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Yunanistan, Türkiye-Libya
anlaşmasından çok korktu!
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis,
Türkiye’nin Libya’da üstlendiği görevi eleştirdi

¥ türkiye’nin Libya hükümeti ile yaptığı anlaşmanın
Yunanistan’ı zor duruma soktuğunu ifade eden Mitsotakis,
”Libya-Türkiye anlaşması egemen haklarımızı ihlal ediyor”
dedi. Beyaz Saray’da ABD
Başkanı Donald Trump ile bir
araya gelen Başbakan
Mitsotakis, Yunanistan’ın
güvenilir bir müttefik olduğunu dile getirerek, Türkiye’nin
Libya’da üstlendiği görevi
eleştirdi. Türkiye’nin meşru
Libya hükümeti ile anlaşmasının Yunanistan’ı çok zor duruma soktuğunu ifade etti.
Başbakan Kiriakos Mitsotakis
söze girerek Libya krizine
değindi. Başbakan Türkiye’nin
Libya’ya asker gönderme
kararına tepki gösterdi,
Türkiye’nin Libya’nın içişlerine
müdahalesinden kaygı duyduklarını belirtti. 8’de

AGİT Başkanlığını
Arnavutluk üstlendi

Başbakan Mitsotakis, Türkiye’nin Libya ile 27 Kasım’da imzaladığı
deniz sınırları yetki anlaşmasını da “hukuk dışı” olarak niteledi

Hırvatistan’da Zoran
Milanovic’in zaferi

Bosnalı Sırplar’a
dur diyemediler!
¥ Bosna Hersek Anayasa
Mahkemesi tarafından iki kez "anayasaya aykırı" ilan edilen Sırp
Cumhuriyeti Günü kutlamalarında,
Bosnalı Sırp yetkililer bir kez daha ayrılıkçı söylemde bulundu. Sırbistan
Başbakanı Ana Brnabic'in yanı sıra
Sırbistan'dan bakanların da katıldığı
törende konuşan Bosna Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi

¥ Hırvatistan‘daki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu sosyal demokrat
aday Zoran Milanovic kazandı.
Milanovic, başkent Zagreb’deki parti
binasında yaptığı konuşmada, adaylığını destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür ederek, “Zafer kalesine hoş
geldiniz. Siyaset sevgi ve sabır işidir.”
dedi. Cumhurbaşkanlığı görevi süresince hayal kırıklığı yaşatmamaya özen
göstereceğini belirten Milanovic,
“İnsanlar farklı farklıdır. Bu bağlamda
kimseyi incitmeden herkesin sesi olmaya çalışacağım. Farklılıklara saygı göstereceğim. Entrika ve gizli işler olmayacak.” diye konuştu. 3’te

Milorad Dodik, ülkedeki iki entiteden
biri olan Sırp Cumhuriyeti'ni bir kez
daha "devlet" olarak nitelendirdi.
Dodik konuşmasında, "Sırpların bugün
iki devleti var. Biri Sırbistan, diğeri ise
Sırp Cumhuriyeti. Her ne kadar başkaları bunu inkar etseler de bugün biz
kendi devletimizde yaşıyoruz. Biz Sırp
Cumhuriyeti'ni kendi devletimiz olarak
görüyoruz." ifadesini kullandı. 5’te

¥ avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
Dönem Başkanı ve
Arnavutluk Başbakanı
Edi Rama, AGİT Dönem
Başkanlığını üstlenen
ülkesinin en önemli
öncelikleri arasında hoşgörünün korunması ve
ayrımcılıkla mücadele
olduğunu söyledi.
Helsinki Nihai Senedinde

yer alan prensiplerin
hala güncelliğini koruduğunu ve söz konusu
prensiplerin hayata geçirilmesinin Arnavutluk
için önemli olduğunu
vurgulayan Rama, ülkesinin dönem başkanlığında "Taahhütlerimizi
birlikte gerçekleştirelim"
sloganını kullanacaklarını söyledi. 5’te

Gazi Hüsrev 483 yaşında
¥ Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki
en önemli Osmanlı
miraslarından biri olan
Gazi Hüsrev
Medresesi'nin 483'üncü
yıl dönümü dolayısıyla
kutlama töreni düzenlendi. Bosna Hersek'in
en eski eğitim kurumu

olan ve yaklaşık beş asırdır aralıksız olarak eğitime devam eden tarihi
medresede düzenlenen
programa Bosna Hersek
İslam Birliği yetkilileri,
medrese öğretmenleri
ve öğrencileri, eski
mezunlar ile diğer
davetliler katıldı. 11’de
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AntAlyA’DA AkDeniz sergisi
Gemlik Meslek Lisesi’ne
AB'den proje desteği

G

emlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin koordinatörlüğünde, Gemlik Sosyal Yaşamı
Destekleme Derneği ortaklığıyla Avrupa Birliği (AB) Gençlik Programları Başkanlığına sunulan "Youthart Gençsanat" adlı proje onaylanarak
hibe almaya hak kazandı. Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'dan
Gemlik'e gelecek gençler, proje kapsamında kültürlerinin mimari ve sanatsal ögelerini okul içindeki
duvarlara resmedecek. Faaliyet her
ülkeden 7 olmak üzere toplam 28 katılımcı ile gerçekleşecek. 10 gün sürecek projede gençler sanat, kültür
temalarıyla atölye çalışmalarında
bulunacak, resim konusunda yeteneklerini geliştirecek ve tasarım çalışması yapılacak.
www.timebalkan.com’a göre; Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden yapılan açıklamada, "Proje
faaliyetleri ekim ayında, yeni binamıza taşınmamızla hayata geçecektir" ifadesi kullanıldı.

B

Hırvatistan Başkonsolosluğu ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) İşbirliği'nde Antalya Kültür Sanat Kaleiçi Evi’nde açılan “Türkiye-Hırvatistan Akdeniz Bağlantıları” adlı sergi, Hırvat sanatçı Miljenko Bengez’in Akdeniz
şehirlerini ve bu şehirlerdeki gündelik yaşamı yansıtan eserlerinden oluşuyor
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ırvatistan Başkonsolosluğu ile Antalya
Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) İşbirliği'nde
Antalya Kültür Sanat Kaleiçi
Evi’nde açılan “Türkiye-Hırvatistan Akdeniz Bağlantıları” adlı sergi, Hırvat sanatçı
Miljenko Bengez’in Akdeniz
şehirlerini ve bu şehirlerdeki
gündelik yaşamı yansıtan
eserlerinden oluşuyor.
Serginin açılışını ATSO Başkanı Davut Çetin, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu
Dr. Ivana Zerec, ATSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri,
KKTC Başkonsolosu Mustafa
Kemal Beyazbayram, Almanya Federal Cumhuriyeti
Antalya Konsolosu Wolfgang
Wessel ve Avrupa Birliği
Bilgi Merkezi Koordinatörü

İsmail Tuna Aras ile birlikte
yaptılar. Hırvatistan İstanbul
Başkonsolosu Dr. Ivana
Zerec, "Hırvat ressam Miljenko Bengez'in eserlerinin
yer aldığı sergimiz, ATSO'nun katkılarıyla Antalya'daki ilk kültürel
etkinliğimiz oldu" dedi. Tür-

kiye-Hırvatistan arasındaki
kültürel ve ticari ilişkilerin
her geçen gün güçlenerek
arttığını kaydeden Zerec,
"Antalyalı iş adamlarının
Hırvatistan'da daha fazla yatırım yapmaları için de ATSO
ile ilişkilerimizi güçlendiriyoruz, bu konuda çalışmala-

rımızı aralıksız sürdürüyoruz. Antalya'nın ekonomik
başarısını takdirle izliyoruz.
Özellikle küresel pazarda
marka konumlandırma, otel
tedarik zinciri yönetimi, golf
turizmi gibi alanlardaki deneyiminden faydalanmak istiyoruz. Bu gelişmelerin

Rumeli Türkleri'nin yeni başkanı Toprak
ursa'nın en aktif ve dinamik sivil toplum örgütlerinden olan Bursa Rumeli
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
yeni başkanını seçti. Derneğin genel kurulu
Kültürpark Göl bahçede yapıldı. Tek aday ile
girilen kongreye oyların tamamını alan İbrahim Toprak ve yönetim kurulu seçimden
sonra tebrikleri kabul etti. "Yeni dönemde

Bursa'daki hemşehrilerimizin sorunlarını öncelikli ele alacağız" diyen Başkan İbrahim
Toprak sözlerini şöyle sürdürdü: "Balkanlarda kan bağı bulunan akraba ve hemşehrilerimiz ile iletişimimizi daha aktif bir şekilde
kesintisiz devam ettireceğiz. Geleneksel etkinlikleri devam ettireceğiz. Yenilerini gerçekleştireceğiz. Amacımız gönüllü çalışma

yapan sivil toplum örgütü olarak, ülkemiz
ve gönül coğrafyamızda yaşayan hemşehrilerimizin ve Balkanlarda yaşayan kardeşlerimiz adına alınabilecek en yüksek verimi elde
etmektir. Bugüne kadar derneğimizde görev
yapmış gerek başkanlarımıza gerekse yönetim kurulu arkadaşlarımıza hizmetlerinden
dolayı teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

yanında iki ülke arasında öğrenci ve turist değişimi üzerinde de duruyoruz" dedi.
Zerec, serginin aynı zamanda
Hırvatistan’ın Avrupa Birliği
2020 Dönem Başkanlığı altında düzenlenen ilk kültürel
etkinlik olduğunu da
vurguladı.

Zoran Milanoviç TUNÇ SOYER
yeni Cumhurbaşkanı G
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İZMİR MEKTUBU

24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Hırvatistan‘daki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu sosyal demokrat aday
Zoran Milanovic kazandı. Milanovic, başkent Zagreb’deki parti binasında
yaptığı konuşmada, adaylığını destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür ederek, “Zafer kalesine hoş geldiniz. Siyaset sevgi ve sabır işidir.” dedi
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ırvatistan‘daki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci
turunu sosyal demokrat aday Zoran Milanovic kazandı. Milanovic, başkent
Zagreb’deki parti binasında
yaptığı konuşmada, adaylığını
destekleyen ve desteklemeyen
herkese teşekkür ederek,
“Zafer kalesine hoş geldiniz.
Siyaset sevgi ve sabır işidir.”
dedi. www.timebalkan.com sitesinin haberine göre; Cumhurbaşkanlığı görevi süresince
hayal kırıklığı yaşatmamaya
özen göstereceğini belirten Milanovic, “İnsanlar farklı farklıdır. Bu bağlamda kimseyi
incitmeden herkesin sesi olmaya çalışacağım. Farklılıklara
saygı göstereceğim. Entrika ve
gizli işler olmayacak.” diye konuştu. Milanovic, tüm partilere
eşit düzeyde yaklaşacağını sözlerine ekledi. Hırvatistan‘da
cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci
turunda merkez sağ Hırvat De-

mokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut
Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Sosyal Demokrat Parti (SDP)
öncülüğündeki ittifakın adayı
eski Başbakan Milanovic yarıştı. Devlet Seçim Komis-

yonu’nun (DIP) açıkladığı
resmi olmayan sonuçlara göre
oyların tamamına yakını sayıldı. Oyların yüzde 52,7’sini
alan Milanovic seçimi kazanmayı garantileyerek ülkenin
yeni cumhurbaşkanı oldu.
Mevcut Cumhurbaşkanı Kita-

rovic ise oyların yüzde
47,3’ünü aldı. DIP verilerine
göre, seçime katılım ise yüzde
55 civarında oldu. Bu arada,
sonuçların açıklanmasının ardından Milanovic’i destekleyenler Zagreb sokaklarında
seçim zaferini kutladı.

Kurbin’de yapılacak
500 konuta başlanıyor
Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile
Kurbin bölgesinde Laç kasabasında inşa edilecek 500 konutun proje sahasını inceledi
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ürkiye Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama ile Kurbin bölgesinde Laç
kasabasında inşa edilecek 500
konutun proje sahasını inceledi.
Kurum ve Rama’ya ziyaretinde
Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı
Arben Ahmetaj, Arnavutluk
Kültür Bakanı Elva Margariti,
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi
Murat Ahmet Yörük ile diğer
yetkililer eşlik etti. www.time-

balkan.com’un haberine göre;
heyet, Kurbin Belediye Başkanı
Majlinda Cara’yı belediye binasında ziyaret ederek, burada
deprem hasarı, belediyenin durumu ve diğer konularda bilgilendirildi. Belediye binasındaki
görüşmenin ardından Bakan
Kurum ile Başbakan Rama ve
beraberindeki heyet 500 konutun inşa edilecek proje sahasını
inceledi.Arnavutluk’ta gerçekleştirdiği temaslarına değinen
Kurum, Başbakan Rama ile depremde zarar görmüş alanların
incelemesi ve buraya yapılması
gereken konutlara ilişkin görüş

alışverişinde bulunarak projeleri
değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi. Kurum, Arnavutluk’ta geçen yıl 26 Kasım’da
meydana gelen depremin ardından Türk halkı olarak dost ve
kardeş ülke Arnavutluk’a
AFAD, Kızılay, UMKE ve bakanlığın ilgili birimleriyle her türlü
çalışmaları başlattıklarını kaydetti. Arnavutluk halkına dostluk, kardeşlik hukuku
çerçevesinde gereken her türlü
yardımı yapmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Kurum,
“Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği bundan önce olduğu

gibi bundan sonra da Arnavutluk halkı için yapılması gereken
her türlü yardımı yapacağımızı
bir kez daha ifade etmek isterim.” dedi. Depremden zarar
gören alanda yıkıntıların kaldırıldığı bölgeye 500 kalıcı konut
yapacaklarını dile getiren
Kurum, “Zemin artı 3’ü, 4’ü geçmeyecek, bölgenin mimarisini
yansıtacak ve buradaki halkın
ihtiyaçlarını giderecek çalışmayı
inşallah ocak sonu itibariyle sahada başlayıp, en geç 6 ay içerisinde de tamamlamayı
düşünüyoruz ve bu çerçevede
de çalışmaları yapacağız.” dedi.

