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Yunanistan yine
eski defterleri açtı
¥Yunanistan Dışişle
ri Bakanlığı, Birinci ve
İkinci Dünya savaşla-
rındaki işgallere karşı-
lık, savaş tazminatı
talebiyle Almanya'ya
sözlü nota verdi.
Yunanistan Dışişleri
Bakanlığından yapılan
açıklamada, nota-
nın Yunanistan'ın
Berlin Büyükelçisi
tarafından Alman
Dışişleri Bakanlığına
iletildiği
belirtildi. Notada,
Almanya'dan, "Yunan
halkı için büyük

öneme sahip maddi
ve manevi bu mesele
için" müzakerelere
başlanılması talep
edildi. 8’de

¥ Ülkede 1992-1995 yıl-
larındaki savaşın ardın-
dan Bosna Hersek İslam
Birliğince ilan edilen
"Şehitler Günü" kapsa-
mındabaşkent Saraybosn
a'daki Kovaçi Şehit
Mezarlığı'nda tören
düzenlendi. Şehitlikteki
törene Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi
Boşnak Üyesi Sefik
Dzaferovic ve İslam
Birliği Başkanı Husein
Kavazovic'in yanı sıra çok
sayıda şehit yakını katıl-
dı. Dzaferovic, Bosna
Hersek'in bugün var
olmasında şehitlerin
önemli rol oynadığına
işaret ederek, "Onların
bize miras bıraktığı
demokratik Bosna Hersek

için sonsuza kadar müca-
dele etmeyi sürdürece-
ğiz." dedi. Bosna Hersek
Silahlı Kuvvetleri
Başimamı Nesib Hadzic
de Bosna Hersek'te yaşa-
nan savaşın unutulma-
ması gerektiğini belirte-
rek, "Buradaki şehit
mezarlığında şehitlerimi-
zi her zaman anacağımız
ve onları unutmayacağı-
mız mesajını vermek iste-
rim." diye
konuştu. "Şehitler Günü"
kapsamında, Saraybosna'
daki Gençlik Ağı tarafın-
dan Savaşta Öldürülen
Çocuklar Anıtı'ndan şehit
mezarlığına yürüyüş
düzenlenirken, ülke
genelinde de törenler
yapıldı.  5’te

Bosna Hersek'te
"Şehitler Günü"

Yunanistan’ın başkenti Atina’da inşa edilen ilk
caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı

Kostas Gavroglu’nun ziyaretiyle ilk kez açıldı
¥ GavroGlu, yapımı
tamamlanan ancak henüz
bürokratik nedenlerle
ibadete açılmayan Atina
Camisi’ini ziyaret ederek
kentteki Müslüman
cemaatinin temsilcileriyle
bir araya geldi. Ziyaretin
ardından konuşan
Gavroglu, Bakanlığın

sorumluluğunda olacak
caminin tamamen Yunan
devleti tarafından inşa
edildiğini belirterek,
“Demokrasi son sözü söy-
ledi ve bu gerçekleşti.
Atina en sonunda vatan-
daşları, göçmenler ve
Müslüman ziyaretçileri
için bir ibadethaneye

sahip oldu” ifadelerini
kullandı. Gavroglu, kent-
teki Müslümanların yakla-
şık 12 yıldır açılışı bekle-
diklerine işaret ederek,
“Camide ilk namazın
eylül ayında kılınmasını
ümit ediyoruz.” dedi.
Müslüman nüfusun bir
diğer önemli sorununun

mezarlık olduğuna dikka-
ti çeken Gavroglu,
“Yunan Kilisesi 10
dönümlük bir alan tahsis
etti ancak mahkeme süre-
ci uzadı. Bu meselenin
farkındayız ve çözülmesi
gerekiyor. Bu da bir öz
eleştirimizdir.” ifadelerini
kullandı. 3’te

BOSNA HERSEK’TE
bir toplu mezar daha
Başkent Saraybosna yakınlarındaki
İgman Dağı'nda tespit edilen toplu
mezarda, Bosna Hersek'te yaşanan
savaşta öldürülen sivillere ait olduğu
tahmin edilen kemik kalıntıları bulun-
du. Bosna Hersek Savcılığından
yapılan yazılı açıklamada, devam
eden kazı çalışmaları neticesinde yeni
bir toplu mezarın bulunduğuna işaret
edilerek, kazıda tespit edilen kemik
kalıntılarının savaşta Donji Hadzic'te
öldürülen ve kayıp olan Boşnak
sivillere ait olduğunun tahmin
edildiği vurgulandı. 8’de

¥ Avrupa Birliği’ne (AB)  üye ülke-
ler arasında, Batı Balkanlar’daki
genişlemenin güvenilir bir alterna-
tif olmaya devam ettiğini gösteren
ve yazılı bir onay gerektiren gayri
resmi bir belge dolaşıyor. Söz

konusu belgede, diğerleri arasında
, AB’nin Batı Balkanlar’ın Avrupa
entegrasyonuna yönelik taahhü-
dünü yerine getirmesi gerektiği ve
bunun için “B Planı” olmadığı
vurgulanıyor. 3’te

Atina Camisi’nde 
ilk namaz Eylül’de
Atina Camisi’nde 
ilk namaz Eylül’de
Atina Camisi’nde 
ilk namaz Eylül’de
Atina Camisi’nde 
ilk namaz Eylül’de
Atina Camisi’nde 
ilk namaz Eylül’de
Atina Camisi’nde 
ilk namaz Eylül’de

AB, BALKANLAR’A
SICAK BAKIYOR

Sayfa 8’deİsmet TOPALOĞLU
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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

SARAYBOSNA/ÜSKÜP/
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan ülkeleri Bosna Her-
sek, Sırbistan, Hırvatis-
tan, Kuzey Makedonya,

Kosova ve Arnavutluk'ta yaşa-
yan milyonlarca Müslüman,
Ramazan Bayramı'nın haber-
cisi bayram namazını kılmak
için camilere akın etti. Bosna
Hersek'in başkenti Saraybos-
na'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey
Camisi, bayram namazını kıl-
mak isteyenlerle dolup taştı.
Bosna Hersek İslam Birliği
Başkanı Husein Kavazovic,
bayram namazını kıldırması-
nın ardından yaptığı açıkla-
mada, affetmek ve sabrın son
derece önemli erdemler oldu-
ğunu belirterek, İslam alemi-
nin bayramını kutladı.
www.timebalkan.com’a göre;
Sırbistan'ın başkenti Belg-
rad'daki tek cami olan Bayraklı
Camisi de bayram namazı için
gelen Müslümanları ağırladı.

Ülkede Boşnak nüfusun yoğun
yaşadığı Sancak bölgesindeki
camiler de bayram namazını
kılmak için gelen vatandaş-
larla doldu. Hırvatistan'ın baş-
kenti Zagreb ile aynı ismi
taşıyan camide toplanan bin-
lerce Müslüman bayram na-
mazını eda etti. Hırvatistan
İslam Birliği Başkanı Aziz Ha-
sanovic'in kıldırdığı namazın
ardından dualar edildi,
Kur'an-ı Kerim okundu. 

KARADAĞ VE 
MAKEDONYA

Balkanlar'ın en küçük ülkesi
olarak değerlendirilen Kara-
dağ'da da Ramazan Bayramı
coşkuyla karşılandı. Başkent
Podgorica'daki Osmanagic Ca-
misi başta olmak üzere ülke
genelindeki 130 camide bay-
ram namazı kılındı. Bayram
coşkusunun sabahın ilk saatle-
rinden itibaren hissedildiği
Kuzey Makedonya’nın baş-

kenti Üsküp’teki tarihi Mus-
tafa Paşa Camisi, bayram na-
mazı için gelen müminlerle
dolup taştı. Bayram namazı
öncesinde başta Türkçe olmak
üzere birçok dilde ilahiler
okundu. Bayram namazını

Kuzey Makedonya İslam Bir-
liği (Diyanet İşleri) Başkanı Sü-
leyman Recepi’nin kıldırdığı
tarihi caminin bahçesi camiye
sığmayanlarla doldu. Bayram
namazı hutbesi, Türkçe, Arna-
vutça ve Makedonca olmak

üzere üç dilde okundu. Kuzey
Makedonya İslam Başkanı
Başkanı Recepi, namaz çıkışı
basın mensuplarına yaptığı
açıklamada, bu bayram gü-
nünde ihtiyaç sahipleriyle da-
yanışma içerisinde olunması

gerektiğini ifade etti. Recepi,
"Dünyada tüm Müslümanların
kutladığı bu büyük bayram
hürmetine, bize yardım etmesi,
bizi desteklemesi, rahmetinin
bizim üzerimize olması için
Allah’a dua ediyoruz." dedi.

KOSOVA VE 
ARNAVUTLUK

Kosova'nın başkenti Prişti-
ne'deki Müslümanlar da bayram
namazı için tarihi Fatih Sultan
Mehmet Camisi'ne akın etti. Bay-
ram hutbesini okuyan Kosova
İslam Birliği Başkanı Naim Ter-
nava, Kosovalıların ülkeden göç
etmesi konusuna değinerek, Ko-
sova’nın geleceği için birlik çağ-
rısında bulundu. Bayram
namazının en yoğun hissedildiği
ülkelerden biri de Arnavutluk
oldu. Başkent Tiran'da bayram
namazı, İskender Bey Meyda-
nı’nda kılındı. Ramazan Bay-
ramı, ülkenin diğer şehirlerinde
de coşkuyla karşılandı.

Genç Kızılay Bursa 
Saraybosna’yı fethetti
Genç Kızılay Bursa gönüllüleri, “Bursa’dan Bosna’ya

Hilal Olsun Türkiye” isimli projeyle dayanışma ve
yardımlaşma duygularını Bosna Hersek’e taşıdı

Kırcaali’de haziran ayı boyunca devam edecek yaz kampına
140 çocuk katıldı. 3 Haziran’da müzik ve dans gösterisi
programıyla açılışı yapılan yaz kampı, 28 Haziran’a kadar

devam edecek. Kampa katılan ilkokul öğrencileri, ilgi alanlarına
göre 7 gruba ayrıldı.  www.timebalkan.com’a göre: Çocuklar,
sabah jimnastiği, animasyon dansları ve eğlenceli oyunlar, resim,
sanat atölyesi, dans, yaz sineması, müzik, ekoloji, bölge bilgisi
olmak üzere tüm aktivitelere memnuniyetle katılıyorlar.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek’te 5 gün yü-
rütülen proje kapsa-
mında, 10 kişilik gönüllü

grup, başkent Saraybosna
başta olmak üzere Srebrenitsa,
Gorazde, Doboj ve Mostar şe-
hirlerinde saha çalışmaları ya-
parak burada Bosna Hersekli
vatandaşlarla iftar programla-
rına katıldı, ihtiyaç sahiplerine
erzak ve kırtasiye yardımında
bulundu.
www.timebalkan.com’a göre:
Genç Kızılay Bursa İl Başkanı
Semih Aksoy, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Bursa’da
gönüllü faaliyetler sürdüren
10 kişilik ekiple ilk yurt dışı
projelerini gerçekleştirdikle-
rini belirterek, proje çerçeve-
sinde Srebrenitsa anneleriyle
bir araya geldiklerini, Goraz-
de’deki çocuk köyü ve
Doboj’daki rehabilitasyon
merkezini ziyaret ettiklerini,
Mostar’da da faaliyetlerini an-

latan bir film çektiklerini kay-
detti. Türkiye’nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç ile de
görüştüklerini söyleyen
Aksoy, “Başkent Saraybos-
na’daki Kızılhaç ofisini de zi-
yaret ettik. İkili ilişkilerde
Bursa ve Bosna Hersek gençlik
faaliyetlerinin nasıl ilerleye-
ceği ve gönüllü takası projeleri
konusunda protokol imzalan-
masına karar verdik.” dedi.
Genç Kızılay Bursa Yönetim
Kurulu Üyesi ve Proje Koordi-
natörü Feyza Nur Özçelik de
projenin gençlerle değişen
dünya düzenine dinamik hiz-
met vermeyi amaçladığını
ifade ederek, “Bu nedenle kar-
deş ülke Bosna Hersek’e gel-
dik. Burada iş birliği içerisinde
neler yapabiliriz onları ele
aldık.” diye konuştu. Türk Kı-
zılayda ciddi genç potansiyel-
lerin yer aldığını vurgulayan
Özçelik, farkındalık oluştur-
mak amacıyla başlatılan proje-
nin devam edeceğini sözlerine
ekledi.

