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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com
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¥ yunAnistAn’dA resmi
olarak öncelenen Rum
Ortodoks Hıristiyan kimliği-
nin dışındaki bütün kimlikleri
ötekileştiren zihniyetin siyasi
ayağı, Batı Trakya Türklerine
yönelik tehlikeli provokas-
yonlarda bulunuyor.
Partiler üstü bir devlet politi-
kası şeklinde milli menfaatle-
re yönelik bir tehdit unsuru
olarak algılanan Batı Trakya
Türkleri’ne yönelik faaliyetler
devam ediyor. Milletvekili
Anastasia Ekaterini
Aleksopulu, meclise sunduğu
soru önergesinde Türkiye’nin
Savunma Bakanı Hulusi
Akar’ın, Yunanistan haritası-
nı göstererek sözde işgal
altındaki (Batı) Trakya bölge-
sinin Türk toprakları olduğu-
nu gösteren görseller yayın-
ladığını, bu sebeple bölgede
Türk milis güçleri kurma giri-
şimleri olduğunu iddia etti.
Batı Trakya Türklerini milli
bir tehdit olarak göstermeye

yönelik organize algı operas-
yonunun bir diğer soru öner-
gesi de Elliniki Lisi (Yunan
Çözümü) Partisi Başkanı ve
Larisa milletvekili Kiriakos
Velopulos’tan geldi.

Velopulos soru önergesinde
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
dolayısıyla Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu
tarafından düzenlenen
resepsiyona Yunan asıllı

davetlilerin de katıldığını,
bunlardan birinin Drama
Metropoliti Pavlos olduğunu
ve Metropolitin Türkiye’nin
düzenlediği bir resepsiyona
neden katıldığını sordu.

¥ yunAnistAn'dA refa-
katsiz çocuk sığınmacı
sayısının 4 bin 962'ye ulaş-
tığı, bu çocuklardan çoğu-
nun ''uygunsuz'' şartlarda
hayatlarını devam ettir-
dikleri bildirildi. Yunan
Sosyal Dayanışma

Merkezi'ne göre, ülkede
refakatsiz çocuk sayısı 4
bin 962'ye çıkarken, bu
çocuklardan dörtte üçü
uygun olmayan kamplar-
da kalıyor. Yunan basının-
da ise kamplardaki temel
eksikliklerin yemek ve

temiz suya erişim, devlet
desteğinin yetersizliği ve
çocukların durumuyla ilgili
yasal düzenlemeler olarak
sıralanırken, refakatsiz
sığınmacı çocuklarla ilgili
durumun giderek kötüleş-
tiği kaydedildi.

Yunanistan’da iktidarlar değişse de siyasi parti-
lerin Batı Trakya Türklerine bakışı değişmiyor

5’te

Batı trakyalı
soydaşlar hedefte

5’te
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mülteci 
çocukların 
dramı
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mülteci 
çocukların 
dramı
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mülteci 
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Yunanistan’da 
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refakatsiz çocuk 
sığınmacı sayısı 
4 bin 962'ye ulaştı

¥ türkiye, Bosna
Hersek’te devlet düze-
yinde hükümetin kuru-
labilmesini sağlayacak
mutabakata varılması-
na yönelik memnuni-
yetini açıkladı. Dışişleri
Bakanlığından yapılan
yazılı açıklamada,
“Bosna Hersek Devlet

Başkanlığı Konseyinin
bugün gerçekleştirdiği
toplantıda, ülkede
devlet düzeyinde
hükümetin kurulabil-
mesinin önünü açacak
bir mutabakata varıl-
mış olmasını memnuni-
yetle karşılıyoruz.”
denildi. 3’te

¥ Kuzey Makedonya
Cumhurbaşkanı
Pendarovski, “Bizim için
AB üyeliğinden başka bir
alternatif yoktur. Kuzey
Makedonya, uzun vade-
de bu hedefine bağlı
kalacaktır.” dedi.
Sırbistan’ın başkenti
Belgrad’ı ziyaret eden
Pendarovski, Sırbistan
Sarayı’nda
Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic ile bir
araya geldi.
Pendarovski, ortak basın
toplantısında yaptığı

açıklamada, Batı
Balkanlar’ın AB’ye
entegrasyonunun toplu-
mun demokratik dönü-
şümü noktasında en iyi
seçenek olduğunu söyle-
di. Kuzey
Makedonya’nın bu
husustaki tutumunu bir
kez daha vurgulamak
istediğini belirten
Pendarovski, “Bizim için
AB üyeliğinden başka bir
alternatif yoktur. Kuzey
Makedonya uzun vadede
bu hedefine bağlı kala-
caktır.” dedi. 5’te

‘Mini Schengen AB’ye 
bir alternatif değil!’

Bosna Hersek’te 13 
ay sonra Hükümet!

ArnAvutluk-ABD 
Askeri işBirliği

¥ ArnAvutluk Savunma Bakanı
Olta Xhaçka, NATO kapsamında
Amerika Birleşik Devletleri’nin des-
tekleri ile 20 yıldır pasif durumdaki
komünizm döneminden kalan
Kuçova Askeri Havalimanı’nı tekrar-
dan aktifleştirme kararı aldıklarını
söyledi. Alınan bu kararda
Rusya’nın, geleneksel müttefiki
Sırbistan'a, ortak bir askeri tatbi-
katta kullanılmak üzere S-400 hava
savunma sistemi göndermesi etkili
olduğu düşünülüyor. 8’de

Sayfa 8’deProf. Dr. Ata ATUN

RUMLARIN 
İZALOSYON 
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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

MOSTAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türklerin Karadağ’da
yaptığı konut yatırımları
son yıllarda önemli bir

artış kaydetti. Era Gayrimen-
kul’ün açıklamasına göre, Av-
rupa Birliği ile 33 fasılın 32’sini
açan, para birimini Euro’ya çe-
viren Karadağ’a yabancıların
ilgisi her geçen yıl artıyor. Ya-
bancıların 2016’da 133 milyon
Euro’luk gayrimenkul alımı
yaptığı ülkede, bu rakam
geçen yıl 200 milyon Euro’ya
yaklaştı. Sadece Türklerin son
3,5 yıldaki alım tutarı ise 50
milyon Euro’yla zirve yaptı.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; Türklerin,
2018’de 2016’ya göre konut
alım tutarı 40 kat artarken, son
3,5 yılda alınan konut sayısı
1500 adedi aştı. Türkler, emlak
alımında, Rusya’dan sonra
ikinciliğe yükseldi. Bu yükse-
liş, Türkiye’deki kurumsal
gayrimenkul danışmanlık
markalarının da dikkatini
çekti. Karadağ emlak piyasası
özelinde ayrı bir çalışma başla-

tan Era Gayrimenkul ve diğer
kurumsal gayrimenkul danış-
manlık markaları, tüketiciler
için Karadağ ile özel etkinlik-
ler düzenlemeye başladı. Ka-
radağ İstatistik Kurumu
(Monstat) verilerine göre,
2018’de Karadağ’ı 2,2 milyon
turist ziyaret ederken, bunlar-
dan 50 binini Türkler oluş-

turdu. The Pros ve Most In-
vest Yönetim Kurulu Başkanı
Sanem Öztürk, Karadağ’da
oluşan talebin sadece emlak
yatırımcılarını değil, ülkedeki
konut üreticilerini de harekete
geçirdiğini, bu ülkede Türkler
tarafından yapılan proje sayı-
sının yıllık 20’ye ulaştığını bil-
dirdi. Most Budva Becici, Most

Tivat Bogisici, Most Sveti Ste-
fan, Most Tivat Radovici ve
Most Budva Residence gibi
projeleri hayata geçirdiklerini
aktaran Öztürk, “Türklerin
artan talebi, bizim gibi Türk
yatırımcıların motivasyonunu
da artırdı. Markalı konut pro-
jelerini tanıtmak amacıyla et-
kinlikler düzenlemeye

başladık. Bunlardan birisini de
yakın zamanda İstanbul’da
gerçekleştirdik. Türkiye’ye
vize uygulamayan Karadağ’a
ülkemizin ilgisi her geçen yıl
artıyor. 2019’da Türkiye’den
bu ülkeye giden ziyaretçi sayı-
sının 70 bini açması bekleni-
yor.” değerlendirmesinde
bulundu.

Türkiye’ye vize uygulamayan Karadağ’a Türklerin ilgisi her geçen yıl artıyor.
2019’da Türkiye’den bu ülkeye giden ziyaretçi sayısının 70 bini aşması bekleniyor

YEE’denTürk 
sineması atağı

ROMA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Sinema Genel Mü-
dürlüğü’nün

destekleriyle yürütülen “Türk
Filmleri Haftası” İtalya ve
Avusturya ile devam ediyor.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; Yunus Emre
Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof
Dr. Şeref Ateş, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Türk sine-
masının tanıtımı için dünya-
nın 30 ülkesinde çalışma
yürüttüklerini belirterek,
“Özellikle 2019 yılında Türk
sinemasının tanıtılması önce-
likli faaliyetlerimiz arasında
yer aldı. Türk sinemasının yö-

netmen, senarist, oyuncu ve
başarılı filmlerini yabancılarla
buluşturmak için dünyanın
yaklaşık 30 ülkesinde çalışma
yürütmekteyiz.” ifadelerini
kullandı.
Uluslararası tanınırlığı olan
yönetmen Nuri Bilge Cey-
lan’ın Roma ve Viyana’da si-
nemaseverlerle buluşmasının
Türkiye algısı açısından çok
önemli olduğuna dikkati
çeken Ateş, “Ceylan’ın İtalyan
sanatseverlere ulaşması Türk
insanının kültür ve sanata ver-
diği önemi göstermesi açısın-
dan çok önemli. Bu çalışma iki
ülke insanının birbirini yakın-
dan tanımasına ve iki ülke iliş-
kilerine katkı sağlayacak.”
diye konuştu.

Karadağ ikinci Türkiye
olma yolunda

Türkiye’nin kültür diplomasisini yürüten önemli ku-
rumların başında gelen Yunus Emre Enstitüsü (YEE),

sinema etkinliklerini farklı ülkelerde sürdürüyor
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SOFYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan müziğinin usta yorumcusu
Suzan Kardeş, geçtiğimiz akşam
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bu-

lunan Grand Corona’da eğlenceli sahne-
sini müzikseverler ile
buluşturdu. www.timebalkan.com’a göre:
geniş repertuvarı, sahnedeki yüksek ener-
jisi ve dansçısı Gülay Sütçü’nün perfor-
manslarıyla Bulgar misafirler, soydaşlar
ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen iz-
leyiciler yaklaşık üç saat boyunca müziğe
ve dansa doydu. Suzan Kardeş’in seslen-
dirdiği Yarım Hava şarkısı defalarca istek
aldı. Suzan Kardeş’i izlemeye gelenler
arasında yer alan Emel Müftüoğlu da ge-
cenin ilerleyen saatlerinde Suzan Kar-
deş’in ısrarı ve övgü dolu sözleri üzerine
sahneye konuk oldu ve kalabalık eşli-
ğinde Hovarda şarkısını seslendirdi.

TÜRK ZİYARETÇİ
SAYISI ARTIYOR

soydaşlar
suzan 

kardeş’le
eğlendi

Mübadele belgeseli 
üsküp’te gösterildi
Mudanya Lozan Müba-

dilleri Derneği ve
Bursa Gazi Anadolu

Lisesi işbirliğinde hazırlanan
“Mübadele” adlı bel-
gesel filminin gös-
terimi
Üsküp’teki
Ensar yur-
dunda gerçek-
leştirildi.
Etkinliğe Make-
donya Türk Sivil
Toplum Teşkilatları
Birliği (MATÜSİTEB) Genel
Başkanı Hüsrev Emin, Mu-
danya Lozan Mübadilleri Der-
nek Başkanı Hüseyin Türker
ve üniversite öğrencileri ka-

tıldı.www.timebalkan.com si-
tesinin haberine göre; Mu-
danya Lozan Mübadilleri
Dernek Başkanı Hüseyin Tür-

ker, “Bizler ve dede-
lerimiz 1924

yılında Girit
adasından
Bursa’ya gel-
diler. Biz mü-
badele

toplumu olarak
2005 yılında der-

neğimizi kurduk.
Derneğimizin faaliyetlerinde
mübadele kültürünü yaşat-
mak, sizin gibi gençlere müba-
deleyi tanıtmak üzere
çalışmalar yapmak” dedi.
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ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye, Bosna Hersek’te
devlet düzeyinde hükü-
metin kurulabilmesini

sağlayacak mutabakata varıl-
masına yönelik memnuniye-
tini açıkladı. Dışişleri
Bakanlığından yapılan yazılı
açıklamada, “Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyinin
bugün gerçekleştirdiği toplan-
tıda, ülkede devlet düzeyinde
hükümetin kurulabilmesinin

önünü açacak bir mutabakata
varılmış olmasını memnuni-
yetle karşılıyoruz.” denildi.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; Türki-
ye’nin, Bosna Hersek’in siyasi
birliği ve toprak bütünlüğü-
nün korunması, Avrupa-At-
lantik kurumlarına üyeliğine
büyük önem atfettiğine dik-
kati çekilen açıklamada,
“(Türkiye) Hükümetin kurul-
ması konusundaki uzun süren
siyasi tıkanıklığın aşılmasının
Bosna Hersek’in ve tüm böl-

genin barış ve istikrarına kat-
kıda bulunacağına inanmakta-
dır.” ifadelerine yer verildi.

SNSD, SNA 
ve HDZ BİH 

Bosna Hersek’te geçen yıl
ekim ayında yapılan genel se-
çimin ardından ülkedeki en
büyük Boşnak, Sırp ve Hırvat
siyasi partiler yeni hükümetin
kurulması noktasında uz-
laşma sağladı. Bugünkü ola-
ğanüstü oturumunda, Boşnak,

Sırp ve Hırvat üyelerden olu-
şan Devlet Başkanlığı Konse-
yince Sırp partisi Bağımsız
Sosyal Demokratlar Birliğin-
den (SNSD) Zoran Tegeltija
yeni hükümeti kurmakla gö-
revlendirildi. Uzlaşmaya göre
ülkedeki en büyük Boşnak
partisi konumundaki Demo-
kratik Eylem Partisinin (SDA)
yanı sıra Sırp partisi SNSD ve
Bosna Hersek Hırvat Demo-
kratik Birliği (HDZ BİH) öncü-
lüğünde yeni hükümet
oluşturulacak.

Türkiye, Bosna Hersek’te devlet düzeyinde hükümetin kurulabilmesini
sağlayacak mutabakata varılmasına yönelik memnuniyetini açıkladı

TRAVNİK
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan Rumeli Sanayici-
leri ve İş İnsanları Der-
neği

(BALKANTÜRKSİAD), en
önemli etkinliklerinden biri
olan Ekonomi Zirveleri’nin
19’uncusunu Kuzey Make-
donya Cumhuriyeti ve Ko-
sova’da gerçekleştirdi.
Kuzey Makedonya Cumhu-
riyeti ve Kosova’da gerçek-
leşen 19. Ekonomi Zirvesi’ni

değerlendiren BALKAN-
TÜRKSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Berat Tunakan, 500
milyar dolarlık bir pazara
sahip olan Balkanların
önemli bir ekonomik part-
ner olabileceğine dikkat çe-
kerek ilişkileri daha da
geliştirmek gerektiğine
vurgu yaptı. Tunakan şun-
ları söyledi, “Öncelikli he-
deflerimiz, Balkanlar’ın
ekonomik potansiyelinin
güçlendirilmesi, Türkiye ve
Balkanlar arasındaki ticari
işbirliği olanaklarının geliş-

tirilmesidir. Bu Zirve ile bir-
likte toplamda 19 Yurt Dışı
Ekonomi Zirvesi yaptık.
Böylece Balkanlar dahil
olmak üzere Avrupa’da bir
çok ülkeye ziyaretler yapıp
iş olanakları aradık. Son ola-
rak yaptığımız Zirve’de
Kuzey Makedonya Cumhu-
riyeti ve Kosova’da temas-
larda bulunduk ve aynı
zamanda Bölgedeki tarihi
yerleri de tekrardan gezme
şansı elde ettik.” www.time-
balkan.com sitesinin habe-
rine göre; ülkelerin ekonomi

potansiyelini de değerlendi-
ren Tunakan sözlerini şöyle
noktaladı: “Kuzey Make-
donya, iş gücünün yüksek
olması, jeostratejik konumu,
Avrupa Birliği’ne aday ülke
olması gibi özellikleriyle ya-
tırım yapılıp kazanç elde
edilebilecek bir potansiyele
sahip. Keza Kosova da yatı-
rım için çok cazip bir ülke.
Kosova, genç ve dinamik
nüfusu, ucuz işçilik, düşük
oranda kurumlar vergisi,
gibi konular yatırımcılar için
önemli fırsatlar sunuyor.”

