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Karadağ'ın Budva şehrinde bu yıl dokuzuncusu düzenle-
nen "To Be Secure (2BS)" Forumu, Karadağ ve bölge

ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımıyla yapıldı
¥ Karadağ Atlantik
Konseyi tarafından düzenle-
nen forumun açılışına katılan
Karadağ Cumhurbaşkanı
Milo Djukanovic, burada
yaptığı konuşmada,
Batı Balkan ülkelerinin gele-
ceği ve Avrupa perspektifi
hakkında değerlendirmede
bulundu. Jeopolitik mimari-
de yeni bir aşamaya girildiği-
ni vurgulayan Djukanovic,
stratejik ortaklıkların önemi-
ne işaret ederek,
"Balkan ülkeleri büyük bir
dönüm noktasında.
Avrupa'nın değerlerini mi
savunacağız, yoksa bu bölge-
yi Avrupa karşıtı değerlere
sahip üçüncü kişilere mi bıra-
kacağız? Artık
Yugoslavya'nın dağılmasın-
dan bu yana süregelen
sorunları çözmemiz gereki-
yor" diye konuştu. Kuzey
Makedonya ile Yunanistan
arasındaki isim sorununun
çözülmesinden büyük mutlu-

luk duyduğunu ifade eden
Djukanovic, şimdi anlaşma
sırasının Sırbistan ile
Kosova'da olduğunu söyledi.
Bosna Hersek Savunma

Bakanı Marina Pendes ise
Batı Balkan ülkelerinin AB
üyesi ortaklara sahip olmala-
rı gerektiğini belirterek, "AB,
genişleme sürecini bir nevi

istikrar yatırımı olarak algıla-
malıdır. Bizler, istikrara katkı
sağlayabiliriz. AB'nin bize
yardımcı olması gerekiyor."
ifadesini kullandı. 5’te

AB'den Kuzey Makedonya 
ve Arnavutluk'a "yeşil ışık"
avrupa Birliği (AB)
Komisyonunun
Komşuluk Politikası
ve Genişleme
Müzakerelerinden
Sorumlu
Üyesi Johannes
Hahn, Kuzey
Makedonya ve
Arnavutluk ile katılım
müzakerelerinin
başlatılması öner-
isinde bulundu. 5’te

BalKanlar'a
dev otoyol projesi

¥ Bosna savaşının başla-
dığı 1992'de, ülkenin kuze-
yindeki Prijedor şehri ve
civarında kollarına bağla-
dıkları beyaz kurdele ya da
evlerine astıkları beyaz çar-
şaf ile tespit edilerek Sırp
askerler tarafından öldürü-
len siviller, "Beyaz Kurdele
Günü" kapsamında düzen-
lenen etkinliklerle anıldı.
Bosna Hersek genelinde
2012'den beri düzenlenen
Beyaz Kurdele Günü etkin-
likleri kapsamında,
Saraybosna'daki İnsanlığa
Karşı Suç ve Soykırım
Müzesi tarafından vatan-

daşlara beyaz kurdele dağı-
tıldı. Bosna Hersek İslam
Birliğinin (Diyanet İşleri)
İdari binasına, katliama
dikkat çekmek
amacıyla beyaz çarşaf asılır-
ken, sokağa çıkan vatan-
daşlar, katledilen kurbanlar
için kollarına beyaz kurdele
bağladı. İşgalci Sırpların
talimatlarını yerine getir-
mek zorunda kalan Sırp
olmayan siviller, bu yön-
temle tespit edildi. Tespit
edilenler, esir kamplarına
götürülerek katliamlara,
işkencelere ve tecavüzlere
maruz kaldı. 3’te

Sayfa 3’teRifat SAİT

İSTANBUL SEÇİMLERİ
ÜZERİNE MANİFESTO

(2)

Batı Balkan ülkeleri 
geleceğini  konuştu

¥ Kosova polisinin ülkedeki Sırp
nüfusun yoğun yaşadığı kuzey böl-
gesinde başlattığı
operasyon, Sırbistan ile Kosova ara-
sındaki gerilimi bir kez daha tırman-
dırdı. Organize suç işledikleri gerek-

çesiyle aralarında polis memurlarının
da bulunduğu çok sayıda Kosovalı
Sırp'ın gözaltına alınması ve Kuzey
Mitrovica'da silah sesleri duyulması
üzerine Sırbistan Milli Güvenlik
Konseyi olağanüstü toplandı. 

Gün Geçmiyor ki
sular ısınmasın!

4’te

"Beyaz Kurdele 
Günü’ unutulmadı

¥ Kosova’nın başkenti
Priştine ile Kuzey
Makedonya’nın başkenti
Üsküp’ü birbirine bağlayan
65 kilometrelik en yüksek
uluslararası standartları içe-
ren otoyol hizmete
açıldı. ABD - Türkiye ortaklı-
ğı “Bechtel - Enka” şirketi

tarafından inşa edilen yol,
vadinin içinden geçen 6
kilometre uzunluğunda
Balkanlar'da en uzun viya-
düğe sahip. Otoyolun açılı-
şı, Kosova, Kuzey
Makedonya ve Karadağ’ın
üst düzey yetkililerini bir
araya getirdi. 3’te
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İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Her geçen gün iletişim ağını genişleten Pttcell, Balkanlar-
daki müşterilerine de ayrıcalık sağlıyor. İnsan odaklı
hizmet anlayışıyla; yüksek kalitede mobil iletişim hiz-

metini hesaplı şekilde sunan Pttcell, yurt içi tarifelerinin yanı
sıra yurt dışı paketleri ile de müşterilerine alternatif seçenekler
hazırlıyor. Yurt içinde uygun paketler ile faturalı ve faturasız ta-
rife hizmeti sağlayan Pttcell, yurt dışında da müşterilerine da-
kika, GB ve SMS’i kapsayan günlük yurt dışı paketleri ile
ayrıcalıklı hizmet sunuyor.

AVANTAJLI TARİFELER

Pttcell müşterileri ‘Tarifen Yurtdışında’ paketi ile 86 ülkede Tür-
kiye'deki tarifelerinin internet, dakika ve mesajlarını kullanabili-
yor. Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya gibi
birçok Balkan ülkesinde Pttcell’in avantajlı hizmetlerinden ya-
rarlanılabiliyor. Müşteriler, vergiler dâhil günlük 35 TL’ye tarife-
lerindeki her yöne dakika, mesaj ve internetlerini yurt dışında
kullanmak için “TARIFEN YURTDISINDA” yazıp 5555’e gönde-
rerek servise kayıt olabiliyor. Ülkelere göre farklılık gösterebile-
cek söz konusu tarife, yurt dışında geçerli ülkelerde kullanım
yapıldığında otomatik devreye girerken, müşterilerin kullanım
yapılmayan günler için ayrıca ücret ödemesi gerekmiyor.

İzmirli Boşnaklar
iftarda buluştu

Türkiye Maarif Vakfı’ndan 
Arnavutluk'ta kariyer fuarı

Türkiye Maarif Vakfı
(TMV) Arnavutluk
Temsilciliği ile TMV'ye

bağlı New York Tirana Üni-
versitesi tarafından başkent
Tiran'da Kariyer Fuarı düzen-
lendi. Üniversite kampü-
sünde düzenlenen bir günlük
fuara akademisyenler, öğren-
ciler ve farklı şirketlerin tem-
silcileri katıldı. Fuarda
şirketler öğrencilere istihdam
fırsatları ile ilgili tekliflerini
sundu.
www.timebalkan.com’un ha-
berine göre: New York Tirana
Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Nertila Gjini, burada yap-
tığı konuşmada, fuar

kapsamında tanıtım yapacak
bazı şirketlerin temsilcilerinin
üniversitenin eski öğrencileri
olmasından dolayı duyduğu
gururu dile getirdi. 

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Bosna Sancak Der-
neği, Ramazan ayında gele-
neksel hale getirdiği bu

yılda Pınarbaşı Sadıkoğlu Top-
kapı Restoran’da bin 500 ki-
şiye iftar sofrası kurdu. İftar
davetine, Bornova Kayma-
kamı Fatih Genel, Belediye
Başkanı Mustafa İduğ, Bor-
nova Kızılay Başkanı Cemil
Korkut, Dünya Bosna Hersek
Göçmenler Birliği Başkanı
Hasan Şehoviç, Eski Milletve-
kili Muharrem Toprak, Tür-
kiye Bosna Hersek Dernekleri
Federasyon Başkanı Mustafa
Güneş, TÜFAD İzmir Şube
Başkanı Dr.Şaban Acarbay,
Bornova Mahalle Muhtarları,
STK ve Dernek Başkanları ile

Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Boşnaklar katıldı. İzmir Bosna
Sancak Dernek Başkanı Ab-
dullah Gül şunları söyledi;
“Dernek olarak geleneksel
hale getirdiğimiz iftar sofra-
sını bu ramazan sizlerle bir-
likte düzenledik. İzmir’de
yaşan Boşnak hemşerilerimizi,
akrabalarımızı iftar sofrasında
buluşturmak istedik. Birbirine
bağlı bir toplum olmamız ge-
rektiğini bildiğimiz için bu
sofrada birlik beraberliğimizin
pekişmesinin yanı sıra, akra-
baların ve hemşerilerimizin
hasret gidermelerini sağladığı-
mız için mutluyuz. Bu gecenin
gerçekleşmesinde destek
veren siz değerli üyelerimize
teşekkür ediyorum. Bir dahaki
Ramazan ayında da aynı gü-
zellikte bir gece de buluşmak
dileğiyle afiyet olsun.” 

Pttcell ile Balkanlar’da
konuşturan tarifeler
Türkiye’nin en köklü kurumlarından
biri olan PTT AŞ, posta, banka ve lo-
jistik hizmetlerine ilave olarak 2013
yılından itibaren Pttcell markası ile

mobil iletişim hizmeti veriyor
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PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da önemli altyapı
projelerinden birine daha
imza atıldı. Kosova’nın

başkenti Priştine ile Kuzey Ma-
kedonya’nın başkenti Üsküp’ü
birbirine bağlayan otoyol törenle
hizmete açıldı. 65 kilometrelik en
yüksek uluslararası standartları
içeren otoyol 3 buçuk yıl içinde
inşa edildi.  ABD - Türkiye or-
taklığı “Bechtel - Enka” şirketi
tarafından inşa edilen yol, vadi-
nin içinden geçen 6 kilometre
uzunluğunda Balkanlar'da en
uzun viyadüğe sahip. Otoyolun
açılışı, Kosova, Kuzey Make-
donya ve Karadağ’ın üst düzey
yetkililerini bir araya getirdi.
Otoyolun açılış törenine Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi,
meclis başkanı Kadri Veseli, Baş-
bakan Ramush Haradinaj,
Kuzey Makedonya Meclis Baş-
kanı Talat Xhaferi, Başbakan
Zoran Zaev, Karadağ Başbakanı
Duşan Markovıç, bakanlar, bü-
yükelçiler, Enka Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sinan Tara
ve diğer davetliler katıldı. Ko-
sova milli marşının okunmasıyla
başlayan törende konuşan Ko-
sova Altyapı Bakanı Pal Lekaj,
hizmete verdikleri otoyolun sa-
dece Kosova şehirleri birbiriyle
değil, Kosova ile Kuzey Make-
donya’yı ve başkentlerini birbi-
riyle bağladığını belirtti. 
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi ise otoyolun ülke için
büyük önem taşıdığını belirte-

rek, otoyolun, Kosova devletinin
muazzam bir projesini teşkil etti-
ğini, günün bölge içinde önemli
bir gün olduğuna işaret etti.
Thaçi ,“Özgür ve bağımsız Ko-
sova mutlaka gelişmelidir. Geliş-
miş bir Kosova’yı hayal ettiysek,
bu hayal gerçek olmaya başladı.
Kalkınma, çağdaş ve Avrupalı
yeni Kosova budur” ifadelerini
kullandı. 

VESELİ’DEN TEŞEKKÜR

Kosova Meclis Başkanı Kadri Ve-
seli, “Kosova’da her zaman cid-
diyet ve işbirliğinden yana olan
bir ortak bulabilirsiniz” diyerek,
Kosova’nın güçlü bir devlet ol-
duğunu kaydetti. Veseli, Ko-
sova’nın ekonomik kalkınma ve

yasa hakimiyetine ağırlık verece-
ğini de söyledi. 
Kosova Başbakanı Ramush Ha-
radinaj ise, bu modern eserin sa-
dece Kosova’ya değil, bölgeye
de farklı bir görünüm verdiğine
dikkat çekerek, otoyolun Koso-
va’yı Avrupa ile birleştirdiğini
söyledi. Birçok zorluklarla karşı-
laşmalarına rağmen otoyolun
yapımının durmadığını belirten
Haradinaj, yolu inşa eden Bech-
tel - Enka ortak şirketine teşek-
kürlerini iletti. 

