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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com
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¥ yunanistan’a bu yıl 7 ayda 2 bin 263
Türk iltica için başvurdu. 2013-2019 Temmuz
döneminde ise Yunanistan’a 9 bin 212
Türk’ün iltica için başvurduğu duyuruldu. En
çok iltica başvurusunu da 6.5 yılda 64 bin ile
Suriyeler yaptı. Yunanistan Göç Politikası
Bakanlığı’nın verilerine göre, geçen Tem-
muz’da 198 Türk vatandaşının ülkelerine il-
tica talebinde bulunduğu açıklandı.
Yunanistan’a 2013 yılında Türkiye’den 17
kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz hain
darbe girişiminden sonra bu sayı rekor dü-
zeyde arttı. 2016 – 2019 Temmuz döne-
minde 8 bin 923 Türk vatandaşı
Yunanistan’a iltica için başvurdu. Yunanis-
tan’a 2013-2019 Temmuz döneminde dünya
genelinden 240 bin 284 kişi iltica için baş-
vurdu. Verilere göre 2019 yılında ayda orta-
lama 5 bin kişi iltica başvurusunda bulundu.
En çok iltica başvurusunun yapıldığı bölge
ise 54 bin ile Attika oldu. Midilli 41 bin 404
ile listede ikinci, 32 bin 603 ile Selanik ise
üçüncü oldu. Başvuruda bulunanlarda ço-
ğunluk erkeklerden oluştu. 240 bin başvuru-
nun 163 bin 474’ü erkeklerden oluştu.

¥ türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı-
nın (TİKA)
koordinasyonunda düzen-
lenen “2019 Tecrübe Payla-
şım Programı” kapsamında
Kosova’da bulunan gönül-
lüler, Türkiye’nin Priştine
Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Öğrenciler, ziyarette Türk

kurumlarının ülke genelin-
deki çalışmalarıyla ilgili
Türkiye’nin Priştine Büyük-
elçisi Çağrı Sakar ve TİKA
Priştine Koordinatörü
Hasan Burak Ceran’dan
bilgi aldı. Büyükelçi Sakar,
Tecrübe Paylaşımı Programı
ile Kosova’ya gelen öğren-
cilerle beraber olmaktan

duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, “Öğrencilerin
Kosova ziyaretleri sırasında
edindikleri deneyimleri
paylaştığımız bir görüşme
gerçekleştirdik” dedi. Öğ-
renciler elçilik ziyaretlerinin
ardından Priştine Yunus
Emre Enstitüsü’nü ve TİKA
Priştine Ofisini ziyaret etti.

3’te

¥ türkiye Maarif Vakfı’nın Bosna Her-
sek’teki okulunu ziyaret eden Türkiye’nin
Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, oku-
lun hem nitelik hem nicelik bakımından
örnek olduğunu ve Bosna Hersekliler açı-
sından cazibe eğitim merkezi haline gel-
diğini ifade etti. Yeni eğitim-öğretim
yılının başlangıcı dolayısıyla Saraybosna
Maarif Okulu’nu ziyaret eden Koç’a, eşi
Pınar Koç ile Türkiye’nin Saraybosna Bü-
yükelçiliği Eğitim Müşaviri Vasi Ete eşlik
etti. Eğitim-öğretim dönemine geçen
sene başlayan okulun yöneticilerinden
bilgi alarak öğrencilerle sohbet eden
Koç, okulun, kısa sürede hızlı ve dinamik
bir başarı elde ettiğini söyledi. Okulun
başarılarının kendilerini onurlandırdığını
ifade eden Koç, “Okulun hem nitelik
hem nicelik bakımından örnek oldu-
ğunu, Bosna Hersekliler açısından da ca-
zibe eğitim merkezi haline geldiğini
gördük.” diye konuştu.

Bosna’da Maarif
Vakfı okullarına
Büyük ilgi

¥ Bulgaristan'ın 1984-1989
yıllarında Türklere uyguladığı
asimilasyon politikasından
kaçan yaklaşık 350 bin kişinin
yaşadıklarının unutulmaması
için o döneme ait belge, fotoğ-
raf, günlük ve görüntüler kayda
geçiriliyor. Bal-Türk Genel Baş-
kan Yardımcısı ve proje koordi-
natörü Doç. Dr. Ayhan Orhan:
"Şu anda İngilizce, Bulgarca ve
Türkçe olmak üzere bugünleri
unutturmayacak, bugünlerle il-
gili belgelerin, bilgilerin depola-
nabileceği, arşivlenebileceği bir
web sitesi kurduk” dedi. 8’de

Yunanistan Türkiye’den kaçan
FETÖ’cülErİn adrEsİ oldu
Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı, 2019 yılının

7 ayına ait iltica başvuru rakamlarını açıkladı

TİKA gönüllülerinin
KosovA çıKArmAsı

5’te

sayfa 3’terifat saiT

Türk Diplomasisinin 
sofT power’ları

Bulgaristan’ı yönetenler
BirBirine düştü
¥ Bulgaristan’da meclisin yeni yasama döneminin ilk oturu-
munda konuşan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan
Boyko Borisov’u hedef alarak, “Etkin yönetimin, şeffaflık,
hesap verme ve sorumluluk taşıma gibi temel ilkeleri yok
oluyor” dedi. Cumhurbaşkanı Radev, dar yönetim çevresi-
nin kendi çıkarları doğrultusunda tüm iktidarı gasp ettiğini
öne sürerek, “Denetimsiz yönetim, mevcut statükoyu ke-
mikleştiriyor. Böyle bir iktidar formülü uygulandığında geli-
şim, güvenlik ve refah olmaz. Hayatımıza yoksulluk, rüşvet
ve cehalet hakim olur.” ifadesini kullandı. 3’te

Bulgaristan 
GÖÇÜ 
KAYIT 

ALTINDA

9 Eylül İzmir’in
kurtuluşu
KUTLU OLSUN





KıRCAALİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kırcaali, ırkçı ayrımcılık, mülteci
krizi ve nefret söylemi ile ilgili so-
runların çözümü konusunda iyi uy-

gulamalar alışverişinde bulunan 4 Avrupa
ülkesinden sivil toplum kuruluşlarının
katılımıyla uluslararası bir seminere ev sa-

hipliği yaptı. Forum, Erasmus +Programı
kapsamında gerçekleştirilen SendHateA-
way projesi çerçevesinde uygulandı. Semi-
nere katılan proje ortağı kurumların
temsilcileri, hem gerçek hayatta hem de
sosyal ağlarda göçmenlere ve mültecilere
karşı saldırgan davranışların önlenmesi ve
kontrolüne yönelik modelleri tartıştı. 

4 Avrupa ülkesinden gençler
KırcAAli’de buluştu

9 Eylül 2019
Pazartesi 3Balkan Haberleri

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan’a bu yıl 7
ayda 2 bin 263 Türk il-
tica için başvurdu.

2013-2019 Temmuz döne-
minde ise Yunanistan’a 9 bin
212 Türk’ün iltica için baş-
vurduğu duyuruldu. En çok
iltica başvurusunu da 6.5
yılda 64 bin ile Suriyeler
yaptı. Yunanistan Göç Politi-
kası Bakanlığı’nın verilerine
göre, geçen Temmuz’da 198
Türk vatandaşının ülkelerine
iltica talebinde bulunduğu
açıklandı. Yunanistan’a 2013

yılında Türkiye’den 17 kişi
iltica için başvururken, 15
Temmuz hain darbe girişi-
minden sonra bu sayı rekor
düzeyde arttı. 2016 – 2019
Temmuz döneminde 8 bin
923 Türk vatandaşı Yunanis-
tan’a iltica için başvurdu.
Yunanistan’a iltica için;

2013 yılında 17,
2014 yılında 41,
2015 yılında 42,
2016 yılında 189,
2017 yılında 1826,
2018 yılında 4 bin 834,
2019 yılında 7 ayda 2 bin 263
Türk başvuru yaptı.

6,5 yılda 240 bin kişi iltica
için başvurdu www.timebal-
kan.com’un haberine göre;
Yunanistan’a 2013-2019 Tem-
muz döneminde dünya ge-
nelinden 240 bin 284 kişi
iltica için başvurdu. Verilere
göre 2019 yılında ayda orta-
lama 5 bin kişi iltica başvu-
rusunda bulundu. En çok
iltica başvurusunun yapıl-
dığı bölge ise 54 bin ile At-
tika oldu. Midilli 41 bin 404
ile listede ikinci, 32 bin 603
ile Selanik ise üçüncü oldu.
Başvuruda bulunanlarda ço-
ğunluk erkeklerden oluştu.
240 bin başvurunun 163 bin

474’ü erkeklerden oluştu.
Yunanistan’a 2013-2019 Tem-
muz tarihlerinde iltica için
başvuranların uyrukları
şöyle:

Suriye            – 64 bin 610
Afganistan     – 36 bin 642
Pakistan         – 29 bin 464
Irak                – 27 bin 49
Arnavutluk     – 11 bin 90
Türkiye          – 9 bin 212
Bangladeş      – 6 bin 946
İran                – 6 bin 274
Gürcistan       – 5 bin 212
Filistin           – 3 bin 824
Diğer ülkeler  – 38 bin 608
Toplam         – 240 bin 284

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı, 2019 yılının
7 ayına ait iltica başvuru rakamlarını açıkladı

