış-
malarımızı, hedeflerimizi şim-
diden belirledik. Edirne Ticaret
Odası ile birlikte organize etti-
ğimiz Edirne Turizm
Zirvesi/Turizm panelinden de
birçok dersler çıkardık.
İnanıyoruz ki, Edirne her geçen
gün yükselmeye devam ede-
cek, hak ettiği noktaya gelecek-
tir. Edirne'de eksikliklerimizi
turizm sektörü çalışanlarını ve
turizm sektöründen kazanç
sağlayanlar ile sürekli görüş-
mekte ve eksikliklerimizi
giderme aşamasındayız" dedi.

Düzce'den Makedonya'ya 
uzanan gönül köprüsü

DÜZCE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Beyazay Derneği
Düzce Şubesi, Düzce
Belediyesi ve Düzce

Üniversitesi tarafından
Makedonya Üsküp Çayır'da
105'e yakın zihinsel engelli
çocuğa rehabilitasyon hizmeti
veren okulun tüm ihtiyaçları
karşılandı. İmago Plus
Derneği, eksiklerin giderilerek
çocuklara daha iyi hizmet
verebilmesi amacıyla Türkiye
Beyazay Derneğine destek
çağrısında bulundu. Bunun
üzerine harekete geçen

Türkiye Beyazay Derneği
Düzce Şubesi, Düzce Belediye
ve Düzce Üniversitesinin des-
teğiyle okulun tüm ihtiyaçları
temin edildi. Temin edilen
okulun ihtiyaçları Düzce'de
bir merkezde toplanarak koli-
lere konuldu. Düzce Belediye
Başkanı Dursun Ay, Türkiye
Beyazay Derneği Düzce
Şubesi Başkanı Nurullah
Çelebi malzemelerin kolilen-
mesine yardımcı oldu.
www.haberler.com’a göre:
Düzce Belediye Başkanı
Dursun Ay, Türkiye'nin güçlü
bir ülke olduğunu bir yandan
savaştığını bir yandan da yar-
dım çağrısında bulunanlara

yardım ellerini uzattıklarını
belirterek, "Ülkemiz olarak bir
yandan savaştayız, bir yan-
dan da Balkanlardan gelen
yardım çağrısına yardım eli-
mizi uzatıyoruz. Balkanlarda
bir okula destek oluyoruz.
Ülkemiz büyük bir ülke.
Orada ki kardeşlerimize de
destek olacağız. Osmanlı'dan
kalma dost kardeş ülkelere
destek oluyoruz. Büyük bir
ülkeyiz. Ülkemiz bir yandan
savaşacak bir yandan üretim
yapacak. Beyezay Derneği
bizimle paydaş olduğu için
teşekkür ediyorum" ifadeleri-
ni kullandı.

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Çankaya Belediyesi kreş-
lerinde eğitim gören
miniklere "Kreşlerde

Ülkeler Projesi" kapsamında
farklı ülkeleri tanıma fırsatı
sunuluyor. Çocukların konuk
ülkesi bu kez Romanya oldu.
Çankaya Belediyesinin 2015
yılında 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Haftası'nda başlattığı
"Kreşlerde Ülkeler Projesi"
farklı ülkelerin tanıtımıyla
sürüyor. Türkiye'de temsilcili-
ği bulunan 119 büyükelçiliğe
ev sahipliği yapan Çankaya
Belediyesi bünyesinde eğitim
gören 3-6 yaş kreş çocuklarını

temsilci ülkelerin kültürüyle
tanıştıran projede bu kez
konuk Romanya'ydı.
Romanya'nın Ankara
Büyükelçisi Gabriel Sopanda
ve eşi Lavinia Ochea, Berkin
Elvan Kreşini ziyaret etti.
Çocukların Romanya ile ilgili
sorularına içtenlikle cevap
veren Gabriel Sopanda ve
Lavinia Ochea çifti, panoya
çocukların kendi elleriyle
yaptığı resimleri yapıştırdı.
www.haberler.com’a göre;
büyükelçiliklerin kültür ata-
şelikleri işbirliği ile gerçekle-
şen projede, farklı ülkelerin
coğrafi, sanatsal, bilimsel, sos-
yal ve kültürel özellikleri
anlatılıyor. Çocukların sosyal
ve kültürel gelişimine katkıda

bulunan etkinlikte konuk
ülke Romanya'nın kültürel
özellikleri anlatıldı.
Büyükelçilik görevlileri
çocuklara bir de sürpriz yaptı.
Görevliler çocuklara baharın
gelişini müjdeleyen ve bir
Romen geleneği olan

Martişor'u simgeleyen bilek-
lik ve rozet hediye ettiler.
Romanya'nın kültürel yapısı-
nın simgelendiği objelerin de
yer aldığı etkinlik sonunda
büyükelçi ve eşi çocuklarla
fotoğraf çektirmeyi ihmal
etmedi. 

