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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com
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Sayfa 3’terifat SaiT

Sigara’nın 
Sağlık ve SiyaSi 

yönden zararları

¥ Bulgaristan'da ilk
turu 27 Ekim’de
düzenlenen yerel
seçimlerin yapılan
ikinci turunda, kayıtlı
4 milyon seçmenin
yüzde 49’u sandık
başına gitti.
İktidardaki
Bulgaristan’ın
Avrupalı Gelişimi İçin
Yurttaşlar (GERB) par-
tisi, 11. kez seçim
zaferine ulaşarak,

ülkenin en büyük
şehirleri Sofya, Varna
ve Filibe’de belediye
başkanlıklarını aldı. Bu
arada üyelerinin
çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisi,
bu seçimlerde de
Türklerin Kırcaali kenti
ve bölgesinde etkisini
kanıtladı. 5’te

¥ ABD'nin Batı
Balkanlar Özel Temsilcisi
Matthew Palmer, Batı
Balkanlar'ın Avrupa
perspektifine sahip
olmasını istediklerini
belirterek, Avrupa
Birliği'nin (AB) Kuzey
Makedonya
ve Arnavutluk ile ilgili
kararını değiştirmesi için
ellerinden geleni yapa-
caklarını söyledi.
Sırbistan
Cumhurbaşkanı Vucic de
Palmer ile "açık ve

dürüst" bir görüşme
yaptıklarını aktararak,
toplantıda tüm sıkıntılı
meseleleri ve ABD ile
Sırbistan'ın farklı görüş-
lerini de ele aldıklarını
söyledi. Kosova ile
Sırbistan arasındaki
diyalog sürecinin yakın
zamanda yeniden başla-
yabileceğini dile getiren
Vucic, "Bu diyaloğun
ciddi olmasını ve uzlaş-
macı bir çözüme doğru
ilerlemesini istiyoruz."
dedi. 5’te

ABD’den Batı Balkan 
ülkelerine AB desteği 

Kırcaali’de HÖH Zaferi

3’te

¥ BOSNA Hersek'in baş-
kenti Saraybosna'da,
"Sancak'ın otonomisi -
Nedir ve neden gerekli-
dir?" konulu konferansta
konuşan Sancak
Demokratik Eylem
Partisi Genel
Başkanı Sulejman
Ugljanin, Sancak'a
özel statü verilme-
sinin önemine dik-
kati çekti. Boşnak
siyasetçi,
Sırbistan'da yaşa-
yan Boşnakların
ana vatanlarının
sınırları dışında kal-
dığını ve bu nedenle
Sancak'ın özel bir statüye
sahip olması gerektiğini
savunarak, Sancak'ın statü-
sünün çözümü için parti
olarak bir öneri hazırladık-
larını söyledi.  Ugljanin, bu
önerinin Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar

Vucic'in yanı sıra Sırbistan
ve Karadağ meclisleriyle
Birleşmiş Milletler (BM),
Avrupa Birliği (AB) ve ABD
gibi konuyla ilgili tüm fak-
törlere teslim edildiğini

aktardı. Ugljanin,
bölgede yaşayan
Boşnak, Arnavut,
Karadağlı ve
Sırpların "kurucu
halklar" olarak
tanımlanacağı özel
bir Sancak statüsü-
nün,
Balkanlar'daki böl-
gesel iş birliği ve
istikrarın da çekir-

değini oluşturabileceğini
vurgulayarak, "Tüm halkla-
rın eşit haklara sahip oldu-
ğu bir Sancak,
Balkanlar'daki komşu dev-
letlerin ve halkların arasın-
daki siyasi ve coğrafi mese-
lelerin çözümünde de
model olacaktır." dedi.

¥ MAKEDONYA’DAN dünyanın değişik
ülkelerine göç eden milyonlarca kişinin
torunları yaklaşık bir asır sonra dedeleri-
nin memleketi Kuzey Makedonya’nın
Başkenti Üsküp’te bir araya geliyor. Kuzey
Makedonya’nın daveti üzerine toplana-
cak olan dünyanın çeşitli ülkelerindeki

göçmenlerin torunları kültürel ve sosyal
alanda iş birliği yapıp kaynaşacaklar.
Dernek Başkanı Turgut Gülmüş, konfe-
ransa Türkiye’yi temsilen Aydın
Büyükşehir Uluslararası Makedonya ve
Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Derneği olarak katılacaklarını belirtti.

Sancak özel 
statü istiyor

Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak
bölgesi için "kendine ait yasama, yürütme ve yargı organ-
ları olan özel bir siyasi bölge" statüsü talebinde bulunuldu

3’te

5’te

Balkan Göçmenleri 
Üsküp’te toplanıyor

BALKAN GÜNLÜĞÜ 
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Ano-
nim Şirketi’nin (PTT AŞ) 179.
yaşını kutladığı 1 Kasım’da

gerçekleşen etkinliğe Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Tur-
han, Ulaştırma ve Altyapı Bakan
Yardımcısı ve PTT AŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Enver İskurt, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı
Ömer Fatih Sayan, Ankara Ticaret
Odası Başkanı Gürsel Baran, PTT
AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik
ile PTT ailesinin çalışanları katıldı.

‘HAFIZAMIZ, 
İFTİHARIMIZ’

PTT’nin Türkiye’nin hayati görevler
üstlenmiş kurumlarından biri oldu-
ğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı

Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Ül-
kemizin dört bir yanında posta,
banka, kargo ve e-ticaret başta
olmak üzere birçok ulaştırma faali-
yeti yürüten PTT; çağımızın gerekle-
rine ve insanımızın ihtiyaçlarına
göre her gün yenilediği ürün ve hiz-
metlerle, vatandaşımızın hayatını
kolaylaştırıyor. PTT’nin 179 yıllık
tecrübesi, ülkemiz için olduğu
kadar uluslararası posta camiası
için de fevkalade kıymetlidir. 2016
yılından beri Dünya Posta Birliği
(UPU) İdari Konsey Başkanlığı’nı
Türkiye adına yürüten PTT, bu tec-
rübeyle postanın geleceğini belirli-
yor, uluslararası arenada kararlar
alıyor. PTT tarihiyle hafızamız, tec-
rübesiyle iftiharımızdır” dedi. Gü-
nümüzde posta teşkilatlarının
lojistik, finansal hizmetler ve gide-
rek büyüyen e-ticaret pazarıyla, kü-
resel ekonominin içinde sektörü
yeniden konumlandırdığını ifade

eden Bakan Turhan, “Memnuniyetle
belirtmeliyiz ki PTT, bu alanlarda
yaptığı atılımlarla da Türkiye’nin
vizyonunu yansıtarak, ülkemizi
temsil ediyor. PTT, her geçen gün iş
ve işlem hacmini artırarak, Tür-
kiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma-
sına katkı sağlıyor. E-ticaret ve
lojistik alanlarında yürüttüğü çalış-
malarla yerli sermayenin dünyaya
açılmasına öncülük eden PTT, ülke-
mizin kıtaları birleştiren coğrafi ko-
numu dolayısıyla sahip olduğu
potansiyeli, nitelikli projelerle
katma değere dönüştürüyor” diye
konuştu.  
Türkiye’yi birbirinden güçlü ku-
rumlarıyla geleceğe taşımayı hedef-
lediklerini sözlerine ekleyen
Turhan, “PTT Türkiye’nin şanlı tari-
hine yakışır, güzel bir gelecek inşa
etmektedir. Bu amaç doğrultusunda
çalışırken, PTT ve PTT gibi köklü
kurumlarımız üstlendikleri mesuli-

yetlerle işimizi kolaylaştırıyor, yü-
kümüzü hafifletiyor” ifadelerini
kullandı.  

‘GELECEĞE IŞIK 
TUTUYORUZ’

Etkinliğin ev sahipliğini yapan PTT
AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik
ise konuşmasında PTT’nin 179 yıllık
tarihinde yokluklarla, savaşlarla,
buhranlarla sınanmış olduğunu
anımsatarak “PTT, milletimizin ve
devletimizin desteğiyle karşılaştığı
her zorluğun üstesinden geldi. Ni-
hayet, geçmiş ve gelecek arasında
uzanan bir köprü oldu. Ne mutlu ki
edindiğimiz tecrübelerle artık bu-
günü biçimlendirmeye, faaliyet gös-
terdiğimiz alanlarda koşulları
belirlemeye başladık” dedi.
PTT’nin ‘hayatı kolaylaştırmak’ il-
kesi ve ‘vatandaşa hizmet götürmek’
gayesiyle, kuruluş amacından asla

sapmadan, daima yenilenerek ve ge-
lişerek var olmaya devam edeceğine
dikkat çeken Bozgeyik, “Türkiye’nin
köklü çınarı PTT olarak ‘gidilmeyen
yere gitmek, olunmayan yerde
olmak’ düsturuyla, yurdun dört bir
yanına hizmet ulaştırıyoruz” diye
konuştu. Dünya markası olma hede-
fiyle çalışmalara devam ettiklerini
kaydeden Bozgeyik, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Devletimizden, Hükü-
metimizden ve Bakanlığımızdan al-
dığımız güç ve milletimizden
aldığımız destekle, başarılarımızı
uluslararası arenaya taşıyoruz, Tür-
kiye’nin dünyadaki sesi olmakla ifti-
har ediyoruz. Bugün; posta, kargo,
lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigor-
tacılık alanlarında sunduğumuz hiz-
metlerle modern Türkiye’nin
ihtiyaçlarına hızlıca cevap verebilen
PTT, altyapı ve AR-GE çalışmala-
rıyla desteklediği çözümleriyle gele-
ceğe ışık tutuyor.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Meh-
met Cahit Turhan; “PTT E-ticaret ve
lojistik alanlarında yürüttüğü çalış-
malarla yerli sermayenin dünyaya
açılmasına öncülük ediyor” dedi
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Sırbistan'daki Boşnak nü-
fusun yoğun yaşadığı
Sancak bölgesi için "ken-

dine ait yasama, yürütme ve
yargı organları olan özel bir
siyasi bölge" statüsü tale-
binde bulunuldu. Bosna Her-
sek'in başkenti
Saraybosna'da, "Sancak'ın
otonomisi - Nedir ve neden
gereklidir?" konulu konfe-
ransta konuşan Sancak De-
mokratik Eylem Partisi Genel
Başkanı Sulejman Ugljanin,
Sancak'a özel statü verilmesi-
nin önemine dikkati çekti.
Boşnak siyasetçi, Sırbistan'da
yaşayan Boşnakların ana va-
tanlarının sınırları dışında
kaldığını ve bu nedenle San-
cak'ın özel bir statüye sahip
olması gerektiğini savunarak,
Sancak'ın statüsünün çözümü
için parti olarak bir öneri ha-
zırladıklarını söyledi.
Ugljanin, bu önerinin Sırbis-
tan Cumhurbaşkanı Aleksan-
dar Vucic'in yanı sıra
Sırbistan ve Karadağ meclis-
leriyle Birleşmiş Milletler
(BM), Avrupa Birliği (AB) ve
ABD gibi konuyla ilgili tüm
faktörlere teslim edildiğini
aktardı.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; Bosna Her-
sek'i kendi ana vatanları
olarak gören Boşnaklar başta
olmak üzere, Sancak bölge-
sinde yaşayan halkların duy-
gularının tarihi, hukuki ve
siyasi gerçeklere dayandığını
vurgulayan Ugljanin, şunları

kaydetti: "Bu nedenle bu giri-
şimi bugün tüm Bosna Her-
sek kamuoyuna da tanıtmak
istiyorum. Kendine ait ya-
sama, yürütme ve yargı or-
ganları olan özel bir siyasi
bölge olarak Sancak'ın tanım-
lanması, Sancak'taki Boşnak
halkının biyolojik anlamda
hayatta kalabilmesi ve siyasi
varlığı için asgari şarttır." Ugl-
janin, bölgede yaşayan Boş-
nak, Arnavut, Karadağlı ve
Sırpların "kurucu halklar"
olarak tanımlanacağı özel bir
Sancak statüsünün, Balkan-
lar'daki bölgesel iş birliği ve
istikrarın da çekirdeğini oluş-
turabileceğini vurgulayarak,
"Tüm halkların eşit haklara
sahip olduğu bir Sancak, Bal-
kanlar'daki komşu devletlerin
ve halkların arasındaki siyasi
ve coğrafi meselelerin çözü-
münde de model olacaktır."
dedi.

Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak böl-
gesi için "kendine ait yasama, yürütme ve yargı organları
olan özel bir siyasi bölge" statüsü talebinde bulunuldu

Sigara konusu bir Balkan
meselesi midir? Tabiki
hayır. Ama Balkanlarda

içiliyor mu maalesef hem de
çok. Bu köşede hep Balkanlar-
dan bahsedecek değiliz ya biraz
da dumanı anlatalım.
En başta söyleyeyim sigara
içmem ve sigaradan nefret ede-
rim. Hayatım boyunca çok
şükür bu zehre hiç ilgi duyma-
dım. Ancak çok yakınım olan 3
kişi maalesef içiyorlar. İnşallah
onlar ve bağımlı olan herkes bu
illetten kurtulur.

ÜlkEmizdEki 
17 milyon sigara 

TiryakisindE 
kaç TanEsi ak 

ParTilidir?

Maalesef ülkemizdeki her 10
kişiden 3'ü sigara içiyor. Bir
ara 15 milyona düşen sigara ba-
ğımlısı sayısı yaklaşık 17 mil-
yon seviyelerine yükseldi. Bu
istatistikleri hem sağlık hem de
siyasi açıdan değerlendirece-
ğim. Sigara kullanımının art-
ması sağlık açısından oldukça
kötü. Ancak diğer yandan yak-
laşık 17 milyon sigara kullanı-
cısının belli bir bölümünün AK
Partiye oy verdiğini tahmin
ediyorum ki gelen yasaklar si-
yasi olarak AK Parti’nin oy
kaybetmesine neden olabilir.
Yani sigaranın kendisi de ya-
saklanması da zarar verebilir.
Önümüzdeki seçim dönemle-
rinde % 1’lerin dahi dikkat edi-
leceği düşünüldüğünde bu
kendi ayağımıza sıkmak gibi-
dir.
Bunları neden yazıyorum? As-
lında çevremdekiler sigaraya
olan nefretimi çok iyi bilirler.
Ancak Allah korusun AK Parti-
nin kaybetmesi bu ülkeye daha
fazla zarar verir. Bazen ehveni
şey yani kötünün az olanı tercih
edilir.
Sayın Cumhurbaşkanımız tali-
mat verip araçlarda sigara içen-
lere yasak getirilince ve
bunlara ceza kesilince inanın
bana pek çok AK Partili tepki
gösterdi. Sigara tiryakiliğini
yakınlarımdan biliyorum. Evet,
kendilerine çok zarar veriyorlar
ve buna çok üzülüyorum.
Ancak tiryakilerin bu mereti
hemen bırakmaları hakikaten
çok zor. Ceza keserek bırak-
mazlar aksine artırırlar. Korka-
rım o insanları kaybederiz.
Yakınlardan duyduğum sözler
aynen şöyle, “Biz reisi çok se-
viyoruz ama böyle yapmama-
lıydı” diyorlar.

sigara ‘nın Haram
olması Hakkında

Bugün sigaranın haramlık ko-
nusunu tartışıyoruz ya. Ben
İslam âlimi değilim. Ancak is-
rafın haram olduğunu ve de si-
gara ile israf yapıldığını herkes
gibi ben de biliyorum. Ya da
bize emanet verilen bu canın da
emanet olduğunu bilerek sağ-
lığı bile bile bozmanın da helal
olmadığını herkes gibi biliyo-
rum. Ancak burada vatandaşın
muallakta kaldığı bir konu var.
Birincisi olayın bu şekilde ge-
lişmesi halk arasında bazı va-
tandaşların olumsuz
düşünmesine yol açtı. Sigara
yasağında etkin olan bazı da-
nışmanlar sürecin zamanlama
ve işleyiş şeklinde farklı davra-
nabilirlerdi. Öyle olsaydı daha
faydalı olurlardı kanaatinde-
yim. Sigara yine yasaklanırdı
ancak bu şekilde değil. Olay
kademeli ve yavaş yavaş olma-
lıydı. İslam’da içkiye bile
hemen yasak gelmemişti, belli
bir zaman sonra yasak gelince
o güne kadar içki içenler elle-
rindeki içkileri attılar. Üstelik
zorla değil gönülden attılar.
Denir ki o gün Medine sokakla-

rında içki akmıştır.
Diyanet, madem sigaranın
haram olduğu konusunda hem-
fikir,  keşke çok daha önce bu
hüküm verilmiş olsa. Geç ka-
lınmış bir karar. Bu hüküm
daha önce olsaydı belki bugün
ülkemizde 17 Milyona ulaşan
sigara kullanıcısının sayısı daha
az olabilirdi. Hatırlıyorum da
eskiden şehirlerarası otobüs-
lerde bile sigara içilirdi ve biz
içmeyenler perişan olurduk.
Öyle ki mola verilen yerde
değil de inadına sanki otobüse
binilince içerlerdi. Keşke o za-
manlar bu yasaklar olsaymış.

40 gÜn Bal yEmE-
yEn BÜyÜk imam

ikinci konu ise, bunu şu güzel
kıssa ile anlatayım:
Çocuğun birisi bal yiyince vü-
cudunda yaralar çıkıyormuş,
ama bir türlü bal yemeyi de bı-
rakamıyormuş. Ailesi, çocuk-
larının bal tutkusunu
önleyebilmek için hekimlere
gitmişler, tedbirler uygulamış-
lar, ama nafile! Sonunda, tav-
siye üzerine, Ebu Hanife
Hazretlerine gitmişler. İmam
Ebu Hanife, sorunu dinledik-
ten sonra çocuğun ana ve ba-
basına; “Kırk gün sonra
gelin” demiş. Anne ve baba
buna bir anlam veremese de
çaresizlik içinde mecburen
geri dönmüşler. Kırk gün geç-
tikten sonra tekrar Ebu Ha-
nife Hazretlerinin huzuruna
varmışlar. İmam-ı Âzam, ço-
cukla kısa bir görüşme yaptık-
tan sonra ona; “Bundan sonra
bal yeme evlâdım!” demiş.
Sonra da çocuğun ailesine
dönüp; “Tamam, gidebilirsi-
niz.” demiş. Anne-baba şaş-
kınlık içinde. Bu mudur
yani?” dermişçesine birbirine
bakmışlar. Öyle ya, kırk gün
bekleyip de sonunda sadece
bir cümle duymak, anlaşılır
bir durum değilmiş. Fakat
karşılarındaki zat da devrin en
büyük âlimi… Sıradan birisi
değil ki… Onun dediği gibi
yapmışlar ve evlerine dönmüş-
ler. Sonraki günlerde akmışlar
ki çocukları artık bal istemi-
yor! Merak etmişler bunun se-
bebini. İmam-ı Âzam’a
tekrardan rahatsız etmişler ve
ona; “Efendim, ona bir cümle
söylediniz. Nasıl onu baldan
vazgeçirebildiniz? Nedir
bunun hikmeti?” diye sormuş-
lar. Gülümseyerek şöyle cevap
vermiş İmam-ı Azam Ebu Ha-
nife: “Kırk gün önce, ben de
bal yiyordum. Bal yiyen biri-
nin, başkasına bal yeme de-
mesi etkili olmazdı. Sizin ilk
gelişinizde bal yemeyi kestim,
önce nefsimde denedim bunu.
Kendim bunu bırakmanın
mümkün olduğunu görünce
sözüm de ona tesir etti.”
Şimdi Sigara içtiği halde
TBMM’de sigara ile ilgili ka-
nunlar çıkaran ve yasaklar
koyan milletvekilleri var mıdır?
En azından benim bildiğim bir-
kaç tane var. Ya da haramdır
şeklinde fetva verilen Diyanette
sigara içen hocalarımız var
mıdır? Onu bilmiyorum, varsa
vahim. İşte eğer varsa vebali
büyüktür. Üstelik halka ve
amaca tesir etmez. Bizzat gör-
düm. Sayın Cumhurbaşkanımız
mitinglerde halka hitap ederken
arkada gizlice sigara içen
önemli kişileri bizzat ben gör-
düm. Örneğin sigara yasakları-
nın çıktığı TBMM’de sigara
içenler için camekânlı yerler
var.
Bunları yazdığım için bana kı-
zanlar vardır. Ama lütfen kimse
kızmasın. Sigaranın haramlı-
ğından önce hepimizin  İs-
lam’ın ön sıralarındaki
Doğruluk ilkesini şiar edinmesi
gerekir.

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

İZMİR MEKTUBU

rifatsait@balkangunlugu.com

rifat SaiT

sancak bölgesi için
"özel statü" talebi

SarayBOSna
Balkan gÜnlÜğÜ

Fetullahçı Terör Örgütü
(FETÖ) yapılanması,
Bosna Hersek'teki Ulus-

lararası Saraybosna Üniversi-
tesinde (IUS) öğrencilere
anlatıldı. Türkiye'nin Saray-
bosna Büyükelçiliği İçişleri
Müşaviri Halil Beyazıt, yap-
tığı sunumda, FETÖ'nün ta-
nımı ve genel durumu,
amacı, sınavlarda yaptığı
usulsüzlükler, devlet kurum-
larına sızma faaliyetleri, fi-
nansal yapısı, mahrem
yapılanması ve 15 Tem-
muz'daki darbe girişimi hak-
kında öğrencileri
bilgilendirdi. www.timebal-
kan.com sitesine göre; FE-
TÖ'nün Avrupa'da 30,
dünyada ise 170 ülkede ve
ayrıca ABD'nin 38 eyaletinde,
sivil toplum kuruluşları,
okulları, öğrenci yurtları,
dershaneleri ve şirketleri ile
örgütsel faaliyetlerini yürüt-
tüğünü aktaran Beyazıt,
FETÖ elebaşı Fetullah Gü-
len'in böyle bir teşkilatlan-
mayı tek başına
düşünmesinin mümkün ol-
madığını vurguladı. Beyazıt,

FETÖ elebaşı Gülen'in arka-
sına saklandığı din anlayışı-
nın da mantık sınırlarını
zorladığını ifade ederek, şun-
ları söyledi:
"Din adına ortaya çıkan bir
insanın askeriyede olan öğ-
rencilere 'gerekiyorsa içki
için, karınızın başını açın'
gibi her şeyin mübah oldu-
ğunu söylemesi ne kadar
doğrudur? Hazreti Muham-
med, putperestlerin içeri-
sinde 'siz içki için, onlardan
biri gibi yaşayın, kendinizi
kamufle edin' gibi bir şey
demiş midir? Allah, peygam-
bere vermediği hakkı, Müslü-

man bir ülkedeki bir vaize
vermiş olabilir mi?"

ÖĞRENCİLERE
UYARI

Beyazıt, örgütün asıl amacı-
nın Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin tüm anayasal ku-
rumlarını ele geçirmek oldu-
ğunu belirterek, "15 Temmuz
gecesi kıyametler koparken
abileri örgüt üyelerinin ku-
laklarına bir tiyatro oynandı-
ğını fısıldamış ve tüm
televizyon kanallarında ya-
yımlanan olayları izlemele-
rini engellemişlerdir. Böylece

olanlardan bihaber kalmala-
rını sağlamışlardır." dedi. Öğ-
rencilere, darbe
teşebbüsünün şehit ve yaralı
sayılarını da aktaran Beyazıt,
FETÖ tehlikesinin burada
bitmediğini belirterek, öğren-
cilere bu hususta uyarılarda
bulundu. Beyazıt, öğrencilere
örgütlerden korunma çağrı-
sında bulunarak, "Terör ör-
gütleri eğer bir insanı yanlış
bir yere gönderecekse söyle-
dikleri söylemlerin maalesef
yüzde 80'i doğru oluyor. Yani
doğrular üzerinden yola çı-
karak insanı yanlışa sürüklü-
yorlar." ifadesini kullandı.

FETÖ yapılanması, Bosna 
Hersek'te öğrencilere anlatıldı

Sigara ’nın Sağlık 
ve SiyaSi yönden 

zararları

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması, Bosna Hersek'teki 
Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) öğrencilere anlatıldı

Nüfusunun büyük çoğun-
luğunu Boşnakların oluştur-
duğu Sancak bölgesi,
bugün Sırbistan'ın güney-
batısı ile Karadağ'ın
kuzeydoğusunu
kapsıyor. Sırbis-
tan sınırları
içinde kalan
Novi Pazar,
Sancak böl-
gesinin en
büyük şehri
konumunda.
Bölge, "Sancak"
adını, Osmanlı De-
vleti'nin buradaki Novi
Pazar (Yeni Pazar) San-
cağı'ndan almıştır.
Federal bir yapıya sahip

olan eski Yugoslavya döne-
minde, Sancak toprakları
Sırbistan Sosyalist
Cumhuriyeti ile Karadağ

Sosyalist Cumhuriyeti
arasında pay

edilmiş ve San-
cak'ın bütün-
lüğü idari
anlamda or-
tadan
kaldırılmıştı.