Maarif Okulları
öğrencilerinin

başarısı

Öncelikle yazımın
başlığında Türkçe
yerine yabancı keli-

meler kullandığım için üzgü-
nüm. Diplomasi, İngilizce
diplomacy kelimesinden gel-
miş ve Türkçeleştirilmiş.
Anlamı ise Uluslararası mü-
zakere sanatı veya bilimi.
Diğer yandan “Soft Power”
ise Yumuşak güç olarak çev-
rilse de aslında bir jargon.
Savaşarak, kavga ederek
değil, müzakere ile ilmi siya-
set ile taktikle, ikna etmek
ya da ettirmek, sevdirmek,
düşmanlığı yok etmek, tanıt-
mak ve tanınmak diyebiliriz.
Günümüzde artık savaşlar
bile farklılaştı. Topla tüfek
kullanmak yerine, kalem,
kâğıt, internet veya sosyal
medya kullanılabiliyor. Ki-
milerine göre 3.Dünya sava-
şının tam ortasında
olmamıza rağmen silah sesi
değil klavye sesleri daha
fazla duyuluyor. 
Peki, ama Türk diplomasisi-
nin Soft Power’ları kimler-
dir? 
Bu gazetede, başta Balkan
ülkeleri olmak üzere Dünya-
nın pek çok yerinde yaptık-
ları eser ve hizmetleri
duyurmaya çalıştığımız kısa
adı TİKA olan Türk İşbirliği
ve Kalkınma Ajansı, Yunus
Emre Enstitüsü, Maarif
Vakfı, Yurtdışı Türkler ve
Akraba Toplulukları Baş-
kanlığı gibi kuruluşlarımız
Türkiye’nin Soft Power (Yu-
muşak Güçleri) olarak me-
darı iftiharlarıdır. 
Çok değil 20 yıl kadar önce
bu kurumlar ya yoktu ya da
şimdiki gibi etkin değildi.
Bugün yurtdışında Türkiye
adına önemli hizmetler veren
bu kurumlarımızı sayfa-
mızda yazmak yerine gidip

yurtdışında yaptıklarını biz-
zat görmenizi isterim. 
Türk kültürüne, tarihine,
edebiyatına, akraba ve ecda-
dına, geleceğine, imajına, ta-
nınırlığına, reklamına
verdikleri büyük hizmetler-
den dolayı TİKA’ya, Yunus
Emre Enstitülerine, Maarif
Vakfına, Yurtdışı Türkler
Başkanlığına teşekkür etmek
istiyorum. İyi ki varsınız ve
iyi ki güzel hizmetler veri-
yorsunuz. Ataları Balkanlar-
dan gelen bir kardeşiniz
olarak biz sizlerle gurur du-
yuyoruz. 
Bu kurumlarımızın yanında,
diğer önemli kurumlarımız
da var ki onları da anmadan
geçmek haksızlık olur. Bu
vesileyle TRT’ye, THY’ye,
Anadolu Ajansına, MİT’e,
Dışişleri Bakanlığımıza,
Ekonomi Bakanlığımıza, Di-
yanet İşleri Başkanlığımıza
ayrı ayrı teşekkür etmek iste-
rim. Hepsi de sağ olsunlar
var olsunlar. 
Ancak asıl teşekkür Türkiye
Cumhuriyeti devletinedir.
Bütün bu kurumların arka-
sında olan Ay yıldızlı şanlı
devletimizdir. Allah devleti-
mize birlik ve beraberlik,
güçlü bir ekonomi, milli ve
manevi duyarlılık ve de kı-
yamete kadar var olmayı
nasip eylesin. 
Bu gazetede başta TİKA
olmak üzere bu kurumları-
mızın yaptığı ve kazandır-
dığı hizmet ve eserleri yazıp
tanıtmaya devam edeceğiz. 
Son paragrafta bir İzmirli
olarak 9 Eylül Güzel İz-
mir’imizin düşman işgalin-
den kurtuluşunun 97.yılında
bu vatan için canlarını veren
şehitlerimizi ve gazilerimizi
rahmet ve minnetle anmak
istiyorum.

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

İZMİR MEKTUBU

TÜRK DİpLOmASİSİNİN 
SOFT pOwER’LARı

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Yunanistan’a kaçan 
türk sayısında 
rekor artış

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’da meclisin yeni
yasama döneminin ilk otu-
rumunda konuşan Cum-

hurbaşkanı Rumen Radev,
Başbakan Boyko Borisov’u
hedef alarak, “Etkin yönetimin,
şeffaflık, hesap verme ve sorum-
luluk taşıma gibi temel ilkeleri
yok oluyor” dedi. Cumhurbaş-
kanı Radev, dar yönetim çevre-
sinin kendi çıkarları
doğrultusunda tüm iktidarı
gasp ettiğini öne sürerek, “De-
netimsiz yönetim, mevcut statü-
koyu kemikleştiriyor. Böyle bir
iktidar formülü uygulandığında
gelişim, güvenlik ve refah
olmaz. Hayatımıza yoksulluk,
rüşvet ve cehalet hakim olur.”
ifadesini kullandı. www.time-
balkan.com’a göre: Radev, Baş-
bakan Boyko Borisov’u
eleştirerek, Başbakanın ayda en
az bir kez parlamentoya gelerek

hükümetin çalışmaları konu-
sunda hesap vermesi gerektiğini
söyledi. Radev, parlamentoya
da bu konuda gerekli düzenle-
meleri yapma çağrısında bu-
lundu.Ülkenin karşı karşıya
olduğu en ciddi sorunlarından
birinin beyin göçü olduğunu be-
lirten Radev, şunları kaydetti:

“Yurt dışında yaşayan vatandaş-
larımızın nüfusu hızla artıyor.
Bu insanların memleketle ilişkisi
kopmamalı, onların büyük bir
bölümü iyi eğitimli ve prestijli
mesleklere sahip. Onlar, daha
gelişmiş demokrasinin hakim
olduğu ülkelerden vatanına
dönüp siyasete katılırsa, ülke-

mize yararları daha büyük olur.
Değişim yapmak üzere kalan
zaman acımasızca azalırken,
gençler ve çalışabilenler yurt dı-
şına kaçıyor. Sadece yaşlıların
kaldığı, terkedilmiş köyler tek
tek hayata gözlerini umuyor.”

SAÇMALIK

Başbakan Boyko Borisov ise hü-
kümetinin, yaz döneminden
önce çalışmalarına devam etti-
ğini belirterek, “Ağustosun ta-
mamını tatil olarak geçirenler,
şimdi çıkıp bir çuval dolusu saç-
malığı ortaya döküyor. Halkın
dikkatini çekip fark edilmek is-
teyen politikacılar durup durur-
ken saçmalıyor.” ifadesini
kullandı.
Ana muhalefetteki Rusya yanlısı
Bulgaristan Sosyalist Partisinin
(BSP) adayı olarak iki yıl önce
halk tarafından seçilen Cumhur-
başkanı Radev sık sık Avrupa
Birliği yanlısı Borisov’u ve hü-
kümetini eleştiriyor.

Komşu’da Cumhurbaşkanı ile
Başbakan arasındaki gerilim

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya’da
geçtiğimiz yıl eğitim
faaliyetlerine başla-

yan Uluslararası Maarif
Okulları kendinden söz et-
tirmeye başladı. Kuzey Ma-
kedonya’da geçtiğimiz yıl
eğitim faaliyetlerine başla-
yan Uluslararası Maarif
Okulları’nda eğitim gören
öğrencilerin başarıları göz
dolduruyor.
Makedonya’daki Uluslar-
arası Maarif Okulları iki öğ-
rencinin başarıları hakkında
bilgi verdi. Açıklamada,
“Yeni mezunlarımızdan Fatt
Halimi Üsküp “Kiril Metodi

Üniversitesi Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölümü’nü 1095
başvuru arasından 5. olarak
kazanmıştır. Kendisiyle
gurur duyuyor, başarıları-
nın devamını diliyoruz.”
ifadelerine yer verildi.
www.timebalkan.com’un
haberine göre; diğer öğren-
cinin başarısı da “Okulu-
muz mezunlarından Yllza
Thaçi Devlet sınav merkezi
tarafından yayınlanan veri-
lere göre Matura Matematik
sınavından ülke çapında en
yüksek puan alan öğrenci-
lerden biri olmuştur. Öğren-
cimizin başarılarının
devamını diliyoruz.” açıkla-
masıyla kamuoyuyla payla-
şıldı.
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PRİŞTİNE/
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB), Kredi

ve Yurtlar Kurumu (KYK),
Türk Hava Yolları (THY),
Anadolu Ajansı (AA), Tür-
kiye Radyo Televizyon Ku-
rumu (TRT) ve Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş
birliğinde bu yıl üçüncüsü
düzenlenen programa katı-
lan Türkiye’nin farklı üni-
versitelerinden 15 öğrenci,
ülkedeki Türk kurumlarının

yanı sıra Türk büyükelçili-
ğini ziyaret etti. Öğrenciler,
ziyarette Türk kurumlarının
ülke genelindeki çalışmala-
rıyla ilgili Türkiye’nin Priş-
tine Büyükelçisi Çağrı Sakar
ve TİKA Priştine Koordina-
törü Hasan Burak Ce-
ran’dan bilgi aldı.
www.timebalkan.com’un
haberine göre; Büyükelçi
Sakar, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, Tecrübe
Paylaşımı Programı ile Ko-
sova’ya gelen öğrencilerle
beraber olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
“Öğrencilerin Kosova ziya-

retleri sırasında edindikleri
deneyimleri paylaştığımız
bir görüşme gerçekleştir-
dik.” dedi. İstanbul Medeni-
yet Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümünden bu
yıl mezun olan Aslıhan Nec-
caroğlu da program kapsa-
mında 1 ila 10 Eylül tarihleri
arasında Kosova’nın başta
başkent Priştine ile Prizren
şehri olmak üzere 7 büyük
ilini gezdiklerini söyledi.
Geziler kapsamında Ko-
sova’da çok fazla Türk’ün
yaşadığını fark ettiklerini
dile getiren Neccaroğlu,
“Kosova’da ecdadımızdan

miras kalan çok fazla cami,
türbe, tekke gibi Osmanlı
eserleri var. Bu eserleri ince-
leme fırsatı verdikleri için
organizasyonda emeği
geçen bütün kurum ve ku-
ruluşlara teşekkür ediyo-
ruz.” ifadesini kullandı.
Öğrenciler elçilik ziyaretleri-
nin ardından Priştine Yunus
Emre Enstitüsünü ve TİKA
Priştine Ofisini ziyaret etti.
10 Ağustos’a kadar Ko-
sova’da bulunacak olan öğ-
renciler, ülkedeki Osmanlı
eserlerini yakından görme
fırsatı bulacak.

