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YASAL MÜDAHALE VE
BİZLERİ KURTARMAK 
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nAto kapıları açıldı
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¥ Makedonya, 12 Temmuz’da
Brüksel’de düzenlenen NATO
Zirvesi’nde üyelik daveti almasının
ardından üyelik müzakerelerine
resmen başladı. Müzakereler kap-
samında Makedonya’ya gelen
NATO Avrupa ve küresel sorunlar
direktörü James McKee önderli-
ğindeki NATO heyeti Makedonya
yetkilileriyle siyasi, güvenlik,
savunma, mali ve hukuki konular-
da görüşmeler gerçekleştirdi.
Makedonya’nın NATO
Koordinatörü Stevo Pendarovski
ile ortak basın toplantısı düzenle-
yen NATO Avrupa ve küresel
sorunlar direktörü James McKee
Makedonya’nın 18 ay içinde
NATO’nun 18. üyesi olmasını bek-
lediklerini söyledi. McKee, ülkede-
ki iç prosedürler tamamlandıktan
ve bütün NATO üye devletlerinin
parlamentolarının katılım kararını
onaylamasından sonra,
Makedonya’nın İttifak’ın 30 üyesi
olacağını belirtti.

¥ kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, Sırbistan’ın güne-
yinde Medveca, Preşova ve
Buyanovça şehirlerindeki
Arnavutların temsilcileri ile bir
araya geldi. On yıllık devlet olan
Kosova’nın, Preşova Vadisi
Arnavutlarının haklarını koru-
mak sorumluluğu ile üstlenmek-
te hazır olduğuna dikkat çeken
Cumhurbaşkanı Thaçi, “ Kosova,
tüm devletlerin toprak bütünlü-
ğüne saygı duymaktadır, ancak,
Kosova, Sırbistan’daki
Arnavutların son derece ağır
durumları karşısında gözlerini
kapatacak durumda değildir”
ifadesini kullandı.

Kosova’dan Sırbistan’daki
ArnAvutlAr’A güvence

¥ Bosna Hersek Güvenlik
Bakanı Dragan Mektic, Batı
Balkan ülkesi Bosna
Hersek’te devam eden
sığınmacı meselesinde ülke
sınırlarının korunması
adına askeri önlem alacak-
larını söyledi. Batı Avrupa
ülkelerine ulaşmaya çalışan
sığınmacıların son
dönemde alternatif güzer-
gah olarak gördükleri

Bosna Hersek’e yasa dışı
girişlerinin arttığına işaret
eden Mektic, “Bosna
Hersek, sığınmacıların yasa
dışı girişlerini engellemek
için sınırlarında askeri
önlem alacak.
Sığınmacıların geçiş ülkesi
olarak kullandığı Bosna
Hersek tüm uluslararası
standartları uygulamaya
hazır ancak sığınmacı birik-

tiren ülke olmak istemiyo-
ruz.” dedi. Avrupa
Birliği’nin (AB) tutumunu
eleştiren Mektic, Bosna
Hersek’in komşusu AB üyesi
Hırvatistan’ın sınırlarını
kapatmasına ve sığınmacı
geçişlerinin Batı Balkan
ülkeleri üzerinden yapılma-
sına izin verilmesinin
“kabul edilemez” olduğu-
nu vurguladı.

¥ MiMar Sinan'ın talebesi Mimar
Hayrettin tarafından 1566'da inşa
edilen ve Bosna Savaşı sırasında 1993
yılında Hırvat birliklerince yıkılan tari-
hi Mostar Köprüsü'nün restore edilip
yeniden açılmasının 14'üncü yıl
dönümü kapsamında tören düzen-
lendi. Bosna Hersek'in güneyindeki
Mostar'da tarihi Mostar Köprüsü'nde
gerçekleştirilen törene, Bosna Hersek
Bakanlar Konseyi Başkanı Denis
Zvizdic,Yunanistan Başbakanı Aleksis
Tsipras, Makedonya Başbakanı Zoran
Zaev ve Karadağ Başbakanı Dusko
Markovic'in yanı sıra çok sayıda
davetli katıldı. 2’de

Bosna mültecilere karşı
sınırlara asker yığacak

Geçmİş olsun Komşu!Geçmİş olsun Komşu!Geçmİş olsun Komşu!Geçmİş olsun Komşu!Geçmİş olsun Komşu!Geçmİş olsun Komşu!
¥ Yunanistan'da Doğu
Attika'da çıkan orman yan-
gınları binlerce dönümlük
ormanlık araziyi, sayısız ev
ve arabayı kül etmekle kal-
madı, şimdiye kadar 88 kişi-
nin yaşamını yitirmesine,
en az 150 kişinin yaralan-
masına neden oldu. İlk
denetimler, daha geniş
alanda 300'den fazla evin
hasar gördüğünü, bunların
çoğunun onarımın ötesin-
de olduğunu gösterdi.
Yunanistan Başbakanı
Aleksis Tsipras “Şüphe
uyandırıyor' dedi. Ormanlık
bölgede çıkan, ancak çok
şiddetli ve devamlı yön
değiştiren rüzgâr nedeniyle
kısa sürede Pendeli, Mati,

Rafina, Vuças gibi sayfiye
yerlerini saran yangın, evler
ve arabalar yakmaya başla-
yınca itfaiye ekipleri evlerin
boşaltılmalarını istedi.
Kurtulmak için deniz kena-
rına inen yüzlerce insanın
yardımına koşan askeri ve
sivil gemiler, Yunan Sahil
Güvenlik botları ve özel
sandallar, onları gece
boyunca Rafina Limanına
çıkarmak için seferler yaptı.
Aleksis Tsipras, ülkede 3
günlük yas ilan edildiğini
açıkladı. Atina yönetimi,
yangında yakın akrabaları-
nı kaybedenlere 10 bin
Euro, yıkılan evlerin sahip-
lerine ise 5 bin Euro tazmi-
nat ödeyecek. 3’te

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınların-
da meydana gelen yangınlarda hayatını

kaybedenlerin sayısı 88'e yükseldi

10’da

3’te

4’te

Mostar Köprüsü ikinci
hayatında 14 yaşında
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MOSTAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Mimar Sinan'ın talebesi
Mimar Hayrettin ta-
rafından 1566'da inşa

edilen ve Bosna Savaşı sıra-
sında 1993 yılında Hırvat bir-
liklerince yıkılan tarihi
Mostar Köprüsü'nün restore
edilip yeniden açılmasının
14'üncü yıl dönümü kapsa-
mında tören düzenlendi.
Bosna Hersek'in güneyindeki
Mostar'da tarihi Mostar Köp-
rüsü'nde gerçekleştirilen tö-

rene, Bosna Hersek Bakanlar
Konseyi Başkanı Denis Zviz-
dic,  Yunanistan
Başbakanı Aleksis
Tsipras, Makedonya Başba-
kanı Zoran Zaev ve Kara-
dağ Başbakanı Dusko
Markovic'in yanı sıra çok sa-
yıda davetli katıldı. "Dostluk-
ları unutmayan Mostar"
sloganıyla düzenlenen etkin-
lik kapsamında, Bosna Sava-
şı'nda hayatını kaybedenlerin
anısına köprüden sessiz atla-
yış gerçekleştirilirken, zümrüt
yeşili rengiyle bilinen Neretva
Nehri'ne karanfil bırakıldı. Et-

kinlikler kapsamında her yıl
imzalanan "Mostar Barış Söz-
leşmesi" konulu iş birliği pro-
tokolü, bu yıl Yunanistan ve
Karadağ arasında gerçekleşti-
rildi. Karadağ Başbakanı Mar-
kovic, Mostar Köprüsü'nün
yıkılmasından bu yana geçen
25 yılda Batı Balkan ülkeleri-
nin büyük gelişme gösterdi-
ğini belirterek, "Mostar
Köprüsü, bugün yenilenme-
nin ve birleşmenin sembolü."
dedi. www.haberler.com’a
göre; ev sahibi Zvizdic de
Tsipras'ın ülkesinde çıkan
orman yangınları nedeniyle

acilen Atina'ya geri döndü-
ğünü ifade ederek, etkinliğin
barış, istikrar, bölgesel dost-
luk ve iş birliği, saygı ve sev-
giyi temsil ettiğini
söyledi.Makedonya Başba-
kanı Zaev da siyasi liderlerin
önyargılarını kırarak köprü
görevi görmesi gerektiğine
işaret ederek, "Bölge liderleri
olarak birbirimize saygı gös-
termemiz gerektiğini öğren-
dik. Bizi ayıran olgulara
sırtımızı dönüp birleştirenlere
yüzümüzü döndük. Bizi bir-
leştiren en önemli olgu ise
ortak gelecek." diye konuştu.

Mimar Sinan'ın talebesi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edilen ve Bosna Sa-
vaşı sırasında 1993 yılında Hırvat birliklerince yıkılan tarihi Mostar Köprüsü'nün res-
tore edilip yeniden açılmasının 14'üncü yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi

Hoşgörü sembolü Mostar Köprüsü
yeniden açılalı 14 yıl oldu

Maarif Vakfı Bosna Hersek’te
öğretMen alıMına Başladı
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV),
Bosna Hersek’in başkenti Sa-
raybosna’da açtığı ve eylül

ayında ilk öğrencileriyle buluşmaya
hazırlanan Maarif Okulları öğretmen
alımına başladı. Mayıs ayında başla-
yan öğrenci kayıtlarına Bosna Her-
sekli ailelerin büyük rağbet
gösterdiği Maarif Okulları, 2018-2019
eğitim-öğretim yılında kapılarını aç-
maya hazırlanıyor. TMV binasında
düzenlenen öğretmen mülakatları do-
layısıyla açıklamada bulunan TMV
Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır,
2016’nın haziran ayında kurulan vak-
fın, Türkiye Cumhuriyeti adına yurt
dışında eğitim faaliyeti yapmaya tek
yetkili kurum olduğunu anımsattı.
Bosna Hersek’e büyük bir kampusla
girdiklerini belirten Sağır, burada
anaokulundan lise son sınıfına kadar
eğitim verileceğini söyledi. Sağır,

eylül ayında başlayacak dersler için
öğretim kadrosu hazırladıklarına be-
lirterek, “Bir haftalık süre içerisinde
öğretmen ve idari personel için 600’e
yakın başvuru oldu. Dört gündür,
yoğun bir şekilde İstanbul’dan gelen
uzmanlarımız ve daire başkanları-
mızla birlikte bu seçimleri yapıyoruz.
Çok dikkat etmeye çalışıyoruz, çünkü
eğitimin önemli başlıklarından bir
tanesi eğitimciler.” diye konuştu.
www.timebalkan.com’a göre; Bosna
Hersek’teki Maarif Okulu’nda eği-
timi, yerel eğitim modeline göre ha-
zırladıklarını aktaran Sağır, bunun
yanı sıra Cambridge modelini de uy-
gulayacaklarını ifade ederek, “Öğren-
ciler Boşnakça ve İngilizcenin yanı
sıra Türkçe de öğrenmiş olacak. Oku-
lumuzda, Boşnakça, Türkçe ve İngi-
lizce, konuşulabilir seviyede olacak,
çünkü böyle bir beklentinin oldu-
ğunu görüyoruz. İnsanlar, biz Türkçe
öğrenebilecek miyiz, İngilizce konu-
şabilecek miyiz diye soruyorlar.” ifa-
delerini kullandı.

Bosna Hersekli öğrencilere
İstanbul'da yaz tatili gezisi
İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersekli bin 800
öğrenci, yaz tatili gezisi
kapsamında İstanbul

için yola çıktı.
Bosna Her-
sek'te faa-
liyet
göste-
ren Öğ-
renci
Gezisi
Platfor-
munun bu
yıl 7'ncisini dü-
zenlediği gezi kapsa-
mında, ülkenin farklı
şehirlerinden gelen yüzlerce

öğrenci başkent Saraybos-
na'daki Saraybosna Üniversi-
tesinde buluştu. Öğrenciler,
daha sonra kafileler halinde
İstanbul'a hareket etti. Öğren-
ciler, 29 Temmuz'a kadar süre-

cek programda,
İstanbul'un tarihi

ve kültü-
rünü yan-

sıtan
mekan-
ları zi-
yaret

edecek.
İstanbul'un

kültürel miras
ve doğal güzellik-

lerinin gençlere tanıtılacağı ge-
zide, katılımcılara profesyonel
rehberler eşlik edecek.
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ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, felaketin
hemen ardından Yu-

nanistan'ın başkenti Atina
yakınlarındaki yangına iliş-
kin Yunanistan Dışişleri Ba-
kanı Nikos Kocias'ı aradı.
Diplomatik kaynaklardan
edinilen bilgiye göre, Bakan
Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı
Kocias ile telefon görüşme-
sinde Yunanistan'daki yan-
gından dolayı üzüntülerini
ve ölenler için taziyelerini
ilettti. Çavuşoğlu, Kocias'a
Türkiye'nin her türlü yar-
dıma hazır olduğunu belirtti.
Yunanistan hükümeti, baş-
kent Atina yakınlarında çıkan
ve büyüyen orman yangınla-
rında en az  88 kişinin haya-
tını kaybettiğini, 150 kişinin
de yaralandığını açıkladı.
16'sı çocuk olan yaralılardan
11'inin durumu ağır.

YUNANİSTAN'DA
NEDEN YANGIN

ÇIKTI?

88 kişinin ölümüne yol açan
Yunanistan'daki yangına,
yanan elektrik kablosunun
yol açtığı belirlendi. Atina
çevresini cehenneme çeviren
ve 83 kişinin ölümüne yol
açan devasa orman yangı-
nına, yanan elektrik kablosu-
nun yol açtığı açıklandı.
Yunanistan'ın başkenti Ati-
na'nın çevresini cehenneme
çeviren ve 88 kişinin ölü-
müne yol açan devasa orman
yangınına, Milliyet'te yer
alan habere göre, yanan elek-
trik kablosunun yol açtığı
açıklandı. Yunan basınında
yer alan bir diğer bilgiye göre
ise çıkan yangında şimdiye
dek 22 çocuk da dahil olmak
üzere en az 187 kişi yara-
landı. İlk denetimler, daha
geniş alanda 300'den fazla
evin hasar gördüğünü, bun-
ların çoğunun onarımın öte-
sinde olduğunu gösterdi.
Birçok noktadan yükselen

alevlerin önüne geçilememiş
ve Yunanistan tarihinin en
ağır facialarından biri yaşan-
mıştı. Sahil kasabası Mati ha-
ritadan silinirken,
uluslararası haber Reuters
gökyüzünden çekilen feci fo-
toğrafları servis ediyor. Atina
yönetimi, yangında yakın ak-
rabalarını kaybedenlere 10
bin Euro, yıkılan evlerin sa-
hiplerine ise 5 bin Euro taz-
minat ödeyecek. Ülkede üç
gün yas ilan edilmiş du-
rumda. Hayatını kaybedenle-
rin 23'ü çocuk. Kurbanlar
arasında İrlandalı, Polonyalı
ve Belçikalı turistler de var.

YUNANİSTAN 
YANGINI SON

DURUM NEDİR?

Yunanistan, tarihin en kor-
kunç doğal afetinin ardından
yaralarını sarmaya başladı…
Yangın felaketi sonrasında
arama kurtarma çalışmaları
başladı. Yetkililer yangının
çıkma sebebiyle ilgili olarak
soruşturma başlatırken, nere-
deyse kömürleşmiş cesetlerin
teşhisi için de çalışmaların
devam ettiği aktarıldı.

www.timebalkan.com’dan
alınan bilgilere göre: İr-
landa’nın Yunanistan Büyük-
elçisi Orla O’Hanrahan, eşi
Zoe ile balayında olan Brian
O’Callaghan-Westrop’un
yangında hayatını kaybetti-
ğini açıkladı. Yunanistan te-
rörle mücadele birimi ise
yangınla ilgili açıklamalarda
bulundu. Reuters’ın habe-
rinde, terörle mücadele biri-
minin olayla ilgili
soruşturma başlattığı ve yan-
gınlardan birinin kasten çıka-
rıldığını tespit ettiklerini
açıkladı. Reuters’ın habe-
rinde bölgede ormanların
kasten yakıldığı ve daha
sonra bu arazilerin imara
açıldığı vurgulandı.
EPA'nın servis ettiği fotoğraf-
larda ekiplerin ev ev dolaşa-
rak evlerin içinde mahsur
kalarak hayatını kaybeden-
leri aradığı görüldü. Yetkili-
ler, henüz net olarak kayıp
sayısı veremediklerini açık-
larken bu sebeple ölü sayısı-
nın artmasından endişe
ediyor. Yangını yaşayan Mati
sakini Agni Gantona, “Biz
otomobile atladık vedeniz
kenarına gittik fakat birçok

insan bunu yapamadı. Yakla-
şık 5 saat suda kaldık ve tek-
nelerin bizi kurtarmasını
bekledik. Yaklaşık 250-300 ki-
şiydik. Bazılarının vücu-
dunda yanıklar vardı ve
bazıları baygındı. Önümüzü
göremediğimiz için el ele tu-
tuşarak birbirimizin adını ba-
ğırıyorduk” dedi. Reuters’ın
haberinde, şiddetli rüzgar,
çam ağaçları, ateş ve paniğin
bir araya gelmesiyle felaketin
geldiği ifade edildi ve olası
bütün kurtarma ve acil
durum planlarının bu kor-
kunç kombinasyonla gerçek-
leştirilemediği belirtildi.
Yetkililer, binlerce insana ev-
lerinden ayrılıp bölgeyi terk
etmesi için emir verdi. Sahil
kasabalarında mahsur kalan-
lar ise, botlarla tahliye edile-
bildi. Yunanistan Başbakanı
Alexis Tsipras, yangın nede-
niyle Bosna Hersek ziyaretini
yarıda kesip ülkesine döndü.
Atina'yı da kapsayan Attiki
bölgesinde olağanüstü hal
ilan edilirken, Yunanistan Av-
rupa Birliği'nden yardım is-
tedi. İlk etapta Fransa,
Almanya, İtalya ve Polonya
yardım gönderdi.

