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Sayfa 3’terifat SaiT

“Türkiye - SırbiSTan 
yakınlaşmaSı,  

balkanlardaki dengeyi
naSıl eTkiler?”

RumlaRda TüRk
İHa’laRı EndİşEsİ

¥ TürkiYe Maarif Vakfı’nın
55 ülkedeki direktörleri, 7. İs-
tişare Toplantısı için İstan-
bul’da buluştu. Türkiye
Maarif Vakfı(TMV) kuruluş
aşamasından günümüze gel-
diği süreçteki başarı sürecini
anlatan TMV Başkanı Prof.
Dr. Birol Akgün, “Haziran
2016’da kurulan ve Eylül
2016’da resmî organlarının
atanması ile faaliyetlerine
başlayan Türkiye Maarif
Vakfı, ilk yılında 5 ülkede
FETÖ iltisaklı eğitim kurumla-
rını devralarak okullaşma sü-
recine başladı. 2017’de
genellikle Afrika kıtasında
olmak üzere FETÖ iltisaklı
eğitim kurumlarını devraldığı
ülke sayısını 11’e yükseltti.
Bununla birlikte 7 ülkede
yeni eğitim kurumları açıldı.
2018’de yakın komşularımız
ve gönül coğrafyamızı da ka-
tarak FETÖ iltisaklı eğitim ku-
rumlarını devraldığı ülke
sayısını 16’ya, yeni eğitim ku-
rumları açtığı ülke sayısını

15’e çıkardı. 2019’da ise FETÖ
iltisaklı eğitim kurumlarını
devraldığı ülke sayısını 18’e,
yeni eğitim kurumları açtığı
ülke sayısını 17’ye yükseldi”
dedi. Akgün, “Bugün geldiği-
miz noktada, 100 ülkeyle
resmi temas sağlanmış, 55 ül-

keye direktör atanarak faali-
yetlere başlanmış, 35 ülkede
294 eğitim kurumu ve 41
yurt binası, altı bine yakın
idareci, eğitici ve destek per-
sonel kadrosu ile 30 bini
aşkın öğrenciye eğitim-öğre-
tim, barınma ve burs hizmeti

verilmektedir. Ayrıca, 46 ül-
kede gerek FETÖ iltisaklı
okulların devralınması ge-
rekse yeni eğitim kurumları-
nın açılması için protokoller
imzalandığını, bazı ülkelerde
devir teslim süreçleri devam
ediyor.

¥ YunanisTan Başbakanı Kiriakos Mitsota-
kis: "İltica hakkına sahip olanlar Yunanistan’da
kalabilir ancak bu hakkı elde edemeyenlerin,
AB ile Türkiye arasında yapılan anlaşma gereği
Türkiye’ye geri dönmesi gerekiyor" açıklaması
yaptı. Türkiye'nin önemli bir komşu ve NATO
ortağı olduğunu vurgulayan Mitsotakis, göç
gibi sorunları çözmek için Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmak için sabırsız-
landıklarını dile getirdi. Avrupa Birliği'nde
(AB) iltica konusunda ortak bir politikanın yü-
rütülmesi gerektiğini ifade eden Mitsotakis, il-
tica talepleri ile ilgili ulusal politikalarını
değiştireceklerini ve karar verme sürecini hız-
landıracaklarını belirtti.

30 bİn öğrencİ 
Maarif Okulları’nda

Erdoğan’la çalışmak
için sabırsızlanıyorum

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi sonrası kurulan ve 35 ülkedeki
294 Okulunda 30 bin 212 öğrenci ile eğitim faaliyet sürdüren Türkiye
Maarif Vakfı, Türkiye’nin uluslararası eğitim markası haline dönüştü

5’te

3’te

Yunanistan BaşBakanı kiriakos Mitsotakis: 9 ülkenin polisine
TiKa eğiTimi

¥ kosova'da Başbakan
Ramush Haradinaj'ın tem-
muz ayında istifa etmesi-
nin ardından erken seçime
gidilecek. Kosova Mecli-
sinde yapılan oylamada,
oy çokluğu ile meclis fes-
hedildi ve erken seçime
gitme kararı alındı. 120
sandalyeli mecliste yapılan
oturuma 91 milletvekili ka-
tılırken, 88 milletvekilinin
meclisin feshedilmesi yö-
nünde oy kullanmasıyla
yeterli çoğunluk sağlanmış

oldu. Meclisin 
feshedilmesinin ardın-
dan, Kosova Cumhurbaş-
kanı Hashim Thaçi'nin 30
ila 45 gün içinde erken
genel seçimin tarihini be-
lirlemesi gerekiyor.
Kosova Başbakanı Ramush
Haradinaj, Hollanda'nın
Lahey kentindeki Ko-
sova Özel Mahkemesi ta-
rafından "şüpheli" sıfatıyla
ifadeye çağırılmasının ar-
dından geçen ay görevin-
den istifa etmişti. 5’te

Kosova erKen
seçime gidiyor

¥ Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), hem Türkiye’de
hem de Azerbaycan, Filis-
tin, Kosova, Karadağ, Öz-
bekistan, Moğolistan,
Tunus, Moldova ve Afga-
nistan’da emniyet ve ordu
mensuplarına eğitim
verdi. Program kapsa-
mında, emniyet ve jan-

darma teşkilat mensupla-
rına yönelik karşılıklı ola-
rak tecrübelerin
paylaşılması, suçla müca-
delede ortak bilinç geliş-
tirme ve ülkeler arası polis
ve asker teşkilatlarının ter-
minolojilerinde birlik sağ-
lanması amacıyla hizmet
içi ve uygulamalı eğitimler
gerçekleştirildi. 5’te

İzetbegoviç: 
Bosna Hersek-

Türkiye dostluğu
ilelebet sürecek

¥ Bosna Hersek Halklar
Meclisi Başkanı ve Demokra-
tik Eylem Partisi (SDA) Genel
Başkanı Bakir İzetbegoviç,
Bosna Hersek ile Türkiye ara-
sındaki iş birliğinin gelecekte
de yoğun bir şekilde sürece-
ğini söyledi. 3’te

3’TE



2 26 Ağustos 2019
PazartesiBalkan Haberleri

#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
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'te bu yıl 25'in-
cisi düzenlenen Saraybosna
Film Festivali kapsamında

İngiliz aktör ve yönetmen Tim
Roth'a, "Saraybosna'nın Kalbi"
onur ödülü takdim edildi. Saray-
bosna'daki Ulusal Tiyatro'da dü-
zenlenen festivalin 5. gününde
kırmızı halıda boy gösteren ünlü
aktör, Saraybosnalı sinemasever-

ler tarafından yoğun ilgi gördü.
Ödülünü, Festival Direktörü Mir-
sad Purivatra'dan alan Roth, yap-
tığı açıklamada,
festivale, Meksikalı yönetmen, ya-
pımcı ve senarist Alejandro Gon-
zalez Inarritu'nun yoğun
tavsiyeleri üzerine geldiğini anım-
satarak, "İki, üç yıldır beni festi-
vale gelmeye ikna etmeye
çalışıyor. Bu festivalin gençler ve
sinema dünyasının başarılı isim-
leri için muhteşem bir etkinlik ol-

duğunu söyledi." diye konuştu.
www.timebalkan.com’a göre;  

53 FİLM YARIŞTI

"Saraybosna'nın Kalbi" onur
ödülü, bu yıl, 1996 yılında "Rob
Roy" filmindeki rolüyle BAFTA
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Ödülü alan Roth'un yanı sıra
İnarritu'ya ve Polonyalı yönetmen
Pawel Pawlikowski ile Fransız
aktris İsabelle Huppert'e verildi.

"Saraybosna’nın Kalbi" festiva-
linde bu yıl 9 uzun metrajlı, 14
kısa film, 16 belgesel ve 14 öğrenci
filmi olmak üzere 53 eser yarıştı.
Festivalde bu yıl 4 kategoride 4
Türk yapımı film de ödül için ya-
rıştı. Uzun metrajlı film kategori-
sinde “Kız Kardeşler”, kısa film
kategorisinde “Siyah Güneş”, bel-
gesel film kategorisinde “Kraliçe
Lear” ve öğrenci filmleri kategori-
sinde ise “Dünya Tutuluyor”
filmleri yer aldı.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali kapsamında
İngiliz aktör Tim Roth'a "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü verildi Makedon – Türk

ortak yapımı 
‘En zor şey’ bitti

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk yönetmen Serdar
Akar’ın yönettiği ve
Üsküp’ten Sektör

Filmi tarafından yönetilen
“En Zor Şey” isimli filmin
çekimleri sona erdi. Bu çağ-
daş film hikayesindeki
oyuncu kadrosu, Türk
oyuncu yıldızlarından ve ta-
nınmış, başarılı Makedon
aktörlerden oluşuyor. Türk
aktörlerden başrolde rol
alanlar ise şöyle: Erdal Be-
şikçioğlu, Belcim Bilgin,

Halil Ergün, Türkiye’deki
ünlü aktörümüz Ertan
Şaban ile Makedonya’nın
aktör ve aktristleri ise şun-
lardır: Luran Ahmeti, Bedia
Begova, Sara Klimoska,
Suzan Akbelge, Cenap
Samet, Deniz Abdula, İvana
Pavlakoviky, Erman Şaban,
Neat Ali, Osman Ali ve di-
ğerleri.
www.timebalkan.com’a
göre; Makedonya’da 17 gün
süren çekimlerde oyuncular,
Makedonyalı hayranlarıyla
fotoğraf çektirmeyi de
ihmal etmedi.

"Dilsiz"iN DüNya 
prömiyeri 

saraybosNa'Da
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İnzivaya çekilmiş usta
hattat ile genç ressa-
mın yollarının kesiş-

mesini konu alan "Dilsiz"
isimli Türk filminin
dünya prömiyeri, Bosna
Hersek'te bu yıl 25'incisi
düzenlenen Saraybosna
Film Festivali'nde yapıldı.
Yönetmenliğini
Murat Pay'ın
yaptığı,
Ozan
Çelik,
Mim
Kemal
Öke,
Vildan
Atase-
ver ile
Emin
Gürsoy'un
rol aldığı fil-
min Saraybos-
na'da bulunan
Ulusal Tiyatro'daki ga-
lası büyük ilgi gördü.
www.timebalkan.com’un
haberine göre; prömiyer
öncesi AA muhabirine
açıklama yapan Pay, fil-
min belgesel olarak plan-
landığını ancak kurmaca
filme dönüştüğünü belir-
terek, hat sanatının im-
kanlarının hikayeyi biraz

daha kurmaca hale götür-
düğünü söyledi. Pay, hi-
kâyeye daha iyi nüfuz
edebilmek amacıyla hat
sanatını "meşk ettiğini"
belirterek, "Dilsiz" fil-
minde alışılmış usta-çırak
ilişkisinin dışına çıktıkla-
rını anlattı. Yapımcı
Murat Erdağı da TRT'nin
projeye sahip çıktığını ve
ortak yapım olarak bera-

ber ilerlediklerini dile
getirerek, "Ortak

yapım süre-
cinde de

ciddi des-
tek ver-
diler.
Alba-
raka
Türk de
projeyi

destek-
ledi. On-

ların da hat
sanatına karşı

özel ilgileri var."
dedi. Unutulmaya yüz
tutan usta-çırak ilişkile-
rini tekrar gündeme getir-
mesinin projeyi önemli
kıldığını vurgulayan Er-
dağı, "Murat Pay'ın çok
farklı bir film işleyiş ya-
pısı var. Duyguyu ver-
mek filmde çok başka bir
şey ve bunu çok iyi başar-
dığını düşünüyorum."
şeklinde konuştu.

"Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü
İngİlİz aKtör roth'un oldu



26 Ağustos 2019
Pazartesi 3Balkan Haberleri

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Maarif Vakfı’nın
55 ülkedeki direktör-
leri, 7. İstişare Toplan-

tısı için İstanbul’da buluştu.
Türkiye Maarif Vakfı(TMV)
kuruluş aşamasından günü-
müze geldiği süreçteki ba-
şarı sürecini anlatan TMV
Başkanı Prof. Dr. Birol
Akgün, “Haziran 2016’da
kurulan ve Eylül 2016’da
resmî organlarının atanması
ile faaliyetlerine başlayan
Türkiye Maarif Vakfı, ilk yı-
lında 5 ülkede FETÖ iltisaklı
eğitim kurumlarını devrala-
rak okullaşma sürecine baş-
ladı. 2017’de genellikle
Afrika kıtasında olmak
üzere FETÖ iltisaklı eğitim
kurumlarını devraldığı ülke
sayısını 11’e yükseltti. Bu-
nunla birlikte 7 ülkede yeni
eğitim kurumları açıldı.
2018’de yakın komşularımız
ve gönül coğrafyamızı da
katarak FETÖ iltisaklı eğitim
kurumlarını devraldığı ülke
sayısını 16’ya, yeni eğitim
kurumları açtığı ülke sayı-
sını 15’e çıkardı. 2019’da ise
FETÖ iltisaklı eğitim kurum-
larını devraldığı ülke sayı-
sını 18’e, yeni eğitim
kurumları açtığı ülke sayı-
sını 17’ye yükseldi” dedi.
Akgün, “Bugün geldiğimiz
noktada, 100 ülkeyle resmi
temas sağlanmış, 55 ülkeye
direktör atanarak faaliyetlere
başlanmış, 35 ülkede 294 eği-
tim kurumu ve 41 yurt bi-
nası, altı bine yakın idareci,
eğitici ve destek personel
kadrosu ile 30 bini aşkın öğ-
renciye eğitim-öğretim, ba-
rınma ve burs hizmeti

verilmektedir. Ayrıca, 46 ül-
kede gerek FETÖ iltisaklı
okulların devralınması ge-
rekse yeni eğitim kurumları-
nın açılması için protokoller
imzalandığını, bazı ülke-
lerde devir teslim süreçleri
devam ediyor

100 ÜLKEYLE TEMAS
SAĞLANDI

Akgün, “Bugün geldiğimiz
noktada, 100 ülkeyle resmi
temas sağlanmış, 55 ülkeye
direktör atanarak faaliyetlere
başlanmış, 35 ülkede 294 eği-
tim kurumu ve 41 yurt bi-
nası, altı bine yakın idareci,
eğitici ve destek personel
kadrosu ile 30.000’i aşkın öğ-
renciye eğitim-öğretim, ba-
rınma ve burs hizmeti
verilmektedir. Ayrıca, 46 ül-
kede gerek FETÖ iltisaklı
okulların devralınması ge-
rekse yeni eğitim kurumları-
nın açılması için protokoller
imzalandığını, bazı ülke-
lerde devir teslim süreçleri
devam ediyor” dedi.

YENİ EĞİTİM 
KURUMLARI 

AÇILACAK

3 yılda kazanılan uluslar-
arası tecrübeler kapsamında
2019-2020 eğitim-öğretim yı-
lında yeni açılımlar yapacak-
larını vurgulayan Akgün,
“Macaristan, Madagaskar,
Irak (Bağdat), Burundi ve
Gana’da yeni okullarımız
Eylül 2019’da eğitim-öğre-
time başlayacak. Almanya
ve Fransa’da ise yeni eğitim
ve etüt merkezleri hemen
açılacak. Malezya, Endo-
nezya, Hindistan, Güney Af-
rika ve Güney Kore’de
faaliyete başlanılmasını
planlıyoruz. Türk nüfusun
yoğun olarak yaşadığı
Fransa, Hollanda, İsviçre,
ABD ve Kanada’da da eği-
tim faaliyetlerimize başlanı-
lacak. Bunun yanı sıra
Azerbaycan, Özbekistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Türk-
menistan ve Kazakistan’da
yeni eğitim kurumları, eği-
tim merkezleri ve yurt faali-

yetlerine öncelik verilecek”
şeklinde konuştu.

2023 VİZYON 
STRATEJİLERİ 
BELİRLENDİ

Akgün, “Türkiye Maarif Eği-
tim Kurumları Ağı ile vakfı-
mızın yakaladığı büyüme
trendinin devamı ve ülkemi-
zin 2023 Vizyonu’na katkı
sunacak nitelikte bir faaliyet
grafiği yakalanmasının te-
mini için 2020-2023 Stratejik
Planımızda “kalite, kapasite
ve kaynak” odaklı bir yol ha-
ritası hazırlandı. Bu çerçe-
vede ‘Kurum Kültürü ve
Kalitenin Geliştirilmesi Stra-
teji’ , ‘Finansal Yeterliliğinin
Sağlanması Strateji’, ‘İnsan
Kaynağının Güçlendirilmesi
Strateji’, ‘Eğitimde Uluslar-
arası Bir Marka Olunması’
kriterlerini kapsayan 4 ana
strateji belirlendi. Bu kap-
samda faaliyetlerimizi sür-
dürerek önümüzdeki süreçte
daha verimli bir dönem geçi-
receğiz” ifadelerini kullandı.

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi sonrası kurulan ve 35 ülkedeki
294 Okulunda 30 bin 212 öğrenci ile eğitim faaliyet sürdüren Türkiye
Maarif Vakfı, Türkiye’nin uluslararası eğitim markası haline dönüştü

Sırbistan devlet haber ajansı
Tanjug, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın

29 Ağustos perşembe günü Sır-
bistan’ı ziyaret edeceğini du-
yurdu. Erdoğan Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandr
Vucic ile görüşüp Belgrad-Sa-
raybosna otoyolu temel atma tö-
renine katılacak. Bu otoyol,
bitişi ile birlikte Sırbistan, Ma-
caristan, Hırvatistan ve Bosna-
Hersek’i birleştirmiş olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen
hafta İzmir – İstanbul tarihi oto-
banını da açmıştı.

TüRkİye-RusyA
İlİşkİleRİnİn BAl-

kAnlARdAkİ so-
nuçlARı

Türkiye’nin son dönemde Rusya
ile yakınlaşması Türkiye-Sırbis-
tan ilişkilerini de olumlu etkili-
yor. Rusya, Balkanlarda etkili
bir ülke. Rusya, Balkanlarda
özellikle kendisi gibi Ortodoks
Slav ülkeleri ile yakın bağları
var. Hatta özellikle 17.Asırın
sonlarına doğru Balkanlarda Os-
manlının en büyük rakibi Ruslar
olmuştu. İlginçtir, Balkanlardaki
parçalanmaya en fazla etki ya-
panlar da Sırplar olmuştur. Yu-
goslavya’nın parçalanmasında
Sırp milliyetçiliğinin etkileri tar-
tışılmaz. Kosova’da Müslüman
Arnavutlara ve Bosna-Hersek’te
Müslüman Boşnaklara yapılan
Sırp vahşeti asla unutulmaya-
caktır. Dış politika gereği karşı-
lıklı çıkarlar doğrultusunda bazı
tarihi acıları buzdolabının deep
frizine koyarak dondurduk ama
unutmadık. Diğer yandan da
Türkiye’nin Rusya ile yakınlaş-
ması Balkanların bir bölümünde
kendine güç katmıştır.

sReBRenİTsA 
AnneleRİnİn 

kuRduğu Avcılık
deRneğİ

2012 Mart’ında uluslarası
MAJA projesi kapsamında
Bosna-Hersek’e girmiştik. Prog-
ramda Srebrenitsa’yı ziyarette
vardı. Sırpların soykırım ve kat-
liam yaptığı meşhur Srebrenitsa.
Burada çok ilginç bir anı yaşa-
dım. Srebrenitsa anneleri adında
kurulmuş bir dernek var. Srebre-
nitsa ’da Sırplar tarafından kat-
ledilen Boşnakların anneleri bu
derneği kurmuşlar. Bu anneler-
den biri anlatmıştı: “ Biz dedi
avcılık derneği de kurduk. “ An-
neler, avcılık derneği neden
kurar diye sordum kendisine?
Bana ilginç ve tarihi bir cevap
verdi: “Tekrar av olmamak için
avcı olduk. Çünkü bize silah
vermiyorlar. Av tüfeği ruhsatı
alabilmek için bu derneği kur-
duk. Sırplar tekrar saldırırsa bu
sefer kendimizi av tüfekleri ile
savunabileceğiz. “ Hani bizde
bir söz vardır, Su uyur düşman
uyumaz” deriz. Dış politikada
karşılıklı çıkarlar eşliğinde ya-
kınlaşma güzeldir ama geçmişi
de asla unutmamak ve uyanık
olmak gerekir.

od jAdRAnA do 
İRAnA nece BİTİ 

MüslüMAnA

Rahmetli Alija İzzetbegoviç’in
önderliğinde Foça ve Velika
Kladusa mitinglerinde 200 bin
taraftar toplanır. Sırpların 2.
Cihan Harbi’nde katledip Drina
nehrine attıkları şehitler için (50
yıllık bir aradan sonra) saf tutar,
cenaze namazı kılarlar. Bu muh-
teşem kalabalık karşısında Sırp-
lar ve Hırvatlar donar kalırlar.
Hemen ardından Miloseviç, Ko-
sova Gazimestan'da bir miting
yapar. Altını çize çize "Od jad-
rana do İrana nece biti Müslü-
mana" (Adriyatik'ten İran'a
kadar tek Müslüman bırakmaya-
cağız!) demeye başlar. İşte Sırp-
ların kalplerindeki bu iğrenç
düşünce yok olmadıkça tehlike
devam eder.

osMAnlı 
döneMİnde sıRplAR

Osmanlı tarihinde Sırpların
farklı bir durumu var. İstanbul’u

fethederek bir devri kapatıp bir
devri açan Fatih Sultan Meh-
met’in annesinin Sırp olduğu
iddia edilir. Hatta bir ara Os-
manlı’ya başkaldıran Aydın
Beyliğine karşı Osmanlı askerle-
rine Sırp prensliğinin askerleri
destek vermişti. Cumhuriyet ta-
rihimizde de Türkiye-Sırbistan
ilişkileri yaşanan bunca şeye
rağmen oldukça iyidir. 

ABd’nİn BAlkAn
ATAğı

Son zamanlarda ABD’nin Bal-
kanlardaki atağı dikkat çekiyor.
ABD özellikle Kosova ve Arna-
vutluk ile çok sıkı temasta. Ko-
sovalı Arnavutlar kendilerini
Sırp vahşetinden Amerika’nın
kurtardığını ve ABD’ye karşı
ahde vefa içinde olduklarını
açıkça söylüyorlar. Kosova, bir
kurtarıcı olarak gördüğü
ABD’ye karşı kendini çok yakın
görüyor. ABD de Kosova’ya ta-
nınması ve dış politika hususla-
rında büyük destekler veriyor.
Şüphesiz bu destekler Arnavut-
ların karakaşı için değil.
ABD’nin bölgede uzun dönemli
planları var. Nitekim Koso-
va’nın Ferizaj kentine ABD ta-
rafından inşa edilen Avrupa’nın
en büyük askeri üssü (Bonsteel)
bunun en önemli örneği. Bu as-
keri üste görevli bir ABD’li Ge-
nerale burada ne kadar
kalacaksınız diye sorulduğunda
cevabı ilginç: “Osmanlı burada
ne kadar kaldıysa üstüne bir gün
ekleyin”

MİdyAT'A pİRİnce 
gİdeRken evdekİ

BulguRdAn
olMAMAk

ABD’nin Balkanlardaki teca-
vüzcü yayılmacılığı Rusların bu-
radaki planlarını ve dengesini
bozuyor. Rusya’nın Türkiye ile
yakınlaşması kendi çıkarları açı-
sından önemli. Türkiye de bu
konjonktür içinde etkin olmaya
çalışıyor. Türkiye-Sırbistan iliş-
kilerinin de bu kapsamda geliş-
mesi doğal. Ancak bunlar
olurken çok ince hesaplar yapıl-
malıdır. Dış politika fincan
kadar hassastır. Her kırılabilir.
Bizde bir laf vardır.   “Fincancı
katırlarını ürkütmemek gerekir
deriz ya. “ Yine başka güzel bir
sözümüz vardır,  “Midyat'a pi-
rince giderken evdeki bulgurdan
olmak” Yani anlayacağınız Sırp-
ları kazanacağız diye Balkanlar-
daki Müslüman Boşnak ve
Arnavutları kaybetmeyelim.
Özellikle Arnavutlar bizim Sırp-
lara olan yakınlığımızdan dolayı
ciddi tepki gösteriyorlar. Arna-
vutların tepkisini umuyorum ki
Reis’e anlatıyorlardır.

BAlkAnlARdA 
ABd-RusyA 

BloklAşMAsı

Karşılıklı çıkarlar doğrultusunda
tabiki Sırplarla iyi ilişkiler
içinde olmalıyız. Ancak ABD-
Rusya çekişmesi içinde Balkan-
larda bloklaşmaya gitmek ve
taraf olmak zarar verebilir. Bal-
kanlarda bizim tarihi dostumuz
ve akrabamız olan Arnavutları
asla karşımıza almayalım. Hele
hele onları ABD’nin kucağına
asla ama asla teslim etmeyelim.
Türkiye, bölgenin en büyük dev-
letlerinden biri olarak aracı ve
hakem olmalı, yollar açarak
nasıl Belgrad ile Sarayevo’yu
birleştiriyorsak Balkanlardaki
milliyetçilik ile devam eden ger-
ginliğe dur demeliyiz, bölgeye
barışı getirmeliyiz. Özellikle
Sırbistan ile Kosova arasını
ancak Türkiye bulabilir. Bu ta-
rihi bir olaydır. Bu görev dünya
lideri Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’a düşer. Türkiye-Sırbistan
ilişkileri düzelecekse kuru ku-
ruya olmasın, Boşnaklar bile
acılarını buzdolabına koydularsa
Sırplarla Arnavutlar arasında da
buzdolabında koyacak bazı şey-
ler için yer ayrılmalıdır. Bir gün
inşallah Priştina-Belgrad otoyo-
lunun da temelini atarız. Tür-
kiye, Balkanlarda yolları ve
kalpleri birleştirebilir. Buna 
inanıyoruz. 