ZAEV MEMNUN

Kuzey Makedonya Başbakanı
Zoran Zaev, otoyolun, bölge ül-
kelerini birbirine bağlayan mo-
dern bir yol olduğunu

kaydederek, Kuzey Make-
donya’nın, Üsküp’ten Kosova sı-
nırına kadar uzayan 120 milyon
euro tutarındaki otoyol ihalesini
açacaklarını vurguladı. Zaev,
otoyolun iki ülke ve bölge ülke-
leri arasında ticaret, eğitim, kül-
tür gibi alanların karşılıklı
gelişmesine katkı sağlayacağını
belirtti. 
Karadağ Başbakanı Duşan Mar-
koviç, otoyolun inşat malzeme-
sinden oluştuğunu ancak, bu
otoyolun, sorumlu bir hükümet,
sorumlu bir devletin vizyon pro-
jesi olduğunu kaydetti. Kendi
vatandaşlarına yeni imkanlar
sağlayan otoyolun, komşu ülke-
lerle de işbirliğinin daha da ge-
lişmesi imkanlarını sağladığını
vurguladı..

Kosova’nın başkenti Priştine ile Kuzey Makedonya’nın baş-
kenti Üsküp’ü birbirine bağlayan 65 kilometrelik en yüksek

uluslararası standartları içeren otoyol hizmete açıldı

DEDEAĞAÇ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının yaşa-
dığı üç ilden biri olan Dedeağaç’taki mezarlı-
ğına Türk İslam düşmanı ırkçılar saldırıda

bulundu.Dedeağaç’ta mezarlığa giden soydaşları-
mız, mezarların saldırıya uğradığını görünce polise
haber verdi. Dedeağaç’taki Türk mezarlarına, ülkede

bulunan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi
sempatizanları tarafından saldırıda bulunuldu. Bazı
mezarların taşlarını kıran saldırganlar, üzerlerine de
sprey boyayla partinin amblemini çizdi. Saldırganla-
rın mezarlığa, ‘Yunanistan, Yunanlılara ait’ yazılı bil-
diriler bıraktığı görüldü. www.timebalkan.com’a
göre; soydaşlarımızın şikayeti üzerine polisin, saldı-
rıyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Priştine ile Üsküp’ü 
Türk şirket bağladı Reis, geçen gün mevcut

milletvekillerine
külliyede verdiği

iftarda, “Hepinizin İstanbul’da
karşılığı olan bir grup vardır.
Davet beklemeyin, gidin
çalışın” dedi. Tamam,
eyvallah, çalışsınlar da ha
deyince olmuyor. Yanlış
anlaşılmasın ben kimsenin de
avukatı falan da değilim.
Vekiller elbette bu talimatı
alınca çalışacaklardır. Ama
işin can aşkı ile yapılması
önemli. Netice vermesi
gerekir. Yoksa “ laf olsun
torba dolsun” şeklinde olmaz.
Bu işin ciddiyetini kavradıysak
ve gerçekten samimi isek 3
tane çözülmesi gereken sorun
var.
1-Sakın unutmayın, Vekillerin
İstanbul’da muhatap olacakları
vatandaşlar, çok dolu ve
diriler. Vatandaşların cevap
aradıkları sorular var. Acaba
vekillerin, vatandaşların
sorularına tatmin edici
cevapları var mı? Bu konuda
bir araştırma ve çalışma
yapmak gerekir diye
düşünüyorum. Yanlış
anlamasınlar lütfen ama
vekillerin Enerjileri var mı?
Bazen hepimizin enerjisi
düşebiliyor, gayet normal.
Vekillerin bizzat kendileri
önce mutmain olmuşlar mı?
Bütün bunlar çok önemli.
Bilmiyorum o gece iftar
sonrası Reis vekillerle bire bir
görüştü mü? Onlarla istişare
yaptı mı? Sorularını alıp
cevapladı mı? 
2-İstanbul’da seçim
döneminde çalışma yapacak
olan yeni ve eski vekillerin
vatandaşlardan gelebilecek
soru ve taleplere cevap
verebilmesi için Ankara’daki
muhataplarla iletişim halinde
olmaları gerekir. İletişim
hatları açık olacak mı?
Çözümler için ne kadar yetkili
olacaklar? Özellikle eski
vekillerin İstanbul’da
çalışması isteniyorsa
kendilerine fahri de olsa
görevler verilmesi, onlara
aidiyet duyguları
kazandırılması gerekir.
“Saldım çayıra Mevla’m
kayıra”, şeklinde olmaz. Eski
ve yeni vekillerin kalben
kazanılması şarttır.
İstanbul’daki vatandaş kuru bir
eski vekili takmaz.
Görevlendirmek,
yetkilendirmek, iletişimi açık
tutmak gerekir. Bunların
dışındakiler laf olsun diye
giderlerse çok zarar verirler,
hiç gitmesinler. 
3- Bu vekillerle ahde vefa
ışığında samimiyetle bağlantı
kurmak çok önemlidir.

YAPILMASI
GEREKENLER

Doğru söyleyeni dokuz
köyden kovarlarmış. Bugüne
kadar bu atasözünü çok iyi
bilen ve iliklerine kadar
yaşayan bir kardeşiniz olarak
tekrar edeceğim. Doğru
bildiklerimi yazacağım. Varsın
birileri kızsın ve bizi
köylerden kovsun. Tabiri
caizse Köyden kovulursak
şehre (İstanbul’a) taşınırız.
Aşağıda yazdığım çözüm
maddelerini ister alın kullanın
ya da yaramaz deyip çöpe atın.
Siz bilirsiniz. Ben bir kez daha
yazacağım. Bana göre bunlar
yapılırsa İstanbul Evelallah
kazanılır.

İŞTE REÇETE

*Daha önce de defalarca
yazdım. Tekrar söylüyorum.
Çok acilen birleştirici tavırlar
ve söylemler kullanılmalı,
kimse kaybedilmemelidir.
Gerginliğe mahal vermeden,

ötekileştirmeden, hoşgörülü ve
sakince bir seçim çalışması
yapılmalıdır. 
*Adayımız Binali
Yıldırım’dır. Bunu
unutmamak gerekiyor. Onun
üzerine durulmalı, o çıkıp
konuşmalı, seçim stratejisi
tamamen onun üzerine
kurulmalıdır. Zaten Binali Bey
esprili, doğal, sakin ve halk
adamıdır. Müdahale edilmez
ve net söylüyorum teşkilat
tarafından açıkça ve limitsiz
desteklenirse bu işi göğüsler.
Binali Yıldırım, AK Parti’ye
artı puan kazandıracak bir
insandır. 
*Teşkilat içinde var olan
küskünlerle ve kalbi kırılmış
arkadaşlarımızla süratle
ilgilenilmeli, gönülleri laf
olsun diye değil samimiyetle
alınmalı. Bakın bu çok ama
çok önemli. KÜSKÜNLER
var. Bu yüzden ciddi miktarda
Oy kaybediyoruz. Bunu kabul
edip derhal gereken
yapılmalıdır. 
*Gençler ve kadınlarla
ilgilenip, gönülleri
kazanılmalı, onları ilgilendiren
projeler yapılmalı ve müjdeler
verilmeli
*Büyük projeler değil, ufak
bile olsa halka dokunan, tabiri
caizse cebine kısa zamanda
girecek artı katma değer sunan
şeyler üretilmeli
*Ekonomiyi canlandıracak
yeni müjdeler, iş dünyasına ve
KOBİ’lere ucuz kredi
imkânları verilmeli
*Kentsel Dönüşüm veya başka
sebepler nedeniyle yerlerinden
edilen ve bu yüzden gönülleri
kırılan Roman
vatandaşlarımızın gönülleri
alınmalı, sorunları çözülmeli
*İstanbul’da yaşayan 6 Milyon
dolaylarındaki Balkan Rumeli
insanımız (Evladı Fatihan) ile
acilen iletişime geçilmeli, parti
içinde (Teşkilatlarda) ,
Belediyelerde veya vakıflarda
görevler vererek onlara aidiyet
kazandırılmalıdır. Balkan
Rumeli insanı ağırlıklı CHP’ye
oy veriyor. Bunun nedenleri
araştırılmalı ve çözümler
getirilmeli. Bu 3 puanlık değil
6 puanlık bir maçtır. Zira
Balkanları kazanırsanız
CHP’ye giden oyları da
azaltmış olacaksınız. Yani hem
3 puan kazanacaksınız hem de
karşı tarafa 3 puan
kaybettireceksiniz. Bu 6 puan
eder. Yıllardır söylüyoruz.
Türkiye’de sadece Doğu
sorunu yoktur. AK Partinin
çözmesi gereken bir Batı
çözüm süreci de vardır.
Yıllardır, İzmir, Manisa,
Aydın, Edirne, Çanakkale,
Çorlu, Çanakkale neden
kazanılamıyor. Buralarda
yaşayan Balkan göçmenleri ile
AK Partinin artık barışması
gerekmez mi? Bu insanları
pekâlâ kazanabiliriz. Balkan
Rumeli insanı ile iletişimi
sağlayacak köprü kişileri
harekete geçirmek için ne
bekliyoruz? 
*İstanbul’daki Kürt
vatandaşlarımızla süratle
bağlantı kurulmalı, geçmiş
seçimde söylemlerden dolayı
gönül koyanlara durum izah
edilmeli, varsa kırılmış kalpler
onarılmalıdır. 
*Bazı arkadaşlarımız TV
ekranlarında Binali beyin
arkasında görüntü vermek için
yarışmak yerine onunla
sahalara çıkıp yanında durarak,
vatandaş ile direk temas kurup,
dertlerini dinleyerek, onların
sorularını cevaplayarak daha
faydalı olurlar, diye naçizane
düşünüyorum. 
*Sandıklara sahip çıkın
dememize artık herhalde gerek
yok. Birileri akıllanmıştır
inşallah. 

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

İZMİR MEKTUBU
İSTANBUL SEÇİMLERİ
ÜZERİNE MANİFESTO

(2)

Batı Trakya’da Türk mezarlığına ırkçı saldırı

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Bosna’da 
hüzün hiç 
Bitmiyor

Bosna’da 
hüzün hiç 
Bitmiyor

Bosna’da 
hüzün hiç 
Bitmiyor

Bosna’da 
hüzün hiç 
Bitmiyor

Bosna’da 
hüzün hiç 
Bitmiyor

Bosna’da 
hüzün hiç 
Bitmiyor

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna savaşının başladığı
1992'de, ülkenin kuzeyin-
deki Prijedor şehri ve civa-

rında kollarına bağladıkları
beyaz kurdele ya da evlerine as-
tıkları beyaz çarşaf ile tespit edi-
lerek Sırp askerler tarafından
öldürülen siviller, "Beyaz Kur-
dele Günü" kapsamında düzen-
lenen etkinliklerle anıldı. Bosna
Hersek genelinde 2012'den beri
düzenlenen Beyaz Kurdele
Günü etkinlikleri kapsamında,
Saraybosna'daki İnsanlığa Karşı

Suç ve Soykırım Müzesi tarafın-
dan vatandaşlara beyaz kurdele
dağıtıldı.
www.timebalkan.com’a göre;
Müzenin kurucularından Jas-
min Meskovic, Prijedor'da Sırp
olmayan sivillerin beyaz kurde-
lelerle "mühürlendiğini" anım-
satarak, "Beyaz kurdeleler, Sırp
olmayan sivillerin koruma altına
alınması veya kendilerine des-
tek olunması için takılmadı. Bu
acımasız projeyi tasarlayanlar,
kurdeleler sayesinde karşıların-
daki kişiyi düşman olarak algıla-
yıp, vicdan azabı çekmeden,
gözünü bile kırpmadan öldüre-

biliyordu." ifadelerini kullandı.
Prijedor'un, Bosna Hersek'in en
çok toplama kampına sahip
şehri olduğunu kaydeden Mes-
kovic, "Prijedor'da beyaz kur-
dele takanlar, açık hedef haline
getirilerek katledildi." dedi.
Bosna Hersek İslam Birliğinin
(Diyanet İşleri) İdari binasına,
katliama dikkat çekmek ama-
cıyla beyaz çarşaf asılırken, so-
kağa çıkan vatandaşlar,
katledilen kurbanlar için kolla-
rına beyaz kurdele bağladı.
Saraybosna'yı ziyaret eden Nor-
veçli baba-oğul Sollie ve Chris-
tian Lars da kollarına beyaz

kurdele bağlayarak Prije-
dor'daki katliama dikkat çekti.
Sollie Lars, ailesinin, savaşın ya-
şandığı Bosna Hersek'i bizzat
görmesini istediğini vurgulaya-
rak, "Bosna savaşı sırasında Bir-
leşmiş Milletler (BM)
bünyesinde görev yapıyordum.
Burada yaşananlara bizzat şahit
oldum." diye konuştu. 
Beyaz Kurdele Günü etkinlikleri
kapsamında, Saraybosna'daki
Büyük Park'ta ise Prijedor'da öl-
dürülenlerin fotoğrafları ve ara-
larında bulunan 102 çocuğu
sembolize eden oyuncaklar 
sergilendi.

