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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

RUM L�DER�N 
T�MSAH GÖZYA�LARI

Sayfa 3’teRifat SA�T

TÜRK�YE’DE ARNAVUTÇA
VE BO�NAKÇA 

Ö�RET�LMES� NE DEMEK
B�L�YOR MUSUNUZ?

Prof.Dr. Ata ATUN

¥ HIRVAT�STAN eski
Cumhurba�kanı Prof. Ivo
Josipovic, Türkiye olmadan
AB’nin eksik kaldı�ını söyledi,
ülkesinin AB ile görü�melere
Türkiye ile aynı zamanda ba�ladı-
�ını hatırlatarak, �u anda AB'nin
üyesi olmaktan ya�adıkları mem-
nuniyeti aktardı. Josipovic, "AB
aslında bir ekonomi projesi de�il,
bir barı� projesi olarak kuruldu.
Bizim için AB'ye üye olmak
güvende olmak demek. Kendini
koruyabilen bir birlik içinde olmak
demek. Biz AB'nin geni�lemesine
de barı�, güvenlik açısından bakı-
yoruz. Sırbistan, Bosna Hersek,
Kosova, Türkiye olmadan AB
eksik kalıyor" diye konu�tu. 5’te

¥ YUNAN�STAN Dı�i�leri Bakanı
Nikolaos Kotzias, Kosova’daki
resmi temasları kapsamında
Kosova Cumhurba�kanı Hashim
Thaçi ve Dı�i�leri Bakanı Behgjet
Pacolli ile ayrı ayrı görü�tü.
Kosova Cumhurba�kanlı�ı ve
Dı�i�leri Bakanlı�ı tarafından
yapılan yazılı açıklamalarda,
Yunanistan'dan Kosova'yı ulus-
lararası sahnede desteklemesi ve
Kosova'nın UNESCO, INTERPOL
gibi uluslararası örgütlere üyeli-
�ine katkı sa�laması beklentisi
içinde oldukları belirtildi. Kosova
tarafı, Yunan i� adamlarının
Kosova'da yatırım yapmaları ve
Yunan ürünlerinin Kosova tez-
gâhlarında yer almasını arzula-
dıklarını da kaydetti.

Yunanistan birden
Kosova’y� hat�rlad�

4’te

¥ �ZM�R’in Kemalpa�a ilçe-
sinde 18 Nisan’da düzenle-
necek ilk Arnavutça dersi
törenine Milli E�itim Bakan�
�smet Y�lmaz ve Arnavutluk
Milli E�itim Bakan� Lindita
Nikolla kat�lacak. AK Parti
24.Dönem �zmir Milletvekili
ve Balkan Stratejik
Ara�t�rmalar Merkezi
(BASAM) Ba�kan� Rifat Sait,
Ortaokullarda seçmeli ders
olarak seçilen Arnavutçan�n
ilk dersinin pilot bölge ola-

rak belirlenen �zmir’de veri-
lece�ini ve bu amaçla 18
Nisan Çar�amba günü Milli
E�itim Bakan� �smet Y�lmaz
ve Arnavutluk Milli E�itim
Bakan� Lindita Nikolla
han�mefendinin kat�l�mlar�
ile Kemalpa�a ilçesinde bir
tören düzenlenece�ini söy-
ledi. �zmir’de çok say�da
Arnavut göçmeninin ya�ad�-
��n� söyleyen Sait, �zmir’in
bir fahri Balkan kenti oldu-
�unu ifade etti. 3’te

Balkanlar’daki FETÖ’cüleri
MİT KORKUSU SARDI

H�rvatistan eski
Cumhurba�kan�ndan
AB’ye ‘TÜRK�YE’ vurgusu

Sayfa 8’de

AVRUPA’DAK� 
AZINLIKLARIN 

TAR�H� BA�ARISI

Halit HAB�PO�LU

BASAM Ba�kan� Sait; Arnavutça dersler �zmir’de ba�l�yor

¥ BA�BAKAN YILDIRIM,
Bosna Hersek temaslar� s�ra-
s�nda Bosnal� yetkililerden
FETÖ terör örgütüne kar��
ad�m at�lmas�n� bizzat talep
etmi�ti. Kosova’da gerçekle-
�en FETÖ operasyonunun
ard�ndan bölge bas�n�,
Türkiye’nin bask�s�yla Bosna
Hersek’te de bir “FETÖ’cü
av�”n�n ba�layabilece�ine i�a-
ret etti. Bosna Hersek
Güvenlik Bakan� Dragan
Mektiç de FETÖ mensuplar�-
n�n teslim edilmesi konusunda
Türkiye’den ülkelerine gelen
talep say�s�nda art�� oldu�unu
ve Bosna Hersek güvenlik

birimlerinin bu hususta çal��-
ma yürüttükleri ve operasyon-
lar�n devam ediyor olu�u
nedeniyle bu hususta detay
veremeyece�ini ifade etmi�ti.
15 Temmuz 2016’daki darbe
giri�imi sonras�nda büyük
prestij kayb� ya�ayan
FETÖ’nün Bosna Hersek’teki
uzant�s� Bosna Sema E�itim
Kurumlar�, ABD merkezli
“Global Education” adl� kuru-
ma devredilmi�ti. Okul bir
süre önce tekrar el de�i�tire-
rek bu kez de �ngiltere mer-
kezli “Richmond Park
Education” adl� kurumun 
idaresine geçti. 5’te

Bosna Hersek’teki FETÖ kadrolar�n� operas-
yon korkusu sard�. FETÖ terör örgütünün

Bosna Hersek’teki lider kadrosunun bir süre
önce Kosova’da gerçekle�tirilen operasyo-
nun bir benzerinin de Bosna Hersek’te tek-
rarlanabilece�i endi�esi ya�ad��� ö�renildi

¥ MAKEDONYA D��i�leri Bakan�
Nikola Dimitrov, Yunan mevki-
da�� Nikos Kotzias’� Ohri’de a��r-
lad�. �sim sorununu görü�mele-
rinde ana ba�l�klar�n bir bölümü
hakk�nda uzla�ma sa�land���n�
belirten Dimitrov, “Amac�m�z,
her iki taraf�n endi�elerini gide-
recek bir formül bulmak” diye
konu�tu. Dimitrov, üst düzey

diplomatlar�n yer ald��� bir çal��-
ma grubunun da toplant� yapt�-
��n� ve Viyana’daki görü�mede
elde edilen olumlu sonuçlar üze-
rine gelece�e yönelik i�birli�i
anla�ma metni hakk�nda uzla�-
maya var�ld���n� söyledi. Kotzias
da hem bakanlar hem de çal��-
ma gruplar� düzeyinde ilerleme
kaydedildi�ini teyit etti.

Yunanistan ve Makedonya
isim sorununda kademe atlad�

Yunanistan ve Makedonya
isim sorununda kademe atlad�

Yunanistan ve Makedonya
isim sorununda kademe atlad�

Yunanistan ve Makedonya
isim sorununda kademe atlad�

Yunanistan ve Makedonya
isim sorununda kademe atlad�

Yunanistan ve Makedonya
isim sorununda kademe atlad�

BULGAR�STAN’DA 
azalan nüfus endi�esi
¥ ULUSAL �STAT�ST�K
ENST�TÜSÜ’nün (NSI) 2017
y�l�na ait demografik süreçlere
ve nüfusa ili�kin verileri, 2017
y�l� sonu itibariyle Bulgaristan
nüfusunun 7 050 034 ki�i
oldu�unu gösteriyor. Bu
demektir ki, nüfus 2016 y�l�na
k�yasla 51 825 ki�i veya yüzde
0,7 oran�nda azald�.
Bulgaristan nüfusu, Avrupa
Birli�i (AB) nüfusunun yüzde
1,4’ünü olu�turuyor. 5’te
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Posta ve Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi (PTT A.�.), tüm faaliyet 
alanlar�nda oldu�u gibi e-ticarette de önemli at�l�mlar gerçekle�tiriyor

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Şirket’in “Güvenli mar-
kaların yeni buluşma
noktası” sloganıyla 17

Mayıs 2012 tarihinde hayata
geçirdiği ePttAVM.com si-
tesi, bugün sayısı 5 bine yak-
laşan tedarikçinin 7 milyonu
aşkın ürününü yaklaşık 2
milyon üyeyle buluşturuyor. 
PTT A.Ş.’nin posta, kargo-lo-
jistik, bankacılık gibi birçok
sektörü kapsayan geniş hiz-
met yelpazesinde önemli bir
yer teşkil eden
ePttAVM.com, ürün çeşitli-
liği ve uygun fiyat avantajı-
nın yanı sıra özellikle
internetten alışveriş yapan
tüketicilerin büyük değer
verdiği “güven unsuru” açı-
sından da tercih sebebi olu-
yor. Satış, tedarik, taşıma ve
teslimat işlemlerinin PTT gü-
vencesiyle gerçekleştirilmesi
ve kullanıcılara kapıda
ödeme seçeneği sunulması
sayesinde, kişisel bilgiler ile
kredi kartı bilgilerinin ele ge-
çirilmesi gibi kaygılar orta-
dan kaldırılıyor. Ürünler,
Türkiye’nin en büyük lojistik
ağına sahip PTT Kargo ile ül-
kenin her köşesine ulaştırılı-
yor. PTT A.Ş., müşterilerinin
beklentilerine en iyi şekilde
cevap vermek amacıyla ulu-
sal firmalar ve ekonominin
lokomotifi olan KOBİ’lerle

işbirlikleri gerçekleştirerek
ürün sayısı ve çeşitliliğini
her geçen gün artırıyor. Ay-
rıca, Hızlı Geçiş Sistemi’nin
(HGS) bakiye yükleme hiz-
meti, online olarak ePt-
tAVM.com’da veriliyor. HGS
bakiye yüklemesi için siteye
giren kullanıcılar hgs.ept-
tavm.com sayfasında teda-
rikçilerin kampanyalı
ürünlerini de satın alabiliyor.

TÜRKİYE’NİN
e-İHRACAT 

PLATFORMU

PTT A.Ş., e-ticaret alanında
ready2sale.com platformunu
da hayata geçirdi. E-ticaret
sitelerinin geliştirilmesi için
bir altyapı olarak kullanıla-
bilecek platform,
ePttAVM.com ürün havu-
zundan besleniyor. Ülkemiz-
deki KOBİ’lerin ürünlerini
dünyayla buluşturan
ready2sale.com, Türkiye’nin
e-ihracat platformu olarak
işlev görüyor. PTT A.Ş.’nin
önemli işbirlikleri gerçekleş-
tirdiği Katar Posta İdare-
si’yle birlikte hizmete
sunduğu www.turkish-
souq.qa sitesi ise Katarlı va-
tandaşların Türkiye’deki
birçok KOBİ’nin ve ulusal
markanın ürünlerine ulaş-
masına imkan tanıyor.

PTT güvencesi ile hızlı, rahat ve
kolay alışveriş: ePttAVM.com

ED�RNE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bulga-
ristan Gecesi etkinliğinde, "Bu

kadar çok ortak özelliğimiz varken,
üniversiteler bu yakınlığı pekiştirecek
bu barış ortamını çoğaltacak kültürel,
sanatsal ve bilimsel etkinliklere imza
atmalıdır." dedi. www.haberler.com’a
göre; Tabakoğlu, TÜ Dış İlişkiler Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi'nce Balkan
Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkin-
likte yaptığı konuşmada, Trakya Üni-
versitesi'nde eğitim gören 2 bin 657
uluslararası öğrenciden 603'ünün Bul-
garistan'dan geldiğini söyledi. Balkan
öğrencilerinin en çok Trakya Üniversi-

tesi'ni tercih ettiğini vurgulayan Taba-
koğlu, "Edirne, Türkiye, Balkanlar ve
Bulgaristan tarihi anlamda, kültürel an-
lamda pek çok ortak geçmişi olan iki
ülke. Bulgaristan ile yakın komşuyuz
ve bizim kültürümüzde komşuluğun
çok ayrı bir hukuku vardır. Bu kadar
çok ortak özelliğimiz varken üniversite-
ler bu yakınlığı pekiştirecek bu barış or-
tamını çoğaltacak kültürel, sanatsal ve
bilimsel etkinliklere imza atmalıdır. Bu
gece de burada bu birlikteliği çoğalt-
mak için buradayız." diye konuştu. Ko-
nuşmanın ardından, Kuzey Bulgaristan
Tuna Boyundan Halk Ozanı Mesut Tu-
nalı ile Devlet Konservatuvarı Balkan
Müziği Topluluğu müzisyenleri, Ru-
meli türküleri konseri verdi. Etkinlikte
ayrıca, Crisantem Quartet grubu da
klasik müzik dinletisi sundu.

Trakya Üniversitesi'nde
"Bulgaristan Gecesi" 
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OHR�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya Dışişleri Ba-
kanı Nikola Dimitrov,
Yunan mevkidaşı Nikos

Kotzias’ı Ohri’de ağırladı. İkili,
görüşmenin ardından ortak basın
toplantısı düzenledi.
İsim sorununu görüşmelerinde
ana başlıkların bir bölümü hak-

kında uzlaşma sağlandığını belir-
ten Dimitrov, “Amacımız, her iki
tarafın endişelerini giderecek bir
formül bulmak” diye konuştu.
Dimitrov, üst düzey diplomatla-
rın yer aldığı bir çalışma grubu-
nun da toplantı yaptığını ve
Viyana’daki görüşmede elde edi-
len olumlu sonuçlar üzerine gele-
ceğe yönelik işbirliği anlaşma
metni hakkında uzlaşmaya varıl-

dığını söyledi. Konuk bakan Kot-
zias da hem bakanlar hem de ça-
lışma grupları düzeyinde
ilerleme kaydedildiğini teyit etti.
Sorunlarının büyük bir bölümü
hakkında uzlaşmaya varıldığı
ancak geriye kalan noktaların en
zorları olduğuna dikkat çeken
Kotzias, “Bugün olumlu bir adım
attık ve inanıyorum ki büyük so-
runların çözümünü kolaylaştıra-

cağız. Geçmişte ve başkaları tara-
fından yaşanmış soruları çöz-
meye çalışıyoruz ancak bunu
çözmek diplomasinin işi” ifadele-
rini kullandı.
www.yenibalkan.com’a göre; iki-
linin 3-4 Mayıs ve 11-12 Mayıs ta-
rihleri arasında tekrardan bir
araya gelmesi, bu süreçte de ça-
lışma gruplarının toplantılarına
devam etmesi öngörülüyor.

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir’in Kemalpaşa ilçe-
sinde 18 Nisan’da düzenle-
necek ilk Arnavutça dersi

törenine Milli Eğitim Bakanı
İsmet Yılmaz ve Arnavutluk
Milli Eğitim Bakanı Lindita
Nikolla katılacak. AK Parti
24.Dönem İzmir Milletvekili
ve Balkan Stratejik Araştırma-

lar Merkezi (BASAM) Başkanı
Rifat Sait, Ortaokullarda seç-
meli ders olarak seçilen Arna-
vutçanın ilk dersinin pilot
bölge olarak belirlenen
İzmir’de verileceğini ve bu
amaçla 18 Nisan Çarşamba
günü Milli Eğitim Bakanı
İsmet Yılmaz ve Arnavutluk
Milli Eğitim Bakanı Lindita
Nikolla hanımefendinin katı-
lımları ile Kemalpaşa ilçe-

sinde bir tören düzenlenece-
ğini söyledi. Sait, Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından, orta-
okullarda ‘yaşayan diller ve
lehçeler’ dersi kapsamında
seçmeli ders olarak müfredata
alınan Arnavutça ilk dersi İz-
mir’de verilecek, dedi. Bu kap-
samda 17 Nisan Çarşamba
günü sabah 11.00’de Kemal-
paşa ilçesi Halil beyli mahalle-
sindeki Alija İzzetbegoviç
ortaokulunda verilecek ilk
dersin önemli konukları olaca-
ğını belirten Sait, düzenlene-
cek resepsiyona Milli Eğitim
Bakanımız Sayın İsmet Yıl-
maz, Bakan yardımcımız
Sayın Orhan Erdem ve Arna-
vutluk Milli Eğitim Bakanı
Bayan Sayın Lindita
Nikolla hanıfendi de katıla-
caklar, dedi. Resepsiyon son-
rası Kemalpaşa Belediye
Başkanı Sayın Arif Uğurlu ta-
rafından misafirlere öğle ye-
meği ikram edileceğini
belirten Sait, Folklör gösterile-
rinin sunulacağı yemekte Ar-
navut böreği de ikram
edilecek, dedi. İzmir’de çok
sayıda Arnavut göçmeninin
yaşadığını söyleyen Sait, İz-
mir’in bir fahri Balkan kenti

olduğunu ifade etti. Bilindiği
gibi Türkiye’de yaşayan diller
ve lehçeleri gelecek kuşaklara
aktarabilmek amacıyla orta-
okul öğrencilerine yönelik seç-
meli ‘yaşayan diller ve
lehçeler’ dersi kapsamında Ar-
navutça ve Boşnakça okutul-
ması için 21 Ekim 2016’da iş
birliği protokolü imzalan-
mıştı. Bu kapsamda, ortaokul
5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar için Ar-
navutça ve Boşnakça müfre-
datı, Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı’nın onayıyla 2017-
2018 eğitim öğretim yılından
itibaren ortaokullarda seçmeli
olarak uygulanmak üzere
kabul edildi. Yaşayan diller ve
lehçeler dersi kapsamında Ar-
navutça ve Boşnakça ders ki-
tapları ve öğretim
materyallerinin hazırlık çalış-
malarına yönelik MEB ile
Trakya Üniversitesi Rektör-
lüğü arasında hibe sözleşmesi
imzalandı. Trakya Üniversitesi
Rektörlüğü bünyesinde oluş-
turulan komisyon tarafından
hazırlanan Arnavutça ders ki-
tapları ve öğretim materyalleri
tamamlandı ve Bakanlığın
onayından geçti ve kitaplar
öğrencilere dağıtıldı.

Makedonya D��i�leri Bakan� Nikola Dimitrov, Yunan mevki-
da�� Nikos Kotzias’� Ohri’de a��rlad�. �sim sorununu görü�-
melerinde ana ba�l�klar�n bir bölümü hakk�nda uzla�ma
sa�land���n� belirten Dimitrov, “Amac�m�z, her iki taraf�n
endi�elerini giderecek bir formül bulmak” diye konu�tu

Çok de�il bundan 30 y�l
kadar önce bir TV kana-
l�nda Arnavutça veya Bo�-

nakça bir �eyler duysak
heyecanlan�r, hemen birbirimize il-
gili TV kanal�n� açmam�z için
haber verirdik. Gazetenin bir tane-
sinde Arnavutça veya Bo�nakça
bir haber görsek, o sayfay� y�rt�p
al�r saklard�k. Eskiden �zmir
Fuar�’nda Arnavutluk veya Eski
Yugoslavya geldi�inde özellikle gider
ziyaret ederdik. Arnavutça veya Bo�-
nakça bir kitap ya da dergi da��tt�kla-
r�nda al�p, eve götürürdük. Tabi o
zamanlar Arnavutluk komünist yöne-
timle idare edilirdi. Dolay�s�yla da��t�-
lan kitaplar da daha çok
Arnavutluk’un komünist lideri Enver
Hoca hakk�nda olurdu. Kimse komü-
nistli�e bakmazd�, Arnavutça bir kitap
de�il mi, hemen al�p evdeki kütüpha-
neye konurdu. Belki yasak olurlar
diye gizlerdik. �lginç bir �ey daha söy-
leyeyim. Dünya Futbol �ampiyo-
nas�’nda o zamanlar Türkiye
elemeleri geçemedi�i için izleyemez-
dik ama bizim göçmenlerden baz�lar�
Yugoslavya’y� tutarlard� ve onun
maçlar�n� izlerlerdi. Amcam anlat-
m��t�. Çok de�il 45 y�l önce �zmir’de
Arnavutlar bir araya gelip Arnavutça
konu�tuklar� ve Kosova’dan bahset-
tikleri için ertesi gün hepsini M�T top-
lam��t�. Bunlar� neden anlat�yorum
biliyor musunuz? Türkiye’nin demo-
kratikle�me konusunda nereden ne-
reye geldi�ini göstermek istiyorum.
Sonra, önce Cumhurba�kan�m�z
Say�n Recep Tayyip Erdo�an’a ve
daha sonra da Milli E�itim Bakanl���-
m�za te�ekkür etmek istiyorum. Can-
dan ve samimi bir te�ekkür.

