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¥ Komisyonun
Genişlemeden Sorumlu
Üyesi Oliver Varhelyi,
düzenlediği basın toplan-
tısında, Balkan ülkeleri
için uygulanacak üyelik
perspektifini,  "jeostrate-

jik bir yatırım" olarak
nitelendirdi. Varhelyi,
"AB'nin bu bölgede
genişlemesinin"
Komisyonun öncelikli
konularından biri olduğu-
na dikkati çekerek "Üç yol

takip edeceğiz. İlk olarak,
bugün, üyelik sürecinin
hızlandırılması için somut
adımlar öneriyoruz. Süreci
hızlandırıp geliştirirken
hedef tam üyelik olacak."
dedi. Varhelyi, Batı Balkan

ülkeleri için üyelik müza-
kerelerinin daha güvenilir,
daha güçlü siyasi ilişki,
daha dinamik ve öngörü-
lebilir bir süreç sac ayakla-
rı üzerine inşa edileceğini
belirtti.

İki Balkan ülkesinin
göçmen endişesi…

¥ Bulgaristan'da,
1944'te darbeyle ikti-
dara gelen komünist
rejimin infaz ettiği
muhalifler anıldı.

Başkent Sofya'nın mer-
kezindeki "Komünizm
Kurbanları Anıtı"
önünde, komünizm
mağdurları ve ölenle-

rin akrabalarının katıl-
dığı törende, öldürü-
lenlerin isimlerinin
yazıldığı duvara çelenk
bırakıldı.

sayfa 3’terifat saiT

Peki, ama yarın
sahaya 

kim çıkacak?

5’te

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Batı Balkanlar'a yönelik üyelik
müzakerelerinin başlatılması için uygulanacak yöntemleri açıkladı

Avrupa Birliği Balkanlar’ı
yatırım olarak görüyor

¥ Bosna Savaşı (1992-
1995) sırasında Sırp
Cumhuriyeti
Ordusunun (VRS) baş-
kent Saraybosna'daki
Markale pazar yerine
düzenlediği havan
topu saldırısında haya-
tını kaybeden 68 sivil,
katliamın 26'ncı yılında
törenlerle anıldı. Sırp
askerleri tarafından 5
Şubat 1994'te gerçek-

leştirilen saldırının kur-
banları anısına Markale
pazar yerinde düzenle-
nen törene, Bosna
Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyi
Başkanı Zeljko
Komsic'in yanı sıra
entite ve kanton düze-
yinde yetkililer, kurban
yakınları ve katliamdan
yaralı olarak kurtulan-
lar da katıldı. 5’te

Nihayet Kosova’da
hüKüMet Kuruldu
Kosova'da koalisyon
hükümeti, seçimden yak-
laşık 4 ay sonra meclisten
güvenoyu aldı. Ülkede
geçen yıl 6 Ekim'de yapı-
lan erken genel seçimin
ardından sandıktan zafer-
le çıkan Kendin Karar Al

Hareketi ile ikinci parti
konumundaki Kosova
Demokratik Birliğinin
(LDK) oluşturduğu koalis-
yonun Başbakanı Albin
Kurti'nin kabinesi 66
"evet" ile güvenoyu
almayı başardı. 4’te

5’te

Sofya’da komünizmin
kurbanları unutulmadı

Markale kurbanları
26. yılda da anıldı

¥ Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak iste-
yen düzensiz göçmenlerin geçiş güzerga-
hında bulunan Hırvatistan ve Bosna
Hersek, göçmen krizini "güvenlik mesele-
si" olarak görüyor. Bosna Hersek Güvenlik
Bakanı Fahrudin Radoncic, Hırvatistan'ın
başkenti Zagreb'deki temasları kapsamın-
da, İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile gör-
üştü. Radoncic, görüşmenin ardından
düzenlenen ortak basın toplantısında,
Bosna Hersek'in Avrupa'nın en yoksul
ülkelerinden biri olduğuna dikkati çeke-
rek, ülkesindeki göçmen krizinin insani
boyutu aşarak bir "güvenlik meselesi"
haline geldiğini savundu. 5’te
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İki Buğday Başağı’nda 
sanatın her türlüsü…
Daha önce ülkemizde ve yurtdışında defalarca sahnelenmiş olan 1922 Türk - Yunan Nüfus Mü-
badelesi temalı konser ve dans gösterisi ‘İki Buğday Başağı’  büyük bir ilgiyle seyircilerle buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren,
"Bizim amacımız geçmişte yaşanmış bu acıları göstererek

yarın bu acıların tekrar yaşanmasına engel olmaktır." dedi.

H.MERKEZİ/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Çok daha büyük ve renga-
renk içeriklerle yenilenen
konser ve dans gösterisi

İzmir Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi'nde seyirciyle bu-
luştu. Açılış konuşmasını yapan
ve Kakapedia’nın kurucusu
Kaan Temizel, “Mübadele ente-
resan bir olgu. 1922 -1923 yılla-
rında yaşanmış çok önemli bir
göç hareketi. Pek çok insan bir
tercihe bırakılmaksızın Yunanis-
tan- Türkiye arasında zorunlu
olarak gerçekleştirildi. 1 milyon
300 bin Rum, Anadolu’dan Yu-
nanistan’a doğru, 750 bin civa-
rında Müslüman ise
Yunanistan’dan Türkiye’ye göç
etti. Yeni bir kültür doğdu bun-
dan sonra. İnsanlık tarihinin en
önemli zorunlu göçüydü. Biz
bunu şarkı ve danslarla anlat-
maya çalıştık. İki Buğday Başağı
isimli gösteriyi sunmaya çalış-
tık. İçeride bulunan yüz kişi
büyük bir emek verdi ” dedi.

‘BABAMDAN 
HATIRAYDI’

Daha sonra konuşmasını yap-
mak üzere sahneye çıkan Tuzla-
der Başkanı Nursen Temizel,
çok uzun zamandır sürdürdük-
leri pek çok çalışma olduğunu
söyledi, mübadele konusunda

çalıştıklarını belirten Temizel
sözlerine şöyle devam etti: “Bu
alanda daha evvel yıllarda çalış-
maların içerisine girdik. Sem-
pozyumlar düzenledik,
gazeteler çıkardık. Bu anlamda
çalışmaların içerisine girdik.
1996 yılında, babama dedim ki
sen hiç geldiğin köyü hatırlıyor
musun? Oda ‘Ben 5 yaşınday-
dım pek hatırlamıyorum’
dedi.2000 yılıydı babam vefat
etti. Araştırdık köylerimizi git-
tik. İlk defa Yunanistan’a gidi-
yoruz. Birinci kuşakların oraları
görme şansları olmadı. Bir bak-
tık köyün ortasında muhteşem
bir dut ağacı duruyor sanki gi-
denleri bekler gibi… Oturdum
altında babam gibi düşünmeye
başladım. Sonra dönerken bir

avuç toprak ile iki buğday ba-
şağı aldım köyden, mezarlarına
bıraktım. İki millet karşılıklı ya-
şadık mübadeleyi o anlamda iki
buğday başağı bu şekilde
oluştu. Babamdan hatıraydı, bir
gösteri oldu”

KAKAPEDİA 
DANSÇILARI

Dans gösterilerinde ise Türki-
ye'nin en büyük Yunan Dansları
Grubu olan Kakapedia dansçı-
ları Kaan Temizel önderliğinde
ve koreografileri ile sirtaki,
zorba, zeybekiko, kasap, ada
dansları, köy dansları, sololar ve
sürpriz şovlarla seyirciyi büyü-
ledi. Temizel'e sahnede Kakape-
dia eğitmenleri Aslı Aktaş, Arzu

Temizel, Bahar Düzdemir, Nes-
lihan Eryol Erbaşı, Nursen
Özbey Özkan, Zeynep Goralı
İlkdoğan ve onlarca Kakapedia
dansçısı eşlik etti. Solo perfor-
mansların da olduğu etkinlikte
Zeybek dansı ile Evrim Çetin se-
yircileri duygulandırırken gös-
terinin sonunda zeybekiko
performansı ile final yapan
Kaan Temizel Solo performan-
sıyla izleyiciden tam not aldı.

www.egetelgraf.com
sitesinden alınmıştır…

İSTANBUL/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Baş-
kanı (YTB) Abdullah

Eren, Bulgaristan'da 1989'a
kadar iktidarda kalan komü-
nist rejimin kurduğu toplama
kampı Belene'nin büyük acı-
lara tanıklık ettiğini belirterek,
"Bizim amacımız geçmişte ya-
şanmış bu acıları göstererek
yarın bu acıların tekrar yaşan-
masına engel olmaktır." dedi.
Bulgaristan'da 1989'a kadar
hüküm süren komünist reji-
min kurduğu Belene'nin yaşa-
nan acıları konu alan ve YTB
ile TRT iş birliğinde hazırla-
nan "Bin Dokuz Yüz Seksen
Dokuz Belene" belgeselinin
tanıtım programı YTB'de ya-
pıldı. Programa Bulgaris-
tan'daki zorunlu göçe tanıklık
etmiş çok sayıda kişi katıldı.
YTB Başkanı Eren, burada
yaptığı konuşmada, Başkanlı-
ğın yurt dışında yaşayan soy-
daşlara yönelik çok sayıda
proje gerçekleştirdiğini akta-
rarak bu bağlamda geçen yıl

Kırım Tatar ve Ahıska Türkle-
rine yönelik sürgünlerle Bul-
garistan'dan zorunlu göçün
anlatıldığı çok sayıda progra-
mın düzenlendiğini hatırlattı.
Anadolu, Balkan ve Kafkasya
coğrafyalarının son yüzyılda
büyük acılara tanıklık ettiğini
dile getiren Eren, Bulgaris-
tan'daki toplama kampı Bele-
ne'nin de bu acılara şahitlik
eden sembolik yerlerden biri
olduğunu ve bu nedenle bel-
gesele "Belene" ismini verdik-
lerini anlattı. Eren, belgeselde,
Bulgaristan'daki soydaşların
yaşadığı acıların ve asimilas-
yon politikalarının anlatıldı-
ğını belirterek, "Bizim
amacımız geçmişte yaşanmış
bu acıları göstererek yarın bu
acıların tekrar yaşanmasına
engel olmaktır. Bu tür belge-
seller çekelim ki yaşadığımız
sıkıntıları torunlarımız gör-
sün ve onlara miras kalsın."
diye konuştu. YTB Başkanı
Eren, belgeselin hazırlanma-
sında emeği geçen Dışişleri
Bakanlığı, TRT ile Kültür ve
Turizm Bakanlığına teşekkür
etti.

YTB'de Belene 
belgeseli tanıtıldı
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LJUBLJANA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Slovenya'nın başkenti
Ljubljana'da inşa edilen
ve şehrin ilk camisi olma

özelliği taşıyan Ljubljana Ca-
misi ve İslam Kültür Merke-
zi'nde ilk cuma namazı
kılındı. İnşası kısa bir süre
önce tamamlanan ve aynı za-
manda Slovenya'nın minareli
tek camisi olan Ljubljana Ca-
misi'ndeki ilk cuma nama-
zına, ülkenin farklı
şehirlerinden yüzlerce Müslü-
man akın etti. Resmi açılışı ha-
ziran ayından yapılması
planlanan camideki ilk cuma
namazını, Slovenya Müftüsü
Nedzad Grabus kıldırdı. Mo-
dern mimarisiyle dikkati
çeken cami, Kabe'den esinle-
nilerek yapılan gövdesi, 40
metre uzunluğundaki mina-
resi ve Bosna Hersek'in eski
konaklarını andıran dış cep-
hesiyle cuma namazı için bu-
raya akın eden Müslümanları
da kendine hayran bıraktı.
Başkent Ljubljana'da cami ya-

pılmasına dair ilk girişim 1969
yılında başlatılmış ancak nihai
bir sonuç alınamamıştı. Slo-
venya İslam Birliği, 2008 yı-
lında caminin inşa edileceği

arsayı satın almış, 2013 yı-
lında ise caminin temeli atıl-
mıştı. 1400 kişi kapasitesi
bulunan caminin inşası, yak-
laşık 34 milyon Euro’ya mal

oldu. Katar'ın desteğiyle inşa
edilen caminin yapımında
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
da önemli katkılar sağladı.
(AA)

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'ın Midilli Ada-
sı'nda yaşayan aşırı sağcı
bir grup, hükümetin dü-

zensiz göçmenlerle ilgili hare-
kete geçmemesi durumunda
"silahlanacakları" ve Moria kam-
pına saldırı düzenleyebilecekleri
tehdidinde bulundu. Yunan bası-
nındaki haberlere göre, Midilli

Adası'nda aşırı sağcı bir grup,
adada bulunan Moria kampına
yönelik bildiri yayımladı. Sosyal
medya platformlarından payla-
şılan bildiride, hükümetin hare-
kete geçmemesi durumunda
düzensiz göçmenlere karşı silah-
lanacakları tehdidine yer verildi.
Bildiride, "Midilli'de artık silah-
larımıza sarılacağız. Zaten silah-
larımızla uyuyoruz. Ada
halkından bir grubun Moria

kampını patlatmayı planladığı
söylentileri var. Eğer bu doğ-
ruysa biz de onlara katılacağız."
ifadeleri kullanıldı. Yaklaşık 15
kişilik aşırı sağcı bir grubun,
geçen haftalarda kamp yakınla-
rında gösteri düzenlediği ve gru-
bun düzensiz göçmenlerle STK
çalışanlarına saldırdığı belirtildi.
Yunanistan'ın Ege adalarında tu-
tulan binlerce kişi, sivil toplum
kuruluşlarınca elverişsiz ve in-

sani olmadığı gerekçesiyle eleşti-
rilen kamp koşullarında konaklı-
yor. Yaklaşık 19 bin göçmenin
kaldığı 3 bin kapasiteli Moria
kampı ile ilgili Sınır Tanımayan
Doktorlar örgütünden yapılan
açıklamada, "Moria kampında
kalanların akıl ve beden sağlık-
ları sürekli tehlikede. Yunanistan
ve Avrupa Birliği hemen hare-
kete geçmeli." uyarısında bulu-
nulmuştu. (AA)

Midilli’deki ırkçılardan
Mültecİlere tehdİt

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da inşa edilen ve şehrin ilk camisi olma özelliği
taşıyan Ljubljana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'nde ilk cuma namazı kılındı

Bu veya şu parti değil,
bir araştırma yapılsın,
Türkiye’de genel iti-

bariyle siyasete ve siyaset-
çiye ilginin azaldığını
göreceksiniz. Bunun en
büyük nedeni kişilerden kay-
naklı bir sonuçtur. Olay gelip
dolaşıyor yine liyakate daya-
nıyor. Bunu ille de iktidar
partisi için düşünmeyin. Bu
durum muhalefet için de ge-
çerlidir. Zaten Türkiye’de
doğru bir muhalefet olsa, ik-
tidarın da aynı oranda doğru-
luk derecesi yükselir.

Seçime hazırlık

Erken veya normal, önümüz-
deki tarihte bir seçim olacak.
Hepiniz bölgenizde gözlem-
liyor veya okuyorsunuzdur.
Siyasi partiler teşkilatlarını
hareketlendirdiler ve ciddi
bir hazırlık dönemi başladı.
Bu hazırlıkların muhakkak
bir dayanağı var.

