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GR� SEÇMENLER�N 
ÖNEM�

Arnavut-Türk �li�kileri
Sempozyumu’nda
FETÖ uyar�s�

¥ UETD olarak ilk defa ola�an genel
kongrelerini Almanya d���nda gerçek-
le�tireceklerine i�aret eden S�rakaya,
“Avrupa’n�n 17 ülkesinde te�kilatlan-
m�� durumday�z, 37 bölgemiz ve 152
�ubemizle hizmet ediyoruz. �lk defa
kongremizi büyük bir spor salonunda
Say�n Cumhurba�kan�m�z�n kat�l�m�yla
gerçekle�tirece�iz. Büyük ihtimalle
Say�n Bakir �zzetbegoviç’in kat�l�m�n�
da öngörüyoruz.” dedi. Bu önemli
bulu�maya �imdiden çok büyük bir
ilginin oldu�unu kaydeden S�rakaya,
“Yakla��k 11 bin ki�ilik salonun kap-
asitesinin tamamen dolaca��n� dü�ü-
nüyoruz. Hatta salonun d���nda da
insanlar�m�z�n Say�n
Cumhurba�kan�m�z ile bir araya
gelme noktas�nda büyük bir heyecan�
oldu�unu gözlemliyoruz. Bu heyecan
tabii bizi ziyadesiyle mutlu ediyor.”
ifadelerini kulland�. Avrupa’n�n de�i-
�ik �ehirlerinde ya�ayan insanlar�n
Cumhurba�kan� Erdo�an’� görmek
için Bosna Hersek’e gelme talebi
oldu�una i�aret eden S�rakaya, bu
konuda ilgili bölge ba�kanl�klar� ile
irtibata geçmesi durumunda, düzen-
lenecek otobüs seferleri ile bu talep-
leri kar��layacaklar�n� kaydetti.

Avrupalı Türkler Bosna’da
ERDOĞAN’I BEKLİYOR

3’te

Avrupal� Türk Demokratlar Birli�i (UETD) Genel Ba�kan� Zafer S�rakaya,
Avrupal� Türklerin, Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an’�n 20 May�s’ta

Bosna Hersek’e yapaca�� ziyarete yo�un ilgisinin oldu�unu söyledi

KFOR’dan Kosova uyar�s�

¥ TÜRK�YE’nin Tiran Büyükelçisi
Murat Ahmet Yörük, “Bu hain
terör örgütü e�itimde, sa�lıkta,
dini kurumlarda ve özel sektörde
Arnavutluk’ta komünizmin çöktü-
�ü 1991 yılından bu yana kök sal-
mı� durumdadırlar. Arnavutluk
toprakları Türkiye’ye tehdit te�kil
eden, husumet ve kin besleyen
FETÖ unsurlarından ve ona ba�lı
ki�ilerden arındırılması gerekmek-
tedir” dedi. Arnavutluk ile ili�kile-
rinin altı asrı a�an köklü ve parlak
bir geçmi�e sahip oldu�unu kay-
deden Yörük, “Arnavutlar sanat-
ta, edebiyatta, bürokraside, aka-
demik alemde ortak tarihimize
damga vurmu�ladır. Osmanlı’nın
asli unsuru olmu�lardır.
Arnavutluk ile ili�kilerimiz hiç
�üphesiz komünizm dönemini
takiben siyasi, ekonomik, askeri,
kültürel ve di�er tüm alanlarda
büyük ilerleme kaydetmi�tir.”
diye konu�tu.

¥ DEVLET BA�KANLI�I ve parla-
mento seçimlerinden olu�an
genel seçimler, 7 Ekim Pazar günü
yap�lacak. CIK Ba�kan� Irena
Hadziabdic, ba�kent
Saraybosna'da düzenledi�i bas�n
toplant�s�nda, Bosna Hersek'te
devlet ba�kanl��� ve parlamento
seçimlerinden olu�an genel seçim-
lerin 7 Ekim Pazar günü yap�lmas�
karar� al�nd���n� bildirdi. 10’da

5’te

¥ ARNAVUTLUK BA�BAKANI Edi
Rama, ülkesinin komünist izolas-
yonundan çıktı�ından bu yana
Türkiye'nin Arnavutluk'un yanın-
da oldu�unu söyledi. Binlerce
Arnavut ö�rencinin Türkiye'deki
okul ve üniversitelerde okudu-
�unu anımsatan Rama, bunun
iki ülke arasında önemli ba�lantı
köprüsü ve dostlu�un en parlak
örneklerini olu�turdu�unu vur-
guladı. Türkiye'nin ülkesinde
meydana gelen acil durum ve
do�al afetler nedeniyle olu�an
zor �artlarda yardım ula�tıran ilk
ülke oldu�unu kaydetti. 10’da

Edi Rama’dan
Türkiye’ye te�ekkür

¥ KOSOVA'n�n güvenlik
gücü KFOR yapt��� aç�kla-
mada Kosova'ya yönelik
yap�lacak bir müdahalenin
NATO'ya yap�lm�� say�laca-
��n� ifade etti NATO’nun
Kosova’daki güvenlik gücü

KFOR Komutan� General
Salvatore Cuoci Kosova
medyas�na yapt��� aç�kla-
mada, Kosova’n�n d��tan
i�gale u�ramas� tehlikesi
kar��s�nda bunun KFOR ve
NATO’ya gerçekle�tirilecek

i�gal olarak de�erlendirile-
ce�ini belirtti. KFOR komu-
tan�n�n bu aç�klamas�,
NATO ile sürtü�me içinde
bulunan Rusya’n�n
Kosova’ya yönelik olas� teh-
ditlerinden sonra geldi. 4’teBosna 7 Ekim’de 

sand�k ba��nda
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ED�RNE'DEN MOSTAR'A KÜLTÜR
KERVANI" BOSNA HERSEK'TE

Güncel

Küresel posta sektörünün en prestijli organizasyonlar�ndan biri olan “UPU
Dünya CEO Forumu” 9-10 May�s 2018 tarihlerinde �stanbul’da düzenlendi

“UPU DÜNYA CEO FORUMU”
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Dünya üzerindeki 60 ülkenin
posta idaresi CEO’larının katıl-
dığı etkinlik Ulaştırma, Denizci-

lik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan’ın himayelerinde, Posta ve Tel-
graf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT
A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği
(Universal Postal Union-UPU) İdari
Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik ve

UPU Genel Sekreteri Bishar A. Husse-
in’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
UPU Dünya CEO Forumu’nun açılış
törenine katılan Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
bu yıl üçüncüsü düzenlenen organi-
zasyona Türkiye’nin ev sahipliği yap-
masından duyduğu memnuniyeti
ifade etti. İki yıl önce İstanbul’da ger-
çekleştirilen 26. Dünya Posta Kon-
gresi’nde küresel posta stratejilerini
şekillendiren kritik kararların alındı-
ğını belirten Bakan Arslan, “Kongre’de
kabul edilen İstanbul Dünya Posta

Stratejisi 2020 yılına kadar sektörün yol
haritasını çizmiştir” dedi. Konuşma-
sında PTT A.Ş.’nin ulusal ve uluslar-
arası faaliyetlerinin yanı sıra bölgesel
ve küresel işbirlikleriyle ilgili bilgi
veren Bakan Ahmet Arslan, “Ülkemi-
zin güzide kuruluşlarından biri olan
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şir-
keti, 178 yıllık köklü geçmişi ve güçlü
kurumsal yapısıyla posta, kargo-lojis-
tik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık
gibi birçok alanda vatandaşlarımızın
hayatını kolaylaştıran hizmetler sun-
maktadır. PTT, 4 bin 870 işyeri, 41 bin

742 personeli, yaygın hizmet ağı ve sektörün-
deki öncü konumuyla bir dünya markası olma
yolunda hızla ilerlerken birçok uluslararası ba-
şarıya da imza atmaktadır” değerlendirme-
sinde bulundu. 

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü, UPU İdari Konsey Başkanı Kenan
Bozgeyik, 3. UPU Dünya CEO Forumu’nda
yaptığı konuşmada, posta sektörünün çok
önemli bir değişim sürecinin içinde bulundu-
ğunu ve 26. Dünya Posta Kongresi’nde alınan
kararların tüm ülkelerin tam desteğiyle hızlı bir
şekilde uygulamaya konulduğunu ifade ede-

rek, “İnşallah, sektörümüzü çok daha farklı bir
boyuta taşıyacağız. Teknolojik ilerleme ve dijital
dönüşümde biz de kendi sektörümüz adına ge-
rekli atılımları yaparak hak ettiğimiz yeri almak
için çalışıyoruz. UPU Dünya CEO Forumu’nun
sektörümüze hayırlar getirmesini temenni edi-
yorum” diye konuştu. UPU Genel Sekreteri Bis-
har A. Hussein ise 26. Dünya Posta Kongresi ile
UPU Dünya CEO Forumu’na işaret ederek İs-
tanbul’un artık posta sektörü adına çok ciddi
çalışmaların yürütüldüğü bir şehir haline geldi-
ğini söyledi. 3. UPU Dünya CEO Forumu’nun
Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenmesinden
dolayı Bakan Ahmet Arslan ve Genel Müdür
Kenan Bozgeyik’e teşekkürlerini sunan Genel
Sekreter Hussein, bu organizasyonun posta
sektörünün önümüzdeki dönemde daha da ge-
lişmesi adına büyük önem taşıdığını vurguladı.  

Geniş kapsamlı paneller düzenlendi
3. UPU Dünya CEO Forumu, “Postadaki

Dijital Bölünme: Yeni Bir Portföy, Daha İyi
Performans veya Yeniden Tanımlanmış Bir
Misyon?” temasıyla gerçekleştirildi. Etkinli-
ğin “Bugüne Kadar Elde Edilen Bulgular:
2017 CEO Forum Bakış Açısı ve Serbest Otu-
rum: 2017’ye Bölgesel Bakış” başlıklı ilk pa-
nelinde katılımcılar geçen sene yapılan
değerlendirmeler ve edinilen tecrübeler ışı-
ğında bu yılki tartışmaları nasıl yönlendire-
ceklerini müzakere ettiler. İkinci panel
“Global Perspektifler: Gelişmiş Bir Çevrede
Büyümenin Sağlanması” başlığıyla düzenle-
nirken üçüncü panelde “Doğru Dengeyi Sağ-
lama: Günümüzde İdeal Posta Portföyü Ne

Olmalı?” sorusu ele alındı. Forum’un dör-
düncü paneli “Müşteri Baskısı: Lojistik Teda-
rik Zincirinde Hızlı, Öngörülür ve Güvenli
İşlemler Sağlayan Bir Hizmet Sağlayıcısı
Nasıl Olunur?” başlığını taşıdı. “Evrensel
Hizmet Yükümlülüğü’nün Yeniden Tanım-
lanması: Sorunları Paylaşmak” konulu be-
şinci panelin ardından ise Kapanış Oturumu
gerçekleştirildi. Oturumda bu yılki etkinliğin
temel mesajlarının neler olduğu üzerinde
durulurken Eylül ayında Etiyopya’da düzen-
lenecek UPU Olağanüstü Kongresi’ndeki Ba-
kanlar Strateji Konferansı’na sunulmak üzere
ortak bir perspektif oluşturuldu.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) kuru-
luşunun 40. yılı kapsamında düzenle-
nen "Edirne'den Mostar'a Kültür

Kervanı" konulu etkinlik Bosna Hersek'in
başkenti Saraybosna'da yapıldı. TYB tarafın-
dan Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıla-
rıyla Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü
Kültür Evi'ndeki etkinliğin son durağında
"Kaşgar'dan Balkanlar'a Türkçe" konulu kon-
ferans düzenlendi. Kervanda yer alan yazar,
şair, ilim adamı, gazeteci ve sanatçılardan
oluşan 40 kişilik Türk grup, Bosna Hersekli
yazarlarla bir araya gelerek edebiyat tecrübe-
lerini aktarma fırsatı buldu.
www.haberler.com’a göre: TYB'nin kurucusu