KÜLTÜR ZENG�N� TÜR-
K�YE

Türkiye, birçok medeniyeti ve kültürü
içinde bar�nd�ran zengin bir ülkedir.
Türk’ü, Kürt’ü, Arnavut’u, Bo�nak’�,
Çerkez’i, Laz’�, Ermeni’si, Süryani’si,
Roman’�, Yezidi’si, Pomak’�, Tor-
be�’i…. Akraba, kom�u, dost, Arka-
da�, vatanda�… Bir bahçe dü�ünün
ki, içinde bin bir renkli çiçekler olsun.
Türkiye, i�te öyle güzel bir bahçedir.
Y�llarca bizi bu zenginli�imizle par-
çalamaya çal��t�lar. Çok �ükür ol-
mad�. BA�ARAMAYACAKSINIZ!
Sözünü sadece Say�n Cumhurba�ka-
n�m�z söylemedi. Bu millet kalben her
biri bunu söylemeseydi, vallahi bu
sözler sadece siyasi birer sözcük ola-
rak kalacakt�.. Zira bu ülke insanlar�
Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek
bayrak ilkesine can� yürekten ba�lan-
m��t�r. Bak�n size çok önemli tespi-
timi söyleyeyim. Konumum gere�i
pek çok defa yurtd���na ç�kt�m ve ora-
larda önemli toplant�lara kat�ld�m.
Demokratik ve özgür denilen ABD ve
Avrupa’n�n bu konuda Türkiye’nin
yan�na yakla�amad���n� aç�kça söylü-
yorum. ABD’de Beyaz Saray’�n
önünde �stiklal Mar�� okumaya kalkt�-
��m için sivil polis taraf�ndan engel-
lendim. Yine ABD’de New Jersey’de
bir polisin yan�na yakla��p birlikte bir
hat�ra bir foto�raf çekmek isteyince,
ayn� polis bana: STOP deyip elini si-
lah�na do�ru götürmü�tü.
Almanya’da ciddi uyar�lar alm��t�m.
Aman burada fazla konu�ma, buraya
gitme, bunu yapma, diye sözüm ona
Demokratik Almanya. Abartm�yo-
rum, sözüm ona demokrasinin be�i�i
kabul edilen Yunanistan veya kom�u
Bulgaristan’a her gitti�imde en az 3
polis bizi takip eder. Yunanistan Bat�
Trakya’da ve Rodos ile �stanköy ada-
lar�nda ya�ayan Türklerin durumu
içler ac�s�. Hala Lozan’dan kaynakla-
nan haklar�n� bile do�ru dürüst kulla-
nam�yorlar. Kendi derneklerine veya
Gençlik merkezlerine Türkçe tabela
bile asam�yorlar. Türkçe konu�anlar
takip ediliyor. Kendi müftülerini bile
seçmelerine izin verilmiyor.

DEDEM B�R ARNAVUT
KAHRAMANIYDI

Dedem rahmetli Kosova’dan Türki-
ye’ye göç etmi� bir Arnavut kahrama-
n�yd�. Eski Yugoslavya’da komünist
T�TO’ya kar�� mücadele veren Balist
denilen bir grubun üyesiydi. S�k� bir
Müslüman’d�. Korku nedir bilmezdi.
Arnavut idi ama nesiniz diye soruldu-
�unda Müslüman oldu�unu belirtmek
için “Elhamdülillah Türk’üz” derdi.

Zira Türklük, Balkanlarda Müslü-
manl�k demekti. Yugoslavya’da da�-
larda birlikte sava�t��� pek çok
arkada�� Amerika’ya ya da �talya’ya
gitmi�ti. Ama o, Müslüman diye Tür-
kiye’yi tercih etmi� ve �zmir’e göç et-
mi�ti. Bu yüzden baz� arkada�lar�n�n
kendisine dar�ld���n� söylerdi. Adnan
Menderes’i çok severdi. Kosova’da
ya�ad��� yer olan Drenisa’ya ba�l�
Petre�tisa köyünde onun için küçük
bir kahramanl�k an�t� yapm��lar. Allah
rahmet eylesin. Yukar�da samimi ve
candan bir te�ekkürüm var dedim ya,
rahmetli dedemin hat�ras�na önce
Say�n Cumhurba�kan�m�za ve Milli
E�itim Bakanl���m�za te�ekkür etmek
istiyorum. Dedem iyi ki Türkiye’ye
gelmi�. �yi ki Türkiye Cumhuriyeti
vatanda�� olmu�uz. Bu mübarek ülke-
nin vatanda�� olmaktan onur ve gurur
duyuyorum. Bu ülkede dünyan�n hiç-
bir yerinde olmayan demokrasiyi var
eden, Türk’ü, Kürdü, Laz’� Arna-
vut’u, Bo�nak’� adil, e�it ve karde�çe
birlikte ya�atan önce yüce Allah’�ma
�ükrediyorum, buna vesile olan devlet
büyüklerimize de te�ekkür ediyorum.
Bu te�ekkür de dedemin bana miras
b�rakt��� vicdani borcu da vard�r. Bir
zamanlar bu ülkede konu�ulmas�
yasak olan, korkulan, rencide edilen,
Arnavutça, Bo�nakça, Kürtçe, Lazca,
art�k çok �ükür bu ülkenin okullar�nda
resmen okutuluyor. Bunun ne kadar
önemli oldu�unu biz çok biliriz. Bu
yüzden buna vesile olan Milli E�itim
Bakan�m�z Say�n �smet Y�lmaz ve
gerçekten büyük emekleri geçen
Bakan yard�mc�m�z Say�n Orhan Er-
dem’e kendi ad�ma ve rahmetli
dedem ad�na te�ekkür ediyorum. Bi-
lindi�i gibi Türkiye’de ya�ayan diller
ve lehçeleri gelecek ku�aklara aktara-
bilmek amac�yla ortaokul ö�rencile-
rine yönelik seçmeli ‘ya�ayan diller
ve lehçeler’ dersi kapsam�nda Kürtçe-
nin d���nda Arnavutça ve Bo�nakça-
n�n da okutulmas� için 21 Ekim
2016’da i� birli�i protokolü imzalan-
m��t�. Bu kapsamda, ortaokul 5, 6, 7
ve 8’inci s�n�flar için Arnavutça ve
Bo�nakça müfredat�, Talim ve Ter-
biye Kurulu Ba�kanl���’n�n onay�yla
2017-2018 e�itim ö�retim y�l�ndan
itibaren ortaokullarda seçmeli olarak
uygulanmak üzere kabul edildi. Ya�a-
yan diller ve lehçeler dersi kapsa-
m�nda Arnavutça ve Bo�nakça ders
kitaplar� ve ö�retim materyallerinin
haz�rl�k çal��malar�na yönelik MEB
ile Trakya Üniversitesi Rektörlü�ü
aras�nda hibe sözle�mesi imzaland�.
Trakya Üniversitesi Rektörlü�ü bün-
yesinde olu�turulan komisyon taraf�n-
dan haz�rlanan Arnavutça ders
kitaplar� ve ö�retim materyalleri ta-
mamland� ve Bakanl���n onay�ndan
geçti ve kitaplar ö�rencilere da��t�ld�.
Geçen y�l �stanbul Bayrampa�a’da
Bakan yard�mc�m�z Say�n Orhan
Erdem ve Bosna-Hersek Milli E�itim
Bakan� Elvira Dilberoviç’in kat�ld���
törende Bo�nakça ilk ders verilmi�ti.
Bu törene ben de e�imle birlikte kat�l-
m��t�m. Say�n Bakan yard�mc�m�zdan
rica ettik, Arnavutça da bu kapsamda
olsun ve Arnavutlar�n en çok ya�ad���
yerlerden biri olan benimde �ehrim
güzel �zmir’de böyle bir etkinlik dü-
zenlensin. Ard�ndan konu Say�n Ba-
kan�m�za aktar�ld�. Bakan�m�z Say�n
�smet Y�lmaz Bey bizleri k�rmad�.
Böylece bugüne geldik. K�smetse
yar�n 17 Nisan Sal� günü Kemalpa�a
ilçemizin Bo�nak köyü Halilbeyli’de
Bakan�m�z Say�n �smet Y�lmaz,
Bakan yard�mc�m�z Say�n Orhan
Erdem ve Arnavutluk Milli e�itim
Bakan� Say�n Lindita Nikolla han�m-
efendinin kat�l�mlar� ile güzel bir et-
kinlik ile ilk Arnavutça ders verilecek.
Bu etkinli�e Kosova Milli e�itim Ba-
kan� da davet edilmi�ti ama onlar ge-
lemediler. Yar�nki etkinlikte
Kemalpa�a Belediye Ba�kan�m�z
Say�n Arif U�urlu da misafirlere bir
yemek verecek. Kendisine de çok te-
�ekkür ediyoruz. Arnavutça ve Bo�-
nakça hay�rl� olsun.

Rifat SA�T

TÜRK�YE’DE 
ARNAVUTÇA VE

BO�NAKÇA 
Ö�RET�LMES� 

NE DEMEK 
B�L�YOR MUSUNUZ?

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBUİSİM SORUNUNDA
BİR ADIM ÖTESİ

Arnavutça dersler �zmir’de start veriyor

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova’da 2008 yılından bu yana
hukukun üstünlüğünün güçlen-
mesi için “frenleri” eline alan

Avrupa Birliği Misyonu’nun (EULEX)
14 Haziran gününde resmen 10 yıllık
görev süresini tamamlaması bekleni-
yor. Misyon Ofisinden yapılan açıkla-
mada, görev süresinin
tamamlanmasına kadar EULEX misyo-
nunun genel yöneliminin görevlerin

ilerici dönüşümü ve sorumlulukların
denetlenmesi olacağı belirtildi. www.ti-
mebalkan.com’un
www.kosovahaber.net’e dayanarak
verdiği haberde EULEX’e göre, Hazi-
ran ayından sonra EULEX görevinin
geleceği konusunda AB üye ülkeleri
karar alacak ve bu yerli otoritelerle sıkı
işbirliğinde olacaktır. Diğer yandan
Adalet Bakanı Abelard Tahiri, adalet
sisteminin EULEX’in icra misyonuna
gerek duyulmadan yasalarla uyumlu
şekilde işini yapması için kapasitesi ol-
duğunu ifade etti.

EULEX Kosova’dan gitmeye haz�r

Denizay Büyükdağ’ın kitabı DAVANI SEZ
“İnsan; amaçsız, hissiz ve ruhsuz olmaz”
İzmir Bassaray matbaasında basılan bu eseri okumanızı öneririz
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Yunanistan Dışişleri Bakanı
Nikolaos Kotzias, Balkan
ülkeleri gezisi kapsa-

mında Kosova'yı ziyaret etti.
Kotzias, başkent Priştine'de Ko-
sova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi ve Dışişleri Bakanı Behgjet
Pacolli ile ikili görüşmeler yaptı.
1,5 saat gecikmeyle başlayan gö-
rüşmelerin ardından yapılması
planlanan basın toplantısı iptal
edildi. Kosova Dışişleri Bakanı
Behgjet Pacolli ile el sıkışırken
medya mensuplarına poz veren
Yunan Bakan Kotzias'a basın
toplantısının neden iptal edildiği
soruldu. Kotzias, görüşme masa-
sında çok sayıda önemli konuyu
ele alacaklarını, basın toplantısı
için zamanın yetersiz olduğunu
kaydetti. www.haberler.com’a
göre; Kosova Cumhurbaşkanlığı
ve Dışişleri Bakanlığı tarafından
yapılan yazılı açıklamalarda, Yu-
nanistan'dan Kosova'yı uluslar-

arası sahnede desteklemesi ve
Kosova'nın UNESCO, INTER-
POL gibi uluslararası örgütlere
üyeliğine katkı sağlaması bek-
lentisi içinde oldukları belirtildi.
Kosova tarafı, Yunan iş adamla-
rının Kosova'da yatırım yapma-
ları ve Yunan ürünlerinin
Kosova tezgahlarında yer alma-
sını arzuladıklarını da kaydetti.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Thaçi ile
Dışişleri Bakanı Pacolli, AB
üyesi Yunanistan'dan Koso-
va'nın Avrupa Birliği (AB) ile en-
tegrasyon sürecini ve Kosova'ya
yönelik vize muafiyetini destek-
lemesini talep etti. Kosova lider-
lerini Atina'ya davet eden
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kot-
zias'ın, Kosova'nın bölgeye ait
olduğunu, dolayısıyla Kosova'ya
yardım edeceklerini belirttiği öğ-
renildi. Kotzias, iki ülke ara-
sında ekonomik işbirliğinin
geliştirilmesi için daha sık bir
araya gelinmesini de önerdiği
belirtildi.

MOSTAR - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kosova’da
son gelişmelerden sonra uyarıda bulundu. Bori-
sov, tüm Balkan ülkeleri liderlerine sorumlu-

lukla üstlenmelerine ve barışı korumalarına çağrı
yaptı. Mostar’da konuşan Borisov, “Vuçiç, olağan-
üstü çaba sarfediyor. Sırbistan’ı tanıyorum, ne kadar
zor olduğunu ve barış için ne kadar yatırım yap-
makta olduğunu biliyorum” dedi. Borisov, Kosovalı
meslektaşlarımızın da aynı çaba ile devam edecekle-
rini ümit ettiğini, çatışmaların herkes için tedirgin
edici olduğunu, çünkü yaraların hala sarılmadığını
ifade etti. www.timebalkan.com’a göre: Balkanlarda

çatışma ihtimalinin olduğuna işaret eden Borisov; ka-
ramsar olmak istemediğini, dolaysıyla neticelerin ağır
olacağı nedeniyle Müslüman, Hırvat ve Balkanlarda
herkesi sorumlu davranmaya çağırdı. PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Anayasa Günü ve Kosova Ana-
yasası’nın 10’uncu yıldönümü vesilesiyle Anayasayı tasarlanması ve
hazırlanmasına katkı sağlayanlar arasında yer alan Kosova Demokra-

tik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kamu Bakanı Mahir Yağcılar’a, “Bağımsızlı-
ğın 10. Yıldönümü Cumhurbaşkanlığı” nişanı verdi. www.timebalkan.com’a
göre; nişanlar, Anayasa Günü münasebetiyle Kosova Adalet Bakanlığı tara-
fından düzenlenen resepsiyonda verildi. Nişanlar, Anayasasının hazırlanma-
sını katkı sağlayan Prof. Dr. Arsim Bajrami, Prof. Dr. Gjylieta Mushkolaj, Prof.
Dr. Hajredin Kuçi, Prof. Dr. Eqrem Kryeziu, Ylber Hysa,  Iljaz Ramajli, Prof.
Dr. Kadri Kryeziu, Nekibe Kelmendi (ölüm sonrası) ve Ramë Manaj’a verdi.

Yunanistan D��i�leri Bakan� Nikolaos Kotzias, Kosova’daki resmi temaslar� kapsam�nda 
Kosova Cumhurba�kan� Hashim Thaçi ve D��i�leri Bakan� Behgjet Pacolli ile ayr� ayr� görü�tü

Yunan Dışişleri Bakanı 
Kotzias'ın Kosova temasları

Borisov’dan ‘Bar�� Korunmal�’ uyar�s� Thaçi’den Kosoval� Türk milletvekiline
Cumhurba�kanl��� ni�an�
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Kosova’daki MİT operasyonu
FETÖ’CÜLERİ TİTRETTİ

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Başbakan Binali Yıldı-
rım, Mart ayı so-
nunda

gerçekleştirdiği Bosna
Hersek temasları sırasında
Bosnalı yetkililerden
FETÖ terör örgütüne karşı
adım atılmasını bizzat
talep etmişti. Kosova’da
gerçekleşen FETÖ operas-
yonunun ardından bölge
basını, Türkiye’nin baskı-
sıyla Bosna Hersek’te de
bir “FETÖ’cü avı”nın baş-
layabileceğine işaret etti.
Bosna Hersek Güvenlik
Bakanı Dragan Mektiç de
FETÖ mensuplarının tes-
lim edilmesi konusunda
Türkiye’den ülkelerine
gelen talep sayısında artış
olduğunu ve Bosna Her-
sek güvenlik birimlerinin
bu hususta çalışma yürüt-
tükleri ve operasyonların
devam ediyor oluşu nede-
niyle bu hususta detay ve-

remeyeceğini ifade etmişti.
Bosna Hersekli Dnevni
Avaz Gazetesi ise ismi be-
lirtilmeyen kaynaklara da-
yandırdığı haberinde
Bosna Hersek genelinde
aralarında iş adamları ve
bazı eğitim kuruluşlarının
yöneticileri de bulunan
FETÖ mensuplarının bazı-
larının sınır dışı edilerek
Türkiye’ye teslim edildi-
ğini, kalanların ise bura-
daki şirketlerini toplu bir
şekilde elden çıkardıkla-
rını yazdı. Gazete, söz ko-
nusu iş adamlarına ait
firmaların son birkaç ay
içerisinde tamamının isim-
lerinin ve sahiplerinin de-
ğiştiğine dikkat çekti.
www.timebalkan.com’a
göre: 15 Temmuz
2016’daki darbe girişimi
sonrasında büyük prestij
kaybı yaşayan FETÖ’nün
Bosna Hersek’teki uzantısı
Bosna Sema Eğitim Ku-
rumları, ABD merkezli
“Global Education” adlı

kuruma devredilmişti.
Okul bir süre önce tekrar
el değiştirerek bu kez de
İngiltere merkezli “Rich-
mond Park Education”
adlı kurumun idaresine
geçti.
Bosna Hersek merkezli
Stav dergisinin adli kayıt-
lara dayandırdığı haberine
göre eğitim kurumlarının
yeni müdürü olarak ata-
nan Mehmet Kolukısa, Da-
nimarka’daki FETÖ
bağlantılı Özel Hay Ko-
leji’nin eski müdürü. Aynı
zamanda kurumun temsil-
cisi olarak kayıtlara geçen
Fatih Cingöz’ün de Er-
bil’deki FETÖ bağlantılı
Feza eğitim kurumlarının
idarecisi olarak görev yap-
mış olması, FETÖ’nün
Bosna Hersek’teki Amiral
Gemisi konumundaki
Bosna Sema Eğitim Ku-
rumları’nın bir kez daha
göz boyama amaçlı bir
operasyona maruz kaldığı
şeklinde yorumlandı.