Türkiye, Bosna’da hükümet 
mutabakatından memnun

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi ve Arnavutluk Cumhur-
başkanı İlir Meta, her iki ülkenin

vatandaşlarının Suriye kamplarından
geri dönüşlerini ve sosyalleşme konu-
sundaki taahhütlerini sürdürme sözü
verdi. Kosova ile Arnavutluk liderleri,
bu taahhütlerde, Cumhurbaşkanı Ilir
Meta’ nın ABD Dışişleri Bakanlığı işbirli-
ğiyle Tiran ‘da düzenlediği “Barış Aracı
Olarak Din” konulu konferansta bu-
lundu. Cumhurbaşkanı Thaçi, Koso-
va’nın aşırılıkçılık ve kökten dincilik
unsurlarının oluşturduğu zorluklarla
karşı karşıya kaldığını, ancak toplum ve
devlet olarak anında ve kararlı şekilde
tepki verildiğini söyledi. www.timebal-
kan.com’un haberine göre; Thaçi, “ABD

yönetiminin Kosova’yı aşırılıkçılık ve te-
rörle mücadelede bölgesel bir şampiyon
olarak değerlendirmesinden gurur du-
yuyorum. Kosova, aşırılıkçılık ve terö-
rizme karşı koalisyonun aktif ve
dinamik bir parçası olmaya devam ede-
cek. Dini cemaat ve uluslararası dost-
larla birlikte, dış ülkelerdeki savaşlardan
geri dönenleri yeniden yerleştirmek için
çalışıyoruz. Bunun çok hassas bir süreç
olduğunu biliyoruz, ancak dikkatli ve
kararlı bir şekilde çalışıyoruz ”dedi.
Cumhurbaşkanı Thaçi,  Kosova’nın dini
hoşgörüyü sürdürme taahhüdünün,
dinin dahil edilmesine izin verilmediği
savaştan bu yana çok daha eskilere da-
yandığını hatırlatarak, “Kosova sava-
şında dinin yer almasına izin vermedik.
Militanlar, herhangi bir dini ideolojinin
özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin
bir parçası olmasına izin vermedi ”dedi.

Kosova ve arnavutluK
terörle mücadelede kararlı

Tunakan: Balkanlar 500 milyar 
dolarlık bir pazara sahiptir

Geçtiğimiz ay
Türkiye
Cumhuri-

yeti,  kuruluşunun
96. Yıldönümünü
kutladı. Görkemli bir
kutlamaydı, öyle ki
hangi görüşten olur-
sak olalım tüm dün-
yaya varlığımızı, varoluşumuzu
birbirimize kenetlenerek gereken
cevabını verdik. Evet, “ TÜRK’ÜN
TÜRK’TEN BAŞKA DOSTU
YOKTUR”  düşüncesinden hare-
ketle son dönemde Türkiye Cum-
huriyeti’ne ABD, AB, ve hatta
Arap ülkelerinden gelen eleştirilere
böyle kenetlenmemiz gerçekten de
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet
varolacağını en güzel biçimde gös-
terdik. Böyle görüntüler tabii ki
mutluluğumun en duygusallığını
yaşadığımı vurgulamak isterim. İn-
sanı insan yapan zaten, onun kimli-
ğidir. Her nerede olursak olalım,
hiçbir zaman milliyetimizi, duygu-
larımızı, milletimizi hiç ama hiçbir
güce ezdirmemek gerektiği düşün-
cesi yeniden içimizde hortladı. Ta-
rihimizin en eski yazılarından
hareketle Türk varlığına karşı olan
dünyanın her yerinden yok etmek
amacıyla nasıl da düşmanlıklar ya-
pıldığını okuyarak anlıyoruz. Tüm
bu düşmanlıklara karşı kenetlene-
rek yanıtını ecdadımız verdiği gibi
Türkiye Cumhuriyeti’ni de  külle-
rinden var eden MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK ve arkadaş-
ları en güzel cevabı vermiştir. Biz-
ler de böyle tarihi zengin bir
milletin evlatları olarak varoluşu-
muzu hep beraber kenetlenerek
dünyaya duyurmak görevimiz. İşte
böyle bir beraberlik havası içinde
kutlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin
96. Yıldönümü  kutlamalarıyla
dünyaya gereken yanıtın verilmesi
tabiki tümümüzü mutlu kılmıştır.
Nice Bayramlara Türkiyem.

Evet böyle görkemli Bayram hava-
sından sonra gelelim memleketim
Makedonya’ya. Geçenlerde Üsküp
Radyosu Türkçe Yayınları dahi-
linde çalışan genç bir arkadaşın
sosyal medyadaki paylaşımına çok
üzüldüm. Sosyal medyada şöyle bir
cümle yazılmıştı: ”Üsküp Radyosu
Türkçe Yayınlarında bir zamanlar
5o kişi çalışırken bugün sadece 5
kişi faaliyette bulunuyor”. Doğru
olabilir mi, diye düşündüm, araştır-
dıktan sonra gerçek  olduğunu an-
ladım. Ancak böyle bir durumun
varolduğunu duyuran olmadığı gibi
ne yazık ki, şimdiye kadar memle-
ketimizin hiçbir sivil topluluğu,
dernek üyeleri ve  siyaset adamları
bu durumun düzeltilmesi için giri-
şimlerde bulunmamıştır.
Yıllar önecisine  dönersem tam da
böyle durumlarla  Biz “Birlik” çalı-
şanları da karşılaştık. Gazetemizin
ortadan kaldırılmasına hiç kimse-
den, hatta biz çalışanlardan bile bir
ses çıkmadı, herşeyi oldu bitti ola-
rak kabul ettik. Demek ki, bir or-
tamda birlik beraberlik olmazsa
kötüyü amaçlayanlar herşeyi yok
edip ortadan kaldırabiliyor. Make-
donya Televizyon  ve Radyo
Türkçe yayınlarında da  böyle du-
rumlarla karşılaşmayı arzu etmi-
yorsak kenetlenerek böyle
durumlara karşı koymalıyız.  Yan-
lış anlaşılmasın lütfen, 35 yıllık ga-
zetecilik çalışmamda siyasetle ilgili
yazılardan hep uzak durdum, ancak
böyle durumlarda görev gazeteci-
lere  ve siyasilere  düştüğünü vur-
gulamaktır amacım. Keşke bizler
daha doğrusu  “BİRLİK” çalışan-
ları  ve o dönemin siyasetçileri  ke-
netlenebilseydik bu yıl
gazetemizin 75. Yıldönümünü kut-
layabilirdik. Üsküp Radyosu
Türkçe Yayınları  bu yılın Aralık
ayında varlığının 75 yıldönümünü
kutlayacaktır. Ancak ne acıdır ki,
yayınlarda çalışanların sayıları
günden güne azalıyorsa ve gidenle-
rin yerine yeni kadrolar alınmazsa
o zaman inanın ki bir gün varolan
programların da ortadan kaldırıl-
masının  üzüntüsüyle karşılaşabili-
riz.
“BİRLİK”,   gazetesinin ardından
“RADYO TÜRKÇE YAYIN-
LARI”, TELEVİZYON TÜRKÇE
YAYINLARI”nın ortadan kaldırıl-
masına üzüntüyle seyirci kalma-
mak  için  oralarda  başta siyasiler
olmakla, sivil topluluklar ve  der-
neklerin   görevi ortaya çıkan bu
üzücü durumların peşine  düşmek-
tir… Bunları yazarken   üzüldü-
ğümden dolayı  böyle bir öneride

bulunuyorum.  Zira kimselere akıl
vermek ne haddime. Bir zamanlar
büyüklerimizin kazandıklarını ve
daha sonraları Bizlerin yaşattığı-
mızı ve ancak sahip çıkamadığımız
değerlerimizin yok olması düşün-
cesinden hareketle böyle bir öne-
ride bulunmayı uygun gördüm.

Derken şunu da belirtmek isterdim
ki, gelecek yılın Şubat ayında
Üsküp Türk Tiyatrosu varlığının
7o. Yıldönümü kutlama törenleri
yapılacak  herhalde.. . Ancak
Üsküp şehrinde  Türk ve Arnavut
Dram’larının  perde açılması konu-
sunda ilk  adımlarını  atan   Türk
sanatçıları ne yazık ki günümüzde
sahnesi olmayan bir  Tiyatrosu’nun
üzüntüsüyle karşılaşmıştır… Yıl-
lardan bu yana Üsküp Türk Tiyat-
rosu başarılı sahne çalışmalarını
Makedon Tiyatro sahnelerinde sun-
maktadır. Böyle bir duruma ne
yazık ki oralardaki sivil topluluk-
lar, dernekler ve  siyasiler sadece
izleyici olarak kaldılar. Yeni Ti-
yatro sahnesinin temelinin  atılmış
olmasına rağmen inşaatın ne du-
rumda olduğu konusundan tık yok.
Türk ve Arnavut  Dram’larının Ti-
yatro binasını  Arnavut Dram’ına
bırakan Türk Tiyatrosu ne yazık ki,
günümüzde sahnesi olmadığı gibi
bir tiyatro festivalinin düzenleme-
sini düşünemez bile. Bu  Tiyatro
Festivalin düzenlenmesini neden
ortaya atıyorum, çünkü geçenlerde
Arnavut  Tiyatrosu Kalkandelen’de
“Uluslararası Tiyatro Festivali’ni “
düzenledi. Nereden nereye bir za-
manlar Halklar Tiyatrosu’nun baş-
langıç yıllarında seyircisi olmayan
bir Tiyatro Dramı  Uluslararası
Festival düzenleyecek kadar ilerle-
yebilmiştir.

Bu durumu sadece  bir örnek ola-
rak ortaya attıyorum ki  Bizler Ma-
kedonya Türk’leri  hangi siyasi
görüşten olursak olalım böyle de-
ğerlerimize  sahip çıkmamız için
kenetlenmemiz şarttır.
Bir zamanlar Bizler Makedonya
Türkleri olan, başka  ülkelerden
gelen konuklarımıza : -bizim ana
dilimizde okullarımız, lisemiz, ti-
yatromuz,  gazetemiz, radyo ve TV
yayınlarımız   var diye göğsümüzü
kabarta kabarta anlatırdık. Aynı za-
manda Türk Dili ve Edebiyatı
Kürsü’müzün, Devlet Üniversitesi
dahilinde  olduğunu da her gelen
konuğumuza  övünerek anlatırdık.
Bu birzamanlar böyleydi, şimdi ise
burada saydıklarımızın bazıları
günümüzde sadece sözde kaldı,
yavaş yavaş varolan değerlerimiz
yok olmaya  mahkum oluyor.
Bunun en büyük nedeni de aramız-
daki ayrımcılıktan olsa gerek. Öyle
ki günümüzün en büyük üzüntüsü
maalesef böyle değerlere rastlaya-
mıyoruz. Gazetemiz ortadan kaldı-
rıldı, Radyo ve TV yayınlarındaki
genç meslekdaşlarımızda çalışma
hevesi kalmamış aynı zamanda ça-
lışanların sayısı da gitgide azalıyor.
Türk  Tiyatrosu’na gelince temeli
atılan binanın akıbeti belli değil…
Makedonya Devleti ve Hükümeti
böyle görüntülere neden sessiz ka-
lıyor sorusu da haliyle ortaya çıkı-
yor. Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti’nin Türk’lerine  böyle
haksız neden yapılıyor acaba. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nden  yapılan
yardımlara karşı böyle vurdum
duymazlık mı reva görülüyor so-
rusu da kendiliğinden doğuyor. Bir
de Osmanlı dönemi mimari eserle-
rinin koruma ve bakımı  Kültür Ba-
kanlığı’nın görevi değil mi?
Günümüzde beliren böyle üzücü
görüntüleri kaleme almak inanın ki
yüreğimi acıtıyor. Kuzey Make-
donya Cumhuriyetinde Biz
Türk’lere yapılan bu haksızlığı
kabul edemiyorum derken  bu tür
haksızlıkların ortadan kaldırılması
için tabi ki yukarıda dediğim gibi
hangi görüşten olursak olalım biz-
ler Makedonya Türkleri kenetlen-
memiz gerekiyor  ki böyle beliren
görüntüleri ortadan kaldıralım zira
beliren tablo ortada, sonra ne kadar
dövünürsek dövünelim boş.

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır

Saadet NEBİ

MAKEDONYA 
TÜRKLERİ 
VE YAŞAM
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Kurti, eğitim 
kalitesine 
dikkati çekti

KFOR'a yeni komutan atandı
Kosova'da barış ve güvenliği sağlayan NATO'nun bu ülkedeki

barış gücü KFOR'da komuta devir teslim töreni düzenlendi
PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'da barış ve güvenliği
sağlayan NATO'nun bu ülke-
deki barış gücü KFOR'da ko-

muta devir teslim töreni düzenlendi.
Priştine "Film City" karargâhında dü-
zenlenen tören Kosova'nın devlet er-
kanı ile Kosova'da görevli uluslararası
kurum ve kuruluşların temsilcileri ka-
tıldı. Devir teslim töreninde KFOR'un
eski komutanı İtalyan General Lo-
renzo D'Addario, görevini İtalyan ge-
neral Michele Risi'ye devretti.
www.haberler.com’a göre; NATO'nun
Kosova'daki barış Gücü KFOR komu-
tanlığına atanan General Michele Risi,
NATO üye ülkelerine teşekkür ede-
rek, Kosova'da güvenliğin tesis edil-
mesine büyük katkıda bulunduklarını
söyledi. Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi de törende yaptığı konuşmada,
Kosova vatandaşlarının en güvenilir
kurum olarak tanımladığı KFOR'un
varlığını sürdürmeye gelecekte de
devam edeceği umudunu dile getirdi.
NATO'nun Napoli'deki Müttefik Kuv-
vetler Ortak Komutanlığı Komutanı
Amiral James Foggo da ülkenin ilerle-
mesi ve güvenliği pekiştirmesi için,
Kosova'da seçimleri kazanan partileri
yeni Hükümeti kurmaya çağırdı. 