Türkiye’nin 
Sorunları

Türkiye’de çok önemli so-
runlar vardı. İmam hatiplerin
mağduriyeti, başörtüsü
zulmü, vesayet, haksızlıklar,
kuyruklar ve hastanelerde
rehin kalmalar gibi… AK
Parti bütün bunları başarılı
bir şekilde birer birer çözdü.
Bu sorunların varlığı aslında
Ak Partiye verilen desteğin
kaynağıydı. Sorunlar çözü-
lüp bitince, hele bir de unu-
tulunca eski klasik ve kronik
sorunlara dönüverdik. Nedir
onlar: işsizlik, ekonomik
problemler, ticaretin ve üreti-
min azalması… vs.

kıyameTin 
kopmaSını 

iSTeyenlere
karşı Türkiye

Diğer yandan maalesef, Or-
tadoğu’da, Balkanlar’da,
Orta Asya’da, Uzak Doğu’da
problemler var. Müslüman-
lar, Türkler, akrabalar, kom-
şular olumsuz etkileniyor.
Dünya Kıyametin kopmasını
isteyen ve bekleyen şeytanla
işbirliği yapmış ruhsuzların
kontrolünde. Bunlara şu an
itibari ile dur deyip ayar ve-
rebilecek tek bir ülke var o
da Türkiye Cumhuriyeti.
Ancak Türkiye eğer içerde
güçlü olursa dış politikada
etkili olabilir. Türkiye,  eko-
nomisi, siyasi zekâsı ve as-
keri gücü ile Kudüs’e,
Suriye’ye, Irak’a Filistin’e,
Doğu Türkistan’a, Balkan-
lar’a huzur ve barış getirebi-
lir. Tabiki her şey Allah’ın
elinde. Yanlış söylemek ve
yapmaktan Allah’a sığınırım
ama birileri Kıyameti iste-
dikleri kadar erkene almaya
çalışsınlar sebep dairesinde,
Türkiye bunu stabil hale çe-
virebilecek, bildiğim tek ül-
kedir inşallah.

SamimiyeTin 
ve güvenin geri

kazanılmaSı

Ben burada hamasi laflarla
sizleri etkilemek amacında
değilim. Hele hele dışarıda
denge olsun diye ne olursa
olsun içeride körü körüne
destek verilsin de demiyo-
rum. Başta Sayın Cumhur-
başkanımız olmak üzere
devlet büyüklerimizin bir an
önce siyasete ve hükümetin
siyasi mevcudiyetine eskiden
var olan güven, ilgi ve sevgi-

nin tekrar kazanılması için
gerekeni yapmalarını önemle
rica ediyorum. Eleştirmek
haddime düşmez. Lütfen
bana kimse kızmasın.
Zaman, kızmak, darılmak ya
da siyaset yapmak zamanı
değildir. İstiklal şairimiz
Mehmet Akif’in hemşerileri
Arnavutlar için söylediği şu
manalı mısraları üstümüze
alınıp bir kere daha okuma-
nızı ve düşünmenizi isterim:
…Veriniz baş başa; zira
sonu hüsran-ı mübin, Ne
hükûmet kalıyor ortada, bil-
lahi ne din!
Medeniyyet size çoktan beri-
dir diş biliyor; Evvela parça-
lamak, sonra da yutmak
diliyor.
Arnavutlar size ibret olacak-
ken hâlâ, Ne bu şûride (bu-
lanık) siyaset, ne bu fasid
(bozuk) dava… 

işi ehline verin

Ama böylesine mühim ve
son derece önemli bir za-
manda, eğer Türkiye’ye böy-
lesine kutsal ve önemli bir
görev düşüyorsa, bu iş sa-
dece milletten destek iste-
mekle olmaz, milletin destek
vermesi için güvenin ve
inancın güçlendirilmesi gere-
kir. Tabiki vatandaşlar olarak
birlik olacağız ve devlete
sahip çıkacağız ama önce va-
tandaşın siyasi kuruma inan-
ması ve güvenmesi gerekir.
Ülkede yaşananlardan ders
alıp bir an önce muhasebe
yapmak zorundayız. Bakın
hep yazıyor ve söylüyoruz.
Bu iş samimi dava insanları
ile olur. Ülke yönetiminde
denge insan faktörüdür. İşi
ehline vermezsek, liyakat
ihmal edilirse, siyasette başa-
rısızlık başlar, sağlıkta şikâ-
yetler artar, hasta yakınları
doktorlara saldırır,  ekono-
mide sıkıntı yaşanır, insanlar
kendini yakar, yerelde alt
yapı biter, belediyeler çalış-
maz, depremler daha yıkıcı
olur, üretim düşer işsizlik
artar, körlük ve metal yor-
gunluğu başlar,   seçim kay-
bedilir ama daha önemlisi
Allah’ın önemli bir emri olan
“İşi ehline veriniz” e muha-
lefet olursunuz ki bütün sı-
kıntı ve belalar ardı sıra gelir.

Cevap bekleyen
çok önemli 

bir Soru

İstediğiniz kadar bana kızın.
Vallahi billahi de çok önemli
bir konuya parmak basıyo-
rum. Hükümette, siyasette,
bürokraside, yanlış insanları
doğruları ile değiştirmezse-
niz sonuç iç açıcı olmayacak.
Cevap bekleyen çok önemli
bir soru var. Yarın veya belki
yarından da yakın bir za-
manda seçim olduğunda sa-
haya kim çıkacak? Mutlaka
piyasa araştırması yapılıyor-
dur. Halk eski halk, vatandaş
eski vatandaş değil. Siyasete
küsen, siyasete güveni aza-
lan, beklentisi kalmamış in-
sanlar var bunları kim ikna
edecek. Küskünleri ve kız-
gınları kim ve nasıl kazana-
cak? Bakın bu çok önemli
bir soru ve sorundur. Mut-
laka bir an önce çözülmesi
gerekir. Beka mı? 2023 mü?
Kudüs mü? Suriye mi?
Hepsi önce bu sorunun ceva-
bını arıyor. Bu sorunu ancak
isterse Reis köklü değişiklik-
ler yaparak çözebilir. Umu-
dumuz ondadır. 

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

İZMİR MEKTUBU
PEKİ, AmA YARıN 

SAhAYA 
Kİm çıKAcAK?

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Ljubljana'nın ilk camisinde
ilk Cuma kılındı

Komşu’da siyasi 
KRizin ayaK sesleRi

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’da Cumhur-
başkanı Rumen Radev
ile Başbakan Boyko Bori-

sov’un hükümeti arasında
gerginlik gittikçe artarken
Radev, hükümetten tüm des-
teğini çektiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Radev, halka
seslenişinde 3 yıldır hükümeti
sürekli uyardığını belirterek
“Yönetimin tüm düzeylerinde
şiddetli bir krize tanık oluyo-
ruz.” dedi. Reform ihtiyacı,
yolsuzluklarla mücadele ko-
nusunda irade eksikliği, yasa-
ların ve genel ahlakın sürekli
çiğnenmesinin ülkenin yöne-
tim sistemini felce uğrattığını
öne süren Radev, hükümetin
idari kusurları konusunda
bazı örnekler verdi. Sofya’ya

yakın Pernik kentinin susuz
bırakılması, ülkenin her ye-
rine yurt dışından imha edil-
mek üzere ithal edilen
atıkların dağıtılması gibi olay-
lardan söz eden Radev, “Bul-
garistan kümes değil.
Hükümet destekli bir avuç iş
adamı kar sağlayacak diye hiç
kimse vatandaşların sağlığıyla
oyun oynayamaz.” diye ko-
nuştu. Halk arasında yoksul-
luk ve eşitsizliğin gittikçe
yayıldığını belirten Radev,
ulusal egemenliğin, toplumsal
hakların tehdit altında olduğu
uyarısını yaptı.  Ana muhale-
fetteki Bulgaristan Sosyalist
Partisi’nin (BSP) adayı olarak
seçilip 2017 yılının ocak ayın-
dan itibaren görevde olan
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, Başbakan Boyko Bori-
sov’un hükümetine muhalif
bir politika izliyor. (AA)

Romanya'da
hükümet düştü
BÜKREŞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya'da Başbakan Ludovic
Orban’ın 3 ay önce kurduğu azınlık
hükümeti, Mecliste gensoru önergesi-

nin kabul edilmesiyle düştü. Orban hükü-
meti hakkında verilen gensoru önergesi,
Mecliste 139’a karşı 261 oyla kabul edildi.
Orban, oylama sonrası basına yaptığı açıkla-
mada, "Bugün hükümetin düşmesi için oy
veren milletvekilleri, Romanya'nın demok-
rasisini ve temel çıkarlarını çiğnediler." ifa-
delerini kullandı. Yenisi kurulana kadar
mevcut hükümet göreve devam edecek.
Bunun gerçekleşmemesi halinde mayıs
veya haziranda erken seçime gidileceği ko-
nuşuluyor. (AA)
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Mehmetçik Prizren’de 
bilgisayar bağışladı

Kosova’da koalisyon 
Hükümeti güvenoyu aldı

PODUYEVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı
Thaçi, 15 Mart 2020’de
Poduyeva Belediyesi’nde

olağanüstü seçim ilan etti.
Agim Veliu’nun İçişleri ve
Kamu Yönetimi Bakanı olarak
atanması ardından boş kalan
Poduyeva Belediye Başkanlığı
için Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi tarafından olağanüstü
seçim ilan edildi. www.timebal-
kan.com’a göre; Poduyeva Bele-
diye Başkanlığı seçimi 15 Mart
2020’de düzenlenecek. Cum-
hurbaşkanı Thaçi, Podujeva Be-
lediye Başkanlığı için
yürürlükteki yasalar uyarınca
gerekli adımların atılması için

Merkez Seçim Komisyonuna ta-
limat verdi. Ayrıca, Cumhur-
başkanı kararı ve yürürlükteki
yasalar uyarınca, Poduyeva
Meclisi ve Yönetimi, olağan-

üstü seçimin ilan edildiği an iti-
bariyle, belediyenin taşınmaz
mallarının kullanımı ve deği-
şimi ile ilgili herhangi bir karar
veremez.

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'da koalisyon hükü-
meti, seçimden yaklaşık 4
ay sonra meclisten güve-

noyu aldı. Ülkede geçen yıl 6
Ekim'de yapılan erken genel se-
çimin ardından sandıktan za-
ferle çıkan Kendin Karar Al
Hareketi ile ikinci parti konu-
mundaki Kosova Demokratik
Birliğinin (LDK) oluşturduğu
koalisyonun Başbakanı Albin
Kurti'nin kabinesi 66 "evet" ile
güvenoyu almayı başardı.
"Hayır" oyunun kullanılmadığı
oylamada 10 milletvekili çekim-
ser kaldı.
Avdullah Hoti ile Haki Aba-
zi'nin başbakan yardımcılığına
getirildiği kabinenin diğer isim-
leri şöyle:
"Dışişleri ve Diaspora Bakanı
Glauk Konjufca, Avrupa Enteg-
rasyonu Bakanı Blerim Reka,
Adalet Bakanı Albulena Hax-
hiu, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve
İnovasyon Bakanı Hykmete Baj-
rami, Maliye ve Transferler Ba-

kanı Besnik Bislimi, İçişleri ve
Kamu Yönetimi Bakanı Agim
Veliu, Ekonomi, İstihdam, Tica-
ret, Sanayi, Girişimcilik ve Stra-
tejik Yatırımlar Bakanı Rozeta
Hajdari, Savunma Bakanı Anton
Quni, Altyapı ve Çevre Bakanı
Lumir Abdixhiku, Sağlık Bakanı
Arben Vitia, Tarım, Orman ve
Kırsal Bakanı Besian Mustafa,
Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı

Vlora Dumoshi, Yerel Yönetim-
ler Bakanı Emili Rexhepi, Toplu-
luklar ve Geri Dönüş Bakanı
Dalibor Jevtic, Bölgesel Kal-
kınma Bakanı İvan Milojevic".
Bakanlıklardan 6'sı Kendin
Karar Al, 6'sı LDK ve 3'ü de ül-
kedeki azınlıklara verildi. Baş-
bakan Kurti, meclis
oturumunda yaptığı konuş-
mada, ülkesinin Sırbistan ile di-

yaloğunun ikili ve iyi komşuluk
ilişkileri doğrultusunda devam
edeceğini söyledi. Bir önceki hü-
kümette 21 olan bakan ve 80
olan bakan yardımcısı sayısını
15 bakan ve 33 bakan yardımcı-
sına indirdiklerini dile
getiren Kurti, yeni hükümeti
"kamu parasını tasarruf ile eko-
nomik kalkınma ve istihdam
hükümeti" olarak niteledi. Öte
yandan, Kurti yaklaşık 15 yıl
muhalefetin ardından siyasi ka-
riyerinde ilk kez başbakan ola-
rak seçildi.  Eski Başbakan
Ramush Haradinaj, Hollan-
da'nın Lahey kentinde bulunan
Kosova Özel Mahkemesi tara-
fından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye
çağrılınca, temmuz ayında gör-
evinden istifa etmişti. Daha
önce de Lahey'deki savaş suçları
mahkemesinde yargılanan ve
iki kez delil yetersizliğinden be-
raat eden eski Kosova Kurtuluş
Ordusu (UÇK) komutanı Hara-
dinaj'ın istifa kararının ardından
meclis feshedilmiş ve erken
seçim kararı alınmıştı. (AA)

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Barış Gücü
(KFOR) bünyesinde
görev yapan Türk

Temsil Heyet
Başkanlığı, Prizren şehrin-
deki Ukshin Hoti Üniversi-
tesi Ekonomi Fakültesinin
bilgisayar dershanesi ve
sunum odasının donanımını
gerçekleştirdi.
Projenin tamamlanması do-
layısıyla üniversitede düzen-
lenen törene,
Türkiye'nin Priş-
tine Büyükelçisi
Çağrı Sakar, Priz-
ren Başkonsolosu
Serdar Özaydın,
Kosova Türk Tem-
sil Heyeti Başkanı
Albay Numan
Baş, Türk İşbirliği
ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA) Ko-
sova Koordinatörü Hasan
Burak Ceran, Prizren Bele-
diye Başkanı Mütaher Has-
kuka, Ekonomi Fakültesi
Dekanı Halil Kukaj ve diğer
davetliler katıldı. Büyükelçi
Sakar, Türkiye'nin kardeş
Kosova halkına yardımları-
nın süreceğini belirterek,
"Kosova gibi genç ve dina-
mik nüfusa sahip bir ülkenin
gençlerinin kaliteli ve dünya
standartlarında eğitim alma-
sının Kosova'nın kalkınma-
sında önemli olacağına

inanıyorum." dedi.
Albay Baş da Türk askeri
olarak 21 yıldır Kosova hal-
kının yanında olduklarını
anımsatarak, Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk'ün
"Eğitim, kültür ve bilgi, ay-
dınlığa açılan en geniş pen-
ceredir" sözü çerçevesinde,
Kosova'nın geleceğini inşa
edecek eğitime bir tuğla ko-
yabildikleri için mutlu ol-
duklarını ifade etti. Ekonomi
Fakültesi Dekanı Kukaj ise
Kosova halkı olarak yapılan

yardımdan dolayı Türkiye'ye
teşekkür ederek, Ekonomi
Fakültesine bugüne kadar
yapılan en büyük yardımın
Türk askerleri tarafından ya-
pıldığını vurguladı. Proje
kapsamında bilgisayar ders-
hanesine 26 bilgisayar, 25 bil-
gisayar masası, 1 çalışma
masası, 26 ofis sandalyesi, 1
yazıcı, 5 kesintisiz güç kay-
nağı ve 1 dolap alındı, fa-
külte amfisi ve sunum odası
da gerekli malzemelerle do-
natıldı. (AA)

KLİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Başbakanı Albin
Kurti, şiddetli rüzgarlar-
dan etkilenen, Klina,

İstog ve İpek Belediyelerini zi-
yaret etti. Kurti, bölgede yaşa-
nan zahiyat konusunda bilgi
aldı. Başbakan Kurti’ye, Eğitim
Bakanı Hykmete Bajrami ve
Tarım Bakanı Besian Mustafa
eşlik etti. Hükümetin, Belediye
ve bölgede yaşayan vatandaş-
lara yardım etmeye hazır oldu-
ğunu belirten Başbakan Kurti,
“tek tesellimiz can kaybı olma-
ması. Belediye Başkanlarından

yaşanan maddi zahiyat konu-
sunda bilgi aldım. Belediyeler
tarafından hazırlanacak zarar
tespit raporu ardından Hükü-
met olarak, yardım sunmak
için çalışmalara başlayacağız.
Görüdüğümüz kadarıyla en
büyük zararlar, evlerde tarım
alanlarında ve seralarda mey-
dana gelmiş” dedi. www.time-
balkan.com’a göre; Tarım
Bakanı Besian Mustafa ise, çift-
çilerin zararlarının karşılan-
ması için yasal ve finansal
altyapının oluşturulması adına
yoğun bir şekilde çalışacakla-
rını ifade etti.

