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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com

PËRFITONI GRANT DERI NË 20% 
TË VLERËS SË KREDISË Mbështetur nga:

Kr�uar nga:

¥ LOZAN Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te
imzalanan Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin
ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller,
Samsun'da Karadeniz'e atılan karanfillerle anıldı. 3’te

¥ kosova Başbakanı
Ramush Haradinaj,
Elazığ'da meydana gelen
depremin ardından dost
ülke Türkiye'nin yanında
olduklarını ifade etti.
Arnavutluk Meclis Başkanı

Gramoz Ruçi, Elazığ'da
meydana gelen depremin
ardından Türk halkının acı-
sını paylaştıklarını belirtti.
Kuzey Makedonya'daki
Türk, Arnavut ve Makedon
siyasi parti başkanları,

Elazığ'da meydana gelen
depremin ardından sosyal
medya hesaplarında payla-
şımda bulunarak Türkiye'ye
başsağlığı ve geçmiş olsun
dileklerini iletti. Bosna
Hersek Devlet Başkanlığı

Konseyi Başkanı Zeljko
Komsic, Elazığ'ın Sivrice
ilçesinde meydana gelen
deprem nedeniyle Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a taziye
mesajı gönderdi.

¥ Bosna HErsEk'in başkenti
Saraybosna'da son günlerde sağlığı tehdit
eden düzeye ulaşan hava kirliliği nede-
niyle protesto düzenlendi. Saraybosna

Kantonu önünde toplanan göstericiler,
yüzlerine taktıkları maskelerle hava kirlili-
ği sorununun bir an önce çözülmesi için
önlem alınması çağrısında bulundu.

sayfa 3’terifat sait

Deprem’De
erken teşhis

hayat kurtarır
7’de

8’de

Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Hırvatistan, Yunanistan,
Bulgaristan, Romanya, Gagauzya ve Slovenya’dan Elazığ ve çevre illeri
etkileyen deprem nedeniyle taziye ve ‘Yardıma hazırız’ mesajları yağdı

Balkanlar’dan Türkiye’ye
‘Yardıma hazırız’ mesajı

YunaniStan’a
‘Silahlanan 

adalar’ tepkiSi
¥ Milli savunma Bakanı
Hulusi akar,
Yunanistan'ın, Ege'de
uluslararası anlaşmalarla
belirlenen gayri askeri sta-
tüdeki 23 adadan 16'sını
anlaşmalara aykırı olarak

silahlandırdığını belirterek
"Yunanistan'dan uluslar-
arası hukuka, imzaladığı
anlaşmalara ve iyi komşu-
luk ilişkilerine göre dav-
ranmasını bekliyoruz."
dedi. 3’te

Saraybosna
zehir soluyor
Saraybosna
zehir soluyor
Saraybosna
zehir soluyor
Saraybosna
zehir soluyor
Saraybosna
zehir soluyor
Saraybosna
zehir soluyor

Samsun’da mübadiller
denize karanfil bıraktı

Komşu’nun artık kadın
Cumhurbaşkanı var

¥ Yunanistan'da Kiryakos
Mitsotakis başkanlığındaki Yeni
Demokrasi Partisi (ND) hükümeti-
nin adayı Danıştay Başkanı
Aikaterini Sakellaropulu,
Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaş-
kanı oldu. Sakellaropulu, tek aday
olarak katıldığı
seçimin ilk
turunda, 300
sandalyeli par-
lamentonun
oylamaya katı-
lan 294 millet-
vekilinden
261'inin "evet"
oyunu aldı. 5’te



      
      

    

EDİRNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkanlar misyonu doğ-
rultusunda bilimsel,
akademik ve kültürel

anlamda birbirinden önemli
çalışmalar yürüterek Balkan-
lara ışık tutan Trakya Üni-
versitesi düzenlediği sosyal
sorumluluk projeleri ile de
Balkanlara destek olmaya
devam ediyor. Aralık ayın-
daki deprem sonrası yarala-
rını sarmaya çalışan dost
ülke Arnavutluk’a yardım
için kolları sıvayan Trakya
Üniversitesi, geçtiğimiz hafta
düzenlediği yardım progra-
mının ardından “Arnavutluk
için El Ele” isimli bir yardım
konseri organize etti. Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erhan Tabakoğlu ve eşi
Dr. Nilgün Tabakoğlu’nun fi-
kirleri doğrultusunda ger-
çekleştirilen yardım
konserinde elde edilen ge-
lirle, depremde zarar gören
vatandaşların bir nebze de
olsa yaraları sarılacak.
www.timebalkan.com’a
göre; yurt içinde ve yurt dı-
şında sayısız konsere imza
atan Balkan Senfoni Orkes-

trası tarafından Devlet Kon-
servatuvarı Sanat Eğitim ve
Gösteri Merkezi’nde gerçek-
leştirilen konsere Trakya
Üniversitesi Rektör Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu, Büyükelçi
Ahmet Türk Vural, Vali Yar-
dımcısı Ali Uysal, Arnavut-
luk İstanbul Başkonsolosu
Blerta Kadzadej, Arnavutluk
İstanbul Konsolosu Erinda
Boçi, İl Emniyet Müdürü Ali
Kemal Kurt, İl Sağlık Mü-
dürü Ali Cengiz Kalkan ile
kampanya bağışçıları katıldı.
Bilet satışlarından elde edi-
len gelirin “Arnavutluk için

El Ele” kampanyasına bağış-
landığı konserde Trakya
Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı, Devlet Konservatuvarı
Müdürü ve Balkan Senfoni
Orkestrası Şefi Prof. Ahmet
Hamdi Zafer yönetimindeki
Balkan Senfoni Orkestrası ile
katılımcılar müzik dolu bir
gece geçirdi. Türk ve Batı
müziğinin önemli eserlerinin
yanı sıra Dünya sinema tari-
hine damga vuran film mü-
ziklerinin de yer aldığı geniş
bir repertuvardan oluşan
konserde Balkan Senfoni Or-
kestrası unutulmaz bir per-

formansa imza attı. Bağışçı
ve katılımcıların müziğe ve
sanata doyduğu muhteşem
gecede ilk olarak U Stanbolu
Na Bosforu, Üsküdar, Niha-
vend Longa ve Ayten Alp-
man’dan Memleketim
şarkıları seslendirildi. Kültür
ve Turizm Bakanlığı Sanat-
çısı Orhan Şallıel’in Arnavut
Gaydası eserlerinin seslendi-
rilmesiyle devam eden kon-
serde Şostakovic’in meşhur 2
numaralı Valsi, Meksikalı
Besteci Arturo Marquez’in
“Danzon”u ve Rus Besteci
Çaykovski’nin “Fındıkkıran

Balesi”nden bir bölümü olan
“Çiçeklerin Valsi” gibi Batı
müziğinin klasik eserleri ses-
lendirildi. Gecede ayrıca
Öğr. Gör. Oktay Bagirov ta-
rafından seslendirilen “Na-
zende Sevgilim” ile Dr. Öğr.
Üyesi Deniz Yavuz tarafın-
dan seslendirilen Halid
Recep Arman’a ait “Esmer
Güzeli” ve ayrıca Frank Si-
natra ile klasikleşen “My
Way” ve “Fly Me To The
Moon” isimli eserler de mü-
zikseverler tarafından büyük
beğeni topladı.
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Balkan Senfoni Orkestrası bu
kez Arnavutluk için sahne aldı
Arnavutluk’a yardım için kolları sıvayan Trakya Üniversitesi, geçtiğimiz hafta düzenlediği yar-

dım programının ardından “Arnavutluk için El Ele” isimli bir yardım konseri organize etti Honeyland’ın 
oyuncuları

Oscar’dan emin

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

"En İyi Yabancı Dilde Film" ile
"En İyi Belgesel Film" kategori-
lerinde Oscar ödüllerine aday

gösterilen Kuzey Makedonya yapımı
"Honeyland" filminin ana karakteri Ha-
tice (Atidze) Muratova, ödülü kazana-
caklarına inanıyor. İştip şehri
yakınlarındaki Bekirli Köyü'nde yaşayan
Muratova, Sundance Film Festivali'nde
kazandıkları 3 ödül ve iki dalda Oscar'a
aday gösterildikten sonra film ekibi tara-
fından kendisine hediye edilen daha
merkezi konumdaki yeni evinde müte-
vazi yaşantısına devam ediyor. Filmin
çekimlerinin yapıldığı eski köyü Bekir-
li'den merkeze yürüyerek 3-4 saatte ula-
şabilen Türk kökenli Muratova, Dorfullu
Köyü'ndeki yeni evinden buraya mesa-
fenin kısalmasının mutluluğunu yaşıyor.
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SAmSuN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Lozan Barış Antlaşma-
sı'na ek olarak 1923'te
imzalanan Türkiye-Yu-

nanistan Nüfus Mübadele-
si'nin ardından göç yolunda
hayatını kaybeden mübadil-
ler, Samsun'da Karadeniz'e
atılan karanfillerle anıldı. Ka-

radeniz Rumeli Dernekleri
Federasyonunca mübadelenin
97'nci yılı dolayısıyla düzen-
lenen etkinlik kapsamında
Yunanistan'dan gelenlerin de
katılımıyla mübadiller, Kurtu-
luş Yolu'nda Bandırma Vapu-
ru'nu simgeleyen ve o dönem
Tütün İskelesi olarak bilinen
yere inşa edilen iskelede top-
landı. www.aa.com.tr’ye göre;

İstiklal Marşı ve Yunanistan
milli marşının okunmasının
ardından 71 mübadil kuru-
luşu adına hazırlanan ortak
bildiri okundu. Karadeniz
Rumeli Dernekleri Federas-
yonu Başkanı Kemalettin Al-
tınsoy, bu topraklarda
kardeşçe yaşayan milletlerin
binlerce yıllık deneyimleri ol-
duğunu belirterek, "Mübade-

lenin 97'nci yılında Orta Do-
ğu'da, Balkanlar'da, Akde-
niz'de, Ege'de, yaşadığımız
coğrafyada ve tüm dünyada
çatışma yerine barış, birlikte
yaşama ortamının oluşabile-
ceğine yürekten inanıyorum."
dedi. Mübadiller, daha sonra
"Vardar Ovası" türküsü eşli-
ğinde Karadeniz'e karanfil bı-
raktı.

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, Yunanis-
tan'ın, Ege'de uluslar-

arası anlaşmalarla belirlenen
gayri askeri statüdeki 23 ada-
dan 16'sını anlaşmalara aykırı
olarak silahlandırdığını belirte-
rek "Yunanistan'dan uluslar-
arası hukuka, imzaladığı
anlaşmalara ve iyi komşuluk
ilişkilerine göre davranmasını
bekliyoruz." dedi. Akar, bera-
berinde Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Yaşar Güler, Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgene-
ral Ümit Dündar ve Deniz Kuv-
vetleri Komutanı Oramiral
Adnan Özbal ile Roketsan'ı zi-
yaret etti. Ege'de sorunların iyi
komşuluk ilişkileri kapsa-
mında çözülmesi konusunda
yapılması gerekenleri yaptıkla-
rını, bu konuda kimsenin ken-
dilerine aksini
söyleyemeyeceğini vurgulayan
Akar, şunları kaydetti: "Muha-
taplarımızla yaptığımız temas-
larda devamlı söylediğimiz
gibi hiçbir şekilde hakkımızı
çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil
ama iyi komşuluktan yanayız
dememiz de bir zafiyet değil.
Örneğin şu anda ne dünyada
ne de tarihte kara suları 6 mil,
hava sahası 10 mil olan bir ülke

var. Böyle bir garabetle karşı
karşıyayız. Bunu dahi bir doğ-
ruymuş gibi dünya kamuoyuna
tanıtmaya çalışıyorlar. Bu ko-
nudaki hakkımızı hukuku-
muzu savunuyoruz."
www.aa.com.tr’ye göre; diğer
bir hususun da Ege'de uluslar-
arası anlaşmalarla belirlenen
gayri askeri statüde 23 adanın
durumu olduğunu ifade eden
Akar, "Gayri askeri statüde ada
olmasına rağmen bunlardan
16'sı anlaşmalara aykırı olarak
silahlandırılmıştır. Yunanis-
tan'dan uluslararası hukuka,
imzaladığı anlaşmalara ve iyi
komşuluk ilişkilerine göre dav-
ranmasını bekliyoruz." dedi.
Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör

ülkeler arasında yer aldığını ve
bu konudaki hak ve sorumlu-
luklarını yerine getirmede ka-
rarlı olduğunu dile getiren
Akar, şöyle devam etti: "Kıbrıs
meselesi bizim milli mesele-
miz. Orada yapmamız gereken
neyse bugüne kadar yaptık,
bundan sonra da yapmaya
devam edeceğiz. Hem kendi
hem de Kıbrıslı kardeşlerimi-
zin hakkını hukukunu koru-
mayı sürdüreceğiz." 
Akar, Doğu Akdeniz ve Kıb-
rıs'ta Türkiye'nin içinde olma-
dığı bir projenin yaşama
şansının olmadığına işaret ede-
rek, "Türkiye olarak orada her-
hangi bir oldubittiye bugüne
kadar izin vermedik, bundan

sonra da vermeyeceğiz. Barışçıl
yöntemlerle, hakka, hukuka
dayalı uluslararası hukuk
içinde meselenin çözülmesi
bizim en samimi dileğimizdir."
diye konuştu. Libya ile 500 yıl-
lık geçmişin, dostluğun, kar-
deşliğin, ortak tarih ve
kültürün olduğunu anımsatan
Akar, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın başbakanlığı döne-
minde 2010 yılında imza
aşamasına gelen deniz yetki
alanlarının sınırlandırılmasına
yönelik çalışmaların bilinen
gelişmeler nedeniyle kesintiye
uğradığını, daha sonra yapılan
görüşmeler sonucunda ise mu-
tabakat muhtırasının imzalan-
dığını belirtti. Bunun hukuka
aykırı bir yanının olmadığını,
Libya'daki Ulusal Mutabakat
Hükümeti'nin BM tarafından
tanındığını vurgulayan Akar,
"Bizim NATO müttefikimiz,
komşumuz Yunanistan, 'Her
şey benim istediğim gibi
olsun.' istiyor. Kurallar, usuller,
uluslararası hukuk var. Her şey
sizin istediğiniz gibi olmaz."
dedi. Libya konusunda Meclis-
ten çıkan tezkereyi hatırlatan
Akar, "Orada bizim eğitim ve
danışmanlık timimiz var. Lib-
yalı kardeşlerimizin eğitimi
için gerekli desteği sağlıyor, da-
nışmanlık hizmetlerimizi sür-
dürüyoruz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı’ndan
Yunanistan’a sert uyarı…

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yu-
nanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kay-
beden mübadiller, Samsun'da Karadeniz'e atılan karanfillerle anıldı

1996 yılında ölen
ünlü Bulgar Kâhin
Baba Vanga, 2020

yılında Türkiye’de dep-
rem olacağını daha o yıl-
larda iddia etmiş. Şimdi
bazı gazetelerde, Baba
Vanga ’ya bak Türki-
ye’deki depremleri önce-
den bilmiş, diye yazıyor.
Oysa Türkiye’de deprem
olacağını söylemek için
kâhin olmaya gerek yok
ki. Kendisi de Elazığlı
olan Profesör Naci Görür
ve Prof. Dr. Şener Üşü-
mezsoy Elazığ’daki bu
depremi önceden bilim-
sel olarak haber verdik-
leri söylüyorlar. Bunlar
medyum değil ama bi-
limsel araştırmalar bunu
gösteriyor. Tıpkı birçok
yer bilimci bilim adamı-
nın şimdiden söylediği,
İstanbul’da 6,5-7,5 ara-
sında bir şiddette olabile-
ceği söylenen deprem
gibi. 

İstanbul neden
önemlİ?

