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ABD, Yunanistan’daki
FETÖ’cüleri koruyor
¥ FEtÖ’nün ABD’deki
önemli kuruluşları arasında yer alan Barış Adaları
Enstitüsünün, 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından
Yunanistan’a kaçan
FETÖ’cüler için yardım topladığı ortaya çıktı.
Türkiye’den kaçan FETÖ
mensupları ile ABD’deki
FETÖ’ye ait benzer yapılanmaların doğrudan ilişkisini ortaya koyan ve 9
Aralık’ta başladığı anlaşılan kampanyada, hedefin
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yİne mahzun
Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türk toplumu bu yıl,“Türk” kimliğini
inkar eden Yunan devletine karşı demokratik tepkisini ortaya koyarak hep
bir ağızdan “Biz Türk’üz!” diye haykırdığı günün 31. yıldönümünü kutladı

15 bin dolar olduğu kaydedildi. Söz konusu sitenin
ilgili bölümünde, kampanyanın başladığı günden bu
yana 51 gün geçmesine
rağmen sadece 12 bin 64
dolar toplandığı görülüyor. Yaklaşık iki aya yakın
süren yardım kampanyasında bekledikleri hedefe
ulaşamayan FETÖ mensuplarının, elektronik posta
yoluyla ellerindeki adreslere e-posta atarak yardım
istediği belirtildi. 5’te

Bulgar Parlamenterlerden
Türkiye’ye AB desteği
Bulgaristan Ulusal
Meclisi Dışişleri
Komisyonu Başkanı
Djema Grozdanova başkanlığında bir heyet,
Türkiye’yi ziyarette
bulundu. Bulgaristan
heyetinin Ankara ziyareti, Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM)
Dışişleri Komisyonu
Başkanı Volkan

Bozkır’in daveti üzerine
gerçekleşti. Dışişleri
Komisyonu Başkanı
Djema Grozdanova,
“Bulgaristan, Türkiye’yi
AB’ye katılım sürecinde
desteklemeye devam
edecektir, çünkü
Türkiye’nin izole edilmesi hiçbir ülkenin
çıkarına değildir” diye
vurguladı. 3’te

¥ Batı traKya Türk toplumunun
antlaşmalarla garanti altına alınan hakları 1960’ların başından itibaren günden güne gasp edilirken 1980’lere
gelindiğinde kendisine yönelik siyasi ve
sosyal baskılar had safhaya ulaşmıştı.
Yunanistan’ın isminde “Türk“ sözcüğü
geçen dernekleri yasaklaması ve Batı
Trakya’daki “Türk” kimliğini inkar
etmesi üzerine 29 Ocak 1988 tarihinde

sabah erken saatlerden itibaren Batı
Trakya’nın her yerinden genç, ihtiyar,
kadın, erkek, köylü, kentli binlerce Batı
Trakya Türk’ü tek bir ağızdan tüm dünyaya “Türk’üz” diye haykırarak
Gümülcine’ye akmış ve büyük bir protesto gösterisi düzenlemiştir. Meydanda
toplanan Batı Trakya Türklerine Yunan
polisinin sert müdahalesi sonucu çıkan
olaylarda çok sayıda Batı Trakya Türk’ü

yaralandı. 1988’deki olayları anmak için
29 Ocak 1990’da yine Gümülcine’de
toplanan Batı Trakya Türkleri saldırıya
uğramış, yüzlerce motosikletli ırkçı
Yunan tarafından Batı Trakya
Türklerine ait iş yerleri ve dükkanlar
yağma ve talan edilirken Yunan polisi
olup biteni sadece seyretmekle kalmış,
saldırıları engellemek için hiçbir şekilde
müdahalede bulunmadı. 3’te

Pargalı Camii eski
ihtişamına kavuşacak
¥ Bulgaristan hükümeti soydaşların
yoğun olarak yaşadığı Razgrad kentinde bulunan ve 40 yıldır restorasyon bekleyen Osmanlı’nın Balkanlarda ayakta
kalan eserlerinden olan Pargalı İbrahim
Paşa Camisi’nin restore edilmesi için 1
milyon Euro’luk kaynak sağladı. 8’de

Önce iğneyi
kendine sonra
çuvaldızı başkasına
rifat saiT

sayfa 3’te

Mehmetçik, Prizren’de
devir teslim yaptı
¥ Kosova’da 1999 yılından bu yana barış ve huzurun tesis edilmesine katkı
sağlayan nato’nun
Kosova’daki Barış gücü

KFor bünyesindeki türk
temsil Heyet Başkanlığı’nda
komuta devir teslim töreni
düzenlendi. Prizren’de
konuşlu olan Mehmetçik’e
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PTT A.Ş. ile Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi
arasında işbirliği anlaşması
4 Şubat 2019
Pazartesi

Üniversitelerle işbirliği yaparak ürün ve hizmetlerinde hem öğrencilere hem de
akademik ve idari personele çeşitli kolaylık ve avantajlar sağlayan Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), bu çerçevede yeni bir anlaşmayı hayata geçirdi

P

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

TT A.Ş. ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ)
arasında kargo, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Kişisel Pul, Birleşik Posta, e-Fatura, Ar-Ge
faaliyetleri, PTT Kampüs Kart gibi
çeşitli alanlarda işbirliği anlaşması
yapıldı. Şirket personelinin üniversite eğitimlerinden indirimli yararlanmasını da içeren anlaşmaya PTT
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca
imza attı. İşbirliği anlaşmasının
imza töreni Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik
törende “Bu iş birliğinde bir taraftan üniversitemizin akademisyenleri ve öğrencilerin PTT
hizmetlerinden en uygun şartlarda,
indirimli bir şekilde istifade etmelerinin önünü açmış olurken bir taraftan da üniversitemizin nitelikli
insan yetiştirmeye yönelik araştırmalarını toplumun faydasına olacak
şekilde kullanmış oluyoruz” diye

konuştu. Bir araştırma üniversitesi
olan ASBÜ’de gerçekleşen çok
önemli birikimlerin ve çalışmaların
sadece üniversitenin sınıflarında,
raflarında değil hayatın içerisinde
yaşatılabilir ve uygulanabilir hale
getirilmesi için işbirliğinin her aşamasının daha da geliştirilerek
devam ettirileceğini belirten Bozgeyik, bu işbirliği ile üniversitede üretilen bilgininin, projelerin ve
nitelikli insan kaynağının iş hayatına atılmasına fırsat sunulduğunun
da altını çizdi.

HAYATA ADAPTE OLMAK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca ise
üniversitelerin iş dünyasıyla gerçek
hayata adapte olma gayretinde olduğunu belirterek bu işbirliğiyle
PTT’nin köklü uzmanlığından yararlanmayı hedeflediklerini ifade
etti. İşbirliği kapsamında, üniversitedeki birikimin PTT’ye, yüksek lisans eğitimleri, sertifika eğitimleri
ve hizmet içi eğitim gibi programlarla katkıda bulunacağını söyleyen
Barca, PTT hizmetlerinin kampüse
taşınması ve kurumun köklü birikiminin de akademiye önemli fayda
sağlayacağını kaydetti.

Türk Vali’den TİKA’ya
İlK resmİ zİyAreT
Bulgaristan Razgrad Valisi Günay Hüsmen TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam’ı ziyaret ederek, TİKA’nın Razgrad’ta 2018 eğitim yılında Bulgaristanlı öğrencilere verdiği destekten dolay teşekkür
etti, yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu

B

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkİye eğİTİm
bursları TanıTıldı

Türkiye’nin yabancılara sağladığı 2019 yılı burs programları Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın yanı sıra Türklerin
yoğun yaşadığı Kırcaali ve Mestanlı şehirlerinde tanıtıldı

T

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

ürkiye’nin Sofya Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde Sofya’daki Merkez Orduevi
Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)
Başkanı Abdullah Eren, “Biz dost ve
kardeş olan Bulgaristan’dan tüm vatandaşların Türkiye’de burslu okuma
imkanlarından haberdar olmasını istiyoruz.” dedi.
www.timebalkan.com’un haberine
göre: Balkanlar ve Bulgaristan’daki

M

soydaşları çok önemsediklerine işaret
eden Eren, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, “Soydaşlarımızın bu ülkelerdeki varlığı bizim için çok
önemli. Burs sağlarken biz akademik
başarıya çok önem veriyoruz. Soydaşlarımızın dışında Bulgar vatandaşların tümüne de burstan
yararlanma imkanını veriyoruz.” ifadesini kullandı. Eren, Türkiye’nin
uzun yıllardan beri yurt dışından
gelen yabancı öğrencileri eğitim kurumlarında ağırlama ve onların eğitimlerine destek verme geleneğine
sahip bir ülke olduğunu anımsattı. Etkinliğe katılan Bulgaristan Müslü-

manları Başmüftüsü Mustafa Aliş
Haci de kendi eğitiminin bir kısmını
Ürdün, Bulgaristan ve Türkiye’de aldığına değinerek, “Türkiye’de okumasaydım kendimi okumuş
saymazdım. Türkiye’de okumak, en
yüksek düzeyde eğitim görmek demektir. Türkiye’nin terbiyesini almak
ve kültürünü öğrenmek buradaki
kültürü sağlamlaştırmaktır.” diye konuştu. Başkent Sofya Eğitim Bakanlığı Bölge Eğitim Müdürü Vanya
Kastreva, Türkiye’deki burs olanaklarının ilk kez bu kadar kapsamlı tanıtılmasından memnuniyet
duyduğunu bildirdi.

Yunanistan ve Makedonya arasında musakka tartışması
akedonya’yla yıllarca
diplomatik sorunlara
yol açan bir isim sorunu
yaşayan Yunanistan’ın, bu kez
de bu ülkeyle musakka yemeği-

nin kime ait olduğu konusunda
tartışmaya girdiği belirtildi. Times’ın Atina Muhabiri Anthee
Carassava’nın haberine göre,
Yunan halkı musakkanın, Al-

manya’daki bir yemek fuarında
Eski Yugoslavya Cumhuriyeti
Makedonya’nın devlet sembolü
altında servis edildiğini görünce
şoke oldular.

ulgaristan’ın tek Türk Valisi
olan Razgard Valisi Günay
Hüsmen, TİKA Başkanı’na
“Razgrad halkı adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
ve size teşekkür ediyorum. 2018 eğitim yılında sizler Bulgaristanlı öğrencileri sevindirdiniz. Başbakan Boyko
Borisov ve Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı arasındaki mevcut
dostane ilişkiler sayesinde yeni projelerin hayata geçirilmesini ümit ediyoruz ” dedi. TİKA Başkanı Dr.
Serdar ÇAM ise; “TİKA tüm imkânları ile soydaşlarımızın da yaşadığı
komşumuz Bulgaristan halkının refahına katkı sağlamaya hazırdır. İki
devlet arısındaki ilişkiler TİKA’nın
Bulgaristan’da daha farklı projeler
uygulamasına imkân sağlayacak.
Kırsalda kalkınma yatırımları alanında uygulayacağı projeler ile iki
ülke arısındaki mevcut ticarete de
ivme kazandıracaktır. Dostumuz Bulgaristan’ın kazanım ve tecrübelerin
den de istifade ederek karşılıklı tecrübe paylaşımlarının gerçekleşmesine zemin hazırlayacak projeler ile

yakın ilişkilerimiz artacaktır ” dedi.
Razgrad Valisi’nin resmi olarak TİKA
Başkanını ziyareti ve TİKA’da gerçeklesen toplantıya, Bulgaristan’ın
Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı
Yavor Klisurski ile TİKA Balkanlar ve
Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr.
Mahmut Çevik te katıldı. TİKA’nın
2018 yılında Razgrad’ta gerçekleştirdiği ilk resmi proje, TİKA’nın Balkanlar’da uyguladığı 801’ci Eğitim
Projesiydi. Bu proje kapsamında; 5
Bulgar, Türk, Roman, Pomak engelli
gençlere, TİKA tarafından hediye
edilen akülü engelli araçları dağıtılmıştı. www.timebalkan.com’a göre;
Bulgaristan’da yapılan törenlere,
TİKA yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy
başta olmak üzere, Bulgaristan Meclisi Milletvekilleri, Belediye Başkanları, öğretmen ve öğrenciler ile yerel
idareciler ile birlikte yoğun katılımlar
olmuş, bu programlarda; 1540 Türk,
Bulgar, Roman ve Pomak ve diğer
etnik gruplardan öğrencilere okul
eğitim malzemeleri ve çanta, eşofman takımı, basket, futbol, voleybol
topu; 40 başarılı öğrenciye tablet;
spor yapan çocuklara 200 badminton
seti ve 300 öğrenciye kışlık mont
TİKA tarafından hediye edilmişti.
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Batı Trakya Türkleri Milli
Direniş Günü’nü kutladı!

Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türk toplumu bu yıl,“Türk” kimliğini
inkar eden Yunan devletine karşı demokratik tepkisini ortaya koyarak hep
bir ağızdan “Biz Türk’üz!” diye haykırdığı günün 31. yıldönümünü kutladı

Y

GÜMÜlcİne
bAlkAn GÜnlÜğÜ

unanistan’da yaşayan Batı
Trakya Türk toplumu bu
yıl, 29 Ocak 1988’de
“Türk” kimliğini inkar eden
Yunan devletine karşı demokratik tepkisini ortaya koyarak hep
bir ağızdan “Biz Türk’üz!” diye
haykırdığı günün 31. yıl dönümü ile 29 Ocak 1990 tarihindeki saldırıların 29. yıl
dönümünü andı. Batı Trakya
Türk toplumunun antlaşmalarla
garanti altına alınan hakları
1960’ların başından itibaren günden güne gasp edilirken
1980’lere gelindiğinde kendisine
yönelik siyasi ve sosyal baskılar
had safhaya ulaşmıştı. Yunanistan’ın isminde „Türk“ sözcüğü
geçen dernekleri yasaklaması ve
Batı Trakya’daki “Türk” kimliğini inkar etmesi üzerine 29
Ocak 1988 tarihinde sabah erken
saatlerden itibaren Batı Trakya’nın her yerinden genç, ihtiyar,
kadın, erkek, köylü, kentli binlerce Batı Trakya Türk’ü tek bir
ağızdan tüm dünyaya
“Türk’üz” diye haykırarak Gümülcine’ye akmış ve büyük bir
protesto gösterisi düzenlemiştir.
Meydanda toplanan Batı Trakya
Türklerine Yunan polisinin sert
müdahalesi sonucu çıkan olaylarda çok sayıda Batı Trakya
Türk’ü yaralandı. 1988’deki
olayları anmak için 29 Ocak
1990’da yine Gümülcine’de toplanan Batı Trakya Türkleri saldırıya uğramış, yüzlerce
motosikletli ırkçı Yunan tarafından Batı Trakya Türklerine ait iş
yerleri ve dükkanlar yağma ve
talan edilirken Yunan polisi olup
biteni sadece seyretmekle kalmış, saldırıları engellemek için

hiçbir şekilde müdahalede bulunmamıştır. Avrupa Birliği’nin
bir üyesi olan Yunanistan’ın demokrasi tarihine kara bir sayfa
olarak geçen 29 Ocaklar Batı
Trakya Türk toplumunun hak ve
özgürlükler mücadelesinde bir
dönüm noktası haline gelirken
Batı Trakya Türkleri her yıl 29
Ocak’ı “Toplumsal Dayanışma
ve Milli Direniş Günü” olarak
anıyor. Bu yıl da 29 Ocak tarihinde Batı Trakya, Anavatan
Türkiye ve Avrupa’da düzenlenecek anma etkinliklerinde Batı
Trakya Türkleri bir araya gelerek
demokratik ve barışçıl bir şekilde Yunanistan’ın siyasi baskılarına ve yıldırma politikalarına
karşı tepkisini dile getirdi.

