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¥ KOsOva milli marşının
okunmasıyla başlayan oturum-
da, muhalefet partisi tarafın-
dan salonda Kosova Kurtuluş
Ordusu (UÇK) bayrağı asıldı.
Meclis Başkanı Vjosa Osmani,
buradaki konuşmasında, gele-
cek nesillere daha iyi bir ülke
bırakabilmeleri için irade ve
kararlılıkla çalışmaları gerektiği-
ni ifade etti. Anayasa ve yasala-
ra saygı duyulmasının önemine
işaret eden Osmani, "İstikrarlı,
ekonomisi gelişmiş ve içinde
yaşayan tüm topluluklar için
güvenli bir ülke için iş birliği
içinde olmak gerek." dedi.
Vatandaşların iradesini yaşat-
mak, Avrupa-Atlantik yapıları-
na bir an önce entegre olmak,
ekonominin kalkınması ve ülke-
nin genel refahı gibi ortak
hedeflerin desteklenilmesi çağ-
rısında bulunan Osmani,
Kosova'nın toprak bütünlüğü-
nü koruyacakları yönünde de
taahhütte bulundu.

Sayfa 3’terifat SaiT

Balkan
STk’larını 

naSıl BilirSiniz? 

4’te

Kosova'nın bağımsızlığının 12. yıl dönümü kutlamaları
kapsamında, Kosova Meclisi’nde özel oturum ve başkent
Priştine'deki Adem Jashari Kışlasında tören düzenlendi

Dost ve kardeş ülkenin 12 yıllık
çetin ve zorlu mücADelesi…

Yunanistan'ın başkenti
Atina'da inşa edilen ilk
caminin mayıs ayı içinde
ibadete açılacağı bildirildi.
Yunan medyasında yer
halan haberlerde, yöne-
tim kurulunun ileriki gün-
lerde caminin güvelik ve

temizlik hizmetleri için
ihale açacağı belirtildi.
İhale sürecinin üç ay için-
de tamamlanmasının tah-
min edildiği aktarılan
haberlerde, caminin
mayıs ayı içinde ibadete
açılacağı ifade edildi. 3’te

¥ Batı Balkan ülkeleri-
nin liderleri, Brüksel'de
Avrupa Birliği (AB) yet-
kilileriyle bir araya geldi.
AB Konseyi Başkanı

Charles Michel'in ev
sahipliğinde düzenlenen
gayriresmi toplantıda
buluşan Arnavutluk,
Bosna Hersek, Kosova,

Karadağ, Kuzey
Makedonya ve
Sırbistan'ın liderleri
çıkışta açıklamalarda
bulundu. 5’te

AB’den Balkanlar’a
bir parmak bal daha

Milanoviç yemin
ederek başladı
¥ Hırvatistan'da 5
Ocak'ta yapılan cumhur-
başkanlığı seçiminde
oyların yüzde 52,7'sini
alarak Cumhurbaşkanı
seçilen Zoran Milanovic
için yemin töreni düzen-
lendi. Zagreb'deki
Cumhurbaşkanlığı
Ofisi'nde yapılan müteva-

zi törene, cumhurbaşkan-
lığı görevini devreden
Kolinda Grabar
Kitarovic'in yanı sıra ülke-
nin eski cumhurbaşkanla-
rı stjepan Mesic ile ıvo
Josipovic, Meclis Başkanı
Gordan Jandrokovic ve
Başbakan andrej
Plenkovic de katıldı. 5’te

Atina’daki 
camii hazırmış

hadi bakalım 
hayırlısı…
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Atina’daki 
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hadi bakalım 
hayırlısı…