Dr. Mehmet Doğan, burada yaptığı açıkla-
mada, kervanın 30 Nisan'da Edirne'den yola
çıktığını anımsatarak, "Dün Mostar'daydık.
Bugün de yolculuğumuzun son menzili Sa-
raybosna'dayız." dedi.
Kültür kervanının Bulgaristan, Yunanistan,
Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta çeşitli
edebiyat programları düzenlediğini söyleyen
Doğan, "Ziyaret ettiğimiz yerlerde yerli ya-
zarlarla Türk heyetimizi buluşturduk. Her
şehirde farklı hikayelerimizden parçalar oku-
duk, seyahat intibalarımızı anlattık." diye ko-
nuştu. Bosna Hersek Yazarlar Birliği Başkanı
Hadzem Hajdarevic de "İki ülkenin edebiyat
dünyasını tanımak için bu tarz etkinliklerin
düzenlenmesi son derece önemli. Böylece iki
ülkenin okurları hem Türk hem de Bosna
Hersek edebiyatını yakından tanıma fırsatı
bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupalı Türk Demokrat-
lar Birliği (UETD) Genel
Başkanı Zafer Sırakaya,

www.timebalkan.com’a göre;
Cumhurbaşkanı ı Recep Tayyip
Erdoğan’ın onur konuğu ola-
cağı “UETD 6. Olağan Genel
Kurulu” hakkında AA muhabi-
rine konuştu. UETD olarak ilk
defa olağan genel kongrelerini
Almanya dışında gerçekleştire-
ceklerine işaret eden Sırakaya,
“Avrupa’nın 17 ülkesinde teşki-
latlanmış durumdayız, 37 böl-
gemiz ve 152 şubemizle hizmet
ediyoruz. İlk defa kongremizi
büyük bir spor salonunda Sayın
Cumhurbaşkanımızın katılı-
mıyla gerçekleştireceğiz. Büyük
ihtimalle Sayın Bakir İzzetbego-
viç’in katılımını da öngörüyo-
ruz.” dedi. Bu önemli
buluşmaya şimdiden çok
büyük bir ilginin olduğunu
kaydeden Sırakaya, “Yaklaşık
11 bin kişilik salonun kapasitesi-
nin tamamen dolacağını düşü-
nüyoruz. Hatta salonun dışında
da insanlarımızın Sayın Cum-
hurbaşkanımız ile bir araya
gelme noktasında büyük bir he-
yecanı olduğunu gözlemliyo-
ruz. Bu heyecan tabii bizi
ziyadesiyle mutlu ediyor.” ifa-
delerini kullandı. Avrupa’nın

değişik şehirlerinde yaşayan in-
sanların Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ı görmek için Bosna
Hersek’e gelme talebi olduğuna
işaret eden Sırakaya, bu konuda
ilgili bölge başkanlıkları ile irti-
bata geçmesi durumunda, dü-
zenlenecek otobüs seferleri ile
bu talepleri karşılayacaklarını
kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Bosna Hersek’e yapacağı
ziyareti son derece kıymetli bul-
duklarını ifade eden Sırakaya,
şu değerlendirmede bulundu:
“Bosna’ya yapılan ziyaret sa-

dece bir toprak parçasına yapıl-
mış olan bir ziyaret değildir.
Bölgede yaşayan Sırp toplu-
muyla çok yakın bir diyalog içe-
risinde olan Türkiye, Hırvat
toplumuyla çok yakın diyalog
içerisinde olan bir Türkiye, Boş-
naklarla zaten tarihten gelen o
yakınlığa sahip olan Türkiye
muhakkak o bölgenin barışı için
katkı sunmaya devam edecek-
tir. Balkanlar’ın istikrarlı olması
Avrupa’nın daha istikrarlı ol-
ması demektir. Avrupa’nın gü-
venliği Türkiye’den başlıyor.

Avrupa’nın güvenliği Balkan-
lar’dan başlıyor ve Avrupa’nın
güvenliğine katkı sunan bir
Türkiye’nin muhakkak Av-
rupa’da hak etmiş olduğu yeri
bulması gerektiğini düşünüyo-
ruz. O anlamda biz ‘Aşuk ile
Maşuk’un buluşması’ olarak
kabul etmiş olduğumuz Sayın
Cumhurbaşkanımızın Avrupalı
Türk toplumu ile olan buluşma-
sını önemli görüyoruz ve bu bu-
luşmaya vesile olduğumuz için
de kendimizi bahtiyar hissedi-
yoruz.”

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupal� Türk Demokratlar Birli�i (UETD) Genel Ba�kan� Zafer S�rakaya,
Avrupal� Türklerin, Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an’�n 20 May�s’ta

Bosna Hersek’e yapaca�� ziyarete yo�un ilgisinin oldu�unu söyledi

Herkes 24 Hazi-
ran seçimlerini
konu�uyor.

A��rl�kl� olarak iki
konu özellikle tart���l�-
yor. Birinci konu,
Seçim ilk turda m� so-
nuçlan�r yoksa ikinci
tura kal�r m�? �kinci konu
Ba�kanl�k ve parlamento
seçimleri ayn� m� yoksa
farkl� bir sonuç mu geti-
rir? �stikrar aç�s�ndan her
ikisin de ayn� yönde ol-
mas�d�r. Ancak ben bu iki
konuya yeni bir konu
daha eklemek istiyorum.
Adaylar de�il seçmenler
üzerine fokusla�mak gere-
kiyor ve Gri yani karars�z,
ya da karar� de�i�ebilir
seçmenlerin durumu çok
önemli. Zira Türkiye ve
hatta sonuçlar� itibariyle
dünya için son derece
önemli olan bu seçimleri
etkileyecek bu seçmenler
önemli bir grubu olu�tu-
ruyor. Ayr�ca bu seçim-
lerde etki güçleri daha da
fazla olabilir. Peki, ama
kim bunlar?

SEÇMEN 
GRUPLARI

Öncelikle genel seçmen
gruplar�n� hat�rlayal�m.
Memurlar, ya�l�lar, kad�n-
lar, gençler, emekliler, i�-
çiler, i�verenler,
ö�renciler, ev han�mlar�,
askerler, Balkan göçmen-
leri, Kürt seçmenler,
Alevi seçmenler,  Gayri
Müslimler, ulusalc�lar,
milliyetçiler, muhafaza-
kârlar, Sol gruplar, Bölge-
sel seçmenler
(Erzurumlular, Sivasl�lar,
Mardinliler, Konyal�lar,
Karadenizliler… v.s.) Bu
seçmenler içinde Siyah
dedi�imiz, kesinlikle size
oy vermeyecek ve beyaz
dedi�imiz büyük bir ihti-
malle size oy verecek çe-
kirdek gruplar var.
Bunlar�n aras�nda olan
karars�z veya karar� de�i-
�ebilir seçmenler ise Gri

grup seçmenler olarak bi-
liniyor.

BALKAN 
GÖÇMENLER�

Gri seçmenler, partilere
göre de�i�ik karar alabile-
cek gruplar. Örne�in AK
Parti aç�s�ndan bakt���-
n�zda Gri içine alabilece-
�iniz en önemli grup
Balkan göçmenleri olabi-
lir. Türkiye genelinde 15
milyon dolaylar�nda ol-
duklar� tahmin edilen Bal-
kan Göçmenleri özellikle
�zmir, Ayd�n, Manisa, Te-
kirda�, Çorlu, �stanbul,
Bursa, Kocaeli, Edirne
gibi Ege, Trakya ve Mar-
mara bölgelerinde a��r-
l�kl� ya��yorlar. Balkan
göçmenleri, AK Parti için
bu seçimlerde tabiri ca-
izse 6 puanl�k de�erde.
Yani dü�ünün ki Fener-
bahçe-Galatasaray ara-
s�nda derbi maç�
oynan�yor, galip gelen
tak�m 3 puan de�il adeta
6 puan kazan�yor. Zira
kar�� taraftan al�nan 3
puan çok önemlidir. Bana
göre Balkan göçmenleri
içinde çok say�da gri grup
seçmenler var. Sosyolojik
nedenler ve tepki oylar�
onlar� etkilemi� olabilir.
Ama partilerin belirleye-
ce�i adaylar, stratejiler,
söylemler ve eylemler
Griyi beyaz ya da siyah
yapabilir. Bu konuda ya-
p�lacak tarafs�z, ciddi ve
do�ru anketler bizlere iyi
fikir verebilir. Bu seçim-
ler çok önemli. Hem de
çok önemli. Duygusal
davranma lüksü yok.
Bizim söyleyece�imiz tek
�ey, hay�rl�s� olsun 
demektir.

Rifat SA�T

GR� 
SEÇMENLER�N 

ÖNEM�
rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBUErdoğan’ın Avrupalı Türkler
ile buluşmasına büyük ilgi

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Malta, Sırbistan ve
Moldova’da yaşa-
yan Türk seçmenler,

24 Haziran seçimlerinde ilk
kez oy kullanabilecek. Cum-
hurbaşkanı ve 27. Dönem
Milletvekili Genel Seçim-
leri’nde yurt dışı seçmen kü-
tüğüne kayıtlı Türk
vatandaşları için Malta, Sır-
bistan ve Moldova’da ilk kez
sandık kurulacak. Türkiye’de
ilk turu 24 Haziran’da yapıla-
cak seçimlerde yurt dışı seç-
men kütüğüne kayıtlı Türk
vatandaşları, 7-19 Haziran’da
dış temsilciliklerde, 7-24 Ha-
ziran’da gümrük kapılarında
oy kullanacak. Geçen yıl ya-
pılan anayasa değişikliği re-
ferandumunda Türk
vatandaşları, 57 ülke 120
temsilcilikte oy kullanmıştı.
Bu yılki Cumhurbaşkanı ve
27. Dönem Milletvekili Genel

Seçimleri’nde Türk vatandaş-
larının oy kullanabileceği ül-
kelere Malta, Sırbistan ve
Moldova da eklendi.
www.timebalkan.com’un ve
AA muhabirinin derlediği
bilgilere göre, Yüksek Seçim
Kurulunun (YSK) belirlediği
kurallar çerçevesinde bu se-

çimlerde yurt dışı seçim kü-
tüğüne kayıtlı Türk vatan-
daşlarının oy verme işlemini
gerçekleştireceği ülke sayısı
60’a, temsilcilik sayısı da
123’e yükseldi. YSK’nin belir-
lediği mevzuata göre, yapı-
lan adres beyanları
sonucunda dış temsilcilik-

lerde sandık kurulması için
gereken asgari seçmen sayısı
ülke genelinde 500’ü geçen
Malta, Sırbistan ve Mol-
dova’da yaşayan seçmen ni-
teliğine sahip Türk
vatandaşları, bu ülkelerde
kurulacak sandıklarda oyla-
rını kullanabilecek.

PR�ZREN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Prizen’de Türkiye Yazarlar
Birliği’nce gerçekleştirilen
“Edirne’den Mostar’a Kül-

tür Kervanı” etkinlikleri kapsa-
mında, İstiklal Şairi “Mehmet
Akif’i Anma Paneli” düzenlendi.
İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy,
Kosova’nın Prizen şehrinde Tür-
kiye Yazarlar Birliği (TYB) tara-
fından gerçekleştirilen
“Edirne’den Mostar’a Kültür
Kervanı” etkinlikleri kapsa-
mında düzenlenen “Mehmet
Akif’i Anma Paneli”nde yad
edildi. www.timebalkan.com’a
göre: moderatörlüğünü Prof. Dr.
Hacı Ömer Özden’in üstlendiği
panel, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’nın desteğiyle Prizren’deki

Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE)
gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan
Prof. Dr. Caner Arabacı, Türkiye
ile Balkanlar’dan çok sayıda şair,
yazar ve mütefekkir çıktığını be-
lirterek, “Akif bu topraklardan
çıkan bir insan. Ama Akif’in ha-
yatı, vefatına kadarki dönemi
acılarla geçmiştir. Doğar, daha
dört yaşındayken Osmanlı-Rus
harbini yaşamak zorunda kalır.
İlk gençlik döneminde Trablus-
garp harbini, sonrasında Balkan
harbini yaşar. Ardından, Av-
rupa’yı, İslam dünyasını dolaşa-
rak elini taşın altına koyar. Sonra
milli mücadele dönemini yaşa-
mak zorunda kalır. Akif; bu yö-
nüyle cihan devletinin yıkılışını,
çatırtılarını zihin dünyasında,
gönül dünyasında hissetmiş bir
insandır.” diye konuştu.

Borisov’dan AB’ye Türkiye ça�r�s�

S�rbistan’da ya�ayan Türk seçmenler
�LK KEZ OY KULLANAB�LECEK

Mehmet Akif Ersoy
Prizren’de anıldı
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Yaklaşan Sofya Zirvesi öncesinde
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, Bulgaristan Başbakanı

Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi
gerçekleştirdi.
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi,
sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım
ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini
duyurdu. www.timebalkan.com’a göre:
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi Borisov’a,
Kosova’nın Sırbistan ile çatışma dönemini
kapatıp, barış sürecine başlamaya hazır
olduğunu iletti. “AB ve Batı Balkan ülke-
leri arasında Sofya’da düzenlenecek tarihi
zirve öncesinde, zirvenin ev sahibi Bulga-
ristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir te-
lefon görüşmesi gerçekleştirdim”
paylaşımında bulunan Kosova Cumhur-
başkanı Thaçi, Borisov ile ayrıca, zirvenin
Kosova dahil Batı Balkan ülkelerine Av-
rupa yolunu açıklığa kavuşturmak için
sunduğu büyük fırsatın önemi konu-
sunda da görüştüklerini kaydetti.

Thaçi ile Borisov
telefonla görü�tü

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova İslam Birliği’ne bağlı 20 İmam,
terörizm suçundan hapis yatan mah-
kûmlara vaaz verecek. Adalet Bakan-

lığı ve Kosova İslam Birliği arasından iyi
niyet anlaşması imzalandı. İmzalar, Kosova
İslam Birliği Başkanı Naim Ternava ve
Adalte Bakanı Abelard Tahiri tarafından
atıldı. Anlaşma kapsamında, Kosova İslam
Birliği tarafındaın önerilen ve Kosova İstih-
barat Ajansı tarafından değerlendirmeye tabi
tutulan 20 İmam, terörizm suçundan hapis
yatan mahkûmlara vaaz verecek. www.ti-
mebalkan.com’dan alınan bilgilere göre: Söz
konusu vaazlarla, radikalizm eğilimi olan ki-
şilerin rehabilitasyonu amaçlanıyor.

