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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com
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¥ kalkandelen’dekİ
B.İ.Ö.O İstikbal okulunda
Türk öğrenci sayısında
artış oldu. Okul Müdür
Yardımcısı Cüneyt
Yahya, “İstikbal- Kalkan-
delen’de 2019-2020
okuma yılı çok heyecanlı
ve olumlu başladı. Öğ-
rencilerin gözlerindeki o
pırıltı bizlere apayrı bir
keyif kattı, yeni umut-
lara yelken açmamızı
sağladı. İstikbal ilkoku-
lunda yeni okuma yılına
hazırlıklar tamamlandı”

dedi. Yahya, “Okul ida-
resi olarak daha iyi şart-
lar meydana getirmeye
var gücümüzle çalıştık.
Türkçe eğitim gören sı-
nıflara bu yıl 23 öğrenci
kaydını yaptırdı. Geçen
yıl ise 18 öğrenci kaydını
yaptırmıştı. Ortalama
olarak, öğrenci sayısında
Bratstvo-Migyeni ilkoku-
lunu da kayıt yaptıran
öğrencileri de hesaba ka-
tarsak, sayı 30’u bulmak-
tadır” ifadelerini
kullandı. 3’te

¥ HırvaTİsTan’da
67’ye yükseltilen emek-
lilik yaşının yeniden
65’e düşürülmesi için
başlatılan imza kam-
panyasının ardından
hükümet geri adım attı.
Hırvatistan’da emeklilik
yaşının 65’ten 67’ye çı-
karılmasının ardından
emeklilik yaşının yeni-
den 65’e düşürülmesi
için ülke genelinde pro-
testolar ve imza kam-
panyası başlatılmıştı.

Hırvatistan yasalarına
göre seçmen sayısının
en az yüzde 10’undan
(yaklaşık 370 bin kişi)
imza toplanması duru-
munda hükümetin refe-
randumu düzenlemek
zorunda kalması amaç-
lanan imza kampanya-
sına 700 bin kişi imza
attı. İmza kampanyası-
nın kısa sürede geniş
kitlelere yayılmasının
ardından hükümetten
geri adım geldi. 3’te

Hırvat EYT’leri
zafEri Kazandı

Sayfa 3’terifat SaiT

Balkanlar’da
Bizim olmamız

lazım

¥ üsküp'Te Başbakan
Zoran Zaev ile
görüşen Tusk, Kuzey Ma-
kedonya'nın özellikle Yu-
nanistan ile arasındaki isim
sorununu çözmesiyle siyasi
olgunluk ve rasyonalizm
bağlamında "şampiyon"

olduğunu vurguladı. Tusk,
Üsküp'te ayrıca Kuzey Ma-
kedonya Cumhurbaşkanı
Stevo Pendravoski ile de
görüştü. AB'nin, Kuzey
Makedonya ve Arnavutluk
ile katılım müzakerelerini
başlatması gerektiğini be-

lirten Tusk, Edi Rama ile
görüşmesinde "Arnavutluk
ile katılım müzakerelerinin
açılması, benim için en
büyük madalya olacaktır.
Çabalarınız sayesinde bu
hedefe yaklaştık." diye ko-
nuştu. Rama ise Batı Bal-

kanlar'ın ve özellikle de
Arnavutluk ve Kuzey Ma-
kedonya'nın katılım süreç-
lerindeki çabası için
teşekkür etti, Tusk'un
AB'nin genişleme sürecinin
savunucusu olduğunu söz-
lerine ekledi.

¥ Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı-
nın (TİKA) "Tecrübe
Paylaşımı Programı" kapsa-
mında Hırvatistan’da bulu-
nan gönüllü öğrenciler,
Hırvatistan Ormancılık Ku-
rumu ile birlikte Hırvat-
Türk Dostluk Hatıra

Ormanı kurulmasının yanı
sıra birçok faaliyete katıldı.
Programa katılan gönüllü-
lerden Yeditepe Üniversi-
tesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü 4.
Sınıf öğrencisi Dilara Nur
Demir; Türkiye ve TİKA’nın
Hırvatistan’da bu kadar çok

ve çeşitli işbirliği yaptığı
kurum ve kuruluş olmasın-
dan dolayı gururlandığını
ifade etti. Zagreb Üniversi-
tesi Türkoloji Bölümü öğ-
rencileri ile bir araya gelen
gönüllülerin programı Zag-
reb şehir turunun ardından
sona erdi. 8’de

¥ İskeçe’de Azınlık Ortaokul
ve Lisesine her geçen yıl artan
rağbet nedeniyle oluşan okul
binası ve derslik yetersizliği
problemi, devletin azınlık po-
litikası ve buna bağlı olarak
yerel yetkililerin kasıtlı ihmali
ve ilgisizliği yüzünden gün-
demi işgal etmeye devam edi-
yor. İskeçe (Türk) Azınlık
Lisesi’ndeki “bina yetersizliği”
ve “vardiyalı eğitim” sorunu-
nun çözümü için başlatılan
eylem ikinci haftasında devam
ediyor. Eylemin yerel yönetim
mekanizmalarıyla değil, ancak
Atina’dan çıkacak bir iradeyle
çözülebileceği anlaşılıyor. 3’te

Konsey Başkanı Batı 
Balkanlar’ı destekliyor

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u ziyaret eden AB Konseyi
Başkanı Donald Tusk:"Tüm Batı Balkanlar'ın AB'ye katılımı ol-
madan güvenli ve istikrarlı bir Avrupa söz konusu olamaz" dedi

Batı Trakya’da
okul zulmü

sürüyor

8’de

İki yaka 25 yıl
sonra yeniden

TİKA’dan Hırvatistan’da 
DOSTLUK OrmAnı
TİKA’dan Hırvatistan’da 
DOSTLUK OrmAnı
TİKA’dan Hırvatistan’da 
DOSTLUK OrmAnı
TİKA’dan Hırvatistan’da 
DOSTLUK OrmAnı
TİKA’dan Hırvatistan’da 
DOSTLUK OrmAnı
TİKA’dan Hırvatistan’da 
DOSTLUK OrmAnı

Kalkandelen’de Türk
öğrenci sayısında artış
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#bizsizitanıyoruz

Biz sizi, her zorluğa meydan okuyuşunuzdan, şartlar ne olursa olsun
dik duruşunuzdan ve birlikte çok güzel oluşunuzdan tanıyoruz.

Biz size inanıyoruz, sizi her zaman destekliyoruz.

Çünkü biz Halkın Bankası’yız.

TANIYORUZ
BiZ SiZi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Bank International
(BBI) tarafından İslam
Kalkınma Bankası

ile Bosna Hersek İslam Birliği
iş birliğinde düzenlenen ve
Anadolu Ajansının (AA) "Glo-
bal İletişim Ortağı" olduğu
fuar, helal sanayi tedarik zinci-
rinin her alanından uluslar-
arası temsilcileri bir araya

getirecek. Saraybosna Kan-
tonu (KS) Başbakanı Edin
Forto, düzenlenen basın top-
lantısında, Saraybosna'da bu
yıl ikinci kez düzenlenecek
fuarın bölgede helal ürünlerin
tanıtılması amacıyla
yapılan tek fuar olduğuna dik-
kati çekti. BBI Genel Müdürü
Amer Bukvic de bu yıl fuarda
çok daha fazla katılımcının yer
alacağını belirterek "Fuar, Sa-
raybosna'yı helal üretim ala-
nında Avrupa'nın merkezi

haline getiriyor." ifadelerini
kullandı.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; Bosna Her-
sek Helal Gıda Sertifikası
Ajansı Başkanı Damir Alihod-
zic, faaliyete başladıkları
2006'dan beri bölge ülkelerde
141 firmanın helal gıda sertifi-
kası aldığını belirterek helal
gıda sektörünün her geçen
gün gelişen bir sektör oldu-
ğuna dikkati çekti. Üç gün sü-
recek fuara ev

sahibi Bosna Hersek'in yanı
sıra Türkiye, Sırbistan, Hırva-
tistan, Karadağ, Slovenya, Ma-
kedonya, Arnavutluk, Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emir-
likleri, Malezya, Endonezya ve
Bahreyn'den de firmalar katı-
lacak. Helal endüstri konusu-
nun ele alınacağı panellerin de
düzenleneceği fuar, bölgedeki
iş fırsatlarını değerlendirme
ve helal ürün pazarı hakkında
bir bilinçlendirme platformu
oluşturmayı amaçlıyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 26-28 Eylül'de dü-
zenlenecek ve farklı ülkelerden 100'ün üzerinden firmanın
helal ürünlerini tanıtacağı fuar için hazırlıklar tamamlandı

Balkan Kürek
Şampiyonası'nda

19 madalya birden

Bulgaristan’dan
şampiyonlukla döndüler

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye, Balkan Kürek
Şampiyonası'nda 5'i
altın toplam 19 ma-

dalya kazandı. Türkiye
Kürek Federasyonundan
yapılan açıklamaya göre
şampiyona, Sırbistan'ın baş-
kenti Belgrad'da gerçekleşti-
rildi. Milliler,
organizasyonda 5 altın, 6
gümüş ve 8 bronz olmak
üzere 19 madalya elde
etti. Türkiye, geçen yıl ol-
duğu gibi erkekler kategori-
sinde kupanın sahibi oldu.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; şampiyo-
nada altın madalya
alan milli ekipler ve katego-
rileri şöyle:

Yıldız erkekler iki çifte: Ser-
kan Erkal, Enver Erman
Genç erkekler iki tek: Samet
Kaban, Emir Saygılı
Yıldız erkekler sekiz tek:
Evren Mustafa Açar, Kaan
Yılmaz Aydın, Ali Ardıl
İlgün, Altar Karabudak,
Kerim Kör, Oğuzhan
Erdem, Hakan Alaybe-
yoğlu, Kağan Alaybeyoğlu,
Özgür Örpek
Yıldız erkekler dört tek: Ali
Ardıl İlgün, Altar Karabu-
dak, Kerim Kör, Oğuzhan
Erdem 
Genç erkekler sekiz tek:
Samet Kaban, Ulaş Kurt,
Yunus Emre Çegen, Cavit
Caner Başaran, Mert Ali
Dağlı, Emir Saygılı, İlyas
Çağatay Ürdem, Oğuz
Okansu, Mehmet Karaba-
loğlu

BALKANLARDA
Osmangazi fırtınası
PERUSHTICA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yetiştirdiği sporcu-
larla önemli başarı-
lara imza atan

Osmangazi Belediyes-
por’un genç raketleri Bul-
garistan’da düzenlenen
13 Yaş Altı Badminton
Şampiyonası’na damga
vurdu. Genç badminton-
cular, Millî Takım’a 4 ma-
dalya kazandırdı.
Bulgaristan’ın Perushtıca
şehrinde düzenlenen 13
Yaş Altı Badminton Şam-
piyonası, heyecan dolu
mücadelelere sahne oldu.
Kuzey Makedonya, Yuna-
nistan, Romanya gibi ül-
kelerden toplam 56

sporcunun kürsü müca-
delesi verdiği şampiyo-
nada Millî Takım adına
ter döken Osmangazi Be-
lediyespor’un başarılı ra-
ketleri, şampiyonaya
damga vurdu. www.time-
balkan.com’a göre; ferdî
olarak müsabakada boy
gösteren Veysel Taşdemir
tek erkekler kategorisinde
birinci, Emre Mutlu ise
üçüncü oldu. Çift erkek-
ler kategorisinde de mü-
cadele eden Osmangazili
badmintoncular, rakiple-
rini tek tek yenerek birin-
cilik başarısı elde etti.
Madalya coşkusu yaşa-
yan genç raketler, ülkeyi
en iyi şekilde temsil etme-
nin mutluluğunu yaşa-
dıklarını söyledi. 

SAMOKOV
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Tekvando Milli
Takımı, Balkan Şampi-
yonası'nda 15'i altın

toplam 31 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federas-
yonundan yapılan açıkla-
maya göre, Bulgaristan'ın
Samokov kentinde düzenle-
nen şampiyonaya 9 ülkeden

753 sporcu katıldı. Organi-
zasyonda gençler kategori-
sinde 24, büyükler
kategorisinde ise 12 milli
sporcu mücadele etti. Tür-
kiye, şampiyonayı 15 altın, 9
gümüş ve 7 bronz madal-
yayla tamamladı. Ay-yıldızlı
sporcular, gençler kategori-
sinde 19 (9 altın, 7 gümüş, 3
bronz), büyükler kategori-
sinde ise 12 (6 altın, 2 gümüş,
4 bronz) madalya elde etti. 

Saraybosna Helal Fuarı 
kapılarını açmaya hazır

Sırbistan'da düzenlenen organizas-
yonda milli sporcular, 5 altın, 6

gümüş ve 8 bronz madalya kazandı
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iSkEÇE
Balkan GÜnlÜĞÜ

İskeçe’de Azınlık Ortaokul
ve Lisesine her geçen yıl
artan rağbet nedeniyle

oluşan okul binası ve derslik
yetersizliği problemi, devle-
tin azınlık politikası ve buna
bağlı olarak yerel yetkililerin
kasıtlı ihmali ve ilgisizliği
yüzünden gündemi işgal et-
meye devam ediyor. Azınlı-
ğın yeni bina talebi yıllardır
göz ardı edildiği için Eğitim
yılının başlamasıyla yer ol-
madığı gerekçesiyle öğrenci-
ler “vardiyalı eğitim” veya
başka okul ikilemiyle sadece
Yunanca eğitim veren okul-
lara gitmek zorunda bırakılı-
yor.

EYALET BAŞKANINA
İLETİLDİ

İskeçe Azınlık Lisesi’ndeki
“vardiyalı eğitim” ve “bina
yetersizliği” sorunu, mağdur
veliler ve azınlık temsilcileri
tarafından İskeçe’deki ilgili
yönetim birimlerine aktarıl-
dıktan sonra Doğu Make-
donya-Trakya Eyalet Başkanı
Hristos Metios’a da aktarıldı.
Azınlık Lisesi’ndeki “vardi-
yalı eğitim” ve “bina yeter-
sizliği” sorununun çözüme
kavuşturulması amacıyla en-
cümen heyeti, okul aile bir-
liği yöneticileri ile veliler ve
İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek ile Mustafçova Bele-
diye Başkanı Rıdvan Delihü-

yesin, İskeçe Belediye Başkan
Yardımcısı Suha Bekiroğlu,
eyalet meclis üyeleri Rıdvan
Kurak ve Serkan Mahmutoğ-
lu’ndan oluşan heyet Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanı Hristos Metios’la
görüştü. Görüşmede, Eyalet
Başkan Yardımcısı Ahmet
İbram da hazır bulundu.
Gümülcine’deki Eyalet Baş-
kanlığı’nda yapılan görüşme
13 Eylül Cuma günü gerçek-
leştirildi. Okul öğrencileri ve
velileri temsilen yapılan ko-
nuşmalarda bina yetersizliği
ve vardiyalı eğitim sorunu
anlatılarak, nihai çözümün
yeni okul binası olduğu vur-
gulandı. Vardiyalı eğitim ola-
yına karşı çıkan ve bunun
uygulanmamasını isteyen

veli temsilcileri soruna acil
çözüm bulunmasını istedi.
Encümen Heyeti ve Okul
Aile Birliği yöneticileri, okul
için yeni ve büyük bir bina
yapılanan kadar, sorunun or-
tadan kaldırılması için pre-
fabrik sınıfların bulunmasını
ve zaman kaybetmeden
okula monte edilerek ders-
lere başlanması gerektiğini
vurguladılar.

