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Sayfa 3’terifat SaİT

Yanlış Yerel,
erken genel

Bulgar ırkçılar
yine azıttı
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Kr�uar nga:

¥ BulGaristan’ın kuzey doğu-
sunda bulunan Dobriç (Hacıoğlu
Pazarcığı) şehrinde vandallar Türk
mezarlığına saldırdı. Saldırı sıra-
sında en az 30 mezarın tahrip
edildiği bildirildi. Dobriç
Belediyesi’nin mezarlık şirketi
müdürü Rumena Marinova, yetki-
lilerin olay yerinde inceleme yap-
tığını ve vandalların arandığını
aktardı. Olayla ilgili savcılığa suç
duyurusunda bulunulduğu belir-
tildi. Mezarlıktaki inceleme çalış-
malarının öğle saatlerine kadar
devam ettiğini bildiren Marinova,
saldırının gece saatlerinde ger-
çekleştirildiğini, saldırı sırasında
30 mezarın tahrip edildiğini bil-
dirdi. Olayın mezarlığın yakınla-
rında işyerleri bulunan yerli sakin-
ler tarafından da doğrulandığı
belirtilirken, saldırının sosyal
ağlarda kınandığı kaydedildi.

¥ yunanistan’da faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşla-
rı (STK), adalarındaki sığınmacı
kamplarının kötü yaşam koşul-
larına dikkati çekerek, hükü-
mete sığınmacıların şartlarının
iyileştirilmesi çağrısında bulun-
du. Yunanistan’da sığınmacıla-
ra destek veren 19 STK ortak
bildiri yayımladı. Yunan adala-
rında bulunan kamplarda
konaklayan sığınmacı sayısının
kapasitenin yaklaşık üç katı
olduğu belirtilen bildiride, bu
kampların insani şartları sağla-
mayan “acınası” koşullar içinde
kaldığı ifade edildi.

Yunanistan’daki
sığınmacıların 
durumuna STK tepkisi

3’te

¥ avrupa
parlamentosu, kosova
vatandaşlarının aB ülkele-
rinde vizesiz seyahat
etmelerini öngören kararı
onayladı. strazburg’da
devam eden ap Genel
kurulu, sivil Özgürlükler
komitesi tarafından eylül
2016’da kabul edilen ve

eksikliklerin tamamlanma-
sı amacıyla onayı ertele-
nen tasarıyı oyladı. 186’ya
karşı 420 üyenin onayı ve
22 çekimser oyla kabul
edilen tasarıda, kosova
vatandaşlarının aB ülkele-
rinden herhangi birine 90
gün boyunca vizesiz gir-
melerinin yolu açılıyor.

karar, aB komisyonu
tarafından incelendikten
sonra yürürlüğe girecek.
aB, Makedonya, karadağ
ve sırbistan’a 2009’da,
Bosna-Hersek ve
arnavutluk vatandaşları-
na ise 2010’da 90 gün
boyunca vizesiz seyahat
hakkı tanımıştı.

¥ kosova’da KFOR bünyesinde
görev yapan Türk Temsil Heyeti
Başkanlığı tarafından onarım ve
donanımı gerçekleştirilen Haziz Tola
İlköğretim Okulu’nun dokuz sınıfı
törenle hizmete açıldı. 4’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan
Balkanlar’a FETÖ uYarısı
¥ Makedonya Milli Günü resep-
siyonuna katılan Oktay.
Makedonya ve Türkiye ilişkilerinin
iki ülke arasındaki tarihi, kültürel
bağlar ve yakın akrabalık sebebiyle
özel bir yere sahip olduğunu belirt-
ti. Makedonya ile bölgesel ve ulus-
lararası platformlardaki mükemmel
seviyedeki ilişkilerin önümüzdeki
dönemde de artarak süreceğine
inancının tam olduğunu vurgula-
yan Oktay, Türkiye’nin
Makedonya’yı tanıyan ilk devlet
olduğunu anımsattı. Balkanların
güvenliğinin Türkiye’nin her
zaman için öncelik verdiği konula-
rın başında geldiğini vurgulayan
Oktay, “Kanlı darbe girişimi sonra-
sında ülkemizin FETÖ terör örgütü-
nü ortadan kaldırmaya yönelik
çalışmalarına Makedonya’nın verdi-
ği değerli desteğin önümüzdeki
dönemde artarak devam edeceği-
ne inanıyoruz. FETÖ terör örgütü
sadece Türkiye’nin değil,
Makedonya dahil olmak üzere coğ-
rafyamızdaki tüm devletlerin
güvenlik ve bütünlüğünü tehdit
eden bir örgüttür. Bu hain yapı ile
mücadelede yapacağımız iş birliği
bölgemizin barış ve istikrarının
korunmasına önemli faydalar sağ-
layacaktır” dedi. 5’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “FETÖ terör örgütü sadece
Türkiye’nin değil, Makedonya dahil olmak üzere coğrafyamızdaki tüm

devletlerin güvenlik ve bütünlüğünü tehdit eden bir örgüttür.” dedi

10’da

Kosova vatandaşları artık
AB’de vizesiz seyahat edecek

4’te

Mehmetçik, Kosova
eğitimine de el attı
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ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yenilikçi bakış açısı ve
dinamik yapısıyla çağın
gerekleri doğrultu-

sunda hareket ederek tüm
faaliyet alanlarında birbiri ar-
dına atılımlar gerçekleştiren
Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.),
2018 yılındaki çalışmaları de-
taylı bir şekilde ele almak ve
gelecek döneme yönelik stra-
tejileri belirlemek üzere 8-10
Eylül 2018 tarihleri arasında
Ankara’da Yönetim ve Değer-
lendirme Toplantısı düzen-
ledi. 
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik, toplantının
açılışında yaptığı konuşmada,
Şirket olarak bir yandan mev-
cut hizmetleri daha ileriye ta-
şımak bir yandan da
“Yeniden Büyük Türkiye’nin
Yenilenen PTT’si”ni inşa
etmek üzere gece gündüz ça-
lıştıklarını söyledi. Teknoloji-
nin hızla ilerlediği günümüz
dünyasında değişim ve dönü-
şüme açık olmanın önemini
vurgulayan Genel Müdür
Bozgeyik, 178 yıldır ülkenin
ve milletin hizmetindeki PTT
A.Ş.’nin, her dönemde çağı

yakalayarak ve zamanın ru-
huna uygun hareket ederek
bugünkü noktaya ulaştığını
kaydetti. 
PTT A.Ş.’nin bir şirketler top-
luluğu olarak geleceğe emin
adımlarla ilerlediğini ve pos-
tadan kargoya, lojistikten e-ti-
carete, bankacılıktan
sigortacılığa tüm faaliyet
alanlarında tarihî atılımlar
gerçekleştirdiğini ifade eden
Kenan Bozgeyik, Şirket’in
uluslararası alandaki başarıla-
rının da altını çizdi.

TARİHİ KARARLAR
PTT AŞ’NİN LİDERLİ-

ĞİNDE ALINIYOR

Genel Müdür Bozgeyik, 2016
yılında tüm dünyanın gıp-
tayla izlediği 26. Dünya Posta
Kongresi’ne, 2017 yılında
Uluslararası E-Ticaret Konfe-
ransı’na ve bu yıl Dünya
Posta Birliği’nin CEO’lar zir-
vesine ev sahipliği yaptıkla-
rını belirterek, “Şirketimiz
Dünya Posta Birliği İdari
Konsey Başkanlığı’nı yürütü-
yor. Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın, bölgesinde ve dünyada
baş aktör olan, yön belirleyen
bir Türkiye stratejisi kapsa-
mında biz de kendi sektörü-
müzde dünyaya yön veren,
liderlik eden bir şirket olarak

son derece önemli ve verimli
çalışmalara imza atıyoruz.
Geçen hafta Dünya Posta Bir-
liği’nin Etiyopya’da düzenle-
nen 2. Olağanüstü
Kongresi’nde de sektörümü-
zün 40 yıldır bekleyen refor-
munu gerçekleştirdik. Bu
tarihî kararlar Şirketimizin li-
derliğinde alındı. Türkiye’nin
posta şirketinin gücünü ve et-
kinliğini tüm dünya görüyor.
Bu, bizim için büyük bir
onurdur” dedi. 
Genel Müdür Bozgeyik, top-
lantıda PTT A.Ş. iştirakleriyle
ilgili de değerlendirmelerde
bulundu. Bu iştiraklerin çalış-
malarıyla teknolojide, e-tica-
rette, bankacılıkta,
sigortacılıkta yepyeni hamle-
ler yapılacağını, yerli ve millî
ürünler geliştirmeye devam
edileceğini, dünyanın ilk
Posta Katılım Bankası’nın ku-
rulacağını, mevcut e-ticaret iş-
birliklerinin yeni ülkelerle
geliştirileceğini anlatan
Kenan Bozgeyik, tüm bu faa-
liyetlerle ülke ekonomisine
sunulan katkının artırılaca-
ğını söyledi. 

2023 HEDEFİ: 
100 BİN ÇALIŞAN, 

15 BİN İŞYERİ

Genel Müdür Bozgeyik, PTT

A.Ş.’yi “Türkiye’nin parlayan
yıldızı” olarak nitelendirdiği
konuşmasında, yıl sonuna
kadar gerçekleştirilecek
yoğun faaliyetlerle Şirket’in
başarı grafiğinin daha da
yükseltileceğini kaydetti.
Kenan Bozgeyik, PTT A.Ş.’nin
2023 hedeflerini ise “100 bin
çalışanı ve 15 bin işyeri bulu-
nan, tüm dünyada irtibat
noktaları olan, ulaşılabilir ve
erişilebilir, dijital dönüşü-
münü başarıyla sürdüren,
halka arz sürecini tamamla-
mış bir PTT” olarak ifade etti. 

TOPLANTI BAŞA-
RIYLA TAMAMLANDI

2018 yılındaki çalışmaların
genel olarak ve ürün bazında
ele alındığı Yönetim ve De-
ğerlendirme Toplantısı ol-
dukça verimli geçti.

“Başmüdürlük Bazında
Hedef Gerçekleşme Değerlen-
dirme Toplantısı”, “İştirak
Şirket Sunumları”, “Serbest
Kürsü” gibi bölümlerin yer
aldığı toplantıda, PTTBank,
Pazarlama-Satış, E-Ticaret,
Risk Yönetimi ve Entegre Yö-
netim Sistemi faaliyetleriyle
ilgili değerlendirmeler ya-
pıldı. PTT A.Ş. Genel Müdür
Yardımcıları Adil Zembat, Ali
İhsan Karaca, Cumali Yüksek,
Gürbüz Akbulut ve Osman
Çetinkaya’nın birer konuşma
gerçekleştirerek Şirket’in viz-
yon ve stratejileriyle ilgili
açıklamalarda bulunduğu
toplantıda, “Ücret Çalıştayı
Sonuç Raporu” da açıklandı.
Ayrıca, Prof. Dr. Metin Yere-
bakan, posta sektörünün
dünya ekonomisindeki yeri
ve önemi üzerine bir ko-
nuşma yaptı.

Başarıyla tamamlanan Yöne-
tim ve Değerlendirme Toplan-
tısı, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik’in kapanış
konuşmasıyla sona erdi. Şir-
ket’in hızlı bir değişim ve dö-
nüşüm sürecinde olduğunu
ifade eden Genel Müdür Boz-
geyik, “Yönetim ve Değerlen-
dirme Toplantımızda yapılan
değerlendirmeler ışığında
müşterilerimizin ve çalışanla-
rımızın memnuniyetini daha
da artırmak için gerekli adım-
ları atacağız” dedi. Toplantıda
alınan kararların bir eylem
planına dönüştürüleceğini ve
bu planın harfiyen uygulana-
cağını kaydeden Kenan Boz-
geyik, “İnşallah, 2018 yılı
sonunda hedeflerimizi yaka-
lamakla kalmayacak, onların
da üzerine çıkacağız” diye
konuştu. 

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik: “Dünya lideri bir posta şirketiyiz.”
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Serap Zincir 
‘Yasaklım’ ile dönüş yaptı
ESRA BALKAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Türkleri’nden bir baba ile
Makedonya asıllı bir annenin kızı olan
Serap Zincir, İstanbul Bakırköy ' de

dünyaya gelmiş ve büyümüştür değerli
okuyucularımız. 2014 yılında Seyhan Müzik
etiketiyle çıkardığı söz ve müziği kendisine
ait olan “ Başkasıyla Bir Ömür " isimli single
çalışmasıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş
yapan şarkıcımız, 4 yıllık aranın ardından
suskunluğunu " Yasaklım" adlı çalışması ile
bozdu. 