Sırbistan-
Karadağ'ın

2006'da ayrıl-
masıyla ise daha önce

idari anlamda bölünmüş
olan Sancak bölgesi, bu
kez devlet sınırıyla da ikiye
ayrılmış oldu.

SANCAK BÖLGESİ

Batı trakya 
türklerine yönelik 
Baskılar artarak

devam ediyor

BATI TRAKYA Müslüman Türklerinin seçtiği müftüler son yıllarda yargı yoluyla baskı altında tutuluyor. Son birkaç
yılda Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete defalarca soruşturmaya tabi tutulurken, her

iki müftü de halen üçer davadan yargılanıyor. Türk basın mensuplarına yönelik açılan davalar da devam ediyor.
Son olarak Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, soydaşlarla Cuma namazı kıldığı için makam gaspı suçla-

masıyla 5 Kasım Salı günü Dedeağaç Asliye Hukuk Mahkemesinde yarılandığı davada 80 gün hapis cezasına
çarptırıldı. İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ve Gökçepınar köyü imamı Erkan Azizoğlu aleyhine açılan davanın

1 Kasım 2019 Cuma günü Selanik’te yapılması planlanan temyiz duruşması ise 26 Şubat 2020 tarihine ertelendi.  
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Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava liderliğinde başkent Priştine'deki Ala-
uddin Medresesi tarafından İkinci Kur'an-ı Kerim Yarışması düzenlendi. Türki-
ye'den Mustafa Can Ağırbaş, 5 cüzü ezbere okuma kategorisinde üçüncü oldu

Priştine’de 2. Kur'an-ı
Kerim Yarışması 

MİT’İn geTİrdİğİ 
FeTÖ sanıklarına ceza

Mehmetçik’ten Ştimle’ye
sağlık yardıMı

ŞTİMLE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Barış Gücü
(KFOR) bünyesinde
görev yapan Türk

Temsil Heyet Başkanlığı
tarafından, Kosova’nın
Ştimle şehrindeki Aile Sağ-
lık Merkezine tıbbi mal-
zeme yardımı yapıldı.
Ştimle Belediyesi’ne bağlı
Muzeqine köyündeki Aile
Sağlık Merkezine yapılan
tıbbi malzeme yardımı do-
layısıyla tören düzenlendi.
www.timebalkan.com site-
sinin haberine göre; Türki-
ye'nin Priştine Büyükelçisi
Çağrı Sakar, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada,
Türk askerinin tüm dün-

yada barış ve istikrara
katkı sunduğunu ifade
etti. Sakar, "Askerlerimiz,
bugün açılışını gerçekleş-
tirdiğimiz proje ile Türkiye
ve Kosova arasındaki ta-
rihi dostluk ve kardeşlik
ilişkisine katkıda bulunu-
yorlar." dedi. Ştimle Bele-
diye Başkan Yardımcısı
Rrahman Yakupi de bele-
diye olarak Kosova’da
görev yapan Türk aske-
riyle harika bir iş birlikleri-
nin bulunduğunu dile
getirdi. Türk askerlerinin
kendilerine birçok alanda
destek olduğunu kayde-
den Yakupi, "Bu gibi proje-
lerle Türkiye ile olan iş
birliğimizi ve vatandaşları-
mızın hayat standardını
artırmayı hedefliyoruz."

ifadelerini kullandı. Açılış
kurdelesinin kesilmesi ar-
dından konuklar Türk
Temsil Heyeti Başkanlı-
ğınca alınan tıbbi malze-
meleri inceledi. Proje
kapsamında sağlık merke-
zine EKG cihazı, steriliza-
tör, diş üniti,
otoskop/oftalmaskop seti,
klasik tansiyon aleti, puls
oksimetre, nebulizatör, göz
tablosu, kapalı kan analiz
sistemi, 18 parametre he-
mogram cihazı, 11 para-
metre idrar analiz cihazı,
masaüstü santrifüj cihazı,
derin donduruculu buzdo-
labı, muayene masası, pan-
suman arabası ile çeşitli
tıbbi ve büro malzemesi
alımı gerçekleştirildi.

Ahmet GÖKSAN

ARATILMAYAN 
AĞABABALAR

“Klerides’i ılımlı addedenler çok-
tur. Görünüş itibarıyla da Klerides
ılımlıdır. Ancak yürekli ve inançta
Makarios kadar sağcıdır.
1960’larda sol temayüllü öz babası
John Klerides’in karşısına geçerek
‘John Klerides! Beni iyi dinle! Ma-
karios 1959 Antlaşmalarını kabul
etmekle milli davaya ihanet etmiş
değildir. Bunu yakında anlayacak-
sın’ diyebilmişti… Ve üç yıl geçme-
den Türk’lere karşı saldırı
başlatılıyordu. Bu saldırı için ha-
zırlanan gizli ordulardan bir tanesi
Klerides’e aitti. EOKA’nın eli
kanlı İçişleri Bakanı Yorgacis, Kle-
rides’in en yakın dostuydu”. 1980

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Bilinen öyküyü yinelemek
gerekmiyor. Yakalanan hır-
sızın getirilmesi istenmesine

karşın bir türlü getirilemiyordu. Bı-
rakıldığı zaman ise gitmiyor. O
zaman yapılması gereken gitmeyen
hırsızı güzellikle gitmediği için
zorla göndermektir. Şu anda Türki-
ye’nin Suriye’de yapmakta olduğu
mücadele bilindik öykü ile bire bir
örtüşmektedir. Yapılan harekât,
Türkiye’nin Kıbrıs’ta gerçekleştir-
diği Barış Harekâtıyla benzeşmiyor
olsa da yapılması gereken bir iş-
lemdir. 
Karşımızdaki unsurun Türkiye’nin
yaşamakta olduğu Suriye sıkıntı-
sını fırsata çevirmek için Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ver-
diği 7. parselde Fransız TOTAL ile
İtalyan ENI şirketlerine aynı böl-
gede sondaj yapma iznini verdiği
biliniyor. Yapılmış olan hareket
yangının üzerine benzin dökmekle
eş değerdedir. ENI şirketinin Yö-
netim Kurulu Başkanı Claudio
Descalzi “Endişe etmiyorum. Çev-
rede (Kıbrıs açıklarında) savaş ge-
misi görürsem sondaj yapmam
şüphesiz kuyu kazmak için savaş
başlatan taraf olmak istemem”
açıklamasını bu söylemi ile yapı-
yor. 
Adı geçen şirket 2018 yılında da
Türkiye’nin bu konularda ciddi ol-
duğunu hem de Kıbrıs Türk tarafı
ile anlaşmaya varılacaksa çalışma
yapacağını söyleyerek sondaj işle-
minden çekilmişti. ENI şirketinin
bu davranışının diğer şirketlerce de
örnek alınmasını öneriyoruz. Yapı-
lan bu hareket Türkiye’ye yeni bir
zemin kazandırmıştır. Bu nedenle
Akdeniz’e en uzun sahili olan Tür-
kiye’nin zaman yitirmeden kıyıdaş
olan ülkelerle görüşmeler yaparak
kendi MÜNHASIR EKONOMİK
BÖLGESİ’ni ilan etmesi gerekiyor. 
Bu düşüncelerimizi sıklıkla yinele-
diğimiz biliniyor. Geçtiğimiz gün-
lerde Kahire’de bir araya gelen
baylar, Anastasiyadis, Sisi ile Mit-
çotakis Türkiye’nin tek yanlı ilan
ettiği MEB’de sondaj çalışmaları-
nın ‘Uluslararası Hukuk’un ihlali
olduğunu söylüyorlar. Yine Türki-
ye’nin bu çıkışını Kıbrıs uyuşmaz-
lığı ile de ilişkilendirerek yapılan
hareketin Ada’daki çözümsüzlüğe
iteceği vurgusunu yapıyorlar.
Uyuşmazlığın başlatıldığı günlerde
petrol ile doğalgaz konuları yoktu.
Bu nedenle yapılan bu çıkışları
kendi kendilerini tatmin olarak gö-
rüyoruz. Karşı taraf ENI şirketin-
den açıklama istiyor. 
İşler bu istekle sonlandırılıyor olsa
bile ılımlı diye tanımlanan DİSİ
Başkanı Averof Neofidu ile AKEL
Genel Yazmanı Andros Kipriyanu
AP’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti ile doğrudan ticaret konu-
sunu gündeme taşıyıp
önleyebilmek için çalışmalar yapı-
yorlar. Bu mantıkla utanmasalar
Kıbrıs Türk’lerinin nefes almasına
bile izin vermeyeceklerdir. Bunu
yapmakla Kıbrıs Türk’lerini açlığa
mahkûm etmek için çabalarına
devam ediyor olmaları şaşırtıcı gel-
miyor.
Bu yönlü yaklaşımları ile ağababa-
larını aratmayacak çalışma içinde
olanlarla çözümün olmayacağının
anlaşılması gerekiyor,

kibristkd@kibristkd.org.tr

Kosova Meclisi'nde 2 Türk milletvekili 
PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'da 6 Ekim tarihinde
yapılan erken genel seçim
sonuçları Kosova Merkez

Seçim Komisyonu (MSK) tara-
fından açıklandı. Kosova Merkez
Seçim Komisyonu tarafından ya-
pılan resmi açıklamada, Kosova
Demokratik Türk Partisi'nden
(KDTP) Fikrim Damka 2 bin 918
oy alırken, Fidan Brina Jılta'nın
da 2 bin 578 oy aldığı belirtildi.
Bir aydan fazla geçen bir sürenin

ardından bugün açıklanan resmi
sonuçlar çerçevesinde; oyların
yüzde 26.15'ini alan Vetëven-
dosje Hareketi 32 milletvekili,
oyların yüzde 24.45'ini alan Ko-
sova Demokratik Birliği (LDK)
29 milletvekili, oyların yüzde
11.47'sini alan AAKL- Psd koalis-
yonu 14 milletvekili, oyların 6.
75'ni alan Sırp Listesi 10 millet-
vekili, Kosova Demokratik Türk
Partisi (KDTP) 2 milletvekili ile
120 sandalyelik Kosova Mecli-
si'nde temsil edilecek.

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Milli İstihbarat Teş-
kilatının (MİT), Fe-
tullahçı Terör

Örgütü'nün (FETÖ) Balkan
yapılanması soruşturması
kapsamında Kosova'da dü-
zenlediği operasyon sonu-
cunda Türkiye'ye getirilen,
burada yargılanan tutuklu
sanıklar Osman Karakaya
ve Cihan Özkan'a, "silahlı
terör örgütü üyeliği" su-
çundan 7 yıl altışar ay
hapis cezası verildi.
www.timebalkan.com’un
A.A’ya dayanarak verdiği
habere göre: İstanbul 30.
Ağır Ceza Mahkemesin-
deki duruşmaya, tutuklu
sanıklar Osman Karakaya
ve Cihan Özkan katıldı. Sa-

vunmaları sorulan sanıklar-
dan Cihan Özkan, hakkın-
daki suçlamaları
reddederek, "Ben Koso-
va'daki en iyi eğitim ku-
rumlarında 6 yıl boyunca
çalıştım. Türkiye'deki hiç-
bir legal, illegal yapıyla ala-
kası yoktur." dedi. Tutuklu
sanık Osman Karakaya ise
hakkındaki suçlamaları
kabul etmediğini kaydede-
rek, yargılama dosyasında
delil olmadığını ve kendile-
rine yaşatılanın "uluslar-
arası adam kaçırma" suçu
olduğunu savundu. Kara-
rını açıklayan mahkeme he-
yeti, sanıklar Karakaya ve
Özkan'ın, alt sınırdan kıs-
men uzaklaşarak, "silahlı
terör örgütü üyeliği" su-
çundan 7 yıl altışar ay
hapis cezasına çarptırılma-
sına karar verdi. 