DEĞİŞEN
BİRŞEY YOK

29 Ocak 1988’deki olayların üzerinden 31 yıl, 29 Ocak 1990’deki
saldırıların üzerinden de 29 yıl
geçti ancak Yunanistan’ın Batı
Trakya Türk toplumunu tehdit
olarak gören politikasında en
ufak bir sapma olmadı. Yunanistan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Batı Trakya
Türk dernekleri ile ilgili aleyhinde verdiği kararları on yıldan
beri uygulamamakta diretiyor,
Batı Trakya Türk toplumunun
etnik Türk kimliğini inkar etmeye devam ederek ülkede
“Türk” isimli derneklerin kaydına halen izin vermiyor. Batı

Trakya Türk toplumunun ikili ve
uluslararası antlaşmalardan
doğan haklarını sistematik bir
şekilde ihlal ve gasp eden Yunanistan, Batı Trakya’da Türkçe ve
Yunanca iki dilli azınlık anaokullarının açılmasına izin vermeyerek, Türk azınlık okullarında
Türkçe müfredatı azaltarak Türk
çocuklarının ana dilde eğitim
hakkını kısıtlamakta, Batı Trakya
Türklerinin seçtiği müftüleri
hedef alan keyfi adli kovuşturmalarla onları baskı altına almak
ve sindirmek istiyor.
29 Ocaklar Batı Trakya Türklerinin haklı davasına daha büyük
bir azimle sarılmasına vesile
olmuş, demokrasiye olan inancını daha da güçlendirdi..

Bulgaristan Parlamento heyeti, TBMM’de

B
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ulgaristan Ulusal Meclisi
Dışişleri Komisyonu Başkanı Djema Grozdanova
başkanlığında bir heyet, Türkiye’yi ziyarette bulundu. Bulgaristan heyetinin Ankara
ziyareti, Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’in daveti üzerine
gerçekleşti. Heyette Bulgaristan
Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Valeri
Jablyanov, komisyon üyeleri
Hristo Gadjev ve Hamit Hamit
ve Bulgaristan-Türkiye Parla-

mentolar Arası Dostluk Grubu
Başkanı Ahmet Ahmedov ve
Yardımcısı Petır Kınev yer aldılar.Bulgaristan Parlamento heyeti, Türkiye Dışişleri Bakan
Yardımcısı Faruk Kaymakçı ile
görüşme gerçekleştirdi. Görüşme katılımcıları, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin (AB)
tam üyelik müzakere sürecinin
devam etmesi için çaba sarf
edilmesinin önemli olduğu görüşü etrafında birleştiler. Dışişleri Komisyonu Başkanı Djema
Grozdanova, “Bulgaristan,
Türkiye’yi AB’ye katılım sürecinde desteklemeye devam
edecektir, çünkü Türkiye’nin
izole edilmesi hiçbir ülkenin çı-

karına değildir” diye vurguladı. Heyetin Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı
görüşmede iki ülke arasındaki
dostane ilişkilere vurgu yapıldı. Türkiye Dışişleri Bakanı,
Bulgaristan’ın Türkiye’nin
AB’ye katılım sürecine verdiği
destek için teşekkür etti. Çavuşoğlu, Varna şehrinde yapılan
AB -Türkiye Zirvesi’nin Türkiye’nin entegrasyonunun gelişimi için olumlu bir atmosfer
yaratılmasına önemli bir katkı
sağladığını vurguladı.www.timebalkan.com’a göre; Bulgaristan ve Türkiye, bir sonraki
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine aday gösterilecek kişi-

nin teşkilatta dengeyi arayan
ve koruyan biri olmasını desteklemek için ortak bir görüş
oluşturmaya çalışacak. Bulgaristan-Türkiye Yüksek Düzeyli
Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının önümüzdeki aylarda
gerçekleşmesi beklendiği kaydedildi.Heyet, geçici olarak
TBMM Başkanı görevini yürüten Mustafa Şentop ile de görüşme gerçekleştirdi.
Bulgaristan ve Türkiye, çözülmesi gereken meseleleri, siyasi
iradeye sahip olunduğunda
Stratejik İşbirliği Konseyi düzeyinde görüşerek çözebilir. Bulgaristan, Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci (GDAÜ) Parlamenter Asamblesi’nin daimi
sekretarya görevini ilk 5 yıllık
dönem için üstlenebilir.
Dışişleri Komisyonu Başkanı
Djema Grozdanova başkanlığındaki Bulgaristan Parlamento heyeti ayrıca TBMM
Dışişleri Komisyonu ve TBMM
Türkiye-Bulgaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu temsilcileri ile de bir araya geldi.
İki ülke arasındaki işbirliğinin
derinleştirilebileceği alanların
yanı sıra ileride planlanan Türkiye – Bulgaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun
ülkemize yapacağı ziyaret ele
alındı.

Komşu, Hemus Otoyolu’nu bekliyor

B
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ulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov, Capital Gazetesi tarafından düzenlenen hükümetin iş dünyasının temsilcileri
ile buluşma toplantısında gelecek
Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu seçimleriyle ilgili ilginç bir
yorum yaptı. Başbakan, “Seçimler seçimdir ve seçimlerde halkın
tutumu ve her partinin ne teklif
ettiği belli olacaktır. Şundan emi-

nim ki bize karşı para harcayan
insanlar olacak. Bankerler bile
bize karşı hareket edebilirler,
ancak biz doğru şeyleri yapmak
zorundayız, bundan sonra ne
olursa olsun” diye kaydetti. Borisov, Bulgaristan halkının içgüdüsüne inandığını ve bu içgüdünün
her zaman onları doğru şekilde
yönlendireceğini söyledi. Başbakan, toplantıda AB Komisyonu
Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’in huzurunda hükümetin başarılarıyla övündü.
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Önce İğneyİ
kendİne SonRA
çuvAldızı bAşkASınA
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24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı
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Rifat SAİT
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oğru söyleyeni dokuz
köyden kovarlarmış ya
olsun, kovsunlar; biz
de artık şehre taşınırız.!
Yazılarımda pek çok kez dilim
döndüğünce yazdım, haykırdım, tabiri caizse avazım çıktığı kadar bağırdım. Bu
yazımda son bir kez bazı
önemli hakikatleri yazmak istiyorum.
Ben Mart ayında yapılacak
yerel seçimlere “Siyasi Kıyamet Seçimleri “ adını koydum. Muhalefet ki bunun
içinde CHP, HDP, Feto, Daeş,
ABD, İsrail… Velhasıl Tayyip
Erdoğan ve AK Parti’ye düşman olan her kesim var, işte bu
seçimler, hepsinin var olma
yâda yok olması söz konusu
olan bir seçimdir. Diğer yandan da Allah korusun Cumhur
ittifakının da toplamda %49,9
oy alması durumunda Muhalefetin Cumhurbaşkanlığının
meşrutiyetini sorgulayacağı ve
pek muhtemel erken seçim isteyeceği bir durum olacaktır.
Bu durumu MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de
Cumhur ittifakı olarak 24 Haziran seçimlerde aldığımız toplam oydan aşağı oy
almamalıyız diyerek, teyit etmiştir.

AnKetler iyi iSe
bu yAzıyı çöpe
At, OKumA

Değerli büyüğüm, kıymetli
dava arkadaşım, sevgili kardeşim,
Elindeki son anketler ve beklentilerin iyi ise lütfen bu yazıyı hiç okuma ve derhal çöpe
at. Ama eğer yazıyı okumaya
devam ediyorsan lütfen o halde
zaman varken gereğini yap.
Bazı yazarlar önümüzdeki
yerel seçimlerin önemini vurgularken bir takım korku ve
endişelerini de dile getiriyorlar.
İşte bazı örnekler:
Star gazetesinden Nuh Albayrak’ın linkini verdiğim şu yazısını https://www.star.com.tr/y
azar/ak-partililerin-agir-imtihani-yaziStar gazetesinde Mehmet Metiner’in linkini verdiğim şu yazısını
https://www.star.com.tr/yazar/
parti-mi-aday-mi-erdogannasil-kazandi-yazi-1407388/
Yeni Akit gazetesinden Abdurrahman Dilipak’ın linkini verdiğim şu yazısını
https://www.yeniakit.com.tr/ya
zarlar/abdurrahmandilipak/bizim-guzel-hayallerimiz-vardi-26987.html
Milat Gazetesinden Serdar Arseven’in linkini verdiğim şu
yazısını https://www.milatgazetesi.com/serdar-arseven/ehliyet-ve-liyakat-uzerine/haber-1
80677
Yani Akit gazetesinden Abdurrahman Dilipak’ın linkini verdiğim şu yazısını
https://www.yeniakit.com.tr/ya
zarlar/abdurrahman-dilipak/sikayetname-26019.html
Türkiye gazetesinden Süleyman Özışık’ın linkini verdiğim
şu yazısını https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/suleyman-ozisik/606351.aspx
Linklerini verdiğim bütün bu
yazıların mutlaka okunmasını
öneriyorum.
Örneğin Süleyman Özışık, AK
Parti içinde bir oy kaybını görmüş olacak ki haklı olarak uyarıyor:
“Bizim mahallenin kızgın kesimi oluşturulmak istenen bu
tabloyu, oluşturulmak istenen
bu kıyamet çatlağını görmesine
rağmen "ben bu seçimde AK
parti'yi
cezalandıracağım" diye intikam yeminleri ediyor.
Sebep? Emeklilikte yaşa takılanlardanmış, ekonomik du-

rumu bozulmuşmuş, çarşı
pazar ateş pahasıymış, AK Parti'nin adaylarını beğenmiyormuş falan...
"bak birader. Aylardır AK
parti’nin aday gösterdiği
bazı isimleri eleştiriyorum.
Ama karşındaki partinin
gösterdiği en iyi aday, benim
kıyasıya eleştirdiğim adayların dahi tırnağı etmez. Sen
kendi bindiğin dalı kesmekle
yetinmiyor, âdeta kendi kafana sıkmak istiyorsun" diyorum.”
Yanlış anladıysam hakları
helal etsinler. Başta Süleyman
Özışık ve bazı yazarlar, evet
AK Parti’deki bazı hataları
kabul ediyorlar ama CHP’nin
HDP ile birlikte hareket ederek
çok daha büyük ve affedilmez
hatalar yaptığını söyleyerek
AK Partinin desteklenmesini
istiyorlar.
Evet, CHP çok büyük hatalar
yaptı. İyi ki de yaptı. Gerçek
yüzlerini gördük. Mesela AK
Parti için zor bir bölge olan İzmir’de bile paramparça oldular. Bu yüzden pek çok CHP’li
partisine oy vermeyecek ya da
oy kullanmaya gitmeyecek.
Ben AK Parti içinde de bazı
küskünlerin oy kullanmayarak
tepki gösterebileceklerini düşünüyorum. Bu seçimlerde oy
kullanma oranı genel olarak
çok düşük olabilir.

liyAKAt ve bereKet Seçim önceSi,
SAdAKAt iSe
Seçimi KAzAndıKtAn SOnrA çOK
dAHA fAzlA
işe yArAr

Bu seçimlerde CHP’nin kabul
edilemez hatası olan HDP ve
dolayısıyla PKK ile ittifak yapması onlara çok zarar verebilir.
Bu tabiri caizse adeta bir çuvaldızdır. Ama keşke içimizdeki küskünlerimize neden
olan şeyler olmasaydı, mesela
bazı adaylarda sadece sadakat
yerine liyakat ve artı katma değerli şahsi oy potansiyelleri olsaydı, ahde vefa olup partinin
eski dava ortakları dediğimiz
insanlar kazanılsaydı. Bakın
size ilginç bir tespit yapayım.
Sadakat çok önemli ve aranan
bir özelliktir. Ancak sadakate
seçimi kazandıktan sonra daha
çok ihtiyacınız olur. Yani önce
seçimi kazanmak gerekir.
Onun için de liyakatli ve oy
getirecek doğru adaylara ihtiyaç duyarsınız. Sadakatli bir
aday seçimi kaybedince ne anlamı olabilir ki? Keşke bazı
yerlerde Demografik yapıya
göre adaylar belirlenseydi. Mesela İzmir ve İstanbul’da Balkan kökenliler bu seçimde çok
önemliydiler. Keşke defalarca
eksik olduğunu söylediğimiz
kurumsal hafıza kaydedilse ve
ondan istifade edilseydi. Kıyamet seçim dediğimiz bu son
derece önemli seçimde
CHP’nin ısrarla, istemiyorum
diyerek büyük hatalar yaptığı
ve bize hediye etmek istediği
başta İzmir olmak üzere bazı
belediyeleri güle oynaya alsaydık yani iğneyi kendimize
biraz dokundursaydık fena mı
olurdu?
Olsun bakalım bunda da bir
hayır vardır. Biz yine sıkı bir
şekilde çalışıp bu seçimleri
almak için gerekeni yapacağız.
Ama daha zaman varken, iğnenin ucunu biraz dokundurup,
küskünlerimizi kazansak, ahde
vefayı hatırlasak, meclis üyelerini sadece sadakatle değil liyakat ve demografik yapıya göre
seçsek, sadece projelerin kazanmak için yetmediğini ayrıca
samimiyetin de mutlaka gerektiğini bilsek, istişareye önem
versek fena mı olur.
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4 Kosova Haberleri

Kosova’da görev
yapan Mehmetçik’te
devir teslim töreni

“S
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Kosova’da görev yapan
Mehmetçik’te devir teslim
töreniKosova’da 1999 yılından bu yana barış ve
huzurun tesis edilmesine
katkı sağlayan Nato’nun
Kosova’daki Barış Gücü
KFOR bünyesindeki Türk
Temsil Heyet Başkanlığı’nda komuta devir teslim töreni düzenlendi

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

ultan Murat” kışlasında
düzenlenen törene, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Meclisi
milletvekilleri, Kosova Güvenlik
Kuvvetleri komutanları, Belediye
Başkanları, Kosova ile Kosova’da
Tür kurum ile kuruluş temsilcileri,
dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Tören birliklerinin yer
aldığı alanda 1 yıllık görevi sona
eren Albay Cem Sinan Barım, Türk
Temsil heyet başkanlığı flamasını,
görevi devralan Kurmay Albay
Numan Baş’a teslim etti. www.timebalkan.com’a göre; Albay Cem
Sinan Barım sözlerine, “ Kosova’da
bir KFOR birliğinin komutanı ve
Türk Temsil Heyetinin komutanı
olarak görev yapmış olmak benim
için büyük bir onurdur” cümlesiyle
başladı. Bugüne kadar pek çok ülkede görev yapmış olduğunu ancak
Batı Müşterek Bölgesel Birlik Komutanlığı ve Türk Temsil Heyet Başkanlığını bir arada yürütmenin
kendilerini için oldukça zor ama bir
o kadar da keyifli bir süreç oldu-

Haradinaj yeniden
İNTERPOL’e
başvuracak

K
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ğunu hatırlatan Albay Barım, “yapmış olduğumuz faaliyetlerde Kosova halkını yakından tanıma, güler
yüzünü, samimiyetini, dostluğunu,
misafirperverliğini görme ve birbirinden lezzetli yemeklerini tatma
imkanı buldum. Türkiye ve Kosova’nın kardeş olduğunu ve yüzyıllardır süren dostluğunu yerinde
görme fırsatım oldu” dedi. Türk
Temsil Heyeti olarak Kosova’da
KFOR harekatının en iyi şekilde icra

edilmesini her zaman desteklediklerini belirten Albay Cem Sinan
Barım, “ 1999’dan bu yana Kosova’da yaşanan gelişmelere şahit
olunca KFOR ve Türk askerleri olarak buradaki sürecimizde ne kadar
doğru işler yaptığımız anlaşılıyor”
ifadesini kullandı. Amaçlarının Kosova’da gidilmeyen yerlere gitmek
olduğu,en ücra köşedeki insanlara
ulaşabilmek olduğunu kaydeden
Albay Barım, “bu hedef doğrultu-

sunda eğitim, kültürel işbirliği vbir
seviyeye e sağlık alanlarında 1 yıl
içerisinde Kosova’nın her yerinde
özellikle bugüne kadar gidilmeyen
en ücra yerlerde etnik ayırım gözetmeksizin 40 ayrı projeyi tamamladık ve gelecek dönem için
projelerimizi planladık. Kosova halkının yetersiz kalan imkanlarını iyileştirmeye ve daha ileri bir seviyeye
taşımaya gayret gösterdik” şeklinde
konuştu.