CAN KATİPZADE 
ÜSTLENDİ

Sözü ve müziği kendisine ait olan "Yasak-
lım" şarkısıyla hayranlarıyla buluşan Serap
Zincir 'in klibini ise uzun yıllar Amerika' da
yaşamış olan ses mühendisi, prodüktör ve
yönetmen Can Katipzade üstlendi. Şarkı,
Yurt dışında Snoop Dogg ve Türkiye’de
Mircan Kaya ile çalışan Katipzade’nin ilk

Türkçe aranjesi. Canlı kayıtlar Antalya Re-
cording House’ta mix ve mastering Başar
Ünsal tarafından yapıldı. 
İçinde hüzün, ayrılık, kayıplar ve imkansız-
lıkları barındıran pek çok besteye imza atan
sanatçının 800' e yakın bestesi olduğunu bili-
niyor. Serap Zincir ; “ müziksiz olmak
benim için dilini bilmediğim bir ülkede ya-
şamak ve derdimi anlatamamak gibi bir
şey.” diye ifade ettiği duygularının arka-
sında durup ikinci single ile müzik piyasa-
sına bomba gibi geri döndü. Türkiye' de
dünyaca ünlü starların yönetimi ile ilgilenen
Bayram Buğra Tekin Bt menajerlik ile çalışan
sanatçı Serap Zincir müzik severlerin büyük
beğenisini ve sevgisini kazanmış durumda.
Müzik dünyasında adından daha fazla söz
ettiren sanatçı Serap Zincir ' in hayran kitlesi
de günden güne artıyor. Kendisine ve mena-
jeri değerli arkadaşım Bayram Buğra Tekin'
e buradan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyo-
rum. Türkiye' de ve Balkan ülkelerinde hatta
tüm dünyada yaşayan Balkan Türkü okuyu-
cularımıza ve hemşerilerime en yüksek se-
lamlarımı ve saygılarımı sunuyorum, kabul
buyurun lütfen, sevgiler.

PTT A.Ş., Ankara’da Yönetim
ve Değerlendirme Toplantısı
gerçekleştirdi
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DOBRİÇ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’ın kuzey do-
ğusunda bulunan Dob-
riç (Hacıoğlu Pazarcığı)

şehrinde vandallar Türk me-
zarlığına saldırdı. www.time-
balkan.com’un verdiği
bilgilere göre saldırı sırasında
en az 30 mezarın tahrip edil-

diği bildirildi. Saldırı sıra-
sında en az 30 mezarın tahrip
edildiği bildirildi. Dobriç Be-
lediyesi’nin mezarlık şirketi
müdürü Rumena Marinova,
yetkililerin olay yerinde ince-
leme yaptığını ve vandalların
arandığını aktardı. Olayla il-
gili savcılığa suç duyuru-
sunda bulunulduğu
belirtildi. Mezarlıktaki ince-
leme çalışmalarının öğle saat-

lerine kadar devam ettiğini
bildiren Marinova, saldırının
gece saatlerinde gerçekleşti-
rildiğini, saldırı sırasında 30
mezarın tahrip edildiğini bil-
dirdi. Olayın mezarlığın ya-
kınlarında işyerleri bulunan
yerli sakinler tarafından da
doğrulandığı belirtilirken,
saldırının sosyal ağlarda kı-
nandığı kaydedildi. Müslü-
man Mezarlığı, Dobriç

mezarlığının güneybatı kıs-
mında bulunuyor ve FSB gü-
venlik şirketi tarafından
korunuyor. Her gece bir kişi-
nin mezarlıkta nöbet tuttuğu
belirtiliyor. Üyelerinin çoğu-
nun Türklerden oluşan Hür-
riyet ve Şeref Halk Partisi
(HŞHP) yayınladığı bildiri ile
mezarlara yapılan vandal sal-
dırıyı şiddetle kınadı.

Bulgaristan’ın kuzey doğusunda bulunan Dobriç (Hacıoğlu Pazarcığı) şehrinde
vandallar Türk mezarlığına saldırdı. Saldırı sırasında en az 30 mezarın tahrip edil-
diği bildirildi. Dobriç Belediyesi’nin mezarlık şirketi müdürü Rumena Marinova,

yetkililerin olay yerinde inceleme yaptığını ve vandalların arandığını aktardı

PRİZReN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’nın güneybatısındaki Prizren
şehrinde bulunan “Uluslararası
Maarif Okulları Kosova’da” 2018-

2019 eğitim-öğretim yılının açılışı dolayı-
sıyla etkinlik düzenlendi. Program
kapsamında Kosova ile Türkiye’nin milli
marşları okundu, okulun tanıtım videosu
izlendi, öğretmen kadrosu tanıtıldı. Ayrıca
öğrenciler Türkçe ve Arnavutça şarkılar ve

şiirler söyledi. Uluslararası Maarif Okulları
Prizren Müdürü Ali Sedat Aslan, burada
yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yı-
lını kutladı, geçen öğretim yılına 91 öğren-
ciyle başladıklarını hatırlattı. Maarif
ailesinin daha da büyüdüğünü ifade eden
Aslan, “Karşınızda 241 öğrenciyle bulunu-
yoruz. Geçen yıl birinci sınıftan 9. Sınıfa
kadar öğrenci almıştık, bu yıl liseye de baş-
lıyoruz. Velilerimizin büyük bir ilgisiyle
karşı karşıya kaldık.” dedi.

kosova uluslararası maarif
okulları ders başı yaptı

Birlikte milletvekilliği yaptığı-
mız, Star gazetesi köşe yazarı
Sayın Mehmet Metiner, geçen

gün katıldığı bir TV programında
şöyle dedi: “Yerel seçimlerin sadece
yerel seçimlerden ibaret olduğunu dü-
şünmüyorum. AK Parti'nin İstanbul,
Ankara ve Antalya gibi büyükşehirleri
kaybetmesi için her türlü oyun planı
devreye sokulacak ve devamında
erken genel seçim dillendirilmeye
başlanacak.” Ben de böyle düşünüp, ko-
nuştuğum için bazı yerlerde arkadaşlarla
fikir ayrılığına düşmüş, hatta eleştirilmiş-
tim.  Bu sözleri görünce,  hemen not
aldım ve bu makalemin girişinde kullan-
dım.

2019 Yerel 
seçimlerinin önemi

Elbette bütün seçimlerin bir önemi var.
Geçen yazımda da belirttiğim gibi 2019
yılı Mart ayında yapılması planlanan
yerel seçimlerin de ayrı bir önemi var.
Bana göre hayati önem taşıyor. Bakın
bugüne kadar iki seçim hariç sürekli
seçim kazanmış bir AK Parti var. Diğer
iki seçim ise bana göre kayıp değil ama
gerçekleri görebilmek için bir şefkat to-
kadı. Ders alınırsa çok daha büyük kaza-
nımları olan seçimlerdi belki de.
Teşbihte hata olmaz derler, bir tüccar dü-
şünün, yaptığı her yatırım için birikimle-
rini ortaya koyup yatırımlarının
sonucunu bekliyor. Bu şekilde yaptığı
bütün yatırımlardan kazançla çıkıyor.
Sonunda bütün birikimiyle yeni bir yatı-
rıma giriyor. Allah korusun çeşitli ne-
denlerden ötürü bu sefer başarılı
olamıyor ve bütün birikimlerini kaybedi-
yor. İşte Mart 2019 yerel seçimleri böyle
bir şey. Maazallah, geçmişteki kazandı-
ğınız bütün seçimleri size unutturacak
bir zarar verebilir. Çok ama çok dikkatli
olmak lazım.

muhalefet uzun 
süre seçim beklemeYi

sevmez

Bu seçimlerden sonra uzun süre planlı
bir seçim görünmüyor. Uzun süre seçim
yapılmayacak olması Ülke ekonomisi ve
istikrarı için gayet güzel bir ortam. İkti-
dar partileri için de uzun süre seçim ya-
pılmayacak olması gerçeği söylemek
gerekirse iyi bir ortamdır. Ancak nasıl
futbol, gol ile heyecanlı oluyorsa, siya-
sette seçimle renkli ve heyecanlı oluyor.
Hele hele muhalefet için uzun süre
seçim yapılmayacak olması hiç kabul
edilemez. Zira böylece normal şartlarda
iktidar partisine en yakın seçimlere kadar
dokunamaz. Bu yüzden muhalefet belli
aralıklarla seçim olmasını ister. Yerel
seçim sonuçlarıyla iktidar değişmez ama
genel seçim tarihleri değişebilir. Bunu
muhalefet çok iyi bildiği ve uzun süre
seçim olmayacağı için yerel seçimlere
ayrı bir can kurtarıcı seçimler gibi bakar.
Buradaki muhalefetten sadece mevcut
muhalefet partileri anlaşılmasın, Türki-
ye’yi ve onun başındaki hükümet parti-
sini durdurmak isteyen tüm iç ve dış
güçlerden bahsediyorum. Yani bu yerel
seçimler bütün hepsi için uzun bir tünel-
den önceki karayolundaki son çıkış gibi.
Bu yüzden de çok önemli.

2019 Yerel seçimleri
için öngörülen 

avantajlar

AK Parti açısından bu yerel seçimin za-
manı siyasi konjonktür olarak görünürde
avantajlı gibi. CHP içindeki bölünme,
İYİ Parti’nin CHP oylarını alabileceği,
özellikle yeniden aday yapılmayacak
olan CHP’li mevcut Belediye Başkanla-
rının İYİ Parti’den aday olmaları oyları
bölecektir, AK Parti’nin MHP ile koalis-
yon yapması, CHP Belediyelerinin ge-
nelde başarısız yönetilmeleri,
projelerinin olmaması ve hizmet verme-
meleri, AK Parti’yi siyasi açıdan güçlen-
diriyor. Ancak kesin emin olmamak
gerekiyor. AK Parti açısından konuşulan
tüm bu cümleler CHP’nin malumu.
Yani onlar da bu konuştuklarımızı çok
iyi biliyor tedbir alacaklardır diye düşü-
nüyorum. Diğer yandan ekonomik kon-
jonktür AK Parti için seçimlerde
dezavantaj gibi. Tabi AK Partili kurmay-
lar da buna çözüm üreteceklerdir.

Dezavantajlar

AK Parti açısından ekonomik durum de-
zavantaj olabilir. Üstelik seçim ekonomi-
lerinin de olumsuz ilave etkileri de var.
Bu bakımdan seçimlerin erkene alınması
aslında ekonomik açıdan çok daha iyi
olabilir. Bu sadece benim naçizane bir
düşüncem. Ya da seçimler öncesi piya-
saların mutlaka biraz canlandırılması ve
hareketlendirilmesi gerekiyor. Diğer
yandan son seçimlerde AK Parti oylarını
olumsuz etkileyen en önemli neden olan,
Feto taraftarlarının CHP’ye destek ver-
meleri. Küçük te olsa mağduriyet yaşa-
yan bir grup var ki bunların çoğu
oylarını AK Parti’ye vermeye meyilli ki-
şilerdi, küstürüldüler. AK Parti’de son
dönemdeki puan kayıplarının bir kısmı
bu yüzden. Sakın yanlış anlaşılmasın,
Fetocuları kazanalım falan demiyorum.
Mesela canlı iki örnek vereyim. Kardeşi
Feto okullarında öğretmenlik yaptı diye
ihraç ediliyor bir diğerinin baldızı 8 yıl

kadar önce Feto üniversitesinde yüksek
lisans yaptı diye memuriyete alınmıyor.
Bu şekilde vatandaşlar AK Partiye ve
devlete küstürülüyor. Şu anda kardeşi
Fetocu olup devlette iyi yerlerde olanlar
var. Buna kızmamak lazım. Kimse kar-
deşinin yaptığından sorumlu tutulamaz.
Ama kardeşi Fetocu diye siz ona ceza
vermeye kalkarsanız bırakın oy vermeyi
size düşman olur.   

anketler

Anketlerden bahsediliyor. Eğer doğru
kurumlar, doğru yerlerde, doğru soru-
larla anket yaparlarsa güzel. Ancak iste-
diğiniz sonuca göre anket yapıyorsanız
felaket. Bakın size bir örnek vereyim.
Geçen seçimlerin birinde bir ilçe için bir
aday belirlenmişti. Nedir diye sordum,
ankette en çok tanınan kişi olarak çık-
mış. Peki, bu yeterli mi? Mesela Türki-
ye’de bir anket yapsanız. Tanınırlıkta
Donald Trump ilk sıralarda çıkar. Ama
sormak lazım, kaç kişi o’na oy verir. Ni-
tekim yukarıda bahsi geçen kişi aday
oldu ve fark yedi. Şimdi burada anket
sonuçlarına kızmamak gerek. Anket mi
istiyorsunuz? Seçimlerden daha iyi anket
mi olur? Yakın zamanda bir seçim
olmuş ve sonuçları tek tek görebiliyorsu-
nuz. Sekiz ayda sihirbazlık yapamayaca-
ğınıza göre radikal çözümlerle sonuca
gitmek gerekir. Bir yerde araç yol almı-
yorsa üç çare vardır: Ya aracı, ya şoförü
ya da yolu değiştireceksin.

gizli müşteriler 
veYa raportörler

Daha önceki yazılarımda belirtmiştim.
Reisin mutlaka son seçimlerde kaybetti-
ğimiz yerlere gizli raportörler gönder-
mesi lazım. Bazı şirketler buna “Gizli
Müşteri” diyor. Kar etmeyen mağazalara
giden gizli müşteriler, ilginç tespitler ya-
pabiliyor. Gizli Raportörler, teşkilatı,
muhtelif adayları ve seçmen analizini in-
celeyecekler. Bu raportörler kimsenin
bilmediği ve Reisten başka kimseye ey-
vallahı olmayan kişiler olmalıdır. Onlar-
dan gelecek veriler, teşkilatlardan gelen
verilerle ve anket sonuçlarıyla karşılaştı-
rılmalıdır. Bilmiyorum bu yapılabilir mi?
Olursa mükemmel olur.