Bosna Hersek’teki FETÖ kadrolar�n�
operasyon korkusu sard�. FETÖ terör
örgütünün Bosna Hersek’teki lider

kadrosunun bir süre önce Kosova’da
gerçekle�tirilen operasyonun bir ben-
zerinin de Bosna Hersek’te tekrarla-
nabilece�i endi�esi ya�ad��� ö�renildi

Prof. Dr. Ata ATUN

RUM L�DER�N
T�MSAH 

GÖZYA�LARI

Rum Yönetimi eski ba�kanla-
r�ndan Yorgos Vasiliu’nun
otobiyografisinin ikinci cil-

dini yay�nlamas� nedeniyle Politis
gazetesinde yay�nlanan özel söyle-
�isi tam bir aldatmaca. Özellikle de
Ghali Fikirler dizisinin kabulü ve
üzerinde mutabakata var�lmas� ko-
nusundaki sözleri tam bir softa ya-
n�ltmas� içeri�inde. Rum eski lider
Vasiliu’nun, ba�kanl��� döneminde
Kurucu Cumhurba�kan� Rauf Denk-
ta� ile New York’ta yapt�klar� son
müzakerelerde “Denkta� ya Ghali
Fikirleri'ni kabul edecek veya Ma-
ra�’�n iadesi de dahil yapt�r�m uygu-
lanacak” denilen me�hur 789 say�l�
karar�n ç�kt���n� ancak ard�ndan
Rum ba�kanl�k seçimlerini kaybet-
ti�i için bu hareketlili�in sonland�-
��n� söylemesi tam bir hikaye. Belli
ki kendini aklamaya çal��m�� Vasi-
liu.

���N GERÇE��

��in gerçe�i Vasiliu’nun anlatt���
gibi de�il. Dönemin BM Genel Se-
kreteri Butros Butros Ghali, ad� ile
bilinen Gali Fikirler Dizisini masaya
koydu�u ve tart��maya açt��� vakit,
dönemin Rum lideri Yorgo Vasiliu
hemen bir kahraman gibi ortaya at�l-
m��,  100 maddelik olan Fikirler Di-
zisinin tümünü kabul etti�ini,
konuyu görü�mek üzere K�br�s’a
gidip geldikten sonra alt�na derhal
imzas�n� atabilece�ini aç�klarken,
Kurucu Cumhurba�kan�m�z Rauf R.
Denkta�, 100 maddelik Gali Fikirler
Dizisi’nin 92 maddesini tart��mas�z
kabul etti�ini, geriye kalan 8 mad-
deyi ise tart��abilece�ini aç�klam��t�.
Bar�� Kahraman� Yorgo Vasiliu, er-
tesi gün uçakla K�br�s’a dönmü� ve
Rum Ulusal Konseyi’ni toplayarak
konuyu açm�� ve Fikirler Dizisinin
kendilerinin çok lehine oldu�unu be-
lirterek onaylanmas�n� talep etmi�ti.
Dönemim Ulusal Konsey Ruhani
Ba�kan� Ba�piskopos Ici Hrisosto-
mos’tan azar i�itince ve K�br�sl�
Türkleri adan�n yönetimine ortak et-
mekle “Vatan Hanini” olarak ilan
edilece�i kendisine belirtilip, Gali
Fikirler Dizisi tümüyle Ulusal Kon-
sey taraf�ndan reddedilince, kuyru-
�unu bacaklar�n�n aras�na sokmu�,
alt�na imzam� atar�m dedi�i Ghali
Fikirler Dizisini imzalamaya mecbur
kalmamak için New York’a dönme-
mi�ti bile. Ben kendisine kaç kere
“New York’ta bir bar�� kahraman
gibi ilk ba�ta ‘Ghali Fikirler dizisi-
nin alt�na imzam� atar�m’ dedikten
sonra neden cayd���n� ve New
York’a dönmedi�ini” sormu�sam,
her seferinde “Ben hepsini kabul
ettim ama Rauf bey kabul etmedi, bu
nedenle New York’a geri dönme-
dim” gibi softa �a��rtmas� yan�tlar
vermi�ti, sanki bir gerçek nedenini
bilmiyormu�uz gibi. 
Rum lider kim olursa olsun, kim se-
çilirse seçilsin, Rum Ortodoks Kili-
sesi taraf�ndan “Aforoz” edilmemek
ve “Vatan Haini” olarak Helen tari-
hine geçmemek için asla K�br�sl�
Türkleri adan�n yönetimine ortak
edecek ve K�br�sl� Türklere adan�n
belli bir bölgesinin mutlak yönetimi
olaca�� bir anla�maya imzas�n� ata-
maz. Zaten, özellikle de Ortodoks
Rumlar�n dini inan��lar�na göre Ki-
lise taraf�ndan aforoz edilmek
demek, öldükten sonra cenaze duas�-
n�n yap�lmamas� ve Cennete kabul
edilmemesi oldu�undan hiçbir Orto-
doks Rum kilise taraf�ndan aforoz
edilmeyi göze alamad��� gibi as�rlar
boyunca Helen tarihinde ad�n�n
“Vatan Haini” olarak yer almas�n�
ve kendisi ile birlikte ailesinin de la-
netle an�lmas�n� istemez. Örne�i de
Rumlar�n III. Cumhurba�kan� Yorgo
Vasiliu. �� adam� olan ve adadaki so-
runa adan�n yönetimine Türklerin de
ortak olaca�� bir çözüm bulunursa,
her iki halk�n neleri kazanaca��n�
çok iyi bilmesine ra�men, Gali Fi-
kirler Dizisini kabul etmeyi ve alt�na
imza atmay� göze alamad�… Söyle-
�ide söylediklerinin tümü timsah göz
ya�� ve pembe bir hikaye. 
Do�rusu yukar�da…

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-
Yves Le Drian, “Fransa, Sır-
bistan’ın Avrupa Birliği

(AB) üyeliğini destekliyor. Siz,
Fransa’nın desteğiyle bu yolda
ilerleyeceksiniz.” dedi. Le Drian,
Sırbistan’ın başkenti Belg-
rad’daki temasları kapsamında
Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vucic ile bir araya geldi. Kosova
meselesine değinen Le Drian,
Fransa’nın, iki ülke arasındaki
ilişkilerin normalleştirilmesi
adına AB arabuluculuğunda im-
zalanan Brüksel Antlaşması’nı
desteklediğini ve söz konusu an-
tlaşmanın uzun vadeli barış sağ-
layacağını söyledi. Fransa’nın,
Sırbistan’ın Kosova Ofis Direk-
törü Marko Djuric’in, 26 Mart’ta
Kosova’nın Kuzey Mitrovica
şehrinde gözaltına alınmasına

çok üzüldüğünü belirten Le
Drian, Fransa’nın Kosova bü-
yükelçisinin olaya hemen müda-
hale ettiğini ifade etti. Le Drian,
Kosova ile Sırbistan arasındaki
ilişkinin asla donmuş ihtilaf şek-
linde olmaması gerektiğini vur-
guladı. Fransa ile Sırbistan’ın
terörle mücadele konusunda ba-
şarılı bir iş birliği yürüttüğüne
dikkati çeken Le Drian, iki ülke
arasındaki dostluğun “silaha da-
yanan bir dostluk” olduğunu
söyledi. Le Drian, Fransa Cum-
hurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron’un yıl içerisinde Sırbistan’ı
ziyaret edebileceğini sözlerine
ekledi. www.timebalkan.com’a
göre; Sırbistan Cumhurbaşkanı
Vucic de Le Drian’ın, Suriye’de
olup bitenlerin dünyada yarat-
tığı krize rağmen Sırbistan’ı zi-
yaret etmesinin, Sırbistan
vatandaşlarını onurlandırdığını
dile getirdi.

Fransa, S�rbistan’�n 
AB üyeli�ini destekliyor

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan’da nüfus
yaşlanmaya devam
ediyor. 65 yaş ve üzeri

kişilerin sayısı 1 481 908’dir
veya onlar ülke nüfusunun
yüzde 21,0’ını oluşturuyor.
28 AB ülkesinde 65 ve daha
yukarı yaştaki nüfusun nispi
payı yüzde 19,4’tür. Bu yaş-
taki nüfusta en yüksek paya
yüzde 22,3 ile İtalya sahiptir.
Onu Yunanistan (yüzde21,5)
ve Almanya (yüzde 21,2) izli-
yor. Toplamda Bulgaristan
dahi altı ülkede, yetişkin nü-
fusun payı yüzde 20, 0’ın
üzerindedir. Bulgaristan’da
15 yaşın altındaki çocuklar 1
004 376 veya toplam nüfusun
yüzde14,3’üdür. Çocukların
çoğu, il nüfusunun yüzde
18,4’ini oluşturan Sliven (İs-
limye) ve il nüfusunun
yüzde 15,5’ini oluşturan Bur-

gaz ilindedir. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine
göre: toplam 15 ilde bu pay
ülke toplamının altındadır,
en düşük seviyede ise yüzde
11,5’er olmak üzere Smolyan
(Paşmaklı) ve Gabrovo ille-
rindedir. 2017 yılı başı itiba-
riyle en genç nüfusun, AB
nüfusu içindeki payı yüzde
15,6’dır. Bu pay, Almanya
(yüzde13,4) ve İtalya’da
(yüzde 13,5) en düşük, İr-
landa (yüzde 21.1) ve
Fransa’da (yüzde 18.3) ise en
yüksektir. Bulgaristan vatan-
daşlarının ortalama yaşı art-
makta olup, 2001 yılında 40,4
yıldan 2005 yılında 41,2 yıla
yükseldi ve 2017 sonunda
43,6 yıla çıktı. Nüfus yaş-
lanma süreci, hem köylerde,
hem de kasabalarda yaşan-
maktadır; kasabalarda nüfu-
sun ortalama yaşı 42,6 yıl ve
köylerde 46,3 yıldır. 31.12.
2017 tarihi itibariyle çalışma
çağındaki nüfus 4 248 000

kişi veya ülke nüfusunun
yüzde 60, 3’ünü oluşturmak-
tadır. Şehirlerde 5 181 755 kişi
veya nüfusun yüzde 73,5’i ve
köylerde 1 868 279 kişi veya
nüfusun yüzde 26,5’i bulun-
maktadır. 2017 sonunda, Bul-
garistan’daki yerleşim
yerleri, 257 kasaba ve 4 999
köy olmak üzere 5 256’dır.
Nüfusu olmayan yerleşim
sayısı 162’dir. Onlar en çok
sayıda Gabrovo, Veliko Tır-
novo ve Kırcaali illerinde bu-
lunuyor. Ülkede 100 bin
kişiden fazla nüfusu olan şe-
hirler altıdır. Ülke nüfusunun
yüzde 34,1’i bu şehirlerde ya-
şıyor. Doğum oranı, Sliven,
Sofya, Stara Zagora ve Filibe
illerinde en yüksektir. 2017
yılında 64 bin 959 bebek dün-
yaya geldi. Onların 63 955’i
(yüzde 99,4) canlı doğdu. Bir
önceki yıla göre, canlı doğan
bebek sayısı 1,029 bebek veya
yüzde 1,6 azalmıştır.

Kom�u’nun nüfusu 2017 y�l�nda
yakla��k 50 bin ki�i azald�

BURSA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı
Prof. Ivo Josipovic, Türkiye olma-
dan AB'nin eksik kaldığını söy-

ledi. Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı
Prof. Ivo Josipovic, Hırvatistan'ın AB ile
görüşmelere Türkiye ile aynı zamanda
başladığını hatırlatarak, şu anda AB'nin

üyesi olmaktan yaşadıkları memnuniyeti
aktardı. www.haberler.com’a göre: Josipo-
vic, "AB aslında bir ekonomi projesi değil,
bir barış projesi olarak kuruldu. Bizim
için AB'ye üye olmak güvende olmak
demek. Kendini koruyabilen bir birlik
içinde olmak demek. Biz AB'nin genişle-
mesine de barış, güvenlik açısından bakı-
yoruz. Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova,
Türkiye olmadan AB eksik kalıyor" dedi.

Josipovic: 
Türkiye olmadan
AB eksik kal�yor"
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Memleketim
Makedon-
ya’n�n Kal-

kandelen kentinde
geçenlerde Türkiye
Cumhuriyeti Bayra��na
yap�lan çirkefli�i bir
türlü akl�mdan ç�kara-
m�yorum. Bir Türk ola-
rak Türkiye
Cumhuriyeti Bayra��na yap�lan
çirkin olay� tabi ki k�n�yorum,
ancak bence bu olay� yapan Bir-
le�ik Arnavut Hareket Eylemci-
lerine yak��t�ramad���m için
Arnavut ve Türklerin tarihe
damgas�n� vuran beraber dü�-
mana kar�� sava�t�klar�ndan da
söz etmeyi uygun buluyorum…
…. Çanakkale Sava�lar�na kat�-
lan,  Üsküp, Prizren, Pre�ova,
Pri�tina, Manast�r, ve daha bir-
çok Kosova ve Makedonya �e-
hirlerinin Türk ve Arnavutlar�n
�ehitliklerini de hat�rlatmak iste-
dim… Böyle çirkef bir olay s�ra-
s�nda-‘Arnavutluk Tetovas�’nda
(ki bu da bir hayal)  Eski Türk
�stilac�lar�n�n Kal�nt�lar�n� temiz-
ledi-‘ denmesi öncesinde geçmi�
tarihimize bir baksalar ve de gü-
zelce okuyup anlasalard� mut-
laka böyle bir davran��ta
bulunmaz ve bu kelimeleri asla
ve asla kullanmazlard�…
… Geçmi�i, Eski Yugoslav-
ya’daki ya�ant�m�z� hat�rlat-
makta fayda var bence… 1941
Kurtulu� Sava��na Yugoslav-
ya’n�n her bölgesinden kat�lanlar
olmu�tur. Dört y�l süren bu sa-
va�ta hep birlikte, tüm Halklar
tabi ki burada Arnavut ve Türk-
lerin de kat�l�m� tarihe damgas�n�
vurmaktad�r.  Dört y�ll�k bir sa-
va�tan sonra, özgürlü�e kavu�-
may� ba�arm��t�r.
Yugoslavya’da ya�ayan Ulus ve
Halklar�n ba�ta birlikteli�i sonra-
lar� da e�itli�i hakk�ndaki faali-
yetler tüm Dünya’da g�pta edilir
bir ba�ar�yd�… Bizler, oralarda
ya�ayanlar, dünyan�n hiçbir ül-
kesinde Halklar�n olmad��� e�it-
li�i her konuda ya��yorduk.
Örne�in Makedonya Cumhuri-
yeti’nde 1944 y�l�ndan itibaren
e�itimdeki e�itlik, ayn� y�ldan
bas�ndaki e�itlik, insan haklar�
konusundaki e�itlik, sanattaki
e�itlik ve daha birçok konudaki
e�it haklar�m�z Dünya’da örnek
olarak an�l�rd�…

GIPTA ED�L�R 
YA�ANTI

…Böyle g�pta edilir bir ya�ant�
içinde bulundu�umuzda yanl��-
l�klar, e�itsizlikler yok muydu,
tabi ki vard�, ancak böyle baz�
ortamlarda, alanlarda, beliren
e�itsizli�i anla�arak ortak giri-
�imlerimizle çözebilirdik…
Ancak emperyalistler beliren
baz� zay�fl�klar�, bo�luklar� ve
bunlardan memnun kalmayan-
lar� kullanarak Dünya’da her �e-
yiyle g�pta edilecek bir ülkeyi
bölmek için çe�itli giri�imlerde
bulundular… �lk ba�ta güçlü or-
dumuzu zay�flatmay� ba�ard�-
lar… Ve güzelim ülkemizi
günümüzün durumuna getirdi-
ler. Ne oldu alt� Cumhuriyet, iki
Özerk bölge bölünerek günümüz
durumuna getirildi… Böyle bö-
lünmü� bir ülkenin Cumhuriyet-
leri günümüzde ya�ant�lar�ndan
memnun mu acaba? Sorusu da
vaziyetlere bak�ld���nda kendili-
�inden ortaya ç�k�yor… Slo-
venya bugün Avrupa Birli�inde,
ancak durumundan memnun
de�il, ara�t�rmalara göre Avrupa
Birli�inden ç�kmay� planla-
makta. H�rvatistan’a gelince Av-
rupa Birli�ine girdi girecek bir
durumda, ancak dü�ünceme
göre amaçlar�na ula�amayaca��
dü�üncesi de apaç�k. S�rbistan,
Bosna –Hersek Cumhuriyetle-
rine gelince ekonomi durumlar�
içler ac�s�… Gelelim Kosova
Cumhuriyeti’ne, istedikleri
Cumhuriyet kurmakt�, istekleri
gerçekle�ti, ancak Dünya’da Ko-
sova Cumhuriyetini Türkiye
Cumhuriyeti d���nda tan�yan da
olmad�, bu da bir gerçek…

YILLARDIR 
G�DEMED�M

Kosova’dan söz ederken belirt-
mek istedi�im, bir gerçek var,
Ben Prizren do�umluyum, ço-
cuklu�umun yaz aylar�n� Priz-
ren’de geçirirdim. Çok
özlüyorum, Mara�’� Drim’i,
Santral’� �ad�rvan�, kalesini
ancak y�llar y�l� oralara gideme-
dim. Bunu da gelecek yaz�lar�m-
dan birinde anlatmaya
çal��aca��m… Gelelim Memle-
ketim Makedonya’ya. Günü-
müzde Makedonlar, Türkler,
Arnavutlar bir arada ya��yor.
Aralar�nda ne kadar  birbirlerine
destek olduklar� da ya�ant�lar�n-
dan belli?!… Bir zamanlar Ma-

kedonya’da, 1944 y�l�ndan 2004
y�l�na kadar bas�n�n öncüllü�ünü
ta��yan –Nova Makedonya-, -
Birlik-, -Flaka  e Vlazerimit- ga-
zeteleri günümüzde yay�nlan�yor
mu? Hay�r. Hiçbiri günümüzde
medyada yoklar. Yerlerini yeni
gazete ve dergiler alabildi mi?
Üzülerek hay�r diyorum… ürk
dilinde yay�nlanan, internet ga-
zeteleri,-Time Balkan- ‘Köprü’
Sanat ve edebiyat ve,  ‘Karde-
len’ çocuk dergileri var.  And�-
��m bu gazete ve dergiler
gençlerin çabas�yla gün yüzüne
ç�kmalar� da bir gerçektir. Böyle
gazete ve dergilere kendilerini
adam�� genç yazar, gazeteci ve
�airlerin güçlüklerini soran oldu
mu? Sanm�yorum. Kendi ya-
��nda kendileri kavruluyor…
1944 y�l�ndan bu yana Ana di-
linde e�itimin günümüzdeki du-
rumu pek de ah�m �ah�m
görünmüyor. –Tefeyyüz-  �lk-
okulunun ba�ar�lar�n� takip edi-
yoruz, nas�l da güzel i�ler yapma
çabas�nda, ancak tahminimdir
ki, beliren sorunlar� da yenmekte
zorlan�yorlar.  Lise, Yüksek e�i-
tim tümünde kendine göre zor-
luklar�n iç içe oldu�u da bir
gerçek…  E�itimde beliren so-
runlarla atba�� giden okul ve
okullardaki e�itmenleri ba�ar�-
lar� için gerçekten de kutlamak
gerekir. Sanata gelince, Üsküp
Türk Tiyatrosu var olan sahnesi-
nin al�nd���nda, günümüze kadar
kendi sahnesine kavu�amad� ne
yaz�k ki! 195o y�l�ndan bu yana
ba�ar�l� faaliyetleriyle atba��
giden bir Tiyatro Sahnesi dü�ü-
nün ki günümüzde sahnesiz,
di�er tiyatro sahnelerinde oyun-
lar�n� sergiliyor. Yine de ba�ar�-
lar� geride kalm�yor, böyle
faaliyetteki Tiyatro ekibini de
kutlamak bize dü�er… Eski Yu-
goslavya’n�n bölünmesinden
sonra Cumhuriyetlerin hepsi de
günümüzde ba�ta ekonomi zor-
luklarla atba�� giderken, birileri
kalk�p da yeniden Cumhuriyet
bölünmelerine sevdalanm��lar…
Derken Çanakkale �ehitliklerin-
den  söz etmeyi de uygun gör-
düm. Yaz�m�n ba��nda dedi�im
gibi Çanakkale �ehitliklerini
görmeyenlere, özellikle –‘Eski
Türk �stilac�lar�n�n Kal�nt�lar�n�
Temizledik- diyenlere, sözünü
etti�im �ehitlikleri ziyaret etme-
lerini tavsiyemdir…

