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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com
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¥ BelÇika’nın başkenti
Brüksel’de gerçekleşen
AB Liderler Zirvesinden,
katılım müzakerelerine
başlamayı bekleyen
Kuzey Makedonya ve Ar-
navutluk’a olumsuz cevap
geldi. Kuzey Makedonya
Cumhurbaşkanı Stevo
Pendarovski, AB Kon-

seyi’nin ülkesinin birliğe
katılım müzakerelerinin
başlamasıyla ilgili verdiği
kararının ardından, ulusa
seslendi. Pendarovski, AB
Konseyinin kararlarının
Kuzey Makedonya’nın
haklı beklentileriyle ve
AB’nin daha önceki açık-
lamalarıyla uyumlu olma-

dığını vurguladı. Penda-
rovski, “Yeni realite ile
ayık bir şekilde yüzleşmek
zorundayız. Hiçbir politik
karar sonsuz değildir, hiç-
bir gelişme nihai değil-
dir” dedi. Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama da
verilen kararın sorumlulu-
ğunun AB’de olduğunu,

ülkesinin başlattığı re-
formlara devam edece-
ğini söyledi.
Ülkesinin ilerleme kaydet-
tiğini ve müzakerelerin
başlatılmasını hak ettiğini
belirten Rama, bunun AB
üyesi ülkelerin başbakan-
ları tarafından da ifade
edildiğini aktardı.

AB’nin kırmızı 
ışığı can sıktı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin Kuzey Makedonya ve

Arnavutluk’un Birliğe katılım müzakerelerine ‘yeşil ışık’
vermemesi, bu ülkelerde ‘hayal kırıklığı’ ile karşılandı

8’de

¥ Çocukları soykırımda
katledilen Srebrenitsa anne-
leri, Diyarbakır annelerinin
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
önünde başlattığı oturma ey-

lemi ile Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin Suriye’de yürüttüğü
Barış Pınarı Harekatı’na des-
teklerini bildirmek için
TBMM’yi ziyaret etti. Meclis

Başkanvekili Süreyya Sadi Bil-
giç, Bosna-Hersek’in Srebre-
nitsa şehrinde 11 Temmuz
1995’teki soykırımda çocuk-
ları şehit edilen annelerin

kurduğu Srebrenitsa Anneleri
Derneği’nin de aralarında bu-
lunduğu çeşitli sivil toplum
kuruluşlarından kadınlarla
Mecliste görüştü. 8’de

SrebrenitSa
anneleri 

tbMM’yi de
unutMadı

¥ Barış Pınarı Hareka-
tı'na karşı çıkan grup,
Selanik'teki Türk Baş-
konsolosluğu’nun bah-
çesine girerek gösteri
yaptı. Sınırları içerisinde
Atatürk'ün evinin de
bulunduğu konsolosluk

yerleşkesinin bahçesine
ziyaretçi kisvesi altında
girdiği tahmin edilen
yaklaşık 11 kişi "İsyancı
Rojava ile dayanışma"
yazılı dövizler açarak
Türkiye karşıtı sloganlar
attı. 3’te

¥ Bosna Hersek'te
görev yapan Türk asker-
lerinin bulunduğu But-
mir Kampı'nda, Barış
Pınarı Harekâtı’na katı-
lan askerler için Fetih Su-
resi okundu, dua edildi.

Öğle namazı öncesinde
gerçekleştirilen prog-
rama, Türkiye'nin Saray-
bosna Büyükelçisi Haldun
Koç'un yanı sıra Butmir
Kampı'nda görev yapan
Türk askerleri katıldı. 3’te

osmanlı yadigârları
Tika ile güvende

sayfa 3’terifat sait

Gazetelerin 
dijitalleşmesi ve

Balkan Günlüğü

Bosna’daki 
MehMeTçik’Ten
Barış Pınarı’na dua

¥ Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) ta-
rafından restore
edilen Sırbistan’ın
Sjenica şehrindeki
tarihi Valide Sultan
Camisi’nde ilk mev-
lit okundu. 5’te

Yunan ırkçılardan Türk 
Başkonsolosluğuna saldırı
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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

BERN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dünya Posta Birliği’nin ku-
rucu 22 ülkesinin temsil-
cileri, Birliğin 145. yaşını

kutlama amacıyla, 9 Ekim 1874
yılında Birliğin Kuruluş Anlaş-
ması’nın imzalandığı İsviçre’nin
Bern şehrinde bir araya geldi.
Orijinal imza seremonisinin ger-
çekleştiği etkinliğe, UPU İdari
Konsey Başkanı, PTT AŞ Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik, Bern
Büyükelçisi Sayın İlhan Saygılı
ile birlikte katıldı.

ZAMAN DUVARI

Kutlama etkinliğinde konuşan
Bozgeyik, “1874 yılında Osmanlı
İmparatorluğu’nun kurucu üye-
leri arasında yer aldığı Dünya
Posta Birliği’nin 145. yılında,
İdari Konsey Başkanı olarak
Türkiye’yi temsil etmekten
gurur ve memnuniyet duyuyo-
rum” dedi. Etkinlikte Birliğin,
145 yıllık köklü tarihine ışık

tutan Zaman Duvarı’nın açılışı
gerçekleşti. Kenan Bozgeyik,
UPU’nun 145. Yılına özel yaptığı
açıklamada, insanlığa hizmet
anlayışıyla sürdürülen faaliyet-
lerin güçlenerek büyümeye
devam edeceğine inandığını be-
lirterek şunları söyledi: “Ülke-
mizin de aralarında yer aldığı 22
kurucu ülke ile yolculuğuna
başlayan ve bugün 192 üye ülke-
nin yer aldığı, tüm dünyayı kap-
sayan muhteşem bir ağa
dönüşen Dünya Posta Birliği’nin
145. yılını gururla kutluyoruz.
Bu eşsiz ağın bir parçası olarak
Türk Postası, Dünya Posta Bir-
liği İdari Konsey Başkanlığının
getirdiği sorumluluğun da bilin-
ciyle; Birliğimizin misyon ve il-
keleri doğrultusunda daha iyi
bir gelecek için çalışmaya ve
üretmeye devam etmektedir. İn-
sanlığa hizmet anlayışıyla sür-
dürülen faaliyetlerimizin
güçlenerek büyümeye devam
edeceğine inanıyor; 9 Ekim
Dünya Posta Günü’nü ve
Dünya Posta Birliği’nin 145. ya-
şını gönülden kutluyorum.” 

Dünya Posta Birliği’nin kurucu 22 ülkesinin temsilcileri, Birliğin 145. yaşını kutlama amacıyla, 9 Ekim
1874 yılında Birliğin Kuruluş Anlaşması’nın imzalandığı İsviçre’nin Bern şehrinde bir araya geldi

Türk askerinden 
Bosna Hersek'te
eğitime destek

ZENİCA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği Barış
Gücü (EUFOR) bün-
yesindeBosna Her-

sek'te görev yapan Türk
Temsil Heyet Başkanlığı, ül-
kenin orta kesimindeki Ze-
nica şehrinde bir ilköğretim
okulunu onardı. Klopçe kö-
yündeki Skender Kulenovic
Okulu'nda düzenle-
nen törene Ze-
nica-Doboj
Kantonu
Eğitim
Bilim
ve
Kül-
tür
Ba-
kanı
Spahija
Kozlic,
Bosna  Her-
sek  Türk Temsil
Heyeti Başkanı Albay Ali
Tanış, öğrenci ve öğretmen-
ler ile veliler katıldı. Bakan
Kozlic,  Türk askerinin yar-
dımları sayesinde okulun
dış cephesinin ve mobilya-
larının yenilendiğini aktara-
rak, eksiklerin
tamamlanmasıyla mekânın
tam bir okul haline geldi-
ğini söyledi. EUFOR bünye-

sinde Bosna Hersek'te barı-
şın devamı için görev yapan
Türk askerlerine teşekkür
eden Kozlic, Barış Pınarı
Harekâtı’na katılan Türk Si-
lahlı Kuvvetleri (TSK) men-
suplarına da başarı diledi.
Albay Tanış ise Bosna Her-
sek'te görev yapmaktan
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, burada kendi-
sini Bosna Hersek ailesinin
bir ferdi olarak hissettiğini

söyledi. Eğitime
ve çocuklara

yapılan
yatırı-

mın
öne-
mine
işaret
eden

Tanış,
"Çocuk-

lara ve
eğitime ya-

pılan yatırım,
bir insanın haya-

tında yapabileceği en
önemli şeylerden biridir"
dedi.
www.timebalkan.com’a
göre; Okul Müdürü Amel
Kablar da 60 yıl önce inşa
edilen okulun baştan aşağı
yenilenmiş olmasından
memnuniyet duyduğunu
ifade etti.

Dünya Posta Birliği (UPU) 
145. yılını Bern’de kutladı

Avrupa Birliği Barış Gücü bünyesinde
Bosna Hersek'te görev yapan Türk

Temsil Heyet Başkanlığı tarafından Ze-
nica'daki bir ilköğretim okulu onarıldı



21 Ekim 2019
Pazartesi 3Balkan Haberleri

SArAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği Barış
Gücü (EUFOR) bün-
yesinde Bosna Her-

sek'te görev yapan Türk
Temsil Heyet Başkanlığı’nın
bulunduğu başkent Saray-
bosna'daki Butmir Kam-
pı'nda Barış Pınarı
Harekatı'na katılan askerler
için dua edildi.www.time-
balkan.com sitesinin habe-
rine göre; Türkiye'nin
Saraybosna Büyükelçiliği
Din Hizmetleri Müşavirliği
tarafından kampın içinde
Türk askerlerince kullanılan
mescitte düzenlenen prog-
ramda, Türkiye'nin güney
sınırında oluşturulmaya ça-
lışılan terör koridorunu yok
etmek, bölgeye barış ve hu-
zuru getirmek amacıyla yü-
rütülen Barış Pınarı
Harekatı'nın başarıyla so-
nuçlanması için Fetih Suresi
okundu. Öğle namazı önce-
sinde gerçekleştirilen prog-
rama, Türkiye'nin
Saraybosna Büyükelçisi
Haldun Koç'un yanı sıra
Butmir Kampı'nda görev
yapan Türk askerleri katıldı.
Büyükelçi Koç, yaptığı açık-

lamada, burada görevli
Türk askerlerinin,
Bosna Hersek'te barışın te-
sisi için bulunduğunu belir-
terek, birlik ve
beraberliğin daha da önemli
olduğu bu günlerde, asker-
lerle buluşup Barış Pınarı
Harekatı'na katılanlara dua
etmek, güç vermek istedik-

lerini söyledi. Suriye'nin ku-
zeyinde devam eden hare-
katın başarısı için dua
ettiklerini kaydeden Koç,
"Bir an evvel bu başarılı
operasyon sayesinde bölge-
nin barışa ve huzura kavuş-
masını arzuluyoruz." dedi.
Duayı okuyan Din Hizmet-
leri Müşaviri Hasan Atlı

da Bosna Hersek'te görev
yapan Türk askerleriyle bir-
likte dua etmenin çok an-
lamlı olduğunu
vurgulayarak, Türkiye'de
de harekat boyunca tüm ca-
milerde imamların sabah
namazlarından önce Fetih
Suresi okuduğunu anım-
sattı.

Bosna Hersek'te görev yapan Türk askerlerinin bulun-
duğu Butmir Kampı'nda, Barış Pınarı Harekâtı’na katı-

lan askerler için Fetih Suresi okundu, dua edildi

Geçenlerde  “We Are
Social” ve “Hoot-
suite”’in birlikte ya-

yınladığı “Digital in 2019”
raporunda en güncel dünya
İnternet kullanım
istatistikleri ve sosyal medya
istatistiklerine göre;
• Dünya’da 4.38 milyar İnter-
net kullanıcısı var ve dünya
nüfusunun %56’sını oluşturu-
yor
• Dünya’da 3.48 milyar sos-
yal medya kullanıcısı var ve
dünya nüfusunun %45’ini
oluşturuyor
• Dünya’da 5.11
milyar mobil kullanıcı (Akıllı
telefon ve benzerleri)  var ve
bu dünya nüfusunun
%67’sini oluşturuyor
Dijitalleşme süreci devam
ederken, pek çok eski alış-
kanlığa veda ediyoruz. Kitap-
ların yerini elektronik
kitaplar alıyor, basılı gazete-
ler dijital yayıncılığa geçiyor.
Dijitalleşmeyle içeriğe ulaş-
mak kolaylaşırken, başka
faydaları da beraberinde geti-
riyor. Kâğıt kullanımının
düşmesiyle çevreye daha az
zarar verilmesinin yanı sıra,
lojistik maliyeti de ortadan
kalkıyor. İnsanlar ertesi gün
kâğıttan okuyacakları haberi
anında bilgisayar, tablet veya
akıllı telefonlarından okuya-
biliyorlar.
Ancak tabiki kâğıttan oku-
mayı seven ya da buna alışık
olan hala çok sayıda insan
var. Hala internetin olmadığı
veya kısıtlı kullanıldığı yerler
var. Uçakta olduğunuzda,
yurt dışında veya elektrikle-
rin kesildiğinde internet ol-
muyor. Diğer yandan
internetin kullanım maliyeti
de hala herkesin doyasıya
kullanacağı kadar ucuz değil.
Başka bir sıkıntı ise bilgi kir-
liliği. Sosyal medya üzerin-
den erişilen bilgilerin
doğruluğu çoğu zaman tartı-
şılıyor. Ayrıca gelecek için
saklanan bilgilerin arşivi de
kâğıt üzerinde kimi zaman
daha güvenli olabilir. Klasiği
seven muhafazakâr insanlar
hala var. Bunların dışında
özgün yazı dizileri, makaleler
ve röportajlar için hala gaze-
teler tercih edilebiliyor.
Diğer yandan ise New York
Times CEO’su Mark Thomp-
son’a göre basılı gazeteler
ömrünü doldurmak üzere.
Thompson 10 yıl gibi kısa bir
süre içinde basılı gazetelerin
yok olabileceğini düşünüyor.
Bu öngörü elbette ki ABD
için geçerli. Diğer ülkelerde
bu geçişin zamanlaması daha
farklı olacaktır.
NYT bir ara kâğıt baskıyı bı-
rakıp dijitale geçmişti. Aynı
şekilde Türkiye’de de Haber
Türk gazetesi kâğıt baskıyı
bırakıp tamamen dijitale
geçti.
Tüm bu gelişmelerin ışığında
Balkan Günlüğü gazetesi ola-
rak biz de geride kalmadık ve
bir takım yenilikler yaparak
hem kâğıttan hem de dijital-
den yayın hayatına devam et-
meye devam ediyoruz.
Aslında Balkan Günlüğü
okuyucularımıza müjde diye-
bileceğimiz yeniliklerden
bahsediyorum.
Bu yenilikleri sizlerle paylaş-
mak istiyorum:

Balkan Günlüğü
GazeTesi 

olarak dijiTal
müjdelerimiz

1- Türkiye’nin ilk ve tek Bal-
kan yayın organı olan Balkan
Günlüğü Gazetemizin web
sayfası olan www.balkangun-
lugu.com sitesini Türkiye ve
Balkan ülkelerinden günlük
ortalama 1500-2000 arası tekil
tıklama yapılmaktadır.
Okuyucularımız gazetemizi is-
terlerse  https://balkangun-
lugu.com/e-gazete/ link
adresinden Dijital’de (e-Ga-
zete) okuyabilirler.
Profesyonel bir ekip tarafından
hazırlanan ve takip edilen web
sayfamızın Google özel ayar-
ları yapılmış ve üzerinde SEO
çalışmaları sürekli devam et-
mektedir. Google arama moto-
runda ilk sıralardayız.
Gazetemizde çıkan bir haber
aynı anda Google’da da yer
alıyor.
2- Önümüzdeki hafta inşallah
bir Kanada firması olan ve
THY’nin de abone olduğu in-
ternet üzerinden gazete ve der-
gileri okuyabilme imkânı
veren Dijital Gazete ve dergi
platformu “Presreader” a giri-
yoruz.
THY, şimdilik yurtdışı uçuşla-
rında VİP ve CİP yolcularına
birer tablet vererek Pressrea-
der uygulaması ile dünyadaki
tüm gazete ve dergileri okuya-
bilme imkânı veriyor. Türki-
ye’de ve Dünya’da
Presreader’a abone olan tüm
kişi ve kurumlar gazetemizi
dijital ortamda
okuyabilir.Presreader uygula-
masını App Store’dan indire-
biliyorsunuz.
3- Gecen hafta Balkan Gün-
lüğü gazetesi olarak Türk-
cell’in kurduğu “Dergilik”
Dijital Platformuna giriş yap-
tık.  Dergilik de aynı Pressrea-
der gibi tüm abonelerine
Türkiye ve Dünya’dan gazete
ve dergileri ücretsiz okuma
fırsatı veriyor. İsterseniz, Der-
gilik uygulamasını
App.Store’dan indirip kullana-
bilir ve burada Balkan Gün-
lüğü ’nü okuyabilirsiniz.
4- Kısa adı CİB olan Cumhur-
başkanlığı Basın İletişim Baş-
kanlığı’nın Türkiye’deki tüm
yerel ve ulusal gazetelerini
içine alan dijital platformu
“CİB Anadolu’nun Sesi” de
yer alıyoruz. Bu uygulamayı
da App. Store’dan indirebilir-
siniz.        
5- Türk Telekom’un dijital sis-
temi Programatik’te yer alıyo-
ruz. Türk Telekom ile artık bu
konuda ortak çalışıyoruz.
6- Çalışma partnerimiz olan
Ajans Press firmasının desteği
ile web sayfamızda yer alan
tüm haberler ve duyurular il-
gili abonelerine derhal ulaştırı-
lıyor. Ayrıca web sayfamızda
çıkan haber ve duyurular, aynı
anda Google arama motorunda
da yer alabiliyor.
7-Balkan Günlüğü gazetesi
Web sayfamız (www.balkan-
gunlugu) , Google News’a ka-
yıtlı bir site olarak hizmet
veriyor…
Şimdilik bu kadar. Hem kâğıt
üzerinden hem dijitalden Bal-
kanları anlatmaya devam ede-
ceğiz. Okumanız ve bizleri
takip etmeniz dileğiyle.