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Merkez Seçim Komis-
yonu, 6 Ekim’de yapılacak
genel seçimde yurt içinde 1

milyon 972 bin 466 kişinin oy kul-
lanabileceğini açıkladı. Merkez
Seçim Komisyonu üst düzey yetki-
lisi Enis Halimi, vefat eden ya da
Kosova vatandaşlığından çıkan 33
bin 791 kişinin de seçmen listesin-

den adının silindiğini açıkladı. Ha-
limi, 4 Ağustos’ta başlayan yurt
dışı seçmen kaydı verilerine göre 4
Eylül’e kadar 4 bin 977 başvuru ya-
pıldığını söyledi. www.timebal-
kan.com sitesinden alınan bilgilere
göre; Merkez Seçim Komisyonu
toplantısında ayrıca, seçim günü
için güvenlik eylem planı da onay-
landı. Kosova Başbakan Ramush
Haradinaj’ın istifasıyla erken se-
çime gitme kararı almıştı.

Kosova’da oy kullanacak
seçmen sayısı açıklandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasy-
onunda düzenlenen “2019 Tecrübe Paylaşım Programı” kapsamında Koso-

va’da bulunan gönüllüler, Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliğini ziyaret etti

TİKA gönüllüleri
KosovA’dA

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova genelinde polis ta-
rafından büyük çapta
operasyonlar düzenlen-

diği öğrenildi. Kosova Polisi söz-
cüsü Bajram Krasniqi,
Kosova’nın  bazı bölgelerin de
Kosova Polisi tarafından başlatı-
lan operasyonunun devam etti-
ğini söyledi. Polis
operasyonunun  hangi şehir-
lerde gerçekleştiğini açıklamak-

tan çekinen sözcü
Krasniqi,  ancak birkaç ay önce
ülkenin kuzeyindeki kaçakçılık
da dahil olmak üzere Kosova’nın
bazı bölgelerinde gerçekleşen
operasyona benzer olduğunu
söyledi.
www.kosovaport.com’un habe-
rine göre; Polis Sözcüüsü Bajram
Krasniqi, “Toplam 8 bölgeden  4-
5 bölgede  gerçekleşen  operas-
yonun sona ermesinden
sonra  operasyon hakkında ay-
rıntılı bilgi verilecek “dedi.

Kosova polisi
Kuş uçurtmadı

Mübadele Belgeseli Prizren’de gösterildi
PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Orkide Prizren Kadınlar
Derneği’nin desteğiyle,
Mudanya Lozan Müba-

dilleri Derneği ve Bursa Gazi
Anadolu Lisesi işbirliğinde ha-
zırlanan “Mübadele” adlı bel-

gesel filminin gösterimi Prizren
Yunus Emre Enstitüsü’nde ger-
çekleştirildi. Etkinliğe, Kosova
Cumhuriyeti eski Meclis Baş-
kan Vekili Müfera Şinik ve eski
Milletvekili Fikrim Damka,
T.C. Prizren Başkonsolosu Ser-
dar Özaydın, Kosova Türk
Temsil Heyet Başkanı P. Alb.

Numan Baş, TİKA Kosova Ko-
ordinatörü H. Burak Ceran,
Mudanya Lozan Mübadilleri
Dernek Başkanı Hüseyin Tür-
ker, medya temsilcileri ve “Tec-
rübe Paylaşım Programı”
kapsamında Kosova’da bulu-
nan üniversite öğrencileri ile
çok sayıda davetli katıldı.



SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Maarif Vakfı’nın Bosna Her-
sek’teki okulunu ziyaret eden Tür-
kiye’nin Saraybosna Büyükelçisi

Haldun Koç, okulun hem nitelik hem ni-
celik bakımından örnek olduğunu ve
Bosna Hersekliler açısından cazibe eğitim
merkezi haline geldiğini ifade etti. Yeni
eğitim-öğretim yılının başlangıcı dolayı-
sıyla Saraybosna Maarif Okulu’nu ziyaret
eden Koç’a, eşi Pınar Koç ile Türkiye’nin
Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşa-
viri Vasi Ete eşlik etti. Eğitim-öğretim dö-
nemine geçen sene başlayan okulun
yöneticilerinden bilgi alarak öğrencilerle
sohbet eden Koç, okulun, kısa sürede
hızlı ve dinamik bir başarı elde ettiğini
söyledi. Okulun başarılarının kendilerini
onurlandırdığını ifade eden Koç, “Oku-
lun hem nitelik hem nicelik bakımından
örnek olduğunu, Bosna Hersekliler açı-
sından da cazibe eğitim merkezi haline
geldiğini gördük.” diye konuştu. www.ti-
mebalkan.com’a göre; Maarif okullarının,
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile müca-
deledeki önemini de değinen Koç, “FE-
TÖ’nün kullanageldiği belki de ailelerin

en yumuşak karnı diye adlandırılabilecek
eğitim-öğretim konusu aslında hassasi-
yetle yaklaştığımız bir mevzudur. Maale-
sef bu zihniyet eğitim-öğretimi kendi
amaçlarına alet ederek eğitim öğretim yu-
valarını kirletip başka bir amaca devşirdi,
başka amaç için kullandı.” şeklinde ko-
nuştu.
Türkiye’nin, diğer coğrafyalarda olduğu
gibi Balkanlar’da ve Bosna Hersek’te de
eğitim-öğretimin doğru ellerde olması ge-
rektiğini, herhangi bir amaçla ya da başka
bir düşünceyle yapılmayacağını, gelecek
nesillerin sağlam ellerde olması gerekti-
ğini ve bu ihtiyacı karşılayacak okullar ve
eğitim yuvalarının oluşturulması gerekti-
ğini ortaya koyduğunu belirten Büyük-
elçi Koç, şunları kaydetti:
“Bu ihtiyacımızı Maarif okullarıyla sa-
hada gerçekleştiriyoruz. Bu kısa zamanda
yakalanan başarı, aslında bu inancın ve
bir anlamda bu doğruluğun ve içten
gelen yaklaşımın eseri. Amaç tamamen
eğitim olmalı. Maarif okulları da bunu
yapıyor. Bosna Hersek’te bu önemliydi,
bunun gösterilmesi gerekiyordu. Ne
mutlu ki Türkiye’nin artık gururla ortaya
koyabildiği eğitim-öğretim adresleri var.
Bunlardan bir tanesi de Maarif okulları.”
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Maarif okulları, Bosna için 
cazibe eğitim merkezi olacak

Mehmetçik’ten Kosova’da eğitime destek
VIÇITIRIN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünye-
sinde görev yapan Türk Temsil
Heyet Başkanlığı, ülkenin kuzey ke-

simlerinde bulunan Vıçıtırın şehrindeki
“Naim Frasheri” İlköğretim Okulunun
spor sahasının restorasyonu ile çocuk oyun
parkının inşasını tamamladı. Spor sahası
ve çocuk oyun parkının açılışı için okulda
tören düzenlendi. Törene, Türkiye’nin
Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova
Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demo-
kratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı

Mahir Yağcılar, Kosova Meclis Başkan Ve-
kili ve KDTP milletvekilleri Müferra Şinik
ile Fikrim Damka, Vıçıtırın Belediye Baş-
kanı Cafer Tahiri, Türk Temsil Heyet Baş-
kanı Albay Numan Baş ve TİKA Priştine
Koordinatörü Hasan Burak Ceran’ın yanı
sıra öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Büyükelçi Sakar, burada yaptığı konuş-
mada, genç nüfuslu ve dinamik bir ülke
olarak nitelendirdiği Kosova’da eğitimin
önemine vurgu yaptı.
www.timebalkan.com’a göre: Sakar, “Ar-
navut ve Türk öğrencilerin bir arada ve
kardeşçe eğitim gördüğü, birlikte oyun oy-

nayıp top koşturduğu bu güzel okuldaki
kardeşlik örneğini koruyup, ortak çabaları-
mızla geleceğe aktaracağız.” dedi. Türk
Temsil Heyeti Başkanı Baş da 1954 yılında
kurulan ve 680 öğrenciye eğitim veren
“Naim Frasheri” İlköğretim Okuluna, Türk
milleti ve Türkiye Cumhuriyeti adına kat-
kıda bulunmaktan onur duyduklarını dile
getirdi. Vıçıtırın Belediyesi Eğitim Müdürü
Afrim Namani ise “Türkiye Cumhuriyeti,
gerek yardım faaliyetleri gerek okulları ve
yaptığımız iş birliği anlaşmaları ile destek-
lerini her zaman bizlere hissettiriyor.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

El Cezire Balkanlar tarafın-
dan 20-24
Eylül'de Bosna Hersek'te

düzenlenecek 2. Uluslararası Bel-
gesel Festivali'nde (AJB DOC) 12
belgesel film yarışacak. www.ti-
mebalkan.com’un haberine göre;
Anadolu Ajansı’nın (AA) "Glo-
bal İletişim Ortağı" olduğu festi-
valde bu yıl 12'si yarışma
kategorisindekiler olmak üzere
23 film gösterilecek. "Değişim"
sloganıyla düzenlenecek festiva-
lin basın toplantısında konuşan
El Cezire Balkanlar Müdürü
Tarik Djodjic, geçen yıl yakala-
dıkları kaliteyi bu yıl da devam
ettireceklerini ifade etti. Festival
Müdürü Edhem Foco da festiva-

lin televizyon yayıncılığı için
uyarlanmış belgesel filmleri kap-
sadığını aktararak, "bu yıl ana
karakterlerin kadın olarak belir-
lendiğini ve kadın konularıyla il-
gilenen belgesellerin hakim
olduğunu" söyledi. Festival so-
rumlularından Djani Hasesic ise
yarışma kategorisine 21 ülkeden
400 film için başvuru yapıldığını
belirterek, festivalin açılışının
"For Sama" filmiyle yapılacağını

söyledi. Evrensel insani değer-
lere odaklanarak sosyal olguları
işleyen yazarları ve belgeselleri
teşvik etme amacı taşıyan festi-
valde "AJB Ana Ödülü", "AJB
Program Ödülü" ve "İzleyici
Ödülü" olmak üzere 3 ödül veri-
lecek. Genç yetenekler için çeşitli
atölye çalışmalarının da yapıla-
cağı festival kapsamında gösteri-
lecek filmler, Saraybosna'daki
Cinema City'de izlenebilecek.