Doğru aDaY 
kriterleri

AK Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş, aday belirlemede beş temel
kriterlerinin olduğunu ve bunların: “ Eh-
liyet, liyakat, sadakat, adalet ve tevazu”
olduğunu söyledi. Kesinlikle doğru tes-
pitler. Ben de benzer kriterleri pek çok
kez yazdım ve söyledim. Numan beyin
sunduklarına naçizane üç ekleme yapa-
cağım: “Bereket, toparlayıcılık ve sami-
miyet” Bereket derken, AK Partiye ilave
oy getirecek, katma değer sunacak aday-
lar olmalı. Toparlayıcı derken AK
Parti’deki tüm küskünleri toparlayacak
biri olacak. Bu çok önemli zira AK Par-
ti’de ciddi küskünler var. Bunlar Reise
değil ama teşkilatlara küskünler. Son se-
çimde bunlardan bir kısmı ya oy kullan-
madı ya da MHP’ye gitti. Son olarak
Samimiyet, yani gerçekten göründüğü
gibi olacak, olduğu gibi görünecek. Te-
vazu rolü yapmayacak, tiyatro yapmaya-
cak. Parti büyüklerine tevazulu ama
vatandaşın karşısında gerçek yüzünü
gösterip kibirli olmayacak. Zira bu şe-
kilde ikiyüzlü olanlar da var maalesef.
Bu arada seçim bölgesinin demografik
yapısına göre adayın belirlenmesi de
önemli. Diğer taraftan adayların isimle-
rini Reise verenlerin de yukarıdaki bu
kriterleri harfiyen uygulaması çok
önemli. Reis herkesi tek tek tanıyamaya-
bilir. Bu yüzden kefil olanların üstünde
büyük bir vebal vardır. Bu seçimlerin
önemli olduğunu ve bugüne kadar olu-
şan bütün birikimlerin bir anda yok ede-
bilme olasılığının olduğunu söylüyoruz.
Türkiye’nin, İslam âleminin, Reisin
zarar görebileceği yanlışlıklar asla kabul
edilemez.  Böyle bir hata bilerek ya da
bilmeyerek yapılsın affedilemez.

siz Doğru olanı Yapın
ve inanın

Hiçbir şey kesin değildir. Allah’ın dediği
olur. Bu yüzden ne İstanbul, Ankara
veya Antalya’nın kazanılması kesindir
ne de İzmir veya Edirne’nin kaybedil-
mesi kesin değildir. Her şey inanmakla
başlar. Gerçekten inanmakla. Lütfen
özellikle İzmir’i böyle düşünün. İzmir
benim güzel şehrim. İzmir, CHP’nin bu
yönetimini hak etmiyor. Lütfen CHP’ye
oy verdiği için İzmirliye kızmayın. Hep
beraber özeleştiri yapalım ve kendimize
kızalım. Nerede hata yapıyoruz? Doğru
adaylar ve doğru stratejilerle İzmir’de
çok güzel şeyler bekliyorum inşallah. Siz
doğruları yapın (Doğru aday ve doğru
strateji) ve İNANIN.  Allah inanlarla be-
raberdir. Olacak inşallah.

Rifat SAİT

YANLış YeReL,
eRKeN GeNeL
rifatsait@balkangunlugu.com

24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı

İZMİR MEKTUBU

Burgaz’da şehit edilen
Türk diplomatın anıtı açıldı
BURGAZ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’ın Karadeniz sahilin-
deki Burgaz şehrinde 1982’de
ASALA terör örgütünün şehit et-

tiği Türk diplomat Bora Sülekan’ın
Türkiye’nin Burgaz Başkonsoloslu-
ğunda kurulan anıtı törenle açıldı.
www.timebalkan.com’a göre; İdari
Ateşe olarak konsoloslukta görev yap-
mış olan Sülekan’ın anısına saygı du-
ruşu ile başlayan tören, Türkiye ve
Bulgaristan’ın ulusal marşları ile sürdü.
Anıtın açılışını yapan Dışişleri Bakan
Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakçı,
ASALA gibi birçok terör örgütünün
hedef aldığı 40’ı aşkın Türk diplomatın
çeşitli suikastlarda yaşamlarını yitirdik-
lerini, Sülekan’ın katillerinin de maale-
sef hala yakalanmadıklarını anımsattı. 

Bulgarİstan’da
türk mezarlığına
çİrkİn saldırı

Üsküp’te ‘Bağımsızlık Günü’ kutlamaları
ÜSKÜP -BALKAN GÜNLÜĞÜ

Makedonya’nın başkenti Üs-
küp’te Bağımsızlık Günü
törenle kutlandı. Başba-

kanlığın bahçesindeki törene Başba-
kan Zoran Zaev, üst düzey
yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
www.timebalkan.com’a göre: Baş-
bakan Zaev, 30 Eylül’deki referan-
dumun vatandaşların kendi
geleceklerinin mimarları olmaları
için tarihi fırsat olduğunu belirte-
rek, “İkinci bağımsızlığımız için
karar verelim.” dedi. Bağımsızlık-
tan bugüne kadar geçen 27 yılda
Makedonya’nın etnik ve siyasi ça-
tışmaların ortasında kaldığını, dola-
yısıyla ekonomisinin yeterince

gelişemediğini ve vatandaşların
yoksullaştığını savunan Zaev, ülke
vatandaşlarının hayalini kurduğu
ilerlemenin sağlanamadığını söy-
ledi. Vatandaşlara cesur olmaları ve
geleceğe bakmalarının zamanının
geldiğini ifade eden Zaev, gençlere
referanduma katılmaları ve kader-
lerini ellerine alma çağrısında bu-
lundu. Genç neslin ülkeyi daha
iyiye götürme ayrıcalığına sahip ol-
duğuna dikkati çeken Zaev, “Bu
akşam kardeşlik ve dostluk anlayışı
gösteren Makedon hemşehrilerine
gösterdikleri güçlü destekten dolayı
Arnavut, Türk, Ulah, Sırp, Roman,
Boşnak ve tüm diğer etnik yapıdaki
vatandaşlara teşekkürlerimi ifade
etmek istiyorum.” diye konuştu.
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PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Başbakanı Ramush Haradi-
naj, sınırlarla oynanmasını tehlikeli
bir deney olarak değerlendirdi.

www.timebalkan.com’a göre; Bakanlar
Kurulu toplantısı ardından kameralar
karşısına çıkan Başbakan Ramush Hara-
dinaj, Preşova Vadisi yetkililerinin, böl-
gede Arnavutların çoğunlukta
bulunduğu şehirlerin Kosova toprakla-
rına katılmasına yönelik Meclisten karar
çıkarılması yönündeki açıklamarını de-
ğerlendirdi. Başbakan, “sınır konusu açıl-
dığında ne zaman kapanacağı belli
olmaz” diyerek, bu durumun trajediye
dönüşebileceği konusunda uyarıda bu-
lundu. Sınırlarla oynamayı tehlikeli bir
deney olarak niteleyen Başbakan Haradi-
naj, görevinin Anayasa esasınca çalışma-
lar yapmak olduğunu ve bunun sınırlar
ile toprak bütünlüğünü korumayı da
kapsadığını ifade etti. Ancak Başbakan,
Proşova Vadisi’nde yaşayan Arnavut hal-
kının çıkarlarının korunmasına yönelik
çalışmaların süreceğini ifade etti.

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, 30 Eylül’de Makedonya’da
düzenlenecek isim referandu-

munda ülkede yaşayan Arnavutlara
“evet oyu” kullanın çağrısı yaptı. www.ti-
mebalkan.com’a göre; Cumhurbaşkanı
Thaçi, Makedonya’daki Arnavutlara ül-
kelerinin Avrupa-Atlantik geleceğine 30
Eylül ‘de “evet” deme çağrısında buluna-
rak, statükonun hiçbir ülke için yararlı ol-
madığını belirtti.

Başbakan 
Haradinaj’dan
‘Sınır’ uyarısı

Kosova Cumhurbaşkanı’ndan 
Makedonya Arnavutlarına 
referandum çağrısı

PRİZREN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’daki NATO Barış Gücü
(KFOR) bünyesinde görev yapan
Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ta-

rafından onarım ve donanımı gerçekleş-
tirilen ülkenin güneybatısındaki Prizren
şehrindeki Haziz Tola İlköğretim
Okulu’nun dokuz sınıfı törenle hizmete
açıldı. www.timebalkan.com’a göre;
Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu
Eylem Altunya, Türk Temsil Heyet Baş-
kanlığının Türkiye’yi çok onurlandıran
proje gerçekleştirdiğini söyledi. Altunya,
“2018-2019 eğitim öğretim yılında Türk
Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından ger-
çekleştirilen projenin bu okuldaki öğren-
cilerin daha iyi bir eğitim almasına çok
önemli katkılarda bulunacağına inanıyo-
rum.” diye konuştu. Prizren Belediyesi

Eğitim Müdürü Skender Susuri ise Türk
devletinin büyük bağışı sayesinde oku-
lun modern görünüm kazandığını ak-
tardı. Bu projenin Türkiye’nin bölgedeki
yatırımlarından sadece biri olduğunu
dile getiren Susuri, “Türk devleti, Koso-
va’nın kurtuluşundan bu yana özellikle
Prizren’e büyük yatırımlar yaptı. Biz bu
yatırımlardan dolayı memnun ve müte-
şekkiriz. Bunların devam etmesini bekli-
yoruz.” şeklinde konuştu. Türk Temsil
Heyet Başkanlığı Sivil Asker İşbirliği
projelerinden olan çalışmalar kapsa-
mında okuldaki 9 sınıfın cephe ve tavan
boyası, sınıfların zeminin PVC ile kap-
lanması ve yenilenmesi, armatür ve ka-
pılarının değiştirilmesi, 135 okul sırası
ile donatılması, genel bakım onarımı,
perde alımı, öğretmen koltuğu ve masası
alımı gerçekleştirildi.

AP’DEN KOSOVA’YA
vize serbestisi onayı
STRAZBURG
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Parlamentosu
(AP), Kosova vatandaş-
larının Avrupa Birliği

(AB) ülkelerine vizesiz seyahat
edebilmeleri ile ilgili karara
onay verdi. AB kurallarına
göre, vizesiz seyahat imkanın-
dan faydalanabilecek Kosova
vatandaşlarının biyometrik
pasaport sahibi olmaları gere-
kiyor. Kosova, AB ülkelerine
vizesiz seyahat hakkı bulun-
mayan son Balkan ülkesiydi.
2012’de başlayan müzakere-
lerde Kosova yönetiminden 95
kriteri yerine getirmesi isten-
miş, AB Komisyonu geçen ay

tüm kriterlerin yerine getiril-
diği yargısına vararak vize ser-
bestisi için AP ve AB Konseyi
onay prosedürlerinin başlan-
masına yeşil ışık yakmıştı.
www.timebalkan.com’un Ana-
dolu Ajansına dayanarak ver-
diği habere göre: AB,
Makedonya, Karadağ ve Sır-
bistan’a 2009’da, Bosna-Her-
sek ve Arnavutluk
vatandaşlarına ise 2010’da 90
gün boyunca vizesiz seyahat
hakkı tanımıştı. 90 günlük vize
serbestisi ile bu ülkelerin va-
tandaşları, ticari, turistik veya
ailevi nedenlerle İngiltere ve
İrlanda hariç AB ülkelerine bi-
yometrik pasaport ile vizesiz
girebiliyor.