Çankaya Belediyesi miniklere
Romanya'yı tanıttı
Çankaya Belediyesi miniklere
Romanya'yı tanıttı
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SEV�LAY SA�T
KORAY BA�OL

�SMET TOPALO�LU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
�ARIK C�BO
ATA ATUN

�LBER ��YAK

MAL� ��LER
KUTLU KARAN�

B�LG� ��LEM
KEMAL B�ÇER

ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGAR�STAN �smet TOPALO�LU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
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KKTC Mehmet ALDEM�R
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Nazlı Gaye ALPASLAN

GEÇM��E YÖNEL�K 
BEYANNAME 

VER�LMES� 

Resen vergi kayd� silinen �irket-
lerin veya gerçek usulde gelir
vergisi mükelleflerinin vergi

kay�tlar� idare taraf�ndan iç genelgeye
dayal� olarak kapat�ld��� görülmekte-
dir. Ne var ki vergi kayd� kapat�lan
mükelleflerin �u veya bu nedenle geç-
mi�e yönelik herhangi bir KDV, muh-
tasar veya di�er beyannamelerinin
verilmesi uygulamada olanaks�z hale
gelmektedir. Konuyla ilgili uygula-
mada ortaya ç�kan sorunlar a�a��da ol-
du�u gibidir: 
1. Mükellefin vergi kayd�n�n resen
idare taraf�ndan kapanmas� neticesinde
kapan�� tarihinden önceki dönemler ile
ilgili herhangi bir beyanname veril-
mesi olanaks�zd�r. Örne�in, mükellefin
idare taraf�ndan vergi kayd�n�n 2017
Eylül itibariyle kapat�ld���n� varsaya-
l�m. Buna göre, bu mükellefin 2017
may�s ay�nda verilmesi gereken muh-
tasar beyannamesinin verilmedi�i tes-
pit edilmi�tir. Bugün itibariyle 2017
y�l� muhtasar beyannamesi verilmek
istendi�i takdirde bu beyanname mü-
kellefin vergi kayd�n�n kapat�lm�� ol-
mas� nedeniyle verilememektedir. 
2. Ayn� durum yukarda yer verilen
mükellefin muhtasar, kdv ve gelir ver-
gisi, kurumlar, damga vs. beyanname-
leri için de söz konusudur. 
3. �dare taraf�ndan resen kapat�lan ger-
çek ve tüzel ki�i mükelleflerle ilgili
�irketin faal oldu�u dönemlerle ilgili
BA-BS, di�er bildirimler konusunda
da kapat�lan mükellefin  aç�k ve faal
oldu�u dönemlerle ilgili verilmeyen
beyannamelerin resen terk oldu�u ta-
rihten sonra art�k verilemez hale gel-
mektedir. 
4. �darenin resen terk olan mükellef-
lerle ilgili gerek bu mükellef ve ge-
rekse ili�ki içerisinde oldu�u di�er
mükellefler ba�lam�nda kar��l�kl�
beyan bildirim, BA-BS formu gibi ko-
nularda düzenleme yaparak ilgili iç ge-
nelgelerle yeniden düzenlemesi gerekir
.
5. Resen terk olan mükelleflerle ilgili
ticaret odas�, ba�l� odalar, defte tasdiki
vs konular�nda da bu mükelleflerin
aleyhine i�lemler yap�labilmektedir.
örne�in, resen terk olan �irket ad�na fa-
tura gelmesi, yasal haklar�n� kullana-
bilmesi aç�s�ndan 3. Ki�ilere vekalet
verememesi, resen terk olan �irketten
malzeme alan iyi niyetli al�c�lar�n
ma�duriyetleri dikkate al�nd���nda or-
taya çok ciddi sorunlar� ç�kt��� görül-
mektedir. 
6. Resen terk olan �irketlerin envante-
rinde bekleyen stok mallar, araçlar,
makine ve teçhizatlar vs. varl�klar�n
sat�lamay���, sat�lsa bile bunlarla ilgili
düzenleyece�i faturalar�n ak�beti al�c�
iyi niyetli firmalar aç�s�ndan s�k�nt�lar
ya�amas�na neden olabilmektedir. 
7. Resen terk olmu� �irkete önceki a�a-
malarda serbest meslek hizmeti sunan
mali mü�avirin veya avukat�n muhta-
sar beyannameyle ilgili mahsuplarda
ya�ad��� sorunlar önemli boyutlara
ula�m��t�r. Resen kapanan �irketlere
hizmet vermi� olan avukatlar�n stopaj
mahsubu yönünden problem ya�ad�k-
lar� s�kl�kla görülmektedir.

�ener B�LAL

ÇANAKKALE 
VE 

VATAN
Midilli Adası'ndaki Valide
Camisi restore edilecek
M�D�LL� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’ın Midilli Ada-
sı’nın en eski camilerinden
Valide Camisi’nin restoras-

yon çalışmalarına başlanması ka-
rarı alındığı bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlere
göre, Ege Adalarını Kalkındırma
Programı kapsamında gerçekleşti-
rilecek proje Lesvos Tarihi Eserler
Müdürlüğü denetiminde gerçek-
leştirilecek ve 1,2 milyon Euro’ya
mal olacak. İlgili bakanlıklar tara-
fından onaylandığı belirtilen proje
kapsamında, cami girişinde bulu-
nan kitabeye göre 1615 yılında
inşa edilen ve günümüzde ibadete
kapalı, harap halde bulunan Va-
lide Camisi’nin iç ve dış kısımları
ile bir bölümü hasar gören mina-
resi restore edilecek ve çevre dü-
zenlemesi yapılacak.
www.dunyabulteni.net’e göre;
Midilli’de, eski Türk mahallesi Yu-
karı Skala’da bulunan Valide Ca-
misi, 1981 yılında Yunanistan
Kültür Bakanlığınca tarihi eser
olarak koruma altına alınmış
ancak bugüne kadar camiyle ilgili
herhangi bir restorasyon çalışması
yapılmamıştı.