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma
ile ezbere okuma kategorile-
rinden oluşan ve 1-3

Ekim arasında gerçekleşen yarış-
maya Kosova medresesinin yanı
sıra Türkiye, Arnavutluk, Hırvatis-
tan, Karadağ, Yeni Pazar, Bosna
Hersek ve Bulgaristan'dan öğrenci-
ler katıldı. Yarışmaya ilk kez katı-
lan Saraybosna'daki Gazi Hüsrev
Bey Medresesi öğrencisi 16 yaşın-
daki Bilal Hamidoviç, yarışmada 5
cüzü ezbere okuma kategorisinde
erkeklerde birinciliği elde eder-
ken, Kosovalı Ubejd Ademi ikinci,
Ankara Şehit Ömer Halisdemir
Anadolu İmam Hatip
Lisesinden Mustafa Can
Ağırbaş ise üçüncü oldu. Kızlarda
birinciliği Kosovalı Amire Derguti
elde etti. www.timebalkan.com si-
tesinin haberine göre; ödülünü Ter-
nava'dan alan Hamidoviç, tüm
katılımcıların farklı özelliklere ve
yöntemlere sahip olduğunu belirte-
rek tüm yarışmacıların iyi oldu-
ğunu söyledi. Alauddin Medresesi
Müdürü Jakup Çunaku da yarış-
manın öğrencileri bir araya getir-
meyi, öğrenciler arası ve
öğrencilerle öğretmenler arasında
tecrübe paylaşımını hedeflediğini
vurguladı. Kız ve erkeklerde dört
kategoride gerçekleşen yarışmada

toplamda 40 öğrencinin yarıştığı
bilgisini paylaşan Çunaku, "Birinci
kategori 30. cüz olan Amme'nin ez-
bere okunması, ikinci kategori

Kur'an-ı Kerim'den 3 cüzün ezbere
okunması, diğer bir kategori 5
cüzün ezbere okunması ve son ka-
tegori ise Kur'an'ı güzel okumaydı"

diye konuştu. Yarışma değerlen-
dirme komitesini Ürdün, Suriye,
Kosova ve Hırvatistan'dan dört üye
oluşturdu.
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SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan'da ilk turu 27
Ekim’de düzenlenen
yerel seçimlerin yapılan

ikinci turunda, kayıtlı 4 mil-
yon seçmenin yüzde 49’u san-
dık başına gitti. Ülkenin 28 il
merkezinde ilk turda hiçbir
adayın, oyların yüzde 51’ini
alamaması üzerine 18 ilde
ikinci tura gidildi. www.kir-
caalihaber.com sitesine göre:
İktidardaki Bulgaristan’ın Av-
rupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar
(GERB) partisi, 11. kez seçim
zaferine ulaşarak, ülkenin en
büyük şehirleri Sofya, Varna
ve Filibe’de belediye başkan-
lıklarını aldı. Alpha Research
isimli kamuoyu araştırma şir-
ketinin açıkladığı resmi olma-
yan ilk sonuçlara göre,
başkent Sofya'da Belediye
Başkanı Yordanka Fandıkova,
oyların yüzde 53,5’ini aldı. Be-
lediye başkanlığı koltuğunda
görevini 4. dönem sürdürecek
Fandıkova’nın rakibi olan, ül-
kenin eski ombudsmanı Maya
Manolova'ya ise oyların
yüzde 46,6’sı verildi. Sosyoloji
uzmanları, oy kullanımının
zorunlu olduğu ülkede bu se-
çimlerde de katılımın düşük
olduğuna, ülke genelinde
“tepki” olarak yorumlanan
pusuladaki “kimseyi destekle-
miyorum” tercihinin oyların
yüzde 6’ya yakın bir oranını
oluşturduğuna vurgu yaptı.

GERB partisi lideri Başbakan
Boyko Borisov, partisinin ülke
genelinde etkisini korudu-
ğunu ve “tartışılmaz bir zafer
elde ettiğini” kaydetti. Ana
muhalefetteki Bulgaristan Sos-
yalist Partisi (BSP) ise 28 il
merkezinden sadece Rusçuk
ve Blagoevgrad kentinde bele-
diye başkanlığını kazandı. Bu
arada üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu Hak ve

Özgürlükler Hareketi (HÖH)
partisi, bu seçimlerde de Türk-
lerin Kırcaali kenti ve bölge-
sinde etkisini
kanıtladı.  Nüfusun yaklaşık
yüzde 10'unu oluşturan Bul-
garistan Türklerinin yoğun
olarak yaşadığı Kırcaali ken-
tinde daha önce üst üste 4
dönem belediye başkanlığı
yapan HÖH Başkan Yardım-
cısı Hasan Aziz, ilk turda se-

çilmişti. Kırcaali’ye bağlı 7 il-
çenin tümünde de HÖH aday-
ları ilk turda belediye
başkanlığını kazandı. Bulga-
ristan’daki seçim yasasına
göre iki turlu yapılan yerel se-
çimlerde, ilk turda seçilmek
için bir adayın geçerli oyların
yüzde 51'ini alması gerekiyor.
Bu orana ulaşamayan ve en
yüksek oy alan iki aday, ikinci
turda yarışıyor.

Bulgaristan'da ilk turu 27 Ekim’de düzenlenen yerel seçimlerin yapılan ikinci tu-
runda, kayıtlı 4 milyon seçmenin yüzde 49’u sandık başına gitti. İktidardaki  Bulgaris-
tan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi, 11. kez seçim zaferine ulaşarak,

ülkenin en büyük şehirleri Sofya, Varna ve Filibe’de belediye başkanlıklarını aldı

ABD, Balkanlar'ın Avrupa 
perspektifini destekliyor

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

ABD'nin Batı Balkan-
lar Özel Temsilcisi
Matthew Palmer,

Batı Balkanlar'ın Avrupa
perspektifine sahip olmasını
istediklerini belirterek, Av-
rupa Birliği'nin (AB) Kuzey
Makedonya
ve Arnavutluk ile ilgili kara-
rını değiştirmesi için ellerin-
den geleni yapacaklarını
söyledi.
www.timebalkan.com’a
göre; Sırbistan'da Cumhur-
başkanı Aleksandar Vucic
ile görüşen Palmer, toplantı-
nın ardından yaptığı açıkla-
mada, AB'nin Kuzey
Makedonya
ve Arnavutluk ile katılım
müzakerelerini başlatma-
masını, "tarihi bir hata ve
tüm bölgeye verilmiş kötü
bir mesaj" olarak değerlen-
dirdi. ABD'nin, Batı Balkan
ülkelerinin Avrupa perspek-
tifine sahip olmasını istedi-
ğinin altını çizen Palmer,

Hırvatistan'daki liderler zir-
vesi öncesinde, AB'nin
Kuzey Makedonya ve Arna-
vutluk ile ilgili duruşunu
değiştirmesi için uğraşacak-
larını belirtti. Sırbistan
Cumhurbaşkanı Vucic de
Palmer ile "açık ve dürüst"
bir görüşme yaptıklarını ak-
tararak, toplantıda tüm sı-
kıntılı meseleleri ve ABD ile
Sırbistan'ın farklı görüşle-
rini de ele aldıklarını söy-
ledi. Kosova ile Sırbistan
arasındaki diyalog sürecinin
yakın zamanda yeniden
başlayabileceğini dile geti-
ren Vucic, "Bu diyaloğun
ciddi olmasını ve uzlaşmacı
bir çözüme doğru ilerleme-
sini istiyoruz." dedi. ABD
Başkanı Donald Trump'ı bir
kez daha Sırbistan'a davet
eden Vucic, bu ziyaretin ikili
ilişkilere güçlü bir ivme ka-
zandırabileceğini ve böyle
bir ziyaret vesilesiyle
Trump'un bölgenin duru-
munu en iyi şekilde değer-
lendirebileceğini sözlerine
ekledi.

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Makedonya’dan dün-
yanın değişik ülkele-
rine göç eden

milyonlarca kişinin torunları
yaklaşık bir asır sonra dedele-
rinin memleketi Kuzey Make-
donya’nın Başkenti Üsküp’te
bir araya geliyor. Kuzey Ma-
kedonya’nın daveti üzerine
toplanacak olan dünyanın çe-
şitli ülkelerindeki göçmenle-
rin torunları kültürel ve
sosyal alanda iş birliği yapıp
kaynaşacaklar. Konferansa
Türkiye’yi temsilen Aydın Bü-
yükşehir Uluslararası Make-
donya ve Rumeli Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Derneği
olarak katılacaklarını belirten
Dernek Başkanı Turgut Gül-

müş, “Yaklaşık bir asır sonra
göç geldiğimiz topraklarda
Aydın ilimizi ve Türkiye’yi en
iyi şekilde temsil edip tanıta-
cağız” dedi. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine
göre; Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti Göç İdaresi Ba-
kanlığı tarafından 3 gün süre-
cek bir konferans düzenlendi.
Konferansa 16 ülkeden göç-
menleri temsil eden dernekler
katılacak. Konferansa Türki-
ye’yi temsilen Aydın Büyük-
şehir Uluslararası Makedonya
ve Rumeli Göçmenler Kültür
ve Dayanışma Derneği olarak
Fikret Sak ile birlikte katıla-
caklarını belirten Başkan Tur-
gut Gülmüş, “Dernek olarak
Temmuz ayında Makedonya
Göç İdaresi Bakanlığı’nı dele-
gasyonu ile birlikte Aydın’a

davet edip kültürle çalışma-
lara başlamıştık. Bu kap-
samda Sırbistan ve
Makedonya’nın katılımı ile
festival düzenledik. Şimdi de
1-3 Kasım tarihleri arasında
Üsküp’te bir araya geliyoruz.
Bu konferansta kültürel çalış-
maların yanında, turizm, eği-
tim, dil ve kültürel sosyal
işbirliği projeleri üzerinde ça-
lışmalar yapacağız” diye ko-
nuştu.
Üsküp’te Aydın ve Türki-
ye’nin tanıtımı için de Aydın
Valiliği ile Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı’nın destekleri
ile tanıtım çalışmaları yapa-
caklarını da belirten Başkan
Gülmüş, kendilerine destek
veren Aydın Valiliği’ne ve Bü-
yükşehir Belediye Başkan-
lığı’na teşekkür etti.

Kuzey Makedonya Balkan 
göçmenlerinin üssü olacak

Rusya ile Sırbistan’ın askeri 
tatbikatında S-400 iddiası
Rusya ile ‘Slav Kalkanı

2019’ tatbikatının ardın-
dan ‘BARS 2019’ tatbika-

tına başlayan Sırbistan’ın
Rusya’dan S-400 hava savunma
sistemi almak için nabız yokla-
maya başladığı iddia edildi.
Rusya ile Sırbistan arasında

Belgrad’ta gerçekleşen ‘Slav
Kalkanı 2019’ hava savunma
tatbikatına birçok ülkeden tepki
gelmiş Rusya ise bunun sadece
2 ülke arasındaki anlaşma neti-
cesinde gerçekleşen bir tatbikat
olduğunu ve hava savunma sis-
temlerinin Balkanlar’da kulla-

nılmayacağını savunmuştu. Bal-
kanlar’da gerçekleşen tatbikatın
ardından Rusya’nın Astrakhan
Bölgesi’nde bulunan Ashuluk
tatbikat sahasında Rusya Hava
Kuvvetleri ile Sırbistan arasında
‘BARS 2019’ hava tatbikatı ger-
çekleşti.

Bulgaristan'da yerel 
seçimlerin ikinci turu
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Nazlı Gaye ALPASLAN

ECRİMİSİL 
VE GİDER

KAYDI

Bilindiği gibi, devlete ait taşınmaz malların izinsiz kul-
lanımı dolayısıyla milli  emlaka ödenen bedeller Ec-
rimisil olarak ifade olunmaktadır. Bir başka ifade ile

Ecrimisil, kamuya ait bir malın geçmişe dönük olarak kulla-
nımından doğan bir bedeldir. Bir anlamda bir malın kullanı-
mından doğan menfaatin para ile değerlenmesi, bir
gayrimenkulü haksız şekilde kullanan kişinin malike ödeye-
ceği tazminat olarak açıklanmaktadır. Bir başka tanıma göre
ise, Ecrimisil, bir malın sahibinin rızası dışında ve onun bu
malı kullanmakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz ko-
nusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şe-
kilde olursa olsun yararlanması sebebiyle fuzuli şagil
tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminattır. Fu-
zuli şagil ise, kusur aranmaksızın kendisine ait olmayan ve
sahibinin rızası veya muvafakatı bulunmayan bir malın zil-
yedliğini ele geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa
olsun bu maldan  tasarrufta bulunan kimselerdir.  Devletin
hüküm ve tasarrufları altında bulunan arazilerin herhangi bir
hukuki neden veya akde dayanmaksızın haksız bir şekilde
işgal edilmesi durumunda  fuzuli şagilden istenen  bedel  ec-
rimisildir.  