Çanakkale �ehitlikleri’ndeki,
mezar ta�lar�n� gördüklerinde
umar�m böylesi dü�üncelerinden
kendilerinden utan�r ve bir daha
da bu tür giri�imlerde bulunma-
yacaklar�na eminim… Eski Yu-
goslavya’y� bölenler, yine de
orada ya�an�lan özgürlüklerden
ho�lanmayarak, baz� kendi bil-
mezleri kullanarak dü�manl�klar�
yayma pe�indeler. Günümüz
gençleri bence böyle provokas-
yonlara gelmeyip kendi özgür-
lüklerine sahip ç�kacaklar�na
eminim. Zaten günümüzde Tür-
kiye Cumhuriyeti, ekonomiden
ba�layarak, e�itime kadar mem-
leketim Makedonya’ya yard�m
elini uzatm��, daha güzel yar�n-
lar için de�erli çal��malar� yap-
maktad�r. ..Yard�m derken
belirteyim ki, Milletler aras�nda
hiç ama hiç ay�r�m yapmadan
her yöreye, her ki�iye e�itçe ya-
p�l�yordur… Böyle yap�lan yar-
d�mlardan hiç dü�ünmeden,
kendini emperyalist güçlerine
teslim edip Memleketim Make-
donya’n�n bölünmesine alet
olmak, yak���r m� acaba? Yedi-
�in ekme�ine küfran etmektir,
bu tür davran��lar… Yaz�m�n
sonunda �unu belirtmek isterdim
ki, Kalkandelen’de beliren bu
çirkin olay� oralarda ikamet
edenlerden seviyeli protestoyu
beklerdim. Ancak, günümüze
kadar böyle bir tepkinin yap�ld�-
��na ili�kin yaz�y� göremedik…
Güzelim, ya�ant�m�za böyle çir-
kin olaylar� ne olur katmay�n�z.
Yeni yeti�en nesillere beraberlik,
ho�görü ve ba�ar�l� çal��malarla
örnek olmaya çaba harcay�n.
�nanc�m, birlik ve beraberlik ya-
�ant�lar�n� hiçbir gücün yeneme-
yece�i de apaç�kt�r. Ortak
faaliyetler, beraberlikler tüm gü-
zelliklerin aynas�d�r. Örnek bir
ülke olmay� ba�armak zaten
Memleketim Makedonya’da ya-
�ayan tüm Milletlerin elindedir.
Bunu ba�armak tabi ki oralarda
ya�ayan tüm Milletlere kalm��
bir görevdir…

Saadet NEB�

BÖLÜCÜLÜK 
VE 

SONUÇLARI

FULYA OMAÇ - SAKIZ

Yunanistan’ın Sakız Ada-
sı’nda dünyada tek olma
özelliğine sahip ve yaklaşık

130 yıldır geleneksel olarak ger-
çekleştirilen ‘Ruketopolemos /
Roket (Havai fişek) Savaşları’nı
izlemek için üç gün içinde yakla-
şık 2 bin Türk turist Sakız adasına
geçti. Her özel gün kutlamala-
rında olduğu gibi hafta sonu yine
her iki kıyının gümrüğünde uzun
kuyruklar oluştu. Hz. İsa’nın çar-
mıha gerilmesinden sonra yeni-
den dirilişini simgeleyen ve
Hıristiyan dünyasının en büyük
bayramı olarak kabul edilen Pas-
kalya Bayramı etkinliklerini il-
giyle izleyen Türkler, ada
merkezi ve merkeze yakın civar-
daki tüm otelleri günler öncesin-
den doldurdu. Türklerin ilk
tercihleri yine Karşıyakalı Güher
ile eşi Theodore’un işlettiği Hotel
Kyma, uzun yıllar Türkiye’de ya-
şayan ve Türkçe dahil altı dil
bilen İngiliz Ronald James’in
Kambos bölgesindeki oteli Villa
Rossa ile Sakız Adası’nın bir ön-
ceki dönem belediye turizm so-
rumlusu Kostas Moundros’un
Point zincir otelleri oldu. Kiralık
araçlar ve restoranlar için de gün-
ler öncesinden rezervasyon ya-
pıldı. 

İKİ ETAPTA ATILAN RO-
KETLERİN ATIMI GECE

YARISI ÖNCESİ TA-
MAMLANDI

Hıristiyan aleminde İsa Peygam-
ber’in 40 gün işkence gördükten
sonra çarmıha gerilmesi ve ardın-
dan ruhunun göğe yükselerek di-
rilmesini sembolize eden
Paskalya etkinlikleri düzenlenen
törenle başladı. Vrondados kö-
yünde aralarında 400 metre me-
safe bulunan Aziz Markos ve
Panagia (Hz. Meryem) Erityani
kiliseleri arasında kökleri Os-
manlı hakimiyeti dönemine
kadar uzanan roket savaşları ise
iki yıl ara verilmesinin ardından
iki etap halinde atılan havai fişek-
lerin gökyüzünü zaman zaman
altın sarısına boyamasıyla gerçek-
leştirildi. Saat 21:30-22.30 arası 10
bin havai fişek atılmasının ardın-
dan yarım saat ara verilip, saat
23:00-24:00 arası da 10 bin havai
fişek daha gökyüzüne salındı.
Aziz Markos Kilisesi’nde Panagia
Erityani Kilisesi’ne göre daha çok
roket atıldığı gözlemlendi. Her iki
kilisenin çevresini barut kokusu

sararken, civar havai fişek artıkla-
rıyla doldu.

20 BİN HAVAİ FİŞEK
ATILDI

İki yıl önce roket savaşları sıra-
sında atılan havai fişeklerin kilise-
lere yakın bazı evlerde yangın
çıkmasına sebep olması, evlere
zarar vermesi ve yaralılar olması
üzerine bu yıl daha temkinli dav-
ranan ada yönetimi daha kap-
samlı güvenlik önlemleri aldı.
Vrondados Köyü’ndeki birçok
yol trafiğe kapatıldı. Herhangi bir
yangın çıkması olasılığına karşı
itfaiye araçları da kilit noktalarda
bekletildi. Belediye ekipleri roket-
lerin menzilinde bulunan bölge-
lerdeki binaların çevresini tel
örgülerle kapatarak koruma al-
tına aldı. Roketler Aziz Markos
ve Panagia Erityani kiliselerinin
cemaati olan ve oturdukları ma-
hallelere göre takımlara ayrılan,
çoğunluğu gençlerden oluşan ki-
şilerce hazırlandı. Takım isimleri-
nin basılı olduğu tişörtleri giyen
gençler gün boyunca roketlerin
fırlatılacağı rampaların yapımıyla
ilgilendi. Daha önceki yıllarda
yaklaşık 60-100 bin civarı roketin
atılmasına karşın bu yıl sadece 20
bin adet fişeğin atılmasına izin
verildi. Herhangi bir yaralanma
ve ciddi bir olay yaşanmazken
sadece iki evde yangın çıktı. İtfai-
yenin hemen müdahalesiyle de
kısa zamanda diğer evlere sıçra-
madan ve büyümeden söndü-
rüldü. Roket Savaşları’nı
izlemeye giden Türklerden bazı-
ları etkinliği ‘mükemmel bir gör-
sel şölen’ olarak adlandırırken,
bazıları ise atılan havai fişekleri

az bulduklarını ve daha önceki
yıllardaki heyecanı yaşayamadık-
larını dile getirdiler.  

KİLİSELERDE DİRİLİŞ
AYİNLERİ YAPILDI

Havanın kararmasının ardından
başlayan kilise ayinleri, Roket Sa-
vaşları’nın sona ermesiyle gece
yarısı kutlamalara dönüştü. Ku-
düs'ten uçakla özel olarak getiri-
len ve papazlar tarafından
karşılanıp her papazın kendi kili-
selerine götürdükleri
kutsal ateş ayinde inananların
mumlarını tutuşturdu. Ayinde
yakılan mumlarla dilekte bulu-
nulurken, İncil'den bölümler
okundu, dualar edildi, ilahiler
seslendirildi ve ayine katılanlar
birbiriyle bayramlaştı. Hristiyan
inancına göre Hz. İsa'nın çarmıha
gerilişinden sonraki ‘dirilişin’
kutlandığı geceyle birlikte, Şubat
ayındaki   Apokries
Karnavalı sonrası Kathara Def-

tera (Temiz Pazartesi) ile başlayan
40 günlük oruç tutma (et ve hay-
van ürünleri yememe perhizi)
dönemi de sona erdi. “Hristos
Anesti / İsa Dirildi” sözleriyle
birbirlerini kutlayan Ortodokslar,
gece yarısından sonra tavernalara
giderek, 40 günlük orucu sona er-
diren sakatat çorbası Magiritsa iç-
tiler.

PERHİZ SONRASI 
ET MENÜLÜ ZİYAFET

Paskalya etkinliklerinin son günü
ise aile bireyleri bir araya gelerek
kuzu, oğlak ve kokoreç çevirme
yaptılar, bayram için özel pas-
kalya çörekleri hazırladılar. Kır-
mızı boyalı Paskalya yumurtaları
haşlandı, danslar edip, şaraplar
içerek Paskalya bayramını kutla-
dılar. Ayrıca birbirlerine çikolata-
dan yapılmış paskalya tavşanı
hediye edip, evlerini de yumurta
şekilli paskalya mum ve süsle-
riyle süslediler.

Yunanistan’ın Sakız (Chios) adasında iki yıl aradan sonra
düzenlenen roket sava�larında 20 bin roket ate�lendi.

Ortodokslar geleneksel Paskalya kutlamalarını yaptılar,
Türk turistler ise keyifli bir hafta sonu geçirdiler

Sakız’da Roket Savaşı’nda
20 BİN ROKET ATEŞLENDİ
Sakız’da Roket Savaşı’nda
20 BİN ROKET ATEŞLENDİ
Sakız’da Roket Savaşı’nda
20 BİN ROKET ATEŞLENDİ

www.timebalkan.com
sitesinden alınmı�tır…
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�ar Da��’n�n tepeleri baha-
ra ald�rmadan karlarla
örtülü hâlâ, o tepeler

sanki beyaz bir takke takm��
gibi görünüyor uzaktan.
Bahar�n ilk günlerinde biz de
yirmi be�e yak�n bayanla k��tan
kalan bir günde �ar Da��na
ç�kal�m; Bir gece orada kal�r,
hâlâ karlarla örtülü olan o tepe-
de hem k��� ya�ar hem de baha-
ra haz�rl�k yapar�z dedik.
Eskiden ismi Türk Tepesi olan
bir tepeden seyretmek güzeldi
bu da�lar�. �nsan plan yapar,
haz�rl�k yapar, elinde bir listey-
le bir program� olur ona göre
yola koyulur. Bundan daha
do�al bir �ey yoktur. Ancak biz
kendi plan�m�z� de�il, kaderi-
mizin öngördü�ü program�
ya�ad�k. �ki minibüsle
Üsküp’ten yola koyulduk,
Kalkandelen’e vard���m�zda
son kez nelere ihtiyac�m�z
oldu�una bakt�k, son haz�rl�klar
da tamamland�ktan sonra �ar
Da�’�n�n eteklerinden yukar�ya
do�ru ç�kmaya ba�lad�k. Araba
yukar�ya do�ru ç�karken kulak-
lar�m�zda bir bask� hissediyo-
ruz. O k�vr�nt�l� yollardan
ç�karken �ehri izlemeye koyu-
luyoruz, gitgide küçülen �ehir
minyatür bir hal al�yor.

BÜYÜK TÜRK TEPES�

�ar Da�lar�’n�n yüzde 56’s�
Makedonya, yüzde 44’e yak�n
k�sm� da Kosova s�n�rlar� için-
de. Bu da� silsilesinde birçok
doruk noktas� var. En yüksek
yeri “Büyük Türk Tepesi” ola-
rak an�lan 2747 metrelik yük-
seklikteki tepedir. Bu tepenin
d���nda Küçük Türk Tepesi,
Bak�rdan Tepesi, Bistra Tepesi,
Lyuboten Tepesi, Baba
Hasanc�k Tepesi gibi iki bin
metre yükseklikte, bir k�sm�
Kosova bir k�sm� Makedonya
s�n�rlar� içinde kalan tepeler
var. Yüz büyük kaynak, 25’e
yak�n büyük akarsu, 39 da�
gölü de bulunmakta.
Prizren’nin Akdrin deresine
dökülen su ile Vardar nehrine
dökülen Vrutok kayna��ndan
ç�kan su da �ar Da�lar�ndan
gelir. Avrupa’n�n en bereketli
da� bölgelerinden biridir �ar
Da��. Makedonya Cumhuriyeti
a��rl�kl� olarak da�l�k bir böl-
gededir zaten, ülkenin yüzde
sekseni da�l�kt�r. Gostivar ve
Kalkandelen vadileri aras�nda
uzanan �ar Da��n�n güneyinde
Mavrova gölü bat�s�nda ise
Korab s�rada�lar� yer al�r.
Böyle bir bölgeden bahseder-
ken Türk �iirinde önemli bir
yeri olan Yahya Kemal
Beyatl�’n�n �iirini anmadan
olmaz tabi “Üsküp ki �ar
Da��’nda devam�yd� Bursa’n�n,
bir lale bahçesiydi dökülmü�
temiz kan�n”. Bir �ekilde �air
Üsküp’ü, Bursa’n�n devam�n-
dan ibaretmi� gibi gösterir, yani
Anadolu’nun s�n�rlar� ötesinde
kalan bir devam� gibi görür.
Ayn� �ekilde türkülerimizde de
ismi geçer bu da��n, “�ar
Da��’ndan kalkan kazlar al
topuklu beyaz k�zlar…” diye
ba�lar Vardar Ovas� türküsü.
Güneyindeki Mavrova gölü de
ayn� �ekilde türkülerimize
ilham olmu�tur, hem de çok
sevdi�im bir türküdür
“Mavrova’dan ald�m sümbül
bir okka nohut, al beni bre sar
more sümbül yan�nda uyut…”

Bütün bu bölge hem �iirlere
hem de türkülere konu oldu-
�undan bizler de gezimizde kâh
�iir kâh türkü söylüyoruz.
Amac�m�z do�an�n içinde hem
bir �ekilde bilgiler edinelim,
görelim, duyal�m sesini, hem
de ilham kayna��m�z olsun. En
çok da temiz hava al�p ciddi bir
seminerin kal�b�ndan ç�k�p
bütün duyular�m�zla idrak ede-
bilelim do�an�n sesini. “�ar
Da�� nas�l bir da�d�r?” sorusu-
nu gençlerimiz cevaplarken
gözlerinden an�lar ve hat�ralar�
geçsin. Kalkandelen’in “bay-
rak” olay�ndan sonra bayra��-
m�z� Türk Tepesi’nde dalgalan-

d�ral�m.
Da� gerçekten da�land� o
gece, birincisi elektri�imiz
gitti, ate� nas�l yak�l�r onu
ö�rendik. �kincisi �ehirden
getirtti�imiz me�hur
Rumeli kebaplar�n kokusu-
nu duyan köpekler sald�rd�,

yeme�imizi kurtard�k, gece f�r-
t�na ç�kt�, hem de nas�l bir f�rt�-
na, pencereleri açacak gücü
olan bir f�rt�na, onunla da ba�a
ç�kmay� ö�rendik. D��arda f�rt�-
na olan bir da� evinin içinde
tahmin edebilirsiniz nas�l bir
ses yank�lan�r. O sesi duyma-
mak için de muhabbet ettik.
Beraber korktuk, beraber kor-
kuyu yendik, ate�e beraber
odun att�k, nöbet tuttuk vs.
Sabah namaz� ve buz gibi suda
abdest almak da bize da� ba�la-
r�nda nöbette olan askerlerimizi
hat�rlatt�. �ar Da�� bize öyle bir
ders verdi ki bir yandan
Kosova ovas�na bak�p da�lan-
d�k, bir taraftan Vardar ovas�na
bak�p ilham ald�k. Bir da� ki
iki �ehir s�rt�n� dayam�� ona,
biri Prizren biri de
Kalkandelen. Balkanlar�n orta-
s�nda bu iki �ehir s�rt�n� da�a
vermi� gibi maziyi atiye ta��yor
adeta. �ar Da��’ndan Kosova
ufuklar�na bakarken, Mehmet
Akif Ersoy’un Kosova �iiri
yank�lan�yor zihnimizde:
“Nerede olsam kar��ma ç�k�yor
kanl� bir ova/ Sen misin yoksa
hayalin mi vefas�z Kosova/
Hani binlerce mefahirdi senin
her ad�m�n/ Hani sinende yar�p
geçti�i yol Y�ld�r�m’�n…”
Kosova’da birilerin nas�r�na
bas�ld� malumunuz, biz �ar
Da��’ndan evimize do�ru yol
al�rken oradan türlü sesler gel-
meye ba�lad�. Kosova halk�
vefas�n� gösteriyor, di�er taraf-
tan Türkiye kar��t� söylemlerle
oradaki yerel medya da vefas�z-
l���n�. Ancak bu yerel medya-
n�n bir k�sm� FETÖ’cü, bir
k�sm� a��r� milliyetçi, bir k�sm�
da Bat�l� liberallerin yürüttü�ü
Türkiye kar��t� kampanyan�n
bir parças�. Hal böyleyken
sanki bütün Kosova halk�
M�T’in bu operasyonuna kar-
��ym�� gibi bir görüntü vermek
istediler. Y�llard�r Kosova’y�
sömürenler bu olayda
Türkiye’yi sömürgecilikle suç-
layacak kadar ileri gitti. Kosova
Ba�bakan� Haradinay �çi�leri
Bakan� ile Kosova �stihbarat
�efini görevden al�rken, sosyal
medyada birçok yorum da
“Bunu bat�l� güçler yapsayd�
kesin madalyonla ödüllendiri-
lirdiniz” oldu.
Asl�nda bu propaganda sefer-
berli�ine ra�men Kosova halk�-
n�n ço�unlu�u hem
Cumhurba�kan� Erdo�an’�n
hem de Türkiye’nin Kosova
için ne anlama geldi�ini bili-
yordu. Bunu izledi�im birçok
tart��ma program�nda duydum.
Halk�n büyük bir k�sm�
Türkiye’yi hakl� bulurken,
Kosova’da bu operasyon sonra-
s� panikleyip öfkelenen
Bat�l�lar ve onlara umut ba�la-
yan kuklac�lar Kosova hüküme-
tine yapt�klar� bask�larla asl�nda
en büyük hatay� yap�yordu.
Birincisi her �ey art�k onlar�n
kontrolleri alt�nda olmad���n�
gösterdi, bölgede güç kaybet-
tiklerinin ispat�yd� bu panik.
�kincisi halk�n kafas�n� kar��t�r-
d�, halk hükümetin bu �a�k�nl�-
��n� tiye almaya ba�lad�.
Üçüncüsü ise bu bölgede
Türkiye’nin etkin bir gücü
oldu�u anla��ld�. Kopan bir f�r-
t�na ya etraf� temizler ya da
do�aya ders verir. Her hakl�
mücadelenin sonunda da Allah
en hay�rl�s� verir. Türkiye bir
�ekilde asl�nda bu bölgelere de
bu hareketiyle bir ders verdi,
prangalar� k�rmak için yol gös-
terdi.Bu topraklar�n bir ezeli
var; da��yla, tepesiyle, bay�r�y-
la, nehriyle ilham�n� verenlere
elbette ki dostlu�unu göstere-
cektir. Özgür olmak için “Ben
ezelden beridir hür ya�ad�m hür
ya�ar�m, hangi ç�lg�n bana zin-
cir vuracakm�� �a�ar�m” demek
gerek. Bat�l� güçlerin elleri kol-
lar� buralarda dola��rken
Balkanlar�n özgürlü�ü zor gibi
görünse de gelecekte buradaki
her ülke kendi �artlar�nda güç-
lenirse dostu da dü�man� da
ay�rt edebilmeyi ö�renecektir.