METİOS ÇÖZMEYE
ÇALIŞACAK

Eyalet Başkanı Metios ise so-
runu bildiklerini belirterek,
soruna çözüm bulabilmek
amacıyla gayret sarf edecek-
lerini söyledi. İlgili kurum ve
kuruluşlarla irtibat kuraca-

ğını ve prefabrik sınıfların
bulunması için çalışacağı ko-
nusunda söz veren Metios,
bir an önce sorunu çözmeye
çalışacaklarını, bina sorunu-
nun çözüme kavuşturulması
için de Encümen Heyeti ile
Okul Aile Birliği’nin önerile-
rini de dikkate alarak incele-
yeceğini söyledi.

EYLEME DEVAM 

Ancak çözülmeyen sorunun
ikinci haftasında da eyleme
devam edildi. 16 Eylül Pa-
zartesi günü okul encümen
heyetinin sosyal medya hesa-
bından yapılan açıklamada,
“somut bir gelişme olmadı-
ğından boykot eylemine
devam edileceği” belirtildi.

İskeçe’de Azınlık Ortaokul ve Lisesine her geçen yıl artan rağbet nedeniyle oluşan okul
binası ve derslik yetersizliği problemi, devletin azınlık politikası ve buna bağlı olarak

yerel yetkililerin kasıtlı ihmali ve ilgisizliği yüzünden gündemi işgal etmeye devam ediyor Son dönemde ülke-
mizdeki siyasetin
dengelerini ekonomi

çok ciddi etkiliyor. Hükü-
metin 18 yıllık başarısını
yaşanan bu ekonomik
olumsuzluklar gölgeledi.
Buzdolabındaki veya ten-
ceredeki boşluk diğer tüm
başarıları unutturabiliyor.
Piyasadaki kredi ve liki-
dite talebi aslında mevcut
iç pazarın hareketsizliğine
bağlı. Bu olay işsizlik
oranlarını da aynı şekilde
olumsuz etkiliyor. Pazar
durunca iş olmuyor, iş ol-
mayınca işçi çıkartılıyor.
Bu kısır döngü diğer
olumsuzluklarla birlikte
maalesef artan oranda
devam ediyor. 
Sizlere huzur ve zenginli-
ğin ve hatta başarılı siya-
setin yolunun başarılı
ticaretten geçtiğini hatır-
latmak isterim. Bu kural
hem aileler için hem de
devletler için geçerlidir.
Türkiye’de yaşanan bu
ekonomik sıkıntı ulusla-
rası ticarette açılacak yeni
pazarlarla çözülebilir.
Öyle ki; şu anda artan
oranda olumsuz kısır
döngü tam terine bu sefer
artan oranda pozitif katma
değer dönüşler sağlayabi-
lir. Başarılı bir dış ticaret
hamlesi ile Türkiye’deki
siyaseti de olumlu yönde
etkilenir. Bunun için sihir-
bazlık yapmaya gerek
yok. Çözüm uzakta değil.
Sadece hemen dibimiz-
deki 80 Milyonluk Balkan
ülkeleri pazarını keşfet-
memiz veya tekrar hatırla-
mamız lazım. 
Aslında Balkanlardaki
Türk yatırımları dikkat çe-
kiyor. Gelecek için ümit
veriyor. Örneğin, Türk
müteahhitleri, Balkanlarda
350 kadar proje ile yakla-
şık 10 milyar dolar iş hac-
mine yaklaşmış
durumdalar.  Balkan ülke-
leri içinde AB üyesi olan
ülkeler olduğunu hatırlat-
mak isterim
Son 16 yılda, Türkiye ile
Balkan ülkeleri arasındaki
dış ticaret hacminin, 3,5
milyar dolardan, 20 milyar
dolara çıktığını görüyoruz.
Oysa  Balkanlarda 50 Mil-
yar dolarlık bir dış ticaret
hacminden söz ediliyor.
Hedefin üçte birine dahi
ulaşamamış durumdayız.
Bugüne baktığımızda Ro-
manya ile 5-6 Milyar
Dolar, Bulgaristan 4 Mil-
yar dolar,  Yunanistan ile
3,5 Milyar Dolar dış tica-
ret yapıyoruz. Bunlar
maalesef Ufak tefek ra-
kamlar. Bu üç ülke de Av-
rupa Birliği ülkesi. 
Geçen haftaki yazımda
Türkiye’nin soft power’la-
rından   (Yumuşak Güç-
leri) bahsetmiştik. TİKA,
Yunus Emre Enstitüsü,
YTB, Maarif vakfı…
Bunların da Türkiye’nin
Balkanlardaki ticari gü-
cüne ilave güç kazandır-
dıklarını biliyoruz. Bu
avantajı iyi kullanmak
lazım.
Diğer yandan AB de Bal-

kanlara çok iştahlı bakı-
yor. Bakmakla kalmıyor
bizzat iş kovalıyor. Av-
rupa Birliği'nin genişleme
konusunu Brexit nede-
niyle rafa kaldırmış ol-
ması ve bunun yanı sıra
yaşadığı borç ve göçmen
krizlerinin etkileri yüzün-
den Balkanlar, AB ile
Türkiye arasında etki yarı-
şının yaşandığı bir saha
haline geliyor. Bu tabloda
Rusya ile Çin de kendi et-
kilerini güçlendirmeye ça-
lışıyorlar. Geçen sene
Arnavutluk’a giderken
bindiğim THY uçağının
yarısından fazlası Çinli
idi. Çinliler, Arnavut-
luk’ta bir mahalle kurmuş-
lar. 
Türkiye Cumhuriyeti, ya-
tırım teşvik sistemiyle ya-
tırım yapmak isteyen
değerli yatırımcılara pek
çok fırsatlar sunuyor,
bunu bilmek ve özellikle
Balkanlarda kullanmak
lazım. Diğer yandan Bal-
kan ülkeleri üzerinden Re-
Export yaptığınızda
ülkemize uygulanan bazı
ABD kotalarını da aşabili-
yorsunuz. Zira mesela
ABD, Kosova’ya böyle
kotalar uygulamıyor. Türk
yatırımcının Kosova men-
şeli ürünler üretmesi avan-
taj olabilir. Kaldı ki uzun
süredir bekleyen Türkiye
ile Kosova arasında imza-
lanan Serbest Ticaret an-
laşması Kosova
Cumhurbaşkanı Haşim
Taçi’nin geçenlerde imza-
layıp onaylamasıyla dev-
reye girdi. Bunu çok iyi
değerlendirmek gerekiyor.
Zira Kosova aynı anda
Sırbistan ve Bosna- Her-
sek’e gümrük vergilerini
artırarak adeta Türkiye’ye
buyur dedi. Türk yatırım-
cıları hala ne bekliyorlar
bilmiyorum. 
Sadece Kosova değil ki.
Mesela küçük bir Sırp ka-
sabası olan Krupanj'ın be-
lediye başkanı Ivan
Isailovic yakında bölgesi
içi yatırımcı aramaya çı-
kacak ama gideceği yön
Münih veya Paris değil,
İstanbul. Neden çünkü
Türkiye’yi daha akılcı ve
yakın buluyor. Bakınız
son bir yılda Sırbistan'da
20 Türk fabrikası ya faali-
yete geçti ya da inşaatı sü-
rüyor.
Avrupa Birliği ve birçok
uluslarası kuruluş Balkan-
lardaki yapılanmayı, alt
yapı çalışmalarını ve
STK’larını destekliyor.
Balkan ülkelerindeki pek
çok ihaleye Avrupa veya
Amerika’dan destek var.
Bunu bilmek ve takip
etmek önemli. 
Kısaca diyoruz ki; Türki-
ye’nin ekonomik sorununa
çözüm Balkanlarda. Av-
rupa Birliği, ABD, Çin ve
Rusya bunu biliyor hare-
kete geçmişler. Oysa
bizim Balkanlarda onlar-
dan çok daha fazla avanta-
jımız ve hakkımız var.
Onlar değil bizim Balkan-
larda olmamız lazım.

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

İZMİR MEKTUBU

rifatsait@balkangunlugu.com

rifat SaiT

İskeçe’deki Azınlık Okulu
sorunu çözüm bekliyor

kalkandElEn
Balkan GÜnlÜĞÜ

Kalkandelen’deki İstikbal İlköğretim
Okulunda Türk öğrenci sayısında
artış oldu. Yeni öğretim yılı hak-

kında konuşan İstikbal İlköğretim Okulu
Müdür Yardımcısı Cüneyt Yahya, “İstik-
bal- Kalkandelen’de 2019-2020 okuma yılı
çok heyecanlı ve olumlu başladı. Öğrenci-
lerin gözlerindeki o pırıltı bizlere apayrı
bir keyif kattı, yeni umutlara yelken aç-
mamızı sağladı. İstikbal ilkokulunda yeni
okuma yılına hazırlıklar tamamlandı”
dedi. www.timebalkan.com’un haberine
göre; Müdür Yardımcısı Cüneyt Yahya,

“Okul idaresi olarak daha iyi şartlar mey-
dana getirmeye var gücümüzle çalıştık.
Türkçe eğitim gören sınıflara bu yıl 23 öğ-
renci kaydını yaptırdı. Geçen yıl ise 18 öğ-
renci kaydını yaptırmıştı. Ortalama
olarak, öğrenci sayısında Bratstvo-Mig-
yeni ilkokulunu da kayıt yaptıran öğren-
cileri de hesaba katarsak, sayı 30’u
bulmaktadır. Bu son zamanlarda epey
yüksek bir çizelge gösterdiği gibi, Kalkan-
delen adına umut verici bir gelişme ola-
rak görünmektedir” ifadelerini kullandı.
Yahya, “Kendi adıma ve okul idaresi
adına bütün öğrenci ve velilere bu okuma
yılın hayırlı olmasını dileriz” şeklinde 
konuştu.

zaGrEB
Balkan GÜnlÜĞÜ

Hırvatistan’da emekli-
lik yaşının 65’ten
67’ye çıkarılmasının

ardından emeklilik yaşının
yeniden 65’e düşürülmesi
için ülke genelinde protesto-
lar ve imza kampanyası baş-
latılmıştı. Hırvatistan
yasalarına göre seçmen sayı-

sının en az yüzde 10’undan
(yaklaşık 370 bin kişi) imza
toplanması durumunda hü-
kümetin referandumu dü-
zenlemek zorunda kalması
amaçlanan imza kampanya-
sına 700 bin kişi imza attı.
İmza kampanyasının kısa
sürede geniş kitlelere yayıl-
masının ardından hükümet-
ten geri adım geldi.
www.timebalkan.com’a

göre; Hırvatistan Başbakanı
Andrej Plenkovic, konuya
ilişkin açıklamasında halkın
isteğine kulak verilmesi ge-
rektiğini ifade ederek emek-
lilik yaşının yenide 65’e
düşürüleceğini belirtti. Plen-
kovic, “Böylece, vatandaşla-
rımızın bize söylediklerini
dinlediğimizi göstermiş ola-
cağız.Bununla vatandaşları-
mızın bize söylediklerini

dinlediğimizi gösteriyoruz.
Bununla birlikte vatandaşla-
rımızdan bazıları 65 yaşın-
dan sonra da çalışmaya
devam etmek istiyor ve biz
de revize edilmiş bir yasa
önergesi ile bunu mümkün
kılacağız” dedi. Geçtiğimiz
Aralık ayında parlamentoda
emeklilik yaşının 65’ten
67’ye yükseltilmesi kabul
edilmişti.

Makedonya’da Türk öğrenci sevinci

Balkanlar’da 
Bizim 

olmamız lazım

Hırvatistan’da emeklilik yaşı 
protestoları geri adım attırdı
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PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Demokratik Türk Partisi
(KDTP) 6 Ekim 2019 tarihinde yapıla-
cak olan Genel Seçimlerde 127 nu-

mara ile yarışacak. 6 Ekim 2019 tarihinde
yapılacak olan Kosova Meclis Seçimlerinde
siyasi oluşumların oy pusulasındaki sırala-
maları bugün, Merkez Seçim Komisyonu
(MSK) tarafından düzenlenen kura çekimi
ile belirlendi. KDTP Genel Başkanı Mahir
Yağcılar tarafından çekilen kura sonucu Ko-
sova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel
Seçimlerde 127 Numara ile yarışacak.
Partilerin oy pusulasındaki sıralaması ise şu
şekilde olacak:
111 – Partia Liberale Egjiptiane
112 – Partia Demokratike e Kosovës
113 – Partia e Ashkalinjëve për Integrim
114 – Stranka Demokratske Akcije
115 – Partija Kosovskih Srba
116 – Partia Demokratike e Ashkalinjëve të
Kosovës
117 – Pokret Za Gora
118 – Nova Demokratska Stranka
119- AAK-PSD Koalicioni 100% Kosovë
120 – Sloboda
121 – Samostalna Liberalna Stranka
122 – Nisma Socialdemokrate – Aleanca Ko-
sova e Re – Partia e Drejtësisë
123 – Jedinstvena Goranska
124 – Koalicija Vakat
125 – Fjala
126 – Lëvizja Vetëvendosje
127 – Kosova Demokratik Türk Partisi
128 – Partia Rome e Bashkuar e Kosovës
129 – Partia Euroatlantike e Kosovës
130 – Kosovaki Nevi Romani Partia
131 – Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës
132 – Esmir Kaso
133 – Gradanska Inicijativa Gore
134 – Lidhja Demokratike e Kosovës
135 – Srpska Lista

KDTP 127 numara
ile yarışacak

PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Boşnak asıllı olan Demiri, okulda
Türkiye Maarif Vakfı Kosova Di-
rektörü Mesut Özbaysar ve Ko-

sova Uluslararası Maarif Okulları
Prizren Okul Müdürü Ali Sedat Aslan
tarafından karşılandı. Yetkililerden
Türkiye Maarif Vakfı'nın çalışmaları
ve okulları hakkında bilgi alan Demiri,
sınıfları ziyaret ederek Maarif Okulları
tarafından Kosova'da verilen kaliteli
eğitimden duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Demiri, "Maarif Okullarının

öğrenci alırken giriş sınavı uygula-
ması, kalite odaklı çalıştıklarının bir
göstergesidir. Bu özveriyle bu okulla-
rın her yıl daha da fazla gelişeceğine
inanıyorum. Umarım gelecekte de ba-
şarılarınız artarak devam eder." dedi.
Türkiye Maarif Vakfı Kosova Direk-
törü Özbaysar ise Kosova'nın en başa-
rılı öğrencilerini yetiştirmeye gayret
ettiklerini vurguladı. Özbaysar, "Bakan
Demiri'nin siyasi ve bürokratik ziya-
retlerinde okulumuzu tanıtması ve öv-
mesi bizleri çok mutlu ediyor ve
Boşnak halkıyla olan gönül bağımızın

artmasına büyük katkı sunuyor." de-
ğerlendirmesinde bulundu.  www.ti-
mebalkan.com’a göre; eğitim
faaliyetlerine 2017 yılında

başlayan Kosova Maarif Okulla-
rı’nın, Priştine ve Prizren şubelerinde
olmak üzere ülke genelinde toplam
530 öğrencisi bulunuyor.

PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Demokratik Türk Par-
tisi (KDTP) Genel Başkanı
Mahir Yağcılar, partilerin oy

pusulasındaki yerlerinin belirlen-
mesi ardından seçim bildirisi yayım-
ladı. Tekrardan Milletvekili adayı
olmasıyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Yağcılar, birlik ve beraberlik çağ-
rısı yaptı. KDTP Genel Başkanı
Mahir Yağcılar imzalı seçim bildiri-
sinde şu ifadelere yer verildi:
“Bilindiği gibi Kosova erken Meclis
Seçimleri arifesinde bulunmaktadır
ve hepimiz bu siyasi heyecanı içeri-
sinde bulunmaktayız. 6 Ekim 2019
tarihinde yapılacak olan seçimlere
Kosova Türk Toplumunu temsilen
tek parti olarak seçim listelerinde
Kosova Demokratik Türk Partisi-
KDTP adıyla ve 127 numarasıyla yer
alacağızdır. Tek parti olarak oy liste-
lerinde yer almak oldukça önemli ve

olumlu bir gelişmedir, bir başarıdır,
birliğin göstergesidir ve geçmişin za-
feridir. Ancak seçim sistemi tercihli
olduğundan dolayı, parti içerisin-
deki adaylar arasında her zaman ol-
duğu gibi bu sefer de iç rekabet ve
yarış olacaktır. Bu iç yarışı partinin
geleceği, toplumsal dayanışma ve
birlik açısından partimizin lehine çe-
virmemiz gerekir, diğer bir deyişle
partiye artı değer sağlamalıyız.
Ancak bu iç yarışın hiçbir şekilde
partinin bütünlüğüne ve ilkelerine
zarar vermesine müsaade edilmeme-
lidir. Milletvekili ve Parti Seçimleri
sürecini bir fırsat olarak kullanarak,
parti içi seçim sürecinde yaşanan
olumsuz gidişatlar ve ayrışmaları
durdurarak, yeni bir anlayış ve mü-
cadele ruhunu oluşturmalıyız. Bu
bağlamda, tüm bu beklentilerimize
en iyi cevabı verebilecek ve yardım
edebilecek tek unsur ancak halk oy-
laması ve seçimlerdir. Diğer taraftan
söz konusu gelişmeleri dikkate ala-

rak ve son dönemlerde partinin gidi-
şatından hoşnut olmadığımdan do-
layı şahsımın da bu dönem içinde
milletvekili adayı olma fikri ortaya
çıkmış ve yapılan istişareler netice-
sinde, siyasi ve toplumsal birliği dü-
şünerek Kosova Demokratik Türk
Partisinin Genel Başkanı sıfatıyla tek-
rar milletvekili adayı olarak katıl-
mama neden olmuştur. Bu yoldaki
yirmi (20) yıllık siyasi tecrübem ve
başarılı çalışmalar sayesinde partimi-
zin seçimlerden daha güçlü çıkma-
sına yönelik katkımın önemli
olacağına inanıyorum. Bu seçimlerde
adaylar arasında rekabete ve yenilik-
çiliğe evet, siyasi düşmanlığa hayır
denilmesini, seçimlerin birlik ve
düğün havasında geçmesini bekler,
Kosova ve toplumumuza hayırlı ol-
masını dilerim. Elbette hakeden,
hakça davranan ve samimi hareket
edenin toplum tarafınca takdir edil-
mesinin tam zamanı da seçim günü
6 Ekimdir.”

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim
Demiri, Kosova Uluslararası Maarif Okul-

ları Prizren Şubesini ziyaret etti

Kosovalı Bakan Demiri'den
Maarif Okullarına ziyaret

Yağcılar’dan erken 
genel seçim bildirisi

Kosova'dan paketlenen FETÖ'cüler hakim karşısında
İSTANBUL/BALKAN GÜNLÜĞÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Büro-
sunca FETÖ'nün yurt dışı yapı-

lanmasına yönelik soruşturma
kapsamında Milli İstihbarat Teşkila-
tı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla
yürüttüğü çalışmalar sonucu yakala-
narak Türkiye'ye getirilen 2 tutuklu
sanığın yargılanmasına başlandı. İs-
tanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesin-
deki ilk duruşmaya  tutuklu
bulundukları cezaevinden getirilen
Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina
ile avukatları katıldı. Haklarında İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca
hazırlanan ''Silahlı terör örgütü
yöneticiliği yapmak'' ve ''Uluslar-
arası casusluk'' suçlarından hazırla-
nan iddianameden haberdar
olduklarını belirten sanıklar Mustafa
Erdem ve Yusuf Karabina savunma-
larını yaptı. Sanık Mustafa Erdem
FETÖ'nün okullarında çalışması id-
dialarına yönelik ''Ben bu okullarda

sadece ailemi geçindirmek için görev
yaptım, bunun dışında görevim ol-
madı, suçlamaları kabul etmiyorum.’’
ifadelerini kullandı. Mustafa Er-
dem'in savunması-
nın ardından sanık
avukatı Özgür Deniz
Özsatıcı’nın iddiana-
menin iadesini iste-
mesinin ardından,
Mahkeme Başkanı
Mahmut Başbuğ ile
avukat arasında tar-
tışma yaşandı. Avu-
kat Özsatıcı’nın,
"Müvekkilimin göz-
lerinin bağlanarak
getirilmesi suç." ifa-
delerini kullanması
üzerine Mahkeme
Başkanı Başbuğ, "O
zaman Abdullah
Öcalan'ı da bıraksın-
lar." dedi. Ara kara-
rını açıklayan
mahkeme heyeti,

sanık Mustafa Erdem'in ''Uluslar-
arası Casusluk'' suçundan tahliye-
sine, diğer suçlardan tutukluluk
halinin devamına karar verdi. Sanık

Yusuf Karabina’nın da tutuklulu-
ğuna devam kararı veren mahkeme
heyeti, eksikliklerin giderilmesi
amacıyla duruşmayı erteledi.

Ahmet GÖKSAN

BUNALIMIN 
GÜVENİ

“İçinde bulunduğumuz durumu akset-
tiren bir yazı yazmış ve toprak konu-
sunda olduğu kadar Rum’larla iç içe
yaşama konusunda da dikkatli olma-
mız gerektiğini savunmuştum. Rum
basını beklenen tepkiyi gösterdi ve
beni yeniden ‘şoven’ ilan etti. Biz
buna alışığız ve Rum’dan alkış topla-
mak için gerçekleri inkar edecek deği-
liz. Rum’un alkışına ve insafına
muhtaç olmayacak bir düzen istiyo-
ruz”. 1980

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Dünyamızın iklim değişiklikleri
nedeniyle olağanüstü dönem-
den geçtiğimizi kaydetmek

olasıdır.  Nerede ise her ülkede yaşa-
nan sıcaklık artışları Avrupa ülkelerini
de etkisi altına aldığı için Kuzey Kut-
bundaki buzulların erimesine neden
oluyor. Avrupa’daki sıcakların belinin
kırılmasına sayılı günlerin kaldığı
noktada bizlerde ülkemizdeki orman
yangınları ile boğuşuyoruz. İklimler
konusunda dengelerin değişmesi nede-
niyle bilim insanları önlem alınması
için çabalarına devam ederlerken, ça-
baları siyasilerin duvarına çarparak
engelleniyor. Bu nedenle olumsuz
hava koşullarını uzun süre daha yaşa-
yacağız gibi görünüyor. 
Siyasi havanın da yaşananlardan etki-
leniyor olması yeni müzakere süreçle-
rinin geleceğini de belirsizliğe itiyor.
Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen
toplum liderleri üç saatlik görüşmele-
rinden sonra can alıcı konularda dahi
anlaşamadıklarını açıkladılar. Bu dav-
ranışları ile gerçeklerin bilinmesinin
önünü de tıkamış olduklarını belirt-
mek istiyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti
1960 yılında kurulurken hiçbir tartış-
maya fırsat verilmeden “Ben yaptım
oldu” yaklaşımının sergilendiğini
anımsatmak istiyoruz.
Aynı filmi yeniden başa saracak olur
isek sergilenecek tutumun hiç de iç
açıcı olmayacağının da bilinmesi gere-
kiyor. Ada’da yaşamakta olan halkla-
rın birbirini tanımadıkları ise bir başka
gerçektir. Bu durumdaki halklara
“gelin birlikte oturun” demek kadar
abes bir husus olamaz. Müzakereleri
sürdürmekte kararlılık gösterenlerin
bilinen bu gerçeği dikkate almaları ge-
rekiyor. 
Bir süre önce Cumhurbaşkanı
Akıncı’nın bölgedeki hidrokarbon
kaynaklarının yönetimi konusunda
ortak komite kurularak değerlendiril-
mesi önerisi Rum Ulusal Konseyi’nin
duvarına çarparak dağılmıştır. Son ya-
pılan görüşmede de konu yine gün-
deme taşınmıştır. En azından
açıklamalar bu yöndedir. Öneri bu kez
de Anastasiyadis’in duvarına çarparak
benzer sonucu yaşamıştır. 
İki lider izlenecek yöntem konusunda
uzlaşamadıkları noktada garantör ül-
kelerin de katılımı ile 5’li konferans
düzenlenmesinin uzak olasılık olduğu
kendiliğinden ortalıklara çıkıyor.
Yarım asrı aşan süredir uzlaşmanın
sağlanamamasın temelinde yatan ol-
gunun karşı tarafın uzlaşmamaya yö-
nelik düşünce yapısı yatmaktadır.
Aksini düşünenler var ise bir adım öne
çıkabilir. Karşı tarafın bu yaklaşımla-
rını değerlendirirken ellerindeki odun-
ları satmadan parasını peşin olarak
Türk’lerden almak düşüncesi yatmak-
tadır. Bu nedenle garantiler konusunu
bile AB ile ilişkilerine bağlıyorlar. AB
ülkelerinde böyle bir sistemin olma-
ması son derece doğaldır. Çünkü birlik
ülkeleri içinde başkalarının toprağına
el koyma düşüncesinin yanı sıra Me-
gali İdea diye bir hedefleri yoktur.
Çağ dışı olması gereken bu düşünce
yapısının 21. yüzyılda da savunuluyor
olmasıdır. Böyle düşünce yapısı içinde
olanlarla hangi uzlaşının yanı sıra
güven yaratıcı önlemler dizisini konu-
şacağız?   
Karşı tarafın Enerji Bakanı Bay Yor-
gos Lakkotripis ‘East Med’ projesi ile
ilgili olarak son kararı vermekten uzak
olduklarını söylüyor. Daha önce 4’lü
çete diye tanımlanan (Rum Yönetimi
– Yunanistan – İsrail – İtalya) ülkeler
hidrokarbon konusunda uzaklaştıkla-
rını açıklamışlardı. Anlaşmazlıklarının
temelinde yatan olgunun paylaşımdan
kaynaklanıyor olması son derece do-
ğaldır. Görünen o ki 4 cambazla ancak
bu kadarı yapılabilirmiş. 
Garantiler konusunu sürekli olarak ka-
şıyarak güven bunalımı yaratanlara
güvenimizin olmadığının bilinmesi
gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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KİRKOVO/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’ın güneydoğu-
sunda, Yunanistan sınırına
yakın, Kirkovo kentinde 4.

Geleneksel Biber Festivali düzen-
lendi. Türklerin yoğun olarak ya-
şadığı Kirkovo’da düzenlenen 4.
Geleneksel Biber Festivali, Bulga-
ristan, Türkiye ve Yunanistan’dan
gelen konukları buluşturdu.
www.timebalkan.com’un habe-
rine göre; Kirkovo Belediye Baş-
kanı Şinasi Süleyman, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
“Biberle hazırlanan yemekler hem
vatandaşımızın sofrasını zengin-
leştirir, hem de bütçesine katkı
sağlar.” dedi. 

TÜTÜNÜN YERİNİ
BİBER ALDI

Süleyman, uzun zamandır bölge-
nin ana geçim kaynağı olan tütü-
nün yerini artık biberin almaya
başladığını söyleyerek festival ve-
silesiyle yerel biber üreticilerini
firmalarla buluşturmayı hedefle-
diklerini belirtti. Süleyman, “Eski-
den bu bölgede sadece tütün
üretilirdi. Şimdi biber tütünün ye-
rini almaya başladı. Kirkovo’nun
yıllık hasadı 5 bin ton. Festivali-
miz sadece Batı Trakya değil, Tür-
kiye’den de ilgi görüyor.” diye
konuştu. 

LÜTENİTZA
TANITILDI

Festivale 4 yıldır katıldığını anla-
tan Ayşe Küçükali, “Biberle yapıl-
mış her türlü yemeği tanıtıyoruz.
Kışlık erzağın arasında biber
önemli yer alıyor. Tarhanadan acı
biberli mezelere, turşulara kadar
her şeyi yapıyoruz.” dedi. Festi-
valde kapsamında bölge halkının
biberle yaptığı çeşitli yemekler ta-
nıtıldı. Dev bir sahanda hazırla-
nan menemen ikramı ile başlayan
festivalin ziyafet bölümünde de
burada sunulan tüm yemekler ko-
nuklara dağıtıldı. Festivalde Bul-
garistan’a özgü, biberle yapılan
“lütenitza” salçası hazırlama ve
acı biber yeme yarışmaları düzen-
lendi. 

36 BİBER YEDİ

Acı biber yarışmasında Türki-
ye’den gelen Remzi Özen 3 daki-
kada 36 acı biber yiyerek birinci
oldu. Festivale Bulgaristan, Tür-
kiye ve Yunanistan’dan katılan
halk oyunları ve müzik grupları
da dans gösterileri sundu, konser-
ler verdi. Edirne Belediye Ban-
dosu, Balkanlar’dan, Türkiye
ve Bulgaristan’dan derledikleri
şarkılarla festivale katılanlara
zevkli dakikalar yaşattı.

Kirkovo Belediyesinin düzenlediği “Biber Festivali” Trakya Türklerini buluşturdu. Festi-
valde Bulgaristan’a özgü, biberle yapılan “lütenitza” salçası hazırlama ve acı biber yeme

yarışmaları düzenlendi. Acı biber yarışmasında Türkiye’den gelen Remzi Özen 3 daki-
kada 36 acı biber yiyerek birinci oldu. Festivale Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan’dan

katılan halk oyunları ve müzik grupları da dans gösterileri sundu, konserler verdi.