Türk iş insanlarının
yeni gözdesi Karadağ
¥ Karadağ Türk İşadamları
Derneği Kurucu Başkanı İsmail
Oğuz Güvenç: "2015 sonunda
Türklerin Karadağ'da kurduğu
firma sayısı 8'di. Bu rakam, 2019
sonu itibarıyla 4 bini aştı.
Karadağ'da ticari amaçlı bulunanla-
rın yüzde 50'si turizm, yüzde 40'ı
inşaat sektörüne ilgi duyuyor.
Yüzde 10'luk kısmı da kafe, resto-
ran gibi işletme açıyor" dedi. 8’de
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"TEKNOFEST 2020"
Kosova'da tanıtıldı

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali'nin yurt dışı
başvurularına ilişkin tanıtım et-

kinliği, Kosova'nın başkenti Priştine'de
yapıldı. Etkinliğe T3 Vakfı Genel Mü-
dürü Ömer Kökçam, Kosova Demokra-
tik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı
Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Baş-
konsolosu Serdar Özaydın, Priştine
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü
Mehmet Ülker ile öğrenciler ve diğer
konuklar katıldı. Kökçam, burada yap-
tığı konuşmada, Kosovalı gençleri 22-27
Eylül'de Gaziantep'te yapılacak TEK-
NOFEST'in bir parçası olarak görmek

istediklerini belirterek, "Festivale katıla-
cak 7'den 70'e herkesin kendinden bir
şey bulacağı içeriğimiz var. Balkan-
lar'dan bu sene çok daha yoğun bir baş-
vuru alacağımıza inanıyorum." dedi.
Ülker de  TEKNOFEST'in gençlere aşı-
ladığı teknoloji ve uzay ilgisinin gele-
ceğe yakılmış bir ışık olduğunu dile
getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'ın 'Her şey hayalle baş-
lar. Hayalle inanç birleştiğinde ise or-
taya başarı çıkar' ifadesindeki gibi
TEKNOFEST başarılı olma yolunda
güzel örneklerle devam etmektedir."
diye konuştu. Daha önce Bosna Hersek,
Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da da
düzenlenen tanıtım etkinlikleri,  Arna-
vutluk'ta yapılacak programla tamam-
lanıyor. (AA).

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Siyaset, Ekonomi ve
Toplum Araştırmaları
Vakfında (SETA) "Bul-

garistan  Türklerinin Kül-
türel, Ekonomik ve Siyasi
Meseleleri ve Çözüm Öne-
rileri" paneli düzenlendi.
YTB Başkanı Eren, başkan-
lığın kamu diplomasisi ve
düşünce kuruluşlarına
katkı sağlamayı sürdürdü-
ğünü ifade ederek, panel
ile aynı ismi taşıyan ve YTB
iş birliğiyle hazırlanan ra-
porun da tanıtımının yapıl-
dığını belirtti. YTB'nin
diaspora kuruluşu oldu-

ğunu vurgulayan Eren,
"hard power" denilen sert
gücün yanı sıra "soft
power" denilen yumuşak
güce yapılan yatırımların
gelecekte etkisini göstere-
ceğini dile getirdi.

‘YARIM HİLAL’

Eren, "Los Angeles'ta bindi-
ğiniz taksinin Pakistanlı şo-
förünün sizden ücretin
yarısını almadığını gördü-
ğünüzde 'gönül coğrafya-
sını' anlayabiliriz. Uzağa
gitmeyelim, Akdeniz ve
Ege haritaları göz önüne
getirildiğinde Kıbrıs,
Rodos-İstanköy ve Batı
Trakya dahil edilince bir

'yarım hilal' oluşur ve bu
yarım hilal Türk insanı için
önemli." diye konuştu. Bal-
kanlar'da yaşayan Türkle-
rin, Türkiye'ye aidiyetlerini
devam ettirmeleri için en
önemli aşamanın Türk dili
ile irtibatlarını sürdürme-
leri olduğunu anlatan Eren,
başkanlığın bu ülkede sür-
dürdüğü faaliyetlere de-
ğindi.