Leyla �erif EM�N

�AR DA�I 
VE 

HÜR UFUKLAR

Bilge Kral’�n ad� �imdi de
Bornova’da ya�ayacak

H.MERKEZ� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı
Aliya İzzetbegoviç’in ismi; Bornova
Belediyesi tarafından Meriç

Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 3 bin
500 metrekarelik parka verildi. İçinde
çocuk oyun alanı, spor aletleri ve yeşil
alanların yanısıra bir amfitiyatronun da
bulunduğu Park’ın açılışı kısa süre içinde
yapılacak. Bornova Belediye Meclisi Meriç
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 5717,
5746 ve 5719 sokak kesişimindeki 3 bin 500
metrekarelik alanda yapımını tamamladığı
Park’a Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı
Aliya İzzetbegoviç’in ismini verdi. Sancak
Kosova Rumeli Kültür ve Dayanışma
Derneği Kültür Merkezi’nin önündeki
Park’ın peyzaj çalışmalarında da sona yak-
laşıldı. Park’ta 16 türde 1300’e yakın çalı ve
ağaç dikimi yapıldı. Yaklaşık 2 bin 720 met-
rekaresi yeşil alandan oluşan Aliye
İzzetbegoviç Parkı’nda çocuk oyun alanı,
spor aletleri ve yeşil alanların yanısıra 200
seyirci kapasiteli bir amfitiyatro da bulunu-
yor. Eğimli arazi yapısına uygun olarak
projelendirilen Aliya Uizzetbegoviç Parkı
üç ana bölümden oluşuyor. En üstte çocuk
oyun alanı ve spor aletleri bulunuyor. 

Yunusemre Belediyesi’nden
Türkiye’ye örnek olacak
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kentsel Dönü�üm Ofisi önünde vatanda�lara seslenen Ba�kan

Belediye Ba�kan� Dr. Mehmet Çerçi, “Türkiye’nin en güzel
�ehir merkezini Yunusemre’de kuraca��z. Bunu yaparken de

hiçbir vatanda��m�z� ma�dur etmeyece�iz” diye konu�tu
MAN�SA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunusemre Belediye Başkanı
Dr. Mehmet Çerçi, kentsel
dönüşüm projesinde çıka-

rılmak istenen spekülasyonlara
cevap verdi. Yunusemre
Belediyesi’nin kentin merkezini
oluşturmak için yola çıktığı Laleli,
Mesir, Mutlu ve Lalapaşa
Mahallelerinde hayata geçireceği
kentsel dönüşüm projesinde
planlar askıdan indi. Kamu
kurumları, meydanı, yeşil alanla-
rı, konutlarıyla birlikte depreme
dayanıklı, modern yapıların yer
alacağı proje ile ilgili çıkarılmak
istenen spekülasyonlara ilk ağız-
dan yanıt geldi. Kentsel
Dönüşüm Ofisi önünde düzenle-
diği toplantıyla hak sahiplerinin
akıllarını bulandırmak isteyenlere
cevap veren Yunusemre Belediye
Başkanı Dr. Mehmet Çerçi,
modern bir kent merkezi projesi-
ni hayata geçirmek istediklerini
belirtti.  

SIRA MİMARİ 
TASARIMDA 

Vatandaşların sorularını yanıtla-
yan Belediye Başkanı Çerçi,
“Yönetime gelir gelmez vatanda-
şımızın sağlam yapılarda oturma-
sı için çalışmalarımıza başladık.
Meydanıyla, kamu kurumlarıyla,
yeşil alanlarıyla, okullarıyla, iba-
dethaneleriyle, ticaret alanlarıyla
bir şehir merkezi projesi için
yoğun mesai harcıyoruz. Bunun
için planlarımızı hazırlayarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
yolladık. Planlar 30 Mart Cuma
Günü askıdan indi. Bundan
sonra mimari tasarım süreci baş-
layacak. Bu süreç sonrasında pro-
jenin maketi hazırlanarak hak
sahiplerine gösterilecek.
Sonrasında hak sahiplerimizle
görüşmelerimiz başlayacak. Bu
da tamamlandıktan sonra proje

etaplar halinde ihaleye çıkarıla-
cak” diye konuştu. 

TÜRKİYE’DE BİR İLK
OLACAK 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
bu projeyi yakından takip ettiğine
dikkat çeken Belediye Başkanı
Mehmet Çerçi, “Bakanlığımız 15
yılda 7 milyon 500 bin konutu
dönüştürmeyi planlıyor. Bu proje
de bakanlığın Manisa’da yaptığı
ilk kentsel dönüşüm projesidir.
Yine 70 hektar alanda dönüşüm
olan Türkiye’de başka bir örnek
yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
bu projeyi yakından takip ediyor.
Biz bir şehir merkezi oluşturmak
istiyoruz. Gelecek nesle güzel bir
miras bırakma niyetindeyiz. 4 yıl-
lık bir belediye olmamıza rağmen
elimizi taşın altına koyduk.
Vatandaşımızın Allah korusun
depremde zarar görmemesi, daha
güvenli konutlarda, güzel bir
şehirde yaşaması için harekete
geçtik” ifadelerini kullandı. 

PROJEYİ ANLATTI 

Uygulanacak projenin artılarını

sıralayan Başkan Çerçi,
“Vatandaşımızın herhangi bir
mağduriyeti söz konusu değildir.
Projeye baktığımızda tüm konut-
lar metrekare bazında yüzde 10
büyüyor. Okul, cami sağlık tesis-
lerinin sayısı arttırılıyor. Toplam
yeşil alan, projenin tamamında 2
katına çıkarılıyor. Yerinde dönü-
şüm modeli esas alınıyor.
Dolayısıyla kimse başka mahalle-
de yaşamak zorunda kalmaya-
cak. Konutlar depreme dayanıklı,
asansörlü, doğalgazlı hale geliyor.
Konutların en az 2 cephesi ola-
cak. Tüm binaların ön ve arkası
yeşil alan ve otopark alanı olacak.
Mevcut evlerinizin bulunduğu
alan yeni plan ile yol, yeşil alan,
okul vs olabilir ancak yeni evleri-
niz en yakın yapı adasında verile-
cek. Evlerin boşaltılmasından iti-
baren sahibi olduğu ev kadar 36
aya kadar devletten kira desteği
alacak. Hak sahiplerimiz müteah-
hitle değil; belediyemizle muha-
tap olacak. Evlerinizin satış değe-
ri artacak. Tüm bunlara baktığı-
mızda mağduriyet bunun nere-
sinde?” dedi. 
Belediye Başkanı Çerçi açıklama-
sını şu sözlerle tamamladı:

“Benim burada bir karış topra-
ğım yok. Nasıl rant sağlayabili-
rim. Ya da daha o aşamaya bile
gelmemişken; proje Kayserili,
İstanbullu müteahhitlere ya da
yandaşlara yaptırılacak demenin
amacı hak sahiplerimizin kafasını
karıştırmaktan başka bir şey
değildir. Bu proje devlet projesi-
dir. Devlet garantili bir projedir.
Hak sahiplerimizin onayıyla
yapılacak bir projedir. Hak sahip-
lerimiz istemezse zaten olmaz.
Sırf hak sahiplerimizin sorularına
taleplerine cevap vermek adına
Kentsel Dönüşüm Ofisimizi kur-
duk. Burada Belediye Başkan
Yardımcımız, Kentsel Tasarım
Müdürümüz başta olmak üzere
tüm teknik personellerimiz
vatandaşlarımızın sorularını biz-
zat yanıtlıyor. Şahsım burada 52
toplantı düzenleyerek hak sahip-
lerimizle bir araya geldim.
Vatandaşımıza rağmen hiçbir şey
yapmayız. Bu siyaset üstü bir
çalışma. Bazı siyasi çevrelerin
bunu kullanmasına fırsat verme-
yin. Cevabını veremeyeceğimiz
hiçbir soru yok. Vatandaşlarımız
algı yönetimiyle yanlış yönlendi-
riliyor.” 

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya’nın
Pirlepe Belediyesi
Meclis Başkanı

Mile Talevski önderliğin-
deki heyet sosyo-politik,
ticari ve kültürel ilişkiler
kurmak amacıyla İstanbul
Bayrampaşa Belediyesi’ni
ziyaret etti. Ziyarette
Makedonya milletvekili
Hari Lokvenec de hazır
bulundu. Bayrampaşa
Belediyesi’nin davetlisi
olarak İstanbul’a giden
Pirlepe heyeti, Bayrampaşa
Belediye Başkanı Atilla
Aydıner ile bir görüşme
gerçekleştirdi. Heyet aynı

zamanda Bayrampaşa
Yahya Kemal İlkokulu ve
iş adamları ile temaslarda
bulundu. Bayrampaşa
Belediye Başkanı Atilla
Aydıner tarafından çok
güzel ağırlandıklarını ifade
eden Pirlepe Belediyesi
meclis başkanı Mile
Talevski, “Belediye düze-
yinde daha fazla ilişki için
büyük önem taşıyacak
bilgi alışverişinde bulun-
duk” dedi. Türk işadamla-
rının, Pirlepe Belediyesi’ne
yatırım ve ticari ilişkiler
kurmasından dolayı duy-
duğu memnuniyeti ifade
eden Talevski, özellikle çok
sayıda Türk vatandaşı olan
Kanatlarcı köyüne yatırım
yapmak için özel bir ilgi

olduğunu söyledi.
www.timebalkan.com’a
göre: Başkan Atilla
Aydıner’in Pirlepe ile işbir-
liği arzusundan etkilendi-
ğini söyleyen milletvekili
Lokvenec, “İki milyon
nüfuslu bu belediye ile
gerçek ve verimli bir işbir-
liği bekliyoruz. Ziyareti
Belediye Başkanı İliya
Yovanoski adına yapıyo-
rum. Harika anılar ve kali-
teli bir işbirliğinin kurula-
cağına olan inancım ile
Pirilepe’ye geri dönüşü
bekliyorum. Ev sahipleri-
miz, Makedonya için ikinci
evlerini hissettiklerine dair
büyük duygular besledik-
lerini söyledi” ifadelerini
kullandı.

P�RLEPE VE BAYRAMPA�A 
BELED�YELER� ARASINDA ��B�RL���

www.timebalkan.com

sitesinden alınmıştır…



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 08

16 Nisan 2018
PazartesiBalkan Haberleri8

�mtiyaz Sahibi �lhan �AK�RO�LU

TEMS�LC�L�KLER
YAYIN KURULU

DI� TEMS�LC�L�KLER

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
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNAN�STAN Varol HAL�LO�LU
KKTC Mehmet ALDEM�R

SAMSUN Ak�n ÜNER
MU�LA Mehmet TOKGÖZ
MAN�SA Ersin AKBA�
ANTALYA Kenan KURTE�
�STANBUL �enol VATANSEVER
DEN�ZL� Fahrettin KOYUNCU

YA YIN TÜ RÜ: ULUS LA RA RA SI HAF TA LIK SÜ RE L� YA YIN
YÖNET�M YER�: Menderes Cad. No:96 Kat:4 Daire:8 

Buca Belediyesi kar��s� Buca - �ZM�R
TEL: 0 232 439 02 00

BAS KI TA R� H�: 16 Nisan 2018
BAS KI: STAR MED YA YA YIN CI LIK A.�.

ADRES: Gaziemir Tren �stasyonu Kar��s� Eski Betonta� 
Tesisleri �çi No: 29 GAZ�EM�R/�ZM�R   TEL: 0 232 251 76 32

www.bal kan gun lu gu.com-in fo@bal kan gun lu gu.com
Kö �e ya z� la r� n�n so rum lu lu �u ya za r� na ait tir. Y�l l�k abo ne be de li 

500 TL olup ulusal ve ulus la ra ra s› abo ne ler için 
pos ta üc re ti ila ve olu nur.

Nazlı Gaye ALPASLAN

GERÇEK VE TÜZEL 
K���LER�N 

MAL VARLIKLARINA
EL KOYMA

Bilindi�i gibi son y�llarda �irketlerin mal varl�k-
lar�na 5271 say�l� yasa ve ayr�ca 678 say�l�
KHK hükümlerine göre el konulabilece�i

hüküm alt�na al�nm��t�r. Vergi denetim kurulu taraf�n-
dan görevlendirilen müfetti�ler kanal�yla ilgili firmala-
r�n �üpheli i�lemleri denetlenmektedir. Bu görev baz�
hallerde Masak denetim elemanlar� taraf�ndan gerçek-
le�tirilebilmektedir. Firmalar�n mal varl�klar�na el ko-
nulabilmesi için yukar�da verilen yasan�n 127. Md.
Hükmü gere�i yarg�ç karar� ile veya acil durumlarda
Cumhuriyet savc�s� kanal�yla kolluk amirinin yaz�l�
emri ile el koyma i�lemi gerçekle�tirilebilir. Hakim
karar� olmaks�z�n yap�lan el koyma i�lemi 24 saat içe-
risinde görevli hakimin oluruna sunulur. Hakim kara-
r�n� el koymadan itibaren 48 saat içerisinde verir. Aksi
durumda el koyma i�lemi otomatik olarak kalkar. Öte
yandan yukar�da an�lan 668 Say�l� KHK’nin 3/� mad-
desi uyar�nca el koymaya, rapor al�nmadan, sulh ceza
hâkimli�ince karar verilebilir. Gecikmesinde sak�nca
bulunan hallerde Cumhuriyet savc�s� da el koymaya
karar verebilir. Hâkim karar� olmaks�z�n yap�lan el
koyma i�lemi, 5 gün içinde görevli hâkimin onay�na
sunulur. Hâkim, karar�n� el koymadan itibaren 10
gün içinde aç�klar; aksi halde el koyma kendili�inden
kalkar. Yine son zamanlarda 5271 say�l� yasaya göre
firmalar�n defter ve belgeleri tarh zaman a��m� dikkate
al�nmadan firman�n kurulu� tarihinden bu yana kay�t-
lar� istenebilir. Örne�in; �irketin kurulu�u 30 y�l ise
geriye do�ru mevcut �üpheli �irketin 5271 say�l� ya-
saya göre defter ve kay�tlar� müfetti� taraf�ndan geç-
mi�e yönelik talep edilir. Ya�anan bir olayda vergi
müfetti�i ilgili �irketin son 15 y�ll�k defter ve belgele-
rini inceleme için talep etti�i görülmü�tür.
Sonuç olarak firmalar�n geçmi�e yönelik banka kay�t-
lar�, �üpheli i�lemleri, �üpheli ortaklar�n parasal hare-
ketleri, �irketin 500, 131, 331 ve 100 hesaplar� tarh
zaman a��m� dikkate al�nmadan 5271 say�l� yasaya
göre incelenmektedir.

Yukar�da yer verilen Kanunun 128.Maddesi uyar�nca
soru�turma veya kovu�turma konusu suçun i�lendi-
�ine ve bu suçlardan elde edildi�ine dair kuvvetli
�üphe sebebi bulunan  hallerde, �üpheli veya san��a
ait;
Ta��nmazlara,
Kara, deniz veya hava ula��m araçlar�na,
Banka veya di�er malî kurumlardaki her türlü hesaba,
Gerçek veya tüzel ki�iler nezdindeki her türlü hak ve
alacaklara,
K�ymetli evraka,
Orta�� bulundu�u �irketteki ortakl�k paylar�na,
Kiral�k kasa mevcutlar�na,
Di�er malvarl��� de�erlerine,

El konulabilir. Bu ta��nmaz, hak, alacak ve di�er mal-
varl��� de�erlerinin �üpheli veya san�ktan ba�ka bir ki-
�inin zilyetli�inde bulunmas� halinde dahi, el koyma
(müsadere) i�lemi yap�labilir.
Keza; TCK Md. 302 ila 308 Md. hükümleri, hileli if-
laslar, ihaleye fesat kar��t�rma, devlet güvenli�ine
kar�� i�lenen suçlar ve ayr�ca 5607 say�l� hayali ihra-
cat, hayali ithalat, gümrükte kaçakç�l�k yapmak gibi
fiiller nedeni ile ilgili gerçek ve tüzel ki�ilere a�a��daki
i�lemler uygulan�r:

1-Ta��nmaza el konulmas� karar�, tapu kütü�üne �erh
verilmek suretiyle icra edilir.

2-Kara, deniz ve hava ula��m araçlar� hakk�nda veri-
len el koyma karar�, bu araçlar�n kay�tl� bulundu�u si-
cile �erh verilmek suretiyle icra olunur.

3-Banka veya di�er malî kurumlardaki her türlü he-
saba el konulmas� karar�, teknik ileti�im araçlar�yla il-
gili banka veya malî kuruma derhâl bildirilerek icra
olunur. Söz konusu karar, ilgili banka veya malî ku-
ruma ayr�ca tebli� edilir. El koyma karar� al�nd�ktan
sonra, hesaplar üzerinde yap�lan bu karar� etkisiz k�l-
maya yönelik i�lemler geçersizdir.