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

İZMİR MEKTUBU

rifatsait@balkangunlugu.com

rifat SAİt

Türk askerinden
Türk askerine dua

Tiran’da “Türk Günleri” etkinliği

tİrAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk’un başkenti
Tiran’da Türk kültürü,
geleneksel yemekleri

ve Türk müziğinin yakından
tanıtılması amacıyla düzenle-
nen “Türkiye Günleri” açıldı.
Açılış programına Arnavut-
luk’taki Türk kurum ve kuru-

luşlar ile Türkiye’den bazı be-
lediyelerin temsilcileri, Tür-
kiye ve Arnavutluk kurum
temsilcileri, vatandaşlar ve
öğrenciler katıldı. Türki-
ye’nin Tiran Büyükelçisi
Murat Ahmet Yörük, burada
yaptığı konuşmada, Tür-
kiye’yi bu etkinlikte temsil
eden belediye sayısının gide-
rek arttığını söyledi. Tanıtım

çadırlarında önemli bir hare-
ketlilik olduğunu kaydeden
Yörük, “Ümit ediyorum bu
kültürel etkinliğin önümüz-
deki yıllarda yapılacak yeni
faaliyetlerdeki katılımcı sayı-
mız ve bu etkinlik çerçeve-
sinde Arnavut kardeşlerimize
Türk kültürünü, Türk mede-
niyetini tanıtımı için buraya
getirip sergilediğimiz ürün-

leri veya mutfak lezzetlerimi-
zin sayısında da çeşitliliğinde
de bir artış olacak.” ifadele-
rini kullandı. Arnavutların et-
kinliğe gösterdiği ilginin bu
etkinliği yaparak ne kadar
doğru bir iş yaptıklarını ispat
ettiğini söyleyen Yörük, söz-
lerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye ile Arnavutluk ara-
sında kökleri yüzyıllara daya-
nan çok sağlam tarihi,
kültürel, dinsel, sosyal bağlar
var. Biz Yunus Emre Enstitü-
müz aracılığıyla burada dü-
zenlediğimiz bu etkinlikle
aslında kökleri, geçmişten
gelen bu bağları bu defa Ti-
ran’daki genç nesillerle ve
onların alıp ilerideki nesillere
aktaracağı bir bağı, bir köp-
rüyü oluşturuyoruz.”.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; Tiran
Yunus Emre Enstitüsü Mü-
dürü Ömer Osman Demirbaş
ise “Türkiye Günleri” etkinli-
ğinin Tiran’da sırasıyla 3. kez
düzenlendiğini aktardı..

GAzEtELErİN 
dİjİtALLEşmESİ vE 

BALKAN GÜNLÜĞÜ

SELANİK
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'da, Türki-
ye'nin Suriye'nin ku-
zeyinde başlattığı

Barış Pınarı Harekatı'na
karşı çıkan bir grup, Türki-
ye'nin Selanik Başkonsolos-
luğuna saldırdı.
www.timebalkan.com site-
sinin A.A’ya dayanarak ver-
diği habere göre; sınırları
içerisinde Atatürk'ün evinin
de bulunduğu konsolosluk
yerleşkesinin bahçesine zi-
yaretçi kisvesi altında gir-
diği tahmin edilen yaklaşık
11 kişi "İsyancı Rojava ile
dayanışma" yazılı dövizler
açarak Türkiye karşıtı slo-
ganlar attı. Konsolosluk
mensupları tarafından
kontrol altına alınan göste-
riciler, Yunan polisinin gö-

zetimi altında konsolosluk
bahçesinden çıkarıldı.
Yunan Haber Ajansı ANA-
MPA, eylemin ardından
Konsolosluk alanını terk

eden 11 göstericinin polis
tarafından gözaltına alındı-
ğını duyurdu. Öte yandan
aralarında Mücadeleci İşçi
Cephesinin (PAME) de bu-

lunduğu bazı sol gruplar,
Barış Pınarı Harekatı nede-
niyle başkent Atina'da Tür-
kiye karşıtı gösteri
düzenledi.

Barış Pınarı’ndan
rahatsız oldular
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı’nın başlattığı proje çer-
çevesinde, Fetullahçı Terör

Örgütü’nün (FETÖ) gerçek ve karan-
lık yüzünü anlatan “The Network”
adlı belgesel Kosova’nın güneybatı-
sındaki Prizren şehrinde gösterildi.
TRT World tarafından hazırlanan ve
tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wil-
son’ın çektiği belgesel, Kosova Türk
Dernekler Federasyonu tarafından
Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği ile
Prizren Başkonsolosluğu iş birliğinde
düzenlenen etkinlikte seyirciyle bu-
luştu. Belgeselin gösterimine Tür-
kiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı
Sakar, Prizren Başkonsolosu Serdar
Özaydın, Kosova Demokratik Türk
Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve
Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcı-
lar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı
Rasim Demiri, Kosova Meclis Başkan
Vekili Müferra Şinik, Milletvekili Fik-
rim Damka, Kosova Türk Dernekler
Federasyonu Başkanı Tahir Luma, ül-
kede görevli Türk kurum ve kuruluş
temsilcileri ve çok sayıda kişi izledi.
www.timebalkan.com sitesinin habe-
rine göre; Büyükelçi Sakar, basın
mensuplarına yaptığı açıklamada,
Kosova Türk Sivil toplum kuruluşla-
rının bu tür faaliyetlerini ilerde de
destekleyeceklerini belirterek, “FETÖ
terör örgütünün gerçek yüzünün an-

laşılması için kitlelere gerekli bilgileri
veren bu belgeselin Prizren halkıyla
paylaşılmasının yararlı olacağına ina-
nıyoruz.” diye konuştu. Bakan Yağcı-
lar da “O çirkin darbe girişimi
gecesinin arkasında duran çirkin güç-

lerin gerçek yüzünün anlatıldığı bel-
geseli TRT profesyonel bir şekilde iz-
leyiciye aktarmış. Artık umarım böyle
olaylar tekrarlanmaz.” ifadelerini kul-
landı. Damka da FETÖ’nün basit bir
örgütten ziyade devletin her kademe-

sine sızabilmiş bir terör örgütü oldu-
ğunu kaydederek, “FETÖ terör örgü-
tüyle sadece Türkiye’de değil, Kosova
ve diğer ülkelerde de topyekun şe-
kilde mücadele etmemiz şarttır.” şek-
linde konuştu.

PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Demokratik Türk Partisi
(KDTP) Genel Başkanı Mahir
Yağcılar, partilerin oy pusulasın-

daki yerlerinin belirlenmesi ardından
seçim bildirisi yayımladı. Tekrardan
Milletvekili adayı olmasıyla ilgili açıkla-
malarda bulunan Yağcılar, birlik ve be-
raberlik çağrısı yaptı. KDTP Genel
Başkanı Mahir Yağcılar imzalı seçim bil-
dirisinde şu ifadelere yer verildi:
“Bilindiği gibi Kosova erken Meclis Se-
çimleri arifesinde bulunmaktadır ve he-
pimiz bu siyasi heyecanı içerisinde
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 num-
arasıyla yer alacağızdır. Tek parti olarak
oy listelerinde yer almak oldukça
önemli ve olumlu bir gelişmedir, bir ba-
şarıdır, birliğin göstergesidir ve geçmi-
şin zaferidir. Ancak seçim sistemi
tercihli olduğundan dolayı, parti içeri-
sindeki adaylar arasında her zaman ol-
duğu gibi bu sefer de iç rekabet ve yarış
olacaktır. Bu iç yarışı partinin geleceği,
toplumsal dayanışma ve birlik açısın-
dan partimizin lehine çevirmemiz gere-
kir, diğer bir deyişle partiye artı değer
sağlamalıyız. Ancak bu iç yarışın hiçbir
şekilde partinin bütünlüğüne ve ilkele-

rine zarar vermesine müsaade edilme-
melidir. Milletvekili ve Parti Seçimleri
sürecini bir fırsat olarak kullanarak,
parti içi seçim sürecinde yaşanan olum-
suz gidişatlar ve ayrışmaları durdura-
rak, yeni bir anlayış ve mücadele
ruhunu oluşturmalıyız. Bu bağlamda,
tüm bu beklentilerimize en iyi cevabı
verebilecek ve yardım edebilecek tek
unsur ancak halk oylaması ve seçimler-
dir. Diğer taraftan söz konusu gelişme-
leri dikkate alarak ve son dönemlerde
partinin gidişatından hoşnut olmadı-
ğımdan dolayı şahsımın da bu dönem
içinde milletvekili adayı olma fikri or-
taya çıkmış ve yapılan istişareler netice-
sinde, siyasi ve toplumsal birliği

düşünerek Kosova Demokratik Türk
Partisinin Genel Başkanı sıfatıyla tekrar
milletvekili adayı olarak katılmama
neden olmuştur. Bu yoldaki yirmi (20)
yıllık siyasi tecrübem ve başarılı çalış-
malar sayesinde partimizin seçimlerden
daha güçlü çıkmasına yönelik katkımın
önemli olacağına inanıyorum. Bu seçim-
lerde adaylar arasında rekabete ve yeni-
likçiliğe evet, siyasi düşmanlığa hayır
denilmesini, seçimlerin birlik ve düğün
havasında geçmesini bekler, Kosova ve
toplumumuza hayırlı olmasını dilerim.
Elbette hakeden, hakça davranan ve sa-
mimi hareket edenin toplum tarafınca
takdir edilmesinin tam zamanı da seçim
günü 6 Ekimdir.”

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü
anlatan “The Network” adlı belgesel Prizren’de gösterildi

FETÖ’nün gerçek yüzü
PrİzrEn’dE anlaTıldı

Priştine'de Nobel protestosu
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Kosova’daki seçimlerde en çok oyu
alan iki parti olan Vetëvendosje Hare-
keti (VV) ile Kosova Demokratik Bir-

liği (LDK) arasında hükümet kurma
görüşmeleri devam ediyor. www.timebal-
kan.com’un kosovaport sitesinden aldığı bil-
gilere göre; hükümetin kurulması
konusunda  anlaşmanın sağlanması yönelik
programların uyum içine alınması için Ko-
sova demokratik Birliği (LDK) ile Vetëven-
dosje Hareketi (VV)  Çalışma Grupları
toplandı. Toplantı LDK parti merkezinde ya-
pılıyor. VV bu toplantıda Besnik Bislimi ve
Glauk Konjufca, LDK da Lumir Abdixhiku
ile Avdullah Hoti tarafından temsil ediliyor.

VV ve LDK hükümeti 
kurmak için masada

Kosova polisinden Mitrovitsa’ya operasyon

MİTROVİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova polisi Sırpların ço-
ğunlukta olduğu kuzey
Mitrovitsa'da operasyon

düzenledi. Kosovalı Sırp politi-
kacı Oliver İvanoviç cinayetiyle
bağlantılı bazı kişilerin tutuklan-
ması için düzenlenen operas-

yonda biri Kosovalı Sırp polis
memuru olmak üzere 2 kişi gözal-
tına alındı. Kosova Polis Sözcüsü
Baki Kelani operasyonla ilgili ola-
rak yaptığı açıklamada, gözaltına
alınanlardan 1'inde yasa dışı silah
bulunduğunu belirtti. "Mitrovit-
sa'nın kuzeyinde, Kosovalı Sırp
siyaseçi Oliver İvanoviç cinaye-
tine yönelik polis operasyonu dü-

zenlendiğini doğrulayabiliriz.
Operasyon, Temel Mahkeme Özel
Dairesi tarafından yayınlanan bir
arama emri uyarınca iki kişinin
gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.
Gözaltına alınanlardan biri Ko-
sova polisi memurudur" şeklinde
açıklama yapan Kelani, polis ope-
rasyonu sırasında iki silah ve mü-
himmata el konulduğunu
kaydetti. Kosova polisince 23
zırhlı araç ve onlarca polis ile ger-
çekleştirilen operasyon 3 saat
sürdü. Priştine'ye getirilen şüphe-
liler, Kosova savcılık binasında
sorguya alındı. Sırp politikacının
öldürülmesiyle ilgili olarak şim-
diye kadar 6 şahıs gözaltına alınır-
ken 2 kişi serbest bırakıldı.
www.timebalkan.com’un habe-
rine göre; Sırbistan'da saklanan
Milan Radojiçiç için uluslararası
tutuklama emri çıkarıldı. 16 Ocak
2018'de öldürülen eski bakan ve
milletvekili Oliver Ivanoviç ay-
rıca SDP partisine önderlik et-
mekteydi.

