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¥ başkent Saraybosna
yakınlarındaki Jahorina
Dağı'nda bulunan Termag
Hotel'de bir araya gelen
liderler aile fotoğrafı
çekiminin ardından top-
lantıya geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
zirvede yaptığı konuşma-
da, Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci’nin başarı-
sının sadece Balkan ülke-
leri için değil Avrupa kıta-

sının huzur, istikrar ve
refahı için de önemli
olduğunu belirterek,
“Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Sürecinin başarısı
sadece ülkelerimizin değil
Avrupa kıtasının da huzu-
ru, istikrarı ve refahı için
mühimdir. Süreç aynı
zamanda Balkan ülkeleri-
nin Avrupa-Atlantik
kurumlarıyla entegrasyo-
nuna da kritik katkılarda

bulunuyor.
Türkiye, Balkanlar'ın
Avrupa-Atlantik kurumla-
rına entegrasyonuna
daima güçlü destek ver-
miştir, vermeyi de sürdü-
recektir” ifadelerini kul-
landı. Zirveye, dönem
başkanı Bosna Hersek'in
Devlet Başkanlığı Konseyi
üyeleri Milorad Dodik,
Şefik Caferoviç ve Zeljko
Komşiç, Karadağ

Cumhurbaşkanı Milo
Djukanoviç, Kuzey
Makedonya
Cumhurbaşkanı Stevo
Pendarovski, Arnavutluk
Cumhurbaşkanı İlir Meta,
Sırbistan Başbakanı Ana
Brnabiç, Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov
ile Romanya, Hırvatistan,
Yunanistan, Moldova,
Slovenya ve AB'den yetki-
liler de iştirak etti.  3’te

¥ bosna hersek’in Srebrenitsa şehrinde 1995 yılının
temmuz ayında gerçekleştirilen soykırımda öldürülen
33 kurban daha Potoçari Anıt Mezarlığı’nda defnedil-
di. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak
üyesi Sefik Dzaferovic, Srebrenitsa soykırımında öldü-
rülen kurbanların masum olduğunu vurgulayarak,
“Onların tek suçu Boşnak ve Müslüman olmalarıydı.
Bu, Radovan Karadzic ile Ratko Mladic’in ölümcül bir-
likleri için yeterli bir sebepti” ifadelerini kullandı.
Sırpların, Temmuz 1995’te yalnızca birkaç gün içinde
8 bin 300’den fazla insanı katlettiklerini anımsatan
Dzaferovic, “Günde yaklaşık bin kişiyi katlediyorlardı.
Neredeyse her dakika masum bir insanın canını alıyor-
lardı” dedi.

Balkan Zirvesi’ne
Erdoğan damgası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Balkan
Zirvesi’nde konuştu: “Ekonomik işbirliğimizi geliştirmek zorundayız” 

5’te

24 yıldır dinmeyen acı:
Srebrenitsa

¥ Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığının baş-
lattığı proje çerçevesinde,
Fetullahçı Terör
Örgütü'nün (FETÖ) ger-
çek ve karanlık yüzünü
anlatan "The Network"
belgeseli Arnavutluk'un
kuzeyindeki İşkodra şeh-
rinde gösterildi. TRT
World tarafından hazırla-
nan ve tanınmış İngiliz

gazeteci Andrew
Wilson'ın çektiği belgesel,
İşkodra Yunus Emre
Enstitüsünde Arnavutça
altyazıyla izlendi.
Etkinliğe Türkiye'nin Tiran
Büyükelçisi Murat Ahmet
Yörük'ün yanı sıra ülkede-
ki Türk ve yerel kurum ve
kuruluşların temsilcileri,
öğrenciler, vatandaşlar
katıldı.

¥ İçİşlerİ Bakanı
Süleyman Soylu, Hırvat
mevkidaşı Davor Bozinovic
ile Hırvatistan’ın Başkenti
Zagreb’te bir araya geldi.
Soylu: "Çok derin tarihi
ilişkilere sahip olduğumuz
Hırvatistan ile ülkemiz ara-
sındaki ilişkiler, bölgesel
barış ve istikrarın geliştiril-
mesi açısından büyük

önem taşımaktadır.
Hırvatistan'a Avrupa Birliği
konusunda Türkiye'ye ver-
miş olduğu destekten
dolayı çok teşekkür ediyo-
ruz." dedi.

5’te

15 Temmuz’un 
3. yıldönümünde 

ArnAvuTlAr’A
FeTö belgeseli

Hırvatistan ve Türkiye
işbirliği güçlenecek

3’te

Mitsotakis 
ilk kabineyi

topladı
Yunanistan'da erken
genel seçim sonrası tek
başına iktidara gelen
Yeni Demokrasi (ND)
hükümetinin bakanlar
kurulu Başbakan
Kiriakos Mitsotakis
başkanlığında ilk toplan-
tısını yaptı. Başbakanın
yanı sıra başbakan
yardımcısı, devlet
bakanı, başbakan
vekili, hükümet sözcüsü,
17 bakan ve toplam 29
bakan vekili ve yardım-
cısı katıldı. 3’te sayfa 9’darifat sait

Yunanistan 
seçimlerinin 

analizi
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İHSAN DÜNDAR

Avrupa'nın kapısı olarak
adlandırılan Belgrad,
günümüzde de turist-

lerin ilgi odağı. Belgrad'a 2018
yılında en çok Türk turistlerin
geldiği açıklandı. 2019 geneli
için de benzeri bir tablo
bekleniyor. İşte Balkan-
ların bu güzel kenti
hakkında bilmeniz
gerekenler
Belgrad, Balkanla-
rın en büyük
kentlerinden
biri. Yüzyıllar
boyunca kavim-
lerin gelip geç-
tiği Belgrad,
Yugoslav Krallı-
ğı'nın, Yugos-
lavya
Federasyonu'nun
ve günümüzde
de Sırbistan'ın başkenti
olma özelliği taşıyor.
Peki son dönemde Türk tu-
ristlerin de akınına uğramaya
başlayan bu kenti özel kılan
ne? Belgrad'ta ne yapılır?
Belgrad'ta nereleri görmeli?
İşte Avrupa'nın kapısı olan bu
kant hakkında bilinmesi gere-
kenler...
Belgrad, Tuna ve Sava nehirle-
rinin kesiştiği yerde kurulmuş
bir kenttir. Tarihiçesi Roma
dönemine kadar giden kentte
6. yüzyıldan itibaren kalıcı
yerleşim izlerine rastlanmak-
tadır.

Tarih boyunca

akınlara uğradı

Romalıların 2. yüzyıldan itiba-
ren yönetiminde olan Belgrad,
öncesinde uzun yıllar Keltle-
rin yaşadığı bir yerdi. Kavim-

ler

Göçü
sonrası Hun ve Bulgar akınla-
rına uğrayan Belgrad'a, 5. yüz-
yıldan itibaren Slavlar
yerleşmeye başlar. Doğu
Roma (Bizans) ile Batı arasın-
daki sınır konumunda bulu-
nan Belgrad, düzlük bir
arazide bulunması nedeniyle
sürekli olarak akınlara uğradı.

Sırp krallığı'nın
merkezi

Sırp Krallığı'nın merkezi ha-

line gelen Belgrad, Ortaçağ
boyunca stratejik önemini ko-
rudu. 1521'de Osmanlı haki-
miyetine giren Belgrad,
imparatorluğu'nun batı sefer-
lerinin başlangıç noktası olma
özelliğini taşıyordu. Kanuni
Sultan
Süleyman Macaristan ve Vi-

yana seferlerine çıkmadan
önce burada konakla-

mıştı.

belgrad'Ta 
Türk izleri...

Yüzyıllarca Os-
manlı hakimiye-
tinde kalan
Belgrad'ta bu dö-
nemde çok sayıda
Osmanlı-Türk yapısı

inşa edilmişti. Ancak
Osmanlı-Avusturya

savaşları sonrası el de-
ğiştiren kentte, Osman-

lı'ya ait eserler yok olmaya
yüz tuttu. Birçoğu bilinçli bir

şekilde yıkılan yapıların yanı
sıra bakımsızlıktan eserlerden
günümüze kadar gelmeye ba-
şaranlar da var. Bunlardan biri
günümüzde de Türkçe ismiyle
anılan Kalemegdan (Kale
Meydanı). Bir diğeriyse Belg-
rad'ın merkezinde bulunan
1575'te inşa edilen Bayraklı
Camii'dir

kenTin ikiye 
bölünmeSi

Avusturya-Macaristan İmpa-
ratorluğu ve 19. yüzyılda Os-
manlı'dan ayrılıp bağımsız bir
krallık haline gelen Sırbistan'ı
Tuna nehri ayırmaktaydı. Kent
bu nedenle uzun yıllar ikiye
ayrılmış durumdaydı. Birinci
Dünya Savaşı sonrası kurulan
Yugoslav Krallığı'nın başkenti
olan kent, İkinci Dünya Savaşı
sırasında Alman bombardıma-
nına uğradı. Savaş sonrası ku-
rulan Yugoslavya'nın başkenti
olan Belgrad, ülkenin dağıl-
ması sonrasında da Sırbis-
tan'ın başkenti oldu.

reSmi para birimi
dinar

Resmi para birimi Dinar olan
Sırbistan ile Türkiye arasında
bir saatlik bir fark bulun-
makta. Mutfağında pek çok
benzerlikle karşılaşabileceği-
niz Belgrad'ta konaklayabile-
ceğiniz beş yıldızlı otellerin
yanı sıra pansiyonlar da mev-
cut. Kent içi ulaşım ağırlıklı
olarak tramvay ve otobüslerle
sağlanmakta.

belgrad'a 
naSıl gidilir?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a

haftanın her günü İstan-
bul'dan uçak seferleri düzen-
lenmekte. Yaklaşık bir buçuk
saatlik bir yolculukla Belg-
rad'taki Nikola Tesla Havaala-
nı'na iniş yapılıyor. Buradan
da otobüs ve taksilerle kent
merkezine ulaşmak mümkün.

muTlaka 
görülmeSi 

gereken yerler...

Belgrad'a gelen turistlerin
mutlaka görmesi gereken yer-
ler şöyle sıralanabilir. Son dö-
nemde Türkiye'den önemli
sayıda turisti ağırlamaya baş-

layan kent, Tuna ve Sava ne-
hirlerinin kesiştiği platoda
kurulu. Belgrad'ı en iyi izleye-
bileceğiniz noktalardan birisi
ünlü Kalemegdan. Osmanlı
döneminde kenti savunma
amacıyla kullanılan Kalemeg-
dan günümüzde bir açıkhava
müzesidir. Genellikle düzlük
olan kente hakim bir tepede
bulunan Kalemegdan'dan aşa-
ğıya doğru inildiğinde kentin
en canlı yerlerinden biri
olan Knez Mihailova caddesi
karşınıza çıkar.

belgrad'Ta 
Türkçe 

yer adları...

Belgrad'ta Türkçe isme sahip
bir diğer yer olan Terazija,
kentin en canlı noktalarından
biri. Alışveriş, eğlence ve kül-
tür sanat faaliyetlerinin bir-
çoğu bu bölge ve
etrafında gerçek-
leşmekte. Aynı
zamanda
kentin sim-
gesi duru-
mundaki
kale de
günü-
müzde
de Kale-
megdan
olarak
anıl-
makta.

havacı-
lık mü-

zeSi

Havacılık Müzesi hem binası
hem de içinde sergilenenler
açısından görülmeye değer bir
diğer yer. Öte yandan birçok

turistin mutlaka gziyaret ettiği
bir yer daha var ki özellikle
Türkiye'de bu isim büyük il-
giyle karşılanıyor. Bugün pek
çok teknolojik ürünün ica-
dında büyük paya sahip olan
Nikola Tesla'ya adanmış mü-
zede ünlü mucidin buluşları,
yazışmaları ve özel eşyaları
sergileniyor.

eğlence 
nokTaları ve 
gece hayaTı...

Renkli bir gece hayatı bulunan

Belgrad'ın hem merkezinde
hem de Tuna kıyısında çok sa-
yıda eğlence mekanı bulun-
makta. Bu gece kulüplerinin
çoğunda rezervasyon yaptır-
manız öneriliyor.

vizeSiz SeyahaT 
imkanı

Türkiye ile Sırbistan
arasında yapılan

anlaşma çer-
çevesinde

iki ülke
vatan-
daşları
90
günü
aşma-
yan
seya-
hatle-

rinde
vizeden

muaflar.
Bu durum

son dönemde
Türkiye'den Sır-

bistan'ın başkenti Belg-
rad'a gerçekleşen turların
sayısında artışı da beraberinde
getirdi.

en çok Türk 
TuriSTler geldi

Sırbistan'ın paylaştığı resmi
rakamlara göre bu yıl Belg-
rad'a gelen turistler arasında
Türkler ilk sırada yer alıyor.
Bunun en önemli nedenleri
Belgrad'ın Türkiye'ye yakın-
lığı, vizesiz seyahat imkanı ve
kentteki fiyatların oldukça
uygun olması yer alıyor.

www.milliyet.com.tr 
adresinden alınmıştır… 

      
      

    

Tuna ve Sava nehrinin kesiştiği noktada yer alan Belgrad, tarih boyunca
büyük öneme sahipti. Yüzyıllar boyunca Osmanlı yönetiminde kalan
Belgrad, imparatorluğun Avrupa'daki en önemli kentlerinden biriydi

Belgrad'ı en çok
Türkler sevdi
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Güneydoğu
Avrupa İşbirliği Süreci

Zirvesi’nde yaptığı konuşmada,
“Küreselleşen dünyada rekabet
gücümüzü artırmak için de Bal-
kan ülkeleri olarak ekonomik iş
birliğimizi geliştirmek zorunda-
yız” dedi.
www.timebalkan.com’un ver-
diği bilgilere göre; Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan,
Bosna Hersek'te düzenlenen Gü-
neydoğu Avrupa İşbirliği Süreci
(GDAÜ) Zirvesi’ne katıldı. Baş-
kent Saraybosna yakınlarındaki
Jahorina Dağı'nda bulunan Ter-
mag Hotel'de bir araya gelen li-
derler aile fotoğrafı çekiminin
ardından toplantıya geçti. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, zirvede
yaptığı konuşmada, Güneydoğu
Avrupa İşbirliği Süreci’nin başa-
rısının sadece Balkan ülkeleri
için değil Avrupa kıtasının
huzur, istikrar ve refahı için de
önemli olduğunu belirterek,
“Güneydoğu Avrupa İşbirliği
Sürecinin başarısı sadece ülkele-
rimizin değil Avrupa kıtasının
da huzuru, istikrarı ve refahı için
mühimdir. Süreç aynı zamanda
Balkan ülkelerinin Avrupa-At-
lantik kurumlarıyla entegrasyo-
nuna da kritik katkılarda
bulunuyor. Türkiye, Balkanlar'ın
Avrupa-Atlantik kurumlarına
entegrasyonuna daima güçlü
destek vermiştir, vermeyi de sür-
dürecektir” ifadelerini kullandı. 

