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¥ Merkez üssü başkent
Tiran'ın 34 kilometre batısı
olan deprem büyük paniğe
yol açtı.  Depremde çok
sayıda binada hasar meyda-
na geldi. Yerel saatle
03.54'te meydana gelen 6.4
büyüklüğündeki depremin
ardından Richter ölçeğine
göre 5'in üzerinde çok sayı-
da artçı şoklar da yaşandı.
Ülkeye ilk yardım eden ülke
Türkiye oldu. Sağlık
Bakanlığı, Türk Kızılayı,
TİKA ve AFAD ekipleri kısa
sürede yardıma başladı.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan,
Arnavutluk’ta 500 konut
yapılacağını müjdeledi.
Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama, Türkiye ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
teşekkür etti. Depremin
ardından Bosna Hersek’te
de 5.4 büyüklüğünde bir
deprem yaşandı.

Arnavutluk’ta
peş peşe

gelen deprem-
lerin ardından

can pazarı
yaşandı. 6.4
büyüklüğün-
deki deprem-

de şu ana
kadar 47 kişi

öldü. 600 kişi-
nin de yara-

landığı sarsın-
tıda 20

Türk’ün kaldığı
otel çöktü

arnavutluk 
depremin
yaralarını 
sarıyor

3’te

Bosnalılar Devlet 
Günü’nü unutmadı

¥ sönmeyen Ateş Anıtı'nda düzen-
lenen törene, Bosna Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi
Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek
Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı
Bakir İzetbegovic ile çok sayıda üst
düzey yetkili katıldı. Bosna Hersek
Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı
Bakir İzetbegovic: "Devleti olmayan
insan, evsiz bir aile gibidir. Bizim bir
devletimiz ve evimiz var. Bunu koru-

malı ve kalkınmasına yardımcı olmalı-
yız" dedi. Törenler kapsamında,
Saraybosna yakınlarındaki Hum
Dağı'nda Bosna Hersek bayrağı gön-
dere çekildi. Kovaçi Şehit
Mezarlığı'nda da tören düzenlendi.
Devlet Günü, ülke genelinde düzenle-
nen çeşitli programlarla kutlanır-
ken, Bosna Hersek'teki iki entiteden
biri Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) her yıl
olduğu gibi bu yıl da tören yapılmadı.

romanya'da 
cumhurbaşkanı 
değişmedi: 
Klaus ıohannis
¥ kesin olmayan sonuçla-
ra göre, mevcut
Cumhurbaşkanı Iohannis,
oyların yüzde 66,5'ini aldı.
Seçimin 10 Kasım'da
düzenlenen ilk turunda
hiçbir adayın yüzde 50+1
oranında oy alamaması
nedeniyle yapılan ikinci
turda, Ulusal Liberal Parti
(PNL) adayı Iohannis ile
Sosyal Demokrat Parti

(PSD) adayı Viorica Dancila
yarıştı. Merkez Seçim
Bürosu’nca (BEC) açıklanan
ve kesin olmayan sonuçla-
ra göre, Iohannis oyların
yüzde 66,5'ini, rakibi
Dancila ise yüzde
33,5'ini aldı. Yaklaşık 18
milyon seçmenin bulundu-
ğu Romanya'da, 9 milyon-
dan fazla Rumen vatandaşı
oy kullandı. 5’te

¥ HırVatistan'ın başken-
ti Zagreb'de "Hırvatistan
Daha İyi Olmalı" sloganıyla
düzenlenen protestoya
eğitim kurumlarında çalı-
şan 20 bin kişi katıldı.
Hırvatistan Öğretmen
Sendikası, Lise Çalışanları
Bağımsız Sendikası ve

Yüksek Öğretim Çalışanları
Bağımsız Sendikası tarafın-
dan başkentteki Ban
Jelacic Meydanı'ndaki pro-
testoya katılan 20 bin
öğretmen ve eğitim çalışa-
nı hükümete maaşlarının
yükseltilmesi çağrısında
bulundu. 10’da

¥ Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nce restore edilen
Ohri Ali Paşa Camisi minare-
sinden 107 yıl sonra ilk ezan
okundu. Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Ahmet

Misbah Demircan, törende
yaptığı konuşmaya,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan başta olmak üzere
Türk vatandaşlarının selamını
ileterek başladı.

Hırvatistan'da 
eğitimcilerin
grevi birinci 
ayını doldurdu

107 yıl sonra ezan okundu

11’de



      
      

    

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yakın tarihimize damga
vuran dünya şampiyonu
sporcu Naim Süleymanoğ-

lu'nun yaşam hikayesi ve müca-
delesinin anlatıldığı film,
izleyenleri duygulandı. Türk sine-
masında merakla beklenen "Cep
Herkülü: Naim Süleymanoğlu"
filminin İzmir galası, Optimum
AVM’de gerçekleşti. Film ekibi,
film gösterimi öncesinde gerçek-
leştirilen söyleşide ziyaretçilerle
buluştu. Yapılan etkinliğe çok sa-
yıda kişi katılırken, yakın tarihi-
mize damga vuran dünya
şampiyonu sporcu Naim Süley-
manoğlu saygıyla anıldı.
"Cep Herkülü: Naim Süleyma-
noğlu" filminin yönetmeni Özer
Feyzioğlu, insana dokunan bir
film yaptıklarını söyleyerek,
"Naim, henüz 18 yaşında verdiği
bir kararla bir halkın uğradığı

zulme karşı çıktı ve bunu başarı-
larıyla dünyaya duyurdu. Bu film
tarihimizde örnek bir insanın hi-
kayesidir" dedi.İzmir’de sinema-
severler ile Optimum’da buluşan
filmin başrol oyuncuları; Hayat
Van Eck, Yetkin Dikiciler, Barış Kı-
raoğlu da film ile ilgili anlamlı
mesajlar verdi. Başrol oyuncusu

Hayat Van Eck, "Naim Süleyma-
noğlu sadece dünya şampiyonu
bir sporcu değil, büyük bir insan
hakları savunucusudur" şeklinde
konuştu. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre: senaryo-
sunu Barış Pirhasan’ın yazdığı,
Özer Feyzioğlu’nun yönettiği, ya-
pımcılığını Mustafa Uslu’nun üst-

lendiği ‘Cep Herkülü: Naim Sü-
leymanoğlu’ filminin İzmir özel
gösterimine Bulgaristan’dan göç
eden kişilerde ilgi gösterdi. İzmir
Balkan Göçmenleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği, film ekibine bir
plaket sunarak anlamlı günde be-
raber olmaktan dolayı mutluluk
duydukların belirtti.

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, yaşamının anlatıldığı filmin
İzmir'deki galasında binlerce kişi tarafından anıldı

Naim filmine 
anlamlı gala
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PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Bosna Sancak Der-
nek Başkanı Abdullah
Gül ve geçmiş dönem

Başkan Yardımcısı Mustafa
Egi ve geçmiş dönem Yöne-
tim Kurulu Üyesi Fatih Sa-
dakatlı ile Karadağ
Büyükelçilisi olarak atanan
Songül Ozan’ı makamında
ziyaret etti. Dernek Başkanı
Abdullah Gül ziyaretle ilgili
şöyle konuştu; 'Karadağ’da
yatırımlar ve Boşnak Kül-
türü ile yapılacak çalışmalar
hakkında fikir alışverişinde
bulunulan ziyarette, İzmir
Bosna Sancak Derneği ola-
rak İzmir ile Karadağ ara-
sında köprü olma
konusunda da gerekli çalış-
maları gerçekleştirmek için

hazır olduklarını Büyükel-
çiye aktardıklarını söyleyen
Başkan Gül sözlerine şöyle
devam etti. Büyükelçiliği-
mizle beraber güzel projeler
üreteceğimizi bu ziyareti-
mizde anladık. Sıcak yakla-
şımlarından dolayı
Büyükelçimiz Songül ha-
nıma çok teşekkür ederiz.
Bizler dernek olarak Bosna
da, Sırbistan, Karadağ da,
Sancak ta ve Makedonya da
yaşayan yani bu coğrafyada
yaşayan bütün Boşnak hem-
şerilerimize ve akrabaları-
mıza nasıl faydalı olabiliriz
diye çalışıyoruz. Hiç birini
bir diğerinden ayırmıyo-
ruz.' dedi 
Dernek Başkanı Abdullah
Gül, ziyaretini anısına Bü-
yükelçi Songül Ozan’a
İzmir Bosna Sancak Derne-
ğinin plaketini verdi.

İzmirli Boşnaklar’dan
Karadağ Türk 

Büyükelçisi’ne ziyaret

#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
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TİRAn
BAlKAn GÜnlÜğÜ

Merkez üssü başkent
Tiran'ın 34 kilo-
metre batısı olan 6.4

büyüklüğünde deprem mey-
dana geldi. 19 kişinin haya-
tını kaybettiği ve 600'den
fazla kişinin yaralandığı dep-
remde çok sayıda binada
hasar meydana geldi. Yerel
saatle 03.54'te meydana
gelen 6.4 büyüklüğündeki
depremin ardından Richter
ölçeğine göre 5'in üzerinde
çok sayıda artçı şoklar da ya-

şandı. Türkiye'nin Tiran Bü-
yükelçiliği yaşamını yitiren-
ler arasında Türk
vatandaşlarının bulunmadığı
bildirildi. Büyükelçi Ahmet
Yörük, 20 Türk'ün kaldığı
liman şehri Durres'teki
Palma isimli 7 katlı otelin
çöktüğünü fakat herkesin
kurtarıldığını duyurdu. Ar-
navutluk'taki şiddetli depre-
min ardından harekete geçen
Türkiye, bölgeye TSK'ya ait
uçakla AFAD kurtarma ekibi
ve Sağlık Bakanlığı ekiplerini
sevk etti. Deprem Yunanis-
tan, İtalya, Karadağ, Kosova,

Bosna Hersek, Kuzey Make-
donya, Hırvatistan ve Sırbis-
tan'da da hissedildi.

BOSNA HERSEK DE
SALLANDI

Bosna Hersek'in güneyindeki
Nevesinje şehrinde 5,4 bü-
yüklüğünde deprem mey-
dana geldi. Merkez üssü
Nevesinje olan depremin, şe-
hirden 77 kilometre uzaklık-
taki başkent Saraybosna'da
da hissedildiği belirtildi.
www.timebalkan.com’a göre;
depremde can kaybı olma-

dığı kaydedildi. Arnavut-
luk'ta meydana gelen 6,4 bü-
yüklüğündeki depremin
ardından Bosna Hersek'te
yaşanan deprem halkta pa-
niğe yol açtı.

ERDOĞAN'A 
TEŞEKKÜR

Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile te-
lefon görüşmesi gerçekleştir-
diklerini söyledi. Rama,
"Arnavutluk'un tüm dostları
hızla harekete geçiyor. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, yar-
dıma hazır olduklarını ifade
etti" dedi.

TÜRK KIZILAYI 
YARDIM GÖNDERDİ

Türk Kızılayı, bölgeye, çadır,
battaniye ve hijyen setinin
yer aldığı 2 TIR ile 8 afet uz-
manı gönderiyor. 2 TIR'a, bin
kişiyi barındırabilecek 120
çadır, 2 bin 500 battaniye ve
bin hijyen kolisi yüklendi. 2
bin 500 kişilik acil gıda pa-
keti için de planlamasını
yapan Türk Kızılay ekibi,
bölgeye ulaştıktan sonra ihti-
yaç duyulan gıda malzeme-
sini yerelden temin ederek
yardımlarını sürdürecek.
TİKA ve Sağlık Bakanlığı
ekipleri de ülkedeki çalışma-
larını sürdürüyor.

Arnavutluk’ta peş peşe gelen depremlerin ardından can pazarı ya-
şandı. 6.4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 47 kişi öldü.