Avrupa Parlamentosu, Kosova vatandaşlarının AB ülkelerinde vizesiz seyahat etmelerini öngören
kararı onayladı. Strazburg’da devam eden AP Genel Kurulu, Sivil Özgürlükler Komitesi tarafından
Eylül 2016’da kabul edilen ve eksikliklerin tamamlanması amacıyla onayı ertelenen tasarıyı oyladı

Türk askerinden Kosova’da eğitime destek
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Ahmet GÖKSAN

YOLUN 
ÇÖZÜMÜ

“20 Temmuz, Kıbrıs Türk’ünün tam 96 yıl
devam eden mücadelesini taçlandıran
kahraman Mehmetçiğin süngüsünün par-
ladığı bir gündür. Her millet tarihi ile
övünür. Tarih sayfaları arasına kaydetti-
rebildiği menkıbeler nesillere rehber olur.
Babalarının dedelerinin gösterdiği kahra-
manlıklar genç dimağlara meşale gibi
yanar ve geleceğe ışık tutar”. 1977

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Bizler hem Türkiye’de hem de
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nde yapılacak seçimlere odak-

lanmışken mendil büyüklüğündeki ülkede
ve AB’nde bizi fazlası ile ilgilendirmesi
gereken kararları almış bulunuyorlar. Tür-
kiye AB’nden bazı adımları atmasını yeni
bir sayfa açılmasını isterken karşı taraf bu
isteklere kendilerince oluşturdukları ge-
rekçelerle ne yazık ki olumlu yanıt vere-
miyor. Çağın gerisinde kalması gereken
Gümrük Birliği Anlaşmasını bile şimdilik
güncellemeden vazgeçerek ertelediler.
Kendi aralarındaki göçmen krizini aşacak
formülü de tam olarak çözemediler. Buna
karşın Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar
konusunda gösterdiği özverili yaklaşım
sonrasında söz verdikleri ve ödemeleri ge-
reken parayı ödemeyi şimdilik kabul
etmek durumunda kaldılar. Bu parayı öde-
meye karar verirlerken sanki Türkiye’ye
bağ bağışlıyor havasında idiler. Kıbrıs’ta
ise ilan edilen Münhasır Ekonomik Böl-
ge’nin genişletilmesi isteniyor. Bu istek
Fransız TOTAL Şirketi tarafından gün-
deme taşınıyor. Alithia ve diğer Rum ga-
zetelerinde yer alan habere göre ise adı
geçen şirketin Orta Doğu ve Güney Af-
rika Bölge sorunlusu affedersiniz sorum-
lusu Bay Stephan Michel bu isteğini Bay
Nikos Anastasiyadis’e sunuyordu. Aynı
şekilde İtalyan ENI şirketi ile de görüşme-
lerinin devam ettiğini TOTAL’in 6. ve 11.
parsellerin yanı sıra 8. ve Türkiye’nin geç-
tiğimiz aylarda ENI şirketinin sondajını
engellediği 3. parselde de ortak çalışmak
istediklerini duyuruyor. Adı geçen gazete-
nin haberine göre ise bu yönlü bir işbirli-
ğinin gerçekleşmesi durumunda bölgedeki
siyasi dengelerin de değişeceğine vurgu
yapılıyor. Bu açıklamayı Türkiye’ye karşı
bir meydan okumak olarak almak mı ge-
rekiyor?

POLİTİS GAZETESİ

Politis gazetesi ise yaşananları değerlendi-
rirken “TOTAL Tüm MEB’i İstiyor.
TOTAL Boştaki Parselleri de İstiyor” baş-
lıkları ile duyururken Haravgi gazetesi de
benzer şekilde duyuru yaparken “ENI’nin
8. parseldeki ortaklık başvurusunun henüz
onaylanmadığını duyuruyordu. Bu geliş-
meler sıcak yaz günlerinin daha da sıcak
geçeceğinin de habercisi oluyor. Buna
karşın Cumhurbaşkanı Mustafa Akın-
cı’nın karşı tarafa önerdiği doğalgaz araş-
tırmalarının ertelenmesi ve konunun ele
alınacağı ortak bir komitenin kurulması
çağrısının dikkate alınması gerekiyor.
Amerika ile AB kendi aralarında tepiş-
meye devam ederlerken bölgemizde kay-
nayan kazanın altına da odun atılmaya
devam ediliyor. İran ve Suriye, Filistin ve
İsrail ilişkileri konularında olumsuz geliş-
melerin yaşanması sürpriz olmayacaktır.
İngiltere Kraliyet ailesinin 2 numaralı ki-
şisi olan Prens Harry geçtiğimiz günlerde
bölgede idi. Uluslararası yasalara göre
işgal toprağı sayılan Batı Şeria’nın yarı-
sında İngiliz Mandası olacak bir yapının
kurulmasından söz ediyordu. Bu konu
önümüzdeki dönemde mandacılığın yeni-
den bölgeye gelmesi demek olacağı için
yeniden başa dönülmüş olunacaktır. Adı
geçen toprakların 20. yüzyılın ortalarına
dek İngiliz Mandası altında olduğunun da
unutulmaması gerekiyor. Bölgede kurula-
cak şeytan üçgenine karşın İsrail’in bölge-
den elde edeceği doğalgazı Türkiye
üzerinden kurulacak olan enerji korido-
runu kullanarak Avrupa’ya ulaştırılması
isteğinden vazgeçtiğini de açıklıyordu. Bir
süre önce uzlaştıkları gibi Güney Kıbrıs,
Yunanistan ve İtalya üzerinden gönderil-
mesini öneriyor. İngiltere’nin ada’da gö-
reve başlayan yeni Yüksek Komiseri Bay
Stephan Lillie, Kıbrıs konusunda adil de-
mokratik ve kalıcı bir çözümü destekle-
meye devam edeceklerini söylüyordu.
Buna koşut birleşik bir Kıbrıs’ın daha
büyük şeyler başarabileceğini de savunu-
yor. Bugüne değin sürekli olarak aynı
söylemlerle çözümün üretilemediğini Bay
Lillie’e anımsatmak istiyoruz. Çözüm yo-
lunun da sürekli olarak Kıbrıs Türk’lerini
ödün vermeye zorlamaktan vazgeçilmesi
gerektiğinin Bay Lillie’ye söylenmesi ge-
rekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “FETÖ terör örgütü sadece Tür-
kiye’nin değil, Makedonya dahil olmak üzere coğrafyamızdaki tüm

devletlerin güvenlik ve bütünlüğünü tehdit eden bir örgüttür.” dedi
ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, “FETÖ terör ör-
gütü sadece Türkiye’nin

değil, Makedonya dahil olmak
üzere coğrafyamızdaki tüm devlet-
lerin güvenlik ve bütünlüğünü teh-
dit eden bir örgüttür.” ifadelerini
kullandı. Oktay, Sheraton Otel’de
düzenlenen Makedonya Milli Günü
Resepsiyonu‘na katıldı. Oktay, re-
sepsiyona gelişinde Makedonya’nın
Ankara Büyükelçisi Zvonko Mu-
cunski tarafından karşılandı. Fuat
Oktay, Makedonya ve Türkiye iliş-
kilerinin iki ülke arasındaki tarihi,
kültürel bağlar ve yakın akrabalık
sebebiyle özel bir yere sahip oldu-
ğunu belirtti.
www.timebalkan.com’a göre; Make-
donya ile bölgesel ve uluslararası
platformlardaki mükemmel seviye-
deki ilişkilerin önümüzdeki dö-
nemde de artarak süreceğine
inancının tam olduğunu vurgulayan
Oktay, Türkiye’nin Makedonya’yı
tanıyan ilk devlet olduğunu anım-
sattı. Oktay, TİKA ve Yunus Emre
Kültür Merkezi aracılığıyla ortak ta-
rihi mirasın yanı sıra Makedon-
ya’nın zengin kültürel mirasını
ortaya koyan tarihi eserlerin korun-
masına ve restorasyonuna destek
verildiğini dile getirdi. Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Oktay, TİKA’nın sa-
dece bununla kalmayıp, sağlık,

medya, eğitim, altyapı, meslek edin-
dirme, üretim ve ulaştırma gibi çok
sayıda projeyle dost ve kardeş Ma-
kedonya’nın kalkınmasına katkı
sağladığını ifade etti. 

FETÖ İLE MÜCADELE

Bugüne kadar TİKA tarafından ta-
mamlanan 650 projeyle Make-
donya’ya yaklaşık 116 milyon dolar
kalkınma yardımı sağlandığını dile
getiren Oktay, Mother Therasa Tıp
Fakültesi’nin Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdo-
ğan’ın girişimleriyle TİKA tarafın-

dan tamamlanmak üzere olduğunu
söyledi. Balkanların güvenliğinin
Türkiye’nin her zaman için öncelik
verdiği konuların başında geldiğini
vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:
“Ülkelerimiz arasındaki verimli di-
yalog, bölgemizde güvenliğin tesisi
doğrultusunda büyük önem arz et-
mektedir. Terörle mücadele, 21. yüz-
yılın getirdiği sınamalar
çerçevesinde ancak devlet ve ku-
rumların uluslararası iş birliğiyle
başarılı olabilecek bir çaba halini al-
mıştır. Bu bağlamda, 15 Temmuz’da
demokrasimizi ve anayasal düzeni-
mizi hedef alan ve çok sayıda

masum vatandaşımızın hayatına
mal olan kanlı darbe girişimi sonra-
sında ülkemizin FETÖ terör örgü-
tünü ortadan kaldırmaya yönelik
çalışmalarına Makedonya’nın ver-
diği değerli desteğin önümüzdeki
dönemde artarak devam edeceğine
inanıyoruz. FETÖ terör örgütü sa-
dece Türkiye’nin değil, Makedonya
dahil olmak üzere coğrafyamızdaki
tüm devletlerin güvenlik ve bütün-
lüğünü tehdit eden bir örgüttür. Bu
hain yapı ile mücadelede yapacağı-
mız iş birliği bölgemizin barış ve is-
tikrarının korunmasına önemli
faydalar sağlayacaktır.”

STRAZBURG- BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çip-
ras, ülkesinin artık Avrupa Birliği
(AB) için bir sorun olmaktan çıka-

rak çözümlerin kaynağı haline geldiğini
belirterek, Avrupa’da artan aşırı sağ ha-
reketlerin birliği tehdit eder duruma gel-
diği uyarısında bulundu.Tsipras,
Strazburg’da devam eden Avrupa Parla-
mentosu (AP) Genel Kurulu’nda “Avru-
pa’nın Geleceği” oturumuna katılarak
milletvekillerine hitap etti. En son AP
Genel Kurulu’na hitap ettiği 2015’te ül-
kesinin büyük bir krizin eşiğinde ve zor
durumda olduğunu hatırlatan Tsipras,
2010’da başlayan kemer sıkma politika-
larının geride kaldığını kaydederek,
“Artık geleceğe daha olumlu bakabiliriz.
Yunanistan AB için bir sorundu fakat
şimdi çözüm kaynağı haline geldi.” diye

konuştu. Yunanistan’ın 2010’dan 2014’e
kadar ulusal zenginliğinin üçte birini
kaybettiğini vurgulayan Tsipras, sözle-
rini şöyle sürdürdü:
“Çok az umut vardı ama üç yıl sonra biz
yeni bir ülke olarak geri döndük. Bu
tüm Avrupa’nın başarısıdır. Ülkeler ara-
sındaki dayanışma ve iş birliğinin sonu-
cudur. Sosyal dokuyu koparmadan
krizden çıkış sağlanabileceğini göster-
dik. Üç yıl önce buna kimse inanmı-
yordu. Radikal reformlara imza attık.
Ekonomik egemenliğimizi ve Avrupa
sahnesindeki yerimizi yeniden aldık.
400 bin istihdam yarattık. Aynı zamanda
beyin göçünün önüne geçmeye çalışıyo-
ruz.” Yunanistan’ın üç ayrı kurtarma pa-
keti programına mecbur edildiğini
hatırlatan Tsipras ayrıca, bunun sorum-
lusunun Yunan hükümetleri kadar AB
yönetimi de olduğunu söyledi.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi Karadağ
başkenti Podgoritsa’da

Karadağ meslektaşı Milo Dju-
kanoviç ile bir araya gelerek
kendisiyle bölgesel gelişmeleri
ele aldı.
www.timebalkan.com’a göre:
görüşmeyle ilgili her iki başkan
sosyal medya üzerinden ka-
muoyunu bilgilendirirken
Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi’nin sosyal medyadaki
paylaşımı şöyle: “Karadağ Baş-
kanı Milo Djukanoviç ile Pod-
goriça’da bugün bir görüşme
gerçekleştirmekten memnuni-
yet duydum. Görüşmede Ko-

sova ile Karadağ arasında ikili
ilişkileri ve tüm kurumsal ile
toplumsal alanlarda ikili ilişki-
lerin güçlendirilmesini ele ala-
rak karşılıklı görüştük.
Bölgesel gelişmeleri ve barış ile
istikrarın güçlendirilmesi yanı-
sıra bir bütün olarak bölgenin
Avro-Atlantik istikbalini de is-
tişare ettik. Başkan Djukano-
viç’in Avrupa Birliği’nin
kolaylaştırılmasındaki müza-

kereler aracılığıyla ve barışçıl
yolla her iki taraf için kabul
edici bir çözümün bulunması
ile devletlerarası ilişkilerin nor-
malleştirilmesi için Kosova ile
Sırbistan devletinin çabalarını
desteklemesi cesaret vericidir.
Kosova ile Sırbistan arasındaki
devletlerarası bir anlaşma, Bal-
kanlar’da barış ile istikrar yanı-
sıra ortak Avrupa perspektifi
için de ek bir katkı olacaktır.”

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan‘ın başkenti Atina‘da sendika-
ların çağrısıyla bir araya gelen gösterici-
ler, meclis binasının da bulunduğu

Sintagma Meydanı‘na yürüdü. www.timebal-
kan.com’a göre: göstericiler, “Kemer sıkmaya,
kesintilere hayır! Maaşlara zam” sloganları
atarken, toplu iş sözleşmeleri ve asgari ücrette
artış talebinde bulundu. Kurtarma paketi
programının 20 Ağustos’ta resmi olarak sona
ermesiyle programdan çıkan son ülke olan Yu-
nanistan’da, yüksek vergiler, kesintiye uğra-
yan maaşlar ve yüksek işsizlik nedeniyle
ekonomik zorluklar yaşanmaya devam edi-
yor. Yunanistan hükümeti, gelecek yıldan iti-
baren vergi indirimleri ve asgari ücret artışı
vaatlerinde bulunduğu kurtarma paketi son-
rası için ekonomik paket açıklamıştı.

