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¥ 120 milletvekili koltuğunun
bulunduğu Kuzey Makedonya
Meclisinde düzenlenen otu-
rumda, ülkenin NATO'ya katı-
lım protokolünün onaylanma-
sına ilişkin yasa 114 "evet"
oyuyla kabul edildi. Söz konu-
su yasa, katılım protokolünün
tüm üye ülkelerin parlamento-
larında onaylaması gerektiği
için son ülke İspanya'nın onay-
lamasından sonra yürürlüğe
girecek. Kuzey Makedonya'da
12 Nisan'da yapılacak erken
genel seçimlerden dolayı mec-
lisin feshedilecek olması nede-
niyle hükümet, anlaşmanın
onaylanmasını erkene aldı.
Kuzey Makedonya
Cumhurbaşkanı Stevo
Pendarovski, NATO'ya katılım
protokolünün onaylanmasıyla
Kuzey Makedonya'nın
NATO'ya tam teşekküllü üyeli-
ğinin son aşamasının başladı-
ğını söyledi.

¥ avrupa'da 2. Dünya
Savaşı'nın ardından yaşa-
nan en büyük insanlık tra-
jedisi olarak kabul edilen
soykırımda, hayatlarını
kaybedenlerin defnedildiği
Potoçari Anıt

Mezarlığı'nda 11
Temmuz'da düzenlenecek
anma töreninin ardından,
bu yıl ilk defa kimliği belir-
siz kurbanlar da defnedile-
cek. Bosna'daki savaşta en
az 8 bin 372 Boşnak sivilin

acımasızca katledildiği
Srebrenitsa Soykırımı'nda
öldürülen ancak aradan 25
yıl geçmesine rağmen kim-
lik tespiti yapılamayan 82
kurban, bu yıl toprağa
verilecek. 

Sayfa 3’teRifat SAİT

8’de

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda, 114
"evet" oyuyla ülkenin NATO'ya katılım protokolü onaylandı

Üsküp’te meclisten
alkışlarla NATO çıktı

4’te

8’de

‘Ceset torbalarında 25
yıl bekleyenler var…’

kosova’da kurti’den
devrim gibi karar!

¥ kosova Başbakanı
Albin Kurti, kabinede
görevli bakanlarla ken-
disine verilen maaşla-
rın yarıya indirileceğini
açıkladı. Avrupa'nın en
fakir ülkelerinden
Kosova'da iki sene
önce başbakan ve
bakanların maaşlarına
yaklaşık 2 katı oranın-
da zam yapılmıştı.
Başbakan Kurti, kabine
toplantısı öncesi yaptı-
ğı açıklamada,

"Hükümete başbakan
ve bakanların maaşları-
nın eski rakamlara
döndürmeyi teklif edi-
yorum" dedi. Kurti
geçtiğimiz sene seçim
vaatleri arasında sol
kanatta bulunan parti-
si Vetevendosje'nin
birinci olması duru-
munda gelir adaletsiz-
liğine son vereceğini
belirterek, birçok siya-
sinin maaşını keseceği-
ni açıklamıştı. 4’te

¥ Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Kuzey
Makedonya'da gerçek-
leştirilen anket çalışması
sonuçlarına göre, en
sevilen dünya liderleri
listesinde ilk sırada yer
aldı. İsviçre merkezli
uluslararası araştırma şir-

keti Gallup International
Association (GIA) üyesi
Brima Araştırma Ajansı
tarafından yapılan anket
çalışmasının sonuçlarına
göre, katılımcıların
yüzde 60'ı
Cumhurbaşkanı Erdoğan
hakkında olumlu görüş
bildirdi. 5’te

Makedonya'da 
“en sevilen

dünya lideri" 
erdoğan oldu



      
      

    

BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkanlar'ın ve Türkiye’nin
“Mümin Agası”, Bal-Göç ve
BGF Federasyonu Kurucu

Başkanı, Bursa sanayiinin duayen
ismi, Penguen Gıda’nın kurucusu
hayırsever iş adamı, BTSO meclisi
ve Bursaspor’un eski başkanların-
dan, Bursa milletvekili merhum
Mümin Gençoğlu, vefatının 27. yıl-
dönümünde Emirsultan mezarlı-
ğında bulunan kabri başında
dualarla anıldı. Soğuk havaya rağ-
men sevenleri kabristanda hazır
bulundu. www.timebalkan.com’a

göre; anma töreninden konuşan
oğlu Orhan Gençoğlu, babası
Mümin Gençoğlu’nun 1932’de Bul-
garistan Kırcaali’de dünyaya geldi-
ğini belirterek, “1951 yılında
Bursa’ya göç ediyor. Uludağ yo-
luna parke taşı döşeyerek ve kire-
mit fabrikasında işçi olarak
çalışıyor. Daha sonra memurluk
hayatına atılıyor. İnegöl Ticaret
Odasında memurluk ve genel se-
kreterlik yapıyor, Bursa Belediye
meclis üyeliği yapıyor, daha sonra
iş hayatına atılıyor. Başarılı oluyor,
okullar yaptırarak eğitime de katkı
sağlıyor. BTSO yönetim kurulunda
4 dönem görev alıyor ve başkan ve-
killiği yapıyor, 2 dönem BTSO Mec-

lis Başkanlığı yapıyor Bal-Göç’ü
kuruyor, Bursaspor’a başkanlık ya-
pıyor. Kendisi eskiden işçilik yap-
tığı için işveren olarak işçi
çalıştırmak istiyor ve Penguen
Gıda Sanayii’ni kurarak sanayici-
liğe başlıyor ve yüzlerce, binlerce
işçiye iş imkanı sağlıyor. Tüm bu
yaptıklarından sonra ben artık mil-
letime TBMM’de hizmet etmek isti-
yorum diyerek 1991 yılında Bursa
milletvekili olarak siyasi hayatını
mecliste devam ettiriyor, ancak Al-
lah’ın takdiri ile 7 Şubat 1993 yı-
lında Ankara’ya giderken bir trafik
kazasında hayatını kaybediyor. 61
yaşında vefat etti, ama dolu dolu
bir insandı” dedi.
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Bursa, Mümin
Aga’sını unutmadı
Bal-Göç ve BGF Federasyonu Kurucusu, işadamı Mümin Gen-

çoğlu, vefatının 27. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

AlAnyA HEP'tEn
Romanya çıkarması
Alanya HEP Üniversitesi akademisyen ve öğrencile-
rinin oluşturduğu heyet, Eğitim ve Deneyim baş-

lıklı Erasmus+ Projesi kapsamında Romanya'ya gitti

BÜKREŞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Education and Expe-
rince - Eğitim ve
Deneyim" başlıklı

Erasmus+ Projesi (2018-
3-PL01-KA205-061203)
kapsamında, Roman-
ya'da Titu Maiorescu
Üniversitesinde proje
toplantısı gerçekleşti-
rildi. Institute of the Me-
morial of Kresowy
Heritage koordinatörlü-
ğünde yürütülen pro-
jede, Titu Maiorescu
Üniversitesi ile Alanya
HEP Üniversitesi proje
ortağı olarak yer alıyor.
Alanya HEP Üniversi-

tesi, İletişim Tasarımı ve
Yönetimi Bölümünden
Dr. Öğr. Üyesi Murat
Ertan Doğan, Dr. Öğr.
Üyesi Tülay GÖRÜ
Doğan, Uluslararası İli-
şikler Ofisi sorumlusu
Öğr. Gör. Anna Maria
Bielecka'nın katılımıyla
gerçekleştirilen proje
toplantısında, Titu Maio-
rescu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Smaranda
Angheni, Rektör Yardım-
cısı ve Uluslararası İlişki-
ler Sorumlusu Prof. Dr.
Ioana Manea, Üniversite
Kalite Sorumlusu Doç.
Dr. Ioana Duca ve proje
koordinatörleri ile proje
toplantıları gerçekleşti-

rildi.
www.haberler.com’a
göre; Proje kapsamında,
Titu Maiorescu Üniversi-
tesi öğrencilerinin de ka-
tılımıyla Microsoft
sponsorluğunda "Siber
Güvenlik ve eÖğrenme
Platformları" konulu se-
miner verildi. Tüm gün
süren seminerde, öğren-
ciler proje ortaklarıyla
görüş ve deneyimlerini
paylaştılar. 22 - 29 Şubat
2020 tarihleri arasında
Alanya HEP Üniversite-
sinde gerçekleştirilecek
Proje Değerlendirme
Toplantısı ile bir yıl
süren söz konusu proje
tamamlanmış olacak.

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İHH, Makedonya'nın
başkenti olan Üsküp'te
bir kız yurdu açılması

için adım attı. Türk halkı-
nın yardımlarıyla açılacak
olan yurda Türkiye'nin
önde gelen fikir insanların-
dan olan ve 1960'lı yıllar-
dan itibaren başörtüsü
konusunda verdiği müca-
deleyle bilinen yazar Şule
Yüksel Şenler'in adının ve-
rileceği açıklandı. www.ti-

mebalkan.com sitesinin ha-
berine göre; açılacak yurt
yaranına Eskişehir Öğret-
men Evi'nde İHH Eskişehir
Kadın Kolları tarafından
düzenlenen kahvaltılı
programda konuşan İHH
Kadın Kolları Genel Baş-
kanı Müzeyyen Taşçı, Şule
Yüksel Şenler'i çok yakın-
dan tanıdığını belirterek,
hayatından bahsetti. Taşçı,
"Türkiye'de belli dönem-
lerde kadınlar için müca-
dele eden çok sevdiğimiz
Şule Yüksel Şenler'in adını

ölümsüzleştirmek için Ma-
kedonya'da açılacak yurda
onun adını koyacağız. Şu
anda İHH olarak Üsküp'te
kız öğrenciler için bir yurt
projesi yapıyoruz. Bu pro-
jeye fon toplamak için, ya-
pacaklarımızı konuşmak
için bugün buradayız. Tür-
kiye genelinde yapıldığı
gibi Eskişehir İHH Kadın
Kollarının da düzenlendiği
biletli kahvaltı progra-
mında toplanacak parayı
da oraya katacağız" diye
konuştu.

SİNOP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Geçtiğimiz Cumartesi
günü açılışı yapılan
Sinop Mübadele ve

Balkan Türkleri Kültür
Araştırmaları Derneğine,
Sinop Valiliği Özel Kalem
Müdürü Fikrîye Gökgöz
ve Valilik Protokol sorum-
lusu Hakan Şimşek hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.
Sıcak ve samimi bir or-
tamda gerçekleşen ziya-
rette Başkan Aral dernek
çalışmaları ve faaliyetleri
hakkında bilgi vererek zi-
yaretten duyduğu memnu-
niyeti belirtti. Gökgöz ve

Şimşek dernek binası
içinde bulunan tarihi resim
ve eşya sergisini gezerek
dernek binasının hayırlı ol-

masını ve dernek çalışma-
larında Başkan Aral ve yö-
netim kuruluna başarılar
dilediler.

Üsküp’te açılacak kız yurduna
yazar Şenler'in adı verilecek

Sinoplu mübadillere valilik
çalışanlarından ziyaret
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FİLİBE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’ın güneydo-
ğusunda Filibe şehrinde
tarihi Murat Hüdavendi-

gar Camisi'nde geleneksel
“Hoşgörü Kahvesi” töreni 6.
kez düzenlendi.
Kentin simgelerinden biri olan
ve Cuma Camisi olarak bili-
nen bu ibadet yerinde ırkçı ve
aşırı milliyetçi grupların 2014
yılında giriştiği saldırı nede-
niyle camideki müftülük salo-
nunda program düzenlendi.
Osmanlı döneminde 1369 yı-
lında ibadete açılan camide
Bulgaristan Müslümanları Di-
yaneti Başmüftülüğü himaye-
sinde kentteki farklı etnik
grupların temsilcileri, siyaset-
çiler ve ruhani liderler bir

araya geldi.Bulgaristan Müs-
lümanları Başmüftüsü Dr.
Mustafa Aliş Hacı, “Amacımız
herkesin kardeşçe bu dünyada
yaşaması” dedi. Ülkedeki
diğer din mensupların anla-
yışlarının da böyle olduklarına
umut ettiğini açıklayan Hacı,
"İnanıyoruz ki bundan sonra
böyle saldırılar olmayacak,
herkes herkesi sevecek, herkes
herkese kucak açacak ve kar-
deşçe yaşayacağız inşallah”
diye konuştu. Türkiye’nin Fi-
libe Başkonsolosu Hüseyin Er-
gani de 3 yıl önce göreve
geldiği bu şehirde katıldığı ilk
etkinliğin “Hoşgörü Kahvesi”
olduğunu anlattı. Ergani, bu
hadiselerin tekrar edilmemesi
adına, toplumun tüm kesimle-
rini bir araya getiren bu gele-
neğin devamını diledi. (AA)

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Köprü Derneği Yönetim
Kurulu üyeleri, Türki-
ye’nin Üsküp Büyükel-

çisi Hasan Mehmet Sekizkök’e
hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundu. Başkent Üsküp’te faali-
yet gösteren Köprü Kültür

Sanat ve Eğitim Derneği Yö-
netim Kurulu üyeleri, Türki-
ye’nin Üsküp Büyükelçisi
Hasan Mehmet Sekizkök’ü zi-
yaret ederek dernek faaliyet-
leri hakkında bilgi verildi.
Görüşmede Köprü Derneği
Başkan Vekili Mehmed Arif,
Köprü Dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Leyla Şerif Emin,

Kardelen Dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Muhsin Kurtiş,
Yönetim Kurulu üyesi Ersin
İsmail ile Seyhan Yakup ve Ti-
mebalkan Haber Sitesi Yayın
Sorumlusu Seyyid Emin yer
aldı. www.timebalkan.com si-
tesine göre: Köprü Derne-
ği’nden görüşme ile ilgili
yapılan açıklamada, “Anava-

tanımız Türkiye Cumhuri-
yeti’nin yeni Üsküp Büyükel-
çisi Sayın Hasan Mehmet
Sekizkök’e tanışma ve hayırlı
olsun ziyaretinde bulunduk.
Samimi bir ortamda gerçekle-
şen görüşmede Köprü Derne-
ği’nin faaliyetleri ve
çalışmalarından bahsettik.”
ifadelerine yer verildi.