"AB, Ortadoğu’ya daha müdahil olmalı"

A

ZAGREB - BALKAN GÜNLÜĞÜ

vrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı
Charles Michel, AB'nin İran ve Irak'taki
olaylara daha yoğun müdahil olması
gerektiğini ifade etti. Michel, 1 Ocak'ta AB
Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralan Hırvatistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında,
Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü. Görüşmenin ardından başkent Zagreb'deki Milli
Üniversite Kütüphanesi'nde düzenlenen ortak
basın toplantısında konuşan Michel, Batı Balkan ülkeleri ile AB arasındaki bağların korun-

ması ve gelecekte yaşanabilecek muhtemel sorunların engellenmesi gerektiğini söyledi. Hırvatistan'ın, bölge ülkelerine kıyasla AB üyeliği
konusunda tecrübeli olduğunu kaydeden Michel, başta Arnavutluk ve Kuzey Makedonya
olmak üzere, genişleme süreci ile komşu ülkelerin güvenliğinin de büyük önem arz ettiğini
belirtti. Michel, 500 milyon nüfuslu AB'nin,
ekonomik bir güç olarak uluslararası sorunlara
ve bilhassa İran ve Irak'ta yaşanan olaylara
daha yoğun müdahil olması gerektiğini vurgulayarak, "AB'nin o bölgede önemli bir rol
üstlenmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

eçenlerde CHP
İzmir milletvekili
Sayın Atilla Sertel, İzmir valimiz Sayın
Erol Ayyıldız’ı ziyareti
sırasında çok güzel bir
fotoğraf yakalamış ve
sosyal medyada paylaşmıştı. Fotoğrafta İzmir
valimizin mağdur bir vatandaş ile ilgilenmekte
olan samimi fotoğrafı
çok takdir toplamıştı.
İzmir valimiz hakikaten
güzel bir insan ve sıkıntısı olan tüm vatandaşlarla yakından
ilgileniyor. Bunları biz
yazdığımızda çok dikkat
çekmez belki ama
CHP’li bir vekil yazınca
çok mutlu olduk.

Aynı şey değil belki ama
şimdi farklı açıdan biz de
İzmir Büyük şehir Belediye Başkanı Sayın Tunç
Soyer’i anlatmak istedik.
Hiçbir siyasi polemiğe
girmeden sadece İzmir’in Belediye Başkanı
olarak yaşadığımız bir
olayı anlatmak istedik.
Zira bir ağabeyimizin
güzel bir sözünü hatırlatmak istiyorum. O ağabey
derdi ki; “güzel şeyler
yapanı anlatın ve takdir
edin ki o güzel şeyleri
yapmaya devam etsin.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç
Soyer’den randevu isteğimiz olmuştu. Sağ olsunlar, özel kalemden
kısa sürede dönüş oldu.
Özel kalem müdürü
Sayın Lütfi Ünal Bey’e
ve Basın halkla ilişkiler
danışmanı Sayın Kıvanç
Ege’ye de teşekkür ediyorum. Başkan, geçen
hafta bizi İzmir Kültür
park içinde bulunan
İzmir Sanat’taki makamında misafir etti. Gelmeden önce yanımızda
engelli kardeşlerimizin
de içinde olacağı bir sinema filminden bahsetmiştik. Dolayısıyla
burada yani İzmir
Sanat’ta bizi ağırlaması
son derece anlamlı oldu.

Tunç başkan hakikaten
farklı bir insan. Bazı yerlere bisikletiyle gitmesi,
makam olarak misafirinin konusu ile ilgili bir
yerde karşılaması güzel.
Ama daha da iyi olanı,
bizleri son derece nazik
ve misafirperver bir şekilde karşıladı. Görüşme
esnasında odada kendisi
ve bizden başka kimse
yoktu. Bizzat kendisi
elindeki deftere notları
aldı. Gayet pozitifti ve
talepleri olumlu bir şekilde dinledi ve bizzat
kendi yazdı. Kimse yanlış anlamasın ve bize kızmasın ama eğer bu
yazdıklarını takip edip
gerçekleştirmeye çalışırsa yani bu konuda samimi ise kendisi için
ikinci bir kez daha teşekkür yazısı yazacağım. Bu
asla bir siyasi tavır değildir, demokratça bir dav-

ranışı alkışlamaktır.
Diyeceksiniz ki bütün
bunlarda ne var ki? Kıyaslama için çok basit
bir örnek vereceğim.
Menderes’te oturuyorum. Balkanlardan hemşerim olan Menderes
Belediye Başkanından
20 gün önce randevu istedik hala çıt yok. Her
şeyin hayırlısı demek
lazım.

Şimdi Sayın Tunç
Soyer’den ne talep ettiğimizi açıklayalım ki; yanlış anlaşılmasın. Biz
Sayın başkanın yanına
bir dönem Ak Parti teşkilatlarında da görev almış
Evrensel Alevi-Bektaşi
Birliği Başkanı emekli
hâkim Ali İhsan Şahin,
Konak ilçesi Kubilay
mahallesi muhtarı Ünal
Kalfa, Engelliler dans
milli takım antrenörü
Gamze Birsöz Koç ve
Sinema yapımcısı Alper
Günay ile birlikte gittik.

Tunç başkandan Taleplerimiz şunlardı:

1-Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve
Belediyenin sorumluluğunda olan
Peygamber efendimiz
(SAV) torunlarından on
iki imamın başı İmamı
Caferi Sadık Tayyar hazretlerinin İzmir Konak
Basmane Kubilay mahallesindeki türbeleri ile
Yine İplikçi İsmail Dede’nin ve İzmirli Osman
Nuri efendinin Basmane
Çarak kapı Cami’sinin
arka taraflarında bulunan
türbelerinin bakım ve
onarımı ile tekrar ziyarete açılabilmeleri için
gerekli çalışmaların yapılması rica ettik. Bu konuda İzmir valimiz Sayın
Erol Ayyıldız’ın da desteğini aldık, kendisine
teşekkür ederiz.

2- İzmir havalimanı yolu
üzerinde (Yeşildere
yolu) bulunan su kemerlerini bütün İzmirliler ve
İzmir’e gelenler bilirler.
Birçok kişi bunları Roma
eseri zanneder. Bu tarihi
kemerler on yedinci
asrın sonlarında (1780
dolaylarında) Osmanlı
vezirlerinden Arnavut
kökenli Köprülü Fazıl
Ahmet paşa tarafından
yaptırılmıştır. Bugün
Vezir Suyu su kemerleri
olarak bilinen bu kemerlere onları yaptıran Köprülü Fazıl Ahmet paşa
isminin verilmesini ve
gelip geçenin bunu bilmesini ve bunun için de
buraya bu isimle bir tabela asılmasını rica ettik.
3-Engelli kardeşlerimiz
yararına yapılacak bir sinema filminin İzmir’de
çekilmesi ve desteklenmesi rica ettik.
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TürKİye çıKarması
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim
Damka’nın başkanlığında Ankara’da bulunan parti heyeti,
resmi ziyaretler kapsamında görüşmelere katıldılar

T

ürkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanı Dr. Fahrettin Koca
tarafından kabul edilen Fikrim Damka ve heyeti, sağlık alanında hayata geçirilebilecek
projeleri içeren dosyayı Sağlık
Bakanına bizzat iletirken, bu konudaki talepler doğrultusunda
Türkiye Cumhuriyeti’nin var
olan desteğinin devam etmesinin
önemine vurgu yaptılar. Genel
Başkan Damka, 100 Hasta projesine ek olarak, Kosova Türk toplumuna yönelik özel bir
kontenjanın belirlenip, Kosova’da tedavisi olmayan hastaların Türkiye Hastanelerine sevk
edilmesi konusundaki talebi dile
getirdi. KDTP heyeti YTB Başkanı Abdullah Eren’i de ziyaret
etti. www.timebalkan.com sitesinin haberine göre; YTB Başkanı
Abdullah Eren görüşme hakkında sosyal medya hesabından

KoSovalı TürK
girişimcilere destek

A
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yaptığı paylaşımda şu ifadelere
yer verdi; kurumumuzda ağırladığımız Kosova Demokratik

Türk Partisi Genel Başkanı Sayın
Fikrim Damka ve kıymetli heyeti
ile verimli bir görüşmemiz oldu.

Kosova’daki soydaş varlığımıza
güçlü desteğimiz her alanda
devam edecek inşallah.

nkara’da devam eden
temasları kapsamında
Kosova Demokratik
Türk Partisi heyeti T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı ile Dışişleri Bakanlığında bir görüşme
gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığının ardından TRT ve TİKA
genel merkezlerini ziyaret
eden heyet, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’den, Prizren’de 24 saat Türkçe yayın
yapacak radyo projesine destek sözü aldı.
TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar ile gerçekleştirilen görüşmede, Kosovalı Türk
girişimcilerinin yeni iş fikirlerini destekleyecek programla-

İşsiz doktorlar çareyi AB ülkelerinde buluyor

K
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osova Tabipler Odası
istatistiklerine göre
60’ı uzman doktor
olmak üzere Kosova’da
600’den fazla doktor işsiz.
www.timebalkan.com’a

göre; kamu sağlık kurumları ise işe alınmak için 5
bin yeni doktora ihtiyaç
duyduklarını duyurdu. Bu
arada Kosova Tabipler
Odası tarafından, 2019 yılında 115 doktorun Kosova
dışında istihdam edilmek
için belgelerini talep ettiği

bildirildi. Kosova Tabipler
Odası Başkanı Dr. Pleurat
Sejdiu, sağlık
sisteminin sürekli
olarak doktor sıkıntısı
içinde olmasına rağmen,
Kosovalı genç doktorlar, iş
bulamadıkları için Avrupa
Birliği (AB) ülkelerine git-

tiklerini açıkladı. Sejdiu,
Kosova’yı terkederek çalışmak için Avrupa Birliği ülkelerine giden doktorların
kesin sayısının bilinmediğini belirtti. 2018 yılı boyunca yurtdışında çalışmak
için ihtiyaç duydukları
Doktor Sertifikasını talep

Priştine’de koalisyon çabaları sürüyor

K
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osova’da 6 Ekim seçiminin
galibi Vetevendosje Lideri
Albin Kurti ve LDK Genel
Başkanı İsa Mustafa arasında gerçekleşen görüşmeden bir sonuç
çıkmadı. Hükümetin kurulması
için gerçekleşen koalisyon görüşmelerine ara verdikten sonra dün
biraraya gelen Vetevendosje Lideri Albin Kurti ve LDK Genel
Başkanı İsa Mustafa, Meclis binasında yaklaşık üç saat süren bir
toplantı gerçekleştirdi. Ancak, bu
görüşmeden de bir sonuç çıkmadı. Görüşmeyle ilgili ayrıntı
verilmezken, görüşmelerin
devam edeceği belirtildi. LDK Li-

deri İsa Mustafa ise görüşme sonrasında, “Albin Kurti ile aramız
açık değil. Çarşamba günü tekrar
görüşeceğiz” demekle yetindi.
www.timebalkan.com sitesinden
alınan bilgilere göre; Veteven-

dosje Lideri Albin Kurti, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile görüşmesi ardından Başbakan
Yardımcısı ve Bakan adaylarını
açıklamış, LDK’ya da adaylarını
sunması çağrısı yapmıştı.

Maliki, görüşmenin ardından
düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan ile Filistin'in
iki ülke halklarının daha iyi iş
birliği için ortaklaşa çalışması
gerektiğini belirterek, bu kapsamda haziran ayında FilistinSırbistan İş Forumu
düzenlemeyi de planladıklarını ifade etti. www.timebalkan.com sitesinin haberine
göre: Sırbistan'ın ilkelerine
bağlı sadık bir dost olduğunu
kanıtladığını vurgulayan Maliki, "Amacımız iyi ilişkileri

daha da geliştirmenin yollarını
bulmak ve aramızdaki bağı
güçlendirmek." ifadelerini kullandı. Maliki, iki ülke arasındaki bağın güçlenmesinin,
Filistin-Sırbistan dostluğuna
da olumlu yansıyacağını belirterek, ziyareti kapsamında güvenlik alanında tecrübe ve
bilgi paylaşımını, ayrıca terörizmle mücadeleyi öngören bir
anlaşma da imzaladıklarını
kaydetti. Sırbistan Dışişleri
Bakanı Dacic de iki ülke arasında geçmişe dayanan bir
dostluk olduğunu vurgulayarak, "Filisin, uluslararası konularda Sırbistan'ı her daim
desteklemiştir. Toprak bütünlüğü ve egemenlik konusunda
da yanımızda olduğunu göstermiştir." dedi. Sırbistan'ın da Filistin ile İsrail arasındaki
soruna kesin bir çözüm bulunmasını desteklediğini aktaran
Dacic, "O bölgedeki sorunların
çözülmesi ve nihai bir sonuca
ulaşılması noktasında herkesin üzerine düşen görevi yapmasını temenni ediyorum."
diye konuştu.

Filistin ile Sırbistan kardeşliği ilgi çekti

F
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ilistin Dışişleri Bakanı
Riyad el-Maliki, Sırbistan'ın ilkelerine bağlı
sadık bir dost olduğunu kanıtladığını belirterek, "Amacımız
iyi ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını bulmak ve aramızdaki bağı güçlendirmek."
dedi. Sırbistan'ın başkenti
Belgrad'a resmi ziyaret gerçekleştiren Maliki, Sırp mevkidaşı
İvica Dacic ile bir araya geldi.

rın oluşturulması, bunun yanında faaliyette olan işletmelerin kapasitelerini
arttırmalarına yönelik teknik
ekipman, teçhizat, üretim araçları temin etme yoluyla desteklenmelerinin, istihdamın
arttırılması konusunda çok
önemli sonuçlar doğuracağının altı çizildi. Bu çerçevede
TİKA Kosova Koordinatörlüğü
tarafindan çalışma yapılması
fikrine sıcak bakan Kayalar,
Kosova’ya yönelik çeşitli alanlarda kurum olarak desteklerini devam ettireceklerini dile
getirdi. Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk’u ile de görüştü. Görüşmede, Kosova’da Türkçe eğitimde gelişmeler ele alındı.
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DAĞINIKLIĞI
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Ahmet GÖKSAN

“Kleridesdiyorkibirtektanrıyavebir
tekYunanistan’ainanıyorum.Elenhasletlerinevekahramanlığınainanıyorum.
ElenolarakkalacağımızaveElenliğimize
inanarakElenizmikökleştirmekgerektiğineinanıyorum.ÖlünceyekadarYunan
medeniyetininyüceliğineveHıristiyanlığınbüyüklüğünetambirsadakatgösteriniz.
TAKSİM’ikabuletmiyoruz.Hiçbirzaman
kabuletmeyeceğiz.KıbrısdaimaElen(!)
idiveebediyenElenkalacaktır”.1980
Dr. Fazıl KÜÇÜK

Bosnalı Sırplar "anayasaya aykırı"
Sırp Cumhuriyeti Günü'nü kutladı

B
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osna Hersek'teki iki entiteden
biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin
(RS) kurulduğu 9 Ocak Sırp
Cumhuriyeti Günü, "anayasaya aykırı" olmasına rağmen bu yıl da törenle kutlandı. Bosna Hersek Anayasa
Mahkemesinin daha önce iki kez
"anayasaya aykırı" olduğuna hükmettiği Sırp Cumhuriyeti Günü dolayısıyla Banja Luka şehrinde düzenlenen
törende, Bosnalı Sırp liderler bir kez
daha ayrılıkçı söylemde bulundu.
www.timebalkan.com sitesinin haberine göre; Sırbistan Başbakanı Ana
Brnabic'in yanı sıra Sırbistan'dan bakanların da katıldığı törende konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik,

ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp
Cumhuriyeti'ni bir kez daha "devlet"
olarak nitelendirdi.
Dodik konuşmasında, "Sırpların
bugün iki devleti var. Biri Sırbistan,
diğeri ise Sırp Cumhuriyeti. Her ne
kadar başkaları bunu inkar etseler de
bugün biz kendi devletimizde yaşıyoruz. Biz Sırp Cumhuriyeti'ni kendi
devletimiz olarak görüyoruz." ifadesini kullandı. Sırp Cumhuriyeti Günü
dolayısıyla bu sabah Sırp Ortodoks
Kilisesi Patriği İrinej'in katılımıyla
ayin yapıldı.