Türkiye’deki her vilayet
ve her bölgemizin insanı
değerlidir. Kimsenin
kimseden farkı veya üs-
tünlüğü yok. Ancak, İs-
tanbul bambaşkadır.
Neden biliyor musunuz?
Çünkü orada 20 Milyon
insan yaşıyor. Çünkü
Türkiye’nin ekonomi
merkezidir. Çünkü çok
stratejik bir yerdir. Geçen
gün bir televizyon kana-
lında uzman şunları söy-
lüyor: “ Allah korusun
İstanbul’da olabilecek bir
depremde çok insan öle-
bilir. Ama daha tehlike-
lisi, yüzbinlerce insan
yıkılan binaların altında
kurtarılmayı bekler. Mil-
yonlarca insan evlerinden
çıkıp sokaklara geçer. Bu
insanlara aylarca bakmak
çok büyük maliyettir.
Bütün Türkiye’nin iş
merkezi olan İstanbul’da
hayat durursa Türkiye’de
işler durabilir. 

deprem, kanser
gİbİdİr, önceden

tedbİr 
gerektİrİr

Diyeceğim o ki; deprem
tıpkı kanser gibidir. Kan-
serde nasıl erken teşhis
hayat kurtarırsa dep-
remde de öyle hayat kur-
tarılabilir. Türkiye için
özellikle de İstanbul için
bir deprem teşhisi kon-
muş. Yarın, bir ay sonra
veya bir yıl sonra. Ya da
biraz daha sonra. Bu ger-
çeği bilerek, deve kuşu
gibi kafamızı toprağa
gömmek ile bu felaketten
kurtulamayız. Her şer’ de
(Şey ’de) bir hayır vardır.
Elazığ depremi bize bir
kere daha bekleyen ger-
çeği hatırlattı. Bundan
ders almazsak hepimiz
bundan sorumlu oluruz.
Devlet’e, Belediyelere ve
vatandaşlara büyük iş dü-

şüyor. Çok geç kalmadan
hemen yarından itibaren
gerekenler yapılmalıdır.
Nedir onlar peki? En
başta kentsel dönüşüm,
zayıf ve hasarlı binaların
derhal yıkılması, bina öl-
çümlerinin derhal yapıl-
ması. Ülke genelinde bu
konuda hiç kimseye tole-
rans tanınmamalı ve gere-
ken neyse yapılmalıdır.
Sayın Cumhurbaşkanı-
mız, İstanbul yanlış yapı-
lanması için önemli
sözler sarf etmişti. Bunun
gereği hemen yapılmalı-
dır. Ayrıca yumurtaları
tek sepete koymaya gerek
var mı? İstanbul’daki
ekonomik merkezler Tür-
kiye’nin farklı vilayetle-
rine dağıtılmalıdır. 

depremler ve
balkanlar

Hava durumlarını dinler-
ken Balkanlardan hep
soğuk hava gelecek diye
söylenirdi. Kısa bir süre
önce Balkanların küçük
ülkesi kardeş Arnavut-
luk’ta bir deprem faciası
yaşandı. Türkiye Cumhu-
riyeti kardeş Arnavutluk
halkının yardımına koştu.
Arnavutluk’ta depremze-
deler için yapılacak bazı
evleri Türkiye yapıyor.
Elazığ’daki deprem son-
rası Balkan ülkeleri hep
birlikte bizlerle acılarını
paylaştılar. Kosova, Ar-
navutluk, K.Makedonya,
Yunanistan, Hırvatis-
tan’dan üst düzey devlet
yöneticileri geçmiş olsun
dileklerinde bulundular
ve yardıma hazır oldukla-
rını bildirdiler. Kardeş
Azerbaycan aynı anda bir
uçak dolusu yardımı gön-
deriverdi. Hepsinden
Allah razı olsun. Bu
arada depremin olduğu
Elazığ Sivrice ilçesinin
1930’lu yıllarda Bulgaris-
tan Silistre’den göç eden
Balkan göçmenleri tara-
fından kurulduğunu bu
vesileyle duyduk. Balkan
göçmeni, Türk, Kürt…
Kim olursa olsun orada
meydana gelen deprem
hepimizi çok üzdü. Ora-
daki tüm vatandaşlarımız
için dua ediyoruz. Allah
yardımcıları olsun. Türki-
ye’m geçmiş olsun. Dep-
rem sonrası devletimiz
çok kısa sürede bölgeye
ulaşarak gereken kur-
tarma ve yardım çalışma-
larına başladı. Bu konuda
herkes aynı fikirdedir.
Türkiye Cumhuriyeti
deprem sonrası çok güzel
bir sınav vermiştir. Başta
Sayın Cumhurbaşkanımız
ve Bakanlarımız bölgeye
giderek vatandaşların ya-
nında yer aldılar. İnşallah
bir daha böyle acılar ya-
şamayız. İnanıyorum ki
Devletimiz olası yaşana-
cak deprem felaketlerine
karşı acıları minimize
etmek için gerekli tedbir-
leri şimdiden alacaktır.

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

İZMİR MEKTUBU
DepRem’De 

eRKeN TeşhİS 
hAyAT KuRTARıR

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT
Mübadillerin
97. yıl hasreti

Yunan adalarında "göçmen krizi" grevi
ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'daki Midilli, Sakız ve
Sisam adalarında, kamu kurumları
göçmen krizine dikkati çekmek

amacıyla bir günlük greve gitti, dükkanlar
da kepenk kapattı. Belediyelerin çağrısı
üzerine, çeşitli derneklerin ve ada sakinle-
rinin de desteğiyle alınan bir günlük grev
kapsamında, göçmen sorununun en
yoğun yaşandığı adalardaki kamu ku-
rumları hizmet vermedi, dükkanlar da
açılmadı. Midilli'de belediye başkanı, eski
milletvekilleri ve üst düzey bürokratların
da bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi, adanın
merkezinde bir araya gelerek Ege ve Ada

Politikası Genel Sekreterliğine yürüdü.
Hükümetin ve Avrupa Birliği'nin politika-
larını protesto eden göstericiler, ''adaları-
mız bize ait'', ''adalarımızı geri istiyoruz''
yazılı pankartlar taşıdı. Gösteride konuşan
Midilli Belediye Başkanı Stratis Kitelis,
''Buraya bir mesaj göndermek için toplan-
dık. Tek başımıza değiliz. Sesimiz, başba-
kan ve diğer yetkililere kadar ulaşacak.''
ifadelerini kullandı. www.aa.com.tr’ye
göre; adanın eski haline dönmesini iste-
diklerini belirten Kitelis, ''Adalardaki yo-
ğunluğun acilen azaltılmasını, sivil
toplum kuruluşlarının kontrol altına alın-
masını istiyoruz. Deniz sınırlarımızın ko-
runmasını talep ediyoruz.'' dedi.
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Osmanlı kitabeleriyle 
ilgili 2 kitap tanıtıldı

ABD’den Sırbistan’a 
KOSOVA UYARISI…

PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk askeri, 20 yıldan bu
yana NATO önderliğinde
kurulan barış gücü

KFOR bünyesinde Kosova'da
gerçekleştirdiği eğitime destek
projelerini sürdürüyor.
Prizren şehrinde konuşlu olan
Kosova Türk Temsil Heyeti
Başkanlığı tarafından Vıçıtırın
şehrinin "Eqrem Çabey" Lisesi
Bilgisayar Dershanesinin Yeni-
lenmesi Projesi'nin açılışı ger-
çekleştirildi. Projenin açılış
törenine Türkiye'nin Priştine
Büyükelçisi Çağrı Sakar, Ko-
sova Türk Temsil Heyeti Baş-
kanı Albay Numan Baş,
Belediye Başkanı Xhafer Tahiri,
belediye yetkilileri ile öğrenci-
ler katıldı. www.haberler.com’a
göre; Vıçıtırın Belediye Baş-
kanı Xhafer Tahiri, Türk asker-
lerinin Kosova halkının hayat
boyu dostu olduğu için Koso-
va'daki Türk Temsil Heyeti
Başkanlığının başarılı bir pro-

jesini daha açmanın büyük bir
zevk olduğunu söyleyerek,
"Yeni bilgisayar dershanesi,
tüm öğrenci ve öğretmenler
için yeni bir bilgi penceresi açı-
yor. Bu sayede öğrencilerin
elde edecekleri başarı, Vıçıtırın
belediyesi için gurur kaynağı
olacaktır. Desteklerinizden do-
layı minnettarız" dedi. Türkiye
Priştine Büyükelçisi Çağrı
Sakar da törende yaptığı ko-
nuşmada, Kosova gibi genç ve
dinamik bir devletin çocukları-
nın yüksek kalite koşullarına

sahip teknoloji derslerinde eği-
tim alma fırsatının çok önemli
olduğuna inandığını ve bu pro-
jenin gerçekleştirilmesinden
memnun olduğunu belirtti.
Proje kapsamında 33 adet bilgi-
sayar, 32 adet bilgisayar masası,
32 adet ofis sandalyesi, 2 adet
öğretmen masası, 1 adet pro-
jeksiyon cihazı, 1 adet projeksi-
yon perdesi, 1 adet yazıcı, 1
adet klima alınarak, gerekli ta-
dilat çalışmaları gerçekleştirile-
rek eğitim alanı kullanıma
açıldı. 

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye-Kosova kültür el-
çisi ünlü oyuncu ve TV
sunucusu Arbnora

Ademaj, Türkiye-Kosova
kardeşliğine katkı sağlamak
için çalışmalara başladığını
söyledi.
www.haberler.com.tr’ye
göre; kültürel çalışmaları ne-
deni ile 'Altın Kanatlar Ödül
Töreni'nde' Türkiye- Kosova

kültür elçisi olarak ödüllendiri-
len oyuncu, model ve tv prog-
ram sunucusu Arbnora
Ademaj, müzik prodüktörlü-
ğünü yaptığı Eypio ve Koso-

valı sanatçı Genta İsmaijli ile
iki düet şarkı projesinin mi-
marı sektörün ünlü isimlerin-
den İrsel Çivit ile birlikte
Türkiye-Kosova kültür elçileri

ödüllerini karşılıklı olarak
aldılar. Arbnora Ademaj,
Türkiye'den en çok be-
ğendiği oyuncunun özel-
likle Acı Hayat
dizisindeki Kosovalı ka-
rakteri ile ülkesinde de
çok sevilen Kenan İmirza-
lıoğlu olduğunu söyledi.

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

ABD'nin Sırbistan ile Ko-
sova arasındaki diyalog
sürecinden sorumlu özel

temsilcisi Richard Grenell, Sırp
tarafının Kosova'yı tanıyan ül-
kelerin bu kararlarından vaz-
geçmeleri için yürüttüğü
kampanyadan vazgeçmesi ge-
rektiğini söyledi. Grenell, Sırbis-
tan'ın başkenti Belgrad'daki
temasları kapsamında, Cum-
hurbaşkanı Aleksandar Vucic
ile görüştü. Görüşmenin ardın-
dan yaptığı açıklamada, Koso-
va'nın başkenti Priştine'de
temaslarda bulunduğunu anım-
satan Grenell, "Aynı şeyleri
orada da söyledim. Kosova'nın
tanınmasından vazgeçilmesi
için Sırp tarafının yürüttüğü
kampanya sonlandırılmalı."
dedi. Grenell, iki tarafa da baskı
yapmak istemediğine işaret
ederek, "Sadece gençlerin ülke-
lerini terk etmesini önlemek ve
ekonominin kalkınmasını sağla-

mak adına sizi birbirinize ya-
kınlaştırmak istiyorum. Siyaseti
size bırakıyorum." ifadelerini
kullandı. www.aa.com.tr’ye
göre; ABD Özel Temsilcisi Gre-
nell, Kosova tarafına da Sırbis-
tan ürünlerine yönelik yüzde
100 gümrük vergisi uygulama-
sından vazgeçmesi çağrısında
bulundu.

GÜMRÜK ZARARI

Cumhurbaşkanı Vucic de Sırp
tarafının Kosova'ya daha önce
uluslararası örgütlere üyelik ta-
leplerine ara vermeleri halinde,
kendilerinin de tanımaların geri
çekilmesi için yürüttükleri kam-
panyaya ara vereceklerini bildir-
diğini söyledi. Bu taleplerinin

Kosova tarafından geri çevrildi-
ğini savunan Vucic, gümrük
vergisi uygulaması yüzünden
Sırbistan'ın bir yılda 435 milyon
Euro zararı olduğunu aktardı.
Vucic, vergi uygulamasının kal-
dırılması durumunda Belgrad
ile Priştine arasında demir yolu
ulaşımı sağlanmasına da sıcak
baktığını kaydetti.

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Priştine’deki İslam Araş-
tırmaları Fakültesi, Priş-
tine’deki Kosova Milli

Kütüphanesi’nde, Priştine ve
Mitroviça bölgesi mezarlıkla-
rında Osmanlı kitabelerini
içeren iki kitabın  tanıtımını
yaptı. Agron Islami, Selim Se-
limi ve Hatixhe Ahmeti ile
Agron Islam ve Selim Selimi
tarafından yayımlanmak
üzere hazırlanan “Oryantal
Dilde Kitabeler – Mitrovica
Bölgesi” kitaplarında,  Priş-
tine ve Mitroviça bölgesi me-
zarlıklarındaki  mezar
taşlarında toplam 206 Os-
manlı kitabesini özetlemekte-
dir. Kitaplarda, tarihsel ve
demografik veriler sağlayan
yaklaşık 100 mezar taşı kita-
besi incelendi. www.timebal-
kan.com’a göre; konuşmacılar
tanıtım sırasında, özellikle
Kosova’nın iki bölgesindeki
nüfusun yerli sürekliliğine ta-
nıklık etmek için bu İslami
malzeme mirasını tercüme et-
menin ve yayınlamanın öne-
mini vurguladılar.
Tanıtım toplantısına katılan
Kosova Müftüsü Naim Tër-
nava, İslami kültür ve mede-
niyetinin  öneminin ve aynı
zamanda bu alanlardaki otok-
tonun öneminin kanıtı oldu-
ğunu söyleyen mezar taşları
üzerindeki mezar taşlarının
tanımlanması ve tercüme

edilmesinin  önemini vurgu-
ladı.  İslam maddi kültürü,
Arnavut tarihi  için de önem-
lidir, çünkü bugün bile kutsal
nesneler aracılığıyla ‘tarihi’
kanıtlamaya çalışan ‘Orto-
doks komşunun  tarihi  karşı-
sında otonom kimliğin ve
Arnavut otoktonunun deva-
mını temsil ediyor “dedi.İki
cildin derleyicilerinden Agron
Islami, bunu ele alan zengin-
lik, anlamın bozulması olası-
lığı nedeniyle derinlemesine
bilgi gerektirir. 1592 yılına da-
yanan Mazhiqi Mitroviça
cami bahçesinde bulunan ve
Kosova Kültürel Miras Verita-
banında yanlış tercüme edilen
ve listelenen kitabeden bah-
setti. “Kitabede isim yanlış
okunuyor, aslında Murtezan
olan Ramazan ve buna ek ola-
rak Voci soyadı atlandı. Ha-
taya ek olarak, Uthman oğlu
Ramazan, Murtezan da atala-
rını, son okumalardan çıkar-
dığımız Voci soyadını
kaybetti, bugün hala var olan
ve ailenin kültürel geçmişin-
den kesinlikle tanıklık eden
bir sıfat” dedi. Türkiye’den
gelen  araştırmacı Ertuğrul
Karakuş, mezar taşı mezarlık-
lardaki mezar taşlarında yer
alan kitabelerin  tarihinin
erken ve oldukça farklı oldu-
ğunu, eski zamanlara kadar
uzandığını, kitabelerin içeriği-
nin  ölüme nasıl baktığımızı
anlamakta yardımcı oldu-
ğunu söyledi.