Bosna savaşının başladığı 1992'de, ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında kollarına bağ-
ladıkları beyaz kurdele ya da evlerine astıkları beyaz çarşaf ile tespit edilerek Sırp askerler tara-

fından öldürülen siviller, "Beyaz Kurdele Günü" kapsamında düzenlenen etkinliklerle anıldı
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PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından
Kosova’nın başkenti Priştine’de

iftar verildi. Priştine’deki bir otelde dü-
zenlenen etkinliği Kosova Birinci Başba-
kan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Behgjet Pacolli, Kamu Yönetimi Bakanı
Mahir Yağcılar, Türkiye’nin Priştine Bü-
yükelçisi Çağrı Sakar, bakanlar, milletve-
killeri, siyasi parti başkanları, ülkedeki
Türk kurum ve kuruluşlarının temsilci-
leri ile çok sayıda davetli katıldı. Pacolli,
burada yaptığı konuşmada, TİKA’nın
Kosova’daki çalışmalarına övgülerde bu-
lundu. TİKA’nın Kosova’da 2004 yılın-
dan bu yana eğitimden sağlığa,
kültürden tarıma ve bir çok alanda yakla-
şık 700 proje gerçekleştirdiğini belirten
Pacolli, “Türkiye’nin, Kosova’nın uluslar-
arası alandaki istikrarı, gelişimi ve tanı-
tımı için verdiği destek ile ülkemizin
Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolculu-
ğunu kolaylaştıracak yardımlarından do-
layı Kosova Cumhuriyeti olarak
minnettarlığımızı ifade ediyoruz.” diye
konuştu.  www.timebalkan.com’a göre:
Büyükelçi Sakar ise, TİKA’nın son yıl-
larda Kosova’da gerçekleştirdiği faaliyet-
lere değinerek, kurumun gelecekte de
farklı projelere devam edeceğini söyledi.

TİKA’dan 
Priştine’de iftar

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Prizren’de kimliği belir-
siz kişiler tarafından
saldırıya uğrayan Os-

manlı döneminden kalma
Balkanların ilk camisi olarak
kabul edilen 564 yıllık Na-
mazgah Cami’nde (Kırık
Camii) saldırıyı protesto için
teravih namazı kılındı. Koso-
va’nın güney bölgesindeki
Prizren’de yer alan ve 1455
yılında Fatih Sultan Meh-
met’in Kosova’yı fethettikten
sonra ordusuyla ilk Cuma
namazını kıldığı, üstü açık
olan Namazgah Cami’nin
hutbe sütunları kimliği belir-
siz kişiler tarafından kırıl-
mıştı. Kosova’daki
Müslümanlar tarafından
büyük tepki çeken saldırı ar-
dından Kosova polisi olayla
ilgili inceleme başlatmıştı.

Kosova İslam Birliği de sal-
dırıyı ‘Müslümanlara yapı-
lan bir saldırı’ olarak kabul
ettiklerini duyurmuştu. Sal-
dırının ardından Prizren İl
Müftüsü sosyal medya hesa-
bından Müslümanları tera-
vih namazını kılmak için
tarihi Namazgah Camii’ne
davet etti.

YILLAR SONRA
EZAN OKUNDU

Uzun yıllar sonra ilk kez te-
ravih namazının kılındığı
Namazgah Camii’nde yine
uzun bir zaman sonra ilk kez
ezan okundu. Prizren İl
Müftülüğü tarafından orga-
nize edilen geceye katılan
vatandaşlar da, tarihi Na-
mazgah halk arasında Kırık
Camii olarak bilinen ibadet-
haneye yapılan saldırıyı kı-
nadılar. Tarihi camiye

yapılan saldırı ardından va-
tandaşlar caminin bakımsız-
lığından şikayetçi
olmuşlardı. Bakımsızlıktan
dolayı tarihi Namazgah Ca-
mii’nin etrafındaki otların
insan boyunu aşması da tep-
kilere neden olmuştu. Cami-
nin saldırı ardından gündem
olmasıyla birlikte Prizren Be-
lediyesi tarafından dün
çevre düzenlemesi yapıldı.
Belediye ekipleri etraftaki
çalı ve otları temizleyerek
çeşme ve etraftaki çöpleri te-
mizledi.
www.timebalkan.com’un
haberine göre; Eski Yugos-
lavya döneminde harabe
olan tarihi Namazgah Camii,
1999 yılında Türk askerinin
Kosova’ya girmesi sonrası
ülkede görevli Türk Tabu-
ru’ndaki personelin ve T.C
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
desteğiyle onarılmıştı.

Prizren’de saldırıya uğrayan tarihi 
camide teravih namazı kılındı

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova polisinin ülke-
deki Sırp nüfusun
yoğun yaşadığı kuzey

bölgesinde başlattığı operas-

yon, Sırbistan ile Kosova ara-
sındaki gerilimi bir kez daha
tırmandırdı. Organize suç işle-
dikleri gerekçesiyle aralarında
polis memurlarının da bulun-
duğu çok sayıda Kosovalı
Sırp'ın gözaltına alınması ve

Kuzey Mitrovica'da silah ses-
leri duyulması üzerine Sırbis-
tan Milli Güvenlik Konseyi
olağanüstü toplandı. Toplantı-
nın ardında açıklama
yapan Sırbistan Cumhurbaş-
kanı Aleksandar Vucic, ordu-

nun hazır olarak beklediğini
belirterek, Kosova polisinin
Sırpların yoğun yaşadığı böl-
gelerde yürüttüğü operas-
yonda 23 kişiyi gözaltına
aldığını söyledi. Polisin "sa-
vunmasız" Sırplara ateş açtı-
ğını öne süren Vucic,
"Sırbistan barış ve istikrarı ko-
rumak için mücadele etmeye
devam edecektir, ancak halkı-
mızın güvenliğini sağlamak ve
halkımızı korumak için de ha-
zırız." ifadelerini kullandı.

NATO’DAN ‘SAKİN
OLUN’ ÇAĞRISI

NATO bünyesindeki Kosova
Gücünün basın sözcüsü Vin-
cenzo Grasso da halka sakin
kalmaları çağrısında buluna-
rak, operasyonla ilgili tüm ge-
lişmeleri yakından takip
ettiklerini söyledi. Bu arada,
Kosova polisinden yapılan ya-
zılı açıklamada, operasyo-
nun Zvecan, Zubin Potok,
Leposavic, Kuzey Mitrovica,

Güney Mitrovica, Skenderaj ve
Glogovac'ı kapsadığı, ayrıca
operasyonda sadece Sırpların
değil, Arnavut ve Boşnakların
da gözaltına alındığı belirtildi.
Kuzey Mitrovica'daki operas-
yonda emniyet güçlerine si-
lahla karşılık verildiği ve polis
araçlarının ulaşımını engelle-
mek için yollara barikatlar ku-
rulduğu ifade edilen
açıklamada, vatandaşlara pro-
vokasyonlardan uzak durma-
ları çağrısında bulunuldu.
Operasyonların organize suçla
mücadele amacıyla yapıldığı
ve tüm Kosova vatandaşları-
nın yararına olduğu kaydedi-
len açıklamada, gözaltı sayısı
verilmedi. Öte yandan, başlatı-
lan operasyonda bir polis me-
murunun hafif yaralandığı,
ayrıca çok sayıda silah ele geçi-
rildiği açıklandı. Kosova,
2008'de Sırbistan'dan ayrılıp
tek taraflı bağımsızlığını ilan
etse de Sırbistan Kosova'yı
hala kendi toprağı olarak gör-
meye devam ediyor.

Kosova ile Sırbistan 
arasında gerginliK

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Güvenlik Kuvvet-
leri (FSK)  mensupları
Atdhe Hasani ve Krenar

Voca  dünyanın en prestijli okul-
larından Kara Havacılık
Okulu’nda helikopter pilotu için
mesleki eğitimini  başarıyla ta-
mamladı. www.timebalkan.com
sitesinden alınan bilgilere göre;
Hasani, eğitimini başarı açısın-

dan ikinci sırada tamamladı. Ha-
sani, sosyal medya hesabı üze-
rinden yaptığı paylaşımda,
“Dünyanın en prestijli harp
okullarından Kara Havacılık
Okulu’ndaki helikopter pilotu
eğitimini ikincilikle bitirdim”
ifadesine yer verdi. Hasani, önü-
müzdeki yıllarda pilot eğitmeni
için çalışmalarını sürdürme şan-
sına sahip olması koşulunu ka-
zanan jenerasyonun tek pilotu
olduğunu söyledi.

Kosovalı pilotlar
türkiye’de eğitim aldı
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BUDVA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ'ın Budva şehrinde bu
yıl dokuzuncusu düzenlenen
"To Be Secure (2BS)" Forumu,

Karadağ ve bölge ülkelerden üst
düzey yetkililerin katılımıyla yapıldı.
Karadağ Atlantik Konseyi tarafından
düzenlenen forumun açılışına katılan
Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djuka-
novic, burada yaptığı konuşmada,
Batı Balkan ülkelerinin geleceği ve Av-
rupa perspektifi hakkında değerlen-
dirmede bulundu.
www.timebalkan.com sitesinin habe-
rine göre; Jeopolitik mimaride yeni bir
aşamaya girildiğini vurgulayan Dju-
kanovic, stratejik ortaklıkların öne-
mine işaret ederek, "Balkan ülkeleri
büyük bir dönüm noktasında. Avru-
pa'nın değerlerini mi savunacağız,
yoksa bu bölgeyi Avrupa karşıtı de-
ğerlere sahip üçüncü kişilere mi bıra-
kacağız? Artık Yugoslavya'nın

dağılmasından bu yana süregelen so-
runları çözmemiz gerekiyor." diye ko-
nuştu.
Kuzey Makedonya ile Yunanistan ara-

sındaki isim sorununun çözülmesin-
den büyük mutluluk duyduğunu
ifade eden Djukanovic, şimdi anlaşma
sırasının Sırbistan ile Kosova'da oldu-

ğunu söyledi. Slovenya Cumhurbaş-
kanı Borut Pahor da genişleme süreci-
nin göz ardı edilmemesi gerektiğinin
altını çizerek, bunun bölgede istikrar,
barış ve refah için büyük önem arz et-
tiğini anımsattı. Bosna Hersek Sa-
vunma Bakanı Marina Pendes ise
Batı Balkan ülkelerinin AB üyesi or-
taklara sahip olmaları gerektiğini be-
lirterek, "AB, genişleme sürecini bir
nevi istikrar yatırımı olarak algılama-
lıdır. Bizler, istikrara katkı sağlayabili-
riz. AB'nin bize yardımcı olması
gerekiyor." ifadesini kullandı.

Karadağ'da "To Be 
Secure (2BS)" Forumu 

BÜKREŞ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya'da iktidardaki Sos-
yal Demokrat Parti'nin
(PSD) lideri Liviu Drag-

nea'nın, görevi kötüye kullanarak
hayali işe alımlar yaptığı gerekçe-
siyle yargılandığı davada aldığı 3
yıl 6 ay hapis cezası onandı. Yargı-
tay ve Adalet Divanı, PSD Genel
Başkanı Dragnea hakkında görevi
kötüye kullandığı ve hayali işe
alımlar yaptığı gerekçesiyle açılan
davayı karara bağladı.  www.ti-
mebalkan.com’a göre; yargı-
tay’daki beş üyeden dördünün
kabulü ve bir üyenin çekimser
oyu ile Dragnea'nın daha önce al-
dığı 3 yıl 6 aylık hapis cezası
onandı. Mahkeme, 21 Haziran
2018'de Dragnea'yı, milletvekili ol-
duğu Teleorman ilindeki Sosyal
Yardımlaşma ve Çocuk Koruma
Genel Müdürlüğü’nde görevini

kötüye kullanarak hayali işe alım
yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 6 ay
hapis cezasına çarptırmıştı. Savcı-
lık, Dragnea tarafından işe aldırı-
lan iki kişinin, iş
sözleşmelerindeki görev tanımla-
rının hiçbirini yerine getirmedik-
leri, PSD'nin
Teleorman'daki çalışmalarını yü-
rüttüklerini ortaya
çıkarmıştı. Dragnea, cezasının

onanmasının ardından evinden
alınarak, Bükreş Rahova cezaevine
getirildi. Romanya Başbakanı Vio-
rica Dancila ise kararın ardından
yaptığı açıklamada, "Partimizin
birlik içinde olduğunu söylemek
istiyorum. Saflarımızı sıklaştırdık.
Nerede hata yaptığımıza bakaca-
ğız. Hükümet programımız
devam ediyor. İstifa etmeyi dü-
şünmüyorum." ifadesini kullandı. 