‘AVRUPA BARIŞI’

Son dönemde popülist çevrele-
rin AB’nin genişleme politikasını
engellediğine dikkat çeken Erdo-
ğan, “Kuzey Makedonya ve Ar-
navutluk ile katılım
müzakerelerine dair Avrupa Bir-
liği’nin alacağı kararlar, tüm böl-
genin geleceğini etkileyecektir.
Birliğin bu süreçleri, taahhütle-
rine aykırı şekilde yürütmesi,
bölgenin barış ve istikrarına ol-
duğu gibi kendi inandırıcılığına
da zarar verecektir. Son dö-
nemde Avrupa Birliğinin geniş-
leme siyasetinin kimi dar
görüşlü popülist çevrelerce esir
alındığını görüyoruz. Kıta gene-
linde yükselen ayrımcı ve dışla-
yıcı akımlar, sadece Avrupa’nın
iç barışını değil geleceğini ve
umut oma potansiyelini de teh-
dit ediyor. Avrupa liderlerinin
vizyoner bir şekilde hareket ede-
ceklerine Balkanlar'ın Avru-
pa’yla bütünleşmesi idealine
sahip çıkacağına inanıyoruz”
diye konuştu. 

‘BÖLGESEL 
KAPSAYICILIK’

Türkiye’nin 2020-2021 dönem

başkanlığını üstlenmesi konu-
sunda fikir birliği sağlanmasın-
dan memnuniyet duyduğunu
kaydeden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Ülkemize inanan, bize
güvenen tüm dostlarımıza şah-
sım ve milletim adına teşekkür-
lerimi sunuyorum. İslam
İşbirliği Teşkilatı ve G20 dönem
başkanlıklarımız gibi Güney-
doğu Avrupa İşbirliği Sürecinin
dönem başkanlığını da başarıyla
icra edeceğiz. Dönem Başkanlı-
ğımız sırasında küresel sahiplen-
meyi ve bölgesel kapsayıcılığı
güçlendirmek için gayret göste-
receğiz. Ayrıca göç, insan kayna-
ğımızın kalitesinin artırılması,
bölge için ulaşım bağlantılarının
yaygınlaştırılması gibi mesele-
lere yoğunlaşacağız” dedi. Son
birkaç yıldır bölgede çok ciddi
insan hareketliliği yaşandığına
dikkat çeken Erdoğan, “Suriye,
Irak, Afganistan ve kuzey Av-
rupa kaynaklı yoğun bir düzen-
siz göç baskısıyla kaşı
karşıyayız. Avrupa Birliği ülke-
leri, sayıları onlarla ifade edile-
cek mülteci kotalarında dahi
anlaşamazken Türkiye, hâliha-
zırda 3,6 milyonu Suriyeli olmak
üzere 4 milyondan fazla sığın-
macıya ev sahipliği yapıyor. Bir-
leşmiş Milletler hesaplamalarına
göre bugüne kadar yalnızca Su-
riyeli sığınmacılar için 37 milyar
doları aşan harcama yaptık. Ül-
kemiz bu kapsamda son 2 yıldır
insani kalkınma yardımlarında
milli gelirine oranla dünyada ilk
sırada yer aldı” ifadelerini kul-
landı.  Türkiye’nin düzensiz göç
ile mücadele konusunda aldığı
tedbirlerin meyvesini aldığına
dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye
düzensiz göç ile mücadele konu-
sunda da her türlü tedbiri, Ege
Denizi başta olmak üzere hayata
geçirdi. 2005-2017 döneminde
ülkemizde yakalanan düzensiz
göçmen sayısı 1 milyon kişiyi aş-
mıştır. Yeni aldığımız tedbirler
sayesinde, Ege'de yaşanan insani
trajedilerin çok büyük oranda
önüne geçtik ve Avrupa’ya dü-
zensiz geçiş sayılarının yüzde 99

oranında azalttık. Böylece başta
Balkan ülkeleri olmak üzere Av-
rupa kıtasının tamamının gü-
venliğine paha biçilemez bir
katkı sağladık” dedi. 

‘GÖÇ ÜZERİMİZE 
YIKILDI’

Avrupalı ülkelerinin düzensiz
göç konusunda tüm yükü Bal-
kanlar'a verdiğini hatırlatan Er-
doğan, “Ancak bu zorlu süreçte
Avrupalı dostlarımızdan bekle-
diğimiz desteği ve insani tavrı
göremedik. Üzülerek belirtmek
isterim ki Türkiye gibi Suriye'ye
komşu ülkeler ile Balkanlar gibi
transit bölgeler, düzensiz göç
akınının tüm yükünü taşımak
zorunda bırakılmıştır. Suriyeli
mülteciler için harcanmak için
ülkemize verilen katkı taahhüt-
leri yerine getirilmemiştir. Av-
rupa Birliği'nin tam 6 milyar
Euro’luk taahhüdünden şimdiye
kadar sadece 2,5 milyar Euro’su
serbest bırakılmıştır” ifadelerini
kullandı. 
Sürecin daimi sekretaryasının
kurulması için acele edilmesi ge-
rektiğini söyleyen Erdoğan, “De-
ğerli katılımcılar, sürecin
parlamenter asamblesinin daimi
bir sekretaryasına sahip olması
fikrini başından beri destekledik.
İstanbul’un Sofya’yla birlikte
aday olduğu daimi sekretaryaya
ev sahipliği konusunda geçtiği-
miz yıl ortaya çıkan uzlaşı for-
mülü çerçevesindeki çözümün
karara bağlanmasını diliyoruz”
dedi. Süreç sayesinde iletişim ve
ulaşım ağının üst seviyelere çık-
ması için çalışmaların başladı-
ğını söyleyen Erdoğan, “Süreç
kapsamında varılmasını arzu et-
tiğimiz hedeflerden biri de ülke-
lerimiz arasındaki iletişimin ve
ulaşım imkanlarının en üst sevi-
yelere çıkarılmasıdır. Bu husu-
sun birazdan kabul edeceğimiz
bildiride kayda geçirilmesi
memnuniyet vericidir. Saray-
bosna - Belgrad otoyolu projesi
son derece önemli ve stratejik bir
çalışmadır. Güneydoğu Av-

rupa’nın iki önemli merkezini
bu barış yolu projesi ile birbirine
bağlamayı amaçlıyoruz. Otoyol
projesine ilişkin hem Sırbistan
hem Bosna Hersek tarafıyla ge-
rekli mutabakat metinlerini im-
zaladık. Otoyolun yapımına en
kısa zamanda başlamayı öngö-
rüyoruz. Küreselleşen dünyada
rekabet gücümüzü arttırmak için
de Balkan ülkeleri olarak ekono-
mik işbirliğimizi geliştirmek zo-
rundayız” diye konuştu. 

‘SİBER GÜVENLİK’ 

Ülkeler arasındaki dijital altyapı
ağlarını güçlendirmenin önemli
olduğunu söyleyen Erdoğan,
“Dünyanın dijitalleştiği bir dö-
nemde bizim bundan geri kal-
mamız düşünülemez.
Ülkelerimiz arasındaki dijital alt-
yapı ağlarını güçlendirmemiz
önemlidir. Kısa süre önce imza-
lanan telefon dolaşım maliyetle-
rinin düşülmesine yönelik
anlaşmayı memnuniyetle karşılı-
yoruz. Kamu yatırımlarını plan-
larken, muhakkak siber
güvenlik, bunun altını özellikle
çiziyorum, dijital ekonomi ve
AR-GE çalışmalarının teşvikini
de ihmal etmemeliyiz. Balkan ül-
keleri olarak en değerli kaynak-
larımızdan biri teknoloji
anadiline sahip genç nüfusları-
mızdır. 21. yüzyılın gerektirdiği
ekonomik şartları karşılayan ve
teknolojik inovasyonu teşvik
eden bir bölge haline gelmemiz
gereklidir” diye konuştu. 
Zirveye, dönem başkanı Bosna
Hersek'in Devlet Başkanlığı
Konseyi üyeleri Milorad Dodik,
Şefik Caferoviç ve Zeljko Kom-
şiç, Karadağ Cumhurbaşkanı
Milo Djukanoviç, Kuzey Make-
donya Cumhurbaşkanı Stevo
Pendarovski, Arnavutluk Cum-
hurbaşkanı İlir Meta, Sırbistan
Başbakanı Ana Brnabiç, Bulga-
ristan Başbakanı Boyko Borisov
ile Romanya, Hırvatistan, Yuna-
nistan, Moldova, Slovenya ve
AB'den yetkililer de iştirak etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Balkan Zirve-
si’nde konuştu: “Ekonomik işbirliğimizi geliştirmek zorundayız”  Türkiye ve hırvatistan

Terörü konuşTu
ZAGREB
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Hırvatistan İçişleri
Bakanı Davor Bozinovic ile

görüştü.
Soylu, resmi ziyaret kapsa-
mında bulunduğu Hırvatis-
tan'ın başkenti Zagreb'deki
Josip Jovic Polis Okuluna geldi.
Burada mevkidaşı Bozinovic ve
akademi öğrencileri tarafından
karşılanan Soylu, daha sonra
toplantı salonunda gerçekleşen
baş başa ve heyetler arası gö-
rüşmeye katıldı. Görüntü alın-
masının ardından basına kapalı
devam eden görüşme sonrası
"Polis Akademileri Arasında İş
Birliği Mutabakat Zaptı" imza-
landı. İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, imzalanan anlaşmanın
iki ülke arasındaki iş birliğini
ve atılacak adımları pekiştirdi-
ğini söyledi. Mevkidaşı Bozino-
vic ile heyetler arası görüşmede
polis akademileri arasındaki
eğitim ve araştırma konusunda
mutabakata vardıklarını belir-
ten Soylu, "İnşallah arkadaşları-
mız bu anlaşmanın akabinde
buraya gelecekler ve bu iş birli-
ğini güçlü bir şekilde devam et-
tirecekler." dedi. Hırvatistan ile
Türkiye arasındaki ilişkilerin,
bölgesel barış ve istikrarın ge-
liştirilmesi açısından da büyük
önem taşıdığını
vurgulayan Bakan Soylu, şun-
ları kaydetti: "Avrupa'nın bü-
tünleşmesiyle bölgesel uyum
ve iş birliğinin güçlendirilmesi
yönünde ortak iradeye sahibiz.
Birçok bölgesel ve uluslararası
meseleyi aynı hassasiyetle pay-
laştığımızı da büyük bir mem-
nuniyetle ifade etmek
istiyorum. Sayın Bozinovic'e
birçok kez ifade ettim. Hırvatis-
tan'a Avrupa Birliği konusunda
Türkiye'ye vermiş olduğu des-
tekten dolayı çok teşekkür edi-
yoruz. 2020'nin ilk yarısında
üstleneceği dönem başkanlı-
ğında bu desteğin bizim açı-
mızdan çok daha fazla
güçleneceğine inanıyorum." İç-
işleri Bakanı Süleyman Soylu,
görüşmede ikili ilişkiler kapsa-
mında birçok meseleyi ele alma
olanağı bulduklarını dile ge-
tirdi. www.timebalkan.com’a
göre; Türkiye'nin güvenlik açı-
sından çok önemli bir tecrü-
beye sahip olduğuna dikkati
çeken Soylu, "Gerek güvenlik iş
birliği, gerek terörle mücadele,
gerek narkotik ve uyuşturu-
cuyla mücadele gerekse de
kaçak göçle mücadele konula-
rında fikir alışverişinde bulun-
duk. Önümüzdeki dönemde
birlikte hareket etme irademizi

ortaya koyduk." diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTLERİ

FETÖ, PYD, PKK, DEAŞ ve
diğer tüm terör örgütleri karşı-
sındaki değerlendirmeleri Bozi-
novic ve heyetiyle
paylaştıklarına işaret eden
Soylu, şöyle devam etti: "Bu ko-
nuda karşı karşıya kaldığımız
süreci ve kararlı irademizi bir
kez daha teyit ettik. Terör,
uyuşturucu, kaçak göç ve orga-
nize suç örgütlerinin simbiyotik
bir ilişki içerisinde olduğunu
burada ifade ettik. Bir diğer
konu da iş adamlarımızın Hır-
vatistan'da yaptıkları yatırım-
lardan memnuniyetimizi
belirttik. Kendilerimizi bu ko-
nuda teşvik ettiğimizi ifade
ettik. Bu yatırımlardan özellikle
Hırvatistan'da artmasının da
bizim için son derece önemli ol-
duğunu belirttik. İnanıyorum
ki adımlarımız bugünden sonra
pekişerek devam edecektir. Çok
önemli bir anlaşmayı burada
karşılıklı irat ettik. Derinleşerek
devam edeceğine inancımız
tamdır. Bakan Soylu, FETÖ'ye
ilişkin dile getirdikleri ve Tür-
kiye açısından son derece
önemli hususların aynı hassasi-
yetle Hırvatistan tarafından da
dikkate alınacağını memnuni-
yetle müşahade ettiklerini be-
lirtti. Avrupa Birliği
nezdinde Hırvatistan'ın Tür-
kiye açısından ortaya koyduğu
yapıcı tavrın da devam edece-
ğine inandıklarını aktaran
Soylu, "Bu konuda karşılıklı
ikili iş birliğimizin özellikle her
alana yansıyacağını da birlikte
tekrar değerlendirdik." ifade-
sini kullandı.

‘BİZ ANLATTIK’

Hırvatistan İçişleri Bakanı
Davor Bozinovic de imzaladık-
ları mutabakatın ortak çalış-
mayla yapıldığını söyledi.
Araştırma ve güvenlik alanla-
rında iş birliği yürütüleceğini
belirten Bozinovic, bu konuda
uzmanların karşılıklı ziyaretle-
rinin olacağını kaydetti.
Bakan Soylu ile çeşitli konu-
larda 4 kez toplantı yaptıklarını
dile getiren Bozinovic, "En
önemli bahsedilen noktalardan
biri de göç meselesidir. Avru-
pa'da Türkiye'nin bu konudaki
önemli rolünü hep anlattık."
şeklinde konuştu. Konuşmala-
rın ardından akademinin bah-
çesinde polis eğitim
köpeklerince gizlenen uyuştu-
rucuyu bulma ve kaçan suç-
luyu yakalama gösterisi
yapıldı.