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

İZMİR MEKTUBU
“TÜRKİYE - SıRBİSTAN 

YAKıNLAŞmASı,  
BALKANLARdAKİ dENGEYİ

NASıL ETKİLER?”

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Maarif Vakfı FETÖ 
okullarının dünyadaki
tahribatını gideriyor

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek Halklar
Meclisi Başkanı ve De-
mokratik Eylem Partisi

(SDA) Genel Başkanı Bakir
İzetbegoviç, Bosna Hersek ile
Türkiye arasındaki iş birliğinin
gelecekte de yoğun bir şekilde
süreceğini söyledi. www.time-
balkan.com’a göre; Bosna Her-
sek'in başkenti Saraybosna'da
bulunan Anadolu Ajansı (AA)
ofisini ziyaret eden Boşnak
lider, burada Boşnakça, Hır-
vatça, Sırpça (BHS) Editörü
Hakan Çelik'ten çalışmalar
hakkında bilgi alıp çalışanlarla
sohbet etti. Gündeme ilişkin
soruları yanıtlayan İzetbego-
viç, Türkiye'nin ekonomik
alandaki desteklerinin Bosna
Hersek'e son derece yardımcı
olduğunu belirterek bu destek-
lerin yatırım kapılarını açtığını
ve endüstriyel gelişime katkı
sağladığını vurguladı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın yakın zamanda

Sırbistan'a bir ziyaret gerçek-
leştirmesinin beklendiğini söy-
leyen İzetbegoviç, "Burada bir
Türkiye-Bosna Hersek-Sırbis-
tan Üçlü Zirvesi de yapılacak
ayrıca Saraybosna-Belgrad
Otoyolu'nun yapımına resmen
başlandığı duyurulacak." ifa-
delerini kullandı. İzetbegoviç,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
özellikle bölge
liderlerinden Sırbistan Cum-

hurbaşkanı Aleksandar Vucic
ile iyi ilişkilere sahip olduğuna
dikkati çekerek "Erdoğan'ın
özellikle Ortodoks dünyası ile
kurduğu iyi ilişkiler, bölgesel
anlaşmazlıkların ve krizlerin
daha kolay aşılmasına da yar-
dımcı oluyor." diye konuştu.
Bosna Hersek ile Türkiye'nin
geçmişten beri iyi ilişkilere
sahip olduğunu belirten Boş-
nak lider, "Bosna Hersek ile

Türkiye arasındaki iş birliği,
gelecekte de yoğun bir şekilde
sürecek." dedi. AA ofisindeki
"15 Temmuz" fotoğraflarını da
inceleyen İzetbegoviç, Fetul-
lahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
üç yıl önceki darbe girişiminde
ilk tepkilerden birini de kendi-
sinin verdiğini ve seçilmiş hü-
kümetidesteklediklerini, darbe
girişimine karşı olduklarını o
gece açıkladıklarını hatırlattı.

İzetbegoviç’ten Türkiye
ve Erdoğan’a övgü

Rumlarda Türk İHA’ları endişesi
LEFKOŞA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ege ve Doğu Akdeniz'de görev yapan
Türkiye'ye ait insansız hava araçları
'Anka' ve 'Bayraktar TB2'ler Rumlarda

endişeye neden oldu. Rum Fileleftheros ga-
zetesinin, 'Ege'den Kıbrıs'a ve Türkiye'ye
kadar her şeyi tarıyorlar. Her hareketi kayde-

diyorlar ve hedefleri vurmaya hazırlar' başlı-
ğıyla verdiği habere göre; Türkiye, bölgede
neler olup bittiğini kontrol altında tutuyor.
Türkiye'nin, Ege'den Kıbrıs'a ve Suriye'ye
kadarki bütün bölgeyi taradığına dikkat
çeken gazete, "Bu şekilde Ankara'daki siyasi
ve askeri karar merkezlerine çok kıymetli ve-
riler gönderiliyor" ifadelerine yer verdi.
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ТİKA Kosova veterinerlerini 
destekleyecekKosova Veteriner Odası (OVK) ve Türk İşbirliği

ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliği konu-
sunda aynı fikirde olduklarını beyan etti

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Veteriner
Odası (OVK) ve
Türk İşbirliği ve

Koordinasyon Ajansı
(TİKA) işbirliği konu-
sunda aynı fikirde ol-
duklarını beyan etti.
OVK Genel Başkanı
Arben Sinani ile TİKA
Kosova Koordinatörü
Hasan Burak Ceran
arasında yapılan görüş-
mede OVK ile TİKA
arasında işbirliğin ge-
liştirilmesi kararlaştı-

rıldı. Kosova veteriner-
lerinin başkanı Sinani,
her iki taraf için de ya-
rarlı olacak projeleri
açıklayarak, projeler
konusunda TİKA’nın
desteğini aldı.
www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre;
OVK Başkanı Arben
Sinai, görüşmede,
OVK’nın kurulması, iş-
leyişi, amaçları ve he-
defleri, şu andaki
durumu, bölgedeki ve-
teriner odalaeıyla işbir-
liği, Kosova
Cumhuriyeti kurumla-

rıyla işbirliği konu-
sunda vilgi vererek,
projelere TİKA’dan des-
tek istediklerini açık-
ladı. TİKA Kosova
Koordinatörü Ceran,
projeler için destek
sözü vererek, “Kosova
ile Türkiye Veteriner
Odası arasındaki işbir-
liğinin başlamasının
köprü rolünü görece-
ğiz” dedi. Kosovalı ve-
terinerlerin yeni
deneyimler kazanması
Türkiye’ye gönderil-
mesi olasılığı da ele
alındı.

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Sağlık Bakanı Uran İsmaili, Priş-
tine Devlet Hastanesi olarak bilinen
Kosova Üniversite Klinikleri Mer-

kezi’nde (QKUK) 400 araç kapasiteli  park
yerini hizmete açtı. www.timebalkan.com si-
tesinden alınan bilgilere göre; Bakan İsmaili
konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada,
büyük bir ihtiyaç olan QKUK’da hasta yakın-
larının taleplerini karşılayacak olan büyük
park yerini hizmete verdiklerini belirtti. İs-
maili, yeni otopark ile hasta yakınlarının
araçlarını hastane çevresindeki kaldırımlarda
araçlarını park etmeyecekleri ve hastane hiz-
metlerinin hatalı park edilen araçlardan do-
layı aksamasız yapılacağını söyledi.

Priştine Devlet Hastanesi’ne
400 araçlık otoparkÜsküp ile Priştine 

arasında ticari uzlaşı
PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova ve Kuzey
Makedonya arasında
yaşanan küçük çaplı

ticaret krizinin ardından,
sorunun çözümüne yönelik
ilk adım atıldı.
Ticaret ve Sanayi Bakanı En-
drit Shala, Kuzey Make-
donya Ekonomi Bakanı
Kreshnik Bekteshi ile bir
görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından
düzenlenen ortak basın
toplantısında, aktif izleme
programları ile ilgili sorun-
ların çözülmesinden sonra,
iki bakanlığın aralarındaki

engelleri ve karşılıklılık ön-
lemlerini kaldıracağı
konusunda anlaşmaya
varıldığı ifade edildi.
www.timebalkan.com’a
göre;Ticaret ve Sanayi
Bakanı Endrit Shala,
“Ticarette vergi kararından
sonra bazı işletmelerimizin
yakın zamanda karşılaştığı
bazı problemleri tartıştık.
Kosova Hükümeti ve Ticaret
Bakanlığı olarak Kuzey
Makedonya’ya ek güvence
vereceğine dair hemfikir
olduk. Veteriner Ajansımız
Makedonyalılara, Make-
donya’nın ürünü AB’ye
pazarlamasını kolaylaştır-
mak için aktif izleme pro-

gramı uygulayacaktır. Make-
donya ‘daki Gıda ve Veter-
inerlik Ajansı’nın bu hafta
Kosova’ya yönelik engelleri
kaldırması bekleniyor.
Ardından da Kosova’nın
aldığı önlemler kaldırılacak”
dedi. Makedonya Ekonomi
Bakanı Kreshnik Bekteshi
ise, tedbirin yalnızca Kosova
için alınmadığını, balık
ürünleri için aktif bir izleme
programı uygulamayan tüm
ülkeler için alındığını
söyledi. Bekteshi, Kuzey
Makedonya’nın AB stan-
dartları gereğince söz
konusu tedbirleri alması
gerektiğini de sözlerine ek-
ledi.
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA), hem
Türkiye’de hem de Azerbay-

can, Filistin, Kosova, Karadağ, Öz-
bekistan, Moğolistan, Tunus,
Moldova ve Afganistan’da emniyet
ve ordu mensuplarına eğitim verdi.
TİKA’dan yapılan açıklamaya göre,

TİKA, Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Jandarma Genel Komutanlığı iş
birliğinde yürütülen “Uluslararası
Polis/ Güvenlik Eğitimi İş Birliği
Projesi” kapsamında hem Türki-
ye’de hem de Azerbaycan, Filistin,
Kosova, Karadağ, Özbekistan, Mo-
ğolistan, Tunus, Moldova ve Afga-
nistan’da bu ülkelerin emniyet ve
jandarma teşkilatlarından 191 asker

ve polise yönelik eğitim programları
düzenlendi. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre; program
kapsamında, emniyet ve jandarma
teşkilat mensuplarına yönelik karşı-
lıklı olarak tecrübelerin paylaşıl-
ması, suçla mücadelede ortak bilinç
geliştirme ve ülkeler arası polis ve
asker teşkilatlarının terminolojile-
rinde birlik sağlanması amacıyla
hizmet içi ve uygulamalı eğitimler
gerçekleştirildi.
Eğitim kapsamında personellere,
acil müdahale, ani karar verebilme,
meskun mahal, bina ve araç operas-
yonları, mobil cihazlarda inceleme,
cep telefonları üzerinde teknik bilgi-

ler, olay yeri incelemesi, ölçme ve
değerlendirme, operasyon plan-
lama, hassas noktaların korunması,
yakın koruma, ikamet koruma, tesis
koruma, yaya ve araçlı koruma dü-
zenleri, ileri atış teknikleri, hızlı
silah çekme, kısa ve orta mesafede
silah çekme, saldırganı etkisiz hale
getirme, ilk yardım, ileri ve güvenli
sürüş eğitimi ve bomba, silah ve
patlayıcıların belirlenmesi, suç ile il-
gili bilgi toplama, suç analizi, dalgıç
eğitimi, sualtı fiziği, fizyoloji, su altı
kriminal eğitimi, arama kurtarma
teknikleri, güvenli dalış, takip tek-
nikleri ve uyuşturucu ile mücadele
eğitimleri verildi.

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ 

Kuzey Makedonya'da Özel
Yetkili Savcılık Başkanı Ka-
tica Janeva, Organize Suç ve

Yolsuzluk Temel Savcılığının yürüt-
tüğü "Rüşvet" adı verilen soruş-
turma kapsamında, görevini
kötüye kullanarak maddi yarar
sağladığı gerekçesiyle gözaltına
alındı. Kamu Savcısı Ljubomir Jo-
veski, düzenlediği basın toplantı-
sında, toplanan delillerin,
Janeva'nın görevini suistimal etti-
ğini ortaya koyduğunu belirtti.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Özel Yetkili Savcılık Başka-

nı'nın, kendisi ve başkaları için yak-
laşık 5 bin Euro yarar sağladığının

tespit edildiğini dile getiren Jo-
veski, Janeva'nın gözaltına alındı-

ğını ve tutuklanma talebiyle mah-
kemeye sevk edildiğini söyledi. Jo-
veski, Özel Yetkili Savcılığın baktığı
"İmparatorluk" adlı davada sanık
sıfatıyla yargılanan iş adamı Orce
Kamçev'in cezasının hafifletilmesi
için Janeva'nın farklı kişilerden
maddi yarar sağladığının tespit
edildiğini ifade etti. Suç ve Yolsuz-
lukla Mücadele Temel Savcılığı, 15
Temmuz'da, Bojan Jovanovski ve
Zoran Milevski Kiçeec adlı kişiler
hakkında "Rüşvet" adı verilen so-
ruşturma başlatmıştı. Savcılık, söz
konusu kişilerin Janeva ile ilişkisi-
nin olup olmadığının araştırılma-
sına karar kılmıştı.