600 kişinin de yaralandığı sarsıntıda 20 Türk’ün kaldığı otel çöktü

26 Kasım Salı günü
sabaha karşı eşimin
telefonu acı acı ça-

lınca endişeyle uyandık.
Öyle ya, Sabaha karşı
çalan telefonlar kuvvetle
muhtemel acı haberin sesi-
dir. 
O saatte hemşirenin  “An-
neniz fenalaştı, acilen has-
taneye gelin” demek,
kibarca hastanızı kaybet-
tik, anlamına geliyor. 
Arkasından bir telefon
daha, bu sefer ki daha acı-
masız, direk yüzüne çar-
pan bir tokat gibi:
“Vekilim, başınız sağ
olsun” 
Eşim anlamasın diye,
“Dostlar sağ olsun” bile
diyemedim. Sadece,
Tamam hastaneye gidiyo-
ruz, deyiverdim.
Fatma Cinğ, tam dokuz
tane evladı vardı, en kü-
çüğü sevgili eşim Sevilay
hanım. Onun annesi benim
de annem. 
21 tane üçüncü kuşak
torun, 21 tane torununun
çocuğu (dördüncü kuşak)
ile tam 42 tane torun ve
eğer 8 ay daha yaşasaydı
torununun torununu yani
5.kuşak torununu da göre-
bilecekti. 
O, dedeleri Selanik’ten
gelen güçlü bir kadındı.
İyi bir insandı. Allah’tan
gani gani rahmet olsun. 

ArnAvutluk 
yAnıyor, 

hem bu sefer 
pek müthiş!

Hastanede acımızla dertle-
nirken, yetmezmiş gibi Ar-
navutluk depremini de

duyuverdik. O anı bir daha
yaşamak istemem. 
Dost ve kardeş Arnavutluk
aynı gün sabaha karşı 6,4
şiddetinde bir depremle
uyanmıştı. 
Son 30 yılda, Arnavut-
luk’ta yaşanan en büyük
depremdi.
Şu ana kadar 49 kişi haya-
tını kaybetti, 700 kadar ya-
ralı var.
İlginçtir, 2 gün sonra yani
28 Kasım’da Arnavut-
luk’un milli bayramı olan
“Bayrak Günü” kutlana-
caktı. 
Arnavutluk’un İstanbul
Başkonsolosluğu bir re-
sepsiyon düzenlemiş, bizi
de geçen hafta davet et-
mişlerdi. Demek kısmet
değilmiş. 

türkiye 
Cumhuriyeti’ne

teşekkürler

Arnavutluk’taki depreme
karşı büyük bir yardım se-
verlikle harekete geçen
Türkiye Cumhuriyeti, Ar-
navut kardeşlerinin acısına
ortak olmuştur. Özellikle
Türk Kızılay’ına ve
TİKA’ya çok teşekkür edi-
yoruz. 
Bu arada Diyanet İşleri
Başkanlığımızdan küçük
bir ricamız olacak. 
Bu hafta yetişmedi, ancak
haftaya Cuma namazında
Arnavut kardeşlerimiz için
bir dua bekliyoruz. Ayrıca
Arnavutluk için camilerde
bir yardım kampanyası ya-
pılması güzel olur. 
İçimiz yandı,

bAşımıZ sAĞolsun

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

İZMİR MEKTUBU

BAşımız 
SAğ olSun

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

İlk yardıma koşan 
ülke Türkiye oldu

Bulgaristan’ın Gümrükler
Ajansı Müdürü Georgi
Kostov ve Türkiye Ticaret

Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Tu-
ragay, Kapıkule Sınır Kapısında
ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Bulgar-Türk sını-
rındaki Kapitan Andeevo
Gümrük Kapısında yaşanan
yoğun ağır vasıta trafiği sorunu
ele alındı. İki sınır kapısındaki

gümrük ve sınır yetkilileri tam
kapasite ile çalışıyor. www.ti-
mebalkan.com sitesinden alı-
nan bilgilere göre; görüşmede
taraflar, geçiş işlemi tamamlan-
mış araç sayısında kontrol iş-
lemlerine olumsuz etki
olmaksızın bir artış kaydedile-
meyeceği, bu durumun iki taraf
için de kabul edilemez olduğu
ortak görüşünü dile getirildi.

Bulgaristan
ve türkiye

sınır trafiği 
sorununu 
görüştü

VEFAT
Merhum Mümin Cinğ’in eşi 
Sevgili Annemiz merhume 

FAtmA Cinğ’i
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Bu acılı günümüzde cenazemize bizzat gelerek, arayarak, mesaj göndererek, çelenk 
göndererek acımızı paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Balkan Günlüğü gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Kızı Sevilay Sait ve eşi 24.Dönem
İzmir milletvekili Rifat Sait, torunları Berka Sude Sait, Bükre Sena Sait ve Asrın Zeynep Sait

Kızı Nazlı Vardarlı ve eşi Sebahattin Vardarlı, Oğlu İlyas Cinğ ve eşi Güler Cinğ, kızı Canan Aksöz,
gelini Ayşe Cinğ, oğlu Cengiz Cinğ ve eşi Hayriye Cinğ, kızı Meryem Sağırlar ve eşi Muzaffer Sağır-

lar, Oğlu Ercan Cinğ, Oğlu Erkan Cinğ ve torunları Yaşar, Gökhan, Oya, Sibel, Elçin, Esin, Üm-
mügül, Ayşe, Meltem, İzzet, Bahadır, Bahar, Mümin Cem, Furkan, Ceren, Ataberk, Hande 

Torunlarının çocukları; Yaren, Eren, Recai, Oylum, Nazlı, Elif, Mehmet Ege, Asya, Mustafa İlyas,
Ada, Elvin Asaf, Eylül, Efe, Öykü, Şevket, Anıl, Yaşar, Nida, Remzi Çınar, Hilal, İskender

AllAh rAhmet eylesin
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Prizren’deki kamP
depremzedelerle doldu
PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Başbakanı Ramush
Haradinaj, Prizren’deki
Kosova – Alman Ortak

İnovasyon  Eğitim Kampı’na
depremden etkilenen yüzlerce
Arnavutluk depremzedenin yer-

leştiğini duyurdu.
Kampın depremzedelerle doldu-
ğunu kaydeden Başbakan Hara-
dinaj, kamptaki personelin,
hizmet sunma çalışmalarıyla uğ-
raştığını belirtti. Kaptaki barınma
kapasitesinin tümüyle dolduğu
açıklandı.

www.timebalkan.com’a göre:
Haradinaj, sosyal medya hesabı
üzerinden yaptığı paylaşımda,
Arnavutluk’tan Kosova’ya bin-
lerce depremzede geldiğini, dep-
remden etkilenen tüm
Arnavutluk vatandaşlarının ağır-
lanması için seferber olduklarını

belirtti.
Yardımlara da değinen Haradi-
naj, yardımların Kosova Güven-
lik Gücü’nün Prizren’deki
kışlasına yönlendirilmesini tav-
siye ederek, buradan yardımların
organize şekilde gerekli yerlere
dağıtılacağını kaydetti.

Haradinaj, Kosova’ya giden 
depremzedeleri ziyaret etti
PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk’ta meydana
gelen 6,4 büyüklüğün-
deki depremin ardın-

dan, evsiz kalan 180
depremzede, Kosova’nın Priz-
ren şehrine getirildi. Kosova
Başbakanı Ramush Haradinaj,
depremzedeleri ziyaret ederek,
durumları hakkında bilgi aldı.
Depremde evleri yıkılan ve ya-
kınlarını kaybeden 180 Arna-
vut vatandaşı, Kosova’ya
getirildi. Depremzedeler, eski
Yugoslavya döneminden
kalma ve 1999 yılında NATO
müdahalesi ardından KFOR
Barış Gücü’ndeki Alman asker-
lerinin 18 yıl konuşlu olduğu
eski Alman Tugay komutanlı-
ğının bulunduğu bölgeye geti-
rildi. Kosova Başbakanı

Ramush Haradinaj, Prizren Be-
lediyesi Başkanı Mütahir Has-
kuka ve Almanya’nın Kosova
Büyükelçisi Christian Heldt,
depremzedeleri ziyaret etti, du-
rumları hakkında bilgi aldı.
www.timebalkan.com’a göre;
Haradinaj, Arnavutluk’ta mey-
dana gelen depremde hayatını
kaybedenlere başsağlığı diledi
ve Kosova’nın her zaman kar-
deş Arnavutluk devletinin ya-
nında olduğunu söyledi.
Arnavutluk’un zor günler ya-
şadığını belirten Haradinaj,
“Biz her zaman maddi manevi
Arnavut halkının yanında ola-
cağız” dedi. Prizren Belediyesi
Başkanı Mütahir Haskuka da
belediye olarak Arnavut-
luk’taki depremzedelerin her
türlü ihtiyaçlarının karşılanaca-
ğını ve yeni kafilelerin de gele-
ceğini söyledi.

PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da faaliyet gösteren Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı ta-
rafından, Arnavutluk’taki

depremzedelere yardım eli uzatıldı.
Arnavutluk’un bağımsızlık yıldönümü-
nün kutlandığı 28 Kasım gününde, TİKA
Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ce-
ran’nın beraberindeki TİKA

personeli,   depremden etkilenen ailele-
rin yüzünü güldürdü. www.timebal-
kan.com sitesinden alınan bilgilere göre:
depremin 3’üncü  gününde henüz yar-
dımlara ulaşamamış Tiran ve Shijak’ta
Arnavut ve Roman olmak üzere  500
depremzedeye gıda ve battaniye yardım-
ları ulaştırıldı. TİKA Kosova Ofisi temsil-
cileri, depremzedelere benzer acıların
tekrar yaşanmaması dileğinde bulundu.

TİKA Kosova 
ofisinden 

depremzedelere
yardım

Kosova Ordusu’na yeni flama ve arma

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Güvenlik Gücü
(FSK), bu yıl Kuvvetler Gü-
nü’nü her birim için yeni

flama  ve armalarla kutlayacak.
Kosova Cumhurbaşkanı tarafın-
dan üzerinde karar verilen flama
ve armalarla FSK askerleri ilk kez
yeni bir askeri görev üstlenecek.

www.kosavaport.com’a göre; FSK
Komutanı Korgeneral Rrahman
Rama, bu yıl Kuvvetler Gününün
yeni bir askeri misyon ve görevle
ilk kez  resmen üstlenmiş  olacak-
ları için bu günün kutlanmasının
tüm Kosova için özel olacağını
söyledi. Kosova Güvenlik Gücü
günü Priştine’deki “Adem Jas-
hari” Kışlası’nda düzenlenen bir
törenle kutlanacak. Bu, Kosova
Meclisi’ndeki FSK yasalarının ka-
bulünden sonraki geçiş aşaması-
nın başlamasından sonra yeni bir
askeri misyon ve görevle “Kuv-
vetler Günü” ilk kez kutlanmış
olacak. Düzenlenecek törende,
FSK mensupları, Kosova Cum-
hurbaşkanı tarafından onay alan
yeni flama ve armalarla görücüye
çıkacak.

Yunanistan’da mültecilerin yaşam mücadelesi
MİDİLLİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Daha iyi bir gelecek için
ülkelerinden kaçarak
Yunanistan’ın Midilli

Adası’ndaki Moria kampına sı-
ğınan binlerce düzensiz göç-
men zor şartlar altında hayata
tutunmaya çalışıyor. Kapasitesi-
nin çok üzerinde kişinin bulun-
duğu kampta düzensiz
göçmenler çeşitli hastalıklardan
intihar vakalarına her gün pek
çok sorunla mücadele ediyor.
Kötü koşullarıyla sık sık gün-
deme gelen 3 bin kişi kapasiteli
kampta kalan yaklaşık 16 bin
düzensiz göçmen, açlık, su sı-
kıntısı, soğuk hava gibi olum-
suzluklara rağmen bir gün
”zengin ülkelere” ulaşmanın
hayalini kuruyor. Yetersiz ba-
rınma kapasitesi, içme suyunun
olmaması, atık su birikintileri
ve çöp yığınları, kendini hisset-
tirmeye başlayan kış aylarında
endişe verici boyutlara ulaştı.
Kampta az miktarda yemek ve-
rilmesinden şikayetçi göçmen-

ler, gün içinde topladıkları
odunlarla akşam ateş yakarak
hem ısınıyor hem de karınlarını
doyuracak yemek pişiriyor. Ba-
zıları ise geride bıraktıkları aile-
lerine para gönderebilmek için
tandırda pişirdikleri ekmekleri
satıyor. www.timebalkan.com’a
göre; kampta kalan göçmenler-
den Afganistanlı Sebhatullah
Halili, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, “Biz daha güvenli
bir yere sığınmak için savaştan
kaçtık ama buradaki durum
kendi ülkemizden daha berbat.