El Cezire'nin Saraybosna'daki 
festivalinde 12 belgesel yarışacak

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan'ın başkenti Sof-
ya'ya resmi ziyarette bulu-
nan Filistin Dışişleri Bakanı

Riyad el-Maliki, "İki devletli çö-
zümün, bölgemizde kalıcı ve
sürdürülebilir olduğuna inanıyo-
ruz." dedi. Dışişleri Bakanlığında
mevkidaşı Ekaterina Zaharieva
ile ikili ve heyetler arası görüş-
meler yapan Maliki, düzenlediği
basın toplantısında, "İki devletli
çözümün, bölgemizde kalıcı ve
sürdürülebilir olduğuna inanıyo-
ruz. Sadece İsrail ile Filistin ara-

sında değil, tüm Orta Doğu ve
dünyadaki güvenlik konusuna
verdiğimiz ortak önem açısından
son derece dostane görüşme-
lerde bulunduk." ifadesini kul-
landı. Orta Doğu ve özellikle
İsrail-Filistin konusunda barış
sürecinin önündeki engelleri
gözden geçirdiklerini anlatan
Maliki, şöyle devam etti: "1967
yılında belirlenen sınırların çer-
çevesinde İsrail ile birlikte Doğu
Kudüs başkentli, barış ve güven-
lik içinde yaşayacak bir Filistin
devletinin olmasını öngören, iki
devlet ilkesi kapsamındaki

çözüm arayışların çerçevesinde
son birkaç yıldır yaşanılan zor-
lukların farkındayız. Bunun çö-
zümüne dolaysız siyasi
müzakereler yoluyla varılabile-
ceğine inanıyoruz. Umarız, bir
an önce müzakere masasına otu-
rulmasının ve böylesi tarihi bir
anlaşmaya varılmasının ne
kadar önemli olduğunun farkına
varılır." www.timebalkan.com’a
göre; Bakan Maliki ayrıca her iki
tarafla da iyi ilişkiler
sürdüren Bulgaristan'ın, İsrail -
Filistin arasında kalıcı köprü ku-
rulmasında aracı olacağına ve
karşılıklı gayretleri destekleyece-
ğine olan inancını dile getirdi.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Eka-
terina Zaharieva da İsrail-Filistin
sorununa çözüm olabilecek iki
devlet ilkesine işaret ederek, ta-
rafları bölgede gerginlik yarata-
bilecek faaliyetlerde
bulunmaktan kaçınmaları te-
mennisinde bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Bulgaristan'da
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SAKIZ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Çeşme Belediyesince 1980'lı
yıllarda düzenlenmeye baş-
lanan ve o dönem ünlü sa-

natçıların sahne aldığı Çeşme
Festivali, 1994 yılında kapılarını
kapatmasından 25 yıl sonra yeni-
den organize edildi.  Festival kap-
samında 18-22 Eylül'de Ilıca,
Alaçatı, Ildırı, Çiftlikköy, Reisdere
gibi ilçenin farklı köşelerinde
"Ege'nin İki Yakası" temasıyla et-
kinlikler düzenlenecek. www.time-
balkan.com sitesine göre; festivalle

ilgili Çeşme'deki sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcilerinden olu-
şan festival komitesi, Yunanistan'ın
Sakız Adası'na ziyarette bu-
lundu. Adadaki turizmcileri ziya-
ret eden komite üyeleri, festival
hakkında bilgi verdi ve onları
programa davet etti. Çeşme'nin ta-
nıtıldığı ve festival programının
yer aldığı kitapçıklar da Sakız'daki
sivil toplum kuruluşlarına dağı-
tıldı. Davet kapsamında Sakız Tica-
ret Odası'nda, Çeşme Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı Osman
Köfüncü, Çeşme Turistik Otelciler

Birliği Başkanı Yakup Demir, Er-
türk Lines Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nezihe Ertürk ve Sakız Ticaret
Odası Başkanı Pantelis Legatos'un
katılımıyla basın toplantısı düzen-
lendi. Toplantıda konuşan Kö-
füncü, Çeşme Festivali'nin 25 yıl
aradan sonra düzenlendiğini ve bir
efsanenin geri döndüğünü
söyledi. Festivalin temasını oluştu-
ran "iki yaka"nın Çeşme, İzmir ve
Türkiye için çok önemli olduğunu
belirten Köfüncü, "Her iki yakanın
kültür, gastronomi ve müzik ala-
nında 18-22 Eylül arasında Çeşme

Festivali'ni gerçekleştireceğiz."
diye konuştu.  Yakup Demir ise
Çeşme'de Sakız'a büyük bir ilgi ol-
duğunu ve iki yakanın beraber ya-
şadığını dile getirdi. Sakız Ticaret
Odası Başkanı Pantelis Legatos da
iki ülke arasında yapılacak her
türlü kültürel etkinliğe katkı sun-
mak istediklerini ifade etti. İndi-
rimlerin her zaman talep
gördüğüne dikkati çeken Legatos,
"Bu şekilde ciddi bir katılım ola-
caktır diye tahmin ediyoruz. Sezo-
nun devam etmesine rağmen
katılım olacaktır" dedi. 

25 yıl sonra yeniden düzenlenen "Çeşme Festivali" kapsamında,
organizasyon komitesi, Sakız Adası'na ziyarette bulundu

Çeşme’den Sakız’a
"festival" daveti

BeYoğlu’dan 
Gül BaBa 

KülliYeSi’ne 
ziYaret

BUDAPEŞTE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcıları
Kübra Gülal ve Mehmet Erdoğan, Ma-
caristan’ın başkenti Budapeşte’de bulu-

nan Gül Baba Külliyesi’ni ziyaret etti. 
Beyoğlu Belediyesi’nin Macaristan’daki kar-
deş şehri Peç Belediyesi’nin düzenlediği festi-
vale katılmak üzere Macaristan’a gelen
başkan yardımcıları, Peç ziyareti öncesi baş-
kent Budapeşte’de bulunan Gül Baba Külli-
yesi’ni ziyaret etti. Gül Baba Türbesi’nde
Fatiha okuyan Beyoğlu Belediyesi heyeti,
kompleksi dolaştıktan sonra Türk kahvesi içti
ve kendilerini ağırlayan Suat Karakuş’a Ga-
lata Kulesi heykeli hediye etti. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine göre; Gülal, Gül
Baba Külliyesi’nin kendisini çok etkilediğini
söyleyerek, ‘‘TİKA ve Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın gayretleriyle daha önce de Balkanlarda
çok ihya edilmiş Osmanlı-Türk tarihi eserleri-
nin açılışlarında bizzat bulunmuştum. İnsan
çok duygulanıyor. Gerçekten hiç beklemedi-
ğim bir şeyle karşılaştım. Gül Baba Külli-
yesi’nde kendimi İstanbul’da gibi hissettim.
Budapeşte bizi sürprizle karşıladı bizleri.
Özellikle yerel halkın buraya gösterdiği ilgi
ve alaka bizleri çok mutlu etti. Karakuş’a ve
ekibine minnetlerimi sunuyorum” dedi. 

Nilüfer ile Zavidovici
arasındaki bağlar

daha da güçlenecek
BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Belediye Başkanı Turgay Erdem,
Nilüfer’in Bosna Hersek’teki kar-
deş şehri Zavidovici’den gelen he-

yeti ağırladı. www.haberler.com’a göre;
çeşitli temaslarda bulunmak için
Bursa’ya gelen Zavidovici Belediye Baş-
kanı Haşim Mujanovic ve beraberin-
deki heyet, Başkan Turgay Erdem ile
makamında bir araya geldi. Halk
Evi’nde gerçekleşen ziyBursa Büyükşe-
hir Belediyesi, gelecek 5 yıllık dönemde
hayata geçireceği projelerini ortak akılla
belirliyor. Ziyarette Nilüfer Belediye
Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ile
Adem Vural ve Bursa Balkan Kadınlar

Derneği Başkanı Hayriye Kosova da yer
aldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının
verildiği buluşmada, kardeşlik ilişkileri-
nin artarak devam edeceği vurgu-
landı. Zavidovici heyetini ağırlamaktan
büyük mutluluk duyduğunu ifade
eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem, “Göreve seçileli 5 ay oldu,
ancak 15 yıl boyunca Mustafa Bozbey
ile birlikte çalıştık. Dolayısıyla iki şehrin
kardeşlik ilişkilerini yakından biliyo-
rum. Bundan sonra kardeşliğimizi daha
da ilerletmek için elimizden gelen her
türlü çabayı sarf edeceğiz” şeklinde ko-
nuştu. Türkiye’deki kardeş şehirlerle iyi
ilişkiler içinde olduğunu belirten Muja-
novic, “Nilüfer’i ziyaret etmek bizim
için ayrı bir keyif” dedi.

Başkan Yetişkin'den 
gençlere Samos ödülü
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Seferihisar Belediye Başkanı İs-
mail Yetişkin, Seferihisar’da li-
seyi birincilikle bitiren

gençleri Yunanistan’ın Samos Adası
gezisi ile ödüllendirdi.
www.timebalkan.com’un haberine
göre: Samos gezisi öncesi gençlerle
bir araya gelen Seferihisar Belediye
Başkanı İsmail Yetişkin, “Öncelikle
lisede gösterdikleri başarıdan dolayı

gençleri tekrar tebrik ediyorum. Ha-
ziran ayında gençlerimizle akşam
yemeğinde bir araya gelmiştik. Ken-
dilerine orada söz vermiştim. Yurt-
dışı gezileri ufuk açıcı oluyor. Bu
nedenle meclisimizle birlikte böyle
bir ödülü uygun gördük. Gençleri-
mizin başarıları değer görmeli”
dedi. 2 gece 3 gün Samos Adasını ta-
nıyan gençler, yaşıtlarıyla eğitim
programlarına da dahil oldu. Başa-
rılı öğrenciler, ada turuyla komşu-
nun doğal güzelliklerini de keşfetti.
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Remzi DOĞAN

İZMİR’İ İŞGAL Mİ ? 
TALAS’TA TÜRK 

KAVESİ İÇMEK Mİ ?
NASİPMİŞ !!! 