Bir başka olur Kirkovo’da
“BiBer Festivali”

Remzi DOĞAN

İZMİR TÜRKİYE’NİN
MARŞANDİZ’İ  

İKEN, ŞİMENDİFER’E 
DÖNÜŞTÜ

Marşandiz’i yakın kuşağımız pek bilmez, Türki-
ye’de ticari ağır yük taşıyan Tren veya Tren
Katarının adıdır. Ankara Gazi Kazan’da Mar-

şandiz adı altında Tren istasyonun da ismidir.
Şimendifer ise Marşandiz’in geçtiği Ray’lara verilen
isimdir.
Çalışma odamda, Televizyon kanallarını ZAP’lıyorum
her kanalın öncelik haberi İstanbul’daki Havacılık fuarı
TEKNOFEST..
Türkiye’nin geldiği nokta da gurur duymamak elde değil.
Marşandiz ile Şimendifer’in Teknofestle ne alakası var di-
yebilirsiniz. 
Gözüm TV kanallarında Beynim İzmir İEF’te.
İEF İzmir Enternasyonal Fuar’ı Türkiye’de bir ilk olarak
Fuarların Marşandiz’i, Ağır Yük Treni idi.  Şimdiler de
Panayır’a dönüştü adeta. Sivas, Erzurum Kongrelerinden
sonra en önemli İktisat Kongresinin Marşantiz’i, ( Yük
Treni ) Atatürk’ün İzmir’e bıraktığı en büyük yadigarıdırı-
dır, adı  İEF’tir.  İEF’in tarihçesine kısaca göz atmadan
önce, 2019 yılında açılan Fuar’ları üst üste koyunca, sek-
tör adeta altın çağını yaşıyor Türkiye’de. Ard/Arda hiz-
mete açılan Fuar’ların referansı, Lokomotifi, Marşandiz’i
İzmir İEF’dir. 6-12 Eylül’de 88’inci defa kapılarını halka
açan  İEF Fuarı’nın kuruluşundan, günümüze kronolojik
tarihi ile diğer Fuarları karşılaştırdığımız da yüreğimiz
adeta ‘’CIZZ’’ ediyor dersem abartılı olmaz. 30 Mayıs- 3
Nisan 2019 tarihinde TSK Güçlendirme Vakfı’nın öncü-
lüğünde,  İstanbul TÜYAP’ta 14’üncüsü açılan İDEF (
Uluslar arası Savunma Sanayi ) Fuar’ına Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, diğer ül-
kelerin 6 Genel Kurmay Başkanı İLE 26 Bakan, 17
Bakan Yardımcısı katılmış, 71 Ülkeden 503, Türkiye’den
317 Firma açılışa ştirak etmiştir., TÜYAP Fuarcılık A.Ş.
1981 yıllarında kurulmasına rağmen, Fuar’cılıkta Türki-
ye’nin ve İstanbul’un adeta Omurgası haline gelmiş, Yurt
içinde Ankara, Bursa, Konya, Adana, Diyarbakır, Sam-
sun, Erzurum, Gaziantep, Kayseri ve Trabzon, Eskişe-
hir’de Fuar alanları kurduğu gibi, Halep, Moskova, Sofya,
Tahran, Tiflis ve Üsküp Ofisleri ve 26 Ülkedeki temsilci-
likleri ile Dünya’da Fuarcılık sektörünün TÜRKİYE tem-
silciliğini gururla temsil etmiştir.  Şimdi sırada
TEKNOFEST İstanbul’da Havacılık alanında bir ilki
gerçekleştiriyor. Makalemi kaleme aldığım saatlerde ilk
günün heyecanını yaşadım. Bir Milyonun üzerinde katı-
lımcı ile bir rekora imza atan Teknofest, Yerli ve Milli Sa-
vunma araçlarının sergilenmesinde Yabancı Ülkelerin
dikkatlerini de üzerine çekmeyi başardı. . Bakalım üst se-
viyeden kimler katılacak. İnanıyorum kısa sürede TEK-
NOFEST çıtayı çok yüksek yerlere taşıyacaktır.
İZMİR’E VE İEF’ GERİ DÖNELİM..
İEF ( İzmir Enternasyonal Fuarı ) yeni adı ile Fuar İzmir
6/10 Eylül 2019 Tarihinde Eski Fuar’ın  ( Kültürpark’ın)
kuruluşu baz alınarak 88’inci defa kapılarını açtı. Açılış
tarihinin diğer bir anlamı, İzmir’in düşman işgalinden kur-
tuluşu 9 Eylül’e  denk düşmesidir.
Eski Fuar alanı ( Kültürpark ) 450.000 metrekarelik bir
alanda idi. Şimdiki ’’ Fuar İzmir’’ dönemin Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından, 337.000
metrekare üzerine Şubat 2013 tarihinde 259 Milyon TL.l
harcanarak hizmete açıldı. Fuar İzmir’in resmi Künye-
sinde ‘’ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FUAR VE KON-
GRE MERKEZİ ‘’ yazar.
Şimdi Büyük Üstad Neşer Ertaş’ın dediği gibi, Zurna’nın
‘’ZIRT’’ dediği yere gelelim.
Resmi Künye’sinde yazdığı Türkiye’nin en büyüğü, Yüz
ölçüm olarak mı? Maliyetinden mi ? Sektör’el olarak mı ?
bir göz atalım.!!!
Göz atmadan önce bir hakkı teslim etmeden geçemeyece-
ğim. Yıllarını İzmir’e adamış, bembeyaz Pamuk saçlarını
İzmir için ağartmış, Duayen Gazete ve Televizyoncu
Salih Erkek ; ‘’Eski Fuarı mı ? Yeni Fuar’mı ‘’ istiyor-
sunuz diye Gazetesinde bir Kamuoyu araştırması başlat-
mış. Gazetesinde şahsıma dabir köşe ayırdı, her hafta
Makale yazıyorum. Bana telefon edip, Kirvem bu haftaki
köşende İEF ile ilgili Kampanyam ile görüşlerini yazarsan
sevinirim dedi. Ne yazık ki yazım baskıya yetişmediği
için, sosyal medyası üzerinden cevap verebildim. Esasen
Fuarlarla ilgili, hatta İzmir Fuarını da içerisine alan bir
Makaleyi kaleme almayı TEKNOFEST’i görerek, Türki-
ye’nin  Milli Yol haritasını belirlemede Fuarcılığın öne-
mini vurgulamak için yazımı geciktirmiştim.
ESKİ İZMİR FUAR’I İEF’İN NOSTALJİK TA-
RİHİ VE ÖNEMİNİ ANLAMAK İÇİN .
İEF’in kuruluşu İzmir Düşman işgalinden çıkmış, her ka-
resi yanmış, etraf köz kokusu olduğu günlere denk gelir.
Mustafa Kemal Atatürk İzmir’li Tüccar Şerif Remzi
Reyent’in  Konak’taki 4-5 bin kişilik salonunda ‘’
YERLİ MALLAR SERGİSİ ’’ ne katılır, tarih 17 Şubat
/ 4 Mart 1923.   ‘’ İzmir İktisat Kongresi ‘’ toplanır.
Amaç Yurt içinde üretilen malların tanıtılması, Üreticileri-
nin bir araya gelerek ürünlerini sergileyeceği bir FUAR’ı
hayata geçirmek. Mustafa Kemal yetkililere Fuar’ın yapıl-
ması için talimatını o tarihte verir. 
*** Vali Kazım Dirik tarafından ‘’  9 Eylül Milli Pana-
yır’ı’’ olarak ilk sergiye 72 Yabancı, 195  195 yerli kuru-
luş katılır.
*** 1928 yılında açılan sergiye 155 Yabancı 515 yerli
kurum iştirak eder ( Belediye Başkanı Behçet Uz, Vali
Kazım Dirik ve Mareşal Fevzi çakmak  açılışta yer alır.
*** Şimdiki İEF’in ‘’Kültürpark’’ 1 Ocak 1936’da temeli
atıldı. Törene Mısır, Yunanistan,ve SSCB olmak üzere
104 Yabancı, 424 Yerli kuruluş katılır.
*** 1943 2.Dünya savaşının tüm hızı ile devam etmesine
rağmen İEF açık kalmıştır.
*** 1947 yılında İEF ( Uluslar arası Fuarcılık Endüstri
Derneği UFI’ye üye oldur.
*** 1950 yılında İEF’te ilk kez çocuklar için Lunapark
kuruldu.
*** 1960/1970’li yıllarda ABD ve SSCB Fuar’da Uzay
Teknolojilerini sergiledi. İngiltere ve Almanya son model
arabalarını tanıttı.
Yıllar devam ettikçe İEF’e Uluslar arası ilgi ile birlikte
Teknoloji’ninde Türkiye’ye akımı başlıyordu.
Türkiye  Sanayici ve Tüccarı İEF’ten o yıllar çok şeyler
öğrenerek, şimdiki üretimini yaptığı Sanayi ürünlerinin te-
mellerini attı.
6 /10 - 2019 bulunduğumuz yıl ile geçmiş yıllara baktığı-
mızda katılımcı yabancı ülke sayısında ciddi bir erime ol-
duğununu tüm çıplaklığı ile görmekteyiz.. 2018’de 52
Yabancı ülke, 2019’da  55 yabancı ülkeye kadar düşmüş-
tür. İlk yıllarındaki katılımcı ülkelerin nerede ise 1/3  ora-
nında ciddi bir düşüştür bu.
Önceki Fuar’ın en büyük  özelliklerinden biri de Zeki
Müren, Mezeyyen Senar, Behiye Aksoy, Gönül Yazar,
Emel Sayın, Bülent Ersoy, İsmail Dümbüllü, Nejat
Uygur, Sadri Alışık, Öztürk Serengil, Levent Kırca,gibi
SANAT DEVLERİNİN  halkla buluşmasını sağlamaktı. 
ESKİ Mİ ? YENİ Mİ ?  TARTIŞMASI DEĞİL İZ-
MİR’DE FUARCILIĞIN İÇİNİN BOŞALDIĞI
GÜNLERİ YAŞIYORUZ.
Bereket 15 Haziran 2019’da Kaya Termal’de Ege Kal-
kınma Derneği Başkanı Sayın Kadir Uçar’ın  organize et-
tiği  Savunma Sanayi Fuar’ının ikinci yapıldı da,
yüreklerimize su serpti.
Ankara OSTİM’de Savunma Sanayi Kümelenmeleri
büyük sonuçlar alırken, yılda bir defa kapılarını açan,
İEF’in Kış Uykusuna yatıp, Sanayicilerimizi Manisa’ya
kaçırmasının çözüm yollarını mutlaka araması şart olmuş-
tur.
Wolsvagen  20.000 kişiye istihdam sağlayacak üretim tes-
islerini Manisa’ya getiriyor. 
Bak o zaman İzmir’in haline. Yandı Keten Helva.
Sonuç olarak İzmir her türlü alt yapıya sahipken, Fuarcı-
lıkta sınıfta kalmıştır.

İyi Haftalar Dileğiyle.
#EZBERBOZAN
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TAV, Kuzey Makedonya’da 
yolcu sayısını dörde katladı

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığının
(YTB) düzenlediği “Tür-

kiye Stajları” programının 8’inci
döneminin sertifika töreni dü-
zenlendi. YTB Başkanı Abdullah
Eren, gençlere YTB’nin çalışmala-
rını anlattı. YTB’nin yurt dışında
yaşayan vatandaşlar, akraba top-
luluklar ve Türkiye’de öğrenim
gören uluslararası öğrenciler
olmak üzere üç ana faaliyet alanı
bulunduğunu belirten Eren, yurt
dışında yaşayan vatandaşlara yö-
nelik çalışmalara ayrı önem ver-
diklerini söyledi.
www.timebalkan.com’un habe-
rine göre; Eren, YTB’nin yurt dı-
şında yaşayan vatandaşlar için
kurulduğunu hatırlatarak, “Sizle-
rin dedeleri 1960’lı ve 1970’li yıl-
larda Hollanda, Belçika,
Avusturya, İngiltere, Almanya ve

Fransa gibi ülkelere gidip orala-
rın ekonomisine de katıda bulun-
dular. Sizler ise bugün o
ülkelerde eğitim hayatınıza
devam ediyorsunuz. Bir bakıma
Türkiye’nin oralardaki temsilcisi
olarak varlığınızı sürdürüyorsu-
nuz. Bu noktada sizlerin kendi
aranızdaki ilişkileriniz ve Tür-
kiye ile olan bağlarınız çok kıy-
metli.” diye konuştu. YTB
Başkanı Eren, Türkiye’nin fiziki

sınırlarının ötesinde çok geniş
medeniyet değerlerine sahip ol-
duğuna vurgu yaparak, “Balkan-
larda, Kafkaslarda ve diğer
yerlerde soydaş ve akraba toplu-
luklarımız var. Bugün dünya
görmezden gelirken Türkiye, çe-
şitli nedenlerden dolayı mağdur
ve mazlum duruma düşmüş mil-
yonlara destek oluyor; dünyanın
birçok noktasına yardımlar götü-
rüyor.” ifadesini kullandı.

YTB 8’inci dönem mezunlarını verdi

STRAZBURG
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batı Trakya Türk heyeti,
Strazburg’a gerçekleştir-
diği ziyarette Yunanistan

tarafından onbir yıldır uygulan-
mayan Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği ve diğer Batı
Trakya Türk dernekleri ile ilgili
AİHM kararlarının uygulanma-
sına ilişkin sorunları gündeme
taşıdı. Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği Başkanı Hülya
Emin, Batı Trakya Azınlığı Yük-
sek Tahsilliler Derneği İnsan
Hakları Kolu Başkanı Dr. Pervin
Hayrullah ve Avrupa Batı
Trakya Türk
Federasyonu(ABTTF) Uluslar-
arası İlişkiler Direktörü Melek
Kırmacı Arık’tan oluşan Batı
Trakya Türk heyeti, Strazburg’ta
Avrupa Konseyi Bakanlar Komi-
tesi Sekretaryası Başkan Yardım-

cısı Geneieve Mayer ve Sekretar-
ya’da görevli John Darcy ile Av-
rupa Konseyi Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (AİHM) Ka-
rarları İcra Dairesi’nde görevli
hukukçular Nikolaos Sitaropou-
los ve Dimitrios Kalogiros ile
görüştüler. Bakanlar Komitesi
incelemesi öncesinde Straz-

burg’ta gerçekleştirilen görüş-
mede Batı Trakya Türk heyeti,
Bekir Usta davaları grubunda
yer alan Rodop İli Türk Kadın-
ları Kültür Derneği, İskeçe Türk
Birliği ve Meriç İli Azınlık Genç-
lik Derneği’nin ederek
4491/2017 sayı ve tarihli yasanın
kabulünden sonraki hukuki sü-
reci aktardılar. Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği Baş-
kanı Hülya Emin, 4491/2017
sayı ve tarihli yasanın kabulün-
den sonra derneğin kayıt altına
alınmasını reddeden kararın ip-
tali istemiyle Trakya İstinaf
Mahkemesi’ne başvurduklarını
ve bu başvurunun 25 Ekim
2019’da  Trakya İstinaf Mahke-
mesi tarafından görüşüleceğini
söyledi. Batı Trakya Türk heyeti,
Meriç İli Azınlık Gençlik Derne-
ği’nin de aynı günde Trakya İsti-
naf Mahkemesi’nde duruşması
olduğunu ekledi.

SARAYBOSNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak
partisi konumundaki Demokratik
Eylem Partisi (SDA) genel başkanlı-

ğına yeniden Bakir İzetbegoviç seçildi. Ba-
ğımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı
Aliya İzetbegoviç'in kurucusu olduğu
SDA'nın 7. Kongresi, başkent Saraybos-
na'daki Zetra Spor Salonu'nda yapıldı.
www.timebalkan.com’un haberine göre; AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yıl-
maz'ın yanı sıra bölge ülkelerden siyasi parti
temsilcileri, büyükelçiler ve parti delegeleri-
nin katıldığı kongrede, 2015'ten beri parti
genel başkanlığını yürüten ve tek aday olan
Bakir İzetbegoviç, yeniden genel başkan se-
çildi. İkinci kez parti genel başkanlığına se-
çilen Boşnak lider İzetbegoviç, dört yıl daha
bu görevi yürütecek.

Bakir İzetbegoviç yeniden 
SDA genel başkanı seçildi

KİMDİR

Aliya İzetbegoviç'in oğlu olan Bakir
İzetbegoviç, 28 Haziran 1956'da
Saraybosna'da doğdu. Saray-

bosna Üniversitesi Mimarlık Fakülte-
si'nden mezun olan İzetbegoviç,
1982-2003'te farklı şirket ve kamu kurum-
larında görev yaptı. 1992'den itibaren
SDA bünyesinde farklı kademelerde
görev alan İzetbegoviç, 2010-2018'de iki
dönem Devlet Başkanlığı Konseyi'nin
Boşnak üyeliğini de yaptı. 26 Mayıs
2015'te yapılan SDA 6. Kongresi'nde parti
genel başkanlığına seçilen İzetbegoviç,
halen Bosna Hersek Halklar Meclisi Baş-
kanlığı görevini yürütüyor.

MUĞLA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

TAV Havalimanlarının Kuzey
Makedonya’daki havalimanı iş-
letmeciliğinin 10. yılı Bodrum’da

bir otelde düzenlenen toplantıda de-
ğerlendirildi.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; toplantıya Şener’in yanı sıra TAV
Havalimanları Holding İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan ve
TAV Kuzey Makedonya Genel Mü-
dürü Alper Ersoy ile Anadolu Ajansı
Arnavutça ve Makedonca Haberler
Editörü Adnan İdriz’in de aralarında
bulunduğu basın mensupları katıldı.
TAV Havalimanlarının Kuzey Make-
donya’daki yatırımlarıyla ilgili sunum-

ların yapıldığı toplantı sonrası AA mu-
habirine açıklamalarda bulunan Şener,

Üsküp ve Ohri’de iki havalimanı işlet-
tiklerini söyledi. Milas-Bodrum Hava-

limanı’nın işletmesinin de kendile-
rinde olduğunu belirten Şener, şöyle
devam etti:
“Onun için biz iki havalimanı arasın-
daki ilişkilerin güçlenmesi, belki direkt
uçuşların Makedonya ile Türkiye ara-
sında olması ve ülkemizi tanımaları
için Makedonyalı gazetecileri buraya
davet ettik. Makedonya’daki havali-
manı yatırımlarımızın 10. yılıyla ilgili
gelişmeleri, rakamları paylaştık.
Üsküp havalimanını 10 yıl önce aldığı-
mızda 640 bin olan yolcu sayısı, bizim
yaptığımız başarılı operasyon ve pa-
zarlamayla 2 milyon 700 bine çıktı. Bu,
iyi bir artıştı.”
Şener, Kuzey Makedonya ekonomi-
sine katkı sağladıklarını da dile getirdi.

İSTANBUL/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sabancı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Güler Sabancı, Sabancı
Topluluğu’nun çimento sektö-

ründe 50 yılı tamamlaması dolayısıyla
yayımladığı kutlama mesajında sürdü-
rülebilirlik ve kaynakların sorumlu
kullanımına vurgu yaptı. 
Sabancı mesajında şunları kaydetti:
“Sabancı Topluluğu olarak sektörde
yarım asrı devirdik. Bu sektördeki tec-
rübemiz, birikimimiz, yetkin insan
kaynağımız ve güçlü bayi ağımız ile
ülkemiz ekonomisine katkı yaparken;
dünya pazarlarında da rekabet ediyo-
ruz. 
Topluluk olarak faaliyetlerimizde fi-
nansal başarının yanı sıra en önemli
önceliğimizi sürdürülebilirlik ve kay-
nakların sorumlu kullanımı olarak gö-
rüyoruz; alternatif yakıt kullanımını
önemsiyoruz. Sadece bugüne dek 1
milyon tonun üzerinde atığı geri dön-
üştürerek hedeflerimizin önüne geçtik.
İstanbul başta olmak üzere fabrikaları-
mızın bulunduğu illerdeki atık soru-
nuna da çözüm ortağı olmayı
hedefliyoruz. 2030 yılı sürdürülebilir-

lik hedeflerimiz doğrultusunda bu
alanda çalışmalarımıza devam ediyor,
ülke ekonomisine değer yaratmaya
odaklanıyoruz. Yakın zamanda Ak-
çansa Büyükçekmece Çimento Fabri-
kası Kaynakların Sorumlu Kullanımı
Sürdürülebilirlik Belgesi’ni Uluslar-
arası Beton Konseyi’nden Türkiye’de
alan ilk çimento üretim tesisi oldu.”

MARKA

En fazla üretim tesisine sahip çimento
grubu olarak, Türkiye’nin çimento
üretiminin %18’ini tek başına Sabancı
Topluluğu’nun gerçekleştirdiğini belir-

ten Güler Sabancı, “Aynı zamanda ül-
kemizin çimentodaki ihracat lideri ko-
numumuzla 65’ten fazla ülkeye kendi
markamızla satış yapıyoruz ve yıllık 1
milyar TL’nin üzerinde ihracat gerçek-
leştiriyoruz. En son gerçekleştirdiği-
miz İspanya Bunol Fabrikası
satınalmasıyla da, beyaz çimentoda bir
Türk markası olarak dünya lideri ko-
numuna geldik” dedi. 

‘ÖRNEK OLDUK’

Güler Sabancı sözlerini şöyle sür-
dürdü:  “Yeni Neslin Sabancı’sı vizyo-
numuzla tüm işlerimizde teknolojik

dönüşümü ön plana alırken; çimen-
toda da Sanayi 4.0 uyumlu tesisleri-
mizle üretimimizi sürdürüyoruz.
Ayrıca AR-GE çalışmalarımızla da
katma değerli ürünlere odaklanıyoruz
ve müşterimizin ihtiyaçlarına en
doğru çözümleri sunuyoruz. 2000 yı-
lında Mersin’de kurulup, 2017 yılında
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı tarafından tescillenen Çimsa’nın
AR-GE Merkezi Formülhane, Tür-
kiye’nin sektördeki ilk bakanlık onaylı
çimento araştırma ve uygulama mer-
kezi oldu. Bulunduğumuz her işko-
lunda olduğu gibi, çimento
sektöründe de “öncü” ve “örnek” ola-
rak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu
başarılara liderlik eden başta
CEO’muz Cenk Alper’e, Çimento
Grubu Başkanı Tamer Saka’ya,  Çimsa
Genel Müdürü Ülkü Özcan’a ve Ak-
çansa Genel Müdürü Umut Zenar’a
tüm çimento grubu çalışanlarına ve iş
ortaklarımıza katkılarından dolayı yü-
rekten teşekkür ediyorum. Önümüz-
deki dönemde yönetim takımımız ve
ekibimizle daha büyük başarılara imza
atarak, tüm paydaşlarımıza değer ya-
ratmaya devam edeceğiz”.  

Sabancı Holding çimentodaki 50. yılını kutluyor

Batı Trakyalı Türkler Strazburg’a çıkarma yaptı



23 Eylül 2019
Pazartesi 7Yerel Yönetimler

KIRCAALİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kırcaali Belediyesi art
arda dokuz yıldır bu
festivale ev sahipliği ya-

pıyor. Festival, Avrupa Birliği
(AB) Komisyonu Bulgaristan
Temsilciliği, Avrupa Ekoloji
Festivali Vakfı tarafından Kır-
caali Belediyesi’nin ana part-
nerliğinde gerçekleştiriliyor.
www.timebalkan.com’un ha-
berine göre;  Kırcaali Belediye
Başkan Yardımcısı Veselina Ti-
homirova, katılımcıları Bele-
diye Başkanı Müh. Hasan Azis
adına selamladı. Tihomirova
şunları kaydetti:
“Umarım bu iki günde gördü-
ğümüz her şey, doğaya müda-
hale etmememiz için nasıl
davranmamız gerektiği hak-
kında düşünmemize yardımcı
olacaktır. Doğayı koruyalım!
Ayrıca biraz daha yeşil düşün-
meye başlayacağımızı da
umuyorum. Tüm katılımcılara
verimli çalışmalar ve festivalin

başarılı olmasını diliyorum”.
AB Komisyonu Bulgaristan
Temsilciliği İletişim Müdürü
Boyko Blagoev de yeşil fikri
desteklemek için açılış töre-
ninde hazır bulundu. Blagoev,
yaptığı konuşmada,” Festi-
valde teori ve pratik uygula-
maların birleştirildiği için
memnunum. Yani sadece otu-
rup katılımcı olarak seçilen ha-
rika uzmanları izleyecek ve

dinleyecek değiliz, aynı za-
manda gerçek durumları göre-
ceğiz. Bu etkinliği neden
destekliyoruz? Çünkü festival,
Avrupa Komisyonu’nun iki
önceliğini ve temalarını bir
bütün olarak, yani iklim deği-
şikliği, çevre teması ve kriz yö-
netimini bir araya getiriyor.
Her iki alanda da AB bir lider-
dir ve biz AB’nin bir parçası
olarak Birliğin bu yönde ne

yaptığını tanıtmak istiyoruz.
AB’nin bir parçası olmamız,
ister doğal ister yapay olsun,
kaçınılmaz bir şekilde karşı
karşıya kaldığımız krizlerle
daha kolay, daha hızlı ve daha
ucuz başa çıkmamıza yar-
dımcı olabilir. Harika iki gün
geçirmenizi dilerim. Aktif
oluni, çünkü bu sorunların üs-
tesinden gelmek hepimize
bağlıdır” dedi.

Kırcaali Belediye Kültür Merkezi’nde 21. Asır Yeşil Dalga
Avrupa Ekoloji Festivali’nin 14’üncüsünün açılışı yapıldı

Kırcaali, 14.Avrupa Ekoloji 
Festivali’ne ev sahipliği yapıyor

Bilindiği gibi, 6183
sayılı AATUH Ka-
nunun 58. Mad.

Hükmüne göre kendisine
ödem emri tebliğ edilen
amme borçlusu böyle bir
borcun bulunmadığı ile il-
gili 7 gün içerisinde ilgili
Vergi Mahkemesi nez-
dinde iptal davası açabilir.
Açılacak davalarda süre
önemli olup,  dava hakkında
ödeme emrinin ilan yoluyla teb-
liğ edilip edilmediği, ödeme emri
tebliğ edilmiş ise kime ve nasıl
tebliğ edildiğinin bilinmesi gere-
kecektir. İlanen tebliğ edilen
ödeme emrine karşı dava açma
süresi ve açılacak davaların şekli
önem taşımaktadır. Dava ile ilgili
usul ve esaslar 2577 sayılı İdari
Yargılama Usul Kanununun 3.
Maddesinde belirtilmiştir. Buna
göre açılacak davalarda mükelle-
fin muttali tarihine göre dava aç-
ması mümkündür (Bkz: İYUK
md. 7 ). Ödeme emrinin tebligatı
doğal olarak  mükellefin gıya-
bında yapılmış olduğu için bu-
rada ıttıla tarihi önem
taşımaktadır. Vergi idaresi amme
borçlusu mükellefin tebligata el-
verişli adresine erişemediği için
vergi idaresi amme borçlusu ger-
çek ve tüzel kişiler hakkında zo-
runlu olarak ilanen tebliğ yoluna
gidebilmektedir.  Vergi idaresi-
nin ödeme emrinin ilanen tebliği
aşamasında hukuka aykırı olduğu
kabul edilen işlemleri, Vergi yar-
gısının hakemliğine başvurularak
işlemlerin iptali konusunda mü-
cadele verilmektedir. İlan yo-
luyla mükellefin gıyabında tebliğ
edilen ödem emirlerinin iptali
için açılacak davalarda mutlak
surette yürütmenin durdurulması
talep edilmelidir.  

AMME BORÇLUSU

Vergi yargısına taşınan ve ödeme
emrinin ilanen tebliği kaynaklı
iptal davalarında doğal olarak
ödeme emri aslı dava dilekçesine
eklenememektedir. Burada
amme borçlusu ilanen tebligata
konu borcun tutarını, borcun
nev’ini, ve varsa diğer bilgiler
burada dava dilekçesine yazılabi-

lir. 
Amme borçlusu mükellefler ila-
nen yapılan ödeme emri tebliga-
tından aşağıdaki şekillerde bilgi
sahibi olabilirler:
Banka hesaplarına uygulana e-
haciz işlemleri nedeniyle
Amme borçlusu mükelleflerin
menkul ve gayrimenkullerine gı-
yapta uygulanan haciz işlemle-
rine,
Araç ve diğer menkul malların
trafik ve diğer sicil bürolarında
ruhsatlara uygulanan haciz iş-
lemlerinde, 
…………
Sonuç olarak, amme borçlusu
mükelleflerin gıyabında ilan yo-
luyla tebliğ edilen ödeme emirle-
rine karşı, vergi dairesinde ıttıla
tarihine göre vergi davası açıl-
ması olanağı mevcuttur. Açılacak
davalarda dava dilekçesine
ödeme emri aslı veya fotokopisi
eklenemediği için burada ilgili
vergi dairesine başvurulup, bura-
dan yeniden ödeme emri tebligatı
yapılması olanakları araştırılma-
lıdır. Öte yandan zamanaşımı bit-
mesine kısa bir süre kala, Kasım
veya Aralık aylarında yerel ve
Türkiye çapında çıkan büyük Ga-
zetelerde bu konuda verilen ilan-
lar takip edilerek vergi
dairelerine başvuru yapılmalıdır.
İlanen tebligatlar idare tarafından
borçlu mükellefin adresinin bi-
lenmemesi veya bulunmaması
gibi hallerde mümkün olabilmek-
tedir. ( VUK md. 103,104,105 )
Bizim önerimiz, borçlu mükellef-
lerin bağlı bulundukları vergi
dairesine müracaat ederek deği-
şen adreslerini yazılı olarak vergi
dairesine bildirmeleri yararlı ola-
caktır. Ayrıca, yılın bitmesine
yakın aylarda,  yerel gazetelerin
ilan tebligatlarını takip etmele-
rinde de yarar olacaktır. 