FETÖ Makedonya dahil
TüM Balkanların 

güvenliğini tehdit ediyor

Tsipras’tan AB’ye “Aşırı Sağ” uyarısı

Atina’da ‘kemer
sıkma’ karşıtı gösteri

Karadağ’dan Kosova-Sırbistan
diyaloğuna destek
Karadağ’dan Kosova-Sırbistan
diyaloğuna destek
Karadağ’dan Kosova-Sırbistan
diyaloğuna destek
Karadağ’dan Kosova-Sırbistan
diyaloğuna destek
Karadağ’dan Kosova-Sırbistan
diyaloğuna destek
Karadağ’dan Kosova-Sırbistan
diyaloğuna destek
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FULYA OMAÇ - MİDİLLİ

Tarihi Kovaçi Mezar-
lığı, 15. yüzyılda
Osmanlı himayesin-

deki Saraybosna’nın en
eski mezarlığı olarak bili-
niyor. 1992-1995 yılları
arasında gerçekleşen
Bosna Savaşı sırasında,
hayatını kaybeden Bos-
nalı şehitler de bu mezar-
lığa defnedilmişti. Aliya
İzzetbegoviç'in, "Vasiye-
timdir, beni şehitlerimin
yanına gömün. Benim
yerim, onların yanıdır.
Beni ayrı bir yere defnet-
meyin, zira benim ziyare-
time gelenler onlardan da
dualarını esirgemesin,
mahzun kalmasınlar"
sözü üzerine, naaşı bu-
raya defnedilmişti. TİKA,
Saraybosna Müzesi,
Bosna Hersek Arkeolog-
lar Topluluğu Derneği ve
Saraybosna Kantonu Kül-
türel Tarihi ve Doğal Mi-
rası Koruma Kurumu
işbirliğinde tarihi Kovaçi
Mezarlığı’ndaki Osmanlı
şehitlerine ait bölümde
çalışmalar başladı. Ön ça-
lışmalar neticesinde me-
zarlıkta toplam 699 mezar
taşı tespit edildi.  

60 GÜN SÜRECEK

Arkeolojik çalışmalar
yapmak üzere görevlen-
dirilen teknik bir ekip ta-
rafından, 9 parçadan
oluşan mezarlık bütünlü-
ğünde 60 gün sürecek
geniş bir koruyucu arkeo-
lojik kazı çalışması başla-
tıldı. Saraybosna Müzesi
yetkilisi ve Arkeologlar
Topluluğu Derneği Baş-
kanı Arkeolog Adnan
Muftareviç yaptığı açıkla-
mada, “TİKA bize her
zaman çok yardımcı olu-
yor ve destekliyor. Öyle
ki, Osmanlı Arkeolojisi
hususunda da bize ol-
dukça destek sağladı.
TİKA, sadece Saray-
bosna’da değil, tüm
Bosna Hersek’te Osmanlı
eserlerini yeniden canlan-
dırıyor. Bu kapsamda,
Kovaçi Mezarlığı’nda da
arkeolojik kazılar başladı.
Toprak altındaki mezar
taşları çıkarılıp restore
ediliyor. Kovaçi bizim
için çok önemli, Bos-
na’nın tarihi orada yatı-
yor” ifadelerini kullandı.  

1515 TARİHLİ 
KAYITLAR

Arkeolojik çalışmalarda
uzman olan ve Gazios-
manpaşa Üniversitesi Kü-
tüphane ve
Dokümantasyon Dairesi
Başkanı Arkeolog ve
Sanat Tarihçisi Ekrem
Anaç ise “Osmanlı arşiv-
lerinde 1515 tarihli kayıt-
lardan Kovaçi Semtinde
bugünkü Mevleviha-
ne’nin etrafında bir me-
zarlık bulunduğu
anlaşılmaktadır.  Boşnak
araştırmacı Mehmet Mü-
jezinoviç 1975 yılında
Bosna Hersek İslami
Mezar Taşları isimli kita-
bında Kovaçi Mezarlığı
için Saraybosna’nın en
eski mezarlığı olduğunu,
fetih ile birlikte bu alana
defin yapıldığını ve
bunun 19. yüzyılın ortala-

rına kadar sürdüğünü
ifade ediyor. Mezarlığın
neredeyse Başçarşıya
kadar uzandığını, daha
önceleri 400 civarında
mezar taşı varken çalış-
mayı yaptığı yıllarda 200
civarında mezar taşının
kaldığını belirtiyor. Bu
kapsamda literatür çalış-
ması yapılmış ve Bosna
Hersek Federasyonu nez-
dinde resmi girişimler ya-
pılmıştır. Uzun kullanım
süresi içerisinde toprak
altında kalan mezar taşla-
rının durumlarını anla-
mak ve yapılacak
düzenleme ve konservas-
yona esas olmak üzere
kazı çalışması başlatılmış-
tır” şeklinde konuştu. 

ERDOĞAN’IN 
TALİMATI

Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın
20 Mayıs tarihinde Bosna
Hersek'in başkenti Saray-
bosna’ya yaptığı ziya-
rette, Bosna Hersek Üçlü
Devlet Başkanlığı Kon-
seyi Başkanı Sayın Bakir
İzetbegoviç ile görüşmüş;
daha sonra Tarihi Kovaçi
Osmanlı mezarlığı içeri-
sinde olan Aliya İzzetbe-
goviç'in kabrini ziyaret
etmişti. Ziyareti sırasında
yanda bulunan tarihi me-
zarlığı düzenleyelim tali-
matıyla TİKA ilk
çalışmalarına başlamıştı.
önemli bir ispattır” dedi.

Halit HABİPOĞLU

SAHTE GERÇEKLİK 
YARATMA PEŞİNDEKİ

YUNANİSTAN

Ülkemizi yönetenler uzun yıllardır
devam eden müftülük çıkmazını çöz-
mek için nihayet adım attı. Yunanis-

tan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas
Gavroğlu, “Azınlık geçmişte çılgınca politi-
kalar, baskılar ve kabul edilemez yasalara
maruz kaldı. Bu nedenle devlete güvenmi-
yor” diyerek Batı Trakya Türk toplumuna
saygılı bir politika çerçevesinde adım adım
müftülük meselesini çözme niyetlerini açık-
lamıştı. Ülkemizin Başbakanı Aleksis Tsip-
ras da “Yunan devletinin tanıdığı dini
liderlerin azınlık tarafından sorgulanmadığı
bir noktaya ulaşalım istiyoruz” diyerek biz-
leri umutlandırmıştı. Ancak, yıllardır söyle-
diğim gibi ülkemiz müftülük konusunda
senaryoyu yıllar önce hazırladı, “240 İmam
Yasası” ile “action!” diyerek senaryosunun
çekimlerine başladı.  Önce ülkemiz, 240
İmam Yasası ile din dersi öğretmeni adı al-
tında devlet okullarında okuyan çocukları-
mıza Yunanca dilinde İslam’ı öğretmek
üzere pek çoğu gerekli yeterliliklere sahip
olmayan isimleri atadı.  Sonra bu isimlere
“İslam’ın Kutsal Öğreticileri Derneği”
adında bir dernek kurdurdu, bu derneğin çe-
şitli etkinlikler düzenlemesini sağlayarak bu
alanda yaratmaya çalıştığı sahte imajı güç-
lendirmeye çalıştı. Ülkemiz senaryosuna
uygun olarak Şubat ayında Gümülcine’de
“Trakya’da Müftülükler ve Şeriat” başlıklı
panel gerçekleştirdi. İslam’ın Kutsal Öğreti-
cileri Derneği’nin düzenlediği etkinliğe
devlet tarafından tayin edilmiş müftüler ile
Eğitim Bakanlığı Din İşleri Genel Sekreteri
de katıldı. Böylece ülkemiz müftü sorununu
Batı Trakya Türk toplumu temsilcileriyle
birlikte tartıştığı görüntüsü yaratmaya çalıştı.
Dahası ülkemiz, kendi eliyle atadığı tayinli
müftülerden kurtulmak için yaş haddini ge-
rekçe gösterdi. Hükümet, Ağustos’ta meclise
getirdiği yasa ile İskeçe ve Gümülcine’de ta-
yinli müftüleri yaş haddinden zorunlu olarak
emekliliğe sevk etti. 

TAYİNLİ MÜFTÜLER

Böylece tayinli müftülerden kurtulan hükü-
met, senaryosuna uygun olarak müftü soru-
nuna kendi istediği şekilde çözüm bulmak
için İskeçe’de ve Gümülcine’de müftü naib-
leri atadı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
taslağı ile tayinli müftünün evlenme, bo-
şanma ve aile hukukuyla ilgili usül, kanunlar
ve müftünün alacağı kararlarla ilgili ayrıntı-
lar düzenlendi.  Yetmedi, “Müftünün Yetki-
leri Bürosu” adı altında kurulacak daireler
ile müftülüklerin işleyişi tamamıyla devletin
kontrolüne alındı. Ancak bu kez hükümet,
Batı Trakya Türk toplumuna danışılmadığı
yönündeki şikayetleri ortadan kaldırmak için
7 Eylül’e dek internet üzerinden öneri ve yo-
rumların sunulabileceği istişare süreci ya-
rattı. 
Yani ülkemiz, çıplak gerçeklik yerine kendi
gerçeğini yaratmaya devam etti! 
Peki gerçekte Batı Trakya Türk toplumu ne
düşünüyor?

Batı Trakya Türk toplumuna mensup hukuk-
çularımız, milletvekillerimiz, sivil toplum
kuruluşlarımızın temsilcileri açıklama yayın-
layarak hep bir ağızdan bu kararname tasarı-
sının kabul edilemeyeceğini söylüyorlar.
Zira bu kararname ile müftülüklerin özerk-
liği tamamıyla ortadan kaldırılıyor, müftü-
lükler devlet dairelerine dönüştürülüyor! Bu
kararnamenin kabul edilemeyeceğini yal-
nızca biz söylemedik! Bir hukukçu da söy-
ledi! Hem de Yunanlı bir hukukçu! 
Trakya Dimokritos Üniversitesi’nde Hukuk
Fakültesi’nde görev yapan Yrd. Doç. Yannis
Ktistakis, Yunanistan’da Batı Trakya Türk
toplumu dışında devletin dolaylı ya da direkt
olarak yönetimini seçtiği başka bir dini ce-
maat daha bulunmadığını söyledi!  Ktista-
kis’in dediği gibi Yunanistan’da Ortodoks
Rum, Ortodoks Ermeni, Katolik, Protestan,
Yahudiler ve Yehova Şahitleri dahil olmak
üzere hiçbir dini cemaatin içişlerine karışıl-
mıyor, dini içişlerinin özerkliği prensibi ile
hareket ediliyor. Ancak konu Müslüman
Batı Trakya Türk toplumu olunca hükümet,
müftülükler kendisine ait devlet daireleriy-
miş gibi davranıyor!
Bu durum düpedüz, apaçık din ve inanç öz-
gürlüğüne aykırıdır!  Batı Trakya Türk top-
lumunun din özgürlüğüne yapılan bu
müdahale Yunan Anayasası’nın 13. Madde-
sinin ihlali demektir. Bu durum aynı za-
manda BM İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi ile BM Medeni ve Siyasi Hak-
lar Sözleşmesi ve BM Dine ve İnanca Dayalı
Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın
Kaldırılmasına İlişkin Bildiri,  Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi, AGİT Helsinki Nihai
Senedi ile AB Temel Haklar Şartı dahil ulus-
lararası insan hakları antlaşmaları ve belge-
lerine de aykırıdır! Tüm gerçekler böylesine
ortadayken ülkemiz sahte bir gerçeklik ya-
ratmaya çalışmakta ısrar ediyor!  Ne var ki
güneş balçıkla sıvanmaz! Ülkemizin yöneti-
cileri eğer gerçekten Batı Trakya Türk toplu-
muna saygılı bir biçimde müftülük
meselesini çözmek istiyorsa yapacağı tek bir
şey var!  O da bizimle aynı masaya oturmak!
Önce samimiyet, sonra karşılıklı anlayış ve
diyalog çerçevesinde Batı Trakya Türk top-
lumunun istek ve çıkarlarını gözeterek bir-
likte çözüm aramak hedef olmalı!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna
Hersek’in başkenti Saraybosna’da bulunan tarihi Kovaçi Mezarlığı’nın
Osmanlı şehitlerinin defnedildiği bölümde kazı çalışmaları başlatıldı

TİKA, BosnA HerseK’Te 
osmanlı Şehitliğini düzenliyor
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balkan ülkelerinden gelen
dansçılara, şehri tanıtarak, Bursa’nın Balkanlar için değerine işaret etti

BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, Balkan ülkelerin-

den gelen dansçılara, şehri
tanıtarak, Bursa’nın Balkanlar
için değerine işaret etti.
Bursa’da, Balkan ülkelerinin
halk oyunları ve geleneksel
kültürlerini bir arada sunan

‘13. Uluslararası NAKEM
Balkan Festivali’, gerçekleşti-
riliyor. Bosna Hersek,
Kosova, Makedonya,
Karadağ, Hırvatistan,
Romanya, Arnavutluk ve
Sırbistan olmak üzere 8 ülke-
den, 10 ekip, 380 dansçı ve
müzisyen Bursa’da kültürleri-
ni tanıtıyor. Festival nedeniy-
le şehre gelen halk dansları
ekipleri, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur

Aktaş’ı ziyaret etti. Başkan
Aktaş, Büyükşehir Belediyesi
Başkanlık makamında bir
araya geldiği konuklarına
Bursa’yı tanıttı, kentle ilgili
sorularını cevapladı. Aktaş,
Balkan ülkelerinden çok sayı-
da vatandaşın yaşadığı
Bursa’nın, 3 milyona yakın
nüfusuyla, farklı kültürleri
bir arada bulundurduğunu
söyledi.  Geleneksel değerle-
rin yaşatılmasının güzelliğine

vurgu yapan Başkan Aktaş,
konuklarına, Bursa’ya özgü
hediyeler verdi. Namık
Kemal Halk Oyunları GSK
temsilci ve üyelerinin de
heyete eşlik ettiği ziyaret,
renkli görüntülere imza attı.
Yöresel kostümleriyle ilgi
çeken dansçılar, ziyaretten
dolayı Başkan Aktaş’a teşek-
kür ederek, ülkelerine özgü el
işi hediyeler sundu.

