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¥ kuzey Makedonya
Dışişleri Bakanı Nikola
Dimitrov ise Twitter hesa-
bından yaptığı açıklama-
da, Yeni Zelanda’daki
korkunç terör saldırısı
haberini duyduğunda sar-
sıldığını belirterek,
“Şiddet ve nefrete karşı
Yeni Zelanda halkıyla
dayanışma içerisindeyiz.
Derin başsağlığı diliyo-
ruz.” ifadesini kullandı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic, Yeni
Zelanda’da iki camiye
yapılan terör saldırısına
ilişkin, “Yeni
Zelanda’daki trajedi,
terörün acımasızlığı karşı-
sında dünyanın birlik
olması gerektiği mesajını
veriyor” dedi. Kosova hal-
kının, “dost” olarak nite-
lendirdiği Yeni Zelanda
ve saldırıda hayatını kay-
bedenlerin yakınlarının
acısını paylaştığını kayde-
den Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, “Bu tür

eylemler, dünyada her
türlü aşırıcılık ve teröre
karşı mücadeleye devam
edilmesi gerektiğinin
kanıtıdır” dedi. Bosna
Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi’nin Hırvat üyesi
Zeljko Komsic de Yeni
Zelanda Başbakanı

Jacinda Ardern ve terör
saldırısında hayatını kay-
bedenlerin ailelerine gön-
derdiği taziye mesajında,
iki camiye yapılan terör
saldırısını sert bir şekilde
kınadığını bildirdi.
Karadağ Cumhurbaşkanı
Milo Djukanovic de sosyal

medya hesabından yaptığı
açıklamada, “Karadağ,
Yeni Zelanda’daki terör
eylemini şiddetle kınıyor.
Ülkemiz şiddet, aşırıcılık,
nefret ve hoşgörüsüzlüğün
her türlüsüne karşı müca-
delede kararlı olmaya
devam edecek.” dedi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki camile-
re düzenlenen terör saldırısı başta Türkiye olmak

üzere birçok Balkan ülkesi tarafından kınandı

3’te

Çetnikler Bosna’da
rahat durmuyor
¥ ikinci Dünya
Savaşı'nda Sırp olmayan
on binlerce insanın ölü-
müne neden olan Sırp
milliyetçisi Çetnik lider
Dragoljub Mihailovic
için Vişegrad şehrinde
düzenlenen tören
büyük tepki çekti.
"ravna Gora" Çetnik
Hareketi tarafından
düzenlenen törene,
bosna Hersek'in yanı
sıra diğer bölge ülkele-
rinden 200'ün üzerinde
Sırp milliyetçisi katıldı.
Çetnik Hareketi başkanı

Dusan Sladojevic, on
binlerce insanın ölümü-
ne neden olan
Mihailovic'i " Sırp halkı-
nın gerçek bir kahrama-
nı" olarak nitelendirir-
ken, Mihailovic'in ken-
disini faşist saldırılar ve
Hırvat milliyetçilerin
zulümlerine karşı çıkma-
ya adadığını savundu.
Siyah giyimli, uzun
sakallı Çetniklerin
Vişegrad'daki töreni,
özellikle ülkede yaşayan
boşnakların büyük tep-
kisine neden oldu.

6 FETÖ’cü için
28 yıl istendi
İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığınca,
FETÖ'nün yurt dışı yapı-
lanmasına yönelik
soruşturma kapsamın-
da, örgütün Balkan aya-
ğında yönetici konu-
munda olan ve MİT
tarafından yakalanarak
Kosova'dan Türkiye'ye

getirilen tutuklu 6 sanık
hakkında dava açıldı.
İddianamede 6 sanığın,
''Silahlı teror örgutu
yoneticiligi yapmak'' ve
''Uluslararası casusluk''
suçlarından 28 yıl altı-
şar aya kadar hapisle
cezalandırılmaları 
istendi. 5’te

Sayfa 3’teRifat SAİT

İzmirliden İstanbul'a 
tecrübe nasihati

“BİNALİ YILDIRIMA SAHİP ÇIK
İSTANBUL'U KAZAN”

Yeni Zelanda katliamına
BALKANLAR’DAN ÖFKE

¥ SırbiStan'ın başkenti
Belgrad'da "5 milyondan
yalnızca biri" sloganıyla
düzenlenen hükümet
karşıtı protestolar binler-
ce göstericinin katılımıy-

la devam ediyor. Bu
hafta 14'üncüsü düzenle-
nen gösteriye katılmak
üzere başkent sokakları-
na akın edeneylemci-
ler, Cumhurbaşkanı

Aleksandar Vucic'in, bur-
nunu büyütüp başına
Pinokyo şapkası taktıkla-
rı fotoğraflarının yanı
sıra "Yalancı" yazılı
dövizler taşıdı.

SırbiStan'da ‘Pinokyo
Vucic’ ProteStoSu

5’te

3’te



Y.E.E Mehmet Akif Ersoy’u
Bosna Hersek'te andı
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Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından Mehmet Akif'i
Anma ve İstiklal Marşı'nın Kabulü programı düzenlendi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti Sa-
raybosna'da Mehmet Akif'i
Anma ve İstiklal Marşı'nın

Kabulü Programı yapıldı. Saray-
bosna Yunus Emre Enstitüsü tara-
fından Kültür-Sanat Evi'nde
düzenlenen programa, Türki-
ye'nin Saraybosna Büyükelçisi
Haldun Koç'un yanı sıra ülkedeki
Türk kurumlarının
temsilcileri, akademisyen ve öğ-
renciler katıldı. Bosnalı akademis-
yen Dzemaludin Latic, burada

yaptığı konuşmada, yakın za-
manda Mehmet Akif Ersoy'un
"Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirini
Boşnakçaya tercüme edeceğini be-
lirterek, Saraybosna ile Sırbis-
tan'ın Novi Pazar şehirlerinde
Çanakkale şehitleri için anıt yaptı-
rılacağını ifade etti. Boşnakların
birçoğunun Çanakkale'de şehit
olan 15 bine yakın Boşnak'tan ha-
bersiz olduğunu dile getiren Latic,
"Bu insanlar yalnızca Türkiye'yi
ve Bosna Hersek'i değil, tüm Müs-
lümanları korumak için can verdi.
Türkiye'yi korumayı başaramasa-
lardı, düşman orduları Rumeli'de
ve Türkiye'deki tüm Müslüman-

ları katledip Mekke ve Medine'ye
doğru yol alırdı." ifadelerini kul-
landı. İstiklal Marşı'nın önemine
de değinen Latic, "Bosna Her-
sek'in birçok milli şairi var ancak
milli marşı yok. Dünyada, insanın
içinde duygular uyandıran, söz-
leri olmamasına rağmen vatan-
daşlarının her duyduklarında
ayağa kalkıp saygıda bulunduk-
ları bir milli marşın sadece Bosna
Hersek'te olduğunu düşünüyo-
rum." dedi. Latic, Bosna Hersek'in
sözleri olmayan mevcut milli
marşının bugün İsrail'de yaşayan
Saraybosna asıllı bir Yahudi tara-
fından bestelendiğini anımsattı.

Programda konuşan Zenica Üni-
versitesi Türkoloji Bölümü Öğre-
tim Görevlisi Zeynep Türksever
de Mehmet Akif'in hayatı ve İstik-
lal Marşı'nın yazılış sürecine deği-
nerek, "Her milletin tarihinde o
milleti farklı yönlerden etkileyen,
o millete ilham veren, zor zaman-
larında yol gösteren ve umut aşı-
layan öncü şahsiyetler
bulunmaktadır. Mehmet Akif
Ersoy da vatan, bayrak, milliyet,
din, iman, inanç, korkusuzluk gibi
kavramlardan bahsedildiğinde
akla gelen en önemli isimdir." ifa-
delerini kullandı.

Ankara ile Üsküp arasında
online edebiyat köprüsü

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Online Yazarlık Atölyesi,
Makedonya, Kosova, Batı
Trakya ve bölge ülkelerin-

deki diasporada yaşayan Türk
genç şair ve yazarları bir araya ge-
tirdi. Alanında bir ilk olma özelli-
ğini taşıyan atölyenin açılış
programına Üsküp Büyükelçiliği
Müsteşarı ve Misyon Şefi Yardım-
cısı Umut Lütfi Öztürk, TİKA
Üsküp Program Koordinatörü Ay-
tekin Ayden, Maarif Vakfı Make-
donya Direktörü Mustafa
Dillioğlu, Üsküp Yunus Emre Ens-

titüsü Müdürü Serhat Kula, MA-
TÜSİTEB Yönetim Kurulu Üyesi
Tahsin İbrahim, yazarlar, şairler,
öğrenciler ve çok sayıda davetli
katıldı. Üsküp Büyükelçiliği Müs-
teşarı ve Misyon Şefi Yardımcısı
Umut Lütfi Öztürk, “Dilimiz,
ancak konuşuldukça değil elbette
yazıldıkça, yazılıp okundukça
üzerine katılabilen, geliştirilebilen
bir olgu. Türk dilini geliştirme yo-
lunda böylesine önemli bir prog-
ramın hayata geçmesinde emeği
olan başta Avrasya Yazarlar Bir-
liği, Balkan Yazarlar Birliği, MA-
TÜSİTEB ve TİKA’ya şükranlarımı
sunuyorum” dedi. Öztürk, Türk-

çenin ve kültürünün ne Balkan-
larda ne başka coğrafyalarda
FETÖ gibi terör gruplarının istis-
mar alanına terk edilmesine izin
vermeyeceklerini vurguladı. Bal-
kan Yazarlar Birliği Başkanı Mür-
teza Sulooca ise dernek olarak
başta Makedonya olmak üzere
bölge ülkelerindeki gençleri ede-
biyata teşvik etmek istediklerini
söyledi. Sulooca, “Genç yazarları-
mızı Türkiye’deki usta yazarlarla
tanıştırmak, aralarında bir bağ
oluşturmak ve gündemlerinde en
azından hafta içinde belli aralık-
larla bir saatini ayırıp bu alana
yönlendirmek” dedi. 

TİKA’nın, Avrasya Yazarlar Birliği, Balkan Yazarlar Birliği ve MA-
TÜSİTEB işbirliğinde başlattığı “Online Yazarlık Atölyesi” açıldı

PRUSAC
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Bosna ve San-
cak bölgesine sürekli olarak

destek vererek ihtiyaç sahiplerine
derman olmaya çalışıyor. Bu destek-
ler bazen dernek üyelerinden topla-
nan paralarla bazen sponsorlar
aracılığı ile yapıyor. Dernek bu kez
Prusaç’ta bulunan ‘Handani’ Ca-
mii’nin yıpranmış halılarını Ayvaz ve
İsa Tokmak kardeşlerin desteği ile
yaklaşık 15 bin euro tutan halıları ye-
niledi. İzmir Bosna Sancak Kültür ve
Yardımlaşma Dernek Başkanı Abdul-
lah Gül yapılan bu yardımla ilgili
şunları söyledi; ‘Bosna ve Sancak böl-
gesine yaptığımız bu yardım ne ilk

ne de son olacak belirlediğimiz ihti-
yaçları gidermek için dernek olarak
gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bazen
Bosna’ya da Sancak bölgesinde yaşa-
yan arkadaşlardan talepler geliyor
bizde onların taleplerine dernek ola-
rak yardım eli uzatmaya çalışıyoruz.
Ekonomik olarak zorlanan hemşeri-
lerimize destek olmaz dernek olarak
bizim asıl görevimiz diye düşünüyo-
ruz onun içinde dertlerine elimizden
geldiğince derman olmaya çalışıyo-
ruz. Geçen yıl Novipazar şehir hasta-
nesinin ihtiyacı olan yatakları aldık,
bu yıl Prusaç’ta bulunan caminin ha-
lılarını boydan boya yenilenmesine
destek olan Ayvaz ve İsa Tokmak
kardeşlere İzmir Bosna Sancak Kül-
tür ve Yardımlaşma Derneği olarak
teşekkür ediyorum’ dedi. 

izmirli Boşnaklar’dan 
Handani Camisi’ne destek

Bosna 
Hersekli 
kadınlar 

Bozüyük’te
BİLECİK
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek’in Zavidovici
kentinden Bozüyük ilçesine
gelen 54 kadın, Bursa Balkan

Derneği Başkanı Hayriye Kosova
eşliğinde “Her Alanda Üreten Ka-
dınlar” isimli sergiyi ziyaret etti. Bir
alışveriş merkezinde, Bozüyük Giri-
şimciliği Destekleme Derneği tara-
fından düzenlenen sergide kadınlar,
Kent Konseyi Başkanı Osman Te-
keli ve Girişimciliği Destekleme
Derneği Başkanı Celali Yılmaz ile
bir araya geldi.
www.timebalkan.com’a göre; kara-
kalemden yağlı boyaya, fotoğraftan
çeşitli el işlerine kadınlar tarafından
yapılmış eserlerin yer aldığı sergi,
beğeni topladı. Yılmaz, Zavidovi-
ci’den gelen kadınların ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, “Kardeş şehrimiz Zavidovi-
ci’den Bozüyük’e gelerek, üreten
kadınların elinden çıkmış eserler ile
dolu bu sergiyi ziyaret ettikleri için
kendilerine teşekkür ediyorum.
Bazen bir fotoğraf, insanları birleşti-
rir.” dedi.

Türkiye’de yaşayan Makedonya göçmenleri-
nin 16. Geleneksel Buluşması 23 Mart Cu-
martesi günü Kuşadası’nda yapılacak.

Makedon müziğinin sevilen sesleri gecede sahne
alacak. İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri
Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği etkinli-
ğin 16’ncısı Kuşadası Fantasia Otel'de konakla-
malı olarak gerçekleşecek. Geceye Rumeli ve

Balkan Müziği'nin en güzel örneklerinin icra edi-
leceği buluşmanın Gala Yemeğinde Makedon-
ya'nın sevilen seslerinden Emrah Mehmedi,
Blagoja Grujevski ile ülkemizden Sakoband,
Sevim Kahya ve Ekrem Erşan ikilisi sahne alacak-
lar. Balkan ezgileri ile kulaklarının pasının siline-
ceği çok özel bir gece olacak. Bu geceyi
kaçıranların çok şey kaçıracağını söyleyebilirim

diyen, İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri
Dernek Başkanı Birol Özkardeşler sözlerini şöyle
sürdürdü; "Kuşadası'nda gerçekleşecek geleneksel
buluşmamızda gerek Makedonya'dan gerekse ül-
kemizden Rumeli Balkan Müziği'nin en iyi yo-
rumcularını misafirlerimiz ile bir araya
getireceğiz. Ayrıca Makedonya'dan gelecek ko-
nuklarımızı da Kuşadası'nda ağırlayacağız" dedi

Makedonya göçmenleri Kuşadası’nda buluşuyor
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H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yeni Zelanda’nın Christc-
hurch kentindeki Al
Noor ve Linwood cami-

lerinde 49 kişinin hayatını kay-
bettiği katliam bir çok ülke
tarafından kınandı. Kuzey Ma-
kedonya Dışişleri Bakanı Ni-
kola Dimitrov ise Twitter
hesabından yaptığı açıkla-
mada, Yeni Zelanda’daki kor-
kunç terör saldırısı haberini
duyduğunda sarsıldığını belir-
terek, “Şiddet ve nefrete karşı
Yeni Zelanda halkıyla daya-
nışma içerisindeyiz. Derin baş-
sağlığı diliyoruz.” ifadesini
kullandı.

SIRBİSTAN

Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic, Yeni Zelan-
da’da iki camiye yapılan terör
saldırısına ilişkin, “Yeni Zelan-
da’daki trajedi, terörün acıma-
sızlığı karşısında dünyanın
birlik olması gerektiği mesajını
veriyor.” dedi. Cumhurbaş-
kanlığından yapılan yazılı
açıklamaya göre, Vucic, Yeni
Zelanda’nın Christchurch ken-
tindeki iki camiye cuma na-
mazı sırasında yapılan terör
saldırısı ile ilgili Yeni Zelanda
Genel Valisi Patsy Reddy’e ta-
ziye mesajı gönderdi. Mesa-
jında saldırıyı şiddetle
kınadığını vurgulayan Sırp
lider, “Yeni Zelanda’daki tra-
jedi, terörün acımasızlığı karşı-
sında dünyanın birlik olması
gerektiği mesajını veriyor.” ifa-
delerini kullandı. İnsanları
korkutarak hükmetmeye çalı-
şan terörün, sınır tanımadığını
ve insani değerlere saygı duy-
madığını kaydeden Vucic, me-
sajında ayrıca şu ifadelere de

yer verdi:“Bizim üzerimize
düşen görev, ortak değerleri-
mize ve dünyada özgürce ya-
şama hakkına daha güçlü bir
şekilde sahip çıkmak. Sırbis-
tan, her zaman hak ve adaletin
yanında yer alacak, tüm millet-
lerin, tüm dinlerin eşit haklara
sahip olması için mücadele
edecek.”