PARİS/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos
Mitsotakis, iltica talepleri konu-
sunda ulusal politikalarını de-

ğiştireceklerini ve karar verme

sürecini hızlandıracaklarını belirterek,
böylece iltica hakkına sahip olanların
ülkede kalacağını ancak sahip olma-
yanların Türkiye'ye geri dönmesi ge-
rektiğini ileri sürdü.
www.timebalkan.com’un A.A’ya da-

yanarak verdiği habere göre; Mitsota-
kis, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron ile yapacağı gö-
rüşme öncesinde Le Figaro gazetesine
verdiği demeçte, Avrupa'da iklim de-
ğişikliğiyle mücadele etmenin öne-

mine değindi. Türkiye'nin önemli bir
komşu ve NATO ortağı olduğunu vur-
gulayan Mitsotakis, göç gibi sorunları
çözmek için Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile çalışmak için sabır-
sızlandıklarını dile getirdi. Mitsotakis,
Avrupa'da iltica politikalarında ve
Dublin anlaşmasında değişiklik yapıl-
ması gerektiğine dikkati çekti. Avrupa
Birliği'nde (AB) iltica konusunda ortak
bir politikanın yürütülmesi gerektiğini
ifade eden Mitsotakis, iltica talepleri
ile ilgili ulusal politikalarını değiştire-
ceklerini ve karar verme sürecini hız-
landıracaklarını belirtti. Mitsotakis,
"İltica hakkına sahip olanlar  Yunanis-
tan’da kalabilir ancak bu hakkı elde
edemeyenlerin, AB ile Türkiye ara-
sında yapılan anlaşma gereği Tür-
kiye’ye geri dönmesi gerekiyor" dedi.
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Ahmet GÖKSAN

KİLİDİN 
ANAHTARI

“Kıbrıs meselesi evvelden düşünülerek ha-
zırlanmış, planlanmış bir meseledir. ‘Ki-
lise Kıbrıs’ta Türk tarihini ve Türk
varlığını inkar ederek Kıbrıs’ı Yunan ya-
pacaktır (!). Buna engel olan Türk’ler yok
edilecek, Kıbrıs adası Anadolu’nun kal-
bine vurabilecek bir Yunan üssü olacaktır
(!)’. 
İşte kilit budur. Bunun anahtarı kendini
‘Meşru Hükümet’ olarak kabul ettiren sal-
dırgan Rum liderliği elinde tutmaktadır.
Kendilerine şaşkın bir dünya ve şaşırtılmış
bir Genel Kurul ‘Hükümet’ dediği sürece
de kilide anahtar bulamayacaktır”. 1980

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Ada’nın güneyindeki yönetimin düş
işleri affedersiniz Dışişleri Bakanı
Bay Nikos Hristodulidis, Econo-

mist dergisinin geleneksel olarak Atina’da
düzenlediği söyleşi de kendilerinin çö-
zümü amaçladıklarını bunu sağlamak için
de ‘Türkiye ile işbirliğinin tüm tarafların
yararına olur” diyor. Bu yönlü bir açık-
lama karşımızdakilerin çözüm konusunda
içtensiz davrandıklarının bir göstergesidir.
Nedeni Rum Ulusal Konseyi’nin Akın-
cı’nın bölgede bulunan hidrokarbon konu-
sunda ortak komite kurulmasına ilişkin
önerisini oybirliği ile reddetmesidir.
Böyle bir komitenin kurulması ile oluşacak
yapı bulunacak hidrokarbon’un nasıl de-
ğerlendirileceğinin belirlenmesine yönelik
bir adım  olacaktı. Her zaman olduğu gibi
Türk tarafından gelen önerileri ellerinin
tersi ile itmiş oldular.  Konsey üyeleri
böyle bir önerinin “Kıbrıs sorununun
özünden uzaklaştığını” gerekçe olarak gös-
teriyorlar. Ada’nın tek egemeni olduğunu
her fırsatta yinelemekten geri durmayanlar,
çözümsüzlüğün önündeki engellerin bü-
yüğü olarak duruyorlar.  
Akel Genel Yazmanı Bay Andros Kipri-
yanu Akıncı’nın önerisinin kabul edilebil-
mesi için Kıbrıs sorununun çözümünün
olması gerektiğini söylüyor. Akıncı’ya ve-
rilen yanıtın yeterli olmadığını konunun
BM ile diğer müdahil taraflara da yanıt
vermesi için de Anastasiyadis’e yetki ve-
rildiğini belirtiyor. Bu baylar bir hususu
unutmuş olacaklar, Akıncı’nın mahallesin-
deki fırıncıya da “Akıncı’ya ekmek verme-
mesi için uyarıda bulunsunlar”.
Saygısızlığın ulaştığı boyut bu olsa gerek. 
Akıncı’nın önerisini çözüm sonrasına iten-
ler yarım asrı aşan sürede uyuşmazlığın
neden çözülemediğinin sorumlularıdır.
Dışişleri Bakanları Bay Nikos Hristoduli-
dis hükümetinin öngörüsünün 10 – 20 yıl
içerisinde Doğu Akdeniz’deki bütün ülke-
lerin bölgenin refahı ile güvenliği için iş-
birliği yapmalarını istiyor. Buradan
yaptıkları anlaşmaları amaçlarının önünde
engel olarak gördüklerini yeni arayışlar
içinde olacaklarının ipuçlarını da veriyor. 
Geldiğimiz bu noktada Türkiye’nin böl-
gede yürüttüğü araştırma çalışmalarından
vazgeçmesinin söz konusu olmayacağının
bilinmesi gerekiyor. Buna karşın yaşanan
gelişmeler uzun soluklu düşünüldüğünde
“Deniz Sınırlarının Belirlenmesi” konusu-
nun ele alınmasını da gerekli kılıyor.
Böyle bir çaba içine girilmemesi duru-
munda bölgedeki sorunun büyümesine
belki de sıcak çatışmaya neden olabilece-
ğini söylemek olasıdır. 
Ada’da statüko diye tanımlanan yapının
devamı karşımızdaki unsurun işine geliyor.
En büyük zararı ise Kıbrıs Türk’lerinin gö-
rüyor olmasına karşın geleceğe ilişkin
ciddi bir çalışmanın yapılmadığı da bilini-
yor. Var olan belirsizliğin ortalıktan kaldı-
rılabilmesi için tek bir çatı altında bir araya
gelinmesini zorunlu görüyoruz. Kurulacak
olan yapının isminin gelinen noktada
önemi olmadığının bilinmesi gerekiyor. 
Ada’da iki devletli bir yapının kurulama-
yacağı görüşünü öne çıkaranların nedenle-
rine de açıklık getirmeleri zorunludur. BM
Güvenlik Konseyi kararlarının aradan
geçen sürede çözüme katkısının olmadığı-
nın vurgusu yapılmalıdır ki alıp dışı düşün-
düğümüzde egemen bir halk olduğumuz,
BM’in tanımına uyan bir yapımızın oldu-
ğunu buna karşın neden tanınmadığımızın
sorgulanması kaçınılmazdır. Bugüne değin
Kıbrıs Türk’lerini anlamayanlara anlatıl-
mamız gerekiyor.
Zurnanın zırt dediği noktada Dünya Ban-
kası’nın yaptığı araştırmanın sonucuna
göre yüzde 67 Rum ile yüzde 78 oranın-
daki Türk’ün liderlerinin üzerinde uzlaşa-
cakları bir anlaşmayı kabul edecekleri
belirtmişler. Oranlarla araştırmalarla za-
manı boşa geçireceklerin yapacakları tek
bir husus vardır. O da Kıbrıs Türk’lerinin
uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları-
nın eksiksiz olarak tanınmasıdır. 
İsviçre’nin Ada’daki uyuşmazlığın çö-
zümü konusunda çıkışını şimdilik anlamlı
buluyoruz. İsviçre’nin Dışişleri Bakanı Ig-
nazio Cassis “İsviçre temel sorunun çö-
zümü için gereken ortamı hazırlamaya
hazır” olduklarını söylüyor. Yukarıda da
değindiğimiz gibi kalıp dışı düşünerek çö-
züme soyunacaksa zaman yitirmeden kol-
larını sıvasınlar.
Çözüm ortamını hazırlamakla sorunu çöz-
mek arasında okyanusların olduğunun bi-
linmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'da Başbakan Ramush
Haradinaj'ın temmuz
ayında istifa etmesinin ar-

dından erken seçime gidilecek.
Kosova Meclisinde yapılan oyla-
mada, oy çokluğu ile meclis feshe-
dildi ve erken seçime gitme kararı
alındı. www.timebalkan.com’a
göre; 120 sandalyeli mecliste yapı-
lan oturuma 91 milletvekili katılır-
ken, 88 milletvekilinin meclisin
feshedilmesi yönünde oy kullan-
masıyla yeterli çoğunluk sağlan-
mış oldu. Meclisin
feshedilmesinin ardından, Ko-
sova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi'nin 30 ila 45 gün içinde
erken genel seçimin tarihini belir-
lemesi gerekiyor. Kosova Başba-
kanı Ramush Haradinaj,
Hollanda'nın Lahey
kentindeki Kosova Özel Mahke-
mesi tarafından "şüpheli" sıfatıyla
ifadeye çağırılmasının ardından
geçen ay görevinden istifa etmişti.

Kosova’da erken seçim kapıda
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Kuzey Makedonya'da özel yetkili savcıya gözaltı
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TÜRKİYE ‘NİN ENERJİ’Sİ ,
NEWTON TOPU’MU ?

LOBUT’LARI  YIKACAK ,
BOWLİNG TOPU’MU ?

Konunun daha iyi anlaşabilmesi için, Kinetik
Enerji’ nin  kısaca bir tanımını yapalım.