Ekonomik işbirliğimizi
geliştirmek zorundayız
Cumhurbaşkanı reCep Tayyip erdoğan erdoğan:

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'da erken
genel seçim sonrası tek
başına iktidara gelen

Yeni Demokrasi (ND) hükü-
metinin bakanlar kurulu Baş-
bakan Kiriakos Mitsotakis
başkanlığında ilk toplantısını
yaptı. Başbakanın yanı sıra
başbakan yardımcısı, devlet
bakanı, başbakan vekili, hü-
kümet sözcüsü, 17 bakan ve
toplam 29 bakan vekili ve yar-
dımcısından oluşan 51 kişilik
kabine parlamento binasında
bir araya geldi.  Bakanların
her birinin önünde, bakanlık-
lara ait ilgili sorunları ve he-

defleri içeren lacivert dosyala-
rın bulunması dikkati çekti.
Kameralar önünde kabinesine
seslenen Mitsotakis, "Yönetim
modelini değiştiriyoruz."
dedi. Mitsotakis, "Fikri müca-
deleyi kazandık. Güçlü bir
yetki istedik ve halkımız bize
bunu cömertçe sundu." diye
konuştu. Mitsotakis, göreve
hazır olduklarını göstermeleri
gerektiğine işaret ederek,
"Tüm Yunanları ortak vizyon
altında toplamanın zamanıdır.
Meclis yaz boyunca faaliyet
gösterecek." ifadesini kul-
landı.  www.timebalkan.com’
a göre: hükümetin güvenoyu
sürecinin detaylarını paylaşan
Mitsotakis, 17 Temmuz'da

milletvekillerinin yemin tö-
reni, 18 Temmuz'da Meclis
Başkanlık seçimi gerçekleşece-
ğini, 20-22 Temmuz'da hükü-
met programının tartışılarak
22 Temmuz akşamı güven oy-
lamasının yapılacağını söy-
ledi. Mitsotakis, Meclis
Başkanlığı için adaylarının
ND'den daha önce çeşitli dö-
nemlerde Yanya milletvekil-
liği, Kültür Bakanlığı ve
Savunma Bakan Yardımcılığı
yapan Kostas Tasoulas oldu-
ğunu açıkladı. Yeni iktidarın
göreve başlamasının üzerin-
den henüz iki gün geçmiş-
ken, birçok üst düzey
bürokrat görevinden ay-
rıldı. Yunanistan devlet tel-

evizyonu ERT Genel Müdürü
Yannis Drosos ve devlet
haber ajansı AMNA'nın
Genel Direktörü Mihalis Psi-
los görevlerinden istifa etti.
Mitsotakis, ilk icraatlerinden
biri olarak ERT ve AMNA'nın
doğrudan Başbakanlığa bağ-
lanması kararını
almıştı. Kamu Güvenliği Ba-
kanı Mihalis Hrisohoidis,
Emniyet Genel Müdürü
(ELAS) Aristidis Andriko-
poulos'un istifasını istedi. An-
drikopoulos'un ardından ise
yine Kamu Güvenliği Bakan-
lığına bağlı Sivil Savunma
Teşkilatı Genel Sekreteri Yan-
nis Tafillis görevinden
ayrıldı.  

İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk – Türkiye Sanayi ve Ticaret
Odası (ATTSO) yaz tatiline girmeden
önceki son yönetim toplantısını gerçek-

leştirdi. Yapılan toplantıda mevcut başkan,
Seyhan Pencablıgil’in süresi dolması nede-
niyle yeni yönetim seçildi. Yeni Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fethi Kaya oldu. Fethi Kaya,
Arnavutluk’ta madencilik sektöründe faaliyet
gösteren Tur-Alb Madencilik adlı şirketin sa-

hibi. Kaya, önceki dönemde ATTSO’nun Baş-
kan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Baş-
kanlığını  Fethi Kaya’nın yapacağı ATTSO’nun
yeni yönetiminde Başkan Yardımcılığına Fahri
Tatar ve Genel Sekreterliğe Ertan Güngör se-
çildi. Toplantı sonrasında sosyal medya üze-
rinden bir açıklama yapan Türkiye’nin Tiran
Büyükelçiliği ATTSO’da bugüne kadar baş-
kanlığı yürüten Pencablıgil ve Sekreteri
Erinda Zhupani’ye teşekkür edildi. Büyükelçi-
lik açıklamasında Fethi Kaya’ya yeni başkan-
lık görevinde başarı dilendi.

Yunanistan'da 
Yeni kabine
ilk kez toplandı

ATTSO’nun yeni Başkanı  
FeThi KAyA Oldu
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DEİK/Dünya Türk İş Konseyi
(DTİK) Balkanlar Girişimci
Toplantısı, T.C. Prizren Baş-

konsolosu Eylem Altunya, Priştine
Büyükelçi Üçüncü Katibi Onur Tanay
DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak, T.C.
Priştine Ticaret Müşaviri Onur Tekyıl-
dız ve DTİK Balkanlar Bölge Komitesi
Başkanı Ömer Süsli ile başta Kosova
olmak üzere dünyanın çeşitli noktala-
rında faaliyet gösteren Türk iş insan-

larının katılımları ile Kosova’nın baş-
kenti Priştine’de gerçekleştirildi. T.C.
Priştine Büyükelçisi 3. Katibi Onur
Tanay açış konuşmasında iki ülke ti-
cari faaliyetlerinden bahsederek iki
ülke arasında imzalanan Serbest Tica-
ret Anlaşmasından bahsetti. Anlaşma-
nın iki ülke ticaretine katkı
sağlayacağına inandığını ifade etti.
DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak, “En-
flasyon rakamlarımızda hızlı bir geri-
leme görüyoruz. Faiz oranlarında da
ayni şekilde hızlı bir geri çekilme göz-

lemliyoruz. Her ne kadar iç talepteki
daralmanın etkisiyle de olsa, artık cari
fazla verir bir noktaya ulaştık.” dedi.
15 Temmuz darbe girişimine ve bu
dönemi en az hasarla atlatmak için
yaptıkları çalışmaları da aktaran
Olpak, “Ülkemizde üretimin devam
etmesi ve çarkların dönmesi için çalış-
tık ve çağrılarda bulunduk. DEİK ola-
rak, tüm iş konseylerimizle seferberlik
ilan ettik ve yabancı yatırımcının ül-
kemize olumlu bakışını sağlamak için
birçok toplantı ile görüşme yaptık”

dedi. DTİK Balkanlar Bölge Komitesi
Başkanı Ömer Süsli ise, Kosova ile
Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel
bağların yıllar boyu süren göçlerle
oluşan akrabalık ilişkileri yanı sıra
Kosova ile her zaman ticari bağlantı-
nın da olduğunu söyledi. Süsli, “Bir-
kaç hafta önce iki ülke arasında
Serbest Ticaret Anlaşmasının da imza-
lanmış olmasıyla Türkiye ve Kosova
iş dünyası olarak daha fazla iş birliği
yapacağımıza ve iş hacminin genişle-
yeceğine de inanıyorum’ dedi. 
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Kosova Kamu Yönetim Bakanı
Mahir Yağcılar ve beraberindeki
heyet, ÖSYM Başkanı Prof. Dr.

Halis Aygün’ü makamında ziyaret etti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün,
Kosova Cumhuriyeti Yönetim Bakanlığı
heyetine, Başkanlığın e-Sınav teknolojisi
ve sınav uygulamaları hakkında bilgi
verdiklerini belirterek, “Kosova’da mer-
kezi sınavlarda kullanılacak olan e-
Sınav merkezinin kurulmasında model
olarak elektronik sınav merkezlerimiz
temel alınacaktır.” ifadelerini kullandı.
www.timebalkan.com’un ÖSYM’den
yapılan açıklama ile yaptığı habere göre;
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir
Yağcılar ve beraberindeki heyet, ÖSYM
Başkanı Prof. Dr. Aygün’ü makamında
ziyaret etti. Ziyarette Yağcılar’a, Kosova
Kamu Yönetimi Bakanlığı yetkilileri de
eşlik etti. Heyet, ÖSYM’nin e-Sınav faa-
liyetleri ve sınav teknolojisi altyapısı ko-
nusunda bilgi aldı. Başkan Aygün,
ÖSYM’nin, 1974’ten beri elde ettiği tec-
rübeyle, uyguladığı sınavlarla ve yap-
tığı seçme ve yerleştirmelerle önemli bir
sınav ve bilgi birikimi olduğuna işaret
ederek, Kosova Heyeti’nin ÖSYM’nin
uygulamalarını yerinde görmek ve ince-
lemek üzere geldiğini ifade etti. Kosova
Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanlığı
heyetinin, ziyaret öncesinde yapılan ya-
zışmalarda e-Sınav teknolojisi ve sınav
uygulamalarını yerinde görme isteğini
dile getirdiğini bildiren Aygün, “Heye-
tin isteği üzerine gerçekleşen ve üç gün
süren bu ziyarette heyet, sınav faaliyet-
lerimiz ve sınav teknolojisi altyapımız
hakkında bilgiler aldı.” dedi.

Kosova,
ÖSYM’yi örnek

alacak

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Maliye Bakanı
Bedri Hamza, Koso-
va’da incelemelerde bu-

lunan Türk işadamlarından
oluşan heyet ile bir araya
geldi. Kosova ile Türkiye ara-
sındaki ekonomik işbirliğinin
yanı sıra Kosova’da Türk yatı-
rımlarını artırılması, görüşme-
nin ana gündem maddelerini
teşkil etti.
www.timebalkan.com’a göre;
görüşmede Bakan Hamza,
farklı işletmeleri temsil eden
işadamlarını Kosova’da eko-
nomi alanındaki gelişmeler
hakkında bilgilendirdi.  Koso-
va’da iş yapabilirlik şartları
konusunda da bilgi veren Ma-

liye Bakanı Bedri Hamza, ül-
kede ekonomik kalkınmanın
ana taşıyıcısı olarak özel sektö-
rün gelişmesi için daha elve-
rişli koşullar yaratmak için
yapılan reformlara da değindi.
Bakan Hamza ayrıca Koso-

va’da iyi bir iş ortamı yarattık-
larını ve mevcut vergilerde her
hangi bir artış olmayacağını ve
yeni vergiler olmayacağını
söyledi.  Bakan Bedri Hamza,
Türk işadamlarını Kosova’ya
yatırım yapmaya davet etti.

Kosova Maliye Bakanı’ndan 
Türk işadamlarına güvence

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Prizren halkı Serbrenitsa
katliamının kurbanla-
rını unutmadı. Priz-

ren’de  Srebrenitsa için
“Barış Yürüyüşü” düzen-
lendi. “Barış Yürüyüşü”ne
Prizren Belediye Başkanı

Mytaher Haskuka da katıldı.
Farklı topluluklardan vatan-
daşların katıldığı yürüyüşte
“Srebrenitsa’yı Unutma” ya-
zılı pankart taşındı.
Belediye Başkanı Haskuka,
“Srebrenitsa katliamında ha-
yatını kaybeden 8 bin 372 ki-
şiyi hatırlamak ve
kurbanların yakınlarının acı-

larını paylaşmak için yürü-
yüşe katıldık” dedi. www.ti-
mebalkan.com’a göre:
Haskuka, bu acı olayın yıldö-
nümünde bir daha böyle bir
katliamın ne Bosna’da ne Ko-
sova’da ne de dünyanın her-
hangi bir ülkesinden
tekrarlanmamasını temenni
etti.

Türk girişimciler 
Priştine’de buluştu

Prizren’de Srebrenitsa için 
“Barış Yürüyüşü” düzenlendi

DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Girişimci Toplantısı dünyanın çeşitli noktalarında
faaliyet gösteren Türk iş insanlarının katılımları ile Kosova’nın başkenti Priştine’de gerçekleştirildi
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Avrupa’da İkinci Dünya Sava-
şı’nın ardından yaşanmış en
büyük insanlık trajedisi olarak

kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak
sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırı-
mının 33 kurbanı daha Potoçari Anıt
Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tür-
kiye’den Gençlik ve Spor Bakanı Meh-
met Muharrem Kasapoğlu ile
milletvekillerinin de yer aldığı cenaze
ve anma törenine ayrıca, ülkedeki
uluslarası kurumların temsilcileri, siya-
siler, diplomatlar, din adamları ile ülke

içi ve dışından binlerce insan katıldı.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzafe-
rovic, burada yaptığı konuşmada,
Srebrenitsa soykırımında öldürülen
kurbanların masum olduğunu vurgu-
layarak, “Onların tek suçu Boşnak ve
Müslüman olmalarıydı. Bu, Radovan
Karadzic ile Ratko Mladic’in ölümcül
birlikleri için yeterli bir sebepti.” ifade-
lerini kullandı. Sırpların, Temmuz
1995’te yalnızca birkaç gün içinde 8 bin
300’den fazla insanı katlettiklerini
anımsatan Dzaferovic, “Günde yakla-

şık bin kişiyi katlediyorlardı. Nere-
deyse her dakika masum bir insanın
canını alıyorlardı.” dedi.
Dzaferovic, Birleşmiş Milletlerin (BM)
Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan etti-
ğini ancak Avrupa’da 2. Dünya Savaşı-
nın ardından yaşanan en büyük
insanlık trajedisini engellemek için ge-
rekli adımları atmadıklarını ifade ede-
rek, “Srebrenitsa, soykırımı engelleme
gücüne sahipken engellemeyen herke-
sin yüzünde kara bir leke olarak kala-
caktır.” diye konuştu. Srebrenitsa
soykırımından kurtulan Nedzad Avdic
de Sırp askerlerinin öldüğünü zannet-

mesiyle şans eseri hayatta kaldığını be-
lirterek, “Ben onların hatasıyım. Dola-
yısıyla bugün buradayım. Gerçeğin
tanığıyım.” ifadelerini kullandı. Arka-
daşları, öğretmenleri ve komşularının
kurşuna dizildiğini anlatan Avdic,
“Hatırlıyorum, ellerimizi bağladılar.
Tek bir hakkımız vardı, o da öldürül-
mek. Biliyorum ki en sonunda gerçek
ve adalet kazanacak.” diye konuştu.
Konuklar, eski akü fabrikasında yapı-
lan anma töreninin ardından cenaze
namazının da kılınacağı Potoçari Anıt
Mezarlığı’na gelerek soykırım anıtına
çiçek bıraktı, dua etti.