Daha güvenli bir yer istiyoruz.”
dedi. Midilli Adası’na gelme-
den önce Türkiye’de bir yıl ec-
zacılık okuduğunu ancak
maddi sıkıntılardan dolayı
okuldan ayrılmak zorunda kal-
dığını anlatan 23 yaşındaki Ha-
lili, “Bu kampta durum çok
kötü. İnsanlar ülkelerindeki sa-
vaşlardan kaçıyor. Hayatlarını
devam ettirebilmek için Avru-
pa’ya veya güvenli ülkelere sı-
ğınıyorlar ama maalesef biz
burada sıkışıp kaldık.” ifade-
sini kullandı.
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Bosna Hersek'te Devlet Günü 
vesilesiyle tören düzenlendi

BÜKREŞ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya'da düzenle-
nen cumhurbaşkanı
seçimini, mevcut

Cumhurbaşkanı Klaus Io-
hannis kazandı. www.ti-
mebalkan.com sitesinin
haberine göre; seçimin 10
Kasım'da düzenlenen ilk
turunda hiçbir adayın
yüzde 50+1 oranında oy
alamaması nedeniyle yapı-

lan ikinci turda, Ulusal Liberal
Parti (PNL) adayı Io-
hannis ile Sosyal De-
mokrat Parti (PSD)
adayı Viorica Dancila
yarıştı. Merkez Seçim
Bürosu’nca (BEC)
açıklanan ve kesin ol-
mayan sonuçlara göre,
Iohannis oyların
yüzde 66,5'ini, rakibi
Dancila ise yüzde
33,5'ini aldı. Yaklaşık

18 milyon seçmenin
bulunduğu Romanya'da, 9 mil-
yondan fazla Rumen vatandaşı oy
kullandı. Cumhurbaşkanı Iohan-
nis, yaptığı açıklamada, seçim za-
ferini Romanya'nın kazanımı
olarak değerlendirerek,  "Bugün
Avrupalı, modern Romanya ka-
zandı. Bu zaferden sonra yapacağı-
mız, tamir edeceğimiz çok işimiz
var." ifadelerini kullandı. İlk turda,
Iohannis yüzde 37,82, Dancila ise
yüzde 22,26 oranında oy almıştı.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek İslam Birliği
Başkanı (Reis-ul Ulema) Hu-
sein Kavazovic, başkent Sa-

raybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev
Camisi'nde yapılan menşure
(yetki) töreni ile yedi yıllık ikinci
dönemine resmen başladı. İkinci
kez İslam Birliği’nin başkanlığına
seçilen Kavazovic için düzenlenen
menşure törenine, bölge ülkeleri-
nin İslam topluluklarından da üst
düzey temsilciler katıldı. Törenin
ardından konuşan Kavazovic, yedi
yıllık ikinci dönemi
boyunca Bosna Hersek'i daha
güçlü ve istikrarlı bir ülke haline
getirmek için elinden geleni yapa-
cağını vurguladı. Avrupa'daki bazı
kesimlerin Bosnalı Müslümanlar
hakkında kötü niyetli açıklama-
larda bulunduğuna dikkati çeken
Kavazovic, Boşnakların Avrupa ta-
rihinde birçok kez haksızlığa uğra-

dığının altını çizdi. Kavazovic, bi-
rileri kabul etse de etmese de Boş-
nakların da Avrupa kimliğine
sahip Müslüman bir topluluk ol-
duğunu vurgulayarak, "Bizler hem
millet hem toplum olarak iyiliğe
ve barışa hizmet edeceğiz. Dostla-
rımıza güvenip düşmanlarımızdan
da korunacağız." dedi. Saraybos-
na'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüpha-
nesi'nin Avrupa'nın Şark

dillerindeki hazinesine ev sahipliği
yaptığını aktaran Kavazovic,
Bosna Hersek'te kaleme alınmış
birçok eserin zamanında Osmanlı
sultanları tarafından dahi okundu-
ğunu söyledi.
www.timebalkan.com sitesinin ha-
berine göre; törenin ardından Gazi
Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde
"Bosna Hersek Reis-ul Ulemaları
1882-2019 Sergisi" de açıldı.

Saraybosna’da Kavazovic
için menşure töreni

SARAYBOSNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te düzen-
lenen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Kon-
seyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan

bu yana kutlanan Devlet Günü vesilesiyle
başkent Saraybosna'da tören yapıldı.
www.timebalkan.com sitesinin haberine
göre: başkentte 2. Dünya Savaşı'nda hayatını
kaybedenler anısına yaptırılan Sönmeyen
Ateş Anıtı'nda düzenlenen törene, Bosna
Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak
üyesi Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek Halklar
Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegovic
ile çok sayıda üst düzey yetkili katıldı. Devlet
Günü'nün 76. yılı kapsamında düzenlenen
törende konuşan Dzaferovic, 25 Kasım'ın
Bosna Hersek tarihinde oldukça önemli yere
sahip olduğuna işaret ederek, "Bosna Hersek
o gün devlet olduğunu kanıtladı. O gün bu
ülkede yaşayan her halkın eşitliği kanıtlandı.
Biz bugün bu eşitlik ilkesi doğrultusunda ha-
reket ediyoruz." dedi. Törenler kapsamında,
Saraybosna yakınlarındaki Hum
Dağı'nda Bosna Hersek bayrağı göndere çe-
kildi. Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda da tören
düzenlendi. Bağımsız Bosna Hersek'in ilk
cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegovic'in
kabrine çiçek bırakılan törende konuşan
Bakir İzetbegovic, Bosna Hersek'in günden
güne güçlenen bir ülke olduğunu ifade ede-
rek, "Devleti olmayan insan, evsiz bir aile gi-
bidir. Bizim bir devletimiz ve evimiz var.
Bunu korumalı ve kalkınmasına yardımcı ol-
malıyız." diye konuştu. Devlet Günü, ülke
genelinde düzenlenen çeşitli programlarla
kutlanırken, Bosna Hersek'teki iki entiteden
biri Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) her yıl olduğu
gibi bu yıl da tören yapılmadı. Bosna Her-
sek'te Devlet Günü, 25 Kasım 1943'te Mrkon-
jic Grad şehrinde düzenlenen ZAVNOBİH'in
ilk oturumundan bugüne kutlanıyor. Otu-
rumda Bosna Hersek'in ulus olma hakkını
tekrar kazanması sağlanmış, bin yıllık tarihi
sınırları korunmuş ve eski Yugoslavya bün-
yesindeki 6 eşit cumhuriyetten biri olması
güvence altına alınmıştı.

Romanya Iohannis 
ile devam dedi

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

BALKAN GÜNLÜĞÜ
GAZETESİ

Gazetemiz eski editörlerinden 
Hakan Serbest’in babası 
Bulgaristan Türkleri’nden 

kaybetmenin derin 
üzüntüsü içerisindeyiz. 

Merhuma Allah’tan rahmet, 
yakınlarına sabır ve 
başsağlığı dileriz.

FİKRET 
SERBEST’i 
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Leyla Şerif EMİN

ŞİİR DEYİP 
GEÇMEYİN

Yazmak geleceğe not düşmektir,
yazmak tanış olmaktır aynı za-
manda, yeniden tanışmaktır.

Yazmasam derdim içimde büyürdü, se-
simi duyuramazdım, sınırların ardında
kalırdım. Coğrafyam öksüz ve sessiz ka-
lırdı. Eli kalem tutanın; yazı, şiir, de-
neme ve yahut edebiyatın herhangi bir
alanında eser yayınlayan herkesin mut-
laka bir derdi vardır ki yazıyordur. Derdi
olanın da dergisi veya kitabı vardır. Der-
gin varsa derdin de vardır. Hele bugün
ayrı coğrafyalarda yaşayanlar için yaz-
mak vazgeçilmezdir. Elbette sorun çok.
Hem ne zaman az oldu ki? Hepsi ne
zaman tükenecek ki? Yine de kaleme sa-
rılıp yazmak gerek. İşte yazı ile uğraşan-
lar her nerede yaşarlarsa yaşasınlar
birbirine akrabadır, birbirini anlarlar.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafın-
dan 1992 yılından beri tutuşan meşalenin
bu yılki durağı Edirne oldu. Bursa ve
Konya’da ilk kez yapılan Türkçenin
Uluslararası Şiir Şöleni 13 ile 16 Kasım
tarihleri arasında Edirne, Gümülcine ve
Kırcaali’de gerçekleşti. Sırasıyla on
üçüncü kez yapılıyordu, Bursa, Almatı,
Aşkabat, Girne, Strazburg, Akmescid,
Üsküp, Bakü, Prizren, Bişkek, Kazan ve
Türkistan’dan sonra yeniden Türkiye sı-
nırları içinde topladı hepimizi.

Türkiye’den çok değerli şairler katıldı,
Ali Ural, Ali Sali, Âdem Turan, Aykut
Nasip Kelebek, Ahmet Aka, Ali Bal,
Hayrettin Orhanoğlu, Halil İ.Özdemir,
Hakan Şarkdemir, Hicabi Kırlangıç, İs-
mail Bingöl, İhsan Deniz, İdris Ekinci,
Kamuran Tuna, Muhammed Enes Kala,
Mehmet Kurtoğlu, Mehmet S.Uluçay,
Mahmut Bıyıklı, Meryem Kılıç, Mustafa
Uçurum, Muhammed Hüküm, Osman
Özbahçe, Özgür Çoban, Selim Tunçbi-
lek, Şafak Çelik, Şeref Akbaba gibi
isimlerin yanı sıra D. Mehmed Doğan,
Musa Kazım Arıcan, Rıdvan Canım,
Fahri Tuna gibi işin organizasyonunda
yer alıp bu güzel günleri yaşatan çok de-
ğerli yazarlar da mevcuttu. Türkiye’nin
farklı şehirlerinden ve bölgelerinden gel-
mişlerdi.

Yurtdışından katılanlar ise, Azerbaycan,
Gürcistan, İran, Irak, Avusturya, Al-
manya, Belçika, Hollanda, Bosna Her-
sek, Başkurdistan, Tataristan,
Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Türkmenistan, Kosova, Gagavuz Yeri,
Bulgaristan, Romanya, Kırım, Kuzey
Kıbrıs, Uygur Bölgesi, Yunanistan ve
Makedonya gibi farklı ülke ve coğrafya-
lardan gelmişlerdi. Her şölen yapıldığı
yörenin değerli bir şairine adanırdı,
ancak bu yılki şölen Mimar Sinan’ın
aziz hatırasına adanmıştı.

Bunun ne anlama geldiğini Mimar Si-
nan’ın eseri olan Selimiye Camisini gör-
dükten sonra anladım. İlk kez Edirne’yi
görmek bu vesileyle nasip oldu. Seli-
miye Camii beni resmen büyüledi, tüm
kelimelerim karşısında kifayetsiz kaldı.
Edirne’nin tam ortasına öyle bir şiir yaz-
mış ki Koca Sinan, ne kafiyeler, ne de
vezinler yetmiyor, herşey yanında sönük
kalıyor.

‘Şiir öyle değil, böyle yazılır’ diye hay-
kıran minareleri görünce anladım.
‘Edirne onsuz kalsaydı vatansız kalırdı’
diyen ruhumun sesini duyunca anladım.
Ne kadar yerinde bir seçim, asil duruşu
ile yıllara meydan okuyan o yapıyı gö-
rünce anladım.

Selimiye Camii’ni görmeyen Mimar
Sinan için iki laf etmesin bundan böyle.
Onu bu kadar geç gördüğüme esef ettim,
açıkçası kendimden utandım. Edirne bir
sınır kapısı bizim için, yani Balkanlar’da
kalanlar için. Selam verdi, selamını alıp
yolumuza devam ettik her daim. Üsküp
nedense İstanbul ile daha yakındır, bura-
dan göç edenler hep İstanbul ya da Bur-
sa’yı seçmiş. Akrabalar orada olunca
hedef hep İstanbul oldu.