Ahmet GÖKSAN

EŞİTLİĞİN 
EGEMENİ

“Kipriyanu (Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
Dışişleri Bakanı) bir yalan daha söylü-
yor ve şöyle konuşuyor. ‘Yabancı as-
kerler çekilir çekilmez Kıbrıs Devleti
ve halkı birleşerek mutlu yaşayacaktır.
Halkın mutluluğu, devletin ve halkın
bütünleşmesine bağlıdır’.
Kipriyanu’yu 1960 – 1963 yıllarından
beri tanımaktayım. Bakanlar Kuru-
lu’nda Türk’ün hakkını yemek için en
olmadık hileye, geciktirmeye, yalana
tevessül eden ve Türk düşmanlığını
gizlemeyen bir kişiydi”. 1980 

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Hukuksuzluğu meslek haline ge-
tirmiş olan mendil büyüklü-
ğündeki ülkenin önde gidenleri

Fransa’ya kendi ilan ettikleri 7. par-
selde sondaj izni verdiler. Yaptıkları
hukuksuzluk nedeniyle uluslararası
hukuk alanında rekora koştuklarını
söylemek olasıdır. Hukuksuzluğu
Fransa ile sınırlı tutmadan İtalya’yı da
yedeklerine aldılar. Bunu yaparlarken
AKEL’in Politbüro üyesi Hristos Hris-
todulidis, aynaya bakmadan Türki-
ye’nin ülkesinin tek yanlı ilan ettiği
MEB’deki 7. Parselin kuzeyinde
üçüncü sondaja gideceğini savlıyor. 
Türkiye’ye karşı yaptıkları ve sınır ta-
nımadıkları hukuksuzluğa AB – Rusya
– Fransa ile Mısır’ın ardından İsrail’in
yanı sıra Amerika’yı da ortak ediyor-
lar. Bunu yaparak var olan sorunların
katmerleşmesine de neden oluyorlar.
Gelinen noktada Türkiye’nin daha
fazla zaman yitirmeden kendi Münha-
sır Ekonomik Bölgesini ilan etmesini
zorunlu görüyoruz. Sıklıkla yineliyo-
ruz. Türkiye’nin bölgede en uzun sı-
nıra sahip olması nedeniyle bu hakkını
kullanması gerekiyor. Bunu yaparak
bölgedeki etkinlikleri ile zeminini de
güçlendirmiş olacaktır. 
Karşımızdaki unsur Fransa’ya bu
hakkı tanırken adı geçen ülkenin böl-
gedeki varlığını güçlendirmekle kal-
madan egemenliğini de pekiştirme
yolunda da adım attırmış oluyor. Bu
uygulamanın önüne geçebilmek için
Türkiye’nin yukarıda da yinelediğimiz
gibi MEB’ni ilan etmesi bölgenin ba-
rışı için bulunmaz fırsat olacaktır. Rum
basınında yer alan haberlerde Rum
Enerji Bakanı Bay Yorgos Lakkotripis,
iki şirketle yapılan anlaşmayı değer-
lendirirken “İki şirketin MEB bölge-
mizdeki varlıkları gelişiyor ve Kıbrıs
MEB içerisindeki stratejik işbirliği
güçleniyor” diyor.
Kıbrıs Türk’lerini bugüne değin sü-
rekli olarak görmezden gelerek yeni
bir müzakere sürecinin anlamlı olaca-
ğını söylemeye başladılar. Bu davra-
nışlarını çok yüzlü politikaların son
örneği olarak okumak istiyoruz. Bunu
ortalıklara koyarlarken bir yandan da
başlatılması düşünülen yeni sürecin es-
kisi gibi olmayacağını da bilmeleri ge-
rekiyor. Kıbrıs Türk’lerinin anayasal
hakları ile uluslararası hukuktan kay-
naklanan haklarını tanımamaya devam
etmeleri halinde çözümü dağların öte-
sinde bile bulamayacaklardır. Bugüne
değin siyasi eşitlik safsatası ile zaman
yitirilmesine neden olanlar Kıbrıs
Türk’lerinin egemen eşitliğini tanıma-
maları halinde müzakere süreçleri ka-
yıkçı kavgası gibi devam eder gider.
Bu nedenle bizlerin de zaman yitirme-
den Ulusal Konseyi kurarak işlerlik ka-
zanması gerektiğini yineliyoruz.
Bunlar yapılırken Kıbrıs Türk’lerinin
tanınma konusunda daha uzun süre
bekleyemeyeceği dünyaya ilan edilme-
lidir. Tanınma konusunda Türkiye ile
birlikte çalışmalara başlanılmasında
sayılamayacak kadar yarar olduğunu
düşünüyoruz. BM Genel Yazmanı’nın
özel temsilcisinin bölgede müzakere-
lere ivme kazandırma çabalarını da
avara kasnağın çalışması olarak değer-
lendirmek durumundayız. 
“Müzakereler yeniden başlasa bile teh-
like var” diyen AKEL Genel Yazmanı
Bay Andros Kipriyanu, tehlikelere kar-
şın çabaların devam etmesi gerektiğini
söylüyor. AKEL olarak diğer partilerin
aksine Guterres çerçevesinin kendile-
rini ikna etmeyen bazı yönleri oldu-
ğunu söyledikten sonra müzakerelere
iyi hazırlık yapılmış şekilde gidilmesi
gerektiğini vurguluyor. Bu davranışı
ile Bay Kipriyanu mış gibi yaparak
müzakere sürecinin devam etmesinden
yana olduğunu kanıtlıyor. 
Bu yaklaşımlar karşısında egemen eşit-
liğimizi yüksek sesle savunmamız ge-
rekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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Avrupa Birliği (AB) Konse-
yi’nin Kuzey Makedonya ve
Arnavutluk’un Birliğe katılım
müzakerelerine ‘yeşil ışık’
vermemesi, bu ülkelerde
‘hayal kırıklığı’ ile karşılandı.
Belçika’nın başkenti Brük-
sel’de gerçekleşen AB Liderler
Zirvesinden, katılım müzake-
relerine başlamayı bekleyen
Kuzey Makedonya ve Arna-
vutluk’a olumsuz cevap geldi.
Kuzey Makedonya Cumhur-
başkanı Stevo Pendarovski,
AB Konseyi’nin ülkesinin bir-
liğe katılım müzakerelerinin
başlamasıyla ilgili verdiği
kararının ardından, ulusa ses-
lendi. Pendarovski, AB Kon-
seyinin kararlarının Kuzey
Makedonya’nın haklı beklen-
tileriyle ve AB’nin daha ön-
ceki açıklamalarıyla uyumlu
olmadığını vurguladı. Böyle
anlarda birçok kişide hayal
kırıklığı hissinin olmasının
anlaşılabilir bir durum oldu-
ğunu kaydeden Pendarovski,
“Ancak duyguları bir kenara
bırakarak yeni realite ile ayık
bir şekilde yüzleşmek zorun-
dayız. Hiçbir politik karar
sonsuz değildir, hiçbir ge-
lişme nihai değildir.” dedi.
Kuzey Makedonya’nın müza-
kerelerin başlaması için tüm
ön koşulları yerine getirdiği-

nin altını çizen Pendarovski,
müzakere görüşmelerinin Ha-
ziran ayında gerçekleşen zir-
vede teknik nedenlerden
dolayı Ekim ayına ertelendi-
ğini hatırlattı. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine
göre; Avrupa-Atlantik enteg-
rasyonu haricinde uygulana-
bilir bir alternatifleri
olmadığını dile getiren Pen-
darovski, NATO üyeliğinin
yakında gerçekleşeceğini,
bunun yanı sıra AB üyeliğinin
ise tek bir hükümetin, tek bir
meclisin ya da tek bir cum-
hurbaşkanının görevi olmaya-
cağının uzun yıllardır
bilindiğini ifade etti. Kuzey
Makedonya’nın geçen dö-
nemde Bulgaristan ve Yuna-
nistan ile yaptığı anlaşmaları
da hatırlatan Pendarovski, AB

Konseyi’nin sonuçlarına ba-
kılmaksızın, Bulgaristan ve
Yunanistan ile varılan anlaş-
maların uygulanmasına
devam edilmesi gerektiğini
vurguladı.

REFORMLAR 
SÜRECEK

Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama da verilen kararın so-
rumluluğunun AB’de oldu-
ğunu, ülkesinin başlattığı
reformlara devam edeceğini
söyledi. Ülkesinin ilerleme
kaydettiğini ve müzakerelerin
başlatılmasını hak ettiğini be-
lirten Rama, bunun AB üyesi
ülkelerin başbakanları tarafın-
dan da ifade edildiğini ak-
tardı.
Fransa Cumhurbaşkanı Em-

manuel Macron’un birliğin iç
reform ve entegrasyon süreci-
nin kurallarının değişmesini
istediğini vurgulayan Rama,
“Avrupa Konseyi Başkanın-
dan tutun, Avrupa Komisyo-
nuna, Genişlemeden Sorumlu
Komisere tüm AB Liderleri
açıkça bu meydana gelenlerin
üye ülkelerin uzlaşmaya va-
ramamasından kaynaklandı-
ğını belirtti.” ifadelerini
kullandı. Arnavutluk’un gö-
revlerini yerine getirdiğini
kaydeden Rama, “Avrupalı
bir Arnavutluk planlardan bi-
risi değil, tek alternatiftir.”
dedi.

ARALIK’TA TEKRAR

AB Konseyi Başkanı Donald
Tusk, zirve sonrasında AB
Komisyonu Başkanı Jean-
Claude Juncker ile düzenle-
diği ortak basın toplantısında,
liderlerin, Kuzey Makedonya
ve Arnavutluk’la üyelik mü-
zakerelerinin başlatılması ko-
nusunda anlaşma
sağlayamadığını bildirmişti.
Bunun bir hata olduğunu an-
latan Tusk, “Esasen çok utanı-
yorum. Bu iki ülke sınavı
başarıyla geçerken, üye ülke-
ler sınıfta
kaldı.” diye konuşmuştu.
Tusk, liderlerin genişleme ko-
nusunu Aralık ayında düzen-
lenecek zirvede tekrar ele
alacağını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin Kuzey Makedonya ve Ar-
navutluk’un Birliğe katılım müzakerelerine ‘yeşil ışık’
vermemesi, bu ülkelerde ‘hayal kırıklığı’ ile karşılandı

Valİde Sultan 
CamİSİ’nde

ilk mevlit heyecanı

Makedonya ve Arnavutluk’ta

hAyAl kırıklığı

H.MERKEZİ
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Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığı ve Bulgaristan
Cumhuriyeti Başsavcılığı-

nın iş birliğiyle İzmir'de "1.Bal-
kan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma
Forumu" düzenlendi. Yargıtay
Başkanı İsmail Rüştü Cirit, foru-
mun insan hakları adına üretken
ve verimli sonuçlar getirmesini
temenni ettiğini, buradaki başlık-
lardan birinin de terörizm oldu-
ğunu söyledi.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; terör olaylarının
yarattığı zararların telafisinin
mümkün olmadığını dile getiren
Cirit, son yıllarda El-Kaide ve
onunla paralel hareket eden ör-
gütlerin küresel terörizm kapsa-
mındaki faaliyetlerinin Türkiye'yi
tehdit ettiğini belirtti. Cirit, "Tür-

kiye'nin haklı ve somut gerekçe-
lerle Suriye'nin kuzeyindeki terör
odaklarına karşı başlattığı ope-
rasyonu kınayan ve eleştiren dev-
letlerin tutumu, insanlığı tehdit
eden küresel terörizmin hangi
kaynaklardan desteklendiği ve
beslendiğinin açık göstergesidir."
ifadesini kullandı. Irak ve Suri-
ye'nin kuzeyinde sivil halka iş-
kence yapan terör örgütlerine
yönelik operasyon yürütüldü-
ğünü belirten Cirit, şöyle devam
etti: "Harekatın başlamasından
sonra sınır bölgesindeki yerleşim
yerleri Mardin'in Nusaybin ilçesi,
Şanlıurfa'nın Akçakale, Suruç,
Ceylanpınar ve Birecik ilçelerinde
çocuk parkları da dahil olmak
üzere sivil hedeflere yönelik on-
larca havan topu ve roket mermi-
leri atarak sivil halkı ve bebekleri
şehit eden terör örgütleri, aslında
kendilerine silah ve para yardımı

sağlayan devletlerin maşaları-
dır “

BALKANLAR’LA
İŞBİRLİĞİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet Akarca da Türkiye
ve Balkan ülkelerinin tarihten
gelen derin, kültürel, sosyal, eko-
nomik bağları olduğunu belirtti.
Çağın başta gelen sorunlarının
Balkan coğrafyasındaki ülkeleri
de etkilediğini dile getiren
Akarca, ülkeler arasında güçlü
koordinasyon ve iş birliği olma-
dan sınır aşan örgütlü suçlarla et-
kili mücadelenin
yapılamayacağına işaret etti. Ar-
navutluk, Bosna Hersek, Bulga-
ristan, Karadağ, Kosova ve
Romanya'dan başsavcılar ve hu-
kukçuların katıldığı forum, sona
erdi.

Balkan Başsavcıları 
İzmir’de buluştu

SJENİCA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA)

tarafından restore edilen
Sırbistan’ın Sjenica şeh-
rindeki tarihi Valide Sul-
tan Camisi’nde ilk mevlit
okundu. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
geçen hafta Sırbistan’a
gerçekleştirdiği ziyaret
kapsamında açılışını yap-
tığı camide, cuma nama-
zını ardından mevlit
programı düzenlendi.
Sultan Abdülaziz’in an-
nesi Pertevniyal Sultan
tarafından yaptırılan ca-
mideki programa katılan
Türkiye’nin Belgrad Bü-
yükelçisi Tanju Bilgiç, ta-
rihi yapıların ortak kültür
ve dostluğun bir parçası
olduğunu belirtti. Valide
Sultan Camisi’nin bölge-
nin en güzel yapılarından

biri olduğunu kaydeden
Bilgiç, Sancak bölgesi ve
Boşnakların Sırbistan ile
Türkiye arasında dostluk
köprüsü görevi üstlendi-
ğini vurguladı. Bilgiç,
Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Sırbistan ziyareti
kapsamında bu caminin
yanı sıra birçok TİKA
projesini de açtığını
anımsatarak, Türkiye’nin
Sancak ve Sırbistan’a des-
tek olmaya devam edece-
ğini söyledi.
www.timebalkan.com’a
göre; TİKA Belgrad Koor-
dinatörü Çağla Gültekin
Tosbat da TİKA aracılı-
ğıyla Türkiye tarafından
restore edilen tarihi Va-
lide Sultan Camisi’nin
150 yıl önce inşa edildi-
ğini aktardı. Sancak Müf-
tüsü Senad Halitovic de
bölgede yaşayan Müslü-
manların, Türkiye’nin gü-
cünden güç aldıklarını
vurguladı.

Bulgar Cumhurbaşkanı ani göçten korktu
SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev, ül-
kesinin ani bir düzensiz

göç dalgasına hazır olmadı-
ğını belirterek, "Ani bir göç
dalgasına karşı tek başımıza

baş edemeyiz." dedi.
Radev, başkent Sofya’da ka-
tıldığı bir etkinlikte yaptığı
konuşmada, Barış Pınarı Ha-
rekâtı nedeniyle Türkiye-Bul-
garistan sınırında çıkabilecek
ani göç dalgasını kaldırama-
yacaklarını söyledi. Doğabi-

lecek benzer bir krize karşı
Avrupa Birliği’nin (AB) sahip
olduğu tüm mekanizma ve
araçlarını kullanmasının şart
olduğunu belirten Radev,
"Ani bir göç dalgasına karşı
tek başımıza mücadele ede-
meyiz." ifadesini kullandı
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Gülzade YAKUP

Hayatınız hissettiğiniz anlardan ibarettir.
Ömür üç günlüktür diyorlar ya, ben de
size tam da şu an unutamadığınız üç günü-
nüzü düşünün desem, aklınıza ya çok
mutlu olduğunuz ya da çok üzüldüğünüz
günler gelecek öyle değil mi? Bu günler
her daim hatırlanacaklar. Çünkü onlar ilik-
lerinize kadar hissettiğiniz günlerdir. Ör-
neğin bir anneye unutamadığı günü
sorsanız, çocuğunu kucağına aldığı günü
söyler. Yaşadığınız her saniye bir değerle
ölçülemeyecek kadar önemli, hele ki içine
yıllar sonra bile hatırlayabileceğiniz anılar
sığdırıyorsanız. İllaki alıpta dünyanın en
güzel şehrine gitmeniz veya çok çılgınca
bir şey yapmanız gerekmiyor. Bunlar da
hatırlanıyorlar tabii ama dolu dolu hisse-
dildiği sürece. Gelelim asıl konumuza.
Bugün beynime yıllar sonra hatırlayabile-
ceğim birşey daha yerleşti.  Samimiyetin
en içten yaşandığı bir akşam yemeği. Çok
sevdiğim bir ağabeyimin bana söylediği
bir cümleyi söyleyeyim size. “Bak Gül-
zade üniversite okumak demek aynı za-
manda dünyayı ve insanları tanımaktır”
demişti. O günden bugüne insanlara daha
farklı bakıyorum. Sanki davranışlarını ko-
nuşma şekillerini daha da  inceliyorum,
bide buna bizim şu detayları seven kadın
ruhumuz eklenince kendimi bazen psiko-
log gibi hissetmiyorum değil. Aslında
bunu uygulamak  en azından kime nasıl
davranmam, kim ile daha samimi ve me-
safeli olmam gerektiğini belirliyor. İçten,
doğal, samimi olan insanlar bulun, birikti-
rin ve kaybetmemek için çabalar sarf edin.