Kurti, Klina, İstok ve İpek’teydi

Poduyeva’da olağanüstü seçim

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'da genel ve yerel
seçimlerin 26 Nisan'da
düzenleneceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Se-

kreteri Nikola Selakovic, ülke
medyasına yaptığı açıkla-
mada, daha önce seçimler için
19 ya da 26 Nisan seçenekle-
rini gündeme getiren Cumhur-
başkanı Aleksandar Vucic'in 26
Nisan'da karar kıldığını be-

lirtti. Selakovic, halka sandığa
gitme ve bir kez daha demok-
rasiden yana oy kullanma çağ-
rısında bulundu. Sırbistan'da
son olarak 2016'da yapılan
genel seçimi, Aleksandar Vu-
cic'in genel başkanlığını yap-
tığı Sırp İlerleme Partisi (SNS)
kazanmıştı. 250 sandalyeli Sır-
bistan Meclisine, yüzde 5
seçim barajını geçen partilerin
milletvekillerinin yanı sıra
azınlık kontenjanından seçilen
isimler girebiliyor. (AA)

Sırbistan'da seçimler
26 Nisan'da yapılacak
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Ahmet GÖKSAN

ÇÖZÜMÜN 
EGEMENLİĞİ

“Köylü şehirli artık meskeneti
bırak! Dün tehlike kapılarımızı çalı-
yordu. Bugün içeriye girmek için
açılmayan kapılarımız zorlanıyor.
Tekmeleniyor. Eğer biz bütün bu gü-
rültüler karşısında hala mukavemet
etmesini bilmeyecek olursak o derin
uykularımız bu defa kalplerimize
saplanacak paslı hançerlerle son-
suza kadar devam edecektir”. 1947
Dr. Fazıl KÜÇÜK

Son dönemde özellikle EAST
MED (Doğu Akdeniz Doğal-
gaz boru hattı) projesinin nasıl

uygulanacağına ilişkin tartışmala-
rına ivme kazandırılıyor. Mendil bü-
yüklüğündeki ülkenin yedeğine
takılan İsrail ve Yunanistan Doğu
Akdeniz’de bulunan doğalgazın Av-
rupa’ya taşınabilmesine ilişkin ön
anlaşmayı imzaladıkları biliniyor.
1900 kilometrelik boru hattı projesi-
nin maliyeti imzacı tarafları korku-
tuyor. Bu nedenle konuya ilişkin
tartışmalara devam edilirken proje-
nin şimdilik kağıt üzerinde kalaca-
ğına ilişkin kaygılar da artıyor.
Nedenine gelince bu projeye imza
atanların birbirlerine güvenlerinin
olmadığı olgusu öne çıkıyor. Mali-
yetin eşit bölüşülmesinin zorluğu
bundan kaynaklanıyor. Buna karşın
yaptıkları anlaşmanın Türkiye’ye
karşı da tehdit olarak kullanma olgu-
sunu öne çıkarıyor. Öne çıkarılan bu
olguya karşın Türkiye ise sondaj ge-
milerini bölgeye göndererek duru-
şunu gösteriyor. Rusya’nın AKEL
ile olan ilgisi nedeniyle göz ardı
edilmemesini gerekli kılıyor. Bu ne-
denle Rusya’nın bölgedeki çalışma-
larının da dikkatle izlenmesi
gerekiyor.
Sıklıkla yineliyoruz. Akdeniz’de en
uzun sınıra sahip olması Türkiye’nin
elini güçlendiriyor. Bu nedenle ulus-
lararası alanda ön almasını da zorlu-
yor. Libya ile imzalanmış olan
anlaşma gibi Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ile de imzalaması eli-
nin daha da güçlenmesi için gerekli-
dir diye düşünüyoruz. Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin tanınmıyor
olması böyle bir anlaşma yapmak
için engel değildir.
Bu yönlü bir anlaşmanın imzalan-
ması sonrasında Kıbrıs Rum Yöne-
timi ile Yunanistan tepki
gösterecektir. Onlar kendi aralarında
benzer anlaşma yapmayı hak olarak
görüyorlar. Buna koşut imzaladıkları
anlaşmalarla Ege ve Doğu Akde-
niz’de hukuksuz uygulamaları için
de fırsat sağlıyorlar. AB ise Türki-
ye’ye yaptırım uygulayacağı kararı
ve kuşkusunun da çekinme nedeni
olmaması gerekiyor.
İngiltere’nin AB’den boşanma iş-
lemlerinde sona yaklaşılıyor. İngiliz
Parlamentosu’nun aldığı kararı
onaylayan Bay Boris Johnson, “bo-
şanma anlaşmasının imzalanması
harika bir an. 2016 referandumunun
sonuçlarını sonunda yaşama geçire-
cek yıllar süren tartışmalar ve bölün-
meleri bitirecek” diye konuşuyor.
AB bir yandan boşanma işlemleri ile
uğraşırken diğer yandan yeni evlilik
hazırlıklarını Kuzey Makedonya ve
Arnavutluk ile sürdürüyor. Geçtiği-
miz yıl Fransa’nın vetosu nedeniyle
bu yönlü çalışmalar yapılamıyordu.
AP geçtiğimiz günlerde yeni Tür-
kiye Raportörü olarak Nacko Sance-
hez Amor’u atadı. Bay Amor,
AB’nin yaklaşımının Türkiye’nin
üyeliğine katkı sağlamadığı görü-
şünü savunuyor. Bunun nedeni ola-
rak da karşılıklı güven eksikliğinin
olduğunun altını çiziyor. Bay Amor,
Türkiye’nin egemenliğine olası AB
üyeliğinde neler beklediğinin kara-
rını vermesini istiyor. Türkiye’nin
egemenliğinin paylaşılmasından
yana olmayacağının bilinmesini isti-
yoruz.
Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçi-
mine gidilirken adayların olası çö-
zümde egemenliğimizin nasıl
kullanılacağı konusunda açıklama
yapmaları gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.trAB Komisyonu’ndan 
yeni üyelik perspektifi

Komşu’da komünizm
kurbanları anıldı…

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Batı Balkanlar'a yönelik üyelik
müzakerelerinin başlatılması için uygulanacak yöntemleri açıkladı

BRÜKSEL/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu,
Batı Balkanlar'a yönelik üyelik
müzakerelerinin başlatılması için

uygulanacak yöntemleri açıkladı. Ko-
misyonun Genişlemeden Sorumlu
Üyesi Oliver Varhelyi, düzenlediği basın
toplantısında, Balkan ülkeleri için uygu-
lanacak üyelik perspektifini, "jeostratejik

bir yatırım" olarak nitelendirdi. Var-
helyi, "AB'nin bu bölgede genişlemesi-
nin" Komisyonun öncelikli
konularından biri olduğuna dikkati çe-
kerek "Üç yol takip edeceğiz. İlk olarak,
bugün, üyelik sürecinin hızlandırılması
için somut adımlar öneriyoruz. Süreci
hızlandırıp geliştirirken hedef tam üye-
lik olacak." dedi. Takip edecekleri ikinci
ve üçüncü yolu anlatan Varhelyi, "Ko-
misyon, Kuzey Makedonya ve Arnavut-
luk ile üyelik müzakerelerinin
başlatılması tavsiyesinin güçlü biçimde
arkasında durmaktadır. Yakında, bu iki
ülkenin ilerlemesine ilişkin bir güncel-
leme yayımlayacağız. Üçüncü olarak ise
Zagreb'de mayısta düzenlenecek AB-
Batı Balkanlar Zirvesi'ne hazırlık kapsa-
mında Komisyon, bölgenin ekonomik
kalkınması ve yatırım planını açıklaya-
cak." şeklinde konuştu.
Varhelyi, Batı Balkan ülkeleri için üyelik
müzakerelerinin daha güvenilir, daha
güçlü siyasi ilişki, daha dinamik ve ön-
görülebilir bir süreç sac ayakları üzerine
inşa edileceğini belirtti. Müzakerelerin

bazı alanlarda askıya alınabileceğini de
söyleyen Varhelyi, "Daha ciddi durum-
larda ise tamamen sonlandırılabilir ya
da kapatılmış başlıklar yeniden açılabi-
lir." diye konuştu. Bundan sonraki sü-
reçte, Komisyonun önerisinin üye
devletler tarafından da onaylanması ge-
rekiyor. Komisyon, 6-7 Mayıs'ta Hırva-
tistan'ın başkenti Zagreb'de
düzenlenecek Batı Balkanlar zirvesin-
den önce Kuzey Makedonya ve Arna-
vutluk ile üyelik müzakerelerini
başlatmak istiyor. Fransa, Hollanda ve
Danimarka gibi üyeler ise müzakerele-
rin daha zor koşullara bağlanmasından
yana. (AA)

ZAGREB/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak iste-
yen düzensiz göçmenlerin geçiş
güzergahında bulunan Hırvatistan

ve Bosna Hersek, göçmen krizini "gü-
venlik meselesi" olarak görüyor.
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahru-
din Radoncic, Hırvatistan'ın başkenti
Zagreb'deki temasları kapsamında, İçiş-
leri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü.
Radoncic, görüşmenin ardından düzen-
lenen ortak basın
toplantısında, Bosna Hersek'in Avru-
pa'nın en yoksul ülkelerinden biri oldu-
ğuna dikkati çekerek, ülkesindeki
göçmen krizinin insani boyutu aşarak
bir "güvenlik meselesi" haline geldiğini
savundu. Bosna Hersek'in son birkaç
yıldır maruz kaldığı göçmen akınına

işaret eden Radoncic, sınır güvenliği
noktasında sahip oldukları kapasitenin
son seviyeye ulaştığını ifade etti. Radon-
cic, sınırlardaki güvenlik kapasitelerinin
yetersiz olması nedeniyle Bosna Her-
sek'e gelen göçmen sayısının da sürekli
arttığını belirterek, ülkedeki göçmen kri-
zinin artık güvenliği tehdit eden boyutta
olduğunu dile getirdi. Bosna Hersek'e
gelen göçmenlerin büyük çoğunluğu-
nun ekonomik göçmen olduğunu söyle-
yen Radoncic, "AB ile ortak bir çözüm
bulamazsak büyük bir sorun bizi bekli-
yor. Bosna Hersek'in göçmenlere park
alanı olmaması için elimden geleni ya-
pacağım." dedi. Radoncic, Bosna Her-
sek'in hem ekonomik hem de turizm
açısından zarara uğradığını vurgulaya-
rak, Sırbistan ve Karadağ makamlarıyla
da göçmen krizinin çözümüne ilişkin

görüşmeler yapacağını söyledi. Bozino-
vic de göçmen krizinden kaynaklı gü-
venlik sorununun artık uluslararası bir
mesele olduğunu kaydetti, çözüm için
ortak hareket etmenin gerekliliğine işa-
ret etti. İki komşu ülke emniyet güçleri-

nin, göçmen krizinin çözümünde bera-
ber hareket etmeye devam edeceğini
söyleyen Bozinovic, Bosna Hersek sınır-
larındaki güvenlik kapasitesinin artırıl-
ması için somut adımlar atacaklarını
bildirdi. (AA)

Hırvatistan ile Bosna’nın
mülteci sorunu kardeşliği
Hırvatistan ile Bosna’nın
mülteci sorunu kardeşliği
Hırvatistan ile Bosna’nın
mülteci sorunu kardeşliği
Hırvatistan ile Bosna’nın
mülteci sorunu kardeşliği
Hırvatistan ile Bosna’nın
mülteci sorunu kardeşliği
Hırvatistan ile Bosna’nın
mülteci sorunu kardeşliği

Markale katliamı 
kurbanlarına ağıt

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan'da, 1944'te dar-
beyle iktidara gelen komü-
nist rejimin infaz ettiği

muhalifler anıldı. Başkent Sof-
ya'nın merkezindeki "Komü-
nizm Kurbanları Anıtı" önünde,
komünizm mağdurları ve ölen-
lerin akrabalarının katıldığı tö-
rende, öldürülenlerin isimlerinin
yazıldığı duvara çelenk bıra-
kıldı. Törene katılan Parlamento
Başkanı Tzveta Karayançeva,
"Halkımızın elitinin katledildiği
bu tarih asla unutulmamalı. Ço-
cuklarımız, baskıcı komünist re-
jiminin yazdığı bu kanlı
sayfaların içeriğini bilmeli. İyi ki
bu yıldan itibaren lise öğrencile-
rinin tarih kitaplarında komü-
nizmin vahşetleri de okutulacak.
75 yıl önce işlenen cinayetleri
asla unutmamalıyız, onlar asla

tekrarlanmamalıdır." ifadelerini
kullandı. Başbakan Boyko Bori-
sov da Twitter'dan yaptığı pay-
laşımda, totaliter rejimler
hakkında tarihi gerçeklerin bilin-
mesi gerektiğini belirterek "De-
mokrasi ve barış, günümüzün
en büyük değerlerini oluşturu-
yor. Halkımız bugün barış ve
huzur içinde yaşıyor. Ancak bu
gibi rejimlerin kötülüklerinden
gerekli dersi almamız şart" de-
ğerlendirmesinde bulundu. Bul-
garistan'da 2011'de alınan
hükümet kararıyla 1 Şubat "Ko-
münizm ve Totaliter Rejim Kur-
banları Anma Günü" olarak ilan
edilmişti. BKP'nin devamı ola-
rak bugün ana muhalefetteki
Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) ve bu partiden seçilen
Cumhurbaşkanı Rumen Radev,
düzenlenen anma törenlerine
katılmıyor. (AA)

SARAYBOSNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında Sırp
Cumhuriyeti Ordusunun (VRS) baş-
kent Saraybosna'daki Markale pazar

yerine düzenlediği havan topu saldı-
rısında hayatını kaybeden 68
sivil, katliamın 26'ncı yı-
lında törenlerle anıldı.
Sırp askerleri tarafın-
dan 5 Şubat 1994'te
gerçekleştirilen sal-
dırının kurbanları
anısına
Markale pazar yerinde
düzenlenen törene, Bosna
Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi Başkanı Zeljko Komsic'in yanı
sıra entite ve kanton düzeyinde
yetkililer, kurban yakınları ve katliamdan
yaralı olarak kurtulanlar da katıldı. Komsic,
bu tür anma törenlerine çocukların da geti-
rilmesinin önemine dikkati çekerek 26 yıl
önce yaşananları çocukların da bilmesi ge-
rektiğini vurguladı. Markale'deki katliam-

dan sağ kurtulan Hasan Banda, o gün duy-
duğu feryatların hala kulaklarında çınladı-
ğını ve gördüğü manzarayı asla
unutamadığını söyledi. Katliam günü erzak
almak için pazar yerine uğradığını anlatan
Banda, havan topu düştükten sonra etra-

fında sadece insanların dört bir
yana saçılmış uzuvlarını gör-

düğünü dile getirdi. Katli-
amda kuzenini kaybeden
Bulka Suljkic, anma tören-
lerine yalnızca kurban ya-
kınlarının değil, tüm

Saraybosnalıların katılması
gerektiğini ifade etti. Sava-

şın Sivil Kurbanları Derneği
Başkanı Senida Karovic, suçlularla

kurbanların gün geçtikçe eşit konuma geti-
rildiğine dikkati çekerek "Ülkemizde yaşa-
yan Sırplar, katliamları yalanlıyor,
Lahey'deki mahkemenin verdiği kararları
kabul etmiyor. Asıl gerçek, yaşananların şa-
hidi bizleriz." dedi. Katliamın yıl dönümü
dolayısıyla Saraybosna'daki Ulusal Tiyat-
ro'da da anma programı düzenlendi. (AA)
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Birlik Batı Balkanlara verdiği stratejik önem nedeniyle Fransa'yı ikna ederek Kuzey Makedonya ve
Arnavutluk ile bir an önce müzakereleri başlatmak için genişleme stratejisinde bazı yenilikler yaptı -

Yeni planla AB bir taraftan hukukun üstünlüğüne vurgu yaparken diğer taraftan da üye ülkelere
müzakere süreçlerine daha fazla dahil olma seçeneği sunacak - Müzakere süreci, fasılların çok daha
kısa bir sürede 6 ana başlık altında açılıp kapatılmasına imkan sağlayacak - AB'nin yeni genişleme
planı halihazırda müzakere yürüten aday ülkeler Türkiye, Sırbistan ve Karadağ'ı etkilemeyecek

AB, Batı Balkanlara 
genişlemek için oyunun 
kurallarını değiştiriyor

İbrahim ARSLAN

KOSOVA’DA 
YENİ HÜKÜMET 

VE UMUT

Kosova’da geçen yıl Ekim
ayında yapılan genel seçim-
lerden sonra, Vetvendosje

(Özkarar ) Hareketi -VV ve Kosova
Demokratik Birliği -LDK’nin,  uzun
süren pazarlıkların ardında,  azınlık
partilerin desteğiyle,  Albin Kurti’nin
başbakanlığında koalisyon hükümeti
kuruldu. Parti ideolojilerindeki farklı-
lıklara karşın, seçimden birinci çıkan
VV ile ikinci çıkan LDK yaklaşık 100
gün süren uzun pazarlıkların ardından,
15 bakanlıktan oluşan koalisyon hü-
kümetini kurdular.  Görev bölüşümü
yapılırken VV lideri Albin Kurti’ye
Başbakanlık, Meclis Başkanlığı ise
LDK bayan liderlerinden Vyosa Os-
mani’ye, azınlıklara ise 2’si Sırp Lis-
tesi’ne ve biri de içinde Türk
milletvekillerinin de yer aldığı “6+
Parlamento Grubu” ndan Boşnaklara
verildi. Daha göreve başlamadan ku-
rulacak hükümeti ve başbakan adayını
7 saat süreyle eleştiren muhalefet par-
tilerin – Kosova Demokratik Birliği –
PDK, Kosova İttifakı – AAK ve
NİSMA milletvekillerinin, hem hükü-
met, hem de  Meclis Başkanı oylama-
sında,  meclisi terk etmeleri dikkat
çekti. Geçmişte sürekli hükümet or-
tağı olarak iktidara alışmış söz konusu
partilerin, muhalefeti zor kabul ettik-
leri tartışmalarından da anlaşılır gi-
biydi. Öyle ki, liderleri eski Kosova
Kurtuluş Ordusu – UÇK komutanları
olan muhalefet partileri,  hükümette
silahlı mücadelenin verildiği bölgeler-
den – Dreniça ve Dugacin’den hükü-
mette  tek bir  bakana  yer
verilmemesini de  bölücülük olarak
eleştirdiler.

DEĞİŞİM VE UMUT

Seçimlerde ortak sloganı “Değişim ve
Umut” olan koalisyon hükümetini zor
ve bileşik ödevler bekliyor: Yüz bin-
lerce davası olan yargı,  yolsuzlukla
mücadele, Sırbistan’la diyalog görüş-
meleri, Sırbistan ürünlerine uygulanan
yüzde100 yüz gümrük vergisini sıkın-
tısı, çalışabilir nüfusta yüzde 40’a
yakın işsizlik, ekonomide ve eğitim-
deki sıkıntılar, savaş suçluları için ku-
rulan özel mahkemede yargı süreci,
komşularla sınır belirlemeleri,  savaş
sırasında yaklaşık 1600 kayıp insanın
kaderi, uluslararası kurum ve kuruluş-
lara üyelik ve başka…

Dört  genel seçimin ardından sürekli
olarak hükümette bir bakanla yer alan
Türkler, Kurti Hükümeti’nde bakanlık
koltuğunu, oy potansiyeli daha fazla
olan Boşnaklara kaptırdı.

Yapılan son genel ve yerel seçimlerde
sürekli kan kaybeden KDTP,  son se-
çime “Değişim zamanı” sloganıyla
girdi. Seçim sonucu, tek değişim 20
yıllık aradan sonra KDTP liderliği ve
4 hükümette bakanlık yapan Mahir
Yağcılar’ın parti genel başkanlığını
sürdürememesi ve milletvekili seçil-
mesi için gerekli oy toplayamamış ol-
ması.  Aynı zamanda, üç dönem
milletvekilliği yapan Müfera Şinik’in
gerekli oy alamaması sonucu, kendile-
rinden daha fazla oy alan öğretmen
meslektaşı Fidan Brina Jılta’nın mil-
letvekili seçilmesidir. Bu yeni dö-
nemde KDTP’yi de hem koalisyon
ortağı olarak hükümete katkıda bulun-
mak, hem de Türk toplumunun  eği-
timde çeşitli sorunlarına çözüm
getirmek, kültürel varlığını korumak,
devlet ve kamu kurumlarında temsili-
yet hakkını  savunmak,  işsizlik soru-
nunu hafifletmek, Kosova
toplumuyla bütünleştiren-entegras-
yon, erimekten- asimilasyondan koru-
mak gibi görevler bekliyor. Hükümet
Programını açıklarken milletvekille-
rini Türkçe de “Sayın Milletvekilleri”
diyerek selamlayan Başbakan Kurti
Hükümetinin işi kolay olmasa da va-
tandaşın umuduyla, bugünden göreve
başlamış  sayılır.

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır…

info@balkangunlugu.com

AvrupA Birliği (AB), Batı Balkan-
larda bulunan Kuzey Makedonya
ve Arnavutluk ile Fransa'nın engeli
nedeniyle başlatamadığı müzakere
sürecinin önünü açmak için geniş-
leme kurallarında bazı değişiklik-
lere gitmeye hazırlanıyor.
AB'nin Batı Balkan ülkelerine yöne-
lik yeni stratejisini Macar asıllı AB
Komisyonu’nun Genişlemeden So-
rumlu Üyesi Oliver Varhelyi tanıttı.
Varhelyi yeni girişimi, "Genişleme
önerisinin temel amacı Batı Balkan
ülkeleri için yeni bir AB perspektifi
sunmak." olarak özetledi.
AB Komisyonunun yeni genişleme
planı, üye ülkeler tarafından onay-
lanması durumunda, sadece haliha-
zırda müzakerelere başlamamış ve
gelecekte aday olacak ülkeler için
geçerli olacak.

‘HuKuKuN ÜSTÜNLÜĞÜ’

AB'nin yeni genişleme planında en
dikkati çeken özellik, hukukun üs-
tünlüğüne daha fazla önem veril-
mesi oldu.
Varhelyi, Batı Balkan ülkelerinin
özellikle "hukukun üstünlüğü ko-
nusunda daha fazla güven verici
adımlar atmaları gerektiğinin" altını
çizdi.
Yeni planda hukukun üstünlüğü
bağlamında temel özgürlüklere
daha fazla odaklanılacağını kayde-
den Varhelyi, aynı zamanda demo-
kratik kurumların işleyişi, kamu
yönetimi gibi konuların da önem ta-
şıdığına işaret etti.

6 ANA BAŞLIK

Hukukun üstünlüğüne verilen
önem aynı zamanda fasıl açılma sü-
recindeki değişikliğe de yansıdı.
Plan, müzakerelerin 6 ana başlıkla
beraber yürütülmesini önerdi.
Bu çerçevede, plan yürürlüğe gir-
dikten sonra aday ülkeler "temel
unsurlar", "iç pazar", "rekabet",
"kapsayıcı büyüme", "yeşil gün-
dem", "sürdürülebilir bağlantısal-
lık", "kaynaklar, tarım ve uyum" ile
"dış ilişkiler" bağlamında 6 ana baş-
lıkta müzakereleri yürütecek.
Hukukun üstünlüğü ve temel öz-
gürlükleri kapsayacak "temel unsur-
lar" başlığı ilk açılıp son
kapatılırken, fasıllar bu başlıklar al-
tına açılıp kapatılacak. Fasıl açma-
kapama süresi de azaltılarak bunun
1 yıl içinde tamamlanması hedefle-
necek.
Diğer taraftan yeni plan, aynı za-
manda aday ülkede herhangi bir
alanda gerileme kaydedilirse kapa-
tılmış fasılların tekrar açılmasını ön-
görecek. 
Aday ülke özellikle hukukun üstün-
lüğü alanında ciddi gerileme ya-
şarsa müzakere sürecini
"durdurmak, askıya almak ya da

sonlandırmak" mümkün olmakla
beraber AB fonlarına erişim gibi
bazı programları da durdurma ya

da sonlandırma seçeneği doğacak.

SÜrEÇ SİYASİLEŞECEK

Yeni plan aynı zamanda genişleme
sürecini daha "siyasi" hale getirecek.
Tam olarak nasıl hayata geçirilece-
ğine dair detayları paylaşılmasa da,
müzakere sürecinde AB üyesi ülke-
ler daha aktif hale gelecek.
Bu bağlamda aday ülkelerle daha
fazla zirve ve üst düzey toplantı yü-
rütülecek. Üye ülkelerin aynı za-
manda aday ülkelerin reformları
yerine getirme sürecine daha fazla
dahil olmaları sağlanacak.

ÖNGÖrÜLEBİLİr SÜrEÇ

Öte yandan, yeni plan ile AB, aday
ülkelere "daha öngörülebilir" bir
süreç sağlamayı vadediyor.
AB'nin aday ülkelerden beklentile-
rini daha açık bir şekilde ortaya

koymayı hedefleyen plan, aynı za-
manda bu beklentilerin yerine geti-
rilmesi ya da karşılanmaması

durumunda da olumlu ve olumsuz
sonuçları daha açık bir şekilde karşı
tarafa bildirmeyi amaçlıyor.

TÜrKİYE’Yİ 
ETKİLEMEYECEK

AB Komisyonunun planı her ne
kadar uluslararası basında köklü bir
değişiklik olarak lanse
edilse de, yeni süre-
cin halihazırda
müzakerelere
başlamış ülke-
leri etkile-
meyeceği
teyit
edildi.
Varhelyi,
AB ile
müzakere
yürüten
Batı Balkan
ülkeleri Sır-
bistan ve Ka-
radağ'ın arzu
etmesi halinde sü-
rece dahil olabilecek-
lerini belirtirken, "Yeni
kurallar Türkiye, Sırbistan ve Kara-
dağ için geçerli değil. Oyunun orta-
sında kuralları değiştiremezsiniz."
değerlendirmesinde bulundu.

FrANSA

AB Komisyonunun yeni genişleme
planının temel amacı, geçen ekim
ayında Kuzey Makedonya ve Arna-
vutluk ile müzakerelerin başlatılma-
sına karşı çıkan Fransa'yı ikna
etmek olarak değerlendirilebilir.
Fransa ile birlikte Danimarka ve
Hollanda da söz konusu iki ülkeyle
müzakerelerin başlatılmasına karşı
çıkmıştı.

Bunun ardından Fransa, genişle-
meye yönelik engeli kaldırmak için
süreçte bazı değişiklikler talep et-
mişti.
Yeni plandaki hukukun üstünlüğü
vurgusu ile üye ülkelere daha fazla
dahil olma hakkı tanıma maddeleri-
nin özellikle Fransa'yı memnun
etmek için ortaya koyulduğu düşü-
nülüyor.
Brüksel kulislerinde, Fransa'nın
ikna olması durumunda Danimarka
ve Hollanda'nın da genişleme kar-
şıtı tutumunu yumuşatacağı değer-
lendiriliyor.
Öte yandan, Fransa her ne kadar
yeni planı "önemli bir değişiklik ve
olumlu bir gelişme" olarak karşılasa
da, Kuzey Makedonya ve Arnavut-
luk ile müzakerelerin açılmasına
onay verip vermeyeceğinin sinya-
lini açık bir şekilde vermedi.
AB Komisyonu, üye ülkelerin yeni
planı mayıs ayında düzenlenmesi
planlanan Batı Balkanlar zirvesi ön-
cesinde onaylamasını ve böylelikle
Kuzey Makedonya ve Arnavutluk
ile müzakerelerin bir an önce başla-
masını bekliyor. 
Yeni planın, söz konusu ülkelerle
müzakerelerin başlamasının ardın-
dan aynı zamanda bir yatırım ve
ekonomik kalkınma girişimini de et-
kinleştirmesi öngörülüyor.
AB üyeliğine büyük önem veren

Kuzey Makedonya ve Ar-
navutluk'ta, yeni pla-

nının
memnuniyetle

karşılandığı
görülüyor.
AB'nin Batı
Balkanlara
olan ilgi-
sini kendi
dışında bir
gücü böl-
gede engel-

leme çabası
bağlamında

okumak
mümkün görü-

nüyor.
Batı Balkanlar’da Rus

nüfuzunu kısıtlı tutmak is-
teyen AB, aynı zamanda  Türki-
ye'nin tarihi, coğrafi ve stratejik
yakınlığı bulunduğu Balkan ülkele-
riyle yoğunlaşan ilişkilerinin de
önüne geçmek istiyor. Benzer bir şe-
kilde Çin'in bölgede yoğunlaşan
faaliyetleri de AB'nin yüzünü Bal-
kan ülkelerine çevirmesine neden
oluyor.
Söz konusu motivasyonların da,
tüm engelleri aşmak için birliği "AB
Anlaşması ve Kopenhag
Kriterleri"yle açık bir şekilde ortaya
konulan genişleme stratejisinin ku-
rallarıyla oynamaya kadar iterek,
Batı Balkanlara genişlemeye verilen
öneme işaret ediyor. (AA)
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Saygıdeğer okurlarım...