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Makedonya, 12 Tem-
muz’da Brüksel’de
düzenlenen NATO

Zirvesi’nde üyelik daveti al-
masının ardından  üyelik mü-
zakerelerine resmen başladı.
Müzakereler kapsamında
Makedonya’ya gelen NATO
Avrupa ve küresel sorunlar
direktörü James McKee ön-
derliğindeki NATO heyeti
Makedonya yetkilileriyle si-
yasi, güvenlik, savunma, mali
ve hukuki konularda görüş-
meler gerçekleştirdi. www.ti-
mebalkan.com’a göre;
Makedonya’nın NATO Koor-
dinatörü Stevo Pendarovski
ile ortak basın toplantısı dü-
zenleyen NATO Avrupa ve
küresel sorunlar direktörü
James McKee Makedon-
ya’nın 18 ay içinde NA-
TO’nun 18. üyesi olmasını
beklediklerini söyledi.
McKee, ülkedeki iç prosedür-

ler tamamlandıktan ve bütün
NATO üye devletlerinin par-
lamentolarının katılım kara-
rını onaylamasından sonra,
Makedonya’nın İttifak’ın 30
üyesi olacağını belirtti. Geç-
mişteki tecrübeler göz önüne
alındığında üyelik sürecinin
18 ay sürmesi gerektiğini kay-
deden McKee, “Makedonya
kurumlarının temsilcileriyle

yapılan görüşmelerde, ülkede
uygulanmakta olan reformlar
ve İttifaka katılım süreci için
gereken çalışmalar hakkında
görüşülecek. Ülkeniz, Barış
için Ortaklık sürecinde ve
üyelik eylem planlarının ha-
zırlanmasında uzun yıllar bo-
yunca yer aldı. Bu da
ülkenizin gerçekten üyeliğe
hazır olduğunu gösteriyor”

dedi. NATO’dan gelen heyet
ile birlikte müzakerelerin de
facto olarak başladığını belir-
ten Makedonya’nın NATO
Koordinatörü Stevo Penda-
rovski, ” Brüksel’deki Zir-
ve’de alınan karardan hemen
sonra gelen NATO heyeti ger-
çeği, İttifak’ın yıllardır tekrar
eden taahhütlere derhal cevap
vermeye hazır olduğu anla-
mına geliyor. Bu “Açık kapı
politikası”dır. Yükümlülükle-
rini yerine getirmek niyetin-
deler, biz de
yükümlülüklerimizi yerine
getirmek zorundayız” ifade-
lerini kullandı. NATO heye-
tinde farklı kurumlardan
temsilcilerin bulunduğunu ve
bu heyet ile siyasi sorunların
konuşulmayacağını kayde-
den Pendarovski, ev ödevleri-
miz neler özellikle Prespa
Anlaşmasında yapılması ge-
rekenler, orduyla ilgili teknik
meseleler ve hukuki ile mali
düzenlemelerin konuşulaca-
ğını ifade etti.

Makedonya, natO üyeliği katılım öncesi
Müzakerelerİne resMen başladı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen
yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 88'e yükseldi

SREBRENİTSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek’te 1995’te yaşanan
Srebrenitsa Soykırımı’nda eşi ve
iki oğlunu kaybeden ve adalet

arayışında sembol isimlerden olan Ha-
tice Mehmedovic’in (66) vefatı Boşnak
halkını üzüntüye boğdu. Soykırımda
eşi Abdulah (44) ve iki oğlu Almir (18)
ve Azmir (21) ile çok sayıda akrabasını

kaybeden Mehmedovic’in cenazesi
Srebrenitsa’daki Çarşı Camisi’nde kılı-
nacak namazın ardından doğduğu köy
Bektici’de toprağa verildi. Srebrenitsa
Kadınları Derneği Başkanı Hajra Catic,
Mehmedovic’in son derece cesur bir
kadın olduğunu belirterek, “Tüm ailesi
öldürüldü. Her zaman gerçekleri söy-
ledi. Tüm annelere ilham olan bu cesur
kadını çok özleyeceğiz.” dedi. 

Yasal düzenleme ge-
reği,  vergide  za-
manaşımı

uygulaması  tarhiyat açısın-
dan ayrı 5 yıl,  tahsilat za-
manaşımı bakımından ise 5
yıl ayrıca uygulanmaktadır.
Uygulamada tarh zamana-
şımı için 213 sayılı VUK
hükümleri geçerlidir. Diğer
taraftan, tahsilat açısından
ise,  5 yıllık zamanaşımın he-
sabı 6183 sayılı yasanın 102.
maddesi hükümlerine göre
düzenlenmektedir.  Bazı ya-
zarlar vergide  fiili anlamda
zamanaşımı bulunmadığını
imalı bir dille ifade etmekte-
dirler.  
Tahakkuk  zamanaşımı vergi

alacağının doğduğu takvim
yılını takip eden yılın başın-
dan itibaren başlayarak 5 yıl
içerisinde  mükellefe tebliğ
edilmeyen vergiler zamanaşı-
mına uğrar.  Diğer yandan,
vergi alacağı, vadesinin rast-
ladığı  takvim yılını takip
eden yılın başından itibaren 5
yıl içinde tahsil edilmezse za-
manaşımına uğrar.  Genel-
likle zamanaşımı uygulaması
vergi, vergi cezaları ve diğer
amme alacaklarında çok or-
taya çıkan bir konu değildir.
Hemen hemen yıl sonlarına
doğru bütün vergi daireleri
amme alacağının zamanaşı-
mına uğramaması için gaze-
telere ilanlar vermekte veya
vergi dairelerinin ilan koy-
maya mahsus ilan tahtalarına
askıya çıkarmaktadırlar.
Kimi zaman da mükellefin
borcuna açıktan para yatırıla-
rak tahsilat yapılmış havası
yaratılmaktadır.  Oysaki bu
durum kanuna uygun olma-
yıp,  düzenlenen vezne alın-
dıları veya  tahsilat
makbuzları hukuken geçerli
değildir.  Bir bakıma  bu
makbuzlar mükelleflerin ha-
berleri olmaksızın  gıyabında
onlar adına ödeme yapılarak
düzenlenmektedir.  Gerçekte
vergi mükelleflerinin kasa-
sından veya bankalarından
böyle bir ödeme yapılma-
maktadır.  Bu durumun tes-
piti veya ispatı her zaman
mümkündür.  Bu konuda
ispat yükü kime ait olacaktır?
Bu da ayrı bir tartışma konu-
sudur. Çünkü, ispat yükü her
zaman vergi yükümlüsüne ait
olmayabilir. İspat yükü
zaman zaman yer değiştirip
kimi zaman idareye olayına
göre de kimi zaman mükel-
lefe ait olabilecektir. 

6183 SAYILI 
AATUHK

6183 sayılı AATUHK’nun
102. maddesinde amme ala-
cağının vadesinin rastladığı
takvim yılını izleyen yılın ba-
şından itibaren (5) yıl içinde
tahsil edilmeyen alacakları-
nın zamanaşımına uğrayaca-
ğından bahis edilmektedir.
Keza, aynı yasanın 103. mad-
desinde ise ödeme, haciz tat-
biki, cebren tahsil ve takip
işlemleri neticesinde yapılan
her çeşit  tahsilatlar, ödeme
emri tebliği, mal beyanı, mal
edinme ve mal artışlarının
bildirilmesi, sayılan işlemler-
den herhangi birinin şahsi ke-
file veya yabancı kişi ve
kurumların mümessillerine
tatbiki veya bunlar tarafından
yapılması, ihtilaflı kamu ala-
caklarında  yargı organların-
dan bozma kararlarının
gelmesi, amme alacağının
güvenceye bağlanması, yargı
organları tarafından yürütme-
nin durdurulmasına karar ve-
rilmiş olması, iki kamu
idaresi arasında mevcut bir
borç için alacaklı kamu ida-
resi tarafından borçlu amme
idaresine borcun ödenmesi
için yazılı olarak başvurul-
ması, amme alacağının özel
yasalara göre ödemek üzere
müracaatta bulunulması

ve/veya ödeme planına bağ-
lanması halinde “zamanaşı-
mının kesileceği” ve
kesilmenin rastladığı takvim
yılını takip eden yılın başın-
dan itibaren yeniden çalış-
maya başlayacağı hüküm
altına alınmıştır.  Yaşanmış
bir olayda, 1995 yılının 6.
ayına ilişkin ödeme emrinin
vadesinin 1995 yılının 7. ayı
olması nedeniyle, tahsil za-
manaşımının dolduğu yıl
2000 yılı olup, bu zamana
kadar şirket adına ödem em-
rinin hukuksal olarak geçerli
bir ilanla tebliğ edilmemiş ol-
ması karşısında düzenlenen
ödeme emirlerinde  hukuka
uyarlılık görülmemiştir.  Tah-
sil zamanaşımı, vergiler ve
bütün kamu alacakları için
geçerli olmak  üzere,  Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında  Kanunda düzen-
lenmektedir. Bu kanunun
102. maddesine göre,  kamu
alacağı, vadesini  izleyen
yılın başından itibaren beş yıl
içinde tahsil edilmezse zama-
naşımına uğramaktadır. Tah-
sil zamanaşımı   süresi
dolduktan sonra alacaklı
kamu idaresinin söz konusu
kamu alacağını tahsil etme
yetkisi  ortadan kalkmaktadır.
Ancak, yükümlünün rızası ile
yapacağı ödemeler kabul
edilmektedir.   Vergi aslı za-
manaşımına uğradığı tak-
dirde, fer’i amme alacağı
gecikme zamlarının da asla
tabi olarak zamanaşımına uğ-
rayacağı tabidir.   Yine amme
alacağını düşüren nedenler-
den birisi de zamanaşımı ol-
duğuna göre, para cezalarına
ait özel yasalardaki zamana-
şımı hükümleri saklı kalmak
koşuluyla 6183 sayılı kanu-
nun kapsamına giren bütün
amme alacakları 102. mad-
deye göre 5 senelik zamana-
şımı hükümlerine tabidir.
Diğer taraftan, zamanaşımı
bakımından istisnai hükümler
mevcut olmayan özel ceza
kanunlarındaki kamu cinsin-
den para  cezalarının  TCK
68. md gereğince ve özel ya-
salarında zamanaşımı hakkın-
daki istisnai hükümler
mevcut olmayan tazminat ve
inzibati amaçlı para cezaları-
nın da 6183 sayılı kanunun
102. maddesi hükmü gere-
ğince zamanaşımına tabi tu-
tulması gerekmektedir. 

Tahsilatla ilgili kamu idare-
leri,  amme alacağının tahsil
edilmesinde zamanaşımını
kendiliğinden dikkate almak
mecburiyetindedir. Zira, za-
manaşımı amme düzeni ile il-
gili bir düzenlemedir.
Ancak, zamanaşımından
sonra mükellefin yapacağı
gönüllü ödemelerin kabul
edilmesi gerekmektedir.  Bu
durum, 6183 sayılı yasanın
102. maddesi ile getirilen
özel bir düzenlemeden kay-
naklanmaktadır. Vergiyi do-
ğuran olay, ihracata taahhüt
süresinin bitimi tarihinde te-
kemmül ettiğinden, zamana-
şımının, bu tarihi takip eden
takvim yılı başından itibaren;
tahsil zamanaşımı ise tarh ve
tebliğ edilen verginin, ka-
nunda öngörülen vadesinin
rastladığı yılı takip eden tak-
vim yılının başından itibaren
başlayacaktır.  Diğer taraftan,
Danıştay Dava Daireleri
Genel Kurulu tarafından veri-
len kararda;   tahsil zamana-
şımının süresi sonrasında
mükellef eşyaları üzerine
haciz tatbik olunamaz. Şek-
linde kararları bulunamaz. 

Nazlı Gaye ALPASLAN

VERGİDE TAHSİLAT
ZAMANAŞIMI 

RE’SEN NAZARA
ALINMASI GEREKEN

BİR KONUDUR
Yunanİstan felaketİn
yaralarını sarmaya çalışıyor 

Srebrenitsa
annesi 
Mehmedovic
hakka yürüdü
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MAMUŞA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da yaşayan ihtiyaç sahibi,
Türk, Boşnak, Roman ve Aşkali va-
tandaşlara Çalışma ve Sosyal Refah

Bakanlığı’nın desteğiyle ev yapılacak. Ça-
lışma ve Sosyal Refah Bakanlığı, Koso-
va’daki 12 Belediye Başkanı ve 6+
Parlamento Grubu milletvekillerinin katılı-
mıyla, Türk, Boşnak, Roman ve Aşkali top-
luluğuna mensup ihtiyaç sahibi 132 aileye
ev yapılması için iyi niyet anlaşması imza-
landı. Kosova Meclisi 6+ Grubu Milletve-
killerinin girişimiyle hayata geçen proje ile
Priştine, Prizren, Gilan ve Mamuşa’da ya-
şayan Türk topluluğuna mensup 30 ihtiyaç
sahibi ailenin de yüzü gülecek. www.time-
balkan.com’a göre; meclis Başkan Vekili ve
KDTP Milletvekili Müferra Şinik imzala-
nan iyi niyet anlaşmasının detayları ile il-
gili Kosovaport’a yaptığı açıklamada, “Bu
yılın bütçsei planlanırken topluluklara 1
milyon 800 bin Euro ayrıldı. Bu bütçeden
ayrılan fon ile bugün imzasını attığımız
proje hayata geçmiş oldu. Bu imza ile artık
evlerin yapım aşamasına başlanacaktır.
Hava muhalefeti olmazsa evlerin yapım
aşamasının yılbaşına kadar tamamlanması
bekleniyor. Kosova’nın tek Türk Belediyesi
Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi
Krasniç de mikrofonlarımıza yaptığı açıkla-
mada, projeye önayak olan 6+ Grubu ve bu
kapsamnda Türk Milletvekillerine teşek-
kür ederek, evlerin yapımı yanısıra altyapı
desteğinin de sağlanacağını ifade etti. Bele-
diye Başkanı Krasniç, Mamuşa Beledi-
yesi’nde 7 ihtiyaç sahibi aileye ev
yapılacağını belirterek, bundan sonra ihti-
yaç sahibi kimsenin kalmaması temenni-
sinde bulundu. Prizren Belediye Başkanı
Mytaher Haskuka ise, evlerin yapımı için
inşaat izinlerinin biran önce verileceğini
kaydetti. Haskuka, bu projenin tüm beledi-
yelerdeki ortak yaşama da katkı sunacağını
dile getirdi. Söz konusu anlaşma ile Prişti-
ne’de 3 , Prizrden’de 19, Mamuşa 7 ve Gi-
lan’da 1 ihtiyaç sahibi aileye ev yapılacak.