‘Kosova'da en çok İmirzalıoğlu seviliyor’

Mehmetçik'ten Vıçıtırın’da eğitim projesi

MİDİLLİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'ın Midilli
Adası'ndaki Moria mül-
teci kampında en az 140

çocuğun ciddi sağlık sorunları
yaşadığı bildirildi. Sınır Tanı-
mayan Doktorlar (MSF) örgü-
tünden yapılan açıklamada,
kapasitesinin çok üstünde
mültecinin kaldığı Moria
kampında otizm, epilepsi
ve diyabet hastası en az
140 çocuğun yeterli tıbbi
destek almadığı belirtildi.
Söz konusu çocukların
tıbbi yardım alabilmeleri

için ana karaya veya Avrupa
Birliği'nin başka ülkelerine gö-
türülmeleri konusunda Yunan
hükümetine çağrıda bulunu-
lan açıklamada, Midilli'deki
devlet hastanesinin tedavi ve
kapasite konusunda yetersiz
kaldığı kaydedildi.
www.aa.com.tr’ye göre; MSF
bünyesinde gönüllü olarak ça-

lışan Apostolos Veizis, hasta
çocukların ana karaya taşın-
maları konusunda Yunan ma-
kamlarıyla görüşmelerin
başladığının ancak bazı çocuk-
ların muayene edilmelerine
rağmen hala kampta bekletil-
diklerinin altını çizdi.  MSF
Yunanistan Genel Direktörü
Vasilis Stravaridis de Yunan
hükümetinin söz konusu ço-
cuklar için çözüm bulma ko-
nusunda isteksiz olduğunu
vurguladı. Sürekli kötü şartla-
rıyla gündeme gelen 3 bin kişi
kapasiteli Moria kampında
yaklaşık 18 bin kişi, zor şart-
larda yaşam mücadelesi veri-

yor. Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Ko-
miserliği ve yardım ör-
gütleri çalışanları,
mültecilerin yaşadığı
şartlara ilişkin sık sık
uyarılarda bulunuyor.

Moria kampındaki 
çocuklar tehlikede
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Ahmet GÖKSAN

 KOŞULLARIN 
YENİSİ

“Aralık 1963’te Kıbrıs Türk’leri için
tehlike çanları çalarken eski EOKA’cı-
lar da ateşe körükle gidiyorlardı. Ayın
i-kinci haftası dolarken soğuk harp tak-
tikleri artık iyice sezinlenmişti. Bu sı-
rada bir EOKA’cının mezarı başında
konuşan ünlü EOKA’cılardan Nikos
Kossis, ‘Zürih ve Londra Antlaşmala-
rına asla daimi antlaşmalar olarak bak-
madık. Onların öz ve şekli milli gaye ve
tarihi maksatlarımıza uygun değildir.
Antlaşmalar yıkılacaktır. Çünkü emelle-
rimize aykırıdır. Antlaşmalar feshedile-
cektir. Halkın üstün çoğunluğu bunu
istediği için feshedilmelidir. Çünkü kah-
raman ölülerimiz onu istiyor’ diyordu”.
1981  Dr. Fazıl KÜÇÜK

Yeni bir yıla yeni umutlarla girdi-
ğimiz 2020 yılının ilk günlerini
geride bırakırken geçmişi arat-

mayacak olayları yaşıyoruz. Amerikalı
Trump’ın Kasım 2020’de yapılacak
olan Başkanlık seçimine gidilirken elini
güçlendirmek adına Irak’taki saldırıyı
gerçekleştirdiğini söylemek olasıdır.
Üst düzey İranlı bir generalin konuk ol-
duğu ülkede saldırı sonrasında öldürül-
mesi yılın daha büyük çatışmalarının
habercisi de olabilir. İran’ın da karşı
saldırı ile Irak’taki Amerikan üslerine
saldırıyor olmasını bir anlamda güç gös-
terisi olarak okumak gerekiyor.
Yaşananlardan çıkarılması gereken en
önemli dersin adı geçen ülkelerin kendi
topraklarında savaş yaşamak istemedik-
leri gerçeğidir. Saldırılar sonrasında ya-
pılan açıklamaların biraz olsun doğru
okunduğu zaman olayların danışıklı
dövüş olduğunu düşündürüyor. Bu nok-
tadan hareket edecek olur isek bölgemi-
zin bu tür savaşlar için biçilmiş kaftan
olduğu anlaşılır. Nedenine gelince böl-
gede bulunan zengin yer altı zenginlik-
lerinden paylaşımının ancak
çatışmalarla sonuç alınacağını da göste-
riyor.  
Yaşananlardan gerekli dersi çıkardığı-
mızı ne yazık ki söyleyemiyoruz.
Ada’da BM Barış Gücü’nün görev süre-
sinin uzatılması görüşmeleri devam edi-
yor. Mendil büyüklüğündeki ülkeyi
yönetenler 04 Mart 1964 tarih ve 186
sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ile
ele geçirdikleri güçlerini daha da pekiş-
tirmek için her türlü yolu ve yöntemi
açıktan göstere göstere yapıyorlar. Tür-
kiye’nin geç kalınarak da olsa Libya ile
yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge An-
laşmasının bozulması adına her yolu de-
niyorlar.
Mendil büyüklüğündeki ülkenin yede-
ğine takılan bazı ülkeler East Med diye
tanımladıkları proje ile bölgede bulduk-
ları doğalgazın pazarlanması için çalış-
malarını aralıksız sürdürüyorlar. Şu ana
dek ekonomik sorunlarını aşamadıkla-
rını açıklıyorlar. Çünkü bölgede bulu-
nan doğalgazın AB ülkelerine
ulaşabilmesi için 10 milyar dolarlık bir
finansmana gereksinim duyuyorlar. Hal-
buki sevkiyatın Türkiye üzerinden ya-
pılması ile maliyetin nerede ise yarı
yarıya düşeceği belirtiliyor. Türk Akımı
projesi ile elini güçlendirmiş olan Tür-
kiye’nin ekonomik olarak güçlenmesine
katkı vermemek için dilenciler gibi do-
laşarak para bulmasına gerek olmayabi-
lirdi.
Yarım asrı aşan süredir çözüme ulaştı-
rılmasına izin verilmeyen Kıbrıs uyuş-
mazlığının çözümü konusunda 2020 yılı
içinde dişe dokunur bir ilerlemenin bek-
lenilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
Buna karşın karşımızdakilerle Yunanis-
tan ilişkilerinin de iyi gitmediği haber-
lerini ayaklar altına atıyorlar. Bu
açıklamanın devamında ise 2. Hrisosto-
mos da “sorunumuzun çözümü için yön
değişikliği yapmalıyız” diyerek sahneye
çıkıyor.
Bu açıklamalardan anladığımız karşı-
mızdakilerin bu tür açıklamalarla uyuş-
mazlığı 2020 yılı içinde çözmek gibi bir
niyetlerinin olmadığının da göstergesi-
dir. Bu nedenle çözümsüzlük kartını oy-
namaya devam edeceklerdir. Bizler ise
Nisan 2020 ayında yapılacak Cumhur-
başkanlığı seçimine odaklanmış bulunu-
yoruz. Aday sayısının fazla olması
toplumun içinde bulunduğu durumun
tipik bir göstergesidir. Bu durumu zen-
ginlik olarak görüyor olsak bile yeni se-
çilecek kişiye ULUSAL KONSEYİ
kurmak gibi ağır bir sorumluluk yükle-
yecektir.  
Yeni seçilecek cumhurbaşkanı ile bir-
likte el ele vererek Ulusal Konseyi kur-
mamız gerekiyor

kibristkd@kibristkd.org.tr

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'da Kiryakos Mitso-
takis başkanlığındaki Yeni De-
mokrasi Partisi (ND)

hükümetinin adayı Danıştay Başkanı
Aikaterini Sakellaropulu, Yunanis-
tan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.
Sakellaropulu, tek aday olarak katıl-
dığı seçimin ilk turunda, 300 sandal-
yeli parlamentonun oylamaya

katılan 294 milletvekilinden 261'inin
"evet" oyunu aldı. Muhaliflerin aday
göstermediği seçimlerde, ND'nin
yanı sıra Radikal Sol İttifak Partisi
(SYRIZA) ve Değişim Hareketi Par-
tisi (KİNAL) "evet" oyu kullanırken,
Sakellaropulu'nun adaylığına karşı
çıkan Yunanistan Komünist Partisi
(KKE), Yunan Çözümü Partisi (ELY)
ve eski Maliye Bakanı Yanis Varufa-
kis'in başkanlığındaki Mera25 Partisi

milletvekilleri ise "çekimser" kaldı.
Yunanistan yasalarına göre, cumhur-
başkanlığı seçimlerinde milletvekil-
lerinin "hayır" oyu kullanması
öngörülmüyor. Böylece ülkenin ilk
kadın cumhurbaşkanı olan Sakella-
ropulu, Yunanistan Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos'un 13 Mart'ta
görev süresinin sona ermesinin ar-
dından 14 Mart'ta yemin ederek 5
yıllık görevine başlayacak.

www.aa.com.tr’ye göre; Selanik'te
1956'da doğan Yunanistan'ın yeni
Cumhurbaşkanı Sakellaropulu,
Atina Üniversitesi Hukuk Fakülte-
sini bitirdikten sonra Fransa'da Sor-
bonne Üniversitesinde yüksek lisans
düzeyinde anayasa ve idare hukuku
okudu. 
Sakellaropulu, 1982'de Danıştaya ra-
pörtör olarak atandı ve 2018'de Da-
nıştay Başkanlığına getirildi.

Yunanistan’ın ilk kadın 
Cumhurbaşkanı 
Sakellaropulu

Yunanistan’ın ilk kadın 
Cumhurbaşkanı 
Sakellaropulu

Yunanistan’ın ilk kadın 
Cumhurbaşkanı 
Sakellaropulu

Yunanistan’ın ilk kadın 
Cumhurbaşkanı 
Sakellaropulu

Yunanistan’ın ilk kadın 
Cumhurbaşkanı 
Sakellaropulu

Yunanistan’ın ilk kadın 
Cumhurbaşkanı 
Sakellaropulu

Arnavutluk ve Kuzey 
Makedonya’ya AB ilgisi 

Üsküp’te Başbakan Spasovski 
ile ekonomik işbirliği görüşmesi

TİRAN/ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi
Başkanı Charles Michel, Ar-
navutluk ve Kuzey Make-

donya'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Michel, Arnavutluk'un başkenti Ti-
ran'da gerçekleştirdiği resmi ziyaret
kapsamında Başbakan Edi Rama ta-
rafından Tugaylar Sarayı'nda kabul
edildi. Görüşmenin ardından dü-
zenlenen ortak basın toplantısında
konuşan Michel, önümüzdeki haf-
talarda Brüksel'de Arnavutluk'un
AB'ye doğru yönelmesi noktasında
kararlar almayı umduklarını dile
getirdi. Michel, "AB Konseyi vere-
ceği teklif hakkında net olmalı.
Önemli ve sorumluluk içeren bir di-
yalog olacak. Ben, AB Konseyini
karar vermeye teşvik edeceğim."
diye konuştu. Arnavutluk'un kade-
rinin tamamen AB'ye doğru olması
gerektiği düşüncesini paylaşan
Michel, "Bu diyalogun devam etme-
sini istiyoruz. Reform çabalarının
devam etmesi, suçla mücadele, bir-
likte çalışmaya devam etmek için
taahhüt gerekli. Bölgenin geleceği
Avrupa'ya doğrudur ve bu amaç ve
azimle bize birlikte çalışmak düşü-
yor." değerlendirmesinde bulundu.
Rama da, 26 Kasım depreminin ar-
dından ve 17 Şubat'ta düzenlenecek
olan donörler konferansının başarılı
olması için gösterdiği bağlılıktan
dolayı Michel'e teşekkürlerini
sundu. Deprem sonrası ülkesinin
yeniden inşasına değinen Rama,
"Avrupa yanımızda ve bizi yeniden

inşa çabasında yalnız bırakmaya-
cak." dedi. Görüşmede ülkesinin
AB entegrasyonuna da değindikle-
rini anlatan Rama, ülkesinin şim-
diye kadar neler başardığını ve ne
yapması gerektiğini, yeni genişleme
metodolojisi gibi konuları konuş-
tuklarını söyledi.

PENDAROVSKİ 
İLE GÖRÜŞTÜ

Arnavutluk'un ardından Kuzey
Makedonya'yı ziyaret eden Michel,
başkent Üsküp'te Kuzey Make-
donya Cumhurbaşkanı Stevo Pen-
darovski tarafından kabul edildi.
Görüşme sonrası ikili ortak basın
toplantısı düzenledi.
www.aa.com.tr’ye göre: Michel,
Üsküp ziyaretini, 'Kuzey Makedon-
ya'nın geleceği ve kaderinin Av-
rupa' olduğu yönünde güçlü bir

mesaj iletmek amacıyla gerçekleştir-
diğini vurguladı. AB Konseyi'ndeki
çalışma arkadaşlarına, genişleme ve
modernleşme sürecine yönelik re-
form, Kuzey Makedonya ve Arna-
vutluk'la müzakerelerin
başlatılması ve AB'nin Batı Balkan-
larda yatırım stratejisi onaylama
gibi konularda öneride bulunaca-
ğını kaydeden Michel, "Göndermek
istediğim mesaj şudur: AB'de
büyük bir dahil edilme meselesi ol-
malıdır. Bu ülkenin kaderi Avru-
pa'dır. Yoğun diyalog devam
etmeli, bu yönde karar alınmalı ve
bu da ortak hedeflerin ulaşılması
noktasında bir temel oluşturmalı-
dır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Pendarovski de
AB'ye üye olmanın ülkesinin temel
stratejik hedefi olduğunu ifade ede-
rek, bu hedefe ulaşmak için çalıştık-
larını vurguladı.

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem
İnce, Sırbistan'daki temasları kapsa-
mında, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefa-

novic ile görüştü, Sırbistan-Hırvatistan
arasındaki Batrovci Sınır Kapısı'nı ziya-
ret etti. Stefanovic-İnce görüşmesine
ilişkin Sırbistan İçişleri Bakanlığından
yapılan yazılı açıklamada, görüşmede
organize suç, yasa dışı göç ve terörle
mücadele konularında iki ülke arasın-
daki iş birliğinin ele alındığı belirtildi.
İnce, Stefanovic ile yaptığı görüşmenin
ardından, geçen nisan ayında Türki-
ye'nin hibe ettiği ve tır dorseleri açılma-
dan yapılan ölçümle içinde insan olup
olmadığının hızlı bir şekilde tespit edi-
lebildiği taşınabilir karbondioksit ölçüm
cihazlarının kullanıldığı Batrovci Sınır
Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
www.aa.com.tr’ye göre; Sınırın yakınla-
rında bulunan Türk tır şoförleriyle de
bir süre sohbet eden İnce, sınırlarda olu-
şan kuyruklardan ve düzensiz göçler-
den duydukları rahatsızlığı dile getiren
sürücülerin sorunlarını dinledi. İnce ay-
rıca, Adasevci Göçmen Kampı'nı da zi-
yaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye ve 
Sırbistan suça
karşı işbirliği 
yapacak

ROMA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio,
Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın
Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde

hızla olumlu bir karara varılması için
marttaki AB Konseyinde en üst düzeyde
çaba göstereceklerini bildirdi.
www.aa.com.tr’ye göre; Roma'ya ziyarette
bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama,
Başbakanlık Sarayı Chigi'de İtalyan mev-
kidaşı Giuseppe Conte ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşirken,
Conte ve Rama açıklama yapmadı. Arna-
vutluk Başbakanı Rama, Dışişleri Bakanı
Luigi Di Maio ile de Bakanlıkta görüştü.
İtalya Dışişleri Bakanlığından Di Maio-
Rama buluşmasına ilişkin yapılan yazılı
açıklamada görüşlerine yer verilen Di
Maio, "İtalya ve Arnavutluk, son 10 yılda
birlikte kurdukları stratejik ortaklık bağla-
mında, zaten güçlü olan ikili ilişkileri daha
da pekiştirmenin üzerinde duruyor." de-
ğerlendirmesinde bulundu. Di Maio, İtal-
ya'nın, Arnavutluk ve Batı Balkan
bölgesinin Avrupa'ya entegrasyon süre-
cine tam desteğini teyit ederken, "İtalya,
Tiran ve Üsküp'ün AB'ye üyelik sürecinde
hızla olumlu bir karara ulaşılması için
marttaki AB Konseyinde en üst düzeyde
çaba göstermeye devam edecektir." ifade-
sini kullandı.