Şiir bizi orada birleştirdi, kocaman bir
aile olduk. Birbirimizi tanımıyorken ta-
nıştık, konuşulan lehçelerin güzelliğinde
kaybolduk. Ardından yine sınırları geç-
tik. Gümülcine’ye gittik, oradaki gençle-
rin çalışmasını gördük. Dostlarımızı
aradık, Fiyaka Dergisini çıkaranlar ile
oturup çay içtik. Dertler hep aynı ama
şunu gördüm. Bizler Üsküp’te sınıra
daha uzak olsak da Türkçe konusunda
onlardan daha şanslıyız. Tabelaların
hepsi Yunancaydı, nüfusun %52’si Türk
olmasına rağmen hem de. Ardından Kır-
caali, Tuna boyları, Rodoplar ile Akıncı-
ların ruhunu yaşadık.

Bir şiir ne yapar demeyin, yeri gelir he-
pimizi birleştirir. Kalemin gücü hiçbir
zaman tükenmez. Teşekkürler Türkiye
Yazarlar Birliği!… Teşekkürler bu orga-
nizasyona destek olan T.C Kültür ve
Spor Bakanlığı, TİKA ve ev sahipliği
yapan Trakya Üniversitesi.

Sovyetler Birliği’nin 1991 yı-
lında dağılmasıyla ideolojik
kutuplarını yitiren ve tek ağır-

lık merkezi olarak ABD’nin baskın
hale gelmesiyle belirsizliğe sürük-
lenen uluslararası jeopolitik ortam,
her geçen yıl, etkileri küresel öl-
çeğe ulaşan yeni bölgesel çatışma-
lar doğuruyor. Türkiye de bu
kaotik ortamdan payını Kuveyt’in
işgalini takip eden Birinci Körfez
Savaşı, Irak’ın ABD tarafından iş-
gali, Rusya’nın Gürcistan’a askeri
müdahalesi, Kırım’ın Rusya tara-
fından ilhakı ve 15 Temmuz darbe
girişimi gibi ilk aşamada aklımıza
gelecek tarihi vakalarla aldı. 

KAOS DALGASI

Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreği ta-
mamlanmak üzereyken bu kaos
dalgası Hong Kong’dan Güney
Amerika kıtasına kadar daha geniş
bir alana yayılmış durumda. Çin
Halk Cumhuriyeti’nin etnik yapı-
sını ve ekonomisini hedef alan top-
lumsal olayları kışkırtma
operasyonları, Bolivya ve Şili gibi
nadir yeraltı kaynakları açısından
zengin ülkeleri istikrarsızlaştır-
maya yönelik post-modern darbe
girişimleri, daha önce benzeri gö-
rülmemiş sınamaları beraberinde
getiriyor. Bu sınamalardan Türki-
ye’nin payına düşense Irak-İran-
Suriye-Lübnan hattında iç savaşa
varan toplumsal çatışmalar, ekono-
mik çöküntü, sosyal ayaklanmalar
ve siyaset zemininde çare buluna-
mayan depremlerin oluşturduğu
tehditler oldu.
www.timebalkan.com’un A.A’ya
dayanarak verdiği analiz habere
göre; kara parçalarındaki istikrar-
sızlık, Güney Çin denizi ve İran
körfezinde olduğu gibi, Doğu Ak-
deniz’i de dalgalandırmakta ve su-
larını bulandırmakta.

ENERJİ YATAKLARININ
PAYLAŞIMI

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından
itibaren soydaşlarını korumak için
Kıbrıs adasındaki çıkarlarını sa-
vunma yükümlülüğünü üstlenen
Türkiye, 21. yüzyılın başından iti-
baren ise bu defa Kıbrıs çevresinde
keşfedilen enerji yataklarının pay-
laşımı için yeni bir mücadeleye
daha girişti. Birinci Dünya Sava-
şı’nın eşiğindeyken Orta Doğu’da
bulunan petrol kaynakları ile Arap
yarımadasından Basra körfezine,
Kerkük’ten Mezopotamya’ya uza-
nan ve stratejik önemi giderek
artan coğrafyanın sınırları, Akde-
niz’de tespit edilen enerji kaynak-
ları ile daha da genişliyor. Bu
sınırlar Türkiye için bugün Ker-
kük’ten Girit adasının batısına
kadar ulaşmış durumda. Yunanis-
tan ve Güney Kıbrıs Rum Yöneti-
mi’nin (GKRY) Ege ve Kıbrıs
adasındaki Türk varlığını ortadan
kaldırmak için 1960’lı yıllardan bu
yana geliştirdiği politikalar, günü-
müzde tüm Doğu Akdeniz’i Türk
denizciliğine kapatmayı, enerji
kaynaklarından Türkiye ve Kıbrıs
Türkü’nün en ufak bir pay alma-
masını hedefleyen seviyeye ulaş-
mış durumda. Türkiye ise Doğu
Akdeniz’de yabancı devletlerin
deniz yetki alanlarındaki hukuk
dışı faaliyetlerini engellemeye yö-

nelik 2002’de attığı ilk adımı, 2006
yılında başlattığı Akdeniz Kalkanı
Harekâtı ile perçinledi. 2016 yılına
kadar 14 yılda 14 izinsiz araştırma
gemisi faaliyeti engellendi.
Son bir yılda ise altı araş-
tırma ve bir sondaj ge-
misinin yine Doğu
Akdeniz’deki yasa-
dışı faaliyette bu-
lunma girişimleri
Türk Deniz Kuv-
vetleri tarafından
uluslararası hukuka
uygun şekilde aka-
mete uğratıldı. Tür-
kiye 2019 yılında
Doğu Akdeniz saha-
sında araştırma gemi-
leri, savaş gemileri ve
insansız hava araçlarıyla hak-
larını Yunanistan, GKRY, Mısır ve
İsrail’in kurduğu ittifaka karşı
ödün vermeden koruyor.

2020 YILI BÜTÇESİ

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki
haklarını korumak için verdiği mü-
cadele 2020 yılında yeni aşamala-
rıyla da devam edecek. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-
mez TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonu’ndaki 2020 yılı bütçesi
görüşmeleri öncesinde gazetecile-
rin sorularını cevaplarken, Doğu
Akdeniz’de gelecek yıl beş kuyu
açılacağına dikkat çekerek, bölge-
deki hidrokarbon kaynaklarının
gerginlik değil, barış ve istikrar un-
suru haline gelmesi için Türki-
ye’nin çabalarının süreceğine
dikkat çekti. Peki, bu zorlu yolda
Türkiye’nin haklarını savunmak
için sondaj, araştırma, savaş gemi-
leri ve insansız hava araçları yeterli
mi? Şüphesiz ki Türkiye’nin karşı-
sında birleşen dörtlü ittifak ve on-
ları destekledikleri görülen ABD ve
Fransa nezdinde, ulusal savunma

sanayinin gelişmiş ürünlerinin sağ-
ladığı bu caydırıcılık bir oldubittiyi
engellemekte. Peki, bu mücadele-
nin sürdürülebilir bir başarı getir-

mesi için başka hangi
kaynaklara ihtiyaç var?

Hukuk ve diplomasi ala-
nında neler yapılmalı?
Türkiye’nin hakları
hem ülke kamuoyuna
hem uluslararası ca-
miaya nasıl anlatıl-
malı? Mavi Vatan’ı
savunurken yürütüle-
cek enformasyon sava-

şında bilmemiz
gerekenler neler? Tüm

bu soruların yanıtını Av-
rasya Stratejik Araştırma-

ları Merkezi’nin (ASAM)
"Türkiye Jeopolitik Stratejisi Sa-

yısı" alt başlığıyla Kasım 2019 tari-
hinde yayımladığı, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay
Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’nın

“Libya Türkiye’nin Denizden
Komşusudur” başlıklı kitabında
bulmak mümkün. Tümamiral
Yaycı, eserinin başlığından da anla-
şılabileceği şekilde, Türkiye’nin
karşısına bugün Doğu Akdeniz’de
dikilmek istenen engellerin tek bir
hamleyle, yalnızca Libya ile Mün-
hasır Ekonomik Bölgelerin (MEB)
belirlenmesine yönelik imzalana-
cak anlaşma neticesinde çözülebile-
ceğine işaret ediyor.
Burada bir parantez açıp MEB'in ne
olduğuna hatırlamakta fayda var:
1982 yılında uluslararası hukukun
gündemine gelen MEB kavramı,
bir ülkeye kıyılarından 200 deniz
mili (yaklaşık 350 kilometre) mesa-
feye kadar olan alanda petrol,
doğal gaz aramak/çıkarmak, deniz
canlılarını ekonomik açıdan değer-
lendirmek için tanınan egemenlik 
haklarını ifade ediyor.

DEVAM EDECEK...

Yunanistan Girit adası çevre-
sindeki egemenlik alanını ge-
nişletmek suretiyle yalnızca
Türkiye’ye ait 8 bin 900 kilo-
metrekarelik deniz alanını

işgal etmekle kalmayıp,
Libya’ya ait olan asgari 39 bin
kilometrekarelik alanı da -ki
bu alan Libya’nın münhasır

ekonomik bölgesinin yaklaşık
üçte birine karşılık gelmekte-

dir- gasp etmiş durumda

Mavi Vatan’ı
savunmak
Mavi Vatan’ı
savunmak
Mavi Vatan’ı
savunmak
Mavi Vatan’ı
savunmak
Mavi Vatan’ı
savunmak
Mavi Vatan’ı
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Neredeyse dünyanın en kanlı çatışma-
larının ve savaşlarının olduğu
Balkanlar hiç şüphesiz en uzun

huzurlu yıllarını ve en istikrarlı dönemlerini
Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış-
tır. Osmanlı'ya göre bu coğrafyadaki ülkele-
rin ismi Rumeli'dir. Tarihte Osmanlı'nın
Balkanlar'a etkisi yadsınamayacak düzeyde-
dir. Osmanlı Balkan coğrafyasını onca farklı-
lıklarına rağmen huzur içinde yönetiyordu.
Bu huzur ve istikrar ta ki, 19. yüzyılda başla-
yan milliyetçilik ve bununla birlikte hürriyet-
çilik akımlarını, Rusya ve Avusturya'nın
kendi çıkarları doğrultusunda desteklemesi
ile bölgeyi huzursuzluğa ve istikrarsızlığa
sevketmiştir. Buna Bulgarların, Sırpların ve
Yunanlıların geçmişten kalan milliyetçi ve
dini kinleri de eklenince; Osmanlı'yı ve dola-
yısı ile Türkleri Avrupa'dan atmak için senar-
yolar hızla yazılmaya başlanmıştır. Bu senar-
yoların akabinde Balkan savaşları ortaya çık-
mıştır. Tarihte uygulanan birçok şeyin bu
gün dahi Avrupa ve bölge devletlerinin
Müslümanlara karşı aynı şekilde uygulandığı
görülmektedir. Osmanlı'nın bu coğrafyada
kurduğu hakimiyeti kronolojik olarak ele ala-
cak olursak ilk olarak Balkanlar'ın gerçek
Fatihi'nin Birinci Sultan Murat Hüdavendigar
olduğunu görürüz.