GENELLİKLE BİRİNCİ YIL

Ecrimisil,  genellikle birinci yıl Ecrimisil sayılmakta; ikinci
ve müteakip yıllar ise, artık  bu durum “izinli işgal” haline
dönüşmektedir. Çünkü, milli emlak  idaresi artık bu kişinin
kiracı olduğunu ikinci yıl kanıksamaktadır. Milli emlak mü-
dürlüğü nezdinde ecrimisillerle ilgili bir takım belge ve bil-
giler toparlanarak Ecrimisil işgalcileri her yıl kira öder hale
gelmektedir. Her yıl ödenen kira miktarı ise, yeniden değer-
leme kat sayısı nispetinde arttırılarak bu durum yıllarca sür-
dürülebilmektedir. Çalışmamızın özünü oluşturan asıl
konumuza dönecek olursak ecrimisilin gelir veya kurumlar
vergisi uygulamasında gider olarak yazılıp yazılmayacağı
tartışılmaktadır.  Bundan daha önce ise, Ecrimisil kavramı-
nın öncelikle bir tazminat mı yoksa bir kira mı olup olmadı-
ğının irdelenmesi gerekecektir. Eğer, Ecrimisil bir kira
ödemesi ise GVK’nun 40/5 md hükmüne göre indirim ko-
nusu yapılabilecektir. Şayet, Ecrimisil bir kira değil de;  taz-
minat ise; bu durumda GVK md. 41/6 hükmüne göre
kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilebile-
cektir. Aynı tartışmalar kurumlar vergisi açısından da yapıla-
bilir. Adana Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından  verilen bir
özelgede ödenen Ecrimisil bedellerinin gider yazılmayacağı
zira bu ecrimisilin tazminat olması nedeniyle GVK’nun
41/6 md hükmüne kanunen kabul edilmeyen gider niteliği
taşıdığı şeklinde görüş verilmiştir.  Verilen özelgenin dayan-
dığı gerekçe ise kısaca şöyledir: “Bu hükümler ve açıklama-
lara göre, mülkiyeti hazineye ait olan taşınmaz malı ziraat
yapmak suretiyle fuzulen işgal etmeniz nedeniyle, 2886 sa-
yılı Kanun uyarınca Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü)
tarafından komisyon kararına istinaden ve geçmişe yönelik
olarak adınıza tahakkuk ettirilen ecrimisil, kanun emrine isti-
naden ödenen bir tazminat niteliğinde olmakla birlikte zirai
faaliyetinizle ilgili olmadığı için, kurum kazancının tespi-
tinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün değil-
dir. Söz konusu ödemenin kanunen kabul edilmeyen gider
olarak dikkate alınması gerekmektedir.”  Yukarıda yer veri-
len özelgenin gerekçesine katılmak bizce olanaklı bulunma-
maktadır. Çünkü Ecrimisil ödemeleri birinci yıl izinsiz
olmakla beraber ikinci ve müteakip yıllarda idarenin bilgisi
dahilinde devam etmektedir. Ecrimisil, Hazineye veya milli
emlaka ait taşınmazın idarenin izni olmaksızın işgali veya
tasarrufu nedeniyle idarenin herhangi bir zarar ve ziyana uğ-
ramış olduğuna bakılmaksızın, işgal veya tasarrufu edenler,
o amme malını kullanması mukabilinde geçmişe yönelik
olarak istenilen bir kullanım bedelidir.  Bu anlamda, Ecrimi-
sil, bir kira ödemesi veya tazminat olarak değerlendirilmez.
Çünkü, Ecrimisil,  amme malını işgal edenin bunun karşılı-
ğında devlete ödemiş olduğu kullanım bedelidir. Bu kulla-
nım bedelinin tazminat veya kira olarak vasıflandırılması
193 sayılı GVK ve 5520 sayılı KVK yönünden kanunen
kabul edilmeyen gider olarak edilip edilmeyeceğinin tespiti
önem taşımaktadır. Bu yöndeki değerlendirmeler idarenin
vermiş olduğu özelgelerde de ortaya konulduğu üzere ecri-
misilin bir kira bedeli olarak değil, tazminat olarak değerlen-
dirilmesi gerektiği istikametindedir. Oysa ki, bize göre fuzuli
işgalin yapılmış olduğu birinci yılda izinsiz işgal iddiası ge-
çerlidir. Anacak ikinci yıl  idare fuzuli şagilin işgalinden
muttali olduğu için zaten her yıl düzenli Ecrimisil  tahakkuk
ettirip işgalciye yollamaktadır. Bir diğer görüşe göre, Hazine
taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmelikte ecrimisilin
kamu mallarının kullanımı için ödenen bir tazminat olduğu
vurgulanmaktadır. Yönetmelik böyle olsa da, idare işgalci-
nin durumunu işgali izleyen müteakip yıllarda bilgi sahibi
konumundadır. Zaten milli emlak müdürlüğü, işgalcinin iş-
galinden bilgi sahibi olduğu için işgalciyi o gayrimenkulden
tahliye etmeyip her yıl kullanım bedeli olarak kendisine teb-
ligat ve tahakkuk evrakları yollamaktadır. Milli emlak mü-
dürlüğü tarafından fuzuli şagile “Ecrimisil ihbarnamesi” ile
Ecrimisil borcu  tebliğ edilmektedir. Bu aşamada zaten, milli
emlak idaresi ile işgalci  birbirlerinden haberdardır. Tebliğ
edilen ihbarnameden dolayı fuzuli şagil 1 ay içerisinde ih-
barnamedeki tespit ve takdir edilen Ecrimisil tutarını 1 ay
içerisinde ödemek zorundadır. İhbarnameyi tebliğ alan kul-
lanıcı dilerse 30 gün içerisinde düzeltme talep edebilir. 30
gün içerisinde düzeltme talep edilmezse Ecrimisil  kesinle-
şir. Artık bunun icrai takibi ve tahsilatı ilgili vergi dairesine
havale edilir.  Ancak, tahakkuk veya tarhiyat işlemleri ilgili
defterdarlık milli emlak dairesi  başkanlığı tarafından yapıl-
maktadır. Ecrimisil ihbarnamesinin ekinde taşınmazın  il-
çesi, mahallesi, taşınmaz no, fuzüli şagil, Ecrimisil
hesabında kullanılan kriterler, taşınmazın pafta, ada, parsel,
yüz ölçüm, işgal edilen alan,  işgalin veya tasarrufun başlan-
gıç ve bitiş süreleri gösterilmelidir. Öte yandan, ecrimisil ih-
barnamesi üzerinde: işgalin dönemi sonunda alınacak
toplam Ecrimisil bedeli, toplam gün sayısı, yıl, ay, gün ve
netice itibariyle Ecrimisil bedeli toplam tutar olarak kesin ra-
kamları ile gösterilmelidir. Sonuç olarak, bize göre Ecrimisil
bir kullanım bedelidir. Tazminat değildir. Bu nedenle, idare
tarafından kullanıcının artık kiracılık gibi bir durumu ikinci
yıl netleşmektedir. İdare, Ecrimisil bedelini düzenli ödediği
takdirde artık bunun kiracısı sayılmaktadır. Bu durumda,
ödenen ecrimisiller kullanım bedeli olduğu için de gelir veya
kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak dikkate alına-
caktır. Diğer yandan, ödenen bu  ecrimisiller üzerinden
GVK md. 94/5-b-c hükmü gereğince stopaj yapılması
mümkündür. Ecrimisille ilgili hesaplamalar milli emlak
daire başkanlığı  tarafından “taşınmazlara ait tespit ve tah-
min edilen bedel hesap tutanağı” ile  hesaplanmaktadır. Bu-
rada, tutanak üzerinde varsa fuzuli şagile ait bilgiler, tescilli
ise tapu bilgileri yok değilse kroki düzenlenir, üzerinde
muhdesat varsa bunlar gösterilir.  Bu tutanak ilde milli
emlak müdürü veya müdür yardımcısı  tarafından imzalanır.
Ayrıca tutanak üzerinde ilçelerde mal müdürü veya milli
emlak  şefi varsa bilirkişiler ve  mutlak surette fuzuli şagil
veya şagillerin imzası bulunmalıdır. 

Bosna Hersek Yahudi Topluluğu Başkanı Jakob Finci;
"İslamofobinin baş gösterdiği bir dönemde, bir arada
yaşamanın da mümkün olduğunu göstermeliyiz" dedi

Yahudi ve Müslümanların bir arada 
yaşamı Saraybosna'da ele alındı

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti Sa-
raybosna'da "Bosna Hersek'te
Yahudi ve Müslümanların Bir

Arada Yaşaması: Saraybosna Puri-
mi'nin 200. Yılı Konferansı" düzen-
lendi. Gazi Hüsrev Bey
Kütüphanesi'nde, Bosna Hersek İsl
am Birliği ile Yahudi Topluluğunun
ortaklaşa düzenlediği ve Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığının (TİKA) da desteklediği
konferansta, ülkedeki Müslüman
ve Yahudilerin bir arada yaşama
geleneği ele alındı.
Bosna Hersek Yahudi Topluluğu
Başkanı Jakob Finci, burada yaptığı
konuşmada, Saraybosnalıların 200
yıl önce de bir arada yaşama anla-
yışına sahip olduğuna işaret ede-
rek, bu anlayışın en güzel
örneğinin "Saraybosna Purimi" ola-
rak adlandırılan bayram olduğunu
söyledi.

İSLAMOFOBİ

Bosna Hersek halklarının, nefret ve
intikam duygularından uzak bir
yaşam sürmenin de mümkün ola-
bileceğini kanıtladığını kaydeden
Finci, "İslamofobinin baş gösterdiği
bir dönemde, bir arada yaşamanın
da mümkün olduğunu göstermeli-
yiz." dedi. www.haberler.com’dan
alınan bilgilere göre; Bosna Her-
sek İslam Birliği Başkanı Husein
Kavazovic de gönderdiği mesajda,
insanların yalnızca iyi ve kötü
olmak üzere ikiye ayrıldıklarını be-
lirterek, Bosna Hersek'teki Müslü-
man ve Yahudilerin her daim tek
vücut olduğunu vurguladı. Kava-
zovic, "Dünyanın dört bir yanında
yaşanan dinler arası çatışmalara
inat biz geçmişte verdiğimiz ortak
yaşam sözümüzü tutacağız." ifade-

lerini kullandı.

TİKA BARIŞ ELÇİSİ

TİKA Ortadoğu ve Afrika Dairesi
Başkanı Bülent Korkmaz ise kuru-
mun projeleriyle barış ortamının
tesis edilmesine yönelik adımlar at-
tığını belirterek, Yahudi-Müslüman
iş birliğinin bilinmeyen kahraman-
larından Moşe Rafael Atiyas'ın Os-
manlıca, İbranice ve Boşnakça
ifadelerin yer aldığı mezar taşının
da TİKA tarafından yenilendiğini
anımsattı. Alaturka giyim tarzı ne-
deniyle Zeki Efendi olarak da anı-
lan Atiyas'ın Osmanlı döneminde
İstanbul'da eğitim almış Saraybos-

na'nın önde gelen Yahudilerinden
olduğunu aktaran
Korkmaz, Zeki
Efendi'nin Sa-
raybosna'ya
katkısına
TİKA ola-
rak des-
tek
vermek-
ten mut-
luluk
duyduk-
larını söy-
ledi.
Hoşgörünün,
bir arada yaşamın
ve çok kültürlülüğün
sembol ismi Zeki Efendi'ye ait
mezar taşının yenilenmesinin TİKA
açısından ilginç bir proje olduğunu
kaydeden Korkmaz, şu değerlen-
dirmelerde bulundu:

OSMANLI KİMLİĞİ

"Bosna Hersek'in Osmanlı hakimi-
yetinden çıkıp Avusturya-Macaris-
tan hakimiyetine girmesinden
sonra, 1916 yılında vefat eden Zeki
Efendi'nin mezar taşında kimliğini
Osmanlı'nın kullandığı alfabeyle
ifade etmesi ilginç. Bu, 20'nci yüz-
yılda Avrupa'nın doğusundaki bir
toplumun, hala Osmanlı'nın hoşgö-
rüsüne, bir arada yaşam ve çok
kültürlülüğe olan özlemini ifade
ediyor." Saraybosna Üniversitesi
İslam Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Enes Karic de Bos-

nalı Müslümanların 200 yıl önce
Yahudileri yok olma-

nın eşiğinden kur-
tardığını

anımsata-
rak,

"Farklı
dinlere
men-
sup,
farklı
görüş-

lere
sahip

komşuların
birbirlerini

insan olarak gör-
mesi, birbirlerine yar-

dım eli uzatması mutluluk
verici." ifadelerini kullandı. Konfe-
rans kapsamında söz konusu dö-
neme ait arşiv belgelerinden oluşan
Saraybosna Purimi Sergisi de
açıldı.