Kosova’da mahkumlara
vaaz verilecek

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'nın güvenlik gücü KFOR
yaptığı açıklamada Kosova'ya yö-
nelik yapılacak bir müdahalenin

NATO'ya yapılmış sayılacağını ifade etti.
www.dunyabulteni.net’e göre: NA-
TO’nun Kosova’daki güvenlik gücü
KFOR Komutanı General Salvatore Cuoci
Kosova medyasına yaptığı açıklamada,
Kosova’nın dıştan işgale uğraması tehli-
kesi karşısında bunun KFOR ve NATO’ya
gerçekleştirilecek işgal olarak değerlendi-
rileceğini belirtti. KFOR komutanının bu
açıklaması, NATO ile sürtüşme içinde bu-
lunan Rusya’nın Kosova’ya yönelik olası
tehditlerinden sonra geldi.“ NATO Koso-
va’dadır. İlkesel olarak KFOR NATO’dur
ve KFOR Kosova’da görev yaptığı sürece
yapılabilecek olası işgalin, KFOR ve NA-
TO’ya yönelik işgal olacaktır” şeklinde
açıklama yapılan General Cuoci, Ko-
sova’ya yönelik tehditlerin olmasına
inanmadığını kaydetti.

ABU DAB�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Törene Kosova Cum-
hurbaşkanı Hashim
Thaçi, Kosova Başba-

kanı Birinci Yardımcısı ve
Dışişleri Bakanı Behgjet
Pacolli ve Birleşik Arap
Birlikleri-BEA yetkilileri
katıldı.
www.timebalkan.com’a
göre: Dışişleri Bakanı
Behgjet Pacolli Abu Dabi
Büyükelçiliğinin çok
büyük ekonomi gücü teş-
kil eden körfez ülkelerinde
açılmış ilk büyükelçiliği

teşkil ettiğini belirttiği ko-
nuyla ilgili sosyal medya
üzerinden şu açıklamayı
yayımladı:
“Birleşik Arap Emirlikleri
başkenti Abu Dabi’de Ko-
sova Büyükelçiliği bugün
açıldı. Törene Cumhurbaş-
kanı Hashim Thaçi ve Bir-
leşik Arap Emirlikleri
yetkilileri katıldı. Ko-
sova’nın Birleşik Arap
Emirlikleri’ndeki Büyükel-
çiliği, çok büyük ekonomi
gücü teşkil eden körfez ül-
kelerinde açılan ilk büyük-
elçiliğimizdir. Arap
Emirlikleri Kosova’yı tanı-

yan ilk Arap ülkesi ol-
makla beraber Kosova’da
savaş sonrası imar eylem-
lerine katılmış ve belli bir
dönem içinde KFOR dahi-
linde de faaliyet sürdürm-
üştür. Arap Emirlikleri
Kosova’yı terk etmeye
mecbur kalan vatandaşla-
rımıza yardım sunulması
amacıyla Arnavutluk’un
Kukës şehrinde havalima-
nın altyapısını inşa etmiş-
tir ve okullar ile
hastaneleri inşa etmekle ve
dini mabetleri onarmakla
Kosova’ya yardımlarını
sürdürmektedirler.”

Kosova'n�n güvenlik gücü KFOR yapt��� aç�klamada Kosova'ya yönelik
yap�lacak bir müdahalenin NATO'ya yap�lm�� say�laca��n� ifade etti

KFOR: Kosova'nın işgali
NATO'ya yapılmış sayılır

Abu Dabi’de Kosova Büyükelçili�i açıldı
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ARNAVUT-TÜRK İLİŞKİLERİ 
Tiran’da masaya yatırıldı

AACHEN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov ve Al-
manya Başbakanı Angela

Merkel, Almanya’nın Aachen
kentinde düzenlenen Uluslar-
arası Charlemagne Ödül Töre-
ni’ne katıldıktan sonra
görüşme gerçekleştirdi. Yapı-
lan görüşmede Hükümet baş-
kanları, Sofya’da yapılacak
Avrupa Birliği (AB) Komis-
yonu-Batı Balkanlar Zirvesini
ele aldı. Borisov, “Bulgaristan,

Balkan ülkeleri arasındaki bağ-
lantıların bir sonraki AB Kon-
seyi Dönem Başkanlıklarının
da önceliği olması için aktif
olarak çalışmaya devam ede-
cek” diye kaydetti. www.time-
balkan.com’a göre: Borisov’un
ifadelerine göre, bazı ülkeler
arasındaki bireysel sorunlar-
dan dolayı gerginliklere rağ-
men, liderleri büyük hedefin
AB olduğunun farkındadırlar.
Başbakan, Avrupa’da istikrar
ve refahı sağlamak için bölge-
deki ülkeler arasında ulaşım,
altyapı ve dijital bağlantıların
önemini belirtti. Borisov,

”Bence biz bunu yapmalıyız –
bu ülkelerdeki insanların AB
ve bizin onların yanında oldu-
ğumuzu hissetmeleri lazım”
dedi. Almanya Başbakanı, Bul-
garistan Başbakanı’nın Batı
Balkanlar halkının hayatlarını
iyileştirmek için somut ve ger-
çek şeyler beklediğini ve iste-
diği yönündeki görüşünü
tamamen paylaştığını belirtti.
Angela Merkel, Başbakan
Boyko Borisov’un bölgedeki
ülkelerin Avrupa Birliği’ne en-
tegrasyonuna yönelik attığı
adımları mutlak bir başarı ola-
rak niteledi.

Ahmet GÖKSAN

ATE��N 
F�T�L�

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Dedaj, Kosova’n�n 
�slam ��birli�i Te�kilat�
üyeli�ine kar�� ç�k�yor

LEFKO�A
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Rum yönetimi lideri Anasta-
siadis, Yunanistan Başba-
kanı Tsipras ve İsrail

Başbakanı Netanyahu, Lefko-
şa’da bir araya geldi. Güney Kıb-
rıs Rum yönetimi lideri Nikos
Anastasiadis’in ev sahipliğinde
Yunanistan Başbakanı Aleksis
Tsipras ve İsrail Başbakanı Benja-
min Netanyahu arasında yüksek
düzeyli iş birliği üçlü zirvesi Lef-
koşa’da düzenlendi. Rum Baş-

kanlık Sarayı’ndaki zirvenin ar-
dından üç lider, ortak basın top-
lantısı düzenledi. Rum lider
Anastasiadis, üç ülke arasında
barış ve güvenlik için ortak bir
vizyon olduğunu söyledi.
www.timebalkan.com’a göre; zir-
venin çok önemli bir jeopolitik
değere sahip olduğunu dikkati
çeken Anastasiadis, üç ülke ara-
sında iş birliklerinin artarak
devam edeceğini bildirdi. Tsipras
ve Netanyahu’yu Kıbrıs sorunu
konusundaki son gelişmeler hak-
kında bilgilendirdiğini dile geti-
ren Rum lider, Rum kesiminin

Kıbrıslı Türklerle görüşmelere
başlamaya hazır olduğunu söy-
ledi. Rum lider, Doğu Akdeniz
Doğalgaz Boru Hattı Projesi (East
Med) konusunda üç ülke ara-
sında iş birliğinin önemine deği-
nerek, bunun hem ülkeleri hem
de bölgenin refahı için hayati de-
ğere sahip olduğunu bildirdi. Yu-
nanistan Başbakanı Tsipras da
East Med projesinin gerek enerji
gerekse jeopolitik açıdan çok
önemli olduğunu vurgulayarak,
bu konudaki anlaşmanın 2018
yılı içerisinde imzalanacağını
açıkladı.

“Kanayan yaralar�n art�k dindiril-
mesi zaman� gelmi�tir. Mademki ne
Amerikal�lar ne �ngilizler buna muk-
tedir de�illerdir. O halde Anava-
tan’�n vazifesini yapmas�na engel
olmas�nlar. Mania ç�karmas�nlar”.
1967

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Türkiye ile sorun veya s�k�nt�
ya�ayana özellikle AB ülke-
leri 1915 olaylar�n�n oltas�na

tak�l�yorlar. Son olarak Hollanda
Parlamentosu da ald��� kararla bu
kervana kat�ld�. 24 Nisan yakla��r-
ken bu yönlü sald�r�lara da zam gele-
bilir diye dü�ünüyoruz. Bugüne
de�in Türkiye’ye kar�� yap�lm�� olan
sald�r�lar�n savdan öteye gidemedi�i
biliniyor. Konuya ili�kin olarak ne
bir mahkeme karar� vard�r ne de
inand�r�c� bir kan�t ortal�klara kon-
mu� de�ildir. Buna ko�ut �srail Par-
lamentosu benzer bir karar�n
onaylanmas�n� kabul etmedi. Bu ka-
rar� almas�n�n bir nedeni de kendisi-
nin Filistinlilere uygulad��� sald�r�lar
olabilir diye dü�ünülmesi gerekiyor.
Hollanda Parlamentosu’nun ald���
bu karara kar��n D��i�leri Bakan�
Vekili Bay Sigrid Koog, “Hollanda
Hükümeti taraf�ndan ba�lay�c� bir
karar ya da Srebrenitsa olay�nda ol-
du�u gibi Uluslararas� Mahkeme ta-
raf�ndan verilen bir hüküm oldu�u
zaman soyk�r�mdan bahsedilebilir”
aç�klamas�n� yap�yordu. Bay Kaag,
“Soyk�r�mlar�n tan�nmas�nda Ulus-
lararas� Mahkemelerin hükümleri
BM’in bilimsel ara�t�rma ve bulgu-
lar�ndaki aç�k ve net olan sonuçlar
Hollanda Hükümeti için yönlendiri-
cidir. Hükümet, BM Güvenlik Kon-
seyi’nin Soyk�r�m�n Önlenmesi ve
Cezaland�rmas� Sözle�mesine göre
hareket ediyor” aç�klamas�nda bulu-
nuyordu. Türkiye ile Ermenistan
aras�nda 2009 y�l�nda Amerikan dü�
i�leri affedersiniz D��i�leri Bakan�
Hillary Clinton döneminde bir pro-
tokol imzalanm��t�. Yap�lan bu pro-
tokol ile iki ülke aras�ndaki
ili�kilerin normalle�mesi bu proto-
kole ba�lanm��t�. Aradan geçen 10
y�la yak�n sürede konuya ili�kin ola-
rak ad�m at�lmad��� biliniyor. �ç po-
litik dü�üncelerden hareket etti�i
anla��lan Bay Sarkisyan imzalanan
bu protokolü tek yanl� olarak iptal
etti�ini duyuruyor. Ermenistan Ulu-
sal Güvenlik Konseyi toplant�s� son-
ras�nda yap�lan aç�klamadan sonra
iki ülke aras�nda öngörülen normal-
le�menin de çöpe at�ld���n� kaydet-
mek gerekiyor. Ermenistan’a kadar
gidilerek ayaktopu oyununu izleme-
nin de normalle�meye etkisinin ol-
mayaca�� zaten biliniyordu. Öyle de
oldu. Bay Sarkisyan’�n ald�rm�� ol-
du�u bu karardan sonra Türk – Er-
meni ili�kilerinin düzelmesi de dü�
ötesine itilmi�tir. Fitili ate�leyen Bay
Sarkisyan’n�n ayr�l�kç� teröristlerin
ülkesinin arac�l��� ile AB ülkelerine
gidi�lerini kolayla�t�rmak için mi bu
protokolü ortal�klardan kald�rd���
sorusu akla geliyor. Rum siyasiler
aras�nda ak�ll� olanlar�n önünde
olanlardan olan Bay Yannakis Kasu-
lides, görevinden ayr�l�rken kendi
ku�a��n� 43 y�l kaybetti�ini söylü-
yordu. Bu nedenle kendi çocuklar�
ve torunlar� için iki kesimli iki top-
lumlu federasyondaki bir aksakl���n
de�il, garantiler – müdahale haklar�
ve Türk Ordusunun kald�r�lmas�n�n
çok fazla öneme sahip oldu�unu
vurguluyordu. Ak�ll� olanlar� böyle
ise gerisini ortal�klarda görüyoruz.
D��i�leri Bakanl���nda Cumhuriyet
Meclisinde temsil edilen siyasi parti-
lerin d�� politikada izlenecek yol için
bir araya gelmesini olumlu bir ad�m
olarak gördü�ümüzü kaydetmek isti-
yoruz. 
Bu yönlü çal��man�n ba�lat�lmas�n�
Ulusal Konseyin kurulmas� fitilini
ate�lemesi olarak okumak gerekiyor

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, “Bu hain terör ör-
gütü e�itimde, sa�l�kta, dini kurumlarda ve özel sektörde Arnavutluk’ta
komünizmin çöktü�ü 1991 y�l�ndan bu yana kök salm�� durumdad�rlar

Güney K�br�s Rum yönetimi
Yunanistan-�srail Üçlü Zirvesi

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk’un başkenti Ti-
ran’da “Arnavut-Türk İlişki-
leri” sempozyumu

düzenlendi. Geleceğin Alternatifi
Vakfı (ALSAR) tarafından başkent-
teki bir otelde gerçekleştirilen sem-
pozyuma, Türkiye’nin Tiran
Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük,
Tiran Valisi Suzana Jahollari, ülke-
deki Türk kurum ve kuruluşlarının
temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda
davetli katıldı. Büyükelçi Yörük, bu-
rada yaptığı konuşmada, Balkanların
Türkiye için önemine işaret ederek
Balkanlardaki barış ve istikrarın
temel sütunlarından birinin de Arna-
vutluk ve Arnavutlar olduğunu be-
lirtti. www.timebalkan.com’a göre;
Arnavutluk ile ilişkilerinin altı asrı
aşan köklü ve parlak bir geçmişe
sahip olduğunu kaydeden Yörük,
“Arnavutlar sanatta, edebiyatta, bü-
rokraside, akademik alemde ortak ta-
rihimize damga vurmuşladır.
Osmanlı’nın asli unsuru olmuşlardır.
Arnavutluk ile ilişkilerimiz hiç şüp-
hesiz komünizm dönemini takiben
siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve
diğer tüm alanlarda büyük ilerleme
kaydetmiştir.” diye konuştu.