GÜLER YÜZLÜ KADIN

Yazımda güler yüzlü, tatlı, çocuk ruhlu
olan bir kadından bahsetmek istiyorum.
Kendisi bizden, yurdumuzdan bir parça
olan  ablamız. Yemek yiyorduk, kendisini
de masamıza çağırdık. Sağolsun kırmadı
değerli vaktinden bize de ayırdı. Yemeği
unutup muhabbette dalmışız. Kendisinin
iyi bir insan olduğunu  biliyordum ama bu
akşam daha da fazlasını öğrendim. O
kadar içten konuştu ki anlatamam. Güzel
tavsiyelerini beynime kazıdım. Üsküp’e
yirmi iki yıl önce geldiğini ve hala buraya
bir türlü alışamadığını söyledi. Kullandığı
cümle şu “Üsküp hiç ben olmadı, ben de
o”. Hala kendi vatanından, ailesinden uzak
kalmanın vermiş olduğu  üzüntü vardı
gözlerinde. Hayatının detaylarını tabii ki
de bilmiyorum ama bana bu gece ailenin
eşi benzeri olmayan bir şey olduğunu,
ilerde yaşamam gereken yeri sevmemin ve
vatan düşkünlüğünün önemini bir kez
daha hatırlattı. Saatlerce dinleyebilirdim
kendisini. Bu sohbette geçen her anı bir
gün unutmayacağımı çok iyi biliyorum.
Çünkü hissettim. Hepimiz birşeyler ekle-
dik sohbete. Zerre yalan yoktu, olamazdı.
Niye diye sorarsanız, söyleyeyim: samimi-
yet içinde sahtelik barındırmaz. Duygulan-
dık, güldük, analizler bile yaptık. Sizin
anlayacağınız muhteşem bir ders aldık. Et-
kisinde baya bi kaldım. Niye dedim. Niye
böyle sohbetler hergün olmuyor. Niye ko-
nuşamaz olduk birbirimizle. Negatif ko-
nuşmayı gerçekten sevmiyorum ama
dünyanın gidişatı hiç iyi değil. Saygı mev-
kileşiyor. Birinin adından önce nerde bu-
lunduğu sorulur oldu. Ne yazık ki. Bir
insan, insan olduğu için değerlidir, bir can
taşıdığı için. 

TOPLUMDAKİ STATÜ

Toplumda sağlam bir statüye sahip olma-
ması ona daha az saygı duyulacak anla-
mına gelmiyor. Karşınızdakine değer
biçecekseniz kişiliğini göz önünde bulun-
durmanız gerekir. Örneğin sırf üniversi-
tede bir hoca veya devlet kurumlarında
çalışan bir kadın, köyde yaşayandan daha
değerli diye bir şey yok, olamaz. Niye ba-
zıları alıp böylelerinin karşısında titreyip,
normalde sokakta karşılaştığı teyzeye
karşı titreme olmuyor. Ben söyleyeyim.
Teyzenin karşısında “aman hata yapmaya-
yım” heyecanı yok. Doğallıktan çıkıyoruz
resmen. Diğer tarafta ise giydiğimiz kıya-
fetten, oturup kalkma, ses tonumuza kadar
değişiyor olay. Ne gerek var buna. Veya
eve bir misafir gelecek diye herşey birbi-
rine karışıyor. Çeşit çeşit yemekler, gün-
lerce yapılan temizlik, dikkatli davranma
şekilleri. Tabii ki de bunlar da önemli ama
ölçüsünde. Misafire nasıl bir ortam hisset-
tirirseniz o da öyle davranacaktır. Yaptığı-
nız güzel yemeklerin boşa gitmesini
istemiyorsanız, rahatça yiyebileceği bir
ortam sağlayın. İş görüşmesindeymiş gibi
hissetmesine gerek yok. Kısacası doğal ve
kendiniz olun. Samimiyet doğallıktan
gelir. Doğallık sevgi yarattır. Ne kadar çok
severseniz o kadar sevilirsiniz. Böyle dav-
randıkça tatlı sohbetler peşinizden gelecek
ve anı daha dolu yaşayacaksınız. Bol sa-
mimiyet dolu anlar diliyorum.

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’nın istifa eden başbakanı
Ramush Haradinaj’ın Hollan-
da’nın Lahey kentindeki Kosova

Savaş Suçları Özel Mahkemesi tarafın-
dan “şüpheli” sıfatıyla ifade vermeye
çağırılması ülkenin “paralel yargıyla”
imtihanını gündeme getirdi. Sırbis-
tan’dan 2008 yılında tek taraflı bağım-
sızlığını ilan eden ve o tarihten itibaren
komşusuyla sık sık sorunlar yaşayan ve
devlet oluşumunda çeşitli sorunlarla
karşılaşmaya devam eden Kosova, Ha-
radinaj’ın istifa etmesiyle birlikte yeni-
den bir erken genel seçim sürecine
girdi. 6 Ekim Pazar günü 7. genel seçim-
lerin yapılacağı Kosova’da, bugüne
kadar yapılan seçimlerin 4’ünün erken
seçim olması dikkat çekiyor. www.time-
balkan.com’un A.A’ya dayanarak ver-
diği analize göre; AB arabuluculuğunda
yürütülen Belgrad-Priştine diyalog süre-
cinin tekrar rayına girmesi de bu geliş-
meler ışığında zaman alacak gibi
görünüyor.

KOSOVA VATANDAŞI

“Mahkemeye başbakan olarak değil, sa-
dece Kosova vatandaşı olarak çıkmak
adına” görevinden istifa ettiğini her fır-
satta vurgulayan Haradinaj’ın hükümet
toplantılarına katılması ise istifa eden
başbakanın kararından pişman olduğu
yorumlarının yapılmasına sebep oldu.
Haradinaj Kosova Demokratik Partisi
(PDK), Kosova’nın Geleceği İçin İttifak
(AAK) ve Kosova İçin Girişim (NİSMA)
öncülüğündeki PAN ittifakının ortak
adayı olarak 2017 yılının Eylül ayında

başbakan seçilmişti. Erken genel seçimle
iş başına gelen koalisyon hükümetinin
henüz iki yılını doldurmamışken yeni-
den erken genel seçime gidecek olması,
ülkenin devlet olma yolunda atacağı
adımlar ve Avrupa-Atlantik entegras-
yonları hakkında şüphe
uyandırıyor. Kosovalı analistler, Haradi-

naj’ın istifası sonrasında Cumhurbaş-
kanı Thaçi’nin Sırp mevkidaşı
Aleksandar Vucic ile diyalogu devam et-
tireceği ve bu yılın Aralık ayına kadar
ABD, AB ve Rusya’nın destekleriyle iliş-
kilerin normalleşmesini sağlayacak an-
laşmayı imzalayacağı görüşünü
paylaşıyor.

ÖZEL SAVCILIK

Avrupa Konseyi’nin 2011 yılına ait bir
raporunda, 1998-1999 Kosova Sava-
şı’nda ve sonrasında Kosova Kurtuluş
Ordusu (UÇK) üyeleri tarafından ciddi
suçların işlendiği iddia edilmişti. Uzun
tartışmaların ardından, 2015 yılında Ko-
sova Meclisi 3’te 2’lik oy ile özel mahke-
menin kurulmasını sağlayan anayasal
değişiklikleri onayladı. Uluslararası
hakim ve savcılardan oluşan mahkeme-
nin görevi, 1998-2000 yıllarında bölgede
işlendiği öne sürülen savaş suçlarını
araştırmak ve yargılamak.
Birleşmiş Milletler tarafından özel bir
mahkeme olarak kurulan ve uluslararası
hukuka göre davaları yürüten Eski Yu-
goslavya Uluslararası Ceza Mahke-
mesi’nin (ICTY) aksine, Kosova Savaş
Suçları Özel Mahkemesi Kosova yargı
sisteminin her seviyesine bağlı, fakat ba-

ğımsız davranan yapısıyla ve Lahey’de
bulunmasıyla dikkat çekiyor. Mahkeme
2019 yılının başından bu yana yaklaşık
40 eski UÇK mensubunu ifade vermek
üzere çağırmıştı.
Bir yandan Mahkeme’nin kendine özgü
görev ve yetkileri sayesinde (önceki yar-
gılamalarda olduğu gibi) korkutma
veya tehdit yoluyla tanıkların ifadesinin
değiştirilmesi gibi durumlardan kaçını-
labileceği iddia edilirken, diğer yandan
bunun sadece siyasi bir manevra ol-
duğu, bu raporun Avrupa Konseyi’ne si-
yasetçiler tarafından sunulduğu
söyleniyor.

SUSMA HAKKINI 
KULLANDI

Kosova Başbakanı Haradinaj, ifade ver-
mek üzere Temmuz ayında mahkemeye
gitmiş, fakat susma hakkını kullanmıştı.
Savcılık tarafından ifadesinin alınması-
nın ardından gazetecilere açıklamada
bulunan Haradinaj, avukatlarının tavsi-
yesi üzerine kendisine yöneltilen soru-
lara cevap vermediğini ifade
etmişti. İfade vermeye gelerek mahke-
meye karşı yasal yükümlülüğünü ye-

rine getirdiğini kaydeden Kosovalı
siyasetçi, “Bana somut bilgiler verilmedi
ancak Kosova Savaşı’ndaki rolüm üze-
rine konuşuldu” demişti.
Haradinaj mahkemeye Başbakan olarak
değil, sadece Kosova vatandaşı olarak
çıkmak adına görevinden istifa ettiğini
yeniden hatırlatmıştı. Siyasette kalmaya
devam edeceğini ve yasalara, ülkesine
her daim saygı duyacağını vurgulayan
Haradinaj, “Biz koşulsuz diyalogdan

ve Sırbistan ile karşılıklı tanınma anlaş-
masından yanayız” demişti. Haradinaj,
istifasının ardından, olası erken seçim is-
tişarelerine de olumlu yaklaştığını söyle-
mişti.

UÇK’YA DESTEK

Tüm bu süreçlerin yanı sıra, geçtiğimiz
Şubat ayında Kosova’yı ziyaret eden Sa-
karya Barosu Uluslararası Hukuk Ko-
misyonu Başkanı Avukat Gani
Toçoğlu’ndan ilgi çekici bir destek gel-
mişti. Kosova ziyareti sırasında UÇK
Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Cavit
Yaşari ile görüşen Toçoğlu, UÇK asker-
lerinin vatanlarını savunmak için ver-
dikleri onurlu mücadelenin
savunulması için gereken her türlü des-
teği vermeye hazır olduklarını dile getir-
mişti. UÇK’ya karşı yapılmış
suçlamaların tamamen asılsız olduğunu
düşündüğünü belirten Toçoğlu, “Çünkü
savaş suçu dediğimiz olay, bir ülkeye
gider ve o ülkeyi işgale kalkışırsanız bu-
rada bir savaş suçu işlemiş olursunuz.
Fakat kendi ülkenizi savunuyorsanız,
burada savaş suçundan ya da herhangi
bir suçtan bahsetmek hukuken çok
mümkün değildir” demişti.
Toçoğlu “Bu anlamda da UÇK’nın ve
Kosovalıların verdikleri bu kahramanca
mücadeleyi nefs-i müdafaa olarak
görüp, hem hukukun korunması anla-
mında hem de burada verilmiş mücade-
lenin böyle mesnetsiz iddialarla
karalanmaması açısından, bu dava sü-
reci boyunca, elimizden geldiği müd-
detçe, gönüllü olarak, hiçbir beklentimiz
olmadan, sadece buradaki hukuksuz-
luğu ortadan kaldırmak adına, Sakarya
Barosu Uluslararası Hukuk Komisyonu
Başkanı olarak her zaman hazır olduğu-
muzu belirtmek isterim” ifadesini kul-
lanmıştı. Tüm bu gelişmelerin ışığında,
özel mahkemenin iddiaların aydınlatıl-
masında ne gibi bir katkı sunacağı
merak konusu olurken, yıl sonuna
kadar Kosova’nın bir çok gelişmeye
“gebe” olduğu aşikar.

Eski başbakan Haradinaj’ın Kosova Savaş
Suçları Özel Mahkemesi tarafından “şüpheli”
sıfatıyla ifade vermeye çağırılması ülkenin
“paralel yargıyla” imtihanını gündeme getirdi

AB arabuluculuğunda yürütülen Belgrad-Priş-
tine diyalog sürecinin tekrar rayına girmesi de
bu yargı ve erken seçim sürecindeki gelişme-
ler nedeniyle zaman alacak gibi görünüyor

Kosova’nın
yargı ile 
imtihanı

SAMİMİYET
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Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hak-
kında Kanun 75. maddesi “aciz hali”
ile ilgili hükümleri içermektedir. Buna

göre “ Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi
caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış
bedeli borcunu karşılayamadığı takdirde borçlu
aciz halinde sayılır. Yapılan takip safhalarıyla
bakiye borç miktarı bir aciz fişinde gösterilerek
aciz hali tespit olunur.” Madde hükmüne göre
aciz hali tesbit edilen kişi “ aciz fişi ile “ bu du-
rumu belgelendirilmektedir. Diğer taraftan,
aciz fişinde, yapılan takibin safhalarının ve ba-
kiye borç miktarının gösterilmesi gereklidir.
Aciz halinde bulunan borçlu hakkında, 6183
sayılı kanununun 48. maddesinde düzenlenen
“tecil ve taksitlendirme” durumu da söz konusu
olabilir. Aciz fişinin düzenlenmesi halinde,
borçlunun varsa üzerindeki 5682 sayılı Pasa-
port Kanunu’nun 22. maddesinde, yurtdışı çıkış
yasağı kaldırılması gerekmektedir (1).

MÜKELLEFİN SOSYAL 
DURUMUNA UYGUN BİR 

KONUTUNUN HACZ 
EDİLEMEYECEĞİ İLKESİ

Danıştay 4. Dairesi’nce verilen bir emsal ka-
rarda, “ binanın özellikleri, borçlunun aile ya-
pısı, konutta ikamet eden birey sayısı, sosyal
konumları ve ihtiyaçları gibi ölçüler birlikte de-
ğerlendirildiğinde, borçlunun haline münasip
olduğu tesbit edilen tek evinin vergi borcu ne-
deniyle hacz edilemeyeceğine” karar verilmiş-
tir(2). Olayda, kanuni temsilcisi olduğu şirketin
vergi borçları nedeniyle davacıya ait gayrımen-
kul üzerine konulan haciz işleminin iptali tale-
biyle şirket müdürü tarafından dava açılmıştır.
Daha sonra ilgili şirketin kanuni temsilcisi şir-
ket borcu nedeni ile sahibi olduğu kişisel mes-
keni için vergi dairesi tarafından konulan
hacizin iptali için girişimde bulunarak iptal için
dava açmıştır. Daha sonra Danıştay 4. Dairesi
vermiş olduğu kararı ile, borçlunun haline
uygun bir tek evinin hacz edilemeyeceğine
karar vermiştir.
Gerçektende, 6183 sayılı yasanın 70/11 madde
hükmümde “ borçlunun haline münasip evi
ancak evin değeri fazla ise bedelinden haline
münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya
bırakılmak üzere hacz edilerek satılabilir.” ge-
reğince mükellefin böyle bir evi hacz edileme-
yecektir.