Köprü Derneği’nden
Sekizkök’e ziyaret

Filibe kentindeki tarihi Cuma Camisi'ne 2014 yılında yapılan ırkçı saldırı-
nın anma töreni kentin ruhani liderleri ve siyasetçilerini bir araya getirdi Kosova’nın 12. ba-

ğımsızlık yıldö-
nümü için güzel

bir grafik tasarım yap-
mışlar, biz de onu başlı-
ğımızda kullandık.
Evet, gazetemizin de

baskı günü olan tam da
bugün dost ve kardeş
ülke Kosova 12 yaşına
bastı. Doğum günü
olunca eleştirmek yerine
adettendir, pasta kesip
hakkında güzel şeylerden
bahsetmek gerekir. Biz
de öyle yapıp, bugün Ko-
sova için sadece olumlu
şeyler yazmaya dikkat
edeceğiz. Babamın
doğup büyüdüğü, İstiklal
marşı şairimiz rahmetli
M.Akif Ersoy’un babası-
nın da doğup büyüdüğü,
Sultan Murad Hüdaven-
digar’ın yadigârı Kosova
12 yaşında, hayırlı olsun.
Avrupa'nın en genç ve en
fakir ülkesi Kosova
bugün doğum gününü
kutluyor. Birkaç yıl ön-
cesine kadar Kosova’yı
tanıyan ülkeleri her defa-
sında artan bir sayıda
takip edip söylüyorduk.
Şimdi 110’dan fazla ülke
tanıdı diyerek yuvarlak
ve garanti bir beyanda
bulunuyoruz. Zira bazı
ülkeler tanıma kararlarını
geri aldılar diye biliyo-
rum ya da gözden geçi-
renler oldu. Kendi iç
politikalarında İspanya
gibi kuyruk acıları olan,
Sırbistan ile ticari veya
Ortodoks din bağı olan,
mesela Yunanistan,
Rusya ile gerilmek iste-
meyen, Amerika’yı sev-
meyen ve Amerika’nın
destek verdiği için tanı-
mayan, karasız kalan çok
sayıda ülke hala Ko-
sova’yı tanımadı. Çok
şükür ki Türkiye ikinci
veya üçüncü sırada tanı-
yan bir ülke. Hatta diğer
ülkelerin tanıması için
bizzat Sayın Cumhurbaş-
kanımızın dış politikada
kulis yaptığına bizzat
şahit olan biriyim. 
Balkanlar, ABD, Rusya,
Avrupa ve tabiki Türkiye
için son derece önemli
bir bölge. Balkanların
kalbi ise Kosova’dır. Bu
yüzden Avrupa’nın önde
gelen dört ülkesi ve
ABD, Avrupa Birliği

(AB) üyeliği yolunda
ilerleyebilmeleri için Ko-
sova ve Sırbistan’a “mü-
zakere masasına dönün”
çağrısı yapıyor. Sırbistan,
Kosova ile sorunları çöz-
mediği sürece Avrupa’ya
giriş yapamayacak. Sır-
bistan’ın da artık aklıse-
lim ile hareket edip,
milliyetçiliği, düşman-
lığı, gerginliği bırakıp,
Kosova’nın doğum günü
pastasını üflemesi gereki-
yor. Böylece Balkan-
lar’da yeni bir dönem
başlamış olacak. 
Bu arada Kosova’da, 6
Ekim’de yapılan erken
genel seçimin ardından,
yaklaşık dört ay süren
yeni hükümet arayışı
noktalandı. Sandıktan za-
ferle çıkan Kendin Karar
Al Hareketi-VV ile ikinci
olan Kosova Demokratik
Birliği-LDK arasındaki
koalisyon görüşmeleri,
anlaşmayla sonuçlandı.
Başbakan Albin Kurti
başkanlığında yeni Ko-
sova hükümeti kuruldu.
Bağımsızlık yıldönümü
öncesi hükümetin kurul-
ması güzel oldu. İşin il-
ginç tarafı yeni Kosova
hükümetinde iki tane
Sırp Bakan da var. Bu
durum Sırbistan-Kosova
ilişkilerini nasıl etkiler,
hep birlikte göreceğiz.
Diğer yandan Başbakan
Kurti’nin Kosova Bay-
rağı, Arnavutluk ile bir-
leşme, Mitrovica,
Sırbistan’a uygulanan
gümrük vergileri, Tür-
kiye ile olan ilişkiler ve
Kosova’daki Feto yapı-
lanmasına karşı tutumu,
ABD ile yakınlaşmanın
nasıl seyir izleyeceği gibi
konularda gelişmeleri
takip edeceğiz. 
Umuyoruz ki diplomatik
diyaloglar, aklıselim,
akılcı dış politika ile her
şey yolunda gider. Sırbis-
tan ile sorun kalmaz, Bir-
leşmiş Milletler ’de
bayrağı dalgalanır, Avru-
pa’da hak ettiği yerini
alır, işsizlik düşer, yatı-
rım merkezi olur, kardeş
ülke Kosova bir an önce
hak ettiği doğum günü
hediyesini alır. Koso-
va’nın güzel günleri için
umutluyuz ve dua 
ediyoruz.

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

İZMİR MEKTUBU

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

“Hoşgörü Kahvesi” etkinliği
6. Kez düzenlendi

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batı Trakya kurumları yayınladıkları
açıklamalarla Batı Trakya Müslüman
Türklerinin milli kimliğini inkar eden

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlo-
pulos’a tepki gösterdi. Batı Trakya Türk Öğ-
retmenler Birliği (BTTÖB), Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos’un Batı Trakya Türk
Azınlığı’yla ilgili ifadelerine yayınladığı
açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada,
Pavlopulos’un bilimsel tarihçiliği ve gerçek-
liği reddettiği vurgulandı ve söz konusu
inkar politikalarının AB üyesi ülkemize ya-
kışmadığı dile getirildi. Gümülcine Türk
Gençler Birliği (GTGB), yayımladığı açıkla-
mayla Batı Trakya Müslüman Türklerinin
milli kimliğini inkar eden Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos’a tepki gösterdi. Batı
Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi
(BAKEŞ), Batı Trakya Müslüman Türkleri-
nin milli kimliğini inkar eden Cumhurbaş-
kanı Pavlopulos’a tepki gösterdi. BAKEŞ
tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaş-
kanı Pavlopulos’un Türk Azınlığı, Müslü-
man Yunanlılar olarak tanımlamasının tarihi
gerçekleri değiştiremeyeceği vurgulandı.

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye’nin Podgoritsa
Büyükelçisi Ozan,”Bal-
kanlarda ve bütün Avru-

pa’da kalıcı barışı ve dostluğu,
ekonomik güçlenmeyi sağla-
mak için Türkiye ile bütün
Balkanlar, AB üyesi olmalıdır.
Balkanların ve Karadağ’ın AB
üyeliğini bu sebeple istiyo-
ruz.” dedi. Türkiye’nin Pod-
goritsa Büyükelçisi Songül
Ozan, Türkiye-Karadağ ilişki-
lerini, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun Karadağ te-
maslarını ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
yakın zamanda Karadağ’a

yapması planlanan resmi zi-
yaretini değerlendirdi. Çavu-
şoğlu’nun ziyareti
kapsamında imzalanan Kara-
dağ Vatandaşlarına Konsolos-
luk Yardımı Sağlanması
Anlaşması’nın önemine dik-
kati çeken Ozan, anlaşmanın,
Karadağ vatandaşlarına kendi
diplomatik misyonları bulun-
mayan ülkelerde, Türk mis-
yonlarınca konsolosluk
himayesi sağlanmasını kapsa-
dığını söyledi. Ozan, Tür-
kiye’nin dünyada en fazla
temsilciliği bulunan ülke ol-
duğunun altını çizerek, “Bu
anlaşmayla bundan böyle ihti-
yaçları olduğu zaman çeşitli
sorunlarla karşılaşmış Kara-

dağ vatandaşları, Türk temsil-
ciliklerine başvuracak ve onla-
rın yardımını isteyecek.
Aslında biz Türkiye olarak,
Karadağ gibi dost ve kardeş
tüm ülkelerin vatandaşlarına
bu tür durumlarda kapımızı
açıyoruz. Bu anlaşmayla bunu
daha resmi hale getirdik.” ifa-
delerini kullandı. Türkiye-Ka-
radağ ilişkilerinin mükemmel
düzeyde olduğunu vurgula-
yan Ozan, “Ticaretten ekono-
miye, kültürden eğitime
zengin bir iş birliği alanımız
var. En önemlisi de iki tarafın
siyasi makamlarının, iş birli-
ğini daha da geliştirme için
kuvvetli bir iradesi var.” dedi.
(AA)

‘türkiye 
Balkan 
ülkelerinin
aB üyeliğini
destekliyor’

Batı tRakyalı 
soydaşlaRdan
Pavlopulos’a tepki

Fener Rum Patriği
Çeşme’yi gezdi…
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Fener Rum Patriği Bartho-
lomeos, Çeşme Belediye
Başkanı M. Ekrem Oran’ı

makamında ziyaret etti. Bartho-
lomeos’a Yunanistan İzmir Baş-
konsolosu Argyro Papulia ve
eşi Nikos Stefanos, İzmir Rum
Ortodoks Cemaat Başkanı
Yorgo Teodoridis ve Sakız Ada-
sı’ndan gelen misafirler eşlik
etti. Fener Rum Patriği Bartho-
lomeos’a nazik ziyaretleri için
teşekkür eden Başkan Oran,
farklı kültürlerin buluştuğu
kadim kent Çeşme’deki tüm
manevi değerlere karşı eşitlikçi

bir yaklaşım göstereceklerini
anlatarak, kurulan dostluk köp-
rülerinin yıllarca sürmesini iste-
diğini belirtti.
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Priştine Büyükelçisi Sakar’dan
Başbakan Albin Kurti'ye ziyaret 

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic, Türki-
ye'nin Belgrad Büyükel-

çisi Tanju Bilgiç'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapı-

lan yazılı açıklamada, başkent
Belgrad'da Vucic'i makamında
ziyaret eden Bilgiç'in, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın mektubunu teslim
ettiği bildirildi.
Erdoğan'ın Vucic'e gönderdiği
mektupta, Sırbistan ve Türkiye

arasındaki ilişkilerin tarihinin
en iyi seviyesine ulaştığına
dikkat çekilerek, Erdoğan'ın,
Türkiye'nin desteğiyle yapılan
ve bölgede dostluk ve refah
projesi şeklinde değerlendiri-
len Saraybosna-Belgrad Oto-
yol Projesi'nin en kısa sürede
tamamlanması temennisinde
bulunduğu belirtildi. 
Vucic, Erdoğan'ın gönderdiği
mektuptan duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, Türkiye
ile ilişkilerinin bölge barış ve
istikrarı için son derece önemli
olduğunu vurguladı.
Görüşmede ayrıca iki ülke ara-
sındaki ekonomik ilişkilerin ve
gelecek dönemde yapılması
planlanan yatırımların da ele
alındığı ifade edildi. (AA)

Vucic, Büyükelçi Bilgiç'i kabul etti

PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Barış Gücü (KFOR)
bünyesinde görev yapan
Türk Temsil Heyeti Baş-

kanlığında komuta devir teslim
töreni düzenlendi. Tören kapsa-
mında bir yıldır Kosova Türk
Temsil Heyeti Başkanlığını yürü-
ten Albay Numan Baş, görevini
Albay Savaş Yanar'a devretti. Ül-
kenin güneybatısındaki Prizren
şehrinde konuşlu Sultan Murat
Kışlası'nda düzenlenen
törene Kosova Savunma Bakanı
Anton Quni, Yerel Yönetimler
Bakanı Emilija Redzepi, Tür-
kiye’nin Priştine Büyükelçisi
Çağrı Sakar, KFOR Kosova Ko-
mutanı General Michele Risi, Ko-
sova Demokratik Türk Partisi
(KDTP) Genel Başkanı ve Millet-
vekili Fikrim Damka, KDTP mil-
letvekili Fidan Jilta'nın yanı sıra
belediye başkanları, KFOR bün-
yesinde görev yapan diğer ülke

askerleri ve ülkedeki Türk
kurum ve kuruluş temsilcileri ka-
tıldı. İstiklal Marşı
ve Kosova milli marşının okun-
masıyla başlayan törende konu-
şan Albay Baş, Türk
askerinin Kosova'nın huzur ve
tesisine katkıda bulunmak için
var gücüyle çalıştığını söyledi.

Kosova halkının desteğe ihtiyaç
duyduğu alanlarda bir yıl içinde
33 proje tamamladıklarını söyle-
yen Baş, “Gerçekleştirdiğimiz
projelerde hiçbir ayrım gözet-
meksizin  Kosova toplumuna bir
bütün halinde ve her alanda
katkı sunmaya çalıştık.” ifadele-
rini kullandı. Törenin devamında
Albay Baş, Kosova Türk Temsil
Heyeti flamasını, görevine yeni
atanan Albay Savaş Yanar'a dev-
retti. Yanar ise Kosova’daki gör-
evini başarıyla tamamlayan Baş'a
plaket verdi. (AA)

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Başbakanı Albin Kurti,
kabinede görevli bakanlarla
kendisine verilen maaşların ya-

rıya indirileceğini açıkladı. Avrupa'nın
en fakir ülkelerinden Kosova'da iki
sene önce başbakan ve bakanların ma-
aşlarına yaklaşık 2 katı oranında zam
yapılmıştı.Başbakan Kurti, kabine top-
lantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Hü-
kümete başbakan ve bakanların
maaşlarının eski rakamlara döndür-
meyi teklif ediyorum" dedi. Kurti geç-
tiğimiz sene seçim vaatleri arasında
sol kanatta bulunan partisi Veteven-
dosje'nin birinci olması durumunda
gelir adaletsizliğine son vereceğini be-
lirterek, birçok siyasinin maaşını kese-
ceğini açıklamıştı. Kurti'ten önce
başbakanlık görevini yürüten ve tem-
muz ayında istifa eden Ramush Hara-
dinaj göreve geldiği sene bin 500 Euro

olan maaşını iki bin 950 Euro'ya çıkar-
mış, bu durum işsizliğin yoğun ol-
duğu ülkede tartışmalara neden
olmuştu. Yaklaşık 1.8 milyon nüfusa
sahip olan Kosova'da nüfusun üçte
biri işsiz. Ülke ekonomisi bu sene
yüzde 4 oranında büyüse de bu
durum işsizlik ve fakirlikle mücadele
için yeterli gözükmüyor. Kosova'da
son yıllarda yaşanan rüşvet ve devlet
memurluğuna alımlarda adam ka-
yırma olayları halk arasında büyük
tepkilere neden olmuştu. Kosova İsta-
tistik Kurumu'nun verilerine göre
2018 yılında özel sektördeki ortalama
maaşlar 401 Euro iken, kamu sektö-
ründe bu rakam 573 Euro'ya kadar çı-
kıyor. Kosova 2008 yılında
bağımsızlığını ilan ederek Sırbis-
tan'dan ayrıldığını açıkladı. Yaklaşık
100 ülke tarafından tanınan Kosova,
Belgrad hükümeti tarafından tanınmı-
yor. (AA)

İtalya'dan Kosova'ya destek

Kosova’da kabine üyelerinin 
maaşları yarıya İndİrİldİ

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin Priştine Büyükel-
çisi Çağrı Sakar, Kosova Baş-
bakanı Albin Kurti'yi

makamında ziyaret etti.
Kosova Başbakanlığında bir araya
gelen ikilinin görüşmesi yaklaşık
yarım saat sürdü. Görüşmenin ba-
sına açık kısmında  Büyükelçi
Sakar, göreve yeni gelen Kurti'yi
tebrik ederek, başarılar diledi,
Türkiye’nin her zaman Koso-
va’nın yanında olacağını bir kez
daha tekrarladı. Başbakan Kurti
de ziyaretinden dolayı Sakar'a te-
şekkür etti. Görüşme basına ka-
palı devam etti. (AA)