‘EKONOMİK 
KISKAÇ’

Bulgaristan'da burslandı-
rılma, Türkçenin yaygınlaş-
tırılması ve müftülük ile iş
birliği halinde teknik eği-
tim etkinliklerinin hayata

geçirildiğini anlatan Eren,
YTB'nin Bulgaristan'daki
soydaş sivil toplum kuru-
luşlarını (STK) Türki-
ye'deki bazı STK'ler ile bir
araya getirdiğini kaydetti.
Eren, şöyle konuştu:
"Avrupa'da 'Avrupa İslamı'
ya da ülke ülke 'Fransa İs-
lamı', 'Almanya İslamı' gibi
temaların kapsamının, Av-
rupa'daki STK'lere yurt dı-
şından destek
verilmemesine ilişkin bir
gündem oluşturduğu hisse-
diliyor. Bulgaristan en fazla
Türk'ün yaşadığı ülkeler-
den biri ve sınır komşumuz
ancak hakkında yeterince
bilmiyoruz. Bulgaristan'da
ekonomik olarak ciddi dar

boğaz var, soydaşımız dur-
muyor. YTB olarak Bulga-
ristan'dan daha fazla burs
başvurusu almak istiyoruz,
3-4 yıldır alamıyoruz. Burs-
landırılma anlamında daha
fazla sayıda hem Bulgar
öğrenciyi hem de soydaşı
Türkiye'ye getirmek istiyo-
ruz. Gençlerin Avrupa'ya
gidip ekonomik birikime
daha erken zamanda ulaşa-
bilme arzusu var. Bu eko-
nomik kıskacın makro
strateji ile aşılması gereki-
yor. Kültür ve kimlik bilin-
cine ihtiyacı yok zaten
farkında ancak yeni nesil
sadece bulunduğu dönemi
görebiliyor."

Bulgaristan Türkleri’nin
sorunları SETA’da tartışıldı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren; "YTB olarak Bulga-
ristan'dan daha fazla burs başvurusu almak istiyoruz, 3-4 yıldır alamıyoruz" dedi

Nea Smirni ile 
İzmir ilişkileri

güçlenecek 
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan İzmir Başkonsolosu
Argyro Papoulia, Nea Smirni
Belediye Başkanı Stavros Tzou-

lakis ve Nea Smirni Belediyesi Genel
Sekreteri Mihalis Christakis İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tunç So-
yer’i makamında ziyaret etti.
Toplantıda ortak spor organizasyon-
ları düzenleme fikri öne çıktı. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer makamında Yunanistan İzmir
Başkonsolosu Argyro Papoulia ve eşi
eşi Nikos Stefanou, Nea Smirni Bele-
diye Başkanı Stavros Tzoulakis ve
Nea Smirni Belediyesi Genel Sekre-
teri Mihalis Christakis’i ağırladı. Top-
lantıda 1922 mübadelesi sırasında
İzmir'den göç edenlerin Yunanis-
tan'da kurduğu Nea Smirni kenti ile
İzmir arasındaki ilişkilerin güçlendi-
rilmesi konuşuldu. İki kent arasın-
daki dostluk ilişkilerini geliştirilecek
ortak spor ve kültür etkinliklerinin
gündeme geldiği buluşmada Tunç
Soyer, Nea Smirni ve İzmir’de çocuk
ve gençleri birbirine yakınlaştırmanın
önemine değindi. Toplantıda dostluk
maçları ve ortak bir maraton düzen-
lenmesi fikirleri öne çıktı. Yunanistan
heyeti 9-11 Nisan tarihleri arasında
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer’i Selanik’e davet etti. 