BOŞNAKLAR TEPKİLİ

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak
üyesi Sefik Dzaferovic, 9 Ocak
1992'de Bosna Hersek'in anayasal dü-

zenine darbe vurulduğunu belirterek, Bosna'daki savaşta yaşanan soykırımın da aslında bu tarihin bir
sonucu olduğunu söyledi.
9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti Günü olmadığının altını çizen Boşnak
siyasetçi, bugünkü
kutlamaların da anayasaya ve yasalara aykırı olduğunu ifade
etti.
Sırp Cumhuriyeti'nin
Boşnak Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic
de bu günün kutlanmasının anayasaya ve
yasalara aykırı olduğunu ve ahlaki olma-

dığını vurgulayarak, devletin yargı organlarını bu günü kutlayarak etnik
nefreti yayanları cezalandırmaya ça-

Sırp gününe bir tepki de İzmirli Boşnaklar’dan

D
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okuz Ocak tarihinin 'Sırp
Cumhuriyet günü' olarak
kutlanmasına Boşnaklardan
tepkiler gelmeye devam ediyor.
Sırplara bir tepki de İzmir Bosna
Sancak Derneğinden geldi. İzmir
Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Abdullah
Gül konuyla ilgili şunları söyledi:
'Bosna Hersek'te Boşnak ve Sırp nüfusunun ağırlıkta olmasına rağmen
Bosna'da Boşnak nüfusu daha fazla
bulunuyor. Avrupa'nın göbeğinde
ve herkesin gözlerinin önünde Son
yüzyılın en büyük soykırımını Sırplar Boşnaklara yapmış olmasına
rağmen ve Soykırım yaptıkları
mahkemeler tarafında da belgelenmesine ve 9 Ocak gününü Mahke-
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vrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı
ve Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama, AGİT Dönem Başkanlığını üstlenen ülkesinin en önemli öncelikleri
arasında hoşgörünün korunması ve
ayrımcılıkla mücadele olduğunu söyledi. www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; Rama, dönem başkanlığını devraldığı Slovakya’ya çalışmalarından ötürü teşekkür ederek,
Arnavutluk’un istikrarına katkı sağlayan AGİT’e dönem başkanı olarak hizmet vermekten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.

‘BİRLİKTE YAPALIM’

Helsinki Nihai Senedinde yer alan
prensiplerin hala güncelliğini koruduğunu ve söz konusu prensiplerin hayata geçirilmesinin Arnavutluk için
önemli olduğunu vurgulayan Rama,
ülkesinin dönem başkanlığında "Taah-

meler tarafından 'Anayasaya Aykırı'
bulunmasına rağmen 'Sırp Cumhuriyeti günü' olarak kutlanması biz

Boşnakları fazlasıyla üzmektedir.
Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin daha önce "anayasaya aykırı"

dediği 'Sırp Cumhuriyet Günü' Aslında bizlerin yaralarını deşmek için
Sırplar tarafından bilerek yapılıyor.
Çünkü Sırplar 9 Ocak 1992 tarihinde Boşnaklara yönelik soykırımın başlangıcı olduğu bilinen bir
gerçek. 1992 - 1995 yılları arasında
Sırpların gerçekleştirdiği Boşnak
soykırımının yanı sıra Boşnak Kadınlarına tecavüz ederek ayrı bir
suç işlemiş olan Sırplar ne yapmak
istiyorlar?.
Eli Kanlı Sırplar halen Kana doymamışlar gibi davranmasının amacı
nedir?.
Boşnak toplumunun yaralarını deşmek değilse nedir?.
Aslında 9 Ocak 'Boşnak Soykırım
Günü' olarak anılmalı. Yalnızca
Bosna Hersek'te değil bütün dünyada bu şekilde anılmalı.”

Rama’dan ayrımcılıkla
mücadele vurgusu

hütlerimizi birlikte gerçekleştirelim" sloganını
kullanacaklarını
söyledi. Rama,
Arnavutluk’un
3 temel konu
üzerine yoğunlaşacağını belirterek, öncelikli olarak AGİT’in ortak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği,
halihazırda gerçekleştirilememiş taahhütler yerine getirilmeden yeni bir taahhütte bulunmanın doğru olmadığını
aktardı. İkinci olarak AGİT bünyesinde
yer alan önemli araçların yeterince iyi
kullanılmasına odaklanacaklarını dile
getiren Rama, son olarak ise diyalog ve
57 üye ülkenin ortak yaklaşımlarını
göz önünde bulundurarak hareket
edeceklerini aktardı.

UKRAYNA ZİYARETİ

Rama, Ukrayna’nın içinde ve çevresinde yaşanan krizin Avrupa için en
önemli güvenlik sınaması olduğunu
vurgulayarak, bölgedeki Özel Gözlem
Misyonunun çok önemli olduğunu ve
Minsk Anlaşması'nın tam olarak uygulanması için çalışacaklarını, bu anlamda ilk ziyaretini Ukrayna’ya
gerçekleştireceğini ifade etti. AGİT bölgesindeki çatışmaların çözüme kavuş-

turulmasının Arnavutluk’un dönem
başkanlığı süresince öncelikli konuların başında yer alacağını belirten
Rama, Dağlık Karabağ ve Transdinyester sorunlarına dikkati çekti. Rama,
medya ve düşünce özgürlüğünün korunması, kadına şiddetin önlenmesi,
iyi yönetişimin sağlanması için AGİT
bünyesinde yer alan kurumların verimli bir şekilde kullanılmasının önemine işaret ederek, söz konusu
araçların organize suç, insan kaçakçı-

lığı, aşırıcılığın yol açtığı şiddet ve siber
saldırılarla mücadelede de önemli rol
oynadığının altını çizdi. AGİT bölgesinde nefret söylemi ve suçunun kaygı
verici bir oranda artığını vurgulayan
Rama, "Hoşgörünün korunması ve ayrımcılığın önlemesi bizim dönem başkanlığımızın en büyük önceliklerinden
birini oluşturacak. Umarım hep birlikte bu endişe verici olay karşısında siyaset üstü bir sorumlulukla hareket
etme olanağı bulabiliriz." dedi.

D

ış güçlerin kendi emperyal çıkarları için ortalıklara çıkardıkları
Kıbrıs konusu bir süre sonra sorun
olarak algılattırılarak iki toplum karşı karşıya getirilerek çatışmalar yaşandı. Bu nedenle her iki toplum arasında güvensizlik
doğal olarak yaşanmaya başlandı. Bu
durum halen devam ettiği için çözüm konusunda her yol denenmesine karşın uzlaşı sağlanamıyor. Bu durumdan emperyal
amaç güdenlerin şimdilik karlı çıktıklarını
kaydetmek istiyoruz.
Bütün yaşanmışlıklara karşın adada
çözüm bulmak amacı ile yine aynı devletlerin yaptığı çözüm önerileri ile uğraşmak
durumunda kalıyoruz. Kendi yarattıkları
canavara dönüşen uyuşmazlığın yine
kendi yöntemleri ile çözülebileceğinin düşünü görüyorlar. Bu nedenle çözüm arayışları çerçevesinde gidilmedik ülke veya
kent bırakmamak için liderler şimdilerde
Berlin’de bir araya geldiler. Görüşmelere
gidilirken BM Genel Yazmanı Bay Guterres liderlere çözüm konusunda desteklerini belirtiyordu. Kendi önerisine bile
inanmadığı desteğe tarafların ne kadar
bağlı olduklarını birlikte yaşıyoruz.
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantici ülkelerinden birisi olan İngiltere’nin BM’deki
sürekli temsilcisi Jonathan Allen’in
Cyprus Mail gazetesinde yer alan değerlendirmesinde kullanımdan kaldırılması
gereken iki bölgeli iki toplumlu siyasi
eşitliğe dayanan bir federasyona olan desteğini yineliyordu. “Daha önceden uzlaşıya varılmış ilkeler temelinde iki liderin
bu durumu iyi kullanması gerektiğini” belirtiyor.
İngiltere’nin garantici ülke olarak devam
edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine
Allen, ülkesinin garantici ülke olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini
belirterek “Bu konunun müzakere masasında tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki rolümüzün öneminin
ayırdındayız” diye ekliyor. Berlin görüşmesinin Crans Montana türü görüşmeye
dönüşebileceği umudunu belirtiyor.
Garantici İngiltere’nin görüşünü bu şekilde özetlemiş bulunuyoruz. Rum tarafının tutumuna gelince beylik söylemlerin
dışında sonuç alınmasına ilişkin olumlu ve
güçlü iradenin varlığından da söz ediliyor.
Her toplantı öncesinde benzer görüşleri
ortalıklara çıkarmalarına karşın geldiğimiz
nokta ortalıklardadır. Bu açıklamalarını
müzakereler sonrasında Türk tarafını suçlamak için uyguladıkları taktik olarak
okumak gerekiyor.
Yukarıdaki açıklamanın üzerindeki dumanı tüterken Dışişleri Bakanları Bay
Nikos Hristodulidis ise “çözüm için çabanın devam etmemesine ilişkin problemlerin, Kıbrıs dışındaki müdahalelerden
dolayı ortaya çıktığını” söylüyor. İyi niyetli yaklaşım bu açıklamanın neresindedir?
BM Genel Yazmanının Berlin görüşmelerine açık gündemle giderken Rum Hükümet Sözcüsü de Filelefteros gazetesindeki
açıklamasında hemen 5’li konferans istenmediğine ilişkin olarak Garantörlerin
kendi istekleri var. Garantör güçler görüntüde var görünüyor. Buna karşın perde gerisinde olguları şekillendiriyorlar” diyor.
Karşı tarafın müzakereler öncesindeki
genel durumu bu noktada iken Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’te temsil edilen
partilerin liderleri ile görüşmelerde bulunuyordu. Üzülerek de olsa yapılan görüşmelerden olumlu sayılabilecek bir
sonucun çıkmadığı biliniyor. 6 siyasi partinin liderleri farklı söylemler ile öne çıktılar. İ-kinci Cumhurbaşkanın konuya
ilişkin olarak yaptığı açıklamalar siyasi
yapının ne kadar dağınık olduğunu gösteriyor.
Bu dağınıklığın ortalıklardan kaldırılması
için Ulusal Konsey’i kurmamızın önemi
bir kez daha görülmüş oluyor. Zararın neresinden dönülürse kardır diye boşuna
söylememişler.
İki yıl aradan sonra iki lideri aynı odada
bir araya getiren Bay Guterres’in çabasının bütünlüklü bir çözüme ulaşma yolunda bir adım olması isteniyor. Bunca
çabaya karşın Rum’lar arasında yapılan
kamuoyu araştırmasına göre sonuç beklentilerden uzaktır. Halkın yüzde 79’u
adada çözümün olmayacağına inandıklarını gösteriyor.
Berlin görüşmelerinden sonra Ulusal Konsey’i kurarak içinde bulunduğumuz dağınıklığa son vermemiz gerekiyor.
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Kosova’nın Bağımsızlığı ve
B
Türk Dış Politikası (1990-2008)

BULGARİSTAN VE
SIRBİSTAN
ARASINDAKİ
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Bu makale, 1990’ların başından günümüze kadar Türkiye’nin Kosova politikasını
analiz etmeyi amaçlamaktadır. Arnavutlarla Sırplar arasında çatışmaların devam ettiği dönemde Kosova’nın bağımsızlığıyla ilgili temkinli bir tutum takınan Türkiye,
Kosova’nın ayrılmasıyla ilgili uluslararası hukuka aykırılık tartışmaları devam etmesine rağmen, bu ülkeyi bağımsızlık ilan etmesinden sadece bir gün sonra tanımıştır