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Başbakanı Albin Kurti,
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di
Maio'yu kabul etti. Görüşme son-

rası yapılan açıklamada, İtalya'nın Koso-
va'ya desteğinin devam edeceği ve iki
ülke arasındaki yakın işbirliğinin gelişti-
rileceği vurgulandı. Kosova Başbakanı
Albin Kurti, Balkan ülkeleri gezisi çerçe-
vesinde Kosova’yı ziyaret eden İtalya
Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu kabul
etti. Kosova Başbakanlık Ofisi tarafından
yapılan yazılı açıklamada, görüşmede
İtalya'nın Kosova'ya desteğinin devam
edeceğine vurgu yapılırken, iki ülke ara-
sındaki yakın işbirliğinin daha da gelişti-
rilmesi konusunun ele alındığı ve
Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi olan Koso-

va’nın bölge ülkeleriyle kurduğu yakın-
lığın üzerinde de durulduğu belirtildi.
Kosova Başbakan Kurti'yi görevine baş-
laması nedeniyle tebrik eden İtalyan
Bakan Di Maio, İtalya'da uygulanan

model uyarınca Kosova’da İtalya’nın
yargı reformlarına yardım etmeye hazır
olduğunu ifade etti. Maio, İtalya'nın, Ko-
sovalı gençlerin istihdamını teşvik eden
yeni yatırımları destekleyeceğinin de al-
tını çizdi. Başbakan Kurti, Kosova Hükü-
meti'nin suç ve yolsuzlukla
mücadelesinin yanı sıra özellikle gençler
ve kadınlar için iş istihdamı sağlayan
alanlara yatırım yapmayı taahhüt etti-
ğini belirtti. AB'nin bir barış ve refah pro-
jesi olarak oynadığı rolden bahseden
Başbakan Kurti, Batı Balkan ülkeleri de
dahil olmak üzere, Avrupa’nın tüm ülke-
leri katıldığında AB’nin tam olacağını
ifade etti. İki taraf, Sırbistan ile diyalo-
ğun bölgesel istikrarın koşulu olarak, iki
ülke arasında barışı getirmesi konu-
sunda anlaştı. (AA)

Kosova’da Mehmetçik 
KoMutan değiştirdi
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İtalya, Batı Balkanlar'ın 
AB'ye üyeliğini destekliyor
BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di
Maio, Avrupa Birliği'nin (AB) ge-
nişleme politikasına önem verdikle-

rini, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye
üyeliğini desteklediklerini belirtti. Sır-
bistan'daki temasları kapsamında
mevkidaşı İvica Dacic ile görüşen Di
Maio, görüşmenin ardından düzenle-

nen ortak basın toplantısında, Batı Bal-
kanlar'ın AB'ye üyelik sürecinin öne-
mine dikkati çekti. Kuzey Makedonya
ve Arnavutluk ile katılım müzakerele-
rine ilkbaharda başlanacağına inandı-
ğını kaydeden Di Maio, Sırbistan'ın ise
Kosova meselesine çözüm bulunma-
sına bağlı olarak bir an önce üyelik sü-
recine devam etmesi temennisinde
bulundu.

Di Maio, AB'nin Brexit sonrası ufkunu
genişletmesi gerektiğini söyleyerek,
Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya
ve Arnavutluk'un AB'ye dahil olması-
nın bölgenin istikrarı için önemli oldu-
ğunu ve İtalya'nın da Batı Balkan
ülkelerinin AB'ye üyeliğini destekledi-
ğini vurguladı. Dacic ise Sırbistan'ın
AB'ye üyelik yolunda ilerlemek istedi-
ğini kaydederek, "Öncelikli olarak dev-

letimizi ve çıkarlarımızı korumalıyız.
Destekleri için İtalya'ya teşekkür ede-
riz." dedi. AB'nin genişleme politikası-
nın yavaş ilerlemesinin birkaç sebebe
dayandığını savunan Dacic, "Bizler,
'AB gerçekten genişlemek istiyor mu?',
'AB Sırbistan'ı istiyor mu?' sorularına
cevap arıyoruz. Darılma, gücenme ol-
madan durumu bilmek istiyoruz." ifa-
desini kullandı.

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Kuzey Makedonya’da

gerçekleştirilen anket çalış-
ması sonuçlarına göre, en se-
vilen dünya liderleri
listesinde ilk sırada yer aldı.
İsviçre merkezli uluslararası
araştırma şirketi Gallup In-
ternational Association (GIA)
üyesi Brima Araştırma Ajansı
tarafından yapılan anket ça-
lışmasının sonuçlarına göre,
katılımcıların yüzde 60’ı
Cumhurbaşkanı Erdoğan
hakkında olumlu görüş bil-

dirdi. Erdoğan’ı yüzde 54 ile
Almanya Başbakanı Angela
Merkel takip ederken, listede
üçüncü sırayı Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin, dör-
düncü sırayı Katolik dünya-
sının ruhani lideri Papa
Franciscus, beşinci sırayı is
ABD Başkanı Donald Trump
aldı. Bu arada, Avrupa Birli-
ği’nin (AB) Kuzey Make-
donya ile katılım
müzakerelerine başlamasını
veto eden Fransa Cumhur-
başkanı Emmanuel Macron
ise listenin son sırasında yer
buldu. Ankete katılanların
yüzde 21’i Macron hakkında
olumlu görüş bildirdi. (AA)

Makedonyalıların Erdoğan sevgisi

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ Dışişleri Bakanı
Srdjan Darmanovic, "Tür-
kiye ile Karadağ arasındaki

ilişkileri dostluk, şeffaflık ve iki
ülke halklarının yararı temelinde
inşa etmeye devam edeceğiz."
dedi. Darmanovic, Karadağ'ı ziya-
ret eden Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent
Podgoritsa'daki "Villa Gorica" hü-
kümet konağına ortak basın top-
lantısı düzenledi. Karadağ'ın dost
ve müttefiki olan Türkiye ile son
derece iyi ilişkilere sahip oldukla-
rını belirten Darmanovic, geçen
yıl Türkiye'ye yaptığı ziyaretin
akabinde, Türk mevkidaşının da
Karadağ'ı ziyaret etmesinin, iyi
ikili ilişkilerin ve iki ülke halkı
arasındaki geleneksel dostluğun
göstergesi olduğunu kaydetti.
Darmanovic, Türkiye-Karadağ
arasındaki diplomatik ilişkilerin
kurulmasının 140'ıncı yılını geride
bıraktıklarını anımsatarak bugün
imzaladıkları Karadağ Vatandaş-
larına Konsolosluk Yardımı Sağ-
lanması Anlaşması ile Diplomatik
Temsilcilik ve Konsolosluk Men-
suplarının Aile Fertlerinin Gelir
Getirici İşlerde Çalışmaları Hak-
kında Anlaşma'nın iki ülke arasın-
daki çok yönlü iş birliğinin kanıtı
olduğunu vurguladı. NATO çatısı
altında müttefik olan Türkiye ile
Karadağ arasındaki yoğun iş birli-
ğinin, ikili ekonomik ilişkilerin, ti-
caret hacminin ve doğrudan
yatırımların artmasını da olumlu
yönde etkilediğini belirten Dar-
manovic, birçok büyük Türk şir-
ketinin Karadağ'da yatırımları
bulunduğuna dikkati çekti. (AA)

Ahmet GÖKSAN

 ÇABANIN 
KAHVESİ

“Mademki burada yaşamaya karar
vermiş ve bize miras bırakılan bu
toprakların bekçisi olmaya kendi-
mize amaç edinmiş bulunuyoruz. O
halde vakit kaybetmeden mukabil
hücuma geçmeliyiz. Gecikmiş bütün
tedbirleri aldıktan maada ikinci bir
koldan da varlığımızı kurtaracak
hücuma geçmeliyiz”. 1946

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Bölgemizde güç kaybı yaşa-
maya başlayan Amerika ‘ben
burada olmalıyım’ dürtüsü

ile hareket ediyor. Rusya ile Çin’in
gücünü bir anlamda kıramayacağını
anladığı için yeni projelerle ortalık-
lara çıkıyor. Asrın Anlaşması diye-
rek daha fazla kan akmasına neden
olacak bir anlaşmayı Bay Neden
Yahu ile imzaladıklarını duyurdular.
Savaş bataklığı demek olan bu an-
laşmanın kendilerine de yararı doku-
nacağını söylemek zor olsa gerek.
Bir süre önce bölgede Lübnan Hiz-
bullah’ı ile yaşadıkları çatışmalarda
verdikleri kayıplar biliniyor. Yapıl-
mış olan bu anlaşmayı bir anlamda
Kol Gücü olarak da okumak olası-
dır.  
Amerika’nın bir süredir bölge ülke-
lerinde demokrasicilik oyununu oy-
namakta olduğunu hemen herkes
biliyor. 100 yılın anlaşması diye su-
nulan belgenin de bir yararının ol-
mayacağını anlaşmayı imzalayanlar
da biliyorlar. Çünkü inandırıcı oldu-
ğunu ne yazık ki söyleyemiyoruz.
Adı geçen ülkenin bölgemizdeki bu
çabalarına koşut Yunanistan’la da
askeri işbirliği anlaşması imzalaya-
rak Türkiye’ye karşı koz olarak kul-
lanmak istedikleri düşünülürken
Fransa ile benzer anlaşmayı yap-
maya çalışıyorlar. Buna karşın mu-
halefet partileri bu anlaşmaların
yapılmasına karşı çıkıyorlar. İyice
köşeye sıkıştığı anlaşılan Bay Kri-
yakos Mitçotakis arı değmiş gibi bu
ülkeleri ziyaret ediyor.
Bay Mitçoktakis Türkiye’nin Kıbrıs
çevresinde yaptığı sondaj çalışmala-
rına veya olası askeri müdahalesini
engelleyebilmesi için Fransa’nın
bölgeye bir askeri gemi göndermeyi
kabul ettiğini açıklıyor. Benzer yar-
dımların da Amerika tarafından ve-
rilmesini istiyor. Ziyaretinin amacı
bu olsa gerek. Başbakan eskisi Bay
Aleksis Çipras da “Amerika ile ge-
nişletilmiş işbirliğini desteklediğini
buna karşın ülkesinin önce Waşing-
ton’dan Türkiye’ye karşı daha geniş
içerikte bir destek ve yükümlülüğü
alması gerektiğini” savunuyor.
Bölgemizde yaşanmakta olan bu
oyunlara karşın 04 Mart 1964 tari-
hinde BM Güvenlik Konseyi’nin
186 sayılı kararı ile adada konuşlu
bulunan Barış Gücü’nün görev sü-
resi 6 ay uzatıldı. Geldiği günden
beri sürekli olarak tartışma konusu
olan bu gücün görev süresinin uza-
tılmaması gerekiyor. Bu gücün
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’ndeki görev yapmasının yasa dışı
olduğuna vurgu yapmak istiyoruz.
Neden mi? Çünkü görev süresi uza-
tılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti makamlarının görüşü
alınmamıştır.
Kıbrıs Türk’lerinin yalnızca
Annan’ın belgesinin oylandığı gün-
lerde muhatap olarak kabul edildiği
de unutulmamalıdır. Gündüzün gök-
yüzündeki yıldızların bile vaat edil-
diği unutulmamıştır. Sonucunda
yalnızca sempati kazanmakla yetin-
diğimizin de unutulmaması gereki-
yor. Yaşanan bütün olumsuzluklara
karşın Kıbrıs Türk’leri çözümden
yana olan tavırlarını koruyorlar. Bu
nedenle yeni seçilecek Cumhurbaş-
kanı’nı zor bir görev beklemektedir.
Yıllardır kullanılan BM parametre-
leri diye bilinen formülün bir işe ya-
ramadığı artık iyice gün yüzüne
çıkmıştır. Resmi olmayacağı açık-
lanmış olan 5 + BM toplantısının da
çözüme ne gibi katkısının olacağının
da açıklanması gerekiyor. Yürütül-
mekte olan bu çabanın kahve soh-
betlerinin ötesine geçmesinin
beklenilmemesini kaydetmek istiyo-
ruz.  
Kıbrıs Türk’lerinin yeni süreçte
çözüm diyerek çözülmemesi gereki-
yor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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Arnavutluk’taydı
Bakan Çavuşoğlu, 
Arnavutluk’taydı
Bakan Çavuşoğlu, 
Arnavutluk’taydı
Bakan Çavuşoğlu, 
Arnavutluk’taydı
Bakan Çavuşoğlu, 
Arnavutluk’taydı
Bakan Çavuşoğlu, 
Arnavutluk’taydı

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk’un
başkenti Tiran’a
gelen Dışişleri

Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, New York Tiran
Üniversitesinde Bal-
kan Araştırmaları Mer-
kezi’nin resmi açılış
törenine katıldı.
www.haberler.com’a
göre; Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu çeşitli
temaslarda bulunmak
üzere Arnavutluk’un
başkenti Tiran’a geldi.
Bakan Çavuşoğlu, New
York Tiran Üniversite-

sinde Balkan Araştırma-
ları Merkezi’nin resmi
açılış törenine katıldı.
Törende konuşma yapan
Çavuşoğlu, üniversiteye
yeniden gelmekten mut-
luluk duyduğunu be-
lirtti. Son olarak 2 yıl
önce akademik yılın açı-
lışına geldiğini hatırlatan
Çavuşoğlu, “Açılıştan
sonra üniversitenin tera-
sında öğrencilerle fikir
üzerine tartışmıştım.
Bundan çok zevk aldım.
Bu kez araştırma merke-
zinin açılışı için burada-
yım. Bir diğer dost ülke
Karadağ’dan geldim”
ifadelerini kullandı.