Kinetik Enerji ; Bir Nesnenin hareketinden dolayı
sahip olduğu Hız/Enerji’dir, 
Hız’ın bir cisme çarpıp oluşturduğu basınç/etki  o
cismi harekete geçirir. Biz bunu Newton Fiziği
olarak biliyoruz.
Makalemizin başlığında kullandığımız Newton Stres
Top’unu genellikle Ofislerimizde Masa üzerinde
‘’STRES’’ atma olarak bulundururuz. Yukarıdan
iplerle asılı yan yana dizilmiş  dört’lü top dizesinden
oluşur.
Sağ baştaki veya sol baştaki topu bir defaya mahsus
harekete geçirince ortadaki toplar hareket etmeden
dururken,  diğer toplar kendiliğinden saatlerce sağlı
sollu hareket ederler. Ortadaki toplar üzerinde basınç
Absorbe ( soğurmak / sıfırlamak ) olunca hiç hareket
etmezler. Üzerlerine gelen basıncın  Denge’sini
sağlarlar.  Biz bunun adına Newton Top’u deriz. 
Türkiye, Suriye politikasında mümkün olduğu kadar
Newton Top’unun orta kısmında durmayı   pozisy-
onuna denk gelen  taktiği izlemeye çalışırken, Sağ ve
Sol’daki Newton Top’larının  ( ABD/AB/RUSYA)
baskısı altında kalmayı tercih etmiştir. Sağ ve Sol
Top’ların büyük darbesini etkisizleştirmek için,
Diplomatik kanalları ile Masa’da,  Fırat Kalkanı,
Zeytin Dalı ile Suriye’de, hatta Pençe Harekatı ile
Kuzey Irak’ta Saha’da olmanın Nirengi noktalarını
tutmaya çalışmıştır.
ABD ile yaptığımız ‘’ BARIŞ/GÜVENLİ BÖLGE
‘’ birlikteliği Newton Top’undaki Kinetik Enerjiyi
bir anda, Bowling Top’u Kinetiğine evrilmesi ile
karşı karşıya getirmiştir.
BOWLİNG’de Kinetik enerji Newton Top’una göre
ters  yönde çalışır, Bowling Topunun hızının oluştur-
duğu basınç karşıda dizili LABUT’lara çarptığında,
isabetli bir atış ise tamamı, değilse bir iki LABUT
yıkılır,
Oyunun başarısı yıkılan Labut sayısı ile doğru oran-
tılıdır.
Güvensiz ABD ile Güvenli Bölge’nin oluşturul-
masında, Özellikle Dışişişleri Bakanımız Sayın
Mevlüt Çavuşoğlu’nun  ve Savunma Bakanımız
Sayın Hulisi Akar ile birlikte Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanlar-
daki söylemleri  Newton Top’undan çok, Bowling
Top’unu dillendirmesi manidar ve anlamlıdır.
Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’lerle Dünya üz-
erindeki oluşturduğu Tsunami, ABD’nin Türkiye’yi
F35’ler projesinden çekmesine rağmen Masa’ya
oturması, RUSYA ile oluşan KANKA’lık !  derken,
çok merak ettiğimiz TV kanallarında Akedemisyen-
lerce sürekli dillendirilen MASA ve SAHA ge-
liverdi önümüze.
BU GÜN RUSYA İLE TÜRK’LERİN
SAVAŞLARINI ÖZETLEYECEĞİM,  ZİRA !!!
Kanka sessizliğe bürünürken, !! Suriye ASTANA
sürecini hiçe sayıp, Suriye İblid’deki 9 Numaralı Gö-
zlem noktasına intikal eden Türk konvoyuna saldırı
düzenliyor, üç sivil hayatını kaybediyor. Yetmiyor
,stratejik konuma sahip  Han Şeyhun’u kuşatıyor.
Rusya nasıl bakıyor duruma ?
Sıcağı sıcağına Rus Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov’dan bir açıklama ‘’ İblid’teki teröristleri or-
tadan kaldırmak için için harekete geçtik, konu ile il-
gili Türkiye’yi bilgilendirdik ‘’ 
Evet Türkiye olarak bundan sonraki tercihimiz
Newton Topumu ? Bowling Topumu ?
ABD ve RUSYA’nın hatta dört defa Selçukluların
üzerine Haçlı Seferi gönderen Avrupalıların ( Şimdi
AB ) ne yapmak istediğine tarihten birkaç örnekle
bakıp, hangi ‘’TOP’’u kullanacağımıza birlikte karar
verelim .
GEÇMİŞ TARİHİMİZDE RUS’LARLA  TAMI,
TAMINA ON ÜÇ DEFA SAVAŞA GİRDİK.
1677- 1918 tarihleri arasında Rus’larla girdiğimiz
savaşları tarihe göre bölersek ; 241 yılın 57 yılını
Rus’larla savaşarak geçirmişiz.  Buda ortalama  her
18 yılda bir savaş anlamına gelir.
*** 16677-1681 SAVAŞI ; Osmanlı Polanya’dan
aldıkları Ukrayna toprakları Rusya’ya bırakmak
zorunda kaldı.
*** 1686-1699 SAVAŞI ;
Avusturya,Polanya,Venedik ve Malta,ile Azak
Kalesi Rus’lara geçti.
*** 1771 PRUT SAVAŞI ; Baltacı Mehmet Paşa
Rus’ların sınırlarımıza dayanan Kale’lerinin yıkıl-
ması için, Çar Petro’yu Prut Irmağında kuşattı.
İmha edeceği sırada karısı Katerina devreye girdi,
Petro’yu ikna ederek anlaşma sağlandı. 
*** 1712 SAVAŞI ; Rusya’da iktidar değişince  an-
laşmayı bozdular. Osmanlı Rusya’ya savaş açtı.
Batum, Kars ve Ardağan Osmanlı’ya bırakıldı. Prut
şartları Osmanlı lehine yenilendi.
*** 1713 SAVAŞI ; Rusya antlaşmaları yeniden
bozdu. Osmanlı Rusya’ya savaş aştı. Edirne Antlaş-
ması ile Rus’lara daha ağır uygulamalar devreye
sokuldu.
*** 1736-1730 KIRIM SAVAŞI ; Rus’lar Kırım’ı
istila edip, yakıp yıktılar. Fransa araya girip, Belgret
Antlaşması imzalanarak  Rus’lara Karadeniz’de
Savaş ve Ticaret gemileri yasağı getirildi.
***  1768-1774 SAVAŞI ; II.Katerina’nın Polanya
işlerine karışması ile başladı.Osmanlı karada ve Do-
nanması gafil avlanarak ,Çeşme’de yenildi. Kırım
Osmanlı’nın elinden çıktı.Küçük Kaynarca Antlaş-
ması ile Ruslar, Karadeniz ve Akdeniz’de Donanma
bulundurma hakkının  yanında, Boğazlar’dan geçme
hakkını elde etti. 
***  1787-1792 SAVAŞI ; II.Katerina’nın düşmanca
gösterileri üzerine Rusya’ya savaş açtı. Kırım
Rusya’da kalırken, İsmail Kaleleri, Kilia, Akkerman,
Bender, Besarabya Osmanlının eline geçti.
*** 1807-1812  SAVAŞI ; Rusya Osmanlı Kale’ler-
ine saldırmaya başladı. 1806’da Bükreş’e girdiler.
Osmanlı Ordusu Romanya’da yenildi. Bükreş antlaş-
ması ile Türk sınırı Prut’a geriledi. Sırbistan’a umumi
af ilan edildi.

DEVAM EDECEK...

remzidogan1956@hotmail.com

BERLİN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Almanya Başbakanı Angela Mer-
kel, Batı Balkan ülkelerinin Av-
rupa Birliği (AB) üyeliği

perspektifine ilişkin "Olaylara ve hari-
taya jeostratejik olarak bakıldığında ger-
çekten birleşmiş bir Avrupa,
sadece Balkan ülkeleriyle birlikte olabi-
leceğini görecektir" dedi.
Merkel, Macaristan Başbakanı Viktor
Orban ile 30 yıl önce düzenlenen "Pan-
Avrupa Pikniği" etkinliğinin yıl dönümü
vesilesiyle Macaristan'ın Sopron kentin-
deki Protestan Kilisesi'nde düzenlenen
törene katıldı.
Törenin ardından ikili görüşme gerçek-
leştiren Merkel ve Orban daha sonra
ortak basın toplantısı düzenledi.
Merkel, 19 Ağustos 1989'da "Pan-Av-
rupa Pikniği" etkinliğine katılan yüz-
lerce eski Doğu Almanya (DDR)
vatandaşının, piknik için kısa süre açılan
Supron'daki Avusturya-Macaristan sını-
rını kullanarak Avusturya'ya geçtiğini
belirterek, "Burada tarih yazıldı. Bu, Av-
rupa'nın birleşmesi için yapı
taşıydı. Macaristan'ın 15
yıl önce AB üyesi ol-
masında bu olayla
da ilgisi var." ifa-
delerini kul-
landı.
Macaristan
halkına cesareti
için teşekkürle-
rini ileten Mer-
kel, Almanya'nın
bu olayı unutmaya-
cağını vurguladı.

‘DESTEKLİYORUZ’

Orban ile görüşmesinde, Batı Balkan ül-
kelerinin AB üyeliğinin gündeme geldi-

ğini, bu ülkelerin AB perspektifinin sa-
dece Macaristan için değil Almanya için
önemli olduğunu aktaran Merkel,
"Olaylara ve jeostratejik olarak haritaya

bakıldığında gerçekten
birleşmiş bir Av-

rupa,
sadece Bal-

kan ülke-
leriyle
birlikte
olabile-
ceğini
görecek-

tir." dedi.
Merkel, Av-

rupa'nın bir-
çok sınamayla

karşı karşıya olduğuna
işaret ederek, 1 Kasım'da göreve başla-
yacak yeni AB Komisyon Başkanı Ur-
sula von der Leyen'in AB ülkelerini
daha da yakınlaştırmasına yönelik çaba-

larını desteklediklerini dile getirdi.
AB'nin göç, ekonomi ve ticari alandaki

sınamaların üstesinden sadece birlikte
gelinebileceğinin altını çizen Merkel, Al-
manya ile Macaristan arasında düzensiz
göç sorununun çözümü konusunda bazı
görüş ayrılıkları, insanların ülkelerinden
kaçış sebepleriyle mücadele, Afrika'ya
yardım yapılması ve AB-Türkiye muta-
bakatı gibi konularda ortak fikirlerin bu-
lunduğunu anlattı.
Merkel, göçmenlerin sırtından para ka-
zanan insan kaçakçılarıyla mücadele
edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

ORBAN’IN SÖZLERİ

Macaristan Başbakanı Orban da düzen-
siz göçmen akınının bitmediğini ve göç-
men sayısında artış beklenmesi
gerektiğini belirterek, bu tehlikenin hala
devam ettiğini söyledi.
Ülkesinin Avrupa'nın güvende olması
için AB'nin güneyindeki sınırı korudu-
ğunu vurgulayan Orban,  Almanya ve
Avusturya'nın bundan yararlandığını
ifade etti.
Orban, AB'nin genişlemesine de değine-
rek, "Batı Balkan ülkelerinin AB üyesi ol-
masını istiyoruz, bundan dolayı AB'nin

gelişmesini destekliyoruz." değerlendir-
mesinde bulundu. Burada Sırbistan'ın
kilit ülke olduğuna dikkati çeken Orban,
bu ülkenin AB üyeliğinin hızlandırıl-
ması sadece Sırbistan ve Macaristan için
değil, AB'nin çıkarına olacağını vurgu-
ladı.
Almanya ile Afrika'da iş birliğine gide-
ceklerini belirten Orban, bu kıtada sorun
olan yerlerde yardımda bulunacaklarını
ve projeleri birlikte destekleyeceklerini
dile getirdi.
Orban, AB Komisyonu Başkanlığını üst-
lenecek von der Leyen'in bir kazanç ol-
duğuna işaret ederek, "Kısa süre önce
kendisiyle görüştüm. Ben, sadece iyi
şeyler söyleyebilirim. Eski yapılar yerine
yeni yollar var, bu cesaret verici." diye
konuştu.
Merkel ile yaptığı görüşmenin yapıcı ve
başarılı geçtiğinin altını çizen Orban,
Macaristan-Almanya iş birliğini sürdür-
mek için engellerin bulunmadığını söz-
lerine ekledi.

PAN-AVRUPA PİKNİĞİ

Sopran'da 30 yıl önce yapılan "Pan-Av-
rupa Pikniği" etkinliğine katılan 600'den
fazla eski DDR vatandaşı, piknik için
Avusturya-Macaristan sınırının kısa sü-
reliğine açılmasını fırsat bilerek Avustur-
ya'ya kaçmayı başarmıştı.
Macar sınır polisi de sınır kapısından
geçenlere müdahalede bulunmamıştı.
DDR vatandaşlarının kitlesel kaçışı,
soğuk savaş döneminde Doğu ile Batı'yı
ayıran Demir Perde'de ilk çatlak olarak
görülüyor. Bu olaydan üç buçuk ay
sonra 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı yı-
kılmış, iki Almanya'nın birleşmesinin
yolu açılmıştı.

Merkel, 19 Ağustos 1989'da "Pan-Avrupa Pikniği" etkinliğine katılan yüzlerce eski Doğu Almanya
(DDR) vatandaşının, piknik için kısa süre açılan Supron'daki Avusturya-Macaristan sınırını kullanarak
Avusturya'ya geçtiğini belirterek, "Burada tarih yazıldı. Bu, Avrupa'nın birleşmesi için yapı taşıydı.

Macaristan'ın 15 yıl önce AB üyesi olmasında bu olayla da ilgisi var." ifadelerini kullandı.

Batı Balkan ülkelerinin 
AB üyelik perspektifi
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Bilindiği gibi, 6183 sayılı
AATUH Kanunun 58. Mad.
Hükmüne göre kendisine

ödem emri tebliğ edilen amme borç-
lusu böyle bir borcun bulunmadığı
ile ilgili 7 gün içerisinde ilgili Vergi
Mahkemesi nezdinde iptal davası
açabilir. Açılacak davalarda süre
önemli olup,  dava hakkında ödeme
emrinin ilan yoluyla tebliğ edilip
edilmediği, ödeme emri tebliğ edil-
miş ise kime ve nasıl tebliğ edildiği-
nin bilinmesi gerekecektir. İlanen
tebliğ edilen ödeme emrine karşı
dava açma süresi ve açılacak davala-
rın şekli önem taşımaktadır. Dava ile
ilgili usul ve esaslar 2577 sayılı İdari
Yargılama Usul Kanununun 3. Mad-
desinde belirtilmiştir. Buna göre açı-
lacak davalarda mükellefin muttali
tarihine göre dava açması mümkün-
dür (Bkz: İYUK md. 7 ). Ödeme
emrinin tebligatı doğal olarak  mü-
kellefin gıyabında yapılmış olduğu
için burada ıttıla tarihi önem taşı-
maktadır. Vergi idaresi amme borç-
lusu mükellefin tebligata elverişli
adresine erişemediği için vergi ida-
resi amme borçlusu gerçek ve tüzel
kişiler hakkında zorunlu olarak ila-
nen tebliğ yoluna gidebilmektedir.
Vergi idaresinin ödeme emrinin ila-
nen tebliği aşamasında hukuka ay-
kırı olduğu kabul edilen işlemleri,
Vergi yargısının hakemliğine başvu-
rularak işlemlerin iptali konusunda
mücadele verilmektedir. İlan yoluyla
mükellefin gıyabında tebliğ edilen
ödem emirlerinin iptali için açılacak
davalarda mutlak surette yürütmenin
durdurulması talep edilmelidir.
Vergi yargısına taşınan ve ödeme
emrinin ilanen tebliği kaynaklı iptal
davalarında doğal olarak ödeme
emri aslı dava dilekçesine ekleneme-
mektedir. Burada amme borçlusu
ilanen tebligata konu borcun tutarını,
borcun nev’ini, ve varsa diğer bilgi-
ler burada dava dilekçesine yazılabi-
lir. 