Acısıyla, tatlısıyla, hüzünleri ve mutluluk-
ları ile 2019 yılını geride bırakarak 2020
yılına eriştik.

Allah, ülkemizde huzur ve barışı daim etsin.
Herkese sağlık ve mutluluklar getirsin.
Üzerinize afiyet Ekim 2019 tarihinden itibaren 
yaşadığım olumsuz sağlık sorunlarımdan dolayı
uzun bir süredir sizlerden ayrı kaldım.
Sizlere bu köşemde Saruhan ( Manisa ) diyarın-
dan,
Rumeli'ye gerçekleştirilen ilk göç hareketlerini
anlatmak istiyorum.
1362 yılında babası Orhan Gazi'nin ölümü üzeri-
ne Padişah olan
Sultan I. Murad Han, tahta çıkar çıkmaz Edirne,
Filibe ve Zagra'yı fethetmiş olup, 1389 yılında I.
Kosova Muharebesi’nde şehit olmuştur.
Sultan I. Murad padişahlığı döneminde Osmanlı
Devleti 
Tuna'ya ve Adriyatik denizine kadar dayanmıştır.
Sultan I. Murad 1363 yılında Filibe'yi fethedince,
Anadolu'dan Rumeli'ye Türkmen-Yörük göçünü
hızlandırmıştır. O yıllarda fethedilen beldeleri
Türk yurdu yapmak için Anadolu'nun özellikle
Saruhan ( Manisa ) ve Karesi ( Balıkesir )
Beyliklerinden ve daha sonraları da
Aydınoğulları ve Karaman Beyliklerinden
Türkmen - Yörükler getirtilip iskan edilmişlerdir.
Osmanlı Devleti, sistemli bir şekilde iskan politi-
kası uygulamış ve uzun yıllar boyunca
Anadolu'dan Rumeli'ye gerçekleştirilen göçler
sayesinde Balkan coğrafyasının büyük bir kısmı
Türk - İslam yurdu haline gelmiştir.
Bu göçlerle ilgili pek çok tarihi belgeler ve kayıt-
lar bulunmaktadır.
Bir çeşit Tapu- Kadastro defteri olan "Mufassal
Tahrir Defteri"nin 
kayıtlarına göre, Türkmen - Yörüklerin yerleşti-
rildikleri 
köyler ve kasabalar Türkçe isimleriyle kaydedil-
mişlerdir.*
*Bkz: İlber ŞİYAK. Rumeli Dedikleri. Shf. 55-
56
Osmanlı padişahları ve devlet adamları,
Anadolu'nun insan varlığının durumunu çok iyi
analiz etmişlerdi. Öncelikle hareket kabiliyeti
olan "Göçerler"i ele aldılar. Sipahi, Yaya,
Müsellem, Vakıf gibi bir kuruma bağlı olan ve
vergisini düzenli ödeyen yerleşik nüfusun hukuki
durumlarına dokunmadı. Yıldırım Beyazıd Han,
Batı Anadolu harekatı sırasında Saruhan
Beyliği’ni Osmanlı topraklarına dahil etti. 1400-
1401 yılları arasında Batı Anadolu'da bulunan
yoğun Türkmen-Yörük nüfusunu azaltmak ve
Rumeli'de  fethedilen bölgelerin nüfusunu
Türklerden yana değiştirmek için, geleneğe uya-
rak Saruhan ( Manisa ) bölgesinde ikamet eden
Türkmen-Yörükleri Rumeli'ye geçirdi.
"Saruhan'dan Rumeli'ye Sürgünler", tuz yasağını
kabul etmeyen ve  Menemen ovasında kışlayan
aşiretlerden olan "Göçer Evliler"  için sürgün
kararı alan Yıldırım Beyazıd Han'ın Saruhan
Sancak Bey'i olan oğlu Şehzade Ertuğrul'a gön-
derdiği Ferman ile, Kavmin Ulu'su kabul edilen
Saruhan ( Manisa )'nın yiğit evladı, Akıncı Beyi
olan "Paşa Yiğit Bey" komutasındaki Göçer
Yörükleri 
Filibe yöresine gönderdi. Saruhan ( Manisa )'lı
Akıncı Beyi 
"Yiğit Paşa Bey" bu göç hareketinden sonra,
Vezir Çandarlı Ali Paşa'nın emri ile akıncıları,
askerleri ve Saruhan'dan getirdiği  Yörükler ile
birlikte Üsküp üzerine yürüdü.  19 Ocak 1392
yılında "ÜSKÜP" Osmanlı egemenliğine katılmış
oldu. Üsküp'e yerleşen ilk Türkmen- Yörükler,
"SARUHAN - MANİSA YÖRÜKLERİ"dir.
Günümüzde K. Makedonya'nın Başkenti olan
Üsküp ( Skopje ) şehrinde mezarı ve türbesi
bulunan ve " Paşa Yiğit Bey"in Üsküp seferine
katılan ve ismi "Aşık Paşazade" olarak bilinen
"Derviş Gazi ", Saruhan Yörükleri’nin sürgün
edilmeleri olayının onur kırıcı bir durum olduğu-
nu, ancak fethedilen yeni yerlerin imarı ve
mamur hale getirilmesi için bu yöntemin padi-
şahlar tarafından uygulandığını hüzünlü bir ifade
ile anlatmıştır.
"Aşık Paşazade" bir şiirinde bu sürgün olayını şu
mısralarla dile getirmiştir.

"Kanundur padişahlar sürgün ede,
Ki, yani bir dahi elmamur ede.
Ve, gerçe incünür halk o seferden.
Bu Tanrı takdiri hoş muti olsa,
Olur rahat ki ol nasibüm ede" *

İşte böyle değerli okurlarım.
Unutmayalım ki;
"Bir ağacın dalları ne kadar uzarsa uzasın, bes-
lendiği yer yine de kökleridir."
Kökleri zayıf olan ağaç gövdesini taşıyamaz!
Onun içindir ki, köklerinize sahip çıkınız!
Ağaç gücünü gövdesinden değil, köklerinden
alır.
Köklerini unutan veyahut yok sayan hiçbir millet
ayakta kalamaz!
Sizin de Tarihiniz ve Kültürünüz olmazsa, gele-
ceğiniz olamaz!
Tarihsel ve Kültürel geçmişinizi bilmezseniz,
geleceğinizi nasıl inşa edebilirsiniz ki?
Selam ve Dua ile ....

* Bkz.Aşık Paşazade a.g.e. shf. 141 Neşri.
Önemli uyarı: Bu bilgilerin tamamı İlber
ŞİYAK'ın 
"Saruhan'dan Rumeli'ye Gönül Köprüleri"
adlı kitabının 40-41-42-43-44. sahifelerinden
alınmıştır.

İlber ŞİYAK

KÖKLER

Konak Belediyesi Yücelciler’i unutmadı

Başkan Çağrıcı
Kragujevac’ı fethetti

TDBB ile Bosna Hersek 
arasında iş birliği tamam
SAKARYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk Dünyası Belediyeler Birliği
(TDBB) ile Bosna Hersek
Federasyonu arasında kültürel

mirasın korunması başta olmak üzere,
ekonomik ve sosyal alanlarda iş birliği
protokolü imzalandı. Sakarya
Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde Sapanca ilçesindeki bir otelde
düzenlenen TDBB Yönetim Kurulu
Toplantısı'nda konuşan TDBB ve

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Elazığ'da yaşa-
nan depremde hayatını kaybedenler
için Allah'tan rahmet, yaralılara acil
şifalar diledi. TDBB'nin, 30 ülkeden
1170 belediyenin üye olduğu uluslar-
arası bir birlik olduğunu anımsatan
Altay, birliğin genel olarak dost ve
kardeş ülkelerle birlik beraberliğin,
kardeşlik ruhunun arttırılması yönün-
de çalıştığını söyledi. Bosna
Hersek'in, birliğin en aktif faaliyet

yürüttüğü ülkelerden olduğunu ifade
eden Başkan Altay, birlik
olarak Bosna Hersek'te, Türkçe sınıfla-
rı açtıklarını ve açmaya devam ede-
ceklerini belirtti. Bosna Hersek
Federasyonu Göçmen ve Sığınmacılar
Bakanı Edin Ramic ile iyi niyet proto-
kolü imzaladıklarını aktaran Altay,
"Protokol çerçevesinde, dost ve kardeş
ülkemiz, gönül coğrafyamızın en
önemli merkezlerinden birisi
olan Bosna Hersek'te sosyal kültürel

faaliyetlerde bulunmaya devam ede-
ceğiz." dedi. Bosna Hersek
Federasyonu Göçmen ve Sığınmacılar
Bakanı Ramic de ülkede daha önce
yapılan projelerden bahsederek, tüm
zorluklara rağmen desteklerini esirge-
meyen belediyelere teşekkürlerini ilet-
ti. Bakanlık olarak mültecilerin ve
yerinden edilmiş kişilerin, evlerine
döndürülmesi için çalıştıklarını akta-
ran Ramic, TDBB ile çalışmaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. (AA) 

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Gültepe Makedonya
Göçmenleri Derneği’nin düzenle-
diği “Bir Direnişin Destanı

Yücelciler”konulu konferans
Alsancak Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde gerçekleşti. Konferansa
konuşmacı olarak Em. Kur. Alb.
Cumhur Balkan katıldı. Konferansa
Rumeli Balkan Derneklerinin
Federasyon, Dernek başkan ve yöne-
ticileri, tarihçiler, siyasetçiler, öğretim
üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar
yoğun katılım gösterdi. İzmir Gültepe
Makedonya Göçmenleri Derneği
Başkanı Birol Özkardeşler “Yücelciler
konferansı ile Balkanlardaki Türklük
bilincinin daha iyi anlaşılmasına hiz-
met ettiğimizi düşünmekteyiz.
Çünkü geçmişimizi daha iyi anlayıp
geleceğimize daha ışık tutacağımıza
inanıyoruz.” dedi. Cumhur Balkan’da
konuşmasında Balkanlardaki

Türklerin İkinci Dünya Savaşı sonrası
içinde bulunduğu olumsuz koşullar
sebebiyle 1952-67 yılları arasında

Yugoslavya’dan Anavatan Türkiye’ye
170 bin kişinin göç ettiğini, bu göçün
arka planında Makedonya Yücel

Teşkilatı olayının bulunduğunu vur-
guladı. Yücelcilerin Türklük ve dini
varlıklarını korumak ve yaşatmak
için aydınların kurduğu bir teşkilat
olduğunu, Namık Kemal, Mehmet
Akif Ersoy ve Mehmet Emin
Yurdakul’un fikirlerinden etkilendik-
lerini anlattı. Yücelcilerin ilk Türkçe
gazete olan Birlik Gazetesi, ilk Türk
okulu olan Tefeyyüz, Üsküp
Radyosu’nda Türkçe yayınların baş-
laması ve Türk öğretmenlerin yetiş-
mesine olanak sağladığını vurguladı.
Cumhur Balkan “Yücelcilerin 
hiçbir şekilde Yugoslavya karşı 
silahlı bir veya silahsız rejim karşıtı
eylem içinde olmadığını ancak bu ve
benzeri suçlarla dört Yücelci’nin
idam edildiğini, mezar yerlerinin
bilinmediği diğerlerinin de hapis
cezaları aldığını söyledi. Konferansta
Yücelciler için Makedonya’da mutla-
ka bir anıt dikilmesi ve hayatlarını
anlatan bir belgesel film yapılması
gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Bugüne kadar Balkan
coğrafyasında sayısız
iftar sofrası

kurarak Balkanlar ile Türkiye
arasında köprü olan
Bayrampaşa Belediyesi,
15’inci kez Balkan yollarına
düşmeye hazırlanıyor.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; Bereket
Konvoyu’nun Ramazan ayın-
daki rotasını belirlemek üzere
Bayrampaşa Belediye Başkan
Yardımcısı İsmail Gemici’nin
başkanlığında belediye bina-
sında ilk toplantı
yapıldı. Balkanlar’da
Ramazan projesinin önemli
bir kültür projesi olduğunun
altını çizen Gemici,
“Bizim Balkanlar’da tarihi-

miz, kültürümüz, sevdamız
var. Oradaki kardeşlerimizi
yalnız bırakamayız. Bu duy-
gularla bir kez
daha Balkanlar’daki kardeşle-
rimizle kaynaşmak için yolla-
ra düşmeye hazırlanıyoruz”
dedi. 2005 yılında ilk yolculu-
ğuna çıkan Bayrampaşa
Belediyesinin Bereket
Konvoyu, Balkanları karış
karış gezerek Hırvatistan,
Bosna-Hersek, Sırbistan,
Karadağ, Arnavutluk,
Kosova, Kuzey Makedonya,
Yunanistan ve Bulgaristan
olmak üzere toplam 9 Balkan
ülkesinin her bir şehrinde ayrı
ayrı iftar ve gönül sofraları
kurdu. Milyonlarca kişiyi aynı
sofrada buluşturan
konvoy, Balkanlar-Türkiye
arasında yeni ve sağlam
gönül köprüleri inşa etti.

Bereket Konvoyu 15. kez
Balkan yollarına düşecek

KRAGUJEVAC/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Bağcılar Belediyesi ile
Sırbistan’ın büyük
şehirlerinden