Yer ve zaman içinde bazen
öyle olaylar gerçekle�ir ki
Dünya’n�n tam merkezine

do�ru çekilen bu olay veya olaylar
birey ve toplumun yap�s�n� tamamen
de�i�tirir ve yap�land�r�r. Birey, ya-
�ad��� bir yere ya da evine de�i�ik
duygular ile ba�lanabilmektedir. Bu
ba�lanman�n sonucunda toplumlar�n
geli�mesi ve ileride bu ev veya yer
belli gelenek, kültür ve medeniyetle
güçlendirilir ve bizler bu yere/eve
“Vatan” demeye ba�lam���zd�r. ��te
vatan bireylerin veya toplumlar�n
kendinden bir parça olarak gördük-
leri ve bu öz kendisine de�i�ik de�er-
ler yükleyerek benimseyerek ve
bar���k ya�ayarak vatan�nda hayat�n�
idame etmeye devam edecektir.
Vatan kavram�na her toplum kendi
aç�s�ndan ve geçmi� yap�s�na göre
bakmaktad�r. Bizler dünya düzeni
sa�lanmas� inanc� ve kültürü ile yola
ç�kanlar olarak vatan�m�z�n hem ya-
�ad���m�z yer hem de tüm dünyan�n
istikrar ve huzur içinde ya�amas�
idealine vatan demekteyiz. Bizlerde
vatan kavram� üniversal bir kavram
addetmektedir. Vatan demek huzur,
istikrar, adalet ve ho�görü demektir
bizler için. Biz kom�usu aç yat�p da
kendisinin rahat uyuyan� vatan evla-
d�ndan görmeyiz, bizler dünyada hu-
zurun ve düzenin vatan olman�n
temel gerekçelerinden oldu�unu bile-
rek ya�ayana vatanda� deriz. Tüm bu
sayd�klar�m ve sayamad�klar�m�z�n
bizim vatan inanc� için nelerden vaz-
geçece�imizi Dünya’ya gösterdi�i-
miz olay Çanakkale’mizdir.

VAR OLMAK

Bizim için var olmak ve yok olmak
ince bir çizgi de�ildir, çünkü biz ya
üniversal düzen ve vatan için var�z
ya da bunun d���nda var olmam�z�n
bir de�eri olmad���na inan�r�z. ��te
Çanakkale’de bu ruh ve anlay��la o
dönemin “5 çay�n� �stanbul’da içe-
lim” mant��� ile vatan güden zihni-
yete sava�m���zd�r bizler. Yeri
geldi�inde kur�un ve yeri geldi�inde
en de�erlimiz olan can�m�z� kur�un
gibi namluya koyarak onlar�n üzerine
s�km���zd�r. Dedim ya bizim için ya
ÇANAKKALE ya da yok olu� var-
d�r. Osmanl� bakiyesinde ya�ayan ve
bu mirastan istifade edenlere bizler
vatan modelini a��lam���z ve gerçek
vatanda�l�k olan Devlet-i Ali Osmani
tebaas� yani vatanda�� olamaman�n
�erefi ve ayr�cal���n� geli�tirmi�izdir.
Aksi takdirde bu vatan modeli ol-
masa idi, Balkanlar�n en az iki-üç y�l
önce Osmanl�dan bir fiil ayr�lm�� ol-
malar�na ra�men Balkanlardan ak�n
ak�n, h�zl� ya�an ya�mur sonras�
ta�an ve her �eyi a�an derelerin ve
seller misali Çanakkale’ye ko�an
Balkanl�lara ne demeli, bunu niçin
mi yapt�lar? Size söyleyeyim: Vatan
ve dünya düzeni için. Evet dedeleri-
miz Çanakkale’nin dünya vatan mo-
deline neler getirece�ini ve
Çanakkale’ye sald�ranlar�n “Vatana”,
“Hilafete” ve “Dünyada istikrara”
sald�rd�klar�n� biliyorlard�, çünkü de-
delerimiz bu �uur ve anlay��la yeti�-
mi�tiler. Vatan onlar için sadece belli
anla�malar sonucu olu�turulmu� s�-
n�rlar de�ildi. Dedem, Çanakkale’de
�ehit dü�mek ve Çanakkale’yi geçil-
mez hale getirmek vatand�r derdi.
Toprak bizlere hem anad�r hem de
r�zk�m�z� temin arac�d�r. Bu yüzden
bizim ne anam�zdan ne de r�zk�m�z-
dan vazgeçmeyece�imizi dünyaya
bildirmek için geçmi�te Çanakka-
le’de ve günümüzde 15 Temmuzda
ve Orta Do�uda varl���m�z� göstere-
ce�iz. Bizim için Çanakkale’de sa-
vundu�umuz vatan modelini
günümüzde tüm �nsanl���n kendi ana
ve r�z�k olan vatanlar�nda huzurlu ve
rahat ya�amalar�n�n temini için gere-
kirse her yere götürece�iz ve “vatan
u�runda ölecek varsa vatand�r” slo-
gan�yla Dünyaya Çanakkale’yi hat�r-
lat�r ve bir yerde bu �uur ve
maneviyat hakim ise o yerdeki vatan-
da�lar� dokunmamalar�n�n kendi sa�-
l�klar� için faydal� olaca��n� hat�rlat�r
Çanakkale �ehitlerine rahmetle yad
ederiz. Çanakkale geçilmez ise bizim
geçilmez dedi�imiz yer Vatan oldu-
�undand�r.