H.MERKEZİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Çiğli Belediyesi, toplumlar arası
kültürel kaynaşmayı sağlamak
ve işbirliği içerisinde projeler ge-

liştirmek amacıyla Kuzey Makedon-
ya’da bulunan Çaşka Belediyesi ile
kardeş belediye protokolü imzaladı.
Çaşka Belediye Başkanı Goran Stoya-
novski ve beraberindeki heyet, gerçek-
leştirdikleri ziyaret kapsamında Çiğli
Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile
makamında görüştü. Başkan Stoya-
novski, Çiğli’de hayata geçirilen spor,
sanat, eğitim ve kültürel alanlardaki
hizmet ve projeler hakkında bilgi aldı.
Görüşme sırasında toplumsal daya-
nışma, kültürel paylaşım, ekonomik
kalkınma, kültürel ve sportif alanlarda
işbirliği içerisinde düzenlenecek aktivi-
teler çerçevesinde oluşturulan ve uzun
vadeli olması planlanan kardeş belediye
protokolü imzalandı. Çiğli belediye
Başkanı Utku Gümrükçü, imza töre-
ninde Çiğli’de yaşayan Makedon kö-
kenli yurttaş yoğunluğuna dikkat
çekerek Kuzey Makedonya ile geliştiri-
lecek ilişkileri önemsediklerini söyledi.
İmzalanan bu protokolün kendileri için
ilk kardeş belediye anlaşması olduğuna
dikkat çeken Çaşka Belediye Başkanı
Stoyanovski, toplumsal ve kültürel iş-
birliğinin yanı sıra ticari anlamda yapı-
lacak ortak yatırımları anlattı.

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir'de 25 yıl aradan sonra yeni-
den organize edilen Çeşme Festi-
vali, Türkiye ve Yunanistan'dan

sanatçıların katılacağı etkinliklere ev
sahipliği yapacak. Çeşme'nin tu-
rizmde adını duyurmaya başladığı
1980'lı yıllarda düzenlenmeye başla-
nan ve dünyaca ünlü sanatçıların
sahne aldığı Çeşme Festivali, 1994 yı-
lında kapılarını kapatmasından 25 yıl
sonra yeniden organize ediliyor. Festi-
val kapsamında, bu yıl 18-22 Ey-
lül'de Ilıca, Alaçatı, Ildırı, Çiftlikköy,
Reisdere gibi ilçenin farklı köşelerinde

"Ege'nin İki Yakası" temasıyla etkinlik-
ler düzenlenecek. Festivalle ilgili Yu-

nanistan'dan gelen sanatçıların katılı-
mıyla Çeşme'deki bir otelde düzenle-

nen basın toplantısında konuşan Bele-
diye Başkanı Ekrem Oran, festivalin il-
çenin kültür tarihinde özel bir önemi
olduğunu, kendisinin de gençliğinde
festivalde rehber olarak görev aldığını
aktardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme
Turistik Otelciler Birliği, Çeşme Esnaf
Odası ve Alaçatı Turizm Derneğinin
katkılarıyla düzenlenen
festivalde Türk ve Yunan sanat dün-
yasından önemli isimleri ağırlayacak-
larını belirten Oran, tüm konser ve
etkinliklerin ücretsiz olacağını
söyledi. Oran, festival kapsamında
Hüsnü Şenlendirici, Yeni Türkü, Cafe
Aman İstanbul, Şinadika ve
Kırıka, Yunanistan'dan da Eleftheria
Arvanitaki, Solon Lekkas'ın sahne ala-
cağını, ünlü şeflerin yemek atölyeleri
düzenleyeceğini dile getirdi. Festi-
valde sahne alacak bazı Yunan sanat-
çılar da tanıtım toplantısında mini bir
konser sundu. 

Çiğli-Çaşka kardeşliği 
resmiyete döküldü

Başkan Yüce Makedonya 
göçmenleri ile şenlikte buluştu

Karşıyaka Belediyesi
ile Makedonya Göç-
menleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği,
Zafer Haftası kutla-
maları kapsamında
“Rumeli ve Balkan
Gecesi” düzenledi

Karşıyaka’da Balkan
rüzgarları esti 

SAKARYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sakarya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem Yüce, Kınalılar Sosyal
Yardımlaşma Derneği’nin düzen-

lediği Kınalılar Kültür Şenliği’ne ka-
tıldı. Makedonya’nın Kınalı köyünden
Sakarya'ya gelip yerleşen ve yerleştik-
leri günden bu güne kardeşçe ve hoş-
görü ile yaşayan Kınalılar şenlik
düzenleyerek bir araya geldi. Prog-
rama Başkan Yüce’nin yanı sıra AK
Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin
Kurtuluş ve çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. Konuşmasının ardından Başkan
Yüce’ye Kınalılar Sosyal Yardımlaşma
Derneği Başkanı Adem Köse tarafın-
dan tüm Kınalılar adına plaket takdim
edildi. www.timebalkan.com’un habe-

rine göre; Başkan Ekrem Yüce, “Şehri-
mizin en güzel örneği farklı farklı mil-
letlere ev sahipliği yapmasıdır.
Şehrimizde bu kültürler dostluk ve
kardeşlikle huzur içinde yaşıyor. Kına-
lılar Balkanların en güzide, en kahra-
manca mücadelesini verip kültürlerini,
geleneklerini, adetlerini terk etmeden
gittikleri yerlere medeniyet götüren ve
Sakarya’da olmalarından şeref duydu-
ğum mümtaz şahsiyetlerdir. Şehri-
mizde hep birlikte kültürel bir mozaik
oluşturmaktayız. Sakarya demek tüm
kültürlerin birlikte huzur içerisinde
dostça ve kardeşçe yaşaması demektir.
Sakarya’mızın zenginliği bu kültürel
çeşitliliğidir. Sakarya’mızın kültürel
zenginliğini geliştirmek için bizde ge-
reken çalışmaları gerçekleştireceğiz”
diye konuştu.

Seferihisar’dan Karlovasi’ye 
hayırlı olSun ziyareti

KARLOVASİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Seferihisar Belediye Başkanı İs-
mail Yetişkin, yeni seçilen Yu-
nanistan’ın Karlovasi Belediye

Başkanı Georgios Diakostamatis’in
konuğu oldu. Kentler arası fikir
alışverişinin sağlandığı, gelecek
planlarının paylaşıldığı ziyarette Se-
ferihisar Belediye Başkanı İsmail
Yetişkin, 1 Eylül tarihi itibariyle gö-
reve başlayan Diakostamatis’a ba-

şarılar diledi. Buluşmada, 2011 yı-
lında kardeş şehir olan iki belediye-
nin sosyal, ekonomik ve kültürel
ilişkilerinin hem ulusal hem de
uluslararası boyutta güçlendiril-
mesi için neler yapılabileceği de ko-
nuşuldu. Ziyarette Karlovasi
Belediye Başkanı Georgios Diakos-
tamatis ve ekibi ile görüşen Başkan
İsmail Yetişkin, “8 yıl önce başlattı-
ğımız dostluğumuza sağlayacağı-
mız katkılar için bir arada
olduğumuz görüşmemiz, kentleri-

miz ve hemşerilerimiz için çok
büyük önem taşıyor. Bu nedenle
sizlerle hem Samos’ta bir araya gel-
mekten hem de sizleri Seferihisar’a
davet etmekten heyecan duyuyo-
rum” dedi. Seferihisar Belediye
Başkanını ağırlamaktan mutluluk
duyduğunu belirten Georgios Dia-
kostamatis ise “Sizlerle bir arada
olmak bizi çok mutlu etti. İlişkileri-
mizin daha kuvvetli olması için her
konuda destek vermekten mutlu-
luk duyarız” şeklinde konuştu.