Thaçi diyalog şartını kabul etmiyor
K
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osova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, iki
ülke arasında sorunların çözümü için Kosova ile Sırbistan arasında diyalogun çok
önemli olduğunu tekrarladı. Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, verginin kaldırılmasıyla diyalog devamının şartlandırılmasını kabul edilmez olarak
değerlendirdi. www.kosovahaber.net sitesine göre;
verginin kaldırılmasıyla ilgili AB ve ABD tavsiyelerine saygı gösterilmesi gereğini dile getiren
Thaçi, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Sırbistan’ın
bu yıkıcı davranışından şikayetçi olmak için AB

Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefon
görüşmesi gerçekleştirdim. Bu vesile ile diyalogun
devamını engelleyen Sırbistan’ın mazeretsiz şartları nedeniyle kaygılarımı dile getirdim. Mogheri’nin anlayışına rağmen onun şu mesajı da çok
netti: ‘Diyalog devam etmelidir ve her iki taraf da
diyalog devamını engelleyen davranışlardan uzak
durmalıdırlar.’ Bundandır haksız olarak gözükse
de, bizler pragmatik olduğumuzu göstermeliyiz ve
AB ile ABD tavsiyelerine kulak asmalıyız.” AB ve
ABD tutumunun net olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, bunun başka çeşit yorumlanmasına yer bırakmadığını kaydetti.

osova geçen yılın Kasım ayında
Dubai’de düzenlenen İnterpol
Genel kurulu’nda üyelik başvurusunun kabul edilmemesine rağmen, üyelik için tekrar İnterpol’e başvuruda
bulunacak. www.timebalkan.com’a göre;
Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile
İçişleri Bakanı Ekrem Mustaf’nın, İnterpol Sekreteri Jürgen Stock’a mektup göndererek, Kosova’nın İnterpole üyelik
başvurusunda bulunacağını bildirdikleri
öğrenildi. Kosova Uluslararası Polis Teşkilatı’na üye olabilmesi için 8’inci kez başvuruda bulunacak. Farklı nedenlerden
ötürü Kosova İnterpol’e üye olamadı. Kosova’nın söz konusu uluslararası örgüte
üyeliği için lobicilik konusu için harcanacak ayrı bir fon da kuruldu.

Kosova’daki
eğitimcilerin alacağı
maaşlar belli oldu

K
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osova Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikaları Birliği ile Hükümet arasında varılan anlaşmanın ayrıntıları belli oldu.
Buna göre, anlaşma kapsamında eğitim alanında çalışanların maaşlarına yapılan zamlarda gün yüzüne çıktı.
www.timebalkan.com’a göre; Arnavut medya
kuruluşlarında yayınlanan belgede, varılan
anlaşma ile eğitimcilerin alacağı maaşlara
artış yapıldığı görülüyor. Anlaşma kapsamında, Lise müdürleri 717 Euro, İlk ve orta
öğretim müdürleri 645.30 Euro, Müdür Yardımcıları 621.40 Euro, Kreş Müdürleri 597.50
Euro, Lisede ders veren öğretmenler 621.40
Euro, İlk ve orta öğretim okullarında ders
veren öğretmenler 585.55 Euro, İlkokullarda
ders veren öğretmenler 549.70 Euro, Pedagog,
Psikolog ve Okul Sekreterleri 549.70 Euro,
Anaokulu öğretmenleri 537.75 Euro, Kütüphane çalışanları 501.90 Euro, 0-3 yaş grubu
eğitimcileri 478 Euro, personel kadrosu da
346.55 Euro maaş alacak.
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5 Balkan Haberleri
OSMANLI’DAN
GÜNÜMÜZE
KENEVİR ÜRETİMİ

O

Mustafa BOZDEMİR

smanlı’da kenevir, kendir, çuval, giysi ürünleri
ve kenevirden yelken üretimi çok yaygındı.1390 yılın da Gelibolu’da inşa edilen tersane bölgesinde üretilen bu sağlam ve kaliteli
yelkenler gelip geçen yabancı gemilere satılırdı. Özellikle Sinop, Samsun, Rize bölgelerinde üretilen kenevirden gemiler için çok önemli bir malzeme olan
gemi bağlama halatları ve urgan yapılırdı. O dönemin
şartları, savaş teknolojisini düşündüğümüzde sağlam
urgan, ip ve gemi halatlarının ne derece önemli olduğunu anlarız. Ayrıca taşımacılıkta çuval ve ipin de sağlamlığı ve önemi anlaşılır.
Günümüz de kenevir hem tıbbı alan da hem de sanayii
de yan ürün olarak da kullanılmaktadır. Fiber glass
kompozit ürünlerde gerekse yukarı da saydığım alanlarda önemli bir üründür. Osmanlı bu durumu Anadolu’ya geldiğinden beri üretimini ve tekstil alanın da
özellikle gömlek ve giysi alanın da kullanmıştır. Elbette bazı toplumlar Kenevirden uyuşturucu imali de
yapmışlardır. Ama devletler bu durumu kontrol altın
da tutarak daha ziyade tıbbı ve sanayii alanın da kullanmaya çalışmışlardır. Son zamanlarda Ülkemiz de
çeşitli Üniversiteler kurdukları araştırma laboratuarların da biyodizel de üreterek ülke ekonomisine katkı
sağlamayı amaçlamışlardır. Buradan şu sonuca gelmek istiyorum: Osmanlı kenevir ürününün önemini iyi
kavramış ve onu tıbbi alan da ve ticari alanda üretimini
yaparak Osmanlı’ya önemli katkılar sunmuştur. Bu
konu önemli üretim merkezleri yukarı da saydığım
gibi Samsun, Sinop ve Rize vilayetlerimiz. Hatta Trabzon da keten den çok güzel gömlekler üreterek Sultan
Abdülaziz’e sunulmuş o da günlük yaşamın da kullanmıştır. Bkz:’’Osmanlı dan Cumhuriyete Endüstriyel
Mirasımız.’’Aşağı da Giresun Üniversitesin’den bir
hocamızın çalışmalarını bilgilerinize sunuyorum:

BİYODİZEL ÜRETİMİ

Giresun Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.
Dr. Bahadır Koz,Türkiye'de tarım alanlarının yüzde
15'ine kenevir ekilmesi durumunda bu üründen yılda
31,5 milyon ton biyodizel üretilebileceğini söyledi.
Koz, çok sayıda gelişmiş ülkede üretilen kenevirin çeşitli sektörlerde kullanıldığını belirterek, dünyada "mucize bitki" olarak lanse edilen kenevirin Türkiye'de de
yeniden kontrollü şekilde yetiştirilmesine yönelik
adımlar atıldığını anımsattı. Osmanlı döneminde yaygın olarak yetiştirilen, "kendir", "keten", "kendir lifi",
"kendir teli" ve "tel kendir" gibi isimlerle anılan kenevirin dünyada 2017 yılında 4 milyar doları bulan endüstriyel pazara ulaştığını ifade eden Koz, bu rakamın
2025 yılında 11 milyar dolara çıkmasının beklendiğini
vurguladı.
Koz, Türkiye için kenevirin öneminin büyük olduğunun altını çizerek, "Kenevir ilaç, kağıt, yakıt ve kumaş
yapımında kullanılıyor. Otomotiv sektöründe de faydalanılan kenevir, petrol ve petrokimya ürünlerine
önemli bir alternatif olması ile dikkati çekiyor." dedi.
Tüm petrokimya ürünlerinin, yenilenebilir olarak kenevir kullanılarak daha ucuza üretilebildiğini aktaran
Koz, "2017 verilerine göre ülkemizin yıllık petrol tüketimi 30 milyon tonu aşkın. Türkiye'de tarım alanlarının sadece yüzde 15'ine kenevir ekersek, bu üründen
yılda 31,5 milyon ton biyodizel üretebiliriz. Bu da
demek oluyor ki kenevirden, yıllık tükettiğimiz petrol
kadar hatta daha fazla biyodizel üreterek ülkemizin bu
alandaki ihtiyacını karşılayabiliriz." diye konuştu.
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ABD’deki FETÖ’den Yunanistan’a
kaçan FETÖ’cülere yardım
FETÖ’nün ABD’deki önemli kuruluşları arasında yer alan Barış
Adaları Enstitüsünün, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan FETÖ’cüler için yardım topladığı ortaya çıktı

F
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ETÖ’ye bağlı “Embrace Relief” adlı internet sitesinde
yer alan bilgilerde, kaçak FETÖ’cüler için yapılan yardım kampanyasının detayları paylaşıldı.
Türkiye’den kaçan FETÖ mensupları ile ABD’deki FETÖ’ye ait benzer yapılanmaların doğrudan
ilişkisini ortaya koyan ve 9 Aralık’ta başladığı anlaşılan kampanyada, hedefin 15 bin dolar olduğu
kaydedildi. Söz konusu sitenin ilgili bölümünde, kampanyanın
başladığı günden bu yana 51 gün
geçmesine rağmen sadece 12 bin
64 dolar toplandığı görülüyor.
www.timebalkan.com’a göre; yaklaşık iki aya yakın süren yardım
kampanyasında bekledikleri hedefe ulaşamayan FETÖ mensuplarının, elektronik posta yoluyla
ellerindeki adreslere e-posta atarak yardım istediği belirtildi.

ÖVGÜ

E-postalarda Yunanistan’daki
sözde Türk mültecilerin çocukları
tarafından çizildiği iddia edilen ve
neredeyse tamamında Türkiye
karşıtı propaganda içeren resim-

lere de yer verildi. Türkiye ile Yunanistan’ın karşılaştırıldığı resimlerden birinde “Çocuklar yalan
söylemez: Resimlerde güneş Yunanistan tarafında daha çok parlıyor.” şeklinde ifade yer aldı. Söz
konusu enstitü, ABD’deki FETÖ

İSRAİL HÜKÜMETİ KENEVİR
İHRACAATINA ONAY VERDİ

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, bu adım sayesinde kenevir üretimive tarıma yönelik yatırımların artmasının beklendiği, böylece ülkede üretime ve
istihdama katkı sağlanacağı belirtildi.
İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel de Twitter hesabından
paylaştığı mesajında, bakanlık bünyesinde kenevir üretimi yapan çiftçiler için yeni bir birim açılacağı bilgisini verdi. Halihazırda 5 yetiştiriciye 90 dönümlük
arazide kenevir ekimi için izin verildiğini aktaran
Ariel, çiftçiye üretim izni verilmesinde son aşamaya
gelindiğini, 780 başvurunun da ön onaydan geçtiğini
ifade etti. Hükümetin onayının ardından tıbbi kenevir
üretimi yapan şirketlerin Tel Aviv borsasındaki hisse
değerlerinde artış yaşanırken bürokratik süreç nedeniyle ihracata ancak yıl sonunda başlanabileceği ifade
ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın kenevir konusunu gündeme taşıyarak ne kadar isabetli bir karar aldığı tartışma götürmez bir gerçektir. Ülkemiz çiftçimiz
bu üretimden çok büyük kazançlar elde edecektir.

ve bölgedeki FETÖ bağlantılı birçok organizasyonu kontrol ettiği
bilgisi paylaşılıyor. Enstitünün danışma kurulunda FETÖ elebaşı
Gülen’in akrabası Ahmet Kurucan
ile ABD’den haham ve papazların
da yer alması dikkati çekiyor.

Ziraat Bankası’ndan Karadağ
Bosna Hersek ve Kosova’ya şube
B

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

ankadan yapılan açıklamaya göre,
dünyada en yaygın faaliyet ağına
sahip Türk bankası olan Ziraat Bankası, son yıllarda yurt dışında büyümesini daha da güçlendiriyor. 2018 yılında
Özbekistan'da tamamı kendisine ait bir
banka kuran Ziraat Bankası, bu önemli
yatırımın yanı sıra geçen yıl ayrıca Bosna
Hersek'te Bijeljina, Gürcistan'da Tsereteli,
Kosova'da Prizren ve Peja, Kazakistan'da
Atırau, Azerbaycan'da Gence şubeleri
olmak üzere 8 şube açtı. 2018 yılının son
günlerinde Karadağ'da Bar ve Budva
kentlerinde iki şube daha açan banka,
böylece 18 ülkede 100 noktada müşterilerine hizmet vermeye başladı. Bulunduğu
ülkelerin ekonomisine değer katacak faa-
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Koz, kenevirin kağıt sanayisinde de yoğun olarak kullanıldığını, bu özelliği dolayısıyla Türkiye açısından
çok önem taşıdığını söyledi.
Ağaçtan üretilen kağıdın üç, kenevirden üretilen kağıdın ise 8 kez yeniden değerlendirilebildiğini dile getiren Koz, "Bir dönüm kenevir tarlasından, yaklaşık dört
dönümde yetişen ağaca eş kağıt çıkar. Bir ağaç yaklaşık 20 yılda yetişirken, kenevir ise dört ayda hasat ediliyor." dedi.
Yapılan araştırmaların, kenevir yağının kansere karşı
koruyucu özelliğini de ortaya çıkarttığını belirten Koz,
şu değerlendirmede bulundu:
"İçeriğindeki omega-3 ve GLA yağ asidi sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek beyin, akciğer ve
meme kanserine iyi geldiği biliniyor. Özellikle akciğer
kanserinin ilerlemesini yavaşlatıyor. Kalp sağlığını koruyan kenevir yağı kötü kolesterolü düşürüyor, iyi kolesterolü ise yükseltiyor. Kenevir yağında potasyum,
kalsiyum, magnezyum, çinko, demir ve fosfor gibi birçok mineral bulunuyor. Hormonların dengelenmesini
sağlayan yağ, özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için de faydalıdır."
Koz, bitkinin yetiştirilmesine izin verilen 19 il arasında
Giresun'un bulunmadığını ancak en kısa zamanda yörenin de kapsam içine alınmasını istediklerini vurguladı.
Hem üniversite hem de merkez olarak kenevir üretiminin yaygınlaşmasına katkı sağlamak için proje geliştirmeye başladıklarını anlatan Koz, kenevirle ilgili
çalışma yapacak araştırma merkezi kurulması, ayrıca
'Kenevir Eksperliği' adı altında iki yıllık program açılmasına ilişkin projeler üzerinde çalıştıklarını sözlerine
ekledi.Ayrıca Ankara da bu konu da ASAM kurumuna bağlı bir KENEVİR ENSTİTÜSÜ kurularak
hizmete başlamıştır.
ABD'nin 1940'lı yıllarda Türkiye'de üretimine yasak
getirttiği kenevirin üretimine Başkan Erdoğan önderliğinde tekrar başlanacak olması İsrail'i harekete geçirdi.
İsrail hükümeti, yaptığı yazılı açıklamayla tıbbi kenevir ihracatına onay verdi

yapılanmasının en önemli ayaklarından biri olarak biliniyor. Kamuya açık kaynaklarında
enstitünün, FETÖ’ye ait Dinlerarası Diyalog Merkezinden (İnterfaith Dialog Center) esinlenerek
2003’te New Jersey’de kurulduğu

liyetlerin finansmanına yönelik bankacılık ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamayı amaçlayan Ziraat, bu ülkelerle
Türkiye arasındaki dış ticaretin gelişimi
ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli katkılar sağlıyor. www.haberler.com’a göre: faaliyet gösterdiği
coğrafyalara sadece bankacılık değil, sigorta, leasing, portföy yönetimi, ödeme
sistemleri, finans teknolojileri ile ilgili
hizmetleri de götüren banka, böylece bulunduğu coğrafyalardaki finans sektörüne de katkı sağlamayı hedefliyor.
Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup
Başkanı Dr. İlker Met, Karadağ’ın Bar
kentinde en son 1878 yılında bir Türk
bankasının hizmet verdiğini, böylece 140
yıl sonra Ziraat Bankası olarak Bar kentine tekrar "merhaba" demekten gurur ve
mutluluk duyduklarını bildirdi.