Kosova’da 24 bin aile 
sosyal yardım alıyor

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 
Bosna’da mutabakat imzaladı

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova İstatistik Ajansı (ASK),
bu yılın üçüncü çeyreğinde
sosyal refahla ilgili istatistik-

leri yayınladı. Buna göre, 99 bin 718

üyelik 24 bin 526 ailenin sosyal yar-
dım programından yararlandığı
açıklandı. Bu sayıdan engelli çocuğu
olan 2 bin 193 ailenin için maddi
destek programından yardım aldığı
belirtildi. Bu arada,  yaşa dayalı

emeklilik planı ile  131 bin 461 kişi-
nin kapsandığı,  emekli şemasına
katkı sağlayan ve yaş itibariyle
emekliğe ayrılan 46 bin  980 kişinin
yararlandığı, ; 3 bin 903 aile emekli-
lik planından ücret aldığı, 106 engel-
linin  emeklilik ücretine tabi
tutulduğu; 2 bin 697 kişinin
“Trepçe” emeklilik planından fay-
dalandığı açıklandı. www.timebal-
kan.com sitesine göre: öte yandan
Kosova Koruma Gücü  emekli
maaşı programından bin 84 kişinin;
Kosova Güvenlik Gücü emeklilik
planından  542 kişinin ücret aldığı;
bin 932 görme engellinin  tazminat
planından faydalandığı; 17 bin 883
harp malülülün  aylık maaş  düze-
ninden ücrete tabi tutulduğu belir-
tildi. Şehit aileleri ve savaş
mağdurlara yönelik programdan 13
bin  417 kişi  ve savaş gazileri pla-
nından  38 bin 120  kişi yararlan-
makta.

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Kamu Denetçiliği
Kurumu ve Bosna Hersek
İnsan Hakları Ombudsman-

lık Kurumu arasında işbirliğinin
güçlenmesi amacıyla mutabakat
zaptı imzalandı.
www.haberler.com sitesinin habe-
rine göre; İstanbul Uluslararası
Ombudsmanlık Konferansı kap-
samında Türkiye Kamu Denetçi-
liği Kurumu ve Bosna Hersek
İnsan Hakları Ombudsmanlık
Kurumu arasında işbirliğinin
güçlenmesi amacıyla mutabakat
zaptı imzalandı. Kamu Başdenet-
çisi Şeref Malkoç, 60 ülkeden
150’nin üzerinde Ombudsman ve
insan hakları savunucusunun İs-
tanbul programına katıldığını ve

bu durumun Ombudsmanlık Ku-
rumu açısından önemli olduğunu
söyledi. Malkoç, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın toplan-
tıya iştirak etmesinin, Ombuds-
manlık Kurumunun ve iyi
yönetim ilkelerinin önemini tek-
rar vurgulamasının hem toplantı
için hem de kendileri açısından
önemli olduğunu belirtti. Balkan-
ların çok ayrı önemi ve yeri oldu-
ğunu bildiren Malkoç,
“Özellikle Balkanların kalbi sayı-
lan Bosna’nın da bizdeki yeri baş-
kadır. Çünkü Balkanların huzuru,
barışı, refahı demek Türkiye’nin
huzuru, barışı ve refahı demektir.
Hatta dünyanın huzuru ve barışı
demektir. Bu ilişkiyi Ombuds-
manlar açısından sürdürmek he-
pimizin görevi. Biz geçen yıl

Saray Bosna’da davetiniz üzerine
böyle bir toplantıya katıldık son
derece memnun olmuştuk. Bos-
na’dan da çok iyi duygularla ay-
rıldık” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın Sırbistan Cumhurbaş-
kanı ve Bosna Hersek
Cumhurbaşkanlığı Konseyiyle
ilişkilerinin çok güzel olduğunu
kaydeden Malkoç, “Ben Om-
budsmanlık görevinden önce
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın başdanışmanlığı
görevini yürütüyordum. Orada
da Bosna’ya ve Balkanlara ne
kadar önem verdiğini bizzat ya-
kından gördüm. Biz bunu Om-
budsmanlık Kurumları açısından
da bugün taçlandıracağız” diye
konuştu.

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Vetëvendosje Hareketi lideri Albin
Kurti, liselerde ve daha sonra fa-
kültelerde reform yapılması ge-

rektiğini belirtti. UBT Üniversitesi ve
Finlandiya Büyükelçiliği tarafından dü-
zenlenen panelde konuşan Kurti, ders ki-
taplarının dijital hale getirileceğini
söyledi.  www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; öğrencinin, akrabasının ne
kadar parası olduğunu değil,  ilk öğret-
menin kim olduğunu bilmek istediğini
kaydeden Albin Kurti, “benim zama-
nımda iyi bir altyapı yoktu, ama iyi öğ-
retmenler vardı ve bu da hükümetteki
önceliğim iyi bir eğitim sistemine sahip
olmak. Yeni iş yerleri olmadan iyi bir
yaşam standardına sahip olamayız ve
kaliteli bir eğitim olmadan iş yapamayız.
2019’da okula giren çocuklar, 2030’da iş-
gücü piyasasına hazır olacak. Gelecek
için mücadele, çocukların zayıf bir eğitim
sistemine maruz kaldığı zamanda kaybo-
luyor. ” ifadesini kullandı. Kurti, basılı
ekipmanın kaldırılacağını ve ders kitap-
larının dijital hale getirileceğini söyledi.

Kosova’ya
giren sığınmacı
sayısı 1900
ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya’nın başkenti
Üsküp, Finlandiya ‘nın AB Konseyi
dönem başkanlığı çerçevesinde

“AB Adalet ve İçişleri Bakanları Forumu –
Batı Balkanlar”  toplantısına  evsahipliği
yaptı. Bu foruma katılan Kosova İçişleri
Bakanı Ekrem Mustafa, göçmenler, terö-
rizm ve organize suç gibi konularda katı-
lımcılara konuştu.  Bakan Mustafa, bu
vesileyle,  göç akınlarının  yönetilmesi,
göçmen kaçakçılığı ve entegre sınır yöne-
timinin, mücadelenin en önemli öncelik
olduğunu ancak aynı zamanda büyük bir
zorluk olduğunu da söyledi. www.time-
balkan.com’a göre; Bakan Mustafa, “Batı
Balkanlar’daki göçmen ve mülteci sayı-
sındaki artışa katkıda bulunan göç hare-
ketlerinin rotalarındaki değişim de
Kosova’ya yansılıyor. Bu yıl Kosova top-
raklarına bin 900 sığınmacı giriş yaptı.
Geçen yıla kıyasla Kosova’ya giren sığın-
macıların sayısı 300 için arttı” dedi.

Ahmet GÖKSAN

HARİTANIN 
YOLU

“İşte bu makul ve ılımlı (!) Klerides,
Gençlik Kollarında yaptığı bir konuş-
mada şunları söyleyebiliyordu. ‘Kıb-
rıs barbar istilacıların tehditleri
altındadır. Kıbrıs Rumluğunun Elenik
şuurunu yıkmaya çalışanlar vardır ve
bunlar Halk Cephesi adı altında Kıb-
rıslılık taslayanlardır. Elenik şuur yı-
kılmayacaktır! 
Gençlik Teşkilatımız DİSİ, sizleri kur-
tuluş yoluna davet ediyor! Elen ideal-
lerimize sarılarak görev yerlerinizi
almaya koşunuz!’ 1980

Dr. Fazıl KÜÇÜK

BM Genel Yazmanının isteği
doğrultusunda Kıbrıs uyuşmaz-
lığına çözüm bulabilmek için

tarafları 25 Kasım 2019 tarihinde Ber-
lin’de toplantıya çağırıyor. Bizler sık-
lıkla iki toplumlu iki bölgeli
federasyon tezinin gelinen noktada
kullanımdan kaldırılması gerektiğini
vurguluyoruz. Bugüne değin yapılan
görüşmelerden sonuç çıkmamasının
nedeninin bu yönlü öneriler olduğu
gerçeğini 50 yılı aşkın süredir yaşıyo-
ruz. Buradaki yanlışlığın temelinde
karşımızdakilerin uyuşmazlığın
20Temmuz 1974 tarihinde başladığı
konusunda ki ısrarlarıdır. 
Berlin’de yapılacak müzakerelerde
aynı teranenin devam ettirileceği yapı-
lan açıklamalardan anlaşılıyor. Bu ne-
denle Crans Montana’da yaşanmış
olan çöküşün yerine yeni önerilerle
oturulması gerekirken eski önerilerin
yeni gibi kabul ettirileceği anlaşılıyor.
Uluslararası toplumun önde gidenleri-
nin hazırladıklarını duyurdukları öne-
rilerin karşı tarafın önerileri ile
örtüşüyor olması bir kez daha başarı-
sızlığın nedeni olacaktır. Rum bası-
nında konuya ilişkin yapılan
açıklamalar bu yargımızı doğruluyor. 
Kıbrıs Türklerine karşı yapılacak çö-
züme yönelik olarak en doğru öneri-
nin 1960 yılı öncesini aratmayacak
olması gerekiyor. Bu yönlü önerinin
karşı tarafça da kabul edilebilmesinin
yolu Türkiye’yi sürekli olarak suçla-
mamak olmalıdır. Kıbrıs Türk tarafı-
nın müzakerelerin başlatılabilmesi
için ısrarlı davranış içinde olduğu bili-
niyor. Bu öneriyi “istediklerini kabul
ettirmektir” diye sunuyor olmaları uz-
laşıdan yana olmadıklarının tipik gös-
tergesi oluyor.  Bu davranışları ile
GODO’nun gelmesini daha uzun süre
bekleyeceğiz gibi görünüyor. 
Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon re-
zervlerinin işletilmesi için Türkiye –
Yunanistan ve Rum Yönetimi
arasında yaşanan gerginlik sürüyor.
İtalyan ENI ile Fransız TOTAL şirket-
lerinin tavırları kuşku yaratmaya
devam ediyor. KATHİMERİNİ gaze-
tesi adı geçen şirketlerin enerji planla-
rında değişikliğe gidebilecekleri
haberleri yer alıyor. Türkiye’nin 7.
parselde sondaj çalışmalarına başlaya-
cağını duyurması nedeniyle bu kararı
aldıklarını yazıyor.
Yaşanan bu gelişmelerden sonra kar-
şımızdakilerin ilan ettikleri 12. parsel
bölgesinde bulunan doğalgaz için 9.3
milyar dolarlık ve 25 yıl geçerli anlaş-
maya imza attıkları belirtiliyor. Rum
Enerji Bakanı ile yapılan bu anlaşma-
nın Kıbrıs Türklerinin hak gaspını
dikkate almadan NOBLE ENERJİ,
(Amerika) SHELL (Hollanda – İngil-
tere) ve DELEK (İsrail) arasında im-
zalandığı biliniyor. Bu anlaşma
sonrasında Berlin’de yapılacak görüş-
melere gölge düşürmüştür. 
Bu gelişmelere koşut karşımızdakile-
rin EXXON MOBİL ile KATAR
PETROL şirketlerinin 200 milyar
metre küp rezerv bulduğu açıklan-
mıştı. Yaşanmakta olan bu hak gas-
pına karşın AB Temmuz ayında
Türkiye’ye yaptığı sondaj çalışması
nedeniyle yaptırım kararı alırken
Amerikan Dışişleri Bakanı ise bu ça-
lışmaların yasa dışı olduğunu açıklı-
yor. 
Bay Nikos Anastasiyadis’in Berlin zi-
yareti öncesinde Rum Ulusal Konse-
yi’nden izleyecekleri yol konusunda
görüş alacağını açıklıyor olmasını an-
lıyoruz. Buna karşın bizler hala daha
kendi Ulusal Konseyimizi kurma-
makta ısrarlı davranıyoruz. 
Berlin’deki müzakerelerde Kıbrıs
Türkleri için en iyi çözümün eşit ege-
menlik olduğunun kabul edilmesi ge-
rekiyor. 

kibristkd@kibristkd.org.tr
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Batı Balkanlar’dan AB’ye 
Mini Schengen uyarısı
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Son günlerde özellikle Yunan
parlamentosundaki sağcı ik-
tidar ve muhalefetteki aşırı

sağcı milletvekillerinin Batı
Trakya Türklerini hedef gösteren
açıklamaları dikkat çekiyor.
Bunun son örneğini Yunan Çö-
zümü (Elliniki Lisi) partisi  Atina
milletvekili Anastasia Ekaterini
Aleksopulu ortaya koydu. Alek-
sopulu, Türk azınlığın “paramili-
ter birimler” kurduğu ve bunların
15-20 bin gizli silaha sahip olduğu
yalanını ortaya atarak Batı Trakya
Türklerini kamuoyu nezdinde ül-
keyi tehdit eden tehlikeli bir top-
lum olarak göstermeye çalıştı.

BÖLÜCÜ, PROVOKA-
TİF VE TEHLİKELİ 

Milletvekili Anastasia Ekaterini
Aleksopulu, meclise sunduğu
soru önergesinde Türkiye’nin Sa-
vunma Bakanı Hulusi Akar’ın,
Yunanistan haritasını göstererek
sözde işgal altındaki (Batı) Trakya
bölgesinin Türk toprakları oldu-
ğunu gösteren görseller yayınla-
dığını, bu sebeple bölgede Türk
milis güçleri kurma girişimleri ol-
duğunu iddia etti. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine göre;
Aleksopulu “Trakya’nın Müslü-
man azınlıkları tarafından paralel
bir güvenlik sisteminin oluşturul-
ması, halihazırda kurulmuş olan
paralel din sistemlerini izleyerek
Türk milliyetçileri tarafından bir
sonraki adım olarak gerekli gö-
rüldü. Krediler (Ziraat bankası),
sağlık (Müslümanlara özgü kli-

nikler) ve tarım (Tarım kooperatif-
leri) gibi Türk milliyetçilerinin is-
tediği gibi, bir Türk devleti,
Yunan Trakya bölgesinde sessizce
kurulur ve tamamlanır.” ifadele-
rini kullandı.
Provokatif ve yalan ifadelerle
dolu soru önergesinde Alekso-
pulu, sözde güvenli bir kaynağa
dayandırdığı iddialarında, dövüş
sanatları kurslarına katılan Trakya
Müslümanlarının sayısında son
zamanlarda bir artış yaşandığını,
yine gizli bilgilere göre bölgede
tahminlerine göre 15 bin ile 20 bin
arasında silah saklandığını öne
sürerek Batı Trakya Türklerini
açık bir şekilde hedef gösterdi. 
Son dönemde sistematik bir şe-
kilde yürütülen algı operasyonla-
rıyla Batı Trakya Müslüman
Türklerine yönelik özellikle parla-
menterlerin tehlikeli ve provokatif
açıklamaları durmak bilmiyor.
Milletvekili Anastasia Ekaterini
Aleksopulu’un meclise sunduğu
asılsız iddialarla dolu soru öner-
gesinden önce yine Elliniki Lisi

(Yunan Çözümü) milletvekili
Maria Athanasiou da meclise sun-
duğu soru önergesinde Batı
Trakya Türklerini doğrudan veya
dolaylı hedef tahtasına koydu.
Athanasiou beş bakanın yanıtla-
masını istediği soru önergesinde,
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete’nin “yetkisi olmadığı halde”
İmathia ilinin Aleksandria ilçesine
din görevlisi görevlendirmesini
sordu.  Athanasiou ayrıca T.C. Zi-
raat Bankası’nın faaliyetlerine de-
ğinerek, Türkiye’nin T.C. Ziraat
Bankası aracılığıyla Batı Trak-
ya’da alternatif bir ekonomik sis-
tem kurduğu iddiasını dile
getirdi. Soru önergesinde ülkenin
farklı yerlerine imamlar tayin
edildiğini, Batı Trakya’da alterna-
tif okulların kurulduğunu iddia
eden milletvekili Athanasiou ay-
rıca Kozlukebir’de düzenlenen
AGROFEST “Tarım – Hayvancılık
Festivali”ne de değinmiş ve bu et-
kinlik kapsamında Türkiye’den
gelen özel bir ekibin Kozlukebir
belediyesi binasında elektronik ci-

hazlarla arama yaptığını iddia
etti. Batı Trakya Türklerini milli
bir tehdit olarak göstermeye yö-
nelik organize algı operasyonu-
nun bir diğer soru önergesi de
Elliniki Lisi (Yunan Çözümü) Par-
tisi Başkanı ve Larisa milletvekili
Kiriakos Velopulos’tan geldi. Ve-
lopulos soru önergesinde 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla
Türkiye’nin Gümülcine Başkon-
solosluğu tarafından düzenlenen
resepsiyona Yunan asıllı davetlile-
rin de katıldığını, bunlardan biri-
nin Drama Mitropoliti Pavlos
olduğunu ve Mitropolitin Türki-
ye’nin düzenlediği bir resepsi-
yona neden katıldığını sordu.
Yunan Parlamentosuna sunduğu
soruda Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgal
ettiğini, orada bulunan kiliseleri
otele, depoya ve ahırlara dönüş-
türdüğünü iddia eden Velopulos,
YTB Başkanı Abdullah Eren’i kas-
tederek bir Türk yetkilinin geçtiği-
miz günlerde “Batı Trakya’nın
gerçek sahibi biziz” açıklama-
sında bulunduğunu söyleyerek
Dışişleri Bakanı Dendias’a bakan-
lık olarak bu konulara ilişkin gö-
rüşlerinin ne olduğunu
cevaplamasını talep etti. Geçtiği-
miz günlerde Yunanistan Parla-
mentosu 2. Başkan Yardımcısı
Yeni Demokrasi Partisi (YDP)
Milletvekili Haralambos Athana-
siu, “Böyle giderse Midilli adası
kısa zamanda ikinci Rodop ili ola-
cak” ifadelerini kullanmıştı.  Göç-
menleri ve Batı Trakya Türklerini
hedef alan bu provokatif açıkla-
malar ülkedeki ırkçılığın ne denli
tehlikeli boyutlara ulaştığının gös-
tergesi oldu.