Balkanlar'da Ramazan
Bayramı coşkusu

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arna-
vutluk'ta yaşayan Müslümanlar bayram namazı vesilesiyle camilere akın etti

Kırcaali’de çocuklara yaz kampı
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BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği’ne (AB)
üye ülkeler arasında,
Batı Balkanlar’daki

genişlemenin güvenilir bir al-
ternatif olmaya devam etti-

ğini gösteren ve yazılı bir
onay gerektiren gayri resmi
bir belge dolaşıyor. www.ti-
mebalkan.com’un haberine
göre: söz konusu belgede, di-
ğerleri arasında , AB’nin Batı
Balkanlar’ın Avrupa enteg-
rasyonuna yönelik taahhü-

dünü yerine getirmesi gerek-
tiği ve bunun için “B Planı”
olmadığı  vurgulanıyor.
“Non- paper”olarak adlandı-
rılan  belge, genellikle AB ku-
rumlarındaki iç görüşmelerde
tartışılan ve tartışmalı bir si-
yasi konuda uzlaşmaya var-

mayı amaçlayan gayrı resmi
bir belgedir. Bu belge konu-
sunda inisiyatif Polonya tara-
fından başlatıldı. Bu belgeye
destek, AB’nin “yeni üyeleri”
grubuna dahil olan genelde
Orta ve Doğu Avrupa’ya ait
13 AB üyesi tarafından geldi.

Avrupa Birliği’ne (AB)  üye ülkeler arasında, Batı Balkanlar’daki
genişlemenin güvenilir bir alternatif olmaya devam ettiğini gös-
teren ve yazılı bir onay gerektiren gayri resmi bir belge dolaşıyor

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, ülkede erken
seçime gidilmesine ilişkin, “Avrupa seçimlerinin
sonuçları, daha şimdiden vesayet rejiminin ve

Brüksel’deki bazı aşırı muhafazakar çevrelerin siyasi ter-
cih ve planlarımızı bozmak için iştahını kabarttı.” dedi.
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrası erken se-
çime gidileceğini bildiren Tsipras, Başbakanlık binasında

basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tsipras, ül-
kesinin krizden Yunan halkının fedakarlıklarıyla çıktığına
işaret ederek, yeniden kriz dönemlerine dönme tehlikesi
altında bulunduklarını savundu. www.timebalkan.com’a
göre; bunun için Yunan halkının erken seçimlerde kritik
bir karar vereceğini vurgulayan Tsipras, “Avrupa seçim-
lerinin sonuçları, daha şimdiden vesayet rejiminin ve
Brüksel’deki bazı aşırılıkçı çevrelerin sosyal planlarımızı
bozmak için iştahını kabarttı.” ifadelerini kullandı.

AB’nin 13 üyesi 
genişlemeden yana

Komşu 7 Temmuz’da erken seçim yapacak

Atina’daki caminin 
kapıları ilk kez açıldı
ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan’ın başkenti
Atina‘da inşa edilen ilk
caminin kapıları, Yunan

Eğitim ve Din İşleri Bakanı
Kostas Gavroglu‘nun ziyare-
tiyle ilk kez açıldı.Gavroglu,
yapımı tamamlanan ancak
henüz bürokratik nedenlerle
ibadete açılmayan Atina Cami-
si’ini ziyaret ederek kentteki
Müslüman cemaatinin temsil-
cileriyle bir araya geldi.
www.timebalkan.com’un ha-
berine göre; ziyaretin ardından
konuşan Gavroglu, Bakanlığın
sorumluluğunda olacak cami-
nin tamamen Yunan devleti ta-
rafından inşa edildiğini
belirterek, “Demokrasi son
sözü söyledi ve bu gerçekleşti.
Atina en sonunda vatandaş-
ları, göçmenler ve Müslüman
ziyaretçileri için bir ibadetha-
neye sahip oldu.” ifadelerini
kullandı.

İLK NAMAZ EYLÜL’DE

İnanç hakkının eğitim ve sağlık
gibi temel bir hak olduğunu
vurgulayan Gavroglu, “Faşist
ve ırkçılar ülkenin ufkunu da-
raltmaya, sadece kendilerinin
olduğu bir gelecek kurmaya
çalıştılar ama hem Mecliste
hem de halk arasında hüsrana
uğradılar.” diye konuştu. Gav-
roglu, kentteki Müslümanların

yaklaşık 12 yıldır açılışı bekle-
diklerine işaret ederek, “Ca-
mide ilk namazın eylül ayında
kılınmasını ümit ediyoruz.”
dedi. Müslüman nüfusun bir
diğer önemli sorununun me-
zarlık olduğuna dikkati çeken
Gavroglu, “Yunan Kilisesi 10
dönümlük bir alan tahsis etti
ancak mahkeme süreci uzadı.
Bu meselenin farkındayız ve
çözülmesi gerekiyor. Bu da bir
öz eleştirimizdir.” ifadelerini
kullandı.

BAZI MÜSLÜMANLAR
NAMAZ KILDI

Gavroglu’nun ziyareti esna-
sında bazı hükümet yetkilileri-
nin yanı sıra Atina’daki
Müslüman cemaatinden tem-
silciler ve caminin imamı ol-
ması beklenen Fas kökenli
Yunan vatandaşı Muhammed

Zaki de hazır bulundu. Gav-
roglu camiyi gezerek Zaki ve
diğer Müslüman vatandaşlarla
bir süre sohbet etti. Ziyareti fır-
sat bilen bazı Müslümanlar ise
camide ilk namazlarını eda
etti. Ziyaretin hem Yunan hem
de uluslararası basın tarafın-
dan büyük ilgi görmesi de dik-
kati çekti. Yunan çevik kuvvet
ekipleri ziyaret sırasında gü-
venlik önlemi aldı. Caminin dı-
şında ise ellerinde haç tutan
birkaç kişilik bir grup protesto
gösterisi yaptı.

2006’DA KARAR 
VERİLDİ

İnşası büyük oranda iki yıl
önce tamamlanan cami, çeşitli
bürokratik sebeplerle iki yıldır
açılamıyor. Votanikos semtinde
Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğına ait atıl bir yerleşkede ta-

mamlanan inşaat, Ağustos
2016’da Meclis tarafından alı-
nan kararın ardından dörtlü
bir konsorsiyum tarafından
üstlenilmişti. Yaklaşık 850 met-
rekare büyüklüğünde 350 kişi
kapasiteli caminin minaresi
bulunmuyor. Camide bir
çocuk parkı ve fıskiye de yer
alıyor. Cami için 887 bin Euro
bütçe ayrılmıştı. Söz konusu
caminin yapımına ilk olarak
2006’da karar verilmiş ancak
bürokratik süreçlerin uzaması,
hukuki engellemeler ve aşırı
sağ kesimin tepkileri nedeniyle
10 yılı aşkın süre inşasına baş-
lanamamıştı. Caminin yöne-
timi, Eğitim ve Maliye
bakanlıklarından iki devlet gö-
revlisi, iki belediye çalışanı, bir
yüksek mahkeme hakiminin
yanı sıra Müslüman cemaatler-
den iki temsilcinin bulunduğu
7 üyeli bir kurula devredilecek.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan
Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu’nun ziyaretiyle ilk kez açıldı

Bazen geriye dönüp bak-
tığımızda, geçmiş
zaman bir film şeridi

gibi gözümüzün önünde canla-
nır. Bazen unutulmuş, hatırla-
mayacağınızı zannettiğiniz bazı
küçük sahneler belirir. Siz iste-
diğiniz zaman değil, öylesine
gelirler bazen. Bunu hatırlatan
küçük detaylar olsa da bizler
çoğu zaman o hatıra canlandırıcı
detaylara dikkat etmeyiz. Koku,
kitap, cümle, eski bir kalem,
silgi, şarkı, giysi, çiçek, böcek…
Bilemiyorum, ama mutlaka bir
yardımcı kahraman vardır hatırla-
rımızı yıllar sonrasına taşıyacak
olan. Mesela kokulu silgiler, yeni
çıkmışlardı, üzerlerinde “arı
maya” resmi vardı. 80’li yıllarda
çocuk olanlar mutlaka bilir bunu.
O silgiyi tekrar bulup koklarsanız
sizi bir anda ilkokul hatıralarınıza
götürebilir. Hâlâ var mı o silgiler-
den bilmiyorum. Gerçi şimdi
neler yok ki. Ama bizim bura-
larda kokulu silgilerin, renkli ve
havalı kalemlerin ayrı bir hatırası
var. Okulda elinde buna benzer
yeni ve farklı bir şey olduğunda
arkadaşların yanına gelir ve “ner-
den aldın buni, Türkiya’dan mi?”
diye sorarlardı. Bir yakının ya da
sen Türkiye’den yeni dönmüşsen
mutlaka çantanda onun havasını
da getirebilmişindir. Sadece sil-
mek için kullandığın o silgi bile
çok kere akrabaları, uzun yolcu-
lukları, ziyaretleri, İstanbul’un
sokaklarını, kırtasiyeleri, o se-
vinci ve çocukluğunu geri getire-
biliyor.

SİLGİNİN HİKAYESİ

Bu bir silginin hikâyesi gibi gö-
rünse de aslında yılların arasında
üç ayrı ülkede yaşamış ama aynı
okulda okumuş çocukların hikâ-
yesidir. Yıllar önce babam elim-
den tutup okula götürmüştü,
birinci sınıfa kaydımı yapmadan
önce okulun pedagoguna uğradık,
pedagog küçük bir sınav yapardı
okula hazır ya da değil diye,
çünkü tam yedi yaşında değildim.
Türkçe bilmiyordu kadın, ben de
Makedonca bilmiyordum henüz,
arada babam tercüme ediyordu
soruları. Kadın resimler gösteri-
yor, “bu nedir?” diye soruyordu.
Bütün o sorulardan ve resimler-
den bugün aklımda kalan sadece
bir yeşil ördek resmi. Muhteme-
len renkleri bilip bilmediğimi
sormuş olabilir, canlı-cansız var-
lıkları belki, suda yaşayan hay-
vanları belki hatırlamıyorum.
Okula başladım; okul, üç ayrı
dilde eğitim veriyordu. Türk sı-
nıfı, Arnavut sınıfı, Makedon sı-
nıfı diye sınıflara ayrıldık. Bir
zaman sonra “ant içme töreni”
vardı, öğretmenimiz hepimizi
tembihlemişti, beyaz gömlek giy-
memiz gerekiyordu. Kırmızı fula-
rımızı ütüleyip boynumuza, kızıl
yıldızlı mavi partizan kasketimizi
de başımıza takacaktık. Heyecan-
landık tabii, öğretmenimiz “haydi
küçük piyonerler marş marş”
dedi, büyük salona kadar sıra sıra
dizilip asker yürüyüşü yapar gibi
yürüdük. Çocuk aklı işte, aklımda
“ant içme” gibi bir cümle dolanı-
yor, nasıl içeceğiz biz bunu, ya
tadı kötüyse diye düşünüyorum.
Önümüzde kocaman bir Yugos-
lavya bayrağı, altından geçip öğ-
retmenimiz ne dediyse söyledik,
ardından da birer çikolata verdi-
ler. Tadı acı değildi yani. Sınıf-
lara döndük ve okul hayatımız
böylece başlamış oldu. Her sını-
fın yeşil tahtası üzerinde Tito’nun
resmi vardı. Partizan marşları,
Kozara kahramanlıkları, Yugos-
lavya haritası, tüm cumhuriyetle-
rin sınırlarını ve Yugoslavya’ya
ait her şeyi öğrendik. İkinci
Dünya Savaşı’nın zorlukları, sa-
vaşan partizanların Yugoslav-
ya’yı nasıl kurduklarına dair
tarihi bilgiler, bunun yanında el-
bette ki Yugoslavya Milli
Marşı’nı da ezberledik.