Ahmet GÖKSAN

DÜŞÜN 
TATLISI

“Rum’ların unuttukları bir şey vardır.
‘yalancının mumu yatsıya kadar
yanar’. Rum’lar için yatsı çoktan geç-
miş, gün ağarmış, etraf aydınlanmakta
ve 1963 – 1974 olaylarına neden olan
çirkin gerçekler bir bir görülebilmekte-
dir”. 1979

Dr. Fazıl KÜÇÜK

İngiltere’nin AB’den boşanma işle-
minden duyulan rahatsızlık nede-
niyle Bakanlar birer ikişer istifa

ediyorlar. İstifalar, baskılara daha fazla
dayanamayan Başbakan Theresa
May’e kadar ulaştı. Herhangi bir deği-
şiklik yaşanmadığı takdirde O’da gör-
evinden ayrılıyor. Üzerinde güneşin
batmadığı eski şaşalı imparatorluk gün-
lerinin özleminin bu istifalara neden ol-
duğu belirtiliyor. Dünyanın 5. büyük
ekonomisine sahip olan ülkenin Krali-
çe’nin de görüşünün alınarak bu yola
girdiğinin de unutulmaması gerekiyor.
Milenyum çağına girildiğine göre im-
paratorluk düşleri de tatlı bir düş olarak
kalabilir. 
Birinci Paylaşım Savaşı’nın sonrasında
dünyada imparatorluk düşlerinin son-
lanmasına yaradığı da biliniyor. Bu dö-
nemde İngiliz İmparatorluğunun
yıkılmamasına karşın sarsıntı geçirdiği-
nin de unutulmaması gerekiyor. İ-kinci
Paylaşım Savaşı sonrasında başlayan
İngiliz sömürgelerindeki özgürlük mü-
cadeleleri Anadolu’da gerçekleşen ba-
ğımsızlık savaşını örnek alıyordu. Yeni
model devletlerin kurulmasına karşın
sömürgelerde bırakılan izler ne yazık ki
günümüzde dahi silinemiyor.
İngilizlerin terk ettikleri ülkelerde baş-
latılan iç çatışmalar Kıbrıs özelinde de
olduğu gibi uyuşmazlıklara dönüşerek
yaşamını sürdürüyor. Bu nedenle
Ada’nın güneyinde bulunan yönetim
dışarıdan aldığı desteklerle hidrokarbon
rezervlerinin kendilerinin olduğu savı
ile bazı ülkelerle anlaşma yapıyor.
Buna koşut Kıbrıs Türk’lerini, müza-
kere yapıyoruz görüntüsü altında sü-
rekli olarak oyalıyorlar. Oynanmakta
olan bu orta oyununun artık sonunun
gelmesi gerekiyor.
Yapılan hidrokarbon anlaşmaları ile
bölge dengelerinin de değişmekte oldu-
ğuna tanık oluyoruz. Yunanistan – İs-
rail – Mısır ile güneydeki Rum
yönetiminin oluşturdukları yapıya
Amerika’nın da örtülü destek verdiği
görülüyor. Amerika’nın bu desteği ile
Doğu Akdeniz stratejisini de temelin-
den değiştiriyor diye düşünmek abartı
olmasa gerek. Bu değişikliği yapmaya
çalışırken Ada’nın güneyindeki AKEL,
bu oluşuma karşı tavır almaya çalışı-
yor. Bu çalışmayı “Rusya’nın bölge-
deki nüfuzunu engellemeye ve
Kıbrıs’ın Amerikan sömürgesi haline
getirmeyi hedefliyor” diyerek karşı çı-
kıyor. 
Karşımızdakiler bu çabalarını sürdürür-
lerken kendilerine uygulanan Amerikan
silah ambargosunu kaldırmak için çalı-
şıyorlar. Haravgi gazetesi konuya iliş-
kin olarak Amerikan Temsilciler
Meclisine sunulan ambargonun kaldı-
rılması önersine bölgenin Amerika’nın
sömürgesi olmasının ötesinde Rus-
ya’nın Doğu Akdeniz’deki nüfuzu ile
müdahalesini engelleme çabası olarak
destek arandığını yazıyor. Burada sah-
nelenmek istenen yeni oyun bölge ül-
kelerinin Rusya yerine Amerikan
silahlarını almasına yönelik bir yarış ol-
duğudur. Türkiye’nin de almayı planla-
dığı S-400’leri bu çerçevede
değerlendiriyoruz. Bay Trump’ın Kon-
greyi dışlayarak Suudi Arabistan,
BAE’leri ile Ürdün’e 8.1 milyar dolar-
lık silah satacağının açıklaması yuka-
rıda özetlediğimiz durumu
çağrıştırıyor. 
İngiltere’nin önde gidenleri Kıbrıs’ın
ilan ettiği MEB’nin şaibeli olduğu ıs-
rarlarına devam ediyorlar. Karşımızda-
kiler ise “bir bölgenin şaibeli olup
olmadığını belirleyecek olan İngiltere
değil” diye açıklama yapıyorlar. Bu
yöndeki karşılıklı tartışmalar devam
ederken Ada’daki Egemen İngiliz Üs-
leri konusu da tartışmaya açıldı. “Kıb-
rıs’taki Kraliyet Kolonisi artıklarına
karşı eylem” çağrısı yapılıyor. Yakın
çevremizde bunlar yaşanırken bizler ne
mi yapıyoruz sorusunun yanıtını sizlere
bırakıyoruz. 
Düş görerek peynir yüklü geminin yü-
rüyemeyeceğinin görülmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği (AB) Komisyo-
nunun Komşuluk Politikası
ve Genişleme Müzakerele-

rinden Sorumlu Üyesi Johannes
Hahn, Kuzey Makedonya ve Arna-
vutluk ile katılım müzakerelerinin
başlatılması önerisinde bulundu.
Görev süresi ekim sonunda bitecek
olan mevcut AB Komisyonunun,
2019 Genişleme Paketi kapsamında
Batı Balkan ülkelerine ilişkin rapor-
lar ele alındı. www.haberler.com’ü

göre; Avrupa Parlamentosu Dışiliş-
kiler Komitesinde, AB'ye üyelik sü-
recindeki Batı Balkan ülkelerinin
durumunu değerlendiren Hahn,
bölge ülkelerinin üyelik sürecinde
olumlu gelişmeler kaydettiğini
söyledi. Hahn, Batı Balkan ülkeleri-
nin gelecekte uzlaşma ve komşu-
luk ilişkilerini geliştirme
noktasında daha fazla çalışması ge-
rektiğini belirterek, bölge ülkele-
rinde özellikle işsizlik, düşük
doğum oranları ve göç gibi konu-
larda önlemler alınması gerektiği-
nin altını çizdi.

DÖNÜŞÜM

Bölge ülkelerinden Arnavutluk'un
yargı ve adalet reformları konu-
sunda önemli bir dönüşüm gerçek-
leştirdiğini, Kuzey Makedonya'nın
da komşusu Yunanistan ile arasın-
daki isim meselesinin çözümü nok-
tasında tarihi bir anlaşmaya imza
attığını aktaran Hahn, "Bu bağlamda,
iki ülkeyle de katılım müzakereleri
sürecinin bir an önce başlatılmasını
öneriyorum." Dedi. Hahn, AB'ye
üyelik yolunda hızla ilerleyen Sırbis-
tan ve Karadağ'ın da hukukun üs-
tünlüğü alanında gelişme
kaydetmesi gerektiğini ifade ederek,
"Belgrad ile Priştine arasındaki diya-
log süreci de sürdürülmeli ve istik-
rarlı bir ortam oluşmasına katkı
sağlanmalı. Sırbistan ve Kosova, pro-
vokasyonları görmezden gelmeli.
Ayrıca Kosova, Bosna Hersek ve Sır-
bistan menşeli ürünlere uyguladığı
yüzde 100 gümrük vergisini iptal et-
meli." değerlendirmesinde bulundu.
"Aday ülke" statüsü almayı bekleyen
Bosna Hersek'in birçok alanda re-
form uygulaması gerektiğine dikkati
çeken Hahn, geçen yıl ekimde yapı-
lan genel seçimden beri hala hükü-
metin kurulamadığı Bosna
Hersek'in, ilk adım olarak hükümeti
kurması gerektiğini sözlerine ekledi.

Karadağ'ın Budva şehrinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "To Be Secure (2BS)"
Forumu, Karadağ ve bölge ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımıyla yapıldı

Kuzey Makedonya ve 
Arnavutluk’a AB müjdesi

Romanya'da iktidar partisi 
genel başkanına hapis 

WASHINGTON/BALKAN GÜNLÜĞÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Penta-
gon) Sözcüsü Eric Pahon,
ABD'nin Yunanistan'a yığınak

yaptığı iddialarını yalanlayarak Ame-
rikan ordusunun Avrupa genelinde
yaz boyunca 9 ülkede yapılacak tatbi-
katlar için Yunanistan'daki bir limanı
geçiş güzergahı olarak kullandığını
açıkladı. www.haberler.com’un habe-
rine göre: ABD Kara Kuvvetleri’nin
Yunanistan'ın Alexandrapolis lima-
nına 700 civarında askeri araç sevk et-
tiği iddiaları üzerine AA muhabirine
açıklama yapan Pahon, "ABD, uzun
zamandır planlanan yaz tatbikatları
serisinin parçası olarak Yunanistan'da
liman operasyonları yürütüyor" ifade-
lerine yer verdi. Bu tür sevkiyat ope-
rasyonlarının NATO müttefiki
ülkelerle sık sık yapıldığına işaret
eden Pahon, "Söz konusu Yunan li-
manı 9 tatbikatın yapılacağı Balkan ve
Güney Avrupa ülkelerine kilit bir giriş
güzergahıdır" değerlendirmesinde bu-
lundu. ABD'nin Yunanistan'a yığınak
yaptığı iddialarına değinen Pahon, şu
ifadeleri kullandı: 
"Sevkiyatlarımız konusunda müttefik
ve ortaklarımıza karşı açık ve şeffafız.
ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptı-
ğına yönelik Rus propagandası tama-
men yanlış ve Türkiye, ABD ve
Yunanistan arasını açmak üzere dizayn
edilmiştir. Ruslar yalan ve dezenfor-
masyon ile müttefikler arasındaki iliş-
kileri sarsmanın peşinde ve bunlar
ortaya çıktıkça bu yanlışları işaret
etme konusunda uyanık olacağız. "
ABD'nin Atina Büyükelçiliği, geçen
hafta ABD Kara Kuvvetlerine bağlı as-
kerlerin yaz tatbikatları için 700 araç
ve ekipmanı Alexandrapolis Limanı'na
indirdiğini açıklamıştı.

Pentagon'dan 
Yunanistan'a 
sevkiyat açıklaması
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Dünyanın ne kadar hızlı değiştiğini her geçen
gün değişen gündemden anlayabiliyoruz.
Gün geçmiyor ki, yeni bir hâdise olmasın,

yeni bir dert eklenmesin hayatımıza. Bizi yakından-
uzaktan ilgilendiren konular gelip gündemimize
oturuyor. Ne zaman mühim bir konuyu yazmaya
niyetlensem, yeni gelişmeler sabote ediyor kendi
gündemimizi. Aklımdaki konu günümüz çocukla-
rın ve çocukluğunu yaşamaya çalışan küçük beden-
lerin ahvâli. Ancak nasıl ki bazen önemli bir
konuyla uğraşırken yanımıza gelip soru sormaya
çalışan çocuğumuza “dur şimdi daha önemli mese-
leler var” diyorsak, bu konuyu da öyle erteledim.
Oysaki geleceğimiz için onlar çok daha mühim.
Geçenlerde çocukluğumu yaşadığım, büyüdüğüm,
benim güvenli bölgem olan mahallemde dolaşırken
etrafta koşuşan çocuklara pek rastlayamadım. O
mahalleden geçerken, farkında olmadan bana neleri
öğrettiğini, nasıl korunmam gerektiğini, nelerden
beslendiğimi, nelerden korktuğumu ve zamanla bu
korkularımı nasıl yendiğimi bana anlatmaya baş-
ladı. Bir anda istedim ki, tüm çocuklar bizim eski
çocukluğumuzu yaşasın, onlar da özgür olsun.
Özgürler mi, yeterince ya da bu özgürlükten ne an-
lıyoruz biz. Özgür çocuk her istediğini yaptıran
değil, kendi çocukluğunu özgürce yaşayan çocuk-
tur. Bizler bu önemli bir evrede ne kadar özgür bı-
rakıyoruz acaba onları. “Daha ne olsun ki, her
istediği oyuncağı alıyoruz, istediği parka götürüyo-
ruz, zaten onlar çocuk, fazla da şımartmamak
gerek, sonra tepemize çıkarlar, evin içinde özgür ol-
sunlar yeter” diyoruz belki.
Sokak hayvanları için verdiğimiz mücadeleyi, hatta
onları bile kendi tabii ortamlarından alıp evimizde
daha güvenli diye sakladığımız bir dönemde, ço-
cuklarımızı kendi doğal ortamlarında büyütebiliyor
muyuz?