Yunanistan BaşBakanı
Tsipras Türkiye’ye geliyor

Y

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

unanistan Başbakanı Aleksis
Tspras’ın 5-6 Şubat tarihlerinde
Türkiye’ye iki günlük bir ziyaret
gerçekleştireceği bildirildi. Yunanistan
Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakapoulos, düzenlediği brifingde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
www.timebalkan.com’dan alınan bilgilere
göre: Canakopoulos, “Başbakan, Türk
Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine, 5-6
Şubat tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette
bulunacak” ifadelerini kullandı. Ziyaretin
ilk gününde Tsipras’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
kabul edileceğini belirten Canakopoulos,
görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ve akşam yemeği gerçekleştirileceğini
aktardı. Canakopoulos ayrıca Başbakan
Tsipras’ın ertesi gün İstanbul’a geçerek,
Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret
edeceği bilgisini de paylaştı.

Bulgaristan Komünizm
kurbanlarını andı
B

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

ulgaristan'da, 1944'te darbeyle iktidara gelen komünist rejimin infaz ettiği
muhalifler anıldı. Halk Mahkemesi tarafından aynı anda kurşuna dizilen 2 bin 138 kişinin
anısına başta başkent Sofya olmak
üzere, ülke genelinde anma törenleri düzenlendi. Sofya'nın merkezinde bulunan "Komünizm
Kurbanları Anıtı" önünde toplanan kurbanların yakınları, infaz

edilen kişilerin isimlerinin yazıldığı duvarın önüne, yaktıkları
mumları ve taşıdıkları çiçekleri
koydu. Bu yıl, Avrupa Parlamentosunda Bulgar milletvekili Andrey Kovaçev'in himayesinde
düzenlenen törene katılan Parlamento Başkanı Tzveta Karayançeva, Bulgarcada kullanılan
"Kötülük taş altında yatsın" deyimini hatırlatarak, "Taş altında yatması gereken komünist kötülük,
hala bizlere meydan okuyor.
Bugün hala o karanlık geçmişin tarihe karışmadığını görüyoruz. Kötülüğü unutmak onu affetmek

demektir." ifadesini kullandı.
www.haberler.com’a göre: iktidardaki sağcı ve Avrupa Birliği (AB)
yanlısı Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisinden milletvekili Spas Gırnevski
de parlamentoda eski komünistlerin katliamlarını kınayan bir bildiri
okudu. Gırnevski, ana muhalefetteki eski komünist geleneği sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) ve Moskova istihbaratının
yardımı ile göreve getirildiğini
iddia ettiği Cumhurbaşkanı
Rumen Radev'in anma törenlerine
katılmadıklarına vurgu yaptı.
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Makedonya FETÖ
konusunda samimi mi? O

4 Şubat 2019
Pazartesi

“TRUVA SONATI”
KONSERİNDE ENDER
BULUŞMA

Makedonya’da FETÖ ile mücadelede iki ileri bir geri atılan
adımlar tartışılmaya başlandı. Makedonya’da hakim görüş,
‘Dostumun düşmanı benim de düşmanımdır’ olmalı..

M

akedonya’nın” FETÖ
bağlantısı hakkında),
ancak bana hiçbir taraftan öyle resmi bir bilgi veya yazı
ulaşmadı. Bu yüzden, herhangi
birilerinin bazı listelerde olup olmadığı yönündeki bulgular
açıkça belirtilmemiş. Hükümetin
ve benim konuyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Belki konu hakkında
yorum yapılmıştır; belki speküle
edilmiştir; belki de bu Türkiye’de
resmen kamuoyuna duyurulmuştur; ancak bize herhangi bir yazı
ulaşmadı. O yüzden o destek
programına başvuran her basılı
medya organı hükümetin desteğini aldı”.
Bu sözler Makedonya Dışişleri
Bakanı Nikolai Popovski’ye ait.
Üsküp Büyükelçiliği ile ülkedeki
Türk siyasi parti ve derneklerinin
konuyla ilgili tepkilerinin dikkate
alınıp alınmayacağıyla ilgili soru
üzerine ise Popovski şunları söyledi: “Her zaman, her türlü tepki
dikkate alınacak. Biz bu konuda
açığız. Gazeteci dernekleriyle
bunu görüşeceğiz. Hükümet tek
başına hareket etmiyor ve bu konuyu ele alacağız. Kesinlikle dikkate alınacak”.
Makedonya Gazeteciler Derneği
Başkanı Mladen Çadikovski de
projede hangi medya kuruluşlarının yer aldığını bilmediğini,
çünkü medya kuruluşlarının bu
programa dahil edilmesinin, beli
kriterlerin yerine getirilmesiyle
gerçekleşen bir prosedür olduğunu söyledi.
FETÖ iltisaklı bir medya kuruluşuna hükümet tarafından destek
verilmesine yönelik ifade edilen
memnuniyetsizliklerin dikkate
alınıp alınmayacağıyla ilgili Çadikovski, kendilerine bu yönde
bir talep gelirse, derneğin yönetim kurulu olarak talebin kimden
geldiğine bakılmaksızın bunu inceleyeceklerini, ancak “kendilerinin her durumda gazetecilerin
tarafında olacağını” söyledi.

‘GEÇMİŞTEKİ
AÇIKLAMALAR’

Hükümet yetkilileri, Makedonya
olarak Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesini desteklediklerini defalarca dile getirse de, bu destek
açıklamaların ötesine geçmiş
değil; bu doğrultuda hiçbir
somut adım atılmadı. Aksine, görüldüğü gibi Makedonya hükümeti FETÖ iltisaklı “Zaman
Makedonya” gazetesine yaklaşık
15 bin avroluk bir finansal yardım da sağlıyor.
Hatırlanacağı üzere, Makedonya
Başbakanı Zoran Zaev 21 Aralık
2017 tarihinde Makedonya’daki
Türklerin 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlamaları kapsamında, Makedonya’nın
Türkiye’yi FETÖ ile mücadelesinde desteğini ifade etmişti.
Zaev “Makedonya terör örgütü
FETÖ’ye karşı Türkiye’yi destekliyor ve bunu gelecekteki dostluğumuzla göstereceğiz” ifadelerini
kullanmıştı. Aynı etkinlik kapsa-

mında Başbakan Zaev, ülkesinin
hedefleri için NATO üyesi olan
Türkiye Cumhuriyeti’nden kayıtsız, şartsız, tam destek aldıklarını
da belirtmişti. Türkiye’nin Makedonya ordusunun en büyük destekçilerinden biri olduğunu
hatırlatan Zaev, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında imzalanan, 1,5 milyon dolarlık
yardımı içeren askeri ve mali işbirliği anlaşmasını hükümetin
kabul ettiğini açıklamıştı.
Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov da iki hafta önce
Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlenen ortak basın toplantısında,
Makedonya'nın terörle mücadelesinde Türkiye’nin yanında durduğunu ifade etmişti. Dimitrov
“Türkiye’nin terörle mücadelesinde her zaman yanında olmaya
devam edeceğiz. Bu bağlamda
hem ulusal hem de uluslararası
yükümlülüklerimiz çerçevesinde
Türkiye’ye yardımcı olmak için
hem isteğimiz, hem de siyasi irademiz mevcuttur” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye ile ilişkilerini
“romantik” kelimesiyle tasvir
etmek istediğini söyleyen Dimitrov, “İki ülke arasındaki ilişkiler
o kadar yakın, o kadar iyi ki mevcut ideolojilerden çok fazla etkilenmiyor. Halklar arasında o
kadar derin bir dostluk var ki

bunun daha da iyileştirilmesi çok
zor. Ancak biraz daha odaklanarak daha da iyi hale getirebiliriz”
şeklinde konuşmuştu.
Makedonya’nın stratejik hedefleri
olan Avrupa Birliği (AB) ve
NATO üyeliklerini Türkiye’nin
en güçlü şekilde desteklediği biliniyor. Bağımsızlığından itibaren
Türkiye, Makedonya’yı anayasal
ismiyle tanıyor. Makedonya’nın
anayasal isminin geçmediği tüm
NATO belgelerinin sonundaki
dipnotta ise Türkiye “bu ülkeyi
anayasal ismi olan Makedonya
Cumhuriyeti” olarak tanıdığını
belirtmişti. Bunların yanı sıra
Türkiye, Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununu
çözen Prespa anlaşmasının onaylanmasını, Makedonya’nın
NATO ve AB üyelikleri önündeki
engelin ortadan kalkmasına istinaden memnuniyetle karşılamıştı.

‘STRATEJİK İLİŞKİLER’

Makedonya’nın NATO Ulusal
Koordinatörü Stevo Pendarovski,
Makedonya ile Türkiye arasındaki dostluk ve stratejik ilişki
hakkında geçen yıl AA muhabirine değerlendirmelerde bulunmuştu. Türkiye’nin
Makedonya’yı bağımsızlığından
beri karşılık beklemeden desteklediğini vurgulayan Pendarovski,

“Stratejik ortaklarımız arasında
bir karşılaştırma yapılırsa,
ABD’yi dışarıda tuttuğumuzda,
Türkiye sürekli yardım konusunda ilk sırada. Hatta ABD’den
daha tutarlı bir biçimde destek
verdi ve bu Türkiye’de hangi iktidar olduğuna bakılmaksızın yapıldı” demişti.
FETÖ’nün sadece Türkiye’nin
güvenliği için değil, yapılanmasının bulunduğu tüm ülkelerin güvenliği için tehdit teşkil ettiği
ortaya çıktığı halde, Türkiye’nin
FETÖ’yle mücadelesi doğrultusunda Makedonya’da alınan herhangi bir tedbir görülmüyor.
Makedonya’daki faaliyetlerine
2005 yılında başlayan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), bu ülkede eğitim,
sağlık, altyapı ve kültürel mirasın
korunması gibi birçok alanda
900’den fazla projeyi hayata geçirdi. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Makedonya Silahlı
Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı
çalışanlarının da katılım gösterdiği Türkçe kursları da olmak
üzere birçok farklı kültürel ve bilimsel faaliyet düzenliyor. Siyaset
ve kültürün yanı sıra, Makedonya’daki Türk şirketleri, başta basketbol olmak üzere farklı spor
kulüplerine de sürekli destek sağlıyorlar.
İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğin yanı
sıra altını çizmemiz gereken
önemli konulardan biri de Türk
ve Makedonya halklarının karşılıklı olarak beslediği
saygıdır. Balkan bölgelerinde
uzun yıllar boyunca birlikte yaşamalarından kaynaklanan yakınlıktan, ortak kültürel ve tarihi
değerlerden dolayı bu iki halk
birbirlerini kardeş olarak kabul
ediyor.
FETÖ 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği başarısız darbe girişimiyle, vatanını darbecilerden
korumak için sokağa çıkan
masum vatandaşlara acılar yaşatırken yüzlerce insan şehit düşmüş, binlercesi de yaralanmıştı.
Türkiye vatandaşları ve Makedonya’daki Türkler, FETÖ teröristlerine verilen her türlü
desteğin, hain eylemden dolayı
halen iyileşmemiş yaralarına
tuz bastığını, Makedonya’ya ve
halkına her alanda koşulsuz
olarak destek veren Türk devletine ve milletine yönelik samimi, kardeşçe ve dostça
yaklaşımı sorgulattığını ifade
ediyor.
Tüm bu sebeplerden dolayı,
Makedonya’daki Türk toplumu
ve Türkiye vatandaşları, Makedonya kurumlarının FETÖ’yle
mücadelede daha ciddi bir yaklaşım sergilemesini bekliyor; terörle mücadele konusundaki
adımların, Makedonya’nın üst
düzey temsilcilerinin “dost ve
kardeş” söylemiyle uyumlu olması yönünde beklentilerini
ifade ediyor. Çünkü Makedon
halkının da bildiği eski bir söze
göre “Dostumun düşmanı
benim de düşmanımdır”.

Anadolu Ajansı’ndan alınmıştır…

Saadet NEBİ

cak ayını geride bıraktı . Her yılın
başlangıcı olarak yaşam adımlarımızı Ocak ayında
atarız. Bazen bu ayda hüzünler, bazen de mutluluklar
yaşanır. Kimine göre yılın ilk ayındaki yaşantınız mutlu veya
hüzünlü ise bütün yıl öyle geçer. Tabi ki böyle bir inancı insanlar kendilerine göre, kendi yaşantılarına renk katmak için düşünmüşlerdir…
Bu yılın Ocak ayı mutluluğuma önemli ve ender bir olayın
yaşantısının sevincini kattı. Türkiye Cumhuriyeti bence değerli
bir sanat buluşmasına imza attı. Sözüm “ TRUVA SONATI”
konserinde. Sevgili Time Balkan okurları, Ocak ayında Türkiye
Cumhuriyeti başkenti Ankara dünyada nadir görünen bir konser buluşmasını yaşadı…
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın “TRUVA
SONATI” isimli konseri Ankara’da 18 Ocak 2019 tarihinde yapıldı. ATO (ANKARA TİCARET ODASI) CONGRESİUM’da “ TRUVA SONATI” prömiyeri düzenlendi.
Basına kapalı düzenlenen konserin başında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve
eşleri Emine Erdoğan ile konsere katılan protokölü , Fazıl
Say’ı selamlayarak “ Konserime, Hoş Geldiniz” sözlerini içeren sevgi dolu karşılamadan sonra konser başladı…
Saygın konukları selamladıktan sonra “TRUVA SONATI”,
ve “İZMİR SÜİTİ” Eserlerinden
bölümleri yorumlayan FAZIL SAY’ı konser sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan protokol ile birlikte ayakta alkışladı. Gecenin sürpriz
konuğu ABD’li SENATÖR Linsay Graham
oldu. Konser sonunda Fazıl Say’a – Aşık Veysel’in
“BENİM SADIK YARIM KARA TOPRAKTIR” Plağını
T.C. Cumhurbaşkanı Sayın ERDOĞAN Hediye ederek teşekkür etti. FAZIL SAY, CD’lerinden oluşan bir Album imzalayarak Cumhurbaşkanı Sayın ERDOĞAN’a konser
bitiminden sonra hediye etti. (Konser hakkındaki bu bilgiler
alıntıdır).
Böyle görkemli bir konser buluşması beni mutlu ettiği kadar
sayısı çok sanat severini de umarım sevindirmiştir. Derken ,
isterdim ki hep böyle değerli buluşmaların daha sıkça oluşmasını gazete ve dergilerde okuyabilelim. Neden böyle diyorum,
bu tür görkemli konserlerin basına kapalı olduğundan dolayıdır
ki verilen bilgilerden anladığımıza göre mutluluğumuzu
ancak kendi çapımızda hissederek yaşayabiliriz. Gönül isterdi
ki böyle görkemli ve çok nadir görünen buluşmalarda bizler
gazeteciler ve sanat severler de hep birlikte bu mutluluğu yaşayabilelim.
T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan , dünyaca
ünlü piyano sanatçısı Fazıl Say’ın konsere davetini kabul ederek sanata ve sanatçıya değer verdiğini böylesi nadir buluşmayla dünyaya duyurmuştur…
Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, son dönemde gündemdeki siyasi yoğunluklarla kavrulurken, ülkenin Cumhurbaşkanı, dünyaca ünlü bir piyano sanatçısının davetini kabul
ederek protokolüyle beraber izlemeye gidiyor. Ben
şahsım adıma FAZIL SAY tarafınca yapılan örnek bir daveti ve bu daveti kabul eden T.C. Cumhurbaşkanı Sayın
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I saygıyla alkışlıyorum. Güzel,
değerli ve tarihe damgasını vuran bir buluşmaydı “TRUVA
SONATI” konseri… Umarım Türkiye Cumhuriyeti’nde daha
sık buna benzer unutulmayacak anları yaşarız hep beraber…
… Derken belirtmeliyim ne yazık ki, konser için
böylesi büyük ve dünya çapında saygın bir ülkenin çoğu siyasilerinden değerli “TRUVA SONATI” buluşması hakkında
övgüye değer konuşmaları duyamadık ya da ben duymadım. Hatıralarda uzun kalacak bu tür nadir buluşmalar aslında
ülkelerin sanat aynasıdır. Böyle bir değerlendirmeyi yaparken
şunu belirteyim ki, sözünü ettiğim konser hakkında MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den yorum yapıldığını da anmayı uygun buluyorum. Bu değerli sanat buluşması hakkında
Devlet Bahçeli şöyle konuştu ”Sanatın
siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı,
hoşgörü ve muhabet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim”- (BBC NEWS Türkçe –alıntı)…
İleride de böyle değerli sanat buluşmalarının daha sık
olacağına ben de inanıyorum. Bir ülkenin siyasi yaşamının
yoğunluğuna sanat faaliyetleri bir nebze olsa bile
rahatlık getirir. Türkiye Cumhuriyeti’nin elbetteki çok değerli dünyaca ünlü sanatçıları vardır ki bunlardan biri de
“TRUVA SANATI” konserinin piyano sanatçısı Fazıl
SAY’dır. Fazıl Say’ı sevgili “TİME BALKAN” okurları sizlere kısaca tanıtmaya çalışacağım.
Fazıl Say Ankara doğumlu, Melodika çalarak müzik
dünyasına merhaba demiştir. 4 yaşında piyanoya başlamış.
Ankara Devlet Konservatuvarında üstün yetenekli çocuklar
statüde eğitim almış.1987 yılında piyano ve kompozisyon
bölümlerinden mezun olmuş. Alman bursu alarak 1991 y.
“Konçerto Solisti” diplomasını almış, bir yıl sonra Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisinden -piyano ve Oda
Müziği Öğretmenliği Ünvanına sahip olmuş. Eserler için çok
sayıda ödüller almış Fazıl SAY, burada ancak bazılarını anmayı uygun buldum. 1991 y. Avrupa Birliği Piyano Yarışması,
1994 y. Avrupa Birliği Genç Konser Yarışması, 1995 y.
Genç Konser Yarışması Dünya Birincilik. Böylece ödüller
her yıl ardı arkası geliyor ve 2010 y. Yılın Piyanist ödülünü
de aldıktan sonra Dünya Yılın Piyanisti oluyor. Burada saydıklarım arasında ANDANTE Klasik Müzik Ödülleri de bulunmaktadır. Demem o ki Fazıl Say dünyaca ünlü piyanist
unvanına sahip olmayı başarmıştır. Dünyanın birçok sahnelerinde verdiği konserleriyle büyük ilgi toplamayı da başarmıştır.
Yazımın sonunda vurgulamak isterim : – Ankara’da Ocak
Ayının ortalarında “TRUVA SONATI” isimli konserinde
nadir olan bir buluşmanın gerçekleşmesi dünyaya güzel bir
mesajı olmuştur. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ı konserine davet etmiş,
daveti memnuniyetle kabul eden Sayın Cumhurbaşkanı
Ocak Ayının 18 tarihinde, eşi Emine Erdoğan ve protokolle
birlikte konseri izleyerek dünyaya örnek olmayı
başarmıştır. Böyle buluşmalar günümüzde pek nadir olduğu
da bir gerçektir. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ı konserine
davet ettiği Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ı yoğun
çalışmaları olmasına rağmen konseri izlemek için vakit ayırmış ve böylece nadir ve çok özel bir tabloyu sergiledikleri için
her ikisini yürekten kutlarım. Şunu vurgulamak isterim
, böyle güzel ve değerli anları bulunduğumuz yıl içerisinde
daha sıkça görebileceğimize inanıyorum. Ancak bu tür düzenlenen nadir Buluşmaların halka da açık olmasını
gönülden dilerim. Gazetecilik hayatımda siyaset içerikli yazılardan hep uzak durdum. Yazılarımda hep sanatı önder olarak
gösterdim. Sanatın her dalı ülkenin aynasıdır. Sanata siyaset eklemesi olmaz, olsa da bu sanat değildir. Bu yüzden bu yazımda
da siyasetten uzak durmayı tercih ettim, benim için yılların gazetecisi ve de bir sanatçı ailenin ferdi olarak, her şeyden
önemli ve örnek sanat buluşmasını anlatmaktı gayretim. Böylesi sanat buluşmasını anlatabildiysem ne mutlu.

