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www.balkangunlugu.com
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sayfa 3’teRifat sAiT

¥ YunAn parlamen-
tosu Almanya’dan,
Birinci ve İkinci Dünya
Savaşı’nda ülkede
yarattığı zarar ve suç-
lar nedeniyle 290 mil-
yar Euro tazminat
ödemesini isteyen
kararı oy çokluğuyla
kabul etti. Meclis
Başkanı Nikos Vutsis

tarafından hazırlanan
taslak, hükümetten
tazminatın ödenmesi
için “Gerekli tüm dip-
lomatik ve hukuki
adımları” atmasını isti-
yor. Buna göre Yunan
hükümetinin ilk adım
olarak Almanya’ya
sözlü nota vermesi
gerekiyor.

¥ BosnA Savaşı’nda
(1992-1995) ülkenin
orta kesimlerindeki
Vitez şehri yakınlarında
bulunan Ahmici köyün-
de, Hırvat Savunma
Konseyi (HVO) birlikleri
tarafından katledilen
116 Boşnak için anma
töreni düzenlendi.
Katliamın 26’ncı yılında
Ahmici köyünde düzen-
lenen törene, Bosna
Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyinin
Boşnak Üyesi Sefik
Dzaferovic, Bosna
Hersek Halk Meclisi
Başkanı Bakir

İzetbegovic, Bosna
Hersek Federasyonu
(FBIH) Başkan
Yardımcısı Melika
Mahmutbegovic,
Türkiye’nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç
ile kurban yakınları
katıldı. Törende konu-
şan Dzaferovic, katlia-
mın sorumlularından
biri olan Dario
Kordic’in
Hırvatistan’daki bir
öğrenci yurdunda ders
verdiğine işaret ederek
bunun medeniyet dışı
bir eylem olduğunu
söyledi. 5’te

Ahmici kurbanları 26.
yılında da unutulmadı

3’te

¥ Bölge ülkeleri ve dün-
yadan çok sayıda katılım-
cının Bosna Hersek ve
Balkanlar'a yatırım fırsat-
larını keşfetmesini hedef-
leyen ve 17-19 Nisan
tarihleri arasında gerçek-
leştirilen Saraybosna İş
Forumu'nun açılışında
konuşan Oktay,
Türkiye'nin gönül coğraf-

yası Balkanlar'da kültürel
emanetlerine sahip çıkma-
ya ve büyük çaplı kalkın-
ma projelerini destekle-
meye devam edeceğini
ifade etti. Acı günleri
geride bırakarak barış ve
güvenliğin sembol şehri
haline gelen
Saraybosna'nın ekonomik
ve mali projeleri uygula-

ma yolunda emin adım-
larla ilerlemekte olduğu-
nu kaydeden
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Oktay,
"Öncelikle bölgenin kal-
kınma mücadelesine ve
Saraybosna İş Forumu'nun
hem kuruluşuna hem de
gelişerek devam etmesine
gönülden katkı veren

Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'ın
selam ve başarı dileklerini
sizlere iletmek istiyorum.
Başlangıcından bu yana
forumun Güneydoğu
Avrupa'da tecrübe payla-
şımı açısından önemli bir
platform haline gelmiş
olması gurur vericidir"
dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye, bölgede
güçlü ve güvenli bir liman olmaya devam edecek" dedi

3’te

‘Türkİye, Balkanlar’ın
güçlü ve güvenli limanı’

¥ ArnAvutluk’tA hükümete
yönelik muhalefetin başlattığı
protestolarda gerilim artıyor.
Başkent Tiran’da meclis önünde
toplanan binlerce protestocu,
hükümet karşıtı sloganlar attı.
Erken seçim isteyen protestocu-
lara seslenen ana muhalefet
partisinden Demokratik Parti
Genel Başkanı Lulzim Başa,
Başbakan Edi Rama’nın istifa
etmesini istedi. Sırbistan’da da
hükümet karşıtı göstericiler

polis ile çatıştı. Sırbistan’da 19
haftadır devam eden gösterile-
re binlerce protestocu katıldı.
“5 Milyondan Yalnızca Biri” slo-
ganıyla başlayan gösterilerde
binlerce Sırp protestocu hükü-
metin istifası talebiyle sloganlar
atarak gösteri düzenledi.
Başkent Belgrad’da 19’uncusu
düzenlenen protestolarda gös-
tericiler, Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vuçiç’in istifasını
istiyor.

Yunanistan yine eski
defterleri karıştırıyor

Tünelden önceki 
son çıkış

Fuat Oktay

Arnavutluk ve Sırbistan’ı
kim kArıştırıyor!

5’te

Sırbistan’da, FETÖ
kurumlarına aman yok
¥ İçİşlerİ Bakan
Yardımcısı Muhterem İnce,
Sırbistan'ın, Fetullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) ile
ilgili attığı adımların
Avrupa'ya örnek olacak
nitelikte olduğunu söyledi.
Sırbistan'ın Türkiye

için çok önemli bir ülke
olduğunu dile getiren
İnce, "Sırbistan,
Balkanlar'da istikrar ve
barışın kilit ülkesi. Stratejik
ortağımız. Son dönemde
geldiğimiz nokta hakika-
ten gurur verici." diye
konuştu. İki ülkenin cum-
hurbaşkanı ve bakanlar
düzeyinde iyi ilişkilere
sahip olduğunun altını
çizen İnce, Sırbistan'ın
Türkiye'ye terörle mücade-
lede destek olduğunu 
vurguladı. 5’te
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#bizsizitanıyoruz

Biz sizi, her zorluğa meydan okuyuşunuzdan, şartlar ne olursa olsun
dik duruşunuzdan ve birlikte çok güzel oluşunuzdan tanıyoruz.

Biz size inanıyoruz, sizi her zaman destekliyoruz.

Çünkü biz Halkın Bankası’yız.

TANIYORUZ
BiZ SiZi

BELGRAD - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Şanlıurfa'da, 3 ay önce jandarma ekiplerince
yaralı halde bulunan kızıl akbaba, Türki-
ye'deki tedavisinin ardından doğal yaşam

alanına bırakılmak üzere Sırbistan'a
getirildi."Dobrila" olarak da bilinen kızıl akbaba,
Turkish Cargo'ya ait uçakla başkent Belgrad'daki
Nikola Tesla Havalimanı'na ulaştı. Anadolu Ajan-
sı’nın haberine göre; Türkiye'nin Belgrad Büyük-
elçisi Tanju Bilgiç, havalimanında düzenlenen
basın toplantısında, kızıl akbabanın evine getiril-
mesinin, Türkiye ile Sırbistan arasındaki iyi ilişki-
lerin bir göstergesi olduğunu kaydetti. Nesli
tehlike altında olan Dobrila'nın tek başına evine
dönemeyeceğini anladıktan sonra Türk Hava Yol-
larından (THY) yardım talep ettiklerini söyleyen
Bilgiç, "Operasyonumuzun başarıyla sonuçlan-
masından dolayı büyük mutluluk duyuyorum."
dedi. Dobrila'nın doğal yaşam alanı Uvac'ta do-
ğaya bırakılacağını belirten Tanju Bilgiç, kızıl ak-
babanın kısa sürede iyileşip yeniden Uvac Nehri
üzerinde uçmaya başlaması temennisinde bu-
lundu. Sırbistan Çevre Bakanı Goran Trivan
da Dobrila'nın tedavisini üstlenen Türkiye'ye te-
şekkür ederek, "Uvac'ta yaklaşık 500 kızıl akbaba-
mız var. Dobrila'nın yuvasına dönmesi,
iki ülkenin ortak çabalarıyla çok güzel ve özel
şeyler yapabildiğinin göstergesi." diye konuştu.
Dobrila'nın Sırbistan'a dönüşünü çok sayıda yerel
ve uluslararası basın mensubu da takip etti.

Kosovalı gençlere
TürKiye’de 

yaz Kampları

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da merkezleri
Priştine, Prizren ve
İpek’te bulunan Yunus

Emre Enstitüsü,   Gençlik ve
Spor Bakanlığı işbirliğiyle
Yunus Emre Enstitüsü’nün
düzenlediği yaz kampları ile
genç Kosovalıların Türkiye’yi
ziyaret etmeleri için fırsatlar
sunuyor.
Bu kampların parçası olmak
isteyenlere Yunus Emre ile
Gençlik ve spor Bakanlığı tara-
fından kamplarda Kosovalı
gençlere yönelik özel konten-
jan ayırmış bulunuyor. Yaz
kampı programı Hatay Arsuz
Uluçınar, İzmir Atatürk, Sam-
sun 19 Mayıs, Bursa Karaca-
bey, Mersin Maliye, Kocaeli
Kefken, Antalya, Bolu Aladağ,
Kastamonu Yolkonak, Osma-

niye Aslantaş, Manisa Şehza-
deler, Kırşehir’deki  kamp-
larda,  kızlar ve erkekler için
farklı dönemlerde olmak
üzere 16 Haziran ile 16 Eylül
tarihleri arasında yapılacak.
Bu kamplara katılacak olan
gençler için konaklama ve ye-
mekler bu kampların organi-
zatörleri tarafından
karşılanacak ve gençler hiç bir
ücret ödemeyecekler. Gidiş
dönüşün biletleri ise  gençlere
ait olacak.
www.timebalkan.com’a göre;
Gençlik Kamplarına katılanlar,
çeşitli spor aktivitelerine, kül-
türel ve geleneksel aktivite-
lere, müzik programlarına,
tiyatroya, ayrıca bireysel geli-
şim için kültürel turlara ve se-
minerlere katılma şansına
sahip olacaklar. Bu kampların
amacı, ülkedeki tarihi ve kül-
türel mirası görme imkanı sağ-
lamak.

Jandarma ekiplerince 3 ay önce Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kızıl akbaba,
doğal yaşam alanına salınmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştırıldı

tika'dan kuzEY
MakEdonYa'da

"ÖzEl EğitiM
sEMinErlEri"

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı’nca
(TİKA) Kuzey Makedonya'da dü-

zenlenen Özel Eğitim Seminerleri'nin
üçüncü bölümü gerçekleştirildi. Uluslar-
arası Balkan Üniversitesi (İBU) ile Üsküp
Sağlık Ocağı iş birliğinde, başkent Üs-
küp'teki İBU kampüsünde düzenlenen
etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Ana-
dolu Ajansı’nın haberine göre; seminerle-
rin üçüncü bölümünde, Biruni
Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SOBE
Vakfı Eğitim Direktörü Prof. Dr. Binya-
min Birkan "Davranış Sorunları ve Üste-
sinden Gelme Yöntemleri", Biruni
Üniversitesinden Uzman Ali İrfan Çaka
ise "Etkinlik Çizelgeleri: Bağımsızlık,
Seçim ve Sosyal Etkileşimi Artırma" ko-
nulu sunumlar yaptı. Prof. Dr. Birkan,
burada yaptığı açıklamada, bunun bir
tecrübe paylaşımı toplantısı olduğunu
belirterek, eğitimleri bu sahada çalışan
uzmanlar olarak dört bölüm halinde bilgi
ve tecrübelerini Kuzey Makedonya'daki
çalışan ve yeni yetişen uzmanlarla pay-
laşmak üzere düzenlediklerini kaydetti.

Kosova’da merkezleri Priştine, Prizren ve İpek’te
bulunan Yunus Emre Enstitüsü, Gençlik ve Spor
Bakanlığı işbirliğiyle Yunus Emre Enstitüsü’nün
düzenlediği yaz kampları ile genç Kosovalıların
Türkiye’yi ziyaret etmeleri için fırsatlar sunuyor

Kızıl akbaba "Dobrila" 
Sırbistan'a döndü

EgE ÜnivErsitEsi’ndE 
“iki Yakadan EzgilEr”
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musiki Konservatuarı

Öğrenci Etkinlikleri kapsamında  “İki Yakadan Ezgi-
ler Lavta Dinletisi” gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi

Konservatuvar Etkinlik Salonu’ nda yapılan dinletiye, Ege
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay,
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr.
Hakan Cevher,  Türkiye Yunan Başkonsolosluğu Temsilcisi
Adiogi  Pappa, Türkiye Yunanistan Müzik Elçisi Evrim
Ateşler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
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SARAYBoSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bu yıl 10'uncusu gerçek-
leştirilen Saraybosna İş
Forumu'nda konuşan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Türkiye'nin istik-
rar ve kalkınma ivmesini hız-
landırarak bölgede güvenli bir
liman olmaya devam edece-
ğini söyledi. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine
göre; bölge ülkeleri ve dünya-
dan çok sayıda katılımcının
Bosna Hersek ve Balkanlar'a
yatırım fırsatlarını keşfetme-
sini hedefleyen ve 17-19 Nisan
tarihleri arasında gerçekleşti-
rilen Saraybosna İş Foru-
mu'nun açılışında konuşan
Oktay, Türkiye'nin gönül coğ-
rafyası Balkanlar'da kültürel
emanetlerine sahip çıkmaya
ve büyük çaplı kalkınma pro-
jelerini desteklemeye devam
edeceğini ifade etti. 
Acı günleri geride bırakarak
barış ve güvenliğin sembol
şehri haline gelen Saraybos-
na'nın ekonomik ve mali pro-
jeleri uygulama yolunda emin
adımlarla ilerlemekte oldu-
ğunu kaydeden Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Oktay,
"Öncelikle bölgenin kalkınma
mücadelesine ve Saraybosna
İş Forumu'nun hem kurulu-
şuna hem de gelişerek devam
etmesine gönülden katkı
veren Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın selam ve başarı dilekle-
rini sizlere iletmek istiyorum.
Başlangıcından bu yana foru-
mun Güneydoğu Avrupa'da
tecrübe paylaşımı açısından
önemli bir platform haline
gelmiş olması gurur vericidir"
dedi. 50 ülkeden yaklaşık 2

bin katılımcı ile gerçekleştiri-
len ve 350'ye yakın basın men-
subu tarafından takip edilen
konferanstaki konuşmasında
Oktay, "Saraybosna İş Fo-
rumu, yatırımcıların Bosna
Hersek'teki iş imkanlarıyla
doğrudan iletişim
kurmasını sağlayan
ve Güneydoğu Av-
rupa bölgesine ya-
bancı sermaye
akışını temin eden
önemli bir etkendir.
Türkiye olarak bu
toplantının yeni iş-
birliklerine ve yatı-
rım ortaklıklarına
vesile olacağına
inancımız tamdır.
50'den fazla ülke-
den gerek siyasi, gerek üretim
gerek iş dünyasından katılım-
cıların olması bu inancımızı
özellikle pekiştirmektedir"
diye konuştu. 