İtalya’dan Arnavutluk’a 
AB yolunda tam destek

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Aralık ayında göreve başla-
yan Türkiye'nin Üsküp
Büyükelçisi Hasan Meh-

met Sekizkök, Kuzey Make-
donya Başbakanı Oliver
Spasovski tarafından kabul edildi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı
açıklamada, görüşmede ikili iliş-
kilerin yanı sıra Avrupa Birliği
(AB) ve NATO üyelikleri süre-
cinde Türkiye'nin Kuzey Make-
donya'ya desteğinin ele alındığı
kaydedildi. İki ülke ilişkilerinde
devamlı ilerleme kaydedildiği be-
lirtilen açıklamada, özellikle eko-
nomi, eğitim, savunma ve kültür

alanlarında başarılı bir iş birliği
olduğu vurgulandı. www.time-
balkan.com’un haberine göre; Gö-
rüşmede ayrıca, ülkede yeni Türk
yatırımlarının teşvik edilmesi ve
karşılıklı ticaretin artırılması yö-
nündeki taahhütler de ele alınır-
ken, Türkiye'nin,
Kuzey Makedonya'nın en büyük
ticaret hacmine sahip ilk 10 ülke
arasında yer aldığına işaret edildi.

NATO

Açıklamada ayrıca şu
ifadelere yer verildi: "Kuzey Ma-
kedonya için önemli diğer tüm
sorunların çözümünden sonra,

ekonomi gibi vatandaşların doğ-
rudan çıkarlarına olan alanlarda
gelişim için özveriyle çalışıyo-
ruz. İki ülke arasında bu planda iş
birliğini kolaylaştırmak için tüm
girişimlere bağlı kalmaya devam
ediyoruz. Özellikle de NATO'ya
üyelik ve Avrupa entegrasyonla-
rında ilerleme gibi stratejik hedef-
lerimizi gerçekleştirmede
desteklerinden dolayı Türkiye
Cumhuriyeti'ne
minnettarız. Kuzey Makedon-
ya'nın NATO'ya tam üyeliği, iki
ülke arasında savunma alanında
daha yakın iş birliğine imkan sağ-
layacak." Sekizkök, Kuzey Make-
donya Anayasa Mahkemesinin
Türk kökenli ilk başkanı olan
Salih Murat ile de bir araya geldi.
Görüşmenin ardından gazeteci-
lere açıklama yapan Murat, "dost
ve kardeş" olarak nitelendirdikleri
Türkiye'nin Üsküp'teki yeni bü-
yükelçisiyle iki ülkenin anayasa
mahkemeleri arasındaki iş birli-
ğini ele aldıklarını aktardı. Ana-
yasa mahkemeleri
arasındaki ilişkilerinin üst dü-
zeyde olduğunu kaydeden
Murat, 2007'de imzaladıkları iş
birliği anlaşması kapsamında her
yıl ortak toplantılar ve karşılıklı
ziyaretler gerçekleştirdiklerini
sözlerine ekledi.
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Bu makale, 1990’ların başından günümüze kadar Türkiye’nin Kosova politikasını
analiz etmeyi amaçlamaktadır. Arnavutlarla Sırplar arasında çatışmaların devam et-
tiği dönemde Kosova’nın bağımsızlığıyla ilgili temkinli bir tutum takınan Türkiye,

Kosova’nın ayrılmasıyla ilgili uluslararası hukuka aykırılık tartışmaları devam etme-
sine rağmen, bu ülkeyi bağımsızlık ilan etmesinden sadece bir gün sonra tanımıştır

Kosova’nın Bağımsızlığı ve 
Türk Dış Politikası (1990-2008)
Birgül DEMİRTAŞ-COŞKUN

Yine de, BM arabuluculuğundaki
tüm müzakere süreci ve ardından
troika görüşmelerinin başarısız-

lıkla sonuçlanması üzerine, Türkiye Ko-
sova’nın bağımsızlığı ko nusunda nihai
bir karar vermek zorunda kaldı. Türk
basınında yer alan yorumlara göre, ko-
nunun hassasiyetinin farkında olan Dış-
işleri Bakanlığı, süreci “iki ucu keskin
bıçak” olarak tarif etmişti.76 Bakan-
lık’taki endişenin nedeni Kosova’nın ba-
ğımsızlığının em sal oluşturması kaygısı
ve ileride örneğin Kuzey Irak’taki Kürt-
lerin de bağımsızlık ilan etme olasılı-
ğıydı. Bağımsızlık ilanından yaklaşık bir
ay önce çıkan haberlerde Dışişleri Ba-
kanlığı’nda bir inceleme kurulunun
oluşturulduğu ve kurul üyelerinin AB,
ABD ve Rusya’nın tutumunu izlediği
belirtilmişti. Olasılık olarak ise Koso-
va’nın de jure değil an cak de facto tanı-
nabileceği ifade edilmişti. Burada ilginç
olan nokta, 2007’de Türkiye’nin BM Gü-
venlik Konseyi’nde Ahtisaari Planı için
destek ararken, 2008 başında bu mese-
leyi “iki ucu keskin bıçak” olarak tarif
etmesidir. Hermann’ın değişim kuramı
çerçevesinde değerlendirildiğinde Tür-
kiye’nin bu hassas meselede tercihini ta-
nımaktan yana kullanmasının arkasında
üç faktörün etki li olduğu söylenebilir.
İlk olarak, iç siyasi aktörlerin çatışmala-
rın başlamasının ardından hızla Ko-
sova’nın bağımsızlığı fikrine
yaklaştıkları, bunda da özellikle uluslar-
arası ortamın şartlarından etkilendikleri
anlaşılıyor. Zaten tanıma konusunda
Türk hükümeti, uluslararası sistemdeki
başlıca müttefikleri olan ABD ve AB’nin
büyük ülkeleriyle birlikte hareket etti.
Kosova’nın bağımsızlık ilanının en
büyük destekçisi Washington’du. Statü
görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlan-
masının ardından ABD’nin, Balkan-
lar’da istikrarı sağlamak için Kosova’nın
durumuyla ilgili belirsizliğin sona er-
mesi gerektiği ve bu bağlamda Ko-
sova’ya bağımsızlık verilmesinin
anlamlı olacağı sonucunu çıkardığı an-
laşılıyor. Ocak 2008’de ge len haberlerde
ABD’nin Kosova’yı tanımaları için, Tür-
kiye dahil, diğer ülkeleri iknaya çalıştığı
belirtilmekteydi. Dönemin Dışişleri Ba-
kanı Ali Babacan’ın da Ocak 2009’da
Kosova Meclisi’nde yaptığı konuşmada
Türkiye’nin uluslararası toplumla bir-
likte hareket ederek Kosova’yı tanıdığını
vurgulaması bu bağlamda önemlidir.
Dolayısıyla Ankara’nın Kosova’yı tanı-
masında dış faktörün gözardı edileme-
yecek derecede önem taşıdığı
anlaşılmaktadır. Eğer Batı dünyası Ko-
sova’nın bağımsızlığı konusunda karar-
lılığını or taya koymasaydı, diğer
faktörler harekete geçmeyebilir, başka
bir deyişle Türkiye’nin dış politikasını
değiştirmek için yeterli olamayabilirdi.
Öte yandan, Türkiye, kendisi tanımasa
bile Kosova’nın bağımsızlık sürecinin
geri çevrilemeyeceğini de fark etmişti.
Nitekim Babacan’ın Kosova’nın bağım-
sızlığının yaşanan insanlık trajedileri ve
haksızlıkların kaçınılmaz sonucu oldu-
ğunu vurgulaması bu bağlamda anlam-
lıdır. Ayrıca ABD ile Avrupa ülkelerinin
pekçoğunun tanıdığı Avrupa’nın bu
yeni devletine Türkiye’nin jeostratejik,
tarihi, kültürel ve demografik nedenler-
den dolayı ilgisiz kalması mümkün de-
ğildi. Ankara Kosova’nın bağımsızlığını
tanıyarak bölgesel rolünü güçlendirmek

istemiş de olabilir. Bağımsız Kosova
artık Batı’nın büyük ülkelerinin de tanı-
dığı bir realiteydi ve Türkiye ancak bu
yeni devleti tanıyarak Balkanlar bölge-
sinde etkin bir rol oynayabilirdi. Hem
Balkanlar’ın hem de Avrupa’nın güven-
liği konularında Kosova, Türkiye için
yeni bir ortak olabilirdi. Kosova’nın ço-
ğunluğunun Müslüman olması da işbir-
liği sürecini pekiştirebilirdi. Nitekim
Davutoğlu’nun söyleminde bunun iz -
lerini bulmak mümkündür. Dışişleri Ba-

kanı Kosova’yı “kardeş ülke” olarak
tanımlayarak Türkiye’nin tanımasının
gerekçesi olarak Kosova’nın özel jeopo-
litik konumu, tarihi bağlar ve istikrarı-
nın bölgesel önemini vurgulamıştı.
Davutoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı İs-
kender Hüseyni’yi Ağustos 2009’da An-
kara’yı ziyareti sırasında ağırlarken
Kosova’daki tarihi mirasın Türkiye’nin
mirası, Türkiye’deki mirasın da Ko-
sova’nın mirası olduğunu vurgulamıştı.
Bu söylemden çıkarılması gereken belki
de en önemli sonuç, Türkiye’nin tarihsel
nedenlerden dolayı pekçok ortak özel-
liği paylaştığı, aynı zamanda bulun-
duğu böl ge açısından stratejik önemi
olan yeni bir ülkenin doğmuş olma-
sıydı. Bu da Ankara’da Türkiye’nin böl-
gesel konumunu güçlendiren bir faktör
olarak algılanmaktaydı.
Türkiye’nin tanımasının arkasındaki bir
diğer faktör, 2003 Irak Savaşı öncesi ya-
şanan 1 Mart tezkeresi krizinden dolayı
ABD’yle ilişkilerinde zor bir dönemden
geçiyor olması ve Kosova konusunda
ortak politika izlemenin Ankara-Was-
hington ilişkilerinin düzelmesinde katkı
sağlayabilecek olması olabilir. Aslına ba-
kılırsa Kosova bağımsızlığını ilan etme-
den önce, yukarıda da bahsedildiği gibi,
ABD’nin tanıma konusunda Türkiye’yi
teşvik ettiği yolunda uluslararası ba-
sında yorumlar çıkmıştı. Öte yandan,

Türkiye- Sırbistan ilişkileri 1995-1998
arasında belirli bir iyileşme yaşamışsa
da, Türkiye Kosova’da yaşanan savaş-
tan sonra Sırbistan’ın hassasiyetlerine
eskisi kadar önem vermiyordu. Yine de,
Ankara, mevcut koşullarda Kosova’yı
tanıyarak Türk azınlığın geçmişe kıyasla
yeni yasal yapıda kısıtlanan haklarını
kabullenmiş gözüküyordu. Türklerin
hem hükümette hem de parlamentoda
temsil edilebilmeleri ise olumlu gelişme-
ler olarak değerlendirilmelidir. Eğer An-

kara tanımamayı tercih etmiş olsaydı,
Türk toplumunun geleceğiyle ilgili etki-
sinin çok daha az olacağı açıktı.
AKP’nin dış politika anlayışı da tanıma
kararında rol oynamıştır. Türkiye’yi
mer kez ülke olarak kabul eden ve böl-
gesel gelişmelerde aktif rol oynaması
gerektiğini savu nan AKP, inisiyatif geliş-
tiren ve küresel gelişmelerin dışında kal-
mayan bir dış politika anlayışına
sahipti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu’na göre Balkanlar’a yönelik dış
politika geliştirirken Boşnak ve Arna-
vutların Türkiye için en önemli halklar
oldukları dik kate alınmalıydı. Bu bağ-
lamda Davutoğlu Türkiye’nin bölgede
“etkinlik alanı” yaratması gerektiğini ve
bunun için de Türkiye’yle “tarihî ve
kalbî” yakınlığı olan bu iki grupla işbir-
liği yapmasının elzem olduğunu belirt-
mekteydi. Bu anlayışa göre, bölgesel
etkisi ar tan Türkiye, küresel güç olma
yolunda ilerleyecekti. Bu çerçevede dü-
şünüldüğünde, bölge sel ortak olarak
fayda sağlama potansiyeli olan Ko-
sova’yı tanımak anlamlı hale gelmekte -
dir. Kosova’nın bağımsız bir devlet
olarak ortaya çıkmasıyla Avrupa’da
yeni bir Müslüman devlet doğmuş ol-
maktadır. Kosova’nın bağımsızlık ila-
nıyla birlikte Avrupa’da nüfusunun
yüzde 90’ından fazlası Müslüman olan
ikinci bir ülke doğuyordu. Davutoğ-
lu’nun yaklaşımının bir sonucu olarak
AKP hükümeti, Kosova meselesin de
Türkleri ille de bir öncelik olarak görme-
yip esas olarak bölgede yaşayan Arna-
vutlarla ilişkileri geliştirmeye çalıştı. Bu
bağlamda, TİKA’nın sadece Türk köyle-
rine değil, Arna vut köylerine de yardım
ettiği belirtilmektedir. Türkiye’yle Ko-
sova arasındaki ilişkilerin gelişmesinin
sonucunda herhalükarda Türklerin so-
runlarının da çözüme kavuşacağına ina-
nıyordu. Ayrıca Kosova’nın
bağımsızlığının halkta fazla bir yankı
uyandırmaması da dikkat çekicidir. Bu
konu gündeme geldiğinde, örneğin Er-
menistan’la sınırın açılması meseles inde
görüldüğü gibi, bir kamuoyu ilgisinin
oluşmaması dikkate değerdir. Bu faktör-
ler, dikkate alındığında karar alıcıların
sıkça vurguladığı “Arnavut lobisi”nin
bağımsızlık me selesinde pek de etkin ol-
madığı anlaşılmaktadır.
Türkiye’nin Kosova politikasındaki de-

ğişikliğin boyutları Hermann’ın kura-
mına göre, dış politikada “program de-
ğişikliği” olarak tanımlanabilir. AB
entegrasyonu yolun da ilerleyen Balkan-
lar’da istikrarlı ve barışçıl bir bölge oluş-
turma hedefi halen devam eden
Türkiye’nin, Balkanlar’la ilgili genel dış
politikasında köklü hiçbir değişim mey-
da na gelmediği açıktır. Türkiye önceleri
sadece kağıt üzerinde de olsa Sırbistan’a
bağlı olan Kosova’nın bölgenin istikrarı
ve kendi çıkarları açısından anlamlı ola-
cağını düşünürken, bağımsızlık kararını
tanımasıyla birlikte artık bağımsız Ko-
sova devletinin bölgesel barış ve Türki-
ye’nin çıkarları açısından daha anlamlı
olacağı anlayışına geçmiştir. Dolayısıyla
Türk dış politikasında sadece bakış açısı
değişikliği meydana gelmiş, temel hedef
ya da eğilimde herhangi bir farklılaşma
olmamıştır. Bu bağlamda, Kosova’nın
bağımsızlığına yönelik tutu mundan,
Türk dış politikasında diğer ülkelerin
toprak bütünlüğünün korunmasının es-
kisi kadar önemli olmayacağı sonucu çı-
karılamamalıdır. Ankara’nın bundan
böyle halkların ken di kaderini belirle-
mesi ilkesine genel anlamda daha sıcak
yaklaşacağı konusunda bir ipucu yok-
tur. Abhazya ve Güney Osetya’nın ba-
ğımsızlıkları, içerideki Kafkas kökenli
vatandaşlara rağmen tanınmamıştır ve
tanınacağı yönünde de bir ipucu yoktur.
Sonuç olarak, gelecekte bağımsızlığını
ilan edecek diğer bölgelerle ilgili tutum
belirlerken, Ankara’daki karar alıcıların
her bir durumun kendi özgül özellikleri,
uluslararası toplumun yaklaşımı ve Tür-
kiye’nin o günkü çıkar değerlendirme-
leri çerçevesinde davranacağı tahmin
edilebilir. Türkiye’nin Kosova politikası-
nın belirlenmesinde etkili olan birkaç
faktörden daha bahsedilebilir. İlk olarak
Kürt meselesinin Ankara’nın Kosova
politikası üzerindeki olası etkileri tartı-
şılmalıdır. Kosova meselesi, uluslararası
basında Kürt sorunuyla paralellikler ku-
rulması nedeniyle Türk karar alıcılar
açısından hassas bir mesele olmuştur.
NATO’nun tarihinde ilk kez insani ne-
denlerden dolayı bir operasyon başlat-
ması da, Türkiye’de bu nun gelecekte bir
emsal olup oluşturmayacağına dair en-
dişelere yol açmıştır. Akla ge len endişe
verici soru, uluslararası toplumun ben-
zer nedenlerden dolayı Türkiye’ye karşı
bir operasyon düzenleme olasılığının
olup olmadığıydı. O kadar ki, bu konu
bazı Batılı liderlerin söylemlerinde açık
bir şekilde yer almaktaydı. Örneğin
İtalya Başbakanı Mas simo D’Alema
Mart 1999’da ABD’ye yaptığı ziyarette,
“Eğer Kosova’daki Arnavutların hakla-
rını savunuyorsak, ki savunmalıyız, o
zaman Kürt azınlığın da haklarını sa-
vunmamız gerektiğini düşünüyorum”
demişti. Kosova krizi, tam da Türki-
ye’nin Kürt meselesindeki tutumunun
hem içeride hem de dışarıda tartışıldığı
bir dönemde meydana gelmişti. İnsan
hakları ihlallerinden dolayı Türkiye
ciddi eleştirilere uğruyor, hatta bazı da-
valar Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nde kabul edilerek Türkiye’nin
yüklü tazminatlar ödemek zorunda kal-
masına yol açıyordu. Bu nedenle Ko-
sova ve Kürt meselesi arasındaki
benzerlik ve farklılıklar akademi ve ba-
sında yoğun bir şekilde tartışıldı. Bu çer-
çevede Türkiye’nin Kosova meselesine
Bosna’ya oranla daha temkinli yaklaş-
masının önemli bir nedeni de Kürt me-
selesiydi.
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DEVAM EDECEK...