K

Birgül DEMİRTAŞ-COŞKUN

osova çatışmasının ilk döneminde iktidarda olan ANAPDSP-DTP koalisyon
hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini DSP’den İsmail Cem yürütmüştü.
Ocak 1999’da düşen hükümetin ardından Bülent Ecevit’in Başbakanlığında
kurulan ve Mayıs 1999’a kadar görevde
kalan hükümet ile erken seçimler sonucunda kurulan DSP-MHP-ANAP koalisyonunda da İsmail Cem Temmuz
2002’ye kadar beş yıl Dışişleri Bakanlığı
görevini sürdürerek Türkiye’nin dış politikasında devamlılığın sağlanmasında
etkili oldu. Dışişleri Bakanı Cem, Türk
dış politikasının Batılı yönelimini desteklemiş ve temkinli davranmayı tercih
etmiştir. Kosova sorunuyla alakalı olarak benzer bir rolü Cumhurbaşkanı Demirel de oynamış ve 1998-1999
döneminde Türk dış politikasının oluşumundaki önemli aktörlerden biri olmuştur. Demirel, Temmuz 1998’de
Arnavutuk ziyareti sırasında yaptığı
açıklamada uluslararası topluma birkaç
sene önce Bosna’da yaşananları hatırlatarak, gerekli derslerin çıkarılması ve
aynı olayların Kosova’da yaşanmasının
engellenmesi çağrısında bulunmuştur.
Demirel ayrıca, Türkiye’nin BM barış
gücü dahil alınacak tüm uluslararası önlemlere katılmaya hazır olduğunu açıklamıştır. Bunun yanısıra,
Cumhurbaşkanı Demirel, 1998’de
Temas Grubu ülkelerinin devlet başkanlarına mektup göndererek onları Kosova’da hareketsiz kalmaları halinde
olabilecekler konusunda uyarmıştır.
Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi Türkiye’nin Kosova politikası aktif ama temkinli bir şekilde yürütülmüş ve Bosna
politikasından kısmen farklı gelişmiştir.
Yukarıda ele alınan nedenlerden dolayı
Türkiye Kosova Arnavutlarının hamiliğini üstlenmemiş ve bağımsızlık taleplerine destek vermekten çekinmiştir.
Türkiye esas olarak Bosna’da yaşananları iki devlet arasında gerçekleşen bir
savaş olarak değerlendirirken, Kosova’yı ise iç çatışma şeklinde algılamıştır.
Ayrıca Bosna’daki öldürme olayları Kosova’ya kıyasla çok daha büyük çaptaydı ve Boşnaklar anavatan olarak
Türkiye’yi görürken, Kosovalı Arnavutlar Arnavutluk’a meylediyorlardı. Bu
dönemde Türkiye Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Orta Doğu’dan Orta Asya’ya
kadar izlediği tüm politikalarda bölge
ülkeleri ve Batılı devletlerle birlikte hareket etmeye dikkat etmiş, tek taraflı
davranmaktan özellikle kaçınmıştı.40
Kosova politikasında bunu
açık şekilde görmek
mümkündür. Bu çerçevede, Türkiye’nin Kosova
politikasının
uluslararası
toplumla paralel iki
temel özelliği vurgulanmalıdır:
İlk olarak,
Yugoslavya’nın
toprak bütünlüğünün
ve egemenliğinin devamı karar
alıcılar tarafından
sıklıkla altı çizilen bir
konu olmuştur; İkinci
olarak, Kosova’nın geniş
özerkliğe sahip olması üzerinde
durulmuştur. Bu iki prensibe dayanan
politika, ne tam olarak Kosova Arnavutlarını ne de Sırpları tatmin etmiştir. Türkiye’nin yaklaşımı sınırların
bütünlüğünü vurgulamasından ötürü
Sırplar tarafından “örtülü bir takdir”,
Arnavutlar tarafından ise “örtülü bir
tepki” ile karşılanmıştır.41 Başka bir deyişle, Türkiye’nin sürekli olarak Yugoslavya’nın toprak bütünlüğü
çerçevesinde çözüm bulunması gerektiğini ifade etmesi Sırplar tarafından pek
açıkça dile getirilmese de memnuniyetle
karşılanmış, Arnavutları ise tatmin etmemiştir. Nitekim Dışişleri Bakanı Cem
Mart 1998’de Belgrad’a yaptığı ziyarette
Miloşeviç ve Dışişleri Bakanı Zivadin
Jovaneviç’le görüşmelerinde her iki konuyu da vurgulamıştır. Bir yandan, Mi-

loşeviç yönetimi bölgeye geniş özerklik
tanımaya sıcak yaklaşmıyor; öte yandan
Kosovalı Arnavutlar sadece ve sadece
bağımsızlık talep ediyor, bağımsızlık dışındaki hiçbir çözüm formülünü tartışmak dahi istemiyordu. İki tarafın
taleplerinin aşırı uçta olması Türkiye’nin ılımlı tutumunun her iki taraf açısından da temkinli karşılanmasına yol
açıyordu. Bu nedenle, Kosovalı Arnavutlar, Türkiye’yi mücadelelerine destek
vermemekle eleştiriyor ve Bosna Savaşı
sırasında Ankara’nın farklı bir tutum
sergilediğini hatırlatıyorlardı.42 Yine de
Arnavutlar Türkiye’nin politikalarına
yüksek sesle tepki vermekten kaçınmışlardı. Görüldüğü üzere, Türkiye, Kosova meselesinde uluslararası toplumu
harekete geçirmeye çalışarak aktif politika yürütmüş, fakat bunu Bosna Savaşı’na kıyasla daha düşük profilde
gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin Bosna ve
Kosova politikaları arasındaki önemli
bir farklılık da, Kosova’daki olaylar başladığında Türkiye’nin bölgesel veya
uluslararası kuruluşlar nezdinde doğrudan askeri müdahale çağrısında bulunmaktan kaçınmasıdır. Buna karşılık
daha alt perdeden Bosna’daki hatanın
tekrarlanmaması gerektiği vurgulanarak, bir an önce şiddetin durdurulması
için harekete geçilmesi istenmiştir. Bu
bağlamdaki başka bir önemli söylem de
eğer herhangi bir müdahale gerçekleşirse Türkiye’nin katılmaya hazır olduğuydu. Bu sırada Ankara’nın önem
verdiği konular arasında, diğer Balkan
ülkeleriyle ortak bir zemin oluşturmaya
çalışmak ve mümkün olduğu kadar
uzun süre Belgrad’la teması sürdürmek
de vardı. Bu noktada Türkiye’deki iktidar partileriyle muhalefet arasında Kosova konusunda belirgin bir farklılık
ortaya çıktı. Gerek sağ gerekse sol muhalefet partileri, hükümeti aşırı
temkinli davranmakla
suçlayarak, Arnavutları yeterince desteklememekle
eleştirmeye başladılar. Ankara’nın hem
tarihi hem
de kültürel
nedenlerden dolayı
Arnavutların yanında
yer almasını savunan bu
gruplar, sürekli olarak Yugoslavya’nın
toprak bütünlüğünün savunulmasına
tepki gösterdiler. 1974
Yugoslav Anayasası’na göre
Kosova’nın kendi sınırlarının belli olduğunu savunan bu görüşe göre, Türkiye, Yugoslavya’nın değil Kosova’nın
toprak bütünlüğünü dile getirmeliydi.
Yine muhalif gruplara göre Batılı
ülkelerin diplomatik temsilcileri sık sık
Kosova’yı ziyaret ederken, Belgrad’daki
Türkiye Büyükelçisi nadiren Kosova’ya
gitmekteydi. Fazilet Partisi’nden Mustafa Baş, TBMM’de yapılan Kosova özel
oturumunda Kosova’da ölen Arnavutları “şehit” olarak niteledi ve Belgrad’daki Türk Büyükelçisini Kosova’ya
yılda en fazla bir kez gitmekle eleştirdi.44 Kosova’nın Sırbistan’ın bir iç
meselesi değil Türkiye’nin güvenlik sorunu olduğunu savunan Baş, Sırbistan’ın toprak bütünlüğünden önce
Kosova’nın toprak bütünlüğünün garanti altına alınmasının gerekli oldu-

ğunu belirtti.45 Aynı partiden Hüseyin
Kansu da Kosovalı Arnavutların barışçıl
yollarla haklarını elde edemediklerini,
dolayısıyla silahlı mücadelelerinin haklı
olduğunu savunarak Türkiye’nin daha
aktif bir politika geliştirmesi gerektiğini
belirtti. Kansu’nun söyleminde Sırbistan
İsrail’e benzetilerek, Arnavutlara yönelik cinayetler işlendiği ve Ankara’nın
olanlara seyirci kaldığı vardı.46
CHP’den de bazı milletvekilleri benzer
şekilde hükümete eleştiriler getirdiler.
Örneğin CHP Grubu’nun görüşlerini
dile getiren Ali Dinçer, Ankara’nın Kosova’ya yaklaşımını “donuk” diye niteleyerek, özerklik dışındaki modellerin
de dikkate alınmasının gerekliliğini vurguladı. Dinçer, SSCB’nin yıkılma sürecini hatırlatarak, artık bu ülkeden
bağımsızlığını kazanan cumhuriyetlerin
toprak bütünlüğünün desteklendiğinin
altını çizdi. Öte yandan, o dönemde iktidar partisi DSP’nin milletvekili olan
Mümtaz Soysal’ın, Türkiye’nin açıkça
bağımsızlık argümanını ileri süremeyeceğini belirtmesi önemliydi. Soysal’a
göre bir ülkenin sınırlarının açıkça değiştirilebileceğini belirtmek uygun olmazdı. Onun yerine Kosova’nın
Yugoslavya içindeki federe devletlerden
biri olması mümkün olabilirdi.48 Bakanlar Kurulu’nun 16 Mart 1998’de
özerklik dışındaki diğer seçeneklerin de
konuşulabileceğini belirtmesi muhalefet
tarafından memnuniyetle karşılandı.49
Bu dönemde Meclis’te yapılan tartışmalar özellikle muhalefet partilerinin bağımsızlık seçeneğine pek de uzak
durmadığını göstermesi açısından
önemlidir. Bir başka önemli nokta da
Kosova konusunda en aktif olan milletvekillerinin Balkanlar kökenli olmasıydı
ki bu duruma örnek olarak FP’nden
Hüseyin Kansu ve CHP’den İrfan Gürpınar verilebilir. Hermann’ın modeli ışığında, Kosova’da şiddet olaylarının
yeniden başlaması Türkiye açısından
dış şok olarak nitelendirilebilir. Balkanlar’daki istikrarsızlık, Türkiye’yi hem siyasal, hem sosyal hem de ekonomik
açıdan etkilemekteydi. Bu yeni duruma
karşı iktidarın belirlediği politika, Yugoslavya’nın toprak bütünlüğü içerisinde Kosovalı Arnavutlara eski
özerkliklerinin verilmesi temelinde
oldu. Bu durum dış aktörlerle uyumluydu, fakat içeride muhalefet bu politikaya ciddi eleştiriler getirdi. Dolayısıyla
Hermann’ın kuramındaki karar alma
sürecinde bahsettiği şekilde hükümetin
politikası tepkilerle karşılaştı. İleriki bölümlerde bahsedileceği üzere alternatif
politikalar gündeme gelmeye başladı.
Goldmann da bir politikanın desteklenme düzeyinin sürekliliği sağladığının
altını çizmektedir. Buna göre bu dönemde koalisyon hükümetinin politikasıyla ilgili oluşan meydan okumalar, bu
politikanın sürekliliğini tehlikeye soktu.

NATO MÜDAHALESİ
VE TÜRKİYE

Her ne kadar NATO’nun Mart 1999’dan
itibaren Kosova’ya düzenlediği askeri
müdahale, BM Güvenlik Konseyi’nden
onay almamışsa da, Türkiye, daha önceden söz verdiği şekilde müdahaleyi destekledi ve hatta aktif olarak da katıldı.
Hukuki sorunlara rağmen müdahaleye
katılırken Türkiye, yine çoktaraflı hareket etmeye özen gösterdi. NATO müdahalesinin başlamasıyla birlikte Ankara
Kosovalı Arnavutların yanında olmaya
devam etti ve Sırp liderliğine yönelik
tavrını sertleştirdi. Aslında NATO müdahalesi Türkiye içinde de hem siyasiler
arasında hem de basında meşruiyet tar-

tışmalarına yol açmış ve gelecekteki
benzer olaylar için emsal teşkil edip etmeyeceği gündeme geldi. Buna rağmen
resmi politika, NATO müdahalesini başından sonuna destekledi. Müdahale sırasında, Kızılay’ın Arnavutluk ve
Makedonya’da kurduğu mülteci kamplarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Demirel, Sırpları Kosovalı Arnavutlara
soykırım uygulamakla suçladı. Miloşeviç’in Kosova’yla ilgili amaçlarına ulaşamayacağını belirten Demirel, Sırp
liderin Eski Yugoslavya Savaş Suçları
Mahkemesi tarafından yargılanması gerektiğini de dile getirdi. Kızılay’ın kurduğu kamplarda 6400 mülteciye hizmet
veren Türkiye 7458 mülteciyi de ülkesine kabul ederek, Bulgaristan Türklerinin 1989’daki göçü sırasında kurulmuş
olan Kırklareli’ndeki Gaziosmanpaşa
Mülteci Kampı’nda barınmalarına
imkan tanıdı. NATO müdahalesinin
başlamasının ardından Türk uçakları,
ilk başta denetim uçuşlarına katılmışlar,
daha sonra da bombardımanda yer almışlardı.52 Ayrıca Ankara, hava üslerini
NATO’nun kullanımına açmış, fakat
operasyonda bunlara ihtiyaç duyulmamıştı.53 Kosova’da sivillere yönelik katliamların artmasının ardından Ankara,
Sırp yönetimine yönelik eleştirilerini arttırmış ve olayların asıl sorumlusu olarak
Sırp yönetimini görmeye başlamıştır.
Sırbistan’ın uluslararası toplum nezdinde giderek prestij kaybetmesi, Kosova’nın bağımsızlığının tanınmasına
giden yolda önemli bir kilometre taşıdır.
Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi kararı olmadığı için uluslararası hukuk
açısından tartışmalı olan böyle bir müdahaleyi onaylaması, desteklemesi ve
hatta daha sonra aktif olarak Sırp hedeflerinin bombalanması eylemine katılması Türk dış politikası açısından
önemlidir. Bu politikayla Türkiye yaşanan trajediden Sırpları sorumlu tuttuğunu göstermiştir. Aslında Türkiye’nin
bu olayla Kosova’daki Sırp-Arnavut anlaşmazlığında temkinli davranmayı bırakarak 2008’deki tanımaya giden yolu
başlattığı öne sürülebilir. Yukarıda üzerinde durulan Meclis tartışmaları da bu
konuda yol göstericidir. Yine de Türkiye
NATO’nun havadan müdahalesinin
kısa sürede başarı kazanamayacağının
anlaşılması üzerine kara birlikleri gönderme ihtimali tartışılmaya başlandiğında geleneksel politikasını sürdürerek
bu alternatife karşı temkinli yaklaştı.
Ankara’ya göre NATO başarı elde
edene kadar hava operasyonuna devam
etmeliydi. NATO operasyonunun Türkiye açısından sonuçlarına baktığımızda
ilk olarak Türkiye’nin ABD ve Avrupa
ülkeleriyle paralel hareket ederek, havadan müdahaleyi desteklediğini ve bu
durumun Türkiye’nin NATO’daki konumunu güçlendirerek, müttefikler arasındaki prestijini arttırdığı belirtilebilir.
Öte yandan, Türkiye’nin operasyona
verdiği destek, Kosovalı Arnavutlar açısından da önemli olmuştur. Fakat, operasyon diğer bölge ülkelerinde olduğu
gibi, Türkiye’de de ekonomik kayıplara
yol açtı. Yapılan tahminlere göre ticarette, Batı Avrupa bağlantısında yaşanan
aksamalar nedeniyle Türkiye’nin uğradığı kayıp 100 milyon Dolar’a, turizmde
ise 500 milyon Dolar’a ulaşmıştır.
Operasyon sırasında Türkiye’den Avrupa’ya ve Avrupa’dan Türkiye’ye mal taşıyan tırlar, Yugoslav toprakları yerine
Romanya veya Makedonya üzerinden
geçmiş, bu da yolun uzayarak ulaşım
masrafının artmasına yol açmıştı.