4-�irketteki ortakl�k paylar�na el koyma karar�, ilgili
�irket yönetimine ve �irketin kay�tl� bulundu�u ticaret
sicili müdürlü�üne teknik ileti�im araçlar�yla derhâl
bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili �irkete
ve ticaret sicili müdürlü�üne ayr�ca tebli� edilir.

5-Hak ve alacaklara el koyma karar�, ilgili gerçek
veya tüzel ki�iye teknik ileti�im araçlar�yla derhâl bil-
dirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili gerçek
veya tüzel ki�iye ayr�ca tebli� edilir.
6-Bu Madde hükmüne göre al�nan el koyma karar�n�n
gereklerine ayk�r� hareket edilmesi halinde, Türk Ceza
Kanununun "Muhafaza görevini kötüye kullanma"
ba�l�kl� 289 uncu Maddesi hükümleri uygulan�r. 

Halit HAB�PO�LU

AVRUPA’DAK�
AZINLIKLARIN

TAR�H� BA�ARISI
Bursa Fashion Week’te
BALKAN RÜZGÂRI ESTİ
BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa Fashion Week 2018 iş, sanat
ve cemiyet hayatından ünlü
isimlerinin katılımıyla gerçek-

leşti. Ünlü moda tasarımcısı Müesser
Kurt, Kosova Prizrenliler Kültür ve
Yardımlaşma Derneği’nin desteği ile
Balkan yöresine ait tasarımlarını 10
Nisan Salı günü moda dünyası ile bu-
luşturdu. Sırma ve kasnak işlemele-
rini geleneksel Türk kıyafetlerine
uyarlayarak hazırlayan Müesser Kurt,
podyumda Hıdırellez, doğanın uya-
nışı ve ilkbahar konuları işledi. Koreo-
grafisini ünlü koreograf Asil Çağıl’ın
yaptığı Balkan defilesinde Sema Şim-
şek, Tuğçe Sarıkaya, Zeliha Çal,
Açelya Kartal, Yağmur Ayaz, Tuğçe
Aral, Seviye İkbal Tulgar, Yasemin Ye-
niay, Olga Fabi, Jenya Krivenko, Asya
Öztürk, Müge İskender, Gözde Coş-
kun, Melike Yalbnız ve Özlem Kara-
oğlu gibi tescilli  modeller podyumda
izleyenleri büyüledi. Yaşadığı heye-
canı dile getiren Modacı Müesser
Kurt, “Böyle güzel ve büyük bir etkin-

likte olduğum için çok mutluyum.
Balkan kültürünü ve balkan yöresine
ait tasarladığım kıyafetlere günümüz
yorumunu katarak farklı bir konsept
oluşturdum. Bu kıyafetler benim için
çok önemli. Uzun zamandır üzerinde
çalıştığım tasarımlarımı moda dün-

yası ile buluşturduğum için çok heye-
canlıyım. Balkan göçmenlerinin yo-
ğunlukla yaşadığı Bursa’da
gerçekleşen moda haftasında Kosova
Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma
Derneği’nin sağladığı destek için çok
teşekkür ederim” dedi. 

Sizlerle bu güzel haberi payla�maktan büyük
bir mutluluk duyuyorum.  1.2 milyon insan-
dan biri olmak müthi� bir duygu! Avrupa

Bat� Trakya Türk Federasyonu(ABTTF)’nun
üyesi oldu�u ve yakla��k be� y�ld�r Ba�kan Yar-
d�mc�s� olarak yönetiminde yer ald���m Avrupa
Milletleri Federal Birli�i(FUEN)’in Avrupa’da
ya�ayan ulusal az�nl�klar için Avrupa genelinde
bir koruma mekanizmas�n�n olu�turulmas� ve Av-
rupa’daki dilsel ve kültürel çe�itlili�in güçlendiril-
mesi amac�yla ba�latt��� “Az�nl�klar� Koruma
Paketi Giri�imi”(MSPI), Bat� Trakya Türkleri
aras�nda bilinen ad�yla 1 milyon imza kampan-
yas� 3 Nisan 2018 tarihinde sona erdi. Cluj Na-
poca, Romanya’daki FUEN 2016 Kongresi’nde
resmen ba�lat�lan imza kampanyas�nda bir y�l içe-
risinde 1.215.789 imza topland�. 

11 ÜLKEDE ULUSAL BARAJ
A�ILDI

Kampanyan�n geçerli olmas� için AB üyesi en az
yedi ülkeden toplam 1 milyon imzan�n toplan-
mas� gerekiyordu. Tarihi bir ba�ar� ile kampan-
yada 11 ülkede ulusal baraj a��ld�. Romanya’dan
303.695, Slovakya’dan 57.890, Macaristan’dan
569.813, Letonya’dan 8.252, H�rvatistan’dan
18.884, �spanya’dan 53.772, Danimarka’dan
12.194, Litvanya’dan 20.284, Slovenya’dan
6.895, �talya’dan 60.545 ve Bulgaristan’dan
24.691 imza topland�. Bu rakamlara dikkatle bak-
t���m�zda Bulgaristan’da ulusal baraj�n a��lmas�
için gerekli asgari say�n�n daha üstünde imza top-
lanmas� dikkat çekici. Zira Bulgaristan’dan her-
hangi bir az�nl�k kurulu�u FUEN’e üye de�il.
FUEN ile Bulgaristan’daki Türk az�nl���n siyasi
partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi(HÖH)’nin
i�birli�i içerisinde ülkede yürütülen kampanyan�n
böylesi ba�ar�l� bir sonuca ula�mas� çok sevindi-
rici!
Ayn� durum �spanya için de geçerli. FUEN’e �s-
panya’dan herhangi bir az�nl�k üye de�il. Ancak
�spanya’dan kampanyaya 53 binden fazla destek
geldi. Göze çarpan bir di�er husus da ülkemiz
Yunanistan’dan FUEN’e üye çok say�da kurulu�
olmas�na ra�men bu ülkede ulusal baraj� a�mak
için 15.750 imza gerekirken Yunanistan’dan
kampanyaya destek verenlerin say�s� yaln�zca
5.166 oldu. 

NEDEN ACABA?

Kampanyaya destek veren ve en çok imza topla-
yan 11 ülkeye bakt���m�zda ulusal baraj� a�an ül-
kelere bakt���m�zda yukar�da sayd���m 11 ülkede
ya�ayan ulusal az�nl�klar�n her birinin kendi siyasi
partileri oldu�unu görüyoruz. Partilerin örgütlü
yap�s� ve güçlü taban çal��mas� sayesinde bu ül-
kelerde bu denli çok imza toplanmas�n�n müm-
kün oldu. Böylece do�ru bir kampanya
yönetiminin ne denli önemli oldu�unu görmü�
olduk. Sonuç itibariyle FUEN Avrupa’da gerçek
anlamda tarih yazd�! Burada gecesini gündüzüne
katarak kampanyan�n ba�ar�ya ula�mas�n� sa�la-
yan FUEN Ba�kan� Lorant Vincze’yi gönülden
tebrik ederim, ba�ar�lmas� zor bu kampanyada
gösterdi�i azim ve kararl�l�k büyük bir alk�� ve
takdiri hak ediyor. Kampanya ile FUEN dokuz
maddeden olu�an öneriler sunmu�tu. Birincisi
kültürel ve dilsel çe�itlili�in korunmas� ve te�vik
edilmesi, ikincisi küçük dil topluluklar� için fon
programlar�, üçüncüsü dilsel çe�itlilik merkezinin
kurulmas�, dördüncüsü bölgesel kalk�nma fonlar�-
n�n hedefleri aras�na ulusal az�nl�klar�n korunmas�
ile kültürel ve dilsel çe�itlili�in te�vik edilmesinin
al�nmas�, be�incisi az�nl�klar�n AB toplumlar�na
ve Avrupa’ya katma de�eri hakk�nda ara�t�rma
yap�lmas�, alt�nc�s� vatans�z az�nl�klar için e�itlik,
yedincisi anadilde hizmetler ve yay�n için Avrupa
çap�nda tek bir telif yasas�, sekizincisi  az�nl�k
bölgelerinde görsel-i�itsel içerik sa�lanmas� ve
hizmet özgürlü�ü, dokuzuncusu az�nl�k kültürü,
medyas� ve kültürel miras�n muhafaza
edilmesine bölgesel ve eyalet düzeyinde destek
muafiyetinin engellenmesi olmak üzere art�k AB
Komisyonu bir ad�m atmak zorunda! 

ARTIK YETER!

Daha basit bir dil ile art�k Avrupa Birli�i, Avru-
pa’da ya�ayan ulusal az�nl�klar�n “Art�k yeter,
Avrupa’da biz de var�z” hayk�r���na sessiz kala-
maz. Çünkü Lizbon Antla�mas�’na göre Avrupa
Birli�i  az�nl�klara mensup bireylerin haklar� dahil
insan haklar�na sayg� temelinde kuruldu�u belir-
tildi, ayr�ca antla�ma ile AB’nin kültürel ve dilsel
çe�itlili�e sayg� duyaca��, Avrupa’n�n kültürel
miras�n� koruyarak güçlendirece�ine at�fta bulu-
nuluyor. Ancak hepimizin bildi�i üzere ka��t üze-
rinde yazanlar ile gerçekte ya�ananlar bir
olmuyor. Hakl� olmak yetmiyor, güçlü olmak da
gerekiyor! Avrupa Birli�i’nin gündeminde, Su-
riye meselesi, mülteci krizi, Brexit olmak üzere
çok daha s�cak konular var.
Bu durum Avrupa’daki ulusal az�nl�klar�n hakla-
r�n�n sa�lanmas� için bir engel te�kil etmemeli,
art�k AB Komisyonu’nun bu konuda ciddi bir so-
rumlulu�u var. Bununla birlikte imza kampanya-
s�n�n kahramanlar� olan siyasi partiler ve Avrupa
Parlamentosu’nda görev yapan az�nl�k kökenli
milletvekilleri bu konunun mutlaka takipçisi ola-
caklar! Ayr�ca 2019’da Avrupa Parlamentosu se-
çimlerinin gerçekle�ecek olmas� nedeniyle tabir-i
caizse kartlar yeniden da��t�lacak, Avrupa’daki
ulusal az�nl�klar da kendi ülkelerindeki seçim-
lerde varl�k göstererek gücünü ortaya koymal�. 

SON SÖZ 

Kampanyaya destek veren 1,2 milyon ki�iden biri
olmak harika bir duygu! Bu tarihi ana tan�kl�k
ederek Avrupa’da ulusal az�nl�klar için genel bir
koruma mekanizmas� yarat�lmas� yolunda at�lan
bu büyük ad�m Avrupa’da ya�ayan az�nl�klar için
büyük bir umut bar�nd�r�yor! 

Moda dünyas� Bursa Fashion Week’te bir araya geldi.  Bursa 
Endülüs Park AVM’de gerçekle�en Burda Fashion Week’te ünlü

tasar�mc�lar 2018 kreasyonlar�n� modaseverlerle bulu�turdu

BRÜKSEL - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk Fede-
rasyonu (ABTTF), Avrupa
Birliği’nin (AB) başkenti

Brüksel’e çalışma ziyaretinde bu-
lundu. ABTTF Başkanı Halit Habip
Oğlu ve ABTTF Başkan Yardımcısı
Sami Yusuf, ABTTF Brüksel Temsil-
ciliği’nde görevli Aykut Garipoğ-
lu’nun da eşlik ettiği çalışma ziyareti
çerçevesinde Avrupa Birliği Nez-
dinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi
Temsilcisi Faruk Kaymakçı ve Fin-
landiya’daki İsveççe konuşan toplu-
luğa mensup Avrupa Parlamentosu
(AP) üyesi milletvekili Nils Torvalds

(ALDE, Finlandiya) ile görüştü.
ABTTF heyeti çalışma ziyareti kap-
samında ilk olarak Anavatan Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği
Nezdinde Daimi Temsilcisi, Büyük-
elçi Faruk Kaymakçı’ya makamında
nezaket ziyaretinde bulundu. Gö-
rüşmede ABTTF Başkanı yeni gör-
evi dolayısıyla Büyükelçi’yi tebrik
ederek ABTTF ve ABTTF’nin sekre-
taryasını yürüttüğü Avrupa Millet-
leri Federal Birliği (FUEN)
bünyesindeki Türk Azınlıkları/Top-
lulukları Çalışma Grubu (TAG) hak-
kında bilgilendirmede bulundu.  AP
üyesi milletvekili ve AP Geleneksel
Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve

Diller İntergrubu Eş Başkanı Nils
Torvalds ile kendisinin AP’deki ça-
lışma ofisinde yapılan görüşmede
Batı Trakya Türk toplumunun eği-
tim ve din özerkliği ile örgütlenme
özgürlüğü alanında yaşadığı güncel
sorunlar aktarıldı. ABTTF Başkanı
Habip Oğlu, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM) Batı Trakya
Türk toplumunun örgütlenme öz-
gürlüğünü ihlal etmesi nedeniyle
2008 yılında üç davada Yunanistan’ı
mahkum ettiğini ancak aradan on
yıl geçmesine rağmen Yunanistan’ın
söz konusu AİHM kararlarını halen
uygulamadığını dile getirdi. 

SELAN�K
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Vasilis Dimitriadis 1955-
1984 yılları arasında
Selanik’te bulunan

Makedonya Devlet Arşivi’nin
müdürlüğünü yapmış Girit
Üniversitesi’nden emekli
olmuş 86 yaşında bir tarih
profesörü. 2010 yılında 80 ya-
şındayken Yunanistan’daki
arşivleri didik didik taraya-
rak yazdığı “Bir Evin Hikâ-
yesi; Selanik’teki Mustafa
Kemal Atatürk’ün Evi ve Ai-
lesi Hakkında Türkçe ve Yu-
nanca Belgeler” adlı
çalışması Türk Tarih Kurumu
tarafından altı yıl sonra ba-
sıldı. Aslında 6 yıllık bir ge-
cikmeyle basıldı demek daha
doğru. Çünkü Dimitriadis
2010 yılında kitabını yazdık-
tan sonra Selanik’teki Tür-
kiye Konsolosluğu’na teslim
etmiş konsolosluk kitabı ve
belgelerin yer aldığı cd’leri
Dışişleri Bakanlığı’na onlar
da Türk Tarih Kurumu’na

göndermiş. Kitap tarih kuru-
munun bilirkişileri çevirmen-
ler sebebi belirsiz düzeltme
talepleri ile altı yıl bekledik-
ten sonra nihayet geçen yıl
yayınlanabildi. Gecikmenin
sebebi meçhul. Ama üzerine
az şey yazılmış bu kitap sa-
yesinde ilk defa Atatürk hak-
kında “1881 yılında
Selanik’te doğmuştur. Annesi
Zübeyde Hanım babası Ali
Rıza Efendi’den” daha fazla
şey biliyoruz artık.

ABTTF, BRÜKSEL’E 
çal��ma ziyaretinde bulundu

ABTTF, BRÜKSEL’E 
çal��ma ziyaretinde bulundu

ABTTF, BRÜKSEL’E 
çal��ma ziyaretinde bulundu

Sinoplu mübadillerden
Polis Te�kilat�’n�n kurulu�

y�ldönümüne kutlama
S�NOP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sinop Balkan Halkları ve Müba-
dele Derneği Başkanı ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Polis teşkilatının

kuruluşunun 173. yıldönümü dolayı-
sıyla İl Emniyet Müdürü Ercan Dağd-
eviren’i makamında ziyaret ederek
kuruluş yıl dönümlerini kutladılar.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekle-
şen ziyarette Başkan Aral dernek faali-
yetleri ve çalışmaları hakkında
Dağdeviren’e bilgi verdi. İl Emniyet
Müdürü Ercan Dağdeviren’de ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti belirterek
Başkan Aral ve yönetim kurulu üyele-
rine teşekkür ederek dernek çalışmala-
rında başarılar diledi.

Yunanlı Tarih Profesörü 
Atatürk hakkında kitap yazdı 
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Ünlü Arnavut yazar ve dü-
şünce adamı Kim Meh-
meti, Kosova’daki FETÖ

operasyonu ışığında Arnavut –
Türkiye ilişkileriyle ilgili TV Du-
kagjini kanalına önemli açıklama-
larda bulundu. Kosova tarafından
6 Türk vatandaşının yakalanarak
Türk makamlarına teslim edilme-
sini, kurumların açıklaması gere-
kirken gürültülü bir ortamda
değerlendirmede bulunmanın zor
olduğunu söyleyen Mehmeti,
“Kosova, dış politikasını, dostla-
rını, düşmanlarını, başbakanın
nasıl hareket etmesi gerektiğini
bile analistlerin belirlediği bir dev-
let. Başbakan çıkıp benim olanlar-
dan haberim yok diyor. Bu sadece
Kosova gibi bir devlette mümkün
olabilir. Devlet kurumlarının, dev-
let çıkarları için değil de bireylerin
çıkarlarının hizmetinde olduğu
açık” dedi. FETÖ’cülerin Tür-
kiye’ye teslim edilmesi olayını
Kosova kurumlarının çözmesi ve
açıklaması gerektiğinin altını
çizen analist Kim Mehmeti, “Ko-
sova medyasını takip ettiğinizde
Kosova’nın bir küresel güç ol-
duğu izlenimini alıyorsunuz.
Hayır, Kosova’nın dostu da düş-
manı da var. Özellikle de dosta
düşmandan daha çok ihtiyaç
duyan bir ülke. Kosova’da Türk
ve İslam karşıtları her an Do-
ğu’dan gelen riskleri “Arnavutçu-
luk’u” unutarak anlatıyor. Bugün
Arnavutçuluk için düşünenlerin
bir şeyi göz önünde bulundur-
ması gerekiyor: “Arnavutlar
içinde farklı sebeplerle bölün-
meye izin verilmemeli”. Bugün
Arnavutlar daha fazla dostu ol-
ması için uğraşmalı” şeklinde ko-
nuştu.

KOSOVA
MEDYASINDAKİ 

TÜRKİYE KARŞITI 
SÖYLEM

Erdoğan ve Haradinay’ın açıkla-
malarının medyaya yansımasıyla
ilgili değerlendirmelerde bulunan
Arnavut dünyasının önde gelen
yazarı Kim Mehmeti, Kosova
medyasında Türkiye’ye karşı ger-
çekleştirilen anti Türk söylemi ve
kullanılan sıfatların ne Yunanis-
tan’da ne hiçbir şeyden çekinme-
yen küresel güç ABD’nin
medyasında bile olmadığını söy-
ledi. Türkiye medyasına bakıldı-
ğında Kosova Başbakanı
Haradinay hakkında Erdoğan için
Kosovalı medya şarlatanlarının
kullandığı sıfatların kullanılmadı-
ğına dikkat çeken Mehmeti, “Ko-
sova’nın işinin çok kolay
olduğunu düşünen bu kesim, Ko-
sova’nın, başkalarının satranç oy-
nadığı, bizim ise sadece piyon
olduğumuz bir tahtaya dönüştü-
ğünü unutuyorlar. Bunlar bunu
bilmelerine rağmen bu oyunun
bir parçası oluyor. Ben milletimin
bu oyunların bir parçası olmasını

istemiyorum. Ben milletimin
bugün her zamandan daha çok
dosta ihtiyacımız olduğunu anla-
masını istiyorum” ifadelerini kul-
landı.