Nazlı Gaye ALPASLAN

VERGİ YARGISINDA
HAK ARAMA 
VE BUNUN 
SONUÇLARI

Vergi ödevi Anayasamızın 73.maddesinde
tanımını bularak herkes, kamu giderle-
rini karşılamak üzere mali gücüne göre

vergi ödemekle mükelleftirler. Bir mükellefin,
mükellef olabilmesi veya bu kişiden ve idare ta-
rafından vergi talep edilebilmesi için bu kişi ta-
rafından gelirin elde edilmiş olması veya vergiyi
doğuran olayın gerçekleşmiş olması veyahut da
hukuksal durumun tamamlanmış olması zorun-
ludur (Bkz. VUK md.19).Vergi hukukunda teb-
ligat çok önemlidir. Hiçbir vesika tebliğ
edilmeden hüküm ifade etmez. Tebligat yapıl-
madan da hiçbir şekilde icrai takip yapılamaz.
Çok özel durumlarda bu tebligat ilan yoluyla da
yapılabilecektir. Tebligat yapılmamışsa mükel-
lef yasal haklarını hiçbir yerde takip edemez ve
idare de tebligat yapmadan mükellef nezdinde
bir talepte bulunamaz. Vergi idaresinin her türlü
eylem ve işlemleri Anayasamızın 125.madde-
sine göre, yargı yolu açık olmak üzere denetime
tabi tutulmuştur.  Vergi yargısı uzun ve sabır is-
teyen meşakkatli  bir yoldur. Vergi idaresinin
her türlü vergisel tebligatlarına karşı vergi mah-
kemelerinde veya idare mahkemelerinde  dava
yolu açıktır.  Davanın açılması mükellefleri  bu
işlemlerden  tam manasıyla  koruyup/koruma-
dığı  tartışılabilir.  Örneğin,  bir şirket borcu do-
layısıyla çok kısa  bir süre şirkette ortak olan
kişinin sahip olduğu araçlarına önce haciz ko-
nulması daha sonra  bu kişi adına 5 ay sonra
ödeme emri tebliğ edilmesi yasal ve isabetli de-
ğildir. Ancak idare, haciz koyduğu tarihte mü-
kellefe henüz ödeme emri tebliği yapmamıştır.
İdare önce  araca haciz koymakta ve 5-6 ay
sonra da  söz konusu  ödeme emirlerini bireysel-
leştirerek ilgili kişiye tebliğ etme yolunu tercih
etmektedir. Oysa ki, işlemlerin tam aksi yö-
nünde yürütülmesi esastır. Yani, önce kişinin
ödeme emri tebliğ edilmeli ve bu ödeme  emri-
nin kesinleşmesine göre de ayrıca  kişinin ara-
cına haciz konulması aşamasına gelinmelidir.
Özetle bu aşamada, ödeme emri kesinleşmeden
hiçbir icrai işlem tesis edilemeyecektir.

ADİL YARGILAMA TALEBİ

Dava açıldığı andan itibaren başlayıp, dava neti-
celeninceye kadar olan süreç bizi yargılama hu-
kukunun içine dahil etmektedir. Vergi
mükelleflerinin,  vergi yargılaması süresi içinde
adil yargılamayı talep etme hakları bulunmakta-
dır.  Adil yargılama hakkı denilince  aklımıza,
İdari Yargılama Usul Kanunun  27, 28 ve Ana-
yasamızın 36. maddesi  gelmektedir. İYUK’nun
28/1 md. hükmü  hukuka aykırı bir uygulamayı
öngörmektedir.  Oysa ki, mahkeme kararlarının
infaz süresi açık olmasına rağmen bu madde
hükmüne göre haciz veya ihtiyati haciz uygula-
maları ile ilgili davalarda verilen kararlar hak-
kında bu kararların kesinleşmesinden sonra
idarece işlem tesis edileceği yöndeki hüküm mü-
kellef haklarına aykırılık teşkil etmektedir. Mad-
deye göre, vergi mahkemesinde  açtığı davayı
kazanan mükellefin bu davası  en son yargı mer-
cii olan  Danıştay’dan kesin karar alınmadığı sü-
rece  mükellefin açtığı davayı kazanmasının
hiçbir anlamı yoktur. yine diğer taraftan, adil
yargılama hakkı ile ilgili olarak Anayasamızın
36. maddesinde hak arama hürriyeti konusu iş-
lenmiştir.  Bu hakla kişilerin yargılamanın süre-
since ve   bu sürece ilişkin konumları adil
yargılama hakkı güvenceye alınmıştır.  Adil yar-
gılanma hakkı denilince, mahkemeye erişim
hakkı,  yargılama sürecinde makul süre hakkı,
kamuya açık duruşma hakkı, susma hakkı, silah-
ların eşitliği hakkı, adli yardım hakkı ve  nihayet
vergi cezalarının mirasçılara intikal etmemesi ve
masumiyet karinesi  de sayılabilir. Tekrar başa
dönersek, mükellefin dava açması  idari işlemi
veya vergi dairesi tarafından önerilen tarhiyatı
veya  uygulana  hacze her zaman  mükellef le-
hine çözmeyebilecektir. İdare, 2577 sayılı yasa-
nın 28. maddesinin 1. bendi hükmü uyarınca
bazı davalarda  kesinleşmiş kararın gelmesini
beklenilmektedir.  Burada esasında mükellefin
hakları ihlal edilmektedir.   Vergi mükellefleri
tarafından dava açılması  her zaman  tahakkuk
eden tarhiyatlar için hukuki  himayenin tam ol-
duğu ve sağlanacağı  güvencesini vermeyebilir.
Halbuki,  dava ve savunma hakkı bütün hakların
koruyucusudur.  Hukuksal koruma yok ise, o
vakit  o hakta fiilen  yok sayılmaktadır.  Dava
hakkı olmayan borçlar eksik borç sayılmıştır(1).
Hatta hukukumuzun da  temeli olan Roma Hu-
kukunda  hakların doğumunun hukuki himaye
yani dava  hakkı ile olduğu, yani bir ilişkiye  hu-
kuki himaye tanındığında hak  haline geldiği
ifade edilmektedir(2).
Sonuç olarak, mükelleflerin kendilerine tebliğ

edilen her türlü evrakları saklamaları, bu evrak-
ların üzerinde yazılı belgeye göre dava açma
hakkı, uzlaşma hakkı ve diğer yasal haklarının
süresinde  kullanmaları zorunludur. Süresinde
gereği yapılmayan bir belge  için  mükellefin
haklı olması halinde de süre aşımı dolayısıyla
artık bu hak  geriye dönüştürülemeyecektir.
Süre geçici dolayısıyla mükellefin haklı olması
halinde de  artık bu hakkını araması yolları sınır-
landırılmış olacaktır.   Mükelleflerin alacağı ön-
lemler evraktaki müracaat  ve hakların
kullanılması ile ilgili sürelere sıkı sıkıya bağlı-
dır.  Genellikle bu süreler 7 gün veya 30 gün
şeklinde olabilmektedir.  Hiçbir evrak gelişi
güzel mükellefe tebliğ edilemez.  Tebliğ edilmiş
ise, tebliğ edilen bu evrakın mutlak bir anlamı
bulunmaktadır.  tebliğ edilen evrak üzerine mü-
kellef tarafından duyarsız kalınması durumunda
ileride bu mükellefin başı derde girebilir.  Ve
hatta sermayesini, servetini dahi kaybedebilir.
Tebligatın da  mükellefe veya yasada sayılan
kimselere mutlaka tebliğ edilmesi zorunludur.
Mükellefin  işyerindeki misafirine  veya akraba-
sına tebligat yapılamaz.  Tebliğin kimlere yapı-
lacağı 213 sayılı VUK’un 94.maddesinde
belirtilmiştir.   Mükellefin işçisine tebligat yapı-
labilir. Mükellefin 18 yaşından küçük çocuğuna
tebligat yapılamaz.  Tebligat ile ilgili hususlarda
vergi dairesi personelinin de çok dikkat etmesi
gereklidir.  Mükellefin  yokluğunda yapılacak
tebligatlarda, tebligat yapılan kişinin VUK 94.
madde hükmüne uygun olmaması halinde yapı-
lan tebligat geçersizdir.

info@balkangunlugu.com

Uluslararası İlişkiler, Cilt 7, Sayı 27,
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'da son gün-
lerde sağlığı tehdit eden

düzeye ulaşan hava kirliliği
nedeniyle protesto düzenlendi.
Saraybosna Kantonu önünde
toplanan göstericiler, yüzlerine
taktıkları maskelerle hava kirli-
liği sorununun bir an önce
çözülmesi için önlem alınması
çağrısında bulundu.
Göstericiler ellerinde, üzerinde
"Sizin de eviniz akciğer kanseri
seviyesinde mi?", "Temiz hava
da insan haklarına dahildir!"
ve "Herkesin temiz havaya
hakkı vardır!" yazılı dövizler
taşıdı. www.aa.com.tr’ye göre;

protestonun organizatörlerin-
den Sanjin Gijo, yaptığı açıkla-
mada, "çok sağlıksız" olarak
nitelendirilen hava kalitesi
seviyesinin Saraybosnalıların
sağlının ciddi şekilde etkiledi-
ğini vurgulayarak, "Zehirli
hava solumak değil, çözüm
için somut adımlar atılmasını
istiyoruz." dedi.
Göstericilerden Faris Fejzagic
de Saraybosna'nın son dört yıl-
dır hava kirliliği sorunuyla
karşı karşıya kaldığını anımsa-
tarak, doğal gaza yapılan zam-
ların insanları alternatif ısınma
yöntemleri kullanmaya ittiğini
savundu. Gösterici Adisa Vejo
ise Saraybosna Kantonu yetki-
lilerinin hava kirliliğini ciddi
bir sorun olarak görmediğini

ileri sürerek, soruna en kısa
zamanda çözüm üretilmesi
gerektiğini ifade etti.
Göstericilere hitap eden
Saraybosna Kantonu
Başbakanı Edin Forto da soru-
nun çözümü için uluslararası
kurumdan yardım isteyecekle-
rini belirterek, "Özellikle eği-
tim kurumlarına hava temizle-
me cihazları yardımında bulu-
nacağız. Ayrıca hava kirliliği
seviyesindeki artışa göre
maske de dağıtacağız." diye
konuştu. Hava kirliliğini önle-
me noktasında halkın da bilin-
çlendirilmesi gerektiğini dile
getiren Forto, "İnsanlar günlük
rutinlerini değiştirmek istemi-
yor. Hava kirliliği ciddi oranda
arttığında kimse arabasını

evde bırakmaya yanaşmıyor."
dedi. Son günlerde dünyanın
en yoğun hava kirliliğinin
yaşandığı şehirler arasında yer
alan Saraybosna'da, hava kali-
tesi endeksi (AQI) zaman
zaman "son derece zararlı" ola-
rak nitelendirilen seviyelere
ulaşıyor. Tarihi ve doğal güzel-
likleriyle ünlü Saraybosna'da
kış aylarında artık rutin bir hal
alan hava kirliliği, çok eski
model araçların egzoz gazları-
nın yanı sıra ısınmak için kul-
lanılan düşük kalorili yakacak-
lardan kaynaklanıyor. Bosna
Hersek'te Saraybosna'nın yanı
sıra Zenica, Kakanj ve Tuzla
gibi sanayisi gelişmiş şehirler-
de de hava kirliliği sorunu
yaşanıyor.

NOVİ SAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'ın kuzeyindeki
Novi Sad şehrinde yaklaşık
16 bin öğrenciye eğitim

veren Radosno Djetinstvo
(Mutlu Çocukluk)
Anaokulunda, Müslüman
çocuklar için özel menü hazır-
lanmaya başlandı. Müslüman
aileler, 2020'den itibaren başla-
yan bu uygulama sayesinde
çocuklarını gönül rahatlığıyla 70
şubesi olan bu anaokuluna gön-
derebilecek. Çocuklara günde
dört öğün yemek dağıtan ana-
okulunda, Müslümanların dini
hassasiyetleri dikkate alınarak
yapılan değişiklikle domuz eti
yerine tavuk, balık ya da dana
eti özel menüye dahil edildi.
Anaokulunun beslenme sorum-
lusu Dejan Basic, AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, özel
menünün Müslüman ailelerin
talepleri doğrultusunda hazır-

landığını belirterek, Novi Sad
genelindeki 70 şube için yemek
hazırladıklarını anlattı. Özel
menüden diğer öğrencilerin de
yararlanabileceğini söyleyen
Basic, farklı dinlere mensup
çocukların yanı sıra bazı gıda
ürünlerine alerjisi olan çocuklar
için de özel yemek yaptıklarını
ifade etti. 

İLK ADIM 
BAŞKAN’DAN

Basic, günün menüsünde
domuz eti kullanılmış bir yemek
varsa Müslüman çocuklar için
domuz eti yerine balık, tavuk ya
da dana eti kullandıklarını söy-
leyerek, okullarından bine yakın
Müslüman öğrenci bulunduğu-

nu sözlerine ekledi. Vojvodina
Müftüsü Muhamed Ziljkic de
bölgede Müslüman ailelerin
çocuklarına özel menü hazırla-
yan tek şehrin Novi Sad oldu-
ğunu belirterek, "Bu bizler için
çok önemli. Çocuklarımızı
gönül rahatlığıyla anaokuluna
gönderebiliyoruz." dedi. Özel
menü fikrinin Novi Sad
Belediye Başkanı Milos
Vucevic'ten çıktığını aktaran
Ziljkic, "İki çocuğumun olduğu-
nu bilen Vucevic, onları neden
anaokuluna göndermediğimi
sordu. Anaokullarında hazırla-
nan yemeklerin inancımıza
uygun olmaması nedeniyle
çocuklarımızı göndermekten
çekindiğimizi söyledim. Bu
sorunun bir an önce ortadan
kaldırılmasını önerdi ve sorun
çözüldü." ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 310 bin nüfuslu Novi
Sad şehrinde 10 bin civarında
Müslüman olduğu tahmin 
ediliyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da son günlerde sağlığı teh-
dit eden düzeye ulaşan hava kirliliği nedeniyle protesto düzenlendi

Yolu neden uzattık baba?

-Kasap İrfan var ya şimdi
onun dükkânın önünden
geçmek olmaz. Borç aldı
benden. Epey de oldu belli
ki darda. Şimdi kendimizi
gösterir gibi yakışık
almaz!!!  

Böyle insanları özle-
dik… Komşusu
açken tok yatama-

yan… Yetimi, öksüzü
koruyan gözeten…Teri
kurumadan hakkını veren..
Kırmayan, incitirim kor-
kusunu hep içinde taşı-
yan… Küçüklerini sevip
büyüklerini sayan… Evet
böyle insanları özledik…

Eflatun"a iki soru sor-
muşlar:

Birincisi; "İnsanoğlunun
sizi en çok şaşırtan davra-
nışları nelerdir?