SİNOP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sinop Mübadele ve
Balkan Halkları
Derneği Başkanı

Kenan Aral ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Sinop
Belediye Başkanı Baki
Ergül'ü ziyaret ettiler. Sıcak
ve samimi bir ortamda ger-
çekleşen ziyarette Başkan
Aral Başkan Ergül’e dernek
çalışmaları ve faaliyetleri
hakkında bilgi verdi.
Başkan Aral ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Bugüne
Kadar Yapılan Dernek
Etkinlik ve Programlarda
Sayın Ergül'e verdikleri
desteklerden dolayı teşek-
kür ettiler. Başkan Ergül’de
Mübadele Derneği’nin
çalışmalarını yakından
takip ettiğini, Belediye

imkanları dahilinde Sivil
Toplum Kuruluşlarına katkı
sağladıklarını belirterek
ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti belirterek, Başkan
Aral ve yönetim Kurulu
üyelerine teşekkür etti. 

VALİ ŞAKALAR 
MÜBADİLLERE 
KONUK OLDU

Sinop Valisi Köksal Şakalar
İade-i ziyaretlerine devam
ediyor.  Vali Köksal Şakalar
daha önce kendilerine
hayırlı olsun ziyaretinde
bulunan Sinop Mübadele
ve Balkan Halkları
Derneğini ziyaret etti.
Dernek başkanı Kenan Aral
tarafından karşılanan Vali
Şakalar Dernek binasında
Başkan Aral ve Yönetim
Kurulu Üyeleri ile bir süre
sohbet etti.

Balkanların tüm
renkleri Bursa'da

Sinoplu mübadillerden 
Başkan Ergül’e ziyaret
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İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİRoĞLU

TEMSİLCİLİKLER
YAYIN KURULU

DIŞ TEMSİLCİLİKLER

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL

İSMET TOPALOĞLU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO
ATA ATUN

İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ

BİLGİ İŞLEM
KEMAL BİÇER

ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU
KKTC Mehmet ALDEMİR

SAMSUN Akın ÜNER
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Şenol VATANSEVER
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
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Prof. Dr. Ata ATUN

HANİ 21. YÜZYILDA
GARANTÖRLÜK

YOKTU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri
Nikos Anastasiadis işine gelen konu-
larda bol keseden atmakla kalmayıp,

yüzümüze baka baka, gerçekleri bile bile
yalan söylüyor. Bu konulardan bir tanesi de
1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası EK I’de
yer alan Garanti ve İttifak Anlaşması ile il-
gili. Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti Anaya-
sasına göre Yunanistan ve İngiltere ile
birlikte “Garantör Devlet” olması Rumların
ulusal çıkarlarına, daha doğrusu Kıbrıs ada-
sını Yunanistan’a ilhak etme çabalarına ay-
kırı olduğundan Anastasiadis Türkiye’nin
garantörlüğünün kaldırılması için bin bir tane
yalan söylüyor. Yalandan öteye, herkesi aptal
sanıp, atıyor belki inandırırım diye. Attığı ya-
lanların biri de “21ci yüzyılda garantörlük
olmaz” cümlesi, daha doğrusu uydurmacası.
Çok değil 3 yıl önce BM Güvenlik Kon-
seyi’nin 18 Aralık 2015 tarihindeki 7588.
oturumda, SC/12171 kayıt numarası ile al-
dığı 2254 sayılı bir kararı var. Bu kararın
içinde Suriye’nin garantörü olan ülkelerden
bahsedilmekte ve bu ülkelerin Suriye’deki
ateşkes yönetiminin garantör devletleri ol-
duğu resmen, uluslararası hukuka göre kabul
edilmekte.  7 Mayıs 2017 tarihli Astana Mu-
tabakatının beşinci paragrafı ile 18 Eylül
2017 tarihli Astana Mutabakatının resmi
açıklaması, madde 5’de bu ülkeler, isimleri
açık ve net bir şekilde belirtilmekte. Suri-
ye’deki ateşkes yönetiminin garantör devlet-
leri sırası ile Rusya, Türkiye ve İran. 

BM GÜVENLİK KONSEYİ

Büyük ölçüde BM Güvenlik Konseyi’nin
2015 yılında Suriye ile ilgili kabul ettiği
2254 sayılı kararının ilgili bölümlerinin esas
alındığı 7 Mayıs 2017 tarihli Astana Mutaba-
katının beşinci paragrafı ““Garantör ülkeler,
ateşkes rejiminin çatışan taraflar tarafından
uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm
tedbirleri alacağını;” şeklinde başlamaktadır.
Sadece bu cümle bile Rum lider Anastasia-
dis’in “21 Yüzyılda Garantörlük artık kalma-
mıştır ve yoktur. Türkiye’nin garantörlüğü de
kaldırılmalıdır” açıklamasının ne denli yalan
ve hilekarca kullanılmaya çalışıldığını ortaya
koyuyor. Günümüzde halen daha Alman-
ya’nın ve –Hiroşima utancına rağmen- Ja-
ponya’nın garantörlerinin Amerika Birleşik
Devletleri olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Bitmedi; ABD’nin Almanya’da 16 adet As-
keri (kara) üssü, 2 adet de İncirlikte bir boy
küçük hava üssü ve 1 adet de NATO ile
ortak kullandığı üssü bulunuyor. Ayrıca Ja-
ponya’da 9 adet Askeri (kara) üssü, 2 adet
küçük Askeri (kara) üssü, 3 adet hava üssü
ve 3 adet de deniz üssü var. Hal böyleyken
Anastasiadis’in “Türkiye’nin garantörlüğü
kalksın, Türk askeri geri gitsin” iddiasının ne
denli saçma ve mesnetsiz olduğu ortaya çık-
makta ABD’nin sadece Almanya ve Japon-
ya’daki garantörlüğü ve askeri varlığı ile
karşılaştırıldığı vakit.  
Rum lider Anastasiadis’in tasdikçisi de
aynen atalarımızın “Bozacının şahidi şıracı”
sözüne uygun olarak Yunanistan Dışişleri
Bakanı Nikos Kocias. Her fırsatta Kıbrıs’ta
“Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılması
ve Türk askerinin geri gitmesi”nden bahset-
mekte, bilir bilmez. İkisi başbaşa vermişler,
1957 yılından beri Türklere uyguladıkları
soykırımı ve katliamları gözardı etmişler,
Türkiye’nin bizleri katliamlardan ve yok ol-
maktan kurtardığını bilmemezlikten gelmiş-
ler ve utanmadan, sıkılmadan “Türkiye’nin
garantörlüğünün kaldırılması ve Türk askeri-
nin geri gitmesi”nden bahsetmekteler. En
önemlisi de bizim bunu kabul edebileceği-
mizi düşünmekteler aramızdaki üç-beş Rum
sevdalısına bakıp. 
Özetle, Türkiye’nin Kıbrıs adasındaki varlığı
tamamen hukuki anlaşmalara dayanmakta,
Kıbrıs Türkü de anavatanının garanti ve gü-
vencesiyle 1974’ten bu yana huzurlu bir
yaşam sürmektedir. Kimsenin bu huzuru
bozmasına müsaade edecek değiliz.

İlber ŞİYAK

DEBRE (DEBAR) 
DEDİKLERİ…

Makedonya’nın Batı’daki en uç noktası,
Komşu ülke Arnavutluk ile sınır kasa-
bası… Hoş sohbet ve hazır cevapla-

rıyla bilinen sıcakkanlı insanların yaşadıkları
Kent Debre (Debar )…
Yöredeki eski bir rivayete göre, Türk dünyasının
ünlü Nüktedanı Nasreddin Hoca, günün birinde
Debre’ye gitmek ister. Ancak Rekalar Bölge-
sinde ki Vadi’den Debre’ye doğru Deşat Da-
ğı’nın virajlı ve yokuşlu yollarından ilerlerken
Eşeğine “De Bre! De Bre!” diye, diye küçük bir
kasaba olan Debre’ye varır. Eşeği yorgunluktan
dolayı kan-ter içinde kalmıştır. Önüne bir çoban
çıkar. Nasrettin Hoca Çoban ile sohbet eder, bir
kaç soru sorar. Görür ki çoban hazır cevap. Her
sorulanı anında cevaplıyor. “Bu kasabanın ço-
banı böyle ise, diğer insanları kim bilir ne kadar
akıllıdırlar. Bana burada ekmek yok!” diyerek
tekrar Eşeğine biner ve
” De Bre! De Bre !” diye diye Debre’nin içine
girmeden geri döner. Bu kasabanın ismi de bun-
dan böyle “DEBRE” olarak anılmaya başlar…

OHRİ GÖLÜ

Struga ( Ustruga )’ da ki Ohri Gölünün içinde ki
kaynaktan fışkırarak, bereketli Struga Ovasını
sulayan, Bereketli topraklara can veren ve ardın-
dan yüce dağların içinden kıvrım kıvrım süzüle-
rek gelen “DRİM NEHRİ” ile Korab Dağı’nın
zirvesinde ki eriyen karların sularını Rekalar Va-
disinden geçerek getiren “RADİKA” Irmakları-
nın, Aşağı Kosovrasti ( Dolno Kosovrasti ) Köyü
ile Aşağı Melniçan ( Dolno Melniçani ) Köyleri-
nin önünde ki baraj gölünde kavuşarak, komşu
ülke Arnavutluk topraklarından geçerek Adriya-
tik Denizi’ne dökülen ” KARA DRİM – CIRNİ
DRİM” ırağının kıyısında, sırtını “DEŞAT
DAĞI”na yaslamış Arnavut – Türk ve Makedon-
ların yüzyıllardır bir arada yaşadıkları Ecdat ya-
digârı, İslam Beldesi Debre (Debar)… 14.
Yüzyılda Sultan II. Murat ve Akıncı Beyi  Üsküp
Kumandanı olan Gazi İsa Bey tarafından “Sken-
der Beg” ile yapılan savaşlar sonunda Osmanlı
topraklarına katılan ve bu güne kadar Türk ve
Müslüman yurdu olarak kalabilmiş , Deşat – Sto-
govo – Yablanisa ve Bistra Dağları ile çevrilmiş ,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK’ün Atalarının yurtları olan
“Kocacık Köyü” nün de yer aldığı , Osmanlı Dö-
neminde Manastır Vilayeti’nin “Debre – i Bala
Sancağı” nın merkezi ve Türkülere konu olmuş
olan “DEBRELİ HASAN”ın memleketi
Debre ( Debar )… Debre, 2002 yılı resmi nüfus
sayım sonuçlarına göre; Toplam Nüfusu: 19.542
kişi. Arnavutlar: 11.348 kişi. Makedonlar: 3.911
kişi. Türkler: 2.648 kişi. Debre Kasabası günü-
müzde Ohrid Şehrine bağlı bir İlçe konumunda-
dır. Debre Kasabası, 1912 / 13 yıllarına kadar
Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Debre’den
1950 /60 yılları arasında Anavatan Türkiye’ye
yoğun göçler yaşanmıştır. Sizlere Debre Kasaba-
sının civarında yer alan irili – ufaklı, Türk ve
Torbeş kardeşlerimizin yaşadıkları Merkez Jupa
( Centar Żupa ) Beldesi içinde yer alan 22 köy-
den biz Türkler açısından özel bir yeri olan ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün Babası ve Dedesi ile akrabala-
rının yaşadıkları “Kocacık ” köyünden bahsede-
yim.