EKONOMİ VURGUSU

“Saraybosna'yı ekonomik ve
mali projelerin odağı yapma-
mızın zamanı gelmiştir" diyen
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Oktay, "Bölgeye yapılacak ya-
tırımların Saraybosna'yı bir

kapı, bir ana rota olarak gör-
meleri önem taşımaktadır.
Bosna Hersek'in büyük kay-
naklara ve potansiyele sahip
olduğunu, Güneydoğu Avru-
pa'da eşsiz bir coğrafi ko-
numda bulunduğunu

biliyoruz. Bütün bu
potansiyelden en
iyi şekilde yarar-
lanmak için en iyi
şekilde gayret gös-
termeliyiz. Bosna
Hersek'in bugün
ihtiyaç duyduğu
esas unsur, birlik,
beraberlik ve tabii
ki daha çok yatı-
rımdır. Yatırımlar
ve istikrar ile sür-
dürülebilir ekono-

mik büyüme ve kalkınma
sağlanacak, bu sayede böl-
gede özellikle genç nüfusa is-
tihdam sağlanacak ve
bölgenin en büyük sorunların-
dan olan beyin göçü ve genç
nüfus göçünün önüne geçile-
bilecektir. Ekonomik gelişme,
bölgede barış içinde yaşama-
nın en önemli yapı taşıdır.
Aynı şekilde siyasi istikrar ve
hukukun üstünlüğü de ekono-
mik gelişmenin ön şartıdır.
Bosna Hersek'teki siyasi uzlaşı

kültürü yaşadıkça, ülkenin ya-
tırımcılar için çok daha cazip
bir hedef haline geleceği aşi-
kardır. Önceliğimiz bölgedeki
tüm aktörlerin ortak çıkarlar
ve değerler temelinde önü-
müzdeki sorunların çözü-
münde birlikte yol almasının
sağlanmasıdır. Bunun bölgesel
işbirliği ve diyaloğun artırıla-
rak gerçekleştirilebileceğinin
de farkındayız. Bölgesel barış
ve istikrarın korunması için si-
yasi alandaki diyaloğumuzu
güçlendirmeli, daha fazla eko-
nomik karşılıklı bağımlılık
oluşturmalı ve halklarımız
arasındaki sosyo-kültürel etki-
leşimi de ilerletmeliyiz. 'Tek
bölge-tek ekonomi' vizyonunu
gerçekleştirebilmek için gerek
ikili gerekse çok taraflı plat-
formlarda elimizden gelen
gayreti göstermeliyiz" ifadele-
rini kullandı. Türk şirketleri-
nin inşaat, enerji ve
ulaşımdaki tecrübelerinin
bölge için bir fırsat oluşturdu-
ğunu ifade eden Oktay, bu im-
kanların finansman ve
istikrarsızlık konusunda zor-
lukların olduğu Güneydoğu
Avrupa'da Türkiye'yi başarılı
ve önemli bir aktör haline ge-
tirdiğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye, bölgede
güçlü ve güvenli bir liman olmaya devam edecek" dedi

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunan parlamentosu Al-
manya’dan, Birinci ve
İkinci Dünya Sava-

şı’nda ülkede yarattığı zarar
ve suçlar nedeniyle 290 milyar
Euro tazminat ödemesini iste-
yen kararı oy çokluğuyla
kabul etti. Meclis Başkanı
Nikos Vutsis tarafından hazır-
lanan taslak, hükümetten taz-
minatın ödenmesi için
“Gerekli tüm diplomatik ve
hukuki adımları” atmasını is-
tiyor. Buna göre Yunan hükü-
metinin ilk adım olarak
Almanya’ya sözlü nota ver-
mesi gerekiyor. 

TSİPRAS: TARİHİ VE
AHLAKİ BİR ÖDEV

Yunan parlamentosunda yapı-
lan oylamada Başbakan Alek-
sis Tsipras’ın partisi
Syriza’nın yanı sıra muhala-
fetteki Yeni Demokrasi ve sos-

yal demokrat çizgideki Deği-
şim Hareketi (KINAL) karar
lehine oy kullandı. Tsipras
parlamentoda yaptığı konuş-
mada “Tazminat ödenmesini
talep etmek bizim için tarihi
ve ahlaki bir ödev” dedi. Ko-
nuyu ülkenin içinden geçtiği
ağır mali kriz nedeniyle, bir-
birine karışmaması için ön-
ceki yıllarda gündeme
getirmediğini vurgulayan
Tsipras uluslararası yardım
programının sona ermesiyle
birlikte doğru zamanın geldi-
ğini kaydetti. Tsipras “Şimdi

her iki halk açısından bir say-
fayı kapatma imkanımız var”
diye konuştu. Tazminat ko-
nusu Tsipras’ın 2015 yılındaki
seçimlerde vaatlerinden bi-
riydi.

ALTIN ŞAFAK 400 MİL-
YAR EURO İSTİYOR

Parlamento kurulundaki gö-
rüşmede Nazilerin Yunan
köylerinde yaptığı katliamlara
ilişkin görgü tanıklıkları da
aktarıldı. Yunanistan’da aşırı
sağcı Altın Şafak partisinin

kendi hesaplarına göre Al-
manya’nın ödemesi gereken
meblağ 400 milyar euro. Mu-
halafet milletvekillerinden
Vasilis Leventis ise Al-
manya’nın bir ödeme yapma-
yacağını söyleyerek “Alman
tarafı mağdurlara 160 milyon
Mark ödeyerek ve 420 bin göç-
men işçi alarak konuyu kapat-
tığı kanısında” dedi.

ALMANYA: KONU 
KAPANDI

Almanya ise tazminat konusu-
nun kapandığı görüşünde.
Alman hükümet sözcüsü Stef-
fen Seibert Berlin’de yaptığı
açıklamada, hükümetin Al-
manya’nın Nasyonal Sosya-
lizm döneminde Yunanistan’da
işlenen ‘büyük suçun’ ve neden
olunan ‘büyük acının’ farkında
olduğunu söyledi ancak tazmi-
nat konusunun “Hukuki ve si-
yasi olarak nihai bir biçimde
düzenlendiğini” de sözlerine
ekledi.

Tam da ha işte!  Bu
hafta Balkanları do-
yasıya yazarım di-

yordum ki;  yine kısmet
değilmiş. Türkiye’de gün-
dem rahatlasın da uzmanlık
alanımız olan Balkanları
yazalım diyoruz ama bir
türlü olmuyor. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’na şehit cenazesinde ya-
pılan saldırı bir anda
gündeme oturdu. Gel de
şimdi Balkan ticaretini, tu-
rizmini, siyasetini anlat. As-
lında bütün bu gelişmeler
Balkanları da ilgilendiriyor
deyip yazmaya devam edi-
yoruz. Neden mi? Türkiye
Cumhuriyeti Balkanların en
büyük ülkesi ve ülkemizde
olan her şey Balkanların da
içeriğine girer elbette.

GÜndemdeki
“OğUl”  değişti

Düne kadar bir numaralı
gündem olan İstanbul se-
çimleri, Kemal Kılıçdaroğ-
lu’na yapılan saldırı ile
listedeki yerini kaybetti.
Oğullar değişti. Ekrem İma-
moğlu yerine şimdi birkaç
gün Kılıçdaroğlu konu-

şulacak. Türkiye,
gündem çeşitliliği ve deği-
şiklikleri açısından oldukça
zengin bir ülkedir. Ülke-
mizde haberciler için her
zaman malzeme vardır.

Saldırı kaBUl
edilemez

Hemen belirteyim, Kemal
Kılıçdaroğlu’na yapılan bu
saldırıyı asla kabul etmiyo-
rum. Çok çirkin ve üzücü
bir olay. Keşke olmasaydı.
Kılıçdaroğlu ’nu siyasi
görüş ve duruşu açısından
pek sevdiğim söylenemez.
Ama ne olursa olsun Ana
muhalefet partisi Başkanına
hatta bırakın başkanı, her
hangi bir insana saldırıyı
kabul etmemiz mümkün
değil. Sevmeyebilirsiniz,
nefret edebilirsiniz ama bu
size kaba kuvvet gösterme-
nizi meşru kılmaz.  Bazen
bir bakış ya da yerinde söy-
lenmiş bir söz yumruktan
daha etkili olabilir.

PrOvOkatÖrler
iş Başında

Şimdi CHP örgütleri bu
olayı sokaklara taşımak is-
teyebilir. Yürüyüşler düzen-
leyerek içlerindeki
tepkilerini deşarj edebilir-
ler. Hukuki kurallar içinde
kalmak koşuluyla bu elbette
demokratik bir tepkidir.
Ancak bu yürüyüşlerde ka-
labalığa karışacak provoka-

törler, ağızdan çıkabilecek
kabul edilemez ağır sözler
ve tahriklere çok dikkat
edilmelidir. Bütün bunlar-
dan CHP sorumlu olacaktır.
Bugüne kadar CHP’yi HDP
ile gizli ittifak kurmakla
haklı eleştiren kesim, Kılıç-
daroğlu’na yapılan bu sal-
dırı ile kendisini mağdur
edip malzeme verdiren pro-
vokatörler yüzünden bir
müddet sessizliğe büründü-
rür. Benzine ateşle gitmek
hepimize zarar verir. Şimdi
sakin ve sabırlı olmak ve de
aklıselim ile hareket etmek
gerekir.   

iStanBUl 
Seçimleri ne

Olacak, hakem
(YSk) PenaltıYı

verecek mi?

Bu arada AK Parti’nin iki
gün önce İstanbul seçimle-
rinin yenilenmesi için on-
larca usulsüzlük dosyası ile
birlikte Yüksek Seçim ku-
ruluna (YSK)  verdiği di-
lekçe bugün yarın
görüşülecek. YSK’nın vere-
ceği karar, Kılıçdaroğlu’na

yapılan saldırıdan sonra
farklı boyutlara gelebilir.
Aslında bütün bunlar biri-
leri tarafından sanki planla-
narak ortaya konuluyor.
İstanbul seçimlerinde haki-
katen sonucu etkileyebile-
cek düzeyde usulsüzlükler
yapılmış. Bu itirazlara
CHP’den de ciddi bir ret
gelmedi. Şimdi YSK nasıl
bir karar verebilir ki? Düşü-
nün gergin geçen bir futbol
maçında seyirci sahaya in-
meye çalışıyor. Hakem
maçı zor idare ediyor. Tam
o sırada ev sahibi takımın
oyuncusu ceza sahasında
düşürülüyor. Olay net pen-
altı. Ama hakem o penaltıyı
verebilir mi?

Başka tÜrkiYe
YOk, tÜnele 

dikkat

Sanki bir tünele girmek
üzereyiz de tünelden önce
son bir çıkış var. Herkes
gergin ve bir birine öfkeli.
Bu şekilde tünele girilecek
olsa maazallah kaza olacak.
En iyisi herkesin tünelden
önceki son çıkıştan çıkarak
şöyle bir derin nefes alması.
Ama burada her kesime
sesleniyorum. Taraf tutmu-
yorum. Herkesin belli bir
hatası var. Herkes kendini
öz eleştiriye çekecek ve ge-
rekli mesajları alıp, düzelt-
meler yapılacak. Bu ülke ve
bu millet bizim. Geri kalan
her şey teferruattır.

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

TÜNeLdeN öNceKİ 
SoN çıKış

Rifat SAİT

Üsküp’te 12. Uluslararası
Öğrenci Buluşması yapıldı
ÜSKÜP 
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Uluslararası Öğrenci Der-
nekleri Federasyonunca
(UDEF) düzenlenen,

Anadolu Ajansı’nın (AA) Glo-
bal İletişim Ortağı olduğu “12.
Uluslararası Öğrenci Buluş-
ması” kapsamında yabancı öğ-

renciler, Kuzey Makedon-
ya’nın başkenti Üsküp’te bir
araya geldi. Uluslararası Bal-
kan Üniversitesi’nin (IBU) ev
sahipliğinde, yerelde Köprü ve
Vizyon derneklerinin deste-
ğiyle bu yıl “Doğudan Batıya
Adil Bir Dünyaya” sloganıyla
Kuzey Makedonya’da dördün-
cüsü gerçekleştirilen etkinliğe,

ülkedeki Türk kurum ve kuru-
luşlarının yanı sıra akademis-
yen, öğrenci ve davetliler
katıldı. UDEF 5. Bölge Sorum-
lusu Sabahattin Kala, gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, bu yıl
öğrenci buluşmalarının 12’nci-
sini Türkiye’de 91 farklı nok-
tada gerçekleştirdiklerini,
ayrıca etkinliği Kuzey Make-

donya dahil 51 ülkede düzen-
lediklerini söyledi. Gerçekleşti-
rilen buluşmalarla insanlara
farklı ülkelerden gençlerin bir
araya gelerek birlikte yaşayabi-
leceklerini göstermeye çalıştık-
larını belirten Kala, bu tür
çalışmaları dünya çapında
daha da yaymayı amaçladıkla-
rını dile getirdi.

Yunanistan, Almanya’dan
savaş tazminatını istiyor

Saraybosna İş Forumu’na
Türkİye damgaSı

Fuat Oktay
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PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Türk Temsil He-
yeti Başkanlığı, Priz-
ren “Abdyl Frasheri”

İlköğretim Okuluna Mal-
zeme Alımı Projesinin açılışı
gerçekleştirdi.  Proje kapsa-
mında okulun tüm derslik-
leri,  toplam 33 adet
projeksiyon cihazı ve perdesi

ile donatıldı.
Projenin hayata geçirilmesi
törenine, Prizren Eğitim Mü-
dürü Skender Susuri,  Türki-
ye’nin Prizren Başkonsolosu
Eylem Altunya, Türk Temsil
Heyeti Başkanı Albay
Numan Baş ve diğer davetli-
ler, öğretmen ve öğrenciler
katıldı.
www.timebalkan.com’a göre:
dost Türkiye devletinden bu

okuldaki eğitim açısından
teknolojik yardımın çok
önemli olduğu değerlendiri-
len törende konuşan  “Abdyl
Frasheri” okul müdürü Max-
hun Krasniqi, bu yardımın
okuldaki eğitim kalitesini ar-
tıracağını ve dersi daha etki-
leşimli hale getireceğini
söyledi. Belediye Eğitim Mü-
dürü Skender Susuri, bu
bağış ve Türkiye Cumhuri-

yeti tarafından yapılan diğer
bağışlardan dolayı şükranla-
rını dile getirdi. Kosova Türk
Temsil Heyeti Başkanı Albay
Numa Baş,  Prizren’in toplu-
luklar arasında hoşgörünün
hakim olduğu örnek bir şehri
teşkil ettiğini belirterek, Türk
KFOR’unun imkanlar dahi-
linde Kosova’daki eğitimi
desteklemeye devam edece-
ğini kaydetti.

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Meclis Başkanı
Kadri Veseli ve Ko-
sova Başbakan Ra-

mush Haradinaj, Atlantik
Taburu heyetinin kabul etti.
Kosova Savaşı döneminde
bundan 20 yıl önce ABD’den
gelen ve UÇK bünyesindeki
Atlantik Taburu mensubu
olan heyet bugün ilk olarak
Meclis Başkanı tarafından
kabul edildi. Meclis Başkanı
Kadri Veseli, Atalntik Taburu
eski mensupları ile gerçek-
leştirdiği görüşmede, “öz-
gürlük savaşının,
hemşerilerimiz olmadan bir
anlamı olmazdı. Hemşerile-
rimizin, rahat yaşamlarını
bırakıp, canlarını feda ede-

rek özgürlük savaşına katıl-
maları bizim için çok değerli.
Bu savaşta hayatta kalanla-
rın görevi Kosova’nın güç-
lenmesi için çalışmaktır”
dedi.
www.timebalkan.com’un ha-
berine göre: Atlantik Taburu
eski mensuplarından oluşan
heyet, Başbakan Ramush
Haradinaj tarafından da

kabul edildi. Başbakan Hara-
dinaj, ABD’deki Arnavutla-
rın savaşa destek sunma
kararalarının tarihi bir olay
olduğunu ifade etti. Atlantik
Taburu heyetini kabuletmek-
ten büyük bir onur duydu-
ğunu ifade eden Başbakan,
Kosova için şehit düşenlerin
hiçbir zaman unutulmaması
gerektiğini kaydetti.

Kosova’da barış ve istikrarın tesis edilmesi için 1999 yı-
lından bu yana görev yapan Mehmetçik, farklı proje-

leriyle Kosova’da eğitimi desteklemeyi sürdürüyor

Mehmetçik Prizren’deki okulu
projeksiyon cihazları ile donattı

Cumhurbaşkanı
Thaçi, Hahn 
ile görüştü

BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Brüksel ziyaretini
gerçekleştiren Ko-
sova Cumhurbaş-

kanı Hashim Thaçi ile
Avrupa Birliği’nin ( AB)
Genişlemeden Sorumlu
Komiseri Johannes Hahn
arasında bir görüşme ya-
pıldı. Hahn, Thaçi ile gö-
rüşmesinin ardından
yaptığı açıklamada, Sır-
bistan ile diyaloğun
mümkün olan en kısa sü-
rede yeniden başlatılma-
sının önemli olduğunu
söyledi. www.timebal-
kan.com’a göre; Genişle-
meden Sorumlu
Komiseri Johannes Hahn
Twitter hesabından da
yaptığı paylaşımda, Ko-
sova Cumhurbaşkanı

Thaçi ile verimli bir gö-
rüşme yaptığını, Sırbis-
tan ile  Kosova
arasındaki diyalogun
hızlı bir şekilde yeniden
başlamasının önemli ol-
duğuna işaret etti. Hahn,
diyalogun, bölgede geniş
çapta istikrar ve ilerleme
açısından da önem taşı-
dığını vurguladı. Johan-
nes Hahn,   Sırp ve Bosna
ürünlerine Kosova tara-
fından uygulanan yüzde
100 gümrük vergisinin
en azından askıya alın-
ması  yönünde AB’nin
tutumunu yinelediğini
söyledi. Hahn paylaşı-
mında, ” Sırp ürünlerine
uygulanan verginin en
azından askıya alınması
gerektiği yönünde Av-
rupa Birliği’nin tutu-
munu yineledim” dedi.