DEVAM EDECEK...

ulgaristan ile Sırbistan arasında
azınlık problemi dışişleri bakanlıklarını karşı karşıya getirdi. Sırbistan
Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç, ülkesindeki
Bulgar nüfusun toplam nüfusun sadece
binde 26’sı olduğunu söyledi ve Bulgar
Dışişleri Bakanı’na ‘hangi Bulgarlardan
söz ediyorsunuz’ sorusunu yöneltti.
Bulgaristan AB toplantılarında her seferinde Sırbistan’da yaşayan Bulgarların
azınlık haklarını ortaya koyuyor. Daçiç’in
bu çıkışından sonra Bulgaristan dış işlerinden açıklama geliyor. Bulgaristan Dışişleri
Bakanlığı Sırbistan devletinden ülkede yaşayan azınlıkların hakları korunmasından
başka bir şey talep etmediklerini açıklıyor.
Dışişleri Bakanlığı Bulgar devleti sadece
Sırbistan’da yaşayan etnik Bulgarların haklarını değil azınlık olarak yaşayan başka ülkelerin haklarını da savunacak ve
savunmaya da devam edecek diye de ekliyor.
Bulgaristan Başbakan Yardımcı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov açıklamasından dolayı Sırbistan Dışişleri
Bakanı İvitsa Daçiç’e çok kızgın. Karakaçanov yoğun olarak Tsaribrod ile Boslegrqad bölgelerinde ikamet eden Bulgar etnik
azınlığının ekonomik kısıtlamalarla bölgeden kovulmak istediklerini böylece Bulgar
azınlığını yok etmek istendiğini öne sürüyor ve bu tür politikalarla iyi komşuluk
ilişkileri kurulamayacağını ifade ediyor.
Karakaçanov, Bulgar devletinin azınlıklarına sahip çıkmasının vazifesi olduğunu da
sözlerine ekliyor. Bulgar azınlıktan Sırbistan devletinden en büyük şikayeti anadil
eğitimine yapılan kısıtlama. Bulgar devletinin başka ülkelerde azınlık olarak yaşayan
Bulgarlara sahip çıkması gayet normaldir.

YA TÜRK AZINLIK

Avrupa ülkelerinden en kalabalık azınlık
nüfusu Bulgaristan’da yaşamaktadır. Türklerin Müslüman Pomakların ve kendilerini
Türk olarak kabul eden Türkçe konuşan
Romanların sayıları iki milyon civarındadır. Sadece Türklerin sayısı bir milyondur.
Bulgar Devleti kendi ülkelerinde yaşayan
azınlıklarına nasıl davranıyor, azınlık haklarını tanıyor mu? Bulgaristan anayasasında son değişiklik 1991 yılında yapıldı.
Parlamentoda partiler tarafından konsensüs
ile “tek ulus devlet” kabul edildi. Komünizm döneminde Türklere tanınan azınlık
statüsü çıkarıldı yerine bireysel insan hakları dâhil edildi. Böylece Bulgaristan anayasasında Türklere verilen azınlık statüsü
kaldırıldı yerine bireysel insan hakları var.
Parlamentoda görev yapan “Birleşik vatanseverler” Türklere ve Müslüman Pomaklara kendilerini Türk olarak tanımlayan
Roman kesime karşı tutumları nedir? Sofya
merkez Banyabaşı Camisinde caminin yetersizliğinden dolayı Cuma namazını kılmak için cemaat sokağı taşmıştı.
“ATAKA” lideri olan Volen Siderov birkaç yandaşıyla sokakta Cuma namazını
kılan cemaate saldırmıştı. Seccadeleri toplayıp sokağın ortasında yakmıştı. Ne yazık
ki devletin polisi olaya seyirci kalarak saldırganlara müdahale etmemişti. NFSB başkanı olan Valeri Simeonov, Türkiye’den
Bulgaristan’a oy kullanmaya giden yaşlı
bir Türk kadını sınır kapısında tartaklamıştı. VMRO lideri Krasimir Karakaçanov
ise her fırsatta Türk düşmanlığını sergilemekten çekinmiyor.
Bulgar devleti Türkleri azınlık olarak tanımamakta bu sebepten dolayı okullarda
Türkçe ana adil eğitim zorunlu müfredata
alınmıyor. Vakıf malları iade edilmiyor.
Yerel Türkçe yayın yapan radyo frekanslarına izin verilmiyor. Okullarda din dersi
yasak. Camilerde imamlar yaz aylarında
Kuran-ı Kerim kursları organize ettiklerinden radikal İslam propagandası yapılır endişesiyle sorguya çekiliyorlar. Bu sebepten
dolayı bu gün Bulgaristan’da anadilini
yarım yamalak konuşan dinsiz bir Türk
gençliği yetişmekte. Bulgaristan devleti ülkede yaşayan Türklerin ve Müslüman Pomakların hayatlarını benliğini koruyarak
yaşama garantisini anayasada değişikliğe
giderek garanti altına alınması gerektiği
düşünülmekte. HÖH milletvekilleri konuyu
parlamento kürsüsünden dillendirmeye
neden çekindiklerine anlam verilmiyor.
Sırbistan’da bir avuç Bulgar azınlığı haklarını isteyebiliyorlar da neden bir milyon
Bulgaristan Türkleri’nin haklarını isteyemiyorlar sorusu geliyor akıllara. Sırbistan’da azınlık olarak yaşayan bir avuç
Bulgar Sırbistan devletini kendilerine azınlık statüsünde yaşam hakkı tanımadığını
ana dil eğitimde zorluk çektiklerine Bulgar
devleti yetkililerine şikâyette bulunuyorlar.
Doğal olarak Bulgar devleti soydaşların
haklarını korunması için ilgili Sırbistan
devlet makamlarında girişimlerde bulunuluyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti Bulgaristan’da yaşayan bir milyon Türkün
azınlık haklarını Bulgar devletin önünde
savunmaya kalktığında devletin en yüksek
kademesinden en düşük kademesine kadar
top yüküm Türkiye iç işlerimize karışmaya
hakkı yoktur çıkışları yapılmakta. Bu da
Bulgaristan’ın azınlıklara karşı yürüttüğü
ikiyüzlü politikasını ortaya koymakta.
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Gagavuzya’da Türkleri
Kıpçak ve Tomay belediye
başkanları ağırladı

Balkan ve Rumeli Türkleri Konfederasyonu ( BRTK) ,” Balkanlarda Yaşayan
Gençleri Kaynaştırma Projesi “kapsamında, Makedonya, Batı Trakya, Bulgaristan
ve Romanya’dan sonra, 25’nci kuruluş yıldönümünde Gagavuzya’yı ziyaret etti

G
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agavuzya’nın 25’nci
kuruluş yılı kutlamaları
kapsamında Başbakan
İrina Vlah’ın davetiyle ziyareti
gerçekleştirdiklerini ifade
eden Akdeniz Balkan Türkleri
Federasyonu Başkanı
Mükremin Duygun, “
Yaptığımız ziyarette, BRTK
olarak çalışmalarına devam
ettiğimiz “ Cumhuriyetimizin
100ncü Yılında Balkanlarda
Yaşayan Gençleri Kaynaştırma
” projemiz hakkında da temaslarda bulunduk. Projemizin
amacı, Balkanlarda yaşayan
Türk gençlerini sırasıyla tüm
Balkan ülkelerinde toplayarak
kültürel, tarihi ve sosyal
değerler hakkında bilgi alışve-

rişi ile kaynaşmalarını sağlamak hem de sivil toplum
kuruluşlarının yönetimi hakkında bilgi aktararak ülkeler
arası genç bir köprü kurmak.
Projemizin hayata geçmesi için
Balkan ülkelerindeki STK’ların

koyacağı katkıları görüşmek
üzere daha önce de
Makedonya, Batı Trakya,
Bulgaristan ve Romanya’yı
ziyaret etmiştik” dedi.
Gagavuzya’nın 25 yıl önce
Romanya ve Moldovya arasın-

da, Moldavya’ya bağlı olarak
kurulan özerk bir cumhuriyet
olduğuna dikkat çeken
Duygun, “Hıristiyan olan
Gagavuz Türkleri’nin İstanbul
Türkçesi ile konuştuklarına
dikkat çekti.

Alinur Aktaş’tan Balkan
İşbirliği’ne destek sözü
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alkanlarla Daimi İşbirliği
ve Temas Derneği
Başkanı Ali Sait
Adiloğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.
Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin yeni binasında
gerçekleşen ziyarette Ali Sait

Adiloğlu ve yönetim kurulu
üyeleri Alinur Aktaş’a
Balkanlarla ilgili gerçekleştirdikleri çalışmalardan oluşan
raporu sundu. Raporu büyük
bir dikkatle inceleyen Aktaş,
Bursa Büyükşehir Belediyesi
olarak bu tür önemli faaliyetlere her zaman destek olmaya
hazır olduklarını belirtti.
Balkan coğrafyasını
Türkiye’den ayırmadıklarını
vurgulayan Aktaş, akrabalık

bağlarının bulduğu Balkanlar
ile ilgili önemli çalışmalar
yapan Balkanlarla Daimi
İşbirliği ve Temas Derneği’ne
teşekkür etti.
www.timebalkan.com’a göre;
Ali Sait Adiloğlu da amaçlarının Türkiye’deki sivil toplum
kuruluşları ile Balkanlardaki
sivil toplum kuruluşlarını bir
araya getirmek olduğunu
anlattı. Geçtiğimiz yıllarda
ağırlıklı olarak Müslümanların

yaşadığı Sırbistan Preşova’da
iftar programı gerçekleştirdiklerini ve orada yaşayanlardan,
“Burada ilk kez böyle toplu
bir iftar programı düzenleniyor” yorumu ile karşılaştıklarını dile getirerek, “Bu bizi çok
duygulandırdı ve doğru yolda
olduğumuzu anlamımızı sağladı. Balkan coğrafyası için
daha yapılacak çok iş var.
Daha henüz yolun başındayız” diye konuştu.

Türk asıllı Makedonyalı Bakan’dan
Bayrampaşa’nın başkanına ziyaret
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan ile İstanbul
Başkonsolosu Dr. Aktan Ago Başkan Atila Aydıner’e nezaket ziyaretinde bulundu
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uzey Makedonya
Cumhuriyeti’nin Dış
Yatırımlarından
Sorumlu Devlet Bakanı Dr.

Elvin Hasan ile Kuzey
Makedonya’nın İstanbul
Başkonsolosu Dr. Aktan Ago
Başkan Atila Aydıner’i makamında ziyaret etti. Oldukça
sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaret boyunca
Türkiye-Kuzey Makedonya

ilişkileri ve Bayrampaşa
Belediyesi’nin Balkanlar’da
Ramazan projesi ele alındı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan
Aydıner, “Nezaket dolu
nazik ziyaretleri için Dr.
Elvin Hasan’a ve Sayın

Aktan Ago’ya teşekkür ederim.” dedi. Ziyaret sırasında
Bayrampaşa Belediye Başkan
Yardımcıları İsmail Gemici,
Ahmet Tüfekçi, Can Gökhan
Balekoğlu, Ahmet Kumbasar
ile Naser Şimşek de hazır
bulundu.
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ir yılı geride bırakırken 2020 yılına
farklı umutlarla
girdik diyebiliriz. Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti
için her şekilde tarihi bir
yıl oldu. En önemlisi
Kuzeyli olma serüveni.
Geçen yılda neler yaşandı, ne aldı götürdü, ne
getirdi diye bakacak olursak şunu net bir şekilde
söyleyebiliriz, diplomasi
trafiği yönünden geçen
yıla göre bu yıl da hayli
hareketli geçecek.
Malumunuz Makedonya
Cumhuriyeti Avrupa
Birliği tam üye müzakerelerin başlatılması ve
NATO üyeliği söz konusu olduğundan Brüksel’in
isim konusunda dayattığı
şartı yerine getirmek
zorunda kaldı. 2018 yılının haziran ayında imzalanan “Prespa
Anlaşmasından” sonra,
yılın başlangıcında
Makedonya Cumhuriyeti
kendi adına büyük ve
gerçekten de zor bir adım
atarak Yunanistan ile
1991 yılından itibaren
süren isim krizini nihayete erdirmeye niyetli olduğunu ispatladı.
Makedonya meclisi oy
çoğunluğu ile ülkenin
adını ve anayasa değişikliği konusunda birkaç
maddeyi değiştirdi.

Bunun akabinde Papa’nın
Kuzey Makedonya ziyareti gerçekleşti. Papa,
Eski Cumhurbaşkanı
İvanov ve Başbakan Zaev
ile görüştükten sonra
basın açıklaması yaparak
Üsküp meydanında ayin
düzenledi. Ziyaretinin
Kuzey Makedonya ile
Vatikan arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yıl
dönümü vesilesiyle mutlu
olduğunu, ülkemizin,
Doğu ile Batı arasında
köprü, kültürel akımların
ve bölgenin birçok özelliğinin birleştiği bir yeri
teşkil ettiğini, barışçıl ve
çok dinli bir yapıya sahip
ülkenin bir arada yaşama
hoşgörüsü ile iyi ilişkiler
kurduğunu ifade etti.

Hemen akabinde 2019
ocak ayında Yunanistan
meclisinin de isim değişikliğini içeren bu anlaşmayı oylaması gerekiyordu. Atina da protestocuların gösterilerine rağmen
bunu oyladı ve
Makedonya’nın ismi artık
Kuzey Makedonya olarak
değiştirildi. Şubat ayında
NATO üyelik protokolu
imzalandı. Nisan ayında
ilk kez Başbakanlık düzeyinde hem Yunanistan
Başbakanı Tsipras hem
de K. Makedonya başbakanı resmi bir görüşme
gerçekleştirdi.
29 Nisan’da, Almanya
Başbakanı Merkel ile
Fransa Cumhurbaşkanı
Makron öncülüğünde
Berlin’de Batı Balkan
zirvesi düzenlemişti.
Zirveye Bosna-Hersek,
Kosova, Arnavutluk,
Kuzey Makedonya,
Karadağ ve Sırbistan ile
AB üyeleri Hırvatistan ve
Slovenya liderleri ve AB
Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikaları Yüksek
Temsilcisi Federica
Mogherini de katıldı. Bu
zirveden pek de beklenen
bir sonuç çıkmadı, Batı
Balkan ülkelerin liderleri
kendi isteklerini bildirmekle kaldılar sadece.
Avrupa’da bunlar yaşanırken Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti yeni ismi ile
anılacak ilk
Cumhurbaşkanını seçti.
Geçen yıl mayıs ayında
Stevo Pendarovski
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı.