‘Karadağ Türkiye
dostluğu artacak’
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Türkiye’nin Balkan pazarında bağlantılar açısından en avantajlı olduğu ülkelerden
biri olan ve AB perspektifinden vazgeçmeyen Bosna-Hersek, ülkemizin AB’ye daha
fazla gümrüksüz ticaret yapmasına imkan sağlaması bakımından önem arz ediyor

Bosna-Hersek Türkiye'nin
AB’ye açılan kapısı olabilir Suheyl ÇOBANOĞLU

AĞACI  
ÇÜRÜTEN  
İÇİNDEKİ  
KURTTUR

Kıbrıs’ta yıllar boyu süren tedhiş
ve terör eylemleriyle Türkler’e
baskı, zulüm, işkence ve kat-

liam yaparak yoketmeye ve adanın tek
sahibi olmaya çalışan Rumlar, 20
Temuz 1974’te Kahraman Türk Or-
dusu ve Kıbrıslı Mücahitlerin kanı ve
şehadetleriyle durdurulmuştur.
Etnik temizlik yapmakta olan Rum-
lar’ın adayı tamamen kaybetmeleri
işten bile değildi ama Türk Ordusu
daha fazla ilerlemeyerek Türkler için
güvenliği sağlayacak bir hatta durdu...
Çözümsüzlüğü çözüm edinen Rum ke-
simi, daha ilk günlerde Türkiye’yi teh-
dit ederek gerçek niyetlerini hep
gizleyerek, tüm barış görüşmelerini sa-
bote etti. AB üyeliğini müteakiben
iyice Avrupalıların desteğini arkasına
alarak iyice uzlaşmaz bir tutum içine
girdi...
II.nci Sultan Abdülhamit’in Padişah-
lığı  döneminde İngilizlere verilen
Kıbrıs’ın talihsiz kaderi 1974’te düzel-
miş, Türklerin can ve mal güvenliği
sağlanmıştır.
The Guardian gazetesinde yayınlanan
röportajında, iki toplum arasında bir
anlaşma sağlanamaması durumunda
Kuzey Kıbrıs’ın Ankara tarafından
‘yutulabileceğini’ söyleyen KKTC
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya
karşı Türkiye’deki bir çok kesimden
tepki geldi...  “AB içinde birleşik bir
Kıbrıs”a ulaşılması gerektiğini söyle-
yen Kıbrıs Cumhurbaşkanı, içişlerinde
bağımsız, dış ilişkilerde Suriye’deki
Fransız mandasına bağlı Hatay Devle-
ti’nin 1939’da referandumla Türki-
ye’ye bağlanmasını kabul eden
Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’e
atıfla “İkinci bir Tayfur Sökmen olma-
yacağım” demişti. Kıbrıslı Türklerin
laik, demokratik ve çoğulcu kimliği
korumak istediklerini söyleyip Türki-
ye’ye bağlanma ihtimalini  “korkunç”
diye niteleyen Akıncı, bizce de haddini
aşmış, adeta Rum-Yunan ikilisinin sesi
olmuştur.  "Kıbrıs Türktür Türk Kala-
cak siyaseti 1950'lerin sloganıdır. Bu
slogan 1950'lerde kaldı" diyerek artık
Kıbrıs Türktür denilemeyeceğini iddia
etmesi, gaflet ve delalet ve hatta ihanet
olarak dahi nitelendirilebilir.
Siyasetin çirkin tarafı diyebileceğimiz
bu sözleri, cumhurbaşkanlığı seçimine
yönelik bir oy avcılığı olarak değerlen-
dirilebilirse de, bu sefer Kıbrıs Türkle-
rini “Yes be annem’le” kandırdıkları
gibi olmayacaktır.   Maraş ve Güzel-
yurt’u Rumlara vermek dahil tavizkar
bir politika izleyen Akıncı’nın bu tu-
tumu Kıbrıslı kardeşlerimiz nezdinde
kabul edilmeyecektir.
Yeniçağ Gazetesinden Hüseyin Macit
Yusuf’un 13 Şubat tarihli köşesinde
yazdığı,  Akıncı'nın hükümete, Mec-
lis'e bilgi vermeden kendi kafasına
göre bu taviz haritasını hazırladığını,
KKTC'nin topraklarını Rum'a peşkeş
çektiğini, Maraş ve Güzelyurt içinde
olmak üzere topraklarımızın yüzde
25'ini Ruma iade etmeyi kabul ettiğini,
unutmamak lazım. Rum medyasında
ortaya atılan Türkiye'nin Crans Monta-
na'da etkin ve fiili garantörlüğünden ve
tek yanlı müdahale hakkından vazgeç-
tiği, Anastasiadis'in ilk günden 'sıfır
garanti sıfır asker' konusunda diret-
mesi nedeniyle kabul görmediği iddia-
ları da Türk Dışişlerince yalansa da
açıklanmaya muhtaçtır...
Sınırlarımız dışında kalmış olan soy-
daşlarımızın veya Avrupa ülkelerinde
olduğu gibi oralarda yerleşmiş Türk
toplumunun içinden seçilip , bulun-
dukları ülkelerin  parlamentolarına gir-
miş bazı kişilerin zaman zaman
Türkiye karşıtı tavırları aklımıza
“ağacı çürüten içindeki kurttur” sö-
zünü getiriyor. Suriye’de yürütülen as-
keri operasyonlar için, “Barış Pınarı
desek te akan kandır” diyen ve Türki-
ye’yi suçlayan Akıncı gibi insanlarla
karşılaşınca rahmetli Denktaş ve Fazıl
Küçük gibi gerçek liderlerin kıymeti
bir kez daha önem kazanıyor.
Türkiye’nin desteğiyle ayakta duran
KKTC’de asgari ücret 3 bin lira. Üste-
lik yavru vatanda 15 yıl çalıştıktan
sonra emeklilik hakkı kazanıyorsunuz.
KKTC’de su sorununu da Türkiye
çözdü. 1,6 milyarlık yatırımla
KKTC’ye Türkiye’den su gönderildi.
KKTC yönetimi ise tüm bunlara rağ-
men Türkiye’ye karşı küstah bir tavır
içerisine girdi. Türkiye’nin Doğu Ak-
deniz’de petrol ve doğalgaz aramasına
da karşı çıkan Mustafa Akıncı’nın gör-
evi tartışılır hale gelmiştir,
Doğru kişileri seçemediğimize göre bir
yerlerde yanlışımız var herhalde, otu-
rup diasporamızı, yeniden analiz
etmek ve sağlıklı sentez yapmak zo-
rundayız...

Bosna-Hersek'in başkenti Sa-
raybosna'da düzenlenen 23.
Uluslararası İş Forumu (IBF),

ülkenin gıda, tarım ve hayvancılık,
turizm, inşaat, sağlık, metal, mo-
bilya ve orman ürünleri sektörle-
rindeki ayrıcalıklı yapısına ve AB
ile gümrüksüz ticaret yapma fırsa-
tına dikkat çekti. Tüm dünyadan
binin üzerinde iş insanının katılı-
mıyla gerçekleştirilen zirvede, şir-
ketten şirkete (B2B) görüşmeler
düzenlenerek Türk ve yabancı iş in-
sanlarının bu ülke firmalarıyla ya-
pabileceği işbirliği olanakları ele
alındı. Organizasyonda ayrıca
Bosna-Hersek’in AB ülkeleriyle
olan ticaret anlaşmalarına dikkat
çekilirken, ülkenin Türk ve yabancı
iş insanları için AB ile ticarette
gümrüksüz bir giriş kapısı olarak
kullanılabileceğine de vurgu ya-
pıldı.

GENEL EKONOMİ

Savaş öncesinde ağır sanayi alt ya-
pısına sahip bir ülke konumunda
olan Bosna Hersek’te üretim meta-
lürji ve kimya sanayi üzerine yo-
ğunlaşmıştı ve ülkedeki üretim
Yugoslav iç pazarının ihtiyaçlarını
karşılamayı önceliyordu. Savaş es-
nasında sanayi tesisleri ağır hasar
gördü ve ülkenin sanayiye dayalı
üretim yapısı bozularak savaş son-
rasında ekonomi merkezi hizmetler,
bankacılık, enerji ve turizm alanla-
rına kaymış oldu. En ciddi makro-
ekonomik sorunu işsizlik olan
Bosna-Hersek’te kayıt dışı istihdam
yüksek seviyede seyrediyor. Ülke-
nin iktisadi olarak öncelikli konula-
rını Avrupa Birliği’ne entegrasyon,
mali sistemin güçlendirilmesi, kamu
yönetimi reformu, Dünya Ticaret
Örgütü’ne üyelik ve istikrarlı bü-
yüme oluşturuyor.
Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaş-
ması (CEFTA)’nın üyesi olan Bosna-
Hersek ile Türkiye arasında 2003
yılından beri Serbest Ticaret Anlaş-
ması uygulanıyor. Bosna-Hersek
2008 yılında Avrupa Birliği (AB) ile
İstikrar ve Katılım Anlaşması imza-
lamış olmasına rağmen bu anlaşma
henüz yürürlüğe girmiş değil. AB
ülkeleri tarafından onaylandıktan
sonra yürürlüğe girecek olan bu an-
laşma, AB standartlarına uygun üre-
tilen bütün Bosna-Hersek
ürünlerinin gümrüksüz ve hiçbir kı-
sıtlama olmaksızın AB pazarına gir-
mesini sağlayacak. Bu durumun
ülke ekonomisini canlandırması, re-
kabet gücünü artırması, doğrudan
yabancı yatırımları ve iş sahalarını
geliştirmesi bekleniyor.

6 FIRSAT SEKTÖRÜ

Uluslararası İş Forumu (Internatio-
nal Business Forum) Direktörü Erol
Yarar forum öncesinde sekiz aylık
bir periyodda dokuz kez Bosna-
Hersek’e keşif gezisi düzenledi ve
Bosna’nın orman, fabrika, şehir, ka-
saba ve köylerini gezerek Türk ve
dünya firmaları için ülkenin sahip
olduğu tüm işbirliği imkânlarını de-
taylarıyla araştırdı. Bu saha gezileri

sonucunda Bosna’da işbirliği ve ya-
tırım için büyük potansiyel barındı-
ran altı temel sektör belirlendi. Bu
sektörler gıda, tarım ve hayvancılık,
orman ürünleri ve mobilya, turizm,
metal ve otomotiv, sağlık ve inşaat
olarak gruplandırıldı. Forumda bu
sektörlerin her biri için özel oturum
düzenlenerek potansiyel işbirliği ve
yatırım imkânları alanda uzman iş
insanları ve CEO’lar nezaretinde
tartışıldı. Bosna-Hersek’te özellikle
organik tarım ve helal gıda pazarı
için bakir topraklar bulunduğuna
dikkat çekilen forumda, Avru-
pa’daki 50 bin tonluk helal
gıda pazarına Bosna-
Hersek’te yapılacak
yatırımlar vasıta-
sıyla kolayca ula-
şılabileceği
belirtildi. Yıllık
7 milyon met-
reküp ağaç
kesimi yapı-
lan Bosna
Hersek,
orman ürün-
leri ve mo-
bilya sektörü
için yüksek
miktarda ham-
madde barındırı-
yor. Turizm
sektöründe ise yıllık
100 bin Türk ve 150-200
bin Arap turiste ev sahipliği yapı-
yor.
Forumda protokol konuşmalarının
ardından sektörel görüşme ve pa-
neller düzenlenerek sektörler ba-
zında birebir iş anlaşmaları
yapılmasına olanak sunuldu. Top-
lantının ikinci gününde misafir iş
insanları için fabrika gezileri düzen-
lendi.

YETERSİZ İŞBİRLİĞİ

2003 yılında Türkiye ile Bosna-Her-
sek arasında bir Serbest Ticaret An-
laşması imzalandı. İki ülke
arasındaki ticaret hacmi 2018 yı-
lında 660 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşti. Dolayısıyla mevcut iş-

birliği, hedef olarak belirlenen 1
milyar avroluk hacmin epey altında
kalmış oluyor. Bu rakam, diğer ta-
raftan, iki ülke arasındaki tarihi,
kültürel ve resmi ilişkiye bakıldı-
ğında da potansiyelinin çok altında
görünüyor. Bosna-Hersek’in AB ül-
keleriyle 1000 kilometrelik bir kara
sınırına sahip bulunması, Türk iş in-
sanları için çok önemli bir fırsat ola-
rak değerlendiriliyor.
Uluslararası İş Forumu’nda ko-
nuşma yapan İstanbul Ticaret Odası
Başkanı Şekip Avdagiç, Bosna-Her-
sek’i iş insanları açısından fırsatlar

ülkesi olarak nitelendirdi.
Ancak bu fırsatların de-

taylarıyla birlikte or-
taya konulduğu

takdirde değer-
lendirilebilece-
ğini
vurgulayan
Avdagiç, tica-
retin farklılık-
lardan ziyade
ortak nokta-
ları açığa çı-
karması

gerektiğini be-
lirtti. Ülkelerin

ufkunu ticaret
aracılığıyla gelişti-

rebileceğini söyle-
yen Avdagiç,

Türkiye’de 2019 yılında iş
yapma kolaylığının bir önceki yıla

göre 17 basamak yükseldiğini söyle-
yerek toplantıda hazır bulunan iş
insanlarını Türkiye’de yatırım yap-
maya davet etti. Ayrıca Bosna’nın
AB ile 1,000 kilometre sınırı olması
ve ürünlerin kara yoluyla 15 saat
içinde Avrupa’ya ulaşabilmesi bakı-
mından Avrupa’yla iş yapmak iste-
yen Türk firmaları için çok cazip bir
ülke olduğunu belirtti.
Bosna’daki yatırım ortamını geliştir-
mek için dört noktanın üzerinde
hassasiyetle durulması gerektiğini
belirten Avdagiç, bunları şöyle sıra-
ladı: Bosna-Hersek AB üyeliği yo-
lunda kararlı bir şekilde ilerlemeli;
Bosna’da yaşayan Boşnak, Sırp ve
Hırvat toplumları ortak Bosna ideali

etrafında birleştirilmeli; bu toplum-
lar milliyetçilik sarmalına kapılma-
malı; yetişmiş gençlerin ülke içinde
tutulması için politikalar geliştiril-
meli ve yurtdışına gidenlerin geri
getirilmesi sağlanmalı.