Yıl 15 Mayıs 1919 Yunan’lılar  İzmir’i işgal etti. 
Yunan Ordusunun başında kolordu komutanı ( Küçük Asya
Komutanı ) Nikolas Trikopis var.
İzmir’e ilk ayağını bastığında etrafında bulunan Subay ve
Askerlerine ilk emri  ‘’ İSTİKAMET TALAS’TA TÜRK
KAHVESİ İÇMEK ‘’ için hazır olun..!!!
Talas Kayseri’nin ilçesi, İzmir ile Talas’ın ne alakası var ?
TALAS’tan önce ANKARA var, neden Ankara değil’de
Kayseri, TALAS ‘ta TÜRK KAHVESİ içme merakı var
Yunan Generalinin ?
Nikolas Trikopis kendinden çok emin, 
Yunan’lılar İngiliz, ABD ve Fransa,nın desteği ile ,İz-
mir’den başlayıp, Batı Anadolu’nun tamamını istila etmeye
kararlı.
İtalyan’lar başta olmak üzere Tüm Anadolu işgal kuvvetleri
altında girmiş durumda..
Yunan Ordusu 26.000 şehit verdiğimiz Sakarya savaşına
rağmen Polatlı’ya kadar ilerlemiş, Ankara’ya doğru ilerli-
yorlardı.
Polatlı’nın düşmesi, Ankara’nında düşmesi demekti.
Bu yüzden Atatürk ve arkadaşları tarafından Ankara’da ku-
rulan Meclisin Kayseri’ye taşınması bile düşünülüyordu.
23 Ağustos’ta başlayan Sakarya Savaşı 22 gün sürdü.
Yunan Ordusu Polatlı’dan Afyon’a kadar püskürtüldü. 
26 Ağustos 1920 Mustafa Kemal Atatürk’ün  ‘’ Hattı Mü-
dafaa yoktur, Sathı Müdafa vardır, O Satıh Bütün Va-
tandır. Vatanın her karış toprağı bu vatan evladının
kanı ile sulanmadıkça terk edilmez.’’ Sözleri ile başlattığı
Büyük Taarruz ile Yunanlı’lar hezimete uğratılmış, Yuna-
nistan’ın  ( Küçük Asya Komutanı ) General Nikolas Tri-
kopis Afyonkarahisar’lı Ahmet Çavuş tarafından,
beraberindeki Çoğu General ve Subaylar Türk Askeri tara-
fından esir alınmıştır.
NİKOLAS TRİKOPİS TÜRK KAHVESİNİ
TALAS’TA İÇTİMİ ?
Elbette içti. Ama bakın nasıl !!!
General Nikolas Trikopis esir düştükten sonra, yanındaki
Yunan General ve Subayları ile Uşak’ta Mustafa Kemal Pa-
şa’nın  huzuruna çıkarıldı.
Atatürk esirleri ayakta karşıladı. Trikopis’in elini iki elinin
arasına alarak uzun süre tuttu. Üzülme Trikopis,Savaş bu,
Napolyon bile esir düşmüştür, dedikten sonra ; Hatırlarmı-
sın General İzmir’e çıktığınızda ‘’ TALAS’A TÜRK
KAHVESİ İÇMEYE GİDİYORUZ ‘’ demiştin. Arzunu
yerine getireceğim seni ve beraberindekileri TALAS’a gön-
dereceğim. Türk Milletinin ruhunda  affetme vardır,sana
TALAS’ta iyi bakacaklar diyerek, Yunan Başkomutanı ve
beraberindeki Yunan Genaralleri ve Askerlerini esir olarak
TALAS’a göndermiştir.
Trikopis yaklaşık bir yıla yakın, özel Türk Doktorları eşli-
ğinde TALAS’ta Misafir muamelesi görmüş, TÜRK’lerin
büyüklüğüne bizzat şahit olmuş, Lozan Antlaşması ile de
Yunanistan’a gönderilmiştir.
Kısa bir not daha düşmekte fayda var. 27 Aralık 1921’de
TALAS’a gelen Dr. Roerich hatıralarında ’’ Türk’ler TA-
LAS’ta  Trikopis ile birlikte 3 General, 12 Miralay,
Subay, Yzb, gibi çok sayıda üst rütbeliler ile birlikte
25.299 Yunanlı Askerlere esir muamelesi yapmayıp, yo-
rucu iş bile vermedikleri için, onları çalıştırmalarını’’
söyledim demiştir.
BAKIN TÜRK OLMANIN NE ANLAMA GELDİ-
ĞİNİ,  ESİR DÜŞEN YUNAN GENERAL TRİKO-
PİS’TEN DİNLEYELİM.
1952 Yılında Ord.Prof.Fahrettin Kerim Gökay Atina’ya
gider, resepsiyonda 84 yaşına gelen General Trikopis ile
karşılaşır. Trikopis Dönemin Valisi Hıfsı Topuza  ‘’ .Bir se-
neye yakın Kayseri TALAS’ta Türk’lerin elinde esir ya-
şadım, bir gün Türk Kamp Komutanı Miralay Arif
Bey’e, Beni bıraksanızda bir yere kaçmam ve gitmem,
Yunanistan nereee , Kayseri nere !!!  ‘’ dediğinde Mira-
lay Arif Bey ‘’ Oğlum General’e bir TÜRK KAHVESİ
SÖYLE ‘’ dediğini anlatır.
9 EYLÜL 1922 İZMİR’İN KURTULUŞU VE GAZİ
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANLAMAK 
9 Eylül İzmir’in kurtuluş yolunu açan Gazi Mustafa
Kemal’in kısa bir Biyografisini anlatmadan geçmek, onun
nasıl ATATÜRK olduğunun, eksikliği olacağı kanaatinde-
yim..
Mustafa Kemal Atatürk  ‘’ Arkadaşlar gidip Toros dağla-
rına bakınız; eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o
çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dün-
yada hiçbir güç ve kuvvet asla Türk’ü yenemez.’’ diyen bir
Yörük’tür Gazi Mustafa Kemal .
ATATÜRK;9 Eylül 1922’den önce ; 
İlk olarak Şubat 1905 yılında Yüzbaşı Rütbesinde, İs-
tanbul’dan Beyrut’a giderken Ali Fuat Cebesoy ile İz-
mir’e gelmiş, Kordon’da gezerken, ‘’ İzmir hakiki, Asil
ve Necip TÜRK İzmirli’lerden gitmiş’’ ifadesini kullan-
mıştır.
İzmir’e İkinci gelişi 1907 yılında Selanik’e geçerken gel-
miştir.
Üçüncü gelişi 17 Ekim 1911 Trablus’a giderken Urla’da
Rus gemisinde yazdığı mektuptan anlaşılmaktadır.
Dördüncü gelişi 9 Eylül 1922 İzmir’i Yunan İşgalinden
kurtarışıdır.
30 Ağustos 1922’de Başkomutan Meydan Muharebe-
sini kazanan Mustafa Kemal Atatürk, 1 Eylül 1922’ de
‘’ Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz ‘’ emri ile Türk Ordusu
İzmir’in kurtuluşu için taarruza geçer.
İZMİR’E GELMEDEN ÖNCE GAZİ MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK’ÜN KOMUTANLIK YÖNÜNÜ
KISACA ÖZETLEYELİM(Kİ) MAKALEMİZİN ÖZÜ
DAHA İYİ ANLAŞILSIN. 
*** 11 Ocak 1905 Yüzbaşı rütbesi ile Akademiyi ta-
mamladı, 1905-1907 yılları arasında Şam’da Ordu em-
rinde görev yaptı.
*** 22 Aralık 1911’de İtalyan’lara karşı Tobruk Sava-
şını kazandı.
*** 1914 Yılında başlayan I.Dünya Savaş’ında ‘’ ÇA-
NAKKALE GEÇİLMEZ ‘’ Destanını yazdı. 
*** 17 Ağustos 1914’te Kireçtepe, 21 Ağustos’ta II.Ana-
fartalar zaferini kazanarak ‘’ Ben size taarruzu emretmi-
yorum, Ölmeyi emrediyorum ‘’ sözü ile Dünya Tarihi’ne
Türk Milletinin adını Altın harflerle yazdırdı.
*** 1 Nisan 1916’da Tümgeneral’liğe yekseldi. Muş ve
Bitlis’te Rus’larla savaşarak bu illerin geri alınmasını
sağladı.
*** Ağustos 1918’de Halep’e 7.Ordu Komutanı olarak
döndü. İngiliz Kuvvetlerine karşı başarılı Savunma sa-
vaşları yaptı.
*** 31 Ekim 1918’de Mondoros Mütarekesi’nden sonra
Yıldırım Orduları Grubu komutanı oldu.
*** 19 Mayıs 1919’da İtilaf Devletlerinin Osmanlı Or-
dularını işgale başlaması üzerine 9.uncu Ordu Müfettişi
olarak Samsun’a çıktı.
*** 23 Temmuz, 7 Ağustos Erzurum, 4-11 Eylül 1919
tarihleri arasında Sivas Kongrelerini düzenledi, 27 Ara-
lık 1919’da Ankara’ya geldi.
*** 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’İ işgali ile Türk
Kurtuluş Savaş’ını başlattı.
*** 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz, Başkomutanlık
Meydan Muharebesini zaferle sonuçlandırdı.
*** 9 EYLÜL 1922 İZMİR’İ YUNANLILARDAN
KURTARDI.
‘’ EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR ‘’
diyerek 29 Ekim 1923’te TÜRKİYE CUMHURİYETİ-
NİN KURUCUSU OLAN GAZİ MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’Ü RAHMETLE ANARKEN,
İZMİR’İMİZİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULU-
ŞUNUN 97’NCİ YILINI KUTLUYORUM.
İyi haftalar dileğiyle.
HYPERLINK “mailto:remzidogan1956@hotmail.com”
remzidogan1956@hotmail.com
#EZBERBOZAN
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BM GÜVENLİK
KONSEYİ’NİN 

UNFICYP 
RAPORU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi (BM GK), bu yıl içinde Kıbrıs
adasında görev yapacak olan UN-

FICYP (Kıbrıs'taki BM Barış Gücü) ile il-
gili Kıbrıs raporunu açıkladı. Son 50 yılda
UNFICYP'in görev süresinin uzatılması
ile ilgili olarak tamı tamına yüz tane Kıb-
rıs raporu yayınladı BM GK. Al birini çal
ötekine bu raporların. Hepsi de Rum yan-
lısı ve Rumların çıkarlarına hizmet edi-
yor. Soykırıma uğradığımız 1964
yılındaki ve şiddetli Rum saldırılarına
maruz kaldığımız, köylerimizin, kasabala-
rımızın ve şehirlerimizin Rum kuşatması
altında olduğu, Türklere 37 adet eşyanın
satışının yasaklandığı, Kıbrıslı Türklerin
yiyecek, içecek, ilaç ve iş bulama-
dığı 1965-1968 arasındaki karanlık gün-
lere ait raporlar bile tam bir yüz karası.
Aynen günümüzde Gazze'de olduğu gibi
İsrail'i masum Filistinlileri öldürmekte
haklı bulan BM, ABD ve AET (dönemin
AB'si), söz konusu soykırıma uğradığımız
yıllar içinde Rumları da bizleri öldür-
mekle, soykırım uygulamakla, adanın
yüzde 3'ü gibi küçücük bir yere sıkıştıra-
rak  insanlık dışı koşullarda yaşamaya
mahkûm etmekte haklı bulmuştu.