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Has-
him Thaçi de sosyal medya he-
sabından yaptığı açıklamada,
Yeni Zelanda’daki iki camiye
yapılan terör eylemlerini sert
bir şekilde kınadığını ifade etti.
www.timebalkan.com’a göre;
Kosova halkının, “dost” olarak
nitelendirdiği Yeni Zelanda ve
saldırıda hayatını kaybedenle-
rin yakınlarının acısını paylaş-
tığını kaydeden Thaçi, “Bu tür
eylemler, dünyada her türlü

aşırıcılık ve teröre karşı müca-
deleye devam edilmesi gerekti-
ğinin kanıtıdır” dedi. Kosova
Başbakanı Ramush Haradinaj
da onlarca masum insanın ha-
yatını kaybettiği terör eylemi-
nin, özgür bir ülkenin
değerlerini tehdit ettiğini ve
herkesi etkilediğini vurguladı.
Yeni Zelanda devletine ve ha-
yatını kaybedenlerin yakınla-
rına başsağlığı dileyen
Haradinaj, “Terör, nereden gel-
diğine bakılmaksızın, en
büyük kötülüktür ve buna hep
beraber karşı çıkmalıyız” dedi.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Devlet Başkan-
lığı Konseyi’nin Hırvat üyesi
Zeljko Komsic de Yeni Zelanda
Başbakanı Jacinda Ardern ve
terör saldırısında hayatını kay-
bedenlerin ailelerine gönder-
diği taziye mesajında, iki

camiye yapılan terör saldırısını
sert bir şekilde kınadığını bil-
dirdi.
Terör saldırısını düzenleyen ve
planlayanların en ağır şekilde
cezalandırılması gerektiğini
kaydeden Komsic, “Aşırıcı
ideolojiler ve korkakça yapıl-
mış eylemler, en sert biçimde
kınanmalıdır. Biz de Bosna
Hersek olarak terörle mücade-
leye katkıda bulunacağız.” ifa-
delerini kullandı.

KARADAĞ

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo
Djukanovic de sosyal medya
hesabından yaptığı açıkla-
mada, “Karadağ, Yeni Zelan-
da’daki terör eylemini şiddetle
kınıyor. Ülkemiz şiddet, aşırı-
cılık, nefret ve hoşgörüsüzlü-
ğün her türlüsüne karşı
mücadelede kararlı olmaya
devam edecek” dedi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki camilere
düzenlenen terör saldırısı başta Türkiye olmak
üzere birçok Balkan ülkesi tarafından kınandı

Geçen hafta önceki dö-
nemlerde görev yap-
mış milletvekilleri

olarak Sayın Binali Yıldı-
rım’ın daveti münasebetiyle
İstanbul’da bir toplantıya ka-
tıldık. Bana göre oldukça
önemli, farklı ve stratejik bir
toplantıydı. Vekillerin davet
edilmesi son derece anlamlı
oldu. İzmir’den katılan bir
vekil olarak İzmir’i temsil
ettik sanırım. Bu bakımdan
oldukça önemliydi zira ken-
disiyle İzmir’de çalışmış ve
tecrübeleri olan bir siyasetçi
olarak bu geceye katılmak
hem ahde vefa hem de dava
olarak bize bir borç idi. Ge-
cede söz alan önceki dönem
TBMM Başkanlarından
Sayın Cemil Çiçek oldukça
anlamlı şu sözlerle bizleri
doğruladı. Sayın Çiçek, İs-
tanbul Belediye Başkan ada-
yımız Sayın Binali
Yıldırım’a bütün milletvekil-
lerinin bir borcu var, zira
kendisi Türkiye’deki bütün
vilayetlere önemli yatırımlar
yaptı ve hizmetler verdi, bir-
çok vekilimizin bu açıdan
kendisine manevi bir borcu
vardır, dedi. Gerçekten de
çok doğru, aslında geniş ola-
rak baktığınızda vekiller
belki sadece temsili ve kısmi
bir örnek, aslında İstanbul’da
yaşayan Sivaslıların, Erzu-
rumluların, Konyalıların, Ka-
radenizlilerin, Mardinlilerin,
Diyarbakırlıların, K. Maraş-
lıların, Antalyalıların, Ş. Ur-
falıların ve tabiki İzmirlilerin
manevi olarak borçları var-
dır. Zira Sayın Binali Yıldı-
rım Türkiye’deki bütün
vilayetlere yaptığı çok
önemli hizmetleri vardır.

Binali ağaBey Bir
şanstır, lütfen 
değerlendirin

Daha bugün aceleyle İz-
mir’de Alsancak semtine gi-
derken kullandığım Konak
tüneli ile 3 dakika içinde
merkeze varmanın rahatlığını
görüp bir kere daha kendi-
sine teşekkür etmek istedim.
Allah kendisinden binlerce
kez razı olsun. Düşündükle-
rinde her vatandaş vilayetle-
rinde bir Binali Yıldırım
hizmeti görecektir. Adam,
pardon Adam gibi adam öyle
iş yapıcı ve tecrübeli ki; hani
eve lazım denir ya, her ile
lazım hatta tüm Türkiye’ye
lazım. İstanbul’da yapacağı
şeylerin neler olduğunu İs-
tanbullu bir bilse ben inana-
mıyorum ki CHP’lisi bile
oyunu verir. Zira çok önemli
bir şans. İstanbul’da ikamet
eden CHP’li bir vatandaş
kendi ilçesinde kendi parti-
sine oy verebilir ama İstan-
bul Büyükşehir’de lütfen
hakkaniyetle davransın ve
şehri için, çocukları ve gele-
ceği için doğru olanı yapsın.
Binali Yıldırım o zannettiği-
niz siyasetçi profilinden çok
uzak, gerçekten samimi ve
İstanbul’un Binali abisi ol-
maya hazır hizmetkâr bir in-
sandır. Bir İzmirli olarak acı
bir tecrübeyi sizlere aktarıyo-
rum. İzmir’de yerelde bu-
güne kadar AK Partinin
aldığı en yüksek oyu alma-
sına rağmen (Yaklaşık bir
milyon oy) kazanamadı.
Ama aslında sonradan gör-
dük ki o değil İzmirli kay-
betti. Maalesef İzmir’de

Binali Yıldırım ile gelecek
hizmetlerin farkına varama-
dık. Bugün pek çok İz-
mir’deki CHP’li vatandaş
bunu açıkça söylüyor. Mili-
tanca siyaset veya takım
tutar gibi siyaset yapmak
karın doyurmuyor. Partiniz
kazansın diye güzelim İstan-
bul’u kaybetmeyin. İzmir
sizin için çok önemli bir ör-
nektir.

politik değil diplo-
matik davranın

İstanbul için kendi aramızda
arkadaşlarla küçük bir isti-
şare toplantısı yapmıştık.
Toplantı sonunda şunları not
almışım. İstanbul’daki Kürt
kardeşlerimize sahip çıkma-
mız lazım.  İstanbul’daki
Roman kardeşlerimize sahip
çıkmamız lazım. Özellikle
sulu kule ve Sarıgöl’deki
kentsel dönüşüm sebebiyle
Roman kardeşlerimiz mağ-
dur edilmesin, barınma so-
runları çözülsün. İstanbul’da
yaşayan sayıları 6 milyon
kadar olan Balkan göçmenle-
rine sahip çıkılsın.  (Arnavut,
Boşnak, Pomak, Torbeş, Se-
lanikli, Batı Trakyalı, Bulga-
ristan göçmeni…)   Herkesi
Belediye Başkanı veya mec-
lis üyesi yapamazsınız belki
ama farklı görevler verebilir-
siniz. Balkan Kültür merkezi
yapabilirsiniz, Uluslarası
Balkan festivalleri düzenle-
yebilirsiniz.” Özellikle Bal-
kan göçmeni
hemşerilerimize naçizane bir
önerim var. Sizler vatanını
ve bayrağını seven akıllı in-
sanlarsınız. Politik değil dip-
lomatik davranın. Farklı bir
siyasi düşünceniz olabilir.
Ama lütfen bu adamın sizler
için neler yapabileceğini iyi
düşünün. Zıtlaşarak veya kü-
serek değil, konuşarak ve is-
teyerek yol alalım. Bu adam
sizin için şanstır, yapar. Bal-
kan ülkelerinde kardeş şehir-
ler, Balkan ülkelerine
seferler, Belediyede Balkan
koordinatörlüğü, Balkan
STK’ları işbirliği, Balkan
dilleri eğitimleri, Balkan ül-
kelerindeki soydaşlarımıza
belediye öncülüğünde hiz-
metler…

Binali yıldırım ismi
siyaset üstü Bir 

markadır, ön plana
Çıkartılmalıdır

Stratejik olarak yapılması
gereken en önemli şey Binali
Yıldırım isminin daha ön
plana çıkartılmasıdır. Benim
naçizane düşüncem İstan-
bul’da bazı yerlerde Binali
Yıldırım isminin AK Par-
ti’den daha fazla oy alabile-
ceğidir. Bunun bilinmesi ve
değerlendirilmesi faydalı
olur.Ey İstanbullular, İnşal-
lah çok büyük ihtimalle İs-
tanbul’un yeni Belediye reisi
olacak olan Binali Yıldırım
ile tanışın, konuşun, isteyin.
Onu niye karşınıza alıyorsu-
nuz ki yanınıza alın. Tanısa-
nız öyle babacan, samimi ve
iş yapan birdir ki. Lütfen bir
tecrübe edin ve kendisini ya-
kından tanımaya çalışın. İs-
tanbullu üzüm yemenin
derdinde olsun, bağcıyı döv-
mek değil. Partiler, ideoloji-
ler, görüşler değil, İstanbul
kazansın, siz kazanın. Tec-
rübe konuşuyor be ya.

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU
İzmirliden İstanbul'a 

tecrübe nasihati
“BİNALİ YILDIRIMA SAHİP ÇIK

İSTANBUL'U KAZAN”

Rifat SAİThain saldırıya Balkan 
ülkelerinden sert kınama

Yeni Zelanda’daki

Çanakkale
Zaferi’nin 

104. yılı 
Jupa’da 

kutlandı

VİŞEGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İkinci Dünya Savaşı'nda eski
Yugoslavya topraklarında
Sırp olmayan on binlerce in-

sanın ölümüne neden olan Sırp
milliyetçisi Çetnik Hareketi'nin
kurucusu Dragoljub (Draza)
Mihailovic için Bosna Hersek'in
Vişegrad şehrinde tören düzen-
lenmesi tepki topladı. "Ravna
Gora" Çetnik Hareketi tarafın-
dan düzenlenen törene, Bosna
Hersek'in yanı sıra diğer bölge
ülkelerinden 200'ün üzerinde
Sırp milliyetçisi katıldı. Çetnik
Hareketi Başkanı Dusan Sladoj-
evic, on binlerce insanın ölü-
müne neden olan Mihailovic'i "
Sırp halkının gerçek bir kahra-
manı" olarak nitelendirirken,
Mihailovic'in kendisini faşist
saldırılar ve Hırvat milliyetçile-
rin zulümlerine karşı çıkmaya
adadığını savundu. Siyah gi-
yimli, uzun sakallı Çetniklerin
Vişegrad'daki töreni, özellikle
ülkede yaşayan Boşnakların
büyük tepkisine neden oldu.
Savaşın Kadın Mağdurları Der-
neği Başkanı Bakira Hasecic,
Mihailovic'in İkinci Dünya Sa-

vaşı'ndaki işkencelerinin 1992-
1995'teki Bosna Savaşı'nda
Sırplara örnek olduğunu vur-
gulayarak, devlet yetkililerine
bu program karşısında sessiz
kalmamaları çağrısında bu-
lundu. Çetnik üniformaları
içindeki yüzlerce insanın Bosna
Hersek sınırından geçmesinin
kabul edilemez olduğunu kay-
deden Hasecic, "O kişileri o
üniformalar içinde görünce
tüylerimiz ürperiyor. Yeniden
savaş yıllarına dönüyoruz."
dedi. Hasecic, her yıl yapılan
bu törenlerin savaş kurbanla-

rını küçük düşürdüğünü sözle-
rine ekledi.

‘TÖRENLER 
YASAKLANSIN’

Ülkedeki en büyük Boşnak par-
tisi konumundaki Demokratik
Eylem Partisinden (SDA) yapı-
lan yazılı açıklamada törenle il-
gili soruşturma başlatılması
çağrısında bulunuarak, "Bosna
Hersek'te bu tarz törenlerin ve
Çetnik oluşumlarının yasaklan-
masını talep ediyoruz, zira bun-
lar ülkemizin barış ve istikrarına

tehdit oluşturmaktadır." ifadesi
kullanıldı.Visegrad'ın hem İkinci
Dünya Savaşı'nda hem de
Bosna Savaşı'nda Çetnik zul-
müyle karşı karşıya kaldığı ha-
tırlatılan açıklamada, törenlerin
yasaklanmamasının ülkedeki
Boşnaklara karşı kasıtlı bir tavır
olarak algılanacağı belirtildi.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyinin Boşnak üyesi Sefik
Dzaferovic ile Bakanlar Konseyi
Başkanı Denis Zvizdic'in yanı
sıra ülkedeki birçok siyasi parti
de Vişegrad'daki törenleri şid-
detle kınayarak, tepki gösterdi.

Sırp milliyetçisi Çetniklerden
Bosna Hersek'te provokasyon

Jupa’da Mustafa Kemal Atatürk’ün 120.
Mezuniyet Yıldönümü ve Çanakkale
Zaferi’nin 104. Yıldönümü kutlama

programı düzenlendi. Yabancı yatırımlar-
dan sorumlu Devlet Bakanı Dr. Elvin
Hasan Merkez Jupa’da düzenlenen Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün 120. Mezuniyet Yıl-
dönümü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.
Yıldönümü kutlama programına katıldı.

Program öncesi Merkez Jupa Beledi-
ye’sinde Belediye Başkanı Ariyan İbrai-
mi’yle görüşme gerçekleştirdi. Merkez
Jupa Belediyesi ve Uluslararası Vizyon
Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği
protokolu esnasında Devlet Bakanı Elvin
Hasan da yer aldı. Devlet Bakanı bu tür or-
taklaşa iştiraklere desteklerini esirgemeye-
ceğini belirtti.
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Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, Kosova
ile ABD arasındaki iliş-

kilerin zedelenmemesi gerek-
tiğine işaret ederek, bu
ilişkilerin bozulmasına de
sebep olmadığını kaydetti. İki

ülke arasındaki ilişkilerin bo-
zulmayacağına inandığını be-
lirten Cumhurbaşkanı Thaçi,
ABD’den Kosova’ya dostça
tavsiyeler verildiğini, bunun
da Kosova’nın Avrupa – At-
lantik geleceği adına yapıldı-
ğını hatırlattı.
“ Günlük, haftalık ve seçim
politikaları, Kosova ile ABD

arasında olduğu gibi diğer
Batılı ülkelerle de ilişkileri
ihlal edemeyecek” ifadesini
kullanan Thaçi, mevcut duru-
mun Belgrad’ı cesaretlendir-
diğinisöyledi.www.timebalkan
.com’dan alınan bilgilere göre;
Sırbistan’ın diyalogdan yana
olmadığına vurgu yapan Cum-
hurbaşkanı Hashim Thaçi, “

Sırbistan’da Kosova ile tıkanan
ilişkilerin devam etmesi havası
hüküm sürüyor. Diyalog
devam eder ise, Sırbistan Ko-
sova’yı tanımak mecburiye-
tinde kalacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Thaçi, Sırbis-
tan’a uygulanan gümrük ver-
gisinin artık sıkıcı olamaya
başladığını da sözlerine ekledi.