AVANTAJLAR

Bosna-Hersek’in AB pazarında eği-
tim ve dil becerileri anlamında son
derece rekabetçi bir insan kaynağı
var. Düşük gelir vergisi ve elektrik
fiyatlarına ek olarak Bosna-Hersek
parası Konvertible Mark (KM)’ın is-
tikrarlı seyri de rekabetçi bir üretim
imkânı sunuyor. Yerli ve yabancı ya-
tırımcıların haklar konusunda eşit
olduğu Bosna-Hersek’te yatırımcıla-
rın yüzde 84’ü ticari beklentilerinin
karşılandığını belirtiyor, yüzde 70’i
ise kazandıkları parayı tekrar
Bosna-Hersek’te yatırıma dönüştür-
mek istiyor. Özellikle kalkınma ala-
nında yatırıma ihtiyaç duyan bir
ülke olan Bosna-Hersek’te enerji
sektörü şu an potansiyelinin sadece
yüzde 30’unu kullanabiliyor, ayrıca
maden ve mineral sektörü ile tu-
rizm sektörü de potansiyellerinin
çok altında yatırım alıyor. Bosna-
Hersek verimli ve işlenmemiş arazi-
leriyle organik tarım yatırımcıları
tarafından da keşfedilmeyi bekliyor.
Son beş yılda Bosna’da metal iş-
leme, araba yan sanayi ve yedek
parça sektörleriyle savunma sanayi
adeta yeniden doğuş yaşıyor. Oto-
motiv sektörüne çok önem veren
Türkiye ve yedek parça sanayinde
iyi olan Bosna’nın bu alanda işbir-
liği yapması iki ülke açısından da
kazan-kazan ilişkisi olabilir. Alt yapı
ve inşaat sektöründe Bosna’da
büyük projelerin başlamak üzere ol-
ması da muhakkak piyasayı canlan-
dırıcı bir etki yapacaktır.
Saraybosna-Belgrad otoyolu projesi-
nin bölgeye sağlayacağı ekonomik
faydanın yanı sıra bölgedeki istik-
rarı ve iyi ilişkileri sürdürülebilir
hale getirmesi bekleniyor.
Türkiye’nin Balkan pazarında bağ-
lantılar açısından en avantajlı ol-
duğu ülkelerden biri olan
Bosna-Hersek pazarına Türk iş in-
sanlarının ilgi göstermesi ve pa-
zarda uygun fiyat ve kaliteyi
gözeterek büyümeleri, AB perspek-
tifinden vazgeçmeyen Bosna-Her-
sek kanalıyla Türkiye’nin AB’ye
daha fazla gümrüksüz ticaret yap-
masına olanak sağlaması bakımın-
dan önem arz ediyor. Bu noktada
Uluslararası İş Forumu ve önce-
sinde titizlikle gerçekleştirilen saha
gezilerinde belirlenen altı sektör-
deki fırsatlar başka ülkelerden önce
kullanılarak hem Balkanlarpaza-
rında fark yaratılabilir hem de
Bosna-Hersek uzun vadede Türki-
ye’nin AB’ye gümrüksüz açılan bir
kapısı olabilir.
[Türk-Alman Üniversitesi’nde İkti-
sat Bölümü öğretim üyesi olan Doç.
Dr. Elif Nuroğlu, uluslararası iktisat,
yerçekimi modeli, ampirik uluslar-
arası ticaret, ekonometrik modelle-
meler, ampirik makroekonomi,
yapay sinir ağları ve fuzzy yakla-
şımlar alanlarında çalışmaktadır]
(AA)
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İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Başkanlıktan yapılan yazılı açık-
lamaya göre, TİKA ve TDBB iş
birliğinde,  Hırvatistan beledi-

yeleri karşılıklı tecrübe paylaşımın-
da bulunmak ve Türkiye’deki bele-
diyecilik uygulamaları hakkında
bilgi almak üzere Türkiye’yi ziyaret
etti.  Programa Hırvatistan
Belediyeler Birliği Başkanı Martin
Baricevic ve Genel Sekreteri Mladen
Puskaric, Darda Belediye Başkanı
Anto Vukoje, Slatina Belediye
Başkanı Denis Ostrosic ve Kostajnica
Belediye Başkanı Dalibor Biscan
katıldı. Konuk heyet, bir haftalık
program süresince Zeytinburnu,
Bağcılar, Başakşehir, Sancaktepe,
Beykoz, Üsküdar, Eyüpsultan ve
Beyoğlu belediye başkanları ile gör-
üştü. Ziyaretler kapsamında sıfır
atık projesi, yerel yönetimlerde

kamu sağlığı ve dezavantajlı grupla-
ra yönelik hizmetler, sosyal beledi-
yecilik hizmetleri, atık toplama ve
ayırma tesisleri, mesleki eğitim kurs-
ları gibi çeşitli konularda

Türkiye’deki belediyelerin faaliyetle-
rine yönelik bilgi paylaşımı yapıldı.
Belediye başkanları, Türkiye’de
olmaktan duydukları memnuniyeti
dile getirerek iki ülke arasında yerel

yönetimler konusunda gerçekleştiri-
len tecrübe paylaşımlarının birçok iş
birliği imkanına zemin hazırlayaca-
ğını vurguladı. Program sertifika
töreniyle sona erdi. (AA)

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan Müziğinin güçlü sesi Suzan
Kardeş Küçükçekmece
Belediyesinin düzenlediği konser-

de sevenleriyle buluştu.
Küçükçekmece Belediyesinin Cennet
Kültür ve Sanat Merkezinde düzenledi-
ği konserde hayranlarıyla buluşan
Suzan Kardeş, hareketli Rumeli ve
Balkan ezgilerini seslendirdi. Bir buçuk
saat boyunca sahnede kalan Suzan
Kardeş, Küçükçekmecelilerle birlikte
eğlendi. Küçükçekmece’de olmaktan
çok mutlu olduğunu ifade eden
Kardeş'e, müzikseverler şarkılarında
hep bir ağızdan eşlik etti. Hem şarkıları
hem de sahne performansı ile gönüllere
taht kuran sanatçı, kariyer hayatı ile
ilgili anılarını sahneden sevenleri ile
paylaştı. Türk popunun dev ismi Sezen
Aksu sayesinde ünlü olduğunu söyle-
yen Suzan Kardeş, “Ben Sezen
Aksu’nun makyajını yapıyordum. Tam
36 yıl onunla çalıştım. Bir kere olsun
kalbimizi kırmadı. Hiç kimsenin hak-

kında konuşmadı. Onun sayesinde
bugün burada sizlerle bu anı paylaşıyo-
rum. Hakkını ödeyemem. Ona çok
teşekkür ediyorum” dedi. Suzan
Kardeş, “Ülkemizde olup biten her
şeyin farkındayız. Ama insanların biraz
gerçeklerden uzaklaşmaya, moral bul-
maya ihtiyaçları var. Bu akşam salon
hınca hınç doluydu, seyirci çok güzeldi,
katılımcıydı. Benim hayatımda süt
liman değil. Hiç olmazsa etrafıma neşe,
şenlik vermek istiyorum. Ben insanlara
moral vermeye çalışıyorum” diye
konuştu. www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; yeni çıkardığı Maxi
Single ile de gençlerin Rumeli müziğini
dinlemesini amaçladığını belirten Suzan
Kardeş, “Maxi Single ile Rumelili genç-
lerin eski şarkıları farklı bir versiyonla
dinlemelerini istedim. Bu şarkılar onla-
ra biraz eski kalıyor, ben onları yenili-
yorum. Mesela Yüksek Yüksek Tepeler
acıklı bir türküdür. Ama biz onu gençle-
rin dinleyebileceği şekilde değiştirdik
ve daha neşeli bir hale getirdik. Haziran
ayında da büyükler için tam oynatmalık
Rumeli albümü çıkartacağız” dedi.

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hemşeriler arasında kitap
okuma alışkanlığını yaygın-
laştırmak amacıyla Trakya ve

Balkanlar Gönül Birliği Platformu
tarafından "Kitabını Al Gel" etkinliği
düzenlendi. "Bir kitap seç ve
Dünya’yı sessize al" sloganı ile yola
çıkan Trakya ve Balkanlar Gönül
Birliği Platformu’nun tüm yönetici
ve üyelerinin katıldığı ‘’Kitabını al
gel’’ etkinliği gerçekleştirildi.
Küçükçekmece Belediyesi Şirketi
KİTAŞ’ın Başkanı Cevdet Ateş ve
Küçükçekmece Belediye Meclis
Üyesi Gökhan Aygün’de etkinlikte

yerini aldı. Türkiye’de kitap okuma
alışkanlığının Avrupa ülkelerine göre
oldukça az olduğuna dikkat çekilen
etkinlikte bir araya gelen herkes yan-
larında getirdiği kitapları birlikte
okudu. Artık düzenledikleri tüm
toplantı ve etkinlikler öncesinde 10
ya da 15 dakika kitap okunacağını
söyleyen Trakya ve Balkanlar Gönül
Birliği Platformu Başkanı Barış Sert,
"Maalesef ülkemizde kitap okuma
alışkanlığının çok düşük olduğunu
hepimiz biliyoruz. İstatistiklere bak-
tığımız zaman gelişmiş ülkelerde bu
oranın çok yüksek olduğunu görü-
yoruz. Türkiye’de ise bu oran her
geçen gün azalıyor. İngiltere ve
Fransa’da insanların kitap okuma

oranı yüzde 21 iken, bu oran
Türkiye’de sadece 10 bin de bir. Yani
Türk insanı olarak günde altı saat
televizyon izliyoruz ama konu kitap
okumaya gelince 24 saat içerisinde
sadece bir dakikasını bu işe ayırıyo-
ruz. Aslında kitap okumak boş
zamanlarımızı doldurduğumuz bir
eğlence değil. Kitap okumak ekmek
ve su gibi insanların en önemli ihti-
yaçlarından bir tanesi.
Vücudumuzun fiziksel ihtiyaçlarını
karşıladığımız gibi kitap okuyarak
da ruhsal ihtiyacımızı gideriyoruz"
diye konuştu. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre; Türk tarihin-
de çok fazla önemli liderin olduğunu
ama özellikle bunların içinde yer

alan iki kişiye değinmek istediğini
belirten Sert, "Örneğin Fatih Sultan
Mehmet 21 yaşında İstanbul’u fetih
etti diyoruz. Ama bunun arkasında
müthiş bir entelektüel birikim var. O
dönemde altı tane dil, matematik,
felsefe, geometri bildiği gibi astrono-
mi bilimine de olabildiğince vakıf.
Ve bunun akabinde İstanbul’u fetih
ediyor. Türkiye Cumhuriyeti
Kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ise iki tane dil biliyor ve
hayatı boyunca tam 4 bin tane kitabı
not alarak okuyor. Bugün hemşerisi
olmaktan gurur ve onur duyuyoruz.
Türkiye’de kitap okuma konusunda
artık dakikaları aşıp, saatlere ulaş-
mamız gerekiyor" dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Dünyası
Belediyeler Birliği (TDBB) Hırvatistan'dan gelen belediye başkanlarına
Türkiye'deki belediyecilik hizmetlerine yönelik tecrübe paylaşımı sundu

Küçükçekmece Belediyesi ve Balkanlar
Gönül Birliği platformu okumayı özendirdi

Küçükçekmece’de Kardeş rüzgarı…

Ve bir gün kapını çalacak
Ölüm Meleği…O köpük
köpük öfken kar etmeye-

cek…Yalvarmalarında…Ne kor-
kacak senden, ne de acıyacak…
Sonra yüzüne bakıp diyeceksin ki;
-Daha önce karşılaşmış mıydık?
-Hiç ayırılmamıştık ki! Diyecek..
-Ne olur biraz daha zaman!?
Diyeceksin…
-Hayır… Diyecek.
İnsan gündüzü ister, karşısına
gece çıkar. Her zaman genç ve
güzel kalmak ister. Ammaaa
zaman derisine çizgileri atar.
İnsan her istediğini yapmak ister,
kısıtlanmak istemez. Yorulmadan
koşmak ister. Koşmadan varmak
ister. Oysa zaman hızla geçiyor-
dur ve yaş kemale eriyordur. Tam
bu zamanda bir bakar ki elinde 2
kiloyu taşırken belinde ince bir
ağrı… Ömrünü iki fare kemirir
durur. Biri gece biri gündüz.  Her
gün biraz daha eksilir gücünden
kuvvetinden… İnsan hep ister,
durmaksızın hem de… HAYIR
etrafındadır hep…Dışarı çıkmak
istersin annen baban hayır der.
Kocan hayır der. Karın hayır der.
Bedenin hayır der. Arkadaşın
hayır der. Ben gelemem bu
akşam, işim var…Ama o an git-
mek istiyorsundur.
Yani anlayacağınız her tuttuğunu-
zu koparamazsınız. Çünkü kop-
maktasınız her daim. Kimse özel
değildir. Çünkü er yada geç saçla-
rın beyazlar, kemiklerini sızlatır
yorgunluk…Bu halinle bile çoğu
zaman yaşamak hiç bitmesin ister-
sin. Oysa dünya elini eteğini çeker
birgün senin de üzerinden. Bütün
kuşlar kaçışır dallardan, tutamaz-
sın hiçbir arzunu hayat dalların-
dan…Günler geçip gittiği halde
direniyorsun, avuçlarında istekle-
rin…Aslında kaybeden  hep
insandır. Hayat bir yol…Çarpışma
kaçınılmaz… İnsanın başına
gelen, diğer varlık kardeşlerimizin
de başına gelir. Güneşlin önüne
set çeker bulutlar  mesela.
Kopkoyu cüsseleriyle aman ver-
mezler güneşe. Güneş kapana
kısılır. Bazen de yağmura susar
toprak. Toprağın kucağındaki
tohum aç ve susuz kalır.
Çatlayamaz bir türlü. Kuraklık
zamanı ağaçlar boy veremez…
Susuzluktan çatlar toprağın bağrı
ve hayvanların damakları.. Bir
damla suya muhtaç dalın ucundaki
meyve pat diye yere düşer, çürür
gider. Olgunlaşıp kendini göstere-
meden… Derler ya: Ağaçtan
düşen yaprak rüzgarın oyuncağı
olurmuş. Hayatla mücadelen
tutunduğun daldan düşene kadar-
dır. Sonrası rüzgar nereye, sen
oraya..
Ey insan eğer kendini hür ve
kendi başına olduğun yanılgısın-
dan biran önce vazgeçmezsen, o
ölüm anında ,Ölüm Meleği sana
kocaman bir HAYIR çektiğinde
işin cidden zor…. En iyisi aklını
başına al, Mutlak Varlık Yaradan
a tabi ol ve her şeyin köleliğinden
kurtar kendini…

Ergun DUR

İNSANLARA 
ALIŞMAYIN!...