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

Ege Adalar�n� Kalk�nd�rma Program� kapsam�nda 
gerçekle�tirilecek proje 1,2 milyon Euro’ya mal olacak

IVAYOVGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği (AB) des-
tekli "Ressamın Yolu"
projesi, Bulgaristan'ın

güneydoğusunda bulunan Iva-
yovgrad şehri yakınlarındaki
Villa Armera Vantik Trakya
Kültür Müzesi'nde düzenlenen
kültür sanat festivaliyle sona
erdi.Festival, AB'nin Bulgaris-
tan-Türkiye Sınır Ötesi Prog-
ramı kapsamında Bulgaristan
Sosyal Kalkınma ve Entegras-
yon için Sivil Girişim Derneği
(GIORI) ile Edirne'nin Keşan il-
çesine bağlı Çamlıca köyü muh-
tarlığı tarafından ortaklaşa
gerçekleştirildi.
www.haberler.com’a göre: festi-
val kapsamında "Ressamın
Yolu" adlı karma resim ve fo-
toğraf sergisinin açılışı yapıldı.
İvayovgrad Belediye Başkanı
Diana Ovçarova, "Türk ortakla-
rımızın katılımıyla yapılan bu
eşsiz etkinlik şehrimize sıcak-

lık, temizlik ve aydınlık getir-
miştir." dedi. Haskovo Vali Yar-
dımcısı Stevka Zdravkova da
projeye katkı sağlayan tarafla-
rın gerçekleştirdikleri etkinlik-
ler ve yaptıkları sanat
eserleriyle iki ülke arasında bir
"dostluk yolu" kurduklarını
vurguladı. Keşan Belediye Baş-
kan Yardımcısı Cengizhan
Atkan, belediye olarak bu tür

sınır ötesi işbirliği programları-
nın dostlukla, güzellikle ger-
çekleştirilmesi için her zaman
hazır olduklarını dile getirdi.
AB sınır ötesi işbirliği projesi-
nin Türkiye ortağı olan Çamlıca
köyünün muhtarı Arif Büyük-
yatıkçı ise Türkiye'de bir ilk
olarak böyle bir projeye doğru-
dan katılma başarısını elde et-
tiklerini söyledi.

Sinoplu mübadillerden SGK �l Müdürü’ne ziyaret

Bulgaristan ile Türkiye aras�nda 
"RESSAMIN YOLU" PROJES�

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Hüseyinoğulları
Düğün Salonları
Yenişehir mer-

kezde 2 tane, Ufuk mey-
danında 1 tane ve Buca
Kaynaklar’da 5 tane sa-
lonu ile hizmet vermeye
devam ediyor. Hüseyi-
noğulları İşletmeleri sa-
hibi Sedat Bozkurt,”
Salonlarımızda herkesin
bütçesine göre gönülle-
rince eğlenmeleri için

ben ve çalışanlarım eli-
mizden geldiğince yar-
dımcı oluyoruz bunun
yanı sıra çeşitli kampan-
yalarımızla hizmet ver-
meye devam ediyor ve
tüm halkımızı davet edi-
yoruz” dedi. Bozkurt,
Hüseyinoğulları olarak
sosyal sorumluluk pro-
jeleriyle İzmir halkının
yanında olduklarını.
Halka hizmetin Hakka
hizmet olduğunu unut-
madıklarını da 
sözlerine ekledi.

Hüseyino�ulları’nda her bütçeye göre dü�ün salonu var

S�NOP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sinop’ta faaliyet
gösterene Balkan
Halkları ve Müba-

dele Derneği, kamu
kurum ve kuruluşla-
rına ve STK’lara ziya-
retlerine devam
ediyor. Dernek Baş-
kanı Kenan Aral, yap-
tığı açıklamada
“Dernek olarak Kamu
Kurum ve Kuruluşları-
mız ile STK’ları ziyaret

ederek derneğimizi Si-
nop’ta yapmış olduğu
etkinlik ve faaliyetleri-
miz hakkında bilgilen-
diriyoruz. Karşılıklı
bilgi paylaşımında bu-
lunuyoruz, bugünde
Sosyal Güvenlik İl Mü-
dürümüz Sayın Zafer
Ali Ürkmez’i ziyaret
ettik” dedi. SGK İl Mü-
dürü Ürkmez de ziya-
retten duyduğu
memnuniyeti belirte-
rek Başkan Aral ve yö-
netimine kuruluna
teşekkür etti.
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Bosna Hersek'te 1992-1995
yılları arasında yaşanan sa-
vaşın çığlığı bugün de bu