SONUÇ VE ÖZET

Uygulamada 6183 sayılı yasa gereğince haciz
ve vergi borcu nedeni ile satılamayacak, hacz
edilemeyecek mallar hakkında pek çok yanlış
işlemler yapılabilmektedir. Özellikle vergi ida-
relerinin icra ve satış bölümlerinde bu konuda
uygulayıcılara ciddi görevler düşmektedir.
Borçlunun haline uygun evinin (meskenin)
haciz edilmesi kabil değildir. Ancak borçlunun
sahip olduğu bu evinin değeri yüksek ise bede-
linden haline münasip bir yer alınabilecek mik-
tar borçluya bırakılmak üzere haczedilerek
satılmasına kanun imkan verebilmektedir.
Madde hükmünün uygulanması konusunda
alacaklı tahsil daireleri borçlunun aile bireyleri-
nin sayılarına ve sosyal durumlarını dikkate
alarak bir sonuca varması ve borçluyu üzme-
mesi ve de müşkül duruma itmemesi gerekir.
Mesken, 6183 sayılı yasa hükümlerine göre te-
minat zaten gösterildiği için aynı zamanda da
meskeniyet iddiası da iskat edilmiş bulunaca-
ğından dolayı borcun ödenmemesi durumunda
ise, duruma 6183 sayılı yasanın 56. maddesi
hükmüne göre meskenin satılabilmesi yolu açı-
lacaktır. Bir başka husus, bu meskenin varsa
kira bedelleri üzerine haciz yürütülüp yürütüle-
meyeceği konusudur. Kira bedeli de  gayri-
menkulun bir iradı olmakla birlikte haciz
yapılması açısından gayrimenkulden müstakil
olarak değerlendirilmesi mümkün bulunabilir.
Yasa borçlunun evini barınma gereksimi nede-
niyle hacizden masun tuttuğuna göre, kira be-
deli borçlunun haline münasip ev ihtiyacını
karşıladığı oranda hacizden muaf tutulabilecek-
tir. Borçlu kira bedeli ile ancak mesken ihtiya-
cını temin edebiliyor ise, bunun gayrikabili
haciz olduğu düşünülebilir ise de kira bedeli
borçluya geçinme ve barınma ihtiyacından
daha fazla bir çıkar sağladığı takdirde bu fazla-
lığın haczi yoluna gidilmesi yasanın ruhuna
uygun düşer(*). 6183 sayılı yasanın 70. mad-
desi hükmü “ hacz edilemeyecek mallar” bah-
sine 13 madde halinde tek tek açıklanmış
bulunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığının
vergi idarelerine açıklayıcı bir yönlendirme ile
bu konulara ışık tutması gerekecektir.Özellikle,
şirketin borcundan kaynaklanan hallerde ortak-
ların tek konutuna haciz ve satış yapılamaya-
cağı, yine şirket borcu nedeni ile şirket
ortaklarına yurtdışı yasağı getirilemeyeceği, or-
takların kişisel banka hesaplarına hacz konula-
mayacağı ve benzeri konularda ayrıntılı bir
açıklama getirilmesinde zaruret bulunmakta-
dır(3). Diğer taraftan, ortağı olduğu şirketten
pay devri yapmak suretiyle ayrılan eski ortaklar
hakkında uygulanan ( şirket borcu nedeni ile)
hacizler, yurtdışı yasakları, kişisel banka hesap-
larına konulan hacizler, özel otomobiline konu-
lan hacizler hiçbir şekilde hukuka uyarlı
bulunmamaktadır.

Nazlı Gaye ALPASLAN

VERGİ BORCU 
VE KONUT 

HACZİ 

AYDIN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuşadası ile Romanya'daki kardeş
şehri Sinaia arasında yürütülen
"Kar Tanesi Deniz Yıldızı ile Bulu-

şuyor" isimli öğrenci değişim programı
kapsamında Sinaia'dan 15 öğrenci ve 6
öğretmen Kuşadası'na konuk oldu. Kuşa-
dası'ndan Hasan Fatma Önal Anadolu Li-
sesi'nin koordinatörlüğünde yürütülen
değişim programı ile Kuşadası'na gelen
öğrenciler, 1 hafta boyunca Kuşadalı öğ-
rencilerin evlerinde ağırlanacak.  Kültürel
etkileşimi ve karşılıklı diyalogu güçlendir-
mek amacıyla yürütülen proje kapsa-
mında Kuşadası'na gelen Sinaialı öğrenci
ve öğretmenler, Kuşadası Hasan Fatma
Önal Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğret-
menleri ile birlikte Kuşadası Belediyesi'ni
ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkan Ve-
kili Funda Şenol, Belediye Meclis Üyesi
Hayati Atlı ve Kardeş Şehirler Koordina-
törü Ayşe Şerifoğlu tarafından karşılanan
öğrenciler ziyarette, Kuşadası'nda bulun-
maktan ve kendilerine gösterilen misafir-
perverlikten dolayı çok mutlu olduklarını
ifade etti. Özellikle Kuşadası mutfağını ve
yemeklerini çok beğendiklerine dikkat
çeken Sinaialı öğrenciler, denizle tanışma
ve yüzme öğrenme şansı yakalayabildik-
leri için büyük bir memnuniyet duyduk-
larını belirttiler. www.haberler.com’a göre:
Efes, Meryemana, Şirince, Dilek Yarıma-
dası Milli Parkı, Oleatrium Zeytin ve Zey-
tin Yağı Müzesi gibi Kuşadası ve
çevresinin tarihi ve doğal zenginlikleri ile
tanınan mekanlarını görme şansı yakala-
yacak olan Romanyalı öğrenciler, bir yan-
dan da deniz aktiviteleri ile ünlü
Kuşadası'nda yüzme öğrenecek. 

Kardeş şehir 
Sinaia’dan 
misafir geldi

14. Balkanlılar Halk Dansları 
Festivali’nde büyük coşku
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sa-
hipliğinde düzenlenen 14. Balkanlılar
Halk Dansları Festivali’nin, katılımcı

ülkelerin halk dansları ekipleri kortej yü-

rüyüşü yaptı.  Cumhuriyet Meydanı'nda
düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çe-
lenk konuldu, saygı duruşunda bulu-
nuldu, İstiklal Marşı okundu.
www.haberler.com’a göre; Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada yap-
tığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk

tarafından başlatılan festivalin önemine
değinerek, katılımcı ülkelere teşekkür etti.
Festival kapsamında Arnavutluk, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kara-
dağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sır-
bistan, Slovenya ve Yunanistan'dan halk
dansları ekiplerini ağırladıklarını aktaran

Başkan Soyer bu gibi çalışmaların ülkeler
arası barışa katkı sunacağına inandığını
kaydetti.  Konuşmaların ardından Tunce-
li'den gelen Hozat Halk Oyunları ekibi
gösteri sundu, yöresel kıyafetlerini giyen
halk dansları ekiplerinin katılımıyla kortej
yürüyüşü gerçekleştirildi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin açılışı, Türkiye'nin yanı
sıra 11 Balkan ülkesinden gelen halk dansları ekiplerinin kortej yürüyüşüyle gerçekleştirdi

VIÇITIRIN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Barış Gücü (KFOR)
bünyesinde görev yapan
Türk Temsil Heyeti Baş-

kanlığı tarafından, ülkenin
kuzey kesimlerindeki Vıçıtı-
rın şehrinde bulunan şehir
parkının bakım, onarım ve
çocuk oyun alanı projesi-
nin açılış töreni düzen-
lendi. Törene, Türkiye'nin
Priştine Büyükelçisi Çağrı
Sakar, Vıçıtırın Belediye Baş-
kanı Cafer Tahiri ve Türk Tem-
sil Heyeti Başkanı Albay Numan
Baş katıldı. Büyükelçisi Sakar, bura-
daki konuşmasında, şehir parkının
çocukların hayatlarına renk kataca-
ğına inandığını belirtti.  Sakar, "Ko-

sova gibi genç ve dinamik nüfusa
sahip bir ülkenin çocuklarının, kali-
teli ve dünya standardında bir hayat

sürmesinin, mutlu ve güven dolu
bir çocukluk geçirmelerinin, ülkenin

geleceği açısından son derece
önemli olduğuna inanıyorum."
dedi. www.timebalkan.com’un ha-
berine göre; Vıçıtırın Belediye Baş-
kanı Cafer Tahiri de "Kosova halkı
ile Türkiye halkı arasında tarihi bir

dostluk bulunuyor. Umuyorum
bu dostluğumuz

güçlenerek Kosova ve Türkiye
için yararlı olacaktır" değer-
lendirmesinde bulundu.
Albay Baş da en güzel yatı-
rımlardan birinin, insan mut-

luluğuna yapılan yatırımın
olduğunu vurgulayarak "Siz-

lerle tarihten gelen kardeşliğimiz
ve dostluğumuz var. Bu gibi açılışlar
sayesinde birlik ve beraberliğimizi,
dayanışma ruhumuzu, tarihi dostlu-
ğumuzu geliştiriyoruz." ifadelerini
kullandı.

Vıçıtırın Belediye Başkanı’ndan 
Mehmetçik’e onarım teşekkürü

MAMUŞA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Mamuşa Belediyesi’nde, ağır
hastalar ile kronik hasta-
lıkları bulunan kişilere

doktorlar evde ücretsiz sağlık hiz-
meti sunacak. Hizmetten yararlan-
mak isteyenlerin, Belediyenin
Sağlık ve Sosyal Refah Müdürü
Rüştü Mazrek ile irtibata geçmeleri
gerektiği belirtildi. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine göre;
Mamuşa Belediye Başkanı Abdül-
hadi Krasniç, “Değerli Mamuşalılar,
ilk defa gerçekleştirilecek bir proje
başlatıyoruz. Göreve geldiğimizde
sağlık hizmetini 7/24’e çıkarmanın
yanı sıra ağır ve kronik hastalarımız
için ücretsiz evde bakım hizmeti su-
nacağımızın sözünü vermiştik.
Şimdi de bu hizmeti başlatmanın

haklı gururunu ve mutluluğunu
yaşıyoruz. Siz değerli Mamuşalılara
kesintisiz ve kaliteli sağlık hizmeti-
nin yanında hastalarımıza ilaç yar-
dımında bulunmak hizmet
önceliğimiz olduğunu belirtmekte-
yim. Şimdi de Mamuşa’da ilk defa
evde sağlık hizmetini başlatarak siz

değerli vatandaşlarımıza hak ettiği
hizmeti vermeye devam ediyoruz.
Bu projeden yararlanmak isteyen
Hastalarımızın lütfen Sağlık ve Sos-
yal Refah Müdürümüz Rüştü Maz-
rek ile iletişime geçsinler. Tüm
Mamuşa’ya hayırlı uğurlu olsun”
ifadelerine yer verdi.

Mamuşa Belediyesi’nden evde sağlık hizmeti



21 Ekim 2019
PazartesiBalkan Haberleri8

Yurdagül ATUN

RUMLARIN 
GENETİK 

ARAŞTIRMA 
TEZGÂHI

Politis gazetesinde çıkan bir
yazıya aramızdaki nesebi belli
olmayan bir grup balıklama

atladı ve akla zarar her tür iddiayı da
ortaya koydu. Bence bu kesim kısa
yoldan Kıbrıslı Türklerin büyük ço-
ğunluğu Türk soyundan gelme ama
“bizler Türk değiliz” deselerdi daha
mertçe olurdu. Bu mantıksız ve ada-
nın tarihi geçmişine aykırı habere
göre “Kıbrıs Nöroloji ve Genetik
Enstitüsü” bünyesinde gerçekleştiri-
len ve geçen haftalarda “PlosOne”
isimli Bilim Dergisi’nde yayımlanan
bir araştırmada, Kıbrıslı Türklerle
Kıbrıslı Rumların aynı “genetik ha-
vuzdan” geldikleri ve Kıbrıslı Rum-
larla Kıbrıslı Türklerin, Lübnan ve
İtalya’nın Calabria bölgesi halkıyla
çok yakın bir genetik ilişkiye sahip
oldukları tespit edilmiş(miş). Özel-
likle, yapılan araştırmanın bir bö-
lümü alınarak ve kimsenin İngilizce
bilmediği farzedilerek yayınlanan
haber, gerçeklerden ve bilimsellik-
ten fersah fersah uzak olduğu gibi,
araştırmanın içindeki esas detaylar
haberleştirilmemiş nedense!

GELELİM ARAŞTIRMAYA

Gelelim araştırmaya; Kıbrıslı Rum
olan 344 Kıbrıslı Rum erkek ile
Kıbrıslı Türk olan 380 Kıbrıslı Türk
erkeğine yapılan DNA testlerinin
toplam maliyeti tanesi €260’dan
€188,240 ediyor. Bu parayı da do-
laylı bir şekilde Kıbrıs’taki “The
Cyprus Institute of Neurology &
Genetics” adlı bir kuruluş vermiş
araştırmacılara. Aslında bu haber ta-
mamen Kıbrıs Rum kaynaklı ve
Araştırmayı yapan 6 araştırmacının
3’ü Rum/Yunan soyadı taşıyor. Bu
araştırma projesini de “Cyprus Na-
tional Bioethics Committee” adlı
Rumlara ait resmi bir kuruluş onay-
lamış. Tezgah belli ve güzel, aynı
zamanda da dahiyane. Araştırmada
denek Rumların hangi bölgelerden
kaçar tane oldukları belirtilmiş (Ni-
cosia (central) n = 78; Limassol
(South) n = 75; Famagusta (East) n
= 42; Larnaca (South East) n = 42;
Paphos (South West) n = 27; Kyre-
nia (North) n = 42; and Morfou
(North West) n = 38). Herhalde bun-
ların hepsi asgari 45 yaş ve üzeriydi
ki, Mağusa, Girne ve Güzelyurt böl-
gelerini temsil etmişler. Denek Kıb-
rıslı Türklerin sayısı verilmiş ama
nereden ve hangi şehirlerden olduk-
ları belirtilmemiş. Benim tanıdıkla-
rımın arasında böyle bir test için
örnek vermiş olan yok. Araştırma-
nın “Giriş” bölümünün 3. paragra-
fında şu ifadeler yer alıyor;  
“…. Tarihsel geçmişe rağmen her
iki toplumun genetik ataları sistema-
tik bir şekilde karşılaştırılmış değil-
dir. Genel olarak iki farklı fakat
karşılıklı münhasır bir senaryo düşü-
nülebilir. Senaryo 1: Kıbrıslı Türk-
ler ve Rumlar aynı babaya ait gen
havuzundan gelme ve Osmanlı dö-
nemindeki İslamlaştırmadan dolayı
da aşamalı bir şekilde Kıbrıs Türk
toplumu oluşmuştur. Senaryo 2:
Kıbrıslı Türkler, Osmanlı döne-
minde Anavatan’dan Kıbrıs’a göç
eden Türk baba genetik havuzundan
türemişlerdir.” 

1’inci senaryo doğru ise Rumların,
Türkler daha önceleri adada yoktu
ve adaya 1570 yılında geldi iddiala-
rını çürütmekte ve aynı zamanda da
Padişahın 1572 tarihli fermanı ile
adaya Konya, Karaman bölgesinden
gönderdiği Oğuz boylarının gelişini
ve varlığını yalanlamakta. Hiçbir bi-
limsel gerçeği olmayan bu araştırma
hikayesine, Türlüklerinden imtina
edenler inanabilir ancak bu konuda
bilimsel çalışmalar yapmış bir baba-
nın oğlu olarak benim inanmam
mümkün değil. 

Süheyl ÇOBANOĞLU

MEĞERSE  
TÜRK'MÜŞÜZ...

Suriye’de yürüttüğümüz “Barış Pı-
narı Operasyonu” nedeniyle ko-
nuşulup, yazılanları

gördükçe,  “Bir musibet bin nasihate be-
delmiş” sözünün geçerliliğini bir kez
daha idrak ediyoruz. Din kardeşi bildi-
ğimiz, uğurlarına göz yaşı akıtıp, dün-
yayla çatışmayı göze aldığımız ve hatta
can verdiğimiz Filistin dahil olmak
üzere, Kahire’de toplanan 22  Arap  Bir-
liği Ülkesi, bundan sekiz sene önce üye-
liğini askıya aldıkları Suriye’de
Türkiye’yi işgalci ilan edip, şiddetle kı-
namışlar. Onlar bu ihaneti yaparken,
Türk Birliği üyesi Devletler de ortak
açıklamayla Türkiye’yi destekleyerek
gerçek kardeşliklerini bir kez daha gös-
terdiler... Kendilerinin Hunların torun-
ları olduğunu söyleyen Avrupa Birliği
üyesi Macaristan, haklılığımızı ifade
ederek, çok güzel bir tavır sergiledi.
“Türk’ün Türk’ten başka dostu yok”
sözünün bir gerçeği  ifade ettiğini bir
kez daha görmüş olduk...