TABLET YOK, 
BİLGİSAYAR YOK

Okulda öğretilen bütün bu bilgi-
lerin yanında, elimizde sıkıca tut-
tuğumuz renkli silgileri
koklamakla da meşgul oluyor-
duk. Tabletler yok, bilgisayarlar
yok; Türk tarihi ya da İstiklal
Marşı öğretilmezdi okulda. Müf-
redatta ne varsa o. Öğretmenler
zaten kontrol altında, arada sırada
müfettiş geliyor, neler öğrendiği-
mize dair sorular soruyordu. Ço-
cuktan al haberi misali. Bu
yüzden de her şeye dikkat edili-
yordu.
İlkokul beşinci sınıfa geldiği-
mizde Yugoslavya dağılmaya
başlamıştı. Okulda elimizde hâlâ

renkli silgiler ve yeni gelmiş dol-
makalemlerimizle yazdıklarımızı
silmeye devam ediyoruz. Make-
donya bir taraftan bağımsızlığını
ilan ediyor, diğer özerk cumhuri-
yetler de aynı şekilde; Hırvatistan
karışıyor, Bosna’da savaş, Ko-
sova ayrı bir dert, Karadağ sus-
kun, Makedonya suskun. Bosna
savaşı sırasında okula Bosna’dan
gelen çocuklar kaydını yaptırıyor.
Savaş en çok da onları etkiliyor.
Savaş psikolojisi altında, “acaba
bize sıra ne zaman gelecek?” so-
rusunu dillendirmesek bile her
gece yastığa başımızı koyduğu-
muzda aklımıza takılıyor. Artık
Yugoslavya yok. Makedonya
Cumhuriyeti bayrağını seçiyor,
milli marş için görüşmeler yapılı-
yor. Tito’nun resimleri sınıflar-
dan çekiliyor. Kitaplarda ve
müfredatta küçük küçük değişik-
likler beliriyor, Arnavutlar milli
marşı beğenmiyor, sorunlar çıkı-
yor, her millet kendi siyasi parti-
sini kurmuş zaten, içerden kazan
kaynasa da dışarıdan gelebilecek
herhangi bir saldırıdan da korun-
maya çalışıyorlar.
İlkokul altıncı sınıftayız, Türki-
ye’den kitap getirtmek zordu ama
biraz yol açılıyor sanki renkli sil-
gilerin yanına bazen kitaplar da
eklenebiliyor, öğretmenler sanki
biraz daha rahat anlatabiliyorlar
bazı şeyleri. Doksanlı yıllar, pop
müzik diye bir şey var, kasetler
geliyor, okula kasetçalar alıp
Türkçe müzik dinliyoruz. Çocuk
dünyası içine siyaset giremiyor.
Dışarda bir şeyler oluyor ama biz
eğitimimize devam ediyoruz. Şiir
yazıyoruz bazen, çoğunun ko-
nusu savaş oluyor. Uydu antenler
beliriyor bazı evlerin çatısında,
Türkiye’nin televizyon kanalla-
rını izleyebileceğiz sevinci, Tür-
kiye evimizin içinde olacak
heyecanı sarıyor hepimizi. Sa-
dece bir kokuyla hasretlik gidere-
bildiğimiz Türkiye’den şimdi
evimizde haberler alabileceğiz.
Doksanlardan sonra bir yanımız
Makedonya’da yaşasa da bura-
daki Türklerin evinde Türkiye
yaşatılıyordu. Yugoslavya’nın
dağılmasından sonra ekonomik
olarak ülkeler de gelişemedi. Tel-
evizyonlarda yeni bir şey yoktu
zaten, özel kanallar yoktu. Devlet
televizyonlarında ise Türkler ve
diğer azınlıklar için belirli saatte
yayınlar vardı. Bunların dışında
uydu antenlerle farklı bir şey
oldu. Türkiye Türkçesini daha
çok dinlediğimiz için konuşurken
daha az hata yapmaya başlamış-
tık. Daha doğrusu dilimize farklı
dillerden yerleşen bazı kelimele-
rin Türkçe karşılığını kullanmaya
başlamıştık. Sekiz yıllık ilkokul
eğitim hayatımda üç farklı ülke-
nin Milli Marşını ezberledim. Bi-
rincisi Yugoslavya’nın, ikincisi
Makedonya’nın üçüncüsü de Tür-
kiye’nin. Çocukluğuma döndü-
ğüm zaman üç farklı ülkede
yaşamış gibi hissediyorum. Bir
düzen var; kırılıyor, parçalanıyor,
kan dökülüyor, sonra yeniden ku-
ruluyor. Fakirler zengin oluyor,
devlet memurları aç kalıyor.
Sonra yine ortalık karışıyor; dev-
let memurları rahat ediyor, köy-
lüler şehre geliyor, şehirdekiler
yurt dışına kaçıyor. Şimdilerde
bir toparlanma dönemi yaşıyoruz.
İlerisine Allah Kerim… Bütün
bunların yanında, şanslı mıydık?
Belki. Çocuk öykülerinden çık-
mış gibi bir mahallede geçti ço-
cukluğumuz; evimizin sol
tarafında Halklar Tiyatrosu, sağ
tarafında Hüdaverdi Camii, yan
sokakta Torbeşler, karşıda Make-
donlar, diğer yanda Boşnaklar,
bir üstte Arnavutlar ortada da
Türkler yaşıyordu. Hâlâ öyle
orası aslında. Balkanlar’ın min-
yatürü gibi. Kurşunlu Han’ın du-
varlarını takip ederek çıktığımız
Kale yolundaki yokuştan kış ay-
larında tüm çocuklar kızaklarıyla
kendilerini aşağıya doğru bırakı-
yordu. Beyaz takkeli dedelerin
cebinden çıkan birkaç şeker tat-
landırıyordu dilimizi bazen.
Sabah saatlerinde okunan ezan
mahallenin dört bir yanına yayılı-
yor ve her zaman umutlu bir güne
uyanmamızı sağlıyordu. Yazıp
sildik ülkelerin adlarını belki ko-
kulu silgilerle, ama onun koku-
sunu hafızamızdan silemedik.

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır.

Leyla Şerif EMİN

KOKUSU 
SİLİNMEYEN 
HATIRALAR
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BRATİSLAVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Slovakya’nın başkenti
Bratislava’da düzenle-
nen   “GloboSec” Foru-

muna katılan bir panelinde
yer alan Kosova Cumhurbaş-
kanı Hashim Thaçi, forum
çerçevesinde yapılan pa-
nelde, Sırbistan’ı diyaloga en
büyük engeli oluşturmakla
suçladı.

www.timebalkan.com’a göre;
panele Sırbistan Cumhurbaş-
kanı Aleksandar Vuciç ve Ka-
radağ Cumhurbaşkanı Milo
Djukanoviç de katıldı. Cum-
hurbaşkanı Thaçi yaptığı ko-
nuşmada, “Sırbistan ile etnik
çizgileri olmayan sınırlarsız,
karşılıklı tanımayı getirecek
bir anlaşma istiyoruz. Koso-
va’ya Birleşmiş Milletler
(BM) üyeliğini temin edecek
ve Slovakya da dahil olmak

üzere Avrupa Birliği’nin (AB)
5 ülkesinin tanınmasını sağ-
layacak bir anlaşmaya varıl-
masını arzuluyoruz” dedi.
“Berlin’de daha fazla iler-
leme kaydetme fırsatımız
olurdu” diyen Thaçi,  bu an-
laşmaya bu yıl, yani 20019’da
ulaşılabileceğine inandığını
söyledi. “Tıpkı Sırbistan’ın
yaptığı gibi diyalog için ko-
şullar koyarsak diyalog ola-
maz” ifadesini kullanan

Cumhurbaşkanı Thaçi, “Sır-
bistan’ın, Kosova’nın
UNESCO ve Interpol üyeli-
ğine engeller oluşturmakla
anlaşmaya varılamaz. Ancak
önümüzdeki haftalarda diya-
logu sürdürmek için bir iklim
yaratılacağına ve Paris Zirve-
si’nin diyalogu sürdürmek
ve anlaşmaya varmak için
somut adımlar atmak konu-
sunda harika bir fırsat olaca-
ğına inanıyorum “dedi.

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da görevli
Türk askeri, bayrama
bir gün kala, ihtiyaç

sahibi Kosovalı çocuklara
bayram kıyafeti dağıttı. Ko-
sova’da barış gücü KFOR
bünyesi altından 1999 yılın-
dan bu yana görev yapan
Türk askeri, Kosovalı çocuk-
ların yüzünü güldürdü.
Türk askeri konuşlu olduğu
Prizren’de, yardıma muhtaç
ailelerin evlerini ziyaret
ederek bayramlık kıyafetler
dağıttı. Kosova Türk Temsil
Heyeti Başkanlığı Sicil
Asker İşbirliği (SAİ) perso-
nelini karşılarında gören
Kosovalı çocuklar, yardım-
larından dolayı Türk aske-

rine teşekkür etti. Çocuklara
kendi elleriyle kıyafetlerini
giydiren Türk subaylar, Ra-
mazan bayramı öncesi ço-
cukları mutlu etti.
www.timebalkan.com’a
göre; DHA’ya konuşan va-

tandaşlar, Türk askerinin 20
yıldır her türlü destekle Ko-
sova halkının yanında oldu-
ğunu söyledi. Türk askeri,
Ramazan ayı boyunca Koso-
va’nın birçok şehrinde iftar
çadırı kurdu.

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen “GloboSec”
Forumuna katılan bir panelinde yer alan Kosova Cumhurbaş-
kanı Hashim Thaçi, forum çerçevesinde yapılan panelde, Sır-

bistan’ı diyaloga en büyük engeli oluşturmakla suçladı

Thaçi, Vuçiç’i diyalogu 
engellemekle suçladı

Sırp Jandarması’ndan 

KAMENİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kamenitsa belediye-
sine bağlı  köyle-
rin yaylalarında ,

Sırp sınır jandarmasının
dört mensubundan  olu-
şan bir ekibin  Kosova
topraklarında yaklaşık 8
kilometre ilerlediği öğre-
nildi. Sırp jandarmasının
kilometrelerce Kosova sı-
nırının derinliğine  gir-
mesi olay, Kamenitsa’ya
bağlı  Svirtsa   köyünde
meydana geldi. Sırp jan-
darma mensupları,
Svirtsa köyüne giden ve
Sırbistan’daki Sjajice
köyü ile bağlantılı   olan
‘Kapi” sınır
noktasına  yakın bir dağ

yoluna girdiler. Sırp jan-
darmalar, bu yol ise Ko-
sovatopraklarının  yaklaş
ık iki kilometre içinde
olan bu yolda 8 kilomet-
reden daha fazla ilerledi.
Kosova toprakları için-
deki hareketleri sıra-
sında, o bölgede
çiftlikleri olan  ya da or-
manları kesen vatandaş-
ların  sorgulanması ya
olmadı, ancak köy  sa-
kinleri Sırp jandarması-
nın eylemleri yüzünden
endişelendi. www.time-
balkan.com’a göre; bu
skandal, Sırp devletinin
Kosova devletine yaptığı
provokasyonlarından
biri idi, zira  bu tür pro-
vokasyonlar  ilk defa
gerçekleşmiyor

Mehmetçik, Prizrenli 
çocukların yüzünü güldürdü

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova İstatistik Ajansı,
bu yılın ilk çeyreğinde
hükümetin  gelir ve

gider tablosunu yayınladı.
İstatistik Ajansı,  gelir miktarı-
nın 464,8 milyon Euro, giderle-
rinden 401 milyon Euro
olduğunu açıkladı. 2019 yılı-
nın ilk 3 ayına ilişkin devlet
gelirlerinin 464,8 milyon Euro
olduğuna işaret eden Kosova
İstatistik Ajansı, yüzde 62 gibi
gelirlerin en büyük kısmının
ürünlerden alınan vergiden
oluştuğunu kaydetti. www.ti-
mebalkan.com sitesinden alı-

nan bilgilere göre; gelirlerin
geri kalanı ise kategorilere da-
ğılmış bulunuyor.
“2019 yılının ilk çeyreğinde,
Hükümet’in toplam harcaması
401,0 milyon Euro oldu.
Yüzde 37 gibi giderlerin çoğu

çalışanların gelirleri,  sosyal
katkılar (yüzde 30);
yüzde11’lik katılımla ara tüke-
tim; brüt sermayenin oluşumu
(yüzde10); harcamaların geri
kalanı diğer harcama kalemle-
rine dağıtılmaktadır.

Kosova hükümeti 3 ayda
400 milyon Euro harcadı

Kamenitsa belediyesine bağlı  köylerin yaylala-
rında , Sırp sınır jandarmasının dört mensubun-

dan  oluşan bir ekibin  Kosova topraklarında
yaklaşık 8 kilometre ilerlediği öğrenildi

KOSOVA’YA 
PROVOKASYON
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Karadağlı eski askere savaş
suçundan 14 yıl hapis

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'te "Şehitler
Günü" kapsamında baş-
kent Saraybosna'da

tören yapıldı. Bosna Hersek'te
1992-1995 yıllarında yaşanan
savaşın ardından İslam Birliği
tarafından Ramazan Bayra-
mı'nın ikinci günü olarak ilan
edilen "Şehitler Günü" kapsa-
mında,  Saraybosna'daki Ko-
vaçi Şehit Mezarlığı'nda

bağımsız Bosna Hersek'in ilk
cumhurbaşkanı merhum
Aliya İzetbegoviç ve tüm şe-
hitler için dua edildi. Şehitlik-
teki törene Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi
Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic
ve İslam Birliği Başkanı Hu-
sein Kavazovic'in yanı sıra çok
sayıda şehit yakını katıldı.
www.timebalkan.com’un ha-
berine göre; Dzaferovic, bu-
rada yaptığı açıklamada,
Bosna Hersek'in bugün var ol-

masında şehitlerin önemli rol
oynadığına işaret ederek, "On-
ların bize miras bıraktığı de-
mokratik Bosna Hersek için
sonsuza kadar mücadele et-
meyi sürdüreceğiz."
dedi. Bosna Hersek Silahlı
Kuvvetleri Başimamı Nesib
Hadzic de Bosna Hersek'te ya-
şanan savaşın unutulmaması
gerektiğini belirterek, "Bura-
daki şehit mezarlığında şehit-
lerimizi her zaman
anacağımız ve onları unutma-

yacağımız mesajını vermek is-
terim." diye konuştu. Şehit ya-
kını Seco Tarajiha, kardeşinin
1992'de şehit olduğunu ifade
ederek, her bayramda başta
kardeşi olmak üzere tüm şe-
hitler için dua ettiğini
söyledi.  "Şehitler Günü" kap-
samında, Saraybosna'daki
Gençlik Ağı tarafından Sa-
vaşta Öldürülen Çocuklar
Anıtı'ndan şehit mezarlığına
yürüyüş düzenlenirken, ülke
genelinde de törenler yapıldı. 