MAMUŞA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Mamuşa Belediyesi’nde
bir dizi ziyaret ve gö-
rüşmede bulunan Priz-

ren Belediyesi Türkçe Eğitim
için üst düzey yetkili Ferdi
Kovaç eğitim konusunda mev-
cut durum hakkında bilgi alış
verişinde bulundu. www.time-
balkan.com’a göre: Mamuşa Be-
lediye Başkanı Abdülhadi
Krasniç,  makamında kabul etiği
Ferdi Kovaç’la Mamuşada’ki

eğitim durumu hakkında görüş
ve düşüncelerini bildirdi. Bele-
diye Başkanı Abdülhadi Krasniç
belediyenin bütün çalışmaları
arasında eğitimi en öncelikli ola-
rak gördüklerini ve kaliteyi artır-
mak adına desteklerini artırarak
sürdüreceklerini ifade etti. Önü-
müzdeki dönemde ailelere de
okul aile birliği konusunda çe-
şitli bilgilendirme toplantıları
düzenleyerek çocukların eğitim
sürecinde aileleri de aktif kıla-
caklarını belirti. Ferdi Kovaç
daha sonra Mamuşa Belediyesi

Eğitim Müdürü Cafer Morina
ile görüştü, Türkçe eğitimin ge-
leceğiyle ilgili tecrübelerini pay-
laşan eğitim müdürü, diğer
belediyelerde yapılan bazı örnek
çalışmaları Mamuşa Beledi-
yesi’nde de uygulamaya koya-
caklarını söyledi.
Mamuşa “Anadolu” İlköğretim
okulunu ziyaret eden eğitim yet-
kilileri, okul müdürü Milazim
Mazrek tarafından karşılandı.
Okulu gezdiren müdür çalışma-
ları hakkında 
bilgi verdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova ile ABD ara-
sındaki ilişkilerin zedelenmemesi gerektiğine işaret ederek,

bu ilişkilerin bozulmasına de sebep olmadığını kaydetti

Thaçi ABD ile ilişkilere
önem veriyor

Düşler Akademisi
KosovA’DA

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

AYDER (Alternatif
Yaşam Derneği)
tarafından Birleş-

miş Milletler Kalkınma
Fonu’nun desteği ile ha-
yata geçirilen ve İstanbul
ve Kaş’ta iki merkezi
olan Düşler Akademisi,
Kosova Prizrenliler Kül-
tür ve Yardımlaşma Der-
neği’nin girişimi ile
Kosova’da hayata geçi-
yor. Anadolu Ajansı’nın
haberine göre; Derneğin
İstanbul’daki merkezinde
atılan imza ile resmî hale
gelen proje, Ayder’in ko-
ordinasyonunda çeşitli
paydaşlarla gerçekleşe-
cek. Sosyal yönden deza-
vantajlı bireylerin, sanat,
spor, teknoloji desteğiyle
sosyal hayata entegras-
yonunu güçlendirmeyi
amaçlayan proje Balkan-
lar’da bir ilk olacak. 
Kosova Prizrenliler Kül-
tür ve Yardımlaşma Der-
neği yönetim kurulu
başkanı Gülen Aksu Tür-
ker “ Kosova’daki çeşitli
sorunlara çözüm getir-
mek amacıyla ülkemizin
farklı kurumlarıyla iş bir-
likleri yapıyoruz. Değerli
sosyal girişimci Ercan
Tutal ve ekibinin savaş-
tan çıkmış, ekonomik ve

sosyal birçok sorunla uğ-
raşan Kosova’daki sosyal
dezavantajlı bireyler için
uluslararası destekler ve
projelerle çalışmalar yap-
mayı kabul etmeleri ve
büyük bir enerjiyle yola
koyulmaları bizi çok he-
yecanlandırıyor ve mutlu
ediyor. Bu oluşumun bir
parçası olmaktan da
gurur duyuyoruz" dedi. 
Ayder Yönetim Kurulu
Başkanı ve Düşler Aka-
demisi kurucusu Ercan
Tutal ise “ İmzalamış ol-
duğumuz bu protokol ile
başta Kosova olmak
üzere tüm Balkan ülkele-
rinde bir sosyal değişim
yolculuğuna çıkıyoruz.
Kosova'nın bu süreçteki
yeri stratejik olarak çok
büyük ve değerli. Savaş-
tan yeni çıkmış bir ülkeyi
sanat, spor ve teknoloji
aracılığıyla tekrar canlan-
dırmak dönüşümün en
güzel örneklerinden biri
olacak. Kuruluşundan bu
yana şemsiyesi altında
birçok proje barındıran
AYDER, her bir projesi-
nin kopyalanabilir ve
yaygınlaştırılabilir olma-
sını hedeflemiştir. Tür-
kiye dışında çeşitli
ülkelerde bunu gerçek-
leştirebilmek mutluluk
ve umut verici'' diye ko-
nuştu. 

MaMuşa’da eğitiM
kalitesine destek

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

ABD’nin Kosova Büyük-
elçisi Philip Kosnett,
yolsuzluğun Kosova

için bir engel teşkil etmeye
devam ettiğini söyledi. ABD
Dışişleri Bakanlığı tarafından
yayımlanan 2018 yılı Dünya
İnsan Hakları Raporu’nu de-
ğerlendiren ABD’nin Kosova
Büyükelçisi Philip Kosnett,
“yolsuzluk Kosova için bir

engel teşkil etmeyi sürdürü-
yor. Gazetecilere yönelik saldı-
rılar, Kosova’daki yabancı
uyrukluların yasal süreç ol-
madan sınır dışı edilmesi ve
azınlıklara yönelik şiddet bun-
ların başında geliyor” dedi.
www.timebalkan.com’dan alı-
nan bilgilere göre: ABD Dışiş-
leri Bakanlığı tarafından
yayımlanan 2018 yılı Dünya
İnsan Hakları Raporu’nda,
mültecilerin ya da sığınmacı-
ların zorunlu olarak iadesi,

hükümetteki yolsuzluklar, ga-
zetecilere yönelik şiddet ve
tehditler ile etnik azınlık veya
diğer marjinal topluluklara
karşı saldırılara dikkat çekildi.

Yolsuzluk Kosova için engel
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BELGRAD - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5
milyondan yalnızca biri" sloga-
nıyla düzenlenen hükümet kar-

şıtı protestolar binlerce göstericinin
katılımıyla devam ediyor. Bu hafta
14'üncüsü düzenlenen gösteriye katıl-
mak üzere başkent sokaklarına akın
eden eylemciler, Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic'in, burnunu büyü-
tüp başına Pinokyo şapkası taktıkları
fotoğraflarının yanı sıra "Yalancı" ya-
zılı dövizler taşıdı. Sırbistan Radyo
Televizyonu binasının çıkışını kapa-
tan göstericiler, binanın kapılarına,
üzerinde Vucic'in fotoğrafının ve "ya-
lancı" ifadesinin yazılı olduğu afişler
astı. Sırbistan'daki hükümet karşıtı
protestolar, 14 hafta önce muhalefet-
teki Sırbistan Solu Genel Başkanı
Borko Stefanovic'in saldırıya uğrama-
sıyla başlamıştı. Stefanovic, Krusevac
şehrinde yapmayı planladığı ko-
nuşma öncesinde başına vurulan
metal çubukla yaralanmıştı. Muhale-
fet kanadının geçen yıl aralık ayı ba-
şında yaptığı çağrıya cevap veren
binlerce kişi, her cumartesi Belg-
rad'da toplanma kararı almıştı.

YENİ PAZAR’DAN DESTEK

Geçen haftalarda Nis, Kragujevac, Po-

zega ve Novi Sad şehirlerinde de dü-
zenlenen protestolara, Sırbistan'daki
Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı San-
cak bölgesinin en büyük şehri Yeni
Pazar'dan da destek geldi.Belgradlı-

larla dayanışma göstermek için şehir
merkezinde toplanan Yeni Pazarlı
göstericiler, "Güvenli bir gelecek için-
Sancak uyanıyor" sloganıyla düzenle-
dikleri eylemde eşitlik mesajları

verdi. Sırbistan makamlarının Boş-
naklara yönelik soykırımları inkar et-
tiğine vurgu yapılan protestoya,
Sancak Demokratik Eylem Partisi
Başkanı Sulejman Ugljanin de katıldı.

Sırbistan’da hükümet karşıtı
proteStolar Sürüyor

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'nın yürüttüğü soruşturma kap-
samında, Milli İstihbarat

Teşkilatı'nın (MİT), FETÖ'nün Balkan
yapılanmasına yönelik Kosova'da dü-
zenlediği operasyonda yakalayarak
Türkiye'ye getirdiği 6 sanık
hakkında, ''Silahlı terör örgütü yöneti-
ciliği yapmak'' ve ''Uluslararası casus-
luk'' suçlarından dava açıldı. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Ör-
gütlü Suçlar Bürosu’nca, FETÖ'nün
yurt dışı yapılanmasına yönelik so-
ruşturma kapsamında, MİT'in Kosova
istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar
sonucu yakalanarak Türkiye'ye getiri-
len 6 kişi hakkında iddianame hazır-
landı. Gönderildiği İstanbul Ağır
Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen id-

dianamede, tutuklu sanıklar Cihan
Özkan, Hasan Hüseyin
Günakan, Kahraman Demirez, Mus-
tafa Erdem, Osman Karakaya
ve Yusuf Karabina hakkında, ''Silahlı
terör örgütü yöneticiliği yapmak'' ve
''Uluslararası casusluk'' suçlarından

ayrı ayrı 16 yıl 6 aydan, 28 yıl 6 aya
kadar hapis cezası istendi. Anadolu
Ajansı’nın haberine göre: FETÖ'nün
yapısı eylemleri ve örgütün yurt dışı
yapılanmasının anlatıldığı iddiana-
mede, silahlı terör örgütünün Güney
Amerika ( Brezilya, Arjantin ), Av-

rupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki
bazı ülkelerde okul, şirket ve
kurum/kuruluşunun bulunduğu bil-
dirildi. İddianamede, FETÖ'nün bu
okul, şirket, kurum ve kuruluşlar va-
sıtasıyla örgütsel faaliyetlerde bulun-
duğunun tespit edilmesinin ardından
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca
örgütün tüm yurt dışı okul yapılan-
ması ve müzahir dernekleriyle ilgili
soruşturma emrinin verildiği anımsa-
tıldı. İddianamede, ''Her ne kadar
örgüt tarafından yurt dışında eğitim-
öğretim faaliyeti yürütüldüğü algısı
ulusal ve uluslararası kamuoyuna ve-
rilmeye çalışılsa da asıl amacın; eğitim
-öğretim faaliyeti görünümü altında o
ülkelerin güvenlik ve istihbari bilgile-
rini temin edip iş birliği yaptığı ülke
ve devletlere aktararak uluslararası
casusluk suçu olduğu anlaşılmakta-
dır.'' denildi.

MANASTIR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Manastır Şehir Müzesi olarak
kullanılan eski Manastır As-
keri İdadisi’nde yapılan tö-

rene, Kuzey Makedonya Savunma
Bakan Yardımcısı Bekim Maksuti,
Kuzey Makedonya Çalışma ve Sos-
yal Politikalar Bakan Yardımcısı
Gönül Bayraktar, Kuzey Makedonya
Genelkurmay Başkan Yardımcısı
Tümgeneral Azim Nuredin, Tür-
kiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Geçici
Maslahatgüzarı Umut Lütfi Öztürk,
Tuğgeneral Altan Er başkanlığındaki

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) heyeti,
milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum
ve kuruluş temsilcileri ve diğer ko-
nuklar katıldı. Tuğgeneral Altan Er,
Atatürk’ün bu toprakların bir evladı
ve iki millet arasındaki dostluk ve
kardeşlik bağlarının güçlenmesinin
güvencesi olduğunu belirtti.
www.timebalkan.com’a göre; Er,
Türkiye Cumhuriyeti devletinin ku-
ruluşuna hizmet etmiş pek çok ko-
mutan ve devlet adamının doğduğu,
yetiştiği topraklar olan Kuzey Make-
donya’nın, Türk kültür hayatındaki
yerinin çok önemli olduğunu vurgu-
ladı. Atatürk’ün sahip olduğu vatan
sevgisinin bu okulda olgunlaştığını

anımsatan Er, Manastır Askeri İdadi-
sinin, Atatürk’ün lider kişiliğinin ge-
lişmesine önemli katkı sağlamış bir
eğitim kurumu olduğunu vurguladı.
Er, “Manastır Askeri İdadisinin en
seçkin öğrencisi olan Mustafa Kemal,
idadideyken bıkıp usanmaksızın ça-
lışmış ve kendisini bilinçli bir şekilde
geleceğe hazırlamıştır. Bu doğrul-
tuda Manastır Askeri İdadisi onun
büyük bir önder olmasına uzanan
süreçte çok önemli bir yere sahiptir.”
dedi. Törende Harbiyeli öğrenci Can
Engin şiir okudu, davetliler Manastır
Şehir Müzesi ve müze bünyesindeki
Atatürk Anı Odası’nı ziyaret etti.

DIRAÇ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait “TCG GÜR
S-357” denizaltısı, Arnavutluk’un Dıraç
Limanı’na demir attı. Türk ve Arnavut

bayrakları taşıyan “TCG GÜR S-357” denizal-
tısı, Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Askeri
Ataşesi Albay Şakir Cumhur Somer’in yanı
sıra Arnavutluk Deniz Kuvvetleri, ülkedeki
Türk ve Arnavut kurum temsilcileri tarafın-
dan karşılandı. Türkiye ile Arnavutluk arasın-
daki askeri iş birliği planının uygulanması
doğrultusunda ülkede bulunan TCG GÜR de-
nizaltısı, önümüzdeki günlerde de kapılarını
iki ülke kurum ve kuruluş temsilcileri için
açacak. Uzunluğu 62 metre ve ağırlığı yakla-
şık bin 400 ton olan TCG GÜR denizaltısında
45 personel görev yapıyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenle-
nen hükümet karşıtı protestolar binlerce göstericinin katılımıyla devam ediyor

Türk denizaltısı
TCG Gür 

Arnavutluk’ta

Atatürk Manastır Askeri
idadisi’nde anıldı

KoSovA'dAn getiRiLen 
FetÖ'cüLeRe dAvA

Ahmet GÖKSAN

ONURUN 
HAKLISI

“Ayıp! Bir Rum bile bu kadar yalanı söyle-
memelidir. Soykırımı önlemek için almak zo-
runda bırakıldığımız tedbirler,
ayırımcılıkmış , lafa bakınız!.. Sizi ezecekler
tüm haklarınızı alacaklar, ‘Hedef ENO-
SİS’tir’ diyerek Türk’leri yok etmek için 11
yıl uğraşacaklar.  Toplu mezarlarda 16 gün-
lük bebekler 90’lık yaşlılar yatacak, bağım-
sızlıktaki ortaklık hakkımızı reddedip
Kıbrıs’ta çoğunluk isteyecekler, Rum idare-
sini 11 yıl dünyaya Kıbrıs hükümeti olarak
yutturacaklar, benzeri haksızlıkları her gün
tekrarlayacaklar sonra da bunlara karşı ted-
bir isteyince size ayırımcı diyecekler’”. 1979

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Rum saldırılarının Aralık 1963’te baş-
laması sonrasında Ada’ya gönderilen
BM Barış Gücünün görev süresi

önce 3 aylık dönem olarak belirlenmişti.
Ada’da bozulan düzenin ve barışın bu kadar
sürede kurulamayacağını bu kararı alanlar da
mutlaka biliyorlardı. Öyle de oldu. Aradan
55 yıl geçmesine karşın yukarıda belirlenen
hedeflere ulaşılamadığı için bu güç Ada’da
konuşlanmaya devam ediyor. Bu nedenle
BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı 04 Mart
1964 gün ve 186 sayılı kararın yeniden göz-
den geçirilmesini zorunlu kılıyor. Annan’ın
belgesinin oylandığı günlerde Kıbrıs’taki
Türk varlığı kabul ediliyordu. Bu nedenle
alınmış olan bu kararın yeniden değerlendir-
meye alınması gerekiyor. 
Yeniden değerlendirilmesi gerekçesine ge-
lince o günlerde alınmış olan bu karar Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin Ortaklık devleti olduğunu
dikkate almadan bir Rum devleti olduğunu
kabul ediyordu. Yine alınan bu kararla
Ada’ya gönderilen Barış Gücü bir anlamda
anılan devletin sigortası görevini yerine geti-
riyor. Aradan geçen sürede yaşananları bir
köşeye koyacak olur isek bu güç olmadan da
BM izlemesi gereken bütün işlerini rahat-
lıkla yürütebiliyor. Aksini düşünen var ise
beri gelsin diyoruz.
Türkiye ile AB arasında imzalanan Gümrük
Birliği Anlaşması da 24. yaşına giriyor. 01
Ocak 1996 gününde yürürlüğe giren an-
laşma yapılan yasal düzenlemelerle Tür-
kiye’nin rekabet gücünü artıran bir görüntü
veriyor olsa bile içinde barındırdığı yapısal
sorunlar nedeniyle Türkiye’nin aleyhine aç-
mazlar yaratıyor. Bu sorunların aşılabilmesi
için de Gümrük Birliği Anlaşmasının gün-
cellenmesini gerekli kılıyor. Günümüzde ya-
şadığımız ekonomik sıkıntıların bir
nedeninin de bu anlaşma olduğu biliniyor.
Bu anlaşma nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nden mal ve hizmet alımının
da yapılamadığının bu anlaşma olduğunun
altını çizmek istiyoruz.