Ahmet GÖKSAN

KAVGANIN 
KAYIKÇILARI

“Siz kaç defa aldanmamızı bekliyorsu-
nuz? Bay Mihailidis, bu halk size çe-
şitli çağrılarda bulunmuş ve Başkanı
bulunduğunuz Rum Temsilciler Mecli-
si’ndeki ‘Enosis tahakkuk edinceye
kadar mücadeleye devam kararınızı
iptal etmenizi istemiştir’ Bunu yap-
mak, sizin için niye zor oluyor”. 1979

Dr. Fazıl
KÜÇÜK

Havaların iyice ısınmaya başla-
masından mıdır nedir? Doğu
Akdeniz’e olan ilgi artıyor.

Bölge ile ilintili olsun olmasın emper-
yal amaç güttükleri bilinenler karşı-
mızdaki unsura destek vermeye
çalışıyorlar. Bu durumu fırsata çeviren
Fransa bölgede üs almayı başarırken
Amerika ile Rusya’nın bu yönlü istek-
leri olmadığı için oldukça rahat bir gö-
rüntü veriyorlar. Bölgedeki dengeleri
değiştirmek çabası içinde olan mendil
büyüklüğündeki ülkenin yukarıda da
değindiğimiz gibi Fransa’ya üs verme-
sinin nedeni bu olsa gerek. Bölge ül-
keleri olan İsrail  -  Mısır –
Yunanistan’ın  Ada’nın güneyindeki
yönetimin Türkiye’ye karşı oluşan bu
birliktelikten memnun olduğu anlaşılı-
yor. S 400’ler gerekçe gösterilerek
Amerika’nın da örtülü desteğini de
almış bulunuyorlar. 
AP seçimleri sonrasında ortalıklara
çıkan tablodan tarafların yeterince
memnun olmadıkları anlaşılıyor. Bu
nedenle oluşacak yönetim konusunda
kıyasıya mücadele devam ediyor. Bir-
lik içinde koltuk kapma yarışında üye-
lik umudu olan ülkelerin ne şekilde
üye olacakları da uzun soluklu olacak-
tır. Tıpkı Türkiye gibi AB kapısında
bekleyeceklerini kaydetmek istiyoruz.
Buna koşut Avrupa Merkez Bankası
Yönetim Kurulu üyesi ve Fransa Mer-
kez Bankası Başkanı Francois Villeray
de Galuka, son dönemde ivme kaza-
nan gerginliklerin Avrupa’nın büyü-
mesini tehdit ettiğini söylüyor. 
Ada’nın güneyindeki yönetimin kuy-
ruğuna takılan Yunanistan Doğu Ak-
deniz’deki hidrokarbon rezervlerinin
kullanımı konusunda başlatılan tartış-
maların yeni boyut kazandırmaya
devam ediyor. Yunanistan AB’ni dev-
reye sokmak için yoğun çaba harcıyor.
Türkiye’ye yaptırım uygulatmak için
Amerika’yı da devreye sokmaya çalı-
şıyorlar. Konuya ilişkin olarak Dışiş-
leri Bakanı Bay Yorgos Katrougalos,
Amerika’nın Ulusal Güvenlik Danış-
manı John Bolton’a Türkiye’nin böl-
gede yaptığı sondaj çalışmalarından
duyduğu rahatsızlığı belirtirken ulus-
lararası toplumun bu yöndeki çalışma-
lara son verilmesi için baskı
yapılmasının önemli olduğunu belirti-
yor. Türkiye’ye karşı yapılacak olan
baskılar korsanlık ötesi bir durumdur.   
Bugüne değin ağzını açan karşımız-
daki unsurun önde gidenleri Maraş’ın
açılması ve hak sahiplerine verilme-
sini istiyorlardı. Bu oyuncakları
Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi Bakanlar
Kurulunca alınan kararla ellerinden
alınıyor. Nereden estiği belirleneme-
yen bir kararla bölgenin ekonomik po-
tansiyelinin belirlenmesi çalışmalarına
uluslararası uzman grubunun da katı-
lımı ile çalışma yapması kararını aldı. 
Alınan karar sonrasında Rum Başkan-
lık Sarayı Müsteşarı Vasilis Palmas,
alınan bu kararın kabul edilemez oldu-
ğunu, bu yönlü uygulamanın Ada’nın
kalıcı bölünmesine katkı yapacağını
söylüyor. Maraş konusunu gündemde
tutmaya çalışanların ne kadar içten
davranmadıklarının tipik bir örneğini
daha vermiş oluyorlar. Benzer tutum-
larını Ada’daki uyuşmazlığın çözümü
konusunda da gösterdikleri biliniyor. 
Maraş bölgesinde yapılacak olan en-
vanter çalışmaları ile fiyatlandırma
konusunda yapılacak harcamaların
kim veya kimler tarafından karşılana-
cağı ise belirsizliğini koruyor. Konu-
nun akşamdan sabaha kadar
sonlandırılması beklenilmemelidir.
Umalım ki Maraş konusu Kayıp Kişi-
ler konusu gibi uzamasın. Bakanlar
Kurulunun aldığı karar sonrasında yö-
neticiler arasında başlayan kayıkçı
kavgasını andıran tartışmaların fazla
zaman yitirmeden sonlandırılması ge-
rekiyor. 
Her şeyin güzel olması için Ulusal
Konseyin bir an önce kurulması ile bu
yönlü tartışmaların önleneceğinin bi-
linmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığının başlattığı proje çerçe-
vesinde, Fetullahçı Terör

Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık
yüzünü anlatan "The Network" belge-
seli Arnavutluk'un kuzeyindeki İş-
kodra şehrinde gösterildi.
www.timebalkan.com’dan alınan bilgi-
lere göre; TRT World tarafından hazır-
lanan ve tanınmış İngiliz gazeteci
Andrew Wilson'ın çektiği belgesel, İş-
kodra Yunus Emre Enstitüsünde Arna-
vutça altyazıyla izlendi. Etkinliğe
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat
Ahmet Yörük'ün yanı sıra ülkedeki
Türk ve yerel kurum ve kuruluşların
temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar ka-
tıldı. Büyükelçi Yörük, burada yaptığı
konuşmada, FETÖ'nün tanklar ve ağır
silahlarla Türkiye'nin elleri boş ama
yüreği iman dolu sivil halkını tehdit et-
tiğini ifade etti. FETÖ'nün klasik bir
terör örgütü olmadığına işaret eden

Yörük, "Bu örgüt daha çok bir istihba-
rat örgütü gibi yapılandırılmış, sinsiliği
esas almış, gizlilikle, kılık ve kimlik de-
ğiştirerek bulunduğu ülkelerin sivil ve

resmi tüm kurumlarına sızma gücü ve
yeteneği olan bir örgüt." dedi. Söz ko-
nusu terör örgütünün Arnavutluk'ta
da faaliyet gösterdiğini vurgulayan

Yörük, şunları kaydetti:
"Kısacası, bulundukları tüm ülkelerin
kurumlarını, sivil ve devlet yapılarını
zamanla ele geçirmeyi hedefliyorlar.
Böylelikle de dünya genelinde bir 'net-
work' kurmayı amaçlıyorlar. Ama
maalesef Arnavutluk da bu network'ü
halen içinde barındırıyor. O yüzden
çok dikkatli ve uyanık olmalısınız. Tür-
kiye'nin bu terör örgütüyle mücadele-
sine sizler de somut destek ve katkı
sağlamalısınız."  Bu belgeselin, sinsi,
hain ve cani olarak nitelendirdiği FE-
TÖ'nün gerçek ama bir o kadar da ka-
ranlık yüzünü aktardığını söyleyen
Yörük, belgeselde "FETÖ'nün nasıl hu-
kuksuzluklara, sahtekarlıklara ve usul-
süzlüklere bulaştığının, yeri geldiğinde
nasıl silaha başvurduğunun, yeri geldi-
ğinde bulunduğu ülkenin adli, ekono-
mik, siyasi ve mali yapılarını nasıl
suistimal edip yıprattığının ve bu yapı-
ları nasıl yok etmeye çalıştığının' anla-
tıldığını belirtti. Belgesel, başkent
Tiran'da da gösterilmişti.

FETÖ'nün gerçek yüzü
İşkodra'da anlaTıldı

33 Srebrenitsa kurbanı
daha toprağa verildi

Yunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölü
ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'da sağanak, dolu
ve fırtına nedeniyle 6 turistin
hayatını kaybettiği bildi-

rildi. Yunanistan devlet televizyonu
ERT'nin aktardığı bilgilere göre, ül-
kenin kuzeyini vuran ve özellikle
turizm bölgesi Halkidiki'de etkili
olan fırtına, can ve mal kayıplarına
neden oldu. Selanik yakınları çev-
resinde yaşanan fırtınada ikisi
çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölen-

lerin tamamının Çekya, Romanya
ve Rusya'dan gelen turistler olduğu
belirtildi. Öte yandan, 4'ü ağır
olmak üzere 108 kişinin de yaralan-
dığı bildirildi. Bölgede olağanüstü
hal ilan edilirken, çok sayıda itfaiye
ve sivil savunma ekibi bölgeye sevk
edildi. Yeni Kamu Güvenliği Ba-
kanı Mihalis Hrisohoidis, hayatını
kaybedenler için başsağlığı diler-
ken, "Bölgede sel değil ağaçları de-
viren şiddetli rüzgar ve fırtına
vardı. İnsanların ölümüne bu

neden oldu." dedi. Yunan basınına
göre, Romanyalı 8 yaşındaki bir
çocuk ve annesi bulundukları resto-
ranın tavanının çökmesi ile hayatını
kaybetti. www.timebalkan.com’un
A.A’ya dayandırdığı habere göre;
öte yandan, 54 yaşındaki bir Rus ve
iki yaşındaki oğlu devrilen ağacın
altında kalarak can verdi. Çekya va-
tandaşı ailenin iki üyesi ise karava-
nın rüzgar nedeniyle devrilip
sürüklenmesi sonucu yaşamlarını
yitirdi. 
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Mümin ALİ

PALRUKA

Palruka, yalnız bir yolcuydu, yoldaşsız yola ko-
yuldu, aradığı gerçeği bulmak niyetiyle. “Hakikat,
doğru ve gerçek” bu kavramlar ona aynı şeyleri