Sinoplu mübadillere ziyaretçi akını
Sinop da ilk defa bir müze görünü-

münü andıran ve geçtiğimiz gün-
lerde açılışı yapılan Sinop Mübadele

ve Balkan Türkleri Derneği’nin yeni bina-
sına hayırlı olsun ziyaretleri devam edi-
yor. Sinoplu İş adamı ve Türkiye Otelciler
Federasyonu (TÜROFED) Sinop Temsil-
cisi Ali Yılmaz ile Sinop Tarih ve Kültür
Derneği Başkanı Hasan Onur da, Kefevi
Mah. Kuru Çeşme Sokaktaki dernek bi-
nasında ziyaretlerde bulundular.
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ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'ın başkenti
Atina'da inşa edilen ilk
caminin mayıs ayı

içinde ibadete açılacağı bildi-
rildi. Yunan medyasında yer

halan haberlerde, yönetim ku-
rulunun ileriki günlerde ca-
minin güvelik ve temizlik
hizmetleri için ihale açacağı
belirtildi. İhale sürecinin üç ay
içinde tamamlanmasının tah-
min edildiği aktarılan haber-
lerde, caminin mayıs ayı

içinde ibadete açılacağı ifade
edildi. Eski Eğitim ve Din İş-
leri Bakanı Kostas Gavroglu
geçen yıl haziran ayında ca-
miyi ziyareti sonrası yaptığı
açıklamada, ''Atina en so-
nunda vatandaşları, göçmen-
ler ve Müslüman ziyaretçileri

için bir ibadethaneye sahip
oldu." ifadelerini kullanmıştı.
İbadete açık camisi bulunma-
yan başkent Atina'da yaşayan
binlerce Müslüman, namazla-
rını genellikle binaların bod-
rum katlarında oluşturdukları
mescitlerde kılıyor. (AA)

Atina'daki cami mayıs
ayında ibadete açılacak

Geçen hafta Bal-
kan Rumeli
Türkleri Kon-

federasyonunca Edir-
ne'de "Balkanlarda
Faaliyet Gösteren
STK'ların Edirne Bu-
luşması" programı dü-
zenlendi. Bu haberi
duyan Balkan STK
temsilcilerinden bir
kısmı, böyle bir top-
lantı oldu da biz niye
davet edilmedik diye
sorabilir? Ya da bir
kısmı, böyle bir top-
lantı mı yapılmış?
Diye sorabilir. Geriye
kalan diğer kısmı ise
hiç umursamaz ve
tepki dahi vermez. En
büyük problem işte bu
son ilgisiz kısımdır ki
bunlar ya tabela derne-
ğidir ya da Balkanlarla
ilgili hedef veya bek-
lentileri bitmiştir. Bu
durum Balkan
STK’ları arasındaki
iletişimi ve ilginin du-
rumunu gösterir.

Edirne’de yapılan bu
toplantı keşke Türki-
ye’deki tüm dernekle-
rin davet edildiği bir
çalışma olsaydı. As-
lında bunun kolay bir
şey olmadığını biliyo-
rum. Toplantıyı yapan-
lara haksızlık yapmak
ta istemiyorum. Ancak
gönül tüm Balkan-Ru-
meli STK’larının bir
araya gelmesini is-
terdi. Tabi tüm
STK’lar bir araya gele-
bilir mi? Bu da ayrı bir
konu. Bugün Balkanlar
konusunda çalışma
yapan bazı STK’lar
maalesef farklı siyasi
düşünceler içindeler.
Böylece esas takip et-
tikleri konu ve dava-
ları farklı olabiliyor.
STK’larda siyasi dü-
şünce ağırlık kazandı-
ğında TİKA, Yurtdışı
Türkler Başkanlığı,
Dışişleri Bakanlığı,
Yunus Emre Enstitüsü
veya Maarif vakfı gibi
Balkanlarla direkt il-
gili olan kurumlarla
iletişimleri azalabili-
yor. STK’ların marji-
nal düzeyde
siyasileşmesi birlik ve
beraberliği de olumsuz
etkiliyor. Sonuçta
TBMM’de ve Beledi-
yelerde Balkan kökenli
adayların da azalmış
olması üzücü. Şüphe-
siz bunda partilerin de
etkisi büyük ama Bal-
kan – Rumeli STK’ları
aklıselim ile hareket
edebilse, diplomatik
davransa ve stratejik
kararlar alabilse so-
nuçlar farklı olabilir. 