AMME BORÇLUSU

Amme borçlusu mükellefler ilanen
yapılan ödeme emri tebligatından
aşağıdaki şekillerde bilgi sahibi ola-
bilirler:

Banka hesaplarına uygulana e-haciz
işlemleri nedeniyle
Amme borçlusu mükelleflerin men-
kul ve gayrimenkullerine gıyapta uy-
gulanan haciz işlemlerine,
Araç ve diğer menkul malların trafik
ve diğer sicil bürolarında ruhsatlara
uygulanan haciz işlemlerinde, 
…………
Sonuç olarak, amme borçlusu mü-
kelleflerin gıyabında ilan yoluyla
tebliğ edilen ödeme emirlerine karşı,
vergi dairesinde ıttıla tarihine göre
vergi davası açılması olanağı mev-
cuttur. Açılacak davalarda dava di-
lekçesine ödeme emri aslı veya
fotokopisi eklenemediği için burada
ilgili vergi dairesine başvurulup, bu-
radan yeniden ödeme emri tebligatı
yapılması olanakları araştırılmalıdır.
Öte yandan zamanaşımı bitmesine
kısa bir süre kala, Kasım veya Ara-
lık aylarında yerel ve Türkiye ça-
pında çıkan büyük Gazetelerde bu
konuda verilen ilanlar takip edilerek
vergi dairelerine başvuru yapılmalı-
dır. İlanen tebligatlar idare tarafın-
dan borçlu mükellefin adresinin
bilenmemesi veya bulunmaması gibi
hallerde mümkün olabilmektedir. (
VUK md. 103,104,105 ) Bizim öne-
rimiz, borçlu mükelleflerin bağlı bu-
lundukları vergi dairesine müracaat
ederek değişen adreslerini yazılı ola-
rak vergi dairesine bildirmeleri ya-
rarlı olacaktır. Ayrıca, yılın
bitmesine yakın aylarda,  yerel gaze-
telerin ilan tebligatlarını takip etme-
lerinde de yarar olacaktır. 

Nazlı Gaye ALPASLAN

GIYAPTA TEBLİĞ
EDİLEN ÖDEME

EMİRLERİ 

DURRES/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk Turizm ve Çevre Ba-
kanı Blendi Klosi bu tür etkinlik-
lerin düzenlenmesinin, turizmin

gelişmesi için bir olanak oluşturduğunu
ve ülke ürünlerinin turistlere tanıtılma-
sına hizmet ettiğini söyledi. Durres don-
durması  eşsiz tadı ile tanınıyor. Bu
nedenle bir gelenek haline gelen festival
her yıl düzenleniyor. Bakan Klosi, Dur-
res Belediyesi’nde ve diğer belediye-
lerde yerli ürünlerin tanıtılmasına
devam edileceğini kaydetti. www.time-
balkan.com’un haberine göre; etkinliğe
katılan Durres Belediye Başkanı Val-
bona Sako ise, “Bu tür etkinlikler aracı-
lığıyla yabancı turistlere Durres
kentinin özel ürünleri tanıtılıyor”
dedi.Durres kentinin Liria meydanında
düzenlenen etkinliğe dondurma üreten
tanınmış şirketler katıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Bosna Hersek'ten gelen öğrencileri makamında kabul
ederek, "Buraya gelmeniz kardeşlik köprümüzün devam etmesi adına çok önemli" dedi

Arnavutluk’un Durres şehrinde her yıl
düzenlenen “Dondurma Festivali” bu
yıl da renkli görüntülere sahne oldu

DİYARBAKIR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan Şampiyonu şampiyon
olan Türkiye wushu milli takı-
mının sporcuları Bağlar Bele-

diye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu
ziyaret ederek elde ettikleri başarıyı
paylaştı. Başkan Beyoğlu, Ankara’da
yapılan Uluslararası  Balkan Şampi-
yonası’nda ilk basamağa çıkan Tür-
kiye wushu milli takımının
sporcularını kabul ederek elde ettik-

leri başarılardan dolayı tebrik etti.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; sporcular ve milli takım antre-
nörü Günay Yay’ı ağırlayan Başkan
Beyoğlu, Diyarbakırlı sporcuların
milli takımda elde ettikleri başarıla-
rın sevindirici olduğunu belirterek
spora ve sporcuya her türlü desteği
sağlamaya devam edeceklerini söy-
ledi. Başkan Beyoğlu, “Gençlik ve
Spor Bakanlığı’mız ilçemize çok
amaçlı dev bir spor tesisi kazandıra-
cak. Diyarbakır’daki gençlerimizin

birçok branşta faydalanacağı ve yeti-
şeceği bir spor merkezi olacak. Bu-
nunla beraber inşallah Bağlar’ın
birçok bölgesinde spor alanlarını ya-
parak halkımızın hizmetine sunaca-
ğız. Spora ve sporcuya her alanda
tam destek vereceğiz. Milli takım
formasıyla yarıştıkları  Balkan  şam-
piyonasında önemli başarılara imza
atan sporcularımızı ve antrenörleri-
mizi tebrik ediyoruz. Kendilerine
imkanlar ölçüsünde her türlü des-
teği sağlayacağız” dedi. 

TOKAT/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'te 4 farklı üniversi-
tenin Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümünde okuyan ve dil

gelişimine katkı sağlamak amacıyla
Tokat'a gelen 40 Bosnalı genci Tokat
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu maka-
mında kabul etti. Tokat Gazi Osman-
paşa Üniversitesi Uluslararası öğrenci
koordinatörü Doç. Dr. Fatih Yılmaz'ın
da katıldığı ziyarette açıklamalarda
bulunan Başkan Eroğlu, ecdat torun-

ları Bosnalı gençlerin Türkçe öğreni-
mine katkı sözü veren Rektör Bünya-
min Şahin'in daveti ile TÖMER Türkçe
kurslarından biri de Tokat'ta açıldığını
söyledi. Bosnalı gençlerin Tokat'ta bir
ay hem tarihi yerleri gezdiklerini hem
de dedeleri Ali Paşa'nın mekanı To-
kat'ta Türkçe öğrendiklerini ifade eden
Başkan Eroğlu, "Sizleri Tokat'ımızda
misafir ettiğimiz için sevinçliyiz heye-
canlıyız. 1992 yılı bizim için önemli acı
dolu bir yıl oldu. 1995'teki Srebrenitsa
katliamı hepimizin yüreğinde. Sizler

bizim kardeşimizsiniz. Osmanlı'ya da-
yanan dostluğumuz muhabbetimiz
var. Bizleri sizleri ayrı değil, kendimiz
gibi görüyoruz. Tokat'a gelerek duy-
gulandırdınız bizi. Buraya gelmeniz
kardeşlik köprümüzün devam etmesi
adına çok önemli. Tokatımızı yaklaşık
1 aylık süreçte daha iyi tanıma fırsatı
buldunuz. Bu şehir birçok medeniyete
ev sahipliği yapmıştır. Bunun için siz-
leri burada misafir etmekten onur du-
yuyoruz" dedi. www.haberler.com’a
göre; Başkan Eroğlu'nun konuşması-

nın ardından grup adına söz alan
Bosna Hersekli bir öğrenci; "Tokat'a
geldiğimizde çok büyük bir şaşkınlık
yaşadık. Tokat'ın insanı çok yardımse-
ver, bizim şehrimize kültürü ve insan-
ları ile çok benziyor. Bir şehri güzel
yapan o şehrin insanlarıdır. Tokat'ın
insanı çok güzel, adını daha önce hiç
duymamıştık ama burası çok güzel bir
şehir. Buradan ayrılmak zorunda kala-
cağımız için üzgünüz. Emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyoruz" ifade-
lerini kullandı. 

Durres Belediyesi’nden 
Dondurma Festivali

Balkan şampiyonlarından
Başkan Beyoğlu’na ziyaret

Eroğlu, Bosnalı gençleri 
makamında ağırladı

Prizren Belediyesi TiKA yeTKililerini AğırlAdı
PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı (TİKA) Ko-
ordinatörü Hasan Burak

Ceran ve beraberindeki  kurum
temsilcileri bugün Prizren Bele-
diyesi’ni  ziyaret etti. TİKA Ko-
ordinatörü ve beraberindeki
heyet,  Prizren Belediye Başkanı
Mytaher Haskuka tarafından

karşılandı. Görüşmede  yıl bo-
yunca Prizren Belediyesi’nde
uygulanacak proje ve faaliyetler
hakkında fikir alışverişi yapıldı.
Prizren Belediye  Başkanı Myta-
her Haskuka, sosyal   medya
hesabı üzerinden yaptığı payla-
şımda, TİKA temsilcileri ile,
Prizren’de Dardania mahalle-
sinde bir anaokulu inşa etmek,
Namazgah’ın çevresini onar-
mak ve Arnavut topraklarında

ilk orta okulu teşkil eden Rüş-
tiye  okul binasının  restore
edilmesi gibi projeler üzerinde
işbirliğin sürdürülmesi konula-
rını ele aldıklarını belirtti.
www.timebalkan.com’un habe-
rine göre; harap edilmiş haldeki
Ruştiye  binasının, restoras-
yon  çalışmaların tamamlanma-
sından sonra tamamen farklı bir
görünüm kazanacağı kayde-
dildi.
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Leyla Şerif EMİN

İSTANBUL 
MEMLEKET 

SELANİK SELAMET
ÜSKÜP CENNET

Bazen gidenler mi yoksa burada ka-
lanlar mı daha çok korunmuş diye
düşünecek olursak rahatlıkla bu

toprakları terk etmeyenlerin aslında kendi
kimliklerine daha bağlı kaldıklarını görür-
sünüz. Sultan I. Beyazıt’ın Rumeli’nin
Türkleşmesinde sarf ettiği büyük gayretin
meyvesi olsa gerek bu da.
Şehrin bunaltıcı sıcağından kaçıp beş asır-
lık bir çınarın dibinde yaşlı bir dede ile ko-
nuşmak dünyanın tuhaf bir hâl aldığı,
geleceğe umutsuzca baktığım bir anda
soğuk bir limonata içiyormuş hissini uyan-
dırıyor 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 ki-
tabı. Yaşlı dede elimdeki kitaba bakıp,
koskoca puntolarla Üsküp yazısını gö-
rünce “…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 baktım,
Şehrin iskânı çıktı karşıma. İskân yani
yerleşme, yurtlanma. Sahi neydi bizi bu
denli bağlayan bu şehre, Rumeli’den gide-
meyişimiz nedendi…
Sadece toprak kaybederken mi göç edilir?
Hayır, fetihlerde de nice göçler yaşanır.
Osmanlı dönemi Balkanların İslamlaşma-
sında büyük rol oynayan iskân politikası
neydi? Kitabın sadece tek sayfası soruma
cevap verdi. Hatta göç edenler Türk mü,
değil mi, gelin siz karar verin. Osmanlı
devleti kurulduğu ilk günden itibaren bir
Türk-İslam İmparatorluğu kurmak için bir
iskân ve kolonizasyon sistemi takip et-
mişti.
Anadolu’dan Rumeli’ye gönüllü yiğitler
ve aşiretler yer değiştirirken ters istika-
mette de fethedilen yerlerden Hristiyan
halk Anadolu’ya yerleşmiş. Uç bölgesinde
stratejik bir bölgeye sahip olan Üsküp fet-
hedildikten sonra sistemli bir iskâna tabi
tutulmuş. Bir de Osmanlı’dan önce Türk-
lerin Balkanlara gelmesi çok daha önce-
lere de dayanmaktadır, 9. yüzyılda Bizans
kaynaklarında Vardar Türkleri’nin Selanik
civarına yerleştikleri kayıtlıdır.
Balkanlarda halkın Türk idaresini benim-
seyip buradaki Türk nüfusun süratle yayıl-
masının sebebi de fethedilmeden önce
fetihlerin ilk mimarları tarikat şeyhleridir.
Tarikat akıncıları tarafından yerli halk psi-
kolojik olarak fethe hazırmış. Yerelde bir-
çok kilise ve manastır da himaye altına
alınıp vergiden muafmış. Bu da fethe ve
halkın bunun kabulüne olumlu yansımış-
tır.
Türkmenler, yörükler, Rumeli’ye dillerini
ve kültürlerini de getirmiş. Boşaltılan top-
raklara yeni köyler kurulup toprak işlen-
miş, 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 yakalayabilmek
hiç de imkânsız değil bu yüzden. Hatta
belki de Osmanlı Devleti buralardan çekil-
dikten sonra daha çok koruma altına alın-
mış bazı gelenekler, özellikle dil ve din,
bu iki unsura sıkıca sarılmış vaziyette bu-
lursunuz 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’ ye-
rine ‘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 Turqueme-
nie ve Bizans İmparatorluğu’na tabi yer-
lere Romanie deniliyormuş. Osmanlı
Devleti de Bizans’tan alıp fethettiği top-
raklara da Rum-ili adını kullanmıştır. Bir
Osmanlı eyaletinin adı da bu şekilde Ru-
meli olmuştur. 16.yy başlarında ise 37.435
Türkmen Rumeli’ye iskân edilmiş olup,
gayrimüslim halkın büyük bir kısmı da
Müslüman olmuştur. Yanımdaki çınar
ağacı ise kim bilir nelere şahitlik etmişti…

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır.