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…
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Leyla Şerif EMİN
ocukken hep şu sorular sorulurdu mahallenin içinde, “Deden kim, dedenin dedesini
tanıyor musun, ya onun dedesini?”
Gülüşmeye neden olan, ardı arkası kesilmeyen
güzel sorulardı bunlar. Sonra da, “Sen nesin Türk
mü, yoksa Arnavut mu, Torbeş mi, nesin” şeklinde devam eden sorularla birlikte kavga başlardı,
“Türküm, hayır değilsin, asıl sen değilsin…” atışmalarının ardından eve ağlayarak dönen çocuklar
olurdu.
Gece boyunca babasına şeceresini soran meraklı
çocuklardık. Öyle bir mahallede büyüdük, suçumuz yoktu, sadece masum birer çocuktuk.
Mahallede ekseriyetle Türkçe konuşulurdu, genelde Üsküp’ün Türk Çarşısı civarında yaşayanlar,
tarihi camilerin yanına kurulmuş mahallelerde de
olduğu gibi Türk aileler hâlen yaşamakta. Bu
sadece Üsküp için geçerli değil, mesela
Kalkandelen’de kasabanın içinde yaşayanlar
Alaca camii ya da Harabati Baba Tekkesi etrafında olanlar ile sonradan şehrin içine yerleşmiş
olanların tatlı kavgaları.
Ohri’de İmaret Camii etrafında büyüyen çocuklar
da aynı şeyi yaşadı belki. İştip şehri içinde her
yerden görülebilen Hüsameddin Paşa Camii etrafında kim bilir eskiden kimler yaşardı, oysa şimdi
mahallede Türkçe konuşulmuyor, cami de harabe
bir şekilde öylece tarihe meydan okuyor. Ama
İştip’in içinde Hamidiye Medresesi, içinde de
Sabahattin Zaim Kütüphanesi, etrafında da İştip’e
bağlı 12 Türk köyü var.
Şehirlerin dili olsaydı kim bilir bizlere ne hikâyeler anlatırlardı. Yazarların yaşadığı şehirleri anlatması ancak şehirleri konuşturabilir bugün bize. Bu
yüzden bazen kendimizce, maksat muhabbet
etmek olsa da bu şehirleri ziyaret edip oranın
gençleriyle, eli kalem tutanları ile tarihe ışık tutmak amaçlı toplanıyoruz. Belki bir dağı iğneyle
kazmaya benzer ama olsun yine her şehrin kendi
hikâyesi yazılacak bir gün.
Her evde bir göç hikâyesi var, her şehrin bir fethedilme bir de elden çıkma hikâyesi olduğu gibi.
Osmanlı Rumeli’den geri çekilirken, o kopuş
ardından birçok insanın çığlığına ve kendi kıyametine tanıklık etmiştir. Bugün Üsküp’ün tam da
merkezinde soğuk havaya ve inceden yağan kara
rağmen meclis binası önünde protestoculara şahit
oldum. Yanlarından geçtim, içimde tarihin izini
yakalamaya çalışan benle tarihle hesaplaşan ben
kavga ederken, etrafımda dün aynı sebepten ötürü
savaştıklarımızın, ellerimizden vatanımızı alanların serzenişlerini duyuyordum. Meclisin önünde
Anayasa değişikliği oylamasını boykot edenler,
“bu ülke bizimdir, ismimizi de değiştirmeyiz”
diyorlardı. Zira Makedonya Meclisi ayın 15’ine
kadar Anayasa değişikliklerini oylaması gerek. Bu
oylamanın içinde Makedonya ismi Kuzey
Makedonya olarak değiştirilecek. Meclis binasının
önünü bugünlerde hareketli günler bekliyor.
Kim ne derse desin, bizler bugün bu topraklarda
varlığını sürdüren Türklerin en büyük “keşkesi”
göçtür. Keşke yüzbinlerce insan göç etmeseydi, o
göçler yaşanmasaydı derken buluyoruz kendimizi.
Ne oldu, gidenler “muhacir” kalanlar “azınlık”
oldu. Bu her iki şekilde de yaşamımızı sürdürdüğümüz yerde “öteki” olmamıza neden oldu. Oysa
aynı mahallede bizden yüz yıl önce dizlerini kanatan Beyatlı, ‘Süleymaniye’de Bayram Sabahı’ şiirinde ne diyordu “…Hem bu toprakta bugün,
bizde kalan her yerde, Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde…” Ülkelerin ismi değişir, toprak
sınırları değişir, ama bir gerçek var “bizde kalan
her yer.”
Ne kadarı bizden ve ne kadarını sahiplendik, yüz
yıl sonra küçük bir provokasyonla neden ötekileştirme derdine girdik. Bu bize ne sağlar bugün, şu
anda yaşadığımız Balkan coğrafyasında bizi rencide etmek “Siz Türk değilsiniz, Türkleşmiş başka
birer milletsiniz, aslınıza dönün” diyenlerin sayısı
çok fazla.
Düşünsenize, burada herkesin ailesinde
Anadolu’dan gelen bazı askerin hikâyesi varken,
sırf bu yüzden göç etmeyip buradaki yadigâr saydığımız değerlerimize tutunmaya çalışırken, varlığımızı her savaşta korumaya çalışırken, böyle bir
cümle sanmayın ki yolumuzdan döndürür bizi.
Asla, hatta onların bu söylemine karşılık verdiğimiz çok cukkalı cevaplar da var, malumunuz 600
yıl, kim kime neyi anlatıyor, masal değil ya, tarihi
gerçekler var. Ancak bunu tarihçi bir akademisyen
söylerse o da bizden olursa o zaman üzer bizi bu
söylem. Biz daha birbirimizi tanımazken kime
neyi anlatıyoruz?
Geçen günlerde çok gereksiz bir ayrışmanın içinde ve şu dönüm noktasında hatta ve hatta seçim
öncesinde “Balkanlı göçmenler” üzerinden yapılan gereksiz bir tartışmaya şahitlik ettim.
Türkiye’de bazı konular bir kibrit çakışı gibi çok
çabuk parlıyor.
Bu kibriti çakanlar kim, hadi biz yandık, siz yandınız ama kibriti tutan kim, mesele orada.
Düşündüm Mehmet Akif Ersoy sağ olsaydı nasıl
bir cevap verirdi, muhtemelen Balkanlar’ın parçalandığı ve dede topraklarının el olduğuna şahitlik
eden şiirinden bir dize ile cevap verirdi “…
Veriniz baş başa; zîrâ sonu hüsrân-ı mübin: Ne
hilafet kalıyor ortada billâhi, ne din! Medeniyyet!
size çoktan beridir diş biliyor; Evvela parçalamak
sonra da yutmak diliyor…”
Mahallemizde çocukça bir tartışmaydı bizimki,
ancak günümüzde yaşananlar işte bana tam da
bugünkü durumu anımsattı. Sen kimsin, ben
kimim? Asıl sorun da burada. Oysa mahallemizin
içinde herkese yer vardı. Kimin ne olduğu önemli
değil, yolda kalanlara yardımcı olmak insani bir
borcumuz, vatanını terk etmek zorunda kalanlara,
savaştan kaçanlara yardımcı olmak insani bir
mesele. Bu insani meselemizin içinde elimizden
ne geliyorsa yapabilmek önemli. Yaparken bir
diğer tarafı bozmak yıllarca mücadele ettiğimiz
uğraşıları da suya gömer. Milyonlarca insanı da
üzer, onunla da kalmaz yeni bir sorun doğurur. Şu
anda en gereksiz olan da o.
Bu topraklar fethedilirken de şehid verdi, terk edilirken de kana boyandı. Bir grup Suriyeli mültecinin davranışlarından sebep tüm Suriyelileri hedef
almak yanlış olduğu gibi, kendini bilmez birkaç
Balkan kökenli insanların sözlerinden tüm Balkan
ya da diğer göçmenleri hedef almak da yanlış.
Bize bu günlerde yeniden bir Çanakkale ruhu
lazım. Allah yâr ve yardımcınız olsun…

Bornova Belediyesi ve Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilciliği işbirliği ile Lozan Mübadelesinin
96. yılı kapsamında organize edilen etkinlik Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi
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ornova Belediyesi Kültür
Merkezi’nde Lozan
Mübadelesi’nin 96. yılına özel
olarak düzenlenen etkinlik öncesinde
Lozan Mübadilleri Vakfı Yunanistan
Temsilcisi Tanaş Çimbis "Giritli
Türkler" adlı kitabını tanıttı ve okur-

lar için imzaladı. Bornova Belediyesi
ve Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge
Temsilciliği işbirliği ile hazırlanan
program, mübadeleyi anlatan kısa
film gösterimi ile program başladı.
Gösterimin ardından Şef Berkant
Atılgan yönetiminde sahneye çıkan
Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu,
Türkçe ve Yunanca şarkılarla Ege’nin
iki yakasını bir araya getirdi. Salonun
tamamen dolu olduğu etkinlikte vakıf
üyelerinden oluşan koronun seslendirdiği Türk ve Yunan ezgileri ilgiyle
dinlendi. Leyla Işık’ın eğitmenliğini
yaptığı dansçıların gösterisi de büyük
beğeni topladı. Lozan Mübadilleri
Vakfı Ege Bölge Temsilcisi Nevil
Gündoğdu, Lozan Mübadelesi’nde
hem Türkiye’de hem de
Yunanistan’da yaşayan binlerce insanın yüzyıllardır yaşadıkları ata topraklarından ayrılmak zorunda kaldık-

larını belirterek, “Amacımız, dostluk
ve barışa katkıda bulunmak. Tek dile-

ğimiz ise bu acıların bir daha yaşanmaması” diye konuştu.

Büyükçekmece'de Türk-Yunan
mübadelesinin 96. yılı anıldı
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üyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün, TürkYunan mübadelesinin 96'ıncı
yılı nedeniyle düzenlenen programa katıldı.
Büyük Mübadele Derneği tarafından Türkiye ile Yunanistan arasında
yapılan nüfus mübadelesinin 96'ıncı
yılı nedeniyle bir program düzenlendi. Programa Büyükçekmece
Garnizon Komutanı Albay Celal
Demirkol, Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün, CHP
Milletvekilleri Zeynel Emre ve
Özgür Karabat, CHP
Büyükçekmece İlçe Başkanı
Hüseyin Remzi Gökbulak, İYİ Parti
İlçe Başkanı Fatih Gürakar, Çatalca
Belediye Başkan Yardımcısı Erhan

Güzel, Büyük Mübadele Derneği
Başkanı Sabit Temiz ve çok sayıda
sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı.
Programda konuşan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Akgün, “Karşılıklı
ilişkileri daha iyi götürmemiz
lazım. O nedenle Büyükçekmece
Belediyesinin üçüncü veya dördüncü kardeş şehri de Selanik’ten geliyor. Bu kardeş şehir ilişkileriyle
insanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı buluşturarak o günkü hikayeleri onların ve buradaki büyüklerden dinlemeye, anlatmaya
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Programı hazırlayan sivil toplum
kuruluşlarına teşekkür eden Başkan
Akgün, “30 Ocak 1923, Türk ve
Yunan tarihinde bulunduğumuz
coğrafyada dünya durdukça unutulmayacak bir dram hikayesidir.
Üzerine filmler, destanlar yapıldı.
Bu bir tarihi meseledir. 1922 itiba-

riyle iki tane yeni ulus devlet doğmuştur dünya çapında. Bir tanesi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bir
tanesi de Yunanistan
Cumhuriyeti'dir. O günkü siyasi
şartlar, savaş sonrası vuku bulan
şartlar iki toplumun yer değiştirmesine gerek duymuş. Bugünkü insan
hakları ve demokrasi o gün olsaydı
göçe belki de gerek duyulmazdı.
Ortadoğu’nun barışı daha çok yaşadığı, insanların daha çok mutlu
olduğu bir coğrafya bölgesi olurdu.
İki devlet arasında karar alınmış,
uygulanmış ve çok büyük dramlar
yaşanmış. Hayatını kaybedenlere
Allah’tan rahmet dileriz. Bu bir tarihi meseledir. İki devletin, dünyanın
meselesidir. O gün öyleydi bugün
böyle olmuştur. Bugün bize düşen
görevi de yerine getiriyoruz” dedi.