AtlAntik tAburu 
heyeti kosovA’dA

VARŞOVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Uluslararası Dünya
Günü kutlamaları çer-
çevesinde, Kosova

Meclisi Milletvekilleri Yeşiller
Grubu tarafından Meclis avlu-
suna ağaç dikti.
Kosova Meclisi Milletvekili Ye-
şiller Grubu  Başkanı ve Alter-
nativa Partisi milletvekili
Mimoza Kusari-Lila,  amaçla-
rının, çevre hakkında bilinci
artırmak olduğunu söyledi.
“Bugün genel oturumda be-
lirttiğimiz gibi, Kosova Mecli-
si’ndeki tüm Parlamento
Grupları milletvekillerinin
temsil edildiği gayrı resmi Ye-

şiller Grubu adında milletve-
kili grubu kuruyoruz ”
dedi.www.timebalkan.com si-
tesinden alınan bilgilere göre;
Meclis avlusuna ağaç dikerek
sembolik bir jestle başladıkla-

rını kaydeden Mimoza Kusari
Lila, ayrıca Dünya Günü kut-
lamaları kapsamında ağaç di-
kimi, çevre korunumu gibi
alanlarda birçok girişime ön-
ayak olacaklarını vurguladı.

Kosova mİlletveKİllerİ 
Dünya Günü’nde ağaç dikti

Hahn, Thaçi ile görüşmesinin ardından
yaptığı açıklamada, Sırbistan ile diyalo-

ğun mümkün olan en kısa sürede yeniden
başlatılmasının önemli olduğunu söyledi
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ROJAYE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

8sınıf için akıllı tahta ve bilgisayar
kurulan okulda 470 öğrenci eği-
tim görüyor.  Rojaye 30 Eylül Fen

Lisesi, nüfusununyüzde 95’ini Müslü-
man Boşnak ve Arnavutların oluştur-
duğu Rojaye şehrinde bulunuyor.
Başarılı mezunlarıyla da anılan
okulda Türkçe yabancı seçmeli ders
olarak veriliyor ve öğrenciler de yay-
gın olarak Türkçe eğitimden faydala-
nabiliyor. Okulda düzenlenen törene
T.C. Karadağ Büyükelçisi Songül
Ozan, Rojaye Belediye Başkanı Eyup
Nurkoviç, TİKA Podgoritsa Koordina-
törü Enver Resuloğulları, Lise Mü-
dürü Feyzo MURİÇ, öğretmenler ve
öğrenciler katıldı. Büyükeçisi Songül
Ozan, açılışta gerçekleştirdiği konuş-
mada, Rojaye şehrinin Türkiye-Kara-
dağ arasındaki dostluğun en güzel
köprülerinden biri olduğunu,  Rojaye
şehrinde ve bu güzel okul ortamında
bulunmaktan çok memnun kaldığını
ifade ederek TİKA tarafından gerçek-
leştirilen proje ile öğrencilerin daha iyi
ve interaktif bir eğitim alabilmesinin

sağlanmış olduğunu söyledi. www.ti-
mebalkan.com’un haberine göre; Lise
Müdürü Feyzo Muriç de TİKA tara-
fından sağlanan modern eğitim ekip-

manları ile öğrencilerin hızlı bir bi-
çimde bilgiye ulaşma ve daha modern
şartlarda eğitim görme imkânına ka-
vuştuklarını belirterek, “TİKA tarafın-

dan bu ve bundan önce gerçekleştiri-
len tüm eğitim projeleri için Rojaye
vatandaşları adına Türkiye ve Tİ-
KA’ya teşekkür ediyorum” dedi. 

TİKA’dan Karadağ’da
eğİTİme desTeK

VİTEZ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Savaşı’nda (1992-1995) ül-
kenin orta kesimlerindeki Vitez
şehri yakınlarında bulunan Ah-

mici köyünde, Hırvat Savunma Kon-
seyi (HVO) birlikleri tarafından
katledilen 116 Boşnak için anma töreni
düzenlendi. Katliamın 26’ncı yılında
Ahmici köyünde düzenlenen törene,
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Kon-
seyinin Boşnak Üyesi Sefik Dzafero-
vic, Bosna Hersek Halk Meclisi
Başkanı Bakir İzetbegovic, Bosna Her-
sek Federasyonu (FBIH) Başkan Yar-
dımcısı Melika Mahmutbegovic,
Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi
Haldun Koç ile kurban yakınları ka-
tıldı. Törende konuşan Dzaferovic,
katliamın sorumlularından biri olan
Dario Kordic’in Hırvatistan’daki bir
öğrenci yurdunda ders verdiğine işa-
ret ederek bunun medeniyet dışı bir
eylem olduğunu söyledi.Ahmici’deki
katliamla ilgili sadece altı kişinin yar-

gılandığını anımsatan Dzaferovic,
“Onların sayıları çok daha fazlaydı.
Bu katliamı tasarlayan, azmettiren ve
gerçekleştiren son kişi hakim karşısına
çıkana dek davamızdan vazgeçmeye-
ceğiz.” Dedi.  www.timebalkan.com
sitesine göre; Boşnak ve Hırvat halk-
ları arasındaki güvenin yeniden inşa-
sının önemli olduğunu vurgulayarak
“Bu noktada elzem olan iki unsur var,

biri hakikat diğeri adalet.” diye ko-
nuştu. Köy imamı Mahir Husic de Ah-
mici’deki katliamın unutulmaması ve
gelecek nesillere anlatılması gerekti-
ğini söyledi. Ahmici katliamında kız
kardeşini kaybeden Vahid Haskic, kız
kardeşini bundan 3 yıl önce toprağa
verebildiğini, aynı katliamda öldürü-
len erkek kardeşinin bedenine ise hala
ulaşamadıklarını ifade etti. Nefretin

son bulması gerektiğini kaydeden
Haskic, “Tehlikelerin en büyüğü nef-
rettir. Zaten burada yaşanan her şey
nefret yüzünden başladı.” dedi. Katli-
amda annesi ve babasını kaybeden
Hasan Haskic de annesinin bedensel
engelli olduğunu anlatarak “Bunu ya-
panlar nasıl bu kadar vahşi olabilir?
Annem de babam da 73 yaşındaydı.”
diye konuştu.

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk’ta hükümete yönelik
muhalefetin başlattığı protesto-
larda gerilim artıyor. Başkent

Tiran’da meclis önünde toplanan bin-
lerce protestocu, hükümet karşıtı slo-
ganlar attı. Sırbistan’da da hükümet
karşıtı göstericiler polis ile çatıştı. 

ARNAVUTLUKTA 
PROTESTOLAR

Arnavutluk’ta muhalefetteki LSI Par-
tisi ile Demokratik Partisi’nin destek
verdiği protestoda, binlerce gösterici
başkent Tiran’da meclis önünde gös-
teri düzenledi. Arnavutluk polisinin
geniş güvenlik önlemleri aldığı protes-
toda, göstericilerin meclis binasına gir-
mek istemeleriyle arbede yaşandı.
Polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı
protestoda bazı göstericilerin yaralan-
dığı belirtildi. Erken seçim isteyen pro-
testoculara seslenen ana muhalefet

partisinden Demokratik Parti Genel
Başkanı Lulzim Başa, Başbakan Edi
Rama’nın istifa etmesini istedi. Bu re-
jime son verilmesi gerektiğini söyleyen
Başa, Edi Rama’nın istifasına kadar
gösterilerin devam edeceğini belirtti. 

SIRBİSTAN’DA GÖSTERİCİ-
LER İLE POLİS ÇATIŞTI

www.timebalkan.com’un haberine
göre; Sırbistan’da 19 haftadır devam
eden gösterilere binlerce protestocu

katıldı. “5 Milyondan Yalnızca Biri”
sloganıyla başlayan gösterilerde
binlerce Sırp protestocu hükümetin
istifası talebiyle sloganlar atarak
gösteri düzenledi. Başkent Belg-
rad’da 19’uncusu düzenlenen pro-
testolarda göstericiler,
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vu-
çiç’in istifasını istiyor. Göstericilerin
parlamentoya girmek istemesiyle
polis göz yaşartıcı gaz kullandı.
Çıkan arbedede çok sayıda gösterici
ve polislerin yaralandı.

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbis-
tan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili
attığı adımların Avrupa'ya örnek olacak nite-

likte olduğunu söyledi.
Sırbistan'da İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ve
Müsteşar Dejana Hrkalovic ile görüşmelerinin ar-
dından AA muhabirine değerlendirmede bulu-
nan İnce, burada gerçekleştirdiği toplantıların son
derece verimli olduğunu belirterek, "Bu toplantı-
lar daha önceki çalışmaların birer ivmesi, sonu-
cuydu." dedi. Sırbistan'ın Türkiye için çok önemli
bir ülke olduğunu dile getiren İnce, "Sırbistan,
Balkanlar'da istikrar ve barışın kilit ülkesi. Strate-
jik ortağımız. Son dönemde geldiğimiz nokta ha-
kikaten gurur verici." diye konuştu.
İki ülkenin cumhurbaşkanı ve bakanlar düze-
yinde iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen
İnce, Sırbistan'ın Türkiye'ye
terörle mücadelede destek
olduğunu vurgulayarak,
"Sırbistan'ın çok büyük
desteğini alıyoruz ve bun-
dan sonra da bu desteği ar-
tırarak devam
ettireceklerini konuştuk,
değerlendirdik." açıklama-
sında bulundu.

Karadağ'ın Rojaye şehrinde bulunan Rojaye 30 Eylül Fen Lisesi, öğ-
rencilerin daha etkin ve interaktif eğitim alabilmesi için Türk İşbir-
liği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilendi

Sırbistan, FETÖ’nün
belalısı oldu

Ahmet GÖKSAN

AYAĞIN 
TEKİ

“Politikada dürüstlük esas olmalıdır.
Kıbrıs meselesi halledilmiyorsa bunun
nedeni Rum liderlerin başka düşünüp
başka söylemleri ve düşünüp söyledik-
lerinden de başka şeyler yapmalarıdır.
Bizans entrikası ancak Bizans’ı çökert-
miştir. Bunu bir türlü anlamıyorlar”
1979

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Dünyamız denizin dalgası gibi
çalkalanıyor. Orta Doğu’da bu-
lunan kuyulara taş atılması

sonrasında çıkarmak için uğraş verili-
yor. ‘Önce Amerika’ diye ortalıklara
çıkmış olan Bay Trump’un Golan Te-
pelerine ilişkin olarak attığı taşı BM
Güvenlik Konseyi verdiği kararla bu
gidişe şimdilik dur demiştir. Konseye
üye 14 üye ülke 28 Mart 2019 günü al-
dığı kararı işgal altında bulunan bölge-
nin İsrail toprağı değil Suriye toprağı
olduğu kararını verdi. Alınan bu karar
Güvenlik Konseyi’nin ara sıra da olsa
bu yönlü doğru kararlar verebildiğinin
kanıtı oluyor. 
İngilizlerin marifeti ortalıklara çıkarı-
lan Kıbrıs uyuşmazlığı, saman alevi
gibi belirli zaman aralıklarında parla-
yan Keşmir konusu ve sürekli çatışma-
ların yaşanmakta olduğu Filistin İsrail
çatışmalarının temelinde güvenlik so-
runu vardır. Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov, Filistin İsrail arasın-
daki yaşananları değerlendirirken soru-
nun güvenlik konusu olduğunu
vurguladıktan sonra, “daha fazla ilerle-
menin sağlanmasının olanaklı olmaya-
cağını” söylüyordu. Amerika ve Rusya
arasında yaşanan ve bir anlamda güç
gösterisine dönüşen olaylar, soğuk
savaş günlerini çağrıştırıyor. Sonra-
sında ise yeni bir dünya düzeni kurula-
bilir mi? sorusunu düşündürüyor.
Sovyetler Birliğinin dağılması ile ku-
rulan Rusya Federasyonu’nun Amerika
ile anlaşmış gibi yeni yapılanmanın ze-
minini hazırlanmakta olduğunu söyle-
mek erken bile olsa göz ardı
edilmemesini çağrıştırıyor. Çin’in de
bölge üzerinde hesaplarının olması
yeni oluşumu hızlandırabilir. Soğuk
Savaş sona erdirildiğinde iki kutuplu
yapının kısa sürede olsa sarsıntı yaşan-
masına neden olduğunun unutulma-
ması gerekiyor. 
Varşova Paktı’nın dağılması sonra-
sında NATO dağılmamış olup daha da
güçlenerek varlığını sürdürmektedir.
AB ülkeleri NATO üyesi olmalarına
karşın AB ORDUSU adı altında yeni
bir yapılanma için düğmeye basarak
çabalarına devam ediyorlar. Almanya
ile Fransa’nın yeni oluşumun başını
çekiyor olmaları AB üyeliğine kabul
edilmeyen Türkiye’nin yeni yapılan-
mada nasıl yer alacağı ve hangi nok-
tada duracağı sorusunda
düğümlenmektedir.
Amerikan Exxon Mobil şirketinin
Katar ortaklığı ile en az 20 yıl daha
Kıbrıs’ta kalacağı açıklanmasına koşut
Yunanistan’dan da garantör ülkelerin
konumlarına ilişkin açıklama geldi.
Yunanistan, BM’e “Kıbrıs’taki garan-
tör ülkelerin Kıbrıs sorununun çözü-
münün uygulanması konusunda
rollerinin ne olacağının görüşülmesi
amacıyla garantörlerin buluşmasını”
öneriyor. Fileleferos gazetesinde yer
alan bu haberi Yunanistan Dışişleri
Bakanı Bay Yorgos Katrugalos’a da-
yandırıyor. 
Önümüzdeki dönemde garantör ülkele-
rin kendi iç sorunlarından başlarını
kaldırarak bu konuyu ciddiye almaları-
nın beklenilmemesi gerekiyor. İngilte-
re’nin AB’nden boşanma işlemi
pinpon topu gibi gidip geliyor. Yuna-
nistan’daki hükümetin konumu çorap
ipliğine bağlı durumda ve Mayıs
ayında yapılacak AP seçimlerine odak-
lanmış durumda. Türkiye’nin ise iç sı-
kıntılarına karşın Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin verdiği alanlarda sis-
mik çalışmalara ve Kıbrıs çevresinde
sondaj işlemlerine başlayabilmenin ha-
zırlıklarını yapıyor.  
Güneydeki yönetimin uluslararası hu-
kuktan kaynaklanan ne ölçüde hakkı
var ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nin de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuru-
luş antlaşmalarından kaynaklanan
hakları vardır. Çünkü bu antlaşmalar
halen yürürlüktedir. Tek yanlı olarak
alınan kararlar bu antlaşmaların yok
sayılmasının nedeni olamaz. 
Rum Dışişleri Bakanı Bay Nikos Hris-
todulidis, “Hiçbir ülke enerji işbirliğin-
den dışlanmadı” diye konuşurken tek
ayağı üzerinde mi duruyordu.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Bosna Hersek’teki Ahmici 
Katliamı’nın kurbanları anıldı