evlerde yankılanmaya devam
ederken, sahipleri tarafından
terk edilmiş, atılan top mermile-
rinden zarar görmüş bu evler 25
yıl sonra da savaşın hayaletini
misafir etmeye devam ediyor.
Resmi rakamlara göre, savaş
başlamadan önce Bosna Her-
sek'teki konut sayısı 1,1 milyon
civarındayken, 3,5 yıl süren sa-
vaşta bu konutlardan 453 bini
zarar gördü ya da tamamen yı-
kıldı. Yıkılan ya da zarar gören
konutların büyük çoğunluğu
onarılsa da hala ülke genelinde
112 bin "savaş mağduru" konut
kullanılamaz halde duruyor. Ha-
rabe evler savaşın izlerini tüm
çıplaklığıyla göstermeye devam
ederken, bu evlerin kırsal kesim-
lerin yanı sıra büyük şehirlerde
ya da bu şehirlerin hemen yanı
başındaki mahallelerde görül-
mesi mümkün. 2,2 milyon insa-
nın savaşta göç ettiği ancak
savaşın ardından 1 milyondan
fazla insanın geri döndüğü ül-
kede, yıkılmış veya zarar gör-
müş bu evler mülk sahiplerinin
kendi çabaları ya da devlet,
uluslararası toplum ve yerel yö-
netimlerin destekleriyle onarıldı,
yeniden yaşanılabilir hale geti-
rildi.

SAVAŞTA GÖÇ EDENLE-
RİNYÜZDE 55'İ 

EVLERİNE 
GERİ DÖNDÜ

Bosna Hersek İnsan Hakları ve
Mülteciler Bakanlığından yapı-
lan açıklamada, Bosna Sava-
şı'nda ülkede kayıtlı evlerin
yüzde 42'sine zarar verildiği
veya yıkıldığı belirtilirken, bu
evlerin ufak, orta ve ağır olarak
farklı derecelerde tahribata uğra-
dığı kaydedildi. Savaşı sonlandı-
ran Dayton Barış Anlaşması'nın
imzalanmasının ardından bir
süre da tahribatın devam ettiği-
nin altı çizilen açıklamada, şu
ana kadar 341 bin hasarlı konu-
tun yeniden yapıldığı ve bu sa-
yının zarara uğramış evlerin
yüzde 75'ine tekabül ettiği belir-
tildi.
Açıklamada, "Savaş sonrasında
yaklaşık 200 bin konut farklı
uluslararası ve yerel yardımlarla
yeniden yapıldı. Az hasar gör-
müş binaların tamiri ise mülk
sahiplerince gerçekleştirildi.
Yerel yönetimlerden alınan bilgi-
lere göre, 112 bin civarında
konut ise hala onarılamadı." ifa-
delerine yer verildi.

250 MİLYON EURO’YA 
İHTİYAÇ VAR

Savaşta göç edenlerin yüzde 55'e
yakının evlerine döndüğü akta-
rılan açıklamada, geri dönüşleri
teşvik amaçlı yeniden yapı-
lanma için 250 milyon Euro’ya
ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, devletin tüm kade-
meleriyle etnik ya da dini bir
ayrım gözetmeksizin geri dö-
nüşleri teşvik ettiği belirtilirken,
evlerine geri dönmek isteyenlere
kolaylık sağlandığı ve insanların
yeniden entegrasyonunu güç-
lendirme konusunda destek ve-
rildiği vurgulandı.

“Rumlar�n Kilise
etraf�nda örgütlen-
mesi Türk’leri de
din, dil, kültür ve
milli �uur ayr�l�k-
lar�n� muhafaza
ederek ayr� bir
halk halinde ya�amaya
sevk etmi�tir. 
Dört as�rl�k mü�terek
ya�ant�da ‘K�br�sl�lar
milletinin’ do�may��� bir
‘K�br�sl�l�k �uurunun ya-
rat�lmam�� olmas� tesa-
düflerin eseri de�ildir.
Kilise Rumlu�unu, Yu-
nanl�l���n� ve H�ristiyan-
l���n� kat� bir doktrin
halinde sürdürürken,
memleketin üç as�rl�k
hakimi durumunda olan
Türk halk� da kendi ben-
li�ini devam ettirmek
mücadelesi içinde ya�a-
m��t�r.”1981

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Son dönemde AB
ülkelerinde yap�-
lan parlamento se-