186 SAYILI KARAR

BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı 186 sayılı
kararla yasal statü kılıfına sokulan Ada’nın
güneyindeki yönetimin Doğu Akdeniz’de
bulunan hidrokarbon zenginliklerine sahip
olabilmek için bazı adımlar attığı biliniyor.
Uluslararası Hukuk kurallarını yok sayarak
ilan ettikleri Münhasır Ekonomik Bölgeler
için bölge ülkeleri ile anlaşmalar yaparak
zemin kazanmaya çalışıyorlar. Yunanis-
tan’ın Ege’deki adımlarına karşılık, güney-
dekilerin de İsrail – Mısır – Katar –
Yunanistan ve son olarak da Amerikan
Exxon Mobil şirketi aracılığı ile Amerika’yı
da bu suça ortak etmeye çalışıyorlar. Bu ko-
nuda başarılı olduklarını kabul etmek duru-
mundayız.
Geçtiğimiz Ocak ayında Doğu Akdeniz Böl-
gesinde gaz üretimi, tüketimi ve geçiş ülke-
lerini bir araya getiren Doğu Akdeniz Gaz
Forumu’nun (DAGF) Kahire’de kurulduğu
açıklandı. Açıklama Mısır Petrol ve Maden-
cilik Bakanlığından geldi. Buna göre
“Güney Kıbrıs Rum Kesimi (açıklama da bu
şekilde tanımlanıyor) Yunanistan – İsrail –
İtalya – Ürdün – Filistin ve ev sahibi Mı-
sır’da bu yapının içinde yer alıyor. Böyle bir
yapının kurulmasının birincil amacının arz
ve talebi sağlayarak üyelerin çıkarlarına hiz-
met edecek bölgesel bir gaz piyasasının ku-
rulması olduğu kaydediliyor. Adı geçen
ülkelerin önde gidenlerinin 2018 yılı içinde
elde edilecek gazın önce İsrail’e oradan da
Yunanistan üzerinden AB ülkelerine pazar-
lanması için döşenecek boru hattının mali-
yeti konusunda çalışma başlattıklarına vurgu
yapmak istiyoruz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi gerek Yunanis-
tan gerekse Rum kesiminin yaratmaya çalış-
tıkları zemin kazanma çabalarına Türk Deniz
Kuvvetleri “Mavi Vatan 2019 Tatbikatı” ile
alanın boş bırakılmadığının da yanıtını veri-
yor. Türk Deniz Kuvvetlerinin kurulan tuzak
ve oyunlara karşın dimdik ayakta olduğunun
göstergesini ve onurunu hep birlikte yaşıyo-
ruz. Deniz Kuvvetlerinin gücünü kaybetmedi-
ğinin bir diğer göstergesi ise Türkiye’yi
çevreleyen üç denizde aynı anda ortak tatbi-
kat yapıyor olmasıdır. Yalnız Deniz Kuvvet-
lerimizle değil Türk Silahlı Kuvvetlerimizle
onur duymamız gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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HASİP GÜLTAŞ

Bu saydığımız 10 kantonun her birinin
meclisi, başbakanı bakanları var.
Özerk yapıya sahiptir. BHF hüküme-

tinin etkisi sadece yetkisindeki bazı konu-
larda birde finans bütçe ellerinde olduğu
için bazı yaptırımları var. Oda vergi nüfusa
göre dağıtıldığı için etkisiz kalıyor. Bu
kadar karışık idari yapılardan sonra sistem
ister istemez işlemiyor. Komünist rejim, ar-
dından yıkıcı iç savaş ve sonrasında kuru-
lan bu karmaşık idari yapı içinde sermayesi
ve üretim araçları olmayan toplum yıllardır
zor günler yaşıyor. Bu sebeple tek garanti
geçim kaynağı siyaset ya da devlette istih-
dam oluyor. Üstte RS'nin merkezi yapı ol-
masının avantajı ve ekonomik durumu
belirtmiştim. BHF ye göre savaş sonrası
açık ara başlayan RS ekonomisi alınan ağır
borçlar ve yolsuzluklar ile sıkıntılı bir sü-
reçte. BHF'nin işleyen devlet yapısının tek
faydası fazla borçlanamaması ya da finans
çevrelerinin gerçekçi görmedikleri yatırım-
lara kredi vermemesi. Bu sayede BHF daha
az borç yükü altında. Ülke geneli son yıl-
larda resesyon ve kriz içinde İMF program-
ları çerçevesinde kemer sıkma, tekel
ürünlerinde vergi ve KDV oranında artış,
kamu maaşlarında kesinti gibi önlemler
alındı. Fakat ülkenin baş sorunu olan idari
yapı yüzünden 22 yılda garabet bir siyaset
şekli ortaya çıktı. Derebeylik gibi kantonlar,
bu kanton yönetimini ele geçiren siyasi
gruplar okul, hastane gibi kamu kurumuna
yakınlarını atıyor. İstediklerini müdür, yö-
netici yapıp, istemediklerini işten çıkarıyor-
lar. Bölünmüş yapıdan dolayı ulusal bir
kalkınma, yatırım ve program uygulanamı-
yor. Her idari yapı kafasına göre yönetim
sergiliyor. AB ve uluslararası kurumların
dayattıkları konularda mecburi konsensüs
sağlanıyor. Mesela güvenlik, ithalat, ihracat
rejimi, biometrik kimlikler, üretim standart-
ları, bankacılık sistemi vs. konularda ül-
kede bir standart var. Fakat üstte
belirttiğim sebeplerden ekonomi zor du-
rumda. Gençler içinde işsizlik oranları kor-
kunç boyutta üniversite bitiren gençlerin
büyük kısmı AB'de iş bulup oraya çalış-
maya gidiyor. Vasıfsız ve orta yaş kesimi
AB'ye vizesiz 3 aylık seyahat hakkından
faydalanıp çeşitli AB ülkelerine  mevsimlik
kaçak işçi olarak çalışmaya gidiyor. Hırva-
tistan sınırı boyunda genelde Hırvatlar ya-
şıyor özelikle Şiroki Breg merkezli bölge ye
yurt dışından vergisiz araç, oto parça, elek-
tronik, tekstil vs. ürünler yurda kaçak so-
kulup satılıyor. BHF'de ticaret genelde
Hırvat'ların kontrolünde. BHF hükümetin
de maliye bakanlığı koltuğu genelde Hır-
vat'ların  olmuştur. RS Sırbistan sınırında
bulunduğu içinde burada Sırplar yurda çe-
şitli kaçak ürün sokup satmaktalar. Gerek
BHF gerek RS de yerel yönetim ile işbirliği
içinde olan bu gruplar yüzünden ülke
vergi geliri kaybı yaşamaktadır. Hırvat ve
Sırp kesimleri haksız zenginlik sunmakta-
dır. Buda hem bu kaçak ticarette pay ala-
mayan, hemde çoğunluk olarak
tüketimden alınan vergileri ödeyen kesim
olan Boşnak'ları etkilemektedir. Savaş dö-
nemin de savunma gereği ancak dağlık
bölgelerde tutunan Boşnaklar ülkenin orta
ve dağlık kesimlerin de yaşamaktadır. Bu-
ralarda tarım alanı azdır. Buda Boşnak hal-
kının geçimini zorlamaktadır. Düz ve tarım
yapılabilir alanlar çoğunlukla Sırp bölge-
sinde kalmıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı
Bosna Hersek halkının geneli hoşnutsuzluk
duymaktadır. Halkın ekonomi ve refah se-
viyesindeki hoşnutsuzluğunu bastırmak
için; Sırp siyasetçilerin Sırp şövenizmi, Hır-
vat siyasetçilerin BHF'nin ikiye bölünüp RS
gibi bir Hırvat cumhuriyetçiği yaratılması
istekleri ve bunların olması durumunda
Boşnakların şu anda orta Bosna'da ve ku-
zeydeki Bihaç merkezli kanton da kuşatıl-
mış kalmaları tehlikesi Boşnak
siyasetçilerde de milliyetçi ve muhafazakar
söylemler söyletmektedir. Böylece ülkedeki
kutuplaşma sona ermemek de ve alternatif

siyaset oluşamamaktadır. Halkın bu hoş-
nutsuzluğundan yararlanmak için ülkenin
medya patronu Radonçiç SBB'yi kurmuş
popülist söylemler ile Boşnak toplumu
içinde ciddi oy almıştır. Fakat kişinin siyasi
çizgisi ve güvenirliği zayıftır. Savaş dönemi
ve sonrası elde ettiği ciddi servetin kayna-
ğının soruşturulmaması için siyasete gir-
diği söylenmektedir. Bu açığından dolayı
son dönemde SDA etkisi ile gözaltına alın-
mış tutuklanmış ve partisi SBB SDA ile
koalisyon yapmak zorunda kalmıştır. Savaş
döneminde mücadele eden yiğit kadroların
büyük kısmı şu anda siyaset dışındadır.
SDA, SDP, SBB gibi partilerde siyaset ya-
panların geneli üstten aşağıya oluşturduk-
ları piramit ile rantı parti mensuplarına
paylaştırma şekliyle siyaset yapmaktadır-
lar. Sırp ve Hırvat partilerde de durum ay-
nıdır. 22 yılda ülke içinde oluşan siyasi,
bürokratik, mafyatik ve ticari ittifaklar ülke
siyasetini ve ticaretini domine etmektedir.
Bu sebeple Liberal, Vatansever ya da Sosyal
demokrat tüm ülke toplumunu kapsayacak
partiler çıkış yapamamaktadır. Türkiye
SDA dışından partileri ile iletişimde değil-
dir. Diğer partiler ile iletişim ve diyaloglar
kurulmalıdır. Özellikle toplum içindeki
hoşnutsuzluk ve sandığa gitmeyen kitleyi
hesap edersek önümüzdeki dönemde Boş-
nak siyasetin de başka güçlü partilerin
çıkma ihtimali vardır. Ayrıca sadece
SDA'ya yakın durunca diğer partile AB ül-
keleri ve ABD'ye yakınlık göstermektedir.

PATLAMA NOKTASI

Halkta savaş sonrası devam eden işsizlik,
kötü ekonomi ve hoşnutsuzluk patlama
noktasına geldi. 2014 yılında Tuzla'da baş-
layan halk gösterileri ile bir anda tüm ül-
keye yayıldı. Yıllardır iş bulamayanlar,
ülkedeki siyasi rant çemberinin dışında
kalan yığınlar, savaş sonrası tam faliyete
geçirilemeyen iflas eden fabrika işçileri,
emekliler, gazi ve şehid ailelerinin de katılı-
mıyla ülke genelinde büyük gösteriler dü-
zenlendi. Cumhurbaşkanlığı binasının
ateşe verilmesine kadar süren olaylar son-
rasında, ülke genelinde asayiş zor sağlandı.
O dönemde ülke tarihinin en büyük yağ-
muru yağdı. Belki bu yağışlar ve seller ol-
masaydı gösteriler zor duracaktı. Velhasılı
kelam Bosna Hersek'de sohbet içinde biri-
sine  siyasileri sorduğunuz anda kafede,
takside, pazarda vs her yerde aynı sin kaflı
cevaplar alıyorsunuz. Bereketli pek çok
yeraltı ve yerüstü zenginliği olan toprak-
larda; karmaşık ve işlemeyen devlet yapısı,
ayrışmış ve savaş yaraları olan siyasilerin
kutuplaştırmaya devam ettiği toplum ile

ülke ileriye gidemiyor. Aynı coğrafyada ya-
şayan Boşnak, Hırvat ve Sırp halkları ortak
kalkınma ile ancak refahı ve barışı bulabilir.
Maalesef şu anda bu halklar birbirinden
kopuk farklı güçlerden aldıkları destekler
ile onların ajandasına ve içteki siyasilerin
çıkarına göre yol alıyor. AB, ABD, Rusya
çıkar çekişmeleri Bosna üstünde devam
ediyor. Boşnak halkı sahipsizliği yaşamayı
sürdürüyor. Son dönemde başkent ve çev-
resinde Arap iş adamları gayrimenkul yatı-
rımı yapıyor. Bu yatırımlar üretim endeksli
olmadığı için çok bir faydası olmuyor. İn-
şaat malzemesi dışarıdan ithal ediliyor. Ko-
nutlar yabancıya satılıyor. Yani ekonomiye
toplumun refahına bir katkı olmuyor. Tür-
kiye savaş sonrası pek çok tarihi eseri,
okulu, kamu binasını, spor kompleksini
onarmış ya da yeniden inşa etmiş. Öğrenci-
lere burslar vermekte. Yerel belediyelere
altyapı vs yardımlarda bulunmaktadır. Zi-
raat Bankası ülke içinde şube sayısı ve kre-
dileri ile ciddi müşteri sayısına ve hacme
sahiptir. Bunlar ancak küçük işletmelere
kredi ya da konut ev alanlara kredi desteği
veriyor. Topluma da istihdamı artıracak
büyük yatırımlara ihtiyaç var. Türkiye'nin
yaptıkları bir çeşit pansuman tedavi ya da
balık tutmayı öğretmek yerine balık verme
gibi. Bosna Hersek'e lazım olan başta Tür-
kiye ve diğer Arap ülkeleri bir yatırım hol-
ding kurabilirler. AB'ye serbest ticaret ile
ürün satabilen ülkenin her şehrinde ham
madde kaynağı olan yıkık bir fabrika var.
Ortalama ücretlerde düşük olduğu için
orta ölçekli bu fabrikalar ile Bosna'da kar
getirecek yatırımlar yapılabilir. 300-500 kişi
çalıştıracak fabrikalar. 10-50 kişi çalıştıracak
tarım ürünleri işleyecek, tekstil, mobilya vs
KOBİ’ler kurulabilir. Bu ülke ekonomisine
ivme kazandıracak balık vermek yerine
balık tutmayı topluma öğretecektir. Aslında
Türkiye'de BİM, A101 türü marketlere üre-
tim yapan temizlik, kozmetik, gıda, içecek
ürünleri üreten Türk menşeli firmalar
içinde büyük potansiyel var. Global şirket-
ler büyük üretim merkezlerinde ürettiği
ürünleri Bosna Hersek'e getirip satıyor.
Maket raflarındaki temizlik, kozmetik,
hazır gıda vs. ürünlerin çoğu ithal. Türk fir-
malar burada üretim yapıp Bosna pazarını
ve dolaylısıyla Balkan ve AB pazarında
daha güçlü olabilir. Bosna içinde yerel mar-
kaları tüketme konusunda STK’lar aktivite
ve tanıtım yapıyor. Boşnak, Hırvat, Sırp'ta
Bosna içinde üretilen ürünü tüketirsem
maaşım artar ya da iş bulma ihtimalim
artar bilinci oluşmaya başladı. Hırvat ve
Boşnak bölgelerinde AB, Sırp bölgelerinde
Rus sermayeli şirketler kısmi olarak var.
Ayrıca ülke nehirlerinin hidro elektrik po-

tansiyeli, turizm potansiyeli de yüksektir.
Ortada ucuz iş gücü olan bakir bir ülke
mevcut. Bu potansiyel; bir uluslararası yatı-
rım holding, ya da İslam ülkelerin kuracağı
bir yatırım holding ile hem ülkeye hem ya-
tırımcıya kazanç sağlayacaktır. Bir iki şe-
hirde işsizliği sıfıra indiren yatırım
yapıldığı anda diğer yerlerde de halk kan-
ton yönetimlerine baskıda bulunacaktır.
Küçük bir kanton olan Gorajde KOBİ’ler ile
bu sorunu çözmüş. İçinde Türk yarımcıla-
rın da olduğu firmalar Gorajde de işsizliğin
azalmasını sağlamıştır. Bunu büyük şehir-
lerde yapacak orta-büyük ölçekli yatırımlar
takip ederse Bosna Hersek için yeni ufuklar
açılabilir.

İDARİ YAPININ DEĞİŞMESİ

Siyasi ve idari yönetimdeki sıkıntıları yu-
karıda anlattım. Bosna Hersek'de Dayton
savaşı bitirdi ama yaşamayı sağlamıyor.
Ülke genelinde Boşnak, Hırvat, Sırp genç-
ler iş bulamadığı için ülkeyi terk ediyor.
Karışık devlet yapısının ve üç basamaklı
idari yapının değişmesi gerek. Bölgeye sık
sık giden biri olarak benim acizane görü-
şüm. Kanton ve devletçiklerin lağvedilmesi
merkezi bir idare kurulması. Bunun ya-
nında Bosna'da her ilde ayrı etnik grup ya-
şadığı için il yerel yönetimlerine geniş yetki
verilmesi ile çözülebilir. Bu sistemde Sırp
Cumhurbaşkanı, Boşnak Başbakan, Hırvat
Meclis başkanı ve her etnik grubun nüfus
oranına göre bakanlık almasıyla bir birlik-
teci yönetim kurulabilir. Merkezi hükümet
dış ilişkiler, adalet, finansman, ekonomi,
enerji, ulaşım, sağlık sistemi, savunma,
çevre koruma ve organize suça bakacak
ekipler. İl yerel yönetimleri eğitim, altyapı,
imar, tarım, sanayi, toplum sorunları vs ko-
nularda yetkili olursa Bosna içinde işleyen
bir devlet mekanizması. Her etnik gru-
bunda yaşadığı yerde sorunlarını çözecek
kendi siyasetçisi olur. Benim fikrim gibi ül-
keyi 5 multi etnikli idari bölgeye ayıracak
merkezi bir sistemde konuşuluyor batı baş-
kentlerinde. Fakat Bosna Hersek'in bu so-
runlarının çözümü için Sırpların yüzde 47
toprağa sahip oldukları RS'den vazgeçmesi
gerek. Bu dünya konjektürün de Rusya
buna yanaşmaz. Silahlandırdığı Sırbistan
ve Bosna Sırpları vasıtasıyla bir macera ara-
maya kalkar. Zaten son dönemlerde Kara-
dağ ve Makedonya'daki Rusya yanlıların
hareketleri bize Rusya'nın bölgeyi ateşe
vermek için planları olduğunu da gösteri-
yor. Boşnaklar ve Hırvatlar ise Dayton an-
laşmasında revizyona sıcak bakıyorlar.
Balalım önümüzdeki dönemde bunun için
bir masa kurulabilecek mi? Kurulursa da
Boşnak, Sırp, Hırvat taraflar onlara çözüm
üretecek bir noktada uluslararası camia ile
birlikte anlaşacak mı? Yoksa güçlerin mü-
cadelesin de bu üç halk ayrı tarafın piyonu
olarak mı sahne alacak? Balkan ülkesi
Bosna Hersek kendi içinde toplumsal uz-
laşmaya varmalı, farklı olana saygı ve bir-
likte yaşamaya inancı kuvvetlendirmeli.
Aslında Boşnak halkı bu konu da en çok
acıyı yaşamasına, soykırıma uğramasına
rağmen en hazır durumda olanı. Sırplar ve
Hırvatlar da bu fikirde olsa ve  Bosna'nın
üç ayrı inanca sahip halkları Bosnalı kimli-
ğinde ortak yaşam iradesine tutunabilse,
sevdalinka şarkılarındaki sevda ülkesi
hayat bulacak. Her şeye rağmen güzelliği
ile Bosna Hersek daima var olacaktır. Halkı
zorluklar için de yaşasa da. 