Kragujevac Belediyesi, kül-
tür, turizm, kentsel ve tarihi
mirası koruma, belediyeler
arası bilgi ve deneyim pay-
laşımını amaçlayan işbirliği
protokolü imzaladı.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; Bağcılar
Belediyesi, Osmanlı’nın 550
yıl hüküm
sürdüğü Balkanlar'da bele-
diyeler arası ilişkileri geliş-
tirmek adına bir belediye ile
daha işbirliği protokolüne
imza attı. Bu amaçla
Bağcılar Belediyesi heyeti,
Sırbistan’ın dördüncü
büyük şehri olan
Kragujevac Belediyesini
ziyaret etti. Kragujevac
Belediye Başkanı Radomir
Nikolic, Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı ve
beraberindekileri makamın-
da ağırladı. Başkanların
samimi geçen görüşmesi
sonunda iki belediye arasın-

da kültür, turizm, kentsel ve
tarihi mirası koruma, bele-
diyeler arası bilgi ve dene-
yim paylaşımını amaçlayan
işbirliği protokolü imzalan-
dı. Lokman Çağırıcı,
“Kragujevac ile işbirliğinin
başlangıcına büyük önem
veriyoruz. Balkanlar  bizim
için çok önemli bir bölge ve
Bosna Hersek, Arnavutluk,
Bulgaristan ve Kosova’da 6
belediye ile işbirliği proto-
kollerimiz bulunuyordu.
Sırbistan'ın önemli şehirle-

rinden Kragujevac ile bu
sayı 7 oldu. Hayırlı olmasını
diliyorum” dedi. Nikolic ise
“Tarih sadece bizi değil,
aynı zamanda gelecekteki
işbirliğinin üzerine inşa
edilmesi gereken insanların
kültürünü, geleneklerini ve
alışkanlıklarını da birbirine
bağlıyor. Kragujevac'ta fab-
rika açan birkaç Türk yatı-
rımcı var ve bu yüzden eko-
nomi alanında da işbirliği
yapabileceğimize inanıyo-
ruz” diye konuştu.
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ABD Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo, Arnavutluk Baş-
bakanı Edi Rama ile gö-

rüşmesinde, Arnavutluk'un

Avrupa Birliğine (AB) tam üyeli-
ğine verdikleri desteğin bir kez
daha altını çizdi. Bakanlık Söz-
cüsü Morgan Ortagus, Pompeo
ile Rama'nın Washington'da bir
araya geldiğini ve görüşmede
ikili ve bölgesel konuların ele

alındığını açıkladı. Görüşmede
Pompeo, Arnavutluk'un AB'ye
tam üyeliği sürecine güçlü şe-
kilde destek vermeye devam
edeceklerini vurguladı. Pompeo
ayrıca, Avrupa Güvenlik ve İşbir-
liği Teşkilatı (AGİT) 2020 dönem
başkanlığını alan Arnavutluk'un
bu görevine ilişkin öncelikleri de
Başbakan Rama ile görüştü. Ar-
navutluk'un NATO yükümlülük-
lerini yerine getirme
konusundaki çabalarını da öven
Pompeo, diğer bölgesel konu-
larda da Arnavutluk ile yakın ça-
lıştıklarının altını çizdi. AB'ye
tam üye olmayı bekleyen Arna-
vutluk ile ilgili süreç devam
ederken son olarak Avrupa Par-
lamentosu Başkanı David Sas-
soli, Arnavutluk'un AB'ye üyelik
sürecinin başlatılması gerektiğini
ifade etmişti.(AA)

aTina/BalKan GÜnlÜĞÜ

Yunanistan'ın Midilli Ada-
sı'nda, iltica işlemlerinin
yavaş ilerlemesi ve kamp-

lardaki kötü yaşam koşullarını
protesto eden göçmenlerle polis
arasında arbede yaşandı. Moria
kampı önünde toplanan yaklaşık
2 bin göçmen, Ada'nın merke-
zine yürümek istedi. Polis enge-
liyle karşılaşan göçmenler ile
polis arasında arbede yaşandı.
Yunan polisi, aralarında kadın ve
çocukların da bulunduğu göste-
ricilere, Ada'nın merkezine ulaş-
malarını engellemek için ses
bombası ve göz yaşartıcı gazla
müdahale etti. Yerel basında
çıkan haberlere göre, polis bari-
katını geçmeyi başaran bazı göç-
menler, Midilli şehir
merkezindeki tiyatro binasının
önüne çadır kurdu. Midilli Adası
Polis Memurları Birliği, yaptığı
açıklamada, göç meselesinin tüm

yükünün polisin omuzlarına
düştüğünü belirterek Ada'ya
takviye güç istedi. Açıklamada,
"Midilli Adası'nda görev yapan
polislerin ve Midilli halkının
sabrı tükenmek üzere. Bunu son

yıllarda yoğun bir şekilde görü-
yor ve deneyimliyoruz. Ada'daki
polis merkezine acilen takviye
yapılarak personel sayısının art-
tırılması gerekiyor." ifadesi kul-
lanıldı. (AA)

Suheyl ÇOBanOĞlU

VaTanIn 
ÖZ 

eVladI...

Zamanın Başbakanı İsmet İnönü bir
gün saat 18.00 sularında Florya
Köşkü'nde ATATÜRK'ü ziyaret

eder:
- Hayırdır... İsmet habersiz geldin.
- Paşam, Azınlıklar Meselesi..konuyu
Meclis'e getireceğiz... Ne diyorsunuz?
- İsmet bugün geç oldu, yarın sabah erken
gel, konuşalım.
İnönü çıkınca ATATÜRK '' bütün görevli-
leri '' toplar:
- Sadece laleler kalsın, bahçedeki diğer
bütün çiçekleri sökün, atın derhal.
İsmet Paşa sabah gelir bahçenin halini  gö-
rünce görevlilere sorar:
- Ne oldu böyle?
- Gazi Paşa Hazretleri emrettiler, söktük.
Başbakan İnönü, Cumhurbaşkanı ATA-
TÜRK'ün odasına girince sorar:
- Paşam bahçenin durumu nedir?
- Azınlıkları söküp attım İsmet.
İnönü  “Anladım” dercesine başını önüne
eğer...
ATATÜRK;
- İsmet ben, “NE MUTLU TÜRKÜM Dİ-
YENE”  sözünü boş yere söylemedim...
KENDİNİ TÜRK HİSSEDEN HERKES
BU VATANIN ÖZ EVLADI...  Ben ha-
yatta olduğum sürece bu böyle bilinsin...
Ve sakın azınlıklar ile ilgili bir kanun çıka-
rılmasın...” der.
Cumhuriyetimizin kurucusu ve Türk Mil-
letinin kurtarıcısı Büyük Önder Gazi Mus-
tafa Kemal ATATÜRK’ün bu ana fikrine
rağmen, milliyetçi geçinen bazılarının
sözde Türkçülük yapmak adına ayrımcı bir
anlayışla, ırkçı  söylemlerinin bölücülüğe
hizmet ettiğini idrak edememelerini nasıl
izah etmek lazım, bilemiyorum...
“Benim hayatta yegane fahrim, servetim,

Türklükten başka bir şey değildir...” diyen
ATATÜRK, millet tanımını ırk temeline
dayandırmadı. 1924 Anayasası'nın 88.
maddesinde ve Atatürk İlkeleri'nde de be-
lirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gözetmek-
sizin, ulus tanımını dil, kültür ve siyasi
birliktelik değerlerine dayandıran milliyet-
perverlik anlayışı, ATATÜRK’ün MİLLİ-
YETÇİLİK anlayışıdır.  Afet İnan'ın 1930
senesinde hazırladığı Medeni Bilgiler kita-
bında yer alan ırkçı ulus tanımını bizzat
kendisi “DİL, KÜLTÜR VE ÜLKÜ BİR-
LİĞİ İLE BİRBİRİNE BAĞLI VATAN-
DAŞLARIN SİYASAL VE
TOPLUMSAL KURULUŞU” şeklinde
düzeltmişti.
Atatürk'e göre, TÜRKLER bir ırk ve etnik
grup olmaktan ziyade siyasi ve içtimai bir
camiadır. Atatürk’ün millet tanımında,
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye
halkına TÜRK MİLLETİ denir” sözüyle,
Türk milleti tanımında etnisite, ırk ve din
reddedilmiştir. Türkiye’nin, değişik etnik
zenginlikleri de barındırmakla birlikte,
anayasal bir üst kimlik altında ve birlikte
yaşama arzusu çerçevesinde bütünleşmiş
insanların müşterek vatanı olduğunu, aksi
söylem ve eylemlerin bugün çokça eleştir-
diğimiz ırkçı-bölücü hain teröristlerle bizi
aynı tarafa sürükleyeceği unutulmamalıdır.
Hatada ısrar ahmaklıktır, abuk sabuk yazı-
larla kaş yaparken göz çıkarmanın kim-
seye bir faydası olmayacağı gibi bir anda
kendinizi kanlı terör örgütünün kucağında,
onların  yaktığı ateşe odun atarken bulur-
sunuz...

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija,
Türkiye'nin de desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol
Projesi'nin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti

Bosna Hersek’te
otoyol sabırsızlığı
SarayBOSna
BalKan GÜnlÜĞÜ

Bakanlar Konseyinden yapı-
lan yazılı açıklamaya göre,
kısa bir süre önce göreve

başlayan Tegeltija, Türkiye'nin Sa-
raybosna Büyükelçisi  Haldun
Koç ile görüştü. Türkiye
ile Bosna Hersek arasındaki ortak
projelerin ele alındığı görüşmede,
başkent Saraybosna ile Sırbistan'ın
başkenti Belgrad'ı iki farklı güzer-

gahtan birbirine bağlayacak oto-
yol projesi de ele alındı. Görüş-
mede Saraybosna-Belgrad
Otoyolu'nun bölge için büyük
önem taşıdığını ifade eden Tegel-
tija, projenin Bosna Hersek aya-
ğında gecikmeler yaşandığını
anımsattı. Bosna Hersek'in de pro-
jenin taraflardan Sırbistan'ın Tür-
kiye ile ulaştığı iş birliği
seviyesine ulaşması gerektiğini
kaydeden Tegeltija, otoyol projesi-
nin bir an önce tamamlanması ge-

rektiğini söyledi. Türkiye
ile Bosna Hersek arasındaki ilişki-
lere de değinen Tegeltija, Türki-
ye'nin Bosna Hersek'in en önemli
dış ticaret ortaklarından biri oldu-
ğunu ancak iki ülke arasındaki
ekonomik ve ticari ilişkilerin daha
da geliştirilmesi gerektiğini ifade
etti. Görüşmede ayrıca Türkiye
ile Bosna Hersek arasındaki revize
edilmiş Serbest Ticaret Anlaşma-
sı'nın sağladığı yeni avantajlar da
ele alındı. (AA)

ABD’den, Arnavutluk'un 
AB üyeliğine tam destek

Yunan polisi mültecilere orantısız güç kullandı

şafak SOl

Hayallerinin 
peşinde…

info@safaksol.com

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

Hepimizin yakından uzaktan
tanıdığı tiyatro ve sinema
oyuncuları var. Ekranlar,

radyolar aracılığıyla girerler evleri-
mize. Günlük hayatta başka, sahnede
ya da ekranda bambaşka biri olarak
gördüğümüz aktörler, aktrisler…
Sahne ışıkları yanıp perde açılır ya
da yönetmen ‘Kayıt!’ dedikten sonra
başka biri olurlar. Karnımız sancıla-
nır gülmekten Laurel ve Hardy,
Kemal Sunal gibi. Aliye Rona gibi
ağlatırlar. Öyle bir ‘kötü’yü oynarlar
ki ninelerden beddua alırlar.
Hele ki bu sanatçılardan biri sizin kı-
zınız olursa nasıl olur?
Ben anlatayım neler olduğunu.
Sahnede her izlediğimde mesleğine
duyduğu aşka defalarca tanık oldu-
ğum canım kızım Selin bir oyuncu.
Selin’in duygu akışını aktarmadaki
ustalığı, bakışlarındaki ifade gücü…
Rolünü kaftan gibi öyle bir giymiş ki
gözümü bile kırpmadan izliyorum.
Tanıyan tanıyor ama henüz bilme-
yenler için buradan söyleyeyim;
ATV ekranlarında perşembe akşam-
ları yayınlanan ‘Bir Zamanlar Çuku-
rova’ dizisinde ‘Saniye’ karakterine
hayat veren oyuncu Selin Yeninci
benim kızım… Selin beni ilk kez şa-
şırtmıyor… Daha küçücük bir ço-
cukken bana yaşattığı bir anımı
aktarmak istiyorum.
Oğlum Okan’a hamileydim. Mut-
fakta akşam yemeği telaşı hakimdi.
Selin daha 2 yaşında var yok. Se-
lin’im oyalansın diye bir çiğ balığın
yüzgeçlerini, kafasını, kuyruğunu,
gözlerini, ağzını tek tek pullarına
kadar anlattım. Meraklı gözlerle ba-
lığı izliyor bir yandan da beni pür
dikkat dinliyordu. Sonra kucağımda
odasına götürdüm. Eline A4 kağıdı
ve tükenmez kalem verdim. Mut-
fakta balık pişirmeye devam…
Biraz sonra yarım yarım ‘Anne!’
diye seslendi. Arkamı döndüğümde
minicik parmaklarının arasında güç-
lükle tutabildiği beyaz kağıdı bana
uzatmıştı. Az önce anlattığım balığın
resmini gösteriyordu bana. Aynısı
ama tıpa tıp aynısını çizmişti. O
kadar gerçek görünüyordu ki bir süre
öylece kalmıştım. Eğilip defalarca
öptüm, sımsıkı sarıldım yavruma.
Daha iki yaşında bir çocuğun gözle-
rindeki kararlılığı görmek beni çok
etkilemişti.
Akıntının yönü zaman zaman de-
ğişse de, ‘Su akar yolunu bulur’ der-
ler. O hayallerinin peşinden gitti.
Tıpkı balığın yüzgeçleriyle denizde
özgür var olduğu gibi…
İki evladımı da erken yaşlarda sa-
natla tanıştırdım. Küçük yaşta yuttu-
lar sahne tozunu. Daha altı yaşında
TRT Çocuk Radyosu’nda seslen-
dirme yapmaya başladı. Üniversite
sınavı sonucunda ODTÜ Uluslar-
arası İlişkiler bölümünü kazandı-
ğında ben de her ebeveyn gibi çok
sevinmiştim. Selin’ime hayatı bo-
yunca gümüş tepside sunulacak im-
kanlar gelmişti gözümün önüne. Her
zaman gönlünde olan “Uluslararası
ilişkiler değil, oyunculuk okumak is-
tiyorum” bakışı… Aynı bakıştı… 2
yaşındayken gözlerinde gördüğüm
kararlı bakışlar…
Oyuncu olmak için diplomatlığı eli-
nin tersiyle itti. Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden
mezun olur olmaz Haluk Bilginer ile
aynı sahneyi paylaştı. 21. Uluslar-
arası Altın Koza Film Festivali’nde
‘Toz Ruhu’ filminde başrol oynadı.
Oyuncu koçluğunun yanısıra dizile-
rin de aranan yıldızı oldu. ‘Olur
Olur” sinema filminde başrol oy-
nadı. Uluslararası Rotterdam Film
Festivali’nde Türkiye’yi temsil etti.
‘Nasipse Adayız’ filminde başrol oy-
nadı.
Kolay olmadı bugünlere gelmek, çok
emekler verdi bu yolda…
Veee, hayallerinin peşinden koştu,
içinde büyüttüğü sanat ve insan sev-
gisiyle…
İnsanı, insana, insanca anlatmaya
devam edecek…
Hayallerinin peşinden koşmaya
devam et.
Yolun bahtın açık olsun.
Güzel kızım.
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Geçen zaman ve gelişen
teknolojiyle birlikte,
gece yaşam süremizi

uzatmak için yapay aydınlat-
malar kullanıyoruz. Yapay ay-
dınlatmaları kullanırkenki
temel amaç daha
güzel bir çevre ya-
ratmak, daha kolay
çalışmak, daha gö-
rünür reklam ol-
duğu söylenebilir.
Ancak bu geldiği-
miz nokta, hayat
kalitemizin iyileş-
mesi için, kullandı-
ğımız gece
aydınlatmaların
yanlış kullanılma-
lardan kaynaklı
olumsuz etkileri iklim değişik-
liği ile kendini göstermeye
başlamıştır.
IŞIK KİRLİLİĞİ; Işığın yan-
lış yerde, yanlış miktarda,
yanlış yönde ve yanlış za-
manda kullanılmasıdır.
Hava kirliliği havamızı, su kir-
liliği suyumuzu kirlettiği gibi,
ışık kirliliği de iyim aydınlat-
mamızı kirletmektedir. Gere-
ğinden fazla ve yanlış yerde
ışık kullanmak, etkisiz aydın-
latma demektir. Bunun so-
nucu harcanan enerjinin
büyük bir kısmı boşa gitmek-
tedir.
Bütün bunlar, elektrik üretir-
ken ve tüketirken, petrol, do-
ğalgaz ve kömür
kaynaklarımız ve harcanan
parasal maliyet ve emekte
boşa gitmektedir.
Ulusal Karanlık Gökyüzü
Birliği’nin yaptığı araştır-
maya  göre, dış aydınlatmala-
rın yüzde 30’u boşa
gitmektedir.
Güncel rakamlara göre
ABD’de 3.3 milyar dolar (12.5
milyar TL),İngiltere’de ise,53
milyon sterlin (270 milyon
TL.) tutarında enerji kaybına
neden olmaktadır. Türkiye’de
ise henüz büyük bir ölçekte
çalışma yapılmamıştır.
2012 yılında Eskişehir öze-
linde yapılan bir pilot çalışma
sonuçlarına göre, Türkiye’de
yaklaşık yıllık 250 milyon TL
tutarında enerjinin boşa gittiği
tahmin edilmektedir.
2016'da güncellenen bilimsel
bir çalışmada, dünya nüfusu-
nun yüzde 83'ünün ışık kirli-
liği altında yaşadığı
belirlenmiştir. Bu oran, Av-
rupa ve Amerika nüfusu ele
alındığında yüzde 99 olarak
gerçekleşmektedir. Aynı çalış-
manın sonuçlarına göre, Tür-
kiye nüfusun yüzde 97,8'i ışık
kirliliği altında yaşamakta ve
nüfusun yarısı (yüzde 49,9)

Samanyolu'nu hiç görmemek-
tedir.