SARAYBOSNA PURİMİ

Zeki Efendi'nin aktardığı bir olaya
göre, Saraybosna'da 1819 yılında
dönemin valisi Rujdi Paşa tarafın-
dan tutuklanan Başhaham Rav
Moşa Danon ve beraberindeki 10
Yahudi, şehirdeki Müslümanları-
nın ayaklanmasıyla serbest bıra-
kıldı. Şehirdeki Yahudi-Müslüman
ilişkilerinde örnek olarak gösteri-
len bu olay, Saraybosnalı Yahudiler
tarafından her yıl "Purim" ya da
"Purim di Saray" olarak adlandırı-
lan bayramla kutlanmaya başlandı
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H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin kent içi
ulaşımda körfez taşıma-

cılığı görevini üstlenen
İZDENİZ şirketi deniz aşırı
seferlere hazırlanıyor.
Belediyenin üzerinde çalıştı-
ğı proje hayat geçirildiği
takdirde, Mayıs ayından iti-
baren Alsancak gibi kent
merkezindeki iskelelerden
Yunanistan'ın 3 ayrı adasına
karşılıklı vapur seferleri baş-

latılacak. 

3 ADAYA KARŞILIK-
LI SEFER

İzmir'den Yunan adalarına
vapur seferleri için bir süre-
dir çalışmalarını sürdüren
Büyükşehir Belediyesi'nden
projeyle ilgili kritik bir adım
geldi. Kent turizmine can
suyu katacak söz konusu
çalışma için geçtiğimiz yıl-
larda kolları sıvayan ve
bürokrasi sürecini devam
ettiren İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Yunanistan'a

yapılması planlanan seferler
için bir yandan da fizibilite
çalışmaları yürütüyor.
Körfez taşımacılığında kul-
lanılan ve kent içi ulaşıma
kazandırılan 15 yeni yolcu
vapurunu deniz aşırı sefer-
ler için kullanmayı hedefle-
yen Büyükşehir Belediyesi,
bu kapsamda belirlenen üç
ayrı noktada inceleme çalış-
ması gerçekleştirdi.

HEDEF MAYIS 2020 

Önceki hafta İzmir
Büyükşehir Belediyesi yetki-

lileri ve İZDENİZ heyeti
Yunan adalarından Sakız,
Sisam ve Midilli'yi ziyaret
etti. Adalardaki mevcut
iskelelerde incelemeler
yapan ve Yunan yetkililerle
görüşen ulaşım heyeti hazır-
lanan rapor doğrultusunda
Ocak ayına kadar deniz ula-
şımında kullanılması belirle-
nen rotayı kesinleştirecek.
Henüz hazırlıkları süren
çalışmada çıkış noktası ola-
rak belirlenen Alsancak
Limanı, Foça Limanı ve
Seferihisar Teos Marina'dan
komşudaki üç ayrı adaya

Mayıs ayından itibaren kar-
şılıklı tarifeli seferlerin baş-
latılması hedefleniyor.
Projeyle ilgili son hazırlıklar
sürerken, öncelikle Yunan
adalarında yer alan iskele-
lerde iyileştirme çalışmaları
yapılması ve İzmir
Körfezi'ndeki yolcu vapurla-
rına uyumlu hale getirile-
cek. Yunan adalarına yöne-
lik ulaşımda uygulanacak
tarifeler, taşıma ücretleri ve
sefer günleri ile vize gibi
konuların ise önümüzdeki
aylarda netlik kazanması
bekleniyor.  

İzmir Büyükşehir’in yeni 
rotası Yunan adaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent turizmi için devrim sayılabilecek bir çalışmanın altı-
na imza atmaya hazırlanıyor. Mayıs ayından itibaren Alsancak gibi kent merkezinde-

ki iskelelerden Yunanistan'ın 3 ayrı adasına karşılıklı vapur seferleri başlatılacak

Televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın
dünyasından “RUMELİLİ  EN BEĞENİLEN  DEĞERLERİN”  ödüllendirile-
ceği  “BEST OF RUMELİ-2019”  ödül töreninin, geçen yıl olduğu gibi bu
yıl da Federasyonumuz tarafından düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu
maksatla  aşağıdaki kategorilerde önereceğiniz ADAY İSİMLERİNİ, en geç
30.KASIM.2019 akşamına kadar,
(1) Perihan KILINÇ – (0532.514 37 44) No.lu cep telefonuna WHAT-
SAPP’la, veya,
(2) Federasyonumuzun (0212.530 30 02) FAKSINA, veya
(3) Federasyonumuzun   (info@rubafed.org)    e-posta adresine YAZILI
OLARAK bildirmenizi saygıyla değerli bilgilerinize  arzediyoruz.
(4) NOT....: Önerilecek isimler için sayı ve isim kısıtlaması yoktur.

1. En İyi Akademisyen 
2. En İyi Yazar
3. En İyi Gazeteci 
4. En İyi Erkek Ses Sanatçısı
5. En İyi Kadın Ses Sanatçısı
6. En İyi Duayen Sanatcı
7. En İyi Kadın Oyuncu
8. En İyi Erkek Oyuncu
9. En İyi Senarist

10. En İyi Modacı
11. En iyi radyocu
12. En iyi televizyon programcısı
13. En İyi Film
14. En İyi Çıkış Yapan Rumeli ses Sanatçısı
15. En İyi Rumeli Müziği Yapan Sanatçı
16. En İyi Sosyal Medya Fenomeni
17. En iyi bestelenmiş balkan şarkısı
18. En iyi Balkan klibi
19. En iyi Rumeli albümü
20. Rumeli kültür elçisi
21. En iyi Rumelili Sporcu

BEST OF RUMELİ
2019 GELİYOR

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu 
“Best of Rumeli İSİM TESBİT KOMİTESİ”

Osmangazi
Belediyesi

Türk-Yunan
mübadelesine 

akademik baktı
BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa'nın ilçesinde Osmangazi
Belediyesi tarafından bu yıl ilk
kez düzenlenen ‘Türk-Yunan

Nüfus Mübadelesi ve Bursa
Sempozyumu’ başladı. Türkiye ve
Yunanistan’dan 16 akademisyenin
katıldığı sempozyumda, Türk-Yunan
nüfus mübadelesi ele alındı.
www.timebalkan.com sitesinin haber-
ine göre; Demirtaş Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen sempozyumun açılışı-
na; Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar’ın yanı sıra birçok
yerli ve yabancı akademisyen katıldı.
İki gün sürecek programın açılış
konuşmasını yapan Başkan Mustafa
Dündar, üreten bir belediye olduk-
larını belirterek, “Osmangazi’de sınır-
ları aşıyoruz. Yeni inşâ ettiğimiz kültür
merkezimizde böylesine önemli bir
etkinliğe ev sahipliği yapmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda
Demirtaş’a meydan kazandırarak, böl-
gemizin modern bir şehre
dönüşmesinden dolayı gurur duyuy-
oruz. Yıl içerisinde düzenlediğimiz
çeşitli sempozyumlar ile sahip olduğu-
muz kültürel zenginliği daha yakın-
dan tanıma fırsatı buluyor, bu toplan-
tılarda sunulan tebliğleri kita-
plaştırarak bilim dünyasına
kazandırıyoruz” dedi. 
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Prof. Dr. Ata ATUN

RUM’UN 
KIBRIS 

HAYALİ

Rum’da oyun bitmez. ‘Ne
de olsa Bizans’ın torunla-
rıyız’ diyorlar kendilerine,

aralarında uzaktan yakından her-
hangi bir kan bağı olmasa da.
Rum lider Anastasiadis, müzake-
relerin tamamlanmasını ve de
olası referandumu 2018 yılına at-
tıktan sonra döndü bir de Davos
toplantısında tüm geleneklere ay-
kırı olarak BM Genel Sekreteri
Ban Ki Moon’a kendi isteklerini
içeren rapor sundu. Anastasiadis
herhalde biz “Kıbrıslı Türkleri
“keriz”, Türkiye’deki yöneticileri
de “aptal” sanıyor. Bakın rapo-
runda neler yazmış bu aklı çok
çalışan ve bizi de ahmak sanan
Rum lider. Müzakerelerde son
durum: “Anlaşmaya yönelik yol
uzun, belirsizlikler fazla. Yöne-
tim, Güç Paylaşımı, Mülkiyet,
Ekonomi ve AB başlıklarında
önemli uzlaşı var ama somut bir
sonuç yok” diyor (ve bu nedenle
de müzakereler 2016 yılında so-
nuçlanamaz imasında bulunuyor.)
Daha görüşülmeyen konular:
Toprak düzenlemesi, Güvenlik ve
Garantiler, Yabancı askerlerin çe-
kilmesi, Anayasa ve yasaların ya-
zımı, Anlaşmadan sonraki
Uluslararası anlaşmalar listesi.
(Güvenlik ve Garantiler daha ko-
nuşulmamış ama garantörlüğün
kaldırılmasına Türkiye’nin sıcak
baktığı havasını yaratmaya çalışı-
yor Rum lider ve Rum siyasiler) 

Önem arZ eDen 
konULar

Yeniden yerleşimin ve tazminat-
ların maliyetleri ve kimin tazmin
edeceği,
Federal ve kurumsal örgütlerin
kurulması.
Çözümün ilk günü:
Kapalı Maraş ayni gün iade edile-
cek,
Büyük miktarda Türk askeri
adayı terk edecek,
Ara bölge Rumlara verilecek,
KKTC sınırları içinde iskana açıl-
mamış bölgeler (askeri bölgeler)
derhal iade edilecek. Bu listeye
lütfetmiş Sayın Anastasiadis ve
Kıbrıslı Türklerin de anlaşmanın
ilk gününde nelerden yararlanabi-
leceğini yazmış. Hükümete
hemen katılacakmışız, Limanlar
ve Hava limanları açılacakmış,
Direkt ticaret de başlayacakmış.
Duyan da doğru olduğuna inana-
cak, egemen Rum yönetiminden
böylesi izinlerin ve hoş görünün
daha ilk günden çıkacağına.
Anastasiadis’in raporunda yazan-
lar tam bir hikaye. Zannediyor ki,
bizler bundan yaklaşık 120 sene
evvel Girit’te tezgahlanan oyunu
ve yaşananları unuttuk ve Batı
Trakya’daki kardeşlerimizin du-
rumunu hiç bilmiyoruz! Anlaş-
manın ertesi günü, adadaki Türk
askerinin büyük bir kısmı, Anas-
tasiadis’e göre yüzde 95’i gide-
cek ve Türkler kolay bir lokma
sınıfına indirgenecek. Maraş der-
hal iade edilecek ve Maraş’a geri
dönüş sayısı içine dahil edilme-
miş yaklaşık 60 bin Rum yerleşe-
cek. İade edilen topraklara 100
bin Rum göçmen, KKTC toprak-
larına da 60 bin Rum, Maraş’la
birlikte toplamda 220 bin Rum şu
anda KKTC’nin elinde olan top-
raklara yerleşecek... Sonrası zaten
malum. Türkiye’nin garantisi su-
landırıldıktan veya da ortadan
kaldırıldıktan sonra bir daha
adaya silahlı müdahale edemeye-
ceği garantili ve de kesin olarak
belli olduktan sonraki İlk fırsatta
da, aynen Makarios’un yaptığı
gibi “Türkler isyan etti” bahanesi
ile saldırılacak ve adanın tümü
Rum idaresi altına alınacak. Asla-
nım Anastasiadis, sen bu kafada
gidersen müzakereler değil
2020’de, 2078’de de bitmez,
bilgin ola.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çer-
kezköy TSO) Heyetinin Romanya’ya düzenlediği iş gezisi programı

Bükreş’te düzenlenen Türkiye-Romanya İş Forumu ile başladı
BÜKREŞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Çerkezköy TSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Ko-
zuva, Meclis Başkanı Hacı

Mehmet Erdoğan, Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Ayhan
Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri
Metin Taşdelen, Mustafa Ogün
Asıl, Murat Narçın ve Rasim Bil-
gen ile Oda Heyetinin katıldığı
Romanya İş Gezisi Programı, Bük-
reş-CCIR Bussines Center’da dü-
zenlenen Çerkezköy TSO,
Romanya Ticaret ve Sanayi Odası
ve Romanya Türk Yatırım Derneği
iş birliğinde hazırlanan Türkiye-
Romanya Ekonomik Forumu ile
başladı. www.haberler.com’a göre;
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Kozuva, “Biz-

lere evimizde olduğumuzu hisset-
tiren Romanya Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Sayın Mihai Dara-
ban’a konukseverliği ve ev sahip-
liği için, ayrıca bu süreçte bizlere
her türlü desteği veren ve yardım-
larını esirgemeyen Romanya Türk
Yatırım Derneği Başkanı Sayın
Nazmi Doğan’a da emekleri için
şahsım ve heyetim adına şükranla-
rımı sunuyorum” sözleriyle ko-
nuşmasına başladı. Kozuva
devamında şu sözleri kaydetti:
“Ülkemiz ve Romanya arasında
kökleri tarihe dayanan çok güçlü
siyasi, ekonomik, kültürel ve in-
sani bağlar bulunmaktadır. Ro-
manya’yla üst düzeyde olan yakın
diyalog ve dostluk ilişkileri iş in-
sanlarımızın yatırım hedeflerine
de cesaret vermektedir. Romanya
zaman içerisinde bizler için

önemli bir yatırım üssü haline
geldi. Uzun yıllardır Romanya’da
bulunan çok sayıda Türk iş insanı-
nın varlığı, bu süreçte bizler için
büyük bir avantaj. Öte yandan
otomotiv yedek parçaları, taşıt
araçları, demir çelik, tarım ve ma-
kine sanayi ürünlerini ihraç ettiği-
miz Romanya, Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odası üyeleri için ol-
dukça geniş bir yatırım üssü. Hiz-
met sınırlarımız içerisinde yer alan
üç ilçemiz otomotivden demir çe-
liğe, tarımdan makine ürünlerine
geniş bir alanda üretimde Tür-
kiye’nin bel kemiğini oluştur-
makta. Bu ziyaretin ülkemizin
sayılı 5 yıldız sahibi akredite oda-
larından olan Çerkezköy Ticaret
ve Sanayi Odamıza ve iş insanları-
mıza büyük faydalar getireceğine
inanıyorum.”