çimleri ya�l� k�tan�n
geriye do�ru yön de�i�-
tirmekte oldu�unu gös-
teriyor.  Almanya da
Sosyal Demokratlar oy
kaybetmi� olsalar bile
hükümet orta�� olmay�
�imdilik ba�ard�lar. AB
ülkelerinde göçmen kar-
��tl��� ile ba�layan tart��-
malar ülkelerin �rkç�l��a
do�ru evrildi�ini göste-
riyor. Gelinen bu nokta,
Avrupa’n�n 1930’lu y�l-
lar�n� an�msat�yor. Ge-
rekli ders veya derslerin
al�namamas� bu ortam�n
yarat�lmas�n� sa�lam��-
t�r. Bu arada �talya ve
Fransa’da �rkç�l�k kar��t�
gösterilerin yap�l�yor ol-
mas�n� umut olarak de-
�erlendirmek gerekiyor.
O günlerde ya�anm��
olan payla��m sava�lar�-
n�n ya�anmamas�n� dili-
yoruz. Böyle bir durum
AB’nin de sonunu haz�r-
layacakt�r. Ortal�klara
ç�kan bu durum yöneti-
cilerin ve halk�n kendi
ülkelerinin tek egemeni
olmas�ndan kaynaklan�-
yor. Birlik içinde idari
bütün görevleri kendi
aralar�nda payla�abilir-
ler. �� ordular�n yöneti-
mine gelince bu noktada
uzla��n�n zor oldu�unu
kabul ediyorlar. Bu yüz-
den ortak orduyu �u ana
dek kuramad�lar. Avru-
pa’da ya�anmakta olan
bu geli�meler Birinci ve
�-kinci Payla��m Sava�-
lar� öncesini an�msat�-
yor. 

DI�TAN 
BULUNACAK 

DESTEK

Avrupa ya�anmakta olan
bu durumu f�rsata çevir-
mek isteyen K�br�s’ta
kar��m�zda bulunan
unsur, sürekli olarak
bölge ülkeleri ile de�i�ik
konularda anla�malar
imzalamaya devam edi-
yor. Bu yönlü çabalar�n�
Türkiye’ye kar�� bir gü-
vence olsun diye imzala-
d�klar�, anla�ma
içeriklerinden anla��l�-
yor. Bu çabalar� harca-
yarak ada’daki
uyu�mazl��� d��tan bula-
caklar� desteklerle çözü-

lemeyece�ini art�k anla-
malar� gerekiyor. Avara
kasnak gibi zaman� bo�a
harcamalar�n�n hiç kim-
seye bir yarar�n�n olma-
d���na da vurgu yapmak
istiyoruz. 
Bu yönlü bak��lar�n�n
�a�� bak�� oldu�unu an-
lamalar�n� ve e�er K�br�s
Türk’leri ile uzla�mak
gibi bir niyetleri varsa
eteklerindeki ta�lar�n�
dökerek görü�me masa-
s�na geri dönmeleri gere-
kiyor. Buna ko�ut olarak
bugüne de�in kendilerini
K�br�s’�n tek egemeni
olarak görmekten de
vazgeçmeleri gerekiyor.
Kendilerini bütün
ada’n�n tek egemeni ola-
rak görenler, ayn� yakla-
��m� ada çevresinde
bulunan hidrokarbon ya-
taklar�n�n kullan�lmas�
konusunda da sergile-
meye devam ediyorlar.
Bölgeye ça��rd�klar� ül-
kelere ait �irketleri, ül-
kelerin yöneticileri
arac�l��� ile Türkiye’ye
kar�� �antaj unsuru ola-
rak kullanmaya çal��t�k-
lar� görülüyor. Önerimiz
olmayacak duaya amin
dememeleridir. Bu yönlü
�antajlarla ne Türkiye’yi
ne de K�br�s Türk’lerini
tehdit edemeyeceklerini
anlamalar� gerekiyor.
Yapmalar� gereken K�b-
r�s’�n tek egemeni olma-
d�klar�n� kabul etmeleri
sonras�nda K�br�s
Türk’lerinin de adada
var olaca��n� ve kal�c�
olaca��n�n bilinmesini
istiyoruz. Bu iki hususu
kabul etmeleri sonra-
s�nda ba�lat�labilecek
olas� bir müzakere süre-
cine s�n�rlama getirilerek
sonuç odakl� çal���lmas�-
n�n zorunlu oldu�unu
kaydetmek istiyoruz.
Bugüne de�in yürütülen
ucu aç�k süreçlerden
sonra olu�an eserleri or-
tal�klardad�r. Buna ko�ut
bugüne de�in istedikleri
odunlar�n paras�n� ala-
mayacaklar�n� da ö�ren-
meleri gerekiyor. 
K�br�s Türk’leri olarak
bizlerin de uluslararas�
hukuktan kaynaklanan
haklar�m�z�n oldu�unun
da unutulmamas� gerek-
ti�ini an�msatmak istiyo-
ruz. Ada’da
kal�c�l���m�z�n onaylana-
bilmesi için Ulusal Kon-
sey’in ivedilikle
olu�turularak çal��ma-
lara ba�lanmas� konu-
sundaki uyar�lar�m�z�
yineliyoruz. Bugüne
de�in müzakere süreçle-
rinden K�br�s Türk’leri-
nin lehine olacak bir
sonucun al�nmad��� yay-
g�n bir kan�d�r. K�br�s
Türk’lerinin gelece�e
yönelik umutlar�n� bir
kez daha ye�ermeden
soldurmaya hiç kimsenin
hakk�n�n olmad���na
vurgu yapmak istiyoruz.
Ada’daki oyunun kas�tl�
davranarak ve suçlama
yaparak daha fazla sür-
dürülemeyece�inin art�k
görülmesi gerekiyor.