Karacabey
Belediyesi leylek
severleri ağırladı
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Sjenica Belediye Başkanı
Mujovic'ten Osmangazi’ye ziyaret

S
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ırbistan'ın Sjenica Belediye
Başkanı Hazbo Mujovic,
Panorama 1326 Bursa Fetih
Müzesi'ni ziyaret etti. www.haberler.com’a göre: Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar,
Sjenica Belediye Başkanı Mujovic
ve beraberindeki heyeti Fetih
Müzesi'nde ağırladı.
Balkanlar'dan gelen misafirlere
Osmangazi Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi
veren Başkan Dündar, Panorama
1326 Bursa Fetih Müzesi'nin de
hayata geçirdikleri vizyon projelerden biri olduğunu anlattı. Daha
sonra müzeyi gezen heyet, özellikle dev kubbe içindeki panoramik

resme hayran kaldı. Sanatsal eserlerin yanı sıra müzenin mimarisinin de çok etkileyici olduğunu
belirten Sjenica Belediye Başkanı
Hazbo Mujovic, "Bursa ziyaretimizde Panorama 1326 Bursa'yı da
gezme fırsatı bulduk. Gerçekten
mükemmel bir eser olmuş.

Müzeye gelenler, Bursa'nın tarihi
ile ilgili birçok detayı öğrenebilecek. Böyle bir eseri hayata geçiren
Başkan Mustafa Dündar ve ekibini
tebrik ederim" dedi. Başkan
Dündar, ziyaretin anısına
Mujovic'e Osman Gazi'nin biblosunu hediye etti.

vrupa Leylek Köyleri Birliği
Türkiye temsilcisi olan
Karacabey ilçesine bağlı kırsal
Eskikaraağaç Mahallesi, Avrupa Leylek
Köyleri Birliği Yunanistan temsilcilerinden Eleni Makrigianni ve Dina
Tirpanaki'yi konuk etti.
Karacabey Belediyesinden yapılan
açıklamaya göre, Yunanistan'ın Poros
şehrinden gelen Makrigianni ve
Tirpanaki, ilçenin doğal güzelliklerini
gözlemleyerek, bölgede incelemelerde
bulundu. Eskikaraağaç'ı da gezen ikili,
buradaki değişimin olumlu yönde
olduğunu belirterek, memnuniyetlerini
dile getirdi. Makrigianni ve Tirpanaki,
Kocaçay Deltası sınırları içinde yer alan
ve Türkiye'nin en büyük longoz ormanı olma özelliğini taşıyan Karacabey
Longozu'nu da görme fırsatı buldu.
www.haberler.com’a göre: Karacabey
Belediye Başkanı Ali Özkan, Yunan
misafirlerin ziyaretlerinden duyduğu
memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti: "Biz, Leylek Koruma Projesi'nden
yola çıkarak, Uluabat Gölü'nün bütününe hitap eden bir Leylek Master
Planı hazırladık. Buradan çıkış noktamız, göçmen kuşlar olsa da projemizde
yerel ırklar, yerel halkın daha verimli
bir istihdamı ve doğaya farkındalık
çalışmalarımız da doğru orantıda oldu.
Bir yandan Eskikaraağaç'ı her geçen
gün turizm merkezi olma yolunda ilerletiyoruz, bir yandan da doğaya karşı
duyarlı ve önemli adımlar atıyoruz. Bu
yaptığımız çalışmalar, yurt dışından da
takdir topluyor. Alman merkezli Euro
Nature Derneği, Leylek Master Planı
için ciddi bir fon hibesinde bulundu.
Çeşitli doğa dernekleri de projeyi inceleyerek olumlu görüşlerini kamuoyuyla paylaştı."
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BEYANNAMESİNDE
YMM RAPORU
ZORUNLU
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EKONOMİSİ
KRİZİN
EŞİĞİNDE
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Prof. Dr. Ata ATUN

vrupa Birliği ve ABD, Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
ile Malta’nın kara para aklamasından çok şikayetçi. O yüzden de denetçi üstüne denetçi gönderiyorlar bu
iki küçük ada ülkesine. ABD’nin
“Kara Para Aklama ile Mücadele Bölümü” (KPAMB) geçen yılın Mayıs
ayında Güney Kıbrıs ve Malta’yı ziyaret ederek, hem bu iki devletçiğin Maliye Bakanlıklarını, hem de ülkede
faaliyet gösteren bankaları, en mahrem
evraklarına kadar kontrol etti gözlerinin yaşına bakmadan. Sonuç berbat.
Hatta berbattan öte, tam bir felaket.
Her iki devletçiğin en önemli gelir
kaynağının, kara para aklamaktan kazanılan komisyonlar olduğu çıktı ortaya.
ABD’nin Kara Para Aklama ile Mücadele bölümü, yakın geçmişte Latviya
kökenli ABLV Group bankasını, “Rus
kara parasını akladığı ve kasasında yetersiz miktarda Amerikan Doları bulundurduğu” gerekçesi ile
kapatılmasını talep etti. Bu gelişmeden
sonra ABLV bankası iflas talebinde
bulundu ve an itibarı ile de iflas etmiş
durumda.
Bugün, KPAMB’nin Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi yetkililerine verdiği ültimatom çok sert. Rum yetkililere gönderilen ültimatom açıkça “Ya
Bankalarınızı temizlersiniz, ya da
banka kapatma sırası size gelecek”
şeklinde.
Aynı huzursuzluk AB Avrupa Merkez
Bankasında da mevcut ve onlar da denetimlerini can yakacak düzeye çıkardılar. AB’nin lokomotifi Almanya,
Kıbrıs Rum Bankalarında derinlemesine kara para araştırması yapılması talebinde. Almanya ısrarla GKRY’de
faaliyet gösteren bankalardan mali şeffaflık istiyor. Almanya endirekt olarak
Kıbrıslı Rumlara “Siz artık kafanıza
göre iş yapamazsınız, biz sizi her adımınızda denetleyeceğiz artık” demek
istiyor.
AB Avrupa Merkez Bankası yetkilileri
geçtiğimiz yaz sonuna doğru Malta’da
yaptıkları son denetlemede özellikle
Pilatus Bankasını hedef aldılar. Söz
konusu banka ile ilgili yaptığı araştırma nedeni ile yolda yürürken soğukkanlılıkla öldürülen Daphne Caruana
Galizia’nın suçlamalarından yola çıkan
Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, Pilatus bankası lisansını iptal ettiler.
Dört yıl önce açılan Pilatus Bank,
İranlı başkan ve sahibi Ali Sadr Haşeminejad'ın ABD'de para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla
suçlanmasından birkaç ay sonra resmen kapatılmış oldu. ABD kara para
aklama işini bu aralar çok sıkı tutuyor
ve Kara Para Aklama ile Mücadele bölümü, dünyanın hangi ülkesinde olursa
olsun, kara para akladığına dair şüphe
duyduğu bir bankayı denetleyebiliyor
ve faaliyetine de son verdirebiliyor.
Bilindiği üzere, Avrupa Birliği, geçen
yıl boyunca kara para aklama skandallarıyla sarsıldı. Bu nedenle de AB Avrupa Merkez Bankası ve ABD
KPAMB birlikte çalışmaya başladılar.
AB üyesi tüm ülkelerdeki bankaları da
bir bir denetliyorlar. Danimarka’daki
Danske Bank’ın Estonya şubesinde ortaya çıkan kara para aklama işlemleri,
tarihin en büyük ve kusursuz denecek
mükemmellikte kara para aklama olayları arasında yer alıyor.
AB üyesi tüm ülkelere ayrı ayrı tedbir
almaları konusunda ültimatom verilmiş durumda. Özellikle de ekonomileri
berbat ve sefil durumda olan GKRY
ve Malta tam bir gözaltı durumunda.
Avrupa Komisyonu’nun 23 Ocak'ta
yayınladığı Güney Kıbrıs ve Malta’nın
yatırımcılara sattığı “Altın Pasaport”
ile ilgili rapor, bu ikilinin yatırımcılara
sattığı AB Pasaportu nedeni ile söz konusu yatırımcıların AB’nin geri kalan
üye ülkelerinde de kara para işlemini
yapabilecekleri olasılığını ve risklerini
içermekte.
Güney Kıbrıs’ın ekonomisinin büyük
oranda kara para aklamaya dayalı olması nedeni ile gerek ABD’nin gerekse de AB’nin uygulayacağı denetim
ve kısıtlamalar nedeni ile ekonomisinin zarar göreceği kesin. Özellikle
“Altın pasaport” satışları azalırken,
kara para aklama meraklısı veya o
amaçla GKRY’i seçen yatırımcıların
da adadan uzaklaşacağı kaçınılmaz bir
sonuç olarak ortaya çıkıyor…

Pargalı İbrahim Paşa
Cami restore ediliyor
Bulgarİstan’da

Bulgaristan hükümeti soydaşların yoğun olarak yaşadığı Razgrad
kentinde bulunan ve 40 yıldır restorasyon bekleyen Osmanlı’nın Balkanlarda ayakta kalan eserlerinden olan Pargalı İbrahim Paşa Camisi’nin restore edilmesi için 1 milyon Euro’luk kaynak sağladı

B
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ulgaristan Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla, Kanuni Sultan
Süleyman’ın sadrazamı ‘Pargalı İbrahim Paşa’ hayratına 1616 yılında
Razgrad kentinde yaptırdığı ve Osmanlı’nın Balkanlardaki ayakta
kalan en büyük eserleri arasında
yer alan Pargalı İbrahim Paşa Camii’nin restorasyonu için karar
aldı. Mimar Sinan’ın öğrencisi
Mimar Murat, tarafından yapılan
ve UNESCO katalogunda yer alan
Pargalı İbrahim Paşa Camii’nin
yaklaşık 40 yıl aranın ardından,
restore edilip en kısa sürede müze
olarak açılması hedefleniyor.
İstanbul Balat’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatıyla tadilatı yapılarak ibadete

açılan Demir Kilise’nin (Sveti Stefan) ardından Bulgaristan Hükümeti’nin Pargalı İbrahim Paşa
Camii için onarım kararı aldığı belirtildi. www.timebalkan.com’a
göre; Bulgaristan’ın tek Türk asıllı
valisi Razgrad Valisi Gyunay
Hyusmen, caminin tamiratı ve restorasyonu için Stroykomers adlı
Bulgar şirketiyle sözleşme imzaladı. Vali Hyusmen, imzaladığı
sözleşmeyle caminin bakımı ve yenilenmesi için Bulgar hükümetinden 1 milyon euro’luk bir
finansman sağladığı açıklandı. Caminin onarımının Bulgaristan Başbakan Boyko Borisov’un iyi niyeti
ve iradesi sayesinde mümkün olduğunu belirten Hyusmen, göreve
başladığı günden beri Razgrad’ın
bu camisini kurtarmayı vicdani
görev bildiğini söyledi. Vali Gyu-

nay Hyusmen, kentteki Ahmet Bey
Camiinin cemaate yeterli olduğunu belirterek, “Kültürel ve tarihi
miras olan ve bütün bölgemizin
gurur kaynağı olan bu eserimizi
herkese açık bırakmak istiyoruz.
Bu mekan, Müslüman, Hıristiyan, Avrupa’nın ve ülkenin dünyanın dört bir yanından gelecek
turistlerin ziyaret edeceği müze
olarak da kalmalı. Müslüman cemaat olduğunda ve ibadet edilecek
yer olmadığında kurulur” dedi.
Vali Hyusmen, harabe halinde bulunan camiye 2011 yılında taşınmaz kültürel anıt statüsü
verildiğini belirterek, “Eğer devletler arasında veya Başbakanlık nezdinde bir anlaşma sağlanırsa,
caminin restorasyonunda Türkiye’den de Osmanlı mimarisi uzmanları katılabilir” dedi.

Bulgaristan’ın güney
kesimlerinde sel tehlikesi
Bulgaristan’da son birkaç gündür yağan yoğun yağışlar ve
karın erimesi ülkenin güney kesimlerinde sel tehlikesi yaratıyor
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ava durumu tahminlerine göre nehirlerin su seviyeleri yükselmeye
devam edecek. Rodop Dağları’ndan doğan ve Yukarıcuma
bölgesindeki tüm nehirlerin su
seviyeleri sıkı bir şekilde izleniyor. Bu arada Kırcaali bölgesinde
küçük barajlar taşmaya başladı.
Kırcaali ilinde yağan yoğun yağmurlar sonucunda nehirlerin su
seviyeleri yükseldi, onlarca gölet
taşmaya başladı. Fakat şimdilik
sel tehlikesi yok. Barajların su seviyesi her saat izleniyor. Cebel
kasabası yakınındaki gölet son

24 saat içinde taştı ve gölete
giden tek yolu yıllar öncesi sel
suları tahrip etmişti. Gölete sular
altında kalan taşma kanalı üzerinden ulaşılıyor. Bölgede bulunan büyük özel barajlardan biri
olan Borovets Barajı da taşmak
üzere bulunuyor. Barajın sahibi
Sali Yaşar, barajın taşmasını önlemek için suyu boşalttığını izah

etti. www.timebalkan.com’a
göre; Hasköy, Paşmaklı ve Kırcaali illerinde bulunan 2600’den
fazla su havzasının kontrolünden sorumlu olan Devlet Meteoroloji ve Teknik Gözetim
Ajansı’nda görevli olan Dimitır
Kiruşev, yoğun yağmurlara rağmen endişelenecek bir şey olmadığına kanaat getirdi. Kiruşev’in
ifadesine göre tüm baraj sahiplerinin su seviyelerini izlemeleri ve
taşma kanallarını temizlemeleri
gerektiğine dair uyarılmıştır.
Arda Nehri üzerindeki Kırcaali,
Soğuk Pınar ve Ortaköy barajları
olmak üzere üç büyük barajın
doluluk oranları yüzde 70.

Batı Balkanlar'da "Dünya
Başörtüsü Günü" kutlandı
B
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atı Balkan ülkelerinden Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ'da 1 Şubat "Dünya
Başörtüsü Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Arnavut
Öğrenci Birliği tarafından "Bu Onların Tercihi" konulu bir panel düzenlendi. Başörtülü kadınların
toplumun farklı alanlarında karşılaştığı sıkıntı ve zorlukların ele
alındığı panele, ülkedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
www.haberler.com’a göre; Arna-

vut Öğrenci Birliği Başkan Yardımcısı Nermine Hamidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
kadınların değerlerinin olduğuna
ve dış görünüşünden dolayı kendilerine ön yargılı davranılmaması gerektiğine dikkati çekerek,
"Başörtüsü kendisinin yetenek ve
becerilerini ifade etmesini engellemiyor. Aksine, serbest bir şekilde
hareket etmesi ve iyi olduğu alanlarda katkı vermesi gerekir." dedi.
"Legis" adlı sivil toplum kuruluşu
başkanı Mersiha Smailovic de bu
günde Müslüman olmayan kadınların da başörtüsü takıp Müslüman kadınlarla dayanışma

içerisinde olduğunu ifade ederek,
"Panelin konusu çok ilginç, 'Bu
Onların Tercihi'. Başörtüsü takmam ya da takmamam benim tercihim. Herkes istediği gibi
hayatını yaşamalı" şeklinde konuştu. "Women Without Borders"
adlı sivil toplum kuruluşunun
Makedonya temsilcisi Meral
Musli Tayroska ise Müslüman kadınların, maruz kaldıkları tüm
zorluklara rağmen başörtüsünü
gururla taktıklarını vurgulayarak,
"Başörtülü kadınların kendilerine
güveni olsun. Bu bizim sembolümüz ve bunu gururla taşıyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