Kosova’daki ihtiyaç
sahibi azınlıklara 
ev yapılacaK

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali
kapsamında Gençlik Sarayında düzen-
lenen etkinliğe Kosova Kamu Yönetimi

Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye’nin Priştine
Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TÜRKSOY Genel
Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Sanatla Uyan-
mak Festivali Tertipleme Kurulu Başkanı
Ethem Baymak’ın yanı sıra ülkedeki Türk
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sa-
yıda vatandaş katıldı. www.timebalkan.com’a
göre: Büyükelçi Kılıç, burada yaptığı konuş-
mada, sanatın en güzel dallarından biri olan
müziğin insanları birbirine bağladığın ve mil-
letler arasında çok güzel dostluk köprüleri
kurduğunu söyledi. Konserin bir arada ya-

şama kültürünü merkezine yerleştirmiş olan
Kosova’da düzenlendiğini hatırlatan Kılıç,
“Bu konserin bizler arasındaki, insanlar ara-
sındaki dostluğu daha da pekiştireceğine ina-
nıyorum” diye konuştu. TÜRKSOY Genel
Sekreter Yardımcısı Purtaş da bu yıl TÜRK-
SOY’un kuruluşunun 25. yılının kutlandığını
söyledi. Purtaş, “Kosova’nın da bağımsızlığı-
nın 10’uncu yılına denk gelen bu etkinliğimi-
zin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum”
dedi. Konuşmaların ardından Azerbaycan’dan
Mustafa Mehmandarov’un şef olarak yer al-
dığı orkestradan Azerbaycan, Kazakistan, Kır-
gızistan, Türkiye ve Türkmenistan’dan genç
sanatçılar Priştinelilere keyifli dakikalar ya-
şattı. TÜRKSOY, Balkanlar turnesi kapsa-
mında Kosova’nın yanı sıra Karadağ ve Bosna
Hersek’te de konserler düzenleyecek.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Sırbistan’ın güneyinde Medveca, Pre-
şova ve Buyanovça şehirlerindeki Arnavutların temsilcileri ile bir araya geldi

Kosova, Sırbistan’daki Arnavutların
HAKLARINI KORUMAYA HAZIR
PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı Has-
him Thaçi, Sırbistan’ın güne-
yinde Medveca, Preşova ve

Buyanovça şehirlerindeki Arnavut-
ların temsilcileri ile bir araya geldi.
www.timebalkan.com7a göre; Cum-
hurbaşkanı Thaçi, düzenlediği basın
toplantısında, Preşova Vadisi Arna-
vutları temsilcileriyle yapılan görüş-
menin amacının,  Sırbistan’ın bu
bölümünde yaşayan Arnavutların
karşı karşıya kaldıkları sorunları
hakkında bilgilendirilmek oldu-
ğunu belirtti. On yıllık devlet olan
Kosova’nın, Preşova Vadisi Arna-
vutlarının haklarını korumak so-
rumluluğu ile üstlenmekte hazır
olduğuna dikkat çeken Cumhurbaş-
kanı Thaçi, “ Kosova, tüm devletle-
rin toprak bütünlüğüne saygı

duymaktadır, ancak, Kosova, Sırbis-
tan’daki Arnavutların son derece
ağır durumları karşısında gözlerini
kapatacak durumda değildir” ifade-
sini kullandı. Belgrad’ın, Sırbis-
tan’ın Kosova’daki Sırp
vatandaşlarına gösterdiği ilgiyi sa-
kinlikle karşıladığımız gibi, Ko-
sova’nın,  Preşova Vadisi
Arnavutların haklarını korumk için
kararlılık göstermesini anlayış ve
sakinlik içinde karşılayacaklarını
umut ettiğini kaydeden Thaçi, Av-
rupa Birliği’nden (AB) Sırbis-
tan’daki Arnavutlarına haklarına
saygı gösterilmesi konusunda gay-
ret göstermesini beklediklerini ifade
etti. Sırbistan Arnavutları temsilci-
leri görüşmede, Preşova Vadisi Ar-
navutları sorununun uzun vadede
diyalog çerçevesinde çözümlenme-
sini talep etti.

Türksoy Gençlik Oda Orkestrası
Priştine’de konser verdi

Türksoy Gençlik Oda Orkestrası
Priştine’de konser verdi

Türksoy Gençlik Oda Orkestrası
Priştine’de konser verdi

Türksoy Gençlik Oda Orkestrası
Priştine’de konser verdi

Türksoy Gençlik Oda Orkestrası
Priştine’de konser verdi

Türksoy Gençlik Oda Orkestrası
Priştine’de konser verdi
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Türkiye’den Karadağ 
Emniyeti’ne eğitim desteği

SOFYA- BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Tarım Bakanı Rumen Po-
rojanov, kuzeydeki komşuları Ro-
manya'da görülen Afrika domuz

vebası salgını nedeniyle iki ülke arasın-
daki 133 kilometrelik kara sınırında tel
örgü çekileceğini açıkladı. www.haber-
ler.com’a göre; Bakan Porojanov, Silistre
kentinde Kuzey Bulgaristan'daki besicile-
rin temsilcileri ile bir araya gelerek, Ro-
manya'daki salgının Bulgaristan sınırına
70 kilometre yaklaştığını açıkladı.

10 GÜNDE BİTECEK

Porojanov, yerel besicilerin de destek ver-
diği projenin 10 günde tamamlanması ge-
rektiğini, 4 sıra dikenli telden oluşacak
engelin yaban domuzu sürülerinin kala-
balık geçtiği patika güzergahlarında daha
sağlam inşa edileceğini söyledi. Poroja-
nov, Romanya'da tespit edilen domuz ve-
bası salgını sayısının 300'ü aştığını
belirtirken hükümetin de Romanya ile
sınır bölgesinde yaban domuz avlarını ya-
saklaması bekleniyor.

Bulgaristan’da 
domuz vebasına 
tel örgülü önlem

Ahmet GÖKSAN

RÜŞVETİN 
DANİSKALISI

“Barış harekatı, Türk halkı kadar
Rum’ları da darbecilerin çılgın cinayetle-
rinden kurtarabilmiştir. Bunun yanında
Makarios’un tekrar Kıbrıs’a dönmesine
fırsat vermiştir. 20 Temmuz Barış Hare-
katı olmamış olsaydı bugün yine tekrar
ada’yı kana boyayacağı yolundaki tehdit-
lerini Amerika’dan mı yolsa Londra’dan
mı savunacaktı?”. 1977

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Dünyadaki ticari ve ekonomik den-
geleri bozmayı kendisine görev
edindiği anlaşılan Amerikalı Bay

Trump’ın başlattığı bu savaşa karşın ül-
keler de önlemlerini almaya devam edi-
yorlar. Yürütülen bu savaşı dişe diş bir
mücadele olarak almak gerekiyor. Vergi
artışlarının büyük sıkıntısını gelişmekte
olan ülke ekonomileri çekecektir. Bu sı-
kıntının süreklilik kazanması durumunda
geçmiş yıllarda yaşanan ekonomik aç-
mazları aratmayacağını söylemek olası-
dır. Okun yaydan çıktığı noktada
olduğumuz için yakın gelecekte olumlu
düşünmenin başarı şansının olmayacağını
kaydetmek istiyoruz. Amerikalı Başkan
Bay Trump, Fransa’nın çiçeği burnunda
dolaşan cumhurbaşkanı Bay Emanuel
Macron’a, “birlikten ayrıl ikimiz anlaşa-
lım” diyerek rüşvetin daniskasını önerdi-
ğine vurgu yapmak istiyoruz. AB ülkeleri
ise göçmen sıkıntısını henüz atlatmış de-
ğildir. Bunun sonucunda bazı ülkelerde
ırkçı partilerin başarılı oldukları da yadsı-
namaz bir gerçektir. Bu gerçek masaya
yatırıldığı için çıkan sonuç AB’nin gele-
ceğinin parlak olmadığı noktasına doğru
evrildiğidir. Rusya ve Amerika’dan gelen
tehditlere karşı AB ülkeleri kurallara da-
yalı bir uluslararası düzenin savunucusu
oldukları çağrısında bulunuyorlar. Konu-
nun daha ileri boyutlara taşınmasını iste-
yen Hollanda’nın Dışişleri Bakanı eskisi
ise “1945’ten beri ilk kez bir Amerikan
başkanı açıkça birleşik Avrupa’ya kıyasla
birlik halinde olmayan bir Avrupa’nın
Amerika’nın çıkarlarına daha uygun ol-
duğunu düşünüyor” diyerek dert yanı-
yordu.

ÇoK BilMişler 
PArlAMeNToSu

Kendi aralarında yaşadıkları sıkıntılarının
öfkesini Türkiye’den çıkarmaya çalışı-
yorlar. AP Türk yurttaşlarının AB vize-
sinden muaf tutulmasına ilişkin olarak
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıması koşuluna
bağladılar. Adı geçen çokbilmişler Parla-
mentosunun hazırladığı raporuna göre,
“Türkiye’nin adalet ve içişleri alanlarında
Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam fiilen ve ayı-
rımcılık yapmaksızın işbirliği yapmasının
gerekli olduğu sözcükleri” yer alıyor.
Böyle konuları ortalıklara atacaklarına
öncelikle kendilerine bakmaları ve dü-
şünce yapılarını peşin önyargılardan uzak
tutmaları gerekiyor. Öncelikle uluslar-
arası toplumun kabul ettiği adı geçen
cumhuriyetin anayasasının 13 maddesi-
nin hiçbir yasal kuralı ve uyarıyı dikkate
almadan değiştirdiklerini anımsatmak is-
tiyoruz. Yapılmış olan bu değişiklikler
uluslararası hukuka olduğu kadar Kıbrıs
Cumhuriyeti anayasasına aykırıdır. Kaldı
ki bu antlaşmaların nasıl ve ne şekilde de-
ğiştirileceğine ilişkin kurallar kayıt altına
alınmıştır. Bütün bu yasa dışı işlemlere
karşın herhangi bir uyarı veya cezai yap-
tırıma da muhatap alınmamışlardır. Birlik
ülkeleri ceza sahası içinde işledikleri
suçun cezasızlığına devam ettikleri için
14 yıl önce Kıbrıs Cumhuriyeti diye ta-
nımladıkları bu kuruluşu bünyeleri içine
alarak uluslararası hukuku bir kez daha
katlettiler.  
Adı geçen ülkenin Dışişleri Bakanı Bay
Nikos Hristodulidis, “AB’ne katılımın,
bağımsızlığın kazanılmasından bu yana
en önemli gelişme olduğunu” vurguladık-
tan sonra “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin o za-
mandan bu yana devlet niteliği kazanarak
AB’nin karar alma organlarına aktif bir
şekilde katılmakta olduğunu” sözlerine
ekliyordu. Haravgi gazetesinde de benzer
değerlendirmeleri yapan başkan eskisi
Bay Yorgo Vasiliu ise “AB’nin rolünün
tam olarak Kıbrıs sorununun çözümü için
katalizör olarak çalışmak olduğunu” kay-
dediyordu. Bu konuda onlara bir öneride
bulunmak istiyoruz.  AB’nin bu rolünün
gerçekleşebilmesi için öncelikle Kilisele-
rin önüne giderek avuç açıp dilekte bu-
lunmaları gerekiyor.  AB’nin katalizör
rolünün tarihin çöplüğüne atışabilmesi
için Ulusal Konseyi kurarak işlerlik ka-
zandırmamız gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet
Genel Müdürlüğü tarafından Karadağ Emniyet Genel Müdürlüğü 

personeline “İnsan Ticareti Suçu Soruşturma Teknikleri Eğitimi” verildi
PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve
Emniyet Genel Müdürlüğü ta-

rafından Karadağ Emniyet Genel
Müdürlüğü personeline “İnsan Tica-
reti Suçu Soruşturma Teknikleri Eği-
timi” verildi.  www.timebalkan.com
sitesinin haberine görei; Uluslararası
Polis Eğitimleri Projesi kapsamında,
Karadağ Emniyet Genel Müdürlü-
ğünün farklı birimlerinde görevli 18
kişi için “İnsan Ticareti Suçu Soruş-
turma Teknikleri Eğitimi” düzen-
lendi. Eğitimde kursiyerlere insan
ticareti suçu ile ilgili genel kavram-
lar, uluslararası mevzuat, Türkiye
mevzuatı ve Türkiye’deki soruş-
turma teknikleri anlatıldı. Verilen
eğitimin vaka incelemeleri ile des-
teklendiği eğitimde kursiyerler, ülke
mevzuatı ve uygulamaları başta
olmak üzere ulusal ve uluslararası
uygulamalar ışığında fikir alışveri-
şinde bulundu. Eğitim programının
son gününde, Karadağ Emniyet

Genel Müdür Yardımcısı Milovan
Paviçeviç ve TİKA yetkililerinin ka-
tılımı ile sertifika töreni yapıldı. Pa-
viçeviç, burada yaptığı konuşmada
Türk polisinin tecrübelerinin Kara-
dağlı polislere aktarılmasının Kara-
dağ için çok önemli olduğunu
belirtti. İnsan ticareti ve göçmen ka-
çakçılığı durumlarında Karadağ’ın
genellikle transit ülke olarak kulla-
nıldığına işaret eden Paveçeviç, iki
suçla da mücadelede zamanında
önlem alınması açısından programın
katılımcılara büyük fayda getirdi-
ğini belirterek ülkesi ve Karadağ
Emniyet Genel Müdürlüğü adına
Türkiye’ye teşekkür etti. TİKA ile
geçmişte önemli iş birliği projeleri
gerçekleştirildiğini de kaydeden Pa-
viçeviç, bu ve bundan sonra gerçek-
leştirilecek eğitim programları ile bu
iş birliğinin daha da ileri taşınmasın-
dan dolayı büyük heyecan duyduk-
larını vurguladı. TİKA ve Emniyet
Genel Müdürlüğü iş birliğinde dü-
zenlenen Uluslararası Polis Eğitim-
leri Projesi kapsamında 2014 ve 2018
yılları arasında Karadağlı 250 polise
eğitim verildi.

MOSKOVA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan’ın Moskova Büyükelçisi
Andreas Friganas, 2 Rus diplomatın
sınır dışı edilmesi ve Yunan yetkilile-

rin Rusya karşıtı açıklamalarıyla ilgili Rusya
Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. www.timebal-
kan.com’a göre; Rusya Dışişleri Bakanlığın-
dan yapılan yazılı açıklamada 2 Rus
diplomatın sınır dışı edilmesi ve Yunan yet-
kililerin Rusya karşıtı açıklamalarıyla ilgili
Friganas’a sözlü ve yazılı protesto verildiği
belirtildi. Yunanistan geçen hafta, “ülkenin
milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde
bulundukları gerekçesiyle 4 Rus diplomat-
tan 2’si için sınır dışı, 2’si için de ülkeye giriş
yasağı kararı almıştı. Yunan basınında çıkan
haberlerde, diplomatların, Makedonya ile
olan “isim sorunu” konusunda ülkede gös-
teriler ve tepkilerin artmasını teşvik etmeye
çalışmakla suçlandığı ileri sürülmüştü.

Rusya’dan Yunanistan’a “protesto”

TEKİRDAĞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Tekirdağ Valiliği, Çorlu
Kaymakamlığı, Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi,

Çorlu Belediyesi, Çorlu Ticaret
ve Sanayi Odası, Trakya Kal-
kınma Ajansı ve KOSGEB tara-
fından desteklenen ve bu yıl
ilki düzenlenecek olan Çorlu
Alışveriş Fuarı (ÇAF) Bulgaris-
tan'dan gelen konuk gazeteci-
lere tanıtıldı. Çorlu Alışveriş

Fuarı (ÇAF) tanıtım ve bilgi-
lendirme toplantıları kapsa-
mında Çorlu'da görev yapan
Bulgaristan'dan gelen konuk
basın mensupları Çorlu Ticaret
ve Sanayi Odası (Çorlu TSO)
Meclis Salonu'nda bir araya
geldi. Gerçekleşen toplantıda
Çorlu TSO Yönetim Kurulu
Başkanı İzzet Volkan tarafın-
dan ÇAF hakkında tanıtım ve
bilgilendirmede bulunuldu.
www.haberler.com’a göre; Vol-
kan, "Çorlu ve bölgemiz için
çok önemli bir projeye adım

atacağız. Bu fuarın tanıtımı
duyurulması konusunda yerel
basınımızla birlikte hareket
ediyoruz. Bunun yanı sıra mi-
safir ettiğimiz Bulgar basın
mensuplarına da ÇAF hak-
kında bilgilendirmede bulun-
duk ki onlar da gittiklerinde
bizlerin reklamını en iyi şe-
kilde yapabilsinler ve fuara ka-
tılımcı sayısı artsın. Yurt
dışından buraya ziyaretçi çe-
kebilirsek ekonomik anlamda
pozitif bir iş yapmış oluruz"
dedi.

Çorlu Alışveriş FuArı 
Bulgar gazetecilere tanıtıldı
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Düzenlenen anma törenine
Batı Trakya’nın her bölge-
sinden soydaşlar katılırken,

anavatan Türkiye’den, komşu ülke
Bulgaristan’dan ve daha birçok ül-
keden temsilciler katıldı. Dostluk
Eşitlik Barış Partisi tarafından dü-
zenlenen anma töreni merhumun
kabri başında salâ ve aşr-ı şerifin
okunmasıyla başladı. Ardından
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif
tarafından dua yapıldı.

ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ
Mezarlıktaki programın deva-
mında protokol konuşmaları ya-
pıldı. İlk konuşmayı Dostluk Eşitlik
Barış Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş yaptı.
www.timebalkan.com’a göre; Ali
Çavuş, “Liderimiz ve kurucumuz
Dr. Sadık Ahmet’i, Batı Trakya
Türkleri her geçen gün özlemle anı-
yor. Çünkü Batı Trakya Türklerinin
en zor yıllarında kurtarıcısı olmuş,
cesaret vermiş, Lozan’dan doğan
hakların iadesi konusunda uluslar-
arası kamuoyunu harekete geçir-
miştir. Eğer rahmetli liderimiz ve
dava arkadaşları olmasaydı bugün
Batı Trakya Türkleri bekli de bu ko-
numda olamayacaktı. Biz ona çok
şey borçluyuz. O bizlere DEB Parti-
si’nin mirasını ve davasını bıraktı.
Onun tek hedefi vardı; Batı Trakya
Türklerinin bu topraklarda insanca
yaşam sürmesiydi. Yoksa kendisi
bir doktor olarak daha rahat bir
yaşam sürebilirdi. Ama o Batı
Trakya Türklerinin çektiği çileyi gö-
rünce daha zor bir yaşamı seçti.
Belki de şehit olacağını bile bile bu
davaya baş koydu” dedi.