Yörük, Fetullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016’da 250 va-
tandaşın katledilmesi ve binlercesi-
nin yaralanmasına neden olduğunu
dile getirerek sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bu hain terör örgütü eği-
timde, sağlıkta, dini kurumlarda ve
özel sektörde Arnavutluk’ta komü-
nizmin çöktüğü 1991 yılından bu

yana kök salmış durumdadırlar. FE-
TÖ’nün Türkiye’de yaptıklarını bili-
yor ve ortadayken, örgütün dost ve
kardeş olarak gördüğümüz Arnavut-
luk’un ulusal güvenliği için de açık
tehlike oluşturduğunu düşünüyoruz.
Dolayısıyla Arnavutluk toprakları-
nın, Türkiye’ye tehdit teşkil eden, hu-
sumet ve kin besleyen FETÖ
unsurlarından ve ona bağlı kişilerden
arındırılması gerekmektedir.” Tiran
Valisi Jahollari de iki ülke arasındaki

tarihi ilişkilerin uzun zaman boyunca
kesintisiz bir şekilde geliştiğini söy-
ledi. Arnavutluk ile Türkiye arasın-
daki diplomatik ilişkilerin önemine
dikkat çeken Jahollari, “Nesilden
nesle miras aldığımız Türk kültür ve
geleneklerine her zaman değer ver-
dik. Öte yandan, diplomatik alanda
bu ilişkiler iki devletin stratejik çıkar-
ları bağlamında gelişmiştir. Türkiye
Cumhuriyeti ülkemizin stratejik orta-
ğıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Borisov ve Merkel, Batı
Balkanlar Zirvesi’ni ele aldı
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SEYY�D EM�N
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Malatya Derende’de doğdum. Evli ve
dört çocuk babasıyım. 20 yıl Banka-
cılık görevini sürdürüyor olup İş-

letme Ana Bilim Dalı yönetim üzerinde
doktor’um. Türkiye Halkbank ailesindeki
farklı yönetici poziyonlardaki görevim yanı
sıra 4 yıldır Halkbank Makedonya Yönetim
Kurulu üyesi olarak sıkça ülkeye gelme fırsa-
tım oldu. Bu sebepten dolayı ülkeyi, insan-
ları, dinamikleri yakından takip
etmekteydim. Halkbank Türkiye Kurumsal

ve Ticari pazarlama Daire Başkanlığı ve Ma-
kedonya Yönetim Kurulu görevim ardından
geçtiğimiz yıl Ekim ayında Halkbank Make-
donya İcra Kurulu Başkanı olarak atanmış
olup bir önceki yıllardaki tecrübelerimden
sevdiğim kendime yakın gördüğüm Make-
donya’nın bir ferdi, neferi olarak görevimi
devam ettirmekteyim. 

Bir sır yoktur. Bir şirketin başarısı, içinde çalı-
şan ve kendini şirkete adayan çalışanlara
bağlıdır. Elde edilen sonuçlar, belirlenen ger-
çek hedefler ve sağlam temeller üzere tesis
edilen bir ekip çalışmasının neticesidir. Tabii
ki, dış çevre, yani faaliyet gösterdiğimiz piya-
sadaki genel durum da bir faktördür, ancak
iyi kurulmuş bir strateji ve iyi bir uyumluluk
derecesiyle çalışılırsa, bu etki kolayca tahmin
edilebilir ve kontrol edilebilir diye düşünüyo-
rum. Vurgulamak istiyorum. Halkbank

Halk’ın Bankasıdır. Halkbank Halk’tan oluş-
muştur. Her zaman insanların gerçek ihtiyaç-
larını karşılamak için çalıştık. İçeriden
başlayarak, çalışanlarımızın her birinin mem-
nun olmasına dikkat ve özen gösteriyoruz.
Müşteriye tatmin edici ve kaliteli bir hizmet
ancak bu şekilde verilebilir diye düşünüyo-
rum. Müşterilerimizi de unutmuyoruz. Müş-
terilerimizle uzun vadede sürdürülebilir bir
ortaklık ve dostluk ilişkileri kurmaya çalışıyo-
ruz. İhtiyaç ve beklentilerini ancak bu şekilde
idrak edebiliyoruz. Bu şekilde  müşterileri-
miz için doğru olacak ve doğrudan onlara
hitap edecek çözüm ve öneriler oluşturmaya
gayret gösteriyoruz. Hizmetlerimizin kullanı-
labilirliğine ve verimliliğine sürekli yatırım
yapıyoruz. Süreçlerimizi modernize ediyor,
yeni şubeler açarak alternatif kanallar ağını
geliştiriyoruz. Rakamlarla ve personel kalite-
sinde de büyüyoruz. Müşteri dikkatimizin
merkezidir. Müşteri için ve müşteri ile birlikte
çalışıyoruz. Müşterimizin büyümesini des-
tekleyerek müşteri ile birlikte biz de büyüyo-
ruz. Güvenilir ve güvenli bir banka olarak
adlandırılmamız için hem güce hem de gele-
neğe sahibiz. Piyasadaki yerini emin adım-
larla alan bir banka olmaya devam ediyoruz.
Yıl sonunda elde ettiğimiz neticeler sadece
gösterilen gayretlerin ve yürüdüğümüz he-
deflerin gayesini yansıtmıyor, bu netice bizim
müşteriye gösterdiğimiz özen ve verdiğimiz
değerin bir göstergesidir.

Küresel finans sektörü son derece dinamik.
Bankacılık hizmetinin modernizasyonu ve
iyileştirilmesi süreci sürekli güncel ve hızla
gerçekleşmektedir. Trendler, finansal hizmet-
ler sağlamada daha kişiselleştirilmiş bir yak-

laşıma yol açar. Dijitalleşmenin gittikçe daha
sıklaştığı, dağıtım kanallarının elektronik
veya mobil bankacılık ile genişlediği, otoma-
tik banka masaları aracılığıyla self servisin su-
nulduğu, otomatik banka birimleri ile sanal
hizmet performansının bile görüldüğü bir za-
mana tanık oluyoruz. Ancak kişiselleştirme
her durumda insan faktörü tarafından des-
teklenmektedir. İnsana olan kişisel ilişkiye
büyük önem verilir. Bankalar, bankacılık hiz-
metlerinin uygulanma şeklini değiştirmeye
yönelik stratejilere öncülük etmekte, hizmet
kalitesini ve müşteri memnuniyetini artır-
maya önem vermektedir. Bu eğilimler elbette
bizim piyasalara da değiyor. Değişimlerin yo-
ğunluğu son derece gelişmiş ülkeler gibi de-
ğildir, elbette hissediliyor ve görülüyordur.
Çok bilinçli bir nüfus için çalıştığımızın far-
kındayız. İnsanlar bir servis şirketinden ne
beklemeleri gerektiğini bilir ve müşterinin şir-
ketler için ne kadar önemli olduğunu bilir.
Daha fazla değer sunarak tatmin etmek ve
cevap vermek bize kalmış bir şeydir. Halk-
bank’ın banka olarak zaten yeni trendlere
göre çalıştığını memnuniyetle ve gururla söy-
leyebilirim. Hizmete, personele ve süreçlere
sürekli yatırım yapıyoruz. Dışarıdan gelen
yenilikçi çözümleri izliyoruz, ancak bunları
kendimiz oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tür gi-
rişimler sayesinde, piyasanın birçok kesi-

minde en önemli bankalardan biriyiz.

Makedonya’da çok sayıda Türk şirketi hali-
hazırda faaliyet göstermektedir, ancak Türk
yatırımlarını arttırmak ve bu iki ülke arasın-
daki işbirliğini ilerletmek için büyük bir po-
tansiyel mevcuttur. Her iki taraf, ortak
bağlantılara olumlu yaklaşım sergilemekte
olup karşılıklı desteğin geliştirilmesi yö-
nünde geleneksel olarak büyük iradeye sa-
hiptir. Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti,
Türk şirketleri tarafından memnuniyetle kar-
şılanmasını beklediğim Türk yatırımlarına
olan desteği artırma doğrultusunda çalışma-
larını sürdürmektedir. Kesinlikle, ticaret ala-
nında hedeflere ulaşılması için potansiyel
vardır. Makedonya ile Türkiye arasındaki
serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesi,
vergi teşvikleri ve ticari işbirliğindeki denge-
nin vurgulanması ile, 2018’in öngörülen ger-
çekleşmelerin yer alacağı bir yıl olabileceğini
düşünüyorum.

Halkbank, sosyal sorumluluk sahibi bir şir-
kettir. Bizler büyümemizin her zaman, bu-
lunduğumuz toplumda bıraktığımız etki
tarafından desteklenmesi doğrultusunda
çaba sarfetmekteyiz. Çok sayıda eğitim, kül-
tür, spor, sosyal ve eko projelere yatırım yapı-
yoruz. Makedonya’daki üniversitelerin
birçok etkinliğini desteklemiş bulunmakta-
yız. Çeşitli bağışlarla sosyal olarak sorunlu
grupların gerçek bir arkadaşı olarak ortaya
çıktık. Spor aynı şekilde önem verdiğimiz bir
alandır hatta Makedon milli takımlarının
genel sponsorluğunu da yaptık. Ayrıca bir-
çok kültürel ve sanatsal etkinliği de ele aldık.
Tüm topluma katkı sağlayan kişisel çevre
projelerine de yatırım yaptık. Bu uygulamayı
gelecekte de devam ettireceğiz, hatta bu ül-
kede diğer şirketler için bir örnek olacağını
umuyorum.

2018 yılından beklentilerim, bankanın uzun
vadeli planlarının yerine getirilmesi yönün-
dedir. Biliyorsunuz, bankamız sadece yıllık
bazda hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik
değildir. Uzun vadede stratejik büyüme ve
kalkınmaya da odaklanmaktadır. Banka per-
sonelinin bu yolun en iyi şekilde yürünme-
sine katkıda bulunacağından eminim.

Balkanlar ve Makedonya ‘nın Türkiye ile kül-
türel ve tarihsel bağları oldukça kuvvetlidir.
İpek yolunun önemli bir güzergahı olan Bal-
kanların göbeğindeki Makedonya önümüz-
deki süreçte doğru yatırım ve politikalar ile
hak ettiği daha üst seviyeye geleceğine inan-
maktayım. Bu bağlamda Halkbank olarak
gelişimi sağlayacak, standardları yükseltecek
projelerde yer almaya devam edeceğiz. Ticari
ve bireysel tarafta ülkeye katma değer üreten
çalışmalarda, Makedonya ile Türkiye arasın-
daki ticareti artırma yanı sıra iki ülke arasın-
daki bağı güçlendirmek adına farklı sosyal
sorumluluk projelerinde olmayı Banka ola-
rak devam ediyor olup bu bölgede var ol-
maktan mutluluk duyduğumu ifade etmek
isterim.

Bilal Sucuba�ı

MAKEDONYA’DA DA 
HALK’IN BANKASI
HALKBANK

Makedonya’da 40’ın üzerinde �ubesi bulunan ve Makedonya
Bankacılık sektöründe 4.c büyük banka olma ba�arısına ula�an

Halkbank Makedonya Genel Müdürü Sayın Bilal Sucuba�ı ile Halk-
bank’ın Makedonya serüvenini, ba�arılarını, sosyal sorumluluk

projelerine katkılarını, Makedonya – Türkiye arasındaki yatırımları
ve bankacılık sektöründeki yenilikçi geli�meleri konu�tuk
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Bilirsin, dönmeyece�imi-
zi bildi�imiz bir yola
gülerek, beraber ç�km��-

t�k; dönmek gibi bir niyetimiz
de yoktu. Üzerinde ya�ad���-
m�z bütün topraklar kanla
suland�, büyük bedeller ödedik.
Dökülen kan bar�� içindi, ada-
let içindi. Gitti�imiz her yere
vatan dedik, �ehit dü�en her
askerimizi o topra�a gömerken
bir gün ayr�laca��m�z� dü�ün-
medik. Bunu dü�ünmedi�imiz
için de her kar�� topra�� nak��
gibi i�ledik, ye�ertmeye çal��-
t�k, insanlar hür ve özgür ya�a-
s�n diye onlar için en güzel
mekânlar� kurduk; dini, dili,
milleti, �rk� ne olursa olsun
ho�görüyü a��lamaya çal��t�k.
Ben sende do�dum Anadolu,
senden yola ç�kt�m Balkanlara,
yan�mda da ard�mda da önüm-
de de sen vard�n. Ak�nc�lar�n
ard�ndan akt�k biz de oralara,
senden izler ta��yorum hâlâ
yüre�imde, bu da en büyük
ispat� de�il mi senden oldu�u-
mun? Bana tarihini anlat deme,
biraz k�rg�n�m baz� tarihçilere,
tarihi yaz�yorum diye yalan
yanl��la doldurulmu� kitaplara.
Büyük milletler tarih “yapar”,
küçükleri ise onu yazar. Biz
yeterince yazamad�k, hata biraz
belki de bizde, yine de bir �ey
diyemem. Hat�rlas�n ilk geli�i-
mizi, yüz y�l gibi k�sa sürede
kazand�rd�k buralara kimli�i-
mizi. Her �ehirde bir anne
dokunu�u gibi i�ledik medeni-
yetimizi, Sinanlar i�ledi en
büyük tarihi eserlerimizi,
Fatihler ile fethettik tüm gönül-
leri. Hanlarda dinlendik, ker-
vansaraylarda uyuduk, secde
ettik, Allah’a mihraplar diktik
al�nlar�m�z unutmas�n diye
Yaradan’�, dua etmek isteyen
herkesin kutsal mekân�n� koru-
duk. Balkan uluslar� çoktur
burada, bak bugün hiçbiri kim-
li�ini, dilini, dinini unutmu�
de�il. Nankörlük edip sald�r�-
yorlar ya bazen, oysa varl�kla-
r�n� da kültürlerini de en güçlü
de�erlerini de korudu�umuz
için bize borçlular. ��te, ayr�
kald�ktan sonra burada çok �ey
gördüm. Be� as�r boyu huzurlu
ya�am sürenler yüz y�lda peri-
�an oldular. Kurdu�umuz bir-
çok köprü hâlâ dimdik ayakta,
nehirleri sar�yoruz hâlâ, geçsin-
ler diye �rmaklar� köprüler,
içsinler diye sular� nice çe�me-
ler yapt�rm��t�k; onlarla avunu-
rum �imdi.