Eflatun tek tek sıralamış:
"Çocukluktan sıkılırlar ve
büyümek için acele eder-
ler.

Ne var ki çocukluklarını
özlerler. Para kazanmak
için sağlıklarını yitirirler.

Ama sağlıklarını geri
almak için para öderler.
Yarından endişe ederken
bu günü unuturlar.
Dolayısıyla ne bu günü ne
de yarını yaşarlar. Hiç
ölmeyecekmiş gibi yaşar-
lar. Ancak hiç yaşamamış
gibi ölürler." Sıra gelmiş
ikinci soruya;

"Peki sen ne öneriyor-
sun?" Bilge yine sırala-
mış: "Kimseye kendinizi
sevdirmeye kalkmayın.
Yapılması gereken tek şey
sadece kendinizi sevilme-
ye bırakmaktır. Önemli
olan; Hayatta en çok şeye
sahip olmak değil, en az
şeye ihtiyaç duymaktır.
Yani D.H.Lawrence dedi-
ği gibi; Hayat 60... Yarısı
gece, yarısı gündüz. 10’u
çocukluk, 10’u ihtiyarlık,
5 i tahsil, kaldı 5, yaşa-
mak için yarın çok geç.
Hiçbir şey için
"Benimdir" deme...
Sadece de ki
"Yanımdadır" de... Çünkü
ne altın, ne toprak, ne sev-
gili, ne hayat, ne ölüm, ne
huzur, ne de keder, daima
seninle kalmaz.

TOPRAK VE AYNA-
NIN DERTLEŞMESİ

O yüzdendir ki bir gün
toprak, aynaya şöyle der;

- Ey ayna! İmreniyorum
sana. Çünkü kim sana
baksa, kendini görür; bana
bakanlar ise, sadece beni
görür.

Ayna toprağa şöyle cevap
verir:

- Ey kara toprak, ne bey-
hude bir dert ile dertlen-
mişsin. Bilmiyor musun
ben, bana bakanların
bugününü gösteririm.
Oysa sen, sana bakanların
yarınından haber verirsin.

Bu cevap, toprağın beğe-
nisine gitse de, tekrar
sorar:

- Belli ki içimi rahatlat-
mak içindir sözlerin.
Söyler misin bana, sana
bakanlar, hiç dönüp bakar
mı bana?

Ve ayna toprağa acı bir
gülümseyişle şunları söy-
ler:

- Merak etme. Bana baka-
cak yüzü kalmayanların
gözü, hep sana döner...

Bu hikâyeler gerçekten
kendimize getirmiyor mu?
Farkındalık sağlamıyor
mu? Hayat hızla geçiyor.
Biz Hayatı ciddiye alma-
sak da, hayat işini ciddiye
alıyor ve bizi adım adım
sona doğru yaklaştırıyor…
Yazar Kazancakis bir ihti-
yara "Nereye bakıyor-
sun?" diye sorduğunu da,
ihtiyar adam gözlerini
akan sudan ayırmadan
cevap verir. "Hayatıma
oğlum, akıp giden hayatı-
ma!" Hayat ve insan ikile-
mine girmişken sizinle bir
hikaye daha paylaşayım.
Çoğumuzun ders çıkaraca-
ğı harika bir hikaye…

ÇÖP KAMYONU
KANUNU

Kadın taksiye binmiş ve
havaalanına gitmek istedi-
ğini söylemişti. Sağ şeritte
yol alırken siyah bir araba
park ettiği yerden aniden
yola, önlerine çıktı.
Şoförü çarpmamak için
sert şekilde frene bastı.
Taksi kaydı, ama diğer
arabaya çarpmaktan kıl
payı farkla kurtuldu.
Siyah arabanın sürücüsü
camdan başını çıkarıp
bağırmaya ve küfretmeye
başladı. Taksi şoförü ise
gayet sakin ona gülümsedi
ve içten bir şekilde el sal-
ladı. Kadın bütün bu olan-
ları şokunu yaşarken, taksi
şoförünün tavrına daha da
şaşırmıştı. Sordu: "Neden
böyle davrandınız? Adam
neredeyse arabanızı mah-
vedip ikimizi de hastane-
lik edecekti." Taksi şoförü
gülümsemeye devam ede-
rek: "Çöp Kamyonu
Kanunu" dedi. Kadın:
"Çöp Kamyonu Kanunu?"
diye sordu, anlamamıştı.
Şoför açıkladı:"Pek çok
insan, çöp kamyonu gibi-
dir. Her tarafta içleri çöp
dolu olarak dolaşıyorlar;
kızgınlığı, öfkeyi ve hayal
kırıklığını biriktiriyorlar.
Ancak doldukça çöpleri
bırakacak bir yere ihtiyaç
duyuyorlar. Bu bazen ben,
bazen de siz olabilirsiniz.
Kişisel almayın. Sadece
gülümseyin, onlar için iyi
şeyler temenni edin ve
yolunuza devam edin.
Onların çöpünü alıp işye-
rinize, evinize veya
sokaktaki diğer insanlara
dağıtmayın." Başarılı
insanlar, çöp kamyonları-
nın günlerini mahvetmesi-
ne ve ellerine geçirmesine
izin vermezler. Hayat
sabahları pişmanlıklarla
uyanmak için çok kısa,
dolayısıyla size iyi davra-
nan insanları sevin, iyi
davranmayanlar için iyi
temennilerde bulunun."
Hayat "yüzde 10 " onunla
ne yaptığınız, "yüzde 90
"onu nasıl alıp karşıladığı-
nızdır...

Ergun DUR

İNSANLIK 
NE YANA 

DÜŞER BE USTA?

ergundur@hotmail.com.com

Saraybosna'da belediyeye
"hava kirliliği" protestosu

İtalyan KFOR’undan Mamuşa’ya hibe
MAMUŞA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Mamuşa Belediyesi ile İtalyan KFOR’u
arasında imzalanan iyiniyet anlaşması
sonucunda, İtalyan KFOR’u tarafın-

dan çevre temizliği için belediyeye çeşitli alet-
ler hibe edildi. www.timebalkan.com’dan alı-
nan bilgilere göre: iyi niyet anlaşması Belediye
Başkanı Abdülhadi Krasniç ile Sivil-Asker
İşbirliği (CIMIC) Batı Bölgesi Komutanı
Giovanni Toscano arasında imzalandı. Bu
anlaşma ile birlikte; 5 adet tekerlekli metre
sayacı, 5 adet yan tırpan (ot biçme) aleti, ot
biçme aletleri için 25 adet bıçak ve 10 adet tır-
pan maskesi hediye edilmiştir. Taraflar arasın-
da yapılan bu anlaşmaya Mamuşa İrtibat ve
İzleme Evi (IVIT) Komutanları da eşlik etti.
Başkan Krasniç, iyi niyet anlaşması sonucunda
hibe edilen çevre temizliği aletleri için
Toscano’ya teşekkürlerini iletti.

Vuçeviç’ten örnek davranış
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1Ocak'ta Avrupa Birliği (AB)
Konseyi Dönem Başkanlığını
devralan Hırvatistan'ın Başba-

kanı Plenkovic, 50'inci Dünya Eko-
nomik Forumu'na (WEF) katılmak
için geldiği İsviçre'nin
Davos kentinde AA mu-
habirinin sorularını ya-
nıtladı. Sözlerine
Türkiye ile ilişkilerine
övgüde bulunarak baş-
layan Plenkovic, "Tür-
kiye ve Hırvatistan iki
dost ülke. Çok uzun sü-
reye dayalı olumlu ilişki-
lerimiz var ve daima iş
birliğimizi geliştirmek
için çalışıyoruz." dedi.
www.aa.com.tr’ye göre:
Plenkovic, Türkiye'nin
AB'ye üyelik süreciyle il-
gili de "1963'te imzala-

nan Ankara Anlaşması'ndan bugüne
dek Türkiye'nin, AB'ye üye olmak
için başvurusunun ardından geçen
uzun zamanın tamamen farkında-
yım." değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Prenkovic, Türkiye-AB
arasındaki üyelik sürecinde masada

bekleyen konuların
çözüme kavuşturul-
ması için diyaloğun en
üst seviyede sürdürül-
mesi gerektiğine inan-
dığını vurguladı.  AB
Dönem Başkanlığı dö-
neminde başlıca önce-
likleri olduğunu dile
getiren Plenkovic,
bunları
İngiltere'nin AB'den
ayrılması (Brexit) ko-
nusunda uzlaşma,
AB'nin gelecek yedi
yılının bütçesinin oluş-
turulması için anlaşma

sağlanması ve Batı Balkanlar olarak
sıraladı. Plenkovic, Fransa Cumhur-
başkanı Emmanuel Macron'un Ar-
navutluk ve Kuzey Makedonya'nın
üyelik müzakerelerinin başlamasına
yönelik vetosunu da eleştirerek, Zag-
reb'de mayıs ayında AB üyesi ülke-
lerle bir zirve düzenleyeceklerini
belirtti. Arnavutluk ve Kuzey Make-
donya'nın AB'ye üyeliklerinin kabul
edilmesi için ilgili taraflarla birlikte
çalıştıklarını kaydeden Plenkovic, bu
iki ülkenin üyeliklerinin gerçekleş-
mesinin AB için tarihi ve stratejik bir
sorumluluk olduğunu vurguladı.
Plenkovic, Arnavutluk ve Kuzey
Makedonya'nın üyelik müzakerele-
rinin geçen ekimde Fransa tarafın-
dan veto edilmesinin hoş
olmadığının altını çizerek, "Bununla
beraber müzakerelerin Zagreb zirve-
sinden önce başlaması için çalışma-
larımıza devam ediyoruz." diye
konuştu.

suheyl ÇOBanOĞlu

EGE’DE 
Yunan  

YaYIlmasI

Roketsan‘ı ziyaretinde  bir konuşma yapan
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Yuna-
nistan'ın gayri askeri statüde olmasına rağ-

men 16 adayı silahlandırdığını” söylemiş. Ben de
“günaydın” diyorum...
Defalarca yazdık, bağımsızlığını Avrupalı büyük
güçler sayesinde elde eden ve Megalo İdea parale-
linde yayılmacı politikalar izleyen Yunanistan, elin-
deki topraklarla yetinmeyerek kuruluşundan
itibaren topraklarını (üç) katına çıkarmıştır. Bu sı-
rada büyük devletler, yayılmacı Yunanistan'a müda-
hale etme gereği duymamışlar, aksine topraklarını
genişletme konusunda Yunanistan'a yardımcı ol-
muşlardır.
Birçok yayın organında bu konuyla ilgili haberler
yer aldı, bazı köşe yazarları defalarca yazdı, Harp
Akademisi yayınlarında yer aldı. Onlar bile yazdı-
ğına göre muhakkak ki devletin Genelkurmay’ı ile
istihbarat teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı resmi ra-
porlarında çok daha ayrıntılı ve kapsamlı raporlar
da yazmıştır. Kısaca, Yunan yayılmasında tablo hep
aleyhimize olmuş...
1830’da kuruluşundan itibaren her fırsatta Türkler
aleyhine sınırlarını genişletirken, “Yavuz hırsız ev
sahibini bastırırmış” misali, dünya kamuoyuna Tür-
kiye’nin kendisini tehdit ettiği propagandasını yap-
maya devam etmiştir.
Bu çelişkili tutumuna rağmen hedeflerine adım
adım ulaşması özel bir dikkatle incelenmelidir. Tür-
kiye’nin kendisini tehdit ettiği iddia etmiş fakat her
zaman Türkiye’nin aleyhine topraklarını genişleten
hep Yunanistan  olmuş ve yüz ölçümünü kuruluşun-
dan itibaren  yüzde 278  oranında büyütmüştür.
Buna ilave olarak 2004 yılından itibaren Ege Deni-
zi’nde Türkiyeye’ye  ait olan 18 ada ve adacığı işgal
etmiş okul açmış, asker konuşlandırmıştır.
Ayrıca dikkat çeken bir husus ta, Yunanistan’ın bu
yayılmacı faaliyetlerini ve büyümesini, hiçbir askeri
başarı elde etmeden, tarihleri boyunca İngiltere ve
Rusya başta olmak üzere Batılı devletlerin desteği
ile barış anlaşmaları esnasında sağlamış olmasıdır.
Ege adalarına gelince, Osmanlı İmparatorluğunun
Venediklilerden, Cenevizlilerden ve Rodos Şöval-
yelerinden aldığı, bir bölümü Anadolu’nun doğal
uzantısı olan Ege adalarına ilk çıkışımız 1089-1090
yıllarında Çaka Bey komutasında gerçekleşmiştir.
Ege Adaları denilince Yunanistan yarımadası ile
Anadolu yarımadası arasında bulunan ve toplam
alanı 23 bin kilometrekare kadar olan 3 bine yakın
ada ve adacık aklımıza gelir. Hukuki statüleri 1923
Lozan antlaşması ve 1947 Paris Sözleşmesiyle be-
lirlendiği halde çeşitli sorunlara neden olan adalar
Türkiye’ye yakın olan adalardır ve üç gruba ayrılır-
lar.
a. BOĞAZ ÖNÜ ADALARI - (Limni, Semadirek,
Gökçeada, Bozcaada, Tavşan Adası, Taşoz, Ayios
Evstratios)
b. DOĞU EGE ADALARI - (Midilli, Sakız,
Sisam, İkaria Hiyos, Samos)
c. ONİKİ ADA - (İstanköy, Sümbeki, Patmos, Lip-
sos, Leros, Kalimnos, Tilos, Kalki, Astipalaia,
Rodos, Meis, İncirli)
Türkiye’nin Ege Denizindeki mevcut haklarını orta-
dan kaldırarak, tümüne egemen olmak ve Ege’yi
Yunan gölü haline getirmek isteyen Yunanistan,
1963 Kıbrıs bunalımından itibaren Türkiye kıyıla-
rına yakın olan Doğu Ege adalarını, 1974’ten itiba-
ren de Oniki adayı antlaşmalara aykırı olarak
silahlandırmıştır.
Yunanistan’ın 1961 yılından itibaren Kuzey ve Batı
Ege’de verdiği petrol arama ruhsatları, 1970’lere
gelindiğinde Türk kıta sahanlığını kaplamaya başla-
yarak, 1974’te Türkiye-Yunanistan kıta sahanlığı
sorununa dönüşmüştür. Yunanistan, 1958 Cenevre
Sözleşmesine göre Ege’deki Yunan adalarının kıta
sahanlığı olduğu iddiasıyla adaların kıta sahanlıkla-
rını birleştirip, Ege’deki kıta sahanlığının  yüzde
97’si üzerinde hak iddia ederek, Türkiye’yi kara su-
larına hapsetmek istemişse de bu görüş tarafımızdan
kabul edilmemiş olup sorun bugüne kadar çözüle-
memiştir.
Lozan antlaşmasıyla Ege Denizinde Anadolu kıyıla-
rına üç mil ve daha yakın küçük adalar ile Gök-
çeada ve Bozcaada Türkiye’ye, Kuzeydoğu Ege
adaları Yunanistan’a bırakılmıştı. 1936 Montrö
Sözleşmesinin ardından Yunanistan karasularını 3
milden 6 mile çıkarmıştır. 70’lerin sonundan beri de
karasularını 12 mile çıkarma hakkı olduğunu iddia
etmektedir. 6 mil  durumuna göre;  Ege'nin yüzde
28'i Türk karasuları, yüzde 35'i Yunan karasuları ve
yüzde 46.2'si açık denizdir. Eğer karasuları 12 mil
olursa, Ege'nin yüzde 73'ünden fazlası Yunanis-
tan'ın karasuları, yüzde 9'undan azı Türk karasuları
ve yüzde 15'ine yakını da açık deniz alanına dönü-
şecektir. (2)
Ege Denizi'ndeki egemenlik haklarını sürekli geniş-
letmek için türlü siyasi manevralar yapmaktan geri
kalmayan Yunanistan, Türkiye’nin Akdeniz’e geçi-
şini engellemek için her fırsatı kullanmaktadır.
Açık Deniz alanları çok küçüleceği için Türkiye
kayba uğrayacak, Ege’deki ekonomik haklarını Yu-
nanistan’a bırakmış olacaktır. Samimiyeti kuşkulu
olan bu sorunlu komşumuzla ilişkilerde çok dikkatli
olmak zorundayız.  Unutulmamalıdır ki kurulduğu
1830’dan bu yana bize karşı hiç bir savaşı kazanma-
masına rağmen sürekli topraklarını aleyhimize ge-
nişletmiş ve 3 misline çıkarmıştır.