İç Makedon Devrimci
Örgütü-Makedonya
Ulusal Demokratik
Birliği (VMRO-DPMNE)
partisinin eski lideri ve
K. Makedonya hükümetinin eski başbakanı Nikola
Gruevski için tutuklama
kararı alındıktan sonra
eski başbakan
Macaristan’a kaçmıştı.
Bunun ardından birçok
bakan yolsuzluk davalarından sebep tutuklanmıştı. Bir süre sonra onları
tutuklatan özel yetkili
savcı Katica Yaneva yetkisini kötüye kullanıp
haraç aldığı tespit edildi
o da tutuklandı.

Diplomasi trafiği bir yandan sürerken, tutuklamalar, Avrupa Komisyonu
temsilcileri ile görüşmeler derken, en son da AB
zirvesinde Fransa engellemesi üzerine Kuzey
Makedonya ve
Arnavutluk’un tam üye
müzakerelerine başlama
kararı alınamadı. Kuzey
Makedonya Başbakanı
Zaev de genel erken
seçim için kolları sıvadı.
Bu şekilde geçen bir yıldan sonra 2020 yılının
Nisan ayında erken genel
seçimler yapılacak.
Seçimlerin maratonu başlamış durumda, sanırım
Nisan ayına kadar ülkede
en çok seçimler konuşulacak. Bir de Avrupa
Birliği Komisyonu
Temmuz ayında öngörülen AB genişleme toplantısında yeniden Kuzey
Makedonya ile üyelik
müzakerelerini gündeme
getirecek.

Şu anda seçimlere gidecek olan parti başkanları
kravatlarını takmış, maratona hazırlar. Seçimden
önce teknik hükümeti
yönetecek olan içişleri
bakanı Oliver Spasovski
teknik başbakan olarak
seçildi.
Görelim mevla neyler,
neylerse güzel eyler
inşallah…
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Mitsotakis: Türkiye-Libya anlaşması
egemenlik haklarımızı ihlal ediyor İ

ŞAFAK SOL’UN
KALEMİNDEN…

Gür sesiniz
hiç susmasın!
Şafak sOL

info@safaksol.com
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adına bakışın sorunlu olduğu ülkemizde, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Türk
milletinin kurtarıcısı Büyük Önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
“EY KAHRAMAN TÜRK KADINI, SEN YERDE SÜRÜKLENMEYE DEĞİL, OMUZLAR
ÜZERİNDE GÖKLERE YÜKSELMEYE LAYIKSIN” sözünün
siyasetçilerimize, bürokratlarımıza
ve halkımıza rehber olmasını temenni ediyorum. Sosyal ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak aile içi
ve ev dışındaki kadın ve erkeğin rolüyle, kadının statüsündeki değişmeler, toplumun kültürel kodlarına
yerleşmiş kalıplar nedeniyle çatışma ve kırılmalara sebep olmaktadır. Erken evlilikler, cinsiyetler
arasındaki farklar, kız ve erkek çocukların eğitiminde farklı düşünceler nedeniyle, Kadının ezilmişliği
devam etmekte, kadına yönelik
taciz-tecavüz-şiddet ve cinayetler,
demokrasimiz ilerledikçe(!) azalacağına, artmaktadır.
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unanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Türkiye’nin
Libya’da üstlendiği görevi
eleştirdi. Türkiye’nin Libya hükümeti ile yaptığı anlaşmanın Yunanistan’ı zor duruma soktuğunu
ifade eden Mitsotakis, ”LibyaTürkiye anlaşması egemen haklarımızı ihlal ediyor” dedi. Beyaz
Saray’da ABD Başkanı Donald
Trump ile bir araya gelen Başbakan Mitsotakis, Yunanistan’ın güvenilir bir müttefik olduğunu dile
getirerek, Türkiye’nin Libya’da
üstlendiği görevi eleştirdi. Türkiye’nin meşru Libya hükümeti ile
anlaşmasının Yunanistan’ı çok zor
duruma soktuğunu ifade etti.

“EGEMENLİK HAKLARIMIZI İHLAL EDİYOR”

Başbakan Kiriakos Mitsotakis,
Türkiye’nin meşru hükümetin yanında sahaya inmesinden endişe
duyarak ”Libya- Türkiye anlaşması egemenlik haklarımızı ihlal
ediyor” açıklamasında bulundu.

TRUMP GEÇİŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın
Başbakan Mitsotakis ile yaptığı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos
Mitsotakis, Türkiye’nin Libya’da
üstlendiği görevi eleştirdi

basın açıklamasında Libya krizi
de gündeme geldi. Bir gazeteci
Trump’a Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüp
görüşmediğini sordu. Trump, konuyu Türkiye ve başka ülkelerle
de görüştüklerini söyledi.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; Başbakan Kiriakos
Mitsotakis söze girerek Libya krizine değindi. Başbakan Türki-

ye’nin Libya’ya asker gönderme
kararına tepki gösterdi, Türkiye’nin Libya’nın içişlerine müdahalesinden kaygı duyduklarını
belirtti. Türkiye’nin Libya ile 27
Kasım’da imzaladığı deniz sınırları yetki anlaşmasını da “hukuk
dışı” olarak niteledi. Başkan
Trump ise Türkiye ve Libya konusunda yorum yapmadı ve konuyu
geçiştirdi.

‘NAMUS KAVRAMI’

Erkekler tarafından işlenen binbir
türlü suç ve günaha rağmen, günümüzde Kadına giydirilen "Namus"
kavramı üzerinden “İnsan hak ve
özgürlüklerine aykırı” bir şekilde
üretilen baskılar, hayatı cehenneme
çeviren erkek egemen çarpık zihniyetten kaynaklanmaktadır. Her
alanda karar alma mekanizmalarında kadın temsiliyetinin yetersizliği, kadınlar ve erkeklere yüklenen
roller ve beklentiler, erkeklerin kadınlar üzerinde söz hakkı olduğu
inancı, erkeklerin şiddet uygulamasının “normal” olduğu görüşü,
evlilik gelenekleri, gibi sebeplerle
toplumdaki eşitsizliklerin mağduru
olan kadınlar, sosyal, ekonomik ve
siyasal alanda geri bırakılmıştır.

‘ANNELERİN AYAĞI
ALTINDAKİ CENNET’

“Cennet annelerin ayağı altındadır”
ve "Erkeğin en hayırlısı kadına en
iyi davranandır" inancımıza rağmen, anne, kardeş, eş, evlat ve en
önemlisi bir insan olan kadınlarımız, ne yazık ki, taciz-tecavüz,
şiddet, namus cinayetleri, erken evlilik, aile baskısı, ekonomik bağımsızlığın olmaması, işsizlik,
eğitimsizlik gibi önemli sorunlar
yaşamaktadır.
Kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğu bilincinin toplumda yerleşmemiş olmasından
dolayı, yasalar yetersiz kalmakta
ve her gün yeni bir dram medyada
yer almaktadır. Ne yazık ki ekonomik gelişmişlik düzeyine, yüksek
sosyal ve siyasi statüsüne rağmen
kadın için sonuç değişmemekte ve
milletvekili olmuş bir kadın bile
kocasının şiddetine maruz kalabilmektedir...
Meksika'dan sonra en genç nüfusa
sahip ikinci ülke olan Türkiye’de,
gençlerin yüzde 4'ü okuma yazma
bilmiyor, bilse de herhangi bir diplomaya sahip değil. Her 100 gençten 23'ü ilkokul, 18'i ortaokul, 55'i
ise meslek okulu, lise veya üniversite mezunu. Eğitimin amacı, üretime, sanayi, turizm, tarım, kültür,
sanat ve kalkınma amaçlı olmaktan
uzaklaşmıştır.

Bulgaristan-ABD stratejik
diyalog toplantıları yapıldı
B
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ulgaristan-ABD Stratejik
Diyalog toplantıları, iki
ülke arasında savunma, güvenlik, enerji, ekonomi, ticaret ve
adalet gibi alanlarda stratejik iş
birliğini ele almak üzere Sofya'da
yapıldı. Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov, toplantılarda, savunma ve güvenlik başta olmak
üzere enerji, ekonomi, ticaret ve
adalet gibi alanlarda stratejik iş
birliğinin değerlendirileceğini
bildirdi. ABD ile savunma ve güvenlik alanında ikili ilişkilerinin
"en net ve en sorunsuz" dönem

olduğunu vurgulayan Borisov,
"ABD'den en modern teknolojili
F-16 uçakları aldık. Bulgaristan'da çok sayıda NATO tatbikatı
yapılıyor. Novo Selo'daki kara
kuvvetleri askeri üssünde binlerce Amerikan askeri mükemmel koşullarda eğitim görüyor."
dedi. Borisov, ABD ile savunma
ve güvenlik alanındaki iş birliği
ile ilgili 10 yıllık yol haritasının
belirleneceğini duyurdu.
www.timebalkan.com’a göre;
Bulgaristan'ın sahip
olduğu doğal gaz aktarım sistemi ve Balkanlar'daki hedeflerine ilişkin Borisov,

Bursa'dan Balkanlar'a
havayolu köprüsü

A
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K Parti Bursa Milletvekili
Mustafa Esgin, iş dünyası
ve turizmcilerin uzun zamandır beklediği Bursa'dan Balkanlar'a havayolu ulaşımı için
önemli bir adım attı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya ve Filibe'de
temaslarda bulunan Milletvekili
Mustafa Esgin, Türk-Bulgar İşadamları Derneği Başkanı DonkaKoleva, Filibe Havaalanı
Müdürü SpasShumanov,
Türk Havayolları Bulgaristan Müdürü Mehmet
Gürkaynak ile birlikte bir
dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda
TBMM Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası
Dostluk Grubu Üyesi olan
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in Bulgaristan temaslarına,
Aktaş Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Şahap
Aktaş ile birlikte bir grup
turizmci ve iş adamı eşlik

etti. Türkiye-Bulgaristan ilişkileri
Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin
her geçen yıl arttığına dikkat
çeken Esgin, "Türkiye ve Bulgaristan Balkanlar'ın yükselen iki
ekonomisi. Geçmişe dayanan
dostluk, kültürel ve coğrafi yakınlıklarımızla birlikte iki ülke
arasındaki ekonomi ve ticareti
geliştirmek için iş birliğini önemsiyoruz. Türkiye ve Bulgaristan
arasındaki yaklaşık 5 milyar

"(Bulgaristan ile Sırbistan arasında) adını 'Balkan Akım' verdiğimiz doğal gaz boru hattı,
TürkAkım Boru Hattı'nın uzantısı değil. Doğal gaz dağıtım sistemimizde güçlü kompresörler
kullanarak Balkanlar'ın doğal
gaz dağıtım merkezi olacağız."
dedi. Enerji sektöründe ülkesinin
kaynaklarını çeşitlendirmek
üzere çabalarını sürdürdüğünü
anlatan Borisov, hükümetin
bugün Yunanistan'ın Dedeağaç
bölgesindeki yüzer LPG terminalinin yüzde 20 hissesinin satın
alınmasına yönelik karar vereceğini ifade etti.

Euro civarındaki ticaret hacmi ve
sadece Bulgaristan'dan yıllık 2,5
milyonu bulan turist akışını
daha yukarılara taşımak için karşılıklı iş birliklerini arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
www.timebalkan.com’a göre; İş
dünyasından talepler aldığını
söyleyen Esgin, "Bulgaristan ile
Türkiye arasındaki karşılıklı ticari ve kültürel ilişkilerin en
yoğun yaşandığı şehirlerin başında Bursa geliyor. Bursa ve
Bulgaristan arasında kurulacak
havayolu bağlantısı konusunda
hem iş dünyası ve turizmcilerin
hem de vatandaşlarımızın yoğun
talebi var" ifadesinde bulundu.
Filibe uçuş hakkında konuşan
Esgin, "Bu noktada Filibe-Bursa
havayolu bağlantısını kurabiliriz. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile
biraraya gelerek bu konuda
ortaya çıkan talebi paylaşacağız. Havayolu ulaşımında
iki önerimiz olacak. FilibeÜsküp-Bursa hattıyla Balkanlar'a çok önemli bir
hava bağlantısı kurulabiliriz. Bunun yanında Bulgaristan'dan Antalya'ya
yoğun turist akışı var. Filibe-Bursa-Antalya hattı da
tekliflerimiz arasında olacak" dedi.

ktidar savaşlarının, dezenformasyonun, manipülasyonların, algıyı yönetip bilgiyi kasıtlı olarak çarpıtan
çağdaş büyücülerin çepeçevre kuşattığı
günümüzde ne çok önem kazandı değil
mi, tarafsız, eksiksiz, doğru haber?
Sosyal medyanın bilgi kaynağı olarak
tercih edilmesi yüzde 75’lere ulaşmasına
rağmen güvenilirliğinin yüzde 25’lerde
sürünmesi bunun en somut örneği değil
mi?
Ne tuhaf değil mi?
İhtiyaç duyuyoruz ama inanmıyoruz…
Mahallemizde yaşanan su kesintisinden
Avustralya’yı Cehenneme çeviren yangına kadar doğru bilgiye ulaşmak en
temel insan haklarından biri.
İşte basın tam da bu noktada hayati
öneme sahip bir görev üstleniyor.
Kar, yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden, darp edilen, hakarete maruz kalan,
rehin alınan, öldürülen basın emekçileri
gerçekten her türlü övgüyü ve takdiri hak
ediyor.
Birkaç gün gecikmeli de olsa görevlerini
özveriyle yerine getiren, başta dostlarım
olmak üzere tüm fedakar gazetecilerin10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü gönülden kutluyorum.
Ancak başta otosansür ve işsizlik olmak
üzere gazetecilerin yaşadığı sorunları yakından takip ediyorum.
Meslek ilkelerine bağlı kalarak, toplumsal hassasiyetleri göz ardı etmeden, kamu
yararına çalışmalarını sürdüren haberciler
ne yazık ki mali ve sosyal haklar konularında gerçekten çok büyük sorunlar yaşıyor.
15- 20 sene öncesine kadar ‘Ziraat fakültesi mezunlarının çoğu işsiz’ söyleminin
yerini artık iletişim fakülteleri aldı.
Temennim, basın emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve döktükleri alın terinin karşılığını
alabilmeleri…
Elbette ki maddiyat tek sorun değil…
Basın özgürlüğü yoksa ifade özgürlüğü
de yoktur!
Türkiye, dünyada en çok tutuklu gazetecinin olduğu ülkelerin başında geliyor.
Yazılı ve görsel basına baktığımızda
yüzde 85’lik bir kitle neredeyse tek kaynaktan çıkıyor.
Soruşturmalar, kovuşturmalar, tutuklu
yargılanma tehditleri…
Ne yazık ki, demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğünden söz edemiyoruz.
Ben her şeye rağmen basın emekçilerinin
sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, hak ettikleri şartlara ve çalışma
ortamlarına kavuşturulmasıyla basınımızın daha da güçleneceğine inanıyorum.
Özgür basının gür sesi mutlaka yeniden
var olacak.
O günler yakın…
Mesleğinin değerlerine ve onuruna sahip
çıkan, ne şart altında olursa olsun ilkelerinden taviz vermeden emek veren, savaş
alanlarında, bombaların altında görev
yapan gazetecilerin tüm gazetecilerin 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarken vatan toprağına emanet ettiğimiz;
Uğur Mumcu’yu,
Çetin Emeç’i
Abdi İpekçi’yi ve tüm basın emekçilerimizi rahmetle anıyorum…