Arnavutluk ve Sırbistan’da
olaylı gösteriler devam ediyor
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Balkan coğrafyası; Karade-
niz’i Akdeniz’e bağlayan
coğrafi konumuyla, yüzyıl-

lardır Rus dış politikasının temel
dinamiklerinden biri olan “sıcak
denizlere inme” stratejisinde
bugün de önemli bir yer tutuyor.
Sovyetler Birliği’nin tarih sahne-
sinden silinmesi ve Varşova
Paktı’nın dağılmasının ardından
hemen hemen tüm bölge ülkeleri-
nin yüzlerini AB  ve  NATO gibi
Avro-Atlantik örgütlere çevirdiği
bir gerçek. Ancak Brexit ile iyice
su yüzüne çıkan AB’nin gelece-
ğine dair tartışmalar ve Trump
yönetiminin Avrupalı dostlarına
pek de müttefiklik hukukuyla
bağdaşmayan yaklaşımları nede-
niyle – özellikle üye ülkelerin büt-
çelerinden savunma
harcamalarına ayrılan pay ve AB
menşeili bazı ürünlere getirilen ek
vergiler konusunda  – NATO’nun
Avrupalı müttefikleri arasında
başlayan huzursuzluk, Kremlin
yönetimine Balkanlar’da yeni bir
hareket imkânı sağlıyor. Rus-
ya’nın kimi bölge ülkeleriyle olan
tarihi ve kültürel bağları ise Bal-
kan ülkelerinde Moskova yanlısı
söylemleri benimseyen yerel siya-
setçilerin toplumsal taban bulma-
sını kolaylaştırıyor.
Coğrafi olarak ticaret yollarının,
dolayısıyla da kültürlerin kesişim
noktasında yer alan Balkan yarı-
madası, yakın tarih boyunca
büyük güçlerin, deyim yerin-
deyse sürekli bir vekâlet savaşı
yürüttüğü bir alan oldu. Yaşanan
rekabet, antik çağlardan bugüne
bölge halklarının kaderinde de
belirleyiciydi. İmparatorlukların
sınırları çoğu kez Balkanlar’da
kesişti ve bu yüzden bölge, çatış-
maların hiç eksik olmadığı bir
cephe hattına dönüştü. Ne yazık
ki; bu çatışma ortamı, ulus devlet-
ler çağında ve Soğuk Savaş son-
rası dönemde de devam etti.
Negatif bir tanımlama olarak
uluslararası ilişkiler literatürüne
giren ‘Balkanlaşma’ terimi, bu bö-
lünme ve çatışma ortamını anlat-
mak için kullanılıyor. Söz konusu
bölünme ve çatışma ortamının
doğmasında, Balkan coğrafyası-
nın iç dinamikleri kadar, Batı Av-
rupa ve Rusya gibi jeopolitik güç
merkezlerinin müdahaleleri de
önemli bir yer tutuyor. Bu an-
lamda, bugün Balkan coğrafya-
sında kurulmuş olan tüm  ulus
devletlerin Rusya ile Avrupalı
güçler arasında geçmişi tarihe da-
yanan ve bugün de süren bir iki-
lem yaşadığını söylemek yanlış
olmaz.
Son zamanlarda Avrupa Birli-
ği’nin Balkan ülkelerine çizdiği
üyelik perspektifi, tüm bölge baş-
kentlerinin önceliği haline geldi.
Ancak bu durum, Soğuk Savaş’ın
ardından bölgede mevzi kaybe-
den Rusya’nın, Balkan coğrafya-
sını kendi etki alanında görme
hedefinden uzaklaştığı anlamına
gelmiyor. Son yıllarda bölgede
yaşanan küresel rekabete ve Rus-
ya’nın bugün Balkanlar’da izle-
diği dış politika stratejisinin
detaylarına değinmeden önce,
yakın tarihe uzanarak, taraflar
arasındaki kültürel ve siyasi bağ-
ları hatırlatmakta fayda var.

ÇARLIK RUSYA

Yaklaşık beş asır boyunca Os-
manlı hâkimiyetinde kalan Bal-
kanlar’daki istikrarlı dönem, 1789
Fransız İhtilali’nin ardından or-
taya çıkan milliyetçi akımların,
çok geçmeden tüm Avrupa’ya ol-
duğu gibi, Balkan coğrafyasına da

ulaşmasıyla son buldu. Çarlık
Rusya’sı, bu tarihten sonra, daha
önce Ortodoksluk bağları üzerin-
den sürdürdüğü kışkırtıcı faali-
yetleri için yeni bir alan buldu.
Bir başka anlatımla mezhepsel
bağlara etnik bağları da ekledi.
Çarlık yönetimi, özellikle 1853-
1856 Kırım Harbi’nden sonra, Bal-
kanlar’daki Slav halklarını önce
Osmanlı’dan koparmak, sonra da
kendi etki alanında tutmak için
Panslavist politikalar izledi. Yani
Rusya kendisini artık hem tüm
Ortodoks dünyasının hem de tüm
Slavların hamisi olarak görü-
yordu.
Nitekim 19. yüzyılda Balkan-
lar’daki Osmanlı topraklarında
başlayan tüm milliyetçi isyanlar -
sadece Slav halklarının isyanları
değil diğer Ortodoks halkların

ayaklanmaları da dâhil – Çarlık
Rusya’sı tarafından desteklendi.
Bu süreç; Sırbistan, Bulgaristan ve
Yunanistan gibi ülkelerin, bu-
günkü sınırlarıyla olmasa da Os-
manlı’dan kopuşu ve
bağımsızlıklarını kazanmalarıyla
sonuçlandı. Bugün tüm bu ülkele-
rin resmi tarih tezlerinde, bağım-
sızlık savaşlarında Çarlık
Rusya’sı tarafından uzatılan yar-
dım eline vurgu yapılıyor. Bir
başka deyişle, bu ülkelerdeki ders
kitapları Rusya için bir kamu dip-
lomasisi enstrümanı olarak işlev
görüyor. Yani bugün Balkan ülke-
lerini yönetenler yüzlerini ne
kadar Batı’ya dönerse dönsün,
Rusya ile olan ortak geçmişe sem-
pati besleyen nesiller yetişmeye
devam ediyor.
İlginç olan bir husus ‘Panslavizm’
tanımının ilk kez Rusya dışında
kalan topraklarda yapılmış olma-
sıdır. Tıpkı, Rusya’nın bugün izle-

diği ‘Avrasyacılık’ fikrinin Rusya
dışında doğmuş olması gibi. ‘Pan-
slavizm’ tanımı, ilk kez Slovak
yazar Jan Herkel tarafından kulla-
nıldı. Herkel bu tanımı; edebi açı-
dan bütün Slav halkları arasında
bir etkileşim, siyasi olarak da tüm
Slav kavimlerinin tek bir devlet
çatısı altında birleşmesi anla-
mında kullanmıştı. Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu
sınırları içinde doğmuş bir yaza-
rın ortaya attığı bu kavram, bir
başka imparatorluk olan Çarlık
Rusya’sının dış politikasına yön
vermiş ve yine yıkıcı etkilerini bir
diğer imparatorluk olan Osmanlı
Devleti üzerinde göstermiştir.
Tarihin sayfalarını hızlıca karıştı-
racak olursak, 19. yüzyılın üç
büyük Osmanlı-Rus savaşına
sahne olduğunu görürüz. Bu sa-

vaşları, Hilal ile Haç’ın 19. yüzyıl-
daki mücadelesi olarak
adlandırsak da Çarlık Rusya’sının
ilerleyişini asıl durduran gücün,
‘hasta adam’ ilan edilen Osmanlı
Devleti’nin topraklarının nasıl
paylaşılacağı konusunda henüz
bir uzlaşıya varamamış ve Çarlık
Rusya’sının güneye doğru geniş-
lemesinden endişe duyan Avru-
palı güçler olduğu gerçeğini de
göz ardı edemeyiz. 1828-29, 1853-
1856 ve 1877-1878 yıllarında yaşa-
nan bu üç büyük savaşın da sıklet
merkezini Osmanlı Devleti’nin
Balkan coğrafyasında kalan top-
rakları oluşturuyordu. Tüm hare-
kâtların hedefiyse İstanbul’du.
Çünkü Çarlık Rusya’sı, kendisine
biçtiği Ortodoksların hamiliği ro-
lünü İstanbul’u alarak taçlandır-
mak niyetindeydi. Son olarak 93
Harbi olarak bildiğimiz 1877-
1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Ye-
şilköy’e kadar ilerleyen Rus ordu-

ları, Avrupalı büyük güçlerin
araya girmesiyle durdurulabildi.
Tüm bu savaşlar; bizim tarihi-
mizde nasıl Plevne ve Silistre mü-
dafaaları gibi destansı öyküler
bıraktıysa, Balkan halkları ve
Rusya açısından da ortak yazıl-
mış kahramanlık destanları ola-
rak kitaplardaki yerini aldı.
Rusya ile Slav olsun olmasın, Bal-
kan halkları arasındaki bu ortak
geçmişin izleri sadece kitaplara
sıkışmış hamasi cümlelerden iba-
ret değil. Bugün Balkanlar’daki
bazı başkentleri, bu birlikteliğe
atıfta bulunan anıtlar süslüyor.
Bunun en somut örneği Sofya.
Bulgaristan’ın başkentindeki sem-
bol yapıtlardan olan Aleksander
Nevski Katedrali, 93 Harbi’nde
ölen Rus askerlerin anısına inşa
edilmiş bir yapıt. Temeli de Ayas-
tefanos Anlaşması’nın dördüncü
yıldönümünde atılmış. Katedral,
dini anlamının yanında Bulgaris-
tan’ın kurtarıcı olarak gördüğü
Ruslara duyulan şükranın da ifa-
desi. Kentin en önemli caddele-
rine ise 93 Harbi’nin Rus
komutanlarından General Skobo-
lev ve General Totleben gibi as-
kerlerin ismi verilmiş. Rusya ile
olan gönül bağına dair daha
somut örnekler de var. Bulgaris-
tan Parlamentosu’nun hemen
önündeki “Kurtarıcı Çar” anıtı
gibi. Rus Çarı II. Aleksander için
dikilen anıt tam 12 metre uzunlu-
ğunda. Parlamento binasının ön
cephesinde ise 93 Harbi sırasında
Çarlık Rusya’sı ile olan işbirliğine
atıfta bulunan bir ifade yazılı: Bir-
likten kuvvet doğar…
Balkan coğrafyasındaki benzer ör-
nekleri çoğaltmak mümkün ama
bu taraflar arasındaki bağların hiç
sorgulanmadığı anlamına gelmi-
yor. Bugün Hristo Matanov gibi
bazı Bulgar tarihçiler; uğruna ka-
tedraller, anıtlar dikilen Ayastefa-
nos Anlaşması’nın sanıldığı gibi
Bulgaristan’a özgürlük getirmedi-
ğini savunuyor. Hatta resmi tarihi
reddeden ve ezberleri bozan çalış-
malarda, Çarlık ordularının Os-
manlı’ya karşı savaşırken
kendilerine katılan Bulgar gönül-
lülere eziyet ettiğine dair bilgilere
rastlamak mümkün. Tüm bu sor-
gulamalar, Bulgaristan’da milli
kahraman olarak kabul edilen
Vasil Levski’nin şu sözlerini akıl-
lara getiriyor: Bizi kurtaran, bizi
esir alacaktır…

Nazlı Gaye ALPASLAN

VUK MADDE 
360 İŞTİRAK 

HÜKÜMLERİ VE 
UYGULAMASI 

Bilindiği üzere, 213 sayılı
VUK’nun 360. maddesine
göre, aynı kanunun  359. mad-

desinde sayılan ve kaçakçılık suçu
oluşturan fiillerin icrasına katılan  ve
iştirak  edenlere de VUK’nun 360.
maddesinde belirtilen iştirak suçunun
işlenmesi halinde 359. maddede yer
alan hürriyeti bağlayıcı cezaların uy-
gulanacağı tartışmasızdır.  Ayrıca işti-
rak suçuna,  hürriyeti bağlayıcı cezalar
yanında vergi ziyaı cezasının da uygu-
lanması  gereklidir.  Zira konuya iliş-
kin  olarak VUK’nun 360. maddesinde
bir açıklık bulunmamasına rağmen,
vergi ziyaı cezasının düzenlendiği
VUK’nun 344. maddesinde 359. mad-
dede yazılı fiillere iştirak edenlere
vergi ziyaı cezasının  bir kat olarak uy-
gulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla VUK’nun 360.  maddesine
göre iştirak suçu işleyenlere VUK’nun
344. maddesine göre hesaplanacak
vergi ziyaı cezası kadar ceza  uygula-
nacaktır. Öte yandan, iştirak suçuna
ayrıca vergi  ziyaı cezası  uygulanması
gerektiği ancak, uygulanacak  ceza tu-
tarının  VUK’nun 344 ve 360. madde-
lerinde yeterli  açıklıkta
tanımlanmadığı  yönünde görüşler de
mevcuttur. Bu görüşe göre; kanunda
değişiklik yapılarak, iştirak suçunu  iş-
leyenlere uygulanacak cezanın, asıl
mükellef veya vergi sorumlusuna uy-
gulanacak cezadan  bağımsız olarak
ayrıca belirlenmesi  yerinde olacaktır.
213 sayılı VUK’nun  359. maddesi
hükmüne göre birden   fazla kişi mad-
dede sayılan  fiillerin oluşumuna  işti-
rak  ettikleri  takdirde  fiili irtikap
edenlerden  veya   doğrudan  doğruya
işlemiş olanlardan  her biri  bundan
ayrı ayrı  maddi çıkar gözetmek  ko-
şulu ile  o fiile mahsus ceza ile  ceza-
landırılırlar. Şayet bu  fiilleri  bir
kimse işlemeye azmettirmişse de aynı
cezalar  hükmolunur.  Ancak,  bu fiil-
lere maddi menfaat gözetmeksizin  iş-
tirak  edenlere fiile mahsus cezanın
dörtte bir hükmolunur.   

İŞTİRAK CEZASI

İştirak cezası  kesilmesi ile ilgili  ku-
rallar  kısaca şöyledir:

Vergi ziyaına VUK 359. maddede  ya-
zılı  fiillerle  sebebiyet  verilmesi duru-
munda  bu   ceza 3 kat, bu  fiillere
iştirak  edenlere ise, 1 kat  olarak  tat-
bik  edilir. 
Sahte ve muhteviyatı itibariyle belge
düzenlemek, VUK 359. maddesinde
kaçakçılık  suçu olarak  düzenlenmiş-
tir.    Dolayısıyla  sahte ve muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belge  düzenleyen
mükelleflere  ziyaa uğrattıkları  vergi
tutarının  3 katı  VZC kesilir.  Bu  fiil-
lere iştirak edenlere ise 1 katı kadar
vergi ziyaı cezası kesilir.  
Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıl-
tıcı  belge  düzenleme fiillerine iştirak
edenler adına,  sahte ve muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı  belge düzenleyen
mükellef  tarafından  ziyaa uğratılan
ve adlarına tarh edilmesi  gereken
vergi tutarlarının  bir katı  VZC kesilir.  
İştirak  suçu  kapsamında kesilen
vergi ziyaı cezası, vergi mükellefiye-
tine bağlı bir ceza değildir.   İdari para
cezasıdır.    VUK 360. maddeye göre
vergi cezaları  olayların  ilgili  bulun-
duğu  vergi açısından  mükellefin
bağlı olduğu  vergi dairesi  tarafından
kesilir.   Bu nedenle, iştirak  suçu kap-
samında kesilecek olan  vergi ziyaı ce-
zası  iştirak eden  kişinin  bağlı olduğu
vergi dairesi  tarafından  değil, iştirak
ettiği kaçakçılık suçunu işleyen   mü-
kellefin bağlı olduğu  vergi dairesi  ta-
rafından  kesilir.  
Vergi uygulamasında  iştirak  suçunun
iki anlamı  vardır. Birincisi VUK’nun
360.  maddesinde belirtilen  hürriyeti
bağlayıcı  ceza, ikincisi ise adli suça
ait (kaçakçılık  suçu) ile ceza ile ceza-
landırılması  bağlamında vergi ziyaı
cezasıdır. İştirak  fiili  dolayısıyla 360.
maddede belirtilmemesine  rağmen bu
fiili işleyenler hakkında vergi ziyaı ce-
zası  kesileceğinden; iştirak halinde
344. madde gereğince hesaplanan
vergi ziyaı cezasının  bir katı olarak
hesaplanan  vergi ziyaı cezasının  sü-
resi içerisinde ödenmemesi  halinde
gecikme zammı  uygulanacağı  tabidir. 