ORTEGA’NIN RAPORUNU 
HASIRALTI ETTİLER

Kıbrıslı Türklerin taşınmaz mallarının,
evlerinin, ağıllarının, ahırlarının, dükkân-
larının, ambarlarının ve tüm zirai ürünleri
ile küçükbaş-büyükbaş hayvanlarının
nasıl yok edilip yağmalandığını resmi bel-
geler ile rapor haline sokan Ortega'nın ra-
porunu bile BM hasıraltı etmeyi
başarmıştı. KKTC Cumhurbaşkanlığın-
daki belgelere ve Kurucu Cumhurbaşkanı
R. R. Denktaş’ın yayınladığı kitaplarına
göre, 21 Aralık 1963 ile 23 Mart 1964
arasındaki kısacık 90 günde Rumlar
aynen Matyatlılara yaptıkları gibi 98 Türk
köyü yağmalamış, yakmış ve sonra da
yıkmıştı. Rum saldırılarının başladığı
1964 yılı ile 1974 Mutlu Barış Harekâtı
arasında kalan 11 yıllık zaman dilimi
içinde de toplamda 103 köy talan edilip
yıkılırken, Lefkoşa’da 40, Gazimağusa’da
13, Larnaka’da 11, Limasol'da 10, Baf’ta
10 ve Girne’de de 11 cami yıkıldı ve yerle
bir edildi. Rumlar o denli pişkin davrandı-
lar ki, "Türkler bize saldırdı" diye yayga-
rayı basıp, utanmadan da  BM'den
gözlemci de istediler. BM Rumların bu
yaygarasından sonra Jorge Villacrés Or-
tega başkanlığında bir heyeti "Fict Fin-
ding Mission", "Gerçekleri Tespit Heyeti"
veya "Keşif Heyeti" olarak Kıbrıs adasına
gönderdi. Jorge V. Ortega başkanlığın-
daki heyet bütün adayı dolaştı ve Tem-
muz 1964 tarihinde BM adına ve BM
kayıtlarına geçmiş olan gerçekçi bir rapor
hazırladı.  Ortega'nın raporunun büyük
bölümünde, Rumların Türklere karşı baş-
lattıkları saldırının ilk altı ayında acıma-
sızca yakıp yıktıkları Türklere ait 111
köydeki evlerin, işyerlerinin, camilerin,
okulların, türbelerin ve çiftliklerin resim-
leri ve verilen zarar ziyanın dökümü yer
alıyordu. 

Tüm bu yakıp yıkmaya ilaveten toplamda
36 bin Kıbrıslı Türk 103 yerleşim yerin-
deki evini, barkını, hayvanlarını, zirai
ürünlerini, hatıralarını ve ecdadının me-
zarlarını arkada bırakarak, daha güvenli
bulduğu Türk bölgelerine göç etmek zo-
runda bırakılmıştı. Türkler bir daha kendi-
lerine ait bu yerlere geri dönemediler,
Rum yönetimi izin vermediği için. Rum-
lar gerçekte Ortega'dan gerçekleri saptır-
masını ve tamamen Rumların görüşlerini
savunan Rum yanlısı bir rapor hazırlama-
sını bekliyorlardı. Ama olmadı...  Ortega
Rumların tüm baskılarına rağmen ne gör-
düyse onu yazdı raporuna ve BM Genel
Sekreteri ile Güvenlik Konseyi üyelerine
resmi yollardan iletti.  
KOSKOCAMAN BİR HİÇ
Ne BM, ne ABD ve ne de AB, bırakın
Rumlara karşı yaptırım uygulamayı,
Rumları kınamadılar bile. Utanmasalar
Rumların sırtını sıvazlayıp, "Devam et
Türkleri katletmeye" diyeceklerdi, aynen
bugün Gazze'de olduğu gibi. Masum in-
sanları öldüren İsrail'i kınayacaklarına,
1942-43 yapımı çaktım almaz Katyuşa ro-
ketlerini Yahudi yerleşim yerlerine gön-
deren Filistinlileri kınıyor. İşte dünyanın
adaleti böyle. BM GK'yi elinde tutan 5
daimi üye ne isterse oluyor, kimi isterse o
haklı koltuğuna oturtuluyor. BM Barış
Gücü UNFICYP'in görev süresinin uzatıl-
ması konusundaki görüşmelerde BM Kıb-
rıs Türk tarafını muhatap almadığı için,
bir dönem UNFICYP'in Kıbrıs Türk tara-
fında dolaşımını yasaklayan KTFD'nin
(Kıbrıs Türk Federe Devleti) ve
KKTC'nin 1980'li yıllarda korkmadan
yaptığı gibi, mevcut KKTC hükümeti de
UNFICYP'in KKTC sınırları içinde dola-
şımını yasaklamalı, KKTC söz konusu
görüşmelerde muhatap alınana kadar.
UNFICYP'ın adadaki varlığı siyaseten sa-
dece Rumlara hizmet etmekte, bize ise on
paralık faydası yok zaten...

Nazlı Gaye ALPASLAN

ŞİRKET BORCUNDAN
DOLAYI ORTAĞIN
MAL VARLIĞINA
HACİZ KONMASI

Şirket tüzel kişiliğinin ödenmeyen vergi borç-
larından şirket ortak ve müdürlerinin sorum-
luluğu derece derece, 6183 sayılı yasada

düzenlenmiştir. Şirket tüzel kişiliğinin ödenmeyen
vergi borçlarından, öncelikle şirket tüzel kişiliği
sorumludur. Başka bir deyimle, borç şirketin
borcu olup, ortakların sorumluluğu daha sonraki
safhalarda ancak şirketin toplam borcu içindeki
ortağın şirketteki ortaklık payına göre ayrıca tartı-
şılabilir. Birinci planda, şirket borcundan, şirket
tüzel kişiliğinin mükellefiyeti söz konusudur. Şir-
ketin mal varlığı, iş bu konu borcunu ödenebilecek
düzeyde olmaması halinde ise, şirket müdürü bu
defa ikinci planda sorumlu olacaktır. Şirket mal
varlığından tahsil olanağı kalmayan ve şirket mü-
dürlerinden de tahsil olanağı kalmayan borçlardan,
şirket ortakları şirket içindeki payları nispetinde
sorumludurlar.

BANKA HESAPLARINA BLOKE

Uygulamada; şirket borcu nedeniyle, mal varlığı
araştırılmasına gidilmeden doğrudan şirket ortağı
veya müdürünün banka hesaplarına blokaj konul-
ması hukuken tartışmalı bir konudur. Uygula-
mada, vergi dairesi şirket müdürlerinin, şirket
ortaklarının hesaplarına genel bir “borç listesi ile”
haciz koymaktadırlar. Bu genel borç döküm liste-
sinde, o vergi dairesinin faaliyet alanındaki tüm
borçlu mükellefler, o ilin içindeki tüm bankaların,
merkezlerine yollanmaktadır. Banka bölge müdür-
lükleri de, kendileri ve bağlı olan tüm şubelere (il-
ilçe) bu borçlular listesini yollayıp, tebliğ
etmektedir. Sonuçta, o anda bankada, borçlu bi-
reysel kişinin veya tüzel kişiliğin borcu var ise, bu
meblağ bloke edilerek, bekletilmektedir. Özetle,
borçlu şirket bu parayı çekememekte veya şirket
ortağının şahsi hesabına bu blokaj konulmuş ise
bu para şirket ortağına banka tarafından ödenme-
mektedir. Bu paranın ödenebilmesi için banka,
vergi dairesinden ilişiksiz yazısı getirilmesini şir-
ket ortağından istemektedir. Bu uygulama huku-
ken tartışmaya açık bir konu olup, esasen hukuken
geçerli bir mevduat haczi veya bloke etme işlemi
değildir. Benzeri bir uygulamayı yurt dışı yasağı
uygulamasında da yaşanabilinmektedir.
Yüksek Mahkeme Danıştay, vermiş olduğu pek
çok kararında, Limited Şirketteki paylarını bütün
hak, alacak ve borçları ile birlikte devreden ortağa
şirket borcu nedeniyle ödeme emri tebliğ edileme-
yeceğine karar vermiştir. Yine, İzmir, 4.Mahke-
mesinin vermiş olduğu bir kararda da, ortaya
konulan yurt dışı yasağını iptal etmiştir. Bu du-
rumda, pay devri yaparak, bu pay devrini de, Tica-
ret Siciline bilgi amaçlı olarak bildirmiş ortak için
şirket borcu nedeniyle hiçbir ödeme emri düzenle-
nemez. Yargı kararları da, bu yönde müstakar hale
gelmiş bulunmaktadır.

SONUÇ

a) Şirket borcu nedeniyle, şirket ortakları, şirket
müdürleri nezdinde, doğrudan haciz koyma, mev-
duat, banka hesaplarına bloke koyma, şirket orta-
ğının özel otosuna haciz koyma vs. uygulamalar
hukuka uyarlı değildir. Öncelikle, şirket borcunun
ortaklar veya müdürler açısından ferdileştirilmesi
gerekir. İşte bu ferdileştirme işlemleri yapılmadan,
doğrudan ortaklara haciz, banka hesaplarına bloke
konulamaz. Şirket borcundan dolayı, ortaklara
veya müdürlere ödeme emri tanzim ve tebliğ edil-
meden yapılan bütün işlemler hatalıdır.
b) Keza, 6183 Sayılı yasanın 35. md. göre de, şir-
ket borçlarından dolayı sorumluluklar, ortakların
koydukları sermaye payı ve taahhüt ettikleri ser-
maye miktarı da önem taşımaktadır. Ancak, daha
önce şirket müdürünün durumunda önem taşır.
Şirket borcunun, bireyselleştirilerek, öncelikle şir-
ket müdürüne ödeme emri yollanmadan, şirket
müdürünün banka hesaplarına blokaj konulamaz.
c) Bir başka önemli husus ise, konulan hacizlerin
tekrar çözülmesi sırasında ise, ilgili vergi dairesine
borç ödenmesine rağmen hacizler çözülmemekte,
o mükellefin başka başkaca vergi dairelerinde
borcu olup/olmadığı, ortağı olduğu şirketlerin
vergi borcu var mı? gibi araştırmalar yapılması so-
nucuna göre, hacizlerin çözülüp/çözülmeyeceğine
karar verilebilmektedir.

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dış Yatırımlardan Sorumlu
Devlet Bakanı Elvin Hasan,
İzmir’de düzenlenen 88.