KOCACIK KÖYÜ 

1568 yılında Debre-i Bala Sancağının Nahiye’si
olmuştur. 1863 yılından sonra tekrar köye dönüş-
türülür. 19.yy.sonunda 500 hane ve 3000.e yakın
nüfusa sahip olan “Kocacık “ta, 1978 de 14 ev,
2000 yılında ise 35 ev kalmıştır. Atatürk’ün Ba-
bası Ali Rıza Efendi ve Dedesi Kızıl Hafız
Ahmet Efendi, Amcası Mehmet Efendi, kısacası
baba tarafı bu köyde doğup büyümüşler ve vefat
etmişler sadece Babası Ali Rıza Efendi Selanik’e
göç eder ve burada Zübeyde Hanım ile tanışır ve
evlenir. Atatürk bu evlilikten Selanik’te dünyaya
gelir. Ayrıca günümüzde “Kocacık” Köyünde
Atatürk ‘ün Dedesine ait olan evin arsası üze-
rinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve TIKA
Tarafından iki adet ev inşa edilmiş olup “Atatürk
Anı Evi Müzesi” olarak ziyaretçilere açık du-
rumdadır. Merkez Jupa Beldesinde 3.20 mt.
Yüksekliğinde Balkanlarda ki en büyük Atatürk
Heykeli dikilmiştir. Debre’de bir de “DEBRELİ
HASAN” isminde bir efsane kahraman yaşamış-
tır. Debreli Hasan 1870 -1920 yılları arasında ya-
şamıştır.

“DEBRELİ HASAN”

1- Drama köprüsü bre Hasan dardır geçilmez. 
Soğuktur suları bre Hasan bir tas içilmez.  Ana-
dan gelir bre Hasan, Yardan geçilmez.
“Nakarat ”
“At martini Debreli Hasan dağlar inlesin. Drama
mahpusunda bre Hasan dostlar dinlesin. ”
2 – Drama köprüsünü bre Hasan gece mi geçtin.
Ecel şerbetini bre Hasan ölmeden içtin. Anadan,
Babadan bre Hasan nasıl vaz geçtin.
“Nakarat ”
3 – Mezar taşlarını bre Hasan koyun mu sandın.
?Adam öldürmeyi bre Hasan oyun mu sandın.
Drama mahpusunu bre Hasan evin mi sandın.?
“Nakarat”
Öyküsü şöyledir…
Rivayete göre;
“Debreli Hasan” Selanik Vilayetinin Kayılar Ka-
zasında askerlik yaparken, haksızlığa dayanama-
yarak kendisine hakaret eden kumandanını vurur.
Dağlara kaçar ve eşkıya olur. Zenginlerden alıp
fakirlere dağıtırmış. Ablası ,” Erdemuş”ta İbra-
him Beylere gelin gitmişti. Ablası Drama’da ya-
şıyordu. Hasan zaman zaman kaçak olarak
Drama’dan akrabalarına, ablası Esma’ya ziyarete
gider. Jandarma tarafından yakalanır Drama
Mahpushanesine konulur.
Hasan mahpushaneden bir yolunu bulup firar
eder ve Selanik Limanında Türkiye’ye gelen
Mübadillerin arasına karışır, gemiye biner ve 
İzmir’e gelir.

BÜKREŞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yücel Acer, Uluslararası

Sosyal ve Davranış Bilimleri Der-
neği tarafından 18.'si Roman-
ya'nın Bükreş şehrinde
gerçekleştirilen konferansın açılış
konuşmasını yaptı. www.haber-
ler.com’a göre; Prof. Dr. Yücel Acer

yaptığı konuşmada, ÇOMÜ'nün
son dönemdeki hızlı gelişimi, Bal-
kanlarda tanınması ve yabancı öğ-
renci sayısının hızla artması
hakkında bilgiler vererek, Türk
Üniversiteleri ve Romen Üniversi-
teleri arasında iletişimin artması-
nın önemine değindi. Romanya
Türk Büyükelçisi Koray Ertaş,
Uluslararası Sosyal Bilimler Araş-
tırma Derneği Başkanı Prof. Dr.
Hasan Arslan ve National School

of Political Science and Public Ad-
ministration'nın Dekanı Prof. Dr.
Alina Bargaoanu, Türk ve Romen
üniversiteleri arasındaki iş birliği
ve gerçekleştirilen konferansın
önemi üzerinde durdular. Plaket
töreninin ardından konferans ka-
tılımcılarının, Romanya'daki iş
adamlarının ve diğer üniversite
temsilcilerinin katıldığı, Romanya
Türk Büyükelçiliği tarafından ve-
rilen kokteyl gerçekleştirildi. 

İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı
(YTB) tarafından bu yıl

üçüncüsü düzenlenen “Türkiye
Stajları” programının açılış top-
lantısı gerçekleştirildi. Program
kapsamında yurt dışında yaşayan
Türk vatandaşı gençler, Türki-
ye’nin çeşitli kamu kurum ve ku-
ruluşlarında staj yapma imkânı
elde edecek. YTB tarafından yurt
dışında eğitimlerine devam eden
gençlerimizin ülkemizle sosyal,
kültürel ve ekonomik bağlarını
güçlendirmeleri, ayrıca kariyer
planlamalarını yaparken ülkemi-

zin kurum ve kuruluşlarını tanı-
maları ve Türkçe yeterliklerinin
artırılması amacıyla düzenlenen
“Türkiye Stajları” programının bu
yılki açılış toplantısı gerçekleşti-
rildi. Programa YTB Başkanı Ab-
dullah Eren’nin yanı sıra, İstanbul
Milletvekili Zafer Sırakaya, kamu
kurum ve kuruluşların temsilci-
leri ile stajyer öğrenciler katıldı.
Programla birlikte 12 ülkeden 77
katılımcı genç, Türkiye’deki 18
ayrı kamu kurum ve kuruluşunda
bir ay boyunca staj imkânı bula-
cak. Program kapsamında ayrıca
kültürel gezi programlarına ve çe-
şitli etkinliklere yer verilecek.

YTB’den yurt dışında yaşayan 
gençlerimize Türkiye’de staj imkânı

Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mladen Sarcevic, Dokuz Eylül
Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı makamında ziyaret etti

H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Eğitim çalışmaları hakkında
görüş alışverişinde bulunu-
lan ziyarette ikili işbirliği ko-

nuları ele alındı. Sırbistan heyeti
daha sonra Dokuz Eylül Teknoloji
Geliştirme Bölgesi’ne (DEPARK)
geçerek yetkililerden bilgi aldı.
Sırbistan Eğitim ve Bilim Bakanı
Mledan Sarcevic ve beraberindeki
heyet, Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı
makamında ziyaret etti. Ziyarette
iki ülke arasındaki eğitim ve tek-
noloji transferleri konuları ele
alındı. Sırbistan Eğitim, Bilim ve
Teknoloji Bakanı Mladen Sarcevic,
Dokuz Eylül Üniversitesi ile tek-
noloji, araştırmacı değişimi ve

proje tabanlı teknoparklar arası iş-
birliğini geliştirmeye hazır olduk-
larını söyledi.

İŞBİRLİĞİ KONUŞULDU

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet
Hotar, “Sırbistan Eğitim ve Bilim
Bakanı Sayın Mladen Sarcevic,
Rektörlüğümüze bir ziyaret ger-
çekleştirdi. Türkiye’nin ilk sağlık
temalı teknoparkı DEPARK’ta,
AR-GE ve bilimsel çalışmalarda
ortak işbirliği için görüş alışveri-
şinde bulunduk. Dokuz Eylül
Üniversitesi 16 fakülte, 4 yüksek-
okul, 10 enstitü ve 6 meslek yük-
sekokuluyla Türkiye’nin önde
gelen marka eğitim kurumların-
dan biridir. İki ülke arasındaki

bilim ve teknoloji konusundaki
çalışmalara katkı sağlamak bize
mutluluk verecektir. Kendilerine
nazik ziyaretleri için teşekkür edi-
yorum” dedi. 

DEPARK’I ZİYARET ETTİ

DEPARK Müdürü Melih Akdo-
ğan tarafından karşılanan heyette
Bakan Sarcevic’e Bakanlık Sekre-
terleri Prof. Vladimir Popovic,
Prof. Ana Longovic Milicevic ile
Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Bü-
yükelçisi Zoran Markovic ve Sır-
bistan Fahri konsolosu Metin
Akdurak eşlik etti.  DEPARK hak-
kında kısa bir bilgilendirme top-
lantısının ardından firma
ziyaretleri gerçekleştirildi.

Sırbistan heyeti
DEPARK’ta 

RektöR AceR, ÇOMÜ'yÜ
BÜkReş'te tAnıttı
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Bu yıl Çeşme Belediye Başkanı
Muhittin Dalgıç ve eşi Semra
Dalgıç, Arkas Holding Yönetim

Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard
Arkas, Çeşme Marina Genel Müdürü
Can Akaltan, Bavaria Yachting Tür-
kiye distribitörü Gül - Taner Gümüş
de yelken açan yarışmacılar arasın-
daydı. Çeşme’nin yaz aylarında 15-
20 mil gücünde esen meşhur
melteminde önce IRC, ardından da
Destek sınıfları start aldı. Planlanan
parkurda önce kuzeye doğru orsa
seyriyle 2 mil tırmanan tekneler
daha sonra Çeşme - Sakız Boğa-
zı’ndaki adaları sancakta bırakarak
Sakız Liman girişinde finiş yaptılar.
Geçen yıldan farklı olarak bu yıl
Sakız Belediyesi ve Sakız Yarış Kulü-
bü’nün botları yanaşmaya destek

verdi. Tekneleri Sakız Belediye Baş-
kan Yardımcısı Dimitris Karalis ile
Sakız Ticaret Odası Başkan Yardım-
cısı Konstatinos Vezeris karşıladı.
Sakız Ticaret Odası yanaşan tekne-
lere içinde adaya özgü yerel ürünle-
rin yer aldığı özel hazırlanmış
kutuları ikram etti.

ÇİFTETELLİ, YEDİKULE,
SİRTAKİ, ZEYBETİKO, 

KASABİKO

Ege’nin mavi sularında rüzgar
ve dalgalarla çetin bir
mücadele ile dostça
rekabetin ardın-
dan Sakız’a ula-
şan 51
teknedeki
yaklaşık 500
yarışmacı
için Sakız Be-
lediyesi tara-
fından
Chandris Ho-
tel'de bir kokteyl
prolange verildi.
Sakız Belediye Baş-
kanı Monolis Vournous,
Belediye Başkan Yardımcısı Dimitris
Karalis, Çeşme Belediye Başkanı
Muhittin Dalgıç, Arkas Holding Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Ber-
nard Arkas, Ege Açıkdeniz Yat
Kulübü Başkanı Akif Sezer ve Çeşme
Marina Genel Müdürü Can Alaktan,
Sakız Belediyesi Turizm

Müdürü Rena Damigou, Sakız Tica-
ret Odası Başkan Yardımcısı Konsta-
tinos Vezeris da geceye katılanlar
arasındaydı. Kokteylde Grup Avgo-
ustidis’in seslendirdiği Çiftetelli, Ye-
dikule, Sirtaki, Zeybetiko, Kasabiko,
Karşılama, Hasoposervika gibi par-
çalar eşliğinde yatçılar gecenin geç
saatlerine kadar eğlenerek günün
yorgunluğunu attılar. Kardamyla
Yerel Dans Topluluğu ile Türki-
ye’den gelen dansçıların gösterileri
yarışmacı konuklar tarafından beğe-
niyle izlendi. Bernard Arkas da
zaman zaman piste çıkarak, eğlenen
yatçıların arasında katıldı. 

SAKIZ’IN KEYFİNİ 
ÇIKARIN

Gecede bir konuşma yapan Sakız Be-
lediye Başkanı Manolis Vournous,
“Çeşme'den gelen tüm konukları-

mıza ‘Hoşgeldiniz’ demek istiyorum.
Aramızda yarışlara katılan Çeşme
Belediye Başkanı da bulunuyor, ken-
disini tebrik ediyorum. Bu tür orga-
nizasyonların yapılabilmesi için
büyük destek gerekiyor. Arkas bu
görevi üstlendiği için kendilerine
özellikle teşekkür ediyorum. Rüzgar
da bu yarışların yapılabilmesi için
çok idealdi. Ayrıca 3 gün boyunca
buradasınız. Sakız’ın plajlarını, tarihi
ve görülmesi gereken yerlerini keş-
fetmek için güzel bir fırsatınız var,
bunu değerlendirmenizi diliyorum”

diye konuştu.

50 MİLLİK 
PARKUR

IRC 1-2-3-4-5-0
ile Destek 1-2-3
kategorilerinde
yaklaşık 500
yelkenci Çeşme
ile Sakız adası

arasındaki par-
kurda kupa için

mücadele verdi. 30
Ağustos’ta başlayan

Arkas Aegean Link Re-
gatta, 2 Eylül’de Before Sunset Be-

ach’te düzenlenecek ödül töreniyle
sona erecek. Toplam 50 mil yol kat
ederek zorlu ve bir o kadar da keyifli
seyir yapacak yarışçılar, Sakız
Adası’nda Osmanlı’dan kalma tarihi
zenginlikleri de deneyimleyerek ya-
rışın tadını çıkaracak.