SIRTIMIZDAKİ HANÇER

ABD ve AB ülkeleri silah satışlarını
durdurmaya varan kararlar alıp, aleyhi-
mize yaptırımlar uygularken sözde din
kardeşlerimizin bu tavrını izah edecek
kelimeleri kullanmaya terbiyem elver-
miyor. Birinci Dünya Harbinde, İslam
dininin kutsal topraklarında, biz
Mekke’yi, Medine’yi, Peygamber efen-
dimizin kabrini, Filistin’i,
Kudüs’ü,  Arapların canlarını, mallarını,
namus ve şereflerini korumak için evlat-
larımızı feda ederken, sözde Müslüman
din kardeşlerimizin Hıristiyan İngiliz’le
işbirliği yaparak Aziz Türk Milletinin
kahraman evlatlarını vahşice katlettikle-
rini biliyorduk ama bazı çevreler ısrarla
görmezden geliyorlardı. 100 yıl önce
Osmanlı çökerken yaşadığımız acı tec-
rübeye rağmen,  bugüne kadar “MÜT-
TEFİK BİLDİKLERİMİZİN,
DÜŞMAN”, “KARDEŞ ZANNETTİK-
LERİMİZİN KALLEŞ” olduğunu bir
kez daha görmek, gelecekteki tavrımıza
rehber olmalı. Düşünebiliyor musunuz
birbiriyle kanlı-bıçaklı olanlar bile bir
anda Türk düşmanlığında birleşiverdi-
ler... Tüm Arap ülkelerinin aleyhlerinde
olmasına rağmen, Türkiye’den başka
uluslararası platformlarda kendilerini
kimsenin savunmadığı, vatanını, topra-
ğını, ellerinden alan, çoluğunu çocu-
ğunu katleden ve bütün bunlara rağmen
can düşmanları İsrail’le birlikte Türki-
ye’ye karşı tavır alan Filistin’i ise hiç
unutmayalım... Kafanıza bombaları ya-
ğarken de İsrail’le birlikte bir yerleri-
nize  kına yakarsınız artık...

SONUÇ VE TEŞEKKÜR

Bize tekrar kimliğimizi ve kişiliğimizi
hatırlamamıza vesile olan sözde Müslü-
man dindaşlarımız Arap Birliği ülkele-
rine de teşekkür etmek lazım... Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Türk Mil-
letinin kurtarıcısı, Büyük Önder, Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN  “NE
MUTLU TÜRKÜM DİYENE” sözleri-
nin ne kadar önemli ve anlamlı oldu-
ğunu ve  bir kez daha görmenin
mutluluğu ve huzuru içindeyim. 

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Çocukları soykırımda katle-
dilen Srebrenitsa anneleri,
Diyarbakır annelerinin

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
önünde başlattığı oturma eylemi
ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Su-
riye’de yürüttüğü Barış Pınarı Ha-
rekatı’na desteklerini bildirmek
için TBMM’yi ziyaret etti. Meclis
Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç,
Bosna-Hersek’in Srebrenitsa şeh-
rinde 11 Temmuz 1995’teki soykı-
rımda çocukları şehit edilen
annelerin kurduğu Srebrenitsa
Anneleri Derneğinin de aralarında
bulunduğu çeşitli sivil toplum ku-
ruluşlarından kadınlarla Mecliste
görüştü. Bilgiç, yaptığı konuş-
mada, Meclis’te ağırlamaktan
memnuniyet duyduğu Srebrenitsa
annelerinin büyük acılar yaşadı-
ğını, çocuklarını, eşlerini bir soy-

kırıma kurban verdiğini ifade etti.
Srebrenitsa annelerinin, İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra Av-
rupa’daki en büyük katliamı yaşa-
yan şahitler ve mağdurlar
olduğunu belirten Bilgiç, “1994-
1995 yıllarında eşleriniz, evlatları-
nız, yakınlarınız BM’nin güvenli
bölge olarak ilan ettiği Srebrenit-
sa’da uluslararası kamuoyunun
gözleri önünde Sırplar tarafından
alçakça katledildi ve soykırıma
uğratıldı. Buna katliam demek
bile yaşanan dehşeti tanımlamaya
yetmiyor. Bunun esasında Bos-
na’daki Müslümanlara karşı top-
yekun bir soykırım teşebbüsü
olduğu çok net ve aşikardır.” diye
konuştu. www.timebalkan.
Com’un haberine göre; BM’nin
yargı organı Uluslararası Adalet
Divanının, Srebrenitsa’da yaşa-
nanları soykırım olarak niteledi-
ğini anımsatan Bilgiç, başta Batılı
devletler olmak üzere bütün in-

sanlığın çok uzun süre bu utancın
yükünü de taşımak zorunda kala-
cağını dile getirdi. Türkiye’nin
başta Lahey olmak üzere Srebre-
nitsa soykırımıyla ilgili devam
eden davaları yakından takip etti-
ğini bildiren Bilgiç, şunları söy-
ledi:
“Srebrenitsa Anneleri Derneği ola-
rak Hollanda lehine 2007’de açtı-
ğınız dava sonucunda mahkeme,
Hollandalıları kısmen sorumlu
bulmuştu. Bu karar, sizleri olduğu
kadar Türkiye olarak bizi de tat-
min etmemiştir. Hollanda’nın tüm
Srebrenitsalılara yapılan soykırı-
mın sorumluluğunu üstlenmesi
için yürüttüğünüz hukuk müca-
delenizde yanınızda olduğumuzu
bilmenizi istiyorum. Bu utancı sa-
dece Sırplara yüklemek kolaycılık
olacaktır. O günkü BM Genel Se-
kreteri, Fransız ve Hollandalı ko-
mutan ile askerler de en az Sırplar
kadar suçludurlar.”

TBMM annelere
kucağını açtı

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti Sa-
raybosna'da bu yıl ikincisi
düzenlenen ve 36 ülkeden

100'den fazla katılımcıyı bir araya
getiren Saraybosna Helal Fua-
rı'nda en başarılı katılımcılara
ödül takdim edildi. Bosna Bank
International (BBI) tarafından dü-
zenlenen ve Anadolu Ajansı’nın
(AA) "Global İletişim Ortağı" ol-
duğu fuarda Skenderija Kültür
Merkezi'nde düzenlenen prog-
ramda, helal sanayinin gelişimine
katkıda bulunan kurum ve şirket-
lere ödüller verildi. "Helal Sana-
yinin Küresel Gelişimine Katkı
Ödülü" Malezya merkezli GISB
Holding'e verilirken, "Avrupa'da
Helal Sanayinin Gelişimine Katkı
Ödülü"ne ise Bosna Hersek mer-
kezli AS Holding layık görüldü.
"Helal Ürünlerin Geliştirilmesine
Katkı Ödülü" Hırvatistan mer-
kezli Kras şirketine takdim edilir-
ken, "En İyi Stant Ödülü" ise

yine Bosna Hersek merkezli MBA
Centar şirketine verildi. "Avrupa
Helal Piyasasına Katkı Ödülü"nü
Almanya merkezli Meggle Şirke-
ti'nin aldığı fuarın organizatörleri
tarafından, Avrupa'da helal sana-
yinin gelişimine katkı sağladığı
gerekçesiyle İstanbul Ticaret
Odası (İTO) da özel katkı ödü-
lüne layık görüldü. İslam Kal-
kınma Bankası
ve Bosna Hersek İslam Birliğinin
desteğiyle 26 Eylül'de kapılarını
açan fuar, helal sanayi tedarik

zincirinin her alanından uluslar-
arası temsilcileri bir araya getirdi.
www.timebalkan.com’un habe-
rine göre; çeşitli tanıtımlar ve pa-
nellerin de düzenlendiği fuara,
Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ,
Slovenya, Makedonya ve Arna-
vutluk'un yanı sıra bazı Avrupa
Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye,
Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Malezya, Endonezya
ve Bahreyn'den de olmak üzere
36 ülkeden 100'ün üzerinde firma
katıldı.

Helal Fuarı'nda ödüller verildi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can, Bosna Hersek'in baş-
kenti Saraybosna'daki

Kovaçi Şehit Mezarlığı'nı ziyaret
etti. www.timebalkan.com sitesin-
den alınan bilgilere göre; Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği ta-
rafından (MÜSİAD) düzenlenen
23. Uluslararası İş Forumu'na
(IBF) katılmak üzere Saraybos-
na'ya gelen Pekcan, Kovaçi Şehit
Mezarlığı'na ziyarette
bulundu. Pekcan, bağımsız Bosna
Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı
merhum Aliya İzetbegoviç'in kab-
rine çiçek bırakarak, dua etti. Sa-
raybosna'daki tarihi Başçarşı

Meydanı'nı da gezen Bakan Pek-
can'a, Türkiye'nin Saraybosna Bü-
yükelçisi Haldun Koç ve Türkiye

Esnaf ve Sanatkarlar Konfederas-
yonu Başkanı Bendevi Palandö-
ken eşlik etti.

Bakan Ruhsar Pekcan Kovaçi’yi
ziyaret etti
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Hayatı boyunca ülkesindeki
Müslüman Boşnakların dini ve
milli bilincini uyandırmak için

için mücadele veren bağımsız Bosna
Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya
İzetbegoviç, vefatının 16’ncı yılında
rahmetle anılıyor. Yazdığı eserler, yü-
rüttüğü insan hakları mücadelesi ne-
deniyle iki kez hapis cezasına
çarptırılan Boşnak lider, Sırp ve Hırvat
güçlerinin Bosna Hersek’i kendi arala-
rında paylaşmak amacıyla 1990’lı yıl-
larda başlattığı savaşta da ülkesinin
bağımsızlığını korumayı başaran bir
lider oldu. İslam bilincinin uyandırıl-
ması, Müslüman Boşnakların da ülke-
deki diğer halklarla eşit görülmesi,
demokrasi ve insan hakları için hayatı
boyunca mücadele eden, yazılar yazıp
hapis yatan Aliya, Mustafa ve Hiba çif-
tinin beş çocuğundan biri olarak 8
Ağustos 1925’te Bosna Hersek’in Bo-
sanski Samac şehrinde doğdu. Henüz
3 yaşındayken ailesiyle Saraybosna’ya
taşınan ve eğitimini burada sürdüren
Aliya, daha gençlik yıllarında ülkedeki
Müslüman nüfusa yönelik ayrımcılığa
baş kaldıran isimler arasında yer aldı.
İkinci Dünya Savaşı sürerken, Hırva-
tistan’daki faşist Ustaşa rejimi Bosna
Hersek’i ilhak ederek burada Bağımsız
Hırvatistan Devleti (NDH) kurdu. Ül-
kedeki Müslümanlar Hırvat ilan edilir-
ken, Yahudi, Sırp ve Romanlar büyük
zulümlere maruz kaldı. Müslüman
olan Boşnaklar ve rejimle aynı fikirde
olmayan Hırvatlar da bu zulümden
nasibini aldı. Diğer yandan, ırkçı Sırp-
ların oluşturduğu Çetnik hareketi de
etkin olduğu bölgelerde Müslüman
Boşnaklar’ı katletmeye başladı. Çet-
niklerin ana hedefi, Sırp olmayan tüm
milletleri bölgeden tamamen temizle-
mekti.

GENÇ MÜSLÜMANLAR

Aliya, Yugoslavya Krallığı döneminde,
temel hedefi ülkedeki Müslüman Boş-
nakları dini ve milli konularda bilin-
çlendirmek olan “Genç Müslümanlar”
isimli oluşumun öne çıkan isimleri ara-
sında yer aldı. Bu oluşum, Müslüman-
ların ülkedeki diğer etnik ve dini
gruplarla eşit haklar elde etmesini
amaçlıyor, aynı zamanda Çetnik ve
Ustaşa’ların yıktığı Müslüman evleri
ve camilerin yeniden inşası için çalışı-
yordu. Savaşın akabinde kurulan Yu-
goslavya Federal Halk Cumhuriyeti,
faşizme galip gelse de dini ve milli ko-
nularda Müslüman Boşnakların sorun-
larına çözüm olmadı. Aralarında
Aliya’nın da bulunduğu “Genç Müslü-
manlar” teşkilatının bazı üyeleri, “din
bilincinin uyandırılması” yönündeki
faaliyetleri nedeniyle 1946’da tutuk-
landı.

3 YIL HAPİS CEZASI

Cezaevinden çıktıktan sonra önce zi-
raat fakültesine kaydolan Aliya, 2 yıl
sonra ise hukuk fakültesini geçti ve
buradan mezun oldu. Halida ile
1949’da dünya evine giren Aliya’nın
Leyla, Sabina ve Bakir adlarında üç ço-
cuğu oldu. Marksist-Leninist görüşlere
sahip Josip Broz Tito liderliğindeki Yu-
goslavya’da da insan hakları için mü-

cadelesini sürdüren Aliya, “Preporod”,
“Takvim” ve “Glasnik” gibi gazete ve
mecmualarda kimliğini ifşa etmeden
yazılar yazdı. Aliya yazılarını, çocukla-
rının baş harflerinden oluşan “LSB”
mahlası ile yayınladı. İslam dünyası-
nın içinde bulunduğu durumla da ya-
kından ilgilenen Aliya, 1960’larda
yazmaya başladığı “İslam Deklaras-
yonu” isimli eserini 1970’te yayınlandı.

İSLAM DEKLARASYONU

Tito’nun 1980’de ölmesiyle Yugoslav-
ya’da aşırı milliyetçi söylemler yeni-
den sahneye çıktı. O yıllarda ceza
kanununa “ifade suçu” da eklendi.
Aliya İzetbegoviç, yazdığı “Doğu ve
Batı Arasında İslam” isimli eseri yayın-
lanmadan hemen önce, 1983’de bera-
berindeki 12 Müslüman aydınla
tutuklandı. Aliya ve diğer Müslüman
aydınlar, ifade suçundan ve organize
örgüt kurarak düşmanca faaliyette bu-
lunmaktan suçlu bulundu. Aliya’nın
mahkumiyet kararı, “İslam Deklaras-
yonu” isimli kitabındaki ifadelerine
dayandırıldı. Aliya, 14 yıl hapse mah-
kum edildi. Hapiste geçirdiği dö-
nemde de yazmaya devam eden Aliya,
“Özgürlüğe Kaçışım-Zindandan Not-
lar:1983-1988” isimli eserini burada ka-
leme aldı. Aliya, 1988’de afla serbest
kaldı. Aliya İzetbegoviç, 1990’da kuru-
lan ve bugün de Bosna Hersek’teki
Boşnakların en büyük partisi konu-
mundaki Demokratik Eylem Partisinin
(SDA) ilk genel başkanı seçildi. SDA,
ilk çok partili seçimde ülkede en çok
oyu alırken, Aliya da Yugoslavya’daki
6 sosyalist cumhuriyetten biri olan
Bosna Hersek’in başkanı oldu.