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kuzey Makedonya Cum-
hurbaşkanı Stevo Pen-
darovski, Batı Balkan

ülkelerini kapsaması planla-
nan “Mini Schengen” inisiya-
tifinin, Avrupa Birliği’ne (AB)
bir alternatif olmadığını ifade
etti. www.timebalkan.com si-
tesinin haberine göre: Sırbis-
tan’ın başkenti Belgrad’ı
ziyaret eden Pendarovski, Sır-
bistan Sarayı’nda Cumhurbaş-
kanı Aleksandar Vucic ile bir
araya geldi. Pendarovski,
ortak basın toplantısında yap-
tığı açıklamada, Batı Balkan-
lar’ın AB’ye entegrasyonunun
toplumun demokratik dönü-
şümü noktasında en iyi seçe-
nek olduğunu söyledi.
Kuzey Makedonya’nın bu hu-
sustaki tutumunu bir kez
daha vurgulamak istediğini
belirten Pendarovski, “Bizim
için AB üyeliğinden başka bir
alternatif yoktur. Kuzey Ma-
kedonya uzun vadede bu he-
define bağlı kalacaktır.” dedi.
Pendarovski, AB’ye üyeliğin
Batı Balkanlar için sürdürüle-
bilir tek seçenek olduğunun
altını çizerek altı bölge ülke-
sini kapsaması planlanan
“Mini Schengen” inisiyatifi-
nin AB’ye bir alternatif olma-
dığını vurguladı. Bu

inisiyatife Bosna Hersek’in de
dahil edilmesi gerektiğini
söyleyen Pendarovski, Kosova
ile Sırbistan arasındaki sorun-
lara müdahil olmak istemedi-
ğini, ancak inisiyatifin
bölgedeki altı ülkeyi de kap-
saması gerektiğini dile getirdi.
Pendarovski, Kosova mesele-
sinin uluslararası toplumun
da desteği ile kesin bir çö-
züme kavuşturulması temen-
nisinde bulunarak bu
çözümün bölgenin istikrarı ve
güvenliğine katkı sağlaması
gerektiğini sözlerine ekledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı
Vucic de iki ülke arasındaki
iyi ekonomik ve siyasi ilişki-
lere dikkati çekerek, 850 mil-
yon Euro’nun üzerinde olan
ticaret hacmini yakın za-
manda 1 milyar avroya çıkar-
mak istediklerini vurguladı.
“Mini Schengen” inisiyatifi-
nin bölge ülkeleri ve halkları-
nın iyiliği için önemli
olduğunu kaydeden Vucic,
“Statü sorunu olmadan Prişti-
ne’nin de Saraybosna’nın da
Podgorica’nın da bu inisiya-
tife dahil olmasını istiyoruz.”
dedi. Vucic, tüm bölge ülkele-
rinin AB üyesi olmak için
beklediğini, ancak AB’nin
Batı Balkan ülkelerinden tam
olarak ne istediğini bildiğine
emin olamadığını sözlerine
ekledi. 

Batı Trakya Türkleri
hedef gösTeriliyor
Yunanistan’da iktidarlar değişse de siyasi partilerin

Batı Trakya Türklerine bakışı değişmiyor
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Yunanistan'da refakatsiz
çocuk sığınmacı sayısının 4
bin 962'ye ulaştığı, bu ço-

cuklardan çoğunun ''uygunsuz''
şartlarda hayatlarını devam ettir-
dikleri bildirildi.  www.timebl-
kan.com’daki haberde, Yunan
Sosyal Dayanışma Merkezi'ne
göre, ülkede refakatsiz çocuk sa-
yısı 4 bin 962'ye çıkarken, bu ço-

cuklardan dörtte üçü uygun ol-
mayan kamplarda kalıyor. Yunan
basınında ise kamplardaki temel
eksikliklerin yemek ve temiz
suya erişim, devlet desteğinin ye-
tersizliği ve çocukların duru-
muyla ilgili yasal düzenlemeler
olarak sıralanırken, refakatsiz sı-
ğınmacı çocuklarla ilgili duru-
mun giderek kötüleştiği
kaydedildi. Sınır Tanımayan
Doktorlar (MSF) bünyesinde gö-

nüllü olarak çalışan doktor Apos-
tolos Veizis, adalarda yaşanan
durumu ''suç'' olarak değerlen-
dirdi. Her gün yaklaşık 100 ço-
cukla ilgilendiklerini söyleyen
Veizis, çocukların yarısından faz-
lasının kamplardaki uygunsuz
şartlardan kaynaklanan cilt ve so-
lunum yolu rahatsızlıkları gibi
sorunlarla karşılaştığını söyledi.
Yunan Sivil Toplum Kuruluşu Ar-
sis'in avukatı Dimitra Linardaki,
refakatsiz 99 sığınmacı çocu-
ğun Amigdaleza kapalı göçmen
kampında tutulduğunu söyleye-
rek, ''Bazı çocuklar 50 gündür çi-
mento zemin üzerinde uyuyor.
Bu aşağılama ve insanlık dışı du-
rumdan daha fazlasıdır.'' ifadele-
rini kullandı. Öte
yandan, Uluslararası Af
Örgütü Yunanistan Direktörü
Gavriil Sakelaridis da ülke gene-
linde bin 200 refakatsiz sığınmacı
çocuğun kayıp olduğunu kay-
detti. Sakelaridis, ''En şok edici
nokta ise güvenlikleri her an teh-
dit altında olan bin 200 refakatsiz
sığınmacı çocuk kayıp. Nerede
oldukları bilinmiyor.'' dedi.

Yunanistan'da refakatsiz çocuk 
sığınmacı sayısı 4 bin 962'ye ulaştı
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Hırvatistan'ın başkenti Zag-
reb'de, Avrupa Halk Par-
tisi (EPP) Genel Kurulu

yapıldı. EPP'nin 40 ülkeden tem-
silcisinin oy kullandığı genel ku-
rulda, başkanlığa yüzde 93 oy
oranıyla tek aday gösterilen Av-
rupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı
Donald Tusk getirildi. Tusk, yap-
tığı konuşmada, kasım sonunda
AB Konsey Başkanlığı görevinden
ayrılacağını anımsatarak, "Bir

yanda sorumsuz halkçı partiler
diğer yanda ise sorumlu halkçı
parti EPP var. Avrupa'nın önemli
bürokratlarından biri olma gör-
evimi sonlandırıyorum. Mücadele
etmek için hazırım. Umarım sizler
de hazırsınızdır." ifadesini kul-
landı. Genel kurula katılan Al-
manya Başbakanı Angela Merkel,
mevcut EPP Başkanı Joseph Da-
ul'a yaptığı faaliyetler dolayısıyla
teşekkürlerini ileterek, "Avrupa'da
köprüler inşa etmek istiyoruz.
EPP'nin bir görevi de budur. Bu

bağlamda hem EPP hem de Ur-
sula von der Leyen'e başarılar dili-
yorum." dedi.  AB Komisyonu
Başkanlığı görevini 1 Aralık'ta
devralması beklenen Ursula von
der Leyen, Tusk'a yeni görevinde
başarı dileklerini ileterek, "AB'yi
yok etmek isteyen milliyetçi ve
popülistlere yol vermeyeceğiz.
Avrupa'nın özgürlük, değer ve
hukukun üstünlüğü üzerine ku-
rulu yaşam tanımını çalmalarına
izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; Hırvatistan Cum-
hurbaşkanı Kolinda Grabar Kita-
rovic, AB üyeliğinin Avrupa'yı
güçlendirmekle eş anlamlı oldu-
ğunu ifade etti, EPP'ye yeni çalış-
malarında başarılar diledi.

Avrupa Halk Partisi Genel 
Kurulu Zagreb’te yapıldı
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Nazlı Gaye ALPASLAN

VUK MADDE 
360 İŞTİRAK 

HÜKÜMLERİ VE 
UYGULAMASI 

Bilindiği üzere, 213 sayılı
VUK’nun 360. maddesine
göre, aynı kanunun  359. mad-

desinde sayılan ve kaçakçılık suçu
oluşturan fiillerin icrasına katılan  ve
iştirak  edenlere de VUK’nun 360.
maddesinde belirtilen iştirak suçunun
işlenmesi halinde 359. maddede yer
alan hürriyeti bağlayıcı cezaların uy-
gulanacağı tartışmasızdır.  Ayrıca işti-
rak suçuna,  hürriyeti bağlayıcı cezalar
yanında vergi ziyaı cezasının da uygu-
lanması  gereklidir.  Zira konuya iliş-
kin  olarak VUK’nun 360. maddesinde
bir açıklık bulunmamasına rağmen,
vergi ziyaı cezasının düzenlendiği
VUK’nun 344. maddesinde 359. mad-
dede yazılı fiillere iştirak edenlere
vergi ziyaı cezasının  bir kat olarak
uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla VUK’nun 360.  maddesine
göre iştirak suçu işleyenlere VUK’nun
344. maddesine göre hesaplanacak
vergi ziyaı cezası kadar ceza  uygula-
nacaktır. Öte yandan, iştirak suçuna
ayrıca vergi  ziyaı cezası  uygulanması
gerektiği ancak, uygulanacak  ceza tu-
tarının  VUK’nun 344 ve 360. madde-
lerinde yeterli  açıklıkta
tanımlanmadığı  yönünde görüşler de
mevcuttur. Bu görüşe göre; kanunda
değişiklik yapılarak, iştirak suçunu  iş-
leyenlere uygulanacak cezanın, asıl
mükellef veya vergi sorumlusuna uy-
gulanacak cezadan  bağımsız olarak
ayrıca belirlenmesi  yerinde olacaktır.
213 sayılı VUK’nun  359. maddesi
hükmüne göre birden   fazla kişi mad-
dede sayılan  fiillerin oluşumuna  işti-
rak  ettikleri  takdirde  fiili irtikap
edenlerden  veya   doğrudan  doğruya
işlemiş olanlardan  her biri  bundan
ayrı ayrı  maddi çıkar gözetmek  ko-
şulu ile  o fiile mahsus ceza ile  ceza-
landırılırlar. Şayet bu  fiilleri  bir
kimse işlemeye azmettirmişse de aynı
cezalar  hükmolunur.  Ancak,  bu fiil-
lere maddi menfaat gözetmeksizin  iş-
tirak  edenlere fiile mahsus cezanın
dörtte bir hükmolunur.   

İŞTİRAK CEZASI

İştirak cezası  kesilmesi ile ilgili  ku-
rallar  kısaca şöyledir:

Vergi ziyaına VUK 359. maddede  ya-
zılı  fiillerle  sebebiyet  verilmesi du-
rumunda  bu   ceza 3 kat, bu  fiillere
iştirak  edenlere ise, 1 kat  olarak  tat-
bik  edilir. 
Sahte ve muhteviyatı itibariyle belge
düzenlemek, VUK 359. maddesinde
kaçakçılık  suçu olarak  düzenlenmiş-
tir.    Dolayısıyla  sahte ve muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belge  düzenleyen
mükelleflere  ziyaa uğrattıkları  vergi
tutarının  3 katı  VZC kesilir.  Bu  fiil-
lere iştirak edenlere ise 1 katı kadar
vergi ziyaı cezası kesilir.  
Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıl-
tıcı  belge  düzenleme fiillerine iştirak
edenler adına,  sahte ve muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı  belge düzenleyen
mükellef  tarafından  ziyaa uğratılan
ve adlarına tarh edilmesi  gereken
vergi tutarlarının  bir katı  VZC kesilir.  
İştirak  suçu  kapsamında kesilen
vergi ziyaı cezası, vergi mükellefiye-
tine bağlı bir ceza değildir.   İdari para
cezasıdır.    VUK 360. maddeye göre
vergi cezaları  olayların  ilgili  bulun-
duğu  vergi açısından  mükellefin
bağlı olduğu  vergi dairesi  tarafından
kesilir.   Bu nedenle, iştirak  suçu kap-
samında kesilecek olan  vergi ziyaı ce-
zası  iştirak eden  kişinin  bağlı olduğu
vergi dairesi  tarafından  değil, iştirak
ettiği kaçakçılık suçunu işleyen   mü-
kellefin bağlı olduğu  vergi dairesi  ta-
rafından  kesilir.  
Vergi uygulamasında  iştirak  suçunun
iki anlamı  vardır. Birincisi VUK’nun
360.  maddesinde belirtilen  hürriyeti
bağlayıcı  ceza, ikincisi ise adli suça
ait (kaçakçılık  suçu) ile ceza ile ceza-
landırılması  bağlamında vergi ziyaı
cezasıdır. İştirak  fiili  dolayısıyla 360.
maddede belirtilmemesine  rağmen bu
fiili işleyenler hakkında vergi ziyaı ce-
zası  kesileceğinden; iştirak halinde
344. madde gereğince hesaplanan
vergi ziyaı cezasının  bir katı olarak
hesaplanan  vergi ziyaı cezasının  sü-
resi içerisinde ödenmemesi  halinde
gecikme zammı  uygulanacağı  tabidir.  

Avrupa Birliği (AB) 1950'li yıllar-
dan bu yana devam eden uzun
bir bütünleşme hikâyesi yazıyor.

Berlin Duvarı’nın 1989’da yıkılmasın-
dan bu yana geçen 30 yıllık sürede Birlik
hem kendi içinde reformlar yaparak
"derinleşme" yönünde adımlar attı hem
de yeni devletlerin katılımıyla genişle-
yerek -İngiltere hariç- 27 üyeli bir yapı
haline geldi.
Günümüzde, Birliğin yaşadığı başta
Brexit, göç ve 2008 yılında başlayan eko-
nomik kriz konuları olmak üzere karşı-
laştığı çeşitli ekonomik ve toplumsal
sorunlar derinleşme ve genişleme süreç-
lerinin daha dikkatli değerlendirilme-
sini zorunlu kılıyor. Bu bağlamda
AB’nin son genişleme alanı olarak Batı
Balkanlar'da takınacağı tutum, Birliğin
geleceği açısından kayda değer bir
önem arz ediyor. Hâlihazırda Batı Bal-

kanlar'da yer alan ülkelerden Sırbistan
ve Karadağ ile müzakereler yürütülür-
ken, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya
için müzakerelerin tarihi konusunda -
daha önce müzakerelerin başlaması için
tavsiye kararı alınabileceği yönündeki
AB açıklamasına rağmen- sorunlar ya-
şanıyor. Bosna Hersek ve Kosova ise AB
tarafından potansiyel üye olarak değer-
lendirilmekte. Ancak İspanya’nın Koso-
va’yı tanımaması, Batı Balkanlar'daki
devletler arasında mevcut sınır ve top-
rak anlaşmazlıkları gibi faktörler göz
önüne alındığında, bu ülkelerin AB ile
ilişkilerinin yönü, sadece AB’nin gele-
ceği için değil, AB ve Balkanlar'ın gü-
venliği açısından da hayati derecede bir
unsur teşkil edecektir. Zira Batı Balkan-
lar'daki olası bir istikrarsızlık duru-
munda 1990’lı yıllarda yaşanan kaotik
siyasi ortama dönmek işten bile değil.