TÜRKLÜK İÇİN 
MÜCADELE ETTİ

DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş’tan sonra selamlama ko-
nuşması için CHP Tekirdağ Millet-
vekili İlhami Özcan Aygün söz aldı.
Dr. Sadık Ahmet’in bir eylem
adamı olduğunu dile getiren
Aygün şunları belirtti; “Çok özel bir
gün. Ölümsüz kahramanımız Dr.
Sadık Ahmet Batı Trakya Türkleri-
nin unutulmaz önderi.  Batı Trakya
Türklerinin sorunlarını dünya ka-
muoyuna duyurmak için elinden
geleni yapan Dr. Sadık Ahmet,
legal yollarla Batı Trakya Türkleri-
nin kahramanı olmuştur. Sadece
imza kampanyası yaptığı, broşür
dağıttığı için hapis cezalarına çarp-
tırılmış, tehdit edilmiş saldırılara
maruz kalmıştır. Milletvekilliği
adaylığı iptal edilmiştir. Türklük
mücadelesi için büyük bedeller
ödemiştir. Doktor Sadık Ahmet’in
tek suçu Batı Trakya Türklerinin
Türk kimliğinin tanınması için ver-
diği mücadeleydi. O mücadelesini
aklıyla, fikriyle, imza kampanya-
sıyla yapmıştı. Irkımızı yok etmek
istiyorlar dedi. Buna karşı büyük
bir mücadele azmi göstermişti. Batı
Trakya Türklerine Türk dediği için
Selanik hapishanesine gönderil-
mesi ise utanç vericiydi. O bir
eylem adamıydı. Türklük için mü-
cadele eden gerçek bir kahra-
mandı” dedi.

DESTİCİ DE KATILDI
Programın devamında Büyük Bir-
lik Partisi Genel Başkanı Mustafa
Destici söz aldı. Ülkemiz Yunanis-
tan’da Attiki bölgesinde meydana
gelen yangınlarda yaşamını yitiren-
lerin yakınlarına, Yunan devletine
başsağlığı dileyerek sözlerine başla-
yan Destici şunları ifade etti;
“Bugün komşumuz Yunanistan
için acı bir gün. Atina civarında
meydana gelen yangınlarda 50’den
fazla Yunan vatandaşının hayatını
kaybettiğini yüzlerce yaralının ol-
duğunu biliyoruz. Ben yakınlarını
kaybeden Yunan vatandaşlarına ve
Yunan devletine başsağlığı diliyo-
rum. Dünyanın neresinde olursa

olsun biri felaketle, zulümle karşı
karşıya kalsın biz onun acısını di-
line dinine rengine ırkına bakma-
dan hissederiz. Çünkü biz
mazlumların yanında ve zalimlerin
karşısında olan Müslüman Türkle-
riz. Tabii bugün merhum liderimiz
Türk dünyasının Türk toplulukları-
nın önemli liderlerinden Dr. Sadık
Ahmet’i hakka kavuşmasının 23’cü
yılında anmak için burada toplanı-
yoruz. Kayıp bizim kaybımız, acı
bütün Türk dünyasının acısı. Ara-
dan 23 yıl geçmesine rağmen hala
acısını yüreğimizde hissediyoruz.
Doğu Türkistan’daki İsa Yusuf Alp-
tekin’den Azerbaycan’daki mer-
hum Ebulfez Elçibey’den, Muhsin
Yazıcıoğlu’na ve Sadık Ahmet’e
kadar bunların hepsinin davası ay-
nıydı. Dava Türklük davası, dava
Müslümanlık davası. Bütün bu çi-
leler bütün bu zulümler bütün bu
şüpheli ölümler hep dava adamla-
rının başına geliyor bundan sonra
da gelecek. Ama ne bu kahpe zu-
lümler ne de bu şüpheli ölümler
bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da bizi yolumuzdan ve dava-
mızdan asla döndüremeyecek Al-
lah’ın izniyle. Sadık Ahmet kendi
toplumunun güvenliği huzuru ve
insanca tüm insan haklarına sahip
olarak yaşaması için mücadele yo-
lunu seçti. Önüne iyi bir yemek ko-
yulan boynundan istediği yere
çekilenlerden asla olmayı kabul et-
medi. Batı Trakya Türklüğünün
kimliğinin koruması, varlığını mu-
hafaza etmesi, Türk ismiyle yaşa-
ması Türkçeyi konuşarak
yaşaması, İslam dininin esaslarına
göre yaşaması için hak mücadele-
sinden asla vazgeçmedi. Neticede
işte bugün aynı zamanda Lozan’ın
da yıldönümüdür. Lozan’ın 72’ci
yılında şüpheli bir trafik kazasında
hayatını kaybetti. Ama Yüce Rab-
bim ne diyor, “Allah yolunda öldü-
rülenlere ölü demeyiniz Zira onlar
diridirler, fakat siz bilemezsiniz”.
İşte Sadık Ahmet dipdiri yaşıyor,
işte binlerce insan her yıl 24 Tem-
muz’da onun bir nişanesi, onun bir
işareti. Ben sayın bakanımıza özel-
likle teşekkür ediyorum. Ayağının
tozuyla buraya geldi. Belki de ilk
yurtdışı ziyaretini buraya yaptı. Bu
hassasiyeti gösteren bakanlarımız,
milletvekillerimiz, devlet adamları-
mız olduğu sürece ne Batı Trak-
ya’dan ne de başka bir yerden Türk
İslam mührünü sökmeye hiç kim-
senin gücü yetmeyecektir. Eğer
Sadık Ahmetler gibi dava adamları
canlarını vermemiş olsalardı bugün
belki de biz buralarda toplanama-
yacaktık. Onun için aynen Anado-
lu’muzun toprakları gibi buralar da
şehit kanlarıyla her noktası sulan-
mış topraklardır. Buradaki sizler
Evlad-ı Fatihanlarsınız, Fatihlerin
evlatlarısınız.  Onun için sizin
bizim yerimizde bizim gönlü-
müzde kalbimizde yeriniz her
zaman ayrıdır. Ayrı olmaya da
devam edecektir. İnşallah Türkiye
Cumhuriyeti Devleti payidar ol-
dukça sizler de burada payidar ola-
caksınız. Türkiye Cumhuriyeti
devleti ne kadar güçlü olursa Türk
milleti sadece Türkiye’de yaşayan-
lar değil, Doğu Türkistan’dan Batı

Avrupa Türklüğüne Kafkaslar’dan
Bakanlara kadar bütün İslam coğ-
rafyasında yaşayan kardeşlerimiz
Filistin bayanlar Kerkük Musul
Halep Suriye hepsi huzur ve barış
içerisinde olacaktır.”

TÜRK DEVLETİ 
YANINIZDA

Anma töreninde anavatan Türkiye
Cumhuriyetini ve hükümetini tem-
sil eden Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy da soydaşları
selamladı ve merhum lider Dr.
Sadık Ahmet’le ilgili düşüncelerini
paylaştı. Bakan Ersoy yaptığı ko-
nuşmada ülkemiz Yunanistan’da
yaşanan yangın felaketiyle de ilgili
düşüncelerini dile getirdi. Bakan
konuşmasında şunları dedi: “ Bu
coşkulu, inançlı ve huzurlu grupla
bir arada bulunmaktan mutluluk
duyduğumu belirtmek istiyorum.
Bugün Yunanistan’ın çok acı bir
günü. Atina civarındaki yangın-
larda onlarca kayıplar var, yüzlerce
yaralılar var. Bu acı günde yakınla-
rını kaybedenlere ve tüm Yunan
halkına başsağlığı diliyorum. Ay-
rıca yaralılara da acil şifalar diliyo-
rum. Türk devleti olarak yangın
ciddileştiği andan itibaren 4 yangın
söndürme uçağı ekiplerle birlikte
hazır ettik ve yardıma hazır oldu-
ğumuzu ilettik. İstedikleri anda 45
dakika içinde yangına müdahale
edebileceğimizi dile getirdik. Zor
gününde komşularımızın dostları-
mızın yanında olmak güçlü Türk
Devleti’nin birinci vazifesidir.
Bunda da her zaman hazır olduğu-
muzu belirtmek istiyoruz. Bugün
aramızdan talihsiz bir şekilde ayrı-
lan sayın Dr. Sadık Ahmet’i öz-
lemle anıyoruz. Kendisi Dostluk
Eşitlik Barış Partisi’nin hem kuru-
cusu hem ilk genel başkanı. Türk-
lük bayrağını, soydaşlığı
unutturmamak için Lozan Antlaş-
ması’ndan kaynaklanan haklarımı-
zın soydaşlarımıza geri verilmesi
için çok büyük bir özveriyle hayatı
pahasına çalıştı. Bugün burada gör-
düğüm topluluk onun ne kadar ba-
şarılı olduğunu gösteriyor. Onun
bıraktığı yerde siz bayrağı çok daha
büyük bir coşkuyla taşıyorsunuz.
Türklüğün soydaşlarımızın kaybol-

maması için sizlerden sonraki nesil-
lere aktarılması için elinizden geldi-
ğini yaptığınızı bugünkü
ziyaretimde çok büyük bir memnu-
niyetle görmüş bulunmaktayım.
Sayın Cumhurbaşkanımız her Yu-
nanistan ziyaretinde özellikle böl-
geyi ziyaret ediyor ve sizlerin
arkasında olduğunu Türk devleti
olarak güvencenizin biz olduğunu
hissettirmek en üst düzeyde bildir-
mek istiyor. Özellikle sizlere selam-
larını iletti ve bunu en üst düzeyde
bakan düzeyinde yapmak için beni
görevlendirdi, sizleri ziyaretinize
geldim. Burada destek konusunda
her geçen gün daha da artan sizin
isteklerinizi cesaretinizi gördükçe
bizim destek isteğimiz, destek hırsı-
mız, destek şevkimiz daha da art-
makta. Bunun için de devlet olarak
hükümet olarak elimizden geleni
yapmaya devam edeceğiz.”

IŞIK AHMET’TEN 
TEŞEKKÜR

Işık Sadık Ahmet: “ 23 yıl sonra bu
kadar coşkulu bir anma töreni
demek ki rahmetli hak ediyor. Yap-
tıklarını çok iyi biliyorsunuz ama
onu kaybettiğimizde eğer davaya
iki elle sarılmasaydınız davaya
sahip çıkmasaydınız hep beraber
çıkmasaydık Dostluk Eşitlik Barış
Partisi’ni yaşatmasaydık belki bu-
rada üç beş kişiyle aile olarak onu
anacaktık. Öncelikle Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanımıza ben
buradan saygılarımı, minnetlerimi,
şükranlarımı iletiyorum. Devleti
temsilen sayın bakanımızı gönder-
mesi ve daha çok yeni bakanımız
olmasına rağmen, her zaman yanı-
nızda olan Büyük Birlik Partisi
Genel başkanı Mustafa Destici’ye
milletvekillerimiz Balkan ülkelerin-
den gelen rahmetlinin dostları dava
arkadaşları hiç bizi yalnız bırakma-
dınız. Hep beraber bundan sonra
haklarımızı kazanana kadar elde
edene kadar hepinize bu yola
devam diyorum.” dedi.

YEMEK İKRAM EDİLDİ
Merhum lider Dr. Sadık Ahmet,
Gümülcine Kahveci mezarlığında
kabri başında anıldıktan sonar tö-

rene katılan bütün misafirler ve
soydaşlar Dostluk Eşitlik Barış Par-
tisi genel merkezinde ağırlandı. Ka-
tılımcılara akşam yemeği ikram
edildi. Yemekte Dr. Sadık Ahmet’in
23. Ölüm Yıldönümüne Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği’ni
temsile katılan Bursa Şube Başkanı
Dr. Ali Eminlatif,  Kırım Türkleri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği’ni temsilen katılan Alper Yavuz
Eser, Irak Türkmenlerini temsilen
katılan Hicran Kazancı, Doğu Tür-
kistan Derneği Başkanı Seyyid
Tümtürk, Makedon Azınlığı Gök-
kuşağı Partisi’ni temsilen Yorgos
Papadakis, Türkiye Gençlik Vakfı
(TÜGVA) Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Yüksel, Yunanistan Müslü-
manlar Birliği Başkanı Naim
Elgandur, Trakya Üniversitesi Rek-
törü Erhan Tabakoğlu ve  Make-
donya Türk Milli Birlik Hareketi
Genel Başkanı Erdoğan Saraç birer
selamlama konuşması yaparak
merhum lider Dr. Sadık Ahmet ve
hak arama mücadelesi konusunda
düşüncelerini Batı Trakyalı Müslü-
man Türk kardeşleriyle paylaştılar.

YURT DIŞINDAN TEM-
SİLCİLER KATILDI

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti
devletini ve hükümetini temsilen
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, Büyük Birlik Partisi
Genel Başkanı Mustafa Destici,
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami
Özcan Aygün ve Bursa Milletvekili
Yüksel Özkan, MHP Tekirdağ Mil-
letvekili Muharrem Varol, Yurt Dışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanı Abdullah Eren, Bulgaristan
Dost Partisi Genel Başkanı Lütfi
Mestan, Makedonya Türk Milli Bir-
lik Hareketi Genel Başkanı Erdo-
ğan Saraç, Trakya Üniversitesi
Rektörü Erhan Tabakoğlu, Aşağı
Tuna Araştırma ve Geliştirme Eği-
tim ve Kültür Merkezi Başkanı
Gülten Abdullah Nazare, Yunanis-
tan Makedon Azınlığı Gökkuşağı
Partisi’ni temsilen Yorgos Papada-
kis, Yunanistan Müslümanlar Bir-
liği Başkanı Naim Elgandur,
Avrupa Parlamentosu Milletvekili
Adayı Anna Stamu, Edremit Bele-
diye Başkanı Kamil Saka, Bulgaris-
tan Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer,  BTTDD Bursa Şubesi Baş-
kanı Dr. Ali Eminlatif, T.C. Ziraat
Bankası Yunanistan Genel Müdürü
Özcan Hasanoğlu, İstanbul Ulus-
lararası Sağlık ve Turizm Derneği
Başkanı Emre Ali Kordan, Make-
donya Türk Kadınlar Teşkilatı Baş-
kanı Semiha Saraç, Isparta Eczacılar
eski Başkanı Abdullah Taş, Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkan
Yardımcıları Mustafa Yüksel ve
Soner Çokyiğit, Kırım Türkleri Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği
temsilcisi Alper Yavuz Eser, Irak
Türkmen Cephesi temsilcisi Hicran
Kazancı, Doğu Türkistan Derneği
Başkanı Seyyid Tümtürk, Avrupa
Hür İttifakı EFA Başkan Yardımcısı
Marta Bainka törene katıldı.

Leyla Şerif EMİN

ÜSKÜP BİRAZ 
RUMELİ BİRAZ DA

ANADOLU

Türkiye’den, Anadolu’nun herhangi bir bölgesinden
Balkanlar’a gelenler özellikle burada bir süre kalıp
insanıyla hemhal olanlardan; çarşısında çay içip

bazı mahallelerden geçenlerden hep duyduğumuz bir
cümle “Balkanlar Anadolu’dan daha Osmanlı’dır” cüm-
lesidir. Geçen hafta Yeni Şafak yazarlarından Serdar
Tuncer’i 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı çerçe-
vesinde Kurşunlu Han’da düzenlenen program için Üs-
küp’e misafir etmiştik. Sadece Üsküp değil,
Arnavutluk’un Tiran’ı, Kosova’nın Prizren’inden sonra
payitaht İstanbul’a selam edercesine buralardan ayakla-
rına toprağın tozunu katarak yolcu etmiştik. Üsküp’te
kaldığı akşam bir telaşı vardı, “Gazeteye yazı yetiştir-
mem gerek” cümlesinden sonra anladım ki bu şehirler
güzel bir yazının doğmasına sebep olacaktı. Öyle de
oldu; hatırlanmak, yazılmak, seneler sonra bile bu şehir-
lerin hiç değişmediğini söylemek buranın insanına çok
iyi geliyor. Bizi unutmayın selamı ile Anadolu’dan ayrı-
lan Rumeli’nin hep bir hüznü vardı aslında. Bu yüzden
yazdığım her yazıda bu şehrin en derinindeki taşının sela-
mını da göndermeye çalışıyorum. Benim yaptığım belki
de bir kalem ile duvar kazımak, ama olsun karınca misali
de olsa, zor da görünse bu dert ile dertlenmeye devam
edeceğim. Burada uydu antenleri her evde var. Haliyle
Türkiye medyası takip ediliyor. Benim çocukluğumda
Türkçe çizgi film izlemek neredeyse imkansızdı. VHS
kasetler ile Yeşilçam filmleri izlemek için mahallede
kimde video cihazı varsa onun evine toplanırdık. Şimdi
durum farklı, fakat geçen günlerde beni duygulandıran
bir olay yaşadım. Televizyon açıktı ve bir haber progra-
mında bir konuşmacı Üsküp’ü andı. Kızım ani bir hare-
ketle yüzüme bakarak “Anne Üsküp dedi, duydun mu
Üsküp dedi” heyecanla sevinme arasında bir duygu ile
evde koşturmaya başladı. Bizim durumumuz da aynı
böyle, Rumeli’nin ruhu da aynı şekilde “unutulmak iste-
miyor, hatırlanınca da seviniyor”. Bu yüzden sizlerden
bir isteğimiz olacak, daha çok yazar gönderin bu toprak-
lara, hatta belirli sürelerde gelip kalsınlar, roman yazsın-
lar, şiir yazsınlar, hikâye, deneme yazsınlar. Ecdadın
hatırına bunu yapsınlar. Eğer gönül coğrafyası dediysek
bunun hakkını da vermek gerek. Biz sadece birkaç kitap
ile tutunmaya çalışıyoruz, bu yüzden takviye gerek, özel
timi gönderin. Vakit, güçlü olmak vaktidir çünkü. Bizim
nöbetimiz, dilimiz, dinimiz, kimliğimiz içindi; koruduk.
Geldiniz, gördünüz; Balkanlar Anadolu’dan daha Os-
manlı dediniz. Alnımız ak, gurur verici bir cümle, “onlar”
ne diyor “mission completed” …

NASIL KORUDUK?