Bosna şehitlerini
saygıyla andı
Ülkede 1992-1995 yıllarındaki savaşın ardından Bosna Hersek İslam
Birliğince ilan edilen "Şehitler Günü" kapsamında başkent Saray-

bosna'daki Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda tören düzenlendi

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan ekonomisi bu
yılın ilk çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre

yüzde 0,2 oranında büyüdü.
Yunanistan İstatistik Ku-
rumu’nun (ELSTAT) açıkla-
dığı verilere göre, mevsim
etkisinden arındırılmış Gayri-
safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
çeyrek bazda yüzde 0,2 ora-
nında artış gösterdi. GSYH,
yıllık bazda da yüzde 1,3 ora-
nında arttı. Tüketim harcama-

ları ise hem çeyrek hem
de yıllık bazda yüzde 0,1 ora-
nında düşüş kaydetti. Öte
yandan yıllık bazda büyü-
mede, gayri safi sabit sermaye
oluşumundaki yüzde 7,9, ih-
racattaki yüzde 4 ve ithalat-
taki yüzde 9,5'lik yükseliş
etkili oldu. Ülkede ekonomik
kriz döneminde yaklaşık
yüzde 25 oranında daralma
gerçekleşmişti. 2018'in son
çeyreğinde ise bir önceki çey-
reğe göre yüzde 0,1 oranında
daralma yaşanmıştı. Avrupa

Komisyonu,  Yunanistan eko-
nomisinin 2019 yılında yüzde
2,2 oranında büyüyeceği tah-
mininde bulunuyor. Ülkede
siyasi alanda ise önemli geliş-
meler yaşanıyor. www.yeni-
balkan.com’un haberine göre;
Avrupa Parlamentosu seçim-
lerini ardından ana muhalefet
Yeni Demokrasi (ND) partisi-
nin gerisinde tamamlayan hü-
kümetteki SYRIZA'nın lideri
Başbakan Aleksis Tsipras
erken seçim ilan etmişti.

PODGORİTSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ Yüksek Mahkemesi, eski asker
Vlado Zmajevic'i Kosova Savaşı sıra-
sında sivillere yönelik savaş suçu işle-

mekten 14 yıl hapse mahkum etti. Karadağ'ın
başkenti Podgoritsa'da görülen davada, Zmaj-
evic'in 1998-1999 yıllarında Kosova'da yaşanan
savaşta gönüllü askerlik yaptığı belirtilerek,
zanlının dört Kosova vatandaşını öldürmekten
14 yıl hapse mahkum edildiği belirtildi.
www.timebalkan.com’a göre: Mahkemeden ya-
pılan açıklamada, 4 Ağustos 2016'dan bu yana
tutuklu bulunan Zmajevic'in 30 Mart 1999'da
Kosova'nın Dunav köyünde 4 kişiyi öldürdüğü
ve kişisel eşyalarını çaldığı kaydedildi.

DeDeağaç’taki 
türk mezarlığına 

çirkin salDırı!
DEDEAĞAÇ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan’daki Batı
Trakya Türk toplu-
munun yaşadığı üç

ilden biri olan Dede-
ağaç’taki Türk mezarlı-
ğına 28 Mayıs 2019
tarihinde kimliği belirsiz
kişi veya kişilerce saldı-
rıda bulunuldu.  Failleri-
nin aşırı sağcı Altın Şafak
Partisi sempatizanlarının
olduğu düşünülen saldı-
rıda mezar taşlarına zarar
verildi. Saldırganlar bazı
mezar taşlarını kırarken
bazılarının üzerine sprey
boyayla Altın Şafak Parti-
si’nin amblemini çizdi ve
Türk düşmanlığıyla bili-
nen “Stohos (Hedef)” ör-
gütünün adını yazdı.
Saldırganlar ayrıca üze-
rinde Altın Şafak Parti-
si’nin amblemi olan ve
“Yunanistan Yunanlılara
aittir” yazan bildirileri
mezarlığa bıraktı. Saldı-
rıyla ilgili olarak Avrupa
Batı Trakya Türk Federas-
yonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habip Oğlu, “Avru-
pa’da yaşayan Batı
Trakya Türklerinin tem-
silcisi ABTTF olarak De-
deağaç’taki Türk

mezarlığına yapılan çir-
kin saldırıyı şiddetle kını-
yoruz. Nefret temelli,
ırkçı ve Türk düşmanı
motifler taşıyan ve mezar
taşlarının zarar gördüğü
bu saldırıyı kabul etme-
miz mümkün değildir.
Saldırganlar Batı Trakya
Türk toplumunu hedef
göstererek gözdağı ver-
mek istemişlerdir. Saldırı-
nın Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi’nin Yuna-
nistan’da 26 Mayıs’ta ya-
pılan Avrupa
Parlamentosu seçimle-
rinde Rodop ve İskeçe il-
lerinde en çok oyu alarak
zafer kazanmasının
hemen ardından yapıl-
ması da oldukça düşün-
dürücüdür ve saldırının
provokatif amaçlı yapıl-
dığına işarettir. Saldırının
faillerinin polis tarafın-
dan bir an önce tespit
edilerek yargı önüne çı-
kartılmasını istiyoruz.
Batı Trakya Türk top-
lumu olarak geçmişte de
birçok örneği olan bu tür
provokasyonlara kanma-
yarak sükunetimizi koru-
malı, demokrasi ve
evrensel hukuk ilkeleri
çerçevesinde haklı müca-
delemizi sürdürmeliyiz”
açıklamasında bulundu.

Yunanistan'da 
ekonomi 
büYüdü

Yunanistan'da 
ekonomi 
büYüdü

Yunanistan'da 
ekonomi 
büYüdü

Yunanistan'da 
ekonomi 
büYüdü

Yunanistan'da 
ekonomi 
büYüdü

Yunanistan'da 
ekonomi 
büYüdü



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 06

6 10 Haziran 2019
PazartesiBalkan Haberleri

Bilindiği gibi, 6183 sayılı AA-
TUHK’nun 102.maddesinde tah-
sil zamanaşımı düzenlenmiştir.

Madde hükmüne göre, tahsil zamana-
şımı, hukuken amme alacağı, vadesinin
rastladığı takvim yılını takip eden tak-
vim yılı başından itibaren (5) yıl içinde
tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.
Para cezalarına ait hususi kanunlardaki
zamanaşımı hükümleri saklıdır. Zamana-
şımından sonra mükellefin rızaen yapa-
cağı ödemeler kabul olunur.  
Tahsil zamanaşımı bazı durumlarda dur-
makta, bazı hallerde ise kesilmektedir.
Aşağıda tahsil zamanaşımını durduran
ve kesen haller kısa kısa izah edilecektir.
Uygulamada Vergi Daireleri, tahsil za-
manaşımını dikkate almadan mükellefle-
rin yapmış olduğu bütün ödemeleri
kabul etmektedirler. Oysa ki zamanaşımı
olgusu üzerinde durulması gereken
önemli bir konudur. Zamanaşımı söz ko-
nusu ise mükellefin bu dosya borcunu
ödeme yapmaması gerekir. Vergi Daire-
leri her 5-6 yılda bir takip dosyalarını
gözden geçirip, tahsil zamanaşımına uğ-
ramış alacakları silmesi gerekir. Özel-
likle, 01.08.2009 tarihinden önce
tahakkuk etmiş özel usulsüzlük cezala-
rını artık silmesi ve terkin etmeleri ge-
rekmektedir. 
Zamanaşımının bitmesine kısa bir süre
kala idare memurları marifetiyle cebin-
den sembolik miktarlarda paralar mükel-
lef adına ve hesabına yatırılarak
zamanaşımı uzatılmamalıdır. Nitekim
konuyla ilgili emsal bir çok Danıştay ka-
rarları bu uygulamaların yanlış ve hu-
kuka aykırı olduğunu ortaya
koymaktadır.

1.Tahsil Zamanaşımını “Durduran”
Haller NELERDİR 

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun (AATUHK)
104.maddesine göre Tahsil Zamanaşı-
mını Durduran Haller aşağıda sıralan-
mıştır. 
a-   Borçlunun yabancı memlekette bu-
lunması,
Borçlunun hileli iflas etmesi,

Borçlunun terekesinin tasfiyesi dolayı-
sıyla hakkında takibat yapılmasına
imkan olmaması.
Yukarıdaki nedenlerin kalkmasından
başlayarak, önceden başlamış olan za-
manaşımı, kaldığı yerden devam eder. 

2.Tahsil Zamanaşımını “Kesen” Hal-
ler NELERDİR 

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun (AATUHK)
103.maddesine göre Tahsil Zamanaşı-
mını Kesen Haller aşağıda sıralanmıştır. 
Ödeme, 
Haciz tatbiki, 
Cebren tahsil ve takip muameleleri sonu-
cunda yapılan her çeşit tahsilat, 
Ödeme emri tebliği, 
Mal bildirimi, mal edinme ve mal artma-
larının bildirilmesi, 
Yukarıdaki 5 sırada gösterilen muamele-
lerden herhangi birinin kefile veya ya-
bancı şahıs ve kurumlar mümessillerine
tatbiki veya bunlar tarafından yapılması, 
İhtilaflı amme alacaklarında kaza merci-
lerince bozma kararı verilmesi, 
Amme alacağının teminata bağlanması, 
Kaza mercilerince icranın tehirine karar
verilmesi, 
İki amme idaresi arasında mevcut bir
borç için alacaklı amme idaresi tarafın-
dan borçlu amme idaresine borcun öden-
mesi için yazı ile müracaat edilmesi. 
(5035 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle
eklenen bent) (31.12.2003 tarihinden ge-
çerli olmak üzere) Amme alacağının
özel kanunlara göre ödenmek üzere mü-
racaatta bulunulması ve/veya ödeme pla-
nına bağlanması. 

Kesilmenin rastladığı takvim yılını takip
eden takvim yılı başından başlayarak za-
manaşımı yeniden işlemeye başlar. Ön-
ceden işlemiş olan süre göz önünde
bulundurulmaz. 

Nazlı Gaye ALPASLAN

VERGİDE 
ZAMANAŞIMINI
DURDURAN VE
KESEN HALLER 

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

2

Montrö Boğazlar Sözleş-
mesi'ndeki "Karade-
niz'e kıyısı olmayan

ülkelere ait savaş gemileri 21
günden fazla kalamaz" hükmü
ABD’nin canını sıkmaktadır. Bu
yüzden ABD, Karadeniz’de kı-
yısı olan Balkan ülkeleri ile ilişki
kurmaktadır.  Örneğin Ro-
manya, NATO üyesi olduktan
sonra ABD oradaki varlığını ve
üslerini artırdı. Bu bağlamda,
NATO'nun da Karadeniz'deki
varlığını artırmak istiyor. Ancak
önündeki en önemli engellerden
biri Montrö Boğazlar Sözleşmesi.
Sözleşmeye göre, ABD Donan-
masının Karadeniz'de bayrak
göstermesi 21 günle kısıtlı. ABD,
Romanya ve Bulgaristan'da as-
keri tatbikatlarla Rusya'ya mesaj
yolladı. ABD, Bulgaristan ve Ro-
manya'ya, Baltık ile Balkanlarda
yaptığı gibi karadan asker yığ-
mak istiyor. Böylece Rusya'yı
Ukrayna'nın alt tarafında sıkış-
tırmaya çalışıyor. Aslında Tür-
kiye,  herhangi bir
olumsuzluğun önüne geçmek
için Montrö Boğazlar Sözleşme-
si'nin uygulanmasına destek ve-
riyor.

DEDEAĞAÇ’A RADAR
SİSTEMİ

Uzun süredir Dedeağaç’taki li-
manı askeri kullanıma açmak ve
genişletmek için çalışmalar yü-
rüten Amerikalılar, bölgeye yeni
nesil radar sistemi kurma kararı
almıştı. Meriç bölgesiyle kuzey
Ege adalarını tarayabilecek, hava
ve karadan ses ve görüntü tespiti
yapacak kapasitedeki radar sis-
temi faaliyete geçtiğinde Boğaz-
lardaki hareketliliğin her an
gözlemlenebileceği belirtiliyor.
Toplanan veriler önce Dedeağaç
Limanı’ndaki merkeze ardından
da Atina ve ABD karargâhlarına
aktarılacak.