K A Y N A K........................:
(1)    Kur.Alb.Necdet BELEN, “Ege Denizi ve Ege
Adaları”, Harp Akademileri 1995, S.102
(2)    Doç.Dr.Salim GÖKÇEN, "Ege'de 12 Mil Tür-
kiye Adına İntihardır”, 21. Yüzyıl Türkiye Ensti-
tüsü makale

Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Hır-
vatistan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Gagauzya
ve Slovenya’dan Elazığ ve çevre illeri etkileyen deprem
nedeniyle taziye ve ‘Yardıma hazırız’ mesajları yağdı

Plenkoviç’ten Türk iş 
insanlarına yatırım çağrısı

Balkanlı dostlarından
Türkiye’ye taziye yağdı 
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Balkan ülkelerinden Türkiye’ye
deprem için taziye mesajları
geldi. Kosova Başbakanı Ra-

mush Haradinaj, Elazığ'da meydana
gelen depremin ardından dost ülke
Türkiye'nin yanında olduklarını ifade
etti.
Sosyal medya hesabı Facebook'tan
Türkiye'deki depremle ilgili payla-
şımda bulunan Haradinaj, Elazığ'daki
deprem haberini endişeyle aldığını
dile getirdi.
"Türk devleti, halkı ve hayatını kaybe-
denlerin ailelerine başsağlığı diliyo-
ruz." diyen Haradinaj şunları
kaydetti:
"Bu trajik olayda yaralananlara acil şi-
falar diliyoruz. Düşünce ve dualarım
oradaki vatandaşlarladır. Kosova ku-
rumları, gerekli insani yardım ve Ko-
sova Güvenlik Gücü operasyonel
birimler bakımında yardım etmeye
hazırdır. Bu trajedide Kosova dost
ülke Türkiye'nin yanındadır."
Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz
Ruçi, Elazığ'da meydana gelen depre-
min ardından Türk halkının acısını
paylaştıklarını belirtti.
Arnavutluk Meclisi Basın Ofisinden
yapılan açıklamada Ruçi, "Bu zor za-
manlarda, şahsım ve Arnavutluk
Meclisi adına desteklerimizi sunuyor,
Türk halkı ve hayatını kaybedenlerin
yakınlarının acısını paylaşıyoruz."
dedi.
Yaralılara acil şifalar dileyen Ruçi,
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ve
dayanışmamızı ifade ediyoruz çünkü
doğal afetlerle ortak bir şekilde daha
kolay ve hızlı baş edebiliriz." ifadele-
rini kullandı.
Öte yandan, muhalefetteki Arnavut-
luk Demokratik Partisi (PD) Genel
Başkanı Lulzim Basha, sosyal medya-
daki bir paylaşımında, "Depremde
hayatını kaybedenlerden dolayı Türk
halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
başsağlığı diliyorum. Düşünce ve
dualarımız hayatını kaybedenlerin
yakınlarıyla birliktedir. Yaralılara acil
şifalar diliyorum. Türkiye halkıyla da-
yanışma içindeyiz." dedi.
Kuzey Makedonya'daki Türk, Arna-
vut ve Makedon siyasi parti başkan-
ları, Elazığ'da meydana gelen
depremin ardından sosyal medya he-
saplarında paylaşımda bulunarak
Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun
dileklerini iletti.
Türk Hareket Partisi (THP) Genel
Başkanı Enes İbrahim, "Elazığ’da
meydana gelen ve Elazığ çevresinde
de hissedilen depremde etkilenen

tüm vatandaşlara büyük geçmiş
olsun." dedi.
Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel
Başkanı Beycan İlyas, depremi derin
bir teessürle öğrendiklerini belirterek,
"Yüce Allah vatanımızı, milletimizi
her türlü felaketten korusun. Hayatını
kaybeden soydaşlarımıza Allah’tan
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dile-
rim." ifadelerini kullandı.
Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH)
Genel Başkanı Erdoğan Saraç, geçmiş
olsun dileklerini ileterek, "Hayatını
kaybedenlere Allah rahmet eylesin,
yaralılara acil şifalar versin. Allah, ana
vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni
her türlü afetten, kazadan, beladan
korusun. Acınız, acımızdır. Türki-
ye'nin başı sağ olsun." dedi.
Makedon partisi olan Sosyal Demo-
kratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı
ve eski başbakan Zoran Zaev, Türki-
ye'den endişe verici haberler aldıkla-
rını vurgulayarak, "Hayatını
kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı
diliyorum. Olabildiğince az hasar
oluşmasını temenni ediyorum. Dü-
şüncelerimiz Türk halkıyla birlikte-
dir." dedi.
Başka bir Makedon partisi İç Make-
don Devrimci Örgütü-Makedon-
ya'nın Ulusal Birliği Demokratik
Partisi (VMRO-DPMNE) Genel Baş-
kanı Hristiyan Mickoski, "Türkiye,
dost Türk halkına ve hayatını kaybe-
denlerin ailelerine depremden dolayı
başsağlığı diliyorum. Bu zor zaman-
larda kalbimiz ve düşüncelerimiz si-
zinle ve yaralıların aileleriyle
birliktedir." ifadelerini kullandı.
Arnavut partisi olan Demokratik Bü-
tünleşme Birliği (BDİ) Genel Başkanı
Ali Ahmeti ise "Türk halkı ve hayatını
kaybedenlerin ailelerine taziyelerimi
iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyo-
rum. Bu ağır doğal afetten dolayı
meydana gelen zorlukların aşılması
çabalarınızda sizlerin yanınızdayız."
ifadelerini kullandı.
Yine bir başka Arnavut partisi olan
AlternAtivA'nın genel başkanı Afrim

Gashi de Türkiye için dua ettiklerini
dile getirerek, "Söz konusu zorluğun
olabildiğince az kayıp ve hasarla atla-
tılmasını diliyorum. (Türkiye) Bu ülke
bir süre önce Arnavutluk'taki kardeş-
lerimize yardım sundu. Bu yüzden
biz de bu dost halka elimizde bulu-
nan imkanlarla yardım etmeye hazı-
rız." değerlendirmesinde bulundu.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Kon-
seyi Başkanı Zeljko Komsic, Elazığ'ın
Sivrice ilçesinde meydana gelen dep-
rem nedeniyle Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye
mesajı gönderdi. www.aa.com.tr’ye
göre: Can kayıplarına neden olan
depremden derin üzüntü duyduğunu
aktaran Komsic, mesajında şunları
kaydetti: "Sizin ve halkınızın acısını
paylaşıyor, bu zor zamanlarınızda ya-
nınızda olduğumuzu belirtmek isti-
yorum. Bosna Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyi ve kendi adıma,
size, Türk halkına ve depremde ya-
şamlarını yitirenlerin ailelerine baş-
sağlığı diliyorum. Sizlere, depremin
doğurduğu sonuçlarla başa çıkacak
güç ve yaralılara acil şifalar diliyo-
rum." Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev,Elazığ'da meydana
gelen deprem nedeniyle Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'a taziye mesajı gönderdi. Türki-
ye'de meydana gelen Elazığ merkezli
depremde can kayıpları ve yaralıların
olduğunu öğrenmekten büyük
üzüntü duyduğunu belirten Aliyev,
mesajında şunları kaydetti: "Her türlü
yardımı göstermeye hazır olduğu-
muzu bildiriyor, size, hayatını kaybe-
denlerin aile ve yakınları, kardeş Türk
halkına kendim ve Azerbaycan halkı
adından taziye dileklerimi iletiyor, ya-
ralılara şifa diliyorum."
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının
sosyal medya hesabından yapılan
açıklamada da taziye dileği iletildi.
Mesajda, "Azerbaycan kardeş Türk
halkının acısını paylaşıyor, her zaman
onlarla birlikte ve her türlü yardıma
hazır." ifadelerine yer verildi.
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ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

“Birlikte öğrendik seninle…
Avcumuzda yüreği çarpan kuşa sevgiyi…
El ele duyduk kumsalda…
Denizin milyon yılda yonttuğu taşa sevgiyi…
”

60 yıllık hayat arkadaşına bu satırları
yazdıran büyük bir aşktı elbette…Dev-
lerin aşkıydı onlarınki…

El ele, omuz omuza bir ömrü paylaştılar…
Ne mal mülk, ne makam, ne rütbe…
Göçüp gittiler…
Bu fani dünyadan ayrılırken sadece aşklarını
götürdüler…
Cumhuriyetle yaşıttılar. Robert Koleji’nde
başlayan aşkları 23 yaşına geldiklerinde evli-
likle taçlandı. Ölüm onları Bülent Ecevit 83
yaşındayken fiziksel olarak ayırsa da ruhen
asla ayıramadı. Rahşan Hanım, ömrünün so-
nuna kadar eşinin hatıralarıyla yaşadı.
Falanca gün, filanca yerde söylediği bir
söz…
Bülent’ini düşünerek tamamladı ömrünü.
‘Şimdi burada olsaydı böyle yapardı, şöyle
derdi’ diyerek…
Fiziksel ayrılıktan sonra Rahşan Hanım da
hayattan koptu. Bülent’inin yanına gitmek
için adeta günler, geceler saydı…  
Karaoğlan ile Rahşan’ının aşkıydı onların
ki…
Her şeyden öte en yakın arkadaştı onlar…
Beyefendiydi Bülent Ecevit. Centilmendi…
Şairdi…
Dört dörtlük bir demokrattı…
Öyle dürüst bir liderdi ki mal varlığı bile tar-
tışılmadı. Tüm birikimini devletine bağışla-
yan tek devlet adamıydı, Atatürk’ten sonra…
Zorluklar yaşadılar… Dirsek yediler, yumruk
yediler… Ömürleri boyunca adalet peşinde
yol yürüdüler. Üzerlerine namlular çevrildi.
İzmir’de suikast girişimine maruz kaldılar.
Asla ayrılmadılar…
Ölümsüz bir aşkın kahramanıydı onlar…
Darbe sonrası… Kör dövüşü yılları…
Başarılı bir erkeğin yanında bir kadın nasıl
mı olur; işte böyle…
Siyasi yasaklı eşi için Zincirbozan’da asker-
lerin arasında yürüdü… Parti kurdu… Ama
asla koltukların cazibesine kapılmadı… Ne
yaptıysa ülkesi ve hayat arkadaşı için yaptı…
Nasıl ki dünya tarihinin Eleanor Roosevelt’i,
Jeanne d’Arc’ı, Indira Gandhi’si,
Eva Peron’u varsa Türk siyasetinin de en
önemli kadın figürlerinden Rahşan Ecevit de
gönüllerimizi fethetti.
İşte birbirlerine yazdıkları mektuplardan o
ağlatan satırlar:

Bülent Ecevit; “O yorgunluğa, o uykusuz-
luğa, o gıdasızlığa, o gerilime kimse dayana-
maz Rahşan’ım. Bunun kimseye yararı da
olmaz. Cezaevine girmeden önce bana ‘Artık
koşuşturma’ diye çıkıştığını unutma. Kendine
de hatırlat. Haydi benim Rahşan’ım. Toparla
kendini... Seni dün gördüğüm hale gelecek-
sen, dünyayı kurtarmak benim işime gelmez.
Beceremem de zaten. Sevgilerle…”

Rahşan Ecevit; "Sevgili Bülendim… Çok
güzel şeyler yazmışsın. Seninle dertleşmiş
kadar oldum. Zaten sorunum da bu. Beraber
olmadığımız için günüm sıkıntılar içinde kalı-
yor. Sen olmayınca patlayacak gibi oluyorum
bazen. Seni çok seviyorum ve seninle birlikte
olmak istiyorum. Ama seni de üzüyorum…”
Türk siyasetinin örnek çiftiydi onlar. Şimdi
birlikte uyuyorlar.
En büyük arzusu aynı kabirde ebedi uykuya
dalmaktı…
14 yıl sonra o da oldu. Bülent’ine kavuştu…
Derin bir üzüntü içindeyim…
Bir yandan da kavuştukları için garip bir
huzur var içimde…
Işıklar içinde uyusunlar…
Mekanları Cennet olsun…
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Yunanistan’ın İstanköy (Kos)
Adası’nda tarihi eser niteliğinde
ayakta duran ve ibadete açık

olan Defterdar İbrahim Efendi ve
Germe Camileri 2017 Temmuz ayında
meydana gelen depremde ciddi hasar
gördü ve o tarihten itibaren ibadete ka-
patıldı. Camiler o günden bu yana
onarılmadı ve hala ibadete açılmadı.
Bu camilerin durumuna dikkat çeken
İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili
Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan,
konuyu Meclis gündemine taşıyarak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy’un cevaplaması isteğiyle soru
önergesi verdi. 

DEFTERDAR İBRAHİM
EFENDİ CAMİİ

Önergesinde; “Özgürlük Meyda-
nı’ndaki Defterdar İbrahim Efendi Ca-
misi’nin minaresi deprem nedeniyle
düşmüş, Cami’nin şadırvanı da düşme
ihtimali olduğu ve tehlike yarattığı için
yerinden kaldırılıp boş bir alana bıra-
kılmıştır.” diyen Türkkan, Ada’daki İs-
tanköy Müslümanları Eğitim ve
Kültür Derneği’nin bu camilerin ona-
rımı için gerekli masrafı kaldıracak
güce sahip olmadığını ifade etti. 

YUNAN HÜKÜMETİ 
NE BEKLİYOR?

İstanköy’de yaşayan soydaşlarımızın
ifadesine göre Ada'nın Belediye Baş-
kanı ve Yunanistan Hükümeti birtakım
tavizler ve maddi karşılıklar olmadan
bu camileri onarmaya yanaşmıyor.
Türkkan önergesinde buna da vurgu
yaptı ve Kültür ve Turizm Bakanı
M.Nuri Ersoy’a Ada'nın Belediye Baş-
kanı ve Yunanistan Hükümeti’nin bu
camilerin onarım ve tadilatı karşısında
beklediği birtakım tavizler ve maddi
karşılıklar mı var sorusunu yöneltti. 
Soydaşlarımızın ibadetlerini gerçekleş-
tirdikleri bu camilerin onarımı için
Türkiye'den yardım ve destek bekledi-
ğini yazan İYİ Parti Grup Başkan Ve-
kili,  bu beklentiye ne zaman cevap
verileceğini de sordu.

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkan İstanköy Adası’nda 2017 depreminde
zarar gören camilerin içler acısı halini TBMM gündemine taşıdı

‘İstanköy’deki camiler ne zaman 
onarılacak ve ibadete açılacak?’