Şimdi nöbete dönelim yine, nasıl koruduk, nasıl korun-
duk? Birincisi kaldığımız evleri terk etmedik, tarihi eser-
lerimizi de … Yani bize emanet edilen değerlerimiz,
miras demiyorum dikkat ederseniz, emanet diyorum,
miras dersem harcama hakkımız olurdu ama emanet
başka bir şey. Emanete hıyanet etmenin inancımızda da
kültürümüzde de yeri yok. Onu korumak bizim vazife-
miz. Diyeceksiniz kefere ile yan yana nasıl oldu bu? Evet
saldırdılar hem de her türlü saldırdılar. Bu davadan vaz-
geçelim diye her türlü yolu denediler. Birinci plan, göç
ettirmek, pes ettirmek oldu. Çok göç verdik, biraz da
“serbest göç” anlaşması onların işine yaradı. O dönemde
Makedonya’nın Meddah medresesinde ilim görmüş Ho-
calar bunu durdurmak için fetva verdi “göç etmek, terk
etmek haramdır” dedi. 2005 yılında vefat eden Üsküplü
Hafız İdris Hocaefendi sarığıyla birçok kez emniyette
sorguya alındı. Nüfus cüzdanına koyulacak vesikalık fo-
toğraf için sarığını çıkartmasını söylemişler. “Başımı ve-
ririm sarığımı vermem!” cevabından sonra başında
sarığıyla olan resmi de tüm evraklarda yer almış.

KORKMAMAK GEREK!

Korkmamak gerek. Korkarsanız bunu hissederler, daha
çok üstünüze gelirler. Korkmadığımızı görünce korku
üretmeye başladılar. Bir dönem kız çocuklarını da askere
almak gibi bir girişimde bulundular. Korkmadık. Göster-
melik mahkemelerce 1948 yılında Yücelcilerden dört
Türk aydınını idam ettiler. Bir taraftan göç devam eder-
ken diğer taraftan bunu hızlandırmaya çalıştılar. Seksenli
yıllardan sonra ise yine ortalık kaynamaya başladı. Okul-
larda öğrencilerin yediği simitlere ilaç koyduklarına dair
bir haber yayıldı. Herkes kendi dilinde öğrenim görü-
yordu, bir ara karma sınıflar yapmaya kalkıştılar. Eğitim-
den saldırmaya başladılar, zaten tarih kitaplarında
Osmanlı’yı kötü gösteren yazılar vardı hep. Edebiyatın
içini düşmanlıkla doldurdular. Bizim mahallenin bir üst
sokağında Üsküp Kalesi vardı. Çocukken orası ile ilgili
hep korkulu hikâyeler anlatırlardı. Kalenin içinde bir
kuyu varmış, Osmanlı aldığı kelleleri içine atıyormuş
diye. Bütün bunlarla büyüyen bir gençlik olarak bizler de
mahallede toplanıp “Kara Murat” filmleri izliyorduk.
Kale duvarlarından fırlayan Kara Murat’ı biz de oyunları-
mıza dahil ediyorduk. Anlaşılacağı üzere mahallelerde
başka bir dünya vardı. Evlerimizi terk etmedik dedim ya,
bu evlerimiz de hep emanet bildiğimiz tarihi eserlerin ya-
nındaydı. Oradan uzaklaşmadık, başka semtlere gitme-
dik. Mahallenin muhafızları gibi çoluk çocuk, kâh
minaresi yıkılmış bir caminin içini oyun alanı yaptık, kâh
kaleden aşağıya doğru kızaklarımızla kaydık, eğlendik.
Gün geldi o camileri onardık, gün geldi hanların içinde
“Yemen Türküsünü, Çanakkale Türküsünü” okuduk. Bir
gün etrafında dolandığımızın içine gireceğimize inandık
çünkü. Elhamdülillah. Evden sonra mahalle karargâhı-
mız gibiydi. Kimin zilini çalıp kaçacağımızı, hangi kom-
şunun evinde kayısı ağacı olduğunu, kimde dut ağacı
olduğunu biliyorduk. Top koşturanlar da vardı, gün geldi
iyi birer futbolcu oldu. Mahallemizin en uzun boylusu
Üsküp TİKA Koordinatörlük ofisinde asistan olarak çalı-
şıyor. Ezberi en güçlü olanımız hafız oldu, sesi en güzel
olanımız her ülkede ilahi söyleyen dünyaca ünlü biri
oldu. Evlerimizi korurken bir gün gelip “Duvarlarınız
çok yüksek, ya avlu duvarlarını bir metreye indireceksi-
niz ya da kapılarınıza avlunun içi görünecek şekilde pen-
cereler açacaksınız” dediler. Bütün mahalledeki kapılara
pencerecikler açtılar. Yoldan geçenler evin sofalığında
oturmuş herkesi görebiliyordu. Onun da çaresi bulundu.
Kapı girişinden hemen sonra birer perde astılar. Eve
giren önce o perdeyle selamlaşıyordu. Çocukken o perde-
lerin saçımızdaki tokalara nasıl dolandığını bilirim. Avlu-
lar büyüktü, düğünler orada yapılırdı çünkü. Erkekler yan
komşuda, kadınlar evde. Arada elbette kapıcık vardı.
Tepsiler, baklavalar, yahniler, dolmalar o kapıcıklardan
geçer; kimse görmeden büyük gürültü olmadan düğünler
olurdu. Cuma günleri namazdan sonra camideki hocalar
eve davet edilirdi. Her cuma mutlaka börek pişerdi. Evle-
rin önündeki sofalıklarda minderler olurdu, sırtına da
dembelek yastıkları ve onları örten fisto veya Antep işli
yaygılar vardı. Kenarlara da çiçek işlemeli yastıklar. Evin
hanımı ne kadar temizse o yaygılar da o kadar beyazdı.
Evin aynasıydı sofralıklar, ahşap parmaklıkların üzerin-
deki çiçek saksıları, yandan sarkan üzüm dalları… Her
evde meyve veren bir ağaç yetişirdi. Buralara gelince çar-
şısı, camisi, hanları, hamamları olan yerlerin yanı sıra bu
mahalleleri de arayın, çünkü onlar hâlâ var. Kapı önlerin-
den geçerken çay bardağının kaşıkla buluşma sesine
denk gelebilirsiniz. Herkes evini, sonra mahallesini koru-
malı ki şehirler de insanlarına benzesin. Bu yüzden
Üsküp biraz Rumeli biraz da Anadolu…

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

Büyük dava adamı
Dr. SaDık ahmet
kabri başında anıldı

‘ ’Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri merhum Dr.
Sadık Ahmet 23. ölüm yıldönümünde Gümülcine’de
Kahveci mezarlığında kabri başında dualarla anıldı
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Küçükçekmece Belediyesi’nin
Balkan Kervanı Bosna’da 
İstanbul'dan Yola Çıkan "Balkan Kervanı" Bosna Hersek'te Türk kül-
türünü tanıtmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkan "Balkan Kervanı"

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da etkinlik düzenledi

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Eyüpsultan’da yaşayan başa-
rılı öğrencilerin karne hedi-
yesi Balkan Turu oldu. Bu yıl

4'üncüsü düzenlenen turun ilk
durağı ise Kosova'ydı. Eyüpsultan
Belediye Başkanı Remzi Aydın
tarafından ilçedeki başarılı öğren-
cilere yönelik başlatılan Balkan
Turu'nun birinci kuru gerçekleşti.
120 öğrencinin katıldığı Balkan
Turu'nun ilk gününde öğrenciler,
ilk olarak 1. Murat'ın
(Hüdavendigar) türbesini ziyaret
etti. Daha sonra öğrenciler, cuma
namazı çıkışında Prizren halkıyla
beraber 15 Temmuz hain darbe
girişimine karşı düzenlenen etkin-
likler kapsamında konsolosluğa
yürüdü.

AİLE ŞEFKATİNİ 
HİSSETTİK

www.haberler.com’a göre, öğren-
ciler gezinin Bosna Hersek ayağın-
da ise Mostar Köprüsünü gezerek
bol bol fotoğraf çektirdi. Geziye
katılan öğrencilerden Yağmur
Durbal, "Öğretmenlerimiz gezi
boyunca bizimle çok yakından
ilgilendi. Bize aile şefkati ile yak-
laştılar ve hepimiz çok mutluyuz.

Bize, bu imkanı sağlayan herkese
teşekkür ederiz" dedi. Matematik
Öğretmeni Zeynep Yalçın,
"Ecdadımızın bu topraklara yap-
mış olduğu birikimler, camiler,
türbeler, hamamlar gerçekten çok
güzel. Bunları görmek ve Türk
olduğunu söyledikten sonra onla-
rın bize bakış açısı bizi aşırı dere-
cede mutlu etti. Her zaman onlar
bizim yanımızda bizde onların
yanında olacağız. Bu gezi için bize
fırsat veren gönderen Belediye

Başkanımız Remzi Aydın'a çok
teşekkür ederim" diye konuştu.

BİR ÇOK ÜLKEYİ
GÖRME İMKANI 

BULDUK

Geziye katılan bir diğer öğrenci
Elif Beyza Çınar ise "Burada ger-
çekten çok güzel manzaralar gör-
dük, çok güzel arkadaşlıklar edin-
dik. Bunun için gerçekten çok
mutluyum, eğleniyoruz" ifadeleri-

ni kullandı. Eyüpsultan Pirinçci
Gençlik Merkezinden Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmeni Oğuz Başar
da, "Öğrencilerimizin, gençlerimi-
zin, evlatlarımızın, bütün gençleri-
mizin buraları görmesi çok önem-
li, çok değerli. Tarihi açıdan da
ecdadımızın burada neler başardı-
ğını neler gerçekleştirdiğini gör-
meleri açısından da çok değerli ve
önemli. Umarım herkes bir gün
buraları gezip görme fırsatı bulur"
dedi.

Şehzadeler kardeş kent
Donji Vakuf’u ağırladı

Ferros Rigas’ın 1796 yılında
koşullarını belirlediği ve
Bizans İmparatorluğunun

devamı olarak öngördüğü
“Büyük Yunanistan
İmparatorluğu”nun kurulmasını
amaçlayan “Megali İdea” (Büyük
Ülkü) doğrultusunda,
Yunanistan’da görev başında
olan Albaylar Cuntası, Kıbrıs
adasının Yunanistan’a ilhak edil-
mesi (Enosis) hedefi ile 15
Temmuz 1974 tarihinde
Yunanistan’dan gönderdikleri
subayların komutasındaki Rum
Milli Muhafız Ordusu (RMMO)
desteği ile bir darbe gerçekleşti-
rerek Makarios’u devirdiler. 17
Temmuz 1974 tarihinde de
büyük bir cüretle BM
Anlaşmalarını hiçe sayarak ve
Türkiye ile İngiltere’nin garantör
devlet statüsünü önemsemeyip,
EOKA’cı tetikçi Nikos
Sampson’u Cumhurbaşkanı ata-
dılar ve “Kıbrıs Helen
Cumhuriyeti”ni de ilan ettirdiler. 
1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
lağv edilmesi ve “Kıbrıs Helen
Cumhuriyeti”ni ilan edilmesinin
ardından garantör devlet olan
Türkiye, Anayasanın EK I,
Madde 4 içeriğince kendisine,
BM’ye akredite edilmiş Kıbrıs
Cumhuriyeti Anayasasının ve
Uluslararası Hukukun verdiği
yetkiye istinaden 20 Temmuz
1974 tarihinde, “1960 Kıbrıs
Anayasasına göre kurulmuş
Kıbrıs Cumhuriyetinin tekrardan
tesis edilmesi” amaçlı olarak
askeri müdahalede bulundu. 

GRekoFilleR

Türk askerinin adaya ayak bastı-
ğı gün, aramızdaki bazı hayalpe-
rest Grekofillerin (Rum hayranla-
rı) “Rumlarla gül gibi geçiniyor-
duk, barış içinde yaşıyorduk”
iddialarının aksine 1963 Aralık
ayında başlayan Rumların silahlı
saldırılarından beri Kıbrıs adasın-
da kan gövdeyi götürmekteydi.
Ben de Kıbrıs adasında adeta
çağdaş bir köle hayatı yaşayan,
dolaşım, yerleşim, iş kurma,
mülk edinme ve çalışma hakkı
olmayan Kıbrıslı Türklerden bir
tanesi ve daha 1 yıl evvel terhis
olmuş Mücahittim. Kıbrıs
Türklerini yok olmaktan kurtaran
bu müdahaleden sonra Kıbrıs
adası sulh ve sükuna kavuştu. O
gün, bu gün tek bir Kıbrıslı Türk,
yasa tanımaz ve kendilerini
Kıbrıs adasının tartışmasız sahibi
sanan Rumlar tarafından kalleş-
çe, kahpece, nedensiz ve çoğu
zaman da pusuya düşürerek vur-
mak yöntemi ile şehit edilemedi.  
1963 yılının 21 Aralık sabahı
Kıbrıslı Rumların “Akritas Planı”
uyarınca Kıbrıs adasını tümü ile
ele geçirmek ve adayı
Yunanistan’a bağlamak amaçlı
Kıbrıslı Türklere karşı başlattık-
ları saldırılara Kıbrıslı Türkler
teslim olmayıp, direnç gösterince
saldırılar organize bir şekilde art-
mış ve ada sathına yayılmıştı.
1964 yılının bahar aylarında
Rumlar, silah zoru ile devlet dai-
relerini ele geçirmişler, Türk
memurları dairelerden öldürmek
tehdidi ile kovmuşlar ve Rumları
adanın tek egemeni yapmak
hedefli Anayasada Türklerin
kurucu ortaklık ve yönetim hak-
larını yok edecek olan 13
Anayasa maddesinin iptal edil-
mesini kabul etmeyen Kıbrıslı
Türk Milletvekillerini de Kıbrıs
Cumhuriyeti Temsilciler
Meclisinden silah zoru ile “Ya
kabul edersiniz, ya da giremezsi-
niz” tehditleri ile uzaklaştırmış-
lardı.Temsilciler Meclisinin tek
hakimi konumuna gelen
Makarios Hükümeti, Lefkoşa
Mahkemesinde bilinçli olarak
aldırdığı bir karar sonrasında
“Gereklilik Doktrini”ni ilan ede-
rek, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti
Anayasasına aykırı bir biçimde
Kıbrıslı Türk Milletvekillerinin
onayı ve “Evet” oyları olmadan
Anayasayı tek taraflı olarak
değiştirerek, kendince yasal bir
şekilde Kıbrıs adasının tek haki-
mi ve yöneticisi oldu. Daha doğ-
rusu Türkiye yok farz ederek,
kendini adanın kralı addetti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi 4 Mart 1964 tarihinde
aldığı 186 numaralı karar ile
adada toplumlararası süren çatış-
maları önlemek için BM Barış
Gücünün gönderilmesini onaylar-
ken, yoruma açık kelime oyunu
ile de Makarios Hükümetini ada-
nın yasal ve uluslararası tanınan
hükümeti statüsüne yükseltmesi,
adada yaşanan felaketlerin baş-
langıcı oldu. BM tarafından yasal
Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti
statüsüne kavuşan Güney Kıbrıs

Rum Yönetimi’nin (GKRY)
yaptığı ilk icraat, 1960
Kıbrıs Cumhuriyeti
Anayasası’na göre Rum
Milli Muhafız Ordusu’nu
kurmak ve Yunanistan
Hükümetinden de askeri tak-
viye istemek oldu.
Yunanistan’dan gönderilen

Komando Tümeni’nin desteği ile
GKRY önemli Türk yerleşim
yerlerini ele geçirmek planlarını
yaptı ve 6 Ağustos 1964 tarihin-
de Erenköy’e, 15 Kasım 1967
tarihinde de Geçitkale-Boğaziçi
köylerine saldırdı. Bu saldırılar
sonunda yüzlerce Kıbrıslı Türkü
şehit oldu ve yüzlercesi de yara-
landı, sakat kaldı, malul oldu.
Binlercesi de asırlardır yaşadıkla-
rı köy ve kasabalarından göç
etmek zorunda bırakıldı.
Saldırılara ilaveten GKRY, günü-
müzde AB’nin her koşulda öne
sürdüğü “Dört Özgürlük” hakkını
Kıbrıslı Türklerin kullanmasını
kısıtladı, buna ilaveten de ağır bir
ekonomik bir ambargoyu uygula-
maya koyarak Kıbrıslı Türklere
38 hayati malın satışını da yasak-
ladı. Bu yasaklı malların içinde
en önemlisi de yeni doğan Türk
çocuklarının yaşamaması ve
açlıktan ölmesi hedefli “Çocuk
maması ve sütü”nün Türklere
satılmama kararıydı.   