Zivila Republika BOSNA i HERCEGO-
VINA!!!

Nazlı Gaye ALPASLAN

SGK DENETMEN 
RAPORLARININ 

İŞVERENLERE TEBLİĞİ
ZORUNLULUĞU

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanunu 1.10.2008 tari-

hinde yürürlüğe girmiştir.  Bundan
önceki eski yasada da kurum tarafın-
dan  işverenlerin  kayıtları  müfettişler
tarafından  incelemeye konu  edilmek-
tedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun
denetim ve kontrol ile görevli memur-
larına ve bunların  görevlerine 5502
sayılı kanunda yer verilmiştir.   Bun-
lardan SGK Müfettişleri merkezde
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünye-
sinde kurum başkanı  adına görevlerini
merkezi denetim elemanları olarak
yürütülürken kontrol memurları taş-
rada Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri
bünyesinde görevlendirilmişlerdir. Ku-
rumun denetim ve kontrol yetkisi ise
5510 sayılı kanunun 59. Maddesinde
açıklanmıştır. 5510 sayılı kanunun
59.maddesi gerekçesinde de, kademeli
denetim sisteminin  gereğine yer veril-
miştir.   Buna göre, “kayıt dışı  çalış-
manın  önlenmesi  açısından  sigorta
işlemlerinin büyük önem arz ettiği, si-
gortalılık  işlemlerinin denetimin yay-
gın ve mahallinde yapılmasının  yanı
sıra daha fazla denetim niteliği, bilgi
ve tecrübe gerektirecek konularda da
dış  denetim ihtiyacı bulunduğu  göz
önüne alınarak yerelden  merkeze
doğru yapacakları  denetimlerin mahi-
yeti ve niteliği farklılaştırılarak mer-
kez denetim elemanlarının  daha fazla
yetkiyi haiz olacağı kademeli bir dene-
tim sisteminin öngörüldüğü ifade edil-
miştir.  Bu anlayışın sadece sosyal
sigorta işlemlerinin denetiminde değil,
genel  sağlık sigortası  işlemlerinin de-
netiminde de söz konusu olduğunu
ifade edebiliriz. 

5510 SAYILI KANUN

a göre sosyal  güvenlik  kurumunun
denetim ve kontrol  ile ilgili  görevli
memurları  5502 sayılı yasaya göre
yetkilendirilmişlerdir.   Kurumun de-
netim ve kontrol yetkisi 5510 sayılı
yasanın  59. Maddesinde açıklanmıştır.
Uygulamada SGK kontrol memurları
tarafından  düzenlenen  denetim rapor-
ları  işverenlere tebliğ  edilmeksizin,
kurum bünyesinde  muhafaza edilerek
buna göre cezalı işlemler yapılmakta-
dır.  İşverenlere söz konusu  raporlar
tebliğ  edilmediği için pek çok işveren
haklarını  savunamaz duruma düşmek-
tedir. Oysaki,  kendilerine  rapor tebliğ
edilmeyen  işverenler,  5502 sayılı ka-
nunun  31.maddesine göre  ve ayrıca
sosyal  güvenlik kurumu  sosyal gü-
venlik  kontrol memurları yönetmeliği-
nin 9.maddesine göre  yapılan
işlemlerle ilgili  düzenlenen raporlar-
dan dolayı maddi ve manevi yönden
mağdur olmaktadırlar. Yargı aşama-
sında kendilerine cezalı işlem  yapılan
işverenler kurumda hıfz edilen kontrol
memurları  raporları nedeniyle  yasal
haklarını  savunamaz duruma düşmek-
tedirler.   Bu durum, önemli bir prob-
lem olup SGK başkanlığı tarafından
söz konusu  denetim raporlarının  işve-
renlere tebliği  sağlanması yönünde
ikincil mevzuatlarda düzenlemeler ya-
pılmalıdır.  Kurumda mevcut rapor ne-
deniyle  işverenler  yargı önünde
hangi konuda suçlandıklarını, hangi
konularda eleştirildiklerini savunamaz
hale gelmektedirler.  Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesinin konumuzla il-
gili  6/9 hükmünde  kurumun  dosya-
sındaki  bilgileri işverenlerle veya
mükelleflerle paylaşılmaması  sonu-
cunda  adil yargılama hakkı  zedelen-
mektedir.  Zedelenen  adil yargılama
hakkı  nedeniyle  silahların  eşitliği il-
kesi de söz konusu  sözleşmenin  ilgili
maddesine göre  ihlal edilmiş olmakta-
dır.  Anayasamıza göre bireylerin
kendilerini  yargı önünde savunabil-
meleri için  kendilerinin  hangi konuda
ve ne ile ilgili  konularda suçlandıkla-
rını  bilmesi zorunludur.  Kendisine
ceza tebliğ  edilen işverenler, kendile-
rine ödeme emri düzenlenen  işveren-
ler, idari para cezası  tebligatına maruz
kalan  işverenlerin bu konuda  hangi
davranışlarından dolayı  veya hangi fi-
illerinden  ötürü cezalandırıldıkları ko-
nusunda önceden bilgi sahibi olmaları
ve ilgili  raporların  kendilerine tebliğ
edilmesi zorunludur.  Aksi takdirde
işverenlere tebliğ  edilmeyen raporlar-
dan dolayı, yüksek cezalara maruz bı-
rakılmaları hukuki bir uygulama
olamaz. 

‘
Bağımsızlığının 
27. yılında Bosna Hersek

’Aslında bu anlaşma Hırvatlar için bir kazanç oldu. Ülkelerini özel-
likle Krajina ve Slavonya bölgelerine çoğunluk olarak yaşaya Sırp

azınlıktan arındırdılar. Rafine bir Hırvat devleti elde ettiler

DEVAM EDECEK...
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Meğerse iş yapmak çok kolaymış. Aşk
varsa. Oturup yapıyorsun. Veya kalkıp
yapıyorsun. İşin oturarak veya ayakta

yapılmasıyla ilgili. Sadece ben günlerce boş açık
dosyanın üzerine oturup ne ve nasıl yazacağımı
düşünüp taşıyorum. Hele de yazmak ve tercüme
yapmak en kolay iş. Sıcakta, masa başında, paşa
paşa oturarak. Yatarak yazmak da mümkün.
(Şahsen denedim, bel fıtığından kalkamadığım
zaman, bir laptop masası icat etmişler, eller
tutulmadıysa her türlü yazı yazılır.) Millet evle-
nerek tercümanlığa taşınıyor. Bir kız birine aşık
olmuş, evlenmiş, ülkesine gelmiş, dilini öğren-
miş, mütercimlikle uğraşmaya başlamış. Hani,
eskiden aile kütüğünde “evlenerek falanca
mahalleye taşınmış” diye kayıt vardı. Şimdi
“evlenerek edebi mütercimliğe soyunmuş” diye
bir kaydın geçirilmesini öneriyorum. Hatta sos-
yal medyada yayınevleri tarafından Boşnak
gelinlerden edebi tercümanlık yapması istenir.
Mübarek yetenekli gelinler! Ben yirmi yedi sene-
dir evliyim, eşim grafik tasarımcısı, kitap afiş
tasarımı nerde, hala gülen yüz dışında bir şey
çizmeyi öğrenemedim. Eşim görsellerle kendini
ifade ediyor, ben de dilini anlasam bile onun gibi
kendimi ifade edemiyorum. Aşkım yetersiz gali-
ba. Sadece ben dünyanın tek sakarı değilim, eşim
de bugüne kadar Türkçeden bir kitap çevireme-
miş, bir divan edebiyatı makalesini yazamamış.
Biliyorsunuz, tencere yuvarlandı kapağını buldu.
Yoksa millet yetenekli, bir bakıyorsun, evleni-
yor, mesleği ne olursa olsun, eşinin dilini konuş-
makla yetinmiyor, edebi tercümelerini yapmaya
kalkıyor. Çeviri teorisi, yılların tecrübesi, edebi
çevirmenliğin özellikleri, deyim ve atasözleri
aktarma olasılıkları, şiir çeviri bilgisi, üslup bili-
mi, her şey bir gelinlik bir tek taş yüzükle elde
edilirmiş. Yanında bir Trabzon işi bileklik ve
kolye olursa, ne ala… Felsefe çevirmenliğine
yükseltir. Tabii ki aşk olmasa bir şey olmaz,
aşkla yoğurulur, ortaya nur topu gibi bir roman
çevirisi çıkarmış. Aşka bak, mucizeler yaratır…
Hadi, abartmayalım, mucize sadece peygamber-
lere özgü, bu gelinlerin edebi tercümeleri kera-
met derecesinde. Bunların bir üst kademesi var,
kimi mübarek zatların nefesleri o kadar güçlü ki,
gelin damat olmadan, Türkçe’nin beş kelimesini
bilmeden Yunus’tan Sezai Karakoç’a kadar
büyük şairlerin şiirlerini şakır şakır çeviriyor-
lar… İlham bu, ben ne anlarım bu aşk ilhamı
konularından… Peki aslı ile astarı (tercümesi)
arasında bir benzerlik var mı? Yok ya, ne anla-
rım ben bunlardan, bu ilham, keramet, mübarek
eserin derin manasına ulaşıp onu aktarmış. Mana
bu, mana. Benim kafam da teorilerle meşgul.

TARİH BİLGİSİ

Haydi, çeviri bir tarafa, bu şekilde tarih bilgisine
de ulaşanlar var. Ulaşır ulaşmaz hemen de payla-
şıyorlar. Şehirleşmeden mimarlık tarihine, siya-
sal bilimlerden sosyolojiye kadar her türlü
cevapları var. Bir taraftan bakıyorsunuz, ömrünü
bir konu araştırmasına vermiş bir hoca geliyor,
Ord. Prof. Dr. ünvanlı, bir tv-programına çağırı-
yorlar, kendisi bin bir mazeretle iddiaları değil,
kaynakları belirterek varsayımları dile getiriyor,
bir de stüdyodaki sunucudan ve seyircilerden
özür diliyor. Diğer taraftan şu keramet sahipleri
geliyor, kameralar önünde öyle bir özgüvenli ki,
her konuda hazır cevap… Tarihten sanat tarihine,
edebiyata kadar. Bir bakarsın, Bosna’nın fethini
anlatırken, sanki Sultan Mehmet Fatih’le
Akşemsettin arasında bir hayat sürdüğünü sanır-
sın. Bunlar etimolojiden de çok iyi anlar. Yer
isimlerinin hangi dilden gelip yerleştiğine dair
kanıtları var. ‘Ilıca’ kelimesinin Arapçadaki
‘ilaç’ kelimesinden geldiğini iddia edecek kadar
mesela. Bunun yanında en üst kademe keramet
sahipleri dilini, tarihini, kültürünü, edebiyatını,
coğrafyasını bilmeden bir ülkenin, bir milletin
önemli bir unsuru üzerine kitap yazanlar. Girişte,
kitabın uzun bir araştırma sonucunda ortaya çık-
tığını belirtiyorlar. Bunun yanı sıra kamuoyunda
bilinen birine bir önsöz yazdırıyorlar, saygıdeğer
hocam diye diye, hoca da genç, hevesli birinin
gönlünü kırmak istemiyor, bir önsöz yazdı ise,
hadi maşallah! Hevesli kerametlinin de şanı şöh-
reti aniden yükseliverir. Burada kitabın önsözünü
yazmayıp eleştirel bir cevap göndererek birinin
gönlünü kırmak veya olumlu bir yorumla genç
yazarı destekleyerek gönlünü almak, kendine yüz
lekesiyle baş ağrısını kazandırmak arasında bir
seçim var. Bir de bunlar aşktan, sevgiden yazı-
yorlarmış. Bosna sevgisinden, Türkiye sevgisin-
den, edebiyat sevgisinden. Sevgi çok pak bir
duygu. Sonrası Allah Kerim, tanıtımlar, TV
programları, konferanslar, kitap satışı… Bir yer-
den başlamak gerek. İşte aşk nereye kadar getire-
bilir! Yuh bana, eleştiriyorum onları! Niyetleri
temiz işte. Akıbetler ise berbat olunca n’apalım,
kısmet… Bir kere böyle bir kitabın önsözünü
yazmak istemeyen bir akademisyen arkadaşıma
genç bir yazar: “Hocam, siz hataları söyleyin,
düzeltirim” diye alçak gönüllük göstermiş.
Acımasız hoca da “Kitabınız baştan sonuna
kadar hata!” diye yanıtlamış. Yer isimlerinden
tarih gerçeklerine kadar hatalar dolu, kavramların
tercümesi de yanlış, kitabın içinde görsel malze-
meler yazılı malzemelerle alakasız, olsun, genç
yazar hatalarına sevgi katmış, aşkla yazmış, des-
teklemek lazım. Peki, ya doğruluk, ya söylenen,
yazılan sözler için yazarın sorumluluğu, yarın
öbür gün birinin bunu kaynak gösterme olasılığı,
yanlışların çoğalıp yayılma tehlikesi… Zaten,
akademide bile çıkan her eserin, her makalenin
tanıtım yazısında övmekten başka bir şey bula-
mıyoruz. Eleştirel yaklaşım hemen kötü niyetle
yorumlanır, eleştirenin adı kötüye, eleştirilen ise
mağdura çıkar. Hani bu kopya, bu yanlış, göste-
rilen kaynakta öyle bir şey yok, yöntem kötü,
sonuç da alakaya çay demlemiş yazan yok ki.
İlla ki kötü olmak istemiyoruz. Olsak bile, kim-
seye çaktırmadan kötülük yapıyoruz. Özellikle
işi sevgiyle yapanlara. Sadece ben, belki becerik-
siz olduğum için, bugüne kadar grafik tasarımını
yapamadığım için kıskançmışım… Bu şöhret
veya (az da olsa) gelir getiren aşkı, bu sevgiyi bir
türlü anlayamıyorum. Bu aşkı satanları da alanla-
rı da anlamıyorum. Yoksa yanlış bir şekilde
yorumluyorum. Anlamam, vesselam.