S-400 FÜZELERİNİN
ÖNEMİ

ABD, İngiltere ve Fransa’nın et-
rafımızdaki askeri yığılımı tesa-
düf değil. Bunun için

Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs
Rum bölgesinin seçilmesi mani-
dar. 
ABD'nin Balkanlardaki Rusya’yı
bu yeni sıkıştırma politikasına
Rusya, 'sen oraya füze yerleşti-
rirsen, ben de Avrupa'ya en
yakın yerlere füze yerleştiririm'

diye karşılık veriyor. Nitekim
Rusya’nın Türkiye’ye sattığı S-
400 füzeleri de bunun bir so-
nucu. Tüm bu gelişmelerin
paralelinde 400 km etkili S-400
füzeleri ile Doğudan Batıya, Ak-
deniz’den Karadeniz’e 800
km’lik bir sahayı kontrol altına
alacak olan Türkiye, ABD ve
yandaş ülkeleri tedirgin ediyor.
Türkiye’nin savunma gücünü
böyle güçlendirmesi sözde müt-
tefik olan ABD’yi niye rahatsız
ediyor sorusu kadar bu olaydan
dolayı içerde de muhalefetin ra-
hatsız olması ayrı bir ilginçliktir. 
Ege’de radar konuşlandıran tek
ülke ABD değil. Yunanistan ve
Güney Kıbrıs’ın müttefiki İsrail

de Girit Adası’na radar sistemi
inşa etmeye başladı. Yunan ve İs-
rail basınına göre ‘The Long Ho-
rizon’ adlı sistem iki ülkeye de
Doğu Akdeniz havzasını göz-
lemleme imkânı tanıyacak. Bu
sistemle İsrail, Türk ordusunun
Doğu Akdeniz’deki tüm hareket-

lerini yakından takip edecek.

İNGİLİZ UÇAKLARI 
KIBRISTA

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde
askeri varlığı yıllar öncesine da-
yanan İngiltere ise buradaki as-
keri üslerini aktif hale getirdi.
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvet-
leri’ne ait 6 adet F-35 tipi savaş
uçağı önceki gün ilk kez Nor-
folk’taki Marham Üssü’nden ha-
valanarak Güney Kıbrıs’taki
Ağrotur Üssü’ne indi. İngiltere
Hava Kuvvetleri, sonbahara
kadar üslere toplam 121 adet F-
35B tipi savaş uçağı sevk edilece-
ğini duyurdu.

FRANSIZLAR’IN
RUMLARLA İŞBİRLİĞİ

Akdeniz’deki enerjiye çöreklen-
mek isteyen Fransa da geçtiği-
miz hafta kritik bir adım attı.
Rum Savunma Bakanı Savvas
Angelidis ile Fransa Savunma
Bakanı Florence Parly, Fransa’ya
deniz üssü verilmesine ilişkin bir
anlaşma imzaladı. 6 ay içinde
hayata geçirilmesi planlanan as-
keri anlaşmanın ilk etabı için
Fransız uzmanlar deniz üssünün
inşa edileceği Vasiliko bölge-
sinde çalışmalara başladı. Basına
sızan 9 maddelik anlaşmaya
göre deniz üssü ‘ileri operasyo-
nel menzilli’ nitelikte olacak. Ay-
rıca Fransız donanması,
Türkiye’nin Rum sözde parselle-
rinde faaliyet gösteren Fransız
petrol şirketi Total’e yönelik
olası müdahalelerini göğüsleye-
cek. Paris bunun yanında,
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne
ait gemilerin modernizasyonuna
yardımcı olacak.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1-Türkiye, çıkarları nezdinde
Rusya ile ilişkilerini bu şekilde
sağlam tutmalı ancak ABD ile
düşmanca bir tutum yerine
sahip olduğu bölgesel gücünü
diplomatik ortamda fayda sağla-
yacak şekilde devreye sokmalı-
dır. 
2-Balkanlarda Arnavutlar ve
Boşnaklarla güçlü bir stratejik
ortaklık kurulmalıdır. 
3-Diplomatik zekâ ile Rahmetli
Abdulhamid hanın yaptığı gibi
bize karşı birleşip koalisyon
kuran devletlerin arasını boza-
cak konular ve sorunlar üretil-
meli ve aralarına atılmalıdır.
Mesela, Yunanistan’ın Çamerya
sorunu, İstanbul’daki Ortodoks
kilisesi, ABD’ye karşı İran’ın
devreye sokulması, yine AB’nin
ABD ile olan sıkıntılarının kaşın-
ması, Yunanistan’ın ekonomik
kriz içindeki durumu, Avrupa’ya
Balkanlar üzerinden giden göç
dalgası , Rus doğalgazı ’nın Bal-
kanlara Türkiye üzerinden git-
mesi ile yapılacak
yönlendirmeler ve kısıtlamalar,
Rusya ile birlikte onun gibi Orto-
doks olan Yunanistan, Bulgaris-
tan, Sırbistan ve Romanya’nın
ve de bölgedeki Slav milletleri-
nin etki altına alınması, Balkan-
lardaki Türk soydaşlarımızın
bölgedeki  iç politikada çok iyi
değerlendirilmesi gibi…
4-Balkanlarda yaşayan Türk, ak-
raba ve soydaş toplulukların bir
arada olması sağlanmalı, birlik
acilen oluşturulmalıdır
5-Türkiye, ekonomisini sağlam-
laştırmalı, iç siyasette istikrarı
tam manasıyla sağlamalı, ülkede
acilen Türkiye ittifakı 
kurulmalıdır.

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

Rifat SAİT
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27 Mart 2017 tarihinde Meclis’te onay-
lanan bir yasa var. Cumhurbaşkanının
bir kez geri gönderdiği bir yasa.

Cumhurbaşkanının YÖDAK’ın yetkilerinin
zayıflatılması gibi bir zafiyet gördüğü için
reddettiğini okumuştum. Umarım reddetme
gerekçesi yasadaki anomaliyi anlamasından-
dır. Zira yasayı bugüne kadar tek anlayan
çıkmamış. Sıkı durun anlatıyorum. Eminim
bugüne kadar böyle garabet yasa görmedi-
niz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle “bir adım
sonrası hesaplanmayan bir yasa” yapılmadı.
Adı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yükseköğretim Değişiklik Yasası.” Amacı
özetle, KKTC yükseköğretimine kalite getir-
mek, üniversiteleri ticari kurum olmaktan
çıkarmak, her önüne gelenin üniversite
açmasının önünü tıkamak. Eskiden bakanın
iki dudağı arasında olan izin yetkisi yeni
yasayla Meclis’e verilmiş. Buraya kadar her-
şey normal ve anlaşılır. Anormallik, üniver-
site kurmanın zorlaştırılması adına ortaya
koyan süreçle başlıyor. Şimdi, yasa yapıcıla-
rın dahi bilmediği bu anormalliği özetleye-
rek anlatalım; Siz üniversite kurmak için
başvurduğunuzda, önce KKTC’de bir şirket
kurmanız isteniyor. Yerli hisse yüzde 51’in
altındaysa 100 bin doları yatırmadan prose-
dür başlamıyor. (Bu sadece şirket kurmak
için.) Sonrasında yeni yasaya göre, asgari
ücretin 5000 katı nakit para yatırılması gere-
kiyor. Bu da aşağı yukarı 10 milyon TL’ye
tekabül ediyor. 100 bin Doları Şirketler
Mukayyitliği (şirketi kurmak için), 10 mil-
yon TL’nin yatırılmasını da Eğitim
Bakanlığı talep ediyor.(Ön izin değerlendir-
mesine sokmak için.) Bu arada üniversitenin
kurulacağı arazinin kiralanması veya satın
alması gerekiyor. Kira kontratı en az 10 yıl-
lık olacak. Ve bu 10 yıllık kira kontratını
maliyede tasdik ettirmeniz ve kira kontratı
vergisini de peşin ödemeniz lazım.  Bu da
birkaç yüz bin TL tutuyor, kira bedeline
orantılı olarak. Aldığınız veya kiraladığınız
arsanın en az 30 dönüm –ve fazlası- olması
da bir başka şart. Kiralamak çok da ucuza
mal olmadığı için milyon sterlinler vererek
toprağı almak daha akılcı geliyor, 4-5 mil-
yon sterlin veriyor, alıyorsunuz. Tapu harcı
yüzde 6 olduğu için KDV’si ve diğer ilave
vergilerle birlikte 4 yüz bin Sterlini aşan bir
de tapu harcı ödüyorsunuz. Sonrasında
mimari ön projelerin çizimleri isteniyor siz-
den. Bunun maliyeti yaklaşık 500-600 bin
TL tutarında. Artı, iki fakülte ve 6 bölüm
açmanız şartı konulduğu için bir profesör,
bir doçent ve bir de yardımcı doçenti istih-
dam edip, bu isimleri beyan etmeniz gereki-
yor. Bu isimler YÖK kuralına göre başka bir
yerde çalışamayacağı için, ortada ne izin ne
üniversite varken, maaşlarını ödüyorsunuz. 

BEŞ YILLIK STRATEJİK
PLAN

En az beş yıllık stratejik plan hazırlıyorsu-
nuz. Bu planda öğrenci sayınız, bu sayının
öngörülen artışı, binaların nasıl, hangi sis-
temde yapılacağı gibi detaylı çalışmalar yer
alıyor. Bunların hazırlanması 7 kişilik ekiple
en az 10 gün.
Tüm bu çalışmaları yaptıktan sonra
Değerlendirme Kuruluna girmeye hak kaza-
nıyorsunuz. Bu kurulda Eğitim
Bakanlığı’nın, YÖDAK’ın, Devlet Planlama
Teşkilatının, İçişleri Bakanlığı’nın ve Maliye
Bakanlığı’nın birer üyesi var. Bu üyeler sizin
kendilerine verdiğiniz binlerce sayfalık pro-
jeyi, mali durumunuzu, stratejik planınızı
inceliyor, ona göre olumlu ya da olumsuz
görüş beyan ediyor.  Siz, özkaynaklarınızla
yapacağınız ve dünyanın herhangi bir yerin-
de kapıların sonuna kadar açılacağı bu yatırı-
mın değerlendirme kurulundan zahmetsizce
geçeceğini düşünüyorsunuz ama yanılıyorsu-
nuz. Değerlendirme Kurulu her nedense (!)
öyle hemen toplanamıyor. Allah’ın işi, üye-
ler belirlenen tarihte teker teker hasta oluyor.
Dört-beş derken hastalık kotası tamamlanı-
yor, bahaneler tükeniyor ve Değerlendirme
Kurulu toplanıyor. Olumsuz görüş belirte-
cekler ama bulmak zor. Topu Meclis’e ata-
caklarından, olumlu görüş beyan ediyorlar.
Bitmiyor. Önce Bakanlar Kurulu’na, sonra
Meclis’e gidiyor, Meclis komiteye havale
ediyor, bu sefer de komite toplanamıyor ne
hikmetse! Hikaye uzun, Türk filmlerine
konu olacak entrikalar dönüyor ama işin aca-
yipliği yasada. Yasa size “toprağı al, planını
çiz, öğretim görevlilerini istihdam et, bana
sun” diyor ama bunları yaptıktan sonra izin
çıkmadığı takdirde, alınan bu toprağın, yapı-
lan milyonlarca TL harcamanın, kaybedilen
zamanın kim tarafından tazmin edileceğini
söylemiyor. Ayrıca üniversite kurma başvu-
rularının Meclise havale edilmesi, yani siya-
sileştirilmesi, bir başka garabet. UBP/DP
tarafından gelen yasanın CTP/TDP’ce,
CTP/TDP tarafından gelen yasanın UBP ve
DP’ce kabul edilmesi zor. Zira partiler,
neyin geldiğine değil, kim tarafından geldi-
ğine bakıyor. Gülsek mi, ağlasak mı bilemi-
yoruz. Düşünün siz kendi özkaynaklarınızla
–KKTC’deki üniversitelerin yüzde 90’ı dev-
letin tahsis ettiği arsalar üzerine kuruludur-
100 milyonları aşacak bir yatırım yapmak
için başvuru yapacaksınız, yeni yasanın
öngördüğü gibi tek ekonomik faaliyetiniz
üniversite sektörü olacak, yasalar öyle emre-
diyor diye 5 milyon sterlin toprağa verecek-
siniz, birileri kollarını uzatarak sizin işinizi
çeşitli yollardan engelleyecek ve siz de bu
zararınızın üzerine soğuk su içeceksiniz!
Kimse kusura bakmasın ama bu devlet bir
adım ötesini düşünmeden yaptığı, “kimse
KKTC’de yatırım yapmaya heveslenmesin”
temalı bu yasayla gelen mağduriyeti tazmin
edecek, hukuk devletiyse etmek zorunda.
Meclis’teki hukukçulara da bu konuda büyük
görev düşüyor. 