Sakız Adası’nda Arkas Aegean
Link Regatta heyecanı
Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme
ve Sakız Adası Belediyeleri destek-

leriyle organize edilen ‘Arkas Aegean
Link Regatta’ya 51 tekne katıldı



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 10

17 Eylül 2018
Pazartesi 10Balkan Haberleri

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan Eğitim ve Bilim
Bakanı Mledan Sarcevic,
Ege Üniversitesini ziyaret

etti, Rektör Prof. Dr. Necdet
Budak’tan üniversite hakkında
bilgi aldı. Ege Üniversitesi ile
ilgili bildi veren Rektör Prof.
Dr. Budak, “Türkiye’de uluslar-
arasılaşabilecek potansiyele
sahip pilot üniversiteyiz. Bu
kapsamda Balkanlar’dan, Türk
Cumhuriyetleri’ne,
Ortadoğu’dan, Afrika’ya öğren-
cilerimize Türkçe öğretiyoruz
ve diploma programları sunu-
yoruz. Sağlık turizmi alanında
da atılım içerisindeyiz. Her
alanda işbirliğine hazırız” dedi.
Sırbistan Eğitim ve Bilim
Bakanı Mledan Sarcevic ve
beraberindeki heyet, Ege
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Necdet Budak’ı ziyaret etti.
Bakan Sarcevic, Ege
Üniversitesi ile her seviyede iş
birliğini geliştirmeye hazır
olduklarını söyledi. Ege
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Necdet Budak “Yaklaşık 12 bin
çalışanımız var. Biz, Türkiye’de
uluslararasılaşabilecek potansi-
yele sahip pilot üniversiteyiz.
Bu kapsamda Balkanlar’dan,
Türk Cumhuriyetleri’nden,
Ortadoğu’dan, Afrika’dan
öğrencilerimize Türkçe öğreti-
yoruz ve diploma programları
sunuyoruz. Hükümetimiz nez-

dinde Sırbistan’la yapılan siyasi
anlaşmalar çerçevesinde işbirli-
ğine açığız. Özellikle Avrupa
Birliği projelerinde ortak hare-
ket edebiliriz. Balkanlar’dan ve
Avrupa’dan ameliyat olmak
için bize hastalar geliyor. Sağlık
turizmi alanında da bir atılım
içerisindeyiz. Tıp alanında hiz-
met verme konusunda da işbir-
liğine açığız. İşbirlikleri üniver-
siteler nezdinde de olabilir,
bakanlık nezdinde de olabilir.
Biz elimizden geleni yapmaya
hazırız” dedi. Sırbistan Eğitim
ve Bilim Bakanı Mledan
Sarcevic ise  “Türkiye’de kalite-
li eğitime önem verildiğini bil-
diğim için sizlerle birlikte
bulunmaktan mutluluk duydu-
ğumu ifade etmek isterim.
Özellikle Tıp alanında gelişmiş
olduğunuzu bildikleri için

Sırbistan’dan pek çok kişi teda-
vi için Türkiye’ye geliyor.
Burada bulunma amaçlarımdan
birisi de yeni Milli Eğitim
Bakanınızla görüşmek.
Kendisiyle konuşma fırsatı
bulabilirsem pek çok konu
değerlendirebileceğimizi düşü-
nüyorum. Bu, her iki ülke için
de önem arz ediyor. Sırbistan
küçük bir ülke olabilir ancak
eğitim kalitesi açısından büyük
bir potansiyele sahip. Belgrad
Üniversitesi, yıllardır dünyada
en başarılı üniversiteler arasın-
da yüzde 2’lik dilimde yer alı-
yor.  Pek çok alanda ilk 100 içe-
risinde yer alıyoruz. Özellikle
Avrupa Birliği projelerinde
yüzde 50 oranında gerçekleştir-
me potansiyeline sahip eğitim
alanlarımız var. Bu da bizi çok
memnun ediyor” dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın
(TİKA) koordinasyonunda gerçekleştirilen Tecrübe

Paylaşım Programı ile Karadağ’a giden gönüllü
öğrenciler TİKA’nın proje ve faaliyetlerine katıldı

PODGORİTSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Program “Türkiye Karadağ İlişkilerinin
Tarihi Süreci” başlıklı iki gün süren
panel ile başladı. Ülkenin önde gelen

tarihçi ve siyasetçilerinin konuşmacı olarak
katıldığı panelde gönüllüler iki ülke arasında
asırlardır devam eden ilişkiler hakkında bilgi
edinme fırsatı buldular. T.C. Karadağ
Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü
Podgoritsa Ofisi ve Türkiye Mezunları
Derneğini de ziyaret eden gönüllüler,
Karadağ’ın Ulçin ve Bar şehirlerinde TİKA
projelerini yerinde görerek proje uygulama
yöntem ve pratiği hakkında bilgi aldı.
Gönüllüler daha sonra TİKA tarafından
Karadağlı öğrencilerin daha iyi şartlarda eği-
tim alması için tadilatını yaptığı Karadağ
Dinoşa 29 Kasım İlkokulunda çalışmalara
katıldı. 1960 yılında inşa edilen okul 30 kişilik
eğitim ve yönetim personeli ile 180 öğrenciye
eğitim veriyor. TİKA’nın Rojaye şehrinde kur-
duğu seralarda üreticilerle birlikte zararlı

otların temizlenmesi, bitki kontrol ve hasat
çalışmalarına katılan öğrenciler Rojaye İslam
Birliği Sosyal Merkezi’nin donanım projesine
de katkıda bulundu. 

TECRÜBE PAYLAŞIM PROGRAMI

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim
alan öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve
Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasın-
da yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini
ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan
program, öğrencilerin ülkeler arasında "dost-
luk köprüleri" kurmasını amaçlıyor. 2018 yılı
Tecrübe Paylaşım Programı ile gönüllü
öğrenciler, Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek,
Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas,
Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ,
Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan,
Makedonya, Mozambik, Namibya,
Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan,
Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün,
Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret etti. 

TİKA’nın Gönüllü Elçileri
Karadağ’da 

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan’da faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşları (STK), adaların-
daki sığınmacı kamplarının kötü

yaşam koşullarına dikkati çekerek, hükü-
mete sığınmacıların şartlarının iyileştiril-
mesi çağrısında bulundu. Yunanistan’da
sığınmacılara destek veren 19 STK ortak
bildiri yayımladı. Yunan adalarında bulu-
nan kamplarda konaklayan sığınmacı sayı-
sının kapasitenin yaklaşık üç katı olduğu
belirtilen bildiride, bu kampların insani
şartları sağlamayan “acınası” koşullar için-
de kaldığı ifade edildi.
www.timebalkan.com’un haberine göre:

bildiride, “Şartlar kötüleşmeye devam
ederken 19 sivil toplum örgütü olarak bir
kez daha yetkililere acilen sığınmacıların
barınma koşullarının iyileştirilmesi ve ada-
lardaki nüfusun azaltılması için sürdürüle-
bilir çözümler oluşturulması noktasında
harekete geçme çağrısında bulunuyoruz.”
ifadelerine yer verildi.
“Avrupa topraklarında insanların korkunç
şartlarda yaşamasının utanç verici olduğu”
ifade edilen bildiride, özellikle Midilli ada-
sındaki Moria kampına değinildi. Bildiride,
Moria kampının kapasitesinin üç katından
fazla kişiyi barındırdığına işaret edilerek,
“Kanalizasyon sistemi çalışmıyor ve kirli
tuvalet suları çocukların da uyuduğu çadır

ve yataklara ulaşıyor. Cinsel şiddet ve taciz
şikayetleri giderek artıyor.” ifadeleri kulla-
nıldı. Öte yandan, Avrupa Birliği (AB)
liderlerine de adil ve kalıcı bir sığınmacı
taksim mekanizması kurulması çağrısında
bulunuldu. Yunanistan’da Kuzey Ege
Valiliği, Moria kampındaki şartların kamu
sağlığı ve çevre için zararlı ve uygunsuz
olduğunu belirterek, Göç Politikaları
Bakanlığı tarafından şartların düzeltilme-
mesi halinde kampın 30 gün içerisinde
kapatılması gerektiği uyarısında bulun-
muştu. Ülkedeki Midilli, Sakız ve Sisam’ın
da bulunduğu adalarda, iltica taleplerinin
sonuçlanmasını beklerken tutulan sığınma-
cı sayısı 20 binin üzerinde bulunuyor.

Sırbistan Eğitim ve Bilim Bakanı
Ege Üniversitesi’ni ziyaret etti

Sivil toplum kuruluşlarından Yunanistan’a “sığınmacı” çağrısı

Makedonyalı sanatçılar
İstanbul’da konser verdı
İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan dünyasının usta müzisyenlerinden İsmail
Lumanovski, Dzambo Agusev Orkestrası ve Suzan
Kardeş, “7. Uluslararası Klarnet Festivali” kapsamında

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda konser verdi. Balkan
dünyasının usta müzisyenlerinden İsmail Lumanovski ile
Dzambo Agusev Orkestrası, “7. Uluslararası Klarnet
Festivali” kapsamında birlikte sahne aldı. 
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Fenerbahçe’deki başarılı perfor-
mansını milli takımda da devam
ettiren Elif Elmas için Makedonya

Teknik Direktör Igor Angelovski, “üst
düzey futbol oynadı” yorumunu yaptı.
Fenerbahçe’nin bu sezon en çok parla-
yan isimlerinden olan Elif Elmas, kulü-
bündeki başarılı performansını milli
araya da taşıdı. Makedonya U-21 Milli
Takımı forması giydiği geçtiğimiz yılın
ardından, bu sezon A Milli Takım’da
oynatılmaya başlanan genç yıldız,
ülkesinin iki maçında sahaya çıktı.
UEFA Uluslar Ligi’nde Makedonya’nın
Cebelitarık ile yaptığı maçta son 25
dakikada görev yapan Elmas, burada-
ki performansının beğenilmesinin
ardından sonraki Ermenistan maçınay-

sa ilk 11’de başladı. Bu karşılaşma
Elmas’ın A Milli Takım’da ilk 11 başla-
yıp 90 dakika sahada kaldığı ilk maçı
oldu. Takımının 2-0’lık galibiyetinde
büyük pay sahibi olan sarı-lacivertli
oyuncu, orta sahadaki üçlünün solun-
da oynadığı karşılaşmada,
Makedonya’yı atağa çıkaran isim ola-
rak öne çıktı. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre: Makedonya
teknik ekibinin, genç milli takımdan
tanıdığı futbolcuyu bu sene bambaşka
bulduğu öğrenildi. Bireysel yetenekleri
ortada olan Elif Elmas’ın geçen seneye
göre fizik-kondisyon olarak çok daha
iyi durumda olduğu, özgüvenli oyna-
maya başladığından dolayı da bu
becerileri çok daha rahat sahaya yan-
sıtmaya başladığının değerlendirildiği
belirlendi. 

Elİf üst düzEy
futbol oynadı

MONACO - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Monaco'daki Grimaldi Forum'da ger-
çekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi
grup kura çekiminin ardından;

Cristiano Ronaldo, Luka Modric ile Mohamed
Salah'ın aday gösterildiği ödül, sahibini buldu.
UEFA'ya üye 55 ülkeden gazetecilerin ve 2017-
2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ile
Avrupa Ligi gruplarındaki takımların başında
yer alan 80 teknik direktörün katıldığı oylama
sonrasında rakiplerini geride bırakan Modric,
Avrupa'da 2017-2018 sezonunun en iyi futbol-
cusu seçildi. 2012 yılından bu yana formasını
giydiği Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar
Ligi'nde 4, ligde de 1 kez şampiyonluk sevinci
yaşayan 32 yaşındaki Modric, Rusya'da düzen-
lenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan
Milli Takımı ile final oynama başarısı gösterdi.
www.timebalkan.com’a göre: öte yandan,
UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunun
en iyi kalecisi Real Madrid'den Keylor Navas,
en iyi defansı Sergio Ramos, en iyi orta sahası
Luka Modric ve en iyi forveti Cristiano
Ronaldo olarak açıklandı.

Avrupa'da Yılın
Futbolcusu Hırvat
Luka Modric

MONACO - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur
Rizespor'un,  Kosova asıllı İsveçli teknik
direktör Albert Bunjaki ile görüştüğü iddia

edildi. www.haberler.com’a göre; İsveç'in önde
gelen gazetelerinden Aftonbladet'e açıklamalar-
da bulunan  47 yaşındaki çalıştırıcı, birkaç gün
önce Çaykur Rizespor ile görüşmek için
Türkiye'de bulunduğunu belirterek,"İmza
atmam an meselesi. Sözleşmedeki ufak  detaylar
halledilmeye çalışılıyor. Menajerim Rizesporlu
yöneticilerle sürekli  iletişim halinde. Sözleşmeyi
imzalamaya hazırım." ifadelerini kullandı. Spor
Toto Süper Lig'in dünyanın en iyi 10'u arasında
yer aldığını kaydeden İsveçli çalıştırıcı, "Çaykur
Rizespor'un harika bir taraftarı var. Biraz Türkçe
de biliyorum. Daha da geliştireceğim. 3 ay sonra
basın toplantısını Türkçe yapabileceğimi umu-
yorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizespor'a
Kosovalı teknik direktör

Fenerbahçe’nin bu sezon en çok parlayan isimlerinden olan Elif
Elmas, kulübündeki başarılı performansını milli araya da taşıdı