VETO

Geçtiğimiz günlerde Fransa’nın Arna-
vutluk ve Kuzey Makedonya’nın üyelik
müzakerelerinin başlamasına yönelik
vetosu, Batı Balkanların istikrar kazan-
ması çerçevesinde değerlendirildiğinde,
AB’nin güvenilirliğini ve inandırıcılığını
sarsan bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Veto, görünüşte Arnavutluk ve Kuzey
Makedonya’ya karşı yapılmış olsa bile
gerçekte, halen müzakerelerin yürütül-
düğü Sırbistan, Karadağ ve potansiyel
üyeler olarak ifade edilen Bosna Her-
sek ve Kosova için de olumsuz bir mesaj
verilmiş oldu. Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron’un 7 Kasım’da The
Economist dergisine verdiği mülakatta
NATO’nun “beyin ölümünün gerçekleş-
tiğini”, Avrupa’nın dünyada stratejik bir
güç olarak hareket etmeye başlaması ge-
rektiğini ve daha da ileri
giderek Bosna Hersek’in “saatli bir
bomba” olduğunu söylemesi, Batı Bal-
kan ülkeleri arasında hayal kırıklığını
artıran bir etken oldu. Bu
bağlamda Bosna Hersek, AB’nin, çoğun-
luğu Müslüman olan ülkeleri tam üye

yapmak istemediğini ileri sürüyor. Ar-
navutluk ve Karadağ’ın NATO üyesi ol-
duğu, Kuzey Makedonya’nın da üye
olmaya çalıştığı bölge için, Macron’un
NATO üyelerinin birbirini koruyup ko-
ruyamayacağının sorgulanmasına varan
bu ifadeleri, Batı Balkan devletlerinin
hem AB üyeliği hem de NATO üyeliği
açısından olumsuz bir yaklaşımın gös-
tergesi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Macron’un vetosu uluslararası med-
yada siyasi liderler, analistler ve gazete-
ciler tarafından sert bir şekilde
eleştirilirken, Kuzey Makedonya Başba-
kanı Zoran Zaev, ülkesinin “tarihi bir
hatanın kurbanı” olduğunu, hayal kırık-

lığı ve kızgınlık içinde olduklarını ifade
etti. Konuyla ilgili uzmanlar, AB’nin
daha önce yaptığı kendi açıklamasını
yalanlayan bu tutumunun Batı Balkan-
lar'da demokrasi ve hukukun üstünlü-
ğünü zayıflatacak bir ortam
doğuracağını, siyasi ortamın istikrarsız-
laşacağını, ayrıca bu ülkelerin, bölgede
gittikçe güçlenen Rusya ve Çin eksenine
doğru kayma gösterebileceğini belirti-
yorlar. Nitekim bu veto Kuzey Make-
donya’da 12 Nisan 2020’de erken
seçime gidilmesi kararıyla neticelendi.
Uluslararası medyada çıkan haber ve
analizlerde AB’nin müzakereler hakkın-
daki kararının daha şimdiden ilgili dev-
letlerde sıkıntılara yol açtığı,
Yunanistan’da Avrupa Parlamentosu se-
çimleri sonrası yaşananların Kuzey Ma-
kedonya’da da tekrar edebileceği, erken
seçim sonrası Zaev ve yönetiminin ikti-

dardan gidebileceği yorumları yapılıyor,
bunun da ülkede yeni siyasi sorunlar
oluşturabileceğine dikkat çekiliyor.
Arnavutluk’ta ise Başbakan Edi Rama
vetonun AB’nin kendi iç meselelerinden
kaynaklandığını ifade ederken, başta
Cumhurbaşkanı İlir Meta olmak üzere
diğer siyasi liderler AB tarafının verdiği
sözleri tutmamasından duyulan büyük
hayal kırıklığını dile getiriyor, ülkenin
siyasi ve ekonomik durumunun bu ka-
rardan olumsuz etkileneceğini vurgulu-
yorlar. Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekili
Gent Cakaj AB’nin müzakereleri başlat-
mama kararına ilişkin olarak sadece
Fransa’yı değil Almanya Başbakanı An-
gela Merkel’in tutumunu da eleştiriyor,
müzakerelerin başlaması için daha nele-
rin gerektiğini Merkel’in söylememesi-
nin bir eksiklik olduğunu savunuyor.
Bu noktada Fransa ve Almanya ara-
sında AB içinde liderlikte yaşanan ör-
tülü çekişmenin, üye devletlerin Batı
Balkanlara yönelik farklı ve çeşitli tu-
tumlarına etki ettiğini söylemek yanlış
olmayacak. Batı Balkanlarda en etkili
AB üyesinin Almanya olduğu düşünü-
lürse, Almanya’da Merkel sonrası siyasi
kompozisyona ilişkin çok kesin öngörü-
lerin olmaması (22 Kasım 2019 tarihinde
yapılacak Hıristiyan Demokrat Parti
[CDU] Kongresi’nde Merkel’in yerine
kimin geçeceği kararlaştırılacak) böl-
geyle ilgili AB tutumunu biraz daha be-
lirsiz hale getirmekte.
www.timebalkan.com sitesinin A.A’ya
dayanarak verdiği habere göre: Fransa
Cumhurbaşkanı Macron, Batı Balkan ül-
kelerinin Birliğe aidiyetini kabul ediyor
ve bölgenin geleceğinin AB’de oldu-
ğunu açıkça söylüyor olsa da, bu devlet-
lerin AB’ye üye olabilmesi için özellikle
göçle ve yolsuzlukla ilgili problemlerin
çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Fran-

sa’nın Hollanda ile birlikte, Arnavutluk
ve Kuzey Makedonya ile üyelik müza-
kerelerinin başlama konusunda acele
edilmemesi yönünde Brüksel’e yaptığı
baskılar, bu devletlere yönelik üye dev-
letlerin politikalarını da etkiliyor, neti-
cede bölgeye yapılacak yatırım ve
yardımlarda sorunlar yaşanıyor. Esasen
Birliğin genişlemesi konusunda genel
olarak şüpheci bir yaklaşıma sahip olan
Fransa geçen yıl Sofya’da yapılan Batı
Balkanlar Zirvesi’nde çok hızlı bir geniş-
lemenin Birliğe zarar verdiğini, önce-
likle AB’nin kendi içindeki reformlara
odaklanması gerektiğini savunmuştu.
“Halkalar Avrupa’sına” inanan Macron,
Lizbon’da yapılan AB Zirvesinde üye-
liğe yönelik üç potansiyel halkaya işaret
etmişti. İlk halkada çok derin mali, sos-
yal ve ekonomik birliğe sahip bir çekir-
dek; ikinci halkada güçlü bir tek pazar

oluşturan çekirdek; üçüncü ve son hal-
kada ise değerler ve ekonomik özgürlük
birliğinden oluşan çekirdek bulunuyor.

Bu görüşe göre Batı Balkan ülkeleri
AB’ye aşamalı olarak entegre olmalı ve
ilerleme kaydettikçe en içteki halkaya
doğru yollarına devam etmeli.

ÇELİŞKİLİ KARARLAR

2003 yılında Selanik’te yapılan AB Zir-
vesi’nde Batı Balkanlar'a yönelik ilk kez
tam üyelik perspektifi sunan AB, 2025
yılına kadar bu altı ülkeyi tam üye yap-
mayı hedefliyor. Ancak AB kendi sun-
duğu bu perspektife rağmen aldığı
çelişkili kararlarla bölgenin karşı karşıya
kaldığı birçok sorunun daha da ağırlaş-
masına sebep oluyor. Sırbistan ve Ko-
sova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan
arasındaki ikili anlaşmazlıklar, bölge ül-
kelerindeki yüksek işsizlik oranları, göç,
etnik milliyetçilik gibi ekonomik ve top-
lumsal sorunlar Batı Balkanların gelece-
ğini ciddi biçimde tehdit ediyor. AB’nin
bölgeye yönelik çelişkili açıklamaları ve
çoğunlukla bu ülkelerin yerine getir-
mesi gereken şartlara dair beklentileri
tam üyeliği havuçtan çok sopaya dön-
üştürüyor, aslında hiç gelmeyecek belir-
siz bir geleceğe erteliyor. Dolayısıyla
AB’nin bu ikircikli tutumu paradoksal

bir biçimde Batı Balkanülke-
lerini tam üyelik kriterlerini
sağlamaktan uzaklaştırıyor.
Batı Balkan ülkelerinin eko-
nomik, siyasal ve toplumsal
olarak içinde bulundukları
zor koşullar dikkate alındı-
ğında AB’ye tam üyelik ha-
yallerini daha ne kadar
devam ettirebilecekleri, doğal
olarak Rusya, Çin, Körfez ül-
keleri gibi bölgedeki diğer ak-
törlerin politikalarına da bağlı
olacak. Konuyla ilgili uzman-
ların analizlerinde, AB’nin
Batı Balkanlar'ın tam üyeli-
ğiyle ilgili verdiği sözleri tut-
mamasının bu ülkelerde
meydana getirdiği hayal kı-
rıklığının negatif sonuçlar do-
ğuracağı ve AB’nin

beklentisinin aksine, istikrarlı ve güvenli
bir ortama yol açmayacağına işaret edil-
mekte. AB liderleri birkaç hafta sonra,

aralık ayında düzenlenecek zirvede ge-
nişleme konusunu yeniden ele alacaklar.
Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın
beklediği olumlu haberlerin çıkması,
AB’nin bu ülkelerin tam üyeliklerini
mümkün olduğunca ileri bir tarihe yön-
lendirme politikası göz önüne alındı-
ğında çok zor görünüyor. Bir süre sonra
görevi bitecek olan AB Komisyonu Baş-
kanı Jean-Claude Juncker’in de söyle-
diği gibi AB’nin saygı görmesi için,
elbette verdiği sözleri tutması gerekiyor.
Ancak bölgenin bütünü açısından
AB’ye saygı duyulmasından daha
önemlisi, Avrupa’da kalıcı bir barış ve
istikrarın sağlanabilmesi için AB’nin
kendi sorumluluklarını yerine getirmesi
ve yapıcı politikalar üretmesidir. Aksi
takdirde, söz konusu altı ülkeye vaat
edilen tam üyelik perspektifiyle birlikte,
Balkanlar'da istikrarlı bir ortamın sağ-
lanması da hayal olacaktır.
[ANALİZ SAHİBİ: Dr. Nurgül Bekar
Kastamonu Üniversitesi İİBF Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü öğretim
üyesidir]

2003'teki Selanik zirvesinde Batı Balkanlar'a yönelik ilk kez tam üyelik
perspektifi sunan AB, aldığı çelişkili kararlarla bölgenin karşı karşıya

kaldığı birçok sorunun daha da ağırlaşmasına sebep oluyor

AB Batı Balkanlar'da da
verdiği sözleri tutmuyor
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Barış Pınarı Harekâtı başladığından
beri Türkiye dışında yaşanan bir-
çok şey nedense Batı ülkelerin

gözüne batıyor. Biz biliyoruz ki, onların
Türkiye ile savaşları hiç bitmez. Lakin
gayet insanî bir hareketin, atılan bir barış
adımının onları bu kadar rahatsız edeceği-
ni beklemiyorduk. Avrupa ülkelerinin bir
‘selam’a bile tahammül edemediklerini
gördük. Şu küçücük ülke Kuzey
Makedonya’ya yansıyanları yazmaya çalı-
şacağım.
Başta birçok batı kaynaklı medyada oldu-
ğu gibi burada da bir kısım medya yalan
yanlış haber yapmaya devam etti. Türk
Ordusunu ‘kötü’ ve ‘zâlim’ göstermeye
çalıştı. Haberciliğin tüm ilkelerini çiğnedi-
ler. Her daim ilkelerden bahsedenler, ken-
diişlerine gelmediği vakit hepsinden vaz-
geçiveriyorlar. Bu korkuyu tam olarak
adlandıramıyorum ama nerede bir Türk
yaşarsa, nereden bir ses gelirse oraya
odaklandılar. Kuzey Makedonya’da yaşa-
yan Türklerin her daim bir gözü
Türkiye’dedir. Bir saat yerel haberleri
izleseler, diğer bir saatte de Türkiye’de
olup bitenleri takip ederler. Velhasıl kod-
lara işlenmiş bazı şeyler vardır, silineme-
yen.
Gostivar Belediyesine bağlı “Mustafa
Kemal Atatürk İ.O” bir Türk ilkokulu,
belediyenin üçüncü resmi dili Türkçe
zaten. Öğrencileri öğretmenleri ile beraber
okulun girişine bir Türk bayrağı asıp
‘selam’ vermeleri de pek tabii bir şey.
Ancak dünyanın her yerinde Soros tarafın-
dan desteklenen ‘Helsinki İnsan Hakları
Komitesi’nin Makedonya şubesi bir anda
bu selamı siyasî, dinî bir meseleye çevire-
rek okulun yöneticileri ve öğretmenlerin
suç işlediklerini ve cezalandırılması gerek-
tiğini iddia etti.
Burada azınlıkların bazı hakları vardır
oysa. Bayrak, dil, din her konuda özgürlük
vardır. Ama dediğim gibi işlerine nasıl
gelirse. Bu yetmezmiş gibi birkaç kişi,
nerden ve nasıl cesaret aldıklarını bilmiyo-
rum, T.C Üsküp Büyükelçiliği önüne
giderek Barış Pınarı Harekâtı’nı protesto
edebiliyor, pankart açarak haritada olma-
yan bir sözde ülkenin, sözde bayrağını
açabiliyor, özgürlük istiyor. Çok değiller
tabi, farklı birkaç milletten oluşan 4-5 kişi.
Elbette bunun ne haberi geçti ne de konu
hakkında detaylıca bir şeyler yazıldı
(gerek duyulmadı, çünkü istedikleri oydu).
İki kez böyle bir girişimde bulundular ama
umduklarını bulamadılar. Birileri bilerek
ve isteyerek provokasyon yapmaya çalışı-
yor.
Bizim cevabımız ancak ve ancak birlik ve
beraberliğimizle olur. Onlar, Türkiye sev-
dasını merak ederlerse biz de onu ispatla-
rız. Makedonya Türk Sivil Toplum
Teşkilatları Birliği bu yüzden hemen aka-
binde Üsküp Murat Paşa meydanında
Türkiye’ye Destek Mitingi düzenledi.
Kuzey Makedonya’nın farklı şehirlerinden
gelen Türkler oldu. Arnavut, Boşnak,
Romen gibi milleti farklı olup bu mesele-
nin insanlık meselesi olduğunu bilenler ile
çok güzel bir duruş sergilendi.
Balkanlar ilginç bir bölge. Özellikle bir-
çok milletin ve dinin bir arada yaşandığı
bizim ülkemiz gibi küçük ülkelerde olup
bitenler akıl almaz. Ama açıkça görünen
bir şey var, Türkiye’nin Balkanlar’a olan
yaklaşımı, sevgisi, bağı her zaman Batı
ülkelerini rahatsız ediyor. Bu nedenle geç-
mişte olduğu gibi her zaman tetikteler. Bir
anda üzerimize yoğunlaşıyorlar, sonra
istediklerini alınca keyifle arkalarına yas-
lanıyorlar. Hiçbir zaman samimi olmadı-
lar. Burada yaşayan Türklerin sayısı zaten
az. Fakat ne zaman bir ses çıkartmaya
çalışsalar bir anda bastırmaya çalışıyorlar.
Oysa bizim kardeşlik bağımız var, geç-
mişten gelen gelenekler ile benzerlikleri-
miz var. Farklı milletlerin bile gelenekleri-
ne girmiş bir sürü kültürel ortak yanımız
var. Hangi sevdadan ,hangi bağdan sına-
yacaklar bizi.Oysa bilmiyorlar, üzerimize
her geldiklerinde daha da güçlenen bir bağ
ortaya çıkıyor. Balkanlar’ın öyle de bir
deli tarafı var işte. Baskı diri tutuyor, daha
da bağlıyor. Bu kolay harcanacak bir şey
değil. Balkanlar savaşlardan bıkmış bir
bölge. Provokasyon marifetiyle küçük
işler yaparak egolarını tatmin edecekler
varsa önden buyursun.
Biz “kökü mazide olan âtîyiz” buralarda,
ne kökümüzü silebilirler ne de geleceği-
miz ile oynayabilirler. Savaş ve kavga
taraftarı olan biz değiliz, biz barışta kazan-
mayı yeğleriz. Ortak bir kültürün içinde
kendimizce yaşayıp gideriz. Türkiye sev-
damız birilerine fazla gelebilir. Oradan
sınamaya kalkmasınlar yeter ki…

Leyla Şerif EMİN

BİZİ TÜRKİYE 
SEVDAMIZLA 

SINAMASINLAR!