İmtiyaz Sahibi Rifat SAİT

TEMSİLCİLİKLER
SAMSUN Turhan AKŞEN
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Berka Sude SAİT
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
DIŞ TEMSİLCİLİKLER
ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU

KKTC Mehmet ALDEMİR
balkangunlugu -

YAYIN KURULU

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

balkangunlugugazetesi -

balkangunlugu

YAYINTÜRÜ: ULUSLARARASI HAFTALIK SÜRELİ YAYIN
YÖNETİM YERİ: 171 Sok. Kemalpaşa Mah. Aras Villaları 19/B
Menderes - İZMİR
TEL: 0 506 417 22 00
BASKI TARİHİ: 13 Ocak 2020
BASKI: İhlâs Gazetecilik A.Ş.
ADRES: Fatih Mah. 1199 Sk. No:1/7
Sarnıç Gaziemir-İZMİR TEL: 0232 483 96 60
www.balkangunlugu.com-info@balkangunlugu.com
Köşe yazılarının sorumluluğu yazarına aittir. Yıllık abone bedeli
700 TL olup ulusal ve uluslararas› aboneler için
posta ücreti ilave olunur.
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kartpostallık görüntüler

B

Bosna Hersek’in turistik Mostar kentinde bulunan Boşnakça “Stari Most” olarak adlandırılan Mostar Köprüsü havadan
görüntülendi. Yaz-kış ziyaretçi akınına uğrayan köprü ve yemyeşil manzarası ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor

osna Hersek’in Mostar kentini
tam ortadan bölen Naretva
Nehri’nin üzerindeki yaşlı yapı
Mostar Köprüsü, yüzyıllar boyunca
sayısız insanın bir kıyıdan diğerine
geçişini sağlamanın yanı sıra manevi
bir köprü görevi üstleniyor. www.timebalkan.com sitesinde yer alan bilgilere göre; Boşnakça “Stari Most”
olarak adlandırılan Mostar Köprüsü,
nehrin iki farklı yakasında yaşayan
Hırvat ve Müslüman kesimleri birbirine bağlayarak yüzyıllarca Balkanlar’ın en önemli figürleri arasında yer
alıyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zaman içerisinde çok yara alan ancak
daha sonra yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü havadan görüntülendi.
Yemyeşil manzarası ile kendine hayran bırak Mostar Köprüsü, Uzak Doğu’dan Avrupa’ya pek çok ülkeden
yaz kış demeden turisti ağırlıyor. Dar
sokakları, renkli evleri ile Mostar
Köprüsü’ne ev sahipliği yapan kentte,
bugün Müslüman ve Hırvatlar yoğun
olarak yaşıyor. Sırpların azınlık olarak yaşadığı kentte, Mostar Köprüsü’nün bir tarafında Müslümanlar
diğer tarafında ise Hırvatlar yaşıyor.

DUYGUSAL HİKAYESİ

Stari Mostar adı ile de bilinen Mostar
Köprüsü, 1566 yılında Kanuni Sultan
Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan’ın
da öğrencisi olan Mimar Hayreddin
tarafından tasarlanarak yapıldı.
Mimar Hayreddin’in, köprüsünün
ahşap destekleri sökülürken kendi
mezarını da kazmaya başladığı ifade
ediliyor. İkinci Dünya Savaşı’na rağmen ayakta kalmayı başaran köprü,
Balkan Savaşları sırasında Hırvat
güçleri tarafından tahrip edildi, top
atışlarıyla yıkıldı.

TÜRKLER İNŞA ETTİ

Tarihi köprü, 1997 yılında UNESCO,
TIKA ve Dünya Bankası desteğiyle
yeniden inşa edildi. Açılışı Prens
Charles tarafından 2004 yılında gerçekleştirilen köprü için Neretva
Nehri‘nde bulunan köprünün eski
taşları kullanıldı. Bugün dünyanın
farklı noktalarından binlerce kişiyi
ağırlayan 4 metre genişliğindeki tek
kemerli köprü 30 metre uzunluğunda
ve Neretva Nehri’nden 24 metre yükseklikte yer alıyor. Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Mostar
Köprüsü’nden her yıl yüzlerce kişi atlıyor. İlk olarak 1964 yılında gerçekleştirilen aktivite kapsamında genç
erkekler her yıl Temmuz ayında kendilerini Naretva Nehri’nin sularına bırakıyor.
Kenti ziyaret eden Çinli turistler, ilk
kez Mostar’a geldiklerini ifade ederek
Bosna-Hersek’i beğendiklerini dile
getirdi. Kentin güzelliğinin çok güzel
olduğunu, insanların son derece iyi

olduklarını ve ülkenin ucuz olduğunu ifade etti.

BLAGAY TEKKESİ

Mostar’ı ziyaret edenlerin mutlaka
görmesi gereken bir başka nokta ise
Blagay Tekkesi. Osmanlı İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek‘teki hâkimiyetinin ardından Boşnakların hızla
Müslümanlığı seçmesinde önemli rol
oynayan Blagay Tekkesi, Mostar‘a 15
kilometre uzaklıkta bulunuyor. Eşsiz
manzarasıyla huzuru bir arada sunan
Blagay Tekkesi, Sarı Saltuk ve Şeyh
Açıkbaş türbelerini de barındırıyor.
Tekkede, ibadet odaları, misafirhane,
hamamlık, mutfak, iç avlu ve abdesthane bölümleri yer alıyor.
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DAMLA İLE DENGEDE YAŞA
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UÇMAKTAN MI
KORKUYORSUNUZ,
UÇAKTAN MI?

Damla Selin TOMRU

Merhaba,
eçtiğimiz günlerde maalesef
üzücü bir olay yaşadık.
Tahran’da gerçekleşen uçak
kazasında 176 güzel ruh aramızdan ayrıldı. Kendimize doğru olan yolculuğumuzda yaşanan bu üzücü olay pek çok soruyu
da beraberinde getirdi. Yaşamın aslında
çok da bizim kontrolümüzde olmadığını,
mutlu sürprizlerin yanı sıra ani vedaların
da her an gerçekleşebileceğini hatırladık
yeniden. Belki daha çok sarıldık yanımızdaki sevdiklerimize, belki de kafamızda büyütüp durduğumuz sorunların
aslında sorun olmadığını anladık.
Bazılarımız için ise sahip oldukları bir
blokajın daha derinleşmesine vesile oldu
bu durum; uçak korkusu. Eğer herhangi
bir konuda sizi sınırlayan bir blokajınız
varsa, derin ve sürdürülebilir bir çözüm
için konunun kökenine inmek ve oradaki
çekirdeği dönüştürmek gereklidir. Bunu
yapabilmek için de bu konuyla ilgili
birazcık düşünmek, belki de bu konuyu
hissetmek gerekir. Belki de yıllarca
uçmaktan korktuğunuzu sandınız ama
asıl korkunuz kapalı alanda kalmaktı ya
da yüksekte olmak yerine alternatifsiz
kalmaktı sizi rahatsız hissettiren. İşte birkaç farkındalık sorusu ve minik önerilerimiz.

•
Kâğıt kaleminizi hazırlayıp masa
başına geçin. Uçak size ne ifade ediyor?
Uçmak size ne ifade ediyor? Uçak korkunuz tam olarak hangi anda başlıyor? Bu
korkuyu yaşarken içinizden geçen cümle
nedir? Bu cümleyi hayatınızın farklı
alanlarında kurduğunuz oluyor mu? Bu
cümleyi hayatınızda ilk kez ne zaman
hangi olay karşısında kurdunuz?
Sorularına cevap verin. Bu cevaplar sizin
zihninizde bu korkuyu tetikleyen inancı
keşfetmenizi sağlayacaktır.
•
Kendinizi rahat hissettiğiniz bir
ortamda, hoşunuza giden ve kendinizi
rahatlatan bir müzik eşliğinde gözlerinizi
kapatın ve nefeslerinize odaklanarak
rahatlayın. Biliyorsunuz nefes ruh-bedenzihin dengelemesinde önemli bir rol
oynar. Yaradan’ın bize sunduğu yaşamın
kanıtıdır. Aldığımız her nefeste yaşama
enerjisini kendimize kabul ederiz ve tüm
hücrelerimiz oksijenle yenilenir.
Verdiğimiz nefeslerimiz ise birikmiş olan
toksinlerin alanımızdan çıkmasına yardımcı olur. Ardından kendinizi en mutlu
hissettiğiniz yere gidin hayalinizde, orayı
hissedin, oradaki renklerin, dokuların farkına varın. Burası sizin güvenli alanınız.
Bu çalışmayı haftada en az 3 defa tekrar
edin. Yirmi birinci tekrardan sonra bu
çalışmanın rahatlatıcı etkisi artık zihninizde yer edecek. Uçağa bindiğiniz
zaman gözlerinizi kapatıp aynı çalışmayı
yaptığınızda kendinizi çok daha rahat
hissediyor olacaksınız.
•
Korkunuzla yüzleşin, korkular
henüz olmayan ama olma ihtimali olan
şeylerdir. Dolayısıyla aslında illüzyonlardır. Eğer korkunuzla yüzleşirseniz, korkulacak bir şey olmadığını fark edersiniz.
Hayatımızı yaşarken elimizde bir pusula
vardır, bu pusulanın bir tarafında korkular diğer tarafında ise Yaradan’a sonsuz
güven ve teslimiyet vardır. Siz hayatınızı
hangi yönde yaşıyorsunuz fark edin?
Korkuya döndüğünüz her nokta aslında
Yaradan’a sırt çeviriyorsunuz.
•
Anda olun. Korku olma ihtimali
olan şey demiştik. Eğer anda kalırsanız
ve ana odaklanırsanız güvende olduğunuzu hissedersiniz. Günler öncesinden
uçuşla ilgili korkularınız başlıyorsa şu
anda uçakta olmadığınızı hatırlayın, kendinizi ana getirin ve zamanını korkunuzla
harcamayın. Havaalanındayken, etraftaki
insanları gözlemleyin, odağınızı korkunuz yerine o ana getirin. Uçaktayken de
zihninizi başka şeylerle meşgul edin, sevdiğiniz bir kitabı okumak, müzik dinlemek ve hatta minik notlar yazmak gibi.
Hatta yanınızdaki yolcuyla tanışmak
harika bir zihin dağıtıcı olabilir.
•
Uçak kalkarken, en mutlu anılarınızı hatırlamaya çalışın. Tüm detayları
ile o anı gözünüzün önüne getirin. O
andaki kokuları, dokuları, detayları hatırlayın ve o hissi yeniden yaşayın.
•
Dua etmek, olumlama cümleleri
kurmak. Eğer inanıyorsanız koruyucu
meleğinizi yanınıza çağırmak da sizi
rahatlatabilecek yöntemlerdir. “Ben
güvendeyim, ben sakinim, her şey yolunda, ben şimdi bu anı keyifli ve dengeli
bir şekilde deneyimliyorum” gibi olumlama cümlelerini tekrar edebilirsiniz.
•
Ve uçak indiğinde kendinizi tebrik etmeyi hatırlayın! :)
İyi uçuşlar

Eğitim-Sağlık 10

DÜ Hastanesi Ortadoğu ve
Balkanların sağlık üssü oldu
DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu;"Hastanemiz Ortadoğu’nun sağlık üssü konumundadır. 2019 yılında 900 bine yakın hastaya ayakta tedavi hizmeti verildi ve 205 bin ameliyat gerçekleştirildi" dedi

D
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iyarbakır Dicle Üniversitesi
(DÜ) Rektör Yardımcısı ve DÜ
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Ali Kemal Kadiroğlu, hastanelerinin
2019 yılında Ortadoğu ve Balkanların
sağlık üssü haline geldiğini belirterek,
3 binin üzerinde yabancı uyruklu hastaya sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.
DÜ Rektör Yardımcısı ve DÜ
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali
Kemal Kadiroğlu, 2019 yılını değerlendirdi. Daha önce hastanelerinin isminin Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesini olduğunu ve
Sağlık Bakanlığı’nın hastane ismini
Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak
güncellediğini ifade eden Prof. Dr. Ali
Kemal Kadiroğlu, "Hastanemiz, 2019
yılı içerisinde bölgenin kadim ve referans hastanesi yaklaşık 10 milyon
bölge insanına hizmet etmeye devam
etti. 2019 yılında 900 bine yakın hasta-

ya ayakta tedavi hizmeti verildi. Yine
155 bine yakın hasta klinikte yatırılarak
tedavi edildi ve 205 bin ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca hastanemizde
Suriyeli vatandaşlarımız dahil 3 binin
üzerinde yabancı uyruklu hastaya hizmet verildi. Klinik yatak doluluk oranlarımız, kliniklerde bu oran yüzde

70’lerin üzerinde doluluk oranı ile hizmetlerimizi verdik. Yoğun bakım ünitelerimizde de yüzde 80’lerin üzerinde
bir doluluk oranı ile hizmetlerimize
devam ettik" dedi.
www.timebalkan.com sitesinin haberine göre; Dicle Üniversitesi
Hastanesi'nin Ortadoğu’nun sağlık

üssü konumunda olduğunun altını
çizen Prof. Dr. Kadiroğlu, "Diyarbakır
Dicle Üniversitesi Hastanesi,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yanı
sıra Ortadoğu’nun bir sağlık üssü
konumundadır. Dolayısıyla biz hem 10
milyon bölge insanına hem de
Ortadoğu coğrafyasına, tabi bunların
içerisinde Türki cumhuriyetlerine, yine
4 veya 5 saatlik uçuş mesafesinde
bulunan Balkan ülkelerine hatta Orta
Avrupa ülkelerine yakınız ve bu sağlık
hizmetlerimizi sağlıkta kalite standartları çerçevesinde tecrübeli kadromuz
ile beraber en iyi şekilde vermeye
devam edeceğiz” diye konuştu.