OSMANLI ADRİYATİK 
KIYILARINDA

Bu dönemde Osmanlı Adriyatik denizine
kadar gelmiş bulunuyordu.
Yıldırım Bayezid han ise 1389-1402 yılları
arasında Balkanlardaki Osmanlı hâkimiyetini
kesinleştirmiştir. Bu durum doğal olarak
Avrupalıları harekete geçirmiş ve kendi ara-
larında Osmanlı'ya karşı birlik adına birçok
askeri koalisyon düzenlenmiştir. Bu askeri
koalisyonların yani diğer adıyla savaş koalis-
yonlarının akabinde Sırpsındığı, Çirmen, l.
Kosova, ll. Kosova savaşları ile Osmanlı'yı
Balkanlar'dan sürmek için yapılmıştır.
Ancak, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u
Fethi ile Avrupalıların hayalleri kursakların-
da kalmış Osmanlı Balkanlar'ın tek hakimi
olmuştur. Osmanlılar'ın Balkanlar'da bıraktı-
ğı günümüze kadar gelen eserler örneğin,
Belgrad içinde 222 cami ve mescit, 150 saray
ve Konak, 17 medrese, 270 mektep, 17
tekke, ve 26 Çeşme ile 600 umumi sokak
musluğu oradaki varlığımızın birer deliliydi-
ler. Saraybosna, Selanik ve Sofya'da da
durum hemen hemen aynıydı. Dün olduğu
gibi bugün de Balkanlardaki nüfusun büyük
kısmı Müslüman’dır. Bu kimlik Balkan coğ-
rafyasında her zaman,
Müslüman=Türk,
Türk=Müslüman şeklinde görülmüştür.
Öyle ki, bu coğrafya da Türk kökenli olma-
yanlar dahi kendilerini Türk olarak tanımla-
mayı yeğlemiştir. Bu duruma verilebilecek
en güzel örnek Makedonya'dır.
Makedonya'da ki Müslüman Arnavutlar Slav
kimliğini benimsemektense Türk olarak
tanımlanmayı tercih etmişlerdir. Çünkü bu
insanlar her şeyden önce Osmanlı'dırlar.
Türkiye de Osmanlı'nın yegâne bakiyesidir.
Bu Fahri soydaşlarımızı bize bu denli bağla-
yan ise Türk-İslam ahlakı ve Osmanlı mirası-
dır. Nitekim savaşın hemen akabinde 1997
yılında Belgrad'da yapılan gösterilerde pro-
testocuların ' Türk yönetimine özlem,'
Neredesin ey Türk (Osmanlı) yönetimi altın-
daki günler' şeklinde pankartlar açmaları Batı
basınının da dikkatini çekmiş ve Türkiye'nin
bölgede aktif olması gerektiğinin altını bir
kez daha çizmiştir. 

TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN
DEVET ANLAYIŞI

Bu bağlamda sonlandıracak olursak bu böl-
gede kalıcı barışın sağlanması Türk-İslam
kültürünün devlet anlayışından geçmektedir.
Batının bu bölgede ki askeri güçleri bu coğ-
rafya da sadece tıpkı geçmişte olduğu gibi
güvensizlik yaratmıştır. Yapılan dış müdaha-
leler başta huzursuzluğun olmak üzere şidde-
tin dozunu arttırmıştır. Osmanlı'nın yegane
bakiyesi olan Türkiye tarihine ve kimliğine
sahip çıkmakla yükümlüdür. Tabi ki bu
durum beraberinde birçok stratejik avantajla-
rı da getirmiştir ve getirecektir. Osmanlı kav-
ramı Türkiye'nin etkisini, sınırlarının çok öte-
sine taşıyan büyük bir vizyonun adıdır. Bu
önemin farkına iyice varılıp Balkan coğraf-
yasına yönelik Politikalar uygulanmalıdır.
Mesele burada ihtiyaç sahibine koli yardımı,
bir iftar verme veya Çeşme restorasyonu
değildir. Mesele burada samimiyetle gönülle-
ri fethetme meselesidir. Zira önünde neredey-
se altı asırlık bir Osmanlı tecrübesi bulunan
Türkiye Balkan politikasında her zaman bir
adım öndedir. Burada kullanılacak argüman-
lar bellidir. Balkanlar'a giden kamu diploma-
sisi kuruluşlarımızın mensupları bu coğrafya-
ya batılı ülkelerin Elçileri gibi değil, kardeşi-
ni ziyarete giden aile efradından biri gibi
olmalıdır. Ayrıca üç-beş kelime İngilizce
bilerek meseleyi çözdüklerini sananlar tam
tersine meseleyi derinleştirmektedirler. Zira
dil gönülden gönüle giden köprüdür, samimi-
yetin diğer adıdır. Balkanlar'da tıpkı tarihte
olduğu gibi huzuru, kardeşliği sağlayabile-
cek, herkesi bütün farklılıklara saygı duyacak
bir yarına hazırlayacak olan ülke sadece
Türkiye'dir.

Recep VAROL

OSMANLI 
DÖNEMİNDE 
BALKANLAR

VORA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Vora Belediyesindeki dağıtım
törenine TİKA Tiran
Koordinatörü Necip Özay

Özütok, belediye temsilcileri ve dep-
remzedeler katıldı.
www.timebalkan.com sitesinin habe-
rine göre; Vora Belediye Başkan
Yardımcısı Gentian Picari, AA muha-
birine yaptığı açıklamada,
Türkiye’nin yardımlarının çok büyük
değere sahip olduğunu söyledi.
Depremin binalara büyük ölçüde
zarar verdiğini kaydeden Picari, ilçe-
de bazı vatandaşların hafif yaralandı-
ğını kaydetti.
TİKA’nın yardımları ile ilgili olarak
Picari, “Türkiye Hükümeti, ülkemiz-
deki bu tür felaketlere ilk kez katkıda
bulunmuyor. Bu yardım azami değer-
de ve Türk halkı ile hükümetine ola-
ğanüstü teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bu tür iş birliklerin mümkün oldu-
ğunca verimli ve uzun ömürlü olma-
sını umuyoruz. Bir kez daha Türk
Hükümeti’ne ve aynı zamanda
bugünkü organizasyona tekrar teşek-
kür ediyorum.” dedi. TİKA şu ana
kadar Arnavutluk‘taki depremzedele-

re iki bin 500 battaniye ile pirinç,
fasulye, yağ, şeker, makarna, un ve
diğer ürünlerden oluşan iki bin 500

gıda paketi dağıttı. Arnavutluk‘ta 26
Kasım’da meydana gelen ve merkez
üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesa-

fede bulunan 6,3 büyüklüğündeki
depremde 47 kişi hayatını kaybetti,
900’den fazla kişi yaralandı.

13. Uluslararası Balkan Tarihi 
Samsun’da masaya yatırıldı

Üsküp’ten Tiran’a ortak yardım

YTB Başkanı Eren, Batı 
Trakyalı müftülerle görüştü

TİKA Vora Belediyesi’ne 
deprem yardımı yaptı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk‘un
başkenti Tiran’ın Vora ilçesinde 200 battaniye ile 200 gıda paketi dağıtıldı

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete
T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah
Eren ile görüştü. www.timebalkan.com
sitesinden alınan bilgilere göre:
Ankara’da gerçekleşen görüşmeye iliş-
kin olarak YTB Başkanı Abdullah Eren
sosyal medya hesabından şu paylaşım-
da bulundu: “İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete ve Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif hocalarımızı kurumumuzda misa-
fir ettik. Soydaşlarımızın ve Batı
Trakya’nın sorunlarını derinlemesine
ele aldık. Ziyaretleri için değerli hocala-
rımıza teşekkür ederim.”

SAMSUN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Samsun Büyükşehir Belediyesi
desteğiyle Mübadele ve Balkan
Türkleri Araştırma Derneği’nin

öncülüğünde Uluslararası Balkan
Tarihi Kongresi’nin 13’üncüsü
Samsun’da yapıldı.
İlkadım ilçesi Şehit Ömer Halisdemir
Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen
kongre açılışı saygı duruşu ve İstiklal
Marşı ile başladı. Ardından Prof. Dr.
Bünyamin Kocaoğlu tarafından prog-
ramın akışı hakkında bilgiler verilen
açılış konuşması gerçekleştirildi.
Kocaoğlu’nun konuşması sonrası
Türk müziği koro sanatçısı Süveyda
Çolakoğlu ile Samsun Devlet Klasik
Türk Müziği Korosu sanatçısı Dilara
Küçükkeskin’in yorumuyla geçmişten
günümüze Balkan topraklarına özel
ezgiler seslendirildi. Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Demir programda yaptığı konuşma-
da, mübadil kavramı içerisinde bulu-

nan bütün herkesin Evlad-ı Fatihan
olduğunu söyledi. Başkan Demir,
“Özellikle mübadeleyle tekrar
Anadolu’ya gelen insanlarımızın

bunu örflerinde, asaletlerinde yaşatı-
yorlar. Bu tür çalışmalar ve buna ben-
zer diğer programlar geçmişi geleceğe
aktaran en önemli argümanlardır”

dedi. www.haberler.com’a göre;
Anadolu coğrafyasında Türkiye
Cumhuriyeti’ne yapılan saldırıların
hiçbir zaman bitmediğini ve bitmeye-
ceğini söyleyen Başkan Mustafa
Demir, “Bunun için buradaki bu prog-
ramın bütün mübadil kardeşlerimin
özellikle bu yolda bu mücadelede çok
önemli bir rolleri vardır” diye konuş-
tu. Samsun Valisi Osman Kaymak
ise Balkanların, İslamiyet öncesinden
başlayarak İslamiyet sonrası dönemde
de Türklerin iskân alanı olarak yerleş-
meye önem verdikleri bir bölge oldu-
ğunu ifade ederek, “Balkanlar,
Osmanlı Devleti'nin beylikten büyük
güç konumuna yükseldiği süreçte
İstanbul'dan önce vatanlaştırdığı coğ-
rafyanın adıdır. Dolayısıyla Osmanlı
siyasetinde, askeri stratejilerinde, eko-
nomik kaynakları arasında, kültürel
zenginlik ve manevi değerler açısın-
dan Balkan Türklüğü çok mühim kat-
kılar ve fedakarlıklar yapmıştır” şek-
linde konuştu.

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya’da faali-
yet gösteren 6 yardım kuru-
luşu dün sabahın erken

saatlerinde Arnavutluk’ta meyda-
na gelen deprem sonucu zarar
gören vatandaşlara yardım topla-
mak için ortak yardım kampanya-
sı başlattı. Ortak basın toplantısı
düzenleyen dernekler adına konu-
şan Ensar Derneği Sekreteri Muaz
Kadri “Bilindiği üzere komşu
ülkemiz olan Arnavutluk’ta 6,4
büyüklüğünde deprem gerçekleş-
ti. Bu depremde son bilgilere göre
47 kişi hayatını kaybetti ve yüzler-
ce yaralı olduğu söyleniyor.
Ölenlere rahmet yararlılara da acil
şifalar diliyorum. Bizler Ensar, El
Hilal, İyilik Başağı, Nun,
Merhamet ve Vlaznia dernekleri
ortaklaşa olarak yardım kapman-
yası düzenlemeye karar verdik.
Yardım kampanyasının mottosu,
Kardeşlik bizi birleştiriyor adı
altında yürütülecektir. Buradaki
hedef depreme maruz kalan kar-
deşlerimize yardım ederek onların
yaralarını az da olsa sarmaktır.
Buradan siz değerli basın mensup-
ları aracılığınızla halkımızı, kimin
elinden ne kadar geliyorsa destek

vermelerini bekliyoruz.
Unutmayalım ki deprem her an
hepimizin başına gelebilecek bir
durum. Kendimizi bu durumda
olan Arnavut kardeşlerimizin yeri-
ne koyalım ve düşünelim.” açıkla-
masını yaptı.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; El Hilal Yardımlaşma
Kuruluşu Genel Sekreteri Ali
Sadiku ise yardımların toplanması
için merkez olarak İyilik Başağı
kuruluşundaki depoların olacağını
bildirerek “En ilk önce gıda ve su

gönderilmelidir, gıdalardan da
konserve yiyeceklerin gönderilme-
si gerekiyor ve tabi ki battaniye ve
giyim kuşam gibi diğer yardımla-
ra ihtiyaç vardır. Ancak kendimiz
kullanmadığımız eşyaları yardım
olarak vermek samimi olmadığını
dile getirmek istiyorum, diğer söz-
lerle kendi bahçemizin artıklarını
oraya atarak temizlemeyelim lüt-
fen. Kimin ne tür yardım yapmak
istiyorsa sadece gönülden yardım
etmesini talep ediyoruz.” şeklinde
konuştu.
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Prof. Dr. Ata ATUN

RUMLARI 
İYİ OKUMAK 

GEREKLİ

Rum lider Anastasiadis’in yap-
madığı kalmadı.  Hem kendi,
hem yandaş basın, hem de

hükümetin üst düzey bürokratları,
hükümetin icraat ve başarılarını öne
çıkarırken, rakipleri sürekli yeni
cepheler açarak siyaset ortamını bu-
landırıyorlar. Avrupa Birliği’nin
“Avrupa’yı Birbirine Bağlama” me-
kanizması aracılığıyla, Güney Kıb-
rıs’a ilk etapta, elektrik üretiminde
kullanılmak üzere, sıvılaştırılmış
doğal gazın tekrar gaz haline getiril-
mesi için gereken altyapının tesis
edilmesi için 100 milyon Euro öde-
nek vermeyi kararlaştırması Rum ga-
zetelerinde başköşede ve manşette
kaldı birkaç gün.