Nazlı Gaye ALPASLAN

ilindiği gibi, kurumlar vergisinden istisna kazançların kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilerek
kurum kazancından tenzili hakkında Maliye Bakanlığı YMM tasdik raporu ibrazı
şartı getirmiştir. Ancak, uygulamada söz
konusu istisna kazançların kurum matrahından düşülmesi ile ilgili YMM tasdik raporları istenilmektedir. 3568 sayılı kanunun 37
nolu genel tebliğ hükümlerine göre düzenlenecek YMM raporlarının nisan ayı içerisinde kurum beyannamesinde 25 nisan
tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekecektir.
Bazı mükellefler kurumlar vergisi kanunun
5. maddesinde yer alan istisnalarla ilgili
YMM tasdik raporlarını süresinde vergi dairesine vermeyi ihmal etmiş olabilirler.
5520 sayılı kanunun 5. maddesi hükmüne
göre kurumlar vergisinden istisna kazançlar
madde hükmünde bir bir sıralanmıştır. Söz
konusu istisna hükümlerinden faydalanmak
için YMM tasdik raporu şartı aranmaktadır.
Diğer yandan, 213 sayılı VUK’nun mükerrer
227. maddesine göre ise, yararlanılması
YMM’lerce düzenlenmiş tasdik raporlarına
bağlanmış konularda tasdik raporu ibraz etmeyen mükellefler tasdike konu haktan yararlanamazlar. Konuya ilişkin olarak
yayımlanan 37 seri nolu SMMYMGT’ye
göre, kurumlar evergisi mükelleflerinin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde yararlandığı istisna tutarı toplamı –diğer
yararlanılan istisnalarla birlikte- (2018 yılı
için) 292.00,00 TL’yi aşıyorsa, istisna uygulamasının YMM’lere tasdik ettirilmesi zorunludur. Vergi idaresi istisna kapsamındaki
işlemlerin YMM’lere tasdik ettirilmemesi
halinde istisnadan yararlanılmasını kabul etmemektedir. Buna karşılık Danıştay’a göre,
öncelikle istisnadan yararlanan mükelleflerin
istisna t uygulamasını YMM’lere tasdik ettirilmesi gerektiği vergi dairesi tarafından
mükellefe yazılı olarak bildirilecek, bu bildirime rağmen tasdik raporu ibraz etmeyen
mükelleflerin istisnadan yararlanamayacağı
kabul edilecektir. Diğer bir ifade ile, Danıştay’a göre, istisna uygulamasının tasdik ettirilmesi mükelleften önce yazılı olarak
istenecek vergi dairesinin bu talebine rağmen rapor ibraz edilmemesi halinde istisna
reddedilebilecektir.
Kurum beyannamesi üzerinde yapılan indirimlerin istisna kazançlarla ilgili olması halinde bunların usulüne uygun olup olmadığı,
istisna rakamının doğru olarak saptanması,
gibi konularda YMM raporu gerekmektedir.
Bu raporun süresi içerisinde ibraz edilmemesi halinde vergi dairesi tarafından yazı ile
raporun ibrazı istenilecektir. Vergi dairesi
tarafından tebliğ edilen yazı da belirtilen 15
günlük süre içerisinde verilmeyen raporlar
üzerine, vergi dairesi beyannamede matrahtan düşülen tutar üzerinden cezalı tarhiyat
yapabilir. Söz konusu cezalı tarhiyat üzerine kurumlar vergisi ve bir kat VZC tarhiyatı için uzlaşma talep edilebilir.
Geçmiş yıllarda söz konusu raporların verilmemesi üzerine yapılan cezalı tarhiyatlar için
yargıya giden mükellefler bu davalarını kazanmış olduklarını görüyoruz.
Ancak, kurumlar vergisi kanununda 21 haziran 2006 tarihinden sonra yapılan köklü
değişikliklerden sonra 5520 sayılı kurumlar
vergisi kanunun 5. maddesinde yerini almıştır. Buna göre, eski yasa hükümlerine göre
istisna kazançlarla ilgili YMM tasdik raporları genel tebliğ hükümlerine göre verildiği
için bu konudaki mağduriyetler nispeten azaltılmıştır. İstisna kazançların tümünün
kurum beyannamesinden düşülmesi ile ilgili
olarak rakamsal limit 292.000,00 TL’dir.
292.000,00 TL’ye kadar olan indirimler için
herhangi bir tasdik veya rapor zorunluluğu
bulunmamaktadır.

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞaKİrOĞlu
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KIBRISLI TÜRKLERİN RUM
DEVLETİ’NDEKİ OLASI HAKLARI
4 Şubat 2019
Pazartesi

Kıbrıslı Rumların bize layık gördükleri vatandaşlık hakları, AB müktesebatında belirtilen azınlık hakları olacak
ve Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımızın haklarından daha fazla olmayacak, ama bol bol eksiği olacak

A

nastasiadis’in ve
Kıbrıslı
Rum siyasi parti
liderleri ile Rum
Kilisesi Başı Başpiskopos Hrisostomos’un, 49
yıldır sürdürülmekte olan müProf. Dr.
zakereler
Ata Atun
sonunda Kıbrıs
adasında kurmayı planladıkları (üniter Rum) devlet
şeklinde ağızları dola dola söyledikleri
“Kıbrıslı Türklerin hakları AB standartlarında ve müktesebatında belirtildiği gibi olacak”, tanımının günümüz
Rum politik anlayışına çevirisi “Kıbrıslı Türklerin hakları aynen Yunanistan hudutları içindeki Batı Trakya
bölgesinde yaşayan Müslüman azınlığın hakları ile tıpa tıp aynı olacak” şeklindedir. Kıbrıslı Rumların bize layık
gördükleri vatandaşlık hakları, AB
müktesebatında belirtilen azınlık hakları olacak ve Batı Trakya’da yaşayan
soydaşlarımızın haklarından daha
fazla olmayacak, ama bol bol eksiği
olacak. Bu yılki azınlık haklarındaki
kırpmanın siftahı Batı Trakya’daki
Türk okullarından 9 tanesinin daha
kapatılması oldu. İskeçe ve Gümülcine'de iki lisede bu yıl Yunanistan Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla Türkçe ders
saatlerinin azaltıldı ve buna ilaveten
de 2010 yılında başlatılan uygulama
çerçevesinde öğrenci sayısının yetersiz
olması gerekçesiyle dokuz “Türk
okulu” daha kapatıldı.

BEN YAPARIM OLDU

İskeçe ve Gümülcine’de yaşayan Türkler - ki Yunan hükümeti bu soydaşlarımızın Türk olduklarını kabul
etmemekte ve kendilerini Müslüman
azınlık olarak tanımlamaktadır- hükümetin azınlıklara yönelik eğitim konusundaki kararlarında Türk azınlığın
görüşünü dikkate almadığını ve “Ben
yaparım oldu” politikasını izlediğini
belirtmekteler, haklı olarak da isyanları oynamaktalar. Rodop-Meriç illeri
SÖPA mezunu Öğretmenler Derneği
“böylesi bir karar alınırken ailelere ve
velilere danışılmadığını” belirterek
“Devlet okulları için uygulanan ve öğrenci sayısı dokuzu tutmayan okulların kapatılmasını öngören yasanın,
farklı statüye sahip azınlık okulları için
de uygulanmasıyla okullarımızın kapatılması hepimizi derinden üzmüştür” açıklaması ile eğitimdeki bu
taraflı uygulamayı ve acıklı tabloyu
gözler önüne sermiştir. Bu uygulamanın aynısını KKTC hükümeti, Karpaz’daki Rum okulu için yapsa,
Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan şikayet
etmedikleri devlet Başkanı, AB ülkeleri, AB komisyonu, BM genel Sekreteri ve ilgili ilgisiz merci kalmazdı. Batı
Trakya'da iki azınlık orta öğretim kurumundan biri olan İskeçe'deki Muzaffer Salihoğlu Azınlık Lisesi’nde
ortaokul ve lise seviyesinde okul binasına ve Türkçe öğretmenine ihtiyaç var
ve Yunan hükümeti bu konuda kılını

bile kıpırdatmamakta. İskeçe ve Gümülcine'deki iki lisede Türk öğrenciler
maalesef çok zor şartlar altında eğitim
görmekteler. Özellikle Muzaffer Salihoğlu Lisesi'ndeki Türk öğrenciler binanın bodrum katındaki sınıflarda
sağlıksız bir ortamda ders yapmaktalar ve teneffüslerde okul bahçesine sırayla çıkmak zorunda kalmaktalar
yersizlikten dolayı. Bina sorunu ise hat
safhada. Bu nedenle bazı sınıflarda öğleden sonra akşam saatlerine kadar
ders yapmak zorunda kalınmakta.
Şehir dışından gelen birçok Türk öğrenci ulaşım zorluğu ve benzer nedenlerle derslere katılamamakta ve
Yunaca eğitim yapan devlet okullarına
gitmek zorunda kalmakta.

TÜRK ÖĞRENCİ
SAYISINDAKİ AZALMA

Bu nedenle de Türk okullarına giden
ve gitmek isteyen Türk öğrenci sayısı
da gittikçe azalmakta. Yunanistan hükümeti maalesef, Türkiye’nin bu konudaki mali yardım, bina yapımı,
öğretmen gönderimi desteğini de, bölgede yaşayan Türklerin uzun vadede
kimliklerini kaybetmesi ve asimilasyona uğraması planı ile reddetmekte. Kıbrıs adası bir gün, aramızda
yaşayan ve fırsatta Rumların çıkarına
çalışan Rum destekçileri sayesinde
Rumların egemenliği altına girerse,
Kıbrıslı Türklerin hakları da “AB standartlarında ve müktesebatında belirtildiği” kadar, aynen Yunanistan’da
uygulandığı gibi olacaktır. Bundan hiç
kimsenin şüphesi olmasın.
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Bulgaristan’ın Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada 2019 yılında tarım sektörünü desteklemek için yaklaşık 3 milyar leva hibe desteği verilmesi planlandığı bildirildi
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ükümet bugünkü oturumunda Avrupa Birliği (AB)
tarafından Devlet Tarım
Fonu için sağlanan kaynaklara ilişkin tahmini bütçeyi onayladı. Dekar
başına doğrudan gelir desteği,
pazara yönelik tedbirler, Kırsal
Kesimlerin Kalkınması Programı ve
Denizcilik ve Balıkçılık Programı
kapsamında toplam 2,99 milyar
leva destek verilmesi planlanıyor.
Belirlenen destek miktarından 2,69
milyar leva AB fonlarından ve 300
bin leva da ulusal bütçeden sağlanacak. www.timebalkan.com’a

göre; Kırsal Kesimlerin Kalkınması
Programı için 985,9 milyon leva
öngörülüyor. Hibe desteği başlıca
Tedbir 4: Maddi Duran Varlıklara
Yatırımlar, Tedbir 6: Ekonominin
Gelişimi ve Ekonomik Faaliyetler,
Tedbir 7: Kırsal Kesimdeki Köylerde
Temel Hizmetler ve Onların
Yenilenmesi ve Tedbir 19: LEADER
tedbirleri kapsamında yapılacaktır.
Kırsal Kesimlerin Kalkınması
Programı kapsamında dekar başına
doğrudan gelir desteği ödemeleri
için 274,6 milyon leva öngörülüyor.
Bu destek tedbiri, tarım ekolojisi ve
iklim, organik tarım alanlarında faaliyetleri ve Natura 2000 programını
kapsayacak.

Bulgaristan
Sayıştay
Başkanı’ndan
Başmüftülüğe
ziyaret
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Devlet Bakanı Hasan’dan sanayi bölgelerine ziyaret

M
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akedonya Cumhuriyeti
Hükümeti Dış Yatırımlardan
Sorumlu Devlet Bakanı Dr.
Elvin Hasan, Serbest Teknolojik ve
Sanayi Bölgeleri Müdürü Aleksander
Mladenovski ile Üsküp 1 ve Üsküp 2
Serbest Teknolojik ve Sanayi
Bölgelerine (TIDZ Üsküp 1 ve 2) iş toplantısı düzenledi. Toplantıda bölgelerdeki güncel gelişmeler, bölgelerin kullanıcısı olan şirketlerin sayısının artması, bölgelerin yatırımcılara sunduğu fırsatlar ve Müdürlüğün gelecekteki
gelişme ve ilerleme yönündeki planları
ele alındı. Ekonominin gelişmesi için
serbest teknolojik ve sanayi bölgeleri,
Makedonya ekonomisinin önemli bir

özelliğidir. Yabancı yatırımcılar yatırım
yapmak ve yatırımlarını geliştirmek
için en uygun yer olarak serbest teknolojik ve sanayi bölgelerini görmektedir.
Bu nedenle, Makedonya
Cumhuriyeti’nin toplam ihracatının
yüzde 40’ı bölgede faaliyet gösteren
şirketlerin ihracatından kaynaklanmaktadır. Önümüzdeki dönemde bu
oranın yılsonuna kadar Makedonya
Cumhuriyeti toplam ihracat payının
yüzde50’lere kadar ulaşması bekleniyor. Bölgedeki çalışmalar neticesinde
yaklaşık 30 bin Makedonya vatandaşına istihdam sağlamıştır. www.timebalkan.com’a göre; Bakan bölgede uzun
süredir faaliyet gösteren hidrolik borular üreten VITILLO GROUP fabrikasını
da ziyaret etti.

ulgaristan Başmüftüsü Dr.
Mustafa Hacı, başkent
Sofya’daki Başmüftülük makamında Bulgaristan Sayıştay Başkanı
Tsvetan Tsvetkov’u kabul etti.
www.timebalkan.com’a göre; Dr.
Hacı ve Tsvetkov’un tanışması ve
birbirlerini tanıması amacıyla yapılan görüşmede Başmüftülük ile
Sayıştay arasında ileride işbirliği
yapılması ve etkileşimde bulunulması ele alındı. Başmüfü Dr. Hacı konuğuna dini kuruluşun tarihçesine de
değinerek Başmüftülüğün yürüttüğü
faaliyetler hakkında bilgi verdi. Bu,
şimdiye kadar bir Bulgaristan
Sayıştay temsilcisinin Bulgaristan
Müslümanları Başmüftülüğü’ne gerçekleştirdiği ilk ziyaret.
Başmüftülüğü’ne gerçekleştirdiği
ziyarette Tsvetkov’a Sayıştay Başkan
Yardımcıları Goritsa GrınçarovaKojarova ve Toşko Todorov eşlik ettiler. Görüşmede Başmüftü Yardımcısı
Murat Pingov ve Başmüftülüğün
Başmühasebecisi Fatime Mangova da
hazır bulundular. Görüşmeye ev
sahipliği yapan Dr. Mustafa Hacı ve
konuklar birbirlerine olan saygısını
göstermek için birbirlerine mütevazi

Bakan Soylu, Hırvat
mevkidaşıyla görüştü
İ
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çişleri Bakanı Süleyman
Soylu, çeşitli temaslarda
bulunmak
üzere Türkiye’ye gelen
Hırvatistan İçişleri
Bakanı Davor Bozinoviç ile
makamında görüştü. Bakan
Soylu ve Bozinoviç, makamdaki bu görüşmenin ardından bakanlık binasında
bulunan Şehit Kaymakam
Muhammat Fatih Safitürk
toplantı salonunda heyetler
arası görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Soylu ve Bozinoviç
daha sonra basın toplantısı
düzenledi. Burada konuşan
Bakan Soylu, Hırvatistan ile
Türkiye arasındaki ilişkilerin, bölgesel barışın ve istikrarın gelişmesi açısından
büyük önem taşıdığını söyledi.

‘KARARLILIĞIMIZI
TEYİT ETTİK’

www.timebalkan.com’un haberine göre; Hırvatistan ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde
ikili ilişkileri kapsamlı şekilde
ele alma imkanı bulduklarını
belirten Bakan Soylu, şöyle
konuştu: “Gerek güvenlik işbirliği, gerek terörle mücadele,
gerek düzensiz göç, gerekse
uyuşturucu ile mücadele konusunda fikir alışverişinde bulunarak önümüzdeki dönemde
birlikte hareket etme irademizi
ortaya koyduk. Özellikle
FETÖ’ye ilişkin dile getirdiğimiz önemli hususların aynı
hassasiyetle Hırvatistan tarafından da dikkate alınacağından
kuşku duymuyorum.
Bakanlıklarımızı ilgilendiren
diğer konularda işbirliğimizi
ilerletme konusundaki kararlılığımızı teyit ettik.”