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka
Kent Konseyi ve Balkan
Derneklerinin iş birliğiyle,

Balkan kültürünü yaşatmak ve gele-
cek nesillere taşımak amacıyla düzen-
lenen “1. Balkan Kültür Günleri
Şenliği” yoğun katılımla gerçekleşti-
rildi. Müzik ve danslarından yöresel
yemeklerine kadar her yönüyle
Balkan kültürünün tanıtıldığı organi-
zasyon, İzmir’in dört bir yanından
yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı.

BİRLİK TABLOSU

Karşıyaka ve Nergiz İZBAN istasyon-
ları arasındaki alanda; Karşıyaka
Belediye Bandosu’nun çaldığı İstiklal
Marşı ve Şair Recep Şikar’ın okuduğu
şiirlerle açılışı yapılan şenlik, iki gün

boyunca aynı coşkuyla devam etti.
Balkan Dernekleri tarafından el emeği
göz nuru ürünlerin sergilendiği, börek
ve tatlı gibi yöresel lezzetlerin sunul-

duğu stantlar ziyaretçilerden büyük
ilgi gördü. Halk oyunları gösterileri ve
mini konserler ile renklenen organi-
zasyonun finalinde, tüm dernek baş-

kanları misafirlerle birlikte halay çekip
birlik ve beraberlik tablosu çizdi.

“AYRILMAZ PARÇAMIZ”

Şenlik coşkusuna ortak olan
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil
Tugay “Bu anlamlı organizasyona
emek veren Meclis Üyemiz Şevket
Balla’ya, Çameria Arnavutları Kültür
ve Dayanışma Derneği, Ege
Makedonya Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği, Karşıyaka
Makedonya Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği, Rodos İstanköy
Onikiada Türkleri Kültür Dayanışma
Derneği’ne çok teşekkür ediyorum.
Balkan kültürü, bizim kültürümüzün
ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kültürün
zenginliklerini ve güzelliklerini vatan-
daşlarımıza daha yakından tanıtmak
için düzenlediğimiz şenliğimizi gele-
neksel hale getireceğiz” dedi.

İlkadım ve Mamuşa 
Ata’yı birlikte andı

Nilüfer Belediyesi’nden
PrizreN ziyareti

SAMSUN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İlkadım Belediyesi Türk Halk
Müziği (THM) Gençlik Korosu’nca
“Atatürk’ün Sevdiği Türküler ve

Şiirler” adlı etkinlik düzenlendi.
www.timebalkan.com sitesinin habe-
rine göre; Türkiye Cumhuriyeti'nin
Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün
vefatının 81. yıldönümü nedeniyle,
İlkadım Belediyesi'nce Acem
Tekkesi’nde düzenlenen etkinlikte
İlkadım Belediyesi THM Gençlik
Korosu ve OMÜ TDE Bölümü öğren-
cileri sahneye çıktı. Atatürk için yazıl-
mış şiirlerin yanı sıra Atatürk’ün sev-
diği türkülerden seslendiren öğrenci-
ler, katılımcıları duygu dolu dakikalar
yaşattılar. İlkadım Belediye Başkan
Yardımcısı Şerif Mırık, “Gün sorular
sorma, sorgulama, düşünme ve ken-
dimizi geliştirme günüdür. Gün sade-
ce Atamıza duyduğumuz önemi dile
getirme, ağıtlar yakma günü değil,
Atatürk’ün ortaya koyduğu fikirlere

odaklanma günüdür. Gün geçmişi
çok iyi analiz edip geleceğe bakma
günüdür. Tıpkı onun gibi! Gün kalbi-
mizde Atatürk sevgisiyle, Mustafa
Kemal’in fikirlerini gerçekten özüm-
seyip anlayabilme günüdür” diyerek
Cemal Safi’den Mustafa Kemal şiiri
okudu.
Burada aranızda olmak benim için
büyük bir şeref ve onur olduğunu
söyleyen Kosova Mamuşa Belediye
Başkanı Abdülhadi Hüsrev, “1380’den

bu yana kadar Kosova
Türkiye’nin Balkanlardaki yurdudur.
Bu sebepten biz Anadolu birçok böl-
gesinde önce Türk’üz. Bizim asli gör-
evimiz belediyecilik her şeyden önce
dışarıda dalgalanan ay-yıldız Türk
bayrağı, örf ve adetlerimiz ve İslam
dinini yaşama mücadelesini veriyo-
ruz. Bu gece burada Tüm ömrünü
milletinin kurtuluşu, refahı, aydınlığı
ve özgürlüğüne adayan atamızı derin
bir saygıyla anıyoruz” diye konuştu.

Balkan kültürü 
karşıyaka’ya taşındı

PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Prizren Belediye Başkan Yardımcısı
Eshref Memaj, Belediye Meclis
Başkan Yardımcısı Sencar

Karamuço  ve diğer belediye yetkilileri
ile birlikte, Bursa Nilüfer Belediye heye-
tini ağırladı. www.timebalkan.com site-
sinin haberine göre: Prizren belediye
binasında gerçekleştirilen görüşmede,
eğitim alanındaki 10 yıllık İpek  ile
Nilüfer belediyeleri arasında eğitim ala-
nında yürütülen 10 yıla dayalı eğitim
işbirliğinden hareketle,  Prizren
Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi arasın-
da işbirliğin kurulması imkanları ele
alındı. Görüşmede taraflar yakın bir
zaman içinde  iki belediye arasında eği-
tim ve kültür alanında işbirliği ve dene-
yim alışverişi yolunda somut adımlar
atmaya karar verdi.

KAHRAMANMARAŞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediye Başkanı Hayrettin
Güngör, Erasmus programı kap-

samında Romanya, Litvanya,
Makedonya ve  Hırvatistan'dan gelen
öğrencilerle buluştu. Meclis Toplantı
Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette

öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan
Güngör, öğrencilere Kahramanmaraş ile
ilgili bilgiler verdi. Kahramanmaraş'ın
köklü bir tarihe sahip olduğunu belir-
ten Güngör, şehrin dört mevsim ayrı
güzellikleri barındırdığını ifade etti.
Başkan Güngör, "Kahramanmaraş
kadim bir tarihe sahiptir. Bu topraklar-
da Türk düşünce dünyasına önemli
katkılar sunan yazar ve şairler yetişmiş-

tir. Edebiyat ve şiirin başkentiyiz.
Dondurmamız dünyaca ünlüdür.
Kahramanmaraş dört mevsim ayrı
güzellikleri barındırır. Medeniyetler
şehri Kahramanmaraş'ımızda sizleri
misafir etmekten büyük memnuniyet
duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
www.haberler.com’a göre; ziyarette
yabancı öğrencilere Kahramanmaraş
dondurması ikram edildi. 

Kahramanmaraş, Balkanlı misafir öğrencileri ağırladı
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Prof. Dr. Ata ATUN

RUMLARIN 
İZALOSYON 
BASKISINA 
TIK YOK!

Avrupa Parlamentosu’nun Tür-
kiye ile ilgili raporunun taslağı
içinde yer alan “Kıbrıslı Türk-

lere uygulanan izolasyonların kaldırıl-
ması” tavsiyesi, Avrupa
parlamentosundaki Rum Milletvekilleri
ve AKEL de dahil olmak üzere bütün
Rum siyasilerin ve bürokratların müşte-
reken gösterdikleri yoğun çaba ve giri-
şimler sonucunda bu hafta başında
rapordan çıkarıldı. Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı’nın seçildikten sonra
canla başla sürdürdüğü ve ne pahasına
olursa olsun, -halen daha sürüncemede
olan ve de hiçbir yaptırım ve icra yet-
kisi olmayan- “Dönüşümlü Başkanlık”
uğruna vermediği tavizin kalmadığı
“Ortak Devlet Kurmak” görüşmelerin-
deki müstakbel ortağımız Kıbrıslı Rum-
lar, işte böyle birileri. Onlara göre
Kıbrıslı Türklere hiçbir yaşam hakkı
verilmemeli. Boğazları öyle bir sıkıl-
malı ki, kurtuluş çaresini Rumların tüm
isteklerini kabul etmekte ve Rumların
kölesi veya da bir başka tanımla tebaası
olmakta bulmalılar. Sadece oy verebi-
len kullar olsunlar, başka bir yetkileri
de olmasın Kıbrıslı Türklerin.

ORTAK DEVLET KAVRAMI

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çanak tut-
tuğu, Rumların istedikleri ve akılların-
daki “Ortak Devlet” kavramına göre;
Görüşmelerde her şey Rumların iste-
dikleri gibi gitmeli. Görüşmeler sonra-
sında hayata geçirilecek yeni ortak
devlet, mevcut Kıbrıs Cumhuriyetini
ortadan kaldırmayan mevcudun yeni bir
versiyonu olmalı. Bu yeni devletin ana-
yasasında, Makarios’un 1964 yılında
Temsilciler Meclisinde sadece Rum
Milletvekillerinin oyları ile kabul ettir-
diği uyduruk “Gereklilik Yasası” içeri-
ğince tek taraflı ve Anayasaya aykırı
olarak iptal ettiği Türklere ortaklık
hakkı veren 13 madde asla yer alma-
malı. Yeni devlet Rum çoğunluğun
mutlak idaresi altında olmalı. Türkler
sadece vatandaşlık haklarına, yani sa-
dece oy verme haklarına sahip olan kö-
leler olmalı. Türkiye’nin garantörlüğü
ile adaya askeri müdahale hakkı tartışıl-
mayacak şekilde ortadan kaldırılmalı ve
Türk askeri bir daha gelmemek üzere
adadan gitmeli. Bu nedenle de Avrupa
Parlamentosu’nun Türkiye ile ilgi Ra-
porunun taslağı içinde yer alan “Kıb-
rıslı Türklere uygulanan izolasyonların
kaldırılması” tavsiyesinin Rumlar tara-
fından iptal edilmesi halen daha KKTC
gündemine gelmedi nedense. Dolayı-
sıyla bırakın protesto için yollara dö-
külmeyi kınanmadı bile. Aramızda
Rumlara ayılıp bayılanlardan, uğurla-
rına her tür dini ve ulusal değerlerimizi
çiğnemekten çekinmeyenlerden, Pas-
kalya’da pilavuna ve paskalya çöreği
yiyen ama Ramazanda oruç tutmayan
ve  tutanlara da düşman gözüyle bakan-
lardan, camiye gidip ibadetlerini yapan-
lara yobaz yaftasını takanlardan,
liselerimizden daha zengin bir müfre-
data sahip olan İlahiyat kolejlerinin ka-
patılması için canla başla çalışanlardan,
anavatan Türkiye’ye laf etmeyi marifet
sayanlardan, her fırsatta anavatandan
gelerek adamızı kendilerine vatan
yapan kardeşlerimizi kötülemekten çe-
kinmeyenlerden ve de Rumları bir kur-
tarıcı gibi gören bu kesimden hiçbir
“protesto” veya da kınama duymadım.
AP’nin Türkiye Raporu taslağından
bizlere uygulanan acımasız ve insanlık
dışı izolasyonların kaldırılması tavsiye-
sinin çıkarılmasını eleştiren hiçbir karşı
eylem görmedim. Türkiye’yi ve ada-
mıza gelip yerleşenleri acımasızca eleş-
tiren medya silahşörlerinden de tık bile
çıkmadı. İşte Rum hayranı olmak ve
kendi ırkını, milletini inkar etmek böyle
bir şey. Uğruna toprak tavizi verilmesi
tarafımızca önerilen, mevcuttan daha
da küçültülmüş bir KKTC haritası su-
nulan, Kıbrıslı Türklerin varoluş garan-
tisi olan “Garantiler ve Güvenlik”
konularını tartışmaya açmak ,Türk Or-
dusunun tamamen çekilmesini gün-
deme almak gibi tavizlerin verildiği, içi
tamamen boş, yaptırım gücü olmayan,
icra yetkisi bulunmayan, bir kukladan
öteye hiçbir değeri bulunmayan “Dönü-
şümlü Başkanlık” uğruna böylesi taviz-
lerin verilmesini Kıbrıs Türk halkının
büyük bir çoğunluğu elbet onaylamaya-
caktır, hele de müstakbel ortağımız
Rumlar bizi her konuda boğmak için
elinden gelenleri yaparken.  