anımsatıyordu. Gölgesiyle bu kavramlar üzerine konuş-
maya başladı. Yalnızlığa sürükleyen bu kavramlar ekse-
ninde çoğul kalabalıklar içinde önce yalnızlığı başına dert
olarak açtı. Biraz yabancılaştı, başkalaştı, bir evrim süreci
geçiriyor gibiydi. Ve daha sonra kendi rejimini korumak
için bir arayışa girdi “hakikat ve gerçek” aynı anlam değil
miydi? Bütün bunların etrafında örülmüş bir hayat, geç-
miş kimlikleri ve geleceğe dair yalnızlığı. Yavaşça boş-
luğa düşmesiyle birlikte, düşüncelerini artık kimseyle
paylaşmıyordu. Palruka, aynaya baktığında gönlüne
düşen bir saç teli gördü. Sevgilerini onunla paylaştığı.
Yandı. Ve bütün kurguladığı filmlerin başrolünde oy-
nadı. Ancak artık sadece filmlerde bir yedek oyuncu, fi-
güran ve dekor olarak kullanılıyordu. Kitaplarda
okuduğu gibi değildi anlatılanlar. Bütün bu çaresizlik
karşısında sonunda köşeye sıkışmıştı. Bu minvalde baş-
kalaşıyor, yalnızlaşıyor ve modern zincirlere vurulmuş
AVM kapılarında, banka kuyruklarında, TV’lerde, dizi
film günleri yaparak hayatını geçiyordu. Alınmış lakin
okunmamış onuncu kitabın arasında yalnızlık çekiyordu.
Belki bir heyecan bulurum hevesi ve hamlesiyle hayata
dair son bir okuma yaptı. Biraz tahlil… Bilirsin üniversi-
telerde bunları öğretiyorlardı. Kaç defa okunmuş pirinç
ve kurşun döktürerek bir şeyleri yoluna koymaya çalıştı.
Zihnini meşgul eden bu yaralı bilgiler ışığında asıl konu-
suna dönerek tarih araştırmaları, inançlar sitemi, Egzis-
tansiyalizm, Ansiklopediler v.b.  bir anlam arayışı
serüvenine kapıldı.
Yaşamına yeni bir soluk getirebilme çabası, yeni bir
cümle kurabilme, hayata dair…
Toplumda yalnızlaşan, kitaplarda çoğalan bir intelejensi-
yaydı(!) Biraz daha bilgeliğini konuşturup; aydın, mü-
nevver, entelektüel, kültürlü ve medeni kavramlarını da
kullanarak bilgeliğini konuşturdu. Bir göz kırpmasıydı bu
aslında, espri anlayışı hayat karşısında acılarını ve çilele-
rini hatırladıkça trajediye dönüşüyordu.
Of çekerek biraz daha sürüklendi, suyun akıntısına. Ka-
raya vurmamak için çırpınışları nafile…
Güneşin gözlerine düşmesiyle birlikte Palruka, sabahın
erken saatlerinde koyulduğu yoldan bir gün çıktı. Yoldan
çıkmak mıydı yola başlamak, dağıtmadan bulabilir miydi
insan acaba kendini. Önce çekmecesindekileri boşalttı.
Derinden bir of! Çekti. Onca soru, beyninde düşünce
merkezi kurup hükümranlıklarını ilan etmek üzere bir
ordu kurdu. Zaten bu merkezler gün geçtikçe çoğalmıştı
yalnızlar ülkesinde. Ve çırpındıkça boğulduğu denizlere
atlıyordu. Aniden uyandı. Rüya, rüya! Gözlerini açarak
birden açık bir deniz ve gökyüzüne baktı. Baktı ancak
göremedi kendine dair hiçbir şey bulamadı, birkaç mavi
bile. Gölge. Kirpiklerinden bir iki damla yağmur düştü.
Deniz biraz daha çoğaldı. Yüzmeye başladığı hayalle-
rinde sahile vurmuştu. Yalnız, kimsesiz bir çocuk gibi
birden hatırladı, yıldızları ve güneşi. Evet, gece ve sabah-
ları hatırladı. Bütün bunların etrafında koştukça koşuyor
ama bir türlü kaçırdıklarına yetişemiyordu.
Her şey o kadar çok karışmıştı ki, her şeyi tartışıyor ve
kafasındaki soruya cevap bulamıyordu. Palruka, “haki-
kat” çok yalnızdı. Yalnızlığı belki de tek bir kelimeyle
anlatabilirdi ancak kelimeleri yetersizdi. Çaresizlik içeri-
sinde kitaptaki okuduğu hikâyeye döndü, gözlerini açtı-
ğında inmesi gereken durakta inmeyi unutmuş, yanlış
durakta indiğinin farkına vardı. Laleli’den dünyaya doğru
giden bir tramvaydayız diye seslendi! Cemal’in Süre-
ya’sı. Evet, şimdi geç kalmıştı, hiç yetiştiği de olmamıştı
zaten. Geç kalmıştı bir kere provası olmayan hayata, yan-
lış durakta indi. Gökyüzüne baktı ve toprağın yüzüne gü-
lümsemesini bir kez daha gördü. Evet, beşerin yüzündeki
göremediğin tebessümü topraktan görüyorsun dedi.
Sonra döndü ve yeryüzü kardeşlerine selam verdi. Aynı
medeniyete, kültüre ve bir inanca sahip olmak… Palru-
ka’nın doğdu yalnızlıklar ülkesinde değer, alınıp cuma
pazarlarında kürsüde satılırdı.
Palruka, seyahatine devam etti…
Hangimiz durabildik ki diyerek etrafına bakındı. Kalaba-
lıklar içerisinde sürünün bir parçası olmaktan korkarak
dizlerinin üzerine çöktü ve başını avuçlarının arasına ala-
rak Tanrı’m bu köylerden şehre iniyorum haykırışı ile
ilerdeki yalnızlar ülkesine seslendi. Çocukluğunun mekâ-
nına dönüşüydü bu çırpınış, gökyüzü melekleri ile kur-
duğu arkadaşlığını pekiştirmek için iyi bir fırsattı.
Büyükannesi kutsal kitaplarda meleklerin bahsinin geçti-
ğini söylemişti zamanında… Tarihin daha yazılmadığı,
zaman diye bir kavramın olmadığı çağlardı. Sürekli ola-
rak yastığının altında tuttuğu not defterini çıkartarak, ma-
lumat çağı diye bir şeyler karaladı.
Uyandığında hayallerini gerçekleştirmek için, geç kal-
mıştı.
Palruka, bu yalnızlık kervanında yarınları bitmeyen sürü-
nün sadece bir ferdiydi. Ve bu sürüdeki türünün artarak
çoğalması onu korkutuyordu. Kutuplarda buzların eri-
mesi, mevsim değişimi ve aynı zamanda insanlığın gene-
tiğinin değişmesiyle birlikte kışta dört mevsim yaşayıp
yalnızlığı çoğalan sözcüklerde boğulup kavram kargaşası
içerisinde yüzüyordu.  Dîvânu Lugâti’t – Türk’te kalmış
birkaç yalnızlık sözcüğü ile kaybolma korkusuyla hak,
hakikat ve gerçek üzerine düşünüyor, sorguluyor anaya-
saya girmemiş bu yalnızlık tarifi ile halktan bir irfan bek-
liyordu. Anayasası yazılmamış resmi gazetelerde
basılmamış manşet diye geçen gazete sayfalarında sözü
bile edilmemiş posta kutularında kendine dair birkaç ke-
lime bulma uğraşıydı…
Evet, on altıncı yüzyıldan kalmış biraz fütürist, hâl ve
mazi arasında Araf’ta kalmışlık ile mecnundu. Palruka,
Leyla’sı olmayan çöllerde günlerini böyle geçirirken, ar-
tarak çoğalan kimsesizliğiniyeni yolculuklara taşıyordu
onu. Aklına aniden bir bilgenin sözü geldi. “Aramak yola
çıkmaktır; yola çıkmak yoldan çıkmaktır… 
Aramak soru sormaktır; soru sormak yol adına ve yola
dönmek için yoldan çıkmaktır…” 
Zihnindeki sayfanın sonuna doğru gelirken sürüden ayrıl-
manın bedelini ağır ödüyordu. Oysa onca şeyden feragat
etmişti. Mesela bir aile kurup çoluk çocuk, ev bark sahibi
olabilirdi. Yahya Kemal Beyatlı’nın bile bu mevzunun
elzemliğinden bahsetmişliği rivayet edilir. Şimdi ise
bütün bu yorgunlukları ile birlikte hayata dair gülüm-
seme seansları içerisinde, yeni kitaplar, dergiler ve ara sı-
rada olsa artık şiir okumaya da başlamıştı. Palruka, diye
bağıran bir çocuk ağlayışı ile birden uyandı. Sağına, so-
luna, arkasına ve önüne baktı. Çok derinlerden gelen bu
haykırışı yakalaya bilmek için, sırtında biriktirdiği bütün
malumatları bırakarak doğaya doru koşmaya başladı.
Okunmamış tabii bir eser bulup üzerinde biraz okuma
yaptı. Palruka, penceresini okşayan güneş ışınlarıyla bir-
likte birkaç güvercinin konması ile üzerindeki yorganı at-
maya çalışarak yeni bir güne başlamanın vermiş olduğu
umutla biraz tebessüm etti. Her günden biraz daha fazla
yalnız olmanın tadını çıkaracaktı.  Ve bunca yolu şimdi
tekrardan geri dönmek için mi? Geldik diyerek hiçlik tür-
küleri tutturarak, buharlaştı.
Rüya rüya…
Gölge gölge…

Medeniyetlerin, kültürlerin ve inançların buluşma noktası. Herkesin
içinde olan bir özlemdir Balkan ülkelerine gitmek. Nasıl olmasın ki?

BALKANLARIN
kalbine yolculuk

Yunanistan- Makedonya –
Kosova – Arnavutluk – Ka-
radağ- Hırvatistan – Bosna

Hersek – Sırbistan – Bulgaristan 
7 gece 9 gün olan büyük Balkan
turumuz için şimdiden heyecan-
lanmaya başladık bile. 
Uzun zamandır özellikle karayolu
ile yani geze geze, göre göre Bal-
kan ülkelerine gitmenin hayali
içindeydik. Zaten kültür turları-
nın en büyük zevki araç ile olan
bence. 
Bu turumuzda vize gerektiğini de
hemen hatırlatmalıyım. 
23 şehir 5 başkente gideceğiz.
Daha iki ay önce Bulgaristan ve
Romanya turunda idim. Tadı da-
mağımda kaldı,  dedikleri gibi. 

23 ŞEHİR

Kavala- Selanik- Bitola- Resne-
Ohrid- Struga- Tetova- Üsküp-
Priştina- Prizren- İşkodra- Bar-
Petrovaç- Budva- Kotor- Herceg
Novi- Trebinje- Dubrovnik- Mos-
tar- Saraybosna- Belgrad- Sofya-
Filibe
1.gün İzmir’den çıkıyoruz ve gece
yolculuğumuzla sabah saatle-
rinde Kavala’ya varıyoruz. 
2. gün Kavala- Selanik- Bitola (
Manastır )- Resne- Ohrid
Nefis Kavala kurabiyelerimizi ya-
nımıza alıp, Selanik yolculuğu-
muza başlıyoruz. Genel olarak
gezilecek yerlere gittikten sonra
Ulu Önder Atatürk’ün evini ziya-
ret ediyoruz. Bitola’da keyifle ya-
pacağımız ziyaretlerimizin
ardından Balkanların incisi
Ohrid’e varıyoruz. 
3. gün Ohrid- Tetova ( Kalkande-
lan ) –Üsküp
Ohrid’i ve tarih dolu sokaklarını
gezip tekne turumuzu da yapıyo-
ruz. Pek çok mimari eserin bulun-
duğu bu şahane şehirden Başkent
Üsküp’e gitmek için ayrılıyoruz.
Tetova (Kalkandelen ) şehir gezi-
mizin ardından Üsküp turu-
muzda Balkanlardaki en güzel
camileri, hamam ve hanları,
köprü, kale surları gibi pek çok
mimari ve harika anlatımıyla reh-
berimiz bize geçmiş zamanı yaşa-
tacak. Ee güzel bir Makedon
gecesi ve yöresel yemeklerini de
tabii ki kaçırmıyoruz. 
4. gün Üsküp- Prizen- İşkodra/
Padgorica 
Kosova’nın başkenti Piriştine’ye
geçiyoruz.  Pek çok ziyaretimizi
yaptıktan sonra Prizen’e geliyo-
ruz. Burayı da gezdikten sonra
Arnavutluk’a geçip İşkodra ‘ya

varıyoruz.  Avrupa’nın en genç
devleti Karadağ’a varıyoruz. 
5. gün. Podgorica - Budva  -
Kotor – Dubrovnik – Trebinje /
Çevresi 
Balkan kültüründen çok İtalyan-
Akdeniz kültürüne yakınlığı ile
bilinen Hırvatistan ve Dubrovnik
ile büyüleneceğiz. Adriyatik man-
zaraları eşliğinde keyifli bir yolcu-
luk ile Dubrovnik’i geziyoruz.
Muhteşem surlar, saraylar, kapılar
ve sayamadığım daha pek çok gü-
zellik ile büyülü bir atmosferde
günün tadını doyasıya çıkarıyo-
ruz. 
6. gün Trebinje- Blagay- Mostar ve
Saraybosna’yı keşfediyoruz.
600 yıllık geçmişi olan Bosna-Her-
sek’i oluşturan iki parçadan biri
olan Hersek’in en büyük şehri
Mostar’ı tanıyoruz. 
Saraybosna’da ise Osmanlı ve
Avusturya- Macaristan dönemine
ait izleri günümüze kadar çok iyi
korunmuş olarak rehberimizin
anlatımları ile taçlandırarak gezi-
yoruz. 
7. gün Saraybosna ve Belgrad ge-
zilerimizi yapıyoruz.  Tarihi mey-
danları, binaları, kilise ve camileri
ile tarihe yolculuk yapıyoruz.  Ve
etkileyici heykeller ile harika bir
günü daha geride bırakacağız. 
8. gün Belgrad ve Sofya. Balkanla-
rın en büyük kilisesi olan Alex-
sander  Nevski  Katedrali , Milli
Kütüphane, Sofya Üniversitesi,
Eski Sofya  gibi pek çok turistik ve
tarihi mekanları geziyoruz. 
9. ve Balkanlardaki son günümüz.
Sofya- Filibe- İzmir
Sofya’dan iki saatlik yolculuk ile
Filibe’ye geliyoruz. Bulgaristan’ın
ikinci büyük şehri olan Plovdiv,
uzun geçmişinde İslam- Türk kül-
türüne büyük hizmetler sunmuş.
Mükemmel bir şekilde modern ve
eski çağların mimarisini birleşti-
ren bir şehir. Aygır Kuyumculu-
ğun Evi, Balabanov Evi, Georgi
Mavridi’nin Evi gibi görülmeye
değer çok güzel  mimarileri görü-
yoruz. 
Güzel bir yolculuk ile başladığı-
mız noktaya yani güzel İz-
mir’imize doğru geliyoruz. 
Boşnak Böreği, Soğan Dolması,
Boşnak Kahvesi, Köfte,  Kavala
Kurabiyesi gibi pek çok yöresel
lezzetleri tatmış olmanın keyfi ve
anılarımız ile bu geziyi hiç unuta-
mayacağınızdan eminim. 

www.egetelgraf.com.tr 
adresinden alınmıştır…

www.timebalkan.com 
adresinden alınmıştır…
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Bazen gidenler mi yoksa burada
kalanlar mı daha çok korunmuş
diye düşünecek olursak rahatlıkla