ÇOCUĞUN DOĞAL ORTAMI

Bütün hayatımız boyunca çalışıp duruyoruz. Kala-
balık bir aile içinde büyüdüysek, bir gün kendi evi-
mizi almak için gecemizi günümüze katıyoruz.
Onlara bir ev bırakalım diye bunalımlı dünyanın
içinde hep daha çok çalışıyoruz, zamanımızın ço-
ğunu onlara daha güzel bir “gelecek” yaşatmak için
harcıyoruz.
Küçük bir evse içinde bulunduğumuz, daha kon-
forlu bir eve sahip olmak için didinip duruyoruz.
Yetmiyor, koca koca sitelere göz dikiyoruz: Bekçisi
olsun, akıllı ev olsun, hatta ev kendi kendini kilitle-
sin.
Çamaşır makinesi yetmiyor, kurutma makinemiz
de olsun, elektrikli süpürgeler çok ses çıkarıyor,
sessizi olsun, her şey dokunmatik olsun, çocuğa ba-
baanne bakamaz, eğitimli bakıcısı olsun, onun da
bir diploması olsun vs.
Evet, anne ve babalar güzel bir “gelecek” için çalı-
şıyor ne de olsa. Yıllar sonra kendi velilerini tanıya-
mayacak çocuklar yetiştirdiğimizin farkında değiliz
çok kere. Dur şimdi daha önemli meselelerimiz var
değil mi? Onları daha büyük bir eve hapsetmek için
daha çok çalışmamız gerek.
Çocuğun doğal ortamı sadece evi değil oysa dikkat
ederseniz, son dönemde bir sürü hastalık türedi. Ço-
cuklarımızı uyuşturuyorlar, ikide bir psikologlara
müracaat edenler var, eczaneden bir sürü ilaç ile
evine dönüp çocuğun ağzına ne olduğunu bilmedi-
ğimiz hapları içirtiyorlar. Hiperkatifse ver sakinleş-
tiriciyi, uyuşuksa ver enerji ilacını. Asperger
sendromu varmış, neymiş, sosyal ipuçlarını seçe-
meme, sohbete başlama veya sohbeti sürdürme gibi
doğuştan gelen sosyal becerilerin eksikliği, rutinin
dışında oluşan değişikliklerden hoşlanmama vs.
gibi belirtileri varmış.
Obezite, uyku bozukluğu, otizim, dikkat eksikliği,
ardından çocuklardaki şeker hastalıkları, bilmem ne
sendorumu gibi durumlarda doktorların kapıları ça-
lınıyor.
Eskiden ağaçtan düştüğümüzde acile gidilirdi.
Şimdi sanal ortamda yalan kişilikler ediniyorlar,
mahalledeki su savaşının yerini pubg oyunları,
momo ya da mavi balina oyunları ile tuhaf intihar-
lara şâhit oluyoruz. Ünlü youtuberlara özenip mah-
remlerini dünyaya açıyorlar, tiktok gibi tuhaf
şeylerle salaklaşıyorlar.
Çocuklarımızı bir akvaryumun içinde büyütmekten
vazgeçelim. Kurslara götürmek için sabah akşam
koşturmaktan vazgeçelim. Bakınız bir sürü âlim
kişi çok güzel okullarda okumadı, normal bir eğitim
aldı. Çocukluklarına bakarsanız belki de bir köyde
büyüdü. Ağacı sevdi, köpeği sevdi, kuzu ile koştu,
arkadaşlarıyla mahallenin içinde hayata hazır oldu.
Mahalleyi kaybedip mahallenin ağabeyleri de site-
lere yerleştikten sonra, yerine akıllı evlerde “bek-
çili” ortamlarda sadece tuhaf hastalıklar ürettik.
Çocukların doğal ortamı, akraba ile kaynaşmak,
dede ve ninelerin kucağında masal dinlemek, ma-
halle oyunlarında dizlerini kanatana kadar oyna-
maktır. Enerjisini öyle atar, eve gelince uslu çocuk
olur çünkü gün boyu yorulmuştur. Şimdiki çocuk-
lar öyle veya böyle demeyin, onlara neleri sunduk
ona bakın. Çocuk her zaman çocuktur. Umarım ye-
niden mahallelerde çocuk cıvıltıları duyarız, özel-
likle büyük şehirlerde yetişen tüm çocuklar mutsuz.
Oyuncak alarak bu mutsuzluğu gideremezsiniz.
Mahallenize dönün ve biraz nostalji yaşayın, yarın
çok geç olabilir…

Leyla Şerif EMİN

MAHALLEMİZE
DÖNME 
VAKTİ

Suriye ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi çevrelemek isteyen ABD, şimdi de Yunanistan’ın liman
kenti Dedeağaç’ta  (Yunanca ‘da Alexandroupolis ) askeri yapılandırmalara gidiyor. ABD,
Türkiye’ye sadece 60 km uzaklıkta bulunan kente 700 zırhlı araç ve 2 bin askeri sevk etti

1

Başlıktaki bu soruyu sormamızın el-
bette nedenleri var. Bunları yazı-
mızın devamında detaylı olarak

anlatacağız. Ancak bu kuşatmanın dört
önemli nedenini bilmemiz gerekiyor. 

1-Petrol gelirleri
2-Yahudilerin vadedilmiş topraklar ha-
yali (Arz-ı mevud) 
3-Haçlı zihniyeti ve Hıristiyan misyo-
nerliği
4-Stratejik potansiyeli yükselen bir güce
karşı refleks

ABD, İsrail ve Batı ülkelerinin bu dört
takıntısının en büyük engeli ise Tür-
kiye’dir. Neden mi?
1-Dünya petrol rezervlerinin en zengin
olduğu Ortadoğu ve Kafkasların yanı
başında Türkiye vardır. Hatta Türkiye
topraklarında da petrol olduğu sürekli
konuşulan bir konudur.
2-Yahudilerin efsanesi olan vadedilmiş
toprakların (Arz- Mevud) büyük bir bö-
lümü bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sı-
nırları içindedir. 
3-Hıristiyanlık inancına göre son derece
önemli yer olan İstanbul, İslam ve Tür-
kiye toprağıdır. Ayrıca İstanbul, eski bir
inanca göre sonu “İSTAN”  ile biten
(Yunan-istan, Bulgar-istan, Hırvat-istan,
Moğol-istan, Macar-istan…v.s.) tüm
dünya ülkelerinin buluştuğu bir merkez
gibi düşünülür ve buluşmanın kısalt-

ması olan “BUL” ile biter. Yani İSTAN-
BUL, tüm dünyanın buluştuğu bir
noktadır. Avrupa ve Asya’yı birleştiren
bu ilimiz açılan üçüncü havalimanı ile
dünyanın en önemli hava ulaşım HUB
aktarma merkezi olmuştur. Dünyanın
neresine giderseniz gidin İstanbul yeni
havalimanı üzerinden aktarma ile gide-
bilirsiniz. 
4-Stratejik önemi çok büyük olan Asya
ve Avrupa’yı birbirine bağlayan boğaz-
lar, Avrasya ülkesi Türkiye toprakları

içindedir. 
5-Haçlı zihniyeti ve Hıristiyan yayılma-
cılık düşüncesine karşı en büyük engel,
İslam’ın hamisi ve lideri olan Türki-
ye’dir. Bu aslında Türkiye’nin Os-
manlı’nın devamı ve İslam halifeliği
tezinin gönüllerde devam ettiği şeklinde
bir tezahürüdür. 

6-Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslarda
bütün bir Türk yurdundaki ülkelerin li-
deri gibi görünüp, Turancılık düşüncesi-
nin Batı’daki fobisi olmuştur. 

BÖLGEDEKİ KUŞATMA

Suriye ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi
çevrelemek isteyen ABD, şimdi de Yu-

nanistan’ın liman kenti Dedeağaç’ta
(Yunanca ‘da Alexandroupolis ) askeri
yapılandırmalara gidiyor. ABD, Türki-
ye’ye sadece 60 kilometre uzaklıkta bu-
lunan kente 700 zırhlı araç ve 2 bin
askeri sevk etti. 
Irak ve Suriye’nin kuzeyinden Tür-
kiye’yi çevrelemeye çalışan ABD ve
müttefikleri, şimdi de Doğu Akdeniz-
Ege merkezli büyük kuşatmaya hız
verdi. Bölgede arama/sondaj çalışmala-
rını sürdüren Türkiye alanda tüm gü-
cüyle varlık gösterirken ‘Doğu
Akdeniz’de Türkiye’yi istemeyen ABD,
İngiltere, Fransa ve İsrail başta olmak
üzere birçok ülke bölgeye olağanüstü
boyutlarda yığınak yapıyor. Doğu Ak-
deniz’deki yabancı savaş gemisi sayısı
200’ü aştı. Son dönemde Romanya ve
Bulgaristan gibi Karadeniz’de kıyısı
olan Balkan ülkelerinde askeri üsleri bü-
yütüp buraları gelişmiş füzeler ve ek
personelle güçlendiren ABD, Kosova ve

ardından şimdi de Yunanistan’daki var-
lığını artırıyor. 

ABD’NİN 
BALKANLARDAKİ 
ASKERİ YERLEŞİMİ

ABD, Balkanlar’da Türkiye ve Rus-

ya’nın yerini almak ve bölgede tek kal-
mak istiyor. İlginçtir, Osmanlı (Türkler)
ile Rusya Balkanlar’da 600 yıl karşı kar-
şıya gelmişti. Şimdi ABD’ye karşı bir it-
tifak içindeler. Dışişlerinde ülke
menfaatleri önemlidir. Atatürk’te Kurtu-
luş Savaşı öncesinde İngiliz ve Fransız-
lara karşı o zamanlarda ki ismi
Sovyetler Birliği olan Ruslarla işbirliği

yapmıştı. 
Doğu Akdeniz’de Mısır, İsrail, Yunanis-
tan bloğuyla ittifak yapan ABD, Türki-
ye’yi karadan da çevrelemek istiyor.
Türkiye’ye sadece 60 kilometre uzak-
lıkta bulunan Dedeağaç’a ‘tatkibat’ ba-
hanesiyle Avrupa’nın değişik
ülkelerinden zırhlı araçlar ve askerler
gönderildi. Atina’daki ABD Büyükelçi-

liği, ülkeye toplam 700 civarında zırhlı
araç ve donanım sevk edildiğini du-
yurdu. Yunan basını ise Dedeağaç’a 2
bin ABD askeri yollandığını yazdı.
Yunanlılar, Girit ve Suda Körfezi’nin ar-
dından Edirne’nin dibindeki Dedeağaç’ı
da ABD askerlerine açtı.

KOSOVA’DAKİ AMERİKAN
ASKERİ YAPILANMASI

ABD, Kosova’nın Ferizaj kenti yakınla-
rında Avrupa’nın en büyük askeri üssü
olan Camp Bondsteel ’i inşa etmişti. Bu
askeri kamp öyle büyüktür ki; uzaydan
bile göründüğü iddia edilir. Bir iddiaya
göre bu askeri kampın altında zengin
uranyum madenleri var. Kosova, ABD
ile öyle yakın ki tüm devlet kurumla-
rında Kosova ve ABD bayrakları yan
yana duruyor. Amerika’nın Kosova’da
ciddi bir egemenliği var. Yeni kurulan
Kosova ordusuna da yön veriyorlar. 

ABD –SIRBİSTAN ORTAK
TATBİKATI

Yine aynı Amerika Birleşik Devletleri,
2017 yılında Sırbistan ile ortak askeri tat-
bikat düzenlemişti.  Sırbistan’ın başkenti
Belgrad yakınlarındaki tatbikata 60
Amerikalı paraşütçü katılmıştı. Bu tatbi-
katın başındaki Amerikalı Tuğgeneral
Richard More, tatbikatların Batı için
önemine dikkat çekmiş ve : “Biz Sırpla-
rın Avrupa Birliği’nin parçası olma is-
teklerini destekliyoruz. Askeri düzeyde
bağlantının da bu şekilde kurulmasını
isteriz. Bizim ve Sırbistan’ın askeri ola-
rak ikili düzeyde işbirliğinin göstergesi
olan tatbikatlar çok önemli.” Demişti.
ABD’yi kendilerini Sırplardan kurtaran
bir melek gibi gören Kosovalı Arnavut-
ların bunu çok iyi bilmeleri gerekir. 