Amina Siljak JESENKOVİC

ANLAMADIĞIM
AŞKA DAİR Osmangazi Belediyesi 

soydaşları Bursa’ya getirdi

BURSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, Balkan Rumeli
Sanayicileri ve İş Adamları

Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 5. ola-
ğan genel kurul toplantısında,
Balkanların Bursa için değerine vurgu
yaptı. Aktaş, Bursa’nın daha güzel
yarınlara gidebilmesi adına heyecanlı
olduğunu söyledi. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur, Balkan Türk Evi’nde bir araya
geldiği BALKANTÜRKSİAD üyelerine
çalışmalarında başarılar dileyerek, “Her
coğrafya değerlidir ama Balkan coğraf-
yası, tarihin derinliklerinden gelen yapı-
sıyla bizim için çok çok önemli. Bosna
Hersek, Makedonya, Kosova ve diğer
Balkan ülkelerinin emin olması, bizim
coğrafyamızın da sağlıklı ve güvenli
olması demektir” ifadesini kullandı. 
Başkan Aktaş, Balkan şehirlerinin Bursa
ile benzer yapısal özellikleri olduğuna
değinerek, “Sarayevo’yu, Üsküp’ü,
Bursa’dan ayırmak kesinlikle mümkün
değil. Balkan şehirleriyle ilgili anıları-
mız var. Bulgaristan’dan ve diğer
Balkan ülkelerinden gelerek Bursa’da
yaşayan hemşehrilerimiz var. BAL-
KANTÜRKSİAD, hem Balkan coğrafya-
sının kültürünün, örf adetlerinin yaşatıl-
ması hem de ekonomik anlamda iş
insanlarının gelişimi ve daha güzel
yarınların hazırlanması noktasında
önemli bir işlevi yerine getiriyor. Bu
buluşmalar da Bursa ekonomisine
değer katan önemli bir unsur” diye
konuştu. 
Bursa’nın Türkiye’nin en güzel şehirle-
rinden biri olduğunu anlatan Başkan
Aktaş, “Bursa’nın ulaşılabilirliği, imar
ve kentleşme ve yeşille özdeşleşen yapı-
sıyla ilgili çok önemli projelerimiz var.
Detaylıca çalışılan, uzmanlarıyla istişare
edilen, nitelikli projeler bunlar.
Bursa’nın daha güzel yarınlara gidebil-
mesi adına istekli ve heyecanlıyız.
Şehrimizde ve ülkemizde de bu dina-
mizmi ve heyecanı net görüyorum”
diyerek, Bursa’nın geleceğine önem ver-
diğini vurguladı. 

aktaş: Bursa 
daha güzel 
yarınlara ulaşacak

Kadın festivaline
Boşnak Böreği damgası

Osmangazi Belediyesi ve Gerlova Vakfı’nın "Akrabalar Buluşuyor Projesi" kapsamında,
Bulgaristan'da yaşayan yaklaşık 500 Türk'ün, Bursa'da akrabalarıyla bir araya gelmeleri sağlandı

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
“Dünya Emekçi Kadınlar Günü”
etkinlikleri kapsamında bu yıl

10'ncusunu düzenlediği “Kadın
Festivali” Kültürpark 2 No'lu
Hol'de gerçekleşti. Üç gün süren
etkinlikte, İzmir Bosna Sancak
Derneği Kadın Kolları'da 2 nolu
holde açtığı stant büyük ilgi gördü.
İzmir Bosna Sancak Derneği Kadın
Kolları 10'ncu Kadın Festivali kap-
samında, İzmir'de yaşayan Boşnak
emekçi kadınların el emeği göz
nuru ürünlerinin yanı sıra Boşnak
börek çeşitleri, Boşnak Mantısı, Tatlı
Çeşitleri, Soka’nın sergilendiği stant
açtı. Üç gün süren etkinlikte Boşnak
Emekçi kadınlarının yaptığı Boşnak
Börek Çeşitleri ve Mantılar kelime-
nin tam anlamıyla kapış kapış satıl-
dı, yaklaşık 40 tepsi börek ve mantı
satılırken yaklaşık 15 tepsi tatlı
satıldı. Zaman zaman börek ve
Mantı yetiştirmekte zorlandıkları
görüldü. İzmir Bosna Sancak
Derneğinin açtığı standı Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Ege
Kadın Buluşması İl Sekreteri Şengül
Baysak ve Şerife Çorlu Özkan, CHP
İzmir eski Milletvekili Türkan
Miçooğulları ve çok sayıda vatan-

daş ziyaret etti. İzmir Bosna Sancak
Derneği Kadın Kolları Başkanı
Rabia Egi etkinlikle ilgili şunları
söyledi; ‘Biz Boşnak Kadınları ola-
rak Atalarımızdan öğrendiğimiz
Boşnak börek çeşitlerini, Mantımızı,
Tatlı çeşitlerimizi ve daha birçok
yiteceğimizi burada İzmirlilerle
buluşturmaktan çok mutlu olduk.
İlgiden çok memnunuz. Dernek ola-
rak bizim hedefimiz İzmir’de
Boşnak kültürünü her anlamıyla en
ücra köşelere kadar duyurmak.
Burada İzmirlilerle buluşturduğu-

muz tatların tamamını kadın kolla-
rımızda bulunan kadınlarımız ken-
dileri yaptı. Bizlerin hedefi İzmir’de
Boşnak böreğini ve mantısını yeme-
yen kalmasın bu hedefimizi gerçek-
leştirmek için uğraş veriyoruz.
Boşnak mutfak kültürü çok zengin
bir kültürdür Kuru etinden, ribitsa-
sına, mantısından, böreğine, soka-
sından, tatlısına sayacağımız çok
fazla yemek ve tatlı çeşitlerimiz var
bunları İzmirli’yle buluşturmak
bizim idealimiz ve bu yolda emin
adımlarla ilerliyoruz.’

BURSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan'da yaşayan yüzler-
ce Türk, Osmangazi
Belediyesi ve Gerlova

Vakfı’nın geleneksel "Akrabalar
Buluşuyor Projesi" kapsamında
Bursa'ya gelerek yıllar sonra akra-
balarıyla hasret giderdi.
Bulgaristan'ın çeşitli kentlerinden 9
otobüsle taşınan yaklaşık 500 Türk,
Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde
akrabaları tarafından
karşılandı. Otobüsten inen yakınla-
rı gören vatandaşlar bir süre sarıla-
rak hasret giderdi, mutluluk göz-
yaşları döktü. Anadolu Ajansı’nın
haberine göre; Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar,
etkinlikte yaptığı konuşmada,
belediye olarak tüm Balkan bölge-
leriyle ilişkilerinin olduğunu söyle-

di. Balkanlar'ı hiçbir zaman ayrı
görmediğini belirten Dündar,
"Sizlerle birlikteyiz. Bu şekilde sos-
yal projelerle kardeşlerimizle bir-
likteyiz. Her yerde sizlerle birlikte
olmaya çalışıyoruz. Sizlerin üzün-
tüsü bizim üzüntümüz, sevinciniz
bizlerin sevincidir. İşte bugün
burada o sevinci, coşkuyu yaşıyo-
ruz." dedi. Eskicuma kentinden
gelen Fatma Mustafaova, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
çok sevindiklerini ve çok mutlu
olduklarını anlattı. Mustafaova, bu
buluşmayı organize eden herkese
teşekkür ederek "Akrabalarımızı
gördük, çok iyi oldu. Buranın
insanları da çok güzel insanlar. 30
yıldır buraya gelmemiştim. Bursa
çok değişmiş, çok heyecanlandım.
Bizi çok iyi karşıladılar. Herkesten
Allah razı olsun." diye konuştu.

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

“Ölüm yolunda barış için
yürüyenler” fotoğraf
sergisi Urla Atatürk

Kültür Merkezi’nde açıldı. Yakın
tarihin en utanç verici soykırımı
olarak bilinen Srebrenitsa’da yaşa-
nanların fotoğraflara yansıtıldığı
sergi ziyaretçilere duygu dolu
anlar yaşattı. 
Soykırımın unutulmaması için her
yıl düzenlenen Mars Mira yürüyü-
şüne katılan ve binlerce kare
fotoğraf çeken sanatçılar Aylin
Telef ve Ayşegül Çetinkalp’in
düzenlediği sergiye Urla Belediye
Başkanı Sibel Uyar’ın yanı sıra
İzmir ve Urla’dan Bosna Sancak
Karadağ Kültür ve Yardımlaşma
Dernekleri başkan ve yöneticileri
ile fotoğrafseverler katıldı.
Törende gösterilen belgeselin
ardından konuşan Urla Belediye
Başkanı Sibel Uyar; “Tamamen bir
ırkın bitirilmeye çalışılması çok
üzücü. İnsanlık adına çok bir

büyük ayıp. Her ne sebeple olursa
olsun Allah hiçbir ırka böyle acılar
yaşatmasın. Anneler ağlamasın.
Bu anmaların devam etmesi ve bu
soykırımın unutulmaması gereki-
yor” diye konuştu. Boşnak olma-
yan fotoğrafçılar Aylin Telef ve
Ayşegül Çetinkalp’in düzenlemiş

olduğu sergi Bosna Hersek’te soy-
kırımı anmak için her yıl düzenle-
nen Marş Mira yürüyüşünü ve
DNA’sı tespit edilen cenaze töre-
ninde çekilen fotoğraflara yer veri-
yor. Sergiyi 15 Mart 2019 tarihine
kadar Urla AKM’de ziyaret edebi-
lirsiniz. 

Urla Belediyesi’nden
srebrenitsa soykırımı sergisi
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BAŞMÜFTÜLÜĞÜN
BORÇLARI 
VE HÖH

Baş müftülüğün Bulgaristan Devle-
ti’ne biriken yaklaşık 9 milyon
leva borcunu tahsil etmek için ta-

şınmaz mallarını ihale yoluyla satışa çı-
karmak süretiyle bir tanesi satılmıştı.
Olay kamuoyunda tepkile karşılaşmasın-
dan dolayı GERB partisi ile HÖH’ün Baş
müftülüğün devlete olan yaklaşık 9 mil-
yon leva borcu devlet afetmesi için parla-
mentoya sundukları ortak öneri hükümet
ortağı olan “Birleşik vatanseverler’in”
itirazlarına rağmen görüşülmesi için
kabul edildi. Böylece Başmüftülüğün
devlete borcu olan yaklaşık dokuz mil-
yon leva parlamentoda kabul edilecek
olan dinler yasasında görüşülecek. Baş
müftülüğün borcu devlet tarafından tama-
men silinmesi kararına hükümet ortağı
olan “Vatanseverler koalisyonu” bilek
burkma yolunu seçti. Baş müftülüğün
borcu devlet tarafından silinirse hükü-
mete desteklerini çekeceklerini ima etti-
ler.   
Parlamentoda dinler yasası görüşmesin-
den once Başbakan Boyko Borısov Bul-
gar Ortodoks Kilisesi’nin başı Patrik
Neofit ile Bulgaristan Müslümanların
Başmüfüsü Mustafa Hacı ile başbakan-
lıkta görüştü. Görüşme sonrası Başbakan
Borisov her şeyden önce etnik barış gelir,
gerisi halledilir diye toplantıyı özetlemiş
oldu. Özellikle Başmüftü Mustafa Hacı
bu ülkede yaşayanlar hangi dinden olur-
larsa olsunlar eşit olmalı dinlerini rahatça
icra etmeli derken yakın geçmişte komşu
ülkelerde yaşanan kötü olayları hatırlattı.
Bulgaristan halkı o kötü dönemi sağduyu
ile geride bırakmayı başardı sözleri ile
ülkede ikamet eden Müslümanların so-
runları olduğunu da bir kez daha vurgu-
ladı. 
Başbakan Yardımcısı ve Parlamento
Grup Başkanı Tsvetan Tsvetanov televiz-
yonların önüne geçerek Başmüftülüğün
devlete borcu olan dokuz milyon levanın
af edilmeyeceğini ve borcun ödenmesini
zamana açıkladı. Başmüftülüğün yaklaşık
dokuz milyon leve borcu devlet tarafın-
dan taksitlendirilecek. 
Başbakan Yardımcısı yurt dışında yaşa-
yan Bulgar azınlıklarına sahip çıktıklarını
azınlık olarak başka devlette yaşayan
Bulgarlara kilse yapılması için devlet
bütçesinden iki milyon leva ayırdıklarını
da açıkladı. Devlet nasıl yurt dışından
kendi Bulgar azınlıklarına sahip çıkı-
yorsa Bulgaristan’da yaşayan Müslüman
azınlığın devlette görevli din adamların
maaşlarını karşılayacaklarını duyurdu.
Tsvetanov, Başbakan Borisov’un sözle-
rini tekrarlayarak parti olarak ülkede
etnik barışın sağlanması en önemli oldu-
ğunu gerisi kendiliğinden çözüleceğini
de ekledi. Başmüftülüğün, camilerde gö-
revli imamların maaşları yurt dışından
gelen ödeneklerden karşılanıyordu. Yurt
dışından gelen ödeneklerin harcanması
“Radikal İslamın” yayılması için kulla-
nıldığı gerekçesiyle “Vatanseverler Koa-
lisyonunun” verdiği kanun değişikliyle
yasaklanmıştı. 

VAKIF MALLARI

Başmüftülük Bulgar devletine karşı ko-
münizm döneminde kamulaştırılan Vakıf
mallarını iadesi için davalar açsa da mah-
kemeler olumsuz cevap veriyor. Radikal
İslam yayılıyor gerekçesiyle camilerde
Kuran-I Kerim kurslarının açılmasına
izin verilmiyor ancak göstermelik bir iki
yerde kurslar açılıyor. 
Bulgaristan kütüklerinde silah zoruyla
yazılan Bulgar isimleri itirazlara rağmen
hükümetler tarafından silinmesi için hiç
bir çalışma yapılmıyor. Resmi daireler-
den istenen evraklarında Türk isimlerinin
yanında Bulgar isimleri de yeralmakta.
Ana dil eğitimi sorununu Bulgar Devleti
hala çözmedi. Yoğunlukla bir arada ika-
met eden Türklerin bölgelerine Türkçe
yayın yapan yerel radyo frekans izni ver-
miyor. Türkçe yayın yapan özel televiz-
yon kanalına izin verilmiyor. Aynı
şekilde devlet televizyon kanallarında
Türkçe yayın yapan programlara  da izin
verilmiyor. Bunun üzerine bir de Bulgar
ulusal kanalında günde on dakika yayın-
lanan Türkçe haberlerinin de “milliyetçi-
ler” tarafından kaldırılması istenmekte.
Avrupa Paramentosu’nda Türk dili resmi
dil olması teklifine başta “milliyetçiler”
olmak üzere Bulgaristan’da olumsuz
görüş yansıdı.  Parlamentoda ara sıra olsa
da HÖH hereketinden Müslümanların so-
runların çözümü için öneri verse de her
seferde reddedilmiştir. Türk korkusu ve
düşmanlığı ile yetişen Bulgar nesilleri ül-
kede ikamet eden özellikle Türklere karşı
nasıl hoşgörü ile bakacaklar.   Bulgar
Devleti ülkede yaşayan iki milyona yakın
Müslümanın sorunlarını çözecek gibi gö-
rünse de önce geçmişten gelen Türk kor-
kusu ve düşmanlığını yenmesi gerekiyor.

Akın ÜNER

Bundan birkaç ay önceydi… To-
kat’ın Erbaa kazasından birkaç he-
yecanlı arkadaş, tanışmak için

Samsun Mübadele Derneği’ni ziyaret et-
mişlerdi. Niyetleri, ilçelerindeki mübadil-
leri kucaklaştıracak bir hemşeri derneği
oluşturmaktı. İyi niyetleri ve hevesleri
gözlerinden okunan cevval arkadaşlar,
uzun süredir kafalarında yoğurdukları ça-
lışmaları geçtiğimiz günlerde bitirdiler ve
bizi açılış töreni için Erbaa’ya davet etti-
ler. Açılış için Samsun derneğimizin ikinci
başkanı Bünyamin Özural’la beraber, aile-
lerimizi de yanımıza alarak yola koyulduk.
Lâdik üzerinden Taşova’ya vardık. Burada
Taşova Belediye Başkanımız Özgür Özde-
mir ve Amasya derneğimizin başkanı Fah-
rettin Kayalar bizi bekliyordu. Taşovalı
hemşerilerimizle beraber kalabalık bir araç
konvoyu ile Erbaa’ya hareket ettik.
Erbaa’ya vardığımızda beklediğimizin çok
üstünde bir kalabalıkla karşılaştık. Kentin
merkezinde, yaklaşık bin kişilik heyecanlı
bir kalabalık, açılışın gerçekleşmesini sa-
bırsızlıkla bekliyordu. Tokat Valisi ve biri
Ak Partili diğeri CHP’li iki milletvekilinin
iştiraki ile ciddi bir protokol oluşturul-
muştu. Açılışın yapıldığı yerde, İstan-
bul’dan katılan federasyon temsilcisi, biz,
Amasya derneği, Tokat, Sivas ve Niksar
çevresinden katılım ile gerçekten kayda
değer bir hemşeri dayanışması göze çarpı-
yordu.