Nazlı Gaye ALPASLAN

GIYAPTA 
TEBLİĞ 
EDİLEN 
ÖDEME 

EMİRLERİ 

İki yaka 25 yıl sonra yeniden
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ülkemizin efsane müzik festival-
leri arasında yer alan Çeşme
Festivali, “Müzik & Kültür Du-

raklarıyla” uzun bir aradan sonra ye-
niden başladı. Çeşme Festivali’nin ilk
günü bir dizi etkinlik ile kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’nda Çeşme Be-
lediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın açılış
konuşması ile başlayan festivalde İki

Yaka’dan Dans Atölyesi ve Sakız Ada-
sı’ndan gelen misafirlerin halk oyun-
ları gösterisi gerçekleştirildi. Çeşme
Kalesi Sergi Salonu, Ayios Haralambos
Kilisesi ve Çeşme Belediyesi Alaçatı
Ek Hizmet Binası’nda Karma Sergi
açılışı yapıldı. Çeşme yöresi ve Sakız
Adası müzik ve dans geleneklerinden
örneklerin sergilendiği festivalde
Selim Özyol’un “Zeybek Kültürü ve
Dansları” konulu söyleşisi Çeşmeliler
tarafından yoğun ilgi gördü.
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Yurdagül ATUN

AB VE TC 
KOORDİNASYON

OFİSİ

Annan Planı Referandumu yapıl-
dıktan ve Rumlardan “Hayır”
oyu, Türklerden de “Evet” oyu çı-

kınca, Avrupa Birliği, İşlevsiz Kıbrıs
Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 tarihinde Av-
rupa Birliğine katılıncaya kadar geçen 7
günlük zaman dilimi içinde AB Konseyi,
Yeşil Hat Tüzüğü’nü onayladı. (866/2004
sayılı ve 29 Nisan 2004 tarihli Konsey
Tüzüğü). Kişiler ve malların yeşil hat
üzerinden hareketlerini düzenleyen
Tüzük, her yıl Komisyon tarafından
onaylanan ve Konsey’e gönderilen bir
rapor hazırlayan, Bölgesel ve Kentsel Po-
litikalar Genel Müdürlüğü Kıbrıs Türk
toplumu Görev Gücü tarafından yönetil-
mekte. Konsey iki yıl sonra, 27 Şubat
2006 tarihinde, Kıbrıs Türk toplumunun
ekonomik kalkınmasını desteklemeyi
amaçlayan yasal aracı oluşturan “Mali
Yardım” Tüzüğü’nü onayladı. (389/2006
Sayılı Konsey Tüzüğü.)  Tahsis edilen
mali kaynak 259 milyon Avro değerin-
deydi. Mali Yardım Tüzüğü de Avrupa
Birliği’nin Bölgesel ve Kentsel Politikalar
Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk toplumu
Görev Gücü, tarafından yönetiliyor. İşlev-
siz Kıbrıs Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 tari-
hinde Avrupa Birliğine katıldıktan sonra
da bu tüzükleri felç edip, çalışmaz hale
getirdi. Ne Mali yardım Tüzüğü, ne de
Yeşilhat Tüzüğü istenildiği gibi iş yapa-
madı. Mali Yardım Tüzüğü ile de 2006-
2016 yılları arasına serpiştirilmek üzere
KKTC’ye değil ama Kıbrıslı Türklere
toplam olarak 259 Milyon Avro yardım
yapılmasına karar alındı. Üstelik “AB
hibe destek Ofisi” adlı bir de ofis açtılar.

RUMLARIN FELİK 
KOYMASI

Rumların felik (takoz) koyması nedeni ile
aradan geçen 10 yıl içinde bu paradan
herhangi bir Kıbrıslı Türk’e veya da
KKTC devletine direkt olarak bir tek
kuruş verilmedi. Yapılan tüm harcamalar,
Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Rum ta-
rafındaki “AB Kıbrıs Temsilciği” deneti-
minde iki toplumun faydalanabileceği
işlere oldu sadece. Ne “2003 tarihli Katı-
lım Antlaşması’nın 10. no’lu Protoko-
lü’ndeki deyimle İşlevsiz ‘Kıbrıs
Cumhuriyeti Hükümeti’nin etkili kont-
rolü dışındaki bölgeler’de ne sadece Kıb-
rıslı Türklere yönelik bir yatırım yapıldı,
ne de herhangi bir Kıbrıs Türk Sivil Top-
lum Örgütüne, sadece kendisine verilmek
üzere, bir hibe yapıldı. Gerçekte Kıbrıs
Türk Toplumuna hibe edilecek diye ayrı-
lan 259 milyon paranın yarıdan fazlası
AB’nin kendi memurlarının maaşına, yol-
luklarına, harcırahlarına ve ev ile ofis ki-
ralarına gitti. AB’nin işi bildiğiniz hikaye.
Artık AB, kendine bile faydası olamaya-
cak durumda. İşte bu AB’nin güya “Ko-
ordinasyon” Ofisi KKTC’de açılırken
hiçbir Allah’ın kulu da çıkıp protesto et-
medi. Malum siyasi partiler, sivil toplum
örgütleri ve benzer fikirde olanlar ıslıklar,
düdükler çalıp, davul zurna ile “Ne işiniz
var burada” – “egemenliğimiz elden gidi-
yor” – “Ne paranı ne memurunu” istemi-
yoruz gibi laflar da etmedi. Bize on para
faydası olmayan bu ofis açıldı ve hala
daha görevine devam ediyor.
Kıbrıs Rum tarafı mali dar boğaza girince
bu ofisin ağababası olan Avrupa Birliği-
nin de yer aldığı Troika, Kıbrıs Rum tara-
fındaki bankalardaki mevduatlardan
toplamı 100 bin Avro’dan fazla olanların
fazla kısımlarına acımasızca el koydu,
emekli yaşını yükseltti, emekli maaşla-
rında kesinti yaptı, devlet dairelerinde ça-
lışan birçok memuru işten attı, limanları
ve birçok kamu kuruluşunu özelleştirdi
ama bizdeki hiçbir malum siyasi parti,
sivil toplum örgütü ve yaygaracılar ağız-
larını da açıp bir tek kelime etmedi. Bizi
adadan silip atmak için soykırım dahil
elden gelen her şeyi yapmayı mubah
sayan, kahraman ve milliyetçi Rumlar da
ağızların açıp “egemenlik elden gitti”
yaygaraları kopartmadılar. TC ile KKTC
Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yurtdışı Koordinasyon Ofisi’nin Kurul-
ması’na niye karşı çıkıldığını, Torosların
berrak ve doğal suyunun niye Kıbrıs Türk
halkına layık görülmediğini anlamak ger-
çekten zor. Her zaman ve her konuda,
karşılıksız olarak bize yardım elini uzatan
Türkiye’ye karşı duyulan ve yapay olarak
yaratılan bu “Türkiyefobi”nin amacı ne,
bunu anlamak daha da zor. Ülkemizde
korunması gereken bir egemenlik varsa,
bunu hile ile ayak oyunları ile AB içinde
çevrilen entrikalarla ele geçirmeye çalışan
Rumlara karşı korumalıyız.

İbrahim ARSLAN

Yücelciler hakkında ilk bilgilere Priş-
tine’nin “Tan” Gazetesi’nde çalıştığım
seksenli yıllarda ulaşmıştım. Bunu der-

ken, o dönemde Kosova ve Makedonya Türk-
leri arasındaki ilişki ve işbirliğinin boyutunu
düşünürken, kültürden öte gitmediğine de dik-
kat çekmek istiyorum. Makedonya’daki aydın
kesimle sıkı işbirliğine dayanan muhabbetleri-
miz –  edebiyat, şiir saatleri, konserler üzerine
yorumlardan öteye gitmiyordu, nedense. Bu
fırsatla da milli ve mesleki anlamda, örnek
onurlu duruşunu saygıyla andığım merhum
genç meslektaşım Burhan Sait’in editörlü-
ğünde, doksanlı yılın başında Tan Gazetesi’nin
gençlik eki olarak “Yarın” Eki yayınlanmaya
başladı. Bu ekte editörün kaleminden yayınla-
nan ilgili yazıda Yücelciler hakkında ilk bilgiyi
edinmiştim. Tan’dan ayrılıp Üsküp’te Anadolu
Ajansı’nın muhabiri olarak iş hayatına devam
eden Sait, bu arada yayınlamaya başladığı ce-
saret içerikli Vardar Dergisi’nde de Yücelci-
ler’in kaderini konu eden yazıya yer verilmişti.
Fakat, ayrıntılı bilgiyi  ise  İstanbul’da Rumeli
Türkleri Derneği tarafından 2003’te yayınlanan
ve Balkan ülkelerindeki gazeteci derneklerinin
Federasyonlaşması anlamında Edirne’deki
(2003 galiba) toplantıda, bana takdim edilen
Yücelciler kitabından elde etmiştim. Kitabı,
hemen su gibi okumuştum.

BİRLİK GAZETESİ

Çocukluğumda, okulda dağıtılan Birlik Gazete-
si’nin başköşesindeki gazetenin ilk sayısının 23
Aralık 1944’te yayınlandığı hep dikkatimi çe-
kerdi. Oysa ilk dört sayısının aydın Yücelciler
tarafından hazırlandığını bu kitaptan öğrenmiş-
tim. Toplantı sonrası Kosova’ya dönüşümde,
otobüste tanıştığım Gostivar’ın Banyiça kö-
yünden bir gence, gençlerin bilmeleri gerekir
düşüncesi içinde “Bilmeniz ve sizlerde bulun-
ması gereken bir kitap” gerekçesiyle kendile-
rine, hediye ettim. Üç yıl sonra, 26 Subat
2006’da Istanbul’da Zeytinburnu Kapalı Spor
Salonu’nda Rumeli Turkleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği ile Tüm Rumeli Türkleri Daya-
nışma Derneği ‘nin birlikte organize ettikleri ve
bircok Rumeli kökenli vakıf, dernek ve fede-
rasyon temsilcisinin katıldığı, Yücelcilerin anı-
sına yakışır görkemli geçen, “Yücel Teşkilatı
Şehitleri ve Mensupları Anma
Mevlidi”nin  yankılarında ortak değerlendirme
“Unutlumaz bir mevlid” idi. Bu olayla ilgili 27
Şubat 2006’da internet ortamında, doğrusu Ru-
meliler sayfasında yayınladığım anımı “İnşal-
lah, Sizlerin ve hepimizin desteğiyle Yücelciler
şehit oldukları vatanlarında da gün gelir anlılır-
lar.” dileğiyle, noktalamışım. Dileğimin yıllar
sonra olsa da geçenlerde,  acı olayın 70.yıldö-
nümünün Yücelcilerin  Üsküp’ünde, geçen cu-
martesi Prizren’de gerçekleşmesi, beni son
derece mutlu etti. Prizren’de Üsküp’ün Köprü
Derneği ve Kosova Türk Yazarlar Derneği’nin
işbirliğiyle gerçekleşen Yücelcileri anma top-
lantısında  MATÜSİTEB’in 5. Genel Başkanı
Hüsrev Emin’in de vurguladığı gibi, Yücelcile-
rin aklanması, mezarlarının bulunması ve de-
mokrasiye o kara günü unutturmayacak bir
anıtın dikilmesi, sadece Yücelcilere değil, ta-
rihe karşı da başta Makedonya hükümetinin
borcudur. Yücelcilerin ruhuna ve gerçekler
adına  yapılması gerekenlerden bir tanesi de ar-
şivlerden, mahkeme tutanaklarının yayınlan-
masıdır.
Olayın özü ve sonucu:
Tito’nun diktatör Stalin’e “hayır” demesinden
birkaç ay önce 28 Şubat 1948’de Makedon-
ya’da yaşayan Türklerin  varlığı ve yarınları
adına faaliyet gösteren Yücelciler’in  dört üyesi
idam edilmiş ve 64’ü ise farklı sürelerle hapis
cezasına çarptırılmıştı. Ardından da, 10 yıllık
bir süre içinde yaklaşık 200 bin Türk,  Make-
donya’dan Türkiye’ye göç etmişti.

PAZİN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvatistan’da 15 gönüllü
öğrencinin katılımıyla ger-
çekleştirilen Tecrübe Pay-

laşım Programı kapsamında
öğrenciler, ülkenin birçok şehir ve
bölgesinde çeşitli faaliyetlerde bu-
lundu. İlk olarak Hırvatistan’ın İs-
tria Yarımadasında bulunan Pazin
şehrinde Hırvatistan’ın en eski
yerel radyo kuruluşlarından biri
olan ve bölgenin en çok dinlenen
radyosu olan Istria Radyo’da canlı
yayınına katılan gönüllüler, Hır-
vatistan’daki deneyimlerinden
bahsederek dinleyicilere Türkçe
temel kelimeleri öğretti. 
Programın devamında Pazin Bele-
diye Başkanı Renato Krulčić ile bir
araya gelerek Pazin’de parkta
ağaç dikimi gerçekleştiren öğren-
ciler, sonrasında 75 öğrencinin

eğitim aldığı Pula Engelli Eğitim
Okulunu ziyaret ederek okul yö-
neticileriyle birlikte çocuklar için
Türkçe şarkı, oyun ve Türkçe
temel sözcüklerin öğretildiği çe-
şitli faaliyetlere katıldı. 
Pula İslam Birliği Merkezinin zi-
yareti kapsamında, Pula’da yaşa-
yan Müslüman öğrenciler ile bir
araya gelerek Hırvatistan ve Tür-
kiye’de öğrenci hayatı ile ilgili tec-
rübe paylaşımında bulunan
gönüllüler, Omisalj şehrinde bulu-
nan 3. Yüzyıl Roma Döneminden
kalma antik şehir Mirine Arkeolo-
jik alanını ziyaret ederek sahil te-
mizliği yaptı.
Karlovac şehrine bağlı Volnic-To-
pusko bölgesinde Karlovac Or-
mancılık Okulu öğrencilerinin
katılımıyla toplamda 1000 çam, 10
kestane ve 1 dut ağacı dikilerek
Hırvat-Türk Dostluk Hatıra Or-

manı kuran gönüllüler sonrasında
Sisak’ta faaliyet gösteren, günde
80 kişiye sıcak yemek dağıtımı
yapan ve kısıtlı olanaklarla yaşlı-
lara evde bakım hizmeti sağlayan
Merhamet Yardımlaşma Derne-
ği’nde bölgede yaşayan yaşlılara
yönelik tansiyon ölçümü, kan şe-
keri ölçümü gibi temel sağlık tara-
ması gerçekleştirdi.
Programa katılan gönüllülerden
Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü 4. Sınıf
öğrencisi Dilara Nur Demir; Tür-
kiye ve TİKA’nın Hırvatistan’da
bu kadar çok ve çeşitli işbirliği
yaptığı kurum ve kuruluş olma-
sından dolayı gururlandığını ifade
etti. Zagreb Üniversitesi Türkoloji
Bölümü öğrencileri ile bir araya
gelen gönüllülerin programı Zag-
reb şehir turunun ardından sona
erdi.