BOSNA SAVAŞI

Yugoslavya, 1990’ların başında dağıl-
maya başladı. Yugoslav Halk Ordusu
(JNA) 1991’de Slovenya’da çatışmaları
provoke ederken, kısa bir zaman sonra
Hırvatistan’da da çatışmalar başladı.
Çatışmalar, 1991’de Bosna Hersek’in
Ravno ve Popovo köylerine de sıçradı.
Yugoslavya’nın dağılma sürecine gir-
mesiyle Bosna Hersek’te de bağımsız-
lık meselesi gündeme geldi. Daha
sonra Bosna’daki savaştaki suçların-
dan dolayı müebbet hapse mahkum
edilecek olan Bosnalı Sırp siyasetçi Ra-
dovan Karadzic, bağımsızlık fikrine
karşı çıkarken, savaş durumunda Bos-
nalı Müslümanların yok olacağını sa-
vunuyordu. Bağımsızlık referandumu
29 Şubat-1 Mart 1992’de yapıldı. Bos-
nalı Sırpların büyük çoğunluğunun
boykot ettiği referanduma katılanların
yüzde 99,7’si bağımsız Bosna Hersek’e
“evet” dedi.
Referandumun ardından JNA ve silah-
landırdığı paramiliter Sırp gruplar,
Bosna Hersek’in farklı şehirlerinde sal-
dırılara başladı. Aliya, tüm Bosnalıları
bu saldırılara karşı koymaya çağırıyor,
Boşnaklar Aliya’nın liderliğinde çetin
bir mücadele veriyordu. Sırp paramili-
ter gruplar, kadın ve çocuklar dahil si-
villere yönelik büyük katliamlar
yapıyordu. İnsanlar evlerinden sürülü-
yor, kadınlara tecavüz ediliyor, İslam’a
dair ne varsa yok ediliyor, toplama
kamplarında insanlara akıl almaz iş-

kenceler yapılıyordu. Ülkenin bağım-
sızlığını savunanlar, kuzeyde ve do-
ğuda Sırplara karşı savaşırken,
güneyde ve batıda ise Hırvatlarla çetin
bir mücadele veriyordu. Sırp güçleri
tarafından 3,5 yıl kuşatma altında tutu-
lan başkent Saraybosna’nın yanı sıra
Prijedor, Bijelina, Zvornik, Visegrad,
Srebrenitsa, Foça gibi birçok şehirde
büyük katliamlar, soykırımlar yaşandı.
Dayton Barış Anlaşması ile 1995’te
sona eren savaşın bilançosu çok ağır
oldu. Savaşta 200 bine yakın insan
öldü, 1 milyondan fazla insan evini
terk etti. İzetbegoviç, silahları sustursa
da ülkeye karmaşık bir siyasi yapı geti-
ren Dayton’a ilişkin, “Bu adil bir barış
değil, ancak savaşın sürmesinden daha
iyidir.” ifadelerini kullanmıştı. An-
laşma ile Bosna Hersek iki entite
(Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp
Cumhuriyeti) ile Brçko Özerk Böl-
gesi’ne ayrıldı. Bosna Hersek Federas-
yonu da 10 kantondan oluşacaktı.
Savaşın ardından yapılan ilk seçimde,
Aliya İzetbegoviç “bağımsız” Bosna
Hersek’in ilk cumhurbaşkanı ve daha
sonra da Devlet Başkanlığı Konse-
yi’nin ilk başkanı oldu. Aliya, 2000’de
sağlık sorunları nedeniyle Devlet Baş-
kanlığı Konseyi’ndeki görevinden is-
tifa ederken, partisinin 2001’deki
kongresinde de genel başkanlığa aday
olmayacağını açıkladı. Bosna Hersek
halkına uluslararası arenada tanınan,
bağımsız ve egemen bir devlet bırakan
Aliya İzetbegoviç, 19 Ekim 2003’te baş-
kent Saraybosna’da vefat etti. Ali-
ya’nın ölmeden önce son görüştüğü

devlet adamı ise Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cenaze-
sine farklı ülkelerden 150 binden fazla
insanın katıldığı Boşnak lider, vefatın-
dan önce “şehitlerin arasında müte-
vazi bir mezara defnedilmek
istediğini” vasiyet etmesi üzerine Sa-
raybosna’daki Kovaçi Şehitliği’ne def-
nedildi. Bilge kişiliğiyle de tanınan
Aliya, ardında “Doğu ve Batı Arasında
İslam”, “İslam Deklarasyonu”, “Öz-
gürlüğe Kaçışım”, “Tarihe Tanıklığım”
ve “Köle Olmayacağız” gibi eserler bı-
raktı.

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

Bağımsız Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, hayata gözlerini yumduğu 19 Ekim 2003’e
kadar ülkesindeki Müslüman Boşnakların dini ve milli bilincini uyandırmak için mücadele eden bir lider oldu
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BALKAN KÖKENLİ 
BÜROKRATLARIMIZ

Değerli okuyucularımız bu hafta yine konu-
muz Balkan kökenli ünlülerimiz olacak.
Geçen hafta ki yazımda bahsetmiş oldu-

ğum isimler tarihe adını altın harflerle yazdırmış
kişilerdi, hepsini rahmetle ve saygıyla anıyoruz
eminim. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk tüm dünya liderleri tarafından
örnek alınan ve duruşuyla hala milyonları kendine
hayran bırakan önderimiz Atatürk' ü tekrar say-
gıyla anıyorum efendim. Gerek şöhretleri ile ge-
rekse güzellikleri ile isimlerini duyuran kıymetli
hemşerilerimizin listesi de oldukça kalabalık saygı
değer takipçilerimiz. Birçok Öğretim Üyesi var el-
bette soydaşlarımızdan Prof. Dr.- Doç. Dr. - Yrd.
Doç. Dr. ve diğer Akademik Mevkilerde görev
alan profesyoneller, Çok başarılı işadamları, dok-
torlar, öğretmenler var ve dünyanın her yerinde
hemen hemen yaşıyorlar ve insanlık için hizmet
etmeye devam ediyorlar. Bürokrasiyi değerlendi-
rirsek Balkan Türkleri açısından şu an da Türkiye
Cumhuriyeti'nin “Doğuştan Türk vatandaşı” iba-
resi tartışma yaratmış ve komisyonda Mehmet
Müzezzinoğlu ile Hakan Çavuşoğlu örnek göste-
rilmişti. Gümülcine-Kozlukebir doğumlu olan
Müezzinoğlu, kabine revizyonunda hükümet dı-
şında kaldı. Ancak kabinede yine Batı Trakya-Gü-
mülcine doğumlu bir başka siyasetçi Başbakan
Yardımcısı olarak görev aldı. Asıl mesleği avukat-
lık olan Çavuşoğlu’nun hükümette Başbakan Yar-
dımcısı olarak görev almasında iki etken öne çıktı.
Birincisi iç siyasette Balkan Türklerinin bir faktör
haline gelmesi. İkincisi ise Çavuşoğlu’nun Balkan
Türklerinin haklarıyla ilgili son yıllarda yaptığı
sonuç alıcı çalışmaları. Çavuşoğlu, Ak Parti’deki
siyasi hayatından önce Batı Trakya Türkleri Daya-
nışma Derneği’nin Bursa Şubesi’nin başkanlığını
yaptı. İki dönemdir milletvekili olan Çavuşoğlu,
son dönemde İçişleri Bakanı ve Çalışma Bakanı
ile koordinasyon halinde yürüttüğü çalışmalar ile
Türkiye’de yaşayan Balkan Türkleri’nin bazı
önemli sorunlarının çözümünde önemli rol oynadı.
Çavuşoğlu’nun çabaları ile “01/01/2017 tarihinden
önce Türkiye’ye gelen, 6458 sayılı Kanun’a göre
yasal bir ikâmet izni ile Türkiye’de bulunan, Bul-
garistan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk,
Bosna Hersek ve Kosova vatandaşı olup, birinci
derecede Türk vatandaşı yakını bulunan yabancı-
lar ile söz konusu ülkelerin haymatlosu olan ya-
bancıların 30.05.2018 tarihine kadar başvurmaları
halinde, istisnai olarak Türk vatandaşlığına alın-
maları” karara bağlandı.

BALKAN ÜLKELERİNDE HİZ-
MET İÇİN VAR OLAN DEĞERLİ
BÜYÜĞÜMÜZ RIFAT SAİT BEY

6 Haziran 1966 tarihinde İzmir Buca'da Kosova
göçmeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiş ve
Lise eğitimine kadar İzmir' de bulunmuştur. Çuku-
rova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi İngilizce İktisat Bölümü’nü bitirdi ve Yüksek
lisansını Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde yaptı. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Muhasebe Bölümü' nü bitirmiştir.
Profesyonel iş hayatında 15 yıl, Siemens, Yaşar
Holding, Işıklar Holding, Ülker ve Eczacıbaşı gibi
birçok şirkette yöneticilik yapmıştır.
Sarı basın kartı sahibi olan Rıfat Sait çeşitli gazete-
lerde köşe yazarlığı yaptı. 26 Aralık 2007 tarihinde
SR Basın Yayın Limited Şirketi’ni kurdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İl Stratejik Plan-
lama Yürütme Kurulu Danışma Kurulu Üyeli-
ği’nde bulundu. Kosova Rumeli Derneği Başkan
Yardımcılığı ile Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanlığı görevini yürüten
Rıfat Sait hemşerileri için bugüne kadar önemli
projeleri hayata yansıtmıştır, soydaşları için hiz-
met vermeye devam etmektedir. Kendisine görev-
lerinde başarılar diler ailesi ve sevdikleri ile
esenlik içinde yaşamalarını temenni ederim, saygı-
lar benden size başkanım..

TÜRKİYE GÜÇLÜYSE 
BALKANLAR' DA GÜÇLÜDÜR

“Türkiye’nin istikrarı Balkanlar için son derece
önemlidir. Türkiye güçlüyse Balkanlar da güçlü-
dür. Bunu başarabilecek olan AK Parti’dir. Bu
yüzden 1 Kasım seçimlerinde AK Parti’nin başa-
rısı için dua ediyoruz" derken bile Balkan Ülkele-
rine bağlılığını ve Türkiye için olan hizmet
sevdasını dile getiren Sayın Başkanımız Rıfat Sait
sözlerine vatan ve toprak sevdası ile devam etmek-
tedir;
"Bugün Makedonya, Kosova, Sırbistan (Sancak
bölgesi) , Bosna-Hersek, Bulgaristan, Arnavutluk
ve hatta Yunanistan’daki (Batı Trakya) Bakan,
milletvekili, belediye başkanı, kanaat önderleri ve
halkıyla Türkiye’nin yanında olması ve destek
vermesinin arkasında kuşkusuz AK Parti hükü-
metlerine duyulan saygı ve sevginin tezahürü var-
dır. Bu destek manevi duyguların ve bir davanın
sonucudur. Yıllarca unutulmuş Evladı Fatihan’ın
baba topraklar dediği Türkiye’ye sevgisidir. AK
Parti hükümetlerince 13 yıldır Balkanlara gösteri-
len ilginin karşılığıdır." Gazete Yenigün’e röportaj
veren Rıfat Sait Başkanımızda 23 Aralık 2007 tari-
hinde Gazetemizi "Balkan Günlüğü" Ulusal ve
Uluslararası yayımlatarak yaklaşık 17 milyon oku-
yucu kitlesine ulaştıran, konsepti ile Türkiye' de 52
şehre, yurt dışında ise 12 ülkede en çok okunan
gazete olan Balkan Günlüğü okuyucuları tarafın-
dan Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Ko-
sova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya,
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Moldova, Slo-
venya' da soydaşlarımızın en çok okuduğu gazete
olarak belirlenen Balkan Günlüğü düzenli olarak
haftalık basılmaktadır, dağıtım ağımız Uluslararası
olup Başbakanlık Basın İlan Kurumu’na kayıtlıdır.
Gazetemiz, aynı zaman da Balkan Haber Ajansı
(BHA) isminde ki ajansta bünyesinde hizmet ver-
mektedir. Okuyucularımızı ve tüm Balkan ülkele-
rinde yaşayan insanlarımızın dikkatini çekmeye
devam edeceğiz en derin saygılarımı sunarım..

Tefeyyüz’ün 135.
yıldönümü kutlandı

TİKA’dan Bosna Hersek
medyasına eğitim desteği
UNA SANA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafın-
dan Una Sana Kantonu Radyo

Televizyonuna (RTV USK) yayın kalite-
sini  artırmasına destek olmayı amaçla-
yan proje kapsamında temin edilen
malzeme ve ekipmanlar Una Sana Kan-
tonu Radyo Televizyonu yetkililerine
teslim edildi. 2016 ve 2017 yıllarında
Full HD dijital yayına geçiş yapan Una
Sana Kantonu Radyo Televizyonu’nun
tam kapasiteye ulaşması amacıyla hem
radyo hem televizyon yayınlarının kali-
tesini yükseltecek teknik ekipmanlar
TİKA tarafından hibe edildi. Kamuya
ait televizyon kanallarından biri olan
Una Sana Kantonu Radyo Televizyonu
(RTV USK) 1995 yılında, Una Sana Kan-
tonu tarafından kuruldu. 70 çalışanı ile
Una Sana kantonu Radyo Televizyonu,
Bosna Hersek’in kuzey batısında bulu-

nan Krayina bölgesinde en güvenilir
haber kaynaklarından biri  olarak kabul

ediliyor.  Una Sana Kantonu Radyo Tel-
evizyonu Genel Müdüresi İrma Paşiç,

TİKA’ya sağlamış oldukları destekten
ötürü teşekkürlerini ifade etti. Paşiç, söz
konusu projenin ayrıca TİKA işbirli-
ğinde yapılan ilk projenin olmadığına
dikkat çekerek ‘TİKA’ya altyapımızın
güçlendirilmesine ve yayın kalitemizin
yükseltilmesine yönelik destek ve yar-
dımlarından ötürü minnettarız’ dedi.
TİKA tarafından 2013 yılında, Una-
Sana, Bosna-Pordinje, Tuzla ve Saray-
bosna Kanton Televizyonlarının
katılımıyla ülkenin geneline ve yurt dı-
şında yaşayan Boşnaklara yayın yapa-
cak BH Veza (Bosna- Hersek Bağı)
uydu kanalının teknik alt yapısının güç-
lendirilmesine yönelik olarak ekipman
desteği sağlanmıştı. Proje kanton düze-
yinde bölünmüş, Bosna Hersek medya-
sının ortak yayınlar ve programlar
gerçekleştirmesine imkan verdiği gibi
diasporada yaşayan Boşnak nüfusun
anavatanlarıyla olan kültürel itibatını da
güçlendirmeyi amaçlıyor. 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna-Hersek’in
kuzey batısında yer alan Una Sana Kantonu’nda bulunan Una Sana Kantonu

Radyo Televizyonu Kurumu’na (RTV USK) malzeme ve ekipman desteği sağlandı

Türkiye ile Kosova arasında organ nakli iş birliği

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye, Uluslararası Organ
Nakli Ağı Projesi kapsa-
mında Kosova ile hekim ve il-

gili sağlık profesyonelleri arasında
bilgi değişimi ve tecrübe paylaşımı,
hukuki düzenlemeler ile teknik kap-
asitenin artırılmasına yönelik iş bir-
liği yapacak. Türkiye Organ Nakli
Vakfı’nın (TONV) koordinasyonuyla,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Hu-
kuku Derneği ve Türk Yoğun Bakım
Derneğinin iş birliğinde yürütülen ve
İstanbul Kalkınma Ajansınca destek-
lenen "Uluslararası Organ Nakli Ağı
Projesi" (International Transplant
Network) çerçevesinde Türk he-
yeti, Kosova Sağlık Bakanlığı’nı ziya-
ret etti. Heyet üyeleri, profesyoneller
arasındaki bilgi değişimine olanak
sağlamak, Türkiye'deki organ bağışı

ve organ nakli hizmetlerini anlatmak
üzere Kosova Sağlık Bakanlığı Müs-
teşarı Naim Bardiqi ve Bakanlık çalı-
şanlarıyla görüştü. Türkiye Organ
Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci,
görüşme sonrası yaptığı açıkla-
mada, Kosova'da bulundukları süre
zarfında bir aksiyon planı oluştur-
mayı amaçladıklarını ve daha çok
sağlık profesyonellerinin eğitimine
odaklanacaklarını ifade etti.  www.ti-
mebalkan.com’un haberine göre;
Kahveci, sağlık profesyonellerinin
eğitilmesi ve desteklenmesiyle Koso-
va'daki teknik kapasitenin artacağını
vurgulayarak, "Ülkelerdeki teknik
kapasiteyi geliştirmedeki en önemli
konu eğitimli sağlık
personelleri. Uluslararası Organ
Nakli Ağı da daha çok profesyonel
gelişim ve eğitim konularına odaklı
olarak çalışmakta." dedi. 

Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında Türkiye ile Kosova, hekim ve ilgili sağlık profesyonelleri arasında
bilgi değişimi ve tecrübe paylaşımı, hukuki düzenlemeler ile teknik kapasitenin artırılmasına yönelik iş birliği yapacak

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki en önemli Osmanlı
eserlerinden biri olan, kullanım hakkı Yunus Emre Enstitüsüne veri-

len Kurşunlu Han, Türkiye'nin desteğiyle restore edilecek

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Tefeyyüz İlköğretim Okulu 135. yıldö-
nümü vesilesiyle kutlama programı dü-
zenledi. Tefeyyüz’de düzenlenen kutlama

programına Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Bü-
yükelçisi Tülin Erkal Kara, Çayır Belediye Baş-
kanı Visar Ganiu, Türk Milli Birlik Partisi Genel
Başkanı Erdoğan Saraç, Yunus Emre Enstitüsü
Müdürü Serhat Kula, Makedonya Türk Sivil
Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel
Başkanı Hüsrev Emin, öğrenci velileri ve çok
sayıda davetli katıldı. www.timebalkan.com’a
göre; Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi
Tülin Erkal Kara, “Tefeyyüz ilkokulu 135 yıl
önce açılmış. Ben buradan Milli Eğitim Bakanlı-
ğına, Çayır Belediyesine seslenmek istiyorum.
Lütfen Tefeyyüz okulunu sahipsiz brakmaya-
lım. Bu güzel nesiller 135 yıl değil binlerce yıl
devam edebilsin, bu okul herdaim ayakta dura-
bilsin. Milli Eğitim Bakanlığının Tefeyyüz’e des-
tek vermesini, benim buradaki okulumun fiziki
şartlarının çok güzel olmasını temenni ediyo-
rum. Burada kahramanların yetişmesini istiyo-
rum” ifadelerini kullandı. Programda konuşma
yapan Tefeyyüz İlköğretim Okulu Müdiresi
Ceylan Ruşid de “Bugün Üsküp’te ne kadar
Türk varsa çoğu bu okulda yetişmiştir. Halkı-
mızın eğitim, öğretim ve kültür alanlarında kal-
kınmasına Tefeyyüz büyük bir pay vermiştir.
Okulumuzda doktorlar, öğretmenler, üniversite
hocaları, mimarlar ve buna benzer nice uzman
kişiler yetiştirmiştir” dedi.

Üsküp'teki Kurşunlu Han, Yunus 
Emre Enstitüsü’ne devredildi

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'nın baş-
kenti Üsküp'teki önemli Os-
manlı dönemi eserlerinden

biri olan Kurşunlu Han'ın kullanım
hakkı, Yunus Emre Enstitüsü’ne
(YEE) verildi. Kurşunlu Han'ın
YEE'ye teslimi münasebetiyle
Kuzey Makedonya Kültür Bakanı
Hüsni İsmaili, Türkiye'nin Üsküp
Büyükelçisi Tülin Erkal Kara,
Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula
ve Makedonya Türk Sivil Toplum
Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB)
Genel Başkanı Hüsrev Emin bu ta-
rihi yapıyı ziyaret etti. www.time-
balkan.com’un haberine göre;
Bakan İsmaili, yaptığı açıkla-
mada, Kurşunlu Han'ın Türki-
ye'ye teslim edilmesi için
görüşmelere 18 yıl önce başlandı-
ğını anımsatarak "Türkiye onu
restore edecek ve kul-
lanışlı bir hale ge-
tirecek." dedi.
İki ülke ara-
sındaki an-
laşmaya
göre, İstan-
bul'da da
Kuzey Ma-
kedonya'ya
ait bir kültür
merkezi açılaca-
ğını söyleyen İsmaili,
"Bugünden itibaren bu yapı Yunus

Emre Enstitüsüne devredilecek."
ifadelerini kullandı. Büyükelçi Kara
da yapılacak restorasyon çalışma-

ları hakkında bilgi almak ama-
cıyla bu ziyareti

gerçekleştirdikle-
rini dile getire-

rek
"(Kurşunlu
Han) Bura-
daki bütün
akraba top-

luluklarımı-
zın, bütün

kardeşlerimizin
hizmetine sunula-

caktır." diye konuştu.
Kara, Kurşunlu Han'da kendisini

Bursa'daki Koza Han'daymış gibi
hissettiğini belirterek "Bu eser as-
lına uygun olarak burada hizmete
açılacaktır. Bir an önce inşallah bu
çalışma biter ve bu güzel eser de
bütün halkımızın hizmetine sunu-
lur." dedi. Üsküp YEE
Müdürü Kula da 2020 yılı içinde
restorasyonla ilgili planların ve ha-
zırlıkların tamamlanacağını ifade
ederek "Tahminlerimize göre 2 yıl-
lık bir süre sonunda Kurşunlu Han
Üsküp'e armağan edilecektir." şek-
linde konuştu. Kula, Kurşunlu
Han'ın 500 yıllık bir eser olduğunu
ve Balkanlarda bu yapıya benzer
40'a yakın Osmanlı hanı bulundu-
ğunu sözlerine ekledi.



SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ta-
rafından Bosna Hersek'in baş-
kenti Saraybosna'da

düzenlenen Geleneksel Türk Okçu-
luğu Kursu, Bosna Hersek Halklar
Meclisi Başkanı Bakir
İzetbegoviç ve Dünya Etnospor Kon-
federasyonu Başkanı Bilal Erdo-
ğan'ın katılımıyla açıldı. Uluslararası
Saraybosna Üniversitesi’nin (IUS)
kampüsünde gerçekleştirilen açılış

töreninde, Boşnak lider İzetbegoviç
de ok attı. Bilal Erdoğan, burada
yaptığı açıklamada, Okçular Vakfının
Türkiye'de faaliyetlerine devam etti-
ğini belirterek, "Okçuluğun Türki-
ye'de güçlenmesi için çalışıyoruz
çünkü okçuluk bizim ata sporumuz."
ifadelerini kullandı.   www.timebal-
kan.com sitesinin haberine göre; Sa-
raybosna'da daha önce de geleneksel
okçulukla alakalı bir sergi açıldığını
aktaran Erdoğan, YEE tarafından bu-
rada okçuluk kursu açılmasından
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İnsan Hak ve Hürriyetleri
(İHH) İnsani Yardım Vakfı-
nın desteğiyle Kuzey Ma-

kedonya'nın başkenti Üsküp
merkezli İyilik Başağı Yardım-
laşma Derneği tarafından
"Yetim Haftası" çerçevesinde
program düzenlendi. www.ti-
mebalkan.com’a göre; yetimler
tarafından şiirler ve ilahilerin
okunduğu programa, İHH Yö-
netim Kurulu Üyesi Osman
Atalay, Türkiye Maarif Vakfı
Kuzey Makedonya Direktörü
Mustafa Dillioğlu ve İyilik Ba-
şağı Derneği Başkanı Rufat
Sherifi'nin yanı sıra İHH tem-
silcileri, Balkan ülkelerinden
çok sayıda yetim çocuk, yetim
yakınları ve yetimlerle ilgile-
nen derneklerin temsilcileri
katıldı. İHH Yönetim Kurulu
Üyesi Atalay, yaptığı açıkla-
mada, İHH olarak dünyanın
53 ülkesinde yaklaşık 95 bin

yetim çocuğa eğitim, sosyal ve
kültürel yardımlarda bulun-
duklarını vurguladı. Program
kapsamında Kuzey Make-
donya, Arnavutluk, Karadağ,
Kosova ve Sancak bölgesinden
yetimlerin buluştuğunu belir-
ten Osman Atalay, "Çocuklar
burada 3 gün gezdiler. Kuzey
Makedonya'nın turistik yerle-
rini gezdiler, eğlendiler, bir

araya geldiler. Özellikle Bal-
kanlardaki diğer yetim arka-
daşlarıyla buluştular. Bu güzel
bir şey" dedi. Atalay ayrıca, bu
tür programların her yıl Bal-
kanların birçok ülkesinde
devam "Yetim Haftası" çerçe-
vesinde çocuklar çok sayıda
kültürel, eğitici ve eğlenceli
aktiviteye katılarak, kaynaşma
fırsatı buldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Okçuluğun Tür-
kiye'de güçlenmesi için çalışıyoruz çünkü okçuluk bizim ata sporumuz

Geleneksel Türk Okçuluğu
Kursu, Saraybosna'da açıldı
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Paljenik 
ZirveSi'nden 
MehMeTçik'e 

deSTek

VLASİC
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki
Vlasic Dağı'nın bin 943 metre rakımlı
en yüksek noktası konumundaki Pal-

jenik'e tırmanan bir grup, zirvede Türk
bayrağı açarak Barış Pınarı Harekatı'na ve
Mehmetçik'e destek mesajı gönderdi. Ara-
larında Saraybosna, Zenica ve Doboj şehir-
lerinden dağcıların bulunduğu
grup, Türkiye'nin güney sınırında oluştu-
rulmaya çalışılan terör koridorunu yok
etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek
amacıyla yürütülen Barış Pınarı Hareka-
tı'na destek verdi. Bosna Hersek Dostluk
Köprüsü ve "Ze-Explorer" Dağcılık Ku-
lübü üyelerinden oluşan grup, Paljenik
Zirvesi'nden gönderdikleri mesajda, te-
rörle mücadelesinde her daim Türkiye'nin
yanında olduklarını vurguladı. Grup, Türk
bayrağının yanında bağımsız Bosna Her-
sek'in ilk bayrağı olan zambaklı bayrağı da
açarak dostluk ve kardeşlik mesajı gön-
derdi . www.timebalkan.com’dan alınan
bilgilere göre; Vlasic Dağı ve Paljenik Zir-
vesi, özellikle 1992-1995 yıllarındaki Bosna
Savaşı sırasında Boşnak askerlerin büyük
zaferler kazandığı noktalardan biri olarak
biliniyor.

Vlasic Dağı'nın bin 943 metre rakımlı
Paljenik Zirvesi'ne tırmanan bir grup,
zirvede Türk bayrağı açarak Barış Pı-
narı Harekatı'na destek mesajı verdi

Kuzey Makedonya'da 
"YetiM Haftası"

Sofya’da 6. Türk Sinema Günleri
SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan'ın başkenti
Sofya'da düzenlenen 6.
Türk Sinema Günleri ya-

pıldı. Türkiye'nin Sofya Bü-
yükelçiliğinin himayesinde,
Kültür ve Tanıtma Müşavirliği
organizasyonuyla ve Türkiye
Turizm ve Kültür Bakanlığının
desteği ile Halk Kültür Sara-
yı'nda (Dom Na Kinoto) dü-
zenlenen Türk Sinema Günleri,
"Kocan Kadar Konuş" filminin
galası ile açıldı. www.timebal-
kan.com’un bilgilerine göre; et-
kinliğin onur konuklarından
karikatürist, oyuncu ve film

yapımcısı Hasan Kaçan, AA
muhabirine yaptığı açıkla-
mada, "Sanatın en önemli vazi-
fesi insanları kaynaştırmak ve
bir araya getirmektir " dedi.
Türk dizi ve filmlerinin Bulga-
ristan'da, Balkanlar'da ve dün-
yanın dört bir yanında ilgi
görmesinin sevindirici oldu-
ğunu belirten Kaçan, "Bizler,
bu kültür alışverişini komşu-
luğa, kardeşliğe dönüştürebi-
lirsek ne mutlu. Sanatın en
önemli vazifesi, insanları kay-
naştırmak ve bir araya getir-
mektir. Sanat kitleler arasında
bir tutkal vazifesi görür, hiçbir
zaman ayrıştırıcı görev üstlen-
mez" ifadelerini kullandı.



OSMANİYE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Mersin'de düzenle-
nen Türkiye Atle-
tizm

Şampiyonası'nda dirseğin-
den sakatlanan ve geçirdiği
ameliyatın ardından 3 ay te-
davi gören Oğuzhan Usta,

katıldığı 18 Yaş Altı Balkan
Şampiyonası'nda cirit at-
mada altın madalya ka-
zanma başarısı gösterdi.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; cirit atma
branşıyla 10 yaşında tanışan
ve 7 yıllık spor kariyerinde
ulusal ve uluslar arası dere-
celer elde eden 17 yaşındaki

Oğuzhan Usta, yaşadığı
ciddi sakatlığa karşın başa-
rılı bir geriş dönüş yaptı. Bu
yılın şubat ayında Mersin'de
gerçekleştirilen Seyfi Alanya
Atmalar Türkiye Şampiyo-
nası'nda da birinci olan
Oğuzhan, müsabakalar sıra-
sında geçirdiği kaza sonucu
dirseğinde sakatlandı. Ame-

liyat ve 3 aylık fizik tedavi-
nin ardından milli takım seç-
melerinde 67 metrelik
derecesiyle birinci olan Usta,
Ukrayna'da düzenlenen
uluslar arası şampiyonada
üçüncülük, İstanbul'da dü-
zenlenen 18 Yaş Altı Balkan
Şampiyonası'nda ise birinci-
lik elde etti.

Sakatlığı yendi ciritte Balkan şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ'da KEK Toplantısı'na katıldı,
"Hızla küreselleşen bir dünya var. Bizler de rekabet gücümüzü artırmak, Balkan ülkeleri olarak spor
dahil her alanda iş birliğimizi ciddi şekilde güçlendirmek mecburiyetindeyiz" açıklamasını yaptı.

600 YILLIK TARİHİN AZİZ HATIRASINA
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Bulgaristan’da ırkçı 
maç istifa getirdi

Masterler ve Veteranlar
Ordu turnuvasında kapıştı

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Futbol Birliği (BFS)
Başkanı Borislav Mihaylov, gör-
evinden istifa etti. www.timebal-

kan.com sitesinin haberine göre;
Mihaylov, basına yaptığı yazılı açıkla-
masında, "Son günlerde Bulgar futbo-
lunda yaşanılan gerginlik ortamı, BFS
ile ilgili yaratılan olumsuz tavır ve ona
eşlik eden skandallardan dolayı" istifa
dilekçesini Başbakan Boyko Borisov'a
sunduğunu duyurdu. Mihaylov'un isti-
fası BFS'nin olağanüstü oturumunda
ele alınacak. 2020 Avrupa Şampiyonası
(EURO 2020) Elemeleri'nde ırkçılık tar-
tışmaları arasında oynanan bir karşılaş-
mada Bulgaristan'ın İngiltere'ye
sahasında 6-0 yenilmesinin ardından
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov,
Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı Boris-
lav Mihaylov'un istifasını talep etmişti.

ORDU/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ordu Büyükşehir Belediye-
si’nce Ünye ilçesinde düzenle-
nen Uluslararası Masterler ve

Veteranlar 4'lü Futbol Turnuvası baş-
ladı. Ünye Şehir Stadı'nda gerçekleş-
tirilen turnuvaya, Türkiye'nin yanı
sıra Moldova, Romanya ve Bulgaris-
tan katıldı. Organizasyonun ilk gün
maçlarında Türkiye, Moldova'ya 6-1
yenilirken, Romanya ise Bulgaris-
tan'a 7-1 üstünlük sağladı.  

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Meh-
met Muharrem Kasapoğlu,
hızla küreselleşen dünyaya

dikkati çekerek, "Bizler de rekabet
gücümüzü artırmak, Balkan ülkeleri
olarak her alanda iş birliğimizi ciddi
şekilde güçlendirmek mecburiyetin-
deyiz." dedi.
www.timebalkan.com’un A.A’ya da-
yanarak verdiği habere göre; Bakan
Kasapoğlu, Karadağ temasları kapsa-
mında, Karma Ekonomik Komi-
tesi (KEK) 5. Dönem Toplantısı'nın
açılış oturumuna katıldı. Başkent
Podgoritsa'daki bir otelde düzenle-
nen oturumda konuşan Kasapoğlu,

Türkiye ile Karadağ'ın köklü tarihi
paylaşan iki kardeş ülke olduğunu
belirterek, bu köklü bağları güçlendi-

rerek ileriye taşımak için çalışmaya
devam edeceklerini söyledi. Türkiye
ile Karadağ'ın, Balkanlar'da ortak

tarih ve kültürleriyle gerek ikili gerek
bölgesel gerekse ekonomik ve ticari
anlamda ilişkilerini güçlendirme yo-
lunda kararlı adımlarla yürüyen iki
dost ülke olduğunun altını çizen Ka-
sapoğlu, "Hızla küreselleşen bir
dünya var. Bizler de rekabet gücü-
müzü artırmak, Balkan ülkeleri ola-
rak spor dahil her alanda iş
birliğimizi ciddi şekilde güçlendir-
mek mecburiyetindeyiz." diye ko-
nuştu. Kasapoğlu, Türkiye olarak
dost ve kardeş Karadağ'a özel önem
atfettiklerini vurgulayarak, Karadağ
ile sadece siyasi, ticari ve ekonomik
alanlarda ilişkiler kurmakla kalmı-
yor, dostluk ve kardeşliği hayatın her
alanında yansıtmak için gayret gös-
terdiklerini ifade etti.

Karadağ ile Türkiye’nin
spor Kardeşlİğİ

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...

         