tÜRkiye’nin 
Politik BAskısı

Türkiye’nin politik baskısı ve
müdahalesi sonrasında Kıbrıslı
Rumlar,  Kıbrıslı Türklere karşı
sürdürdükleri organize saldırıları
azaltmak zorunda kaldılar ve ilk
toplumlararası barış müzakeresi
de 1968 yılında Beyrut’ta ger-
çekleştirildi. Rum Cemaat
Meclisi Başkanı Glafkos
Klerides ve Türk Cemaat Meclisi
Başkanı Rauf R. Denktaş arasın-
da başlayan barış müzakereleri
1972 yılında anlaşma aşamasına
gelmesine rağmen, Rum lider
Makarios’un şövenist davranışla-
rı ve “Kıbrıslı Türklerin muhtar
seçilmelerini bile kabul etmem”
sözleri sonrasında son bularak
çöpe atıldı. Türklere karşı uygu-
lanan soykırım da hız kazandı.
16 Ağustos 1974’de Türkiye’nin
askeri müdahalesinin son bulma-
sı sonrasında Viyana’da Kıbrıs
adasında silahlı çatışmaları önle-
mek ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni
tekrar tesis etmek amaçlı müza-
kereler başladı. Müzakereler
nüfus mübadelesi ve Kıbrıslı
Türklerle Rumların yaşayacakları
bölgelerin sınırlarının tespit edil-
mesi ile son buldu. Türkler toplu-
ca kuzeye, Rumlar topluca güne-
ye, kendilerince güvenli saydık-
ları bölgelere göç ettiler ve adada
son 11 yıldır yaşanan silahlı
çatışmalar ve göç son buldu.   

tÜRkiye iŞGAlCi
deĞildiR

Türkiye Cumhuriyeti, Rumların
iddia ettikleri gibi hiçbir koşulda
Kıbrıs adasında “İşgalci ve istila-
cı” konumda değildir. Türkiye
Cumhuriyeti, Anayasanın EK I,
Madde 4’üne göre garantörlerle
birlikte veya tek başına müdahale
ederek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
tekrardan tesis etmekle yükümlü
olması nedeni ile 20 Temmuz
1974 tarihinde garantör devlet
olarak adaya müdahale etmiş,
Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’nin
lağvedilmesini sağlamış ve
müzakereleri başlatmıştır.
Aradan geçen 44 yıl içerisinde
Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin
tüm barışçıl girişimlerine rağmen
Rumların, Türklerin kurucu ortak
oldukları 1960 Kıbrıs
Cumhuriyetine geri dönmek iste-
meyişleri nedeni ile müzakereler
halen sürmekte olup, Garantör
olan Türkiye’nin adadaki varlığı
da devam etmektedir. Kurulması
için müzakerelerin 41 yıldır sür-
dürüldüğü, “Yeni Kıbrıs
Devleti”nde, 1960 Kıbrıs
Cumhuriyeti Anayasası’nda
olduğu gibi, Türkiye’nin garan-
törlüğü ve gerektiği zaman
müdahale hakkı desteğinde
Kıbrıslı Türklerin kurucu ve eşit
ortak olarak yer alacağı güne
değin, Türkiye Cumhuriyeti’nin
Kıbrıs adasındaki varlığı,
BM’nin akredite ettiği 1960
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının
amir maddelerine göre devam
edecektir.  20 Temmuz 1974’te
gerçekleşen Mutlu Barış
Harekatının 44. yılında Kıbrıslı
Türklerin Barış ve Özgürlük
Bayramı’nı içtenlikle kutlarım.
Barış Harekatına değin yaşadığı-
mız acımasız soykırımdan sonra,
Türkiye’mizin sayesinde kendi-
mizin egemen olduğu topraklar
üzerinde özgür olarak, son bir
asırdır yaşamadığımız gerçek bir
bayram hayatı sürdürmekteyiz.
Bu uğurda canlarını seve seve
vermekten kaçınmamış şehitleri-
mizi rahmetle anar, gazilerimize
uzun ömürler dilerim.  

Ata ATUN

YASAL 
MÜDAHALE 
VE BİZLERİ 

KURTARMAK
İŞGAL Mİ?

Aydın’dA MAkedonyA ve RuMeli
GöçMenleRi FolkloR FestivAli 

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk kültürünü tanıtmak
amacıyla İstanbul'dan
yola çıkan "Balkan

Kervanı", Bosna Hersek'in
başkenti Saraybosna'da etkin-
lik düzenledi. Küçükçekmece
Belediyesinin organizasyonu,
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tanıtma Fonu Kurulu desteği,
Yunus Emre Enstitüsü ve
Trakya Üniversitesi iş birli-
ğinde, Saraybosna'daki bir
alışveriş merkezi önünde ger-
çekleştirilen etkinliğe, çok
sayıda Saraybosnalı katıldı.
Etkinlik kapsamında gerçek-
leştirilen Türk halk oyunları,
kukla ve semazen gösterileri,
alkış topladı.
www.haberler.com’a göre:
kervanda sergilenen ebru ve
cam sanatı gibi geleneksel el
sanatları büyük ilgi çekerken,
konuklara, Türk kahvesi ve

Osmanlı macunu gibi Türk
mutfağından lezzetler ikram
edildi. Küçükçekmece
Belediyesi Başkan Yardımcısı
Avukat Recep Şencan, AA
muhabirine yaptığı açıklama-
da, projeyle, Türk kültürünü
Balkanlar'da tanıtmak istedik-

lerini belirterek Balkanlar'ın
aslında Türkiye'ye yabancı
olmadığını, iki coğrafya ara-
sında tarihten gelen kopma-
yacak bağların var olduğunu
dile getirdi. Söz konusu pro-
jenin ilk olarak 2015'te düzen-
lendiğini aktaran Şencan,

Balkan Kervanı ile 5 farklı
Balkan ülkesinde 8 farklı
şehirde program yapacakları-
nı kaydetti. Şencan, projenin,
Balkan ülkeleri ve Türkiye
arasında var olan bağları
daha da güçlendireceğini 
sözlerine ekledi.

MANİSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk
Çelik, kardeş belediye olan Bosna
Hersek'deki Donji Vakuf Belediye Başkanı

Hüso Susic ve beraberindeki heyeti ağırladı.
www.haberler.com’a göre; Şehzadeler Belediye
Başkanı Ömer Faruk Çelik, yurt dışındaki tek kar-
deş şehri olan Bosna Hersek'in Donji Vakuf
Belediye Başkanı Hüso Susic'e makamında ağırla-
dı. Türkiye'de kardeş belediyelerini ziyaret eden
Susic ve beraberindeki heyet, İnegöl ve Akhisar'ın
ardından son olarak Şehzadeleri ziyaret etti.
Başkan Susiç ve beraberindeki heyeti makamında
ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer
Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi ile Donji Vakuf
Belediyesi arasındaki kardeşlik ilişkisi inşallah
kıyamete kadar devam edecektir. İstedik ki, kar-
deşlik ilişkisi kağıt üzerinde kalmasın. Bosna ile
asırlara dayalı bir hukukumuz ve kardeşliğimiz
var. İlişkilerimiz her alanda daha da artsın. Bosna
Hersek ne kadar güçlü ve mutlu olursa, biz de
kendimizi o kadar güçlü ve huzurlu hissederiz.
Türkiye Cumhuriyeti, büyüdükçe, güçlendikçe,
gönül coğrafyası olarak ifade ettiğimiz Bosna ve
benzeri ülkelerdeki kardeşlerimize, daha çok des-
tek olacağız. " dedi.

AYDIN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Aydın Büyükşehir
Belediyesi’nin deste-
ğiyle bu yıl 18’incisi

gerçekleştirilecek olan
Uluslararası Makedonya ve
Rumeli Göçmenleri Folklor
Festivali yapıldı.
www.haberler.com’a göre;
Aydın Büyükşehir
Uluslararası Makedon ve
Rumeli Göçmenleri Derneği

işbirliğiyle düzenlenen festi-
valde Makedon ve Rumeli
göçmenlerinin halk dansları
sahnelendi ve birbirinden
değerli sanatçılar tarafından
halk ezgileri seslendirildi.
Aydın'ın çeşitli yerlerinde
düzenlenen etkinlikler,
İncirliova Meydanı'nda
yapılan kortej ve folklor
gösterisiyle başladı. Efeler
ilçesinde Çeştepe Eski
Belediye Meydanı'nda
Makedonya Kud Jane
Sandanski Grubu folklor

gösterisi düzenlendi..
Gösterinin ardından yine
burada Arif Şentürk halk
konseri gerçekleştirildi.
Etkinliğin ikinci gününde
ise Kuşadası Barış ve
Dostluk Meydanı'nda sahne
ve folklor gösterileri yapıldı.
Aydın Büyükşehir
Belediyesi Konservatuvarı
Halk Dansları Grubu çıkıp
folklor gösterisi sundu daha
sonra Çamdibi Bandosu bir-
birinden güzel ezgileri ses-
lendirdi.

Eyüpsultan BElEdiyEsi’nin Başarılı
öğrEncilErE ödülü Balkanlar
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İlber ŞİYAK

AKHİSARLI 
ULU DERVİŞ
AYVAZ DEDE

Şairin; “Düş yola fark eyleme pa vü ser’i… ”
Mısraının sırrına erenler düşerler bu yola!
Zira, bu yol kalpten kalbe akıp giden gizli

bir yoldur. Bu yolun sırrına ermek hiç te kolay de-
ğildir. Hani; ” Önce yoldaş sonra yol ” diyenler…
Gül’den düşmüş bir Hisar’ı ( Akhisar ) ak kılan o
sır ne ise, uzaklarda fakat sınırları gönül ile belir-
lenmiş uzak diyarlarda ki şehri de “Ak” kılan o
idi… Bir gün Bosna’nın Batısında ki “Prusac”
şehrinin ismi “Prusac” yerine bundan böyle “Ak-
hisar” kullanılacağı açıklanır. Bu ismin Türklerin
dilinde “Beyaz Şehir” anlamına geldiğini öğrendi-
ler. İşte böyle bir yoldur bu. Gönül sırrına ermişle-
rin yolu… Alperenlerin, Gazi Dervişlerin,  Sarı
Saltukların, Gazi Babaların, Harabati Baba ve
Ayvaz Dedelerin yolu… Türkiye’den Rumeli’ye,
Manisa (Saruhan) -Akhisar’dan Bosna’ya. Bütün
şehirler gibi bembeyaz Akhisar ve Prusac. Fatih
Sultan Mehmed Han’ın 1463 yılında çıktığı Bosna
Seferinde, komutanlarından İskender Paşa ve as-
kerleri   “Prusac” önlerine gelirler. “Prusac Ka-
lesi” komutanı olan “Dük Tvrko Bobaniç” hiç bir
direniş göstermeden Kaleyi ve Şehri teslim eder.
İskender Paşa ve askerleri şehre girerler ve ilk iş
olarak Kalenin Burcunda dalgalanan Özgür Bos-
na’yı temsil eden “Beyaz Zambak”lı Bayrağın ye-
rine, Hilalli Yeşil Bayrağı göndere çekerler.
“Prusac” Şehri artık Türk toprağıydı. Bir gün
“Prusac”a giysi ve yaşantılarından dolayı ne as-
kere ne tüccara ve ne de Sultan’ın hizmetkârlarına
benzemeyen sarıklı, fakat bellerinde kılıç kuşan-
mış bir gurup Derviş gelirler.

DERVİŞLERİN EN ÜNLÜSÜ

İşte bu Dervişlerin en ünlüsü “Ulu Derviş” olan
bir muhterem zat vardı ki … Tüm “Prusac”ın
Müslüman olmasına vesile olacak olan Manisa (
Saruhan )’ın Akhisar Kasabasından kalkıp bura-
lara gelen ” Ayvaz Dede”… Günlerden bir gün
“Prusac”ın suyu kesilir. Şehir halkı doğruca
“Ayvaz Dede”ye gelirler.
“Derviş efendi sen bizim için senin Allah’ına dua
et te kaybolan suyumuz geri gelsin. Aksi halde su-
suzluktan hepimiz tüm şehir telef olacağız..!” Der-
ler.
“Ayvaz Dede” o günün gecesi yatsı namazını mü-
teakip uykuya yatar. Gece uykusunda öyle bir
rüya görür ki..! Rüyasında “Kur’an-ı Kerim”
okurken, yanına yeşil giysili bir adam yaklaşır ve;
“Allah sana yürekten dilediğine yardımcı olacak.
Yeni Hilali gördüğün Cuma günü oruç tut ve kırk
gün boyunca da Allah’a dua edebileceğin temiz ve
yüksek bir yerde Sabah Namazlarını kıl..!” diye
seslenir.
“Ayvaz Dede” tüm dediklerini yapar ve kırkıncı
gün Sabah Namazını kılmak için seccadesini yere
serer ve Namazını kılar. Son secde dev kendinden
geçer ve öyle bir uykuya dalar ki, iki Koç’un
sertçe tokuştuklarını görür rüyasında. Secde de
uyanan “Dede” etrafına bakınır. Etraftaki ağaçla-
rın söküldüklerini ve dağın kaydığını gören
“Ayvaz Dede” ; “Allah’ım… Yüce Rabbim…
Sana şükürler olsun. Sen ki her şeye kadirsin” der
ve dağın olduğu kısımda havaya kalkan toz yığı-
nını ve dumanı görür. Dua ederek dağa çıkan
“Ayvaz Dede” , bir süre sonra gördüklerine inana-
madı. Şehrin suyunu kesen kocaman kayanın tam
ortasında bir çatlak vardı. Derenin suyu o çatlak-
tan “Prusac”a doğru akıyordu. Suya kavuşan
“Prusac” halkı “Ayvaz Dede”nin bu Kerametini
gözleriyle görürler ve onun “Evliya” olduğuna
inanırlar. “Prusac”ın Hıristiyanlığın Bogomili
Mezhebine inanan Boşnak Halkı Şehadetler ve
Tekbir sesleriyle topyekûn İslam Dinine geçerler.
“Ayvaz Dede”nin bu Kerameti tam 508 yıldır dil-
den dile söyleniyor. Ölümünün ardından 508 yıl-
dan bu yana Müslüman olan Boşnak
kardeşlerimiz ve Manisalı hemşerilerin, sana olsun
minnet ve şükranlarını her yıl düzenledikleri
“Ayvaz Dede Şenlikleri” ile bir nebze de olsa öde-
meye çalışıyorlar. Manisa’nın Akhisar, Şehzadeler
ve Yunus emre Ilçeleri , “Prusac Şehri” ile Kardeş
Şehirler olmuşlardır. Anadolu’nun Saruhan Beyli-
ği’nin (Manisa) -Akhisar İlçesinden kalkıp
Bosna’ya gelen ve burada Hakka ulaşan ” Akhi-
sarlı Ayvaz Dede ” … Allah’ın Rahmeti üzerine
olsun inşaallah.  Bir Manisalı hemşerin olarak ben
İlber Şiyak, seninle gurur duyuyorum…

Yurdagül ATUN

HIYANET 
SÖZCÜLERİ 
ABD’DEN 

BİLDİRİYOR!

İnternette bir yazı gözüme çarptı. Uzaktan
gazel okumuş Michael Rubin diye biri.
Milliyetçiliğin en berbat, en insafsız, en

pervasız formunu sergileyen ülkenin yazarı
tüylerimizi diken diken edecek kehanetlerde
bulunmuş oturduğu yerden. Hem de daha dün
kıyılarımıza kendi lanetleri, insan bedeni for-
munda vurmuşken… “Amerikalı neo-con
yazar” olarak tanımlanan bu şahsa göre Türki-
ye’nin bölünme sürecinin psikolojik aşaması
tamamlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Erdoğan tarihe ‘kibri uğruna Tür-
kiye’yi yıkan kötü adam’ olarak geçecekmiş!
Yazısının içeriği bilimsel öngörü değil tama-
men düşmani temenniler. Özetle şöyle diyor
Rubin efendi; “Türkiye parçalara ayrılmış du-
rumdadır. Sınırları yakında değişecek; Tek
mesele bölünme iki ayrı devlet şeklinde mi
olacak yoksa Türkiye’ye dahil bir federasyon
mu henüz belli değil. Erdoğan tarihe bir kah-
raman olarak geçmeyecek, kibiri uğruna Tür-
kiye’yi yıkan yozlaşmış bir kötü adam olarak
geçecek.” Türkiye’de Kürtlere karşı kanlı ve
küçük düşürücü bir girişimin sürdüğünü iddia
eden Türkiye düşmanı yazar, Türkiye’nin
Kürt açılımının gerçekçi olmadığını, Cizre, Si-
lopi, Nusaybin gibi kasabaların aynen Halep’e
benzetildiğini söyleyebiliyor utanmadan. Ya-
zıdaki yalan dolan bununla da sınırlı değil.
Kürtlerin bu ülkede dışlandıklarını, yeni nesil
Türklerin -eğer düşman olarak değilse- Kürt-
leri en azından öteki olarak gördüklerini savu-
nuyor. Dahası Batılı yaşam tarzına sahip
Türklerin büyük çoğunluğunun Türkiye’nin
Güney Doğu bölgesine adımını bile atmadı-
ğını, bölgede yaşayan Kürtlerin büyük çoğun-
luğunun ise Antalya, Bursa ve İzmir’i asla
ziyaret etmeyeceklerini iddia ediyor bir inanan
olur elbet deyip. Son dönemde Suriye, İran,
Irak, Libya, Mısır gibi ülkelerinin üzerinde
oynadıkları oyunlarla kısmen de olsa başarıya
ulaşan ancak Türkiye’de duvara toslayan bu
Deccal’ların hazır müşteri buldukları için
masa başında, Türkiye’yi görmeden, bilme-
den, Türk insanını dinlemeden, gerçeklerden
kopuk yazdıkları yazı bu kadar olur.