Hırvat başkanlar Türkiye'nin
belediyeciliğini yerinde gördü
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Kuzey Makedonya Mecli-
sinde düzenlenen otu-
rumda, 114 "evet" oyuyla

ülkenin NATO'ya katılım proto-
kolü onaylandı. 120 milletvekili
koltuğunun bulunduğu
Kuzey Makedonya Meclisinde
düzenlenen oturumda, ülkenin
NATO'ya katılım protokolünün
onaylanmasına ilişkin yasa 114
"evet" oyuyla kabul edildi. Söz

konusu yasa, katılım protokolü-
nün tüm üye ülkelerin parlamen-
tolarında onaylaması gerektiği
için son ülke İspanya'nın onayla-
masından sonra yürürlüğe gire-
cek. Kuzey Makedonya'da 12
Nisan'da yapılacak erken genel
seçimlerden dolayı meclisin fes-
hedilecek olması nedeniyle hükü-
met, anlaşmanın onaylanmasını
erkene aldı.
Kuzey Makedonya Cumhurbaş-
kanı Stevo Pendarovski, burada

yaptığı konuşmada, NATO'ya ka-
tılım protokolünün onaylanma-
sıyla Kuzey Makedonya'nın
NATO'ya tam teşekküllü üyeliği-
nin son aşamasının başladığını
söyledi. 27 yıl önce bağımsız, ege-
men ve demokratik Kuzey Make-
donya'nın ilk meclis kadrosunun
ülkenin NATO üyeliği konu-
sunda stratejik bir karar aldığını
hatırlatan Pendarovski, Meclisin
ilk kararından bugüne vatandaş-
ların büyük çoğunluğunun
NATO üyeliğini desteklediğini
kaydetti. Pendarovski, "Bu ne-
denle, bizim nesil
siyasetçilerin bu süreci tamam-
lama yükümlülüğü ve sorumlu-
luğu inkar edilemez tarihsel
öneme sahiptir." dedi. Kuzey Ma-
kedonya'nın NATO'nun resmen
30'uncu üyesi olmasıyla sorumlu-
luğun arttığını belirten Penda-
rovski, fakat reformların
durmayacağını vurguladı. Penda-
rovski, yeni komşuluk politika-
sıyla anlaşmazlıkları çözerek iyi
komşuluk ilişkileri kurma konu-
sundaki kararlılığın, stratejik he-
deflere ulaşmada başarının
temelini oluşturduğunun altını
çizdi. (AA)

ZAGREB/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can, Hırvatistan'ın Avrupa
Birliği (AB) dönem başkan-

lığı vesilesiyle Gümrük Birliği
Anlaşması'nın güncellenmesine
yönelik katkılarını son derece
önemsediklerini belirterek, "Bu
anlaşmayı günümüz ekonomik
koşullarına adapte etmemiz ge-
rekiyor" dedi. Ticaret Bakanlığı-
nın koordinasyonu, Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) ile Hırvatistan Ekonomi
Odasının organizasyonunda, iş
insanlarının katılımıyla Türkiye-
Hırvatistan  Yuvarlak Masa Top-
lantısı yapıldı.  Pekcan,
Hırvatistan Ekonomi, Girişimci-
lik ve El Sanatları Bakanı Darko
Horvat ile yaptığı görüşmede,
iki ülke arasındaki sorunları ma-
saya yatırdıklarını söyledi. Pek-
can, ticaretin önündeki engelleri
kaldırmak, siyasi politik çekiş-
meleri ticari konulardan ayrı bir
mecrada değerlendirmek gerek-
tiğini ifade etti. Hırvatistan ile

bu yıl Karma Ekonomik Komis-
yon toplantısını da gerçekleştir-
meyi planladıklarını dile getiren
Pekcan, "Bunun yanı sıra Hırva-
tistan ile Ortak Ekonomik ve Ti-
caret Komitesi (JETCO)
Anlaşması için de çalışmaları-
mıza devam edeceğiz. Aynı za-
manda basitleştirilmiş

gümrüklerle ilgili çalışmamızı
sürdüreceğiz. Biz Hırvatistan'ın
AB dönem başkanlığının çok ba-
şarılı geçeceğine inanıyoruz. Bu
dönemde de ilişkilerimizin hem
Türkiye-Hırvatistan hem de Tür-
kiye-AB ilişkileri açısından çok
pozitif yönde etkilenmesini bek-
liyoruz." diye konuştu. (AA)

Aşkın MESUT

BALKANLI 
SİYASET 

YAPMALI MI?

Mesele o parti bu parti değil aslında. Mesele
Balkan camiamızın çeyrek yüzyıldır burada
yaşayıp bu ülkenin gerek iç gerekse dış siya-

setinde görev almak gibi bir gayesinin olmamasıdır.
Evet, insanımızın açken pasta yemeyi düşünmedikleri
gibi ev bark ve yerleşim sorunları varken kalkıp siya-
set yapmalarını da beklemiyorum elbet. Ama şöyle de
bir gerçek var. Ne zaman ??? Şimdi değilse, ne
zaman? Camiamızdan çok defa şöyle sesler yükseli-
yor. Duyuyorum.’’ Bizden aday mı çıkartırlar. Biz bu
fesatlıkla bir şey yapamayız. Bizim yetişmiş siyaset
yapacak kimimiz var ki?’’ Bu soruyu yirmi beş sene
evvel sormuş olsaydım cevaplar kabul edilebilirdi
belki ama sene 2015 olmuş. Camiamız bunları bir
cevap olarak değil, bir mazeret olarak görmeli günü-
müz bürokrasisi ve siyasetinde yer almak üzere hare-
ket etmelidir. Bunu da bu parti şu parti olarak
görmemelidir. Ne eksiğimiz var derseniz çok değil
derim. Türkiye’mize en son gelmiş olanlar bile bugün
beşeri olan ihtiyaçlarımızın          (Kariyer, ev, iş,
araba, yat, kat mal mülk maşallahımız var. Allah daha
güzellerini nasip etsin inşallah ) hepsini karşılayabile-
cek durumdalar. Mesele maddiyat meselesi değil...
Tuttuğum nabızlarda bunu böyle gösteriyor.

NEDEN BU ARENADA YOKUZ?

Peki neden bu arenada yokuz. Birkaç cevabı ben vere-
yim, gerisini de siz tamamlayın atık. Bizler bir kere
bazı şeylerde olduğu gibi siyaset işini de başkalarından
bekliyoruz. Böyle yaptığımız için de yerimizde say-
maya devam ediyoruz. Geçtiğimiz seçimlerde millet-
vekili, daha öncekilerde de belediye başkanı veya
encümen çıkarabilecekken yine aynı sebepten dolayı
sınıfta kaldık. İstisnalar kaideyi bozmuyor tabi. Tabii
ki bazı kıymetli abi ve ablalarımız bu işe soyunmuş
durumdalar ama bazı etnik gruplara nazaran demogra-
fik olarak daha fazla ya da eşitken aldığımız sonuçlara
bir bakın, çok da iç açıcı olmadığını göreceksiniz. Kıy-
metli bir siyasimizin ağzından duyduğumu paylaşmak
istiyorum. “Siz yoksanız tilkiler vardır. Son 300 yıldır
İngilizlerin oyunu ile Müslümanlar siyasete girmemiş-
leridir. Pakistan’da halen cenaze namazında sorarlar.
Bu adam siyasetle uğraştı mı? Eğer siyasetle uğraş-
tıysa cenazesi kılınmıyor’’ demişti. Camiamızın böyle
kırılmaz tabuları yok Allah’a şükür ama aşılması gere-
ken bir takım meseleleri var. Bizim siyaset yapmaktan
korktuğumuz gibi bir gerçeğimiz var mesela. Bu da
geldiğimiz coğrafyalarda bırakın siyaset yapmayı,
yerel yönetimlerde söz sahibi olmayı yüksek sesle bile
düşüncemizi dillendirememekten geliyor. Bunları
anne ve babalarımız çok derinden yaşadıkları için bu
ülkede süre gelmiş olan alışkanlıklardan dolayı siyaset
yapmaktan korkmalarını doğal karşılıyorum. Ben ismi
yüzünden ve Türkiye’ye kaçmaya çalışırken yakalanıp
senelerce Belene Kampı’nda yatmış bir dayının ye-
ğeni, öz dilini konuştuğu için ceza yemiş bir kardeşin
ağabeyi, sadece hakkı olanı savunduğu için Bulgar po-
lisinden çok defa dayak yemiş bir anne babanın evladı-
yım. Bunu kendi anne ve babamdan çok iyi biliyorum.
Üniversite yıllarımda gerek sivil toplum kuruluşlarında
başkanlık yaparken gerekse bazı siyasi partilerin yöne-
timlerinde görev alırken o korkularını yakinen yaşa-
dım. Ama korkuların ecele ya da olacaklara faydası
yok ne yazık ki. O korkuları yenip gelecek nesilleri-
mize ‘’Bu memlekete neden geldik? Sorusuna düşün-
meden cevap verebilecekleri bir gelecek bırakmak
bizim en büyük görevimiz olmalıdır. Diyeceksiniz
‘’Bu memlekette neden siyaset yapalım, neden bürok-
raside bir yer edinelim diye. Neden mi? Atalarımız
neden yaptılarsa onun için. Biz de onlar gibi dünya si-
yasetinde yerimizi almalıyız. Herkes kıymetlidir ve
nasıl yönetilmek istiyorsa öyle yönetilmelidir. Ya da
yönetmelidir!!! Okuldayken bazı hocalarımız ‘’Siya-
set, derdi olan kişilerin yeridir’’ derlerdi. Biz vatan
hasreti nedir, yurt özlemi nedir çok iyi bilen bir camia-
yız. Bizler bir kere değil çok kez evlerinden yerlerin-
den yurtlarından; kimi zaman siyaseten kimi zaman
savaş sebebiyle göçe tabi tutulmuş göçmenler olarak
düşünüp memleketimize sahip çıkmak en büyük gör-
evimiz olmalıdır. Geleceğimiz aynı göçlere tabi tutul-
masınlar diye, daha yaşanılır bir Türkiye için,
ülkemizde zerre kadar hakkı olmayanların meclisi-
mizde bağırıp çağıramaması için, gençlerimizin gele-
cek kaygısı duymaması için, sadece ülkemizde değil
dünya çapında parmakla gösterilen tarihe imzalar ata-
bilen, ataları gibi büyük insanlar olduğumuzu göster-
mek için, tarih boyunca vardık ve var olmaya devam
edeceğiz demek için, bizler ve geleceğimizin teminatı
olan gençlerimiz için siyaset yapmalıyız. Bunu da en
temiz şekliyle, temsil ettiğimiz camianın başında
güven vererek layıkıyla yapmalıyız. En temiz şekliyle
yapmışlar ve bütün kötü olan taraflarına rağmen kir-
lenmeden yapmayı başarmış olan Balkanlı büyükleri-
miz var. Ecdadımız emsal olarak yeter... Bu memleket
kolay kurulmadı, atalarımızın yadigarı olan vatanımıza
sahip çıkmak istiyorsak, başkalarının başımıza gelme-
sini istemiyorsak, kendi ülkemizi kendimiz yönetebili-
riz demek istiyorsak SİYASET YAPMALIYIZ. Buna
da yerel yönetimlerde siyaset yaparak başlayabiliriz.
Bizi idare edenlerin bizden, camiamızı anlayan, yaki-
nen nabzımızı tutan ve her ne pahasına olursa olsun
davamıza sahip çıkacak olanlarla yollara çıkmalıyız.
Sadece İzmir’de birileri istiyor diye değil, bizlere yan-
larında yer vermek isteyenlerin yanında başlamalı ve
kendimizi yetiştirmeliyiz. Yetiştirmeliyiz ki gerek
kendi içimizde gerekse içinde bulunacağımız toplu-
mun içinde kandırılmayalım. İstediğimiz sesi istediği-
miz kurum, kuruluş veya siyasiden alabilelim. Bu
ancak bu şekilde mümkün olabilir. Evet bu yollar me-
şakkatli ve bazı zorluklara sahip olabilir. Ama bu zor-
lukların bazılarına atalarımız bizler için katlanmış ve
sayelerinde diniyle imanıyla örfü adediyle dimdik yü-
rüyoruz memleketimizde. Yürüyemediğimiz, konuşa-
madığımız bir Bulgaristan’dan geldik. Hatırlayın ve
asla aklınızdan çıkarmayın. Tekrar aynı sonu yaşamak
istemiyorsak daha çok çalışmalı davamıza sahip çıka-
cak olanın yanında saf tutmalı ve ardımızdan gelecek
olan nesillere de örnek olmalıyız.

Kimliği belirlenemeyenlerde bu yıl 
Srebrenitsa’da toprağa verilecek…

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna'daki savaşta en az 8 bin
372 Boşnak sivilin acıma-
sızca katledildiği  Srebre-

nitsa Soykırımı'nda öldürülen
ancak aradan 25 yıl geçmesine
rağmen kimlik tespiti yapılama-
yan 82 kurban, bu yıl toprağa ve-
rilecek. Avrupa'da 2. Dünya
Savaşı'nın ardından yaşanan en
büyük insanlık trajedisi olarak
kabul edilen soykırımda, hayatla-
rını kaybedenlerin defnedildiği
Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11
Temmuz'da düzenlenecek anma
töreninin ardından, bu yıl ilk defa
kimliği belirsiz kurbanlar da def-
nedilecek.
Bosna Hersek Kayıp Kişiler Ensti-
tüsünden Amor Masovic, AA mu-
habirine, ailelerin onayının
alınması durumunda bu yıl top-
rağa verilecek kurban sayısının
200'e ulaşacağını söyledi.
Bazı kurbanların kimliğinin belir-
lenemediğini anımsatan Masovic,
"Kimliği belirlenemeyen 82 kurba-
nımız var. Aralarında 19 yıl önce
bulduklarımız da var ancak
DNA'ları soykırımdan sağ kurtul-
mayı başaranSrebrenitsalılarla eş-
leşmediği için yıllarca ceset
torbalarında bekletiliyorlar." ifa-
delerini kullandı.
Masovic, kurbanların kimlikleri-
nin belirlenememesinin iki nedeni
olabileceğine işaret ederek, "Bun-
lardan biri, bulunan

cesetlerin Srebrenitsalı olmayan
kurbanlara ait olması. Diğeri ise
bu kurbanların, yakın akrabaları-
nın olmaması olabilir." yoru-
munda bulundu. Kurbanların bu
yıl Bosna Hersek Savcılığının be-
lirleyeceği geçici mezar taşlarıyla
toprağa verilebileceğini belirten
Masovic, "Bunun, ceset torbala-
rında bekletilmelerinden daha in-
sani ve medeni olacağını
düşünüyoruz." dedi.
Masovic, kimliği belirsiz
kurbanların kimliklerinin,
toprağa verildikten sonra
da araştırılacağının altını çi-
zerek, Bosna Hersek'te tes-
pit edilen toplu mezarlarda,
kimi zaman 200'ün üze-
rinde kurbanın cesedine
rastlamanın mümkün oldu-
ğunu söyledi. Yaklaşık 28
yıldır savaş kurbanlarının

gömüldüğü toplu mezarlarla ilgili
çalışmalar yapan Masovic, Srebre-
nitsa Soykırımı'nın yaklaşık bin
200 kurbanının hala kayıp oldu-
ğunu vurguladı. Savaş suçlusu
Sırp komutan Ratko Mladic em-
rindeki Sırp birliklerin, 11 Tem-
muz 1995'te ülkenin
doğusundaki Srebrenitsa şehrine
girmesinin ardından başlayan
soykırımda, birkaç gün içinde en
az 8 bin 372 sivil Boşnak hunharca

katledilmiş, bedenleri
farklı toplu mezarlara gö-
mülmüştü. Geçen yıl ya-
pılan törenin ardından
anıt mezarlıktaki kurban-
ların sayısı 6 bin 643'e ula-
şırken, aradan 25 yıl
geçmesine rağmen binin
üzerinde soykırım kurba-
nının cesedine ise hala
ulaşılamadı. (AA)