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

Balkanlar’da küresel rekabet
ve Rusya’nın mevzi kaybı

Rusya’nın Balkanlar’da izlediği stratejilerden biri de bu
milliyetçi grupların korkularını diri tutmak. Aslında bütün

Avrupa, Rusya’dan gelen doğalgaza bağımlı durumda

1

DEVAM EDECEK...
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23 Nisan 2019
Salı 7Yerel Yönetimler

Nisan   ayının  ilk
haftası Üsküp’te edebiyat severleri bir
araya getiren ve  hatıralarda  kalacak bir buluş-

ma  gerçekleşti.  Üsküp   MATÜSİTEB – Makedonya
Türk  Sivil  Toplum  Teşkilatları Birliği’nin  genel
Merkezinde,   Makedonya Türk  Edebiyatının  değerli
yazar – şair, gazeteci  AVNİ  ENGÜLLÜ ile  “
Edebiyat  Buluşması”nı düzenledi.  Buluşmaya,
Makedonya  Türk   yazar ve şairleri yanısıra  Kosova
Türk Şair, yazarları ve  Edebiyat  sevdalıları  katıldı-
lar… Avni  ENGÜLLÜ  ile düzenlenen  böylesi  değer-
li bir buluşmaya  katılamadığımdan dolayı üzüldüm.
Keşke ben de oralarda olsaydım , düşündüm.
Avni  ENGÜLLÜ  memleketimin  Türk yazarları ara-
sında , yazıları, gazeteciliği ve de şiirleriyle önde gelen-
lerden  olduğundan dolayı  böylesi değerli bir –
Buluşmayı  kaçırmamak gerekiyordu. Ancak  bir süre-
dir  Ankara’da  ikamet  ettiğimden  dolayı  katılmak da
elde değildi… Derken,  hatıralarda
kalacak  değerli  BULUŞMAYI  düzenleyenleri
yürekten  kutlarım. Umarım bu tür faaliyetler  ileride de
sürdürülecektir…
Düzenlenen “Buluşma”da değerli yazar, edebiyatçı
Avni Engüllü’nün  yazdıkları konuşulmuş, şiirleri de
katılanlara tanıtılmıştır. Ben ise yazımda
AVNİ  ENGÜLLÜ’yü   değişik  bir  açıdan anlatmaya
çalışacağım…
Yazımın başlığı  “KUZENİM  AVNİ  ENGÜLLÜ”,
evet  sevgili  – TİME BALKAN – okurları  biz AVNİ
ile kuzenleriz.  Babalarımız birinci kuşak bizler de ikin-
ci kuşak kuzenleriz. Daha doğrusu, Dedem
Nebi   Efendi  ve  AVNi’nin
Babaannesi   kıymetli   Hanımefendi   Şerka Halam
kardeşler. Bundandır ki   çocukluğumuz  birlikte  geç-
miştir… Avni,  Suat,  Sabit  kardeşler   ve   Bendeniz
Saadet, Semiha  ve  Firdaus  kardeşler  çocukluğumuzu
birlikte geçirdik derken şunu belirtmeliyim ki, en  başta
b babaannem  Münüre Hanım
ve   Halam  Şerka  Hanım – gelin –  görümce  arasında-
ki  birbirine sımsıkı sarılmalarından dolayı olacak ki,
Babam  Şerafettin  ve   Cemal  amcamlar da  gençlikle-
rini beraber geçirdiklerinde  örnek  akrabalık bağları-
nı   devam  ettirmeyi  başarmışlardır. Böylesi  sımsıca-
cık bağların  uzun sürmesine  annem Todorka  Hanım
ve de  Avni’nin  annesi  Esma  Hanım’ın da aralarından
su sızmadığından  olacak ki bizlerin de çocukluğumu-
zun  unutulmayacak anlarını yaşatmıştır bizlere…
Avni ENGÜLLÜ  nasıl bir çocuktu. Aslında  çocuklu-
ğundan  hiçbir şeyi geride bırakmamış, sakin, anlayışlı,
çalışkanlığı tüm yaşamı boyunca  devam  etmiştir…
Sakin bir çocukluğunu  geçiren Kuzenim Avni yaşa-
mı  boyunca da sürdürmüştür. Bu yüzdendir ki, edebi-
yatında  da  sakinliği, içtenliği ön plana çıkmaktadır…

ORHAN VELİ

Babalarımızın gençlik döneminden  kaynaklanan  bera-
berlikleri  yazımda  belirttiğim gibi bize de ulaşmış,
bizim de çocukluğumuzun ortak geçmesini  sağlamıştır.
Avni   ve  kardeşleri  her hafta bize gelirdi.
Oturduğumuzun evin üst katında otururduk hep.  Ne
yapardık sorarsanız, Avni ve Suat sürekli  şiir, yazıdan
bahseder,   dönemin  değerli   Türk yazarları
Şükrü   Ramo, Necati  Zekeriya, Fahri  Kaya’dan şiirler
okurlardı.  Hatta  Yahya  Kemal  Beyatlı’nın   ve
Türkiye’nin  çağdaş  şairi Orhan Veli –Kanık’tan da
şiirleri  hevesle okurlardı…  Derken, Suat  lise öğrenci-
siyken Üsküp’te “ORHAN VELİ –  KANIK”  edebiyat
grubunu da kurmuştu ki sözünü ettiğim bu grupta
değerli genç kuşak yazarlarımız toplanmıştı…   Böyle
geçen  buluşmalarımızda ben  ise  tiyatro sanatını bilmiş
gibi anlatırdım. Tabi ki, beraberliklerimiz  esnasında
annemin    börek, çörekleri de geride kalmazdı. Çocuk
yaşamımızın  harika  buluşmalarımızı yaşıyorduk.
Hepimiz kendimize göre marifetlerimizi anlatmaya
çaba harcardık.  Avni ve kardeşler  inanın ki  biz kar-
deşlere  göre her  zaman  anlatacaklarını sakin sakin
anlatırlardı. Beş taş oynamayı  da çok severdik. Bu
oyunda da kız kardeşim Semiha hep başarılıydı. Ben ise
her zaman bu tür oyunlarda gerilerde kalırdım. Avni
ve Suat  edebiyat   sevdalarını  daha  çocuk yaşta bize
okudukları  hikaye masalları anlatmakla  öne çıkarırlar-
dı. İnanın ki böylesi   çocuk   buluşmalarımız  sakin  ve
keyifli  geçerdi… Bizlerde  Avni’lerin evine haftada bir
giderdik…  Evleri  “Vuk Karaciç” ilkokulunun  arka
mahallesindeydi, anlayacağınız   “Yahya Paşa  Camisi”
yakınlarındaydı.  Buradaki buluşmalarımız ise   hatırala-
rımızdan hiç çıkmayan anları yaşardık.   Neden mi?
Avni’nin  Babaannesi,  Şerka  Halam’ın  harika gül
bahçesi vardı. Böylesi gül bahçesi   Üsküp’ te tek oldu-
ğunu söylesem yeridir. Gül Bahçesi derken öyle
böyle  bir bahçeden söz etmiyorum. Bizim çocukluğu-
muzda yüreğimizi ferahlatan bu gül bahçesinin güzelli-
ğini ömrüm buyunca   unutmayacağım  diyorum,
çünkü  bu bahçenin  fotoğrafı  hala  gözlerimin önünde
canlı bir bahçe olarak hep var ve var olacaktır.
Rengarenk   güllerin  arasında bir de siyah güller vardı
ki bu tür gülün  yetiştirilmesi  sadece   çok Kıymetli
Şerka  Halam’a  mahsustu.  Bu yüzden de  Üsküp’te
başka bir bahçede böyle bir gülün  olduğuna   inanmı-
yorum.  Esma Yengemin de  bizler için  her gidişimizde
hazırladığı  çöreklerimizi    ıhlamur  çayımızla yudum-
larken, böyle   bir  bahçenin etrafında  geçen  zamanı-
mızı şimdi bile hayal ediyorum. Gerçekten  de   aramız-
daki   böylesi  karşılaşmalar  bizlere çocukluğumuzda
yaşadığımız  anlarımızın hep  hatıralarımızda kalmasını
sağlamıştır… İşte böyle bir bahçenin  etrafında geçen
çocukluğumuz ve tabiki bu güzelim bahçeli evde doğan
ve büyüyen Avni  ve Suat ‘ın   şairliğini daha çocuklu-
ğundan yüreğine kazımıştır. Bundandır ki  Avni,
Suat  soyadını  da   ENGÜLLÜ  olarak benimsiyor-
lar…Bundan   hareketle   MATUSİTEB’in  düzenlediği
değerli   Buluşmaya  katılamadığımdan üzüldüm…
Çünkü bizim  çocukluğumuzda  Avni, Suat, Sabit
Kardeşlerle   böylesi harika bir bahçede
geçirdiğimiz   anlarımız tabii ki yaşantımıza da önemli
damgasını vurmuş olacak ki, hepimizin yaşantımız
biraz edebiyat, biraz sanat, biraz müzikle  ilgili olmuş-
tur. Çocukluğumuzdaki  buluşmalarımız  bu güzelim
aile havasında  sürdü, ta ki Üsküp depremine kadar.
Depremden önce bu dünyadan göç edenler oldu ki
büyüklerimizin yokluğu bizleri derinden üzdüyse de
buluşmalarımız dediğim gibi Üsküp depremine  kadar
neşeli, eğlenceli, bu  güzelim bahçe etrafında yudumla-
dığımız  Ihlamur  çay ve  Esma  Yengemiz  ile
Annemin  marifetli  ellerinin yaptıkları poğaçalarla
geçti. Bu güzelim güller bahçesinde aldığımız keyif
özeldi, bizim evimiz de de bahçe vardı ancak  çiçekler
hiç denecek  kadar  yoktu. Herkese   böylesi  marifet
nasip olmuyormuş. Sevgili  Şerka  Halamın bu gül
yetiştirme marifetini  daha sonraları  Esma Yengem
devam ettirdi. Ancak deprem felaketi  insan acılarını
yaşattığı kadar  güzel bahçelerin de üzüntüsünü yaşat-
tı…Depremden sonra ( önceleri bir yazımda da belirt-
miştim)  yıkılan evler yerine binalar yapıldıysa da eski
yaşantımızın tadını bir türlü alamadık.  Ben bu yaşıma
geldim, çok bahçeler gördüm ancak Şerka Halamın
bahçesi kadar güzeline rastlamadım. Böylesi  güzelli-
ğiyle nadir  bir bahçede doğan, büyüyen Avni ve  kar-
deşlerini   bir  düşünün… Çocukluk  yaşantımızda   en
çok   etkilendiklerimiz  bütün hayatımızda peşimizi
bırakmaz. Bu yüzden olacak ki  tıbbi  bilim adamları
“çocuklarınıza edebildiğiniz  kadar  güzel ortam yaratın
ve çocuklarınızı  güzel  ortamlarda yetiştirin” önerilerini
yaşantımız  boyunca  örneklerini  görüyoruz…

Saadet NEBİ

KUZENİM 
AVNİ 

ENGÜLLÜ Cenaze evlerine 
Boşnak Böreği
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Karşıyaka Belediyesi tarafından, İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen
‘27. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği’,
muhteşem bir şölenle başladı. Açılış korte-
jine, 7 ülkeden 129 konuk çocuk ile birlik-
te her yaştan binlerce Karşıyakalı katıldı. 

KARNAVAL GİBİ KORTEJ 

Uluslararası 23 Nisan Karşıyaka Çocuk
Şenliği, 27’nci kez dünya çocuklarını
Karşıyaka’da buluşturdu. Azerbaycan,
Bulgaristan, KKTC, Kosova, Makedonya
ve Moldova’dan yabancı çocuklar ile
Ankara’dan Kuzeyin Uşakları Halk
Dansları Topluluğu’nun konuk olduğu
şenlik, karnaval havasındaki kortejle baş-
ladı. Belediye Bandosu şarkı ve marşlarla
korteje eşlik etti. Çevre apartmanlarda
oturan vatandaşlar ve esnaf da alkışlarla
bayram sevincini paylaştı. Çarşı içinde
sergilenen yöresel oyunlar ilgiyle takip
edilirken, açılış töreni ise yine büyük coş-
kuyla, Atatürk, Annesi ve Hakları Anıtı
önünde gerçekleştirildi. Şenlik kapsamın-
da konuk çocuklar 22 Nisan Pazartesi
günü  Karşıyaka Çarşı ve Bostanlı Balıkçı
Parkı’ndaki gösterilerin ardından, saat
19.30’da Ahmet Piriştina Kültür
Merkezi’nde ‘Balkan Gecesi’ düzenlene-
cek. 23 Nisan’da ise çocukların
Kaymakam, Belediye Başkanı ile İlçe Milli
Eğitim Müdürü’ne yapacağı makam ziya-
retleri ve okullardaki törenler ile başlaya-
cak final etkinlikleri, öğle saatlerinde
Mavibahçe’deki şölen ile son bulacak.
Gösterilerde Karşıyaka Belediyesi Halk
Dansları Topluluğu ve Smyrna Koreografi
Topluluğu da görev alacak. Misafir çocuk-
lar 24 Nisan’da Karşıyaka’dan ayrılacak. 

Balkan çocukları
Karşıyaka’da buluştu 

BURSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş, bu yıl
4'üncüsü düzenlenecek Bursa

Geleneksel El Sanatları Festivali'ne
48 kentin yanı sıra 6 ülkeden toplam
124 sanatçının katılacağını söyle-
di.  Büyükşehir Belediyesinin yanı
sıra Kültür ve Turizm Bakanlığının
desteklediği, Bursa Kent Konseyi
tarafından organize edilen festival,
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi'nde 24 Nisan'da kapılarını
açacak. Kent Konseyi Cam Salon'da
düzenlenen festivalle ilgili basın
toplantısında konuşan Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İpek
Yolu'nun son durağı olan, UNESCO
Dünya Mirası Listesi'nde yer alan,
tarihi çarşı ve hanlarıyla bir sanat-
karlar şehri olan Bursa'nın kültürü-
ne sahip çıktıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi olarak

Bursa'nın kültürel zenginliğinin ön
plana çıkması noktasında pek çok
çalışma gerçekleştirdiklerini vurgu-
layan Aktaş, "Bu yıl dördüncüsünü
hizmete açacağımız Geleneksel El
Sanatları Festivali, önem verdiğimiz
projelerden biri. Organizasyonda
kültürümüzün eşsiz örneklerini teş-
kil eden ancak günümüz şartlarına
bağlı olarak her geçen gün kaybol-
maya yüz tutan sanatlarımızı yaşat-
ma ve geleceğe taşıma hedefiyle
yola çıktık. Festivale 6 yabancı ülke-
den, yurt içinden de 48 şehirden 124
sanatçı katılacak." diye konuştu.
Festival için fuar alanında 80 stant
kurulacağını bildiren Aktaş,
"Festival kapsamında Karagöz
kukla oyunları, kılıç kalkan gösteri-
leri ve söyleşiler de olacak. 88 farklı
sanat dalında 2 binin üzerinde eser
sanatseverlerle buluşacak. Festivale,
Kültür ve Turizm Bakanlığı da des-
tek veriyor. Bakanlık listesine kayıtlı

40 sanatçının festivalimizde yer
alması sağlandı." ifadelerini kullan-
dı.   Kaybolmaya yüz tutan el sanat-
larının yaşatılması hedeflenen festi-
vale; Köstence, Bükreş (Romanya),
Şumnu, Filibe (Bulgaristan), Prizren
(Kosova), İşkodra (Arnavutluk),
Gümülcine (Batı Trakya) ve Şeki'den
(Azerbaycan) gelecek ustalar ayrı
bir renk katacak. Anadolu
Ajansı’nın haberine göre: Merinos
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
Fuar Alanı'nda, ahşap oyuncak
yapımı, bakır tel işleme, baston
yapımı, boynuz işçiliği, demircilik,
geleneksel Karadeniz çorabı, gele-
neksel Türk okçuluğu, kat-ı sanatı,
kırkyama, tel kırma, tezhip, yemeni-
cilik ve yorgan yapımı gibi sanat
dallarında binlerce eser
sergilenecek, usta sanatçılar gün
boyu canlı performans düzenleye-
cek. Festival 28 Nisan'a kadar
devam edecek.