NEFATİF AYRIM 
SAFSATALARI

Türkiye’de hiçbir zaman Kürtlere karşı negatif
ayrım olmadığını, Kürtlerin Türklerle aynı
şartlara sahip olup, aynı okullarda okudukla-
rını, aynı yollarda yürüdüklerini, aynı meslek
gruplarında yer aldıklarını, İstanbul, İzmir,
Antalya gibi büyük illerde Türklerden çok
Kürtlerin yaşadığını bilmeyen bu kişi ve
bunun gibi düşünenlere, Kürtlerin Türkiye’de
hiçbir zaman “öteki”leştirilmediklerini, tam
tersi sürekli şikayet halinde oldukları ve her ne
hikmetse kendilerini imtiyazlı gördükleri için
pozitif ayrımcılığa maruz kaldıklarını hatırla-
talım kendilerine. Örnek isterseniz çok; Bat-
manlı Kürt müteahhidin söyledikleri:
“Ağabeyimin evinin tavanı olduğu gibi elek-
trikli sobayla kaplıdır. Sıcaktan oturamayız,
kapıyı camı açarız. Elektrikçiyi çağırıyorlar,
daire başına 100 TL alıyor, sayacı işlemez
hale getiriyor. O yüzden de herkes istediği
gibi elektrik kullanabiliyor.” Bundan 25 yıl
önce, Güneydoğu’da bir ilçeye tayin olan öğ-
retmen tanıdığımın söyledikleri: “İlk görev
yerimdi. 22 yaşındaydım. Üniversite sına-
vında gözetmen olacaktım. Benimle birlikte
yaşça benden çok büyük bir erkek hoca vardı
gözetmen olarak... Sınav başladı. Bu hoca
bana, ‘hoca, hoca, sizin geldiğiniz yerde ço-
cuklar dershaneye gidiyor, hocalar tutuyor.
Bizim çocuklarımız bu imkanlardan mahrum.
Ben bu çocuklara kopya vereceğim, ses çıkar-
mayacaksın!’ dedi. Sıkıysa çıkarayım. Hoca
çocuklara bildiği sorularının cevaplarını verdi,
ben dondum kaldım.”Bir başka örnek de tey-
zemden; “Ankara’da hastaneye gittim, sıra
bekliyoruz. Yanımda bekleyen bir kadın var.
Biz başladık, ‘senin neyin var’ sohbetine. En
son sıra ‘kaç çocuğun var’a geldi. Ben iki ço-
cuğum, kadın ise 9 çocuğu olduğunu söyledi.
Sonrasında ‘Benim çocuklarım işsiz. Kürt ol-
duğumuz için iş vermiyorlar” diyerek başladı
devlete sayıp sövmeye. Ben bakakaldım.
Benim, biri üniversite mezunu iki çocuğum da
işsizdi ama hiç devleti suçlamak hiç aklımıza
gelmemişti.” Sözün özü, Türk milletinin Kürt-
lerle hiçbir sıkıntısı yoktur. Sıkıntı, devleti
bölmeye çalışan, askere kurşun sıkan, kendi-
sine birşeyler öğretmek için evinden barkın-
dan kalkıp gelen öğretmeni katleden, devletin
malına zarar verenleredir. Türkiye’deki Kürt-
lerin ayrımcılığa uğradığı, şehirlerinin yakılıp
yıkıldığı gibi yalanlarla Türkiye düşmanlığına
taraftar toplamak isteyen bu ve bunun gibi ki-
şilere, Türkiye’yi, Irak, Suriye, Mısır vs.’yi
koydukları çuvala koyamayacaklarını söyle-
mek durumundayım. “Kürtler artık savaşmayı
da biliyor, tek sorun ayrı devlet mi, özerk mi
olacağına karar veremediler” sözleriyle akılla-
rınca ta oralardan “Türkiye’yi tanzim” gör-
evine soyunan, “Dünya barışı” diyerek
dünyanın barbarlara, zorbalara teslim edilme-
sini hedefleyen tezahüratların mimarlarına son
olarak diyeceğim şudur ki; Türkiye, o sizin
kafasına vurup ekmeğini aldığınız Araplara
benzemez. Türkiye sizin korku unsurlarıyla
sindirdiğiniz diğer ülkelere de benzemez. Türk
milleti insan ayırmaz, hainlik etmez, hıyanete
de göz yummaz. Yani siz el ovuşturadurun,
Türkiye bölünüyor lafı an itibarıyla kadük
olmuş durumda.

Bosna Savaşı sırasında Bosna Hersek’in Prijedor şehri ya-
kınlarında Sırplar tarafından kurulan Keraterm Toplama

Kampı’nda öldürülen 200 sivil Boşnak, törenle anıldı

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İstanbul Tarihi Savaş Sanat-
ları Birliği, Sırbistan’ın özel
davetiyle zırhlı dövüş tur-

nuvası Just Out 2018’e katıla-
cak. Türk ekip, aralarında
Fransa, Rusya, İtalya, Almanya,
Avusturya ve Ukrayna’nın bu-
lunduğu ülkelerden yarışmacı-
lara karşı kılıç sallayacak. 2016
yılının Aralık ayında tarihi
savaş sanatlarını, kılıç dövü-
şünü, zırhlı dövüşü geliştirmek
ve yaymak amacıyla kurulan
İstanbul Tarihi Savaş Sanatları
Birliği, Türkiye’yi yurt dışında
çeşitli organizasyonlarda temsil
etmeye devam ediyor. Geçtiği-
miz yıl Sırbistan’da Manasija
Manastırı’nda düzenlenen
dövüş organizasyonuna katılan
birlik, coşku ile karşılanmış ve

ayakta alkışlanmıştı. Ekip, bu
sene düzenlenecek organizas-
yon için Sırp devleti tarafından
özel davet aldı. Sırbistan’da ki
organizasyona Türkiye’yi tem-
sil edecek olan Türk ekip, orga-
nizasyon öncesi Kadıköy’de bir
lisenin spor salonunda çalışma-
larını sürdürüyor. 10 kişilik
ekip zırhlı dövüş ve ortaçağ
savaş aletleri ile ilgili antren-
manlarına devam ediyorlar.
www.timebalkan.com’a göre,
İstanbul Tarihi Savaş Sanatları
Birliği Başkanı Yakup Efe Tun-
çay, çalışmalar hakkında bilgi
verdi. Tunçay, çalışmaların ol-
dukça verimli geçtiğini söyle-
yerek, “Spor maksatlı bir
derneğiz. Spor kulübüne dö-
nüşmeyi ve bu sporları ülke-
mizde spor olarak tescil
ettirmeyi amaçlıyoruz. Genç ar-
kadaşları kılıç sporuyla tanış-

tırmayı, kılıcı sevdirmeyi, döv-
üştürmeyi ve kılıç kültürünü
Türkiye’de daha yaygınlaştır-
mayı, bunun uzmanlarıyla bir
araya gelmeyi ve bilgi payla-
şımı sağlamayı amaçlıyoruz.
Niye kılıç diye sorduklarında,
biz Türk’üz ve kılıç bizim ka-
nımızda var diyorum. Kılıç
bizim kültürümüzün ve geçmi-
şimizin bir parçası ama biz
bunu kullanmayı unutmuş va-
ziyetteyiz. Bu durumun bir
benzeri okçulukta yaşandı
fakat geleneksel Türk okçulu-
ğunu diriltecek yazılı kaynak-
lar vardı. Ne yazık ki Türk
kılıcı için yazılı kaynaklar yok.
Biz Türk kılıcını diriltmeyi ve
yaşatmayı amaçlıyoruz. Bunu
yaparken de baş vuracak bir
kaynağımız olmadığı için, bu
yazılı kaynaklara sahip Avrupa
kılıcı kültürüne ulaştık” dedi.

PRİJEDOR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Savaşı sırasında Bosna
Hersek’in Prijedor şehri ya-
kınlarında Sırplar tarafından

kurulan Keraterm Toplama Kam-
pı’nda öldürülen 200 sivil Boşnak,
törenle anıldı. Boşnak sivillerin
1992’de 23 Temmuz’u 24 Tem-
muz’a bağlayan gece toplama
kampında Sırplar tarafından katle-
dilmesinin 26. yıl dönümünde dü-
zenlenen törene, kurbanların
yakınlarının yanı sıra savaş mağ-
durları, sivil toplum kuruluşları
temsilcileri ve çok sayıda Boşnak
katıldı. Keraterm Toplama
Kampı’nda işkenceye maruz ka-
lanlardan Smail Denic, törende
yaptığı konuşmada, kampta hiç
kimsenin başına gelmesini isteme-
yeceği kötülükte işkencelere
maruz kaldığını belirterek, yaşa-
nanları unutmamak gerektiğini ve
bu yüzden her yıl anma törenine

katıldığını kaydetti. Kampta tutu-
lanlardan Adem Crljenkovic de
Keraterm’de sadece bir gece geçir-
diğini ve ertesi gün diğer 26 kişi ile
Omarska Toplama Kampına götü-
rüldüklerini anlatarak Omarska’da
kendisine yapılan işkencelerden
dolayı 11 kaburga kemiği ve burun
kemiğinin kırıldığını anımsattı.

www.timebalkan.com’a göre;
Banja Luka Toplama Kampı Mağ-
durları Birliği Başkanı Mirsad Du-
ratovic, Keraterm’de yaşananların
zorbalığın bir örneği olduğunu be-
lirterek Keraterm’de işlenen suç-
larla ilgili şu ana kadar 9 kişinin
mahkum edildiğini ve soruşturma-
ların devam ettiğini söyledi.

Bosna Savaşı’nda katledilen
200 sivil Boşnak anıldı

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sinop Mübadele ve Balkan
Halkları Kültür Araştırmaları
ve Dayanışma Derneği Baş-

kanı Kenan Aral İstanbul’daki Bal-
kan ve Rumeli Derneklerini ziyaret
etti. Başkan Aral ilk önce Eyüp ve
Alibey İlçelerinde faaliyet gösteren
ve daha önce Sinop Mübadele Der-
neği’ni de ziyaret eden Gostivalılar
Derneği Genel Merkezine iade-i zi-
yarette bulundu. Gostivalılar Der-
neği Genel Başkanı Orhan Sipahi
tarafından karşılan başkan Aral ve
dernek üyeleri dernek binasında
bir süre sohbet ettiler ve karşılıklı
bilgi paylaşımında bulundular.
Gostivalılar Derneği Genel Başkanı
Sipahi ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti belirterek Başkan Aral ve
beraberindeki dernek üyelerine te-
şekkür etti. Başkan Aral ve Dernek
Üyeleri daha sonra Eyüp İlçesin-
deki Tüm Balkanlılar Dernek Mer-

kezini ziyaret etti. Tüm Balkanlılar
Dernek Başkan Yardımcısı Adnan
Vatansever, Sadık Sezer, Yönetim,
Üyeler tarafından karşılandılar ve
bir süre sohbetler ettiler. Tüm Bal-
kanlılar Dernek Başkan Yardımcısı
ve Gostivalılar Derneği Onursal
Başkanı Celal Şener ziyaretten duy-
duğu memnuniyet belirterek Baş-
kan Aral’a beraberindeki dernek

üyelerine teşekkür etti. Aral daha
sonra Eyüp Belediyesine ait Balkan
Dernekleri Kültür Merkezini ziya-
ret etti. Ziyarete Başkan Aral’ın
yanı sıra İstanbul’da Moje Tekstil
İşletme Sahibi ve Dernek Üyesi Si-
noplu İş adamı Cihan Aral’da ka-
tıldı. Karşılıklı sohbetlerden ve
çeşitli ikramlardan sonra ziyaretler
sona erdi.

İstanbul Tarihi Savaş Sanatları Birliği
SırBİSTan’da kılıç Sallayacak

Sinoplu Mübadillerden İstanbul’daki
Balkan derneklerİne zİyaret
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Türk-Yunan gecesinde
aTaTürk’e saYgı
FULYA OMAÇ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir’de faaliyet gösteren Ulus-
lararası Vize Danışma Merkezi
(UVM) tarafından Urla Event by

Vera Melissa’da ‘Greek Music Night
/ Yunan Müzik Gecesi’ düzenlendi.
UVM sahipleri Anthonis Özkurtiş
ve eşi Mary Jane Buttigieg Özkurtiş
tarafından ağırlanan yaklaşık 250
konuk unutulmaz dakikalar yaşadı.
Atina’dan gelen solistler Afentoula
Razeli ve Stathis Raftopoulos’un
sahne aldığı gecenin finalinde, sah-
nenin her iki yanına kurulan dev ek-
ranlarda Atatürk’ün çeşitli
dönemlere ait fotoğrafları, görüntü-
leri ve sonsuzluğa uğurlandığında
yayınlanan gazete kupürü slaytları,
Mary Jane Özkurtiş’in seslendirdiği
‘Yiğidim Aslanım’ şarkısı eşliğinde
gösterildi. Konuklar atalarına olan
saygılarını uzun süre alkış tutarak
gösterdiler. Gece, yaşanan bu yoğun
duygu selinin ardından, geç saatlere
kadar süren dost sohbetleriyle
devam etti. 

MÜZİK EŞLİĞİNDE 
KEYİFLİ BİR GECE

Davetli konuklar arasında bir
dönem Türk - Yunan İşadamları
Derneği’nin Başkan Yardımcılığı
görevini yürüten İşadamı İbrahim
Özuysal, İngiltere emekli İzmir Kon-
solosu Antony Willy Buttigieg, Gü-
zelbahçe eski Belediye Başkanı Ertan
Avkıran, Çeşme’nin tanınmış sima-
larından Mazlum - Fahriye Erantgil
çiftinin de olduğu yaklaşık 250 da-
vetli, ağaçlarla çevrili tamamen çim
alanda, pırıl pırıl bir gökyüzünün
eşlik ettiği gece boyunca Yunanca
şarkılarla dans edip eğledi. Urla
Event by Vera Melissa’nın ortakla-
rından Haldun Miski ile Onur Öz-
balkan da organizasyonun
mükemmel olması için konuklarla
yakından ilgilendiler. 

ATİNA’DAN PROFESYO-
NEL SANATÇILAR

UVM sahiplerinden Anthonis Öz-
kurtiş, çok beğenilen final slayt gös-
terisiyle ilgili olarak, “Hayranı
olduğum Atatürk’e bir Türk vatan-
daşı olarak görevimi yaptım” diye-
rek başladığı konuşmasında şunları
söyledi:
“Etkinliğin amacı Ege’nin iki yaka-
sını bir araya getirip, Türk - Yunan
dostluğunu pekiştirmekti. Nasıl ki
İngilizce dilini bir İngiliz’den öğren-
mek başkadır, biz de bu etkinlikte
Yunanca şarkıları Yunanlılardan din-
lemek için bu grubu Atina’dan ge-
tirttik. Stathis Raftopoulos,
Afentoula Razeli solistlerimizdi. Bu-
zikide Aleksandros Kentris ve Stav-
ros Zafeiras, gitarda Stamatis
Petsakos, akordeonda Aleksandros
Varanakis’ten oluşan orkestra üyele-
rimizin hepsi kendi alanlarında pro-
fesyonel sanatçılar. İlk
organizasyonumuzu geçen yıl 18
Kasım’da Güzelbahçe’de yapmıştık.
Her iki etkinliğimiz de güzel ortam-
larda, seçkin davetlilerin katılımıyla
gerçekleşmiş oldu. Hem biz kendi-
miz, hem de konuklarımız büyük
keyif aldık. Devamı konusunda ıs-
rarlı talepler var. Yeni etkinliklerde,
yeni gruplarla Türk - Yunan dostlu-
ğuna katkı koymayı sürdüreceğiz.”

YAZAR SİMYONİDİS 
KİTAPLARINI İMZALADI

Gecenin bir başka güzel etkinliği de
Yazar Meri Çevik Simyonidis’in ki-
taplarını imzalamasıydı. Kendisi
için oluşturulan stantta kitapsever-
lerle sohbet eden yazar, İstanbul
Maslak’ta açtığı Mezedaki adlı me-
kanın çok tutması üzerine, şu sıralar
yine İstanbul’da Asya yakasından
gelen ikinci bir mekan talebini de-
ğerlendirmeye almış. 