Yurdagül ATUN

AB’YE 
GİRMEZSEK 
ÖLMEYİZ

Türkiye’nin başına musallat edilen PKK
belası, Ortadoğu’ya yönelik bir takım
operasyonları gizli ajandasında tutan Ba-

tı’nın ‘bilinen’ ama görmezden gelinen çehresi-
nin ürünü. Zira Ortadoğu’yu karıştıran güçler
uzun zamandır bölgenin lideri Türkiye üzerinde
çeşitli planlar yapmakta. Bölgenin, nüfusunun
tamamına yakını Müslüman ve fakat laik sis-
temi benimseyen tek ülkesi olmasının yanında,
gerek Balkanlar’daki, gerek Ortadoğu’daki top-
rakların uzun bir dönem yönetimini elinde bu-
lundurmuş Türkiye. Yüzümüzün Batı’ya dönük
olması yanında inanç köklerimiz itibarıyla Do-
ğu’nun ayrılmaz bir parçası durumunda bulun-
mamız Türkiye’yi kilit ülke haline getiriyor. Bir
başka deyişle, Türkiye yeni oluşumun mihenk
taşı. Dolayısıyla yeryüzü haritasını silbaştan ele
almaya kararlı güçler, bu taşı yerinden oynat-
maya niyetlenmiş gibi görünüyorlar. Türkiye
bütün manevra alanları daraltılmak suretiyle,
köşeye sıkıştırılmak isteniyor. Bu ülkü doğrul-
tusunda, Türkiye’yi farklı yöntemlerle etkisiz-
leştirilme operasyonlarına maruz bırakan Batı,
bununla da kalmıyor, etnik bölücülere kol kanat
gererek, açık bir şekilde Türkiye’nin iç işlerine
karışıyor.

BATI’NIN PARMAK SALLAMASI

Yeni bir şey değil Batının bize “hımmm” diye-
rek parmak sallaması. Kıbrıs’ı bahane ediyor,
yasaları bahane ediyor, terörü bahane ediyor,
basın özgürlüğünü bahane ediyor, ediyor da
ediyor. Bizim Avrupa Birliği (AB) hevesiniz
batının bize istediklerini yaptırması için en
güzel koz. “Şartlarım bu…” diyor. “Ya yapar-
sın, ya giremezsin…” Şartlar deyince, kimse bu
şartları Avrupa ülkelerinde yaşayan insanların
yaşam koşullarına erişme olarak algılamasın.
Onların kastettiği şartlar, Kıbrıs konusunun si-
yaseten Rum koşul ve isteklerinde şekillenmesi,
Türkiye’yi kana bulayan, nifak sokan PKK’ya
karşı yumuşak olunması vs! Yani Türkiye’nin
vatandaşlarına sağlık, eğitim, altyapı, barınma
ve diğer sosyal koşullarda AB standartlarının
çok üzerinde yaşam koşulları sunması, hem de
bunları 10 yıl gibi kısa bir sürede içselleştirmesi
hiç mi hiç önemli değil! Çünkü AB dedikleri,
üç arşınlık Kıbrıs’taki bir avuç insanın, 5 bin
yıllık tarihe sahip bir milleti oyum oyum oynat-
tığı bir “Haçlı Birliği.” Yaşam şartları ve AB
standartları açısından Türkiye’nin çeyreği kadar
olamayan Hıristiyan ülkelerin üye yapılması da
bunun en bariz göstergesi. Yarın ne olur bilin-
mez. Zengin dediğiniz ülke fakirleşiyor, fakir
dediğiniz -insan gücüyle- zenginleşiyor ancak
bugünkü şartlarda Türkiye’yi alma niyetleri yok
AB’ye. Bunu onlar da biliyor, biz de. Beş para-
lık kişilerin peşinden sürüklemenizin ince bir
hesap ürünü olduğunun da farkındayız ama
sabır sabır, bir yere kadar… “Türkiye AB’ye,
müzakereleri donduruyorum dese de, Türkiye
düşmanı planladıkları ellerinde patlasa” demiş-
liğim var çok kez. Hatta temenni… O anda yüz
ifadelerini görmek istiyorum. Ellerinde paket-
lerle kalakalmalarını… “Limanlar ne olacak,
Maraş ne olacak, PKK ne olacak, şu muhbirlik
edenler ne olacak, pazarlığımız ne olacak..?”
Çok şükür; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın da canına tak etmiş olmalı
ki AB’nin muafiyet için en önemli şartı olan
Terörle Mücadele Yasası’ndaki terör tanımının
değişmesi şartına kırmızı ışık yaktı. Erdoğan,
AB’nin şart koştuğu Türk yasalarındaki terör
tanımının değişmesi konusunda AB’ye “biz yo-
lumuza, sen yoluna” restini çekti, Türk milleti-
nin tüm hesapları gördüğünü ve saf olmadığını
dosta düşmana gösterdi. Avrupa’nın birçok ül-
kesini gezmiş biri olarak şunu söyleyebilirim;
AB’ye girmezsek ölmeyiz. Sanırım Türkiyeli
ve KKTC’li birçok siyasetçimiz de, dünyanın
5’ten büyük olduğunun, AB’nin kocadığının,
ballı börek olmadığının ve en mühimi AB’nin
bizi almaya niyeti olmadığının ancak bunu şan-
taj malzemesi olarak kullandığının farkında.

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından Arnavut-

luk’ta “Arıcılığın Geliştirilmesi
Projesi” kapsamında 40 aile işlet-
mesine 400 arılı kovan ile arıcılık
malzemeleri ve bal sağım makine-
leri temin edildi. 
TİKA tarafından yürütülmekte
olan "Balkanlar ve Doğu Avrupa
Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği
Destekleme Programı’’ kapsa-

mında Arnavutluk’un Diber şeh-
rinde 14 ayrı kırsal bölgede yaşa-
yan ve bal/arı ürünleri üretimi ile
geçimlerini sağlayan Diber Arıcı-
lar Birliği üyesi 40 küçük aile işlet-
mesine arıcılığı geliştirmek üzere
destek verildi. Proje kapsamında
verilen eğitimlerin ardından TİKA
tarafından temin edilen 400 arılı
kovan, arıcılık malzemeleri ve bal
sağım makinaları düzenlenen tö-
renle hak sahiplerine teslim
edildi. www.timebalkan.com’un
İHA’ya dayanarak verdiği bilgiye

göre: TİKA Tiran Program Koordi-
natörü Necip Özay Özütok,
“TİKA olarak gerçekleştirilen pro-
jelerle Arnavutluğun büyümesine
ve kalkınmasına destek verdikle-
rini, bugün burada gerçekleştiri-
len proje ile de hedeflerinin
üretim maliyeti düşük, katma de-
ğeri yüksek, kolay pazarlanabilen,
bölgenin toprak ve iklim özellikle-
rine uygun bir ürün olan bal ve arı
ürünlerinin bölge genelinde üreti-
mini teşvik etmek olduğunu ifade
etti.” 

ROZAJE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir’in en büyük hemşeri der-
neklerinden birisi olan İzmir
Bosna Sancak Derneği yaptığı

sosyal projelerden biri olan ‘Kur-
ban’ projesinde bu yıl yedincisini
Karadağ’ın Bijelo Polje, Pljevlje,
Rozaje, Kentlerinde gerçekleştirdi.
Dernek Başkanı Abdullah Gül ve
Kadın Kolları temsilcileri ve der-
nek üyeleri katıldı. Dernek üyeleri-
nin bağışları ile alınan kurbanların
bu bölgede dağıtılırken bu bölge
de yaşan kurban kesemeyen Boş-
nak ailelerin mutlu olmalarına ve-
sile oldular. Her kurban
bayramında olduğu gibi bu yıl da
İzmir Bosna Sancak Derneği Ata
topraklarını unutmadı ve Bijelo
Polje, Pljevlje, Rozaje bölgesinde
kestikleri kurbanları, yaklaşık 800
Boşnak aileyesine dağıtarak ekono-
mik zorluk içinde olan ailelerin
bayramda da olsa yüzlerinin gül-
mesine vesile oldu. İzmir Bosna
Sancak Dernek Başkanı Abdullah
Gül şunları söyledi; ‘Bir kez daha

şunu anladım ki İzmir Bosna San-
cak Derneği olarak, Ata toprakları-
mız Sırbistan, Karadağ, Bosna’da
yaşayan Boşnak hemşerilerimize
yaptığımız destekler bölgede
memnuniyet yaratıyor. 
O bölgelerde yaşamak azda olsa sı-
kıntılı. Biz dernek olarak bu bölge-
lere elimizden geldiğinin fazlasını
yapmak istiyoruz. Sosyal Projeleri-
mize dernek üyelerimiz destek ve-
riyor bizler de bunları
gerçekleştiriyoruz. Bu yılı Kara-

dağ’a bağlı Bijelo Polje, Pljevlje, Ro-
zaje  ve köylerinde yaşayan yakla-
şık 800 aileye Dernek üyelerimizin
bağışlarıyla kestiğimiz kurbanları
ulaştırdık’ dedi. Derneğin dağıttığı
kurbanları alan Boşnak halkı da
İzmir Bosna Sancak Derneği’nin
adını bu bölgede neredeyse bilme-
yen yok. Kimin ihtiyacı olsa yetiş-
meye çalışıyorlar. Bu kurban
bayramında ‘da bizleri sevindirdi-
ler Allah’ta onları sevindirsin diye-
rek duygularını dile getirdiler.

Arnavutluk’a 
arıcılık desteği

EDİRNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Trakya Üniversitesi ile Te-
tova Devlet Üniversitesi
arasındaki ikili iş birliği

kapsamında Trakya Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nde 15 gün
boyunca eğitim alan Tetovalı
öğrenciler, sertifikalarını tö-
renle, Rektör Vekili Prof. Dr.
Osman Nuri Hatipoğlu’ndan
aldı. Hatipoğlu, Balkan ülkele-
rinden gelen öğrencileri kendi
evlatları gibi gördüklerini be-
lirterek, “Umarım bu 15 gün-
lük süreç sizlerin istediği gibi,
beklentilerinizi karşılayacak şe-
kilde geçmiştir. Arzu ettiğiniz
kazanımları ve tecrübeleri edin-
miş olarak ülkenize gideceğinizi
tahmin ediyorum. Bu vesile ile
ülkemizi, Edirnemizi tanımış ol-
dunuz. Trakya Üniversitesi’nin
en büyük fakültelerinden olan

uluslararası akredite Tıp Fakül-
temizi de görmüş oldunuz. Bal-
kan üniversiteleri ile bu güçlü
ilişkileri sağlama konusunda

Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Ta-
bakoğlu’nun büyük bir özverisi
söz konusu.
Gerçekten Balkanlar deyince
bizim için akan sular durur. Biz
tüm Balkan ülkelerindeki soy-
daşlarımızı kendimizden ayrı

görmüyoruz. Tetovalı Öğrencile-
rin üniversitemize gelmesi ve
buradaki süreçlerin hazırlanma-
sında Tıp Fakültesi Dekanımız
Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
ve Dış İlişkiler Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Murat Türkyılmaz’ın
büyük emekleri var. Öğrencile-
rimizi önümüzdeki yıllarda kli-
nik eğitimleri için de ağırlamak
isteriz” dedi.  www.timebal-
kan.com’un İHA’ya dayanarak
verdiği habere göre; Tetova
Üniversitesi ile gerçekleştirdik-
leri programda üçüncü yıla gir-
diklerini ifade eden Trakya

Üniversitesi Tıp Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer
Demir “Sizleri aramızda gör-
mekten çok memnunuz. Sizinle
çok mutluyuz, sizlerin de mutlu
gitmesi en büyük hedeflerimiz-
den biri” dedi. 