MÜTEVAZI VE ÇALIŞKAN

Erbaa derneğimizin başkanı Ümit Küçük
kardeşimiz, mütevazı ama çalışkan bir Ru-
melili… Erbaalı mübadillerin ekseriyeti
gibi Selanik Kayalar bölgesinden 1924
mübadelesi ile kopup gelenlerden… Kısa
zamanda önemli işler başarmış: Hani Sam-
sun’da büyük övgü konusu edildiği için
söylüyorum, Erbaa derneğimiz kendisine
ait bir yer temin etmek için yirmi sene
beklememiş. İki katlı, bahçeli ve gayet
geniş bir dernek binasını daha açılışta der-
neğe kazandırmışlar. Hali vakti yerinde bir
hemşerimiz, kentin en işlek caddelerinden
birisindeki mekânını hediye etmiş der-
neğe! Helal olsun, örnek olsun… Derneğin
açılışı için gelenlere küçük bir de esprileri
olmuş Erbaalı hemşerilerimin: Rumeli şi-
vesine atıfta bulunarak“Açılışa OJGELDİ-
NİZ” diye yazmışlar. Biz de onlara “OJ
BULDUK BE YA!” diye cevap verdik.
Nihayet mehter davulları vurmaya başladı,
Erbaa’yı zangır zangır titretti. Çevredeki
dağlara dadanan PKK’lı haydutlar dinle-
yince korkmuşlardır herhalde! Açılıştan
sonra soğan pidesi, muhacir mantısı, helva
ve zeytinyağlıların tadına bakarken müba-
dele gemilerinin doksan sene evvel ayır-
dığı eski Selanikliler, Karadeniz
Bölgesi’nde kurulması amaçlanan “Rumeli
Dernekleri Federasyonu” için istişare et-
meye başlamıştık bile! Alaçam, Samsun,
Amasya, Giresun, Erbaa’da açılan dernek-
lerimizi sayarken, İstanbul federasyonun-
dan gelen kardeşimizin dediği gibi
“Uyuyan devin yavaş yavaş uyanmasına”
tanıklık ediyoruz galiba! Tokat ilimiz, Ru-
meli Türkiye’sinden kopartılan mübadil-
lerle Anadolu Türkiye’sinde yaşayan
insanlarımızın hemhal oldukları bir diyarı-
mız. Türk tarihinden ve kültüründen besle-
nen güçlü bir damara sahip bu güzide
ilimize yakın gelecekte tekrar gitmek için
can atıyoruz…
Sizi de bekleriz efendim!

EDİRNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkanlar’a hizmet etmeyi ken-
dine şiar edinen Trakya Üni-
versitesi önemli bir etkinliğe

daha ev sahipliği yaptı. Türkiye
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Dr.
Hasan Ulusoy’un konuşmacı olarak
katıldığı ve Türkiye ile Bulgaristan’ın
günümüz ilişkilerinin ulaştığı nokta-
nın konuşulduğu “Türkiye - Bulga-
ristan Güncel İlişkileri Konferansı”,
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi
Yıldız Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirildi.  
Açılış konuşmasında, Balkanlar’da
Türkiye, Türkiye’de ise Balkanlar de-
nince akla ilk gelen üniversite olan
Trakya Üniversitesinin böylesine
önemli bir etkinliğe imza atmasın-
dan büyük mutluluk duyduğunu
ifade eden Trakya Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
bölge üzerinde çalışmaya, gönüllere
dokunmaya devam ettiklerini be-
lirtti. Rektör Prof. Dr. Erhan Taba-
koğlu, "Tüm bu çalışmalarımızı
gönül coğrafyamızdaki insanlara do-
kunmak üzere planlıyor ve gerçek-
leştiriyoruz. Bizleri hiçbir zaman
yalnız bırakmayan yurt dışı misyon-
larımızı ve değerli büyükelçilerimiz-
den birini bugün burada
ağırlamaktan büyük mutluluk duyu-
yoruz. Çok değerli Sofya Büyükelçi-
miz Dr. Hasan Ulusoy, Bulgaristan’ı
en iyi tanıyan, en iyi bilen kişi olma-

sının yanı sıra üstün hizmet nişanı
sahibi bir diplomat ve devlet adamı.
Etkileyici bir özgeçmişe sahip Bü-
yükelçimiz aynı zamanda çok de-
ğerli bir akademisyen. Bizleri
kırmayarak üniversitemize teşrif etti-
ler, öğrencilerimiz ve akademisyen-
lerimizle buluşma teklifimizi kabul
ettikleri için kendilerine teşekkür
ediyoruz. Eminim ki kendisinden
hepimiz çok değerli bilgiler edinerek
Bulgaristan özelinde Balkanlar hak-
kında yeni ufuklara yelken açacağız"
diyerek konferansın gerçekleşme-
sinde emeği geçenlere teşekkür etti. 

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek’te 2011’den bu
yana devam eden “Tercihim
Türkçe” projesi çerçevesinde

gerçekleşen “Tiyatro Yarışması” ve
“Yeteneğini Göster” yarışmala-
rında finale kalan öğrenciler per-
formanslarını sergiledi. Başkent
Saraybosna’daki Orduevi’nde dü-
zenlenen programa, Türkiye’nin
Saraybosna Büyükelçisi Haldun
Koç ve Saraybosna Yunus Emre
Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif

Yaman’ın yanı sıra Türk kurum ve
kuruluşlarının temsilcileri ile öğ-
renciler katıldı. Büyükelçi Koç, et-
kinlikte yaptığı konuşmada, Türk
kültürü ve dilinin Bosna Hersek’te
yaygınlaştırılması için YEE’nin son
derece iyi çalıştığını belirterek, “Ya-
rışmalara katılan okul ve öğrenci-
leri tebrik ediyorum. Bu faaliyetler
bizi yakınlaştıran ve ortak özellik-
lerimizi ortaya koyan etkinlikler-
dir. YEE gelecek nesilleri yetiştiren
çok önemli bir kurum.” dedi. YEE
Saraybosna Müdürü Yaman da
Türkçe’nin Bosna Hersek’te seç-

meli yabancı dil olarak okutuldu-
ğunu anımsatarak, “Geleneksel
hale gelen çocuk şenliği, resim,
kompozisyon ve özçekim yarışma-
larına, bu yıl tiyatro ve yetenek ya-
rışmalarını dahil ettik. Bunları da
her yıl düzenlemeye çalışacağız.”
diye konuştu. Yetenek yarışma-
sında öğrenciler Türkçe ve Boş-
nakça şarkı söyleme, top sektirme
ile keman ve akordiyon çalma gibi
kabiliyetlerini sergilerken, tiyatro
yarışmasında öğrenciler seçtikleri
oyunlarla izleyicilere keyifli daki-
kalar yaşattı.

Bosnalı Gençler YEE’nin 
programlarında yarıştı
Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü’nce (YEE) Bosna Hersek gene-
lindeki lise ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen tiyatro ve

yetenek yarışmaları gösteri ve ödül töreniyle sona erdi

Türk-Bulgar ortak tatbikatı
Kırklareli’nde, Türkiye ve Bulgaristan’dan ekiplerin katılımıyla

yangın ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
KIRKLARELİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kavaklı beldesi yakınların-
daki ormanlık alanda ger-
çekleştirilen tatbikata Afet

ve Acil Durum Müdürlüğü
(AFAD), Kırklareli Belediyesi İt-
faiye Müdürlüğü ve Bulgaris-
tan’ın Yambol İtfaiye Müdürlüğü
ekipleri katıldı. Tatbikatta yangın
itfaiye ekiplerince söndürüldü,
ardından evde mahsur kalan bir
vatandaş ekipler tarafından kur-
tarılarak sağlık ekiplerine teslim
edildi. Gerçeği aratmayan tatbi-
kat ormanda mahsur kalan bir
vatandaşın aranmasıyla devam
etti. Drone yardımı ile ormanlık
alanda bulunan vatandaşa paletli
araçlarla ulaşıldı. Daha sonra am-
bulansa bindirilen kişi tedavi için

hastaneye götürüldü. www.time-
balkan.com’un haberine göre;
AFAD İl Müdürü Muhsin Özer,
AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, bu tür tatbikatların çok
önemli olduğunu söyledi. Tatbi-
katın Bulgaristan ile ortak yapıl-
dığını ifade eden Özer, tatbikatta
hem araçların hem de ekiplerin

kabiliyetlerini gözlemlediklerini
ifade etti. AFAD olarak her
zaman göreve hazır olduklarını
belirten Özer, “İki ülke arasındaki
operasyonel faaliyetleri belirlemiş
olduk. Sivil savunma, yangın gibi
afet durumlarında hem Bulgaris-
tan hem Türkiye’de ortak müda-
hale edebileceğiz” dedi.

Türkiye-BulgarisTan 
güncel ilişkileri konuşuldu 
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Kosova-sırbistan
müzakerelerinde kritik aşama
BAYRAM POMAK

Kosova-Sırbistan nihai anlaşması-
nın nasıl sonuçlanacağı meselesi
bugünlerde Balkanların en

önemli gündem maddesi haline gelmiş
durumda.
Uzun yıllardan bu yana devam eden
Kosova sorunu, 2008 yılında Koso-
va’nın bağımsızlığını ilan etmesiyle
yeni bir döneme girdi. Sırbistan’ın Ko-
sova’nın bağımsızlık ilanını Uluslar-
arası Adalet Divanı’na taşımasıyla
birlikte, mahkemenin karar süreci bek-
lendi. 2010 yılında mahkemenin Ko-
sova lehine karar vermesiyle beraber
bu süreç kapandı. 2011 yılında Kosova
ile Sırbistan arasındaki anlaşmazlıkları
sonlandırmak ve nihai çözüm bulmak
hedefiyle AB aracılığında müzakereler
başladı. 2011 yılında başlayan müzake-
relerin ilk konuları, teknik konulardı.
Bu müzakereler zor geçse de görece
olarak siyasi konulardan daha kolaydı.
2014 yılında siyasi konuların müzakere
edilmeye başlanmasıyla birlikte iki
taraf için de zorlu bir dönem başladı.

Özellikle 2015 yılında Kosova içeri-
sinde bir "Sırp Belediyeler Birliği" ku-
rulması anlaşmasının imzalanmasıyla
beraber müzakereler çıkmaz yola gir-
meye başladı. Çünkü Sırp Belediyeler
Birliği anlaşmasını Kosova muhalefeti
anayasa mahkemesine taşıdı ve ana-
yasa mahkemesi bu anlaşmanın Ko-
sova anayasasına aykırı olduğuna
karar verdi. Birinci olarak bu anayasa
mahkemesi kararı engeli bulunurken,
diğer taraftan Sırbistan, Sırp Belediye-
ler Birliği'nin yürütme yetkisinin de ol-
ması gerektiği konusunda ayak
diretmeye başladı. Bütün bu durumlar
müzakere sürecinin çıkmaza soktu.

SIRP BELEDİYELER BİRLİĞİ

Sırp Belediyeler Birliği kurulmasının
yolu kapanırken, bu sefer Koso-
va’nın Sırbistan ve Bosna Hersek mal-
larına yüzde 100 vergi getirme kararı
müzakere sürecini tamamen dur-
durdu. Sırbistan vergiler kaldırılma-
dığı müddetçe müzakere masasına
oturmayacağını ve bunun için uluslar-
arası toplumun Kosova hükümetine
baskı yapması gerektiğini açıkladı.
ABD, AB, Kosova hükümeti ve Kosova
cumhurbaşkanının vergileri kaldır-
ması gerektiği çağrısına rağmen Başba-
kan Ramush Haradinaj geri adım
atmadı. Peki Haradinaj bütün bu bas-
kılara dayanabilecek güçte mi? Kesin-
likle hayır! Ancak mevcut

konjonktürde hem Sırbistan halkının
hem de Kosova halkının yapılacak
nihai anlaşma için hazırlanması gere-
kiyor, şimdi yapılan da bu amaca
matuf. Birkaç ay önce Kosova Cum-
hurbaşkanı Hashim Thaçi ve Sırbis-
tan Cumhurbaşkanı Aleksandar

Vucic'in görüşmesinden sonra Kosova
Cumhurbaşkanı yaptığı basın toplantı-
sında, nihai anlaşmanın çok zor olaca-
ğını ve tavizler verilmesi gerektiğini ve
sınırların da değişebileceğini üstü ka-
palı olarak söyledi, ancak bunun nasıl

olacağı konusunda detay vermedi.
Bunun üzerine yapılan tartışmalarda
anlaşmanın hangi şartlarda yapılabile-
ceğine yönelik detaylar satır aralarında
verilmeye başlandı ve bu satır araları
gün geçtikçe daha da netleşmeye baş-
ladı.
Nitekim hem Kosova Cumhurbaşkanı
Thaçi'nin hem de Sırbistan  Cumhur-
başkanı Vucic halka hitaben yaptıkları
konuşmalarda "nihai anlaşmanın çok
zor olacağı", "bazı tavizlere hazırlıklı
olunması gerektiği", "uluslararası top-
lumun desteğinin kaybedilebileceği"
gibi cümleler sarfetmeleri dikkat çeki-
yor.

ABD vE NATO'NuN 
hEDEfLERİ

Gelinen aşamada Sırp Belediyeler Bir-
liği kurulması artık imkansız hale
geldi. Bu projeyi hayata geçirmek için
en büyük çabayı Almanya gösterdi. Al-
manya 2015’te başlattığı Berlin süre-
ciyle Balkanlar’da ya da yeni
kullanımıyla Güneydoğu Avrupa’daki
mevcut sorunlarını çözmek için elini
taşın altına koydu. Ancak bu adımın
tamamen ABD adına yapıldığı söyle-
nebilir. Fakat Kosova-Karadağ sınır an-
laşmasının uzaması ve Sırp Belediyeler
Birliği'nin kurulamaması nedeniyle bu
sefer ABD doğrudan olaylara müda-
hale etmiş ve Almanya’yı pas geçmiş-
tir. Artık neredeyse kesin olan bir
durum şu ki, anlaşmanın sonunda sı-
nırların hafifçe değişeceğidir. Bu pla-
nın, Belgrad’daki Açık Toplum
Enstitüsü'nün yayınladığı raporda be-
lirlenen doğrultuda ilerlediği söylene-
bilir. Bu plana göre Kosova’nın
kuzeyinde bulunan ve tamamı Sırp
nüfusundan oluşan Zveçan, Zubin
Potok ve Leposaviç belediyeleri Sırbis-
tan’a bağlanacak ve Sırbistan’ın içinde
kalmış ve Kosova ile sınır olan,
nüfusu tamamen Arnavut 13 köy Ko-

sova’ya bağlanacaktır. Burada Kosova
yüzde 4,4 oranında toprak kaybedecek
ancak 80 bin kişilik nüfusu bünyesine
katacak. Tam o bölgede bulunan
Trepça maden ocağı ve Uyman gölüne
ise özel bir statü verilecek ve uluslar-
arası şirketler tarafından yönetilecek.
Ayrıca anlaşma kapsamında
Kosova Sırbistan tarafından tanınacak
ve BM üyesi olacaktır. Bu noktada
Rusya’nın da onayı alınması gerekiyor.
Rus lider Vladimir Putin’in "İki tarafın
anlaşması halinde biz de kabul ederiz"
beyanlarının ardından, ilk defa birkaç
ay önce Fransa’da Putin ve Taçi bir
araya geldiler. Bu görüşme her ne

kadar sembolik olsa da iki liderin bir-
likte fotoğraf vermesi önemli bir me-
sajdı.
Nihai anlaşmanın her halükarda zor
ve sancılı olacağı kesin. İki taraf da an-
laşmadan memnun olmayacak ancak
NATO’nun Balkanlardaki genişleme-
sini tamamlaması için Kosova’nın
uluslararası ortamda tanınması gereki-
yor. Karadağ'ın NATO’ya alınması ve
bir deniz üssü kurulması, Arnavut-
luk'un NATO üyesi olması ve bir hava
üssü kurulması, Yunanistan ve Make-
donya’nın anlaşması ve hemen ardın-
dan Makedonya’nın NATO’ya
alınması aynı sürecin halkaları olarak
değerlendirilebilir. NATO'nun Ko-
sova’daki varlığına ve ABD’nin bölge-
deki büyük üssüne rağmen NATO
üyelerinin bazılarının Kosova’yı devlet
olarak tanımamasından dolayı, ittifak,
kurum olarak Kosova’yı devlet olarak
tanımıyor. Dolayısıyla Kosova’nın Sır-
bistan tarafından tanınması, hem AB
hem de NATO ülkelerinin Kosova’yı
tanımasının yolunu açacak.

PARLAMENTO ONAYI

Her ne kadar bu anlaşmanın gecikmiş
olduğu ve bir an önce yapılması gerek-
tiği söylense de hiç kimse bunun, mev-
cut şartlarda nasıl olacağını tahmin
edemiyor. AB, parlamento seçimlerin-
den önce bu sürecin bir an önce ta-
mamlanması gerektiğini zira yeni
seçimlerle şartların değişebileceğini
belirtirken, ABD’de aynı şekilde bir an

önce müzakerelerin sonuçlandırılması
çağrısında bulunuyor. Öte yandan
nihai anlaşmanın daha önce Brük-
sel’de imzalanması beklenirken, artık
Washington’da imzalanacağı kesinlik
kazanmış durumda. Nihai anlaşmanın
yürürlüğe girmesi için parlamentoların
da onayı gerekiyor. Kosova siyaseti
açısından bakıldığında mevcut hükü-
metin nihai anlaşmaya kadar göreve
devam edeceği, anlaşmanın onaylan-
ması sürecinde ise Başbakanın partisi
olan Kosova'nın Geleceği İçin İttifak
(AAK) ve Kendin Karar Al Hareketi
(Vetevendosje) partilerinin hariç geniş
katılımlı bir hükümet kurulacağı ve bu
hükümetin tek bir görevi olacağı ko-
nusu yavaş yavaş netlik kazanıyor. Bu
hükümetin tek bir görevi olacak: An-
laşmanın onaylanması ve seçimlere gi-
dilmesi. Zira bu denli ciddi sonuçları
olacak bir kararı ancak geniş katılımlı
bir hükümetin alabileceği öngörülü-
yor. 