Rıdvan UZEL

BALKANLAR
DOĞRU İNANCI 

ÖZLÜYOR

Avrupa ve dünya, "Türk" de-
nince "Müslüman" anlar.
Müslüman Türk, Balkanlar-

dan çekileli hayli zaman oldu. Toprak-
larımız olan "Balkan ruhu" kaybolmuş
gibi gözükse de kaybolmadı. Kaybol-
maz da…
''Balkan'' kelimesi, bize Kafkasların
Elbruz Dağları eteklerindeki ''Balkar''
Türklerinden bir yadigârdır. ''Balkan''
demek, ''Balkar, Malkar, bizim Trak-
ya’daki ilçemiz Malkara'mız'' demek.
Kafkas ''Balkar''ı, vaktiyle, kalktı göç
eyledi Diyar-ı Rûm'a ''Balkar/Balkan''
oldu, ''Balkar/Bulgar'' oldu. ''Bugünün
Bulgar'ı'' dünün ''Kafkas Balkar'ının,
Karaçay-Malkarlı Türklerinin karın-
daşı''dır. Ama kim, nasıl, ne kadar
anlar? Bulgarlar, Macarlar vaktiyle
genlerinin Balkar olduğunu bilseler de
bugün Avrupa kültleriyle karışmış kül-
türleri onlara geri dönüş izni vermiyor.
Yine de deriz ki: "Ver elini bre Kaf-
kas'ın Karaçay-Balkar'ı; Trakya'nın
Balkan'ı-Bulgar'ı-Macar’ı-Malkara'sı
birlikte halay çekelim!.."
Bugün, Balkanlar sessiz, bugün Bal-
kanlar içine kapanık, "teşkilatlanma"yı
bekliyor; belki "yeni fırsatlar"ın yo-
lunu gözlüyor. Bunu yapabilmesi için
kendi içinde birleşip bütünleşmesi ve
öncelikle geleceğine yön veren "doğ-
ruları öğrenmesi, doğru kişileri bul-
ması, doğru zamanı yakalaması"
gerekiyor...
Ancak, İngiliz himayesinde, bu toprak-
larda doğru inancı yıkan "Vehhabilik
illeti" türemişti vaktiyle. Bugün de
daha çok yeni kuşaklar, gençler ara-
sında "Selefilik" adıyla yayılıyor bu.
Selefilik, Vehhabilik'in gizlenmiş, ör-
tülü, gizli adıdır. Selefi denen kimsele-
rin, "Selef-i Salihin" denen "Ehl-i
Sünnetin Büyük Zâtları"yla alakası
yoktur.
Bu bozuk yolun Selefileri, "dört hak
mezheb"den birinde değildir, yani
"mezhebsiz" kimselerdir. (Bak. Selefi-
ler, dinimizislam.com)
Bu bilgilerden şu çıkıyor: Balkanlarda
Vehhabiler, Selefilik adıyla taraftar
topluyor. Öyle ki Balkan ülkelerinden
seçilen öğrenciler, Suudi Arabistan,
Suriye, Ürdün ve Mısır'da ilahiyat
okuyor. Orada bu duygular ile yetişe-
rek memleketlerine geri dönüyorlar.
Mesela, Makedonya'da 600 din görev-
lisi varsa 300'ü bu saydığımız Arap ül-
kelerinde tahsil görmüş. 65'i de
Türkiye'de okumuş ancak geri döndük-
lerinde 5'ine görev verilmiş.
"Balkan ruhu" vaktiyle Osmanlı coğ-
rafyasında, Avrupa'nın derin gözenek-
lerine atılmış manevi tohumdur.
Tohum, baharını bekliyor yeşermeye...

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk Savunma Bakanı
Olta Xhaçka, sosyal medya
hesabından verdiği me-

sajda, NATO kapsamında Amerika
Birleşik Devletleri’nin destekleri ile
20 yıldır pasif durumdaki komü-
nizm döneminden kalan Kuçova
Askeri Havalimanı’nı tekrardan
aktifleştirme kararı aldıklarını söy-
ledi. Alınan bu kararda Rusya’nın,
geleneksel müttefiki Sırbistan'a,
ortak bir askeri tatbikatta kullanıl-
mak üzere S-400 hava savunma
sistemi göndermesi etkili olduğu
düşünülüyor. Arnavutluk Sa-
vunma Bakanı Olta Xhaçka’nın
sosyal medya hesabındaki açıkla-
masıyla birlikte İki ABD uçağı, 20
yıldır kullanılmayan ve önümüz-
deki günlerde bir NATO üssü ol-
ması beklenen Arnavutluk’un
Kuçova Hava Üssü'ndeki piste
indi. www.timebalkan.com  sitesi-
nin haberine göre; Arnavutluk Sa-
vunma Bakanı Olta Jacka, yaptığı
açıklamada : "Arnavutluk Özel
Kuvvetleri, Amerikalı meslektaş-
ları ile özel operasyonlara katılabil-
diklerini gösterdi. İki ABD Özel
Harekat Kanadı "MC-130J Ko-
mando II" uçağı, Arnavutluk hava
sahasına uçtu ve Rina ve Kucova
üslerini kullandı “ dedi. Bilindiği
gibi geçen  yıl Ocak ayında NATO
Genel Komutanı Todd Wolters'ın,
Kuçova Hava Üssü'nü yeniden et-
kinleştirmek için yatırımın başlatıl-

masını resmileştirmek için Arna-
vutluk'a gelmişti. Diğer yandan
Sırbistan'ın başlattığı silahlanma
girişimi sonrası Arnavutluk Hava
Kuvvetlerinin savunma amaçlı en-
vanter alımına başlayacak olması
bölgedeki Arnavutları rahatlattığı
belirtiliyor. Hatırlanacak olursa
geçen yıl Arnavutluk savunma ba-
kanı Olta Xhacka,ABD Savunma
Bakanı James Mattis 'e Arnavutluk
topraklarında ABD askeri üslerini
kurma seçeneğini sunmuştu.
Bakan Xhacka, Rus, Çin ve İran et-
kisine karşı ABD askerinin gerekli
olduğunu belirtmişti.  Olta Arna-

vutluk'un kara-hava ve deniz üsle-
rini ABD kullanmalı diyerek dik-
kat çekmişti. Arnavutluk Savunma
Bakanı Olta Xhaçka’nın, ABD'li
mevkidaşı James Mattis'le yaptığı
görüşmede,  Adriyatik Denizi'nin
Arnavutluk kısmına, Washington
ve Tiran'ın yönetiminde ve ‘NA-
TO'nun kanadı altında' olacak bir
deniz üssü kurmayı önerdiği bili-
niyor. Xhaçka, Arnavutluk ordusu-
nun son 2 yılda eskiyen Çin yapımı
silahları NATO'ya ait yeni silah-
larla değiştirdiğini ve askeri ihti-
yaçlar bütçesini arttırdığını
vurgulamıştı.

Ziyaret kapsamında Bulgaristan Yatırım Ortamı Toplantısı ve
Dünya Türk İş Konseyi Sofya Buluşması düzenlendi

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dış Ekonomik İlişkiler Ku-
rulu (DEİK) çatısı altında
faaliyet gösteren Dünya

Türk İş Konseyinin (DTİK) Bal-
kanlar Komitesi üyeleri ile Türk
iş insanlarından oluşan
heyet, Bulgaristan'ın başkenti
Sofya'da temaslarda bulundu.
Heyet, iki günlük ziyaret kapsa-
mında, Bulgaristan Ekonomi Ba-
kanı Emil Karanikolov
tarafından kabul edildi, Bulgaris-
tan KOBİ Ajansı, Bulgaristan Ti-
caret ve Sanayi Odası,
Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi

Odası (BULTİŞAD) yetkilileriyle
görüştü. Ziyaret çerçevesinde
Ekonomi Bakanı Karanikolov ve
Türkiye'nin Sofya
Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un da
katılımıyla DEİK tarafından
"Bulgaristan Yatırım Ortamı Top-
lantısı" düzenlendi. Toplantıda
100'e yakın iş insanının yanı
sıra ABD, Belçika ve Lüksem-
burg ticaret odalarından temsil-
ciler de hazır bulundu.
Bulgaristan Yatırım Ortamı Top-
lantısı'nın ardından, Büyükelçi
Ulusoy'un katılımıyla "DTİK
Sofya Buluşması" düzenlendi.
Balkanlar'dan 200'e yakın Türk iş

insanının yer
aldığı etkinliğe, Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği Parlamenter
Asamblesi (KEİPA) 54. Genel
Kurulu için Sofya'da
bulunan KEİPA Türkiye Delegas-
yonu Başkanı ve AK Parti Gire-
sun Milletvekili Cemal Öztürk
de katıldı. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre; Bulgaris-
tan'da ilk kez düzenlenen DTİK
etkinliğinde, Türkiye ile Bulga-
ristan'ın yatırım, ekonomi ve ti-
caret alanlarındaki mevcut
ilişkileri ele alındı, gelecek
dönem için iş birliği imkanları
görüşüldü.

Dünya Türk İş Konseyi heyeti 
BulgarİsTan'ı zİyareT eTTİ

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'a son dönem-
lerde giriş yapan düzensiz
göçmen sayısında artış ya-

şanması nedeniyle geçici olarak
başka kentlerde görevlendirilen
Selanik Emniyet Operasyonları
Müdürlüğüne bağlı polisler, pro-
testo gösterisi
düzenledi. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre; Selanik
Polis Memurları Birliğinin çağrı-
sıyla Selanik Emniyet Operas-
yonları Müdürlüğü binası
önünde bir araya gelen polisler,
son dönemde ihtiyaçlarının arttı-
ğını belirterek, yetkililerden yar-
dım istedi. ''Biz çalışanız.

Tüketim malzemesi değiliz'',
''Kendi ülkemizde göçmen
olduk'' yazılı pankartlar taşıyan
polisler, kask ve çelik yelek gibi
kişisel koruyucu ekipman tale-
binde de bulundu. Selanik Polis
Memurları Başkanı Theodoros
Çayridis, Selanik'te görev yapan
polislerin göçmen krizinden do-
layı neredeyse her ay çeşitli ada-

lara 15 günlüğüne gönderildiğini
söyledi. Çayridis, ''Bu durum
artık çıkmaza girdi. Bu kadar
büyük bir ulusal meseleye kat-
kıda bulunmamamız gerektiğini
söylemiyoruz ancak personel alı-
mıyla Selanik Emniyet Operas-
yonları Müdürlüğünün
güçlendirilmesi gerekiyor.'' ifa-
delerini kullandı.

Arnavutluk’a 
askeri destek

Selanik'te polislerden "geçici 
görevlendirme" protestosu

ABD’DEN

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 Berka Sude SAİT
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki
Eleona göçmen kampı dışında
çadırlarda yaşayan yaklaşık 18

düzensiz göçmen aile yemek, su ve
elektrik imkanlarından yoksun şekilde
yaşam mücadelesi veriyor. 

www.timebalkan.com sitesinin Ana-
dolu Ajansı’na dayandırarak verdiği
habere göre; aralarında çocukların ve
bir hamile kadının da bulunduğu dü-
zensiz göçmenler, zaman zaman yağ-
murların etkili olduğu başkent
Atina'da havaların da soğumasıyla
daha zorlu bir yaşam mücadelesi veri-
yor.

‘İKİ AYDIR ÇADIRDAYIZ’

İki aydır Eleona kampı dışında çadırda
yaşadığını söyleyen 30 yaşındaki Afga-
nistanlı Muhammed Cevad, şartların

çok kötü ve en büyük sıkıntılarının ise
yemek bulamama olduğunu söyledi.
Cevad, bazı ailelerin 4 aydır kamp dı-
şında çadırlarda yaşadığını belirterek,
"Burada sadece kampta kalanlara
yemek veriliyor, bize yemek verilmi-
yor. Yemek ihtiyacımızı, şehrin merke-
zinde bulunan evsizlere yemek
dağıtan bir kilisede karşılıyoruz." ifa-
delerini kullandı.

‘BEKLİYORUZ’

Geçen hafta yağan şiddetli yağmurun
ardından bir yetkilinin kendilerini zi-
yaret ettiğini anlatan Cevad, "Bize sü-
rekli beklememiz gerektiği söyleniyor.
Yetkiliye, 'kampta 18 aile için yer oldu-
ğunu, neden hala dışarıda kaldığımızı'
sorduk. Kimse net bir cevap vermiyor
sadece beklememiz gerektiği söyleni-
yor." diye konuştu.

KEERFA DESTEĞİ

Irkçılığa ve Faşist Tehdite Karşı Hare-
ket (KEERFA) tarafından yapılan açık-
lamada, söz konusu ailelerin yaşadığı
sıkıntılara dikkati çekilerek,  "Bu insan-
lar kampta yaşamak istiyor, çadırlarda
değil. Hükümet ve Atina Belediyesi,
derhal bu soruna çözüm bulsun. Bu in-
sanlar, her gün yoldan geçen araçlar
tarafından ezilme tehlikesi yaşıyor."
ifadelerine yer verildi.

Düzensiz göçmenlerin 
Yunanistan Dramı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleona göçmen kampı dışında çadırlarda yaşayan yaklaşık 18
düzensiz göçmen aile yemek, su ve elektrik imkanlarından yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor
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Tayfun ATMACA

DİKTATÖRLER
AĞLAMAZ

İnsanlık tarihi var olduğundan bugüne kadar çok
önemli bir süreçten geçmiştir. Yerleşik hayata
geçip toplumsallaştıktan sonra toplum yaşamını

düzenleyen kurallar koymuşlardır. Ancak iktidarı
ve gücü bir şekilde ele geçiren ruh halleri normal
dışı sayılabilecek bazı insanlar diktatör olmuş,
yönettiği ve kendisinin gücünü sarsabilecek karşı
duran insanlara her türlü acıyı yaşatmaktan kaçın-
mamışlar, ülkelerini ve dünyayı cehenneme çevir-
mişlerdir. Yeryüzündeki bilinen diktatörlerin ölüm-
leri de hayatları gibi birbirine benzemiştir. Kimi
sürgünde yaşamını yitirirken kimi de idam edilmiş-
tir. Bazıları gönderildikleri sürgünlerde yaşamlarını
yitirirken, kimi diktatörler ise ya öldürüldü ya da
intihar etti. Tıpkı Kaddafi’nin 42 yıllık iktidarının
ve 69 yıllık yaşamının ardından memleketi Sirte’de
halkı tarafından linç edilirken “Ben sizin babanı-
zım, evlatlarım; beni öldürmeyin, haramdır” sözle-
rinde yansıttığı gibi. Diktatörlerin feci sonlarına
yakın tarih içindeki en acı örneklerden biri de dev-
rik Irak lideri Saddam Hüseyin'in idamı oldu. Irak'ı
24 yıl boyunca demir yumrukla yöneten devrik
lider Saddam Hüseyin, bir yıl süren Duceyl dava-
sında aldığı ölüm cezasının temyiz makamı
Yüksek Mahkeme tarafından da onaylanmasından
sonra 30 Aralık 2006'da asılarak idam edildi.
Sokağın baskısına boyun eğerek, 14 Ocak 2011’de
iktidarını bırakıp kaçan Zeynelabidin Bin Ali gibi
Hüsnü Mübarek de yıllardır baskı altında tuttuğu
Mısırlıların 18 gün süren protesto gösterilerinin
ardından 32 yıllık iktidarını bırakmak zorunda
kaldı. Birçok ‘Diktatörün’ hayatlarına baktığımız
zaman geride binlerce ölü ve gözyaşından başka
bir şeyin kalmadığını görüyoruz. İnsanlıktan nasi-
bini almamış bu zalimlerin yaşattıklarını gözler
önüne sermek, gelecek nesillerin daha iyi kavraya-
bilmeleri adına yerinde olacaktır.