Uluslararası Fuarına katıldı ve Tür-
kiye Cumhuriyeti’nde çalışma zi-
yaretleri gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi; Dış yatırımlar-
dan sorumlu devlet bakan Elvin
Hasan,  İzmir’de düzenlenen 88.
Uluslararası Fuarına katıldı ayrıca
Türkiye Cumhuriyeti’de çalışma
ziyaretleri gerçekleştirdi. İzmir
Fuarı, ilk kez 87 yıl önce düzenlen-

meye başlayıp her yıl geleneksel
olarak düzenlenen bir fuardır.
Fuara, dünyanın dört bir yanından
gelen, ticaret bağlantılarını güçlen-
dirme ve kültürel ilişkilerin gelişi-
mine katkıda bulunma şansına
sahip kıdemli heyetler katıldı. Fuar
ayrıca, iş toplantılarının yapıldığı
ve delegasyonlar arasında ikili tica-
ret anlaşmaları imzalanıp güçlü ti-
caret bağlantıları oluşturan “iş
günlerine” de ev sahipliği yapıyor.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; İzmir çalışma günlerine, Tür-
kiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı
himayesinde 190 delegasyon, farklı
ülkelerden 14 bakan ve bölgesel ti-

caret ve sanayi odaları katılıyor.
Bakan Hasan katılım fırsatını de-
ğerlendirerek potansiyel yatırımcı-
ları davet etti; ülkemizi yabancı
yatırımcılara cazip hale getirmek
için hükümetin sürekli olarak üze-
rinde çalıştığı yatırım koşullarını,
bakanlara, işadamlarına ve fuar
katılımcılarına sunarak özellikle
TİRZ bölgelerini (serbest bölgeler)
vurguladı.  Türkiye Cumhuriye-
ti’nde kaldığı sırada Bakan Hasan,
İzmir Ekonomik Odası, Ege Böl-
gesi İhracatçı Birlikleri, İhracatçılar
Odası, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile
önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

K.Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı
Elvin Hasan, İzmir’de düzenlenen 88. uluslararası fuara katıldı
ve Türkiye Cumhuriyeti’nde çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi

Bakan Hasan Türkiye’de
ziyaretlerde bulundu

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar (YTB) Başkanı
Abdullah Eren, Sırbistan’a

bir ziyaret gerçekleştirdi.
www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre;
Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar (YTB)
Başkanı Abdullah Eren,
Avrupa’da yaşayan va-
tandaşlara dönüş yo-
lunda Kapıkule’den
Sırbistan’a dek eşlik etti.
Eren sosyal medya he-
sabı üzerinden yaptığı

açıklamada, “Dönüş yolunda
olan vatandaşlarımıza Kapı-
kule’den Sırbistan’a dek eşlik
ettik. Sıla Yolu’nda vatandaşları-
mızın dinlenme yerlerine uğrar-
ken, Niş’teki destek standımız
gibi faaliyetlerimizi yerinde ince-

leyip yolda tamir hizmeti veren-
lerle de görüştük.” ifadelerini
kullandı.
Eren, Sırbistan ziyareti kapsa-
mında Sırbistan Sınır Polis Mü-
dürlüğünü de ziyaret etti.
Ziyaret ile ilgili paylaşımda bu-

lunan Eren, “İlk kez gerçek-
leştirdiğimiz
vatandaşlarımızın Sırbistan
sınırlarında polisimiz ve
Sırpça bilen YTB persone-
lince karşılanmasından
ötürü Sırbistan Sınır Polis
Müdürlüğü’ne de bir ziyaret
gerçekleştirdik” açıklamala-
rında bulundu.

YTB Başkanı Eren’den Sırbistan ziyareti

KOCAELİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı
(YTB) ile Balkan Türkleri

Kültür ve Dayanışma Derne-
ğince (Bal-Türk) yürütülen proje
kapsamında, Bulgaristan'ın 1984-
1989 yıllarında Türklere uygula-
dığı asimilasyon politikasından
kaçan yaklaşık 350 bin kişinin
yaşadıklarının unutulmaması
amacıyla o döneme ait belge, fo-
toğraf, günlük ve görüntüler
kayıt altına alınıyor. Bal-Türk ta-
rafından Bulgaristan'ın asimilas-
yon politikası nedeniyle 1989
yılında, Avrupa'nın 2. Dünya Sa-
vaşı'ndan sonraki en büyük "zo-
runlu göçü" ile karşı karşıya
kalan Türklerin yaşadıklarının
unutturulmaması amacıyla ha-
zırlanan proje kapsamında, 21-22
Eylül'de Kocaeli'de anma etkin-
likleri düzenlenecek. Bal-Türk
Genel Başkan Yardımcısı ve
proje koordinatörü Doç. Dr.
Ayhan Orhan, AA muhabirine,
zorunlu göçün yıl dönümle-
rinde, ülkenin farklı kentlerinde
her sene anma programları ger-
çekleştirildiğini söyledi.
Orhan, Bulgaristan Türklerinin

"zorunlu göçü"nün 30. yılı nede-
niyle daha kapsamlı bir proje ha-
zırlamak istedikleri için YTB ile
iletişime geçtiklerini dile getirdi.
www.timebalkan.com’un habe-
rine göre; Hazırladıkları "1989
Zorunlu Göç" adlı projeden bah-
seden Orhan, şunlar kaydetti:
"Önce bunu dünyaya nasıl anla-
tırız diye düşündük. Hemen web
sitesi geldi aklımıza. Şu anda İn-
gilizce, Bulgarca ve Türkçe
olmak üzere bugünleri unuttur-
mayacak, bugünlerle ilgili belge-
lerin, bilgilerin depolanabileceği,
arşivlenebileceği bir web sitesi

kurduk. Büyüklerimizden elde
ettiğimiz bütün hatıraları, mek-
tupları, fotoğrafları, yazışmaları,
günlükleri elimize geçtikçe si-
teye yüklemeye başladık. Amacı-
mız bütün dünyaya bunu
duyurmak ve unutturmamak.
Türkiye'nin her yerinde bu
üzüntüyü, kaygıyı, kötülüğü ya-
şamış insanlar bir araya gelip,
hep bir ağızdan 'Biz bunu unut-
turmayacağız.' diye haykırmak
istiyoruz. Oradaki soydaşları-
mızı asla unutturmayacağız, ya-
şananları asla unutturmayacağız.
Bunun için uğraşıyoruz."

Zorunlu göçün belgeleri 
KAYIT ALTINA ALINIYOR

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU
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SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO

ATA ATUN
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ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
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ROMANYA Erkan ERUYSAL
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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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Türk kadın yelkencilere
Lipsi’de coşkulu karşılama

Balçova ile Sakız 
Adası’nın spor kardeşliği

L�PS�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Muğla'nın Bodrum ilçesinden
yelken açan Türk kadın de-
nizciler, Yunanistan’ın Lipsi

Adası'nda coşkuyla karşılandı. Kadın
denizcilerin bir araya gelerek, kadın-
ların denizlerde daha etkin olmaları
ve varlık göstermeleri amacıyla kur-
dukları ’Tutkumm’ ekibi, seyirlerinin
ikinci gününde Oniki Adaların en
küçüğü olan Lipsi Adası'na ulaştı.
Kadın denizcilerin 1 Eylül Dünya
Barış Günü kutlamaları çerçevesinde
gerçekleştirdikleri seyir, Türkiye ve
Yunanistan’da büyük ilgi gördü.
Kadın denizciler, ada sakinleri tara-
fından alkışlarla karşılandı. www.ti-
mebalkan.com’un haberine göre;
Lipsi Adası Belediye Başkanı Fotis
Mangos, denizcileri limanda karşıla-
yarak, tebrik etti. 

H.MERKEZ�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Balçova’da gençlere spor eğitim
vermek için kurulan Balçova Be-
lediye Termal Spor 14 yaş altı ta-

kımı ile Yunanistan’ın Sakız Adası’nın
Ajax Xioy takımları geçen yıl kardeş
takım oldular. Sporun gelişmesine
katkı sağlamak ve gençleri spora yön-
lendirmek amacıyla sürdürülen görüş-
meler sonucunda, iki takımın dostluk
maçı yapması kararlaştırıldı. Hafta so-
nunda Sakız Adası’nda yapılan dost-
luk maçı 2-2’lik sonuçla berabere bitti.
Dostluk maçı için genç sporcular ve ai-
leleri ile birlikte Sakız’a giden Balçova
Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve
Balçova Belediye Termal Spor Kulübü
Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, ev sahibi
Sakız’ın Belediye Başkanı Manolis Bo-
urnous ve Ajax Xioy Konstantinos Ni-
koladis tarafından karşılandı. 

Hırvatistan’daki bölgesel
dostluk projelerini sürdüren

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı

(TİKA), Hırvatistan ve
Bosna-Hersek’ten 8-14 yaş

arası çocuklardan oluşan fut-
bol ve hentbol takımlarını
Slunj şehrinde düzenlediği

Dostluk Spor Buluşmasında
bir araya getirdi.

TİKA Balkanları 
sporla buluşturdu
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Geçtiğimiz yıl Halk Eğitim Merkezi ve
Şehir Kütüphanesinin yenilenmesi
projeleriyle işbirliği kurulmuş olan

Slunj şehrinde, bu yıl da dostluk spor bu-
luşması düzenlendi. Hırvatistan’dan Slunj,
Rakovica, Karlovac, Vojnic şehirlerinden
gelen takımlarla Bosna-Hersek’ten Cazin ve
Bosanski Krupe şehirlerinden gelen takım-
lar gün boyu futbol ve hentbol kategorile-
rinde mücadele etti. Slunj Belediye Başkanı
Jure Katić, “Sporun gençleri dostluk etra-
fında buluşturacağını biliyoruz. TİKA’nın
buna öncülük ederek sponsor olmasından
dolayı mutluyuz. Tüm takımlara teşekkür
ediyor ve başarılar diliyorum” şeklinde ko-
nuştu. Cazin Belediye Başkan Yardımcısı
Jusuf Bajraktarević ise, Una Kantonu ve
Karlovac bölgesi arasında yüzyıllardır
süren dostluk ilişkileri bulunduğunu ve
bugün TİKA’nın katkılarıyla gerçekleşen bu
turnuvanın da aslında bu iyi ilişkilerin bir
yansıması olduğunu söyledi.