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bornova Belediye Başkanı Dr.
Mustafa İduğ; ‘Ziyaretime geldi-
ğiniz için çok teşekkür ediyo-

rum. Ben sivil toplum örgütlerinde
yetiştim. 14 yıl Ege Otomotiv
Derneği’nde Yönetim Kurulu
Başkanlığı yaptım. Sivil toplum
örgütlerinde ki fedakarlığı iyi bilirim.
Toplum derneklerden hep bir şeyler

bekler bunu karşılayacak en güzel
şeyde birlikte olmaktan geçer.
Sizlerde bu birlikteliği görüyorum.
Güçlü bir derneksiniz bu gücünüzü
kaybetmediğiniz sürece başarılı ola-
caksınız. Derneğinizin düzenlediği
geceye de gelmiştim. Sizlerle güzel
işleri hayata geçireceğiz. Ben
STK’ların sorunlarını biliyorum.
Belediye cenaze evlerine pide gönde-
riyordu bunu iptal ettik, yerine ‘100
kadın projesi’ kapsamında ‘Boşnak

Böreği’ üretilecek ve üretilen ‘Boşnak
Börekleri’ ilçemizde ki cenaze evleri-
ne gönderilecek. ‘100 kadın projesi’
kapsamında birçok işi hayata geçire-
ceğiz. Projemizin genel adı ‘Olandan
olmayana vermek.’ dedi    

GÜZEL İŞLERE
İMZA ATACAĞIZ

İzmir Bosna Sancak Kültür ve
Yardımlaşma Dernek Başkanı
Abdullah Gül; ‘Balkan kenti olan
Bornova da yaşayan Boşnaklar olarak
sizlere başarılar diliyoruz.
Yönetimimiz ve Kadın Kollarımız ola-
rak sizlere başarı dileklerimizi sunu-
yoruz. Sizlere Boşnak toplumunu
anlatmamıza gerek yok diye düşünü-
yoruz çünkü Boşnak camiasına ve
kültürüne uzak biri değilsiniz. Eminiz
ki sizlerle beraber çok güzel işlere
imza atacağız. Balkan coğrafyasına
sizlerin desteği ile güzel hizmetler
götüreceğimizi biliyoruz. Bornova
Belediyesi olarak geçmiş dönemlerde

Balkan coğrafyasına destekleriniz
olmuştu, Sizlerle dolu dolu beş yıl
geçireceğimizi biliyoruz. Bu dönemde
sizinle çok güzel projelere ve işlere
imza atacağız’ dedi. 

H.MERKEZİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Alaçatı-Çeşme Arnavut Kültür
Derneği Başkanı İbrahim Topal,
Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem
Oran'ı makamında ziyaret etti. 31
Mart yerel seçimlerinde Çeşme
Belediye Başkanı seçilen ve mazbata-
sını almasının ardından makamına
oturan Başkan Oran'a tebrik ziyaretle-
ri yoğun olarak devam ediyor. Alaçatı-
Çeşme Arnavut Kültürü Derneği
Başkanı İbrahim Topal, Belediye

Başkanı Oran'ı, Başkan seçilmesinden
dolayı kutlayarak, Arnavutlar'ın milli
başlığı "Plis" ve dernek flamasını
hediye etti. Dernek Başkanı Topal,
"Dünyada büyük marka olması gere-
ken Çeşmemiz'e ve Alaçatımız'a
büyük hizmetleriniz olacağına inanı-
yoruz. Dernek olarak da, Çeşmemiz'i,
hepsi Arnavutluk bölgesi olan,
Arnavutluk, Kosova, Karadağ ve
Makedonya'daki birer belediye ile
kardeş belediye yapmaya hazırız.
Uygun görürseniz, bu konuda çalış-
maya başlayabiliriz. Bu dört ülke ile

dostluk ilişkileri de gelişmiş olur.
Bizim dernek olarak, Arnavutluk
dünyası ile kültürel ve ekonomik
anlamda ilişkilerimiz var.
Belediyemizle de Arnavutluk dünyası
arasında ilişkilerin gelişmesi için eli-
mizden geleni yapmaya hazırız" diye
konuştu. Çeşme Belediye Başkanı
Oran da, kardeş belediye konusu için
Meclis kararı gerektiğini belirterek,
"Meclisimiz'e götürürüz. Meclisimiz
de uygun görürse gereğini yaparız"
dedi. Başkan Oran, ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti de ifade etti. 

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Abdullah Gül ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u makamında ziyaret etti

Balkanlar Bursa Geleneksel El
Sanatları Festivali'ne geliyor

Arnavutlar'dan Başkan Oran'a nezaket ziyareti

Çeşme Belediye Başkanı Oran, ziyaretin
ardından dernek yöneticileri ile, Arnavutluk
bayrağındaki çift başlı kartalı simgeleyen el
işaretini yaparak, toplu fotoğraf çektirdi. 
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Yurdagül ATUN

KIBRIS TÜRKÜ 
TARİHE 

GEÇECEK

Hükümet de oldular ama çoğu
zaman muhalefette kaldılar.
Hükumet olmayı çok sevdikleri

söylenemezdi zira en sevdikleri iş eleş-
tirmekti. İcraat yapmak zor, eleştirmek
kolaydı. Bırakın projeler üretmeyi, ön-
lerine sunulan hazır anlaşmaları bile
imzalamayı beceremediler. İçlerinden
biri “bunu imzalamamız şart” dedi, afo-
roz ettiler. Ekonomik akıl ne demek,
dünya ölçeği ne demek anlatmak istedi,
rahmetli babasını hatırlattılar. Hükü-
metten gidişleri pek gönüllü oldu. Hele
bundan öncekinde kendileri istedi se-
çimi, “kasada para yoktu, olaydı bıra-
kırmızdık (bırakırmıydık)” diyerek…
Son hükumet ettikleri dönem ise ustalık
dönemleri oldu! Devleti tıkadılar, maaş-
ları ödenmeyecek hale getirdiler, Türki-
ye’yle ilişkileri berbat ettiler.  Yani
başarısız olmak için gereken bütün
adımları attılar. Şartların gereğini yap-
mak yerine, çocukça kaprislere tutundu-
lar, ideolojik saplantılardan medet
umdular. Yapamadılar, beceremediler,
anlayamadılar, olmadı, gittiler.

SU PROJESİ

KKTC’ye su götürülmesi projesinin ta-
mamlanmasının ardından gösterdiği ba-
siretsizlikle akıllara kazınan parti, esas
icraatlarına muhalefete gelince başladı.
UBP-DP Hükümetince çıkarılan muha-
ceret ve seyrüsefer affının kendi dö-
nemlerinde de çıkarıldığını unutup,
“acelesi neydi de yazda yaptılar. Mec-
lis’in açılmasını bekleselerdi” gerek-
çesi, daha doğrusu bahanesiyle
mahkemeye koşan parti, çıkan ara emri
kararlarından memnun kalmış olmalı ki,
bu kez vatandaşlıkları yargıya taşıdı.
Konuyla ilgili olarak yapılan açıkla-
maya göre, Yüksek İdare Mahkemesi,
CTP'nin açtığı iptal davası neticelenin-
ceye kadar, vatandaşlık alanların hakla-
rını kullanmasının durdurulması ile
ilgili ara emri başvurusunu görüşecek.
CTP’nin başkanı Mehmet Ali Talat,
UBP-DP hükümetinin keyfi kararlara
imza attığını savundu her zamanki gibi.
CTP, muhalefet etmenin farzı olan tüm
mühimmatı tek tek masaya koyarken,
halkın tepkisini çekeceğini biliyor bil-
mesine ama onun için önemlisi yandaş-
ların alkışı. Her çelişkinin bir alıcısı
olduğunu düşünen bu parti, UBP’nin ta-
rihe mal olacak elektrik imzasını unut-
turmak için vatandaşlıkları gündeme
getirdi bu sefer. Ne var ki vatandaşlık
meselesi o kadar da masum değil. Rum-
ların istedikleri haritayı çizmeleri için
nüfus konusunun, Rumların istediği
oranda kalması şart. Rum papazın ken-
dince yüzde 18 olarak açıkladığı raka-
mın üstüne çıkmak, Türklerin azınlık
konumundan çıkması demek olacak ki
Allah muhafaza! Tarihiyle sorunlu,
maneviyatla sorunlu bir nesil yaratan ve
bu nesli ideoloji terkibi altında tek tip-
leştirmeye çalışan zihniyet, “barış,
çözüm” kelimelerinin sihirli gücüyle
adayı birleşmeye ant içtiğini gizlemi-
yor. Türkiye’den gelen her hayırlı işe
surat asan, tanınmamışlığı izolasyonlara
bahane kılan ancak tanınmayı aklından
dahi geçirmeyen bu zihniyetin, Türki-
ye’nin garantörlüğünü tabu olmaktan
çıkarıp, uyduruk 82/18 oranını tabu ilan
etmesi, Rum’un değirmenine su taşı-
maktan öte anlamlar içeriyor. Zira,
1974’ten bu yana barışın hakim olduğu
adada, yeni “barış” dili icat edenlerin
“neden” kısmını atlayıp sonuç kısmına
gelmeleri “Rumi” tedrisatın ürünü. Ne
diyorduk; Adanın 1958’den itibaren bö-
lündüğünü, (Albay Peters Rumların
Türklere saldırmasından sonra haritayı
önüne açmış, Lefkoşa’da Baf kapısın-
dan başlayıp Mağusa kapısına kadar
giden Ermu Caddesi üzerine yeşil ka-
lemle çizgi çekerek, sınır ilan etmiş, yol
boyunca da dikenli tellerle Lefkoşa’yı
ikiye bölmüş, Yeşil kalemle çizildiği
için adı yeşil hat kalmıştı.) Kıbrıslı
Türklerin gettolara hapsedildiğini,
1963-74 yılları arasında eşi görülmemiş
katliamlara uğradığını, tüm haklardan
mahrum bırakıldığını, göçe zorlandığını
beyinlerden çıkarıp, “Ada, 1974 Barış
Harekatından sonra bölündü, Türkiye
işgal etti, Rumların hakkı gaspedildi”
yalanını yerleştirmeye çalışanların
neye, niye hizmet ettiklerini tarih elbet
birgün yazacak çünkü gerçeklerin, or-
taya çıkmak gibi bir kusuru var. Papa-
zın sözlerinin, “acil birleşme” hevesini
yok hükmüne geriletmesi gerekirken,
“aman ağzımızın tadı bozulmasın” ısra-
rıyla hareket eden bu millet, icat veya
ödülleriyle değil, devlet verip azınlık
olmasıyla tarihe geçecek. 

İsmet TOPALOĞLU

BULGARİSTAN’DA
DİNLER YASASI 
TARTIŞMALARI

VMRO lideri olan Krasimir Kara-
kaçanov tarafından hazırlanan
dinler yasası parlamentoda ola-

ğan üstü tartışmalara yol açtı. Özellikle
“birleşmiş vatanseverler” kanadından
yasa geçmesi için olayı ulusal güvenliğe
kadar indirgediler. Yasa kabul edil-
mezse ulusal güvenlik tehlikeye girece-
ğini söyleyerek parlamentodaki Bulgar
milletvekillerini milliyetçi duygularını
körüklemeye çalıştılar.
Yasa parlamentoya gelmezden önce
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov
Hıristiyanların Patriğini ve Başmüftüyü
kabul etmişti. Patrik kiliseye yurt dışın-
dan gelen yardımların yasaklanmasını
kabul etmediklerini belirtmişti aynı şe-
kilde baş müftü karşı çıkmıştı. Dinler
yasası komisyonda Angilikan kilisesi
temsilcisi de ret oyu kullanmıştı.
Bulgaristan Devleti Türkiye Cumhuri-
yeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu’nun Çorlu konuşmasında Ankara
baskısı Bulgaristan’da dinler yasasında
değişiklikleri kabul ettirmedi konuşma-
sını yaptı iddiasıyla “milliyetçileri”
ayağı kaldırdı. 
Oylamada GERB ile HÖH milletvekille-
rin oylarıyla dini kuruşlara yurt dışından
gelen yardımların yasaklanması istenen
kanun değişikliği kabul edilmedi.
Türkiye devleti Bulgaristan içişlerine
karışıyor gerekçe göstererek VMRO AP
milletvekili olan Angel Cambazki ön-
derliğinde yirmi, otuz kişiyle SKAT tel-
evizyon kanalı canlı yayın yaparak
Türkiye Büyükelçiliği önünde protesto
mitingi düzenledi. Konuşmalarında hep
olduğu gibi Türk düşmanlığı vardı. 
VMRO AP milletvekili olan Angel Can-
bazki tarafından azınlık olarak Bulgaris-
tan dışında yaşayan Bulgarlar için
azınlık statüsü verilmesi için her fırsatta
dile getirilmekte. En son Arnavutluk 50
bin Bulgar asıllı Arnavut vatandaşlarına
azınlık statüsü verilmişti. 
Aynı zat Angel Canbazki Bulgaristan’da
bir milyona yakın Türkleri azınlık ola-
rak görmemekte. Bulgaristan’da dini
ibadeti serbest olduğu etnik Türklerin
var olduğu kabul ediliyor. Türkleri azın-
lık olarak görmediklerinden dolayı azın-
lık statüsü verilmesine asla izin
verilmeyeceklerini yüksek sesle haykır-
maktalar. 
İşin aslı Bulgar devleti Baş müftülüğün
devlete biriken yaklaşık 9 milyon leva
borcu karşılığında taşınmaz mallarını
satarak borçları tahsil etmek istemesi
Ankara’nın da Sofya ile çözüm bulmak
için konuyla ilgili görüşme yapması. 
Baş müftülük tarafından vakıf malları
iadesi için açılan her dava ret edilmişti.
Baş müftülüğün kalan taşınmazların
devlet yaklaşık dokuz milyon leva karşı-
lığında el koymak istemesi protestolara
neden olmuştu. 
Bulgar Devleti’nin amacı Başmüftülüğü
gelirsiz bırakarak işlevini durdurarak ül-
kede yaşayan Müslümanları dinsizleştir-
mektir. Bulgar devleti kendi azınlıkların
haklarını korumak için yaptığı girişim-
leri Türkiye Cumhuriyeti ülkede yaşa-
yan Müslümanların haklarına sahip
çıkma girişimini iç işlerine karışmak
olarak değerlendirmesi Bulgar devleti-
nin ülkede yaşayan Müslümanları asi-
mile etmeye devam edeceğini
destekleyen bir anlayıştır. 

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunus Emre Enstitüsü
(YEE) Tiran, Türkçe Öğre-
tim Portalı’nı Arnavut-

luk’ta tanıttı. Başkent Tiran’daki
YEE binasında düzenlenen etkin-
liğe, YEE Tiran Müdürü Ömer
Osman Demirbaş, Türkçe kursu-
nun eğitimcileri, öğrenciler ile
diğer davetliler katıldı. Etkinlik

kapsamında Türkçe Öğretim
Portalı’nın tanıtımının yanı sıra
Türkçe kursuna katılanlara serti-
fikaları dağıtıldı. www.timebal-
kan.com’un haberine göre;
Türkçe Öğretim Portalı’nı tanı-
tan Eğitim Koordinatörü Oğuz-
han Sakoğlu, 2013 yılında
başlattıkları çalışmalar çerçeve-
sinde birçok benzer dil öğretim
portalını incelediklerini söyledi.

Portalın Şubat 2017’de açıldığını
anımsatan Sakoğlu, “230 binin
üzerinde kullanıcısı var. Bu kul-
lanıcılar dünyanın 195 farklı ül-
kesinden. Öğrenciler sistem
üzerinden birbirini arkadaş ola-
rak ekleyebiliyorlar, yorum yaza-
biliyorlar ve başarı puanlarından
dolayı bazı ödüller kazanabili-
yorlar. Şimdilik sistem ücretsiz
fakat ileriki günlerde canlı ders-
ler veya okutman desteğini plan-
lıyoruz.” diye konuştu. YEE
Tiran Müdürü Demirbaş da
Türkçe kursa katılanlara sertifi-
kalarını dağıtarak, etkinliğe katı-
lanları selamladı. Türkçe
kursundan bu dönem 24 kişi ya-
rarlandı. 2009 yılında açılan YEE
Tiran’da bugüne kadar bin 730
kişi Türkçe kursuna katıldı.
Mevcut dönemde ise kurslara 90
kişi devam ediyor.