TİKA gönüllüleri 
HırvATİsTAn’dA

ÜSKÜP/TİRAN
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Kuzey Makedonya ile Ar-
navutluk'u ziyaret
eden Avrupa Birliği (AB)

Konseyi Başkanı Donald Tusk,
tüm Batı Balkanlar'ın AB'ye katı-
lımı olmadan güvenli ve istik-
rarlı bir Avrupa'nın söz konusu
olamayacağını ifade etti. İlk ola-
rak Kuzey Makedonya'nın baş-
kenti Üsküp'te Başbakan Zoran
Zaev ile görüşen Tusk, burada
yaptığı açıklamada, Kuzey Ma-
kedonya'nın özellikle Yunanistan
ile arasındaki isim sorununu
çözmesiyle siyasi olgunluk ve
rasyonalizm bağlamında "şampi-
yon" olduğunu vurguladı.
www.timebalkan.com’un habe-
rine göre; Kuzey Makedonya'nın
son yıllarda farklı alanlarda ola-
ğanüstü çaba gösterdiğinin altını
çizen Tusk, "Brüksel'in, hukukun
üstünlüğü ve yolsuzlukla müca-
delenizdeki siyasi taahhüdünüz-
den şüphe duymadığı nettir."
dedi. Tusk, AB'ye üyelik hede-
finde üzerine düşeni yerine ge-
tirdiğini söyleyerek, şimdi
sıranın AB'nin de üzerine düşeni
yapmasında olduğunu kaydetti.
Zaev ise AB Konseyinin ekimde
yapılacak toplantısında ülkesinin

AB'ye katılım müzakerelerine
başlaması için tarih almak iste-
diklerini belirterek, "tarihi" ola-
rak nitelendirdiği bu
toplantıda AB üyesi ülkelerin li-
derlerinin bu kararı onaylaması
gerektiğini ifade etti. Tusk, Üs-
küp'te ayrıca Kuzey Makedonya
Cumhurbaşkanı Stevo Pendra-
voski ile de görüştü.

ARNAVUTLUK

Kuzey Makedonya temaslarınına
ardından Arnavutluk'a geçen
Tusk, burada da Başbakan Edi
Rama ile bir araya geldi. AB'nin,
Kuzey Makedonya ve Arnavut-
luk ile katılım müzakerelerini
başlatması gerektiğini belirten

Tusk, "Arnavutluk ile katılım
müzakerelerinin açılması, benim
için en büyük madalya olacaktır.
Çabalarınız sayesinde bu hedefe
yaklaştık." diye konuştu.
Batı Balkan ülkelerinin AB'ye
üye olmasının tüm Avrupa'nın
çıkarına olduğunu vurgulayan
Tusk, "Tüm Batı Balkanlar'ın
AB'ye katılımı olmadan güvenli
ve istikrarlı bir Avrupa söz ko-
nusu olamaz." değerlendirme-
sinde bulundu. Rama ise
Batı Balkanlar'ın ve özellikle de
Arnavutluk ve Kuzey Makedon-
ya'nın katılım süreçlerindeki ça-
bası için Tusk'a teşekkür ederek,
Tusk'un AB'nin genişleme süreci-
nin savunucusu olduğunu sözle-
rine ekledi.

tusk'tan batı balkanlar'ın 
ab üyeliğine desteK

KÜTAHYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Milliyetçi Hare-
ket Partisi
(MHP) Kü-

tahya Milletvekili
Ahmet Erbaş’ın,
’Kütahya seni
bekliyor’ isimli
projesi, yoğun bir
katılımla hayata

geçirildi. Kütahya’daki
STK’ların başkan ve yöneti-
cilerinin katıldığı toplantıda,
Kütahya’nın değerlerinin
yer aldığı görseller, aynı
anda paylaşıldı. Sosyal
medya hesaplarından payla-
şılan Kütahya görselleri bir
anda Türkiye gündemine
oturdu. Birçok ünlü de Kü-
tahya’nın tanıtımı için yapı-
lan paylaşımlara yorum

yaparak ve paylaşarak des-
tek verdi. Kütahya’nın yer-
altı ve yer üstü zengini bir il
olduğunu belirten MHP Kü-
tahya Milletvekili Ahmet
Erbaş, "Kütahya’da bugün
aktif sosyal medyayı kulla-
nan insan sayısı 312 bin.
Şimdiye kadar bu rakama
Cumhuriyet tarihinde hiçbir
siyasi parti ulaşamamıştır."
diye konuştu.

Kütahya seni beKliyor
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Türkiye Maarif Vakfının (TMV)
Kuzey Makedonya'daki okulla-
rında 2019-2020 eğitim öğretim

yılının başlaması dolayısıyla tören dü-
zenlendi.
Ülkenin kuzeybatısındaki Kalkande-
len’de anaokulu, ilkokul ve lise düze-
yinde eğitim veren Uluslararası Maarif
Okullarında düzenlenen törene, Türki-
ye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal
Kara, Kuzey Makedonya Devlet Ba-
kanı Elvin Hasan, Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül
Bayraktar, TMV Mütevelli Heyeti
Üyesi Hasan Taşçı, Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Çaltılı, Balkanlar Koor-
dinatörü Salih Sağır ve Kuzey Make-
donya Direktörü Mustafa
Dillioğlu’ndan oluşan TMV
heyeti, Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem
Zorlu ile Üsküp Müftüsü Kenan İsmai-
li’nin yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel
kurum ve kuruluş temsilcileri, Kuzey
Makedonya'nın üst düzey temsilcileri,
diplomatlar, akademisyenler, Tür-
kiye’den gelen misafirler, öğrenciler,
veliler ve diğer davetliler katıldı.
Büyükelçi Kara, burada yaptığı konuş-
mada, Türkiye Maarif Vakfının bu ül-
kede başkent Üsküp ve Kalkandelen
okulunun bulunduğunu söyledi.

‘BİZLER ÜMMETİZ’

Kalkandelen'de okulun olmasının ül-
kedeki tüm akraba toplulukları ara-
sında çok güzel bir köprü
oluşturduğunu ve herhangi bir ayrım
yapılmaması gerektiğini ifade eden
Kara, "Arnavuttur, Boşnaktır, Torbeştir,
hangi etnik gruptan olursa olsun bizler
bir bütünüz, bizler bir ümmetiz." dedi.
Maarif Vakfı okulunun ilelebet devam
edeceğini kaydeden Kara, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşek-
kür ederek, "(Erdoğan'ın) Onun
hedefleri gerçek oldu ve keşke bura-
larda olabilseydi çok güzel tabloyu
hep beraber paylaşabilseydik. Belki sık
gelemese de yüreği burada. Şunu ifade
etmek istiyorum, onun en büyük ar-
zusu ve rüyası vatandaşların ve akraba
toplulukların çok olduğu yerlerde
okullar, üniversiteler açmaktır. İşte
Maarif Vakfı da sırf bu yüzden ku-
ruldu, tüm dünya ülkelerinde varlığı-
mızı hissettirmek, siz kıymetli
velilerimize ve öğrencilerimize layık
olduğunuz ölçüde okullar açmak."
şeklinde konuştu.

‘DESTEK BİZDEN’

Devlet Bakanı Hasan ise Maarif Vakfı
Okulunun Kuzey Makedonya vatan-
daşları için çok büyük önem arz etti-
ğini kaydederek, "Özellikle Türkiye
Cumhuriyeti tarafından eğitimde yapı-
lan bu yatırımlar, burada yaşayan
Türklerin dilini, kültürünü muhafaza
etmelerinde çok büyük yarar sağla-
maktadır. Özellikle eğitim alanında ya-
pılan bu tür yatırımlar hükümetimiz
tarafından, şahsım adında her zaman
destek görecektir." şeklinde konuştu.
TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Taşçı da
Turkcell'in Kalkandelen'deki okulun
Maarif Vakfına kazandırılmasında
büyük maddi katkı sağladığını dile ge-
tirerek Turkcell'e teşekkür
etti.TMV'nin dünyanın her tarafında

iyi insan yetiştirme gayesiyle yola çık-
tığını ve 3 yıl içerisinde büyük bir ba-
şarıya imza atarak yaklaşık 40 ülkede
300'e yakın okulda 30 bine yakın öğ-
renciye hizmet ettiklerini dile getiren
Taşçı, şöyle devam etti:
"Bizlere bu imkanı sağlayan öncelikle
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, yöne-
timine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza
ve gittiğimiz her ülkede bizlere bu im-
kanları sağlayan o ülke devletlerine,
hükümetlerine ve özellikle burada ol-
mamız hasebiyle Kuzey Makedonya
hükümetine, devletine ve onların nez-
dinde Sayın Bakanımıza teşekkür edi-
yorum.".
www.timebalkan.com sitesinin Ana-
dolu Ajansı’ndan aldığı bilgilere göre;
dünyanın 193 ülkesinin tamamında
Maarif Okulları açıp dünya geleceğine
ve barışına hizmet etmek istediklerini
vurgulayan Taşçı, öğretmenlere küre-
sel vizyona sahip iyi liderler yetiştirme
çağrısında bulundu.
Öte yandan, Turkcell Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Akça da Türkiye'den
gelip buradaki insanlara eğitim hiz-
meti verme yarışına giren Maarif Vak-
fını tebrik ederek, Maarif Vakfına
kucağını açan Kuzey Makedonya'ya
ve çocuklarını bu okula götürmelerin-
den dolayı velilere teşekkür etti. Kal-
kandelen Maarif Okulu Müdürü Zafer
Çınar ise her kesimden gördükleri
büyük destekten dolayı herkese teşek-
kür ederek, en büyük desteği öğrenci
ve velilerden aldıklarını vurguladı. Ko-
nuşmaların ardından öğretmen ve öğ-
rencilerin sahne performansı izlendi.
Geçen sene bünyesinde 300 öğrenci ba-
rındıran Kalkandelen'deki Maarif
Okulu bu yıl yaklaşık 450 öğrenciye
hizmet veriyor.

Maarif okulları Kuzey Makedonya'da
eğitimde çığır açacakTürkiye Maarif Vakfının (TMV) Kuzey Makedon-

ya'daki okullarında 2019-2020 eğitim öğretim
yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Geçen sene bünyesinde 300 öğrenci barındıran
Kalkandelen'deki Maarif Okulu bu yıl yaklaşık

450 öğrenciye hizmet veriyor.



 

   

Avrupa’da yer alan Slovenya’n"n ba#kenti
Ljubljana, ülkenin tam ortas"nda yer al"yor

Bugünkü yaz@mda –‘
Bize Neler Olu-
yor’- , doArusu

memleketim Makedonya
Türklerinin birbirlerine ke-
netlenmesi yerine baz@ du-
rumlarda beliren ayr@Cmay@
vurgulamakt@r amac@m.
Son dönemde aram@zdaki
ayr@Cmay@ çaAr@Ct@ran üç
olay@ örnek olarak vermeyi uygun
buldum…
… Evet, Üsküp, doAumlu ve günü-
müzde deAerli Bir Bayan ÖAretmen
Türkiye Cumhuriyeti’nin gözde ya-
zar@ CAN YÜCEL’in Ciirinin sosyal
medyada paylaC@m@yla konuya gir-
mek istiyorum. Bayan öAretmenin
ismini vermediAimden dolay@, Siz
deAerli Time Balkan okurlar@ndan
özür dilerim, ancak ismi bende sakl@
olduAunu da bildiriyorum…
… Görevinde baCar@lar@yla bilinen
Bayan, Üsküp’ün gözde okullar@n-
dan birinde öAretmenlik görevini
sürdürmektedir. Kendileri Üsküp’ün
eski bir Türk ailesinin ferdidir. Ça-
l@Cmalar@nda baCar@l@, öArencilerin-
den sevilen, meslektaClar@ndan sayg@
gören ÖAretmen, Türkiye Cumhuri-
yeti yazarlar@n@n eserlerine hayran
olduAundan dolay@ zaman zaman
sosyal medyada ünlü yazar ve Cairle-
rin Ciirlerini de paylaCmaktad@r…
Geçen haftalar@n birinde Türkiye
Cumhuriyeti’nin deAerli yazar@ Can
Yücel’in Ciirini paylaCm@C ve Ciirin
ne kadar da anlaml@, deAerli oldu-
Aunu, Makedonca’ya çevrilmesinin
arzu ettiAini de duyurmuCtu. Ancak,
böyle deAerli Ciirin Makedon diline
çevirisini yapabilecek iki Cahs@n is-
mini vermiCti ki, bu iki edebiyat çe-
virmenlerden birini yakinen
tan@d@A@m için ve hatta kendileri
‘BBRLBK’ gazetesinde uzun zaman
çal@Cm@C ve  (bugün Bstanbul’da ika-
met ediyor)  eserleriyle iz b@rakan
edebiyatç@ yazar,  Makedonya’n@n
deAerli yazarlar@n eserlerini
Türkçe’ye ve Türk yazarlar@n@n da
eserlerini Makedonca’ya baCar@yla
çevirmiC biri olduAunu da vurgula-
maktay@m.  Buraya kadar çok güzel.
Bayan öAretmen Türkiye Cumhuri-
yeti’nin sözünü ettiAim deAerli yaza-
r@n Makedonya Ciir severlerine
tan@t@m@n@  arzulayarak, çevirisini en
iyi  bu deAerli edebiyatç@n@n  yapa-
caA@n@  da öne  sürmüCtü…
Böyle bir isteAin ortaya at@lma son-
ras@nda, anlayacaA@n@z, Bayan ÖA-
retmene ve çevirinin en iyi biçimde
yapabileceAi edebiyatç@ya, bizim
oralarda baz@lar@ndan gelen eleCtiri-
lere ilk baCta inanamad@m. Edebi-
yatç@ arkadaC@m@za yap@lan
haks@zl@ktan tutun da Bayan öAret-
mene yaz@lan küçümseme içerikli
yaz@lanlara bir türlü inanamad@m…
Bu tür deAerlerin faaliyetleriyle
gurur duymam@z gerekirken ve böy-
lesi deAerleri daha geniC çapa yay-
mak yerine, yap@lan olumsuz
eleCtirilerin ne kadar da birbirimiz-
den uzaklaCt@A@m@z@n bir göstergesi-
nin olduAunu üzülerek ortaya
at@yorum. Yap@lan olumsuz eleCtiri-
leri kale almayan Bayan öAretmenin
Cahs@n@n ne kadar da onurlu oldu-
Aunu yaz@lanlara yan@t vermemekle
aç@kça göstermiCtir.  Böyle onurlu
davran@C asl@nda ailesinden ald@A@ bir
kültürün aynas@d@r bence…
…Bkinci bir olay da, Bstanbul’da
Kas@m ay@n@n sonlar@na doAru –Ma-
kedonya Göçmenleri KarC@laCma-
s@na, Makedonya göçmenlerin
yazg@lar@n@ araCt@ran ve bu konuda
kitaplar@ yay@nlanan deAerli araCt@r-
mac@ yazar@n da böyle bir KarC@laC-
maya davet edilmesi, yine
memleketimin kendini beAenmiC ki-
Cilerin eleCtirilerine yol açm@Ct@r.
KarC@laCmaya davet edilen araCt@r-
mac@ yazar, -kendilerini böyle bir
deAerli karC@laCmaya davet ettikleri
için onur duyduAunu ve teCekkürü- ,
sosyal medyada paylaCm@C. Gelin
görün ki birilerinin böylesi davetiye
hoCuna gitmemiC ki, sosyal med-
yada böyle bir eleCtiri yaz@lm@Ct@: -‘
Siz neden onur duydunuz, bu tür
karC@laCmalara sadece ve sadece Ma-
kedonya Cumhuriyetinde yaCayan
Türkler  kat@l@p,   beliren  güçlükleri
kendilerinin  anlatmas@  en doAald@r-,
düCüncesi  ortaya at@lm@Ct@… Derken
Cunu da belirtmek isterdim ki, ora-
lardan Türkiye Cumhuriyeti’ne göç
edenler de doAal olarak memleketi-
mizin fertleri say@l@r, zaten böylesi
düzenlenen karC@laCmalarda memle-
ketimizde yaCayan Türklerin sorun-
lar@ kadar eskiden de yaCanm@C
haks@zl@klar, günümüzde de var olan
zorluklar ortaklaCa olarak gündeme
getirilmesi yap@lan bu tür faaliyetle-
rin as@l konusu olduAunu aç@kça or-
taya atmaktad@r… Öyle ki
Memlekette bugün yaCayanlar ve
zaman@nda çeCitli zorluklardan do-
lay@ göç edenleri birbirinden ay@r-
mak yerine onlar@ birbirine
kenetlemek ve beliren sorunlara or-
taklaCa çözümün bulunmas@ en doA-
rusudur. Bence düzenlenen
KarC@laCmalar@ Makedonya’da olsun
veya Makedonya d@C@nda yaCayan
Türklerin ortak yazg@lar@ olarak böy-
lesi deAerli faaliyetlerin desteklen-
mesi hepimizin görevidir…
Ancak, günümüzde yaCad@klar@m@-
z@n sonucu olarak ayr@Cma görüntü-
lerin ortadan  kaybolmas@
gerekirken  her gün daha da derinle-
Cerek  birbirimizden  uzaklaCmalara
önemli   bir  sayg@s@zl@A@ da ortaya
atmaktad@r. DeAerli araCt@rmac@ ya-
zara sosyal medyadan yap@lan eleCti-