HÜZÜNLENME

Ey Anadolu, hüzünlenme, seni
üzmek için yazm�yorum ben
bunlar� ama be� as�rl�k bir
medeniyeti 13 ayda kaybettim
ben. Apar topar toparland�
askerler, ak�p gitti ellerimden
tutamad�m hiçbirini. Çok kan
döküldü çok. Beni orada anlat�-
yor musun çok merak ediyo-
rum, yoksa bir iki sayfal�k yer
mi kapl�yorum tarih kitaplar�n-
da? Hiç �iir yazd�lar m� benim
için; kaç roman yaz�ld� sahi,
hikâyeler çok mu? Çocuklar
tan�r m� beni, beraber nas�l
bileklerimizi s�vay�p er meyda-
n�nda nas�l dü�man� yendi�imi-
zi anlatt�n m� hiç? Rumeli
elden ç�kt�ktan sonra “Ona ne
oldu” diye sordular m�? Bilirim
eskiden ��mar�k bir çocuktum,
biraz da deli dolu. Hatta kaç
kez k�skand�lar beni, yeter
Balkanlar ile u�ra�t�n, Balkan�
ba� bahçe ettin. Ben de senin
evlad�nd�m ama sonra bir gün
toparlan�p döndün geriye ben
de burada unutuldum sand�m.
Bir velvele koptu, herkes ç��l�k
ç��l��a, benim gözüm seni
arad� oysa herkes gidiyor, sürü
sürü göçler ediliyor, “beni de
al�n yan�n�za” diyemedim.
�imdi her sevda �ark�s� bana
seni hat�rlat�yor. Unutursun
dediler, biraz zaman geçsin
unutursun ama gel gör ki unu-
tamad�m. Bazen üzerimden
söktüler ta�lar�, bazen de yakt�-
lar, y�k�nca unuturum sand�lar.
Elimde kalanlarla tutundum
hep sana. Evlatlar�m var,
torunlar�m var kimisi duramad�
burada göçtü yan�na, kalanlarla
bu yüzy�l içinde ne sava�lar
verdim bir bilsen. Kolumdan
tuttular, yan�mda durdular, dil-
lerini susturdular, yeri geldi
konu�amad�lar, anlatamad�lar,

yeri geldi hayk�rd�lar kur-
�un yediler, azala azala
az�nl�k dediler sonra ama
hiç azalmad� yüre�imin
yang�n�. �stanbul nas�l,
hâlâ eskisi gibi güzel mi?
Fatih ne sava�lar verdi
onun için bilirsin, oras� fet-
hedilmeden önce buralarda

beraber top ko�tururduk. Top
dedim de, Fatih topçu ustalarla
planlar�n� Üsküp’te çizmi�ti.
Sultan Murat tepesinde ota��n�
kurmu�tu. Y�ld�r�m ile gelmi�-
tik bu topraklara,
Hüdavendigar’�n topraklar�n-
dan ko�up ald� o da �stanbul’u.
Ah, o eski zamanlar� hat�rla-
y�nca ne kadar da ya�land���m�
görüyorum. Ama �unu bil
burada hâlâ isimler ayn�, bak�-
yorum çocuklar ko�turuyor
sokaklarda birinin ad�
Mehmed, birinin Orhan, Fatih
olanlar da çok hâlâ.
Umutlan�yorum. Onlar pes
etmedi, belki biraz k�rg�nlar
ama geçecek hepsi. Bilir misin
“Siz kimsiniz” diye sorsan
“Biz Evlad-� Fatihan�z” diyor-
lar. Hiç gitmedikleri için belki
de hep devam etti onlarda bu
gelenek.

AH ANADOLU!

Ah Anadolu, bu aralar biraz
daha iyiyim, çok gelen giden
oldu, selam�n� hep al�yorum.
Öyle dostlar kazand�m ki yine
senden gelen, hep dertle�tik
onlarla. Nas�l koptuk biz diye
çok kez de soruyorum kendi-
me, dü�mandan zay�f de�ildik
buna eminim, az da de�ildik
onlardan say�ca, neden böyle
kolay oldu kopu�umuz diye
akl�ma tuhaf sorular tak�l�yor.
Velhas�l olaca�� varm�� diye-
lim, kader diyelim. Kader
bazen bizi yine yüz yüze getirir
elbette. Ama yoklu�unla ba�a
ç�kmak çok zormu�. �imdi sen-
den gelenlerden bir ricam
var… Benim evlatlar�m, beni
hiç yaln�z b�rakmayanlar,
benim yaralar�m� saranlarla
burada kald�klar�m, ben onlar�
biraz da gururlu büyüttüm, bu
yüzy�lda boyun e�melerini
istemedim hiç kimseye. Olur
da bir gün karde�leriyle yine
bulu�urlar diye medeniyetlerini
unutmalar�n� istemedim.
Anneler evlatlar�n� dualarla
büyüttü, abdestsiz bir damla
süt emzirmediler, anlatt�lar
daha çocukken onlara maziyi,
okuttular, yabanc�lara özenme-
sinler diye do�ru düzgün
büyüttüler. Bilsen burada ne
oyunlar oynand�, karde�i kar-
de�e dü�man ettirmeye çal��t�-
lar, hele ki milletleri farkl�
olunca daha çok tuz bast�lar
yaralara. Çok gelen giden oldu,
bir �ekilde korundular, hele ki
tarihini bileni, kültürünü tan�-
yan�, medeniyetin asaletine
güvenenleri, �slami terbiye ala-
n�n� hiç kand�ramad�lar. �ster
Türk olsun, ister Arnavut, ister
Bo�nak, karde�li�e önem vere-
ni, Bat�’n�n oyununu bileni
kand�ramad�lar. Tarihten ders
almak onlara dü�tü yine. �imdi
özünü bilene ve koruyana sen
kenara çekil dersen incinir
hepsi. Hani bir söz vard�r, “Siz
giderken biz dönüyorduk”,
biraz da olsa bu bölgeyi tan�-
yanlar� incitmeden selamla�a-
l�m. Her ak�am sofra kurup
sevdi�inin dönmesini bekle-
yenler vard�r hani, uzun y�llar
sonra gelirse sevilen, sevenine
“yeme�in tuzu çok olmu� “
deyip dudak bükerse ne anlam�
kal�r ki o yeme�in? Hâlâ ayr�-
y�z ve inan hâlâ yaralar�m�z
çok taze. Yüz y�l nedir ki tarih-
te, hangi yara kapan�r �u
dönemde? Hele ki gönüllere
taht kuray�m derken gönül
ezersen ne anlam� kal�r o tah-
t�n? Biz öyle miydik eskiden
hele söyle, fetihten önce gönül
fethederdik biz, bile�imizden
önce yüre�imiz geni�ti. �ki el
bir olunca anca daha güçlü olu-
nur. Çok �ükür ki sen güçlüsün
Anadolu, her �ey gelip geçer,
derdin de büyük gönlün de.
Her zorlu�u atlat�rs�n sen,
zaferlerin bol olsun in�allah,
uzakta da olsam hep takipte-
yim.
Beni soran olursa, “�yi i�te,
nas�l olunur ki sen gittikten
sonra…” Arada böyle hüzünle-
nirim bana bakma, sen gittikten
sonra ben yar�m kald�m çünkü.
Edirne’me de selam söyle, göz-
lerinden öperim Anadolu,
Allah’a emanet ol…

Leyla �erif EM�N

RUMEL�’DEN 
ANADOLU’YA

MEKTUP

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Adil
Osmanoviç önderliğindeki Boşnak
heyetini ağırlayan Büyükşehir

Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
İzmir'in tüm etnik ve dini grupların
özgürce ve kardeşçe yaşadığı bir kent
olduğunu belirterek, Boşnakların da
kültürleri ve değerleriyle İzmir'in ayrıl-
maz unsurlarından biri olduğunu söyle-
di. Kültürpark Celal Atik Spor
Salonu'nda 12 ülkenin katılımıyla ger-
çekleştirilen "Dünya Bosna Hersek
Göçmenleri Birliği 15. Uluslararası Salon
Futbol Şampiyonası" nedeniyle İzmir'e
gelen Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı
önderliğindeki heyet, Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu
ziyaret etti. Bakan Adil Osmanovic'e
ziyarette, Bosna Hersek Ankara
Büyükelçisi Bakir Sadovic, İstanbul
Başkonsolosu Began Muhic ve çeşitli
ülkelerden gelen Boşnak derneklerinin
temsilcileri eşlik etti. Konuk Bakan
Osmanoviç, ilk kez geldiği İzmir'e duy-
duğu hayranlığı dile getirirken, Başkan
Kocaoğlu'ndan kentin ulaşım sistemi ve
hayata geçirilen projeler hakkında bilgi
aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, heyette yer alan Bosnak
Hersek Hayat TV'ye de özel bir röportaj
verdi. İzmir'in tüm etnik ve dini grupla-
rın özgürce ve kardeşçe yaşadığı bir
kent olduğunu belirten Başkan
Kocaoğlu, Boşnakların da kültürleri ve
değerleriyle İzmir'in ayrılmaz unsurla-
rından biri olduğunu söyledi.

SIRBİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE
"Dostluk" için pedal çevirdiler  

Fatih Belediye Ba�kan� Hasan Suver, S�rbitanl�
Bisikletçileri Belgradkap�’da çiçeklerle kar��lad�  

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

www.timebalkan.com

sitesinden alınmıştır�

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ ın
İstanbul Kapısı’ ndan yola çıkan
bisikletçiler İstanbul Fatih’deki

Belgradkapı’ya kadar dostluk için pedal
çevirdi. Bisikletlileri Fatih Belediye
Başkanı Hasan Suver çiçeklerle karşıladı.
Fatih Belediyesi ve Salcano Bisiklet firma-
sının sponsorluğunda Sırbistan’ın baş-
kenti Belgrad’daki İstanbul Kapısı’ndan
yola çıkan 4 bisikletçi, İstanbul’daki
Belgradkapı'ya kadar 9 gün boyunca
pedal çevirdi. Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic’in Türkiye ziyareti
dolayısıyla düzenlenen "İstanbul
Kapısından Belgrad Kapısına Dostluk
Köprüsü’’ temalı bisiklet turunun katı-
lımcıları, başkent Belgrad’ dan İstanbul’ a
doğru 28 Nisan’ da yola çıktı. Tura katı-
lan Türk ve Sırp bisikletçiler,
Cumhurbaşkanı Vucic ve Türkiye’nin
Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in katı-
lımlarıyla Belgrad’da düzenlenen törenle
uğurlanmıştı. Türkiye’den Oğuzhan
Ermiş ve Muhammed Ali Oğuz ile

Sırbistan’ dan Milica Rakic ve
Aleksandar Mijatovic’ in pedal çevirdiği
bisiklet turu bugün Fatih Belgradkapı’ da
sona erdi. Yaklaşık 1000 km lik bir yolcu-
luk sonucunda Belgradkapı’ da bisikletli-
leri Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver
çiçeklerle karşıladı. Fatih Belediyesi ola-

rak bu tür dostluk ilişkilerinin devamını
dileyen Belediye Başkanı Hasan Suver
"Sırbistan Cumhurbaşkanı sayın Vucic,
Türkiye ile tarihi dostluk ilişkilerinin sür-
dürülmesi amacıyla Sırbistan Türkiye
arasında dostluk köprüsünü bir bisiklet
turuyla kaimlendirdi” dedi.