IŞIK KİRLİĞİNİN 
ETKİLERİ:

Kötü dış aydınlat-
madan zarar gören-
ler yalnız devlet
bütçesi ya da gece
gökyüzünün karan-
lığı değildir. Doğal
ışığın, gece-gündüz
farklılığının insan
sağlığı dahil, birçok
hayvan ve bitkinin
yaşam çevrimleri-
nin önemli bir par-
çası olduğu iyi
bilinmektedir. Yapı-

lan araştırmalar ve gözlemler,
çevredeki yapay aydınlatma,
yani ışık kirliliği arttıkça bu
yaşam çevrimlerinin de olum-
suz etkilendiğini göstermekte-
dir. 

İNSAN SAĞLIĞINA
ETKİLERİ:

Yapılan araştırmalar, gece
maruz kalınan fazla ışığın aşırı
kilolu olma, depresyon, uyku
bozukluğu, diyabet, meme
kanseri ve başka
hastalıklara
yakalanma
riskini
arttırdı-
ğını
göster-
mekte-
dir. 24
saatlik
gün-
düz/gece
döngüsü,
canlıların fiz-
yolojik süreçle-
rini belirleyen, biyokimyasal
mekanizmaları denetleyen bi-
yolojik saatini etkiler. Sadece
gece ve karanlıkta salgılanan
melatonin hormonu, vücudun
biyolojik saatini koruyup ritmi
ayarlar.

Melatonin Hormonun bili-
nen etkileri:

1. Hücreleri yenileyici,

2. Yaşlanmayı geciktirici,

3. Antioksidon özelliğe sahip-
tir.

4. Uykuyu tetikler, bağışıklık
sistemini kuvvetlendirir,

5. Kolestrolü düşürür v.b. ya-
rarları bulunmaktadır.

Aydınlık süresinin uzaması

veya aniden ışığa çıkılması
melatoninin salımını baskı al-
tına alır ve durdurur. Benzer
şekilde gece vardiyasında çalı-
şan kadınlar üzerinde yapılan
araştırmada meme kanseri ris-
kini artırdığını göstermekte-
dir.
WHO’a göre;  “Biyolojik saat
bozulmasına sebep veren var-
diya çalışmaları” olası kanso-
rejen olarak listelemektedir.
Lösemi ve diğer kanserlere ya-
kalanan kişilerin özellikle te-
davi süreçlerinde kesinlikle
karanlık ortamda yatırılmala-
rının/uyumalarının istenmesi-
nin sebebi de bu gerçeklere
dayanmaktadır.
Bunun yanısıra, fazla ışık göz
kamaşmasına yol açmakta,
göz kasları sürekli aydınlık-
karanlık uyumu sağlamaktan
yorulmakta, kısa süre de kay-
bederek erken göz yaşlanma-
sına sebep olmaktadır. 

DOĞAL/VAHŞİ 
YAŞAMA ETKİLERİ:

İnsanlara benzer şe-
kilde, hayvanlar da
biyolojik saatiyle
yaşarlar: çiftleşme,

göç etme, uyuma
ve yiyecek

bulma dav-
ranışları

gecenin
uzunlu-
ğuyla
belirle-
nir. Ge-
cenin

yapay
bir şe-

kilde ay-
dınlatılması,

eş zamanlama
bozukluğuna ve
yön duygusunun
kaybına yol açar.
Göçmen kuşlar şeh-
rin bu görüntü-
süyle yönlerini
şaşırmakta ve doğal
varış yerlerine hiç-
bir zaman ulaşama-
maktadırlar.
Amerika’da ışık-
larla aydınlatılmış
binalara her yıl 100
milyon kuş çarpa-
rak ölüyor. Uzun
süren yapay günler,
kısa süren yapay
geceler çok sayıda
kuşta üreme dö-
nemlerinin erken
başlamasına sebep
oluyor.
Yapay aydınlatma-
lardan en çok etki-
lenen canlılardan

biri de ülkemizde çok sayıda
bulunan deniz kaplumbağala-
rıdır. Dişi deniz kaplumbağa-
ları yumurtalarını bırakmak
için uzak ve karanlık yerleri
tercih ederler ama maalesef
kıyı ışıkları güvenli yer bul-
malarını engeller.
Yarasa gibi gece beslenen hay-
vanlar da durumdan etkilen-
mektedir. Gecenin aydınlık
miktarının artması, hem avcı
hayvanların karanlıkta av
bulma yeteneğini zayıflatır,
hem de avların avcıyı görerek
kaçmasını sağlar. Besin zinciri-
nin etkilenmesiyle doğanın
dengesi bozulmakta, bazı gece
avcılarının neslinin tükenme-
sine yol açmaktadır.
Bitkiler için de durum farklı
sayılmaz; fotosentez süreçleri
etkilendiği için fazla ışığa
maruz kalan bitkiler-ağaçlar
ölmekte, mevsimleri karış-
makta, çiçeklenmeleri etkilen-
mektedir.

DEVAM EDECEK...

Bülent ÖZGEN
Türkiye Tabiatını Koruma
Derneği Ayvalık Temsilcisi

Bulent1957@hotmail.com

Işık kirliliğinin iklim
değişikliğindeki
yeri ve önemi

Işık kirliliğinin iklim
değişikliğindeki
yeri ve önemi

Işık kirliliğinin iklim
değişikliğindeki
yeri ve önemi
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Işık kirliliğinin iklim
değişikliğindeki
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Işık kirliliğinin iklim
değişikliğindeki
yeri ve önemi
Yanlış aydınlatmanın, insanların sağlığından,
doğal/vahşi yaşama, ekonomiden astronomi bilim-
ine kadar çok yaygın ve olumsuz etkileri vardır

ÖNCE SONRA
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Sırp öğrenciler 2015'te uzatılan 
yardım elini unutmadı

PRİJEPOLJE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'ın güneybatısındaki
Prijepolje şehrindeki Çirko
İlköğretim Okulu ve anaokulu

2015 yılında Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) ve RUMELİSİAD
Başkanvekili Zarif Alp'ın katkılarıy-
la yeniden yapıldı. Bu okuldaki
öğrenciler ise yıllar sonra kendileri-
ne yapılan yardımı unutmadı.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; Elazığ'da yaşanan
6,8 büyüklüğündeki deprem sonra-
sında, öğrenciler ve öğretmenler
anlamlı bir kampanya başlattı.
Depremde hayatını kaybedenlerin
aileleri ve evsiz kalanlar için harç-
lıklarını banka hesaplarına yatıra-
cak. Toplanan maddi yardımlar
daha sonra Elazığ'daki ailelere gön-
derilecek. RUMELİSİAD
Başkanvekili Zarif Alp, "2015 yılın-
da Sırbistan'daki okulu restore ettik.
Proje 2 yıllık süreçte bittikten sonra

oradaki öğrencilerin mutluluğu gör-
dük. Elazığ depremi ile ilgili bizler-
le beraber olmak istediler. Yapılan
okulun ardından Türk halkıyla
gurur duydular. Geçmişte atılan her
adım, her el geçmişle kalmıyor.
Mutlaka sizin yaşadığınız şehrin
karşınıza çıkıyor. Bizler, bu tür

çalışmaları bundan sonra da
RUMELİSİAD olarak göstereceğiz.
Bankalara hesap numarası açarak
kendi harçlıklarını koyarak, yardım
kampanyası düzenlemişler.
Kampanya hafta sonuna kadar
devam edecek. Toplanan yardımları
Elazığ'a göndereceklerini söyledi-

ler" dedi.
Boşnak öğrenciler Erna Kozitsa ve
Erna Durakoviç ise Türk Devleti ile
gurur duyduklarını, okullarını
güzel hale getirdiklerini ifade ede-
rek, Türkiye'deki depremzedeler
için yardım kampanyası başlattıkla-
rını vurguladı.

Sırbistanlı anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencileri, okullarını yenileyen Türk mil-
letini unutmayarak, Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

damla Selin TOMRU

İş YAşAMıNıZdAKİ
BAşARı BABANıZLA

OLAN İLİşKİNİZE
BAĞLıdıR

Merhaba,

Bu hafta sizlere gerçekleştirdi-
ğimiz evrensel karmik dizim
çalışmalarından örnekler

vermek istiyorum. Aile dizimine
benzeyen ancak kullanılan metotlar
ve akış nedeniyle hayli farklılışan
bu teknik 10 yıllık birikimlerimle
oluştu. 1.500’e yakın dizim çalış-
ması gerçekleştirdim ve çok şükür
hep güzel sonuçlar aldık. Bazen
uzaktan ilişkisiz gibi görünen konu-
lar birbirine derinden bağlıdır.
Örneğin babamız da işteki başarı da
eril enerjidedir. Dolayısıyla işimiz-
de başarılı olamıyorsak, sürekli
önümüz tıkanıyorsa bunun baba-
mızla olan ilişkimizle bağlantısı
olabilir.
Evrensel Karmik Dizim grup çalış-
masıdır, beraber bulunduğunuz kişi-
lerin konuları ve dizimlerle gelen
cevaplar rastlantısal değildir, öyle
ya da böyle size ait parçalar barın-
dırır. Çünkü bir grup ruhun bir
arada bulunabilmesi için benzer tit-
reşimde olmaları gerekir.
Bu haftaki dizimlerde genel bir
konu vardı; eril enerjinin
bolluk&bereket ve iş alanındaki
blokajları. Şimdi bu dizimlerde
ulaştığımız sonuçları sizlerle payla-
şacağım. Elbette hepimizin kader
yolu birbirinden farklı öte yandan
aşağıdaki sorular ve konular size de
pusulalık edebilir.

•    Eğer eşinizin bolluk&bereket
ve iş alanında blokajları varsa,
kendi içinize bakın. Siz
bolluk&bereket konularında nasıl
bir inanca sahipsiniz? Kendi varlığı-
nızı, özünüze ait yetenekleri ne
kadar ifşa ediyorsunuz?

•    
•    Eşinizin annesi misiniz yoksa

karısı mı? Bazen erkekler büyümek
istemezler, evin şehzadesi olmak,
padişahı olmaktan daha kolay gelir.
Bu durumda evlendikleri kişiyi
annelerinin yerine koyar, annelerin-
den gördükleri ilgi ve tepkiyi eşle-
rinden beklerler. Evin çocuğu
olmak onların kendi kendilerine
yarattıkları hapishaneleridir çünkü
reşit olmadıkları için kendi hayatla-
rını yaratamayıp, sığıntı bir yaşamı
seçmişlerdir. Bu gibi durumlarda
eşlerin, anne olmadıklarını hatırla-
maları ve eşlerine “çocuk” olarak
değil “koca” olarak davranmaları
gerekir. Ailedeki dişil enerji eylem-
lerini kadınların, eril enerji eylemle-
rini ise erkeğin yapması gerekir.
Böylece dengelenme sağlanmış olur
ve erkek kendini ifşa etmeye başlar.
Bu da kendine ait olan rızkını talep
etmeyi beraberinde getirir.

•    Bazen para ve iş dünyasını
“kötülükler ve zavallılıklarla” eşleş-
tiririz. Bazen bu durumun sebebi
kendimizi kurban olarak görmekten
kaynaklanır. “Zaten beni hep böyle
şeyler bulur”, “talih bana hiç gül-
mez ki” gibi inanç cümlelerimiz
bizi esir eder. Bu girdabın içinde
boğulurken yüzümüze çarpan güneş
ışıklarını göremeyiz bir türlü. İşte
bu sebeple üzerimizdeki bu hantal
enerjilerden arınıp, biraz olsun
Polyanna’cılık oynamamız gerekir.
Oyun olarak başladığımız olumlu-
luk zamanla hayat felsefemiz olur,
enerjimiz yükselir ve hayatımız da
dönüşmeye başlar.

•    Yaptığımız işi, mesleğimizi
sevip onurlandırmamız gerekir.
Bazı sıkıntılarımız olsa da, işimiz
sayesinde yaşadığımız pek çok
deneyime de sahibiz. Dolayısıyla
sahip olduğumuz işi onurlandırırsak
çok daha iyileri de daha hızlı bir
şekilde hayatımıza girecektir.
Bolluk ve bereketinize kapılarınızı
sonuna kadar açtığınız bir hafta
olsun.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

YENİ PAZAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'daki Boşnak nüfu-
sun yoğun yaşadığı Sancak
bölgesinin en büyük şehri

Yeni Pazar'daki Camil Sijaric
İlköğretim Okulu öğrencileri,
Elazığ ve Malatya'daki deprem-
zedeler için yardım kampanyası
başlattı. Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı

Başkanlığınca (TİKA) inşaatı ve
donanımı gerçekleştirilen okulun,
Türkiye'ye vefa borcunu ödemek
amacıyla başlattığı kampanyaya
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Camil Sijaric İlköğretim
Okulu’nun öğretmenlerinden
Nermina Vejselovic, bu okulun
iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin
ürünü olduğunu söyleyerek,
"Depremzedelere yardım etme
fikri, bir vefa borcu olarak ortaya

çıktı. Depremde evini ve yakınla-
rını kaybedenler için elimizden
geleni yapmaya çalışıyoruz." ifa-
delerini kullandı. Kampanya
sorumlularından Ognjen
Djokovic, öğrencilerin öğle ara-
sında yiyecek almak yerine harç-
lıklarını depremzedelere bağışla-
dıklarını belirterek, "Deprem
nedeniyle derin üzüntü içinde-
yiz. Deprem haberini duyduğum-
da aklıma gelen ilk şey, anne

babasını depremde kaybeden
çocuklar ve evsiz kalanlar oldu.
Onlara az da olsa yardım etmek
istiyoruz." diye konuştu. Diğer
bir kampanya sorumlusu Lejla
Prasovic de topladıkları yardımı
daha önceden benzer bir kam-
panya düzenleyen Sırbistan
Türkiye Mezunları Derneği
(ASMAT - TUMED) aracılığıyla
depremzedelere ulaştıracaklarını
kaydetti. (AA)

damla@kimimila.com

Yeni Pazarlı
öğrencilerin
Türkiye
sevdası

Elveda Rumeli’nin
7. baskısı yapıldı
H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yazar Ramis Çınar’ın okurlardan
yoğun ilgi gören Elveda Rumeli adlı
romanının 7. baskısı yapıldı. Ramis

Çınar’ın, büyük dedesi Halil İsa’nın yaşam
öyküsünden esinlenerek kaleme aldığı
Elveda Rumeli romanında, Rumelili bir
ailenin hikâyesiyle birlikte Balkan
Savaşları, I. Dünya Savaşı, göç, esaret, sal-
gın hastalıklar gibi tarihsel olaylara da yer
veriyor. Yayımlandığı tarihten bu yana
okurlardan ilgi gören Elveda Rumeli, ede-
biyat alanında 3 doktora çalışmasında yer
aldı ve okurlar tarafından sevilen, yorum-
lanan ve tavsiye edilen bir eser haline
geldi. Namık Kemal’in “Vatan Yahut
Silistre” adlı ünlü eserinde anlattığı
Bulgaristan’ın Silistre ilinde dünyaya gelen
Ramis Çınar, 1989 Bulgaristan Zorunlu
Göçü esnasında Türkiye’ye göç ettikten
sonra vatan ve hürriyet şairinin memleketi
olan Tekirdağ’a yerleşti. İlk, orta ve lise
öğrenimini Tekirdağ’da, üniversite öğreni-
mini Konya Selçuk Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde tamamlayan Ramis Çınar,
Vatan Yahut Silistre oyununun sahneleni-
şinden yaklaşık 140 yıl sonra kaleme aldığı
eserinde Silistre başta olmak üzere
Deliorman ve Dobruca bölgelerini, eski
zamanlardaki yaşam tarzını, kültür ve
geleneklerini folklorik bir bakış açısıyla ele
aldı. Yaptığı araştırmalarda yazılı kaynak-
ların yanı sıra sözlü tarih yönteminden de

yararlanan Çınar, Türkiye’nin ve
Balkanların tarihini ilgilendiren; fakat çok
fazla bilinmeyen olay ve konulara da açık-
lık getiriyor. Farklı konu ve türlerde yazdı-
ğı 5 romanla edebiyat dünyasında adını
duyuran Ramis Çınar, okurların Elveda
Rumeli romanına gösterdiği ilgiden mem-
nun olduğunu ifade etti. Elveda
Rumeli’nin eserleri arasında özel bir yeri
olduğunu dile getiren Ramis Çınar, ileriki
yıllarda kitabın devamı niteliğinde iki
roman daha yazmayı planladığını belirtti.
Çınaraltı Yayınları tarafından yayımlanan
272 sayfalık Elveda Rumeli romanı, kita-
bevleri, internet satış siteleri ve kitap fuar-
larında her geçen gün daha fazla sayıda
okura ulaşmaya devam ediyor.