TÜRKİYE BALKAN 
ÜLKELERİ İÇİN 

HER ZAMAN 
ÖNEMLİ AKTÖR

Türkiye’nin küresel arenada mü-
cadele ettiğini ifade eden Kim
Mehmeti, “Bugün Türkiye,
ABD’nin karşısında durmaya çalı-
şıyor. Türkiye Balkan ülkeleri aya-
rında bir ülke değil. O Balkanları
istediği zaman destabilize eder.
Onun mücadelesi ABD ve Rusya
ile. Balkan ülkeleri için Türkiye
her zaman çok önemli bir aktör-
dür” açıklamalarında bulundu.
Türkiye’nin Kosova’ya girdiği id-
dialarını sert bir dille eleştiren
Mehmeti, “Bildiğim kadarıyla
gerçekleşen son operasyonu Ko-
sova makamları gerçekleştirdi.
Kosova’nın kendi kurumları ile
problemleri var, Kosova’nın Türk
kurumları ile bir problemi yok.
Yine benişm bildiğim kadarıyla
vatandaşlarını almak için Türkiye
Özel Kuvvetler Harekâtı gelmedi.
Türk vatandaşlarını Kosova ma-
kamları Türkiye’ye teslim etti. Bu
olayı açıklaması gereken de Ko-
sova makamlarıdır” değerlendir-
mesinde bulundu.

TÜRK VE İSLAM
KARŞITLARI BU GİBİ

OLAYLARI KULLANIYOR

İnsanların çığırından çıkarak ne
olduğunu anlamaya, anlatmaya
ve gürültü yapmasına gerek ol-
madığını belirten Arnavut yazar
Kim Mehmeti, “Türkiye Koso-
va’ya girmiş, Osmanlı Kosova’yı
almış, biz şimdi Türk olacağız gi-
bisinden saçmalıklara gerek yok.
Kimse korkmasın 500 yıl içinde
Türk olmadıysak bundan sonra
da olmayız” diyerek Kosova med-
yasını eleştirdi. Olayda ihmaller
olduğu takdirde Türkiye’den
değil Kosova makamlarından so-
rumluluk aranması gerektiğini
kaydeden Mehmeti, “Türkiye her
istediğini talep edebilir, Türki-
ye’nin farklı farklı çıkarları olabi-
lir. Biz bizim çıkarlarımıza
bakmalıyız. Biz kendi çıkarımızı
teraziye koyup tartmalı ve “bizim
çıkarımız bu” demeliyiz. Bu olayı
bu hale getirenler, anti Türk,
ondan da daha çok anti İslamcı
olanlar her an her dakika bu gibi
olayları kullanıyor” şeklinde ko-
nuştu. FETÖ’cülerin Türkiye’ye
iade edilmesi Kosova’nın çıka-
rıyla örtüşüyor mu sorusuna Ar-
navut entellektüel Kim Mehmeti,
“Bu konuyu analistlerin ve med-
yanın değil, Kosova kurumlarının
değerlendirmesi gerekir. Eğer ben
ya da sıradan bir vatandaş Koso-
va’nın çıkarının ne olduğunu söy-

leyecekse o zaman kurum-
lara ne ihtiyaç var? Ko-
sova’nın çıkarı
Arnavutların çıkarıdır. O
da dünyada daha fazla ta-
nınan, yolsuzluğu yok
edecek, demokrasinin be-
şiği olduğunu söylerken
haydutların yatağı haline
gelmekten çıkacak bir dev-
let inşa ederek ve daha çok
dost kazanmaktan geçiyor.
Arnavutların bunu yapması
gerekiyor. Bunlar oldu-
ğunda Kosova, talepleri çok
daha kolay çözebilir” yanı-

tını verdi.
Türkiye Cumhubaşkanı Erdo-
ğan’ın Kosova’nın içişlerine karış-
tığı iddialarına ilişkin, “Eğer
Türkiye’nin ülkedeki düzeni boz-
duğunu düşünüyorsanız bunu
Kosova’da, yani içerideki kurum-
lar ile halledersiniz, Türkiye’yle
değil” diyen Arnavut analist Kim
Mehmeti, “Biz ne yapıyoruz? Biz
Türkiye’yi düzeltmeye çalışıyo-
ruz. Biz Türk halkına kimi Cum-
hurbaşkanı olarak seçmesi
gerektiğini söylüyoruz. Biz Türk
halkına demokrasi dersi satmaya
kalkıyoruz. Gerçekten bu ikiyüz-
lülüğe son vermemiz gerekiyor”
ifadelerini kullandı. Eğer kimse
Kosova’nın içişlerine müdahale
ediyorsa o zaman Kosova kurum-
ları neden var sorusunu soran
Mehmeti açıklamalarını şöyle sür-
dürdü: “Neden ilgili ülke elçilikle-
rini davet edip “biz buna izin
vermeyiz” demiyorlar. Neden
halkı bölüyorlar? Neden bizi Tür-
kiye yandaşları ve karşıtları ola-
rak bölmelerine izin veriyorlar?
Hangi aklı başında devlet adamı
buna izin verir? Bizim normal
devlet adamlarımız yok. Bizim sı-
kıntımız burada. Devlet adamları-
mız iktidara geldiklerinde

Arnavutça dilini bile satarken Ko-
sova söz konusu bile olmaz”.

TÜRKİYE’NİN 
ARNAVUTLAR’A 
ARTAN SEVGİSİ

Türkiye’nin Kosova’nın dostu ol-
duğuna inanıyor musunuz? Soru-
suna gazeteci Kim Mehmeti,
“Türkiye’nin hangi parametrelere
göre hareket ettiğini bilmiyorum
fakat ben bir şey biliyorum: “Tür-
kiye bugüne kadar hiçbir zaman
Arnavutlara karşı bu kadar yakın-
lık hatta sevgi beslememişti.
Benim gözlemlerime göre Türki-
ye’nin Arnavutlara karşı bu sev-
gisi arttığı oranda bazı çevrelerin
Türkiye karşıtlığı o derece vahşi-
leşiyor” dedi. Bunun sebebinin
Arnavutların herkesin kendi oyu-
nunu oynadığı büyük bir satranç
tahtası haline dönüşmesinden
kaynaklandığını belirten Meh-
meti, “Ben yıllardır şunu tekrarlı-
yorum: Arnavutların içinde
bölünmelere izin vermeyin” ifa-
delerini kullandı. Kosova yetkili-
lerinin operasyondan haberlerinin
olmadığına yönelik açıklamalarını
ağır bir dille eleştiren Kim Meh-
meti, “Ben Kosova Başbakanı ol-

saydım ve gerçekten olayın nasıl
gerçekleştiğini bilmeseydim bile
kendi halkımı sakinleştirmek için
“ne olduğunu biliyoruz ve her
şeyi açıklayacağız” derdim. Sa-
dece yetersiz bir başbakan halkın
karşısına utanmadan çıkar ve ba-
kanının ne yaptığını bilmediğini
söyler. Bu nasıl mümkün olabili-
yor. Bakanınız sizin bilmediğiniz
bir şeyi nasıl yapabiliyor. Dünya-
nın hangi ülkesinde bir konuyla
ilgili başbakanın farklı, cumhur-
başkanın farklı, bakanın farklı tu-
tumları var? Kosova’nın bununla
dünyaya ne anlattığının farkında
mısınız? Biz bütün zamandır Tür-
kiye Cumhurbaşkanı’nın açıkla-
malarının dünyaya etkisini
konuşuyoruz. Fakat Kosova’nın
son hareketleri ile nasıl bir izlenim
bıraktığı sorusunu sormuyoruz”
açıklamalarında bulundu.

Nisan ay�yla
aram pek iyi
de�il malum.

Bar��am�yorum bir
türlü. 1992’den beri.
Yirmi alt� sene geçti,
hani o günlerde dün-
yaya gelmi� çocuklar
art�k kocaman olmu�, evlenip
çoluk çocuk sahibi olmu�lar,
sadece ben hâlâ bar��am�yo-
rum. Ve yaln�z de�ilim. O gün-
leri Saraybosna’da geçiren
ku�a��m, hemen hemen istis-
nas�z Nisan’la kavgal�. En
az�ndan Nisan’a küs. O y�llara
kadar, özellikle Saraybosna ço-
cuklar� için 6 Nisan Saraybos-
na’n�n Kurtulu� Günüydü.
Bahar, okullarda kutlamalar,
�iirler, koro �ark�lar�… Beyaz
gömlekler lacivert etek veya
pantolonlar. Okullar tatil de-
�ildi, fakat Saraybosna’n�n
Kurtulu� Günü’nü hepimiz çok
samimi kutlard�k. Ne bileyim,
Y�lba��, 1 May�s, Bosna Her-
sek Cumhuriyet Bayram�, 25
Kas�m’la biti�ik Yugoslavya
Cumhuriyet Bayram� olan 29
Kas�m tatil günleriydi, 25
May�s Gençlik Bayram� ve
Yolda� Tito’nun do�um
günü…
Samimi söylesem, bunlardan
hiçbirini ciddi bir bayram ola-
rak kabul etmiyordum. Y�lba��,
sevmedi�im kalabal�k, bo� e�-
lenceler, Amerikan salatas�, la-
hana tur�usundan k�ymal�
sarmalar, kay��a gelen turistler
ve so�uk. Evde oturup film iz-
lerdim. 1 May�s da kutlan�-
yordu ülkemizde, fakat bu
i�çili�i annemin komutas� al-
t�nda evde bahar temizli�iyle
kutluyorduk. Boya, badana,
dolaplar� yerle�tirme… Temiz-
lik i�leriyle küçüklü�ümden
beri aram�zdan kara kedi geçti.
Arkada�lar ebeveynlerin mem-
leketine veya deniz kenar�na
giderken biz ev temizli�ine
mahkűmduk. Bir de ideolojik
bir bayram, ne bileyim, ideolo-
jik ne varsa, bir �ekilde içimde
mesafe olu�uyordu. Gençlik
Bayram� ve Tito’nun do�um
günü ise tam testler dönemine
geliyordu. Kutlamalar bekle-
sin, y�lsonundaki karnem pü-
rüzsüz olsun diye mücadele
ediyordum (o tarihe kadar hep
iyi notlar�m vard�, sonunda
kötü karma olmas�n diye haz�r
beklerdim). 29 Kas�m Cumhu-
riyet Bayram�, benim de
do�um günüm. Bir türlü arka-
da�lar�mla do�um günümü
kutlamazd�k. Bazen büyük ha-
lam�n evli oldu�u Donji Va-
kuf’a giderdik, bazen evde
kal�rd�k, �ehir d���ndan dost ak-
raba misafir a��rl�yorduk. Bir
de o Saraybosna sisleri
Kas�m’da en yo�un, insan�n
evden ç�kmay� b�rak, yataktan
kalkas� gelmiyor. �çimdeki va-
tanseverlik veya �ehirseverlik
duygusunu, fa�izme kar�� gali-
biyet gururunu zirveye ta��yan
bu Saraybosna Kurtulu� Gü-
nüydü.  Belki de bir aidiyet
meselesi. Bu �ehre ait odlu-
�umu güçlü bir �ekilde hissedi-
yordum.

KURTULU� 
GÜNÜ’NÜN AREFES�

Ve Ramazan Bayram� 1992.
Bayram�n ikinci günü. 5 Nisan.
Kurtulu� Günü’nün arifesi.
�ehir çember içinde. Düne
kadar kom�ular�m�z, S�rbistan
ve Karada�’dan gelen gönüllü
Çetniklerle �ehrimizin etraf�n-
daki kaz�lm�� siperlere girmi�.
Ellerinde silahlar. Bir de toplar.
Evde kalm�� baklavalar, bay-
ram ziyafetleri. Y�llar sonra o
sefer ac�dan, korkudan, üzün-
tüden, sonra da yokluktan yi-
yemedi�imiz bayram
ziyafetleri. Hat�rl�yorsam, küf-
lenmi�. Küflenmemi�se bile ta-
d�n� hissedemedi�imiz bayram
ziyafetleri. Baklavalar, börek-
ler, kuru ve ya� pastalar, köfte-
ler. Bo�az�m�zda
dü�ümlenmi�. Bo�az�m�zda üç
y�ldan fazla kals�n diye mi?
Bo�az�m�zdan, ruhumuzdan,
haf�zam�zdan 26 sene sonra
bile bir daha gitmesin. O 5 Ni-
san’da ba�layan ac� bir daha
bitmesin. Çünkü aram�zdan 11
bin 541 insan�n dünyas� de�i�-
mi�. Sivil, asker, ya�l�, kad�n,
çocuk… Ve ard�nda kalanlar,
ac�lar�yla ecellerini bekleyen-
ler. Yak�n veya uzaklar. Ara-
m�zdan seçilmi� olanlar.
Aram�zdan ayr�lm��, fakat içi-
mizden bir türlü kopmam��
olanlar. Çünkü aram�zdan bu
11 bin 541 insan�n, içimizdeki
bu 11 bin 541 insan�n kayb�
dünyam�z� de�i�tirdi.

Biliyorum, kocaman kartopuna
dönü�türen bu uzun günü an-
latm��t�m. 1425 günlük bir
günü. 34 bin 200 saatlik bir
günü. �ki milyon elli iki bin da-
kikal�k bir günü. 123 milyon
120 bin saniyelik bir günü. 24
saatinde ortalama 329 bomba-
n�n, top veya tank mermisinin
dü�tü�ü günü sizlere anlatt�-
��m� biliyorum. Bir 24 saatlik
diliminde, rahmetli babam�n
69. do�um gününde, o�lum üç
ayl���n� tamamlamak üzerey-
ken, e�im de en a��r çat��mala-
r�n cereyan etti�i Juç
Tepesi’ndeyken, �ehre 3 bin
777 a��r silah mermisinin at�l-
d���n� daha önce yazd���m� ve
tekrar yazaca��m� biliyorum.
Hat�rl�yorum, hat�rlat�yorum.
Nas�l yani?

300 B�N ORJ�NAL
AR��V

Enstitümüzün bulundu�u bina-
n�n yak�lmas�. 5263 ciltlik el-
yazmalar� kütüphanesinin, 300
bin orijinal ar�iv belgesinin ya-
k�lmas�. Arkada�lar�m�n ölüm
haberleri. Yaralanmalar�.
Do�um yapmaya hastaneye
yürüyerek gidi�imi. Elimde iki
bidon su, temizlik malzemeleri
falan. Yan�mda ablam ve e�im.
Komik bir �ey yoktu, muhte-
melen yürürken biz de deli gibi
gülüyorduk. Hastanede iken zi-
yaretime gelen arkada�lar�. Te-
lefonun çal��t��� anlar� f�rsat
bilerek telefonu çal��an dost-
lar�, akrabalar� aramak, hal
hat�r sormak, “kendine iyi bak”
sözleriyle iyi dileklerde bulun-
mak al��kanl�klar�m�zd�.
Aküye ba�l� radyodan ba�ka
bir semte bir bombal� sald�r�
duydu�umuzda, telefon çal��-
m�yorsa o dostu görmek, “bir
�ey laz�m m�” diye sormak için
evine gitmek al��kanl�klar�-
m�z… Birinin ziyaretine gider-
ken eli bo� gitmemek için bir
bidon su veya bir po�ette iki üç
parça odun hediye etmek. Çi-
kolata, baklava yerine. Güler
yüzle misafiri kar��lamak. Biri-
nin yan�na gitti�imizde güler
yüzle kar��lanmak. Zay�f, fakir
bir sofray� her gelenle payla�-
mak. Kom�um Latifa’n�n bana
ikram etti�i ya�s�z �s�rgan ye-
me�inin tad� hâlâ a�z�mda. Bir
iyilik hat�ras�. Melaheta’n�n
kabakl� böre�i. Bahçelerindeki
su kuyular�ndan çama��r bula-
��k için su almam�za müsaade
eden Raza teyze, Leyla…
Sava� dü�ünleri ve cenazeleri.
Aln�na alt�n koymadan bebek
görmeye gidildi�inde hissedi-
len utanç. Bu utanç içinde eli-
min parmaklar�n� ne yapay�m
dü�ünceleri. Elektrik, do�al
gaz ve su geldi�inde bir ba�ka
mutluluk hissiyat�… O birkaç
saati nas�l de�erlendirelim co�-
kusu. Tabii ki elektrik, su, do-
�algaz kesilecek yak�nda, fakat
o kadar da ya�ay�p ya�amaya-
ca��m�z� bilmiyorduk. Anlay��-
lar�, duygular�, üzüntüleri
payla��yorduk. Az olsa da ev-
deki g�dalar�, odunlar�, sular�
payla��yorduk. F�rsat bulduk
mu arkada�lardan kim varsa
bulu�uyorduk. �ark�lar�m�zla
mermi seslerini örtmeye çal���-
yorduk. Arabalar olsa bile,
yak�t olmad��� için her yere
yaya gidiyorduk. Ve her gün
sosyal etkinliklerimiz olu-
yordu. �� bir tarafa, insanlarla
ileti�im içindeydik. Dostluk,
muhabbet, payla��mlar vard�.
Fakat o günlerden en çok gurur
duydu�um, sadece benimle
alakal� olmayan bir �ey var: Bu
hayat kurtarma mücadelesin-
deyken bir kere birinden inti-
kam alma, adaleti kendi eline
alma gibi bir te�ebbüste bulun-
mad�k. �ntikam olarak gördü-
�ümüz �eyi yaparak,
yanl��l�kla birinin hakk�na gir-
mekten korkuyorduk. Mazlu-
mun ah�ndan. Yeter ki biz
zalim olmayal�m. Gerçekten
gurur duyuyorum. Hatta bazen
o günleri özlüyorum. Hay�r,
bombard�manlar�, açl���, ölüm-
leri, sürgünleri, katliamlar�, te-
cavüzleri, y�k�mlar� de�il;
insanl���m�z�, takvam�z�, o za-
manlardaki tevazuumuzu, �ef-
katimizi özlüyorum. Sava�taki
kendimizi. Bar��maya m� ba�-
lad�m Nisanlarla?