ABARTILI VE GARİP 
BİR HABER

Madem Rumlar tek yanlı ilan ettik-
leri ve bana göre korsan statüsündeki
Münhasır Ekonomik Bölge içinde
doğal gaz buldular, niye sıvılaştırıl-
mış doğal gazın tekrar gaz haline ge-
tirilmesi için milyar dolarlık bir alt
yapıya gereksinim duydular, bana
pek mantıklı gelmedi. Ya son yedi
yıldır propagandasını yaptıkları
doğal gaz, söz konusu korsanlık ya-
parak ilan ettikleri Münhasır Böl-
gede vardır ve çıkarınca hem
kendileri kullanacak ve fazlasını da
borularla deniz altından Rodos-
Girit- Yunanistan bağlantısı ile
AB’ye gönderecekler, ya da başka
üreticilerden sıvılaştırılmış doğal
gazı satın alacaklar ve tankerlerle
deniz yolu ile taşıyıp elektrik sant-
rallerini çalıştıracaklar. Anastasia-
dis’in seçim öncesi şova yönelik
temas ve ziyaretlerinin hızı da pek
kesilmiş değil. Mısır Başkanı Sisi’yi
Kıbrıs’a davet edip üçlü bir anlaşma
imzaladıktan sonra Türkiye ile Suudi
Arabistan’ın arasının bozulmasını
fırsat bilip hemen ertesi günü
Riyad’a gitti ve Suudi Arabistan’la
ittifak Anlaşması imzaladı. Arkasın-
dan da Ürdün Kralını adaya davet
edip bir başka Üçlü anlaşmayı da
onunla imzaladı. Sanki de bal arısı
gibi durmadan çalışıyor gözüküyor
ama ürettiği bir şeyler yok. 

AMAÇ BELLİ

Neredeyse iki yüz sene evvel Av-
rupa devletlerinin Osmanlı Devle-
ti’ne yaptığı baskılar sonucu
Yunanistan’ın bağımsızlık kazanma-
sını ve aradan yaklaşık doksan yıl
geçtikten sonra da Girit’in gene Av-
rupa Devletlerinin büyük baskısı ile
Osmanlı Devletinden koparılıp Yu-
nanistan’a verilmesini, Batı
Trakya’ya ve Ege adalarına tek bir
mermi atmadan sahip olmalarını
örnek almış olmalı ki, illaki Avrupa
Birliği’nin yardımı ile Türkiye’yi
adadan atacak ve Garantileri de iptal
ettirecek bir havada yoluna devam
ediyor. Hayal görüyor gerçekte.Hele
bir de silahlanmaları ile ilgili haber-
ler yayınlanıyor ki Rum Basınında
evlere şenlik. Kendilerini her za-
manki megalomanik düşüncelerin-
den dolayı yenilmez görmeye
başladılar gene. Hayal güçleri içinde
Türk Ordusunu perişan edip denize
dökerek Kıbrıs adasından atacakları
yer almaya başladı. Belli ki Adına
Küçük Asya Felaketi dedikleri 30
Ağustos 1922 yenilgisini, 8 Ağustos
1964 Erenköy felaketini, 16 Ağustos
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı hezime-
tini unutmuşlar. Geçmişten ders al-
madan pespembe yeni hayaller
kurmaya başlamışlar. Bunun so-
nunda eminim gene bir çılgınlık ya-
pacaklar ve bu sefer adanın tümü ile
Batı Trakya’yı kaybedecekler. İşin
boyutu o denli büyük. Türk askerini
Kıbrıs adasından atmak için silahla-
nıyorlar, sıvı doğal gazı tekrar gaz
haline getirmek için para harcıyorlar
ama bütçeleri de 2017 yılında top-
lam 4.6 milyar Euro açık veriyor.
Sonra da bu açığı “Ana” mı (Yuna-
nistan) yoksa “Baba” mı (Avrupa
Birliği) kapatsın diye kendi arala-
rında siyasi kavga çıkarıyorlar…
Rum olmak böyle bir şey!  

Şafak SOL

MERHABA…

“Bizim ömrümüzde ırmaklar vardır, su-
larında hayallerimizi yüzdürdüğümüz.
Bizim ömrümüzde dostlarımız vardır,
günlerimiz ayrı geçtiğinde üzüldüğü-
müz…”

Sevginin, barışın hoşgörünün sem-
bolü Mevlana’nın bu sözleriyle se-
lamlıyorum sizleri. Merhaba… İlk

yazımın içeriğini son günlerde en çok ih-
tiyaç duyduğumuz bu kavramlara; sev-
giye, hoşgörüye ve barışa ayırmak
istedim. Çünkü sevginin olmadığı yerde
nefret ve şiddet kol gezer. İzmir’de çey-
rek asırdır hizmet veren bir iş insanı ve
bir kadın olarak kadına şiddete ve cinsi-
yet eşitsizliğine bir kez daha ‘Hayır’
demek için huzurlarınızdayım. 

Durum o kadar ciddi ki, Dünya Eko-
nomik Forumu’nun cinsiyet eşitsizliği sı-
ralamasında 149 ülke arasında ne yazık
ki 130. sırada yer alıyoruz. Sadece Türki-
ye’de değil, dünyada da kadınlar erkekler
kadar eşit fırsatlara ulaşamıyor. Ben cin-
siyet eşitsizliğini toplumun kanayan bir
yarası olduğu gerçeğiyle Türkiye’nin po-
püler kültüründe geleneksel algıyı yıka-
rak yolu cinsiyetle kesişmeyen ilk
güzellik merkezini kurdum. Bu yaklaşı-
mın her zaman savunucularından oldum.
Bundan sonra da kadın erkek eşitliğinin
sağlanması adına çabalarım devam ede-
cek. 

Cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalk-
ması ekonomiye de büyük katkı sağlaya-
cağına inanıyorum. Küresel ekonomide,
kadının iş gücüne katılımının artmasıyla
5-6 yıl içinde 15-30 trilyon dolarlık bir
büyümenin gerçekleşeceği, böylelikle
dünya ekonomisinin de yüzde 25 büyü-
yeceği öngörülüyor. Şunu net olarak söy-
leyebilirim; daha fazla eşitlik, daha çok
verimlilik demek.
Ülkemizde cinsiyet eşitliğinin sağlan-
ması için herkes elini taşın altına koy-
malı.  Gençleri ayrımcılıkla mücadele
edebilecek becerilerle donatmalı, kadın-
ların iş yaşamına katılımı ve kalıcılığını
artırmayı hedeflemeliyiz.  Ülkemizin
toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında
üst sıralara yükselmesi için farkındalık
oluşturmalıyız.

Ve kadına şiddet… Kadın ve şiddet…
Taban tabana iki zıt kelime olmasına rağ-
men ne yazık ki hemen her gün gazete ve
ekranlarda rastladığımız kadına şiddet
haberleri... Üzülerek söylüyorum ki, ka-
dına yönelik şiddet hem Türkiye hem de
dünya genelinde arttı. Ekonomik Kal-
kınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin
2019 raporunda Türkiye birinci sırada
yer alıyor. Amerika’dan da öndeyiz. Tür-
kiye’de 2010’da şiddetten ölen kadınların
sayısı 100 civarındayken şimdilerde bu
sayı yaklaşık 400.  Toplumda cinsiyet
eşitsizliği ve kadına şiddeti ortadan kal-
dırmak için el ele mücadele etmeliyiz.
Bu haftalık yazımın son satırlarını öfke
ve nefretin antidepresanı sevginin en
büyük temsilcilerinden yine Mevlana’nın
şu sözleriyle bitirmek istiyorum. 
“ Merhamette güneş gibi ol; cömertlikte
akarsu gibi ol; tevazuda toprak gibi ol;
ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol.”
Sevgiyle kalın…

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Rumen Radev’in yürüttüğü
“Bir Hayalin Gerçekleşme-

sini Destekle” girişimi kapsa-
mında elde edilen gelirlerle 30
dezavantajlı öğrenciye ve üniver-
siteliye burs verildi. Radev, Cum-
hurbaşkanlık konutunda
düzenlenen törende yaptığı ko-
nuşmada, “Bilgi ve eğitim, gençle-
rin elinde daha iyi bir dünyaya
yol açan bir güçtür. Israrcı, sebat-

kar ve tutarlı olun, çünkü sizden
çok çaba sarf etmeniz istenecek.
Yol önündeki engellerden yılma-
yın, onları ancak başarı için bir ba-
samak taşı olarak kullanın” dedi.
22 üniversiteli ve geçen eğitim öğ-
retim yılını tam puanla bitiren 8
tane 12. sınıf öğrencisine bir ke-
reye mahsus olarak burs verildi.
Hayır amaçlı girişim kapsamında
toplanan 51 636.29 leva miktarın-
daki bağış, bugün Cumhurbaş-
kanlığında burs sözleşmesi
imzalayan üniversitelilere ve ba-

şarılı lise öğrencilere dağıtıldı.
Üniversite birinci sınıf öğrencile-
rine 1 892, 55 leva, okulu tam pu-
anla bitiren liselilere ise 1250 leva
burs verildi.
www.timebalkan.com’a göre;
Cumhurbaşkanı, öğrencilere ”Ge-
lişmenize ve hayata bakış açınızı
değiştirmenize yardımcı olan in-
sanları unutmayın” diye tavsiye
etti ve gençlere inanan ve onlara
yaşamlarında yeni bir şans ve im-
kanlar veren cömert bağışçılara te-
şekkür etti.

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir’in Karaburun ilçesinde
1923 yılında mübadele ile boş-
altılmasının ardından defineci-

ler tarafından yağmalandığı ileri
sürülen, son zamanlarda klip çe-
kimlerine de ev sahipliği
yapan Sazak köyü, İzmir 1 Nolu
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu tarafından 'Kentsel SİT
alanı' ilan edildi. www.timebal-
kan.com’un DHA’dan aldığı bilgi-
lere göre; Karaburun ilçesine bağlı
Sazak köyünde yaşayan Rumlar,
1923 yılında Türkiye ile Yunanis-
tan arasında imzalanan mübadele
anlaşmasıyla bölgeden ayrılıp,

Sakız Adası'na yerleşti. Köy, Rum-
ların buradan ayrılmasıyla boş
kaldı. Kültürel mirasa sahip olan
ve zamana direnen bölgenin ko-
ruma altına alınmasını isteyen Ka-
raburun Kent Konseyi'nin çağrısı,
karşılık buldu. Kültür ve Turizm
Bakanlığı İzmir 1 No'lu Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulu Mü-
dürlüğü uzmanları, zaman zaman
klip çekimleri için de kullanılan
Sazak köyünde incelemelerde bu-
lundu. Yapılan incelemelerin ar-
dından bölgenin 'Kentsel SİT alanı'
ilan edilmesi kararı alındı. Uzman-
larca yapılan incelemelerin ardın-
dan alanın yöresel taş malzemeli
olarak yapılan dönemin sivil mi-
mari örneklerine sahip olduğu,

yine burada bir kilise kalıntısının
bulunduğu, köyün kültürel miras
olarak korunması gerektiği belir-
tildi. Koruma Kurulu tarafından
alınan kararda, "Kentsel SİT alan-
ları niteliklerini taşıması nedeniyle
2863 sayılı yasanın 7'nci maddesi
gereğince buranın 'Kentsel SİT
alanı' olarak tescillenmesine, tapu-
nun 116 ada 331 parsele tapu kay-
dına 'Kentsel SİT alanı' şerhinin
işlenmesine, koordinatlı haritanın
ve koruma amaçlı imar planı yapı-
lıncaya kadar alana ilişkin geçiş
döneminde koruma esaslı çalışma-
nın İzmir 1 No'lu Kültür Varlıkla-
rını Koruma Kurulu Müdürlüğü
uzmanlarınca hazırlanmasına
karar verildi" denildi. 