bu toprakları terk etmeyenlerin aslında
kendi kimliklerine daha bağlı kaldıklarını
görürsünüz. Sultan I. Beyazıt’ın
Rumeli’nin Türkleşmesinde sarf ettiği
büyük gayretin meyvesi olsa gerek bu da.
Şehrin bunaltıcı sıcağından kaçıp beş
asırlık bir çınarın dibinde yaşlı bir dede
ile konuşmak dünyanın tuhaf bir hâl aldı-
ğı, geleceğe umutsuzca baktığım bir anda
soğuk bir limonata içiyormuş hissini
uyandırıyor insanda.
Elimde yeni bir kitap, Balkanlarda bir
Türk Şehri Üsküp (Fetihten 18.yy’a
kadar), Mehmet İnbaş ve Eyüp Kul’un
Türk Tarih Kurumu tarafından basılan
kitabı. Yaşlı dede elimdeki kitaba bakıp,
koskoca puntolarla Üsküp yazısını görün-
ce “…ehhh İstanbul memleket, Selanik
selamet, Üsküp cennet …” dedi.
‘Üsküp için çok iddaalı bir deyim’ dedim
‘bu göçler’ dedi, ‘memleket’ dedi, ‘sabır
selamet’ dedi ve gitti…
O asırlık çınarda yaşlı dedenin sabrından
diledim ve kitabın açılan sayfasına bak-
tım, Şehrin iskânı çıktı karşıma. İskân
yani yerleşme, yurtlanma. Sahi neydi bizi
bu denli bağlayan bu şehre, Rumeli’den
gidemeyişimiz nedendi…
Sadece toprak kaybederken mi göç edi-
lir? Hayır, fetihlerde de nice göçler yaşa-
nır. Osmanlı dönemi Balkanların
İslamlaşmasında büyük rol oynayan iskân
politikası neydi? Kitabın sadece tek say-
fası soruma cevap verdi. Hatta göç eden-
ler Türk mü, değil mi, gelin siz karar
verin. Osmanlı devleti kurulduğu ilk gün-
den itibaren bir Türk-İslam
İmparatorluğu kurmak için bir iskân ve
kolonizasyon sistemi takip etmişti.
Anadolu’dan Rumeli’ye gönüllü yiğitler
ve aşiretler yer değiştirirken ters istika-
mette de fethedilen yerlerden Hristiyan
halk Anadolu’ya yerleşmiş. Uç bölgesin-
de stratejik bir bölgeye sahip olan Üsküp
fethedildikten sonra sistemli bir iskâna
tabi tutulmuş. Bir de Osmanlı’dan önce
Türklerin Balkanlara gelmesi çok daha
öncelere de dayanmaktadır, 9. yüzyılda
Bizans kaynaklarında Vardar
Türkleri’nin Selanik civarına yerleştikleri
kayıtlıdır.
Balkanlarda halkın Türk idaresini benim-
seyip buradaki Türk nüfusun süratle
yayılmasının sebebi de fethedilmeden
önce fetihlerin ilk mimarları tarikat şeyh-
leridir. Tarikat akıncıları tarafından yerli
halk psikolojik olarak fethe hazırmış.
Yerelde birçok kilise ve manastır da
himaye altına alınıp vergiden muafmış.
Bu da fethe ve halkın bunun kabulüne
olumlu yansımıştır.
Türkmenler, yörükler, Rumeli’ye dillerini
ve kültürlerini de getirmiş. Boşaltılan
topraklara yeni köyler kurulup toprak
işlenmiş, gelişmiş, kurulan kasabalara da
han, hamam, cami ve mescid gibi eserler
inşa edilmiş. İstanbul’un fethinden sonra
ise orada Üsküp mahallesi kurulmuş,
buradan halk oraya yerleştirilmiş.
Bugün, Doğu Makedonya’da özellikle
Yörük köylerdeki halk ile muhabbet
etmek, Rumeli bölgesinde bazı şehirleri
gezerken Anadolu ruhunu yakalayabil-
mek hiç de imkânsız değil bu yüzden.
Hatta belki de Osmanlı Devleti buralar-
dan çekildikten sonra daha çok koruma
altına alınmış bazı gelenekler, özellikle
dil ve din, bu iki unsura sıkıca sarılmış
vaziyette bulursunuz yerel halkı.
Bazen gidenler mi yoksa burada kalanlar
mı daha çok korunmuş diye düşünecek
olursak rahatlıkla bu toprakları terk etme-
yenlerin aslında kendi kimliklerine daha
bağlı kaldıklarını görürsünüz. Sultan 1.
Beyazıt’ın Rumeli’nin Türkleşmesinde
sarf ettiği büyük gayretin meyvesi olsa
gerek bu da. Özellikle Üsküp ile Niş ara-
sına Müslüman Türkleri yerleştirmiş.
Bugün Rumeli’de konuşulan Türkçedeki
birçok ek Osmanlı Türkçesinde olduğu
gibi kullanılır. Özelikle unutulmaya yüz
tutmuş birçok kelime bile kullanılmaya
devam edilir burada. Yaşlılara ‘uluca’ ya
da ‘ulice’ denmeye devam edilir. ‘Taklit
etmek’ yerine ‘mezelemek’, ‘günün bere-
ketini rızkını kazanmak’ yerine ‘nafakanı
çıkartmak’, ‘sıra’ yerine ‘rahle’, ‘soba’
yerine ‘kümbet’, ‘minder’, ‘mintan’,
‘setre’, ‘fistan’ gibi kelimeler günlük
konuşmalar içinde yer alır.
Balkanlara Rumeli denilmesinin sebebini
de Halil İnalcık şöyle açıklar: 13.yy’da
Türk idaresindeki Anadolu’ya
Turquemenie ve Bizans İmparatorluğu’na
tabi yerlere Romanie deniliyormuş.
Osmanlı Devleti de Bizans’tan alıp fet-
hettiği topraklara da Rum-ili adını kul-
lanmıştır. Bir Osmanlı eyaletinin adı da
bu şekilde Rumeli olmuştur. 16.yy başla-
rında ise 37.435 Türkmen Rumeli’ye
iskân edilmiş olup, gayrimüslim halkın
büyük bir kısmı da Müslüman olmuştur.
Yanımdaki çınar ağacı ise kim bilir nele-
re şahitlik etmişti…

Leyla Şerif EMİN

İSTANBUL MEMLEKET
SELANİK SELAMET
ÜSKÜP CENNET
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Karşıyaka Belediyesi tarafından
düzenlenen Srebrenitsa Soykırımı-
Ölüm Yolunda Barış İçin

Yürüyenler” Fotoğraf Sergisi Ahmet
Piriştina Kültür Merkezi’nde düzenlenen
törenle açıldı. Etkinlikte Bosna Hersek’te
her yıl 11 Temmuz’da yapılan Srebrenica
anma törenleri öncesi düzenlenen Barış
Yürüyüşü - Marş Mira’ya 2016 yılında
katılan fotoğraf tutkunları Aylin Telef ve
Ayşegül Çetinkalp’in çektiği fotoğraflar
ve videolardan oluşan sunum gösteril-
di. www.timebalkan.com’a göre; Belediye
Başkanı Dr.Cemil Tugay, “O güzel insan-
ları bir kere daha rahmetle, saygıyla ve
hasretle anıyorum. Srebrenitsa, kalbimizin
kanayan bir çiçeği olarak asla solmaya-
cak” dedi. Srebrenitsa’nın asla unutulma-
ması gerektiğini belirten ve anlamlı sergi-
yi gerçekleştiren sanatçılara teşekkür
eden Başkan Tugay, “Tarihsel ve kültürel
bağlarla her zaman birlikte olduğumuz,
et ve tırnak kardeşliğiyle yâd edip selam-
ladığımız Balkanlarda, 1995’te bir insanlık
dramı ve ayıbı yaşandı. Srebrenista, kayıt-
lara geçen 8 bin 372 güzel insanın katle-
dilmesiyle, Bosna Soykırımının simgesine
dönüştü. Dinleri, halkları, coğrafyaları
birbirine düşürmekten çekinmeyen gözü
dönmüşlük, tarihe kapkara bir sayfa daha
eklemekten utanmadı, sıkılmadı” dedi.

8 bin 372 Boşnak vatandaşın katledildiği Srebrenitsa Soykırımı
24’üncü yıldönümünde Buca’daki Srebrenitsa Anıtı’nda lanetlendi

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Srebrenitsa Katliamı’nda yaşamını
yitirenler, Bornova’da da anıldı.
Çamdibi Atatürk Parkı’ndaki

Srebrenitsa Soykırım Anıtı önünde
Bornova Belediyesi ev sahipliğinde
düzenlenen anma törenine; Bornova
Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ,
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko,
Dünya Bosna Hersek Göçmenleri
Birliği Başkanı Hasan Sehovic, Aydın
Boşnakları Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel
Mergen, çok sayıda Balkan derneği ve
sivil toplum kuruluşunun temsilcileri
ile vatandaşlar katıldı. 

DUYGU DOLU ANLAR

Duygu dolu anların yaşandığı tören-
de, Soykırım Anıtı’na kırmızı karanfil
bırakıldı. Tören alanında 24 yıl önce
yaşanan katliamı anlatan fotoğrafların
yer aldığı iki sergi de açıldı. 2011
yılında Marş Mira Barış Yürüyüşü’ne
katılan genç sanatçı Öykü Daryürek
ile İzmirli Boşnaklar Derneği üyeleri-
nin yaptığı resimler büyük ilgi gördü.
Bornova Belediye Başkanı Dr Mustafa
İduğ, Öykü Daryürek’e çiçek vererek
teşekkür etti. Bornova Belediye
Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Srebrenica
Katliamı’nın Avrupa Birliği’nin kabul
ettiği bir soykırım olduğunu hatırlata-
rak, “Bosna’da 1995 yılında yaşanan-

lar 2007 yılında tescillendi ve tüm
dünya bu soykırımı kabul etti. Orada
katledilenlerin çoğu kadın ve çocuk-
tu. Biz bu acıyı 24 yıldır içimizde yaşı-
yoruz. Orada yaşananları unutmadık.
Bundan sonra da unutturmayacağız”
diye konuştu.

H.MERKEZİ
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Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentin-
de Sırplar tarafından çocuk, genç,
kadın, erkek demeden 8 bin 372

Boşnak vatandaşın Avrupa’nın göbeğin-
de katledildiği Srebrenitsa
Soykırımı’nın ardından tam 24 yıl geçti.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşa-
nan dünyanın en büyük soykırımı
kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı,
24’üncü yılında Buca’da unutulmadı.
Katliamda yaşamını yitirenleri anmak
için Buca Adatepe Mahallesi’nde bulu-
nan Srebrenitsa Anıtı’nda tören düzen-
lendi. Törene, Buca Belediye Başkanı
Av. Erhan Kılıç, İzmir Balkan Dernekleri
Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan,
Buca CHP İlçe Başkanı Kasım Akdağ,
Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda

dernek yöneticisi katıldı. Programda
Aysun Bulu ve Aysel Kılıçhan isimli iki
kız çocuğu,  katliam ile ilgili şiir okudu.
Şiir dinletisinin ardından Elif Ilgın
Ergani tarafından “Yavrum” adlı tiyat-
ral etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler
izleyenlere duygulu anlar yaşattı. 

‘DÜŞÜNÜN ÇOCUKSUNUZ’

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç,
“Düşünün 13 yaşında bir çocuksunuz.
Silahlardan arındırılmış şehrinizin tüm
çatılarında can alıcı haydutlar konuşlan-
mış. Yolda yürüyorsunuz. Önce baba-
nız, sonra anneniz, sonra kardeşiniz
düşüyor yere. Suçunuzu bilmiyorsu-
nuz, anlamıyorsunuz. Panik haldeyken
son kurşun da sizin çocuk başınıza isa-
bet ediyor ve hep 13 yaşında kalıyorsu-
nuz. O sırada bir başka sokakta adını

bilmediğiniz bir çocuk ‘çocukları küçük
kurşunla öldürürler değil mi’ diye soru-
yor. Onlar gittikçe, sokaklar haykırıyor,
insanlık utanıyor, tarihe büyük bir kara
leke çalınıyor. Düşünün ki, sadece kim-
liğinizden dolayı size düşman olanların
çektiği tetikler yok ediyor bütün gelece-
ğinizi. Bir değil, beş değil, tam 8 bin 372
ölü. Geride bedeni ve ruhu yaralı on
binlerce kişi, sakat bırakılan binlerce
çocuk kalıyor” dedi. 

‘İNSAN MÜSVEDDELERİ’

Yaşanan katliamlara sessiz kalmanın en
az orada yaşanan vahşet kadar büyük
bir suç olduğunu söyleyen Başkan Kılıç,
“Uluslararası hukukun soykırım olarak
kabul ettiği, hatta kabul etmek zorunda
kaldığı bu acı olayda, adalet yerini
buldu mu? Cevabı elbette hayır.

Katliam suçluları, Bosna kasapları hak
ettikleri cezaları aldı mı? Hayır… İzini
kaybettirip, yıllarca Avrupa’nın göbe-
ğinde doktor adı altında çalışabilmiş, o
çok övündükleri yasalardan, haktan,
adaletten kaçabilmiş insan müsveddele-
ri” şeklinde konuştu. 

UNUTMADIK
UNUTTURMAYACAĞIZ 

Balkan Göçmenleri Federasyonu
Başkanı Vahap Savaşan, Srebrenitsa kat-
liamını lanetleyerek sözlerine başladı.
Savaşan, “24 sene önce yaşanan bu acı
hepimizin yüreğini derinden yaralamış-
tır. Bu Avrupa’nın ortasında cereyan
etmiş bir katliam, bir soykırımdır.
Dünya devletleri seyirci kalmıştır.
Üzerinden yıllar geçse de soykırımı
unutmadık, unutturmayacağız”

Srebrenitsa acısı Bornova’da 
Bir kez daha dile geldi

Mavi Kelebekler
Buca’da da anıldı

Ölüm yolunda 
barış için yürüyenler 
unutulmadı

leylaemin@hotmail.com
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1989 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra görülen en büyük
kapsamlı göç olayı gerçekleşmişti. Göçün 30

yılını çeşitli şehirlerde sempozyumlar düzenlenerek
anılıyor. Bulgar komünist rejimi tarafından kısa bir
zamanda yanlarına alabildikleri özel eşyalarıyla 325
bin kişiyi Türkiye sınırına yığarak göçe zorlamıştı.
Sıcak havada günlerce yollarda bekletilen insanlar
perişan vaziyette yaşlı çocuk demeden susuz bırakı-
larak sınıra itilmişlerdi. Bulgar milisi önce Belene
adasında ve Cezaevlerinde asimilasyon politikasına
karşı gelerek atılanların serbest kalanları yanlarına
müsaade edilen birkaç özel eşyaları alarak trenlere
bindirilerek Avrupa ülkelerine sınır dışı edilmişti.
Avusturya ile Sırbistan büyükelçiliklerine sığınarak
o ülkelerden uçaklarla Türkiye anavatana gelmiş-
lerdi. Günün diktatörü Todor Jivkov’un Türkiye’ye
sınırlarını Bulgaristan Türklerine açmasıyla kısa bir
zamanda sınırdan 325 bin kişi geçmişti. Bulgaris-
tan’dan Türkiye’ye geçen Bulgaristan Türkleri daha
düzenli bir şekilde kabul edilmeleri için vize uygu-
laması getirildi. Böylece düzensiz göç olayın önüne
geçilmiş oldu. 1989 yıldan sonra Türkiye’ye gelen
Bulgaristan Türklerin sayısı 500 binin üstüne ulaştı.
Bulgaristan’dan zorunlu olarak göç eden Türkler
ekonomi hayatına sorunsuz adapte olup hayatlarını
devam ettirdiler. Bu gün bakıldığında 30 yıl sonda
ülke ekonomisinde kıskanılacak yerlere ulaştılar
devlet kadrolarında ise zirveleri zorlamaktalar.  Bu
gün Türkiye’de 30 yıl zorunlu göçten sonra Bulga-
ristan Türklerin sorunları var mı var ise ne gibi so-
runlar çözüm beklemekte. Genel olarak çözülmemiş
sorular kalmadı kaldıysa da çözülmeyecek sorunlar
değildir.