Balkan STK’larındaki
bir diğer göze batan
olay her Balkan ülkesi
göçmenlerinin ayrı

alanda dernekleşmesi.
Boşnaklar, Arnavutlar,
Pomaklar, Torbeşler,
Selanikliler, Batı Trak-
yalılar… v.s. kendi
derneklerini kuruyor-
lar. Tamam, bu güzel
bir çalışma. Ancak
bütün bunların Balkan
çatısı altında birleş-
mesi, federasyon ve
konfederasyon kurma-
ları çok önemli. Ancak
bu birliktelikte her
hangi bir bölgenin ağır
basması ve diğerini
baskılaması yanlış
olur. Yani diyeceğim o
ki; homojen federas-
yon veya konfederas-
yonlar yerine heterojen
dediğimiz, Arnavut,
Boşnak, Pomak, Bul-
garistan göçmeni, Se-
lanikli, Adalardan,
Romanya’dan, San-
cak’tan gelen Suyun
öteki tarafı dediğimiz
Evladı Fatihan’ın bir
araya gelmesidir.
Ancak yine üzülerek
görüyorum ki; mesela
Arnavutlar, biz Balkan
değil, Arnavut’uz
derse, Boşnaklar, biz
Boşnaklarla sadece
Boşnak Birliği kurarız
derlerse, diğer taraftan
Arnavut, Boşnak,
Pomak yok sadece
Balkan Türkleri var
denirse, STK birliği
kurulamaz. Lütfen bu
sözlerimden kimse
farklı manalar çıkar-
masın ve yanlış anlam-
landırmasın ama
durum bu şekildedir.
Oysa Türkiye’de yaşa-
yan sayıları 18 milyon
düzeyindeki Balkan
Rumeli göçmenleri
milliyetçilik ile değil
de, Evladı Fatihan
kimliği, akrabalık,
soydaşlık ve ortak
inanç ve değerler etra-
fında birleşebilseler,
hem güçlü STK’lar ku-
rabilir hem de siyaset
ve bürokrasiye önemli
isimler çıkartabilirler.

Türkiye’de faaliyette
olan Balkan Rumeli
STK’larının (Tabela
STK’ları hariç) acilen
doğru ve net olarak
derlenip listelenmesi,
bir araya gelmesi, bir-
birlerini tanımaları,
ortak dava ve değerler
çizgisinde istişareler
yapmaları, ortak stra-
tejiler belirleyip ülke-
miz ve geldikleri
Balkan bölgesi için ya-
rarlı hizmetler yapma-
sını diliyor ve
bekliyoruz. Bugün
Balkan STK’ları nasıl
biliyorsunuz sorusuna,
inşallah yarın daha
güzel şeyler bekliyo-
ruz diye cevaplamakla
yetineceğiz. Allah’a
emanet olun.

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

İZMİR MEKTUBU

BALKAN STK’LARıNı
NASıL BİLİRSİNİz? 

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

GÜMÜLCİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan Kamu Çalı-
şanları Konfederasyonu
(ADEDY), Mücadeleci

İşçi Cephesi (PAME) ve Atina
İşçi Merkezinin (EKA) çağrı-
sıyla başlayan greve, yerel yö-
netim çalışanları, gazeteciler,
devlet hastaneleri çalışanları,
demir yolları ve liman işçileri
katıldı. Grev süresince devlet

dairelerinde ve bazı belediye-
lerdeki hizmetlerde aksaklık-
lar yaşanırken, haber ağırlıklı
internet siteleri, belirli saatler
arasında sayfalarını yenileye-
medi, özel ve devlet televiz-
yon kanallarında haber
bültenleri yayınlanmadı.
Şehirler arası tren seferleri
iptal edildi ve anakara ile ada-
lar arasında sefer yapan bazı
gemiler limanlarda bağlı kaldı.
Toplu taşıma sektörü çalışan-