Esra BALKAN

Değerli okuyucularımız Fi-
lipe asıllı olan Müzisyen
Tuna KİREMİTÇİ,  Varna'

lı sanatçı Elis DUBAZ ile birlikte
söylediği " BALKAN KIZI " adlı
şarkısı ile büyük beğeni toplamaya
devam ediyor. 

Netd Müzik markası ile " TUNA
KİREMİTÇİ ve ARKADAŞLARI
II " adlı albümün de yer alan "
BALKAN KIZI " adlı şarkının söz
ve müziği Tuna KİREMİTÇİ' ye
ait. Şarkının düzenlemesini Hüseyin
ÇEBİŞÇİ üstlendi. Klip yönetmen-
liği ise başarılı yönetmen Gökhan
GÖKTAŞ tarafından gerçekleşti-
rildi. Oldukça eğlenceli olan şarkıyı
dinlemenizi tavsiye ediyorum. 

Be ya !

Klip çekimleri sırasında sosyal
medya hesabından  " BALKAN
KIZI şarkımızın klip çekimlerin-
den... Memleketlim güzel kardeşim
Elis DUBAZ ile söyledik... Kıs-
metse be ya. :) " mesajı ile esprili
bir paylaşım da bulunan başarılı
müzisyen Tuna KİREMİTÇİ ' yi
ben de kendi adıma tebrik ediyo-
rum. Balkan dostluğu ve dayanış-
ması günümüz de sanat yaşamı
dahil bir çok alan da etkisini göste-
riyor çok kıymetli takipçilerimiz.

Tuna kiremitçi & elis Dubaz –
Balkan kızı

Kalbi kırık, gönlü yorgun çıkmıştım
yola
Az uzakta bekliyordu Saraybosna
Üsküp’e varmıştım, köprüde onu
gördüm
Tuna nehri taştı birden, ben o an
öldüm.
Yapma bunu yapma Balkan kızı
Ateşe atma bu yalnızı
Olacak iş mi, hele şimdi, hayda
Gözleri yeşil, kumral saçı
Çiçek açmış Balkan kızı
Oluverdim aşığın valla
Tuna nehri akmam diyordu en ba-
şında
Yaralı gönlümü yormam bu yaşında
Ama sonra esti rüzgâr zaman durdu
Kendi etti kendi buldu, kalp harap
oldu.
Bir gün öyle, bir gün böyle dolan-
dım durdum
Varna’ya varırsam unuturum san-
dım
Gece gündüz bekledim de yine gel-
medin
Tuna nehri şahidimdir beni sevme-
din

Esen kalın...

Çerkezköy Bükreş’e 
Çıkarma yaptı

BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek Yabancı Yatırım-
ları Teşvik Ajansı (FIPA),
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

(BTSO) ev sahipliğinde Bursa iş
dünyası temsilcileriyle buluştu.
Bursalı firmaların dış ticaret hac-
mini artırmak için önemli projeleri
hayata geçiren BTSO, Bosna Hersek
Yatırım Ajansı uzmanlarını ağırladı.
Bursalı firmalarının da iştirakiyle
‘Bosna’da Yatırım ve Ticaret Fırsat-
ları’ semineri gerçekleştirildi. BTSO
Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener,
Bursa’nın  Balkan  ülkeleriyle güçlü
ve derin bağlara sahip olduğunu

söyledi. 650 yıllık bir geçmişe uza-
nan bu kuvvetli bağların ekono-
miye de mutlaka yansıması
gerektiğini belirten Şener,
Bursa’nın Balkan ülkeleriyle ticare-
tini her geçen dönem güçlendirdi-
ğini kaydetti. 200’ün üzerinde
Bursalı firmanın Bosna Hersek ile
ticaret yaptığını dile getiren Şener,
Bursa’dan Bosna Hersek’e 17 mil-
yon dolar ihracat gerçekleştirildi-
ğini belirtti. Şener, “Bosna
Hersek, Balkan ülkeleri arasında
bizim en önemli ticaret partnerleri-
mizin başında geliyor. Bu noktada
BTSO olarak iş dünyamızın dün-
yaya açılması noktasında birçok
makro projeyi hayata geçirdik. Bal-

kan ülkeriyle ticaret hacmimizi ar-
tırmak için çalışmayı sürdüreceğiz”
dedi. www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre: Bosna Hersek
Cumhurbaşkanı Ekonomi Danış-
manı Adis Alagic, Bosna Hersek’in
Avrupa Birliği pazarına olan yakın-
lığından dolayı yatırımcılara ciddi
avantajlar sunduğunu dile getirdi.
Bosna Hersek’in bölge kapsamında
en istikrarlı para birimi ve en düşük
enflasyon oranına sahip olduğunu
ifade eden Alagic, “Hükümetimiz
kalkınma yatırımlarının artması yö-
nünde reform süreçleri yoluyla iş
ortamının geliştirilmesi hususunda
oldukça kararlı bir tutum sergili-
yor” diye konuştu.

Bosna Yatırım Ajansı 
iş birliği için Bursa’da 

Türkiye- romanya  
TicareT hacmi arTıyor
AFYONKARAHİSAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya'nın Ankara Bü-
yükelçisi Gabriel
Şopanda, "Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki
ülke arasındaki ticaret hacmini
10 milyar dolara çıkarma isteğin-
den memnuniyet duyuyoruz.
Ülkelerimiz arasındaki ticaret
hacminin bu hedefe doğru hızla
yükseldiğini gözlemledik." dedi.
www.timebalkan.com sitesine
göre; Şopanda, Afyonkarahisar Ticaret
Ve Sanayi Odası’nın (ATSO) KOBİ
Hastanesi ve Avrupa Ağı Projesi'nin
tanıtım toplantısında, Romanya'da 15
binden fazla Türk sermayeli şirket ol-

duğunu söyledi. Türkiye
ve Romanya arasında müşterek iş ge-
liştirme alanlarına olan ilginin arttı-
ğını ifade eden Şopanda, şöyle
konuştu. "Bu da iş yapılabilmesi için

uygun bir ortamın olduğunu
göstermektedir. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
iki ülke arasındaki ticaret hac-
mini 10 milyar dolara çıkarma
isteğinden memnuniyet duyu-
yoruz. Ülkelerimiz arasındaki
ticaret hacminin bu hedefe
doğru hızla yükseldiğini göz-
lemledik. Türk ve Romanya şir-
ketlerinin daha fazla iş birliği
yapmaları ve bu hedefe ulaş-
maları için elimizden gelen des-
teği vermeye hazırız." ATSO
Başkanı Hüsnü Serteser ise pro-

jede Romanya'dan Sibiu Ticaret ve Zi-
raat Odasını, Litvanya'dan Siauliai
Ticaret ve Sanayi Odasını yabancı
ortak belirlediklerini ifade etti.

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

TEMSİLCİLİKLER
YAYIN KURULU

DIŞ TEMSİLCİLİKLER

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL

İSMET TOPALOĞLU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO

ATA ATUN
İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ

BİLGİ İŞLEM
KEMAL BİÇER

ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU
KKTC Mehmet ALDEMİR

SAMSUN Akın ÜNER
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Ufuk KAYA
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU

YA YIN TÜ RÜ: ULUS LA RA RA SI HAF TA LIK SÜ RE Lİ YA YIN
YÖNETİM YERİ: 171 Sok. Kemalpaşa Mah. Aras Villaları 19/B 
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" BALKAN 
KIZI "



10 Kasım 2019
Pazar 9Balkan Haberleri

TİRAN
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) İçişleri Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Kahraman-

maraş Milletvekili Celalettin Güvenç,
Türkiye'nin Balkanlar'ın öneminin
farkında olduğunu ifade etti. Güvenç,
TBMM Milli Savunma Komisyonu
Başkanvekili ve AK Parti Bursa Mil-
letvekili Refik Özen ile Arnavutluk'ta
düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülke
Parlamentoları Savunma ve Güvenlik
Komisyon Başkanları Yıllık Toplantı-
sı'na katıldı.

YEDİ ÜLKE KATILDI

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama
yapan Güvenç, yedi ülkeden komis-
yon başkanlarının katıldığı toplantı-
nın konusunun siber suçlar olduğunu
belirterek iki gün süren toplantıda ül-
kelerin siber suçlara karşı aldıkları
tedbirlerin görüşüldüğünü söyledi.
www.timebalkan.com sitesinin habe-
rine göre: Güvenç, siber güvenlik ala-
nında Türkiye'nin ciddi birikimi,
önemli kuruluşları ve deneyimi oldu-
ğunu kaydederek Tiran'daki toplantı-
nın ülkelerin birlikte daha yoğun
çalışma kararlığını ifade
ettikleri önemli bir dönüm noktası
olacağını belirtti.
Arnavutluk'ta bazı üst düzey temas-
larda da bulunduklarını aktaran Gü-
venç, "Biz ne kadar arzuluysak, ne
kadar samimiysek, ne kadar Arnavut-
luk'u evimiz, kardeşimiz gibi görü-
yorsak, birlikte çalışmamız
gerektiğini düşünüyorsak, burada da
aynı duyguların karşılıksız olmadı-
ğını gördüm. Hükümet nezdinde de
parlamento nezdinde de Türkiye'nin
öneminin farkında olunduğunu gör-
düm." dedi.

ARNAVUTLUK’A 
FETÖ UYARISI

Güvenç, Türkiye'nin Cumhurbaş-
kanı’ndan vatandaşına kadar  Balkan-
lar hususunda üzerine düşeni
yapmaya hazır olduğunu vurgulaya-
rak "Türkiye Balkanlar'ın öneminin
farkındadır, Balkanlar'ın ayağa kalk-
ması gerektiğinin farkındadır, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan önderliğinde Balkanlar'ı
ayağa kaldırmak, buralarda huzur
içerisinde refahın ve zenginliğin gel-
mesi için ne gerekiyorsa onu yapma
kararlılığındadır." ifadelerini kul-
landı. Temaslarında FETÖ konusun-
daki hassasiyetlerini de dile
getirdiklerini anlatan Güvenç, Arna-
vutluk yetkililerine FETÖ'nün nasıl
tehlikeli ilişkiler içinde olduğunu
ve buna karşı çok dikkatli olunması
gerektiğini ifade ettiklerini söyledi.
Güvenç, Türkiye'nin sadece kendi sı-
nırları içindeki ya da Balkanlar'daki
mazlumların umudu olmadığının al-

tını çizerek Türkiye'nin ve Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın tüm mazlumların,
gariplerin, ezilenlerin umudu olduğu
ifade etti. Türkiye'nin, Akdeniz'in
göçmen cesetleriyle dolmasını önle-
yen bir ülke olduğunu söyleyen Gü-
venç, Türkiye'nin tarihte başka
dinlerden ya da milletlerden ezilmiş,
ötekileştirilmiş, soykırıma uğramış
herkese kucak açtığını vurguladı.