Büyük�ehir Belediyesi Mardinli
ö�rencileri, Bosna Hersek’e götürdü

Kocao�lu’nun Bosna’dan
KONUKLARI VARDI

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Menderes’e kazandırı-
lacak Gençlik
Merkezi’nin yapımı-

na başlandı. Yılsonuna
kadar tamamlanarak
gençlerin hizmetine açı-
lacak projedeki inşaat
çalışmalarını Menderes
Belediye Başkanı Bülent
Soylu yerinde inceledi.
Menderes
Belediyesi’nin Gençlik
ve Spor Bakanlığı’nın
desteğiyle ilçeye kazan-
dıracağı Gençlik
Merkezi’nin yapımına
başlandı. Barbaros
Mahallesi’ne kazandırılacak
ve 3 milyon liraya mal olacak
proje Menderes’te bir ilk ola-
cak. 

5 bin 587 metrekare alan üze-
rine yapılacak projede gençler
için her şey en ince ayrıntısına
kadar düşünüldü. Üç kattan

oluşacak proje, içerisinde
bulunan sosyal tesisleri ile
dikkat çekiyor. Açık ve kapalı
basketbol sahaları, derslikler,
seminer salonları, kütüphane,
eğitim odaları ve birçok farklı

alandan oluşacak Gençlik
Merkezi kısa zamanda ilçeye
kazandırılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen
Menderes Belediye Başkanı
Bülent Soylu, “ İlçemiz için
söz verdiğimiz tüm projeleri-
mizi yerine getiriyoruz. Genç

kardeşlerimiz için de birçok
projeyi hayata geçirdik.
Sporla bağlarını güçlendirme-
leri adına spor kompleksleri-
ni, halı sahaları, basketbol
sahalarını, tenis kortlarını ilçe-

mize kazandırdık.
Şimdide Gençlik ve
Spor Bakanlığımızın da
desteğiyle Menderes
Gençlik Merkezi’ni ilçe-
mize kazandırıyoruz.
Projeye verdikleri des-
tek için başta Gençlik
ve Spor Bakanımız
Sayın Osman Aşkın
Bak’a ve bakanlık çalı-
şanlarımıza teşekkür
ederim. İnşallah yılso-
nu yapımını tamamla-

yıp genç kardeşlerimizin hiz-
metine açacağız.  Bizim döne-
mimize kadar halı sahası dahi
olmayan ilçemiz yaptığımız
sosyal tesisler ile herkesin gıp-
tayla baktığı noktaya geldi.
Her şey Menderes ve
Menderesli kardeşlerimiz için.
Onların her hayalini gerçeğe
dönüştürmek adına çalışma-
larımıza devam ediyoruz”
diye konuştu.

GENÇL�K MERKEZ�NDE 
ÇALI�MALAR TAM GAZ

Bu bir advertorial çalışmadır�
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Nazlı Gaye ALPASLAN

GEL�R �DARES� VE
UYAP S�STEM�

-2-

Öte yandan, kolluk kuvvetleri tara-
f�ndan aranan kimseler, yaka-
lama veya tutuklama kararlar�

ki�ilerin sorgusunun do�rudan UYAP
‘tan yap�labilmesi için UYAP ile Kaçak-
ç�l�k, �stihbarat Ve Bilgi Toplama Sis-
temi (K�HB�) ile entegrasyonu
sa�lanm��t�r. Bu bilgi a�� noterler ile de
entegre edilmi�tir. 

Motorlu ta��tlar aç�s�ndan yarg� birimle-
rince araçlar�n trafik sicil kay�tlar� üze-
rinde takyidatlar, hak mahrumiyetleri
gibi bilgiler Emniyet Genel Müdürlü�ü
‘nün araç kay�t sistemi ile UYAP ara-
s�nda entegrasyon sa�lanm��t�r. Araçla-
r�n tescil kay�tlar�na haciz ve yakalama
�erhlerin do�rudan yetkili UYAP kulla-
n�c�s� taraf�ndan konulmas� ve kald�r�l-
mas� sa�lanm�� olup, bunun sonucu
olarak ara süreçleri ortadan kald�r�lm��-
t�r. 

Anayasa Mahkemesi ile UYAP aras�nda
elektronik ortamda veri al��-veri�i sa�-
lanm�� ayr�ca Yarg�tay ile UYAP ile de
bilgi sistemi aras�nda da gerçekle�tirilen
entegrasyonu ile temyiz edilen dosyala-
r�n sistem üzerinden Yarg�tay ‘a gönde-
rilmesi ve geri dönü�ü sa�lanmaktad�r. 

UYAP sistem merkezi, Yüksek Seçim
Kurulu, SEÇS�S ‘in ise UYAP bili�im
a�� alt yap�s�n� kullanabilmesi gerçekle�-
tirilmektedir. 

Sonuç olarak, bugün itibariyle UYAP
sistemi üzerinden gerek mahkemeler,
gerek avukatlar ve gerekse cumhuriyet
savc�l�klar� yarg�n�n h�zlanmas� için
zaman ve emek aç�s�ndan önemli bir ko-
layl�k elde etmi� bulunmaktad�rlar. Avu-
katlar taraf�ndan günün herhangi bir
saatinde UYAP sistemi üzerinden dava
aç�lmas�, harç yat�r�lmas�, temyiz yap�l-
mas�, dosya sorgulamas�, karar sureti ç�-
kart�lmas�, vb. i�lemler kolayl�kla
gerçekle�tirilmektedir. UYAP sistemin-
den “Vatanda� Portal” ‘� ile vatanda�lar
internet arac�l��� ile TC kimlik numara-
lar�n� kullanarak UYAP kapsam�nda
devam eden bütün davalar�n�, a�ama
a�ama izleyebilmektedirler. Ancak bu
sistemde bilgi güvenli�i aç�s�ndan dos-
yada ki hiçbir belge aç�lmamaktad�r. Bi-
reylere avukatlarda oldu�u gibi internet
üzerinden e-imza yada mobil imza ile
UYAP vatanda� portal�na ba�lanarak
yeni dava dosyas� açabilmeleri, dosyala-
r�na evrak sunabilmeleri ve bu dosyalar-
dan suret alabilmeleri için UYAP
Vatanda� Portal�na e-imza ve mobil imza
ile eri�im çal��malar� tamamlanarak va-
tanda�lar�n kullan�m�na aç�lm��, ayr�ca
e-Devlet kap�s� ile de entegrasyonu sa�-
lanm��t�r.

Di�er taraftan, UYAP SMS Bilgi Sis-
temi ile abone olan vatanda�lara dava
dosyalar� ve icra takip bilgileri dahil
olmak üzere cep telefonlar�na veri ve du-
yurular k�sa mesaj �eklinde kullan�c�lara
sunulmaktad�r. Bunun için, bireylerin
“STANDART ABONE TCKIMLIKNO”
yazarak 4060 ‘a göndererek abone olma-
lar� gerekecektir. Buradan hareketle,
vergi mükelleflerinin vergi yarg�s� ile il-
gili bütün i�lemleri gelir idaresi ile
UYAP ‘�n ortak çal��mas� ile maliye per-
soneli taraf�ndan da bu sistemden isti-
fade edilerek mükellefler aç�s�ndan
önemli kolayl�klar sa�lanabilir.

B�TT�...

Halit HAB�PO�LU

GAGAVUZ 
TÜRKLER�

Avrupa Milletleri Federal
Birli�i(FUEN) Ba�kan
Yard�mc�s� olarak geçen

y�l Kiev ziyareti s�ras�nda tan��t�-
��m Ukrayna Gagavuz Birli�i’nin
ev sahipli�inde Nisan ay�nda
Moldova’da Gagavuz Türklerini
ziyaret etme imkan� buldum. 
Bugünkü Moldova Cumhuriye-
ti’ne ba�l� Gagavuz Yeri Özerk
Bölgesi ba�ta olmak üzere Bulga-
ristan, Ukrayna, Romanya ve Yu-
nanistan’da ya�ayan Gagavuzlar,
Ortodoks-Hristiyan olan bir Türk
toplulu�u. Gagavuzlar O�uz kö-
kenli bir Türk toplulu�u, Gagavuz
kelimesinin ise Gök-O�uz’dan tü-
redi�i dü�ünülüyor. Gagavuzlar,
Balkanlar’a 11. yüzy�lda göç eden
Peçeneklerin soyundan geliyor.
Gagavuz Türkçesi ise büyük öl-
çüde Türkiye Türkçesine, a��z
olarak ise Balkan Türkçesine ben-
ziyor. Örne�in geçen y�la Bat�
Trakyal�lar da Gagavuzlar da “b�l-
d�r” diyorlar. Elmaya biz “alma”
diyoruz, onlar da öyle! 
Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi,
Moldova’ya ba�l� özerk bir bölge.
Gagavuzlar, Sovyetlerin da��lma-
s�n� takiben Moldova’n�n ba��m-
s�zl���n� ilan etmesinden sonra
1991’de kendi cumhuriyetlerini
ilan ettiler, 1994’te Moldova
Meclisi’nin ç�kartt��� yasa ile ise
Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi ola-
rak özel hukuki statüye kavu�tu-
lar. Bu yasaya göre Gagavuzlar
kültür, bilim, e�itim, iskan, bele-
diye hizmetleri, sa�l�k, spor,
bütçe, ekoloji, finans ve ekonomi
alanlar�nda yasa yapma imkan�na
sahipler. �talya’n�n Güney Tirol
Özerk Yönetimi’ne benzer �ekilde
geni� kapsaml� özerkli�e sahip
olan Gagavuzlar kendi bölgele-
rinde her türlü vergi toplama hak-
k�na sahipler. Bu yönüyle de
kendi bölgelerinin yönetiminde
söz sahibi olan yine Gagavuzlar.
Moldova’n�n ba�kenti Ki�inev’e
yapt���m ziyarette Gagavuz Yeri
Özerk Bölgesi Ba�kan� olan Irina
Vlah ve beraberindeki heyet ile
tan��ma imkan� buldum.  Vlah ile
görü�me öncesinde anavatan�m�z
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Ba-
kanl���’ndan bir heyetin de Vlah
ile bir araya geldi�ine tan�k
oldum. 

HER NEREDE 
TÜRK YA�IYORSA

Anavatan�m�z�n “Her nerede Türk
ya��yorsa, biz de oraday�z” anla-
y��� ile Gagavuzya’ya da geldi�ini
bizzat gördüm Anavatan�m�z�n
Gagavuzya’da Türk ��birli�i ve
Koordinasyon Ajans� Ba�kanl���
(T�KA) ve di�er kamu kurulu�lar�
arac�l��� ile Gagavuz Yeri Özerk
Bölgesi ile i�birli�i yapt���n� ö�-
rendim, ekonomik olarak da Türk
yat�r�mc�lar�n bölgede yat�r�mlar�-
n�n oldu�unu ö�rendim. Gagavuz
Yeri Ba�kan� ile yapt���m�z gö-
rü�mede FUEN çat�s� alt�nda
2013 y�l�nda kurulan FUEN Türk
Az�nl�klar�/Topluluklar� Çal��ma
Grubu’nun (TAG) be�inci y�ll�k
toplant�s�n� Gagavuzya’da düzen-
leme karar� ald�k. FUEN’e üye
Türk az�nl�klar�/topluluklar� ola-
rak sonbaharda Gagavuzya’da
gerçekle�tirece�imiz bu toplant�da
Gagavuzlar ile tan��ma, Gagavuz
Türklerinin tarihini ve kültürünü
yak�ndan tan�ma imkan� bulaca-
��z. Gagavuz karde�lerimizin ta-
rihlerini, örf ve adetlerini ve
kültürünü yerinde görerek ö�ren-
meyi �imdiden sab�rs�zl�kla bekli-
yorum. Bu vesile ile Bat� Trakya
Türklerinin ve tüm �slam aleminin
yakla�an Ramazan ay�n� tebrik
eder, Ramazan ay�n�n tüm inanan-
lara bolca huzur ve bereket getir-
mesini temenni ederim.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal
Çelik,  24. dönem �zmir Milletvekili R�fat Sait ve 

Kosova’dan gelen üniversite Rektörleriyle bir araya geldi

VALANDOVA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

ÇANAKKALE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sinop Balkan Halkları ve
Mübadele Derneği, Ça-
nakkale Şehitliğini ziya-

ret etti. Dernek Başkanı
Kenan Aral yaptığı açıkla-
mada Dernek Üyelerimiz ve
Sinop Halkımızın katılımla-
rıyla Çanakkale İlimizdeki
kahraman ve aziz şehitleri-
mizi ziyaret etme kararı
aldık. 45 kişilik bir grup ve
Türk Bayraklarımız ile şehit-
lik alanlarını uzman rehber
Sefer Göztepe (Çanakkale
Turizm Tanıtma Dernek Baş-
kanı) eşliğinden gezerek şe-

hitlerimize Fatiha okuyarak
Çanakkale ruhunu mahal-
linde yaşayarak duygulu
anlar yaşadıklarını belirtti.
Aynı zaman da Çanakkale
deki Balkan Göçmenleri Der-
nek Başkanları ve çeşitli
STK’ları yöneticileri ile gö-
rüşmelerde bulunduklarını
kültürel ve turizm alanında
karşılıklı iller arasında gezi-
ler yapabileceklerini ifade
etti. Başkan Aral gezinin çok
verimli geçtiğini bu tür kül-
türel ve turistik amaçlı gezi-
ler düzenleyerek gerek
Sinop turizmine gerekse ül-
kemiz turizmine katkı sağla-
yacaklarını belirtti.