Mübadele ile boşalan Sazak köyü,
'KentSel Sİt alanı' ilan edildi

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Otomotiv ana sanayi üreti-
minde Avrupa’nın beşinci
büyüğü olan, tedarik en-

düstrisinde de dünyanın en stra-
tejik parçalarının üreticisi olarak
bilinen Türkiye, otomotiv paza-
rındaki mevcut gücünü artırmak
amacıyla çalışmalarını sürdürü-
yor. Türk otomotiv endüstrisinin
ihracattaki tek temsilcisi olan
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği (OİB), bu amaç doğrultu-
sunda Avrupa Birliği dışında
kalan yakın pazarlardan birisi
konumundaki Sırbistan’a Sektö-
rel Ticaret Heyeti gezisi düzen-
ledi. Sırbistan’ın başkenti

Belgrad’a düzenlenen ve OİB
Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan
Yeşilova ve UİB Genel Sekreteri
Mümin Karacakayalılar’ın katılı-
mıyla düzenlenen Sektörel Tica-
ret Heyeti gezisine, OİB
öncülüğünde 15 Türk otomotiv
firması katıldı. Heyet gezisinde
Sırbistanlı ithalatçı ve toptancı
firmalar ile Türk firmaları ikili iş
görüşmesi yapma fırsatı elde
etti. Heyet gezisine Türkiye’den
katılan firmalar arasında; Ana-
dolu Isuzu, Bankosan, Belgin
Madeni Yağlar, BŞL Bijon Cıvata,
Cabu Otomotiv, Dinamik Oto-
motiv, Erbi Bağlantı Teknoloji-
leri, Hann Filtre, Lubrico
Petrokimya, Neko Otomotiv,

Netex Otomotiv, Özteknik Mo-
torlu Taşıtlar, Sab Otomotiv
Yedek Paça, Supsan Motor Su-
bapları ve Telsama Metal yer
aldı. 

Türk ve Sırp otomotiv 
firmaları ihracatı görüştü

30 dezavantajlı 
öğrenciye burs
CUMHURBAŞKANI RADEV’DEN

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU
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KKTC Mehmet ALDEMİR

SAMSUN Akın ÜNER
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
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İSTANBUL Berka Sude SAİT
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
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Kuzey Makedonya Kültür Bakan-
lığı’nın destekleriyle Üsküp'teki
Ordu Evi'nde düzenlenen tö-

rene, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği
Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öz-
türk, Kuzey Makedonya Kültür Ba-
kanlığı kabine üyesi Afet Jashari,
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din
Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan,
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
(TİKA) Üsküp Koordinatörü Aytekin
Ayden, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü
(YEE) Müdürü Serhat Kula, Türkiye
Maarif Vakfı (TMV) Kuzey Make-
donya Direktörü Mustafa Dillioğlu,
Makedonya Türk Sivil Toplum Teşki-
latları Genel Başkanı (MATÜSİTEB) ve
Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin,
Kardelen Dergisi Genel Yayın Yönet-
meni Muhsin Kurtiş'in yanı sıra ülke-
deki Türk ile yerel kurum ve kuruluş
temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve
çok sayıda davetli katıldı.
www.timebalkan.com. sitesinin habe-
rine göre; Jashari, buradaki konuşma-
sında, bir derginin 10. yılını
kutlamasının Kuzey Makedonya Kül-
tür Bakanlığı için bir kültürel zenginlik
teşkil ettiğini belirterek, "Bu dergi ara-
cılığıyla Kuzey Makedonya’daki Türk-
ler olarak sizler yeni yetenekleri ve
bizleri bilgilendiriyorsunuz. Bu da
Kuzey Makedonya’daki kültürel çeşit-
liliği gösteriyor." ifadelerini kullandı.

MATÜSİTEB

MATÜSİTEB ve Köprü Derneği Baş-
kanı Emin de derginin 2013'den itiba-
ren Kuzey Makedonya Eğitim
Bakanlığının tavsiye kararıyla ülke-
deki Türkçe eğitim verilen ilkokul-
larda yardımcı ders malzemesi olarak
kullanıldığını söyledi. Kardelen Dergi-
si'nin çocukların milli ve manevi bilin-
cini daha iyi aktarabilme noktasında
çalışmalarına devam ettiğini dile geti-

ren Emin, "İnşallah nice nice 10 yıllar,
50 yıllar, 100 yıllar devam eder. Çünkü
özellikle ilkokul çağındaki çocukların
daha ham bir yapıda olması hasebiyle
bu derginin gerçekten çocukların geliş-
mesinde hem kişilik hem milli kimlik

hem manevi kimlik anlamında çok
önemli bir yer tutuyor." diye konuştu.

TÜRK ÇOCUKLARININ
SESİ

Kardelen Dergisi Genel Yayın Yönet-
meni Kurtiş ise Kardelen Dergisi'nin
ülkedeki Türk çocukların sesi oldu-
ğunu vurguladı. 
Cemil Meriç'in dergiyi 'bir neslin vasi-
yetnamesi' olarak nitelendirdiğini
anımsatan Kurtiş, "Bizler de bunu bir
vasiyet olarak gelecek nesillere aktar-
maya çalışıyoruz ve 10 yıl önce ilk Kar-

delen’in kardelenleriyle buluştukları
zaman çocuklarımız ilkokul sıraların-
daydı. Bugün kendilerinin yazı işle-
rinde var olması bizim için büyük
gurur verici bir durum. Vasiyetimizin
yerine geldiğinin bir göstergesi aynı
zamanda. Mutluyuz, daha nice 10 yıl-
lar diliyorum" dedi. Kardelen Dergisi
Editörü Yeliz Daut Kurtiş de 10 yıl
içinde çocuklar eğitip nesiller yetiştir-
diklerini belirterek, "Kardelen Der-
gisi’nin amacı çocuklara sadece boş
boş bir şeyler öğretmek, eğlendirmek
değil, onlara kendi kültürlerini, Türk
ve İslam kültürünü daha derin bir bi-
çimde, daha anlamlı bir biçimde açık-
lamak için yayınlanan bir dergidir.
Çocuklarımız bizim geleceğimizdir."
değerlendirmesinde bulundu. Tören
kapsamında, Uluslararası Balkan  Üni-
versitesi (İBU) Araştırma Görevlisi
Seyhan Murtezan İbrahimi, "Kuzey
Makedonya'da Çocuk Edebiyatı'nın
Gelişimi" konulu sunum gerçekleş-
tirdi. Üsküplü sanatçı Cengiz İbrahim
şefliğinde çocuk korosunun şarkılar
söylediği törende, ilkokul öğrencileri-
nin hazırladığı tiyatro oyunu ve Kar-
delen Dergisi'nin 10. yıl dönümü kısa
filmi de izlendi. Tören sonunda Karde-
len dergisine destek veren kurum ve
şahıslara plaket takdim edildi.

Makedonya'daki Türkçe çocuk 
dergisi "Kardelen" 10 yaşında
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği bünyesinde
2009'da yayın hayatına başlayan Türkçe çocuk dergisi "Kardelen"in 10. yıldönümü vesilesiyle tören düzenlendi
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ÇOMÜ’den
‘Zorunlu

Göç’ paneli
ÇANAKKALE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Balkan
ve Ege Uygulama ve

Araştırma Merkezi tarafından
Bulgaristan Türklerinin zorunlu
göçünün 30. yılı anısına panel
düzenlendi. Troia Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen
'Tanıkların Dilinden Bulgaristan
Türklerinin 1989 Zorunlu Göçü' adlı
panele ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr.

Sedat Murat, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr.
Bünyamin Bacak, İl Milli Eğitim
Müdürü Ferhat Yılmaz ile akade-
misyenler ve öğrenciler katıldılar.
Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından Rektör Prof. Dr. Sedat
Murat söz aldı. 30 yıl önce gerçekle-
şen hazin göç hikayesini, bu acıları
bizzat yaşayan akademisyenlerce
aktarılacak olmasının önemine
değinen Rektör Murat, “Türk
Milleti olarak çok önemli göç hare-

ketlerine şahit olduk. Biz de millet
olarak çok ızdıraplı yollardan geç-
tik. Özellikle Balkanlar çok hazinli
göç hikayelerinin yaşandığı yerlerin
başında geliyor. Tarihimizi çok bile-
cek, çok iyi öğreneceğiz. Geçmişte
yaptığımız hataları bir daha yapma-
yacağız. Güçlü olmak için, milli bir-
lik ve bütünlüğü mutlaka esaslı
şekilde muhafaza edeceğiz” dedi.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; Rektör Prof. Dr.
Sedat Murat’ın konuşmasının
ardından konuklara hediye takdimi

gerçekleştirildi. Panelin moderatörü
Balkan ve Ege Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü Doç.
Dr. Aşkın Koyuncu Bulgaristan
Türkleri denince akla gelen ilk iki
şeyin göç ve asimilasyon olduğunu
belirterek, “1877 ve sonrasındaki
göç hareketleri ile toplamda
Bulgaristan coğrafyasından ülkemi-
ze 2 milyon civarında göçmen akışı
olduğunu biliyoruz. Son göç dalga-
sı olan 1989’da, süreci bizzat yaşa-
yan kıymetli hocalarımız aramızda”
ifadelerini kullandı..

'Tanıkların Dilinden Bulgaristan
Türkleri’nin 1989 Zorunlu
Göçü' paneli gerçekleştirildi

Damla Selin TOMRU

HAYATIN
KİMİN?

Belki yolun başındasın,
belki de sonunda… Kimse
bilmez, bilemez ama geri-

ye dönüp baktığında her adım
nasıl canlanıyor zihninde? Hangi
duyguları uyandırıyor sende?
Henüz doğmadan, etrafımızda
beklentiler bulutu oluşuyor.
Cinsiyetimiz bile kimi zaman
babamızın, kimi zaman annemizin
beklentisi oluyor. “Oğlum olsun,
soyadımı devam ettirsin”, “Kızım
olsun bana arkadaş olsun”…
Doğduğumuz anda onların bek-
lentilerine uyanıyoruz. Uslu
muyuz? Elimiz yüzümüz düzgün
mü? Sonra biraz büyüyünce bu
kez okuldaki başarılarımız bizden
çok onların hedefleri oluyor.
İşimiz, eşimiz bile başta ailemiz
olmak üzere, tanıdıklarımızın ve
hatta toplumumuzun düşünceleri-
ne yargılarına göre belirleniyor.

Aslında ergenlik çağı, insanın
inişler ve çıkışlar arasında kimi
zaman tökezleyerek, kendini
bulma, tanıma çabasıdır. Ancak
çoğu zaman sadece fiziksel bir
dönüşüm olarak düşünüldüğünden
ergenler bastırılıyor ya da geçişti-
riliyor. Sonra büyürken iyi bir
kariyer edinme, barınacak meb-
lağda para kazanma gibi hedefler-
le işimizi seçiyoruz. Ardından
sabah iş, akşam ev koşturan, koş-
tururken çoğu zaman neyin bizi
mutlu ettiğini unutan, çoğu zaman
araçları amaçlaştırıp, bunların
esiri olan kişilere dönüşüyoruz.
Ardından 30’lu yıllar geliyor ve
sorularımız artıyor. Bunca zamanı
ne için, kim için yaşadım?
Gerçekten mutlu muyum?
Mutluluğun kaynağı ne? Bu
hayatta ne yapmak istiyorum?