Yurdagül ATUN

HUKUKSUZ 
YASALAR 
ÜLKESİ

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’ın Mestanlı
Belediye Başkanı Sunay
Hasan ve Belediye

Meclis Başkanı Ömer
Hüseyin, Bornova Belediye
Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u
ziyaret etti. Makamda gerçek-
leşen görüşmede Bornova
Belediyesi ile 2010 yılından bu
yana kardeş belediye oldukla-
rını söyleyen Sunay Hasan,
Başkan İduğ’a görevinde başa-
rılar dileyerek Mestanlı’ya
davet etti. Hasan, “22-27
Temmuz’da kentimizde
Mestanlılar buluşması yapıla-
cak. Sizleri de aramızda gör-
mek isteriz”dedi. Kardeş kent-
ler olarak yapılabilecekler
hakkında görüşülen ziyarette
Başkan İduğ, kardeşliğin sade-
ce kağıt üzerinde kalmamasını
ve birlikte bir çok alanda çalı-
şabileceklerini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti de dile getiren Başkan
İduğ, “Yerel yönetim ve
Bornovalı işadamları olarak
sizler için neler yapabilir, nasıl
katkı sağlayabiliriz, bu konu-
larda konuşmalıyız. Biz orada
bir çivi çakabilirsek burada
mutlu olacağız” dedi.
Ticaretin gelişmişlik için öne-
mine vurgu yapan İduğ,
“Sizin oralarda hayvancılık
yaygın. Bu konu üzerine tesis-
ler kurup, çalışmalar yapabi-
lirsiniz. Bu sayede istihdam ve
kimlik, marka yaratmış olur-
sunuz. Biz de sizi ziyarete gel-
diğimiz zaman anlamlı, katkı
koyabilecek bir şekilde gelme-
liyiz. Kardeşlik bu şekilde
olur” diye konuştu. 
Ziyarete, İzmir Balkan
Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Genel
Başkanı Abdurrahim Nursoy,
Bursa Mestanlılar Derneği
Başkanı Hasan Öztürk ve işa-
damları  da katıldı.

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Konak Belediyesi’nin, Gültepe
Makedonya Göçmeleri
Kültür ve Dayanışma

Derneği’yle birlikte, her sene gele-
neksel olarak düzenlediği Gültepe
Rumeli Şenliği, bu yıl da coşkuyla
kutlanacak. İzmir Folklor Gençlik
ve Spor Kulübü Derneği’nin (İFD)
de destek verdiği şenlik, bu yıl 14.
kez gerçekleştirilecek. Şenlik, 13
Haziran’da, Gültepe Otobüs Son
Durağı’nda, saat 20.00’de düzenle-
necek kortejle başlayacak, Turgut

Reis İlköğretim Okulu bahçesinde,
saat 20.30’da düzenlenecek renkli
etkinliklerle devam edecek.
Düzenlendiği her yıl, İzmir’in farklı
semlerinde yaşayan Balkan ve
Rumeli göçmenleri ile Gültepe
semti sakinlerini ağırlayan şenlik-
te, ünlü Rumeli sanatçıları sahne
alacak, halk oyunları gösterileri
düzenlenecek. Okul bahçesinde
Üsküp halk oyunlarıyla başlayacak
şenlik, Rumelili Ekrem ve Erşan’ın
hareketli, coşku dolu türküleriyle
devam edecek. Şenlikte, Balkan
müzik grubu Sakoband ile solist
Şule Çaycı ve Burhan Güneş de sah-
neye çıkacak.

Mestanlı’dan Bornova’ya
“kardeş” ziyareti

LAKTASİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek Devlet Arşivi ile Devlet
Arşivleri Başkanlığı arasında dijital
arşiv ortamına aktarılan Osmanlı

belgelerine ilişkin iş birliği protokolü
imzalandı.
Bosna Hersek'in kuzeyindeki Laktasi
Belediyesinde bu yıl üçüncüsü düzenle-
nen Arşiv Çalışanları Kongresi kapsamın-
da iki ülkenin milli arşivleri arasında
imzalanan protokol, dijital arşiv ortamına
aktarılan belgelerin, hem Bosna Hersek
hem de Türkiye'den araştırmacılar tarafın-
dan kullanılabilmesini sağlayacak.
Kongreye katılan Devlet Arşivleri Başkanı
Prof. Dr. Uğur Ünal, burada yaptığı açık-
lamada, Bosna Hersek ve Türkiye'deki
arşivlerin çok önemli belgeler ihtiva ettiği-
ne ve iki ülkenin tarihi ve geçmişi hakkın-
da çok önemli bilgiler verdiğine işaret etti.
Bu çerçevede daha önce yapılmış iş birliği
protokolünün daha somut hale getirildiği-
ni kaydeden Ünal, "Bugün tarihi hafıza-
mızın karşılıklı olarak dijital ortama alın-
ması, bu belgelerin dijitalleştirilmesi ve
daha sonra araştırmacılara, tarihçilere ve
kamuoyundaki birçok kişiye hizmet vere-
bilmesini sağlayacak olan bir adımı attık
burada." diye konuştu.

Bosna Hersek ile Türkiye
milli arşivleri arasında 

iş birliği protokolü

Belediyeden Novi Sad’da
geleneksel "bayram sofrası" 

NOVİ SAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'ın kuzeyindeki
Novi Sad şehrinde gelenek-
sel hale gelen bayram sof-

rası etkinliği bu yıl da yüzlerce
kişiyi bir araya getirdi. Novi
Sad Belediyesi, Sırbistan İslam
Birliği ve Vojvodina Müftülüğü
tarafından bu yıl 11. kez düzen-

lenen "Açık Kalplerin Sokağı-
Bayram Sofrası" etkinliği kişi-
yi aynı sofrada buluşturdu.
www.timebalkan.com’a göre;
şehir merkezinde kurulan bay-
ram sofrasına katılan Vojvodina
Müftüsü Muhamed Ziljkic, bay-
ram sofrasının farklılıkları orta-
dan kaldırdığını ve dostluk
köprülerini inşa ettiğini belirte-
rek, etkinliğin bu yıl da düzen-

lenmesinden mutluluk duydu-
ğunu anlattı. Novi Sad Belediye
Başkanı Milos Vucevic de
Müslümanların Ramazan
Bayramı'nı kutlayarak, tüm
dünyaya barış ve dostluğun
hakim sürmesi temennisinde
bulundu. Bayram sofrası etkinli-
ğinde, konuklara börek ve bak-
lava ikram edilirken, Novi
Sad'ın ilahi grubu da sahne aldı.

2010 yılından bu yana Bornova’nın kardeş belediyesi olan Bulgaristan’ın
Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan ve Belediye Meclis Başkanı

Ömer Hüseyin Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u ziyaret etti

Konak’ta Balkan rüzgârları esecek

Novi Sad şehrinde 11. kez düzenlenen "Açık Kalplerin
Sokağı-Bayram Sofrası" etkinliğine yüzlerce kişi katıldı
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ANASTASİADİS’TEN
YİNE AYNI 
TERANE…

Güney Kıbrıs’ta Başkanlık seçi-
mini tekrardan kazanan Anas-
tasiadis, müzakereleri

dinamitlemek için gene aynı iddialara
başladı, hem de bizleri aptal ve ahmak
yerine koyarak. “Bir tarafın güvenliği
diğer taraf için tehdit teşkil etmemeli”
diyen ve “Türkiye’nin garantörlük ve
müdahale hakları ile bir miktar Türk
askerinin kalıcı varlığı Kıbrıs Rum
toplumu için kesinlikle bir tehdittir”
ifadesini kullanan Anastasiadis, buna-
maya başlamış olmalı ki geçmişi
unutmuş gözüküyor. 1963-1974 ara-
sında nüfus çoğunluğuna ve devlet ol-
maya sırtlarını dayayarak Kıbrıs
adasını, Kıbrıslı Türkler için Cehen-
neme çevirdiklerini, Kıbrıslı Türklere
soykırım uyguladıklarını unutmuş an-
laşılan.
1974 Barış Harekatından sonra, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin adadaki varlığı
nedeni ile bir türlü Kıbrıslı Türklere
saldıramadıkları ve adayı Kıbrıslı
Türklerden temizleyip, 1791 tarihinde
ortaya attıkları Megali İdea’yı yani
Büyük Helen Krallığını kurmak yo-
lunda Kıbrıslı Rumların üzerine dü-
şeni, adada TSK’nın varlığı nedeni ile
gerçekleştiremedikleri için kafayı
Türk Askerinin adadan gitmesine ve
Türkiye’nin Garantörlüğüne takmış
durumda. İllaki Türk Askeri gidecek
ve Türkiye’nin Garantörlüğü kalkacak
ki, uygun bir politik ortamda,
KKTC’nin varlığına son versinler,
Kıbrıslı Türkleri azınlık konumundaki
vatandaş seviyesine indirgesinler,
adanın mutlak hakimi olsunlar ve za-
manı gelince de adayı Yunanistan’a
ilhak etsinler. Çok değil daha 3 gün
evvel, 6 Şubat 1964 tarihinde savun-
masız küçük bir Türk köyü olan Ar-
palık’a saldırdıktan sonra şehit
ettikleri kardeşlerimizi andık ve ruh-
larını şad ettik. Niye 6 Şubat 1964
günü Arpalık’a saldırmışlardı ben
hala çözebilmiş değilim. Akıncılar
köyünün yaklaşık 1.5-2 km. güney
batısında yer alan küçük bir Türk
köyü idi Arpalık ve Rumlara hiçbir
şekilde tehdit oluşturmamaktaydı.
Düzenli bir ordu, yep yeni silahlar ve
her tür askeri olanaklarla saldırdılar
bu küçük Türk köyüne. Bütün köyde
sadece 3-5 tane av tüfeği bulunmak-
taydı. Şahadete eren kardeşlerimiz,
köyün erkeklerinin tümü şehit edilene
kadar çarpıştılar. Bence en önemlisi
de elinde sapanı ile Rumlara taş atan
daha Ortaokula yeni başlamış masum
bir evladımızı bile, üzerine onlarca
kurşun sıkarak öldürmekten çekinme-
meleri idi Rumların. Ama Kıbrıslı
Türkleri, Rumların her tür canice sal-
dırısından koruyacak TSK o günlerde
adada fiilen bu günkü gibi bulunabil-
seydi, asla saldıramazlardı Arpalık
köyüne gözü dönmüş Rum caniler.
Aramızdaki Rum hayranlarına ve
Grekofillere sesleniyorum. Geçin Me-
tehan’dan, Ledra Palas veya da Lok-
macı kapısından Rum tarafına ve 20
dakikalık bir sürüşle gidin Arpalık kö-
yüne ve gözlerinizle görün köyün bu
günkü durumunu. Sanki de zaman 7
Şubat 1964’de durmuş gibi hala. Gü-
nümüze kadar, aynen 7 Şubat’ta Kıb-
rıslı Türkler tarafından terk edildiği
halde kalmış Arpalık köyü. Evlerin
büyük bir kısmı kerpiçten yapılmaydı
o dönemde, 2 katlı olanlar da dahil.
Ama hepsi de 6 Şubat 1964 günkü
saldırıdan sonra Rumlar tarafından
yakılıp yıkıldıkları ve tahrip edildik-
leri halde. Yollar toprak, elektrik ve
su yok. Zaten hiçbir Türk köyünde
yol, su ve elektrik yoktu o dönemde,
yanı başlarındaki Rum köylerinde
hepsi da varken.
İyi ki Türkiye’nin Garantörlüğü var
ve TSK adamızda, yanı başımızda.
Türkiye’nin Garantörlüğü ve TSK ol-
masaydı, bu gün tüm Türk köyleri
aynı halde olacaktı. Kıbrıslı Türkler
evlerinden ve topraklarından kovul-
muş, yerlerine de 15 Mayıs 1919’dan
sonra Karadeniz kıyılarındaki şehirle-
rimize Rum nüfusunun artması için
Yunanistan tarafından gönderilmiş ve
Kurtuluş Savaşından sonra Rusya’ya
kaçmış, adları da “Pontus’lu Rumlar”
olan çakma Pontuslular yerleştirile-
cekti aynen günümüzde sayıları 40
bini aşmış çakma Pontuslu Rumların
Baf’taki Türk köylerine yerleştirildik-
leri gibi…. Ya böyle işte Anastasiadis
Efendi. Sen daha çok sayıklarsın Tür-
kiye’nin Garantörlüğü”nün çok gü-
vendiğin ve sırtını dayadığın Batılı
Devletlerin, Osmanlı döneminde yap-
tıkları gibi, baskısı ile kaldırılmasını
ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adayı
terk etmesini…

İsmet  TOPALOĞLU

BULGARİSTAN’DA 
AP SEÇİMLERİNİN 

ARDINDAN

Başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda tespit edi-
len toplu mezarda, Bosna Hersek'te yaşanan savaşta öldürü-
len sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntıları bulundu

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan, Birinci ve İkinci
Dünya savaşlarındaki iş-
galler sebebiyle Alman-

ya'ya savaş tazminatı talebine
ilişkin sözlü nota verdi.  Yuna-
nistan Dışişleri Bakanlığından
yapılan açıklamada, notanın Yu-
nanistan'ın Berlin Büyükelçisi ta-
rafından Alman Dışişleri
Bakanlığına iletildiği belirtildi.
www.timebalkan.com’a göre; no-
tada, Almanya'dan, "Yunan halkı
için büyük öneme sahip maddi
ve manevi bu mesele için" müza-
kerelere başlanılması talep
edildi. Birinci ve İkinci Dünya
savaşlarındaki işgallerde Yunan
halkının büyük zarar ve kayıplar
yaşadığı belirtilen notada, "Ta-
leplerimiz, kurbanlar, kurbanla-
rın nesilleri için Alman işgali,
faizsiz işgal kredisinin geri öden-
mesi, yağmalanmış ve yasa dışı
yollarla yerinden alınmış arkeo-
lojik ve kültür hazinelerinin ia-
desini içermektedir." ifadelerine
yer verildi. Yunan Meclisi, nisan
ayında görüştüğü Almanya'dan
savaş tazminatı talep edilmesine
yönelik önergeyi onaylamıştı.