Sinoplu mübadillerin 
Çanakkale çıkarması

Bat� Trakyal� Türklerin
Bonn’da 

H�d�rellez co�kusu 

DEÜ Kosova üniversiteleri
ile işbirliğine gidiyor

BONN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu’nun (ABTTF) üye derneklerin-
den Bonn ve Çevresi Batı Trakya

Türkleri Derneği ile Troisdorf Batı Trakya
Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Der-
neği, Hıdırellez vesilesiyle ortaklaşa bir kut-
lama etkinliği düzenledi. Hızır ve İlyas
Peygamberin yeryüzünde buluştukları, ba-
harın gelişini müjdeleyen gün olan Hıdırel-
lez kutlamasına ABTTF Başkan
Yardımcıları Sami Yusuf, Mustafa Kasap,
Sebahattin Mümin ve Vedat Arap, ev sahibi
Bonn derneğinin başkanı Halit Faikoğlu ile
Bonn ve Troisdorf derneklerinin yönetici ve
üyeleri aileleri ile birlikte katıldı. ABTTF
üyesi dernekler tarafından önemli milli,
dini ve kültürel günlerde etkinlikler düzen-
lenmesi çerçevesinde gerçekleştirilen Hıdı-
rellez kutlamasında kadınlar ve çocuklar
tarafından maniler okundu. Etkinliğe katı-
lanlara Bonn ve Troisdorf derneklerinin
üyesi kadınların pişirdiği geleneksel Hıdrel-
lez göllesi ikram edildi.

H.MERKEZ� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Dokuz Eylül Üniversitesi
(DEÜ) Rektör Vekili Çelik
ve DEÜ Genel Sekreteri

Doç. Dr. Recep Yiğit, Selçuk‘ta,
University of Mitrovica Rektörü
Prof. Asoc. Dr. Alus Musaj, Uni-
versity of Applied Sciences Rek-
törü Prof. Dr. Agron Bajraktari,
University of Gjilam Rektör Yar-
dımcısı Dukagjin Leka, University
of Peja Rektör Yardımcısı Prof.
Ass. Dr. Sabiha Shala ve Univer-
sity of Prishtina Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Faton Berişa ile bir araya
geldi. 24. dönem İzmir Milletve-
kili Rıfat Sait’in de hazır bulun-
duğu toplantıda heyetler,
üniversiteler arası akademik or-
taklık ve uluslararası projelere
imza atma konularını ele aldı.
Türkiye- Kosova ilişkilerinin ge-
liştirilmesi, akademik gelişim ve

yardımlaşmanın önemi nokta-
sında fikir birliğine varıldı.

Toplantının düzenlenmesi nokta-
sında memnuniyetini dile getiren

Rektör Vekili Çelik, “Ülkemize
katma değer katacak böylesi
önemli akademik toplantıları
önemsiyoruz. Üniversitemizin ge-
lişmesi ve hak ettiği uluslararası
düzeydeki yerini alması için feda-
karca çalışmaya devam edeceğiz”
diye konuştu.

Valandova’da H�d�rellez
ate�i 27. kez yak�ld�
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KALES�JA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Savaşı (1992-1995)
sırasında Sırp askerler
tarafından kurşuna di-

zildikten sonra ateşe verilen
8 kişinin cesetleri kılınan ce-
naze namazının ardından
toprağa verildi. Bosna Her-
sek’in kuzeydoğusundaki
Kalesija şehrine bağlı He-
misljani köyünde 8 Mayıs
1992 tarihinde Sırp askerler
tarafından ahıra kapatılarak
kurşuna dizilen ve ardından
ateşe verilen 8 Boşnak’ın ce-
nazesi, katliamın yıl dönü-
münde namazın ardından
doğdukları topraklara gö-
müldü. Köy mezarlığında
düzenlenen toplu cenaze tö-
renine çok sayıda kurban ya-
kını katılırken, katliamda
hayatını kaybeden Boşnaklar
için dua edildi. Ahıra kapatı-
lanlardan sağ kalmayı başa-
ran iki kişiden biri olan Alija
İbrisevic, dışarıdan ateş açıl-
dığı sırada yere düştüğünü
ifade ederek, “İçeriye Çetnik-
ler (Sırp milliyetçi) girdi.
Saman getirdiler, ahırı ateşe
vererek ortadan kayboldular.
Yanan ahırdan bir şekilde
çıkmayı başardım.” dedi.

Alevlerin arasından ağır ya-
ralanan arkadaşı Omer Meh-
medovic ile çıktıklarını
anlatan İbrisevic, katliamdan
sağ çıkan Mehmedovic’in
kısa bir süre önce vefat etti-
ğini söyledi. Katliamda haya-
tını kaybeden İbrahim
Turkic’in kızı Minheta Hali-
lovic de 1992’de yaşananların
ardından olay yerine ilk ola-
rak abisinin gittiğini ifade
ederek, “Abim, babamızı teş-
his etmeye gitmişti ancak
kalbi karşılaştığı manzaraya
dayanamadı. Birkaç gün
sonra kalp krizi geçirdi.”
diye konuştu.
Babası, kardeşi, amcası, da-
yısı ve komşularını bugün

toprağa veren İbran Vildic
ise Bosna Hersek Savcılığının
olay hakkında herhangi bir
soruşturma açmadığını belir-
terek, “Yanan ahırdan sağ
kurtulmayı başaran iki görgü
tanığı vardı. Birisi bugün ha-
yatta. Savcılık yeterli delil ol-
madığını söyledi ancak bunu
yaşayan canlı tanıkları olayın
en büyük delilidir.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek’teki savaş son-
rasında ortaya çıkan yüzlerce
toplu mezardan biri olan He-
misljani’deki ahır, 2016 yı-
lında Kayıp Kişiler Enstitüsü
tarafından yürütülen kazı ça-
lışmaları sırasında bulundu.
Yanmış cesetlerin kimlik tes-
pitlerinin yapılmasının ar-
dından kurban yakınlarının
isteği üzerine toplu cenaze
töreni katliamın 26’ncı yıl dö-
nümünde yapıldı.

Ya�am�n her
noktas�nda
önceli�iniz

ilk olarak “�nsan
Olmak” ve “Kendi
Özünüzden Asla
Kopmamak” olsun!
Ki�inin en k�ymetli ve en
önemli yan� insan olmas�-
d�r. �nsan ba�kalar� taraf�n-
dan kabul edilmeleri ile
de�il, yaln�zca insan ol-
duklar� için insand�r. �nsan,
insan oldu�u için her
zaman sayg� görür; ya�a-
m�n ve hayat�n bir nokta-
s�nda bir tak�m ko�ullar�
yerine getirdi�i için de�il.
Bizler insanlar olarak ya�a-
m�n her noktas�nda zaman
zaman “ben kimim?” ya da
“bizler kimiz?”, “ya�am�n
anlam� ve amac� nedir?”,
“biz insanlar olarak ne için
ya��yoruz?” gibi bir tak�m
sorular sormaktay�z kendi
kendimize. “Ben kimim?”
sorusuna kendince far-
k�nda olarak cevap verebi-
len her insan sa�l�kl� bir
insan olmakla beraber
kendi özünden kopmayan
bir insand�r. Birço�umuz
bize ya�am�n ve ba�kalar�-
n�n verdi�i rolleri oyna-
maktay�z. �yi bir insan
olma, iyi bir anne olma, iyi
bir e�itimci ve ö�retmen
olma, iyi bir baba olma, iyi
ve güzel bir meslek sahibi
olma, ahlakl� ya da dindar
olma gibi. Asl�nda girilen
bu rollerden birço�u da
hep ba�kalar�n� mutlu et-
meye yönelik bir durum-
dan ibarettir. Ve bu da
kendi özünden kopmak de-
mektir. �nsanlara kim ol-
duklar� soruldu�u zaman
al�nan cevaplar, yeti�tikleri
kültürel ve sosyal ba�lam-
lara yahut rollerine göre
öncelikle bir Müslüman�m,
öncelikli olarak bir anne-
yim, bir babay�m, bir e�i-
timciyim, öncelikle ben bir
Türk’üm, öncelikle ben bir
i�çiyim gibi bir sürü tan�m-
lama yapmaktad�rlar. 

B�ZLER NEY�Z?

Bütün bunlar�n ötesinde
bizler neyiz? Bizler önce-
likli olarak kimiz? Bizler
öncelikli olarak insan�z.
“Ben kimim?” yahut “Biz-
ler kimiz?” sorular�na rol-
leri öne ç�kararak verilen
ben e�itimciyim, ben baba-
y�m, ben Türk’üm, ben
Kürt’üm, ben Müslüma-
n�m, ben polisim, ben ö�-
renciyim, ben zenginim,
ben fakirim, ben güçlüyüm
cevaplar� insan olmam�z�
ve ya�am�m�za anlam ka-
zand�ran özümüzü daima
geri plana atmakla beraber
bizleri kendimizden öte
ba�kas� yapmaktad�r. Unu-
tulmamal�d�r ki; �nsanl�k
özümüz geri plana at�ld���
ve itildi�i zamanda insan-
l�k, sevgi, sayg�, ilke ve de-
�erler, adalet duygusu ve
hakkaniyet, gerçekler ve
vicdanlar tamamen kaybol-
maktad�r. Oynad���m�z ve
içine büründü�ümüz roller
ya�am�m�za tamamen
hakim olmaktad�r.  Kendi-
lerine biçilen rolleri oyna-
yan insanlar kendi var
olma gerçe�inden tama-
men uzakla�maktad�rlar.
Gerçek kendili�ini ya�a-
mamakta olup kendi özü
ve içine büründü�ü rolü
aras�nda s�k���p kalmakta-
d�r. Bu da onlar�n ne kadar
basit oldu�unun en önemli
kan�t�d�r.  Kendi kendimi-
zin ki�ilik elbisesini de�il
de, ba�kalar�n�n fikirlerini,
dü�üncelerini, davran��la-
r�n� taklit ederek, onlar�n
ki�isel olan özelliklerini bir
elbise gibi üstümüze giyi-
nip öylece bir ya�am sür-
dürmeye çal���yoruz. Bu
durumda da bizlere ait ol-
mayan elbiseler daima dar
ya da bol gelmektedir.
Giydi�imiz bu elbiseler bir
türlü bizlere uymuyor ve

içerisinde rahat bir ya�am
sürdüremiyoruz. Ya�am
boyu sürekli olarak s�k�nt�-
lar verir durur. Lakin ne
yaz�kt�r ki; bizlerin ya�a-
m�n� darla�t�ran ve s�k�nt�-
lara yol açan bu elbiseleri
ç�kartmaya çekiniyoruz.
Yaz�k ki; bir sürü insan da
kendi ya�amlar�n� üzerine
tam oturmayan bu elbise-
lerle tamaml�yorlar. Böy-
lesi insanlar, hiçbir zaman
kendileri olmadan, bunu
bir an olsun bile dü�ünme-
den kendi ya�amlar�na bir
nokta koyuyorlar. Ve bu
noktayla hem insanl�ktan
kopuyorlar hem de kendi
özlerinden tamamen uzak
bir ya�am�n içerinde bo-
�ulmaya mahkum kal�yor-
lar. �nsan, gerçek kendilik
“ben kimim?”, “bizler
kimiz?” sorular�na içine
bürünmeye çal��t���m�z ya
da içine büründü�ümüz
rollerimizle de�il kendi
özümüzle cevap verebildi-
�imiz zamanda sa�lam��
olur. �nsan olman�n ve
ya�am enerjisinin en
önemli kayna�� insan ol-
makla birlikte insan�n
kendi özüdür. Özünden
kopan insan, içine bürün-
meye çal��t��� rollere her
daim yenik dü�er. Önceli�i
insan olmayan�n ya�am
�evki kalmaz. Böylece ya-
�am�n hiçbir noktas�nda
mutlu olmaz ve sürekli ola-
rak kendi ya�am�n içeri-
sinde bir mahkummu� gibi
bir ya�am sürdürmeye ça-
l��maktad�r. Unutmay�n!
Ya�am�n manas� ve de�eri
insanl�k özünde gizlidir.
Özünden kopan insan�n
ya�am�, ruhsuz kalm�� bir
bedenle e�de�erdir. Özüyle
yap�lan her �ey anlaml� bir
o kadar da heyecan verici
bir durumun kendisidir.
Özünden kopan insan,
insan olmaktan ç�kar ve
böylece ya�am� anlams�z-
l�k döngüsünde bo�ulmaya
terk edilir. Ya�am�m�z�
sürdürmeye çal��t���m�z
bugünkü toplumda sevgi
yerini nefrete b�rakm��, gü-
venin yerine güvensizlik
alm��, do�rular�n yerine
yalanlar, dürüstlü�ün ye-
rine üçka��tç�l�k takdir edi-
lir olmu�, birlik
beraberli�in ve dayan��ma-
n�n yerini rekabete b�rak-
m��, mütevazilik gösteri�le
yer de�i�tirmi�, üretimin
yerini tüketim alm��, insan-
lar�n bencilli�i had safhaya
ula�m��t�r. �nsanlar, insan-
l�ktan ve kendi özlerinden
tamamen kopmu� du-
rumda. ��te bunlar�n tümü-
nün sebebi önceli�i insan
olmadan kendi özlerinden
kopan insanlar�n kendisi-
dir. Kal�pla�m�� insan say�-
s�n�n ço�unlukta olmas�yla
beraber bu duruma sebep
olan resmin tam da kendi-
sidir. Bu insanlar�n önce-
li�i ba�ta kendileri olmak
üzere ya�am� seven ve ön-
celi�i insan olan herkesi
ya�amdan uzak tutmakla
beraber kendi özlerinden
uzakla�t�rarak insan olmay�
unutturmaya çal��malar�-
d�r. Önceli�i insan olanlar,
özlerinden asla kopmayan
sa�l�kl� bireyler, çözüm
odakl� yap�lar�yla toplum-
sal geli�menin de anahtar�
konumunda olanlard�r.
Umut ve sevgiyle dolu,
kendi özünden kopmayan,
kendine güvenli, beraberlik
ve e�itlik duygusuna en
güzel �ekilde hakim, her
noktada adaletli ve �efkatli,
adil ve ya�amdan her daim
zevk alan, mutlu ve onurlu
ki�ilerin önceli�i insan
olanlar�n ço�almas� 
dile�iyle.