Kuzey Makedonya Meclisi, 
NATO'ya katılımı onayladı

Türkiye-Hırvatistan ticareti konuştu

Amor 
Masovic

Şafak SOL

TOPLUMSAL 
BARIŞ

info@safaksol.com

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

Her yeni yılda olduğu gibi, yeni
umutlarla girdik 2020’ye. Ne
var ki ortak üzüntümüz olan

kötü haberleri üst üste aldıkça yürek-
ten sarsıldık.
17 Ocak 2020 tarihinde Hakkari'de
atış eğitimi sırasında meydana gelen
kazada iki askerimiz şehit oldu…
Demokrasi şehidi Uğur Mumcu’nun
ölüm yıldönümü de olan 24 Ocak’ta,
Elazığ Sivrice ve Malatya’da yaşanan
6,8 şiddetindeki depremde 41 vatanda-
şımız hayatını kaybetti, bin 607 kişi de
yaralandı.
3 Şubat’ta İdlib’te rejim güçleri 3’ü
sivil, 5’i asker 8 vatan evladını şehit
etti.
4 Şubat Van’da çığ felaketi… 41 canı-
mızı kaybettik.
5 Şubat’ta Hakkari’den bir acı haber
daha… Bir şehit!
6 Şubat… İstanbul Sabiha Gökçen Ha-
valimanı’nda iniş sırasında uçak
düştü; 3 ölü!
10 Şubat; İdlib’te 5 şehit daha…
Ülkenin dört bir yanında yaşanan acı
olaylar hepimizin canını acıttı. Ayrıca
dikkat çekilmesi gereken bir şey daha:
Elazığ depremi ve Van’daki çığ fela-
ketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımı-
zın sayısı aynı; kırk bir! Bu durumun
bir tesadüf olmadığını düşünüyor ve
uzmanları buradan araştırmaya davet
etmek istiyorum.
Şehit askerlerimize ve hayatını kaybe-
den vatandaşlarımıza Allah’tan rah-
met, ailelerine ve Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne sabır ve başsağlığı, ya-
ralılara acil şifalar diliyorum.
Geçmiş olsun Türkiyem…
Depremzedelerin yardımına İzmir’in
de dahil olduğu birçok ilden ekipler,
gönüllü vatandaşlar koştu. Aynı şe-
kilde çığ felaketinde de…
Birlik ve beraberliğimize en çok ih-
tiyacımızın olduğu günler yaşıyoruz.
Farklı düşüncelerimiz, inançlarımız,
yaşam tarzlarımız olabilir ancak üze-
rinde yaşadığımız topraklar hepimizin
ortak vatanıdır. Öyleyse kederlerimizi
ele alırken sorguları ve yanıtları da en
yalın biçimde yapmalıyız.
Bundan böyle de, tasada ve kıvançta
birlikte olmaya devam etmeliyiz. Top-
lumsal barışımızı güçlendirmeliyiz.
Birlikten kuvvet doğar.
Her zaman olduğu gibi bundan sonra
da maddi, manevi birbirimize destek
vererek yaşamaya devam etmeliyiz.
Tarihimizde de buna benzer kötü gün-
ler geçirdik ama ayağa kalkmayı bil-
dik.
Birlik ve beraberlik ruhundan şaşma-
mak demek bir toplumun var olması
demektir.
Rudyard Kipling’in yazdığı, merhum
başbakan Bülent Ecevit’ in çevirdiği
“Adam Olmak” şiirinde olduğu gibi…
‘Direncinden başka bir şeyin kal-
masa da,
Herkesin bıraktığı noktada,
Sen dayanabilirsin tek.”
Canım ülkem…
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Işık kirliliğinin en az bilinen
etkisidir. Boşa giden ışık
için kullanılan fosil yakıt-

ları hava kirliliğine neden
olur. Tüm dünya’ da elektrik
tüketiminin yüzde 19’u aydın-
latma da kullanılı-
yor ki bu 1.9 milyar
ton karbondioksite
eşdeğerdir.
100 W’lık bir lamba-
nın her gece bir yıl
boyunca harcadığı
enerji yarım ton
enerjisine eşdeğer-
dir. Atmosferde
kirliliğe sebep
veren moleküllerle
kimyasal tepki-
meye giren azot
kökleri (NO3) geceleyin ha-
vayı temizlerler. Ancak bun-
lar zayıf bağlı moleküller
olduğundan parlak şehir
ışıkları, bu bağları kopararak
azot kökünü öldürür. Yani,
yapay aydınlatmalar nede-
niyle gece ne kadar kısa ve
aydınlıksa, havayı temizle-
yen ajanların sayısı da azal-
maktadır.
Kullanılmayan, boşa giden,
uzaya kaçan ışık; boşa giden
enerji, boşa harcanan para ve
boşa giden doğal kaynaklar-
dır.

ASTRONOMİ VE 
KARANLIK 

GÖKYÜZÜNE 
ETKİLERİ:

Yapay aydınlatmalardan ilk
etkilenen ve rahatsız olanlar,
gökyüzü gözlemcileri, yani as-
tronomlardır. Astronomlar,
içinde bulunduğumuz evrenin
kökenini, yaşını ve yapısını
anlamak için evrenin derinlik-
lerine bakarak, milyarlarca yıl
önce kaynağından çıkan ışık-
ları algılamak isterler. Bunun
içinde gecenin karanlığa ihti-
yaç duyarlar.
Gözlemevleri; bu sebepten şe-
hirlerden yüzlerce km uzakta
olsa da bu sorunla karşı karşı-
yadır. Kısacası ışık kirliliği in-
sanlığı, parçası olduğu
evrenden uzaklaştır.

SONUÇ OLARAK:

a.İlçemizin gece gökyüzü par-
laklığının ölçümleri yapılarak,
bölgenin ışık kirliliği haritası-
nın çıkarılması ve yanlış ay-
dınlatmadan kaynaklanan
enerji kaybının önüne geçil-
mesi gerekmektedir.

b. Işık kirliliğinin insan sağlı-
ğına, doğal /vahşi yaşama et-
kileri, hava kirliliğine ve enerji
tüketimine etkileri bilimsel
olarak ispatlanmıştır.

c.Ülkemizin değer-
lerini korumak he-
pimizin görevidir.
Bu nedenle; konu
hakkında halkı bil-
gilendirilerek enerji
kaybına ve ülke
kaynaklarının isra-
fına engel olmamız,
Anayasamızın 56.
maddesi kapsa-
mında çevremizi
korumamız vatan-

daşlık görevi gereğidir.

d. İl/İlçe idarecilerimizin ko-
nuya hassasiyetle eğilmelerini
ve ışık kirliliğini önlemek için
gerekli tedbirleri almaları
kamu menfaati gereğidir.

e. Işık kirliliği ne yazık ki
dikkat çekilmeyen ve ilgi
görmeyen sorunlardan biri-
dir. Işık kirliliğini azaltmak
ve önlemek adına aşağıdaki
önlemleri alabiliriz.

(1)  Işığın göğe yönelmesini
önlemek ve aydınlatılacak
yere doğru göndermek. Yeryü-
züne paralel ışığın yayımını
önlemek için mümkün oldu-
ğunca ışık ya tüm kesilmeli ya
da çok düşük profilli muhafa-
zalarda tutulmalıdır.

(2)  Enerji tasarrufu eden ve
ışığı her yöne saçmayan lam-
balar kullanılmalıdır. Astro-
nomlar ışık kaynağı olarak
düşük basınçlı sodyum lamba-
ları tercih etmektedirler.
Düşük basınçlı sodyum lam-
balar ışığı tam kesmez veya
çok düşük profilli bir muha-
faza değildir. Yüksek basınçlı
sodyum lambalar ise gökyü-
züne paralel ışık miktarını çok
azalttığından daha fazla kabul
görmektedir.

Fazla ışıklandırmadan kaçı-
nılmalıdır. Kabul edilen stan-
dartlara göre herhangi bir iş
için doğru ışık miktarının kul-
lanılması, ışık kirliliğine
neden olan yansıtılmış ışık
miktarını azaltacaktır.

(3)  Gereksiz gece ışıklandır-
ması, kısmen dekoratif amaçlı
projektör, ticari ve reklam

amaçlı ışıklandırma, spor sa-
halarında kullanılan projektör-
ler gece yarısından sabahın
erken saatlerine kadar kapatıl-
malıdır.

(4)    Bina dış cephe ve reklam
panolarının aydınlatılması
amaçlı kullanılan projektör
tipi armatürler uygun açılarla
sadece aydınlatılmak istenilen
alanı aydınlatacak tipte seçil-
meli ve yönlendirilmelidir.
Mümkün olduğunda aydın-
latma yukarıdan aşağıya
doğru yönlendirilerek yapıl-
malıdır.

(5)    Park ve bahçelerde
büyük oranda gökyüzüne ışık
gönderen glop tipi armatürle-
rin kullanılmasından kaçınıl-
malıdır. Bunların yerine
yürüyüş yollarında uluslar-
arası önerilerce verilen değer-
lerde yatay ve düşey aydınlık
düzeylerini yaratan uygun ta-
sarımlı direkt veya yarı-direkt
armatürler kullanılmalıdır.

(6) İki yanında bi-
naların bulunduğu
cadde ve sokak-
larda enine çelik
halat askı sistemine
takılan ve sadece
yola ışık gönderen
armatürler kullanıl-
malı.

(7) Güvenlik
amaçlı aydınlatma-
larda harekete du-
yarlı, kendini
otomatik olarak
açan sistemler kul-
lanmalıyız. Bu sis-
temler elle de
kullanılabilmekte-
dir. Böylece enerji
giderimizi azalttı-
ğımız gibi ışığın
caydırıcı etkisin-
den yararlanabili-
riz.

Yapılan araştırma-
lar gösteriyor ki
göğü aydınlatma,
suç işlemeyi engel-
lemiyor. Suçun ne-
deni ışık ya da
karanlık değildir.
Suçlular gökte
aranmamalıdır!

BİTTİ...

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

Işık kirliliğinin iklim
değişikliğindeki
yeri ve önemi

Işık kirliliğinin iklim
değişikliğindeki
yeri ve önemi

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
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TMV STK'LARLA
TOPLANTI YAPTI
İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkan Vekili Osman
Nuri Kabaktepe, "Vakfımız,

Anadolu’nun kadim irfan geleneği-
ni evrensel insanlık mirasıyla buluş-
turuyor. 193 ülkenin çocuklarını,
gençlerini, kendi potansiyel öğren-
cisi; eğitimcilerini de kendi potansi-
yel eğitimcisi olarak görüyor.
Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması
için temel unsurun nitelikli insan
gücü olduğuna inanıyor." açıklama-
sında bulundu.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre,
Türkiye Maarif Vakfı Genel
Merkezi’nde "Sivil Toplum
Kuruluşları ile İş Birliği İstişare
Toplantısı" gerçekleştirildi. 
Toplantıya vakıfla iş birliği protoko-
lü imzalayan eğitim, sağlık ve insa-
ni yardım gibi alanlarda yurt içinde
ve yurt dışında faaliyet gösteren 24
sivil toplum kuruluşu temsilcisi
katıldı. Burada bir konuşma yapan
Kabaktepe, Türkiye Maarif
Vakfı'nın insanlığı kuşatıcı bir eği-
tim vizyonuyla hareket ettiğini ve
kalkınma için küresel ortaklığı ger-
çekleştirmeye çalıştığını kaydetti. 
Vakfın evrensel eğitimin gerçekleş-
tirilmesine hizmet ettiğini, insanlı-
ğın ortak birikim ve değerlerini
kendi değerleri addettiğini belirten
Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Vakfımız, Anadolu’nun kadim
irfan geleneğini evrensel insanlık
mirasıyla buluşturuyor. 193 ülkenin
çocuklarını, gençlerini, kendi potan-
siyel öğrencisi; eğitimcilerini de
kendi potansiyel eğitimcisi olarak
görüyor. Ülkelerin gelişmesi ve kal-
kınması için temel unsurun nitelikli
insan gücü olduğuna inanıyor.
Eğitim-öğretim alanında okul önce-
si eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve
yükseköğretim kurumları açıyoruz.
Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt
merkezleri ve kültür merkezleri gibi

tesisler inşa ediyoruz. Yayın alanın-
da eğitim amaçlı yayın organları
kuruyor ve eğitim programı ile içe-
riklerini geliştiriyor, üretiyor ve
yayınlıyoruz. Eğitim metot ve usul-
leri ile içerik ve müfredata yönelik
bilimsel araştırmalarla Ar-Ge çalış-
maları yapıyoruz. Süreli ve süresiz
yayınlar, sempozyum, konferans ve
çalıştaylar düzenliyor, bu alanda
faaliyet gösteren kurum ve kuruluş-
larla iş birliği yapıyoruz. 
Eğitim destek alanında, eğitim-
öğretim sürecinin tamamlayıcı

birimleri olarak kütüphaneler, labo-
ratuvarlar, sanat ve spor tesisleri
kuruyoruz. Burs ve barınma alanın-
da ise okul öncesi eğitimden üni-
versiteye kadar eğitimin tüm süreç-
lerinde öğrencilere; eğitim amaçlı
burslar ile nakdi destekler ve defter,
kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım
gibi eğitim materyalleri ile aynî des-
tekler sağlıyoruz. Eğitim kurumla-
rında hizmet veren ve eğitim alan
kişilerin barınma ihtiyacını karşıla-
yacak yurt, pansiyon ve lojman gibi
tesisler kuruyoruz." (AA)

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe:
"Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için temel unsurun nitelikli insan gücü olduğuna
inanıyor. Süreli ve süresiz yayınlar, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenli-
yor, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz" dedi

Mehmet KIZILKAYA

YAŞANILAN 
ÇAĞIN 

EN ETKİLİ 
HASTALIĞI 

“EGO”

Yaşadığımız çağın en büyük ve en etkili
hastalığı EGO’dur. Freud’un sözüyle,
“EGO, şahlanmış bir at üzerindeki şovalye