riye yazar@n yan@t@ olmam@Ct@, bu da
büyüklüAün bir örneAi olsa gerek…
Bu örnekleri vermiCken benim sos-
yal medyada baC@ma gelen deAiCik
bir olay@ da anlatmak isterdim. Üs-
küp’ün eski Türk ailelerinden oldu-
Aum için, baz@ Türk ailelerin
evlatlar@n@n günümüzde sosyal med-
yada kendi ana dili yerine yabanc@
dille hitap etmelerini kabul edemedi-
Aimi ortaya atmak istiyorum.  Geç-
miCte bu evlatlar@n, anne veya
babalar@ TürklüAe hizmet etmiC, ve
hizmetleri için devlet taraf@nca de-
Aerli  ödüllere sahip  olduklar@n@ da
anmadan yapamayacaA@m.     Günü-
müzde bu Türk ailelerin evlatlar@n@n
sosyal medyada  ki  yaz@Cmalar@nda
Bngiliz  dilini kulland@klar@n@ hoC
görmediAimi  kendilerine bildirdim :
– Makedonya Cumhuriyetinde yaCa-
yan  bir Türk olarak baCka bir ülke-
nin  dilinde   yaz@lar@n@zda
kullanman@za anlam veremiyorum-,
cümlesini yazd@m…
…Bnan@n ki ald@A@m yan@ttan ben
utand@m. ArkadaClar@n@n çoAunun
yabanc@ olduklar@ndan dolay@, böyle
yaz@lar@n paylaCt@klar@n@ anlatmaya
çal@Can bayana yine de, Sizi anlam@-
yorum, ana diliniz Türkçe ise neden
Türkçeyi  veya yaCad@A@n@z ülkenin
resmi dilini kullanm@yorsunuz   ve
yabanc@  arkadaClar@n@za yazd@klar@-
n@z@n çevirisini yapmak en doArusu
olur,- yazd@m, ilave ederek  Cunu da
belirtmek isterdim ki, bir Frans@z
veya Bngiliz’e  kendi dilleri  d@C@nda
dünyan@n neresinde olurlarsa olsun-
lar baCka bir dili  asla kullanmad@k-
lar@n@ da hat@rlatt@m -… Evet,- ne
kadar fazla dil bilirsen o kadar deAe-
rinin artt@A@n@n – söylemi doArudur.
Ancak kendi ana dilini ikinci plana
koyanlara bir sözüm var, -‘ Bir Mil-
leti Millet yapan kendi dilidir, dilini
unutanlar elbet bir gün yok olmaya
mahkumdur- ‘  Bu düCünceyi de
hat@rlatmay@ uygun buldum.
… Günümüzde böylesi görüntülerle
karC@laCt@A@m@zda, inan@n ki memle-
ketimde ikamet eden Türk Vatan-
daClar@m@n durumuna üzülmemek
elde deAildi. Birbirimizi kollamak,
birbirimize yard@m etmek, yard@m-
laCmak varken böylesi ayr@C@mlar@
kabul etmek mümkün deAil bence.
Makedonya Cumhuriyetinin nüfu-
sunu ve bu nüfusun bir bölümünü
oluCturan Biz Türkler’in Meclisteki
milletvekillerine gelince üzücü bir
tabloyla karC@laC@yoruz. Bu da nere-
den kaynaklan@yor çok tabi ki –
BEN- egosundan…

B�RL�K

Gençlere gelince takdir edilecek
gençlerimizin de var olduAunu an-
madan geçemem. Çok Cükür ki gü-
nümüzde TürklüAümüze,
Türkçemize s@k@  s@k@ sar@lan, sahip
ç@kan gençlerimizin varoluCu da tak-
dire Cahanedir. Burada sadece bir
örnek vermek isterdim: 2004 y@l@n-
dan bu yana  60 y@ll@k gazetemiz
‘BBRLBK’ ç@kmaz oldu. O dönemin
iktidar@, diAer gazeteler gibi benim
de 30 y@ldan fazla çal@Ct@A@m gazete-
mizin gereksiz olduAunu bulmuC,
ç@kmama karar@n@ alm@Ct@. Gazeteye
hiç kimse sahip ç@kmad@, baCta Türk
siyasileri, günümüzde kendilerine
hakl@l@k sözünü tan@yanlar ve de biz
çal@Canlar gazetenin korunmas@ için
bir giriCim yapmad@k, yapamad@k.
Derken, gazeteye yine de gençlerin
kurduklar@ ve yaCatt@klar@ ‘KÖPRÜ’
derneAi sahip ç@karak, kendi alanla-
r@na taC@y@p kütüphanelerine yerleC-
tirmiClerdir. Öyle ki bugün
gazetemizin unutulmamas@na öz ça-
balar@yla deAerli bir faaliyet yapm@C-
lard@r. Tek sözle geçmiCte
ülkemizde, olup bitenleri kaleme
alan gazetecilerin yaz@lar@n@ okumak
isteyenlere kap@lar@n@ açm@C gazete-
mizin korunmas@n@ saAlam@Ct@r. Der-
ken belirteyim ki bu gençler
günümüzde de deAerli çal@Cmalar
yapmakta, ancak gelin görün ki yap-
t@klar@ deAerli çal@Cmalar@n@n rekla-
m@n@ asla ve asla kendileri
yapm@yor… Bu da büyüklüAün bir
göstergesidir.   Ancak kendi çaba ve
faaliyetleri deAerli reklamlar@ ol-
maya devam ediyor. Milletine, mil-
liyetçiliAine ve Onun deAerlerine
sahip ç@kan genç yazarlar@m@z@ kutla-
mak gerekir. Helal olsun Size Genç-
ler. Çal@Cmalar@n@za böyle devam
ederek kendi öz benliAinizi de koru-
maktas@n@z.  Burada bu gençlerin ai-
lelerine teCekkür etmek isterdim.
Evlatlar@na TürklüAün yüceliAini aC@-
layarak, Türk Kültürüyle, tarihiyle
büyüttüklerini günümüzde sahip ol-
duklar@ deAerli kiCiliklerinin göster-
gesidir. Sizinle ve ailelerinizle gurur
duyuyoruz. BaCar@lar@n@z@n yolu aç@k
olsun… Kendi öz benliAini, ecdad@n@
inkâr edenlerin sonu da belli olmuC-
tur… Siz baC@n@z dik yolunuza ve
faaliyetlerinize devam edin… Elbet
bir gün iz b@rakan faaliyetlerinizle
Makedonya Türk Gençleri olarak ta-
rihimizde hak ettiAiniz yerde olacak-
s@n@z. SaA olun var olun…
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Slovenya’nın büyüleyici
başkenti LJUBLJANA

LJUBLJANA KALESİ

375 metre yükseklikte yer alan Ljubljana Kalesi, şehrin doğu kıs-
mında yer alıyor. Mimarisi ile oldukça dikkat çekici kale, her yıl
binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Yıl boyunca çeşitli or-
ganizasyonlara ev sahipliği yapan kale yeşil bir tepe üzerinden
tüm kente hükmediyor. 11. Yüzyılda inşa edilen kaleye çıkmak
için iki yol kullanılıyor, yürüyerek ve fünikelerle. Kale içinde yer
alan Sloven Tarihi Müzesi, Kukla Tiyatrosu, Aziz George Şapeli
ve Gözcü Kulesi turistlerin ilgi odağı oluyor. Kalenin açılır kapa-
nır kapılarının 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğuna karşı ko-
runma amacıyla yapıldığı söyleniyor.

LJUBLJANA KÖPRÜLERİ

Ljubljana Nehri üzerinde birçok köprü yer alıyor. Köprüler ara-
sında özellikle Ejderha Köprüsü ve Üçlü Köprü dikkat çekiyor.
Üç köprü şeklinde tasarlanan üçlü köprü, şehrin merkezinde bu-
lunan Preseren Meydanı'na açılıyor. Granitle kaplanan köprü
şehrin tarihi ve doğasıyla sağladığı mükemmel uyumu ile göz
dolduruyor. Bir diğer popüler köprü Ejderha Köprüsü ise iki ya-
nında yer alan yeşil ejderhaları ile şehrin en gözde yerlerinden
biri oluyor.

TİVOLİ PARKI

Ljubljana'nın en büyük parkı olan Tivoli, yeşilliği, sakinliği ve
huzur veren yapısı ile doğa severlerin beğenisini kazanıyor. Par-
kın içinde yer alan gül bahçesi, Podturn ve Çekin malikâneleri
farklı bir hava yaratırken elindeki balıktan su fışkırtan heykel ise
parka şirin bir görünüm katıyor. 17. Yüzyıl Rönesans akımına
uygun olarak tasarlanan Podturn Manor, 19. yüzyılda Avus-
turya İmparatorluğu'nun emri ile baştan sona neoklasik tarzda
yenileniyor. Çağdaş Slovenya Tarihi Müzesi olarak fonksiyon
gören Çekin Malikanesi ise 1720 yılında barok mimarisi kullanı-
larak tasarlanıyor. Ayrıca parkta 1880 yılında yapılan bir gölet de
yer alıyor. Göletin içinde balıklar ve etrafında kuşlar, Tivoli Par-
kı'na bambaşka bir ambiyans katıyor.

PRESEREN MEYDANI

Şehrin merkezinde yer alan Preseren Meydanı, en kalabalık tu-
ristik mekânların başında yer alıyor. Meydanın en gösterişli ya-
pısı Fransizkan Kilisesi, Fransizkan tarikat geleneğine uygun
olarak somon pembesi renginde yaptırılıyor. 1646 yılında inşa
edilen kilise 1700'lerde ön cephesi barok şeklinde yeniden tasar-
lanıyor. Meydana ismini veren ünlü şair France Preseren'in
bronz heykeli ise meydanda yerini alıyor. Heykelin hemen arka-
sında 19. yüzyılın başlarında yapılan Neo-Rönesans özelliklere
sahip Ljubljana Merkez Eczanesi bulunuyor. Meydan ayrıca
Ulusal Kütüphane'ye ve Zale Mezarlığı'na da ev sahipliği yapı-
yor. Sokak sanatçılarının müziklerini icra ettiği ve birçok organi-
zasyonun gerçekleştiği meydan, mutlaka ziyaret edilmesi
gereken yerlerin başında geliyor.

SLOVENYA ULUSAL MÜZESİ

Tivoli Parkı'nın hemen yanında yerini alan Slovenya Ulusal Mü-
zesi, Taş Devri'nden bu yana farklı dönemlerden kalma yaklaşık
400 binden fazla tarihi objeyi sergiliyor. Slovenya tarihini gözler
önüne seren müze, özellikle sahip olduğu eski para koleksiyonu
ile ilgi odağı oluyor. 1821 yılında kurulan müzede uygulamalı
sanatlar, baskı ve çizimler, nümizmatik ve arkeoloji olmak üzere
dört bölüme ayrılıyor. Ulusal müzede yer alan en ilginç eserler
arasında ise kemikten yapılmış dünyanın ilk müzik aracı flüt yer
alıyor. Ayrıca müzede Slovenya'nın sahip olduğu tek mumya ve
tabut da bulunuyor.

www.sozcu.com.tr
sitesinden alınmıştır….

Doğal güzellikleri ile dikkat
çeken Ljubljana tarihi ve ken-
disiyle aynı adı taşıyan nehri

ile adından söz ettiriyor. Kolay ula-
şımı, sıcakkanlı insanları ve güveni-

lirliği ile keyif veren Slovenya, özel-
likle şehrin sembolü olan Ljubljana
Ejderhası ile ön plana çıkıyor. Gücü
ve cesareti simgeleyen bu heykel,
Ljubljana Kalesi'nde yer alıyor. Alp

dağlarının eteklerinde kurulan şehir,
doğayla uyum içinde inşa edilen bi-
naları ile muhteşem bir görünüşe
sahip. Yüksek yaşam kalitesi ve sun-
duğu imkanlar nedeniyle öğrenciler

tarafından en çok tercih edilen şehir-
ler arasında yer alıyor. Küçük ve
şirin bir şehir olan Ljubljana, canlı ve
enerjik yapısıyla Orta Avrupa şehir-
lerini andırıyor.

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…
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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...

         