NE YAZIK Kİ

Zorunlu göçün 30 yıl konferanslarda ne yazık ki o
dönemi yad etmekten öteye geçilmiyor. Çorlu Bele-
diyesi’nin öncülüğü ile göçün 30 yıl sempozyu-
muna Bulgaristan’da tarihçiler de davet edilmiş.
Konuşmacılar genelde Bulgaristan komünist reji-
min ülkede yaşamaya mahkûm kalan Türklerin ne
kadar zor şartlarda yaşadıklarını anlatmakta sınırlı
kalınıyor. Bu görüş bugün Bulgar devletinin Türk
azınlığına karşı resmi politikasıdır. Milli Eğitim Ba-
kanlığı’ndan kabul edilen son tarih kitabında Belene
kampı Todor jivkov tarafından 1956 yılında kapatıl-
dığı yazmakta. 1984 yılı asimilasyon politikasına
karşı gelen Türkler için tekrar açıldığına yer veril-
memekte. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1989 yılı
Bulgaristan’dan 325 bin kişiyi zorunlu olarak Tür-
kiye’ye göçe zorlanan olay yine tarih kitaplarından
yer verilmemekte. Ne yazık ki sempozyumları dü-
zenleyen taraflar 1989 yılı sonrasına değinmeyerek
bu gün Bulgar devletin ülkede ikamet eden Türkler
ve Müslüman Pomaklara uyguladıkları resmi eritme
politikasını desteklemiş oluyorlar.  Ne Bulgaris-
tan’da gelen konuşmacılar ne de Türkiye’den katı-
lan konuşmacılar Bulgaristan’da yaşamaya
mahkum kalan Türklerin ve Müslüman Pomakların
durumuna değinmiyorlar. Bulgaristan’da Türklerin
ve Müslümanların bu günkü durumundan hiçbir ko-
nuşmacı konuşmalarında yer vermemesi düşündü-
rücü. Zorunlu göçün ardından 30 yıl geçmesine
rağmen Bulgar devleti kendi azınlıklara uyguladık-
ları politikayı iç ve dış politikasında yer verme-
mekte. Devlet olarak ülkede yaşayan Türkleri etnik
Türkler olarak kabul ediyor. Etnik Türk azınlık ola-
rak kabul görmüyor. Bulgar devleti Ukrayna, Mol-
dova o bölgelerde yaşayan Bulgar azınlıklarına
devlet olarak en üst düzeyde sahip çıkmakta. Bal-
kan ülkelerinde azınlık olarak yaşayan Bulgar azın-
lıklarına yaşadıkları ülkelerin devletlerine Bulgar
azınlıklarını azınlık olarak tanımazlarsa Avrupa Bir-
liği ve NATO katılım yolunda kesinlikle destek ver-
meyeceklerini devlet olarak en üst seviyede resmen
ultimatom verilmekte. 
Bulgaristan kendi ülkesinde Avrupa ülkelerinde en
kalabalık azınlık olarak yaşayan Türklere yürüttüğü
politika nedir. Bu gün Türk çocukları anadil eğitimi
müfredatta zorunlu ders olarak okuyamamaktalar.
Müslüman çocukları resmi olarak din dersi alama-
makta. Türk dilinde yazılı medya yok denilecek
kadar az. Türkçe yayın yapan görsel medya yok.
Türkçe yayın yapan ulusal ve yerel radyo yayınla-
rına izin verilmiyor. Devlet kütüklerinde zorunlu
verilen Bulgar isimleri hala silinmedi. Evrak ibra-
zında Türk isimlerin yanında zorunlu verilmiş Bul-
gar isimleri yer almakta. 500 binden fazla göç eden
Türk vatandaşların sosyal hakları tanınmamakta.
Haksız olarak Belene adasında hapsedilen, haksız
cezaevlerine yıllardır yatanların, sorgusuz sualsiz
sürgün edilen aileler sayısı bilinmeyen işten atılan
Türklerin ve Müslüman Pomakların Avrupa stan-
dartlarındaki tazminatları Bulgar devleti ödeme
yapmadı.  En önemlisi Türk azınlığına uygulanan
asimilasyon ve soy kırım mimarları hala mahkeme
önüne çıkarılmadı. Yaklaşık 30 yıldan bu yana Bul-
garistan askeri savcılığı Bulgaristan devletinin ana-
yasasını çiğneyerek akıl almaz bahaneler uydurarak
yapılan müracaatlara rağmen asimilasyon politikası-
nın mimarlarına karşı dava açmayı ret ediyor. Bu
gün Bulgaristan devletinin ülkede ikamet eden
Türklere ve Müslüman Pomaklara karşı resmi poli-
tikasında 1989 öncesi politikasından hiçbir değişik-
lik yoktur. Ne yazık ki çoğunluğu Türklerden
oluşan DPS/HÖH hareketi 30 yıldan bu yana dört
kez hükümet ortağı olmasına rağmen Türklerin ve
Müslüman Pomakların hakları için hiçbir girişimde
bulunmamakta ara sıra parlamentoda cılız çıkışlar-
dan öteye geçilmedi. İleri bir tarihte aynı komünist
diktatörü Todor Jivkov gibi silah zoruyla Türklerin
ve Pomak Müslümanların isimlerini değiştirme em-
rini vermemesi için Bulgaristan devleti ülkede yasal
statüde ikamet eden Türkleri anayasada değişikliğe
giderek azınlık statüsü yer vermek zorunda. Bulga-
ristan devleti her şeyden önce ülkede ikamet eden
Türkleri ikinci sınıf vatandaş olarak görmesi ve aka-
binde potansiyel Bulgar düşmanı olarak bakılmasın-
dan kurtularak Türklere güven duymalı. Bulgar
devleti İslam korkusundan değil İslamofobi korku-
sundan kurtulmalı.  1989 yılında Bulgaristan’dan
Türkiye’ye doğru görülen en kapsamlı göç olayını
anma konferanslarını düzenleyenler sadece o dö-
nemi kapsayan konuşmalar sınırlı kalmasalardı. 30
yıl sonda geride kalan Türk ve Müslüman Pomakla-
rın bu günkü yaşadıkları gerçek hayat koşullarına
yer verselerdi paneller anlam kazanmış olacaktı.
Bulgar devletine ülkesinde ikamet eden Müslüman
azınlığına güven duymayı ikinci sınıf vatandaş sta-
tüsünde görmemesi için mesaj verilseydi sempoz-
yumlar daha da anlam kazanacaktı.    

Hamzi İBRAİMİ

15 TEMMUZ
AKLIMIZDAN 
SİLİNMEYEN 

GECE

Darbeyi örgütleyen terör ör-
gütü FETÖ, Başkan Recep
Tayyip Erdoğan’ı devir-

mek amacıyla vatanlarını korumak
için her şeyi feda etmeye istekli
masum insanların hayatını aldı. Bu
terör örgütü Türkiye’de paralel bir
devlet kurulması ve Türkiye’deki
diğer terör örgütlerinin yardımı ile
ve bazı batı ve Avrupa devletleri-
nin yardımı ile ordusunu ve devlet-
teki diğer kilit kurumları yeniden
harekete geçirerek darbeyi orga-
nize etti fakat başarılı olamadı.
O gece Türk halkının yaşadığı en
büyük endişe olmasına rağmen,
Arnavutlar, Türkler ve Boşnaklar
kısacası diğer Balkan halkları da
aynı endişe ve kaygı içerisindeydi-
ler. Türkiye’de hepimizin aile dost-
ları var ve en önemlisi Türk halkı
bizim kardeş halkımızdır. Aynı za-
manda siyasi meselelerdeki en
önemli müteffiklerimizden de biri-
dir. FETÖ, PKK ve diğer terör ör-
gütleri, devlet içindeki diğer
devletlerin ve paralel insanların
yardımıyla işbirliği yaparak, kişisel
kaprislerini devletin zirvesine gel-
meleri için kullandılar. Kendi hal-
kını dahi feda ederek tek bir
amaçla bu darbeyi yaptılar. Ellerin-
den geleni  yaptılarsa da neyse ki
bu planları başarılı olamadı.
Bildiğimiz gibi, Türkiye şimdiye
kadar birçok darbeyle karşılaştı
ancak neyse ki 2016 darbesi başa-
rısız oldu. Çünkü bu darbe girişimi
başarılı olsaydı planın geriye kalan
kısmını da faal hale getirip Türkiye
devletini yok etmeye ve parçala-
maya çalışacaklardı. Tüm bu plan
başarılı olmuş olsaydı, meşhur
terör örgütlerini finanse eden Batı
ve Avrupa ülkeleri “Büyük Kürdis-
tan” adında yeni bir devlet yarata-
caklardı. Bu plan uygulanmış
olsaydı, Türkiye üç bölüme ayrı-
lırdı; çünkü Türkiye’nin coğrafi
durumuna bakıldığında, bu plana
dahil olduklarında Türkiye Cum-
huriyeti’nin sahip olduğu doğal
kaynaklardan yararlanacaklardı.
Ama Allah’a şükürler olsun ki
Sayın. Recep Tayyip Erdoğan ve
tüm Türk halkının katkısıyla tüm
bu planlar başta FETÖ örgütü
olmak üzere suya düştü ve Türk
halkı onlara iyi bir ders verdi. Türk
halkı onlara Türk haklının aynı Os-
manlı İmparatorluğu zamanında ki
halk olduğunu unutturmadılar.
Yazımın sonunda 15 Temmuz şe-
hitlerinin tümünü saygıyla yad edi-
yor yakınlarına baş sağlığı
diliyorum. Allah bir daha böyle bir
gece yaşatmasın!

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Savunma sanayisinde geliştir-
diği güçlü teknolojileri, sivil
alanlara da başarıyla entegre

eden ASELSAN, bu alandaki tek-
noloji ihracatının başarılı bir örne-
ğini Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti'nde hayata geçirdi.
www.timebalkan.com’dan alınan
bilgiye göre, ASELSAN, 15,9 mil-
yon avro tutarındaki sözleşmeyle
ülkenin Sırbistan sınırından Yuna-
nistan sınırına kadar uzanan ve
Koridor-10 olarak adlandırılan
yaklaşık 200 kilometrelik ücretli
otoyolun üzerinde "ücret toplama
sahası ve sistem kontrol merkezi"
inşa etti. Avrupa Kalkınma Ban-
kası fonlarıyla finanse edilen pro-
jenin ihalesi, uluslararası ihale

formatıyla yapıldı. İki aşamalı iha-
lenin ilk aşamasında firmaların
yeterlilikleri değerlendirildi. İlk
aşamayı ASELSAN ile Avrupa'dan
toplam 5 uluslararası firma geçti.
Fiyat tekliflerinin yarıştığı ikinci
aşamada ise kazanan ASELSAN
oldu.  Otoyol üzerindeki 7 ücret
toplama istasyonu, kurulum ve
altyapı hazırlık aşamaları tamam-
landıkça devreye alındı.  Koridor-
10 Otoyolu'ndaki Elektronik Ücret
Toplama Sistemi, geçtiğimiz gün-
lerde Kuzey Makedonya Başba-
kanı Zoran Zaev ve Karayolları
Genel Müdürü Zoran Kitanov ta-
rafından kamuoyuna tanıtıldı.
Elektronik Ücret Toplama Siste-
mi'nin yaygın kullanımıyla ülke,
usulsüzlüklerin ortadan kalktığı,
geçiş işlemlerinin hızlandığı tam

otomatik ve modern bir sisteme
kavuştu. Kuzey Makedonya Cum-
huriyeti benzer bir sistemi ülkenin
doğu-batı ekseninde uzanan Kori-
dor-8 Otoyolu'na da kurmak için
ihaleye hazırlanıyor. Yeni ihale de
Avrupa Kalkınma Bankası gözeti-
minde uluslararası yarışma şek-
linde yapılacak. İhale için en
olgun çözüme sahip ASELSAN,
en güçlü yüklenici adayları ara-
sında bulunuyor. ASELSAN tara-
fından kurulan sistemde, otomatik
ve kartlı geçiş gişeleri bulunuyor.
Sisteme abone olmak isteyen kul-
lanıcılar ve abonelerin hesap iş-
lemleri için gişe sahalarında satış
servisi veren kiosklar yer alıyor.
Aboneler hesaplarına internet
ödeme yöntemleri veya akıllı tele-
fonlarıyla da ulaşabiliyor.

BRATİSLAVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Slovakya’nın başkenti Bratislava
ile Dunajská Streda şehrinde
düzenlenen Avrupa Milletleri

Federal Birliği’nin (FUEN) 64. yıllık
kongresine katıldı. Slovakya’daki
Macar azınlığı ve Karpatya Alman-
ları’nın ev sahipliğinde düzenlenen
ve FUEN’in 70. yılının kutlandığı
kongreye ABTTF Başkanı ve FUEN
Başkan Yardımcısı Halit Habipoğlu,
ABTTF Başkan Yardımcıları Sami
Yusuf, Sebahattin Mümin, Aydın
Ahmet ve Bülent Çolak ile ABTTF
Uluslararası İlişkiler Direktörü
Melek Kırmacı Arık iştirak etti.  Av-
rupa’nın farklı ülkelerinden 200’ün
üzerinde azınlık temsilcisinin katıl-
dığı kongre çerçevesinde yapılan
FUEN Delegeler Kurulu’nda ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu 2019-2022
dönemi için üçüncü kez FUEN Baş-
kan Yardımcısı seçildi. FUEN Dele-
geler Kurulu’nda ayrıca, FUEN

çatısı altında Batı Trakya Türk Azın-
lığı’nı birlikte temsil eden ABTTF,
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilli-
ler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin ortak-
laşa sunduğu Batı Trakya Türk top-
lumunun eğitimdeki temel
sorunlarını konu alan karar tasarısı
oy birliğiyle kabul edildi.  Rodos ve
İstanköy Türkleri’ni temsilen kon-
greye katılan Rodos, İstanköy ve
Onikiada Türkleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği’nin (ROİSDER) sun-
duğu ana dili öğrenme hakkı ve
anadilde eğitim konulu karar tasarısı

da yine oy birliğiyle kabul edildi. 

AZINLIK PAZARI 

Yunanistan’da yaşayan Türk azınlığı
FUEN’in geleneksel “Azınlıklar Pa-
zarı”nda tanıtıldı 
FUEN bünyesindeki Avrupa’nın
farklı ülkelerinden azınlıkların kül-
türel ve dilsel çeşitliliklerinin, gele-
neklerinin ve kendilerine özgü
mutfaklarının tanıtıldığı “Azınlıklar
Pazarı” isimli geleneksel panayır dü-
zenlendi. FUEN Başkan Yardımcısı
Bernard Ziesch ile kongrenin ev sa-
hibi kuruluşların temsilcilerinin se-
lamlama konuşması yaptığı
Azınlıklar Pazarı’nda, Yunanistan’da
yaşayan Batı Trakya ve Rodos-İstan-
köy Türkleri’nce bölgeye ait Türk ve
Yunan mutfaklarının damak tatları
tanıtıldı. Ayrıca Batı Trakya Türk
toplumu ile Rodos-İstanköy Türkle-
ri’nin kültürü ve sorunları hakkında
broşürler eşliğinde ayrıntılı bilgi ve-
rildi.  