Anadolu Ajansı’ndan 
alınmıştır…

Kosova'da nihai anlaşmanın her halükarda zor ve sancılı olacağı kesin. İki taraf da anlaşmadan memnun olmayacak
ancak NATO’nun Balkanlardaki genişlemesini tamamlaması için Kosova’nın uluslararası ortamda tanınması gerekiyor
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Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borissov ve
Azerbaycan

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
iki ülke arasındaki enerji işbirli-
ğini derinleştirme fırsatlarını
görüştüler. Görüşme, 7.
Küresel Bakü Forumu çerçeve-
sinde gerçekleşti. Borisov,
Azerbaycan Devlet Petrol
Şirketi’nin (SOCAR) hava
temizliği ve rekabet gücü
olmak üzere iki amaçla
Bulgaristan’ın yerleşim yerle-
rindeki doğalgaz iletim siste-
mine yatırım yapmaya başla-
masını beklediğini vurguladı.
Bulgaristan Başbakanı,” 2019
ve 2020’de yıllarca pazarlık
yaptığımız işi bitirebiliriz” dedi
ve Bulgaristan’ın Azerbaycan’ı
ülkemizin Güneydoğu ve Orta
Avrupa bölgesinde de olmak

üzere enerji güvenliğini artır-
mak için doğal gaz arzının
çeşitlendirilmesinde önemli bir
kaynak olarak gördüğünü söy-
ledi. www.timebalkan.com’a
göre; Bulgaristan Başbakanı
Borisov, iki ülke arasında stra-
tejik enerji ortaklığı yapıldığına
ve Azerbaycan’ın Balkan
Doğalgaz Dağıtım Merkezi için
temel gaz kaynaklarından biri
olduğuna işaret etti.
Borisov,”Geçen yıl Avrupa

Birliği (AB) tarafından finanse
edilen Balkan Doğalgaz
Dağıtım Merkezi projesi ön
fizibilite çalışmasına başlandı.
Bu yıl içinde son derece olumlu
olan fizibilite raporunun
Sofya’da sunulmasını bekliyo-
ruz” diye sözlerine ekledi.
Görüşmede Azerbaycan’ın
Balkan Doğalgaz Dağıtım
Merkezi için ilave miktarlarda
doğal gaz sağlama imkanları
ele alındı.

BOriSOv ile AliYev 
enerji işbirliğini görüştü

Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun 
inşası haziranda başlayacak

KIRCAALİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bir aile şirketi olan
COMFYSOCKS’un sahipleri,
Bulgaristan’da iş yapmak iste-

diklerini ve Kırcaali bölgesine yönel-
diklerini belirttiler. Şirket tekstil sek-
töründe hizmet vermekte ve spor
çorapları üretimi yapmaktadır. Şu
anda Danimarkalı yatırımcılar,
Bulgaristan’da gelecekteki faaliyetleri-
ne uygun olacak 10-12 dekarlık bir
arazi arıyorlar. Belediye Başkanı
Hasan Azis, Avrupa ve Amerika
Birleşik Devletleri’nden büyük şirket-
lerin son yıllarda yatırım yaptıkları
bir yer olarak Kırcaali’nin yatırım ola-

naklarını tanıttı. Yatırım fikrinin haya-
ta geçirilmesi için bir seçenek olarak
Azis, ayrıca belediyenin FAR Sınır
Ötesi İşbirliği Programı kapsamında
hazırladığı Kırcaali Sanayi Bölgesi
projesinin yanı sıra Kırcaali il merke-
zinde oluşturulan diğer sanayi alanla-
rını da tanıttı. www.timebalkan.com’a
göre; görüşmede işgücü piyasasında-
ki durum, işgücü olanakları ve
Kırcaali’nin sanayi perspektifi ele
alındı. Daha sonra Başkan Azis, yatı-
rımcılara eski kurşun ve çinko fabri-
kasının bulunduğu bölgedeki ve yeni
bir Sanayi Bölgesi projesi dahilindeki
şehrin sınırları içindeki sanayi alanla-
rını gezdirdi.

Danimarkalı yatırımcılar
Kırcaali’ye ilgi duyuyor

H.MERKEZİ/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Türkiye ile Yunanistan
bir ilke imza atıp,
İzmir'in Çeşme ilçesi

ile Atina'nın Lavrion Limanı
arasında feribot seferleri
düzenlenmesine yeşil ışık
yaktı. Haziran ayında başla-
yacak seferleri yapacak şir-
ketin yönetim kurulu başka-
nı Bülent İpek, "Sayın
Cumhurbaşkanımızın ve
Yunanistan Başbakanı

Aleksis Tsipras'ın ortaya
koydukları irade, bu tarihi
adımın atılmasının dönüm
noktalarından biri oldu. Bu
hat, iki ülke arasındaki ticari
ve insani ilişki-
leri geliştirme
potansiyeli taşı-
yor. Ve biz bu
hattı ülkemiz ve
Avrupa ile ara-
sındaki bir
köprü olarak
görüyoruz"
dedi. Siyasi

adımların atılmasının ardın-
dan İstanbul merkezli bir
Türk firması, gerekli girişi-
mi yapıp hazırlıklarını da
tamamladı. Türkiye'yi tatil

programlarına alan turist-
ler için zamanın yanısıra
ulaşım ve ekonomik yön-
den de büyük avantajlar
getirecek seferlerle, yurt
içi karayolu güzergahın-
daki yoğunluk azalacak,
sınır kapılarındaki uzun
araç kuyruklarının azal-
ması sağlanacak. (DHA)

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Danimarka’nın Henning şehrinde bulunan COMFYSOCKS Şirketi’nin temsil-
cileri Ulrich Palishoge ve Lars Nielsen ile makamında bir araya geldi. Danimarkalılar bölgeye yatırım yapmak istedikleri-

ni söylediler ve üretilen ürünlerin Kırcaali şehrinde satılmasına imkan verilmesini istediler. 

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna ile Sırbistan'ın baş-
kenti Belgrad'ı birbirine bağlaya-

cak olan ve Türkiye'nin de yapımını
desteklediği Saraybosna-Belgrad
Otoyolu'nun inşası haziranda başlaya-
cak. Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı
Bakanı Zorana Mihajlovic, otoyol pro-
jesinin Sırbistan'daki tarafları ve
Türkiye'den Taşyapı firmasının temsil-
cileriyle görüştü. Bakanlıktan yapılan
yazılı açıklamada, Mihajlovic, otoyol

projesinin Sırbistan tarafında bulunan
Sremska Raca-Kuzmin bölümünün
inşasına haziranda başlanacağını kay-
detti.Anadolu Ajansı’nın haberine göre:
otoyol projesinin sadece Sırbistan ve
Bosna Hersek için değil, tüm bölge için
büyük önem taşıdığını belirten
Mihajlovic, "Bizim stratejik hedefimiz,
bölgeyle daha iyi bir bağlantı kurmak.
Ekonomik ve siyasi istikrar ile altyapı-
nın gelişimi vatandaşlarımıza daha iyi
yaşam şartları sunacak." dedi.
Mihajlovic ayrıca, otoyol inşasının baş-
laması dolayısıyla düzenlenecek törene

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı
Milorad Dodik'in de katılacağını
duyurdu. Bu arada, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit
Turhan'ın aralık ayında Sırbistan'a yap-
tığı ziyarette, Sırbistan hükü-
meti, Sırbistan  Karayolları ve Taşyapı
firması arasında Saraybosna-
Belgrad Otoyolu'nun Projelendirilmesi
ve İnşasına İlişkin Ticari Anlaşma
imzalanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan
arasında tarihi bağlantı
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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

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back

and relax before your flight...

         

Osmanlı’da Karadağ Tarihi
Podgoritsa'da tanıtıldı
PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ Bilim ve Sanat
Akademisinin desteğiyle
hazırlanan üç ciltlik "Os-

manlı Kaynaklarında Karadağ
Tarihi" isimli eser, başkent Pod-
goritsa'da tanıtıldı. Karadağlı
akademisyen Serbo Rastoder'in
araştırmalarının sonucu ortaya
çıkan eserin tanıtımına, Türki-
ye'nin Podgoritsa Büyükelçisi
Songül Ozan, tarihçi-yazar Prof.
Dr. İlber Ortaylı, ülkedeki Türk
kurumlarının temsilcileri ve
diğer konuklar katıldı. Saray-
bosna Üniversitesi’nden
tarihçi Enes Pelidija, burada yap-
tığı konuşmada, birçok Batı di-
linde olduğu gibi Şark dillerinde
de Karadağ tarihine ilişkin çokça
belge bulunduğuna işaret ede-
rek, Şark dillerindeki bu belgele-
rin bir araya toplanmasının
araştırmacılar açısından çok
önemli olduğunu vurguladı. Üç
ciltlik bu eserin, 1455'ten
1913'e kadar olan uzun bir dö-
nemi kapsadığını aktaran Peli-

dija, 1926 sayfalık bu eserde, 323
belgenin yer aldığına dikkati
çekti. Pelidija, Rastoder'in araş-
tırma sürecinde bölge ülkelerden
deneyimli tarihçilerle birlikte ça-
lıştığını anımsatarak, "Bu proje
yalnızca Karadağ için değil,
tüm Balkan ülkeleri için büyük
önem taşıyor. Hakikat her zaman
ilk sırada yer almalı." diye ko-
nuştu. Rastoder ise Osmanlı ta-
rihi ve kültür mirasının bu
bölgelerde uzun yıllar araştırma

konusu olduğunu hatırlatarak,
"Tarihte tam olarak ne olduğunu,
sadece o döneme ilişkin tanıklık
varsa bilebiliriz. Eğer kaynak
yoksa tarih de olmaz. Türk arşiv-
lerinde Karadağ'a ilişkin önemli
belgeler korunuyor." ifadelerini
kullandı.
www.timebalkan.com’a göre:
Ortaylı da Karadağ için önemli
olan bu eserin tanıtım etkinli-
ğinde bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.

ZAGREB/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dünya sahnelerinde Blanc
ve Noir ismiyle tanınan
Selin Şekeranber ile

Yudum Çetiner, Hırvatistan’ın
başkenti Zagreb’de sanatsever-
lerle buluştu.
Türkiye’nin Zagreb Büyükelçi-
liği tarafından Hırvatistan
Müzik Kurumu (HGZ) Konser
Salonu’nda düzenlenen kon-
sere, Zagreb Büyükelçisi Mus-
tafa Babür Hızlan’ın yanı sıra
Türk kurumlarının temsilcileri

ile çok sayıda sanatsever ka-
tıldı. Aşık Veysel’den Astor Pi-

azzolla’ya, Fazıl Say’dan Mo-
ritz Moszkowski’ye, Zülfü Li-
vaneli’den Sergey
Rahmaninov’a uzanan bir re-
pertuvar sunan genç piyanist-
ler, Zagreblilere müzik şöleni
yaşattı. www.timebalkan.com’a
göre; yeni projeleri Hands’de,
geleneksel Türk müziğini ve
klasik Batı müziğini orijinal bir
müzikal anlayışıyla harmanla-
yan ikili, İtalya’da düzenlenen
“Ibla Grand Prize World
Music” yarışmasında “Jüri Özel
Ödülü”nü kazanmıştı.

TÜRK SANATÇILAR 
Zagreb’te konser verdi
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Ersun Yanal 
transferde 

rotayı Yunanistan’a
çevirdi

İSTANBUL/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Tarihinin en kötü performansla-
rından birine imza atan
Fenerbahçe, bir yandan alt sıra-

lardan kurtulmaya çalışırken diğer
yandan da yeni sezon için kadro çalış-
malarına başladı.
www.timebalkan.com’un Sabah’tan
aldığı bilgilere göre ara transfer döne-
minde Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz,
Tolgay Arslan, Victor Moses ve Miha
Zajc’ı alan sarı-lacivertliler, arayışla-
rında rotayı Yunanistan’a çevirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal’ın
Başakşehir maçı biter bitmez yardım-
cısı Recep Karatepe’yi Yunanistan’a
yolladığı ortaya çıktı. Atina’da
Olympiakos’un Aris’i 4-1 yendiği
maçı tribünde takip eden
Karatepe’nin Fenerbahçe adına iki
oyuncuyu özel olarak izlediği öğrenil-
di. Olympiakos’un 10 numarası
Konstantinos Fortounis ve Aris’in sol
kanat mevkiinde görev yapan Mateo
Garcia sarı-lacivertli kulübün radarına
girdi. 10 gol-5 asistlik performansı ile
Olympiakos’un modern 10 numarası
olan Yunan Fortounis’in menajerlik
şirketi Hasan Ali Kaldırım ile aynı. 21
Temmuz 2014’ten bu yana
Olympiakos forması giyen 26 yaşın-
daki oyuncunun kulübüyle 2020 yılı-
na kadar sözleşmesi bulunuyor. İlk
transferini Olympiakos U20 takımın-
dan Trikala’ya giderek yapan Yunan
10 numara, Tripoli ve Alman ekibi
Kaiserslautern formaları da giydi. 17
Temmuz 2018’den bu yana Aris for-
ması giyen Arjantinli oyuncunun kira-
lık sözleşmesi 30 Haziran’da sona ere-
cek. Bonservisi 2020 yılına kadar Las
Palmas’ta olan 22 yaşındaki sol kanat
bu sezon Yunanistan Ligi’nde 24
maçta 8 gol attı.
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CLEVELAND/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Amerikan Basketbol
Ligi’nde (NBA) Cl
eveland Cavaliers,

19 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle
oynayan Cedi Osman’ın
da katkısıyla Toronto
Raptors’ı 126-101 yendi.
NBA’e 6 maçla devam

edildi. Doğu
Konferansı’nın sondan 2.
sırasındaki Cleveland
Cavaliers, konferansta
zirve mücadelesi veren
Toronto Raptors’ı 126-101
mağlup etti. Ev sahibi
Cavaliers’ta 28 sayı, 5
asistle oynayan Collin
Sexton, sahanın en skore-
ri oldu. 19 sayı, 7 ribaunt,

7 asist üreten Cedi
Osman ve 16 sayı, 18 riba-
untla “double double”
yapan Kevin Love, galibi-
yette önemli rol oynadı.
www.timebalkan.com’a
göre; Raptors’ta Kawhi
Leonard 25 sayı, 9 riba-
unt, Kyle Lowry ise 14
sayı, 6 asist, 5 ribauntla
mücadele etti.

Ohrili Cedi’den Raptors potasına 19 sayı

NOVİ SAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Güreş Federasyonu
Başkanı Musa Aydın, Avrupa
23 Yaş Altı

Şampiyonası’nda 18 madalya kaza-
narak tarihi bir başarıya imza attık-
larını söyledi. Güreşin Türk sporu-
nun lokomotif branşı olduğunu vur-
gulayan Aydın, “Sırbistan’daki
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş
Şampiyonası’nda 2 altın, 5
gümüş ve 11 bronz olmak üzere 18
madalya kazandık. Sırbistan’da

tarih yazdık.” ifadelerini kullandı.
Aydın, şampiyonada grekoromen,
serbest stil ve kadın milli takımları-
nın önemli başarılara imza attığını
belirterek, şöyle devam etti:
“Grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş
ve 6 bronz madalya alarak takım
halinde üçüncü olduk. Kadınlarda 2
gümüş ve 2 bronz madalya kazana-
rak yine takım halinde üçüncülüğü
elde ettik. Serbest stilde ise 1 altın, 2
gümüş ve 3 bronz madalyanın sahi-
bi olduk. Serbest güreşçilerimiz
takım halinde ise ikinci sırayı alarak

önem bir iş çıkardı. Sırbistan’da
düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı
Güreş Şampiyonası’nda yeni bir
tarih yazdık. Bu sonuçlar bizleri
gelecek adına umutlandırıyor.” 
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Avrupa Güreş
Şampiyonası’nın 8-14 Nisan tarihle-
rinde Romanya’nın başkenti
Bükreş’te düzenleneceğini söyleyen
Aydın, şunları kaydetti: “2017 ve
2018 yıllarındaki Avrupa şampiyo-
nalarında 5’er şampiyonluk çıkar-
dık. Bu başarıyı 68 yıl aradan sonra

yakaladık. Adeta İstiklal Marşımızı
Avrupa’ya ezberlettik. Önümüzde
bu kez büyükler kategorisinde
Avrupa Şampiyonası var. Geçen
sene Dağıstan’da düzenlenen şam-
piyonada oldukça başarılı sonuçlar
elde etmiştik. Bu sene önce
Romanya’daki Avrupa
Şampiyonası’nda ardından da olim-
piyat kotalarının verileceği Dünya
Şampiyonası’nda başarılı olmak isti-
yoruz. Eğer kotaları bu yıl alırsak
olimpiyatlara çok daha rahat hazır-
lanabiliriz.”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın,
“Sırbistan’da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş

Şampiyonası’nda yeni bir tarih yazdık” dedi