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'da Make-
donya Radyo Televizyon Ku-
rumunun (MRT) Türkçe

televizyon programının 50. yıl dö-
nümü kutlandı.
Başkent Üsküp'te düzenlenen ve Ma-
kedonya Türk Gazeteciler Derneğinin
katkı sağladığı etkinliğe, Türkiye'nin
Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara,
Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül
Bayraktar, MRT Genel Müdürü Mar-
yan Tsvetkovski, Makedonya Televiz-
yonu Türkçe Program Müdürü Eran
Hasip, Makedonya Türk Gazeteciler
Derneği Başkanı Zehriyan Salih'in
yanı sıra siyasiler, milletvekilleri, aka-
demisyenler, Türk ve yerel kuruluş
temsilcileri, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ko-

nuklar ve gazeteciler katıldı. Büyük-
elçi Kara, konuşmasında, Kuzey Ma-
kedonya ve Türkiye arasında çok sıkı,
çok eskiye dayanan dostluk ve kar-
deşlik bağının bulunduğunu anımsa-
tarak, Türkiye'ye ve Türklere
gösterdiği yakın ilgi ve katkılardan
dolayı MRT Genel Müdürü Tsvets-
kovski'ye teşekkür etti. MRT'nin 1969
yılından bu yana Türkçe yayın yaptı-
ğına ve Türklere iş imkanları sağladı-
ğına işaret eden Kara, Türkiye'nin de
her konuda kendilerine yardımcı ola-
cağını teyit etmek istediklerini kay-
detti. Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumunun (TRT) Üsküp'te ofis kur-
duğunu hatırlatan Kara, MRT ile
TRT'nin burada ortak yayın yapabile-
ceğini anımsattı. Kara, "İki ülke ara-
sındaki bu güzel iletişim ve iş
birliğini, elimizden geldiği kadar ar-
tırmamız gerekiyor. Böylelikle iki ülke

arasındaki dostluk daha da pekişmiş,
daha da ileri seviyelere ulaşmış olur.
Buradaki hedefimiz güzel Türkçemizi
Makedonya'nın dört bir tarafına ulaş-
tırabilmektir." değerlendirmesinde
bulundu. MRT Genel Müdürü Tsvet-
kovski de Türkçe programın yayını-
nın 50. yıl dönümünün, MRT
tarihinde çok önemli bir gün oldu-
ğunu dile getirerek, Türk Büyükelçi-
liği ve TRT başta olmak kendilerine
yardım sunan herkese teşekkür etti.
Kuzey Makedonya'da 21 Nisan'da ya-
pılacak cumhurbaşkanı seçiminin ar-
dından yeni bir televizyon kanalının
kurulacağını, MRT'deki günlük
Türkçe yayın saatinin 2 buçuk saatten
en az 5-6 saate çıkarılacağını açıkla-
yan Tsvetkovski, "Bana göre, (Kuzey)
Makedonya'ya Türk toplumu ve Türk
devletinden daha yakın bir toplum ve
devlet yoktur." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'da 
Türkçe program 50 yaşında
Makedonya Radyo Televizyon Kurumu’nun (MRT) başlattığı

Türkçe televizyon programı yayınının 50. yıl dönümü kutlandı

BATROVCİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye tarafından Sırbistan'a
göçmen kaçakçılığıyla müca-
dele kapsamında iki adet kar-

bondioksit ölçüm cihazı hibe
edildi. Anadolu Ajansı’na göre: Sır-
bistan-Hırvatistan arasındaki Bat-
rovci Sınır Kapısı'nda yapılan
törene İçişleri Bakan Yardımcısı
Muhterem İnce, Sırbistan İçişleri
Bakanlığı Müsteşarı Dijana Hrkalo-
vic ile Türkiye'nin Belgrad Büyük-
elçisi Tanju Bilgiç de katıldı.
Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede
büyük kolaylık sağlayan
cihazın tanıtımının da yapıldığı tö-
rende konuşan İnce, karbondioksit
ölçüm cihazının hem Sırbistan hem
Türkiye hem de uluslararası ula-
şım açısından büyük önem arz etti-
ğini ifade etti. Cihazın küçük ama

yaptığı işin çok büyük olduğunu
vurgulayan İnce, iki ülke arasın-
daki ilişkilerin geliştirilmesi nokta-
sında sarf ettiği çaba için Büyükelçi
Bilgiç'e teşekkür etti. Müsteşar

Hrkalovic de yardımlarından do-
layı Türkiye'ye teşekkür ederek, bu
cihazların sınırda yaşanan zorluk-
ları büyük ölçüde azaltacağına
inandıklarını belirtti.

Türkiye'den Sırbistan'a göçmen 
kaçakçılığıyla mücadeleye destek

Arnavutluk’ta Türkçe Öğretim Portalı tanıtıldı
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Sözün neresinden başlasam bilemiyo-
rum. Son zamanlarda herkesin gözü
kulağı Ortadoğu’da özellikle Suriye
topraklarında bulunmaktadır. Fakat
Ortadoğu üzerine devlet politikası
kuran milletlerin stratejik konumunu
göz önüne bulundurduğumuzda Kıb-
rıs’ı es geçmeleri söz konusu bile ola-
maz.
Stratejik konumdan kastımız bugün
Akdeniz’de bulunan ve Ortadoğu’nun
karakolu konumunda olan Kıbrıs Hz.
Osman döneminde İslam nuruyla ta-
nışmış sonraki dönemlerde III. Haçlı
seferi sırasında İngiliz Kralı Arslan yü-
rekli Richard zamanında İngilizlerin
eline geçmiş, sonraki dönemlerde Ric-
hard burayı tapınak şovalyelerine sat-
mış fakat buralardaki halkı zapt
edemeyeceğini anlayan Şovalyeler Ric-
hard’a adayı tekrardan satmıştı. Son-
raki yıllarda ise bir Kıbrıs Krallığı
kurulmuş ve bu krallık varlığını üç
yüz yıl kadar sürmüş, 14.yüzyılda ada
Cenevizlilerin ve Memlûklerin eline
geçmiştir. Fakat 1571’de ise bu toprak-
lar Osmanlı Devleti’nin hegemonya-
sına katılmıştır.

YAKIN TARİH

Amacım burada Kıbrıs’ın tüm tarihini
anlatmak değil ki zaten böyle bir ama-
cım olsa satırlar yetmez ciltler dolusu
kitaplar yazmam gerekir. Fakat Kıb-
rıs’ın yakın tarihine baktığımız zaman
Kıbrıs üzerinde oynanan oyunlar Tür-
kiye Cumhuriyeti üzerinde oynanıyor
demektir. Bu yüzden dolayı bu ay ilk
defa yazacağım köşemde Kıbrıs mese-
lesi üzerine bir şeyler karalayıp siz de-
ğerli okurlarıma sunmak istedim.
19.yy sömürgeci bir politika izleyen İn-
giltere’nin gözü Kıbrıs’taydı. Çünkü
Kıbrıs yukarıda belirttiğimiz gibi stra-
tejik açıdan Akdeniz’in göbeğinde bu-
lunan Kıbrıs, İngiltere’nin sömürgesi
olan Hindistan’ı kontrol etmek açısın-
dan kilit noktada bulunmaktaydı. Bu
açıdan diplomatik zekasını kullanan
İngilizler Rusya’nın Ayestefanos An-
tlaşması’nda ki ağır şartları engel ol-
ması karşılığında Kıbrıs’ı istedi.
Rusya’nın İstanbul önlerine gelmesi
Kıbrıs konusunda bizi İngiltere’nin ku-
cağına atmış oldu. Bu olaydan sonra
Kıbrıs İngiltere’ye kiralanmıştı. Fakat
sözde kiralamaktı bu artık adada İngi-
liz hakimiyeti başlamıştı. I. Dünya Sa-
vaşını fırsat bilen İngilizler adayı işgal
ettiklerini resmen ilan ettiler.

İNGİLİZ HAKİMİYETİ

İngiltere’nin ilhak ettiği Kıbrıs, Lozan
Anlaşmasının 21. Maddesi gereğinde
kabul edilerek bölgeye antlaşmadan
iki yıl sonra Türk elçisi atanmıştı. Kısa-
cası 1571’de Osmanlı hakimiyetine
giren Kıbrıs 1923’de Türk hakimiyetin-
den resmen çıkarak İngiliz hakimiye-
tine geçmişti.
Tarihler 1930’lu yılları gösterdiğinde
Adada Rumlar İngilizlere karşı büyük
bir ayaklanma çıkarmışlardı. Amaçları
ENOSİS ideolojisi çerçevesinde Yuna-
nistan’a bağlanmaktı. Üstelik buna Yu-
nanlılarda destek vermekteydiler.
Kıbrıslı Rumlar EOKA adı altında bu
ideolojilerini gerçekleştirmek için böl-
gede birde silahlı örgüt kurmuşlardı.
1959’da İngiltere adadaki olayların al-
tından kalkamadı ve 1959’da Londra
ve Zürih Antlaşmasıyla birlikte adanın
bağımsızlığını vermişti. 1960’da Kıb-
rıs’ta nüfusun çoğunluğunu Rumların

ve Türklerin oluşturduğu ortak bir
Kıbrıs Cumhuriyeti devleti kurul-
muştu. İngilizlerde bölgede iki askeri
üs elde edip sürekli stratejik durumun-
dan bahsettiğimiz Kıbrıs’tan elini aya-
ğını çekmemişti. Ayrıca İngilizler II.
Dünya Savaşından sonra bağımsızlı-
ğını verdikleri sömürgeleri arasında
çözülmez bir problem bırakarak ileride
oranın sömürüsüne devam etmek
amacıyla bölgede ya etnik ya da mez-
hepsel problemler bırakmışlardır. Aynı
stratejiyi Kıbrıs’ta da uygulayarak
Rum ve Türkleri arasında çözülmez
bir problem bırakarak günümüzde
dahi çözemeyeceğimiz Kıbrıs sorunu
ortaya çıkarmışlardı. Rumlar bölgede
Türkleri her zaman bir azınlık olarak
görmüş kendilerini Türklerden üstün
görmüşler ki zaten kurulan ortak cum-
huriyet fazla uzun sürmemiş, anaya-
saya aykırı olarak Rumlar Türkleri
devletin tüm organlarından ber-taraf
etmişlerdi. Bölgede EOKA’da faaliyet-
lerini artırmış Türklere karşı bir etnik
temizlik faaliyetlerine başlatmışlardı.
Üstelik bu etnik temizlik Yunanistan
tarafından destekleniyor ve bölgeye
Yunan Devleti’nde görev yapan yedek
subaylar gönderilerek bu soykırım or-
ganize ediliyordu. Lafı fazla uzatma-
dan bölgeye Türkiye’nin müdahalesi
ile 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı ger-
çekleştirilerek Kıbrıslı Türklerin can
güvenliği sağlanmış bağımsız bir
KKTC Devleti kurulmuştur. Bu hare-
katla birlikte 21.yüzyılda Türkler son
kez toprak kazanmıştı.
Tarihsel perspektifte Kıbrıs’ta yaşanan
bu olayların ardından Kıbrıs sorun ha-
line gelmiş ve uzun yıllar çözülemez
bir kangren halinde kalmıştır. Fakat
2004 yılında Cumhur Başkanı M.Ali
Talat ve Rum Cumhur Başkanı Tassos
Papadapulos arasındaki müzakerele-
rin ardından adada yeni bir referan-
dum yapılmış, Annan Planları ortaya
atılmış fakat yinede çözüm bulunama-
mıştı. Yapılan referandumda Kıbrıs
adasının birleştirilerek yeni bir Kıbrıs
Cumhuriyeti kurulması planlamıştı.
Fakat tarihteki tecrübelere dayanarak
bu iki milletin bir arada yaşamasının
söz konusu olmayacağını zannımca
düşünmekteyim. Eğer bu gerçekleşe-
cekse Kıbrıslı Rumların ve Yunanlıla-
rın ENOSİS iddialarından
vazgeçmeleri gerekmektedir. Fakat
bunun mümkün olmadığını izlenen
politikalarla görmekteyiz. Kıbrıs’ı
AB’ye sokarak Türkiye’den uzaklaştı-
rıp tek lokma halinde yemeye çalışan
Rumlara karşı Kıbrıslı diplomatlar
uyanık durmaktadırlar. 2010 yılında
Kastamonu Üniversitesinden okudu-
ğum dönemde, üniversitemizi ziyaret
eden dönemin KKTC Dışişleri bakanı
Hüseyin Özgürgün bu oyunları bize
anlatarak sözlerine “Türkiye’nin olma-
dığı bir toplulukta bizim olmamız söz
konusu bile olamaz” diyerek sözlerini
tamamlamış ve tüm salon ayakta alkış-
lamıştı

TÜRKİYE KARŞITLIĞI

Fakat öte yandan Kıbrıs’ta Türkiye
karşıtlığı baş göstermeye başlamıştı.
Özellikle 2010 yılında meydanlara dö-
külen halk Türkiye’nin bölgeden aske-
rini çekmesini istemiştir. Fakat bu halk
yeni jenerasyon gençlerden oluşmakta-
dır. Bölgede ciddi bir şekilde asimilas-

yon çalışmaları olduğunu görmekte-
yiz. Biz her şeyden önce bunun önüne
geçmeliyiz aksi takdirde ileriki dönem-
lerde Kıbrıs’ta hakimiyetimiz söz ko-
nusu olmayacaktır. Eğer Kıbrıs
elimizden çıkarsa bölgede Rumların
etkinliği artacak ve kendimize yeni bir
cephe daha açmış olacağız ve ileride
belki de Eğe kıta sorunu adalar prob-
lemleri gibi yeni problemler ortaya çı-
kacaktır.
Bunun önüne geçmek içinde her şey-
den önce adada bir sosyolojik anketler
yapılmalıdır. Halkın Türkiye’den bek-
lentileri nelerdir ve Türkiye karşıtı ve
yanlısı ne kadar insan var bunları tes-
pit etmek ile işe başlamak gerekir. Her
şeyden önce bölgede faaliyet gösteren
misyoner dernekleri tespit edip bunla-
rın sağlıklı çalışmaları engellemek ge-
rekir. Bunun içinde istihbaratın sağlam
çalışmalar yapması gerekir. Bölgede
yabancı unsurunu asgariye düşürme-
miz gerekir. Bölgede kültürel ve dini
faaliyetler gösteren Türk Dernekleri

kurulmalı ve bunların faaliyetlerini ar-
tırmamız gerekmektedir. Eğitim siste-
mini baştan düzenleyip özellikle
kültür dersleri olan tarih gibi derslerin
müfredatını düzenleyip bölgede Türk-
lerin varlıklarını, Türklerin üzerinde
oynanan oyunları ve Türkleri bölge-
den atma çalışmalarını yeni yetişen ne-
sillere küçük yaşta entegre etmeliyiz
kısaca milli bilinci uyandırmalıyız. Bu
sistem ve politikayı Ermeniler çok
güzel bir şekilde bize karşı uygularken
bizde Avrupalılara Yunanlılara uygula-
yabiliriz. Başbakanımızın dediği din-
dar gençlik faaliyetimizi çeşitli yollarla
Kıbrıs’a da sıçratabiliriz. Ayrıca Kıb-
rıs’a yönelik akademik çalışmalarımızı
artırmalı çeşitli kongre, konferans,
sempozyumlarla bunları halka açık bir
şekilde anlatmalıyız. Akademik yayın-
larımızı yabancı dilde yaparak bunu
Dünya’ya da duyurmalıyız.
Bunların dışında medyayı sinemayı
güzel bir biçimde kullanabiliriz. Kıb-
rıslı Türklere uygulanan soykırımını
anlatan filmler diziler yapabiliriz. Kıb-
rıs kültürünü anlatan programlar ya-
pabiliriz. Bu konuda TRT’ye çok fazla
iş düşmektedir. Son yıllarda yaptığı
atılımlarla Ortadoğu’ya Balkanlara ve
Türk coğrafyasına açılan TRT bu iş için
tam bir biçilmiş kaftandır. Bu konuda
tecrübelere sahip olan TRT daha önce
“Mavi Kelebekler” adıyla Bosna Soykı-
rımını anlatan bir dizi yapmıştı. Fakat
Kıbrıs üzerine herhangi bir atılım içeri-
sine girmediğini görmekteyim. Ayrıca
Kıbrıs Savaşını anlatan sinema filmleri
de neredeyse yok denecek kadar azdır.
Hatırladığım kadarıyla Kıbrıs Barış
Harekatı sırasında Yeşilçam’da çekilen

“Küçük Mücahit” ve birkaç tane filmin
dışında hatırımda iz bırakan maalesef
başka bir yapıt bulunmamaktadır. İki
devletin kardeşliğini ortaya koyan mü-
zikler yapılmalıdır.
Bunun yanında Türkiye’nin de bölge-
sel olarak ekonomik yatırımlarını artır-

malı ve bölgede kendini daha fazla
hissettirmelidir. Son dönemde Kıb-
rıs’ın su sorununu ortadan kaldıran ve
asrın projeleri arasında sayabileceği-
miz “ Türkiye’den Kıbrıs’a su temin
projesi” Türkiye’nin Kıbrıs’a ne kadar
değer verdiğinin göstergesidir. Unut-
mayalım ki Kıbrıs Türkiyesiz, Türkiye
Kıbrıssız olmaz. Kıbrıs her zaman milli
davamız olmuş ve bundan sonrada
milli davamız olmaya devam edecek-
tir.

https://siyahcizgi.wordpress.c
om/2016/06/28/milli-davamiz-
kibris/’tan alınmıştır…

Milli davamız: KIBRIS
Stratejik açıdan Akdeniz’in göbeğinde bulunan Kıbrıs, İngiltere’nin sömürgesi olan Hindistan’ı kon-
trol etmek açısından kilit noktada bulunmaktaydı. Bu açıdan diplomatik zekasını kullanan İngilizler

Rusya’nın Ayestefanos Antlaşması’nda ki ağır şartları engel olması karşılığında Kıbrıs’ı istedi.