gibidir.” EGO, bencilliğin anasıdır. Kişinin kendi
çıkarını ve yaşamını göz önünde bulundurması
durumudur. Kişi ve kişilerin rahatlığa ve doyuma
ulaşması için her yolu mubah görmekte olanların
durumudur. EGO sahibi insanlar, kendi hayatları-
nın her noktasında gereğinden fazla acılar ve
omuzlarına gereğinden fazla yük bindirenlerdir.
EGO, insan yaşamının her noktasında yıkıcı bir
durum teşkil etmektedir. EGO, yaşanılan çağın en
etkili hastalığı olması sebebiyle, merhametli insan-
lardan olmanızı bile imkansız kılmakla beraber
vicdandan yoksun insanlardan eyler. EGO’ya sahip
insanlar hiç kimselere güvenmezler ve onlardan da
her zaman kötülük beklemekle beraber kendilerine
her zaman itaat etmelerini isterler. Devamlı kendi-
lerini savunmaya kalkarlar. Yalnızca kendilerine
odaklı bir yaşam sürdürmek peşinde bir yaşam
sürerler. EGO’ya sahip insanlar, dış dünyanın
tümünü kendilerine düşman görürler. O sebeple
her zaman kendilerinin olmasını isterler ve kendi-
lerine itaat edilmesini isterler. EGO, bir hastalık
türü olmaktan ziyade bir kaybedişin habercisidir.
EGO’su yüksek olan insanların hem bireysel, hem
toplumsal hem de yaşamsal olarak her noktada
kaybedişleri en üst seviyeye çıkmaktadır. EGO’su
yüksek olanın kibirle eşdeğer bir noktada olduğu
gözlerden kaçmamaktadır. Kibir, insanların ger-
çeklerle yüzleşmesi durumudur. Bu sebepledir ki,
gerçeklerle yüzleşmek istemeyen insanların tama-
mı yaşamlarından hiçbir tat almamakla beraber
yaşamlarının hiçbir noktasından zevk almadan bir
yaşam sürdürmek zorunda kalırlar. EGO, insanları
hedeflerinden uzaklaştıran en önemli durumun
göstergesidir. Yaşamın en etkili hastalığı olması
sebebiyle, yaşamının her noktasında kaybetmek
onlara has bir durum olmaktadır. Kendi varlıklarını
devam ettirmek için EGO’yu bir amaç olarak kul-
lanan insanların en büyük düşmanı EGO’ları oldu-
ğunu bilmezler. İnsan yaşamının her noktasında
EGO başrol oyuncu olarak kendi hastalığının lideri
konumundadır. EGO, sahibinin ruhunu, bedenini
kemirip parçalayan durumun tam da kendisidir.
EGO, her zaman emreder, kişi(ler) de kıvranarak
onun emrine itaat etmek zorunda kalır(lar). İş
hayatında da bu böyledir. Altların ve üstlerin ilişki-
leri egoyu doyurmak için çok iyi bir araç haline
gelir. Sizlerden üstün biri sizlere emreder sizlerde
yaparsınız lakin kendi egonuz sizlere ne kadar da
aşağılık olduğunuzu söylemekten asla ama asla
vazgeçmez. Aşağılık hissi insanlığı rekabete sürük-
lemekle beraber hep bir üste çıkıp altındakileri
ezme çabalarını oluşturur. Kariyer yapan ve yap-
mak isteyen insanların en keyif aldıkları noktada
kendi EGO’larını doyurmaktır. EGO, insanların
sizlerden uzaklaşmasına sebep olan en önemli
durumun sebebidir. EGO, insanların yalnızca ken-
dilerini dinleme ve sadece kendi bildiklerini yap-
malarına ve okumalarına sebebiyet veren bir
durumdur. Bu durum siz insanları yaşamın hiçbir
noktasında başarıya ulaştırmayacaktır. Neden mi?
Çünkü başkalarının tecrübelerine kulak asmamak,
başkalarını dinlememek, başkalarına sürekli olarak
yükseklerden bakmak hem başarınızı elinizden alır,
hem de yaşanılan çağın en etkili hastalığına yaka-
lanmanıza sebep olur. O sebeple EGO’dan uzak
bir yaşamı seçmeniz sizler için en doğru seçim ola-
cağını bilmeniz ve öğrenmeniz gerekir. EGO,
yaşamınızın her noktasında mantıksız davranışları
sergilemede ön ayak olur. Çünkü EGO, daima
haklı çıkmak ister. İnsanların hiçbiriyle mantıklı ve
faydalı bir iletişim kurmaz, önemsediği tek şey
haklı ve galip çıkabilmektir. Bu uğurda da elinden
geleni ardına koymaz.

UNUTMAYIN!

EGO’nun sebep olduğu pişmanlık sizlerin pişman-
lığıdır, sizlerden başka hiç kimse zarar görmez ve
zarara uğramaz. EGO’ya sahip insanlar kendilerini
sağlıksız bir hırsın ve rekabetin içinde bulurlar. O
hırs ve rekabet sahibi insanlar her şeye ulaşayım
yeterdir düşüncesine sahip insanlardır. Bu hırs ve
rekabet kendi sahibini de bitirecek bir noktaya gel-
mekle beraber kendi sahiplerinin yaşamına da son
verebilmektedir. EGO’su yüksek olup hiçbir
zaman doymak bilmeyen insanlar her geçen gün
daha çok açgözlü insanlar haline geliyorlar. Daha
çok büyümek, daha fazla yücelmekle beraber dün-
yanın tümünü yutmak isteyen insanların yaşam
şeklidir. EGO, yaşanılan çağın en etkili hastalığı
olması sebebiyle insanları mutsuzluğa mahkum
edilişine sebebiyet veren en önemli durumlardan
bir tanesidir. Belirli bir noktadan sonra içerisinde
bulunduğunuz yaşamınızı zindana çevirir.
Kendinizi, kendi yaşamınızın içerisine kurduğunuz
parmaklıkların içerisine hapseder ve sizleri seven
insanları, sizlerle beraber olmak isteyen insanları
kendinizden uzaklaştırırsınız. Yaşanılan çağın en
etkili hastalığı olan EGO’yu kontrol altına alma-
dıkça yaşamınızın, ilişkinizin, kariyerinizin, sosyal
yaşamınızın ve hayatınızın her alanında kaybetme-
ye ve de hayatınızın bir hüsranlar serisi şeklinde
hissettirmeye mahkum olacak bir birey olarak
yaşamınıza son vermek zorunda kalan insanlardan
olursunuz. O sebeple insan ruhunu kirleten
EGO’dan vazgeçmelisiniz. Önceliğiniz her zaman
EGO’nuzu kontrol altına almalı ve onun sizlere
kaybettirdiklerini tekrardan kazanmak için müca-
dele etmeli ve yaşanılan çağın en etkili hastalığı
olan EGO’dan vazgeçmelisiniz ki, yaşamınızdan
tat alabilesiniz. İnsanın en büyük düşmanı kendi
EGO’sudur. EGO’larını beslemekten kendilerini aç
bırakan insanların yaşamı çağın en etkili hastalı-
ğıyla karşı karşıya kalışının en büyük belirtisidir.
“Egonu yenmeyi başardığı zaman, içindeki bütün
karanlık aydınlığa dönüşecektir.” (Mevlana) Bu
vesileyle tüm insanlığa şunu söylemek isterim:
“Kendinizi çağın en etkili hastalığı olan EGO’dan
kurtarmak istiyorsanız eğer, EGO’nuzu kendi yaşa-
mınızın her alanında çıkarıp atmanız gerekir.”
EGO’su olmayan insanlardan olmanız dileğiyle..

EDİRNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Trakya Üniversitesi’nin daimi
genel sekreterliğini yaptığı
Balkan Üniversiteler

Birliği’nin (BUA) 2020 dönem baş-
kanlığı görevini yürüten Bükreş
Üniversitesi heyeti, Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu’nu makamında
ziyaret ederek, 21-23 Nisan 2020
tarihleri arasında Romanya’nın
başkenti Bükreş’te yapılacak olan
Balkan Üniversiteler Birliği altıncı
toplantısı hakkında fikir alışveri-

şinde bulundu.  www.timebal-
kan.com sitesinin haberine göre;
21-23 Nisan 2020 tarihleri arasında
Bükreş Üniversitesi’nin ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilecek olan
Balkan Üniversiteler Birliği altıncı
toplantısının konsepti ve toplantı
ana başlıklarının değerlendirildiği
görüşmelerde, Balkan
Üniversiteler Birliği’nin kuruluş
misyonuna dikkat çekilerek top-
lantının ana gündeminin “Balkan
Çalışmaları” olması konusunda
hemfikir kalındı. Bükreş
Üniversitesi heyeti ana başlığın;
tarih, dil, coğrafya ve ekonomi

gibi alt başlıklarla desteklenmesiy-
le bu alanda geniş bir perspektif
sunmayı planlandıklarını ifade
etti. “Balkan Çalışmaları”nın yanı
sıra, “Tıpta İnsan Bilimleri” ve
“Balkan Üniversiteler Birliği’nin
Diğer Uluslararası Ağlarla İş
Birliğinin Sağlanması” başlıkları-
nın da toplantının ana gündemine
ilave edilmesine karar verildi.
Görüşmede ayrıca Bükreş
Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek
altıncı toplantıda, ilgili alanlardaki
yetkin kişilerin bilgilerinden fay-
dalanılması da planlandı.
Hâlihazırdaki üye sayısı 80 olan

Balkan Üniversiteler Birliği’nin
üye sayısının, Romanya’da, Bükreş
Üniversitesi’nde yapılacak altıncı
toplantıda 100’e çıkarılması hedefi
de görüşmeler sırasında değerlen-
dirildi. Bükreş Üniversitesi’nin bu
hedefe ulaşmak amacıyla adımlar
atacağı, birliğin genişlemesi ve
güçlenmesi yönünde ilgili üniver-
sitelere davet yazısı göndereceği
ifade edildi. Toplantıda son olarak
Balkan Üniversiteler Birliği
Yönetim Kurulu Toplantısı’nın
Mart ayı içinde Trakya
Üniversitesi çatısı altında yapılma-
sı kararlaştırıldı.

Bükreş Üniversitesi heyetinden
Trakya Üniversitesi’ne ziyaret

Demirci'nin
4 ülkeDen
misafirleri
geliyor

MANİSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Manisa'nın Demirci ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu
Lisesi Proje Okulu tarafından hazırlanan proje çerçevesinde 4
ülkeden 30 ziyaretçi 1 hafta boyunca ilçenin tarihi ve kültü-

rünü inceleyecek.Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Proje
Okulu tarafından hazırlanan "Okullarda Şiddet ve Zorbalığa Karşı
Hoşgörü ve Saygıyı Güçlendirme" isimli proje kapsamında 16-22
Şubat 2020 tarihleri arasında Polonya, Makedonya, İspanya ve
Romanya’dan 22 öğrenci ile 8 öğretmen, ilçenin tarihi ve kültürel
mekanlarını inceleyecek ve el sanatları üzerine çalışma yapacak.(AA)
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İŞKODRA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İşkodra Yunus Emre Ensti-
tüsü (YEE) tarafından dü-
zenlenen konferansa,

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi
Murat Ahmet Yörük, Türk Dili
Kurumu (TDK) Başkanı Prof.
Dr. Gürer Gülsevin, İşkodra
YEE Müdürü Zafer Kıyıcı'nın
yanı sıra yerel kuruluş temsil-
cileri, araştırmacılar, öğrenci-
ler ve diğer davetliler katıldı.
Büyükelçi Yörük, konferansın
dil ve kültür bağları bakımın-
dan büyük bir anlam taşıdı-
ğını ifade ederek, "Köklü bir
tarih ve geniş bir kültürel biri-

kime sahip olduğumuz kardeş
ülke Arnavutluk ile aynı za-
manda ortak dil unsurları da
paylaşıyoruz." dedi. Türkçe ile
Arnavutça'nın dört binden
fazla ortak kelime, ifade ve
deyim barındırdığını kayde-
den Yörük, "İçinde bulundu-
ğumuz Balkan coğrafyasının
geniş bir bölümünde yaşayan
diğer Arnavut kardeşlerimizi
de göz önüne aldığımızda,
Türkçe ve Arnavutça'daki bu
ortak kelimelerin yaklaşık iki
katına çıkabileceği tahmin
edilmektedir. Türkçe'nin bu
coğrafyada yaklaşık 5 asır öte-
sinde giden bir mazisi bulun-
maktadır." diye konuştu.

İşkodra YEE Müdürü Kıyıcı
ise Osmanlılar'ın bölgedeki
fethiyle birlikte binlerce
Türkçe kelimenin Balkan dille-
rine girdiğini dile getirdi.
Türkçe'nin Balkan dillerine et-
kisinin sadece kelime alışveri-
şiyle sınır olmadığına dikkati
çeken Kıyıcı, ''Balkan saha-
sında Türkçe atasözleri ve de-
yimler, ya bazı ses
değişimleriyle aynen ya da
kendi dillerine aktarılarak kul-
lanılmaktadır." dedi. Konfe-
rans kapsamında, Arnavutluk,
Kosova, Kuzey Makedonya ve
Sırbistan'dan gelen araştırma-
cılar da sunum yaptı. (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...

         

İşkodra’da “Balkanlarda
Hoşgörünün Dili Türkçe”
Konferansı düzenlendi
Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde Türkçe ve Ar-
navutça'daki ortak kelimelere odaklanılan "Balkanlar'da
Hoşgörünün Dili Türkçe" konulu konferans düzenlendi
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BURSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü Satranç sporcusu
Bengisu Özyavuz, Bursa

Kadınlar Satranç İl Birinciliğinde
şampiyon oldu. Satranç Federasyonu
Bursa İl Temsilciliği tarafından düzen-
lenen 2020 Kadınlar İl Birinciliği 8-9
Şubat tarihlerinde tamamlandı. BEK

Bilgi Okulları’nın ev sahipliğinde
yapılan turnuvada 35 sporcu hamle
yaptı. Kıran kırana geçen maçların
ardından Büyükşehirli sporcu
Bengisu Özyavuz 2019 yılının ardın-
dan bu yılda birincilik kupasına ula-
şarak üst üste ikinci kez Bursa’nın en
iyisi oldu. Büyükşehirli diğer sporcu-
lardan İdil Mira Özsoy turnuva
sonunda üçüncülük kupasını kaldırır-

ken, Ada Yıldırım dördüncülük, Çağla
Yıldırım ise onunculuk madalyasının
sahibi oldu. Büyükşehir Belediyespor
Kulübü, dereceye giren Bengisu
Özyavuz, İdil Mira Özsoy, Ada
Yıldırım ve Çağla Yıldırım ile Türkiye
Şampiyonası’nda Bursa’yı temsil ede-
cek. 2020 Arzum Türkiye Kadınlar
Satranç Şampiyonası Ankara’da 1-8
Mart tarihlerinde yapılacak.

18 Yaş Altı Milli
Futbol Takımımız
Romanya'ya yenildi
MURCİA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı,
İspanya'da düzenlenen La
Manga Turnuvası'ndaki son

maçında Romanya'ya 3-2 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan
yapılan açıklamada, İspanya'nın
Murcia şehrinde organize edilen tur-
nuvanın son maçında Romanya'yla
karşılaşan millilerin sahadan 3-2'lik
skorla mağlup ayrıldığı aktarıldı.
Milli takımın gollerini 57.dakikada
penaltıdan Hakan Yeşil ve 76.dakika-
da Ali Akman'ın attığı, Romanya'nın
gollerini ise 21 ve 51. dakikalarda
Louis Munteanu, 80.dakikada Ianis
Stoica'nın kaydettiği bildirildi. Milli
takım daha önceki maçlarında
Portekiz'e 4-1 yenilmiş, Norveç'i 2-1
mağlup etmişti. (AA)

Bursa’nın en İyİsİ Bengİsu Özyavuz

Balkan Golf Şampiyonası 
Antalya’da gerçekleştirildi
Organizasyona Türkiye, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki golf kulüplerinden amatör 104 sporcu katılıyor
ANTALYA/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Taurus ve Classis
Golf Külüpleri
tarafından bu yıl

ilki düzenlenen Balkan
Golf Şampiyonası
Antalya'da yapıldı.
Serik ilçesi Belek
Turizm Merkezi'nde
bulunan Antalya Golf
Kulübü sahalarında
gerçekleştirilen turnu-
vaya Türkiye, Kuzey
Makedonya, Sırbistan,
Romanya, Bulgaristan,
Arnavutluk ve Kuzey
Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'ndeki
(KKTC) golf kulüple-

rinden amatör 104
sporcu katıldı.
Organizasyon hakkında
bilgi veren turnuva
direktörü ve Taurus
Golf Kulübü Başkanı
Recep Turan, turnuva-
nın amacının, Balkan
ülkelerinde bulunan
amatör golfçüleri bir
araya getirmek ve
Antalya'daki golf turiz-
mini yabancı sporcula-
ra tanıtmak olduğunu
söyledi. Turan ayrıca
turnuvayı geleneksel
hale getireceklerini kay-
detti. Üç gün süren
organizasyonda golfçü-
ler 54 çukurda mücade-
le etti. (AA)