DİKTATÖRLERİN KARNESİ

Maximilien Robespierre: Fransız devrimin liderli-
ğini yapan Robespierre, 40 bin kişinin ölümüne
neden oldu. Öldürülenler arasında din adamları,
aristokratlar ile işçi ve köylüler bulunuyor.
Ayetullah Humeyni: 1979-1989 yılları arasında
İran’ın liderliğini yapan Humeyni döneminde 30
bin rejim karşıtının öldürüldüğü belirtiliyor. 1989
yılında 86 yaşında ölen Ayetullah Humeyni, İranlı
siyasi tutukluların yaşamasına izin vermedi.
İdi Amin: Uganda ordusunda subay olurken 1971
yılında gerçekleştirdiği darbeyle işbaşına geçen
Amin, insan hakları ihlalleri, politik baskı ve etnik
katliamlarla anıldı. 50 ila 80 bin kişinin öldürüldü-
ğü dönemde 60 bin Asyalıyı da İngiliz pasaportuna
sahip olduğu için sınır dışı etti. Ölümüne kadar
Uganda’yı yöneten İdi Amin yaptıklarından piş-
man olmadığını sürekli dile getirdi.
Leopold: 1865-1909 yılları arasında Belçika krallı-
ğını yürüten Leopold, Afrika’da 3 milyon
Kongolunun ölümünden sorumlu tutuluyor.
Kendisi için özel bir ordu kuran II. Leopold,
Kongo’da kauçuk ve fildişi elde etmek için oluştu-
rulan merkezlerde işkence yapmaktan geri durma-
dı.
Pol Pot: Kamboçya’da gerilla savaşıyla iktidarı ele
geçirerek 1975-79 arasında ülkeyi yöneten radikal
komünist hareket Kızıl Kmerler’in başında olan
Pol Pot, 1.5 milyon insanı çekiçler, balta ve kürek-
lerle öldürme emrini verdi. Kentlerde yaşayan mil-
yonlarca kişi, zorla köylere yerleştirilerek, kolektif
çiftliklerde çalışmaya zorlandı. Pol Pot 1998 yılın-
da hayatını kaybetti.
Korkunç İvan: İvan Vasiliyeviç yani bilinen adıyla
Korkunç İvan, üç yaşında Rusya’nın başına geçti.
İlk Rus Çarı olarak bilinen Korkunç İvan dönemin-
de yüzbinlerce insan sürgüne gönderildi. Kendi
oğlunu öldürmekten bile çekinmeyen İvan satranç
oynarken öldü.
Josef Stalin: 1922’den, 1953 yılındaki ölümüne
kadar 31 sene boyunca SSCB’nin liderliğini ve
Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin liderliği
anlamına gelen Genel Sekreterliğini yapmıştır. 10
milyon ila 60 milyon arasında insan Stalin döne-
minde öldürülmüştür.
Adolf  Hitler: Adolf Hitler 1933 yılında
Almanya’nın başbakanı ve 1934’den ölümüne
kadar Almanya’nın Führer’i oldu. Nasyonal
Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP)’nin kurucu-
su ve başkanıydı. Ekonominin tekrar kurulması,
yeniden silahlandırılmış bir ordu ve totaliter ve
faşist bir rejimle; Hitler saldırgan bir dış politika
izleyerek Alman “yaşam alanını” genişletmek
amacıyla Polonya’ya saldırdı. Avrupa ve Asya’nın
büyük bölümünü istila etti. 30 Nisan 1945 günü
intihar ederek, yaşamına son verdi Nazilerin ırkçı-
lığı sonucu 11 ile 14 milyon arasında insan öldü-
rüldü. Bunların arasında Museviler ve Çingeneler
yer aldı.

ÇAMUR AT İZİ KALSIN

Görüldüğü üzere, dünya tarihi ilk etapta liderliğe
soyunan daha sonrada hızını alamayıp bu işi
‘Diktatörlüğe’ kadar uzandıran kişilerin acı hikaye-
leri ile dolu. Gelelim bize. Yakın tarihimiz dünya-
ya örnek teşkil edecek ve dönemlerine başarıları ile
iz bırakan liderlerle doludur. Atatürk ile başlayan
bu sıralama, Adnan Menderes, Turgut Özal ve
Recep Tayyip Erdoğan ile devam etmektedir.
15 Temmuz 2016’da yaşanan FETÖ
Mensupları’nın ‘Darbe Girişimi’, ülkemiz demok-
rasi hayatında yeni bir dönemin başlangıcını ortaya
koyarken, halkımız, her türlü tehlikeyi savuştura-
bilme kabiliyetine sahip, inandığı liderinin kahra-
manca duruşunu bir kez daha görme imkanına
kavuşmuştur.  Ülkesine sahip çıkma gücü ve bece-
risi ile dünya lideri olma özelliğini ortaya koyan
Erdoğan’ın arkasında kale gibi sağlam duran bu
aziz Türk milleti ise her türlü takdire şayan oldu-
ğunu dost ve düşmana göstererek ortaya koymuş-
tur.Bazı çevrelerin,  bazı zamanlarda “Çamur at izi
kalsın” mantığından hareket ile fısıltı halinde
kulaktan kulağa seslendirdikleri, “Erdoğan
Diktatörlüğü” masalıda yaşanan son olaylarla bir-
likte, “Güzel Milletin” gönül duvarına çarparak
parçalanmıştır. Ülkesinin her acısını kendisinden
bir parça kabul ederek, gözyaşlarını tutamayan bir
liderden “Diktatör” olmaz. Olsa olsa bu güzel mil-
letin yaralarını sarmada derman olur. Kendisine
derman olan liderini ne o ülke insanları, ne de tarih
unutur.

Üsküp Balkan Üniversitesi’nde
gençlik konseri

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Uluslararası Balkan
Üniversitesi’nde (İBU)
düzenlenen konsere,

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği
Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Tayfur Esen,
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği
Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim
Komisyonu Başkanı Mehmet
Sönmez, Kuzey Makedonya mer-

kezli El Hilal Yardım Kuruluşu
Başkanı Behicüddin Şehabi ve
Uluslararası Balkan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun
Erdem'in yanı sıra Türk ve yerel
kuruluşların temsilcileri ile çok
sayıda davetli katıldı.  www.time-
balkan.com’a göre; Esen, ÖNDER'in
1958'de kurulduğunu ve o günden
bugüne imam hatip liseleri için bir
şeyler yapmanın gayreti içerisinde
olduklarını belirtti. Önder imam
hatip lisesi öğrencileri ve hocaların-

dan oluşan bir ekiple Balkanlar'a
geldiklerini ve tasavvuf müziğin-
den Türk sanat müziğine varıncaya
kadar geniş yelpazede müzik dinle-
tisi ortaya koyacaklarını söyleyen
Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ümit ediyorum burada parçaları-
mızı seslendirdikçe herkes kendi-
sinden bir pay bulacak. Çünkü biz
hiçbir zaman Bursa’yı ve İstanbul’u
Üsküp’ten, Kalkandelen’den ayır-
madık. Oralar ne kadar bizim için
kıymetli ise oradaki insanımız ne

kadar kıymetli ve müziği önemse-
yen insanlarsa buradakilerin de
aynı kanaatte olduklarını gördük.
Bu nedenle şu an buralardayız."
Sönmez de Balkanlar'ın Türkiye'nin
Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu
belirterek, "Balkan bölgesini, biz
Türkiye açısından önemli kılan pek
çok kültürel, sosyal, ekonomik ve
siyasal bağlar mevcuttur. Bunlardan
en önemlisi Balkan ülkelerinde
Türk ve Müslümanların yaşaması-
dır." ifadesini kullandı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, Önder İmam
Hatipliler Derneği ve El-Hilal Yardım Kuruluşu iş birliğiyle Önder
Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te Türk müziği konseri verdi

Türk Kızılay, "Vucjak" krizini çözmek istiyor
BİHAÇ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırın-
da bulunan ve 700'ün üzerinde
düzensiz göçmenin kötü koşullar-

da yaşadığı Vucjak Kampı'nı ziyaret
eden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem
Kınık, buranın acilen kapatılması gerek-
tiğini söyledi. Çadır kampta inceleme-
lerde bulunan Kınık, burada ağır koşul-
lar altında yaşayan göçmenlerin sıkıntı-
larını dinledi. Kınık, Bosna Hersek'in
göçmenler için bir geçiş ülkesi olduğu-
nu belirterek, 70 bine yakın insanın bu
yolu kullanarak Avrupa Birliği (AB)
ülkelerine ulaşmaya gayret ettiğini kay-
detti. Vucjak Kampı'nın herhangi bir
insanın yaşayabileceği bir ortam olma-
dığını vurgulayan Kınık, "Buranın aci-

len kapatılması gerekiyor." dedi. Kınık,
kampta Türk Kızılay çadırlarının da
görülebildiğini, ancak bunların kış şart-
larında insanlar donmasın diye kurul-
duğunu aktararak, "Altyapı imkanları

itibarıyla burada düzenli hizmet verme-
miz çok mümkün gözükmüyor. Bosna
Hersek hükümetinden ve yerel yetkili-
lerden bize daha uygun bir yer göster-
melerini ve daha uygun şartlarda bir

mülteci kampı kurmamız için yardımcı
olmalarını istedik." ifadelerini kullandı.
www.timebalkan.com’a göre:
Türkiye'den 5 TIR’lık insanı yardım
malzemesinin, Bosna Hersek'e ulaştığını
anımsatan Kınık, "3 bin civarında insanı
barındırabilecek kapasitemiz var. Bu
insanlara daha insani şartlarda koruma
sağlayabiliriz." diye konuştu. Kınık,
dünya üzerinde 40 aktif savaş bulundu-
ğunu ve mevcut durumun bunun bir
sonucu olduğunu belirterek, "Her gün
25 bin insan mülteci oluyor. Silah
zoruyla evini bırakmak zorunda kalı-
yor. 250 milyon insan, bugün doğduğu
ülkenin dışına giderek bir yaşam alanı
bulmaya çalışıyor. Bu insanlar suçlu
değiller. Bu insanlar sadece kendilerine
ve çocuklarına iyi bir gelecek arıyorlar."
değerlendirmesinde bulundu.

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye’nin Tiran
Büyükelçiliği inisiyatifiyle
toplanan bağışlarla restore

edilen Tiran’daki Mustafa Kemal
Atatürk İlkokulu spor alanının açı-
lışı törenle yapıldı. Büyükelçilik
himayelerinde daha önce düzenle-
nen hayır kermesine katılan Türk
kurum ve firmalarının desteğiyle
toplanan bağışlarla restore edilen
spor alanının açılış törenine
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi
Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra

okul yöneticileri, öğretmen ve
öğrenciler katıldı.
www.haberler.com’a göre; Büyükelçi
Yörük, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, daha önce verdikleri sözleri-
ni yerine getirmiş olmanın mutlulu-
ğu içerisinde olduklarını belirtti.
Hizmete sundukları oyun sahası-
nın Mustafa Kemal Atatürk
İlkokulu'nda eğitim gören öğrencile-
rin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişi-
mine katkıda bulunacağını dile geti-
ren Yörük, "Hayır amaçlı yardımları-
mızın hayata geçmesinde bizlere
destek sağladığı için buradaki TİKA
koordinatörlüğümüze ve aynı

zamanda Air Albania’nın ortağı
konumunda olan Türk Hava
Yollarının buradaki temsilcilerine de
teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bu
hayır amaçlı kermesimizi devam etti-
receğiz. Bunu buradaki Türk
Büyükelçiliğinin geleneksel bir
etkinliği haline getirmek istiyoruz."
diye konuştu. Kermese katılan
Arnavutluk  Cumhurbaşkanı İlir
Meta'ya teşekkür eden Yörük, "Biz
yüzyıllar boyunca Arnavut kardeşle-
rimizle hep bir arada el ele, omuz
omuza yaşadık. Dayanışma içinde,
yardımlaşma içinde olduk. Bu hayır
etkinliğimiz, kermesimiz vesilesiyle

de bu dayanışmamızı ve yardımlaş-
mamızı inşallah önümüzdeki yıllar-
da da büyükelçilik olarak sürdürece-
ğiz." ifadelerini kullandı. Mustafa
Kemal Atatürk İlkokulu Müdürü
Dritan Kllojka da Türk kurumlarıyla
olan iş birliğine değinerek,
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinin
davetiyle ortak çalışmalar yaptıkları-
nı söyledi. Başkent Tiran'ın Sauk
semtindeki okulda şu anda 550
öğrenci eğitim görüyor. Arnavutça
eğitimin yapıldığı okul 1996 yılında
hizmet vermeye başladı, 2002 yılında
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk ismini aldı.

Türkiye’den
Tiran’da
eğitime 
dev katkı
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Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)

Ohrid St. Paul The Apostle International Airport
“primeclass” VIP & CIP Lounge VIP Terminal

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back

and relax before your flight...
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ANTALYA
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Türkiye 19 Yaş Altı Milli
Futbol Takımı, Avrupa
Şampiyonası Eleme

Turu 1. Grup’taki son maçın-
da Bulgaristan’ı 2-1 yendi.
Antalya’nın Manavgat ilçe-
sindeki Arslan Zeki Demirci

Spor Tesisleri’nde yapılan
karşılaşmayı, Polonyalı
hakem Krzysztof Jakubik
yönetti.
www.timebalkan.com sitesi-
ne göre: Ay-yıldızlı ekip, 2.
dakikada Filip Krastev’in
golüyle 1-0 yenik duruma
düştüğü maçtan, 10. dakika-
da penaltıdan Atakan

Gündüz ve 28. dakikada
Veysel Karani Ünal’ın golle-
riyle 2-1 galip ayrıldı. Milli
takım oyuncuları, karşılaş-
mada gol sevinci sırasında
asker selamı verdi. Elemelerde
Elit Tur’a yükselen milli takım-
da futbolcular, büyük sevinç
yaşadı. Gruptaki diğer karşılaş-
mada ise Ermenistan ile

Karadağ 3-3 berabere kaldı. İlk
maçında Ermenistan’ı 4-1, ikinci
maçında Karadağ’ı 2-1 mağlup
eden milli takım, 9 puanla
grubu lider bitirdi. Grubu 6
puanla ikinci sırada tamamla-
yan Bulgaristan, Elit Tur’a çıkan
diğer takım oldu. Ermenistan ile
Karadağ ise grubu birer puanla
tamamladı.

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan Basketbol
Federasyonu’ndan yapılan açık-
lamada, Sırp basketbolunda bir

dönem şu an Fenerbahçe Beko’nun
başında bulunan Zeljko
Obradovic’in yardımcılığını üstlenen
47 yaşındaki Kokoskov’un,
Aleksandar Djordjevic’in yerine geti-
rildiği ifade edildi. Kokoskov, yeni
görevinden büyük onur duyduğunu
belirterek, “Sırbistan taraftarının
basketbol takımından beklentileri
her zaman yüksek olmuştur. Takım
oyuncularının ve antrenörün de
öyle. Bu bağlamda oldukça mutlu-

yum. Milli takımı yönetmek her
antrenörün rüyasıdır.” ifadelerini
kullandı. www.timebalkan.com site-
sine göre; daha önce, “NBA tarihinin
Avrupa’da doğup büyüyen ilk
başantrenörü” unvanıyla bu ligde
Phoenix Suns’ı çalıştıran Kokoskov;
Los Angeles Clippers, Detroit
Pistons, Orlando Magic ve
Cleveland Cavaliers takımlarında da
yardımcı antrenörlük yapmıştı.
Kariyerinde Gürcistan ve Slovenya
milli takımlarının başantrenörlüğü-
nü de üstlenen Sırp teknik adam,
Slovenya’ya 2017 Avrupa Basketbol
Şampiyonası’nda altın madalya
kazandırmıştı.

Sırbistan A Milli Basketbol Takımı’nın
başantrenörlüğüne Igor Kokoskov getirildi
Sırbistan A Milli Basketbol Takımı’nın
başantrenörlüğüne Igor Kokoskov getirildi
Sırbistan A Milli Basketbol Takımı’nın
başantrenörlüğüne Igor Kokoskov getirildi
Sırbistan A Milli Basketbol Takımı’nın
başantrenörlüğüne Igor Kokoskov getirildi
Sırbistan A Milli Basketbol Takımı’nın
başantrenörlüğüne Igor Kokoskov getirildi
Sırbistan A Milli Basketbol Takımı’nın
başantrenörlüğüne Igor Kokoskov getirildi

Cep Herkülü 2. ölüm
yıldönümünde
Mestanlı’da anıldı
MESTANLI/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dünya halterinin efsane ismi
Naim Süleymanoğlu, ölümü-
nün ikinci yıldönümünde

memleketi Mestanlı kasabasında
düzenlenen programla anıldı.
www.timebalkan.com sitesinin habe-
rine göre; anma töreni, Mestanlı
Belediyesi tarafından Naim
Süleymanoğlu Anıtı önünde organi-
ze edildi. Belediye Başkanı İlknur
Kazım, Belediye Meclis Başkanı
Ersin Metin, Bulgaristan Halter
Federasyonu Başkanı Nedelço Kolev,
yerel spor kulüplerinin temsilcileri
ve çok sayıda vatandaşlar, en ünlü
hemşehrileri olan Naim
Süleymanoğlu Anıtı’na çelenk ve
çiçek koyarak, bir dakika saygı duru-
şunda bulundular. 

Obra’nın yardımcısı
başantrenör oldu

Bulgaristan’ı yendiler, Elit Tur’a yükseldiler