‘BAĞLARIMIZ
SARSILMAZDIR’

Konuşmasının devamında
Hırvatistan’ın 2020’nin ilk
yarısında Avrupa Birliği’nin
(AB) dönem başkanı olacağını
hatırlatan Soylu, şunları söyledi:
“Hem Türkiye’nin AB yolculuğu konusunda hem de aynı
zamanda Hırvatistan’ın
dönem başkanlığında atacağı
adımlardan dolayı bu yolculuğun güçleneceğine olan inancımız tamdır. Ülkelerimiz arasında karşı karşıya kaldığımız
sorunların çözümü konusunda mevcut işbirliğimizin bir
adım öteye taşınması temennisinde bulunuyoruz. Bizim
gerek uzak tarih, gerek yakın
tarihte Hırvatistan ile hem ilişkilerimiz hem tarihi bağlarımız hem de kültürel bağlarımız sarsılmazdır.”
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Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Gönüllü YÜZ" proje kapsamında yüzlerce gönüllü
genç, topladıkları yardımları Makedonya, Kosova ve Bulgaristan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
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ençlik ve Spor Bakanlığının
hayata geçirdiği "Gönüllü
YÜZ" projesi kapsamında yüzlerce gönüllü genç, dünyanın dört bir
yanındaki insanlarla gönül köprüleri
kurmaya devam ediyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ilk 100 günlük
eylem planında da yer alan ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan
"Gönüllü YÜZ" sosyal sorumluluk
projesiyle yüzlerce gönüllü genç Makedonya'ya yardım eli uzatabilmek
için yola çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda ilerleyen sosyal sorumluluk projesinde gönüllü
gençler topladıkları yardım malzemelerini Makedonya, Kosova ve Bulgaristan'ın yanı sıra Balkan ve Afrika
ülkeleriyle, Türk cumhuriyetlerindeki
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın heyecanını yaşayacak. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık olarak "Gönüllü
YÜZ" projesini önemsediklerini belirterek, "Biz, gençlerimizin bilhassa
dünyayı daha iyi ve sevgi dolu bir
yer yapma çabalarına heyecanla yaklaşıyoruz ve bu yöndeki projelerini
bilhassa değerlendiriyoruz. Bu yüzdendir ki Bakanlık olarak 2019'u 'Gönüllülük Yılı' olarak ilan ettik."
ifadelerini kullandı. Kasapoğlu, Bakanlığının gönüllülük alanındaki çalışmaları hakkında şu bilgileri
aktardı:
"Örneğin bir süredir faaliyette olan,
kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, federasyonlar

Bulgaristan'da
Surva Maskeli
Oyunlar Festivali
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ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara
açık bir platform olan genç gönüllüler
web sitemiz var. Burada, birbirinden
farklı alanlarda gönüllü faaliyet göstermek isteyen gençlerimiz site vasıtasıyla gönüllü arayan kurum ve
kuruluşlarla tek noktada bir araya geliyor. Genç gönüllülerimiz afet ve acil
durum, eğitim, spor, sağlık ve sosyal
hizmetler, çevre, kültür ve turizm
olmak üzere altı kategoride faaliyet

gösteriyor. Bu kapsamda kan bağışı
da gıda yardımı da yapıyorlar. Suriyeli bir çocuğa artık aynı toprağı paylaştığı akranlarıyla kucaklaşabilsin
diye Türkçe öğretiyorlar. Ağaç dikiyor, gönüllü kütüphanecilik yapıyor
ya da annesiz bir kız çocuğunun saçını örüyorlar. İnsana dokunan, hayatı iyilikle güzelleştiren bu gönüllü
faaliyetler için bir araya gelen gençlere, Bakanlığımız yol gösteriyor. Bu

bizim açımızdan gurur verici bir misyondur. Yine Türkiye'nin dört bir yanındaki 280’i aşkın gençlik
merkezinde ve 120 kütüphanede, eş
zamanlı olarak gençlerimiz gönüllülük faaliyeti gerçekleştiriyor. Damla
gönüllülerimizin faaliyetleri arasında.
Bu gençlerimiz sessiz birer kahraman
gibi, olağanüstü işleri büyük bir tevazu ile yürütüyor, insanlarımız arasında gönül köprüleri kuruyorlar."

ulgaristan'ın Pernik şehrinde
bu yıl 28'ncisi düzenlenen ve
UNESCO'nun Somut Olmayan
Kültürel Miras listesinde yer alan
Surva Maskeli Oyunlar Festivali'ne
19 ülkeden gruplar katılırken, 7 bin
500 katılımcı festival alanlarında maskeleri ve geleneklerini tanıttı.
www.haberler.com’a göre: Pernik, Avrupa Karanaval Oyunları Federasyonu tarafından 'Avrupa Maskeli
Oyunlar Başkenti' ilan edildi. Balkanların en büyük maskeli oyunlar festivali konumundaki Surva,
UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde de yer alıyor. Kötü
ruhları çanlarla kovma, bütün olumsuzlukları uzaklaştırma gayesi güden
ve bereket, mutluluk, sağlık dilekleri
içeren gelenekler üç gün boyunca Pernik meydanlarında sergileniyor. Balkanlarda ve Bulgaristan'ın en prestijli
geleneksel maskeli etkinliği olan festivale bu yıl 19 ülkeden 7 bin 500 kişi
katıldı. Festival aynı zamanda yarışma niteliği taşıyor. En güzel maskeler, en orijinal eserler, en iyi
korunmuş gelenekler gibi farklı dallarda uluslararası bir jüri gösterilerin
performanslarını izleyip, katılım
ödülleri dağıtıyor.
Geçmişi Pagan dönemlere, şamanizme dayalı olan eski gelenek
'Surva', korkunç maskelerle kötü ruhları kovma anlamı taşıyor. Ülkenin
farklı bölgelerinde benzeri etkinlikler olsa da en büyüğü Pernik'te düzenleniyor. Bir madenci şehri olan
Sofya yakınında 75 bin nüfuslu şehirde ve çevresindeki köylerde maske
atölyeleriyle gelenek gelecek nesillere aktarılıyor.

Eski Cumhurbaşkanı ve
başbakanlar “Podgoritsa
Kulübü”nü kurdu
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TİKA’nın Ankara buluşması
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ültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "TİKA, misyon
ve vizyonundaki değer ve hedeflerden sapmadan sorumluluklarını yerine getirmeye devam
edecektir. Cumhurbaşkanımızın her
platformda dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' gerçeğine göre, politika
ve proje üretmekten vazgeçmeyeceğiz. Tüm olanaklarımızla bunun arkasında duracak ve güçlü desteğimizi
sürdüreceğiz." dedi. Bakan Ersoy,
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen "TİKA Ankara

Buluşması" programına katıldı. TİKA'nın Türk milletinin inandığı değerleri, arkasında durduğu düşünce
ve fikirleri temsil eden, uluslararası
etkisi bulunan son derece güçlü bir
kurum olduğunu ifade eden Ersoy,
kurumun tüm dünyada dil, din, ırk
ayırt etmeksizin yardım bekleyenlere
uzanan bir kudret eli haline geldiğini
söyledi. TİKA'nın 59 ülkede, 61 ofis
ve 150 ülkede 25 bin projeyle örnek
bir kurum konumunda olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti: "Sayın
Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle
TİKA bugün bütün dünyada Türk
tipi kalkınma modelini ortaya koymaktadır. Bu gerçekten hareketle Tİ-

KA'yı ve gerçekleştirdiği projeleri her
zamankinden daha değerli buluyorum. Globalleşen bir dünya gerçeğiyle karşı karşıyayız. Her ülkenin
bunun bir parçası olma gerektiğinin
yanında dilinden kültürüne, ekonomisinden eğitimine, ticaretinden sanayisine kendine özgü varlığını da
güçlü bir şekilde devam ettirmesi çok
çok önemli. Bu kapsamda hem ülkemizde hem de Türk cumhuriyetlerinde yapılması gereken çalışmalar
var. Bu coğrafi kapsama değerlerimiz
gereği ihtiyaç sahibi ülkeleri de eklediğimizde çalışma sahası tüm dünya
olan bir teşkilat karşımıza
çıkıyor. TİKA bu nedenle son derece

önemli bir kurumdur." Ersoy, TİKA'nın bugüne kadar sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini
vurgulayarak, "Ancak hem devamlılığı sağlamak adına hem de dünyanın
içinden geçtiği süreçler göz önüne
alındığında, sorumluluğu gitgide büyümekte ve ağırlaşmaktadır. Bunun
bilincindeyiz ve TİKA'nın her faaliyetini, fikri aşamadan uygulamaya
kadar, bu bilinçle planlıyoruz. Kalkınma yardımlarında, Türkiye'nin
dünyada ilk sıralarda yer alması da
doğru işler yaptığımızın göstergesidir. İnsani yardımdaysa ülke olarak
dünyanın bir numarasıyız ve bu
gurur aziz milletimizindir." dedi.

BTTTAD Milli Direniş Günü’nü kutladı
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lmanya’nın Witten kentinde
bulunan Batı Trakya Türkleri
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, 29 Ocak Batı Trakya Türk
Azınlığı Milli Direniş Günü’nün 31.
yıldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Etkinlik geniş bir katılımla
gerçekleşti. Witten Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Burak Bilal 29 Ocak
1988 tarihinin Batı Trakya Türkleri
için büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Bundan tam 31 yıl önce binlerce
Batı Trakya Türkü’nün, “Batı
Trakya’da Türk yoktur” iddiasında
bulunan Atina yönetimine karşı Gü-

mülcine’de protesto gösterisi düzenleyerek “Biz Türk’üz” diyerek bütün
dünyaya haykırdıklarını belirten Bilal,
“Batı Trakya Türkü milli kimliğinden,
uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınan haklarından taviz vermeyeceğini herkese göstermiştir. 29 Ocak
Batı Trakya Türklerinin hafızalarından hiçbir zaman silinmeyecek bir
milattır” diye konuştu.

ADINDA TÜRK GEÇEN
DERNEK KURAMIYORUZ

“Milli kimliğimizin inkarı ve toplumumuzun göz bebeği olan kuruluşlarımızın kapatılma çabaları, Batı
Trakya Türklüğü tarafından hiçbir

zaman kabul edilmemiş ve bundan
sonra kabul edilmeyecektir” diyen
Bilal sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aradan geçen 31 yıla rağmen Yunanistan’da Batı Trakya Türk azınlığının
milli kimliğinin hala inkar edilmesi
üzücü ve düşündürücü olduğu kadar,
Yunanistan’daki demokrasi anlayışının da eksiklerle dolu olduğunun
göstergesidir. Bugün bile Batı
Trakya’da hala adında Türk kelimesi
geçen dernek açılamamaktadır.”
Yunanistan hükümetinin zorunlu ana
okulları projesi ile Türk çocuklarını
Türkçeden ve Türk kültüründen
uzaklaştırılmak istediğini vurgulayan
Bilal, “Okullarda devamlı Türkçe
dersi azaltılarak Yunanca artırılmakta-

dır. Bütün bu sorunların ana temeli
kendimizi Türk hissedip, Türk olarak

üneydoğu Avrupa ülkeleri
Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Slovenya,
Makedonya, Arnavutluk ve Kosova’nın eski cumhurbaşkanları ve başbakanları, komşuluk ilişkilerini
güçlendirmek ve Avrupa Birliği (AB)
değerlerini tanıtmak amacıyla “Podgoritsa Kulübü”nü kurdu. www.timebalkan.com’un haberine göre;
Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da
kurulan kulübün kuruluşu dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Karadağ’ın eski cumhurbaşkanı Filip
Vujanovic, Makedonya’nın eski Cumhurbaşkanı Branko Crvenkovski, Slovenya’nın eski cumhurbaşkanı
Danilo Türk’ün yanı sıra Bosna Hersek Bakanlar Konseyi’nin eski başkanı Zlatko Lagumdzija, Sırbistan’ın
eski başbakanı Mirko Cvetkovic ve
Hırvatistan’ın eski başbakanı Jadranka Kosor katıldı.

ifade etmemizden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.
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SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Milli Kadın
Judokalar Sofya'da,
tatamiye çıkacak

J
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Galatasaray'ın ilk
Yunan oyuncusu
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Galatasaray'ın Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu
Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Yunan futbolcu oldu

G

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

alatasaray'ın Olimpik
Marsilya'dan kadrosuna
kattığı golcü futbolcu
Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Yunan
futbolcu oldu. Galatasaray,
hücum hattına Kasmpaşa'dan
Mbaye Diagne'yi kattıktan
sonra bir takviye daha yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi
Olimpik Marsilya'da forma
giyen Yunan futbolcu Kostas
Mitroglou'nu transfer etti.
Kostas Mitroglou

Yunanistan'ın Kavala şehrinde
dünyaya geldi. 12 Mart 1988
doğumlu olan futbolcu forvet
mevkiinde oynuyor.

7 TAKIMDA
FORMA GİYDİ

Mitroglou kariyerinde
Mönchengladbach,
Olympiakos, Panionios,
Atromitos, Fulham, Benfica ve
son olarak Olimpik Marsilya
takımlarında forma giydi. Bu
sezon Marsilya ile 20 resmi
müsabakada görev alan Yunan
golcü, rakip fileleri 3 kez hava-

landırdı. 30 yaşındaki futbolcu
kariyerinde en golcü sezonunu
2016-2017'de Benfica'da oynarken yaşadı.
www.haberler.com’a göre:
Mitroglou o sezon toplam 42
resmi müsabakaya çıktı ve 27
kez rakip fileleri havalandırdı.
Yunan golcü, 2015-2016 sezonunda Benfica ile 44 maçta 24
kez gol sevinci yaşadı.
Yunanistan Milli Takımı'nda da
oynayan Kostas Mitroglou 64
karşılaşmada 17 gol attı.
Mitroglou ayrıca Galatasaray
Futbol Takımı tarihinin ilk
Yunan futbolcusu oldu.

udo'da 2019 yılının ilk yurt dışı
müsabakaları Avrupa Açık
Kupası'nda, Bulgaristan ve
Portekiz'de madalya heyecanı yaşanacak. www.haberler.com’a göre; müsabakalarda kadın judokalar Sofya'da, erkek
judokalar ise Odivelas'ta tatamiye çıkacak. Sofya'da 28 ülkeden 177 kadın judocunun yer alacağı karşılaşmalarda,
Türkiye'yi; Tuğçe Beder, Gülkader
Şentürk, Nazlıcan Kılıç ve Melisa
Çakmaklı (48), Damla Çalışkan (52),
Tuğba Zehir, Meltem Dindar (57),
Ümmühan Kabak, Minel Akdeniz (63),
Semanur Erdoğan (70), Çiğdem Bora,
Sümeyra Aykaç (78) ile Kübranur Esir
(+78) temsil edecek. Odivelas'ta 35 ülkeden 232 judokanın madalya mücadelesinde ise Türkiye'yi şu isimler temsil
edecek: A.Şahin Kaba (60), Murat Bektaş
(73), İlker Güldüren (81) ve Feyyaz
Yazıcı (100).

Sırp raket Djokoviç
yerini korudu

A

SİDNEY/BALKAN GÜNLÜĞÜ

vustralya Açık Tenis
Turnuvası’nın ardından açıklanan
dünya klasmanında, erkeklerde
Djokovic zirvedeki yerini korurken,
kadınlarda Osaka birinci sıraya yükseldi.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası
Avustralya Açık‘ın ardından açıklanan
dünya klasmanında, erkeklerde Sırp
Novak Djokovic zirvedeki yerini korurken, kadınlarda Japon Naomi Osaka
birinci sıraya çıktı. Elde ettiği 7. şampiyonlukla Avustralya Açık’ı teklerde en
fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu
kıran Djokovic, Profesyonel Erkek
Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıkladığı
dünya sıralamasında, puanını 10 bin
955’e çıkararak birinciliğini sürdürdü.
www.timebalkan.com’a göre; Djokovic’in
finalde 3-0 yendiği Rafael Nadal, 2. sıradaki yerini korurken, unvanını korumaya
geldiği Avustralya Açık’a 4. turda veda
eden Roger Federer, 3’üncülükten 6’ncılığa geriledi. Birer basamak yükselen isimlerden Alexander Zverev 3’üncü, Juan
Martin del Potro 4’üncü, Kevin Anderson
ise 5. sırada yer aldı. Avustralya Açık elemelerinin 2. turunda turnuva dışında
kalan milli tenisçi Cem İlkel, 4 basamak
çıkarak 250. sıraya yerleşti.

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back
and relax before your flight...

Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
Ohrid St. Paul The Apostle International Airport
“primeclass” VIP & CIP Lounge VIP Terminal