N�SAN, 
SARAYBOSNA
ÇEMBER� VE 

11 B�N 541 �NSAN

Amina Siljak JESENKOV�C

Ünlü Arnavut yazar Kim Mehmeti’den
TÜRKİYE DOSTU AÇIKLAMALAR

’
Makedonyalı ünlü Arnavut yazar, gazeteci ve analist Kim Mehmeti, Kosova’-

daki FETÖ operasyonu ı�ı�ında Arnavut – Türkiye ili�kileriyle ilgili önemli
açıklamalarda bulundu. 6 FETÖ’cünün Türkiye’ye iade edilmesinden sonra
Kosova’daki Türkiye kar�ıtlı�ını ve bir dost ülkeye yapılanları de�erlendir-
menin zor oldu�unu söyleyen Mehmeti, “”Türkiye bugüne kadar hiçbir

zaman Arnavutlara kar�ı bu kadar yakınlık hatta sevgi beslememi�ti” dedi

www.timebalkan.com
sitesinden alınmı�tır…

www.timebalkan.com
sitesinden alınmı�tır…
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LAHEY
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Hollanda'nın Lahey şehrin-
deki Uluslararası Ceza
Mahkemeleri

Mekanizması (MICT) daha önce
hakkında beraat kararı verilen
radikal Sırp lider Vojislav Seselj'i
10 yıl hapse mahkum etti. Halen
Sırbistan Meclisi'nde milletvekili
olan Sırp Radikal Partisi (SRS)
Genel Başkanı Seselj'in temyiz
duruşması Lahey'deki MICT'de
görüldü. Seselj hakkında 31 Mart
2016'da Eski Yugoslavya
Uluslararası Ceza Mahkemesince
(ICTY) verilen beraat kararı
Temyiz Konseyi tarafından bozul-
du. www.dunyabulteni.net’e
göre: Seselj hakkındaki kararı
okuyan Temyiz Konseyi Başkanı

Theodor
Meron, sav-
cılığın
"Seselj'in
suça teşvik
ettiği"
yönündeki
itirazını haklı
bulduklarını
ifade ederek,
Seselj'in
Sırbistan'ın
Voyvodina
bölgesindeki Hrtkovci'de Sırp
olmayan sivillere yönelik işlenen
sürgün ve diğer insanlığa karşı
suçlardan 10 yıl hapse mahkûm
edildiğini açıkladı. Meron, yargı-
lanmasının sürdüğü 2003-2014
yıllarında cezaevinde bulunan
Seselj'in hapse girmeyeceğini,
cezasının daha önce hapiste kal-
dığı günlere sayılacağını ifade

etti. Savcılık, ICTY tarafından
verilen beraat kararına yaptığı iti-
razda Seselj'in en az 28 yıl hapis
cezasına çarptırılmasını ya da
yeniden yargılanmasını talep
etmişti. Radikal Sırp lider Seselj,
Bosna Hersek, Sırbistan ve
Hırvatistan'da Sırp olmayan
nüfusa yönelik işlenen suçlardan
yargılanmıştı.

KOCAEL� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan-Türkiye İşadamları Derneği
(BULTİŞAD) Başkan Vekili ve Dünya Türk
İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Komitesi

Başkan Yardımcısı Edis Emre, hafta Türkiye’de
çeşitli temaslarda bulundu. Bulgaristan’ın Dobriç
kentinden çeşitli iş insanları ve politikacıların da
aralarında bulunduğu bir heyetle önce Ford’un

Gölcük Fabrikası’nı ziyaret eden Edis Emre, daha
sonra Bakır mamuller üreten Sarkuysan firması-
nın Darıca fabrikasında da çeşitli temaslarda
bulundu. Türk ve Bulgar işadamlarını ortak yatı-
rımlarda buluşturmayı hedefleyen Emre’nin
temaslarının ticari açıdan faydalı geçtiği belirtili-
yor. İki ülke arası olası yatırımların karşılıklı ola-
rak değerlendirildiği görüşmelerin bilgilendirici
geçtiği de vurgulandı.

Avrupa Birli�i’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için olu�turdu�u Kat�l�m
Öncesi K�rsal Kalk�nma Arac� (IPARD) fonlar� arac�l���yla S�rbistan'daki çiftçilere 

2020 y�l�na kadar toplam 230 milyon Euro’luk destek sa�lanacak

KALKANDELEN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Balkan Üniversiteler
Birliği’nin 4. yıllık
Toplantısı Kalkandelen

Devlet Üniversitesi ev sahipli-
ğinde Makedonya’nın
Kalkandelen şehrinde gerçekleş-
tirildi. Toplantıya gazetemizi
temsilen Dokuz Eylül
Üniversitesi öğretim üyesi ve
ATMER Başkan yardımcısı Doç.
Dr. Nazmi Üste katıldı. Açılış
törenine Türkiye, Bulgaristan,
Arnavutluk, Makedonya, Bosna
Hersek, Yunanistan, Romanya,
Kosova, Sırbistan’dan toplam 36
üniversite ve T.C. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı yetkilile-
rinden oluşan 100’e yakın tem-
silci katıldı. Türkiye’den çok

sayıda üniversitenin rektör ve
rektör yardımcısı düzeyinde
temsil edildiği toplantıya üni-
versitemiz adına Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. İsmail
Yılmaz katıldı. Ev sahibi üniver-
sitenin Rektörü Prof. Dr. Vullnet
Ameti’nin açılış konuşmasını
yaptığı toplantının ilk oturu-

munda Tetova Üniversitesi tanı-
tıldı ve Balkan Üniversiteler
Birliği’nin faaliyetleri hakkında
bilgilendirme yapıldı.
Toplantının ikinci günkü sabah
oturumunda rektörler ve rektör
yardımcıları tarafından birliğin
mevcut durumu ve yeni üyelik
başvuruları gözden geçirildi.

Avrupa Birliği’nden Sırbistan'a
230 milyon Euro’luk tarım desteği

BULT��AD Ba�kan Vekili Emre'den
Ford ve Sarkuysan’a ziyaret

Radikal Sırp lider Seselj’e
10 yıl hapis

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği’nin (AB)
aday ve potansiyel aday
ülkeler için oluşturduğu

Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma
Aracı (IPARD) fonları aracılığıy-
la Sırbistan'daki çiftçilere 2020
yılına kadar toplam 230 milyon
Euro’luk destek sağlanacak.
IPARD Fonları Konferansı,
AB'ye aday ve potansiyel aday
ülkelerden temsilcilerin de katı-
lımıyla Sırbistan'ın başkenti
Belgrad'da düzenlendi. Meclis
binasındaki konferansta konu-
şan Sırbistan Avrupa
Entegrasyonu Bakanı Jadranka
Joksimovic, IPARD fonlarının
kullanılmasına ilişkin anlaşmayı
2 ay içerisinde imzalayacakları-
nı belirterek, bu anlaşmayla
2020 yılına kadar toplam 230
milyon Euro’luk tarım desteği

sağlanacağını söyledi.
www.haberler.com.tr’den alınan
bilgilere göre: Joksimovic, her
yıl 5 milyon Euro artırılarak
sağlanacak bu desteğin, üretici-
ler için güzel bir haber olduğu-
nu vurgulayarak, "Kırsal kalkın-
mada yeni bir sayfa açacağız."
dedi.
Avrupa Parlamentosu Dış
İlişkiler Komisyonu Üyesi Eleni
Teokarus da 2018 ve 2019 yılla-
rının, sadece Batı Balkanlar için
değil, AB'nin dış politikası için
de önemli bir dönem olacağına
dikkati çekerek, tarımın da bu
noktada önemli bir yere sahip
olduğunun altını çizdi.
Teokarus, "IPARD fonlarının
kullanılması bir hizmet değil,
AB'nin ortak çıkar meselesidir.
Zira tarım, ekonomiye,
Avrupa'nın istikrarı ve barışına
katkı sağlayan kollarından biri-
dir." şeklinde konuştu.

Balkan Üniversiteler Birli�i
Kalkandelen’de topland�
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VAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Van Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi (YYÜ) Türk
Müziği Devlet Konser-

vatuarı ekibi tarafından Erciş
ilçesinde 'Balkan Türküleri
Konseri Halk Oyunları Göste-
risi' düzenlendi. Erciş Beledi-
yesi ile Van YYÜ Erciş Meslek
Yüksekokulu tarafından or-
taklaşa düzenlenen gecede,
seslendirilen Balkan türküleri
ve sahnelenen halk oyunları
gösterisi büyük ilgi gördü.
Öğretim Görevlisi Osman
Ekşi ile Öğretim Görevlisi

Necip Çetin tarafından hazır-
lanan gösteride; Rumeli,
Üsküp, Makedonya, Bulgaris-
tan ve Yunanistan yöreline ait
türküler eşliğinde halk oyun-
ları gösterileri sunuldu.
www.haberler.com’a göre: dü-
zenlenen geceye Erciş Kayma-
kamı ve Belediye Başkan
Vekili Mehmet Şirin Yaşar,
Garnizon Komutanı Albay
Kamil Tumba, Erciş Cumhuri-
yet Başsavcısı Harun Karahan,
Adalet Komisyon Başkanı İs-
mail Geçeci, Van YYÜ Erciş
Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Prof. Dr. Fikret Yaşar,
kamu kurum amirleri ile çok
sayıda davetli katıldı. 

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila, İzmir’de yaşayan Balkan göç-
menlerini biraraya getiren dernekle-

rin temsilcileri ile buluştu. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hak-
kında görüşülen etkinlikte çocuklar için
yapılabilecekler hakkında fikir alışveri-
şinde bulunuldu. 22 ayrı derneğin temsil-
cilerinin katıldığı kahvaltılı toplantı
Çamdibi Engelsiz Yaşam Merkezi Engel-
siz Kafe içinde gerçekleşti. Tüm katılımcı-
ların tek tek görüş bildirdiği toplantıda
konuşan Başkan Atila, Bornova Belediye-

si’nin 23 Nisan için planladığı etkinlikleri
anlatarak göçmen nüfusun çoğunlukta
yaşadığı Altındağ-Çamdibi bölgesinde
gerçekleştirmek istedikleri kortej yürü-
yüşü için destek istedi. 

KIRAÇ SAHNE ALACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kapsamında her sene Bornova
Meydan’dan Aşık Veysel Rekreasyon Ala-
nı’na kortej düzenlendiğini ve burada
konser verildiğini belirten Başkan Olgun
Atila, “Bu sene kortej yürüyüşünün ar-
dından Kıraç ve Zülfü Livaneli Çocuk
Korosu konserimiz yapılacak. Etkinlikler
kapsamında Naldöken’de yaşayan çocuk-

larımızdan oluşan Çocuk Senfoni Orkes-
tramız Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde
sahne alacak. Çocuklar arasında düzenle-
diğimiz resim yarışmamız olacak. Ayrıca
23 Nisan’dan bir hafta önce çocuklarımız
için her sene düzenlediğimiz Uçurtma
Şenliğimizi de yapacağız. Geçen sene 20
bin civarında kişi bu şenliğe katılmıştı”
dedi. Dernek temsilcilerine yaptığı ko-
nuşmada göçmen nüfusun yoğun olarak
bulunduğu Çamdibi’nde 2016 yılında ilk
kez kortej yürüyüşü gerçekleştirildiğini
hatırlatan Başkan Atila, “Bu sene de tek-
rar bu yürüyüşü yapmak istiyoruz. Bu
konuda da sizlerin desteklerini bekliyo-
ruz” diye konuştu. 

Balkan Haberleri

Balkan göçmenlerinden
23 Nisan desteği istedi

BA�KAN AT�LA

Balkan Göçmenleri Dernekleri temsilcileriyle 
biraraya gelen Bornova Belediye Ba�kan� Olgun Atila,

Balkan göçmenlerinden 23 Nisan deste�i istedi

Van’da Balkan Türküleri Konseri
ve Halk Oyunları Gösterisi

ÇAYIR
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bu yıl 70’inci kuruluş yıl-
dönümünü kutlamaya
hazırlanan Make-

donya’nın en köklü dernekle-
rinden Yeni Yol Kültür Güzel
Sanatlar Derneği yönetimi
Çayır Belediyesi’ni ziyaret
etti. Çayır Belediye Başkanı
Visar Ganiu ile bir araya

gelen Yeni Başkanı Salaydin
Zekir’e derneğin yönetim ku-
rulu üyeleri Firdaus Nebi ve
Halil Abdullah da ellik etti.
www.yenibalkan.com sitesine
göre; görüşmede Çayır Beledi
Meclis Üyesi Taner Hacımus-
tafa da yer aldı. Gerçekleşen
görüşmede Yeni Yol Der-
neği’nin 2018 yılında yapa-
cağı faaliyetler hakkında
Ganiu’ya bilgi verildi.

Yeni Yol Derne�i’nden 
Çay�r Belediyesi’ne ziyaret

Yeni Yol Derne�i’nden 
Çay�r Belediyesi’ne ziyaret

Yeni Yol Derne�i’nden 
Çay�r Belediyesi’ne ziyaret
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Avusturya, İsveç ve Norveç’in
ev sahipliğinde yapılacak
2020 Avrupa Şampiyonası

Elemeleri kura çekiminde,
Makedonya ile Türkiye 3. Grup’ta
yer aldı. Grubun diğer takımları
Yunanistan ve İzlanda oldu. Daha
önce 16 takımla oynanan Avrupa
Hentbol Şampiyonası Finalleri ilk kez
24 takımla üç ayrı ülkede düzenlene-
cek. Şampiyonaya, ev sahipleri
Avusturya, İsveç ve Norveç ile son
şampiyon İspanya doğrudan katıla-
cak. 32 takımın mücadele edeceği ele-
meler, 4 takımlı 8 gruptan oluşacak.
Gruplarında ilk 2 sırayı alan 16 takı-
mın yanı sıra en iyi üçüncü kontenja-
nından da 4 ekip, şampiyonaya katıl-
maya hak kazanacak. www.yenibal-
kan.com’a göre: eleme gruplarında
ilk maçlar 24-25 Ekim, 6. ve son maç-
lar ise 15-16 Haziran 2019 tarihlerin-
de yapılacak.

Türkiye, Makedonya
ve Yunanistan 
hentbolde 
ayn� gruba dü�tü

Romanya’dan
gümü�le dönen
Sema’n�n hedefi
2020 Olimpiyatlar�

ISPARTA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Romanya'da gerçekleştirilen U22
Avrupa Boks Şampiyonası'nda
64 kilogram sıkletinde katılan

Ispartalı Milli Boksör Sema Çalışkan,
Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madal-
yanın sahibi oldu. Milli sporcu Sema
Çalışkan ve Antrenörü Melihşah
Sarıca, Isparta Belediyesi'ni ziyaret
etti. Isparta Belediye Başkan
Yardımcısı Akif Aslan tarafından
kabul edilen Çalışkan'a, başarısından
dolayı altın hediye edildi.
www.haberler.com’a göre: bir sonraki
Avrupa Şampiyonası'na büyük
bayanlar kategorisinde katılacağını
kaydeden Ispartalı Milli Boksör Sema
Çalışkan, "Orada da altın madalyayı
hedefliyorum. Bu sene yoğun geçi-
yor. Başlangıcı U22'de Avrupa
Şampiyonası ikincisi olarak yaptım.
Gönül isterdi ki şampiyon olarak
geleyim ama ikincilikte kaldım.
Mayıs ayında Polonya'da yapılacak
olan büyük bayanlar Avrupa şampi-
yonasına katılacağım. Hedefim
büyük bayanlarda altın madalya
almak, ülkeme ve ilime bir kez daha
madalya kazandırmak. Dünya
Şampiyonası ardından hemen
Akdeniz oyunları var. Hedefim 2020
olimpiyatları. Ülkeme olimpiyat
madalyası kazandırmak istiyorum.
Isparta halkından ve belediye başka-
nımızdan, yetkililerden destek bekli-
yorum" dedi.

AT�NA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,
Uluslararası Basketbol
Federasyonları Birliğinin (FIBA)

logosuna yer veren Giannakopoulos,
"Panathinaikos, basketbolun her zaman
olması gerektiği yere dönüyor!" ifadesini
kullandı.
Giannakopoulos, sosyal medya hesabın-
dan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü
Zeljko Obradovic ile ilgili yaptığı bir pay-
laşımın ardından Türk sporseverlerin tep-
kisini çekmişti. Panathinaikos Basketbol
Kulübü Başkanı, bu tepkiler sonrasında
Türk sporseverlere yönelik hakaret içeren
ifadeler kullanmış ve bu nedenle THY
Avrupa Ligi maçlarından 1 yıl boyunca
men edilmişti. Giannakopoulos'un cezası
daha sonra 5 aya indirilmişti.
www.haberler.com’a göre; Bu sezon THY
Avrupa Ligi'nde normal sezonu 19 galibi-
yet, 11 mağlubiyetle tamamlayan
Panathinaikos Superfoods, 4. olarak play-
off çeyrek finalinde İspanya'nın Real
Madrid takımıyla eşleşti.

PANATHINAIKOS, THY
Avrupa Ligi'nden çekiliyor

Yunanistan'�n
Panathinaikos

Basketbol Kulübünün
ba�kan� Dimitris

Giannakopoulos, THY
Avrupa Ligi'nden 

çekileceklerini aç�klad�

Ka�ıtspor'un bilek güre�çileri
Sofya yolcusu
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Sofya yolcusu
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Ka�ıtspor'un bilek güre�çileri
Sofya yolcusu
KOCAEL�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Şampiyonası'nda
önemli başarılar elde eden
Kocaeli Büyükşehir Belediye

Kağıtspor Kulübü bilek güreşçileri,
Sofya'da Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness,
Bilek Güreşi Federasyonu
(TVGFBF) tarafından Antalya'nın
Kemer ilçesindeki bir otelde
düzenlenen şampiyonaya 163
kulüpten, bin 17 sporcu katıldı.
Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi sporcular iki şampiyon-
luk ve bir ikincilik elde etti. Kadın
ve erkeklerde sporcular, sağ ve sol

kolda, 18 yaş altı, 21 yaş altı,
büyükler ve masterler kategorile-
rinde kendi sıkletlerinde dört gün
boyunca mücadele etti.
www.haberler.com’a göre;
Kemer'de yapılan Türkiye Bilek
Güreşi Şampiyonasında mücadele
eden Kocaeli Büyükşehir Belediye
Kağıtspor Kulübü sporcularından,
Büyük Bayanlar artı 80 kiloda
mücadele eden Nurcihan Gönül
sağ ve sol kolda şampiyon, 21 Yaş
Altı 60 kiloda ise Reyhan Yıldız,
sol kolda 2'inci oldu. Elde ettikleri
başarılı sonuçlar ile her iki sporcu,
Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapı-
lacak olan Avrupa Bilek Güreşi
Şampiyonasına milli takım ile
beraber katılmaya hak kazandı. 

BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Osmangazi Belediyespor Kulübü
Atıcılık Takımı sporcularından
Bora Anbarcılar, Bulgaristan'da

gerçekleştirilen Atıcılık Grand Prix
Yarışları'nda ikinci olarak gümüş
madalyanın sahibi oldu. Türkiye
Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF)
2017-2018 yılı faaliyet programında yer
alan Atıcılık Grand Prix Yarışları,
Bulgaristan'ın Plevne şehrinde yapıldı.
www.haberler.com’a göre; üç gün süren
müsabakaya Türkiye'nin çeşitli kulüple-
rinin yanı sıra İtalya, Belarus, Romanya

gibi ülkelerden toplam 45 sporcu katı-
lım sağladı. Genç erkekler kategorisin-
de 95 puanla ikinciliği yakalayan
Osmangazili atıcı Bora Anbarcılar,
gümüş madalyanın sahibi oldu. Yoğun
geçen antrenmanlarının karşılığını
aldıklarını belirten Osmangazi
Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı
Başantrenörü Armağan Anbarcılar "Son
dönemde elde ettiğimiz dereceler ile atı-
cılık branşında önemli bir ivme yakala-
dık. Bora, gelecek için ümit vaat eden
bir sporcumuz. Göstermiş olduğu başa-
rıdan dolayı sporcumu tebrik ediyor,
önümüzdeki tüm müsabakalarda kürsü-
de kalmayı hedefliyoruz" dedi.

Osmangazili sporcu Plevne’den madalya ile döndü