ASELSAN'ın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde yaklaşık
200 kilometrelik otoyolda kurduğu ücret toplama sahası ve

sistem kontrol merkezini Başbakan Zoran Zaev tanıttı

ASELSAN yaptı 
ZAEv tANıttı

PREŞOVA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığınca
(TİKA) Sırbistan'da kadın-

lara yönelik düzenlenen dikiş
kursunun 6 ay süren ilk eğitim
dönemi tamamlandı. Başkanlık-
tan yapılan yazılı açıklamaya
göre, ülkenin güneyindeki Pre-
şova şehrinde, TİKA, Preşova
Belediyesi ile Kalkınma ve İş Bir-
liği Vizyonu Yurttaşlar Derneği
iş birliğiyle dikiş ve terzi eğitimi

düzenlendi.
www.timebalkan.com’dan alı-
nan bilgiye göre; kurs sonunda
düzenlenen sertifika törenine,
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi
Tanju Bilgiç, Preşovo Belediye
Başkanı Shqiprim Arifi, Preşevo
Meclis Başkanı Sami Salihi, der-
nek başkanı Şefki Jonuz ve TİKA
Belgrad Koordinatörü Çağla
Gültekin Tosbat katıldı. Törende
kursu başarıyla tamamlayan 10
katılımcıya sertifikaları dağıtıldı.
Genç ve işsiz kadınların meslek

edinmelerini amaçlayan projenin
yıl boyu sürecek eğitimlerinde
20 kadının meslek sahibi olması
hedefleniyor.

TİKA Sırbistan’da kadınları
meSleK SAhİbİ yApıyor

FUEN 2019 Genel Kurulu’nda 
Yunanistan kararı
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Yunanistan’da üçüncü dönem için
yarışan eski Başbakan Aleksis
Tsipras'ın partisi Syriza'nın 26

Mayıs’ta Avrupa Parlamentosu (AP)
seçimlerinden ağır bir yenilgiyle çıkma-
sının ardından ülkede erken seçim ka-
rarı alınmıştı. Yüzde 3
barajının uygulandığı se-
çimde, partiler meclisteki
300 sandalye için yarıştı. Yu-
nanistan ekonomik kur-
tarma programının sona
ermesinin ardından ilk kez
genel seçimler için sandık
başına gitmiş oldu.
Yaklaşık 10 milyon seçme-
nin oy kullandığı seçimde,
seçmenlerin yarısına yakını
sandığa
gitmedi.  Seçime katılım oranı yüzde
57,2 olarak gerçekleşti.
Yunanistan’da Parlamenter sistem si-
yasi istikrarı barındırmıyor. Yunanis-
tan’da 2008’den bu yana 6 seçim
yaşandı.
Yunanistan’da başbakan seçilen Kirya-
kos Mitsotakis'i ilk tebrik eden yabancı
lider Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan oldu. Mitsotakis ile te-
lefonda görüşen Erdoğan, sonuçların
Türkiye - Yunanistan ilişkileri ve bölge
için hayırlı olması temennisinde bu-
lundu.
Dört ay kadar öne alınarak geçen Pazar
günü yapılan erken genel seçimde
yüzde 39 oy alarak 158 milletvekili çı-
karan ve tek başına hükümet kuracak
çoğunluğu yakalayan Yeni Demokrasi
Partisi'nin (YDP) lideri Kiryakos Mitso-
takis ülkenin yeni başbakanı oldu.
Yenilgiyi kabul eden SYRIZA lideri
Aleksis Tsipras, yoluna ana muhalefet
partisi olarak devam edeceklerini söy-
ledi. Resmi olmayan sonuçlara göre
aşırı sağcı ve Türk düşmanı Altın Şafak
yüzde 3'lük seçim barajına takılıp mec-
lis dışında kalırken diğer milliyetçi po-
pülist parti Yunan Çözümü az bir
farkla meclise girdi. Bu da Yunanlı seç-
menin aşırı sağ ve milliyetçi çizgiden
ortaya kaydığını gösteriyor.
289 milyar Euro ile küresel finans tari-
hindeki en büyük kurtarma paketini
alan Yunanistan, 55 milyar Euro’ya
denk gelen 3 yıllık son kısmı Ağustos
2018'de tamamlamıştı. Tüm bu borcun
geri ödemesi on yıllar sürecek.
Kamuda yapılan kesintiler yardım pa-
ketinin ön koşuluydu ve bu kesintilerin
daha uzun bir süre devam etmesi gere-
kiyor. Ne var ki, Yunanistan bu sayede
normal piyasa faizleriyle borçlanabilir
ve yatırım yapılabilir hale geldi. Yunan
ekonomisi hala kriz öncesine göre
yüzde 25'e yakın oranda daha küçük
ama toparlanma sürüyor.

Türkiye’deki yerel se-
çimlerle benzerlikleri

Yunanistan seçimlerinin Türkiye’de ya-
pılan son yerel seçimlerle bazı benzer
yönleri var.
1-      Hem Türkiye’de hem Yunanis-
tan’da iktidar partileri oy kaybına uğ-
radı
2-      Her iki ülkede de gençler siyaseti
farklı görüyor ve etkili duruma geldi-
ler.
3-      Her iki ülkede de ekonomik sıkın-
tılar var ve bu durum siyasi kararları
etkiledi.
4-      Kazanan adaylar Ekrem İma-
moğlu 49, Kiryakos Mitsotakis 51 ya-
şında
5-      İşsizlik ortak önemli problem. İş-
sizlik oranları Türkiye’de yüzde 14-15,
Yunanistan’da yüzde 18
6-      Her iki ülkede de göçmenler sı-
kıntı oluşturuyor. Türkiye’de 4 Mil-
yonu bulan Suriyeliler ve
Yunanistan’da da Türkiye üzerinden
giden göçmenler konuşuluyorlar.
7-      Seçim kampanyasında konuşan
eski Başbakan Tsipras, seçimlerinde ya-
şanan oy kaybına "yorgunluk ve öfke"
hislerinin neden olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanımız Sayın R.T.Erdo-
ğan’da “Metal Yorgunluğu” kavramını
dile getirmişti.
8-      Türkiye’de AK Parti milliyetçi
MHP ile Yunanistan’da SYRIZA partisi
ise yine benzer şekilde milliyetçi "Ba-

ğımsız Helenler" Partisi
ANEL ile ittifak kurmuş-
lardı.
9-      Yunanistan ve İstanbul
(YunanİSTAN+BUL) seçim-
lerinde de sonuç benziyor.
Yunanistan ’da aynı gün ül-
kede yerel seçimlerin de ya-
pıldığı Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde
başbakan Alexis Tsipras 'ın
partisi SYRIZA muhafaza-
kâr Yeni Demokrasi Parti-

si'nin (ND) 10 puan gerisinde kaldı.
Aynı şekilde Türkiye’de de İstanbul
yerel seçimlerinde CHP ve AK Parti
arasındaki fark yüzde 10 oldu.

Tsipras neden 
kaybeTTi?

Trans bireylere kimliklerinde istedikleri
cinsiyeti seçme imkânı tanıyan Tsip-
ras’ın partisi Syriza, eşcinsel evliliklerin
de önünü açmayı planlıyordu. Bu ça-
lışma sonuca bakıldığında çok fazla
olumlu karşılanmamış görünüyor.
Yunanistan'ın Makedonya ile vardığı
ve birçok Yunan'ın tepkisini çeken isim
değişikliği anlaşması ise Syriza'nın bir
dönem daha iktidarda kalma umutla-
rını azaltan bir faktör olarak öne çıktı.
Hatta anlaşma, Yunan hükümetinde
krize neden olmuş, hükümetin küçük
ortağı konumundaki popülist Bağımsız
Yunanlar (ANEL) partisinin lideri
Panos Kammenos'un istifa etmesi üze-
rine hükümet hakkında güven oyla-
ması yapılmasına karar verilmişti.
Yapılan güven oylamasında Başbakan
Tsipras gerekli oy çoğunluğunu almayı
başarmış, ancak iktidara yönelik eleşti-
riler Syriza hükümetini yıpratmıştı.
2010'da ağır bir ekonomik krizle karşı
karşıya kalan ve Euro Bölgesi'nin ön-
gördüğü bir dizi kemer sıkma politika-
sını içeren ekonomik kurtarma
programını 2018'de tamamlayan Yuna-
nistan'da ekonomi seçmen için önceli-
ğini koruyor. Yunanistan’daki bu ciddi
ekonomik kriz Tsipras’ın sonunu hazır-
ladı.
Avrupa Birliği'nin (AB) kurtarma prog-
ramları gölgesinde 2015'te iktidara
gelen Tsipras, başta ekonomi politika-
ları olmak üzere milliyetçi "Bağımsız
Helenler" Partisi ANEL ile ittifak kur-
ması ve son olarak 'Makedonya' soru-
nundaki politikasından dolayı eleştiri
oklarının hedefindeydi.
Göçmen akını, yüksek vergiler, işsizlik
ve Kuzey Makedonya krizinin de ara-
larında bulunduğu sorunlardan dolayı
birçok seçmen iktidar partisine tepki
gösterdiler.
Son 10 yıl içerisinde altıncı kez seçime
giden ülkede, halk özellikle Brüksel re-
çeteleri olan kemer sıkma programla-
rından memnun değildi.
Yunanların memnuniyetsizlikleri aynı
gün ülkede yerel seçimlerin de yapıl-
dığı Avrupa Parlamentosu seçimle-
rinde net şekilde ortaya çıktı. Başbakan
Alexis Tsipras'ın partisi SYRIZA muha-
fazakâr Yeni Demokrasi Partisi'nin
(ND) 10 puan gerisinde kalınca Tsipras
ülkeyi erken seçime götürdü. Ne garip-
tir ki; aynı şekilde Türkiye’de de erken
seçim (inşallah olmaz) sesleri duyul-
maya başlandı.
Tsipras, yeni programında istihdamın
artırılması ve vergilerin düşürülmesi
konularına öncelik verileceğini belirt-
mişti ancak Syriza’nın asıl oy deposu
olan orta sınıfı kaybetmişti. Bunun ne-
deni olarak da kemer sıkma program-
larının ana yükünü orta sınıfın
omuzlamış olması gösteriliyor.
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24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı

Yunanistan
seçimlerinin analizi

DEVAM EDECEK...

Yunanistan’da başbakan seçilen Kiryakos Mitsotakis'i ilk tebrik eden yabancı lider Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Mitsotakis ile telefonda görüşen Erdoğan,

sonuçların Türkiye - Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu

1
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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...
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Balkanlardan 
Darıca’ya 2 madalya

Fenerbahçe'nin Muric 
transferi Arnavut basınında

BOLU/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Spor Toto Süper Lig
takımlarından Yeni
Malatyaspor, Romany

a ekibi Rapid Bükreş ile
oynadığı hazırlık maçını 2-0
kaybetti. www.timebal-
kan.com’dan alınan bilgile-
re göre: yeni sezon hazır-

lıkları kapsamında kamp
çalışmaları için Bolu'da
bulunan Malatya temsilcisi,
yine bölgede kamp
yapan Rapid Bükreş ile
hazırlık maçı oynadı. İlk
yarıyı 18. dakikada
Catalin Hlistei'nin attığı
golle 1-0 üstün tamamla-
yan Romanya ekibi, 80.

dakikada Marian
Draghiceanu'nun golüyle
de maçı 2-0 kazandı. Yeni
Malatyaspor'da teknik
direktör Sergen Yalçın, yar-
dımcı antrenörlerden Murat
Şahin'in babasının cenaze
törenine katılması nedeniy-
le hazırlık maçında takımın
başında görev yapamadı.

KOCAELİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Darıca Belediyesi Eğitim Spor
Kulübü sporcuları,
Romanya’nın ev sahipliğinde

düzenlenen 49. Balkan U20 Atletizm
Şampiyonası’ndan bir altın ve bir
gümüş madalya ile döndü. Darıca
Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcu-
larından Murat Yalçınkaya ve İslam
Taşçı Romanya’nın ev sahipliğinde 2-3
Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen
49. Balkan U20 Atletizm
Şampiyonası’nda 15 ülkeden 300’e
yakın sporcuyla yarıştı. Müsabakalarda
Murat Yalçınkaya 3 bin metre su engel-
li yarışta şampiyon olurken, Bosna
Hersek’ten Mrkanovic Belmin ikinci ve
İsrail’den Muchie Zemenu üçüncü
oldu. www.timebalkan.com’un haberi-
ne göre; ayrıca bu sonuçla Murat
Yalçınkaya Avrupa Gençler
Şampiyonasında ülkemizi Temsil
Etmeye hak kazandı. 

Sırbistan Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne,
bir dönem Karadağ'ı çalıştıran Ljubisa Tumbakovic'i getirdi

Yeni Malatyaspor’a Rapid Bükreş şoku: 0 - 2

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Fenerbahçe'nin Kosovalı santrfor
Vedat Muric'i transfer etmesi,
Arnavut basınında geniş yankı

buldu. www.timebalkan.com’a göre;
İnsporti adlı online spor gazetesi,
Muric'in transferinin birkaç gündür
gündemde olduğunu, Kosovalı futbol-
cuyla İtalya Birinci Futbol Ligi ekipleri-
nin de ilgilendiğini yazdı. Sözleşmenin
detaylarına yer verilen haberde, trans-
fer sonrası Muric'in altyapısından
yetiştiği Kosova'nın Prizren şehrindeki
Liria Kulübünün de FIFA kuralları
doğrultusunda 300 bin avro yetiştirme
bedeli alacağı kaydedildi.

Sırbistan Milli Takımı'nda
TuMbakovic döneMİ

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan A Milli Futbol
Takımı'nın teknik direktörlü-
ğüne Ljubisa Tumbakovic

getirildi. www.timebalkan.com’un
A.A’ya dayanarak verdiği haber-
de, Sırbistan Futbol
Federasyonu’ndan yapılan yazılı
açıklamada, Sırp asıllı teknik
adam Tumbakovic'in milli takımın
başına getirilmesine oy çokluğuy-
la karar verildiği bildirildi. Bir
dönem Karadağ'ı çalıştıran
Tumbakovic'in, 2020 Avrupa
Şampiyonası (EURO 2020)

Elemeleri'nde B Grubu'nda bulu-
nan Sırbistan Milli Takımı'ndaki
görevine başlaması
bekleniyor. Deneyimli teknik
adam Tumbakovic, EURO 2020
Elemeleri'nde Karadağ-Kosova
maçı öncesi istifa
etmişti. Tumbakovic, daha
önce Sırbistan'ın köklü futbol
kulüplerinden Partizan'ı çalıştır-
mış ve takıma kazandırdığı altı
şampiyonluk ile adını "en başarılı
teknik adam" olarak tarihe yazdır-
mıştı. Tecrübeli teknik adam; Çin,
Kuveyt ve İran'da görev almasının
ardından 2016'da Karadağ Milli
Takımı'nın başına getirilmişti.