SURİYELİ SIĞINMACILAR
SORUNU

Bursa Milletvekili Özen de Arnavut-
luk ile Türkiye'nin her alanda güçlü
bir dostluk ve iş birliğine sahip oldu-
ğunu belirterek bu iş birliğinin daha
da güçlenmesini arzuladıklarını söy-
ledi. Barış Pınarı Harekatı ve sığınma-
cılar konusuna da değinen Özen,
Suriyeli sığınmacılarla ilgili konunun
sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı
da Balkanlar'ı da yakından ilgilendir-
diğini ifade etti. Özen, FETÖ ile mü-
cadelede Arnavutluk yetkililerinden
daha olumlu adımlar beklediklerini
belirterek şunları kaydetti:
"Türkiye'den kaçan birçok terör ör-
gütü mensubunun Arnavutluk'ta ol-
duğunu ve burada faaliyetlerini
devam ettirdiğini biliyoruz. Bununla
ilgili gerekli tedbirlerin hem Türkiye
açısından oldukça önemli olduğunu
hem de Arnavutluk'un geleceği nok-
tasında ayrıca bir tehlike olduğunu ve
gerekli tedbirlerin ele alınması gerek-
tiğini ifade ediyoruz. Umarız yakın
zamanda gerekli adımları Arnavutluk
makamları atarlar."

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç: "Türkiye, Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Balkanlar'ı ayağa kaldırmak, buralarda huzur içerisinde refahın

ve zenginliğin gelmesi için ne gerekiyorsa onu yapma kararlılığındadır" açıklamasında bulundu

"Türkiye Balkanlar'ın 
öneminin farkındadır"
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Orhan Tanrıkulu

ÇOCUKLAR 
İÇİN ROBOTİK 

KODLAMA 
GEREKLİ Mİ?

Son günlerin en popüler eğitim
konularının başında robotik
kodlama eğitimleri geliyor.

Nereye başınızı çevirseniz "Robotik
Kodlama" eğitimi ile karşılaşıyorsu-
nuz. Mantar gibi çoğalan robotik kod-
lama kursları, olağanüstü bir taarruz
ile bu eğitimlerin reklam ve pazarla-
masını yapıyorlar. Günden güne popü-
lerliği artan robotik kodlama eğitimle-
ri birçok ebeveynde soru işaretleri de
bırakıyor.
Gerçekten robotik kodlama eğitimleri

gerekli mi?
Teknoloji bağımlılığına neden olur
mu?
Silikon vadisi yöneticileri kendi
çocuklarını bilgisayarlardan uzak tut-
maya çalışırken Türkiye'de bu tür eği-
timlerin yaygınlaşması doğru mu?
Batı ülkemiz insanını ara eleman ola-
rak kullanmak mı istiyor?
Sorular artırılabilir. Burada en önemli
nokta ülkemizin teknoloji üretiminde
yeterli seviyede olmaması. TÜBSİAD
2017 verilerine göre Türkiye Bilişim
Pazarı büyüklüğü 116,9 Milyar TL.
Bu rakam için de Türkiye merkezli
üretim yalnızca 4.1 Milyar TL. Yerli
üretim tüm pazar için de yalnızca
%3.5 civarı. Bu tablonun değişmesi
için eğitim stratejik sektör. Kısa vadeli
planlarla, devlet teşvikleri ile kısmen
bir ilerleme sağlanabilir ama 2023
hedefleri doğrultusunda eğer kalıcı bir
ilerleme isteniyorsa işe çocuklardan
başlamak gerekiyor. İşte bu noktada
robotik kodlama eğitimlerinin çocuk
yaşlara indirgenmesi büyük önem arz
ediyor. Soruların cevaplarına gelecek
olursak robotik kodlama eğitimleri
özellikle elektroniğe meraklı, tamir
işlerini seven matematiksel zekâsı
yüksek çocuklar için gerekli.
Algoritma eğitimleri ile bu çocuklar
kendilerini aşabiliyor, çevresindeki
sorunlara teknolojik çözümler gelişti-
rebiliyorlar. Örneğin eşimin bir öğren-
cisi çiçeğini sulamayı unuttuğu için
Akıllı Çiçek Vazosu projesi geliştir-
mişti. Toprağın nemini ölçerek, nem
azaldığında bir uyarı sistemi geliştir-
mişti. Basit bir proje gibi görünebilir
ama 8 yaşında bir kız çocuğunun bu
projeyi hayata geçirmesi ülkemizin
teknoloji üretimi adına ümit verici bir
durum. Robotik kodlama eğitimleri
teknoloji bağımlılığına neden olur
mu? Aslında tam tersi bir durum var.
Robotik kodlama eğitimleri teknoloji
bağımlısı çocukları teknolojinin fayda-
lı kullanıma yönlendiriyor.
Bilgisayarlar ile, tabletler ile sadece
oyun oynanmayacağını faydalı proje-
ler yapılabileceğini de çocuklara gös-
termiş oluyor.

SİLİKON VADİSİ

Silikon vadisi yöneticilerinin çocukla-
rının teknoloji girmeyen bir okulda
okuması anlaşılabilir. Bu yöneticilerin
evlerinde en yüksek teknolojik cihaz-
lar var ve bu çocuklar el becerilerini
geliştiremiyorlar. Herkes kendi eksiği-
ne odaklandığı için silikon vadisi
yöneticileri çocuklarındaki eksikliği
gidermek için çaba gösteriyor.
Ülkemiz çocuklarının eksikliği ise el
becerisi değil tam aksine ellerinde var
olan teknolojik cihazların faydalı kul-
lanım eksikliği. Ülkemiz çocuklarının
batının dijital dönüşümünde ara ela-
manı olarak kullanılması riski var.
Bunu önlemin en güzel yolu robotik
kodlama eğitimlerinin tek başına veril-
memesi bu eğitimlerin yanında ino-
vasyon ve girişimcilik eğitimlerinin de
verilmesi. Böylelikle çocuklarımız
bilişim ara elamanı değil bilişim sek-
töründe birer girişimci olabilirler.
Sonuç olarak robotik kodlama eğitim-
leri ülkemizin bilişim üretimini artır-
mak için çok önemli eğitimlerdir.
İğneden ipliğe tüm sektörlerde dijital-
leşme son hız devam ederken kendi
çocuklarımızın bu dönüşümden geri
kalmaması adına robotik kodlama eği-
timlerine uzak kalmamalıyız. Bu
çocuklardan bazıları teknoloji üretme-
seler bile bilişim okuryazarı olarak
hayat kalitelerini artıracaklardır.

TİKA Valandova'da
okul inşa etti
VALANDOVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kızıldoğan (Kazandol)
Köyü'nde inşa edilen,
Valandova "Tsvetan Dimov"

İlköğretim Okuluna bağlı köy okulu-
nun eğitim binası törenle
açıldı. Törene Kuzey Makedonya'nın
Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet
Bakanı Elvin Hasan, Valandova
Belediye Başkanı Pero Kostadinov ve
TİKA uzey Makedonya Koordinatörü
Aytekin Ayden ile okul idarecileri ve
öğrenciler katıldı. Bakan Hasan,
burada yaptığı açıklamada, TİKA'nın
eğitime yaptığı yatırımlardan birinin
daha başarıyla sonuçlandığını belirte-
rek "Kuzey Makedonya hükümetinin
bir temsilcisi olarak hem kardeş
Türkiye Cumhuriyeti'ne hem burada-
ki soydaşlarıma teşekkür etmek isti-
yorum. İnşallah TİKA'nın yatırım
yaptığı bu okullarda gelecek nesilleri-
miz daha iyi yetişecektir." dedi.
Valandova Belediye Başkanı

Kostadinov da Valandova'daki
yoğun Türk nüfusuna dikkati çeke-
rek "Hepimizin eşit olduğu ve herkes
için aynı koşulların yaratılması
gerektiği görüşündeyim. Bir arada
yaşamanın mümkün olduğunu her

alanda gösteriyoruz." diye konuştu.
www.timebalkan.com sitesinin habe-
rine göre; TİKA
Kuzey Makedonya Koordinatörü
Ayden de 2005'ten beri
Kuzey Makedonya'da farklı alanlar-

da bine yakın yakın proje gerçekleş-
tirdiklerini belirterek TİKA'nın geç-
miş yıllarda yeni bina, yenileme ve
donanım dahil olmak üzere 40'a
yakın okulu Kuzey Makedonya'ya
hediye ettiğini aktardı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından Kuzey Makedonya'nın güneydoğu-
sundaki Valandova şehrinde yeni okul binası inşa edildi

ÇOMÜ’den Milli Mücadele paneli
ÇANAKKALE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Tarihi Araştırma Merkezi
ile Balkan ve Ege Uygulama ve
Araştırma Merkezi işbirliğince,
Türk ve Yunan Kaynaklarına Göre
Milli Mücadele ve Cumhuriyetin
İlanı adlı panel gerçekleştirildi.

www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre: Troia Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen etkin-
liğe ÇOMÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Süha Özden, Çanakkale
İl Kültür Turizm Müdür
Yardımcısı Sedat Arslan, Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih
Zeki Genç, Fen Edebiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan ile
ÇOMÜ’lü akademisyenler ve
öğrenciler katıldılar. Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden;
önceki gün kutlanan Cumhuriyet
Bayramı’na atıf yaparak, “Biz
daha nice 96 yıllar kutlayacağız.
Bunu anlamak, idrak etmek, kendi
tarihimizi öğrenmek ve bilmek
zorundayız. Ne kadar kıymetli bir
ulus olduğumuzu, nereden ve
hangi koşullardan gelip, nasıl bir
mücadele verdiğimizi dünyaya en
yüksek tonda anlatmak zorunda-
yız. Kulaklarını kapatsalar da,

duymak istemeseler de bu millet
büyük bir millettir. İstedikleri
kadar saldırsalar da sonuç alama-
yacaklar. Daha düne kadar ülke-
mizi her taraftan; içeriden dışarı-
dan kuşatan, almış oldukları garip
kararlarla bizi kıskaca almak iste-
yen ülkeler bizim tarihimizi
öğrenmeliler. Bu tarihi de onlara
biz anlatmalıyız" diyerek gerçekle-
şen panelin bu anlamda bir ses
olarak yükseleceğine vurgu yaptı.

KONYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi
Meslek Edindirme
Kursları'nın (KOMEK)

Kuzey Makedonya, Kosova ve
Bosna-Hersek şubelerinde çalışan
eğitmenler Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay'ı ziyaret etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi
Meslek Edindirme Kursları'nın
Balkanlardaki eğitimlerini başarıy-
la tamamlayarak eğitmen olarak
hizmet verecek kursiyerlere
Konya'da eğitim veriliyor. Kuzey
Makedonya, Kosova ve Bosna-
Hersek KOMEK'lerde güz döne-
minde çalışacak eğitmenler,
Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.
Konya olarak Balkanlarla yakın
ilişkilerinin her daim devam ettiği-
ni kaydeden Başkan Altay, "Açmış
olduğumuz meslek edindirme
kursları oradaki kardeşlerimiz için
faydalı oluyor. Buradaki kurs mer-

kezlerimizde yaptığımız işi ilk
elden görme fırsatı buldunuz.
Hepinize başarılar dilerim" ifade-
lerini kullandı.
www.timebalkan.com’a göre;
KOMEK, Balkanlarda Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre
Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı,
Prizren Belediyesi ve yerel STK'lar
paydaşlığında giyim-mefruşat,

gelenekli el sanatları kursları ile
Türk-İslam kültürünü yaşatmak
adına ney ve hat kursları veriyor.
Kuzey Makedonya, Kosova ve
Bosna-Hersek'ten gelen KOMEK
öğretmenlerinin eğitimi programı
15 Kasım'da kadar Konya'da
devam edecek. KOMEK,
Balkanlarda faaliyete girdiği 2007
yılından bugüne kadar toplam 10
bin 500 kişiye eğitim verdi. 

Balkanlardaki kOMEk
EğitMEnlErindEn ziyarEt

Romanya'dan dünya
ikincisi döndüler

BÜKREŞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Modern Eğitim Kurumları,
Romanya'daki Robochallenge
Uluslararası Robotik

Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.
Modern Eğitim Kurumları'ndan yapılan açık-
lamada, Modern Eğitim Kurumları'nın,
Robochallenge Uluslararası Robotik
Olimpiyatları'nda dünya genelinde finalist
olan 615 yarışmacı ve 533 robot arasından
Air Race alanında Fransa, İspanya, Meksika
ve Kolombiya gibi birçok ülke ve üniversiteli
rakibini eleyerek gümüş madalya kazandığı
bildirildi.
Açıklamada, "Dünya ikincisi ekibimizin
başında olan Zafer Türkmen hocamız ve
öğrencilerimiz Ahmet Kınay, Furkan Telli'yi
tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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