ABD – BULGARİSTAN 
ASKERİ ÇALIŞMALARI

ABD’nin Bulgaristan’da 23 Şubat 2019
tarihinde başlayan ve 8 ay süren askeri
tatbikatı ise çok yönlüydü. Rusya’ya
karşı hazırlanmış gibi görünen bu tatbi-
kat aslında hem Rusya hem de Tür-
kiye’yi hedef almıştı. 
Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Novo
Selo Amerikan-Bulgar Kara Kuvvetleri
poligonunda 23 Şubat 2019 tarihinde
başlayan tatbikat 19 Ekim 2019 tarihinde
sona ermişti. Bilindiği gibi Bulgaris-
tan'da 1962'de kurulan Novo Selo As-
keri Üssü, 2008'de ABD Silahlı
Kuvvetlerinin kullanımına sunulmuştu.
ABD Silahlı Kuvvetleri, Avrupa güçle-
rinden 400 personelin yanı sıra tam te-
şekküllü M2A3 Bradley, UH-60
Blackhawk ve HH-60 Pave Hawk heli-
kopterleri, M1064 mayın atar zırhlı araç-
ları ve diğer silahları kademeli olarak
Novo Selo'da konuşlandırmıştı. Bulgar
Kara Kuvvetleri personelinin de katıl-
dığı tatbikatta atış ve uçuşlar gerçekleş-
tirilmişti. 

ABD, İsrail ve Batı ülkeleri, Balkanlar ve Kıbrıs 
üzerinden Türkiye’yi kuşatmaya mı çalışıyor? 

DEVAM EDECEK...

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

Rifat SAİT
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Bir taraftan baktığımda uzun süredir
eğitim alıp öğrencisi olduğum oyun-
culuğa, diğer taraftan baktığımdaysa

henüz daha yeni adım attığım oynamaya
veya Eric Morris’in tabiriyle ‘‘Olma’ya’’
yahut Chekhov’un imgelemesine son olarak
da Stanislavski’nin çoşku belleğine dair bir
yazı yazmak istedim. Yeterince acemi, yete-
rince hevesli ve yeterince öğrenci olarak
bende olan yeni şeyleri tartmak ve düzenle-
mek adına, diğer öğrencilerinde aynı yollar-
dan geçtiğini düşünerek hevesle başlıyorum.
Yol hemen hemen aynıdır. Tümsekler, kav-
şaklar, uyarılar ve uzunluklar farklıdır. En
samimi olan en uzun yola sahiptir. Çünkü bu
yolun varış noktası maalesef ki yoktur.
Ayakkabılar her zaman değişmek zorunda,
yol her zaman aynı şevkle aşılmak zorunda-
dır. Bu işi deli işi yapan tarafı da budur.
Eğitim aldığım çoğu yer bir yetenek yuvası,
konuştuğum çoğu üstat birer yetenek avcıla-
rıydı. Deli edici bir şey… Ya bende yoksa?
Yeterince deli değil miyim yoksa? Allah’ın
bizleri dünyayı göndermeden önce aramızda
kura çekip dağıttığı şey mi bu yetenek? Öyle
olmamalı. HAYIR ÖYLE!
Yeterince gülünç ve yeterince korkunçlardı.
En sonunda ilk kez üniversitede, hocam
Burcu Halaçoğlu ile hemfikir olabildik.
Çünkü ilk kez yeteneğe inanmayan, en azın-
dan bunun belirleyici etken olmadığını düşü-
nen biriyle tanışmıştım. Evet, her şey ne
kadar çalıştığına, ne kadar doğru çalıştığına,
ne kadar içsel disiplin sahibi olduğuna ve ne
kadar istekli olduğuna bağlıydı. Ama bir
sorun vardı. İlerlemeyen ve bende takılı
kalan bir şeyler…
Önümde bir metin var ve çözümlenmeyi
bekliyor. Öyleyse gece yatmadan önce onu
oku, parçaları kafanda birleştir, orayı hisset,
karakteri hisset ve yarın aynanın karşısında
oyna. Sorun tam da buradaydı… Hayır!
Önünde bir metin var ve çözüm beklemiyor,
soru bekliyor. Gece yatmadan önce okuyup
elde edebileceğin tek şey ezber, parçaları asla
kafanda birleştiremezsin. Tekrar tekrar, saha-
da, sahnede kısacası orada olup oynayarak,
susarak, oraya enerjini göndererek birleştirir-
sin. Bahsettiğin karakter de kim? Öyle biri
yok! O, sadece bedeninin kiralayan bir misa-
fir ve ev sahibi sensin. Ayşe, Fatma,
Hayriye… Her kimsen eğer. Daha önce çok
fazla kullandığım bir cümle, o sahnede ben
asla ben değilim. O yüzden yargılanamam.
Hayır, orası en çok ben olduğum yer.
Benliğimi en çok ortaya çıkarıp, en çok ken-
dimi tanıdığım yermiş meğer…
Bu tıpkı bir yemek gibi. Ortada bir karakter
var. Bu yemeğin tuzu, sosu, karabiberi, her
ne ise… Hamuru sensin. İçinde gerçekten
etkileneceğin meşguliyetlerle var oluyorsun
ve metin ağzından öylece dökülüyor. Metin
bir kağıt parçası. Metninde KAN yazıyorsa
kanın kırmızılığını düşünmek rol yapmak
bence. Ama içinde bir yerlerin kanıyorsa,
bunu hissedecek bir şey yaşıyorsan, içinde
bir şeylerle meşgulken samimi bir hissiyatla
dökülen bu kelime daha çok ‘kan’ gibi ve
daha kırmızı… Hissiyat demişken,
‘‘Hissiyatı hissetmeyin arkadaşlar’’ Yani
samimi olan her zaman bize ait olan tepkiler.
Her zaman farklı şekilde etkilenip farklı
şekilde tepki verebiliriz. Ama etkilenmişi
oynamak ve o etkiden verilecek tepkiyi bir
yerlerden çalıp, tahmin edip, gece yatarken
düşünüp olmuyor arkadaşlar. Denedim,
olmuyor.
Yemeği fırına vermeden önce katacağımız en
önemli şey ise imgelerimiz. İşin en zor kısmı
bu olsa gerek. Çünkü belleğimiz yanıltıcıdır.
Hayal gücümüze anılarımızda karışır ve bu
anılar sadece bize ait olanlar değildir. Bir
şeyi imgeliyoruz ve üstüne üstlük yarattığı-
mız şeyden etkilenmeye çalışıyoruz. Bu da
bitmiyor bu etkiye bir tepki vermek duru-
mundayız. Hakikaten deli işi ama gerçekten
etkilendiğimiz zaman tepki vermek zor olan
bir şey değil. Anında, içsel ve senden gelen
bir şey. O halde sorum ben olsam ne tepki
verirdim olmamalı. Bu olaya nasıl tepki veri-
lir hiç olmamalı ki burada devreye başkala-
rından izlediklerimiz, gördüklerimiz devreye
giriyor. Soru şu olmalı; kendimi kendi
imgemden etkilenmeye nasıl açarım? Etkiye
nasıl açık olurum ve nasıl bir hamur haline
gelirim? Sanırım şimdilik rol yapmamak
adına meşgul olarak. Dahası, meşguliyetleri-
min içinde var olarak.

Bükre Sena SAİT

OYNAMAYA 
VE OYNATMAYA

DAİR

    

BURSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, Balkan ve
Kafkas derneklerinin Bursa

temsilcileri ile orucunu
açtı. www.timebalkan.com’un habe-
rine göre; Merinos Tren İstasyonu
Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen
iftar yemeğine; Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı
sıra, Orta Asya Kafkasya Kültür
Derneği, Uluslararası Çerkes
Derneği, Bursa Abhaz Kültür
Derneği, Bursa Dostluk Kulübü,
Bursa Dağıstan Derneği, Yalova
Kuzey Kafkas Derneği, Rumeli
Türkleri Derneği, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği, Batı
Trakyalı Yönetici, Sanayici ve İş
Adamları Derneği ile Balkan
Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Derneği katıldı.  Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, manevi duygula-
rın yoğun olarak yaşandığı ramazan
ayının ruhunu sofralara taşıdıkları-
nı belirterek, “Osmangazi
Belediyesi olarak her gün farklı
noktalardaki aşevlerimizde iftar
vererek vatandaşlarımızla birlikte
oluyoruz. Bugün de Balkan ve
Kafkas derneklerimiz ile ramazan
ayının güzelliğini yaşadık. Gerek
burada yaşayan göçmen kardeşleri-
miz, gerekse Balkanlar, Orta Asya
ve Orta Doğu’daki kardeşlerimizle
ilişkilerimiz, bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da kesilmeyecek.
Allah, bereketimizi, birliğimizi ve
beraberliğimizi arttırsın” dedi. 

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’nın güneybatısındaki
Prizren'de, Konya Büyükşehir
Belediyesi Meslek Edindirme

Kursları (KOMEK) tarafından veri-
len kurslarda başarılı olan öğrencile-
rin eserlerinin yer aldığı “KOMEK
Kursları Sergisi”nin açılışı gerçekleş-
tirildi. KOMEK, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) ve Prizren Belediyesi Turizm
ve Ekonomik Kalkınma Müdürlüğü
iş birliğinde yaklaşık dört ay süren

meslek edindirme kurslarının
tamamlanması dolayısıyla Prizren
Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE)
düzenlenen törene, Prizren Belediye
Başkanı Mütaher Haskuka,
Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu
Eylem Altunya, TİKA Priştine
Koordinatörü Hasan Burak Ceran,
Priştine YEE Müdürü Mehmet Ülker
ve çok sayıda davetli katıldı. Prizren
Belediyesi Turizm ve Ekonomik
Kalkınma Müdürü Sevil Liman
Kazaz, törenin açılışında yaptığı
konuşmada, “Kursiyerlerimiz eği-
timlerin tamamlanmasının ardından

sipariş almaya ve gelir elde etmeye
başladıklarını öğrendik.
Kadınlarımızın ekonomik hayatta
kendi ayaklarının üzerinde durma-
ları ve aile ekonomisine katkı sağla-
maları bizim kurs projesine başlar-
ken en büyük amacımızdı.” ifadele-
rini kullandı. Prizren Belediye
Başkanı Haskuka da toplumun
gelişmesinin ancak bireylerin kendi-
ni geliştirebilmesiyle mümkün oldu-
ğunu belirterek, “Prizren’de büyük
bir genç ve çalışmayı seven nüfusa
sahibiz. İlerleyen dönemlerde de
projeyi tekrarlamak istiyoruz” dedi.

Kosova’da KOMEK kursları sergisi açıldı

Osmangazi’de 
Balkan ve Kafkas

buluşması

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik tarafından Rumelili
Tarihçi – Yazar İlber Şiyak’a ödül verildi

Üsküdar Belediyesi’nden 
İşkodra’da iftar programı

Şehzadeler Belediyesi’nden 
yazarımız İlber Şiyak’a ödül

İŞKODRA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk'un kuzeyindeki
İşkodra şehrinde Üsküdar
Belediyesi tarafından iftar

programı düzenlendi. Türkiye'nin
Tiran Büyükelçiliği himayelerinde
ve Arnavutluk merkezli İstanbul
Derneği iş birliğinde düzenlenen
iftar programına Büyükelçi Murat
Ahmet Yörük, İşkodra Belediye
Başkanı Voltana Ademi, İşkodra
Valisi Çesk Millja, vatandaşlar ve
davetliler katıldı. www.timebal-
kan.com’un A.A’ya dayanarak ver-
diği habere göre; Büyükelçi Yörük,
burada yaptığı konuşmada,
İşkodralıların ramazanını tebrik etti,
iftar sofralarının birlik, beraberlik
ve kardeşlik bağlarını güçlendirdi-
ğini söyledi. Katılımcılara Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile Türkiye'de yürekleri
kardeşleri için atanların muhabbet
ve selamlarını ileten Yörük, "Ne
mutlu bize ki komşusu aç iken ken-
disi tok yatan bizden değildir diyen

ve her zaman barışı, birliği, beraber-
liği, kardeşliği ve dayanışmayı tel-
kin eden bir dinin mensuplarıyız."
diye konuştu. İşkodra Belediye
Başkanı Ademi de iftar programın-
da yer almaktan duyduğu memnu-
niyeti ifade ederek, ramazan vesile-
siyle iyi dileklerini paylaştı. Vali

Millja da tüm inanlara, ramazanın
huzur ve iyilik getirmesi temenni-
sinde bulundu. İstanbul Derneği
Başkanı Ridvan Seferaj ise asırlardır
Arnavutluk ve Türkiye'nin iki dost
ülke ve kardeş millet olarak birbi-
riyle aynı sofrayı paylaştıklarını dile
getirdi.

MANİSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Manisa Valiliği tarafından
“Şehrin Kültür Hazinesi”
ödülüne layık görülen haber

sitemizin köşe yazarı ve Araştırmacı-
Tarihçi yazar İlber Şiyak’a, 1960 yılın-
dan bu güne kadar ikamet ettiği,
Manisa’nın Şehzadeler Belediyesi
Başkanlığı tarafından, kent tarihine,
kültürüne, ulusal ve uluslararası alan-
larda tanıtımına yapmış olduğu hiz-
metlerinden dolayı Şehzadeler
Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik
tarafından Belediye Başkanlık
Makamında özel bir şilt takdim edile-
rek onurlandırıldı. Ödül töreninde
belediye başkan yardımcısı Fatih
Baybatur da hazır bulundu.
Başkan Ömer Faruk Çelik, ”İlber
Şiyak Hocamız, Manisa’mız için bir
değerdir. Şehzadeler’de ikamet edi-
yor. Balkanlar üzerine ciddi çalışma
araştırma ve kitapları var. Zaman

zaman Balkanlar’a gidiyor. Oradaki
kardeşlerimizle buluşarak bir takım
etkinliklerde bulunuyor.
Balkanlar’dan Türkiye ve Manisa’ya
göç üzerine bilimsel çalışmaları bulu-
nan değerli üstadımız. Ben kendisine
bu şehrin hizmetkarı olarak teşekkür
ediyorum. Şehrimizi, ülkemizi en iyi
şekilde temsil ettiği için, kendisini
bilimsel çalışmalara adadığı için,
Balkanlar’la aramızdaki gönül köprü-
sünü daha da güçlendirmek için çaba
ve gayret sarf ettiği için çok teşekkür
ediyorum. Balkanlar dediğimiz yer,
insanların Türkleri, Osmanlı’yı sev-
dikleri bir yer. Ecdadımızın asırlar
boyunca adaletle yönettiği, medeni-
yet gördüğü bir yer. Dolayısıyla kop-
maz bağlarımız var. Değerli Hocamız
İlber Şiyak’a bu noktadaki hizmetleri
ve çalışmalarından dolayı çok teşek-
kür ediyorum. Üsküp’te gerçekleşen
başarılı konferanslarından dolayı ken-
disini kutluyorum” dedi.

BÜKRE SENA SAİT KİMDİR?

***ZEYTİN DALI OPERASYONU (Olive
Branch Operation) İSİMLİ İNGİLİZCE KLİ-
BİN YAZARI VE YORUMCUSU
(https://www.youtube.com/watch?v=S4FR
Evf4i2c )
* D & R MAĞAZALARINDA YOK SATAN
“ DOLUNAY ETKİSİ “ İSİMLİ FANTASTİK
KİTANIN YAZARI
* SİNEMA – TİYATRO OYUNCUSU
* BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ VE
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞREN-
CİSİ
* 2000 DOĞUMLU ( MİLENYUM
ÇOCUĞU )
* İZMİR VE İSTANBUL’DA PROFOSY-
ONEL TİYATRO EĞİTİM ALDI, BÜYÜ
FİMİNDE, İKİZ KARDEŞLER MEMO DİZİ
FİMİNDE VE ÇEŞİTLİ REKLAM FİLM-
LERİNDE OYNADI
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MASADA AZINLIK
OLMAMIZ MI 

KONUŞULUYOR?

Birleşmiş Milletler Genel Sekre-
teri Ban Ki Moon’un Kıbrıs
Özel Danışmanı Espen Barth

Eide’nin geçen hafta Avrupa Parla-
mentosu Başkanı Martin Schultz’un
adaya yapacağı ziyaret ile ilgili yap-
tığı açıklama, müzakerelerde ipin
ucunun kaçtığını, gidişatın da farklı
bir yöne doğru olduğunu göstermekte.
Eide’nin Cyprus Mail’de yayınlanan
açıklamasını okuyunca “eşit ortaklık
temelinde”  bir anlaşma değil, Kıbrıslı
Türklere azınlık hakları verecek bir
anlaşma içinde olduklarını ayan
beyan görüyoruz. Eide’nin açıklaması
aynen aşağıdaki gibi. Ne bir eksik, ne
bir fazla… 
“I think that one of the very signifi-
cant achievements in this round of
talks is that both sides have embraced
and strongly underlined the impor-
tance of making this a genuinely Eu-
ropean solution,” Eide said. This, he
added was good for both sides be-
cause there were many aspects to the
European set of principles and values
that protect the group which is not the
majority.”
Değindiği konuya göre, bu cümlenin
çevirisi de benim İngilizce bilgime
göre en yakın şekli ile şöyle;
“Benim düşünceme göre, görüşmele-
rin bu turunda, çok önemli kazanım-
lardan bir tanesi de her iki tarafın
bunu benimsemesi ve bunu gerçek bir
Avrupalı çözüm yapmanın öneminin
altını güçlü bir şekilde çizmeleridir.
Bu, her iki taraf için de iyi oldu
çünkü, çoğunluk olmayan grubu (top-
lumu) koruyan Avrupa’nın prensipler
kümesinin ve değerlerinin bir çok
yönü bulunmaktaydı.”

AÇIK VE NET

Bu açıklamasında Eide, açık ve net
olarak “Görüşmelerden, her iki taraf-
tan ve Azınlıkları koruyan Avru-
pa’nın prensiplerinden ve değerlerinin
çok yönlü olduğundan” bahsetmekte-
dir. Eide, İsrail-Filistin görüşmeleri-
nin ara bulucusu olmadığına göre,
değindiği “görüşmeler” Kıbrıs Türk
ve Rum tarafının yaptığı görüşmeler,
“her iki taraf” dediği görüşme masa-
sına oturan Kıbrıslı Türklerin ve
Rumların liderleri ve müzakere he-
yeti, olduğu kesin de, “Çoğunluk ol-
mayan grup” dediği kim acaba.
Aklıma, adada yaşamlarını sürdüren
Kıbrıs Rum toplumu ve Kıbrıs Türk
toplumu gelmekte ama bu güne değin
hiçbir anlaşmada, görüşmede veya da
planda Kıbrıslı Türkler “Azınlık” ola-
rak tanımlanmadı. Kıbrıslı Türklerin
BM gözetimi ve himayesinde yapılan
görüşmelerdeki statüsü “Eşit siyasi
haklara sahip, oluşacak ortak devletin
neşet edeceği iki halktan bir tanesi”
olduğudur. Ne bağımsız bir devlet
olan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti”, ne de oluşacak devletin Kıbrıslı
Türk ortakları veya da Kıbrıs Türk
oluşturucu devleti “Azınlık” statü-
sünde değildir. Hiçbir zaman da
“Azınlık “statüsünde olmayacaktır.
Eğer Avrupa Parlamentosu Başkanı
Martin Schultz’un Kıbrıs adasına ya-
pacağı ziyaret nedeni ile BM Genel
Sekreteri Ban Ki Moon’un Kıbrıs
Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin
yaptığı açıklamanın içinde “Çoğunluk
olmayan grubu koruyan Avrupa Birli-
ğinin prensipleri ve değerleri” cüm-
lesi yer alıyorsa ve de “Azınlık”
konusuna değiniliyorsa, “Azınlık
olma statüsü ve azınlık hakları” mü-
zakerelerde tartışılıyor -Kıbrıslı Türk-
leri de “Azınlık statüsüne
indirgemek” çalışmaları da inceden
inceye başlamış- demektir.  (Rumların
4’te 1 oranını koruma ısrarından bunu
anlamamız gerekirdi.) KKTC Cum-
hurbaşkanı ve Müzakere heyeti, ka-
palı kapılar ardında Avrupa Birliği
normları içinde Kıbrıslı Türklere
“Azınlık” statüsünü layık görüp, bu
doğrultuda görüşmeleri sürdürüyor-
larsa tarihi ve Kıbrıslı Türklerin yok
oluşuna neden olacak bir hata yapı-
yorlar demektir. Hiçbir zaman ve hiç-
bir koşulda, bu ada üzerinde Kıbrıslı
Türkler, aynen Batı Trakya’da olduğu
gibi “Ayrıcalıklı Azınlık” statüsünde
bir toplum düzeyine indirgenemeye-
cektir. 1950’li yılların güçsüz Türki-
ye’si döneminde bile, Kıbrıs
adasındaki kurulacak yeni devlette
“siyasi eşitliğe sahip oluşturucu top-
lum” hakkını elde etmiş Kıbrıslı
Türkler, günümüzde bölgenin lideri
olan Türkiye döneminde asla “azınlık
statüsünde hakları olan bir toplum”
olmayacaktır…

Mehmet DEMİRCİ

BALKANLAR’DA 
YENİ TEHLİKE 

VAHHABİLİK Mİ?

Kosova 2.5 milyon nüfuslu
Müslüman bir Balkan ülke-
sidir. Kril alfabesi kullanan

Makedonya'dan çıkıp, Latin harfle-
riyle yazan Kosova'ya girince ken-
dinizi daha tanıdık topraklarda
hissedersiniz. Levha ve tabelaların
bir kısmında Türkçe kökenli Arna-
vutça kelimeler görürsünüz.
Genç Tasavvufçuları Destekleme
ve Geliştirme Derneği tarafından 5
yıldır "Bakü'den Balkanlara Halve-
tilik" sempozyumları düzenlenmek-
tedir. Bir yıl Türkiye'de, bir yıl
Türkiye dışında yapılır. Bu sene
Kosova'nın Yakova şehrinde 27 Ni-
san'da dördüncüsü icra edildi. Yurt
içi ve yurt dışından 18 konuşmacı
vardı.
İlk oturumda Kenan Gürsoy, Şaban
Ali Düzgün, Levent Bayraktar ve
Fulya Bayraktar konuştu. Konu
başlıkları şöyle: Balkan dünyası ve
tasavvufi düşünce, dinin farklı coğ-
rafyaları dönüştürme süreçleri, aş-
kınlık bilinci, küresel maneviyat
krizi ve tasavvuf.
İlgili dernek, sempozyum bildirile-
rini her sene basar. Hepsini tek tek
ele almak bu sütuna sığmaz. Öne-
mine binaen bir konu üzerinde du-
racağım.

İPEK VE PRİZREN

Yakova, İpek ve Prizren'deki tasav-
vuf çevrelerinde ortak olarak dinle-
diğimiz bir şikayet vardı:
Balkanlarda Vahhabi varlığı ve
baskısı. Nazlı Yayıntaş'ın tebliği bu
konudaydı, başlığı: "Balkanlarda
Vahhabi Tehlikesi".
Vahhabilik Suudi Arabistan'ın be-
nimsediği kuru, katı ve kapalı bir
dini-siyasi akımdır. Belirgin özel-
likleri arasında kabir ve türbe ziya-
retlerini, mevlit okumayı din dışı
saymaları; tasavvuf ve tarikatlara
şiddetle karşı olmaları dikkati
çeker. Tekfirci bir anlayışa sahip-
tirler.
Nazlı Yayıntaş bu konuda özetle
şunları söyledi: Bitip tükenmez sa-
vaşlar ve bunların yol açtığı maddi
manevi yıkımlar, Balkanlar’da bir
siyasi boşluk doğurdu. Vahhabiler
bunu fırsat bilerek yeniden inşa sü-
recinde maddi yardım yaptılar.
Hastane, okul ve cami inşasında
destek oldular. Yaptıkları cami-
lerde Vahhabi zihniyetini hakim
kıldılar. Halkın ihtiyaçlı halini fır-
sat bilerek kökleşmeye başladılar.
Ağlarına aldıkları bölge gençlerini
kendi görüşleri çerçevesinde yetiş-
tiriyorlar. Ücretsiz hacca götürü-
yorlar. Zihniyetlerini kabul
etmeyenlere karşı şiddet kullanı-
yorlar. Farklı gruplar arasında ça-
tışma çıkarıyorlar. Balkanların dini
ve sosyal hayatı için Vahhabilik
gerçekten bir tehlikedir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle yü-
rütülen projeye katılan 45 öğrenciye başarı sertifikası takdim edildi

H.MERKEZİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir ile Selanik arasında haf-
tada üç gün feribot seferi dü-
zenlenmesinin planlandığı

bildirildi. İki kent arasında feri-
bot seferi gerçekleştirmek üzere
çalışma başlatan Yunan Levante
Ferries Denizcilik şirketi, sefer
planlarıyla ilgili İzmirli turizmci-
leri bilgilendirmek üzere Türkiye
Seyahat Acenteleri Birliği (TÜR-
SAB) Ege Bölge Temsilciliği'nde
toplantı düzenledi. TÜRSAB Ege
Bölge Temsil Kurulu Başkanı
Tolga Gencer, iki kent arasında
feribot seferi düzenleme fikrinin
uzun bir süredir tartışıldığını,
konuyla ilgili Yunan firmasının
bir çalışma yaptığını aktardı.
Geçen ay başlattıkları görüşme-
lerde somut bilgilerin ortaya çık-

maya başladığını ifade eden
Gencer, iki tarafın da seferlerin
bir an önce başlamasını ve karşı-
lıklı turizmin canlanmasını arzu
ettiğini bildirdi.  Levante Ferries

Denizcilik Proje Danışmanı Mic-
halis Triantafyllidis ise İzmirlile-
rin, bu gemiye ve seferlere
destek verdiğini ve bekleyiş
içinde olduklarını ifade etti. 