İŞTE SORULAR

İşte Türkkan’ın soruları:
1-İstanköy (Kos) Adası’nda dep-
remden önce tarihi eser niteliğinde
ayakta duran ve ibadete açık olan
Defterdar İbrahim Efendi Camisi
ve Şadırvanı ve Germe Camisi’nin
günümüzdeki içler acısı halinden
Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?
2-Aradan geçen 2 yıldan uzun bir
zaman olmasına rağmen Defterdar
İbrahim Efendi Camisi ve Şadır-
vanı ve Germe Camisi ile ilgili ge-
rekli incelemeler ve onarımlar
neden hala gerçekleştirilmemiştir?
Bu konuda İstanköy Belediyesi ve
Yunanistan Hükümeti ile bir giri-
şimde bulunulmuş mudur?
3-Ada'nın Belediye Başkanı ve Yu-
nanistan Hükümeti’nin bu camile-
rin onarım ve tadilatı karşısında
beklediği birtakım tavizler ve
maddi karşılıklar var mıdır? Bun-
larla ilgili herhangi bir görüşme
gerçekleştirilmiş midir veya gö-
rüşme gerçekleştirilmesi düşünül-
mekte midir?
4-Soydaşlarımızın ibadetlerini ger-
çekleştirdikleri bu camilerin ona-
rımı için Türkiye'den yardım ve
destek beklentisine ne zaman
cevap verilecektir?
5-Bakanlığınıza bağlı olan Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA) İstanköy’de
depremden zarar gören camileri-
miz için gerekli incelemelerde bu-
lunup onarımını yapacak mıdır?
6-Aynı zamanda turistler için de
tarihi eser niteliğinde olan Defter-
dar İbrahim Efendi ve Germe Ca-
mileri hangi tarihten itibaren
tekrar ibadete açılacaktır?
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Sevda NOYAN

BİR ÜSKÜP 
SABAHINDA

Çocukluğumda Balkanlar’ı
sadece gelen soğuklarından
tanırdım…  Yıllar sonra ilk

kez Saraybosna’ya, Üsküp’e,
Prizren’e gidince kendimden utan-
dım… 
Savaştan yeni çıkmış dostların acı-
larını dinlerken, akan gözyaşlarım
utancıma eşlik etti… 
Ne kadar uzak kalmışım yıllarca
burada yaşayanlara ve acılarına… 
O gün başlayan Balkanlar’a olan
ilgim ve sevgim, yıllar içinde arta-
rak devam ediyor… 
Birçok kez, birçok olayı vesile kıl-
dım kendime daha sık ziyaret
etmek için bu toprakları… 
Her gelişim bir sevinç ve hüzün
sarmalı içinde geçiyor… 
Dün, Üsküp’teki ikinci günümüz-
de, buradaki evimiz, dostlarımızı
bulma yerimiz, Köprü Derneği’nde
toplandık… 
Daha önce tanışmamıza rağmen
sohbet etme fırsatı bulamadığım
Yazar ve Şair Leyla Şerif Emin ve
yoldaşı, hayat, dava arkadaşı
Hüsrev Emin’le, nam-ı değer Seko
ve Serhat ile, uzun saatler hasbihal
etme şansımız oldu kahveler eşli-
ğinde… 
Bu gezimin bana ikramıydı Leyla
Şerif Emin… 
Bu toprakların acıları ile harman-
lanmış edebiyatçı, düşünce ve
eylem insanı olan şair ve yazarın
satırlarını paylaşmak istedim siz-
lerle… 
Hoyratlığın, özensizliğin, çıkarcılı-
ğın bir salgın hastalık gibi dünya-
larımızı sardığı günümüzde, hoş
bir meltem rüzgarı gibi esti gön-
lümde şairin mısraları… 
Daha baskıdan yeni çıkan ilk şiir
kitabından alıntı yaptım…

SAAT KULE

Ben ne kız kulesiyim ne de Galata 
Ben zamana meydan okuyan
Üsküp’ün saat kulesiyim, 
Sultan Murat Camii’nin yanında 
Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul
Fethinden önce 
Otağını kurduğu yerdeyim 
Ve hala aynı yerdeyim, 
Zamana meydan okuyan kule-
yim… 
Yanımda bir Sultan yatar hem de
ne sultan 
Beyhan Sultan… 
Bir de Dağıstanlı Ali Paşa var 
Ağırlığımı bilseydiniz saatiniz çat-
lardı 
Yok benim saatim çalındı, 
Çok hasar gördüm ve ne çok da
savaşlara şahitlik ettim 
Doğum tarihim 1566 Osmanlı
dönemi ilk saat kulesiyim 
Bulunduğum yerde Sultan
Murad’ın naaşı kalmış bir gece 
Nöbet yeri işte 
Ve yüz yıllardır aynı nöbetteyim… 
46 yıl saatsiz kaldım, 
Öylesine boş durdum 
Otlar sardı dört bir yanımı 
Şimdi de tekrar yenileniyorum 
Pek yakında anlı şanlı döneceğim 
Saatlerinizi iyi ayarlayın yoksa
enstitü kurarım. 
2018

ÜSKÜPÇE BİR ŞİİR BU

Bakmayasın kusuruma ben manzu-
me derim ona 
Vardır bir muçkasi loçkasında 
Üle demişidi doktoruna 
Gel de yakma şimdi telleri 
Sarmış pusto düşman dört tarafımi 
Alti patlak da çare etmez şimdi 
Paslandi sandıkta geçti onun
modasi 
Çaresi benzer nice bu sari duvara 
Satmiş odunlarını çoktan eski
pazarda 
Kalmiş biraz noksan şimdi gezer
nice haforoz 
Agarmiş saçlari yolunmiş nice tebu
horoz…

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır…

ŞUMNU/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar (YTB) Başkanı
Abdullah Eren, Bulgaristan'ın

Şumnu şehrinde Türkiye'de yüksek
öğrenim fırsatı sunan "Türkiye
Bursları" programını tanıttı.
www.aa.com.tr’ye göre: Eren,
Konstantin Preslavski
Üniversitesi’nde düzenlenen tanıtım
öncesi Rektör Prof. Dr. Georgi Kolev
ile bir araya geldi. Türkiye'nin her yıl
lisans, yüksek lisans ve doktora yapan
4 bine yakın yabancı öğrenciye burs
imkanı sağladığını belirten Eren,
komşu ülke Bulgaristan'ın kendileri
için önemli olduğunu ifade etti.
Abdullah Eren, 126'sı devlet olmak

üzere 208 üniversitesi olan
Türkiye'nin sağladığı burs programı
için 170 ülkeden başvuru alındığını
anlattı. "Türkiye Bursları" tanıtım
programında da konuşan Eren,
Türkiye’deki yüksek öğretimin kalite-
sini vurgulayarak, "En önemli kriteri-
miz akademik başarı. Biz bursları
verirken etnik köken, milliyet değil,
kriter olarak akademik başarıyı ön
planda tutuyoruz." diye konuştu.
Eren, konuya ilişkin öğrencilerin soru-
larını da yanıtladı. Öğrenciler tanıtım
programına yoğun ilgi gösterdi.

‘TALEP ARTIŞI’

YTB Başkanı, programın ardından
AA muhabirine yaptığı değerlendir-

mede, YTB’nin bir hafta
Bulgaristan’da tanıtım kampanyası
yürüttüğünü, bu çerçevede
Bulgaristan'dan öğrenci adaylarının
sayısında artış beklediklerini söyle-
di. "Biz hem Balkan coğrafyasının
barışı hem de Türkiye’nin denizden
ve karadan sınır komşusu olduğu
ülkelerle ikili ilişkilerini daha yüksek
seviyeye çıkarması için bursları çok
önemsiyoruz." diyen Eren, Türkiye
Burslarının başarı odaklı uluslararası
bir burs programı olduğunu ve sade-
ce soydaşlara değil, tüm Bulgar gen-
çliğine açık olduğunun altını
çizdi. Türkiye ve Bulgaristan’ın iki
kardeş, komşu ülke olduğuna deği-
nen Eren, "Denizden komşuyuz, kara-
dan komşuyuz, birbirimize bakıyo-

ruz. Coğrafya olarak çok yakınız, bir-
birimizi daha iyi tanımamız lazım.
Eğitim bunun en önemli araçlarından
bir tanesi. Türkiye’de üniversite eğiti-
mi alan Bulgaristanlı gençlerin sayısı-
nı artırmak istiyoruz. Başarılı gençleri
Türkiye’ye getirmek istiyoruz." ifade-
lerini kullandı. Bu  arada, Eren,
Şumnu’daki "Nüvvab" İmam Hatip
Lisesi ve Tarihi Tombul Cami’yi de
ziyaret etti. Eren'e YTB Başkan
Yardımcısı Sait Yusuf ve Türkiye’nin
Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel
de eşlik etti. YTB’nin Bulgaristan’da
yaptığı tanıtım turunda Sofya,
Blagoevgrad, Filibe, Kırcaali, Madan,
Mestanlı, Şumnu, Burgaz, Rusçuk,
Razgrad, Varna şehirlerinin de yer
aldığı öğrenildi.

"Biz hem Balkan coğrafyasının barışı hem de Türkiye'nin deniz-
den ve karadan sınır komşusu olduğu ülkelerle ikili ilişkilerini
daha yüksek seviyeye çıkarması için bursları çok önemsiyoruz"

YTB Başkanı, Bulgaristan'da 
"Türkiye Bursları"nı tanıttı:

GOSİVAR/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
tarafından Kuzey
Makedonya'nın kuzeybatısında-

ki Gostivar'da yaşayan 15 yaşındaki
görme engelli Eliza Abdiya'ya Braille
alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim
hediye edildi. Gostivar
Müftülüğü’nde yapılan hediye takdi-
mine, Türkiye'nin Üsküp
Büyükelçiliği Din
Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan ve
Gostivar Müftüsü Şakir Fetahu da
katıldı. Alkan, görme engelli gencin,
bundan sonra Braille alfabesiyle yazıl-
mış Kur'an-ı Kerim'i okuyacak olma-
sından duyduğu mutluluğu dile getir-
di.  Kur'an-ı Kerim okumanın önünde
hiçbir engel olmadığını vurgulayan
Alkan, "Gözler görmeyebilir, ama
gönüller kör olmasın. Allah bizi gönül
körlüğünden korusun ve engelli kar-
deşlerimizin dezavantajlı bütün yön-
lerinde onlara yardımcı olabilmeyi
hepimize nasip eylesin." dedi.
Gostivar Müftüsü Fetahu da bu önem-
li hediye için TDV'ye ve Alkan'a
teşekkür ederek, bugün ayrıcalıklı ve
olağanüstü bir gün yaşadıklarını kay-
detti. www.aa.com.tr’den alınan bilgi-
ye göre: Abdiya'nın Kur'an-ı Kerim
okumak için gösterdiği iradenin çok
büyük olduğunu söyleyen Fetahu,
"Kur'an okumayı öğrendiğinde, görme
engelli insanlara da örnek olacak. O
aynı zamanda, görme engeli olmayan
bizlere de olağanüstü iradeyle her
şeyin mümkün olabileceğini gösteri-
yor." dedi. Abdiya ise birçok kez,
engeli olmadığında neler yapacağını
düşündüğünü anlatarak, "Aklıma ilk
gelen, görmeye başlarsam yapacağım
ilk şeyin Kur'an okumak olacağıydı.
Bugün, benim de okuyabileceğim
Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim'i hedi-
ye ettikleri için çok mutluyum. Bu
büyük hediye için çok teşekkür ediyo-
rum." ifadelerini kullandı.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek Türkiye
Mezunları Derneği (TÜMED)
tarafından başkent

Saraybosna’da “Sosyal Etkileşim”
temasıyla 4. Türkiye Mezunları
Buluşması düzenlendi. Buluşmaya,
Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi
Haldun Koç’un yanı sıra Türk
kurumlarının temsilcileri ile eğitimi-
ni Türkiye’nin farklı şehirlerindeki
üniversitelerde tamamlayan mezun-
lar katıldı. Büyükelçi Koç, burada
yaptığı konuşmada, Elazığ’daki
depremde hayatını kaybedenlere
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa-
lar diledi. TÜMED’in son derece
heyecan verici bir dernek olduğunu
kaydeden Koç, buluşmanın yüksek
katılımla gerçekleşmesinden mem-
nuniyet duyduğunu vurguladı.
www.aa.com.tr’ye göre; Türkiye ile
Bosna Hersek arasındaki ilişkileri
bir sunumla anlatan Koç, “Bugüne
kadar yapılanlar, bundan sonra
yapılacakların garantisidir.” dedi.

Koç, Türkiye’nin Bosna Hersek’e
karşı hoşgörü göstergesi olan Fatih
Sultan Mehmed’in Ahitnamesi’ne
de değinerek, ahitnamenin iki ülke
arasındaki ilişkilerin yapı taşı oldu-
ğunu ifade etti. Türkiye mezunları-
nın iki ülke arasındaki gönüllü elçi-
ler olduklarına dikkati çeken Koç,
“Zor bir dönemden geçiyoruz ve bu
nefret söyleminin, aşırı uçların, tole-
ransla devrilmesi gereken bir
dönemdeyiz.” diye konuştu.

TÜMED Başkanı Merima Smajic de
bu yılki buluşma konseptinin farklı
olduğunu anımsatarak, mezunların
fikirlerine ve sosyal sorumluluk pro-
jelerine daha geniş yer verdiklerini
söyledi. Türkiye’nin insani yardım-
da dünyanın bir numarası olduğu-
nu vurgulayan Smajic, mezunların,
Türkiye sevdalarını gerçekleştire-
cekleri sosyal sorumluluk projeleri
ile somutlaştırmaları gerektiğini
kaydetti.

MERSİN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Mersin'in Tarsus ilçesinde
"Matematik ve Teknoloji
ile Veriden Bilgiye

Öğrenme Yolculuğu Projesi" kap-
samında eğitim programı düzen-
lendi.  Programa Letonya,
Polonya, Bulgaristan ve Kuzey
Makedonya'dan gelen konuklar
matematik ve teknoloji alanların-
da bilgi alışverişinde bulundu.
www.timebalkan.com’a gore;
Proje Koordinatörü Mustafa
Özdemir, yaptığı açıklamada,
proje ortağı olan 5 farklı ülkeden
eğitimcileri ağırlamaktan keyif
duyduklarını belirtti. Düzenlenen
programın ülkeler arasındaki iş

birliğine katkı sağladığını ifade
eden Özdemir, proje kapsamında
bilgi alışverişinin yanı sıra farklı

ülkelerden gelen konuklara tarihi
ve turistik yerleri de gezdirecekle-
rini kaydetti.

Mersin'de matematik ve teknoloji
projesine Balkanlar’dan konuk

TDV’den Abdiya’ya 
hediye Kuran-ı Kerim

Bosnalı Türkiye 
mezunları buluştu
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Tiran'da,  Tür-
kiye Kültür ve

Turizm Bakanlı-
ğının desteğiyle

"Osmanlı ve
Geleneksel Türk
Tatlıları Mutfak

Atölyesi" 
düzenlendi

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk'un başkenti
Tiran'da, Türkiye'nin
Tiran Büyükelçiliği hi-

mayesinde Arnavutluk-Tür-
kiye Ticaret Sanayi Odası
(ATTSO) iş birliğinde, Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığının
desteğiyle "Osmanlı ve Gele-
neksel Türk Tatlıları Mutfak
Atölyesi" düzenlendi. Dünya-
nın en iyi ilk 10 şefi arasına
giren Ebru Baybara Demir'in
katılımıyla düzenlenen atöl-
yeye Türkiye’nin Tiran Büyük-
elçisi Murat Ahmet Yörük, eşi
Ayşegül Erdal Yörük, ATTSO
Kadın Girişimciler Grubu Baş-
kanı Özlem Kal, Arnavutluk

milletvekilleri, ülkedeki Türk
kurum ve kuruluşlarının tem-
silcileri katıldı.
www.aa.com.tr’ye göre; Ayşe-
gül Erdal Yörük, burada yap-
tığı konuşmada, kadim Türk
medeniyetinin içinde önemli
yeri bulunan ve mutfak kül-
türlerinin vazgeçilmezi olarak
nitelendirilen geleneksel tatlı-
ları misafirlere tanıtmak için
bir arada olduklarını söyledi.
Yörük, "2018 yılından bu yana
gastro-diplomasi etkinlikleri-
miz kapsamında ortak mutfak
kültürümüzü ve değerlerimizi
Arnavut kardeşlerimize yeni-
den hatırlatmaya ve paylaş-
maya devam ediyoruz"
ifadelerini kullandı. Yörük,
Demir'in sadece ünlü bir şef
değil aynı zamanda yerli

tohum, gıda güvenliği ve de-
zavantajlı kadınların destek-
lenmesine ilişkin önemli
sosyal sorumluluk projelerini
hayata geçirmeye çalışan yo-
rulmaz bir girişimci olduğunu
kaydetti. Türk mutfağı ile Bal-
kan mutfaklarının birbirini et-
kilediğini belirten Yörük, "Bir
karşılıklı kültür alışverişi ya-
şanmıştır. Ortak tarihimiz ve
dostluk bağlarımızın 14. yüz-
yıla uzandığı Arnavutluk’la da
iç içe geçmiş ortak bir mutfak
kültürümüz ve zenginliğimiz
bulunmaktadır." dedi. Yörük,
elbasan tava, Arnavut ciğeri,
pırasalı börek, büryan, yaprak
sarma, baklava, şekerpare, tu-
lumba, revani ve helva gibi
ortak lezzetler bulunduğunu
söyledi.

Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)

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

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back

and relax before your flight...

         

Tiran’da 
geleneksel
Türk tatları