RUMLARIN İSTANBUL
YEME - İÇME SEKTÖRÜ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İstanbul’un gastronomi belleği üze-
rinde yazdığı kitapları ile tanınan ve
İstanbul mutfağının lezzetlerini ve
bu lezzetlerin ustalarıyla okuyu-
cuyu buluşturan Simyonidis’in bi-

rinci kitabı ‘İstanbul’um - Tadım
Tuzum Hayatım’, ikinci kitabı ‘Bir
Varmış - Bir Yokmuş’, üçüncü kitabı
‘Tadı Damağımda Kaldı’, dördüncü
kitabı ‘İstanbul Kokulu Mutfaklar’.
İlk çalışmasında İstanbul’un yeme-
içme ve eğlence sektörüne Rum in-
sanının etkisi üzerine odaklanan
Simyonidis, devam eden çalışmala-
rında ise çoğunlukla Yunanistan’a
göç etmek zorunda kalmış İstan-
bullu Rumlar’ın geride bıraktıkları
kente olan hasretlerini ve kent kül-
türünün oluşmasındaki muazzam
katkılarını yeniden gündeme getiri-
yor.  

SAKIZ’DA KONAKLAMA,
FERİBOT BİLETLERİ

Gecede yapılan çekilişle de, 2 çifte
Sakız Adası Villa Rossa Hotel’de
(adaya gidiş/dönüş TURYOL feribot
biletleri dahil) oda-kahvaltı konak-
lama, 4 kişiye Çeşme-Sakız
gidiş/dönüş feribot bileti, 5 kişiye
Schengen vize işlemlerinde yüzde
25 indirim, 2 kişiye Urla Event by
Vera Melissa’da kahvaltı (4 kişilik), 2
kişiye yazar Meri Çevik Simyoni-
dis’in imzalı kitabı, 1 adet Karataş
Beko Bayisi’nden kahve makinesi, 5
kişiye Özmak Mühendislik’ten birer
adet klima veya ısı pompası bakımı,
1 kişiye 2013 üretimi ödüllü Meden
Ağan (Yunanistan) kırmızı şarap he-
diye edildi. Urla Event by Vera Me-
lissa işletmecilerinden Haldun
Miski, UVM’nin gecesine ev sahip-
liği yapmaktan mutluluk duydukla-
rını belirterek, “Vera Melissa’nın
işletmesini 3 yıl önce devraldık. 18
aydır sadece bu tür özel organizas-
yonlara ev sahipliği yapıyoruz. Vera
Melisa, gurme şef Serkan Tütüncü
tarafından bölgedeki tek ‘Gourmet
Chef’ restaurant olarak kuruldu. Bir
süre kendisiyle ortaklık yaptıktan
sonra Serkan Tütüncü Rusya’da bazı
yatırımlar yapmak için bizden ay-
rıldı. Sonrasında kendi tarzımızı or-
taya koymaya başladık. Konsepti
tamamen değiştirdik. Özel bir resto-
ran olmaktan çıktık, bir organizas-
yon alanı olmayı seçtik. Yaklaşık 9
bin metrekarelik bir alanda yemekli-
kokteylli özel organizasyonlar yapı-
yoruz. Açılışlar, doğum günü, evlilik
yıldönümü, nikah, nişan, kır dü-
ğünü, kına gecesi, baby shower, sün-
net düğünü, resepsiyon, bayi
toplantısı, mezuniyet törenleri, okul
yemekleri, dernek toplantıları gibi
oldukça geniş tutuğumuz hizmet
yelpazemizle etkinliklere, organizas-
yonlara ev sahipliği yapıyoruz” diye
konuştu.

URLA MARKA OLMA YO-
LUNDA HIZLA İLERLİYOR

Urla Event by Vera Melissa’nın
diğer işletmecilerinden Onur Özbal-
kan ise ağırladıkları birbirinden de-
ğerli sanatçıların yanı sıra,
televizyoncu ve sunucu Aziz Üstel,
Galatasaray Kulübü eski yöneticisi
Turgay Kıran, Gökhan Kırdar gibi
ünlü simaların çeşitli etkinliklerde
yer aldıklarını belirterek şöyle ko-
nuştu:
“Konsept değişikliği sonrasında mi-
safirlerimize daha sağlıklı, daha taze
ve istedikleri ürünleri sunabilmek
adına rezervasyonla çalışmaya baş-
ladık. Böylece gelen talepler doğrul-
tusunda çok daha iyi
organizasyonlar düzenledik. Şu
anda tamamen rezervasyon üzerine
çalışmaya devam ediyoruz. Burası
deniz kenarında bir yer olmama-
sında rağmen, yeşillikler içinde bir
yer olmasından dolayı iyi bir talep
var. Müşteri memnuniyeti bizim için
çok önemli olduğundan rezervas-
yonla çalışmaya devam edeceğiz. Bu
akşam örneğinde olduğu gibi, başta
İzmir ve Çeşme Yarımadası olmak
üzere tüm Türkiye’den gelen etkin-
lik taleplerine açığız. Urla marka
olma yolunda hızla ilerliyor. Daha
dün akşam televizyonda Ata Demi-
rer’in Urla’da villa baktığı haberi
vardı. Eminim zaman içerisinde
Vera Melissa tarzı mekanlar çoğala-
cak. Bize de bu konseptin öncülü-
ğünü yapmış olmanın onuru keyif
verecek. Sevdiklerini yemyeşil bir
ortamda mutlu etmek isteyenleri
bekliyoruz” dedi.

Atina’dan gelen
solistler Afentoula

Razeli ve Stathis
Raftopoulos’un

sahne aldığı gecenin
finalinde, sahnenin
her iki yanına kuru-
lan dev ekranlarda

Atatürk’ün çeşitli
dönemlere ait fo-

toğrafları, görüntü-
leri ve sonsuzluğa

uğurlandığında
yayınlanan gazete

küpürü slaytları,
Mary Jane Özkur-
tiş’in seslendirdiği
‘Yiğidim Aslanım’

şarkısı eşliğinde 
gösterildi
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SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Telgraf
Ajansı’nda (BTA) düzenle-
nen basın toplantısında

konuşan hayvan üreticileri ve
çiftçiler, Tarım, Gıda ve Orman
Bakanlığının çalışma organların-
da görev alanları açıkça ve kesin
olarak tanımlayan Hayvancılık
Kanununda değişiklik yapılması-
nı istediklerini açıkladı.Onlar
ayrıca sektöre ve üretici refahına
yönelik istikrarlı hükümet politi-
kası izlenmesi konusunda ısrarcı
oldular. Ulusal Koyun ve Keçi
Yetiştiriciliği Derneği Eş Başkanı
Simeon Karakolev, en başından
beri protestoların sektöre yönelik
tutumlar ve binlerce keçi, koyun
ve at yetiştiricisi tarafından orga-
nize edildiğine dikkat çekti.
Karakolev,”Bu bir buçuk yıl için-
de üçüncü protesto” diye anım-
sattı. Karakolev, yetiştiricilerin
politikasındaki asıl şeyin tüm
ildeki üyelerinin sesine kulak ver-
diklerini ve sadece bir yıl içinde

yapılan toplantıların 60 civarında
olduğunu belirtti. www.timebal-
kan.com’a göre: hayvan üreticiliği
sektöründe bölünmeden dolayı
pişmanlığını dile getiren
Karakolev, Tarım, Gıda ve Orman
Bakanı Rumen Porojanov’u
Ulusal İstişare Konseyi’nde kaç
kişi, kaç kuruluş ve kimlerin yer
aldığını açıklaması çağrısında
bulundu. Ulusal Koyun ve Keçi
Yetiştiriciliği Derneği İcra
Müdürü İvan Stankov’un ifadele-
rine göre dernek eylemleri konu-
sunda üyeleri tarafından destek-

lenmektedir. Stankov, çiftçilerin
protestolarının ana nedeni, yıllar-
ca hiçbir Bulgar tarım politikası,
stratejisi ve belirli devlet öncelik-
leri olmadığı gerçeğidir. Stankov,
koyun üreticisinin bir hukukçu,
bir bilgisayar uzmanı haline geti-
rildiğine üzüldüğünü söyledi.
Ulusal Koyun ve Keçi
Yetiştiriciliği Derneği İcra
Müdürü, radikal değişim çağrı-
sında bulundu, çünkü kendi
deyişiyle koyun ve hayvan üreti-
ciliği gelişiminde gerileme devam
ediyor.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek’te devam
eden sığınmacı meselesinde ülke sınırlarının korunması adına askeri önlem alacaklarını söyledi

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk şirketi Murat Ticaret
Kablo Sanayi,
Makedonya’nın başkenti

Üsküp’te kablo tesisatı üretecek.
Murat Ticaret Kablo’nun
Üsküp’teki serbest ticaret bölge-
sinde otomobiller için kablo tesi-
satı üretimi gerçekleştirecek fabri-
kasının temeli atıldı. Törene,
Makedonya Başbakanı Zoran
Zaev, Başbakan Yardımcısı Koço
Angyuşev, Dış Yatırımlardan
Sorumlu Türk kökenli Devlet
Bakanı Adnan Kahil, Murat
Ticaret Kablo Sanayi Genel
Müdürü Şahan Murat Gora ve

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği
Ticaret Müşaviri Bünyamin
Kutlu’nun da aralarında bulun-
duğu çok sayıda kişi katıldı.
Makedonya Başbakanı Zaev,
törende yaptığı konuşmada, Türk
şirketlerinin bu ülkede yatırım
yapmaya ilgisinin arttığını, bu
sayede de iki ülke arasındaki eko-

nomik iş birliğinin yoğunlaşıp
geliştiğini ifade etti. Zaev, “Bugün
Murat Ticaret’in Makedonya’daki
yeni fabrika inşası 18 bin metre
karelik bir alanda başlıyor. İlk
başta vatandaşlarımız için 300
yeni istihdam sağlayacak. Toplam
500 istihdama ulaşma eğilimi de
mevcut.” diye konuştu.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek Güvenlik
Bakanı Dragan Mektic,
Batı Balkan ülkesi Bosna

Hersek’te devam eden sığın-
macı meselesinde ülke sınırla-
rının korunması adına askeri
önlem alacaklarını söyledi.
Mektic, Bosna Hersek’in kuze-
yindeki Banja Luka şehrinde,
ülkede devam eden sığınmacı
meselesine ilişkin basın top-
lantısı düzenledi.
Batı Avrupa ülkelerine ulaş-
maya çalışan sığınmacıların
son dönemde alternatif güzer-
gah olarak gördükleri Bosna
Hersek’e yasa dışı girişlerinin
arttığına işaret eden Mektic,
“Bosna Hersek, sığınmacıların
yasa dışı girişlerini engelle-

mek için sınırlarında askeri
önlem alacak. Sığınmacıların
geçiş ülkesi olarak kullandığı
Bosna Hersek tüm uluslarara-
sı standartları uygulamaya
hazır ancak sığınmacı birikti-
ren ülke olmak istemiyoruz.”
dedi. Mektic, sınırların Bosna
Hersek ordusu tarafından
korunmasına ilişkin talebini
Bosna Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyine ilettiği-
nin altını çizerek, “Bosna
Hersek’in karşı karşıya kaldığı
sığınmacı krizinde iki anahtar
bileşen var. Birincisi giriş
yapan sığınmacı sayısını en
aza indirgemek için sınırları-
mızı korumak. İkincisi de
ülkemizde bulunan sığınmacı-
lara insani yardım sağlamak.”
diye konuştu. www.timebal-
kan.com’a göre: Avrupa
Birliği’nin (AB) tutumunu

eleştiren Mektic, Bosna
Hersek’in komşusu AB üyesi
Hırvatistan’ın sınırlarını
kapatmasına ve sığınmacı geç-
işlerinin Batı Balkan
ülkeleri üzerinden yapılması-
na izin verilmesinin “kabul
edilemez” olduğunu vurgula-
dı. Mektic, Bosna Hersek’in
kuzeyindeki şehirlerde bulu-
nan sığınmacıların bugünden
itibaren belirlenen noktalara
yerleştirileceğini söyleyerek,
“Sığınmacılar bugün Cazin
şehrindeki Sedra Oteli’ne yer-
leştirilmeye başlayacak.
Bosanski Petrovac’da yerel
halkın yaşamını rahatsız
etmeyecek şekilde sığınmacı-
ların yerleştirilmesi için alan
mevcut. Konu hakkında
görüşmelerimiz devam edi-
yor.” ifadelerini kullandı.

Türk şirketi Makedonya’ya
kablo TesisaTı üreTecek

Bosna Hersek’in sınırlarına
askerli sığınmacı önlemi

RADOVİŞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA)
Makedonya’da “Arıcılığın

Geliştirilmesi Projesi” ile kırsal kal-
kınmayı destekliyor. TİKA 2007
yılından itibaren Makedonya’nın
farklı bölgelerinde yürütülen
“Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi” ile
kırsal kalkınmanın gerçekleştirilme-
si, bölge halkının sosyo ekonomik
altyapısının güçlendirilmesine katkı
sağlıyor. Proje, bölge halkının arıcılık

mesleğini öğrenmelerini sağlayarak
projeden elde edilecek ürünlerin
pazarlanması ile arıcılığın bölgede
sektör haline gelmesine destek sağlı-
yor. Bu çerçevede, Radoviş, Konçe
ve Valandova bölgelerinde projenin
aktif olarak uygulanmasıyla bölgede
ticari hayatta bir canlanma meydana
geldi. Elde edilen bal, arı sütü, pro-
polis, polen ve diğer arı ürünleri
geleneksel ev işletmelerinde paketle-
nerek, bireysel ya da çiftçiler tarafın-
dan kurulan birlik üzerinden piyasa-
ya sunulmaya başlandı. Proje kapsa-
mında Makedonya’nın güney-doğu-

sunda yer alan İştip, Berova bölge-
sinde 20 aileye 200 kovan,  Demir
Kapı ve Negotin bölgesinde 10 aile-
ye 100 kovan, batısında yer alan ve
Debre ve Merkez Jupa’da ise 30 aile-
ye 300 kovan olmak üzere toplam 60
aileye 600 doğal arı kovanı dağıtıldı.
Arıcılık iş malzemeleri ve bal üretimi
için gerekli olan üretim malzemesi
ile her bölgeye birer bal sağım maki-
nası temin edildi. Ayrıca bölge halkı-
nın kovanlardan ve temin edilen
malzemelerden en iyi şekilde fayda-
lanması için arıcılık bakımı ve tek-
nikleri konulu eğitim verilecek.

Bulgaristan’da çiftçiler 
yeni bir tarım politikası istiyor

TİKA, Makedonya’da arıcılığı geliştiriyor
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Kadınlarda Ankara PTT
Başmüdürlüğü’nden Esra
Sağlam ve Fatma Temel,

İzmir PTT Başmüdürlüğü’nden
Gülşen Eser, erkeklerde ise Ankara
PTT Başmüdürlüğü’nden Serkan
Doğan, Van PTT
Başmüdürlüğü’nden Tarık
Karabulut, PTT A.Ş. Genel
Müdürlüğü’nden Hanifi
Çobanoğlu, Düzce PTT
Başmüdürlüğü’nden Selim Köseer
ve İstanbul Avrupa Yakası PTT
Başmüdürlüğü’nden Erdem Vural
Millî Takım kadrosunda yer aldı.
Sporcular Bosna-Hersek’te başarılı
sonuçlar elde edebilmek için hazır-
lıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. 

PTT, 9-11 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bosna-Hersek’te düzenlenecek 
47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek
ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hizmet ve ürün çeşitliliğiyle hayatın
her alanına dokunan çalışmalara
imza atan Posta ve Telgraf Teşkilatı

Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), sportif faaliyet-
leriyle de adından söz ettiriyor. Şirket, 9-11
Ağustos 2018 tarihleri arasında Bosna-
Hersek’te düzenlenecek 47. Balkan Ülkeleri
Postacı Yürüyüş Yarışması’nda Türkiye’yi
temsil edecek. Balkan ülkelerinin posta ida-
releri arasındaki ilişkilere önemli katkı sağ-
layan yarışmanın bu yılki Türkiye seçmele-
ri 11 Mayıs 2018 tarihinde Eskişehir’de
yapıldı. Son derece çekişmeli ve centilmen-
ce geçen mücadelede 35 kadın ve 65 erkek
sporcu ter döktü. Yarışma sonucunda
erkeklerde ilk 10 ve kadınlarda ilk 6 sırada
yer alanlar 18-19 Temmuz 2018 tarihlerinde
Ankara’da yapılan Millî Takım seçmelerine
katıldı. Bu seçmeler neticesinde kadınlarda
ilk 3’e, erkeklerde ilk 5’e giren sporcular 47.
Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş
Yarışması’nda Türkiye’yi ve PTT A.Ş.’yi
temsil etmeye hak kazandı. 

PTT, 47. Balkan Ülkelerİ
Postacı Yürüyüş Yarışması’nda

SEÇMELERİ 
KAZANANLAR 

HAZIRLANIYOR