TAZMİNAT 
TARTIŞMALARI

Yunanistan Meclisinin, Nazi iş-
gali döneminde hayatını kaybe-
denler ve zararların tespitine
yönelik oluşturduğu komisyo-
nun 2016'da tamamladığı rapor,
Ekim 2018'de yayımlanmıştı.
Buna göre Yunanistan, hayatını
kaybedenlerin yakınlarına taz-
minat, verilen maddi zarar ve
Merkez Bankasından Naziler ta-
rafından zorla alınan faizsiz işgal
kredisi dahil Almanya'dan yak-

laşık 300 milyar avro talep edi-
yor. Ayrıca, işgal döneminde ül-
keden götürülen tarihi eserler de
geri isteniyor. Alman tarafı ise
1960'da 115 milyon Alman markı
ödeme yapıldığını belirterek,
üzerinden 70 yıldan fazla süre
geçen savaş için yeni bir tazmi-
nat ödemeyi reddediyor. Alman
Hükümet Sözcüsü Steffen Sei-
bert, Yunan Meclisindeki oylama
öncesi yaptığı açıklamada, ülke-
sinin konuya ilişkin duruşunun
değişmediğini, meselenin hu-
kuki ve siyasi açıdan kapandı-
ğını dile getirmişti..

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Başkent Saraybosna yakınla-
rındaki İgman Dağı'nda ya-
pılan kazı çalışmaları

sonucunda, savaş kurbanlarının
gömülü olduğu yeni bir toplu me-
zarın belirlendiği bildirildi. Bosna
Hersek Savcılığından yapılan ya-
zılı açıklamada, devam eden kazı
çalışmaları neticesinde yeni bir

toplu mezarın bulunduğuna işaret
edilerek, kazıda tespit edilen
kemik kalıntılarının savaşta Donji
Hadzic'te öldürülen ve kayıp olan
Boşnak sivillere ait olduğunun
tahmin edildiği vurgulandı. Kayıp
Kişiler Enstitüsü başta olmak
üzere emniyet ve savcılık yetkilile-
rinin sahada bulunduğu belirtilen
açıklamada, yeni toplu mezarın
mayın bölgesine yakın olduğu ve
kemik kalıntılarının çıkartılması

işlemlerinin büyük bir dikkatle ya-
pılacağı ifade edildi. Açıklamada,
toplu mezarın, tanık ifadeleri so-
nucu ortaya çıkarıldığına dikkat
çekilerek, kemik kalıntılarının
kimlik tespiti için adli tıp kuru-
muna gönderileceği kaydedildi.
www.timebalkan.com’a göre;
Bosna Hersek Kayıp Kişiler Ensti-
tüsü’nün verilerine göre, Bosna
Hersek'te bugüne kadar 550'den
fazla toplu mezar bulundu.

İgman Dağı’nDa 
yenİ toplu mezar 

Yunanistan’dan savaş 
tazminatı için diplomatik adım

YENİ PAZAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'da Boşnak nüfusun
yoğun yaşadığı Sancak bölge-
sinde etkili olan şiddetli yağış

sele neden oldu. Ülkede gün boyu et-
kisini sürdüren şiddetli yağış sonucu
meydana gelen seller nedeniyle San-
cak bölgesindeki Yeni Pazar ve Turin
şehirlerinde olağanüstü hal ilan edil-

diği bildirildi.
Yeni Pazar Acil Durum Merkezinden
yapılan açıklamada, şiddetli yağış so-
nucu Raska Nehri'ndeki su seviyesi-
nin kritik düzeye ulaştığı belirtilerek,
birçok ev ve iş yerini su bastığı kayde-
dildi. Tutin Acil Durum Merkezinden
yapılan açıklamada da "Balkanlar'ın
Sibirya'sı" olarak nitelendirilen Peşter
Yaylası'nda etkili olan yağışın nehir-
lerdeki su seviyesini artırdığına işaret

edilerek, Tutin'de mobilya fabrikaları-
nın bulunduğu sanayi bölgesinin
sular altına kaldığı belirtildi. Açıkla-
mada Tutin'de çok sayıda ev ve iş ye-
rinin hasar gördüğü bilgisi de
paylaşıldı. www.haberler.com’a göre;
Sırbistan başta olmak üzere Balkanlar
genelinde etkili olan şiddetli yağışın
devam edeceği ifade edilirken vatan-
daşlara dikkatli olmaları çağrısında
bulunuldu.

ataatun@gmail.com
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Sancak’ta sel felaketi 

Avrupa ülkelerinde Avrupa Parlamento-
suna göndermek için seçimler yapıldı.
Avrupa ülkelerinde göçmen politikası

ön plana çıktığında milliyetçiler yükselişe
geçti. Bulgaristan’da durum farklı değil “milli-
yetçi” koalisyonu ortak seçimlere girmese de
VMRO AP’ye iki milletvekili gönderdi. Volen
Siderov’ın lider olduğu Rus yanlısı ATAKA
partisi yüzde 1.08 civarında oy alabildi, Valeri
Simeonov’un liderliğindeki NFSB partisi
yüzde 1.15 oyda kaldı.
İktidar partisi olan GERB AP seçimlerini
yüzde 30.94 oy alarak seçimleri yine önde ka-
pattı. Ana muhalefet partisi olan “BSP Bulga-
ristan için” yüzde 24.24 oy alarak pozisyonunu
korumuş oldu. Üçüncü parti olarak HÖH
yüzde 16.36 oy alabildi. HÖH her geçen se-
çimlerde oy oranında kayıp yaşıyor. Türk ve
Müslüman seçmen harekete güven duymadı-
ğından sandığa gitmiyor. Kırcaali bölgesinde
katılım her seçimlerdeki gibi bu seçimlerde
çok düşük. AB ülkelerde ikamet etmeyen Bul-
garistan vatandaşlarına Bulgaristan’da oy kul-
lanabilmeleri için zorunlu ikamet getirildi.
Bulgaristan’ın Kuzey Batı bölgesinde bulunan
Vidin, Montana, Vratsa illerinde bırakın Türk-
ler Roman topluluğu bile yaşamamakta o böl-
gelerden HÖH hareketine oy çıkması
koalisyon partilerini doğrulamaktadır. HÖH
daha dört Bulgar partisi ile koalisyon içindedir.
HÖH AP’ye ancak üç milletvekili göndere-
bildi. HÖH yönetimi seçmeninden koalisyon
içinde olan Bulgar partilerinin isimlerini açık-
lamayarak Türk ve Müslüman seçmeninden ıs-
rarla saklamakta. 
“BSP Bulgaristan için”  koalisyonu AP’ye 5
milletvekili göndermeye hak kazandı. İktidar
partisi olan GERB AP’ye 7 milletvekili gönde-
riyor. Bulgaristan’ın nüfusuna göre AP’ye top-
lam 17 milletvekili gönderebiliyor. VMRO
son AP seçimlerinde 1 milletvekili gönder-
mişti bu seçimler de ise iki milletvekili gönde-
riyor. 
İktidar partisi olan GERB A Parlamento se-
çimlerinde bir kez daha lider parti olarak kanıt-
lanmış oldu. “ Milliyetçi koalisyonundan”
seçim sonuçları ne olursa olsun koalisyon hü-
kümeti görevini devam edeceği doğrultusunda
açıklamalar geliyor. Bulgaristan’da seçimler
sonrası erken seçim olasılığı ise geri planda
kalmakta. GERB ile “Milliyetçi koalisyonu”
hükümeti görevine sorunsuz devam edecek
erken seçim olasılığı çok düşük görünüyor. 
Yurt dışından gelen oy dağılımında Demokra-
tik Bulgaristan birliği 6 bin 927 oy alarak bi-
rinci olurken GERB iktidar partisi 5 bin 338
oyla ikinci oldu üçüncü sırada 3 bin 714 oyla
“BSP Bulgaristan için”. VMRO bin 700 oyla
dördüncü sırada yer aldı beşinci sırada 1025
oyla Milliyetçi Diriliş Parti oldu. Altıncı sırada
977 oyla HÖH kaldı.  
Bulgaristan’da çoğunluğu Türklerden oluşan
üç parti var. HÖH son AP seçimlerinde 4 mil-
letvekili göndermişti bu seçimlerde  yüzde
16,36 oy alsa da ancak  3 milletvekili gön-
derdi. DOST partisi 0.36 oranda kaldı HŞHP
lideri ise iş adamının Mareşki’in partisi VOL-
YA’dan seçime girdi ancak 3.60 oy alabildiler.
HÖH yönetimi yaklaşık 30 yıldan bu güne ül-
kede azınlık olarak ikamet eden Türklerin hak-
larını almak için hiçbir girişimde bulunmadı.
Türkler tarafından kurulan diğer iki parti
HŞHP ile DOST yeterince destek görmedikleri
için Bulgaristan Türklerinin durumu daha da
kötüye gitmekte.  HÖH erime yolunda emin
adımlarla ilerliyor HŞHP ile DOST kaybolma
sürecine girmiş bulunmakta Türkler ve Müslü-
manlar aynı Yunanistan gibi parlamentoya her
hangi bir Bulgar partisinden girebilecekler. Bu
gün Bulgaristan’da dinsiz yarım yamalak ana
dilini konuşan Türk gençliği yetişiyor. En
yakın zamanda bu vahim duruma çözüm bulu-
namazsa Bulgaristan Türkleri geriye dönüşü
olmayan kaybolma sürecine girecekler.  

ismetismailtopaloglu@hotmail.com
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Balkanlar, Avrupa Birliği,
Rusya ve Türkiye açısından
dün olduğu gibi bugün de

stratejik tampon bölge konumunu
korumaya devam ediyor.
Zira Balkanlar, AB açısından ba-
kıldığında kıta içinde sınır güven-
lik bölgesi, Rusya açısından
bakıldığında Avrupa’ya, boğaz-
lara ve doğal olarak açık deniz-
lere girişin teminatı, Türkiye
açısından ise imparatorluğun ge-
netik dokularının oluşturulduğu
coğrafya. Ama her üçünün ortak
noktası olan dini değerler açısın-
dan baktığımızda, Avrupa için; İs-
lami değerlerin ve Müslüman
toplulukların kabullenilmediği,
Rusya açısından; Ortodoks dün-
yanın birlikteliğinin sağlandığı,
Türkiye açısından ise İslam’ın ev-
renselleştirildiği topraklardır.
Bütün bu siyasi ve dini değerlerin
ortak kesişme noktası ise yüzlerce
yıldır İstanbul olmuştur. Bu açı-
dan bakıldığında hem İstanbul’un
Türklerde olması hem
de Balkan coğrafyasının birçok
ülkesinde Türk veya akraba top-
lulukların bulunması, Türkiye’ye
önemli bir stratejik üstünlük ver-
mekte.