�NSAN 
OLMAK

Mehmet KIZILKAYA

www.timebalkan.com
sitesinden alınmı�tır…

Bosna Savaşı’nda 
26 yıl önce yakılan
8 kurban toprağa verildi

‘ ’
Bosna Sava�ı (1992-1995) sırasında Sırp askerlerce 1992’de bir
ahırda kur�una dizilen ve ardından ate�e verilen 8 Bo�nak’ın

cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek Merkez Seçim
Komisyonu (CIK), ülkedeki
genel seçimlerin 7 Ekim'de

yapılacağını açıkladı. www.dun-
yabulteni.net’e göre: CIK Başkanı
Irena Hadziabdic, başkent
Saraybosna'da düzenlediği basın
toplantısında, Bosna Hersek'te
devlet başkanlığı ve parlamento
seçimlerinden oluşan genel
seçimlerin 7 Ekim Pazar günü
yapılması kararı alındığını bildir-
di. Bosna Hersek'teki seçim kam-
panyalarının 7 Eylül'de başlaya-
cağını ifade eden Hadziabdic, söz
konusu kampanyaların 6 Ekim
Cumartesi günü sona ereceğini
kaydetti. Bosna Hersek'te 1992-
1995 yıllarında yaşanan savaşı
sonlandıran Dayton Barış
Antlaşması'nın ardından sekizin-

ci kez yapılacak genel seçimlerde
halk, Bosna Hersek Üçlü Devlet
Başkanlığı Konseyinin Boşnak,
Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı
sıra kanton, entite ve devlet
düzeyindeki hükümetleri ve mil-

letvekillerini belirlemek için oy
kullanacak.
CIK verilerine göre kayıtlı 3 mil-
yon 381 bin 963 seçmen bulunu-
yor. Bosna Hersek'te genel seçim-
ler 4 yılda bir yapılıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Ara�t�rmalar Merkezi (ATMER) Dan��ma kurulu belirlendi. Ba�kanl��a
24. Dönem �zmir Milletvekili Rifat Sait getirilirken, dan��ma kurulu yeni isimlerden olu�tu

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistanlı üreticilerin, özel-
likle İslam ülkeleri pazarla-
rına açılabilmek amacıyla

helal sertifikasına gösterdiği ilgi
son dönemde yükseldi.
Üreticilerin İslam ülkelerine
ürünlerini satabilmesinde
büyük kolaylıklar sağlayan hela
gıda sertifikası, 2012 yılından
bu yana Sırbistan'da hızla yay-
gınlaşıyor. www.dunyabulte-
ni.net’e göre; Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vucic'in, özellikle Türkiye ve
Azerbaycan ile olan yakın ve iyi
ilişkilerinin sonucu olarak son
yıllarda büyük gelişme kayde-
den helal gıda endüstrisi, her
geçen gün etkisini artırıyor.
Sırbistan'daki Helal Gıda
Sertifikası Ajansı Başkanı Samir
Tandir, yaptığı açıklamada,

helal gıda sektörünün
Sırbistan'da önemli gelişme
kaydettiğine işaret ederek,
Sırbistan'da faaliyet gösteren
birçok büyük üreticinin helal
sertifikası aldığını aktardı. Helal
gıda sektörünün dünyada da
büyük önem kazandığına işaret
eden Tandir, "Küresel ticaret
yarışına girmek isteyen firmalar
için helal gıda sertifikası almak
zorunlu bir kural haline geldi."

dedi. Tandir, Balkanlar'daki
pazarın son derece saygın oldu-
ğunu ifade ederek, "Bosna
Hersek'te yüzde 50, Karadağ'da
ise yüzde 30 tüketici bulunuyor
Bu rakam Sırbistan'da yüzde 5
ile 10 arasında. Kosova'da 1,5
milyon tüketici var.
Arnavutluk'ta nüfusun yüzde
80'i, Makedonya'da ise yüzde
50'si." diye konuştu.

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa haftası olması münasebetiyle
bu hafta bir araya gelen ATMER
Danışma Kurulu toplantısına

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
Erdal Çelik, Avrupa Birliği’nden Sorumlu
İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz,
ATMER Müdürü Prof.Dr. Serkan
Odaman, D.Ü. İİBF Dekanı Prof.Dr. Kamil
Tüğen, ATMER müdür yardımcısı Doç.Dr.
Nazmi Üste ve ATMER’in yeni danışma
kurulu üyeleri katıldılar. D.E.Ü. İktisadi
ve İdari bilimler fakültesinde kahvaltıda
bir araya gelen ATMER üyeleri, Avrupa
günü olması münasebetiyle ortak bir açık-
lamada bulundular. Türkiyesiz bir
Avrupa’nın olamayacağını vurgulayan
ATMER üyeleri, Türkiye’de görev yapmış
her hükümetin AB için olumlu düşündü-
ğünü ve Türkiye’nin bir Avrupa ülkesi
olduğunu ifade ettiler. Toplantı ile beraber
ATMER, yeni Danışma Kurulu başkanı ve
yeni yönetimle kolları sıvadı. Kurumun
yeni bir yıllık eylem planı da açıklandı.
ATMER üyeleri, Avrupa gününü kutladı-

lar. Avrupa Günü olması vesilesiyle açık-
lama yapan ATMER’in çiçeği burnunda
Danışma Kurulu Başkanı Rifat Sait:
“ Türkiyesiz bir Avrupa’nın olamayacağı-
nı vurgulayarak, Türkiye’de bugüne
kadar görev yapmış her hükümetin AB
için olumlu düşündüğünü ve Türkiye’nin
bir Avrupa ülkesi olduğunu “ifade etti.
Sait, “Türkiye hem Müslüman bir ülke,
hem Türk, hem Balkan ülkesi,  hem
Avrupalı. Yani hem İslam ülkeleriyle hem
Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle, hem
Orta doğu ülkeleriyle ve hem de Balkan
ülkeleriyle yakın işbirliği ve bağlantıları
olan bir ülke. Dolayısıyla, Avrupa için
Türkiye, stratejik ve bulunmaz kaynak bir
ülkedir.” dedi

YENİ DANIŞMA KURULU

Yeni oluşturulan ATMER Danışma Kurulu
üyeleri ise şu isimlerden oluşturuldu:
Prof. Dr. Koray Başol, Erdal Avcı, Tarkan
Bakırlı, İlhami Yıldız, Semih Pala, Güngör
Kaya, Ali İhsan Şahin, Ahmet Özken,
Cemal Bekle, Haldun Çıray, İlhan Baran,
Rıdvan Akgün, Şerif Yıldız

S�rbistan'da helal sertifikas�na ilgi art�yor

Rama yine Türkiye’yi övdü

Bosna Hersek 7 Ekim'de
genel seçime gidiyor

T�RAN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Başkent Tiran'da Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve
Sanayi Odasının (ATTSO) Genel Kurul Toplantısı
düzenlendi. Arnavutluk Başbakanı Rama, burada

yaptığı konuşmada, Arnavutluk ile Türkiye'yi birbirini
bağlayan bir tarihi, gelecek için birleştiren azmi bulundu-
ğunu anlattı. Ülkesinin komünist izolasyonundan çıktığın-
dan bu yana Türkiye'nin sürekli destekleri ile
Arnavutluk'un yanında olduğunu kaydeden Rama,
Türkiye'nin Arnavutluk'u altyapıdan sağlığa, tarımdan
kültüre, yardım ve teknik destek sağladığını aktardı.
Binlerce Arnavut öğrencinin Türkiye'deki okul ve üniver-
sitelerde okuduğunu anımsatan Rama, bunun iki ülke ara-
sında önemli bağlantı köprüsü ve dostluğun en parlak
örneklerini oluşturduğunu vurguladı. Türkiye'nin ülkesin-
de meydana gelen acil durum ve doğal afetler nedeniyle

oluşan zor şartlarda yardım ulaştıran ilk ülke olduğunu
kaydeden Rama, "Bizim için son derece önemli olan, sel
baskınlarını önlemeye yarayan programa şahsen ilgilene-
rek desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a minnettarım." diye konuştu.
www.haberler.com’a göre: iki ülke arasındaki ticari hacmin
geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasen yüzde 10 arttığını
hatırlatan Rama, genel rakamın var olan büyük potansiyel
için son derece küçük olduğunu söyledi.
Arnavutluk'taki Türk yatırımlar hakkında konuşan Rama,
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ilişkinin kalitesi için çok önemli ve çok sembolik iki
yatırımın lansman yılı olacağından dolayı son derece mem-
nunum. Birincisi yeni Uluslararası Avlonya Havaalanı'nın
inşası ile ilgili yatırım diğer ise Türk Hava Yolları (THY)
tarafından bizim ulusal havayolu şirketimizin kurulması
için yapacağı destek."

ATMER’DE YENİ DÖNEM
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BÜKRE� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa voleybolunun
kulüpler bazında bir
numaralı kupasını 2011,

2013 ve 2017 yıllarında kazanan
VakıfBank, Romanya'nın başkenti
Bükreş'te gerçekleştirilen Dörtlü
Final'de dördüncü kez mutlu
sona ulaştı. VakıfBank, elde ettiği
4 Avrupa şampiyonluğunda da
namağlup şekilde kupayı kaldıra-
rak önemli bir istatistiğe de imza
attı. VakıfBank, Avrupa kupala-
rındaki en başarılı Türk ekibi ola-
rak dikkati çekiyor. Tarihinde, 4.
kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu
olan sarı-siyahlı ekip, birer kez
de Top Teams Kupası ve
Challenge Kupası şampiyonluk-
ları kazandı. VakıfBank, 2013 ile
2017'de FIVB Dünya Kulüpler
Şampiyonu da olarak iki kez
dünyanın zirvesine çıktı.
www.haberler.com’a göre;
Şampiyonlar Ligi'nde 2011'in
şampiyonu olan ve bu kulvarda
kupa kaldıran ilk Türk takımı
olarak tarihe geçen VakıfBank,
2013 ve 2017 yıllarının ardından
2018'de de adını zirveye yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde daha önce
1998, 1999, 2014 ve 2016'da
Avrupa ikincisi olan sarı-siyahlı
ekip, 2015 yılını ise üçüncü
tamamlamıştı. Top Teams
Kupası'nda 2004'te, Challenge
Kupası'nda ise 2008'de adını zir-
veye yazdıran VakıfBank, CEV
Kupası'nda ise 1991, 1992 ve
2000'de üçüncülük elde etti. FIVB
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı
2013 ile 2017 yıllarında kazanma
başarısı gösteren VakıfBank,
2011'de de bu organizasyonu
ikinci, 2016'da ise üçüncü bitirdi.

Vak�fbank Kad�n
Voleybol Tak�m�,
Romanya’dan
�ampiyon döndü

SIRB�STAN SPORLA
S�YASET� KARI�TIRDI
Kosoval� karatecilere giri� yasa�� koyan S�rbistan'a Kosova

Karate Federasyonu Sekreteri'nden tepki geldi
BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan İçişleri
Bakanlığının, Avrupa
Karate Şampiyonası'na

katılmak üzere gelen
Kosovalı milli karatecilerin
ülkeye girişine izin verme-
diği bildirildi. www.dunya-
bulteni.net’e göre; Kosova
Karate Federasyonu
Sekreteri Nazmi Gashi yap-
tığı açıklamada, sabahın
erken saatlerinde Kosovalı
milli karatecilerin Merdare
sınır kapısından Sırbistan'a
girişlerine izin verilmediği-
ni ve Kosova'ya geri dön-
mek zorunda kaldıklarını
söyledi. Kosovalı karateci-
lerin Sırbistan'a girişlerine
izin verilmeme nedeni ile
ilgili henüz Sırbistan
İçişleri Bakanlığı yetkilile-

rinden bir cevap almadıkla-
rını ifade eden Gashi,
"Sırbistan'ın bu siyasi kara-
rından dolayı çok üzgü-
nüz." dedi.

KOSOVA'DAN
TEPKİ

Başbakanlıktan yapılan
yazılı açıklamada ise,
Kosovalı milli karatecilere
Avrupa Şampiyonası'na
katılmak üzere Sırbistan'a
giriş izni verilmemesinin
Avrupa entegrasyonu bağ-
lamında kabul edilemez
olduğu ve bu kararın iki
ülke arasındaki ilişkilerin
normalleşmesine katkıda
bulunmadığı ifade edildi.
Avrupa Karate
Şampiyonası, Sırbistan'ın
kuzeyindeki Novi Sad şeh-
rinde düzenlenecek.