YENİ PAZAR/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'da Boşnak nüfusun
yoğun yaşadığı Sancak bölge-
sinin en büyük şehri Yeni Pa-

zar'da düzenlenen Balkan Gençlik
Okulu Projesi düzenlenen serti-
fika programı ile sona erdi. Yurt-
dışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığının (YTB)
desteğiyle Yeni Pazar'da faaliyet
gösteren Fener (Svetionik) Der-
neği tarafından üç ay boyunca
devam eden projeye katılan 45 öğ-
renciye başarı sertifikası takdim

edildi. Fener Derneği Başkanı
Mirza Alickovic, törende yaptığı
açıklamada, projenin son derece
verimli geçtiğini, gençlik okulu
projesinin önümüzdeki yıllarda
da düzenleneceğini söyledi. Pro-
jeyi başarıyla tamamlayan Emir
Palamar da üç ay boyunca çok sa-
yıda araştırma ve bilgi edinme
faaliyetlerine katılma fırsatı bul-
duğunu ifade ederek, "Özellikle
edebiyat konusundaki çalışmaları
büyük keyif alarak yaptım." dedi.
www.timebalkan.com’un Ana-
dolu Ajansı’na dayanarak verdiği

bilgilere göre; bu arada, projeyi ta-
mamlayan öğrenciler için iftar
programı da düzenlendi. Gençlik
okuluna katılan lise ve üniversite
öğrencileri proje boyunca tarih,
sanat, psikoloji, siyasal bilimler,
kültür, edebiyat, ekonomi ve
hukuk alanlarında yeni bilgiler
edindi. Proje kapsamında Türki-
ye'yi de ziyaret eden öğrenciler İs-
tanbul, Edirne, Çanakkale ve
Ankara'yı ziyaret etti. Anka-
ra'da YTB Başkanı Abdullah Eren
ile bir araya gelen öğrenciler
kurum hakkında bilgi edindi. 

"Balkan Gençlik Okulu
Projesi" sona erdi

İzmir-Selanik arasında feribot
hattı çalışmalarına devam

Saraybosna'nın ramazan 
geleneği: Kadınlar mukabelesi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in asırlardır
korunan Ramazan gelenek-
lerinden kadınlar mukabe-

lesi, başkent Saraybosna'daki
tarihi Hacı Camisi'nde devam
ediyor. Bosna'daki savaş yılla-
rında verilen zorunlu aranın ar-
dından 12 yıl önce yeniden
okunmaya başlanan kadınlar
mukabelesi, bu yıl da onlarca ka-
dını bir araya getiriyor. Saray-
bosnalı 10 kadın hafızın her gün
öğle namazının ardından oku-

duğu mukabeleyi takip etmek
için şehrin dört bir yanından ka-
dınlar tarihi camide buluşuyor.
Mukabele okuyan kadın hafız-
lardan Ehlimana Godinjak, Hacı
Camisi'ndeki kadınlar mukabe-
lesinin Bosna'daki savaştan önce
de okunduğunu anlattı. Godin-
jak, "Bu yıl 12. yılımız. Mukabele
okuyan kadın hafızlardan bazı-
ları 12 yıldır burada. Kur'an oku-
yarak Allah'a daha da
yakınlaşıyoruz." diye konuştu.
Kadınlara özel mukabelenin Sa-
raybosna'da sadece Hacı Cami-
si'nde okunduğunu aktaran

Godinjak, kadınlar mukabelesi
geleneğinde bu caminin bir baş-
langıç noktası olduğunu, kadın
hafızların daha sonra bunu diğer
şehirlerde de yapmaya başladı-
ğını ifade etti. 

HİSSETMEK İÇİN 
GELMELİSİNİZ

Mukabeleye 12 yıldır katılan
Mubera Muhasilovic de savaş
zamanı kesintiye uğrayan muka-
bele geleneğinin 12 yıldır sürdü-
rüldüğünü söyledi. Muhasilovic,
"Kadınlar mukabelesini ramazan
ayının yenilikçi yüzü şeklinde
değerlendiriyorum. Zira kadın-
lar olarak biz mukabelede yeni-
den doğduğumuzu
hissediyoruz." ifadelerini kul-
landı. Kadınlar mukabelesi gele-
neğinin sürdürüldüğü Hacı
Camisi, Vekil Harç tarafından
1541 ila 1561 yılları arasında inşa
edildi. Cami geçmiş yıllarda, Sa-
raybosna'dan hacca giden hacı
adaylarının uğurlama yeri olarak
da kullanılıyordu.

ataatun@gmail.com

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

TEMSİLCİLİKLER
YAYIN KURULU

DIŞ TEMSİLCİLİKLER

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL

İSMET TOPALOĞLU 
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SOKOL BRAHAJ
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İLBER ŞİYAK
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KKTC Mehmet ALDEMİR
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MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
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Mesleğimi bir kez daha sevdim.
Zaten hobilerini yapan insan-
lar bir tek gün bile çalışmış

sayılmazlar. 
Uzun yıllar otelcilik yaptıktan, misafir-
lere hizmet verdikten sonra kendime
hizmet almanın tadını yaşıyorum.  Ma-
sanın karşısına geçerek.
Ve yılların kazanımı ile kendimize har-
cadığımız emeklerin,  donanımların
meyvelerini topluyorum şimdilerde. 
Özellikle ülkemi gezmeyi, tarihi, coğ-
rafyası, lezzetleri, gelenekleri, bölgenin
aktiviteleri, inanç ve yaşam şekilleri
gibi pek çok konuda yerinde yaşaya-
rak bilgileniyorum. Hem de rehberleri-
mizin anlattıkları bilgiler ışığında
gezdikçe daha da çok öğreniyorum. Ve
tabii ki, hayatıma yeni insanlar giriyor.
Ben onlarla zenginleşiyorum. Her in-
sandan farklı bir değer alıyorum. 

ACENTANIN DOSTU 
ACENTADIR

Özellikle son aylarda İzmir dışından
meslektaşlarım ile tanışmak ve onlarla
birlikte ne kadar güzel işler yaptığı-
mızı, aynı dili konuşan evrensel birey-
ler olduğumuzu gördük. Sektör
dostlarımız ile iş arkadaşlığının dı-
şında ”Acentanın dostu acentadır” an-
layışının doğruluğunu hissettik.  Bir
şekilde tanıştığımız arkadaşlarımızı ta-
nıma fırsatı bulduk.

MICE NEDİR? 

Meetings ( Toplantı ) -  İnsentives ( Teş-
vik Gezisi) – Congress ( Kongre) – Ex-
hibitions ( Sergi) sözcüklerinin baş
harflerinden oluşuyor. İşte bizleri de
bir araya getiren, bu alanlarda hizmet
veriyor olmamız. 
İşte bu anlamda kuruluşundan bu-
güne ses getiren network etkinlikleri,
kişisel ve uzmanlığa yönelik eğitim
programları, sosyal sorumluluk proje-
leri, yurt içi ve yurt dışı tanıtım gezileri
ile adından oldukça fazla söz ettiren
Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği
etkinliklerine nitelikli bir organizasyon
daha ekledi.  

EĞİTİM GEZİSİ

15-19 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan-
Romanya FAM TRIP ( İşveren, turizm
yönetimi veya operatör tarafından gezi
personelini bir bölgeye veya sunulan
hizmetlere aşina kılmak için düzenle-
nen geziler ) kısaca “eğitim gezisi” de-
diğimiz organizasyonlar. Diğer
bölgedeki kişilerle tanışıp kart alışver-
işlerimizin yapıldığı toplantıları da içe-
ren organizasyonlarda bir yandan yeni
destinasyonlar görürken bir yandan da
bir sonraki etkinliklerimizde çalışabile-
ceğimiz, karşılıklı iş birliği geliştirebi-
leceğimiz acenteler ile bir araya geldik.
Önce bizim bilmemiz, yaşamamız ge-
rekir ki, misafirlerimize bu süreçleri
hem anlatalım, hem de yeni öneriler
olarak sunabilelim. 

BULGARİSTAN-ROMANYA

Buraya kadar şüphesiz her şey çok
güzel. Bir de ya çok önceden gittiğimiz
ya da hiç gitmediğimiz yerlere gidiyor-
sak,  çook daha güzel. 
Bulgaristan’da Sofya ve Plovdiv ( Fi-
libe) . Romanya’da ise Bükreş,  Sinaia,
Bran ve Braşov’a gittik. 
Her yerin kendine göre bir artısı, gü-
zelliği var elbette.  Polivdiv’i de sevdik
ancak Romanya’ya tekrar gitmek için
karar aldık.   Balkan turlarının neden
bu kadar ilgi gördüğünü şimdi daha
iyi anladık. 
Komşularımızda geçirdiğimiz, dolu
dolu dört gün için Uluslararası MICE
Endüstrisi Derneği’ne katkısı ve emeği
olan herkese bir kez daha teşekkür-
ler…
Fazla ertelemeden
“Gezmek,  Görmek, Gitmek”   gerek.. 
Biseta Turizm’den sevgilerle, 

www.egetelgraf.com’dan alınmı�tır…

Komşularımıza ziyaret…
Bulgaristan ve Romanya
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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...

         

Hırvatistan’dan Türkiye’ye 
AB yolunda tam destek

ESKİŞEHİR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Eskişehir Valisi Özdemir Ça-
kacak’ı makamında ziyaret
eden Hırvatistan Büyükel-

çisi Hrvoje Cvitanovic, Türki-
ye’nin Avrupa Birliği ilişkileri için
destek vereceklerini dile ge-
tirdi. www.timebalkan.com’a
göre: Eskişehir’e gelen Hırvatis-
tan Büyükelçisi Hrvoje Cvitano-
vic, Vali Özdemir Çakacak’ı
makamında ziyaret etti. Büyük-
elçi Cvitanovic’i valiliğe gelişi es-
nasında Vali Çakacak karşılarken
daha sonra ziyaret anısına Valilik
Şeref Defterini imzalandı. Makam

odasında devam eden ziyarette
Büyükelçi Cvitanovic, 2020 yılı-
nın ilk çeyreğinde Hırvatistan’ın
başkanlık edeceği Avrupa Birliği
hakkında Türkiye’nin destekle-
rini beklediklerini ifade ederken,
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne gi-
rişi konusunda da destek vere-
ceklerini dile getirdi. 
Vali Özdemir Çakacak, Avrupa
Birliği sürecinde Hırvatistan’ın
Türkiye’ye desteklerinin artaca-
ğına inandıklarını belirtti. “İlişki-
lerimizin daha da geliştirilmesini
arzuluyoruz” diyen Çakacak,
“Türkiye ile Hırvatistan arasında
her geçen gün daha da gelişen
ilişkiler mevcuttur. Balkanlar

mevcut olmak üzere pek çok
alanda iki ülke arasında kuvvetli
bir ilişki mevcuttur. Türkiye, Hır-
vatistan’ı bağımsızlığını kazan-
dıktan sonra ilk tanıyan ülkelerin
başında gelmektedir. Aynı şekilde
Hırvatistan’ın NATO’ya üyeli-
ğinde de Türkiye’nin katkısı ol-
muştur. Aynı şekilde Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde
de Hırvatistan’ın Türkiye’ye çok
ciddi destekleri olmuştur. Hırva-
tistan 2020 yılının ilk çeyreğinde
Avrupa Birliği Başkanlık sürecini
üstlenecek. Avrupa Birliği süre-
cindeki desteğinin artarak devam
edeceğine inanıyoruz” ifadelerini
kullandı. 

TİKA’dan Arnavutluk’ta iftar programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk’ta iftar verildi.Başkent
Tiran’daki bir otelde düzenlenen iftar programına Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, Türki-
ye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA’nın Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, Tiran

Belediyesi yetkilileri ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. İftar programı kapsamında
katılımcılara TİKA’nın Arnavutluk’ta farklı sektörlerde hayata geçirdiği projelerin tanıtıldığı video da izletildi.
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