Hayaller

Bazılarımız bu soruları da geçişti-
riyoruz, çünkü artık kendi aileleri-
miz ve sorumluluklarımız kendi-
mizden önemli hale gelebiliyor ve
biz önceliğimizi onlardan yana
kullanarak kendimizi arka planla-
ra atabiliyoruz. Oysa hep hatırlatı-
lan bir örneği ben de paylaşmak
isterim ki uçaktayken acil durum-
larda oksijen maskesini önce ken-
dimize sonra çocuğumuza takma-
mız gerekiyor…
Steve Jobs bir üniversitenin
mezuniyet töreninde yaptığı
konuşmada “hayallerinizin peşin-
den gidin, eğer gitmezseniz baş-
kalarının hayallerinin üzerine otu-
rursunuz ve onlar hayallerini ger-
çekleştiremez” demişti. Şimdi
biraz ara verin ve kendinize sorun
“hayallerimi gerçekleştirmek için
adım atıyor muyum? hayallerimi
mi yaşıyorum?”…

Hayallerinizin illa kocaman olma-
sına gerek yok, bazen simitli ve
çaylı bir kahvaltı, bazen ailece
oynanan bir sessiz sinema da,
ektiğiniz bir zeytin ağacı ya da
okuma yazma öğrettiğiniz çocuk-
lar da  hayaliniz olabilir. Yeter ki
o anda mutlu olduğunuzu hisse-
din. Zaman bir illüzyon kimi
zaman çok uzun, kimi zaman da
bir çırpıda geçiveriyor. İşte o
nedenle her anı o anda olduğumu-
zu fark ederek geçirmemiz, her
ana kendimizden anlamlar yükle-
memiz kıymetli.
Başkalarının hayallerinin hırsızı
olmadan ya da başkalarının istek-
lerinin gölgesinde kalmadan,
şimdi bir güneş gibi doğun haya-
tınıza. Ona sımsıkı sarılın ve sizi
gerçekten mutlu eden bir şeyler
yapın. Minicik bir adım bile olsa,
bugün kendinize doğru bir 
adım atın.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

ÜskÜp Balkan Üniversitesi 
13 yıldır eğitimin zirvesi
ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya’nın önde gelen üniversitelerinden
Uluslararası Balkan Üniversitesi (International Balkan
University), bu yıl 10. nesil mezunlarını vermenin heye-

canını yaşayacak.  Yüksek lisans mezunlarıyla birlikte yakla-
şık 250 öğrenci mezuniyet sevinci tadacak. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde olan üniversite, içinde
7 fakültesiyle, yüksek lisans ve doktora programlarıyla ünlü.
“Kosova İmza” dergisi ve İmza Yayınlarının grafik dizayn
sanatçısı Rengin Rifat da Uluslararası Balkan
Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerden biri. Rifat, Sanat
Fakültesi’nin en iyi öğrencisi olarak mezun olmuştu. Rengin
Rifat’a, Sanat Fakültesi’nin en başarılı öğrencisi sertifikasını
T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara vermişti

ZAGREB
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvatistan'ın başkenti
Zagreb'de
"Hırvatistan Daha İyi

Olmalı" sloganıyla düzenlenen
protestoya eğitim kurumlarında

çalışan 20 bin kişi katıldı.
Hırvatistan Öğretmen Sendikası,
Lise Çalışanları Bağımsız Sendikası
ve Yüksek Öğretim Çalışanları
Bağımsız Sendikası tarafından baş-
kentteki Ban Jelacic Meydanı'ndaki
protestoya katılan 20 bin öğretmen
ve eğitim çalışanı hükümete maaş-

larının yükseltilmesi çağrısında
bulundu. www.timebalkan.com
sitesinin haberin göre;
Hırvatistan Öğretmen Sendikası
Başkanı Sanja Sprem, yaptığı
konuşmada, eğitim kurumlarında
çalışanların durumlarına dikkat
çekmek için bir aydır grevde

olduklarını anımsatarak, "Grev
uzun yıllardır devam eden mem-
nuniyetsizliğimizin bir göstergesi.
İhmal edilen bir eğitim sistemi
bizim için iyi değildir." dedi.
Sprem, hükümet ile anlaşmaları
durumunda grevin sona erebilece-
ğini söyledi.

Öğretmenler Zagreb’de
eğitimi protesto etti
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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...

         

Ali Paşa Camisi’nde
ezAn sesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore edilen Ohri Ali
Paşa Camisi minaresinden 107 yıl sonra ilk ezan okundu
OHRİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya‘nın Ohri
şehrinde bulunan ve Bal-
kan Savaşları sırasındaki

bombardımanlarda minaresi yıkı-
lan cami, restorasyon çalışmaları-
nın ardından törenle ibadete
açıldı. Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Ahmet Misbah Demir-
can, törende yaptığı konuşmaya,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan başta olmak üzere Türk va-
tandaşlarının selamını ileterek
başladı.
Hayırlı bir iş için cem olundu-
ğunu belirten Demircan, “Allah’ın
evini ihya etmek gibi tarifsiz bir
hayrın sizlerle birlikte parçası ol-
duğum için çok sevinçliyim.”
dedi.
Demircan, restorasyonda çalışan,
madden ve manen bu iş için sefer-
berlik yapan herkesin, bu imarın

bir parçası olduğunu vurguladı.
Mescitlerin “gönül evi”, davaları-
nın, iddialarının, vaatlerinin ise
barış, sevgi, kardeşlik ve huzur ol-
duğunu dile getiren Demircan,
şöyle konuştu:
“Türkiye ve Kuzey Makedonya
olarak farklı ülkeleriz. Lakin ne
gönlümüzün ne mescidimizin,
ikisinin de ülkesi yoktur. Gönlü-
müz birdir, mescidimiz birdir.
Hattı zatında biz Müslümanlar
için farklılıklarımız dahi birlik
içindir. Biz öyle inanırız. Ohri Ali
Paşa Camisi, farklılıkları birlik po-
tasında erittiğimizin nişanıdır. Bu-
güne kadar öyle gelmiştir, ebede
kadar da öyle gidecektir. Aynı ka-
deri, aynı akıbeti, ortak geçmişi-
mizin emaneti olan bütün eserler
için de diliyorum.” www.timebal-
kan.com sitesine göre; Vakıflar
Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem
ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan’ın talimatlarıyla Balkan
coğrafyasındaki ecdat yadigarla-
rını tekrar ayağa kaldırmak için
çalışmalarını sürdürdüklerini söy-
ledi. Ertem, Genel Müdürlüğünün
Kuzey Makedonya‘da ilk olarak
Haydar Kadı Camisi’ni restore et-
tiğini, Ohri Ali Paşa Camisi’nin,
tamamlanan ikinci restorasyon ol-
duğunu bildirdi. Manastır Hoca
Mahmut Camisi’ndeki restoras-
yon çalışmalarının ise sürdüğünü
ifade eden Ertem, Osmanlı vakıf
eseri olan Üsküp İsa Bey ve Yahya
Paşa camileri için de restorasyon
projelerinin çizdirildiğini kaydetti.
Her restorasyon sürecinin birta-
kım zorlukları içinde barındırdı-
ğını belirten Ertem, zorlu
süreçlerin aşılmasına katkı göste-
ren Ohri halkına, siyasi otoriteye,
İslam Birliği Başkanlığına ve Tür-
kiye’nin Üsküp Büyükelçiliğine
teşekkür etti.
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ANTALYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde üç
yıl önce başladığı güreşte Balkan
şampiyonluğuna ulaşan Sezgin

Koşar, gözünü olimpiyat ve dünya şam-
piyonluğuna dikti. Milli sporcu Sezgin
Koşar, 11 yaşında ağabeyinin yönlendir-
mesiyle üç yıl önce Cengiz Elbeye
Güreş Eğitim Merkezi’nde güreşe başla-

dı. Kısa sürede başarı elde eden 14
yaşındaki sporcu, 2014’de İstanbul’da
düzenlenen Kulüplerarası
Şampiyonada birinci, 2015’de Türkiye
Şampiyonasında üçüncü oldu. Sezgin
Koşar, 2017’de Antalya’da düzenlenen
Türkiye Şampiyonasında da tüm rakip-
lerini yenerek altın madalya aldı.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Türkiye
Şampiyonasında yine birinci olan

Sezgin Koşar, bu başarısıyla milli takı-
ma seçildi. Milli sporcu, Bulgaristan’da
düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar
Balkan Güreş Şampiyonası’nda, 44 kilo-
da finalde Rumen rakibini 5-1 yenerek
ilk kez giydiği milli formayla şampi-
yonluğa uzandı. www.timebalkan.com’a
göre: aldığı Türkiye derecelerinden
sonra milli takım kampına seçilmesinin
kendisini gururlandırdığını ifade etti.

Bosna’da Prosinecki 
ile yollar ayrıldı
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, A
Milli Futbol Takımı Teknik
Direktörü Robert Prosinecki’nin

takımdaki görevinden ayrıldığını açıkladı.
Bir dönem Kayserispor’u da çalıştıran
deneyimli Hırvat teknik adamın, Bosna
Hersek’in, 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kar-
şılaşmalarını tamamlamasının ardından
milli takıma veda ettiği belirtildi.
www.timebalkan.com’a göre: Bosna
Hersek Futbol Federasyonu Genel
Sekreteri Adnan Dzemidzic, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, Prosinecki ile
anlaşmalı bir şekilde ayrıldıklarını belirte-
rek, yeni teknik adamın mart ayında
oynanacak EURO 2020 baraj karşılaşma-
larına kadar açıklanacağını söyledi. Bosna
Hersek’i
2018’den bu yana
çalıştıran
Prosinecki’nin
EURO 2020
Elemeleri J
Grubu’nda çalış-
tırdığı milli takım
gruptan çıkma
şansını yakalaya-
mamıştı.

TEKİRDAĞ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Spor Kentleri
Federasyonu (ACES Europe)
heyeti Çorlu’ya geldi.

Çorlu’daki spor yatırımlarını geze-
rek incelemelerde bulunan heyet,
basın toplantısının ardından yaptığı
açıklamada; Çorlu’yu çok beğendik-
lerini, spor tesisleri ve sporcuları
yakından incelediklerini belirterek
Çorlu’nun Avrupa Spor Kenti olma-
sı için gerekli kriterlere sahip oldu-
ğunu dile getirdiler. 2019 yılı Ekim
ayında yapılan ACES Europe aday-
lık başvurusunun ardından yapılan
resmi yazışmalar neticesinde fede-
rasyonun gözlemci heyeti Çorlu’ya
gelerek incelemelerde bulundu.
ACES Europe Genel Sekreter
Yardımcısı Luca Parnigiani, ACES
Europe Balkanlardan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Anatoliy
Iliev, ACES Europe Genel Müdürü
Damayn Dikov, Bulgaristan

Pazarcık Şehri Belediyesi Meclis
Üyesi Reni Kamberova ve berabe-
rindeki heyet ile birlikte 2020
Avrupa Spor Kenti olmak için aday
olan Çorlu’ya gelerek şehrin birbi-
rinden donanımlı spor tesislerini,
spor yatırımlarını ve farklı spor dal-
larında faaliyet gösteren sporcuları
ziyaret etti. Heyetin gerçekleştirdiği
ziyarete Çorlu Belediye Başkan
Yardımcıları Adnan Kum, Güner
Çetin, Özcan Veysel Tunçcan, Oktay
Çolpan ve İbrahim Turgut Bolat,
belediye meclis üyeleri Hasan
Toprak, İsmail Akar, Mert Yılmaz,
Cüneyt Ergün ve Muhammet Emin
Gülbaba ile birim amirleri katıldı.
www.timebalkan.com’a göre: incele-
melerin ardından Çorlu Belediyesi
Eğitim ve Seminer Salonu’nda
düzenlenen toplantıda Çorlu’daki
spor tesisleri ve sporcular hakkında
heyete sunum gerçekleştirildi.
Sunumun sonunda düzenlenen
basın toplantısında basın mensupla-

rıyla bir araya gelen heyet kendileri-
ne yöneltilen soruları yanıtladı.
ACES Europe  Balkanlardan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Anatoliy Iliev, Çorlu’nun diğer aday

şehirler ile kıyaslandığında en yük-
sek puanı alacak şehirlerden biri
olduğunu ve yaklaşık on gün içeri-
sinde nihai sonucun resmi yazı ile
bildirileceğini ifade etti.

Çorlu, 2020 Avrupa
Spor kenti seçildi

Balkan şampiyonu güreşçi Koşar hedefini büyüttü