Trakya Üniversitesi’nden 
Tetovalı öğrencilere sertifika

TİKA’DAN

İzmir’deki Boşnaklar, 
ata topraklarını unutmadı 

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

TEMSİLCİLİKLER
YAYIN KURULU

DIŞ TEMSİLCİLİKLER

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL

İSMET TOPALOĞLU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ
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İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ

BİLGİ İŞLEM
KEMAL BİÇER
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KKTC Mehmet ALDEMİR

SAMSUN Akın ÜNER
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Ufuk KAYA
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
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Rodos, İstanköy ve Oniki Ada
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği (ROİSDER) Prof. Dr.

Mustafa Kaymakçı, Batı Trakya bölge-
sinde Türk azınlık okullarının kapatıl-
masına ilişkin, "Yunanistan'ın, Batı
Trakya'da, öğrenci yetersizliği gerekçe-
siyle kapattığı Türk azınlık ilkokulu
sayısı 65'e ulaşmıştır. Yunanistan gide-
rek asimilasyonun bir parçası olarak
Batı Trakya Türklerinin eğitim hakkını
sınırlıyor, Rodos ve İstanköy Türkleri-
nin eğitim ve öğretim hakkını hiç ver-
miyor." ifadelerini kullandı. 
Kaymakçı, Yunanistan Eğitim Bakan-
lığı tarafından Batı Trakya'da öğrenci
sayısının yetersiz olması gerekçe gös-
terilerek 5 Türk azınlık okulunun da
kapatılmasına tepki gösterdi. 
Yunanistan Resmi Gazetesi'nin 31
Temmuz tarihli sayısında yayımlanan
kararla, Rodop'ta Büyük Doğanca,
Bulduklu, Melikli ve Dündarlı köyle-
rindeki azınlık ilkokulları ve İskeçe'de
Zeynelli köyü azınlık ilkokulunun faa-
liyetlerinin 2019-2020 eğitim yılından
itibaren geçici olarak durdurulduğunu
anımsatan Kaymakçı, şu ifadeleri kul-
landı:
"Bu şekilde Yunanistan'ın, Batı Trak-
ya'da, öğrenci yetersizliği gerekçesiyle
kapattığı Türk azınlık ilkokulu sayısı
65'e ulaşmıştır. Yunanistan, bu kara-
rıyla kendi mevzuatına da uymamak-
tadır. Yunanistan'daki mevzuata göre,
bir azınlık okulu kapatılırken o okulun
encümen heyetinin rızasının alınması
gerekmektedir. Üstelik bu işlem her-
hangi bir plan dahilinde yapılmadığın-
dan, eğitime de nitelik bakımından bir
katkı sağlamaktan uzaktır."

‘DİN DERSLERİNDEN
MUAF’

Türkiye'nin, az sayıda öğrenci olsa bile
Rum kökenli Türk vatandaşlarının ço-
cuklarının eğitim ve öğretim hakları
için okul açılmasını insanlık hakkı gör-
düğüne dikkati çeken Kaymakçı, "Yu-
nanistan giderek asimilasyonun bir
parçası olarak, Batı Trakya Türklerinin
eğitim hakkını sınırlıyor, Rodos ve İs-
tanköy Türklerinin eğitim-öğretim
hakkını hiç vermiyor." değerlendirme-
sinde bulundu.
Kaymakçı, Rodos ve İstanköy adala-
rında çift dillilik temelinde
eğitim Türkçe eğitim ve öğretim veren
okul bulunmadığının altını çizdi. 

Yunanistan'ın kültürel asimilasyon po-
litikaları izlediğine vurgu yapan Kay-
makçı şunları kaydetti:
"Aslında Rodos ve İstanköy adalarının
1947 yılında Yunanistan'a verilmesin-
den önce yalnız Rodos'ta 10 Türk
okulu vardı. Bu tarihten 1972 yılına
değin Rodos ve İstanköy'deki okul-
larda çift dillilik temelinde Türkçe eği-
tim-öğrenim yapılmıştı ancak Rodos
ve İstanköy'de çift dillilik temelinde
Türkçe eğitim-öğrenim veren okullar
zamanla kapatılmıştı. Son olarak Ro-
dos’ta Türkçe öğrenim veren okullar-
dan biri olan Süleymaniye
Medresesi'nin adı, 1972 yılında 'Rodos
13. Şehir İlkokulu' olarak değiştirilmiş
ve o tarihten itibaren ise Türkçe öğ-
renme tamamen yasaklanmıştı. Okul-
larda görev yapan Türk öğretmenler
ise zorunlu olarak emekli edilmişlerdi.
Günümüzde Rodos ve İstanköy'de ya-
şayan Türkler, Yunan devlet okullarına
gidiyor, ancak din derslerinden muaf
tutuluyorlar. Devlet okullarında eğitim
gören Türk çocukları, bugün Türkçeyi
çok az derecede konuşabiliyorlar. Kül-
türel asimilasyon bu şekilde hızlandı-
rılmaktadır."
Kaymakçı, Yunanistan'ı başta kendi
anayasası olmak üzere Avrupa Kon-
seyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Mil-
letler'in azınlıklara sağladığı kültürel
hakları yerine getirmeye ve  Rodos
ile İstanköy'de yaşayan Türkler için
çift dillilik temelinde Türkçe eğitim ve
öğrenim veren okulların yeniden aç-
maya davet etti. 

OKULLARIN 
BİRLEŞTİRİLMESİ

Yunanistan'da, 2011'de eğitim alanın-
daki giderler azaltılarak daha iyi bir
eğitim sağlanmasına yönelik yapılması
kararlaştırılan "okulların birleştiril-
mesi" uygulaması kapsamında, ülke
çapındaki okul sayısı 1933'ten 877'ye
indirilmiş, bu çerçevede de öğrenci sa-
yısı az olan Batı Trakya'da ilk olarak 14
azınlık okulu kapatılmıştı.
Devam eden uygulama kapsamında,
yeni eğitim yılı başında öğrenci sayısı
9’un altına düşen ilkokulların faaliyet-
leri geçici olarak durduruluyor. Kapa-
nan okullardaki az sayıdaki öğrenciler
bölgedeki en yakın okullara kaydırılı-
yor.

www.timebalkan.com’dan
alınmıştır…

Rodos, İstanköy ve On iki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER)
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı: "Yunanistan'ın, Batı Trakya’da, öğrenci yetersizliği

gerekçesiyle kapattığı Türk azınlık ilkokulu sayısı 65'e ulaşmıştır" dedi

Yunanistan durmuyor, Türk 
okulları art arda kapanıyor
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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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Büşra Ün, Romanya'da 
ikinci oldu

Bulgaristan’dan 
4 madalya ile döndüler

MİLANO/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Uluslararası Futbol Federas-
yonları Birliği’nin (FIFA)
düzenlediği ve yılın en iyi

golüne verilen FIFA Puskas Ödülü
için 10 aday belli oldu.
FIFA’dan yapılan açıklamaya göre
unutulmaz Macar futbolcu Ferenc

Puskas’ın anısına 2009’dan beri ve-
rilen “en iyi gol” ödülünün aday-
ları arasında, İspanya’da Barcelona
forması giyen Arjantinli Lionel
Messi ve ABD’nin Los Angeles Ga-
laxy takımında oynayan İsveçli Zla-
tan Ibrahimovic de yer aldı.
FIFA’nın internet sitesinden yapı-
lan ilk oylama, 1 Eylül’e kadar sü-

recek. Bu tarihte aday sayısı 3’e dü-
şecek ve ödülün sahibi, FIFA’nın
belirlediği jürinin yapacağı oyla-
manın ardından 23 Eylül’de
İtalya’nın Milano kentinde gerçek-
leştirilecek törende açıklanacak.
www.timebalkan.com’a göre;
Hamit Altıntop’un A Milli Takım
formasıyla Kazakistan’a attığı golle

2010’da kazandığı ödülü, 2009’da
Cristiano Ronaldo, 2011’de Ney-
mar, 2012’de Fenerbahçe forması al-
tında attığı golle Miroslav Stoch,
2013’te Ibrahimovic, 2014’te James
Rodriguez, 2015’te Wendell Lira,
2016’da Mohd Faiz Subri, 2017’de
Olivier Giroud ve geçen sene Mu-
hammed Salah almıştı.

BÜKREŞ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

BRD Bükreş Açık Tekerlekli San-
dalye Tenis Turnuvası'nda korta
çıkan milli sporcu Büşra Ün,

teklerde ikinci sırada yer
aldı. www.timebalkan.com’un Ana-
dolu Ajansı’na dayanarak verdiği ha-
bere göre; Türkiye Bedensel
Engelliler Spor Federasyonundan ya-
pılan açıklamada başkent Bükreş'teki
turnuvada milli tenisçi Büşra, tekler
finalinde İtalyan rakibi Marianna
Lauro'ya 2-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1
yenilerek ikinci olduğu duyuruldu. 

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Açık Badminton Şam-
piyonası sona erdi. Türkiye Bad-
minton Federasyonundan

yapılan açıklamaya göre başkent Sof-
ya'da 340 sporcunun katılımıyla düzen-
lenen şampiyonada, tek kadınlar
kategorisinde Neslihan Yiğit ile çift ka-
dınlar kategorisinde Nazlıcan İnci ve
Bengisu Erçetin altın madalya aldı.
Milli sporcular Aliye Demirbağ tek ka-
dınlarda, Zehra Erdem-Emre Sönmez
ise karışık çiftler kategorisinde üçüncü
oldu. www.timebalkan.com sitesinden
alınan bilgilere göre; açıklamada görüş-
lerine yer verilen Federasyon Başkanı
Murat Özmekik, Gençlik ve Spor Ba-
kanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na
verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Bosna Hersekli beş 
futbolcuya milli davet
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası (EURO
2020) elemelerinde Liechtens-

tein ve Ermenistan'la oynayacağı
maçların aday kadrosuna Türk ta-
kımlarında forma giyen Deni Mi-
losevic, Riad Bajic, Edin Visca,
İbrahim Sehic ve İrfan Hadzic
davet edildi. Bosna Hersek A Milli
Futbol Takımı Teknik Direktörü Ro-
bert Prosinecki, 5 Eylül'de iç sahada
Liechtenstein ve 8 Eylül'de deplas-
manda Ermenistan ile oynayacak-
ları karşılaşmaların aday
kadrosunu açıkladı: TFF 1. Lig'de
mücadele eden Akhisarspor'un

yeni transferi İrfan Hadzic'in de
çağrıldığı 25 kişilik aday kadrodaki
isimler şunlar:
Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir
Belediye Erzurumspor), Kenan
Piric (Maribor), Jasmin Buric (Ha-
poel Haifa)
Defans: Darko Todorovic (Holstein
Kiel), Sead Kolasinac (Arsenal),

Toni Sunjic (Dinamo Moskova),
Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ervin
Zukanovic (El Ahli), Eldar Civic
(Ferencvarosi), Marko Mihojevic
(Erzgebirge Aue), Adnan Kovacevic
(Korona Kielce)
Orta saha: Stjepan Loncar (Rijeka),
Muhamed Besic (Sheffield United),
Gojko Cimirot (Standard Liege),

Miralem Pjanic (Juventus), Elvis
Saric (El Ahli), Rade Krunic
(Milan), Zoran Kvrzic (Rijeka),
Haris Duljevic (Nimes Olympique),
Edin Visca (Medipol Başakşehir),
Deni Milosevic  (Konyaspor), Amer
Gojak (Dinamo Zagreb)
Forvet: Edin Dzeko (Roma), Riad
Bajic (Konyaspor), İrfan Hadzic
(Akhisarspor)
www.timebalkan.com’un haberine
göre; EURO 2020 Elemeleri J Gru-
bu'nda Ermenistan, Yunanistan,
Finlandiya, İtalya ve Lihtenştayn ile
mücadele eden Bosna Hersek, 4
maçta topladığı 4 puanla 5. sırada
yer alıyor. Liechtenstein'ın puanı
bulunmazken, Ermenistan ise 6 pu-
anla 3. sırada yer alıyor.

Bosna Hersek'in EURO 2020 elemelerinde Liechtenstein ve Ermenistan ile oynayacağı maçların
aday kadrosuna Türk takımlarında forma giyen Milosevic, Bajic, Visca, Sehic ve Hadzic çağrıldı