OYUNUN 
KASITLISI 

Ahmet GÖKSAN

Bosna Hersek'te evlerin yarısına yakınının tahrip edildi�i sava�ın
üzerinden çeyrek asır geçmesine ra�men, 112 bin civarında terk
edilmi� harabe ev bugün de sava�ın izlerini ta�ımayı sürdürüyor

Bosna'daki 112 bin harabe evde
hala savaşın çığlığı yankılanıyor

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmı�tır…

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmı�tır…

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmı�tır…

kibristkd@kibristkd.org.tr
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SANSK�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Şehitleri Anma Günü ve
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103.
yılı dolayısıyla Bosna Hersek'in
Sanski Most şehrinde anma töre-
ni düzenlendi. Fatih Sultan
Mehmed'in 1463 yılında Sanski
Most şehri yakınlarındaki
Kamengrad'ı fethi sırasında şehit
düşen askerler anısına yaptırılan
Türk Şehitliği Anıtı'nda, iki ülke
milli marşlarının çalınması ve
saygı duruşuyla başlayan törene,
Türkiye'nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna
Hersek Türk Temsil Heyeti
Başkanı Albay Alp Özdemir,
ülkedeki Türk kurumlarının tem-
silcileri, Bosna Hersek'in farklı
şehirlerinden belediye başkanları,
Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri
temsilcileri ve çok sayıda Sanski
Mostlu katıldı. Anıta çelenk
koyulmasının ardından
Saraybosna Büyükelçiliği Din
Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı,
Kur'an-ı Kerim okuyup Türkçe ve
Boşnakça dua etti. Heyet ve
vatandaşlar daha sonra Fatih

Sultan Mehmed'in ordusuyla
cuma namazı kıldığı Musalla
mevkisine geçerek, burada şehit-
ler için dua etti. Tören, Sanski
Most şehir merkezindeki salonda
devam etti. www.haberler.com’a
göre; Salondaki konuşmasını
Boşnakça ve Türkçe yapan
Büyükelçi Koç, 18 Mart'ın, o
dönemde vatanın dört bir yanın-
dan gelen simaları farklı ama
yürekleri aynı heyecanla dolu
Mehmetlerin, vatan müdafaası
için omuz omuza çarpışıp topra-
ğa düşen fidanların anıldığı özel
bir gün olduğunu vurgulayarak,

Çanakkale Savaşı'nın millet ola-
rak en kötü şartlarda bile ümidin
kaybedilmemesinin önemini gös-
teren ve Kurtuluş Savaşı'nın
kazanılmasına zemin hazırlayan
onur ve azmin mücadelesi oldu-
ğunu kaydetti. Çanakkale
Savaşı'nın Türk milletinin tarihin-
deki en zorlu ve şanlı sayfaların-
dan biri olduğunu söyleyen Koç,
"Bu çetin savaş, Anadolu'daki
kardeşlerine omuz vermek üzere
yola çıkan ve Çanakkale'de yiğit-
çe çarpışıp kanlarını döken
Bosnalıların aziz hatırasını da
taşımaktadır." dedi.

BRÜKSEL - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov, Brüksel’de Avrupa
Birliği (AB) Konseyi Başkanı

Donald Tusk ile yaptığı görüşme-
de,” Uluslararası ilişkilerin nor-
malleşmesi için AB-Türkiye zirve-
sine ihtiyaç vardır. AB ve Türkiye
liderleri arasında Varna’da yapıla-
cak görüşme, Birlik ve Ankara ara-

sındaki normal ilişkiler için gerek-
lidir” diye kaydetti. Her ikisi de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile AB ülkeleri
liderleri arasında Varna’da görüş-
me yapılması gerektiğine ve bu
görüşme ihtiyacının acil olduğuna
karar verdiler.
www.timebalkan.com sitesine
göre: Borisov, “Komşumuz Türkiye
ile ilişkileri düzenlemeye ihtiyacı-

mız var. Türkiye Cumhurbaşkanı
ile diyaloğa devam edilmeli” diye
belirtti. Bulgaristan Başbakanı ve
Donald Tusk, Avrupa’daki mevcut
siyasi meseleler hakkında görüşle-
rini bildirdiler. Daha sonra bu
Avrupa Konseyi toplantısının
konusu olacak. AB Konseyi
Bulgaristan Dönem Başkanlığı’nın
şu ana kadarki öncelikli konularla
ilgili çalışmaları takdir aldı.