Almanya’daki soydaşlar
29 OcAk’ı unutmAdı
WİTTEN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF)
üyesi dernekler,

Yunanistan’da yaşayan Batı
Trakya Türk toplumunun hak ve
özgürlükler mücadelesinde çok
önemli bir dönüm noktası olan
“29 Ocak Toplumsal Dayanışma
ve Milli Direniş Günü”nün 32. yıl
dönümünü düzenledikleri özel
etkinlikler ile andı. Gütersloh ve
Çevresi Yunanistan Batı Trakya
Türkleri Kültür ve Aile Birliği,
Lauf Batı Trakya Türkleri
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği ile Viersen Batı Trakya
Türkleri Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği ABTTF’nin
destek ve katkılarıyla kendi lokal-
lerinde anma etkinlikleri düzenle-
di. Ev sahibi derneklerin yönetici

ve üyelerinin eş ve çocuklarıyla
katıldığı anma etkinliklerinden
Gütersloh’takine ABTTF Başkan
Yardımcıları Aydın Ahmet ve
Bülent Çolak, Lauf’takine ABTTF
Başkan Yardımcısı Ferruh Hasan
ve Viersen’dekine de ABTTF
Başkan Yardımcısı Serdar
Kalekoğlu iştirak etti.
Gütersloh’taki anma etkinliğinde
ev sahibi derneğin başkanı
İbrahim İbram ve ABTTF Başkan
Yardımcısı Aydın Ahmet tarafın-
dan “29 Ocak Toplumsal
Dayanışma ve Milli Direniş
Günü”nün anlam ve önemine
dair yapılan konuşmalarda, bu
günün Batı Trakya Türk toplumu-
nun Türk kimliğini inkar eden ve
varlığını bir tehlike olarak gören
zihniyete karşı bir cevap olduğu
vurgulanarak 29 Ocakların her
zaman hatırlanacağı ve unutturul-
mayacağı ifade edildi.
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TAV Havalimanları, 2019’da
İstanbul Atatürk Havali-
manı hariç yüzde 8 artışla

764 milyon Euro ciro elde etti.
TAV Havalimanları açıklama-
sına göre, TAV Havalimanları,
önceki yıla göre yüzde 7 artışla
89,1 milyon yolcuya hizmet
verdi. Şirketin devam eden faali-
yetlerinden elde ettiği net kar
yüzde 5 artış kaydetti. Açıkla-
mada görüşlerine yer verilen
TAV Havalimanları İcra Kurulu
Başkanı Sani Şener, "TAV Hava-
limanları olarak 20. yılımızı kut-
larken, havalimanı işletmeciliği
gibi rekabetçi bir sektörde, küre-
sel ölçekte tercih edilen bir
marka yaratmanın mutluluğunu
yaşıyoruz." ifadelerini
kullandı.Bugün geldikleri nok-
tada yedi ülkede 14 havalimanı
işlettiklerini belirten Şener, ciro-
larının yüzde 59’unu oluşturan
hizmet şirketleriyle birlikte, 30
ülkede 100 havalimanında, diğer
havalimanı işletmecilerinin işlet-
tiği havalimanlarında da hizmet
verdiklerini bildirdi. Şener, "2019

yılı, büyüme stratejimizin
üçüncü ayağını oluşturan hiz-
met şirketlerimizin TAV ekosis-
temi dışında inorganik
büyümesi açısından çok önemli
bir yıl oldu. TAV İşletme Hiz-
metleri sekiz ülkede faaliyetleri
bulunan İspanyol yolcu salonu
işletmecisi GIS’i satın alarak
portföyünü genişletti. Böylece,
Kenya’dan Şili’ye İsviçre’den
ABD’ye, Batı Avrupa’dan Körfez
ülkelerine kadar uzanan bir coğ-
rafyada TAV İşletme Hizmetleri,
BTA, ATÜ ve TAV Technologies
hizmet şirketlerimiz varlıklarını
sürdürüyorlar." değerlendirme-
sinde bulundu. Büyüme strateji-
lerinin ikinci ayağını oluşturan
yeni ve karlı imtiyaz anlaşmaları
yapma hedefleri doğrultusunda
Kazakistan Almatı Havalima-
nı’nın sahibiyle başlattıkları satın
alma görüşmelerinin başarılı bir
şekilde sürdüğünü aktaran
Şener, Karadağ’da bulunan Tivat
ve Podgoritsa havalimanlarının
özelleştirme süreci ile ilgilendik-
lerini kaydetti. Şener, ana faali-
yet coğrafyalarında hissedarlara
değer yaratacak yeni imtiyaz an-
laşmaları için çalışmaya her
zaman devam etiklerini vurgu-

ladı. Türkiye’de turizm sektö-
ründe yeni rekorların kırıldığı
bir yıl olan 2019'un büyüme stra-
tejilerinin ilk ayağı olan organik
büyüme açısından oldukça iyi
bir yıl olduğunu belirten Şener,
şu ifadeleri kullandı: "Gerek Av-
rupa pazarlarından gerekse Rus-
ya’dan gelen turist sayılarında
yaşanan önemli artışlarla Tür-
kiye, 2019 yılını yüzde 14 büyü-
yerek 45 milyon ziyaretçi ile
tamamladı. Gürcistan’daki hava-
limanlarımızda yolcu trafiği de
senenin ortasına kadar olukça
kuvvetli seyretti ancak Rusya ta-
rafından getirilen uçuş yasağı
nedeniyle seneyi hafif yolcu dü-
şüşü ile kapadı. Hava yollarının
iç hatlarda arz kısıntısına gitmesi
nedeniyle iç hat trafiği 2019’da
zayıf seyretti. Bu nedenlerle
2019’u 89 milyon yolcu ile sene
başında belirttiğimiz hedefin
yüzde 1 altında kapadık. Bu-
nunla birlikte, finansal sonuçları-
mıza etki eden temel faktör olan
dış hat yolcumuz, 2019 yılında
yüzde 18 arttı. Böylece 2019 yı-
lını oldukça kuvvetli operasyo-
nel sonuçlarla kapamayı
başardık. " (AA)

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Mersin Devlet Opera
ve Balesi (MDOB),
farklı sahne ve dans

teknikleriyle düzenlediği
"Arda Boyları" balesinin prö-
miyerini gerçekleştirdi.
Dünya prömiyeri 2012'de An-
kara Devlet Opera ve Bale-
si'nde yapılan, birbirine
kavuşamayan aşıklar Halime

ve Recep’in hikayesini anlatan
eser, Mersin Kültür Merkezi
Sahnesi'nde sanatseverlerin
beğenisine sunuldu.  Farklı
sahneleme ve dans teknikleri
kullanılarak anlatımı, orkes-
tranın eklenmesiyle de müziği
zenginleştirilen eser, iki perde
olarak sahnelendi. Libretto-
sunu Ayşegül Çelik'in yazdığı
eserin, koreografisini ve reji-
sini Özgür Adam İnanç, or-
kestra şefliğini Nezih Seçkin
yaptı.  Müzikleri Arda Erdem

ve İsmail Sezen'e, düzenle-
mesi ise Can Aksel Akın'a ait
olan balenin, dekor ve kostüm
tasarımını Gürcan Kubilay,
ışık tasarımını Tarı Deniz, eser
sorumluluğunu Erdoğan
Şanal ve koreografi asistanlı-
ğını Deniz Alp üstlendi.
Trakya Bölgesi’ne ait türküleri
çalan orkestraya, bağlama sa-
natçıları da eşlik etti.  Kapalı
gişe sahnelenen gösteri, sanat-
severlerden beğeni aldı. (AA)

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...

         TAV Podgoritsa’ya da
TAliP olAcAk

Sani
Şener

"Arda Boyları"
balesi ilk kez
sAhnelendİ
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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde
kimsesiz çocuklara yardım sergisi

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin Belgrad
Büyükelçiliğinde, Sır-
bistan'daki kimsesiz

çocuklara yardım amacıyla
ebru sergisi düzenlendi.
Belgrad Yunus Emre Ensti-
tüsünün düzenlediği
Türkçe, okçuluk ve ebru
kurslarına katılan kursiyer-
lere sertifikalarının dağıtıl-
dığı programa, Türkiye'nin
Belgrad Büyükelçisi Tanju
Bilgiç ile Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağrıcı

da katıldı. Büyükelçi Bilgiç,
Kragujevac şehri ile iş bir-
liği protokolü hazırlıkları
için Sırbistan'da bulunan
Çağrıcı'nın programa katı-
lımından duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi ve söz
konusu protokolün, iki
ülke arasında günden
güne gelişen ilişkilerin bir
göstergesi olduğunu söy-
ledi.
Bu arada, ebru kursiyerle-
rinin yaptığı eserler, ser-
gide 5 avrodan başlayan
fiyatlarla satışa sunuldu.
(AA)
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AMilli Erkek Voleybol
Takımı'nın, 2021 CEV
Avrupa Şampiyonası

Elemeleri'ndeki rakipleri belli
oldu. Türkiye Voleybol
Federasyonundan yapılan açık-
lamaya göre, Avrupa Voleybol
Konfederasyonu (CEV) tarafın-

dan Avrupa ülke sıralamasına
göre belirlenen gruplarda
Türkiye, C Grubu'nda Kuzey
Makedonya, Danimarka ve
Bosna Hersek ile mücadele ede-
cek. Lig usulüne göre oynanacak
ve toplam 6 ayaktan oluşan
Avrupa Şampiyonası
Elemeleri'nin sonunda grupları-
nı ilk sırada tamamlayan takım-

lar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021
yılında Polonya, Çekya, Estonya
ve Finlandiya'nın ortaklaşa
düzenleyeceği Avrupa
Şampiyonası'na katılmaya hak
kazanacak.
Ay-yıldızlı takım, Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'nde maç-
larını 15 Ağustos-5 Eylül tarihle-
rinde oynayacak. (AA)

Kayaklı Koşu Milli
Takımı Bosna’dan 
7 madalya ile döndü
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PALE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Bosna
Hersek'te düzenlenen Uluslararası
Kayak Federasyonu (FIS) yarışma-

larında 7 madalya elde etti. Türkiye
Kayak Federasyonundan yapılan açıkla-
maya göre Pale kentinde 25-26 Ocak'ta 11
Ülkeden 100'e yakın sporcunun katılı-
mıyla gerçekleştirilen FIS yarışmalarında,
milli sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 2
bronz madalya kazandı. Ayşenur Duman
ilk gün 5 kilometre serbest teknik yarış-
masında gümüş madalya kazanırken,
ikinci gün 5 kilometre serbest teknik
yarışmasında ise bronz madalyanın sahi-
bi oldu. Erkekler 10 kilometre serbest tek-
nik yarışmasında Yusuf Emre Fırat altın
madalya, Ömer Ayçiçek gümüş madalya,
Hamza Dursun ise bronz madalya kaza-
narak kürsüye çıktı. Ayrıca, Çocuk
Kupası yarışmalarında her iki günde de
milli sporcu İrem Dursun altın madalya-
yı boynuna takma başarısı gösterdi. (AA)

A Milli Erkek Voleybol Takımı'na Balkanlar’dan iki rakip birden
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ERZURUM
BALKAN GÜNLÜĞÜ 

Erzurum Büyükşehir
Belediyesi ile Bulgaristan'ın
Bansko Belediyesi

arasında, iki kentteki kayak mer-
kezlerinde enerji tasarrufunun
sağlanması ve ekosistemin
korunması amacıyla iş birliği
protokolü imzalandı. Palandöken
Dağı'ndaki bir otelde gerçekleşti-
rilen toplantıda, protokol kapsa-
mında hazırlanan "Çevreci Kış
Turizmi İşbirliği Projesi"nin
detayları görüşüldü. Erzurum
Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Zafer Aynalı, yaptığı

konuşmada, Palandöken'in, kış
turizmi açısından önemli merkez
olduğunu söyledi. Palandöken'in,
Bulgaristan'ın Bansko şehrindeki
kayak merkeziyle aynı özelliklere
sahip olduğunu ifade eden
Aynalı, "Kış turizminin giderek
arttığı Palandöken ile Bansko'da,
enerji sarfiyatının önüne geçilme-
sine ve turizm sektörün ihtiyaç
duyduğu enerjiyi doğal yollar-
dan karşılayarak çevreyi koruma
altına almaya çalışıcağız. Çok
önemli maliyet kalemi olan enerji
giderlerini ortan kaldırıp, aynı
zamanda ekosistemi koruma altı-
na alarak örnek bir çevreci yakla-
şım sergilemiş olacağız." diye

konuştu. Proje kapsamında,
Bansko ile Erzurum kış turizm
merkezlerinde ortak
çalışma yürüteceklerini kayde-
den Aynalı, "Enerji maliyetini en
aza indirmek ve ekosistemi koru-
mak için teknik heyetlerimiz
çalışmalarını sürdürmektedir."
dedi. Bansko Belediye Başkan
Vekili Sashka Vachkova da kış
turizmi merkezlerindeki çevreyi
korumak için tedbirlerin alınma-
sının gerekliliğine dikkati çekti.
Projenin son toplantısının gerçek-
leştiğini ancak iş birliğinin
devam edeceğini anlatan
Vachkova, projeye katkı sağlayan
herkese teşekkür etti. (AA)