POLİTİKALAR

Bugün her üç grup da bölgede
kendi üstünlüklerini korumak ve
geliştirmek adına politikalar ge-
liştiriyorlar. AB ve
ABD Balkan ülkelerini Avrupa
Birliği ve NATO üyesi yaparak
Batı bloğuna çekmekte, Rusya ta-
rihsel bağlarını ve mezhepsel üs-
tünlüğünü kullanmak suretiyle
etkinlik korumaya çalışmakta,
Türkiye ise kültürel, dini ve etnik
unsurlar üzerinden mevcudiye-
tini sağlamlaştırmaktadır. Ulus-
lararası ilişkilerde bölgesel bir
politika değişikliği yapmak işiti-
yorsanız öncelikli olarak statü-
koyu
bozacak ve
yerine yeni-
sini getir-
meye
çalışacaksınız.
Yugoslav-
ya’nın dağıl-
ması bu
anlamda Bal-
kanlar için
önemli bir kı-
rılma noktası olmuştu. Parçalan-
mış yapıları üniter yapılara göre
daha kolay yöneten Almanya, bu
dağılmadan en kazançlı çıkan
ülke oldu. Geldiğimiz aşama iti-
bariyle, potansiyel yeni çatışma
alanlarını ortadan kaldırmadan
bu parçalanmışlıkları uzlaştırabi-
len ülke, Balkanlarda gücün sa-
hibi olacaktır.
Halihazırda Balkanlardaki en
büyük problemin Kosova mer-
kezli Arnavut-Sırp gerginliği ol-
duğu görülüyor. Bu sorunun
çözülmesi AB ve ABD’nin başa-
rısı, Rusya’nın ise kaybı olarak ta-
rihe geçecektir. Almanya uzun
zamandır AB kartını kullanmak
suretiyle Rusya bakiyesi ülke ve
topluluklarda önemli ölçüde güç
edindi. Günümüzde insanlar
ideolojik değerler yerine ekono-
mik menfaatleri tercih ediyorlar.
www.timebalkan.com’un
A.A’dan aldığı bilgilere göre: Al-
manya Balkan ülkelerine uygula-
dığı ekonomik politikalar
sayesinde geniş bir Ortodoks
dünyayı siyasi otoriteler pek hoş-

lanmasa da yanına çekmeyi başa-
rabilmiş durumda. AB’nin Bal-
kanlardaki kritersiz genişleme
politikasının temel nedeni de
budur. Almanya Balkan ülkeleri-
nin AB ile müzakere sürecinde so-
runsuz bir süreç yönetimi
arzuluyor. Bu nedenle Sırp ve Ar-
navutlara öncelikli olarak arala-
rındaki husumeti çözmelerini bir
ön koşul olarak öne sürüyor. Sırp-
lar masaya oturmak için Mitro-
vica bölgesindeki Sırp
belediyelerin tekrar Sırbistan’a
katılmasını talep etmekte, zira bu-
rası Kosova’nın tek kömür ma-
deni olan Trepça ve en önemli
hidroelektrik santrali Uyman’nın
bulunduğu bölge. Yani olayın si-
yasi boyutunun dışında bir de
ekonomik boyutu bulunuyor.

KOSOVA KARŞI ÇIKIYOR

Doğal olarak Kosova bu talebe
kesinlikle karşı çıkıyor. Ancak bu
bölgeye karşılık olarak Sırbistan
içinde Arnavutların yaşadığı Pre-
şova bölgesinden de Kosova’ya
toprak verilmesi tezleri öne sürü-
lüyor. Bu fikre ise sadece Arna-
vutlar değil Almanlar da karşı
çıkıyor. Zira bu etnik yapıları içe-
ren bölge değişimleri Balkanlarda
önüne geçilmez bir çatışma süre-
cinin de başlangıcını oluşturacak-
tır. Bu durumda Arnavutluk
Karadağ, Makedonya ve hatta Yu-
nanistan’dan, Hırvatlar Bosna
Hersek’ten, Karadağ ve Sırbistan
birbirinden, olayı biraz daha
öteye götürürsek Türkiye, Bulga-
ristan ve Yunanistan’dan, Maca-
ristan Sırbistan’dan toprak
talebinde bulunmaya kalkışabilir.
Dolayısıyla Almanya taraflara
toprak mübadelesi içermeyen bir
uzlaşıyı telkin ediyor. Bunun ger-
çekleşmesi durumunda kısa za-
manda vizesiz bir AB’nin

kapılarının bu
ülkelere açıla-
cağı tarafların
malumudur.
Zaten haliha-
zırda Sırp ve
Arnavut kö-
kenli binlerce
kişi AB top-
raklarında
çalışarak ül-
kelerine

önemli bir döviz katkısı
sağlıyorlar. Rusya’nın bölgede sı-
nırlanması konusunda ise ABD
ile AB politikaları uyumlu bir şe-
kilde işlemeye devam ediyor.
Belki hedefe ulaşma hususunda
yöntem farklılıkları ortaya çıkabi-
lecek olsa da nihayetinde aynı
amaç için mücadele ediliyor. 2019
Nisan’ında Almanya’da bu so-
runların çözüme kavuşturulacağı-
nın düşünüldüğü bir toplantı
gerçekleştirildi. Almanya ve Fran-
sa’nın hiçbir Balkanülkesini tat-
min edemediği bu toplantıda
Kosova tarafı ABD’nin yer alma-
dığı bir sürecin yönetilemez oldu-
ğunu ifade etti. Ekonomik
menfaatlerin ön plana çıktığı bir
dönemde Rusya her geçen gün
bölgede zayıflamaya devam edi-
yor. Bir dönem denizlere açılma
bağlamında önemsediği Kara-
dağ’da ekonomik ve siyasi bir et-
kinlik kurmaya gayret etmişse de
bunda pek başarılı olduğu söyle-
nemez.  

Sırp-Arnavut uzlaşması
gerçek mi hayal mi?
Halihazırda Balkanlardaki en büyük problem Kosova merkezli Arnavut-Sırp gerginliği.
Bu sorunun çözülmesi AB ve ABD’nin başarısı, Rusya’nın ise kaybı olarak tarihe geçecek

1

DEVAM EDECEK...
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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...

         

Karsu Dönmez YTB’nin desteğiyle
LiTvanYa’Da sahne aLDı
KLAİPEDA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dünyaca ünlü Türk kö-
kenli Piyanist ve Bes-
teci Karsu Dönmez

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı’nın
(YTB) destekleriyle bu yıl
25’inci düzenlenen Klaipeda
Caz Festivali’nde sahne aldı.
Performansıyla izleyicilerin
büyük beğenisini toplayan
Karsu Dönmez’i Litvanya’daki
vatandaşlar ve Türk öğrenciler
de yalnız bırakmadı. Festivalin
ilk gününde son sanatçı olarak
sahneye çıkan Karsu Dön-
mez’in konserde bir de sürp-
rizi oldu. Türk sanatçı Ekim
ayında çıkacak albümünde yer
alan yeni şarkılarını da ilk bu-
rada söyledi. Konseri Türki-
ye'nin Vilnius Büyükelçisi
Gökhan Turan ve Klapedia Be-
lediye Başkanı Vytautas Grub-
liauskas da dinledi. Genç
sanatçı, konserinde Başkanlığı-
mıza katkılarından dolayı te-

şekkür etti. Hatay’dan Hollan-
da’ya göç eden bir ailenin ço-
cuğu olarak Hollanda’da
doğup büyüyen Piyanist ve
Besteci Karsu Dönmez, küçük
yaşta yaptığı özgün müzikle
uluslararası üne kavuştu. Ha-
tay’ın Altınözü ilçesine bağlı

Karsu köyünden 1970’li yıl-
larda Hollanda’ya göç eden bir
ailenin kızı olan Karsu Dön-
mez, Hatay'daki köylerinin is-
mini taşıyor. Karsu, verdiği
konserlerde Türkiye’nin ve
Türk kültürünün tanıtımına
katkıda bulunuyor.
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Filenin Sultanları
bulgaristan’ı yendi

Türkiye ile Arnavutluk
berAbere kAldı

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa futbolunun milli
takımlar düzeyindeki en
prestijli organizasyonu

EURO 2020’nin elemelerinde,
üçüncü haftanın ilk gününde 5
grupta 12 karşılaşma oynandı.
Oynanan karşılaşmalar arasında

Karadağ ile Kosova arasındaki
maç da yer aldı. Euro 2020 eleme-
leri çerçevesinde  Kosova Milli
Futbol takımı,  Karadağ başkenti
Podgoritsa’da Karadağ  Milli takı-
mı ile karşılaştı. Karşılaşma 1-
1  berabere sonuçlandı. UEFA tara-
fından cezalandırılması
nedeniyle  Karadağ-Kosova karşı-
laşması  seyircisiz oynandı.

www.timebalkan.com’a göre:
çekişmeli geçen maçın ilk golü-
nün 23’üncü dakikada Milot
Rashica tarafından gelmesi,
Kosova’nın ilk yarıda rakip takım-
dan çok daha iyi oynadığını gös-
terdi. Ancak Kosova Milli takımı
bu avantajı maçın sonuna kadar
koruyamadı. Karadağlılardan
gelen gol ile maç berabere bitti.

MESTANLI
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Mestanlı Fahri Vatandaşı aynı
zamanda Dünya ve Olimpiyat
şampiyonu eski milli halterci

Naim Süleymanoğlu’un anıtı Temmuz
ayı sonunda açılacak. Açılış töreni
“Mestanlı Daima Kalbimde” başlığı
altında düzenlenen bir haftalık 10.
Dünya Mestanlılar Buluşması programı
kapsamında yapılacak. 
Anıt, Naim Süleymanoğlu adındaki
spor kompleksinin önüne yerleştirile-
cek. Çelik beton levhası şimdiden hazır
bulunmaktadır. Halterin figürü 2.20
metre yüksekliğinde olacaktır. Anıtın
kaideyle birlikte yüksekliği yaklaşık 3

metre olacaktır. Oturma yeri gri taşlan-
mış mermer ile kaplanacaktır. İş insanı
Sebahatin Vattanser, Momçilgrad
Belediye Başkanı Sunay Hasan ve anıt
projesini tanıtan Belediye Meclisi
Başkanı Ömer Üsein ile görüştükten
sonra mermer bağışında bulundu.
www.timebalkan.com’a göre:
Momçilgrad Belediye Başkanı Sunay
Hasan, “Naim Süleymanoğlu,
Bulgaristan, Türkiye ve de tüm dünya-
da başarılarıyla ünlü, ün kazanmış
Momçilgrad vatandaşıdır. Momçilgrad
halkı için yapabileceğimiz en az şey
Momçilgrad’a bir anıt yetiştirmektir.
Anıt montaj girişimine katılan herkese
son derece minnettarım. Bir kez daha
Momçilgrad bir yerleşimden çok daha
fazlası olduğunu ispatladık” dedi.

Naim Süleymanoğlu’nun
aNıtı dİkİlecek

BANGKOK/BALKAN GÜNLÜĞÜ

2019 FIVB Voleybol Milletler
Ligi’nde mücadele eden A Milli
Kadın Voleybol Takımımız,

Tayland etabındaki ikinci maçında
bugün Bulgaristan ile karşı karşıya
geldi. Tayland’ın başkenti
Bangkok’ta bulunan Huamark Spor
Salonu’nda oynanan mücadelede
rakibi karşısında ilk seti 25-14, ikinci
seti 25-9 ve üçüncü seti de 25-23’lük
skorla üstün tamamlayan Filenin
Sultanları, Milletler Ligi’ndeki seki-
zinci maçında 7’nci galibiyetine
imza attı. Millilerimizde 18 sayı ile
oynayan Ebrar Karakurt karşılaşma-
nın en skorer ismi olurken; ona
Meliha 12, Kübra 11, Hande 10 sayı
ile eşlik etti. A Milli Kadın Voleybol
Takımımız, Tayland etabındaki
üçüncü ve son maçında ise yarın TSİ
14.05’te ev sahibi Tayland’la karşı
karşıya gelecek.

Mestanlı Fahri Vatandaşı aynı zamanda Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski
milli halterci Naim Süleymanoğlu’un anıtı Temmuz ayı sonunda açılacak

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Ümit Milli Takım,
UEFA 2021 U21 Avrupa
Şampiyonası Grup Eleme

ikinci maçında Arnavutluk ile 2-2
berabere kaldı. İstanbul’daki
Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Stadı’nda oynanan müsabakada
ümit millilerin gollerini 54’üncü
dakikada Mert Müldür ve 85’inci
dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu
atarken, Arnavutluk’un golleri
49’uncu dakikada Leonardo
Maloku ve 90+4’üncü dakikada
Sahqir Tafa’dan geldi. Halil
İbrahim Dervişoğlu, Ümit Milli
Takım’daki ikinci, Mert Müldür ise
Ümit Milli Takım’daki ilk golünü
attı. Karşılaşmanın ikinci yarısında
oyuna giren Yunus Akgün, Umut
Güneş ve Fatih Kuruçuk da ilk kez
Ümit Milli Takım formasını giymiş
oldu

Kosova ile Karadağ puanları paylaştı