SARAYBOSNA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliğine (AB) üyelik yolundaki 6 Batı
Balkan ülkesinin dışişleri bakanları ile AB yet-
kililerinin katılımıyla Bosna Hersek'in başken-

ti Saraybosna "Batı Balkanlar Dışişleri Bakanları
Toplantısı" gerçekleştirildi. Bosna Hersek Dışişleri
Bakanı İgor Crnadak'ın ev sahipliğindeki toplantıda,
dışişleri bakanı seviyesinde olmak üzere Karadağ'ı
Srdjan Darmanovic, Sırbistan'ı İvica Dacic, Kosova'yı
Behgjet Pacolli, Makedonya'yı Nikola Dimitrov,
Arnavutluk'u Ditmir Bushati temsil etti. Toplantıya
AB Dönem Başkanı Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı
Ekaterina Zaharieva, AB Komisyonu Komşuluk ve
Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Genel
Müdürü Christian Danielsson da katıldı. Geçen yıl
İtalya'nın Trieste şehrinde düzenlenen Batı Balkan
Zirvesi'nde alınan kararların yanı sıra bu yıl temmuz-
da İngiltere'de düzenlenecek zirveye yönelik hazırlık-
ların ele alındığı görüşmenin ardından Danielsson,
Zaharieva ve Crnadak ortak basın toplantısı düzenle-
di.  Crnadak, AB'nin de desteğiyle bölge ülkeleri ara-
sında daha iyi ilişkiler kurmayı ve bölge halkına
fayda sağlayacak projeler gerçekleştirmeyi hedefle-

diklerini belirterek, Bosna Hersek'in dış politikadaki
en önemli hedefinin AB'ye üyelik olduğunu vurgula-
dı. Görüşmede mayıs ayında Bulgaristan'da gerçek-
leştirilmesi planlanan Batı Balkanlar-AB Zirvesi'ni de

ele aldıklarını aktaran Crnadak, "Beklentimiz çok
büyük. Zira bu zirve, 15 yıl önce Selanik'te düzenle-
nen zirveden sonraki en önemli zirve niteliği taşıyor.
Bu zirvenin iyi sonuçlar doğurması için hepimiz eli-

mizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Crnadak, AB'nin Batı Balkanlar Stratejisi'ni de görüş-
tüklerini belirterek, "Strateji bölge için teşvik niteliği
taşıyor. AB, Batı Balkanlar'ı kendisine dahil etme iste-
ğini kanıtlamış oldu." dedi.

SELANİK’İN DEVAMI

Zaharieva da 17 Mayıs'ta Sofya'da düzenlenmesi
planlanan zirve için yoğun bir şekilde hazırlandıkları-
nı aktararak, bugünkü toplantı kapsamında ele alı-
nan konuların, bölgenin mevcut durumunun iyileşti-
rilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Sofya'daki zir-
venin, 2003 yılında Selanik'te düzenlenen zirvenin
devamı niteliğinde olduğunu belirten Zaharieva,
"Amacımız tüm bu gelişim sürecini, durdurulması
mümkün olmayan bir evreye taşımak." dedi.
www.haberler.com’a göre; AB'nin Batı Balkanlar
Stratejisi'ne de değinen Zaharieva, bu stratejinin Batı
Balkan ülkelerinin kendi çalışmalarına bağlı gelişimi-
ni desteklediğini söyledi.
Şubatta yayınlanan Batı Balkanlar Stratejisi'nin çok
net olduğunu söyleyen Danielsson da, "Bu, Batı
Balkan ülkelerinin AB'ye dahil edilmesi ve bu ülkele-
rin AB perspektifini içeren bir strateji." diye konuştu.

Avrupa Birli�ine (AB) üyelik yolundaki 6 Bat� Balkan ülkesinin d��i�leri
bakanlar� ile AB yetkililerinin kat�l�m�yla Bosna Hersek'in ba�kenti

Saraybosna "Bat� Balkanlar D��i�leri Bakanlar� Toplant�s�" gerçekle�tirildi

Yunanistan, s�n�r kontrolünü s�k�la�t�rd�
AT�NA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunan makamları,
Bulgaristan ile sınır noktala-
rının kontrolünü sıkılaştırdı.

Kontrol, Bulgaristan ve
Makedonya’dan gelen otomobil-
lerde artırıldı. Yunanistan’daki
sınır yetkilileri, bunun nedeninin
ülkemizle tüm sınır kontrol nokta-
larında özel tüketim vergisi kap-
samına giren malların yasadışı
ithal edilmesine yönelik sık sık
girişimlerde bulunulması olduğu-
nu bildirdiler. Yakın zamana
kadar Promahon ve Makas sınır
kapıları yasadışı olarak ithal edi-
len sigara, alkol ve benzinin ana
güzergâhıydı. Halen diğer kontrol

noktalarından yasadışı yollardan
ithal etme girişimleri var. Sadece
Bulgar otomobilleri kapsamlı bir
incelemeye tabi tutulmakla kal-
maz, aynı zamanda ülkemizden
giren tüm araçlar sıkı kontrolden
geçiriliyor.
www.timebalkan.com’a göre: bazı

Yunanlılar, Sırplar, Makedonlar ve
hatta Almanlar ve İtalyanlar bir
günlük gözaltına alındı. Yasada
para cezası uygulanması ve hem
yasadışı ithal edilen ürünün, hem
de taşıdığı araçların müsadere
edilmesi öngörülmektedir.

Batı Balkan ülkeleri Dışişleri
Bakanları Saraybosna'da buluştu

Bulgar Ba�bakan AB-Türkiye zirvesi istediBulgar Ba�bakan AB-Türkiye zirvesi istedi

Bosna Hersek'teki Türk �ehitli�inde
anma töreni
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