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 10

23 Nisan 2019
Salı 10Balkan Haberleri

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Enerji Piyasaları ve
Politikaları Enstitüsü
Başkanı (EPPEN) Volkan

Özdemir, Türkiye'nin bulun-
duğu coğrafyada gerçekleşe-
cek uluslararası enerji projele-
rinde anahtar bir pozisyona
sahip olduğunu belirterek,
"Türkiye, sağlaması oldukça
zor ve pahalı olan enerji
güvenliği için Rusya ile olduk-
ça mantıklı bir işbirliğine
gitti" dedi.
Özdemir, Bulgaristan'ın baş-
kenti Sofya'da
düzenlenen "Enerji Uzmanları
Toplantısı"nda değerlendirme-
lerde bulundu. Rus gazını
Türkiye'ye ve
buradan Avrupa'ya taşıyacak
TürkAkım projesiyle, özellikle
Ukrayna ve Rusya arasında
gelecekte ortaya çıkabilecek
transit risklerinin elimine edil-
diğini vurgulayan Özdemir, iki
ülke arasındaki transit kontra-
tının bu yıl sonunda biteceğini
ve nasıl devam edileceğinin
bilinmediğini anlattı.

Özdemir,  Türkiye'nin bulun-
duğu coğrafyada gerçekleşe-
cek uluslararası enerji projele-
rinde anahtar bir pozisyona
sahip olduğunu belirterek,
şöyle devam etti: "Türkiye'nin
bu coğrafyada gerçekleşecek
projelerdeki pozisyonu anahtar
niteliğindeydi ve öyle de ola-
cak. Türkiye, sağlaması olduk-
ça zor ve pahalı olan enerji
güvenliği için Rusya ile olduk-
ça mantıklı bir işbirliğine gitti.
Jeopolitik sebepler ve enerji
güvenliği için TürkAkım'ın
hayata geçmesi Türkiye için
oldukça önemli. Türkiye bu

projeyle, özellikle Ukrayna ve
Rusya arasında gelecekte orta-
ya çıkabilecek transit riskler-
den kurtuluyor. İki ülke ara-
sındaki transit kontrat bu yılın
sonunda bitiyor ve nasıl
devam edilecek bilmiyoruz.
TürkAkım 2 ile birlikte
Türkiye ve Rusya arasında
gerçek anlamda karşılıklı
bağımlılık tesis edilecek."
Bulgartransgaz uzmanı
Dimitar Shterev de Güney
Akım'ın 2014'te iptal edilme-
siyle Balkanlardaki projeler
açısından yeni bir dönem baş-
ladığının altını çizdi.

Türkiye Balkanlar’da
enerjide anahtar ülke 

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’ın Devlet Tarım Fonu,
üretim miktarına bağlı olmayan
tütün üretimine yönelik ulusal

geçici mali destek programı kapsamın-
da 41 116 tütün üreticisine 80 038 268
levalık destek ödemesi yaptı. Yapılan
destek ödemeleri, 2019 yılı Devlet
Bütçesi Kanunu’nda öngörülmektedir
ve Devlet Tarım Fonu Yönetim Kurulu
tarafından onaylandı. Üretim miktarına
bağlı olmayan tütün üretimine yönelik
ulusal geçici mali destek programı kap-
samında yapılan destek ödemeleri,
doğrudan gelir desteği ödeme planları-
nın uygulanmasına ilişkin usul ve esas-
lar hakkında 3 sayılı yönetmelik
hükümleri uyarınca yapılmaktadır.
www.timebalkan.com’a göre; 2007-2009
referans döneminde en az bir yıl tütün
üreten ve ürününü Tütün ve Tütün
Ürünleri Kanunu hükümleri doğrultu-
sunda satıp, ikramiye alan kişilerin bu
program kapsamında destek ödemesi
alma hakkı var.

Bulgaristan’dan 
tütün üreticilerine
destek ödemesi

SAMSUN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)
ile Arnavutluk- Türkiye Ticaret ve
Sanayi Odası (ATTSO) arasında

kardeş oda protokolü imzalandı. Bafra
TSO’dan yapılan açıklamaya göre, Bafra
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Göksel
Başar, Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve
Sanayi Odasında düzenlenen imza töre-
ninde, üyelerinin uluslararası piyasaları
tanımaları, güncel üretim ve pazarlama
çalışmalarına farklı bakış açısı kazanma-
ları ve ihracatı geliştirme konusunda
her yıl yurt dışı fuar ve iş gezisi organi-
zasyonları düzenlemeye çalıştıklarını
söyledi. Balkan coğrafyasına düzenle-
nen iş gezisi öncesi Arnavutluk-Türkiye
Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle

istişarelerde bulunduklarını belirten
Başar, Arnavutluk ve Türkiye arasında
ilişkilerin ticari anlamda ortak çalışma-
larla daha da güçlendirilmesi adına kar-
deş oda protokolü imzalandığını anlattı.
Başar, Protokol kapsamında iki ülke
arasında milli pazarların güncel duru-

mu ve gelişme perspektifleri, işletmele-
rin, kurum ve şirketlerin ithalat gereksi-
nimleri ve potansiyelleri, iş birliği ve
ortak teşebbüse dayalı projelerin hazır-
lanması, odalar tarafından organize edi-
len veya odaların yer aldığı çeşitli akti-
vitelere ilişkin bilgilerin paylaşımı

konusunda mutabık kalındığını kaydet-
ti. Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi
Odası Başkan Vekili Fethi Kaya da
Türkiye ile ticari ilişkileri güçlendirmek
amacıyla çalışmalarına devam ettikleri-
ni dile getirdi. www.timebalkan.com’a
göre: imzalanan kardeş oda protokolüy-
le iş görüşmeleri, sempozyum ve ortak
proje çalışmaları gibi birçok alanda bir-
likte çalışma fırsatı yakalayacaklarını
aktaran Kaya, odalar arası diyaloğun
artarak devam etmesi temennisinde
bulundu. Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi
Murat Ahmet Yörük de Türkiye ve
Arnavutluk arasında ortak geçmişe
dayanan ekonomik ve kültürel ilişkile-
rin geliştirilmesi açısından kardeş oda
protokolünün olumlu katkılarının ola-
cağını vurguladı.

Bafra TSO ile ATTSO 
KArdeş OdA oldu
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Arnavutluk- Türkiye Ticaret
ve Sanayi Odası (ATTSO) arasında kardeş oda protokolü imzalandı

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'da 2018 yılının başa-
rılı seyahat acenteleri, Türk
Hava Yolları (THY) tarafın-

dan ödüllendirildi. Başkent
Belgrad'daki bir otelde düzenle-
nen ödül törenine, Türkiye'nin
Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç,
THY Sırbistan Müdürü Mehmet
Alagöz ve

Halkbank Sırbistan Genel
Müdürü Kenan Bozkurt'un yanı
sıra acentelerin temsilcileri ve
diğer davetliler katıldı. Büyükelçi
Bilgiç, burada yaptığı konuşmada,
bir başarı hikayesi örneği olan
THY'nin, yolcu taşımaktan
ziyade Sırbistan, Türkiye ve diğer
ülkeler arasında köprü görevi üst-
lendiğini vurguladı. Alagöz
de elde edilen başarıyı beraber
kutlamaktan duyduğu mutluluğu

dile getirerek, 2018 yılının önemli
değişikliklerin yaşandığı yoğun
bir yıl olduğunu söyledi. Anadolu
Ajansı’nın haberine göre; ödül
töreninde, turizmin gelişmesi ve
bilet satışlarının artırılmasına
katkı sağlayan "Olympic Travel",
"Putnik Travel", "Filip Travel",
"Travelland", "Argus Tours",
"Manga Trip", "Jungle Travel",
"Big Blue" ve "Arisco" seyahat
acenteleri ödüle layık görüldü.

THY'den SırbiSTan'ın başarılı 
SeYaHaT acenTelerine ödül
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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...

         

VALANDOVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'nın gü-
neydoğusundaki Valandova
Belediyesi'ne bağlı Kalkova

Köyü'nde, Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV) İstanbul Şubesince yaptırı-
lan Kuran kursunun açılışı ve Kal-
kova Köyü Camisi'nin temel atma
töreni düzenlendi. İştip Bölge Müf-
tülüğü’ne bağlı Valandova’daki
Kalkova Köyü’nde düzenlenen tö-
rene, Türkiye'nin Üsküp Büyükel-
çisi Tülin Erkal Kara, İstanbul İl
Müftüsü Hasan Kamil
Yılmaz, Kuzey Makedonya İslam
Dini Birliği (Diyanet İşleri) İştip
Bölge Müftüsü Nasir Recepi, Va-
landova Belediye Başkanı Pero
Kostadinov'un yanı sıra ülkedeki
Türk kurum ve kuruluş temsilci-

leri, milletvekilleri, siyasiler ve
diğer davetliler katıldı. Anadolu
Ajansı’nın haberine göre: Türkiye
kurumlarının Kuzey Makedon-
ya'daki desteklerine değinen Kara,
"Hep birlikte mücadele
verirsek bizler
büyür, gelişir
ve dimdik
ayakta du-
ruruz.
Bütün
dünya
Türki-
ye'nin
önünde say-
gıyla eğiliyor. O
kadar güçlendi o
kadar gelişti ki eskiyle bu-
günü kıyasladığımız zaman bunu
giden yabancı diplomatlardan, hü-
kümet yetkililerinden dinlemek

mümkün olabiliyor." ifadesini kul-
landı. FETÖ terör örgütünün tehli-
kelerine de işaret eden
Kara, "Türkiye'de yaşanan hain ge-
cenin Makedonya'da yaşanmaması

için gayret gösteril-
mesi gerekiyor.

Bunu el birli-
ğiyle yapa-

cağız.
Biliyor-
sunuz
Milli Şa-
irlerimi-

zin, ünlü
şahsiyetleri-

mizin isimle-
rini kullanıyorlar.

Bu saatten itibaren ilk he-
defimiz bu isimleri o terör örgütlü
okullarından kotarabilmektir." diye
konuştu.

Türkiye'den Kuzey 
Makedonya'da Kur’an
kursu ve cami inşası
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Türkiye A Milli Erkek Hentbol
Takımı Başantrenörü İlker
Şentürk, 2020 Avrupa

Şampiyonası Elemeleri 3. Grup dördün-
cü maçında Yunanistan’ı 26-23 yendik-
leri maça ilişkin, “Bu takıma herkes
sahip çıksın. Bu takım, 2020 Avrupa
Şampiyonası’na gidecek.” dedi.
www.timebalkan.com’a göre; Şentürk,
maçın ardından yaptığı açıklamada, son
15 gündür çok sıkı hazırlandıklarını,
rakibi iyi analiz ettiklerini kaydetti.
Yunanistan’ın neler yapabileceğini iyi
bildiklerini ifade eden Şentürk, şöyle
konuştu: “Yaptığımız çalışmalar netice-
sinde maçları kazandık. Bugün burada
seyircinin takımımızı iyi desteklemesi
bizi strese soktu. Daha sonra toparlan-
dık. Bu takım genç ve iyi bir takım.
Yeni bir takım oluşturduk. Bu
Türkiye’nin takımı. Bu takıma herkes
sahip çıksın. Bu takım, 2020 Avrupa
Şampiyonası’na gidecek. Herkes bu
takıma inansın.”

Veteran badmintonculardan 
Balkanlar’dan 91 MADALYA

Arnavutluk’ta Reja dönemi

Türkiye hentbolda
Yunanistan’ı geçti 
sıra Makedonya’da

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk Milli Futbol
Takımı’nın yeni tek-
nik direktörü, “Edy”

lakaplı İtalyan Edoardo Reja
oldu. Arnavutluk Futbol
Federasyonu (FSHF) binasın-
da düzenlenen törende, 73
yaşındaki Reja ile 7 aylık söz-

leşme imzalandı. Basın top-
lantısında konuşan FSHF
Başkanı Armand Duka,
Reja’nın milli takıma ihtiyacı
olan başarıyı getireceğine
inandığını söyledi.
www.timebalkan.com’un
haberine göre; Milli takım
için daha iyi bir performans
ve daha pozitif sonuçlar arzu
ettiğini belirten Duka,

“EURO 2020’ye katılmak için
tüm gücümüzü ortaya koya-
cağız.” ifadelerini kullandı.
İtalyan teknik adam Reja ise
sözleşmesinin kasım ayına
kadar sürdüğünü hatırlata-
rak, “Alacağımız sonuçlara
göre tarafların şartları yeni-
den değerlendireceğini düşü-
nüyorum.” diye konuştu. 

www.turpex.com       www.ptt.gov.tr       444 1 788

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye, Veteran-
lar Balkan Badminton
Şampiyonası'nda 21'i

altın 91 madalya kazandı.
Türkiye Badminton
Federasyonu’ndan yapılan
açıklamaya göre, Antalya'nın
Kemer ilçesindeki Bahri
Tanrıkulu Spor Salonu'nda
düzenlenen şampiyonaya 8
ülkeden toplam 154 sporcu
katıldı. Veteran sporcular, orga-
nizasyonda +35, +40, +45, +50,
+55, +60, +65, +70 yaş kategori-
lerinde yarıştı. Türkiye Veteran
Milli Takımı 21 altın, 22 gümüş
ve 48 bronz olmak üzere 91
madalya elde etti. +50 yaş tek
erkekler kategorisinde müca-
dele eden Türkiye Badminton
Federasyonu Başkanı Murat
Özmekik, Balkan Şampiyonu
oldu.
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KİEV/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan Yarı Maraton
Şampiyonası'na katılan
milliler, 1 gümüş ile 2

bronz madalya elde ederken,
erkek ve kadın takımları da
birer kupa kazandı. Türkiye
Atletizm Federasyonu’ndan
(TAF) yapılan açıklamaya
göre, Ukrayna'nın başkenti
Kiev'de Nova Poshta Yarı
Maratonu kapsamında
düzenlenen şampiyonada,
erkeklerde Ersin Tekal 1 saat
5 dakika 22 saniyelik derece-

siyle gümüş madalya kaza-
nan isim oldu. Erkeklerde
ayrıca Aykut Taşdemir de 1
saat 5 dakika 45 saniyelik
zamanıyla üçüncü sırayı aldı.
Kadınlarda ise Sevilay
Eytemiş, 1 saat 13 dakika 30
saniyelik derecesiyle kürsü-
nün üçüncü basamağında yer
buldu. Anadolu Ajansı’ndan
alınan bilgilere göre: takımlar
sıralamasında Türkiye,
erkeklerde Balkan Yarı
Maraton Kupası'nı kazanır-
ken, kadınlarda ikinciliği
elde etti.