Trakya Üniversitesi’nden
Razgrad ve Şumen temasları

B
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alkanlar başta olmak üzere
dünyanın farklı ülkelerindeki
üniversite ve kurumlarla iş birliği içerisinde olmayı önemseyen
Trakya Üniversitesi, Balkanlar'daki
ziyaretlerine yoğun bir şekilde
devam ediyor.
Trakya Üniversitesi’in Türkiye
ve Balkanlar’daki kültürel ve bilimsel
ortama yaptığı katkıları anlatmak,
üniversiteyi uluslararası platformlarda tanıtmak ve iki ülke arasındaki

ilişkilere katkı sunmak için
Bulgaristan’a giden Rektör Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu’na Trakya
Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.
Dr. Murat Türkyılmaz ile Türkiye
Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakan Danışmanı ve Trakya
Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı
Kamil Kolabaş, Edirne İl Sağlık
Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan eşlik
etti. Bulgaristan temaslarında Rektör
Tabakoğlu ve beraberindeki heyet,
Şumen Valisi, Şumen Üniversitesi
Rektörü, Şumen Bölge Müftüsü ve

Razgrad Valisi ile bir araya geldi.
Şumen ve Razgrad kentlerindeki üst
düzey yöneticiler ve kanaat önderleriyle görüşen Türk heyeti, iki ülke
arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi
ile hayata geçirilecek projeler ve
mevcut iş birliği konularında temaslarda bulundu.
www.kircaalihaber.com sitesinin
haberine göre; heyet, Şumen
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç.
Dr. Çavdar Sotirov, Senato Başkanı
Doç. Dr. Yuriy Prodanov, Türk
Filolojisi Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Meryem Salim, Dr. Öğr. Üyesi
Menent Shukrieva ve emekli tarih
öğretmeni Tahsin Yuseinov ile buluştu. Toplantıda iki üniversite arasındaki uzun yıllara dayanan köklü iş birliği ile ortak eğitim ve proje imkânları görüşüldü. 1998 yılından itibaren
Trakya Üniversitesi ile yakın temas
halinde olan Şumen Üniversitesi ile
yapılan görüşmelerde, kurumlar arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik atılabilecek ortak
adımlar ele alındı. Öğrenci ve öğretim görevlisi değişim programlarının
yanı sıra eğitim ve kültür alanındaki
diğer iş birliği olanaklarının da
değerlendirildiği temaslarda, Trakya
Üniversitesi Bulgarca Bölümü’nde
“2+2 Çift Diploma Programı” ile
öğrencilerin iki yıl Bulgaristan
Şumen Üniversitesinde, iki yıl da
Trakya Üniversitesinde eğitim almasını sağlamaya yönelik protokol
masaya yatırıldı.

Balkan Araştırma Enstitüsü’nde
görEv dEğişikliği

T
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rakya
Üniversitesi’nin Balkanlara ait
dil, tarih, kültür, sanat, sosyal
ve ekonomi konularında güçlü,
güvenilir, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olarak dikkati çeken
Balkan Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü görevine, Edebiyat
Fakültesi Balkan Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet
atandı. www.timebalkan.com sitesinin haberine göre; Balkan
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
görevine getirilen Doç. Dr. İbrahim
Kelağa Ahmet, düzenlenen törenle
görevi Dr. Öğr. Üyesi Bülent
Akyay’dan teslim aldı. Balkan
Araştırma Enstitüsü’nde Rektör
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Murat
Yurtcan, Prof. Ahmet Hamdi Zafer
ve Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet
Kılıç’ın katılımıyla gerçekleşen
törende, Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İlker Alp, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.

Tammam Sipahi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Levent Doğan, Roman Dili ve
Kültürü Araştırmaları Enstitüsü
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan
Ilgaz, Keşan Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kök,
Dış İlişkiler Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü Doç.
Dr. Murat Türkyılmaz, Dil Eğitim

ve Öğretimi Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü Dr.
Öğr. Üyesi Ramadan Doğan,
Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can
Sannav ile akademisyen ve idari
personel de hazır bulundu. Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu, görevlerin bir
bayrak yarışı olduğuna dikkat çekerek, asıl olanın kurumların baki kalması ve görev bayrağının daha ileriye ve yükseğe taşınması olduğunu ifade etti.

“Balkanlarda hep
beraber” sergisi
ve konferansı
gerçekleştirildi

T

VELİko tırnoVa
BaLkan GÜnLÜĞÜ

rakya Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi tarafından,
Bulgaristan’ın Veliko Tırnovo
şehrinde “Rafeal Mihallov” Sergi
Salonu’nda “All Together in the
Balkans-Balkanlar’da Hep Beraber”
sergi açılışı gerçekleştirildi.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nden 23 öğretim elemanı ve 8
lisansüstü öğrencinin eserlerinin
bulunduğu serginin açılışına Trakya
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Veliko
Tırnovo St. Kiril ve St. Methoditius
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanı Doç. Dr. Svetoslav Kosev, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Veliko Tırnovo St. Kiril ve St.
Methoditius Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr.
Svetoslav Kosev açılışta yaptığı konuşmada, serginin iki üniversite ve iki
ülke arasındaki bağları güçlendirmek
adına önemli bir adım olduğunu belirtti. www.timebalkan.com’a göre; Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat
Tüzün konuşmasında, “Bulgaristan’ın
Veliko Tırnovo şehrinde bulunmaktan
ve Balkanlar’da ortak sanat etkinlikleri
gerçekleştirmekten büyük mutluluk
duyuyoruz. Balkanlar’daki üniversiteler arasındaki ilişkileri artırmak istiyoruz” dedi. Dekan Prof. Melihat Tüzün
iki üniversite arasında Erasmus kapsamında ikili anlaşma sağlandığını dile
getirdiği sunumunda, Trakya
Üniversitesi’ndeki eğitim, öğretim ve
fiziki imkanlar ile gerçekleştirilen
sanatsal etkinlikler hakkında bilgi
verdi. Dekan Prof. Melihat Tüzün’ün
Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan müzelerin tanıtımı ile son bulan
sunumu, St. Kiril ve St. Methoditius
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.
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Saraybosna'daki tarihi Osmanlı
medresesinin 483. yılı kutlandı
13 Ocak 2020
Pazartesi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki en önemli Osmanlı miraslarından biri olan
Gazi Hüsrev Medresesi'nin 483'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'daki en önemli
Osmanlı miraslarından biri
olan Gazi Hüsrev Medresesi'nin 483'üncü yıl dönümü
dolayısıyla kutlama töreni
düzenlendi. Bosna Hersek'in en eski eğitim kurumu olan ve yaklaşık beş
asırdır aralıksız olarak eğitime devam eden tarihi
medresede düzenlenen
programa Bosna Hersek
İslam Birliği yetkilileri,
medrese öğretmenleri ve öğrencileri, eski mezunlar ile
diğer davetliler katıldı.
www.timebalkan.com sitesinin haberine göre; İslam Birliği Başkan Yardımcısı Enes
Ljevakovic, yaptığı konuşmada, medresenin bölgede
örnek bir okul olduğunu be-

lirterek, "Medrese, kaynakları kuruduğu zamanlarda
bile halkın ruhunu besledi.
O zaman kök salanlar, sonrasında çok güzel çiçekler
açtı." diye konuştu. Medrese
Müdürü Mensur Malkic de
medresede 485 öğrencinin
eğitim aldığını aktararak,
kız öğrencilerin eğitim aldığı medrese binasının yenilenmesi için de Türk
İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile
görüşmelerin sürdüğünü
söyledi. Medrese öğrencilerinden Lamija Nezirovic ise
sosyal hayatın temellerinin
atılmasında eğitimin önemine dikkati çekerek, medresede aldıkları eğitimin
gelecekleri için çok önemli
olduğunu vurguladı. Törende ayrıca, medrese öğrencilerinden oluşan koro
ilahiler okudu.

K

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Slovenya Müslümanları’ndan Ankara çıkarması

D

ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

iyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, Slovenya
Müslümanları Müftüsü
Prof. Dr. Nedzad Grabus ve beraberindeki heyeti kabul etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,
Slovenya Müslümanları Müftüsü
Prof. Dr. Nedzad Grabus'u kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Grabus’a

teşekkür etti. Erbaş, Lüblijana
İslam ve Kütür Merkezi’nin yapılmasının önemine değinerek,
“Böyle bir cami ve kültür merkezinin yapılmış olmasının Slovenya’da İslam’ın daha yakından
tanıtılmasına, anlatılmasına
büyük bir katkısı olacaktır inşallah” dedi. Din eğitiminin önemine değinen Erbaş, “Bizim için
eğitim önemli faaliyet alanlarından birisidir. Çünkü ilim, irfan,

bilgi, hikmet İslam’ın özüdür.
Ancak bunu doğru dini bilgiyle
ve doğru insanlarla yapmak gerekir. Bunun için biz Balkanlar’dan uluslararası imam hatip
liseleri ve ilahiyat fakültelerinde
eğitim almak amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerimize destek olmak için elimizden gelen
katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Slovenya’dan da öğrenci gelirse onlara da destek olmak için

GELECEĞİN MESLEĞİ
ROBOTİK KODLAMA ÖĞRETMENİ
OLMAK İSTER MİSİNİZ?

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMCİNİN
EĞİTİMİNE BEKLİYORUZ
Öğretmenler ve meraklıları için ara tatile özel kaçırılmayacak fırsat!
24 saatlik Robotik ve Kodlama Eğitmen Eğitimi'ne hazır mısınız?

Turuncu Maker Lab kalitesi ile 'Robotik ve Kodlama Eğitmeni' sertifikasına sahip olmak
isteyenler, sınırlı sayıda kontenjan için acele edin!
Ara tatile özel %50 indirim fırsatını kaçırmayın!

Kayıt olmak için DM'den geri dönüş yapabilir ya da www.turuncumaker.com web sitemizdeki başvuru formunu doldurabilirsiniz.
Detaylı bilgi için

Meclis Başkanı Caferi
Sekizkök'ü kabul etti

📞0212 578 03 43 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

elimizden gelen her türlü gayreti
gösteririz” diye konuştu.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre: Erbaş, Slovenya
Müftülüğü’ne bağlı hizmet eden
din görevlilerine de hizmet içi
eğitim verebileceklerini ifade
ederek, Slovence Kur’an-ı Kerim
meali ve temel dini bilgiler kitabı
basıp gönderebileceklerini ve
bunun da çok faydalı olacağını
kaydetti.

uzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Türkiye'nin
yeni atanan Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ü kabul
etti. Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Sekizkök'e
yeni görevinde başarı dileyen Caferi,
iki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerden ve özellikle meclisler arasındaki verimli iş birliğinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. www.timebalkan.com’a göre; iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğin
çok önemli olduğunu vurgulayan
Caferi, Kuzey Makedonya askerlerinin NATO'nun Afganistan'daki "Kararlı Destek Misyonu"nda Türk
birliklerinin bir parçası olduğunu
hatırlattı.

Cedi Osman’ın 17 sayısı galibiyet için yetmedi

N

CLEVELAND
BALKAN GÜNLÜĞÜ

BA’de Ohrili Cedi
Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers,
konuk ettiği Detroit Pistons’a
115-113 yenildi. Amerikan
Basketbol Ligi’ne (NBA) 6 maçla
devam edildi. Doğu

Konferansı temsilcilerinin baştan sona çekişme içinde geçen
mücadelesini 2 sayı farkla kazanan Detroit Pistons, sezonun 14.
galibiyetine ulaştı. Pistons’ta
Andre Drummond 23 sayı ve 20
ribauntla “double-double”
yaparken, Derrick Rose 24, Tony
Snell 18, Sekou Doumbouya 15
sayıyla galibiyette pay sahibi

oldu. www.timebalkan.com sitesinin haberine göre; üst üste
5’inci, toplamda 27’nci mağlubiyetini alan Cavaliers’ta Kevin
Love 30 sayı ve 9 ribaunt, Collin
Sexton 20 sayı, mücadeleye ilk
5’te başlayarak 36 dakikada
sahada kalan Cedi Osman ise 17
sayı, 2 asist, birer ribaunt ve top
çalmayla oynadı.
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Arnavutluk’ta depremzedeler
için mini turnuva düzenlendi Beşiktaş’ta Adem
13 Ocak 2020 Pazartesi

www.balkangunlugu.com

Arnavutluk Futbol Federasyonu’nun destekleriyle Profesyonel Arnavut
Ljajic sakatlandı
Futbolcular Sendikası’nca düzenlenen ve Türkiye, Arnavutluk, Yunanistan ile ANTALYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ
İtalya milli takımlarının eski futbolcularının yer aldığı mini turnuva düzenlendi
üper Lig’de ikinci yarı öncesi

B

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

aşkent Tiran’daki Air
Albania Stadı’nda
“Birlikte oynuyoruz ve
inşa ediyoruz.” başlıklı turnuvada satılan biletlerin gelirlerinin
depremzede ailelere bağışlanacağı bildirildi. Turnuva kapsamında Türkiye-Yunanistan ve
Arnavutluk-İtalya yarı finalde
karşılaştı. Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum, TürkiyeYunanistan karşılaşması öncesinde futbolcularla sohbet etti,
ardından Türkiye’nin Tiran
Büyükelçisi Murat Ahmet
Yörük ve beraberindeki heyetle
maçı izledi. Türkiye takımında

Rüştü Reçber’in teknik direktörlüğünü yaptığı kadroda, Serdar
Kulbilge, Bülent Korkmaz,
Cihan Haspolatlı, Emre Aşık,
Faruk Atalay, Hasan Kabze,
Mehmet Aurelio, Mehmet
Yılmaz, Tuncay Şanlı, Ümit
Karan, Volkan Arslan yer aldı.
Karşılaşmada, Toplu Konut
İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer
Bulut da oynadı. www.timebalkan.com’un A.A’dan aldığı bilgilere göre; yarı finalde penaltılarda Arnavutluk’u yenen İtalya
ile Türkiye’yi 1-0 mağlup eden
Yunanistan finale yükselen
takımlar oldu. Finalde ise İtalya,
Yunanistan’ı yenerek turnuvayı
kazandı.

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back
and relax before your flight...

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

S

hazırlıklarına Antalya’da devam
eden Beşiktaş’ın önemli isimlerinden Sırp futbolcu Adem Ljajic, sakatlık
yaşadı. Basına açık gerçekleştirilen
antrenmanda Ljajic, yaşadığı sakatlık
sonrası çalışmaya devam edemedi. Çift
kale maç sırasında topu kontrol etmek
isterken ayağı kayan ve acı içinde
yerde kalan Ljajic’e sağlık ekibi hemen
müdahale etti. Saha kenarına gelen
oyuncu, bir süre kendini denedikten
sonra, sağlık ekibi eşliğinde yürüyerek
otele döndü. Sakatlığı süren Douglas,
fizyoterapist eşliğinde çalışırken,
Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı
koşu yaptı. www.timebalkan.com’a
görke; koşu, pas ve top kapma çalışmaları yapılan idman, yarı sahada taktik
maçla tamamlandı.