larının ise günün belirli saatle-
rinde iş durdurma eylemleri
aracılığıyla greve destek ver-
meleri, başkent Atina’da trafi-
ğin olumsuz etkilenmesine
neden oldu. Grev çerçevesinde
başta ADEDY, PAME ve EKA
olmak üzere çeşitli işçi sendi-
kaları, Atina'da protesto göste-
rileri düzenledi. Kent
merkezindeki Klaftmonos ve
Omonia meydanlarındaki gös-
terilerin ardından, göstericiler

parlamentonun da bulunduğu
Sintagma Meydanı'na kadar
yürüdü.Yunanistan'da, hüku-
metin hazırladığı "Sigorta re-
formu ve Ulusal Sosyal
Güvenlik Kurumunun dijital
dönüşümü" adı altında onay-
lanmak üzere dün parlamen-
toya getirilen tasarıda, sigorta
primlerinin artırılması ve
emekli maaşlarının enflasyona
göre düzenlenmesini öngören
maddeler bulunuyor. (AA)

Yunanistan’da, hükumetin sosyal güvenlik yasasıyla ilgili hazırladığı
yasa tasarısına itiraz eden kamu çalışanları 24 saatlik greve gitti

Komşu’da 24 saatlik
grev hayatı felçe etti

ABTTF’den Haanu saldırısına kınama
WİTTEN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Almanya’nın Hanau kentinde
iki kafeye düzenlenen silahlı
saldırıda aralarında Türklerin

de bulunduğu 9 kişi hayatını kay-
betti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Alman polisinin düzenlediği operas-
yonda, saldırıyı gerçekleştiren aşırı
sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R.,
72 yaşındaki annesiyle birlikte ikamet
ettikleri evde ölü olarak bulundu. Sal-
dırganın annesini öldürdükten sonra
intihar ettiği tahmin ediliyor. Batı
Trakya Türk toplumunun Avrupa ve
uluslararası alandaki temsilcisi Av-
rupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) olarak ırkçı ve yabancı düş-

manı motivasyonla işlenen bu men-
fur terör saldırısını şiddetle kınıyor,
saldırıda hayatını kaybedenlere Al-
lah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar
diliyoruz. “Nasyonal Sosyalist Yeraltı
(NSU)” isimli Neo-Nazi terör örgütü-
nün Almanya’da işlediği cinayetlerin
perde arkası tüm ayrıntıları ile açık-
lığa kavuşturulmadan yine doğrudan
yabancı kökenlileri hedef alan bu
alçak terör saldırısı, Almanya dahil
Avrupa’da giderek artan ırkçılık ve
yabancı düşmanlığının yeni ve vahim
bir tezahürüdür. Alman makamları
olayın aydınlatılması için gerekli has-
sasiyeti göstermeli ve ülkede bu tür
ırkçı saldırıların bir daha yaşanma-
ması için her türlü tedbiri ivedilikle
almalıdır..
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Kosova'nın bağımsızlığının 12. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kosova Mec-
lisi’nde özel oturum ve başkent Priştine'deki Adem Jashari Kışlasında tören düzenlendi

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Sağlık Bakanı
Arben Vitia,  Türkiye’nin
Priştine Büyükelçisi Çağrı

Sakar’ı kabul etti. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine göre;
Kosova ile Türkiye arasında sağ-
lık işbirliğinin yoğunlaştırılması
konusunun ele alındığı görüş-
mede, görevine yeni
başlayan Bakan Vitia,
Türkiye Cumhuri-
yeti’nin Kosova’ya,
özellikle sağlık alanın-
daki yatırımlarından
dolayı teşekkürlerini
ifade ederek, Tür-
kiye’nin sağladığı des-

teklerden  dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Bakan
Vitia,  iki ülke arasında sağlık
alanındaki işbirliğin yoğunlaştı-
rılması taahhüdünü dile getirdi.
Kosova Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan yapılan yazılı açıklamada,
Bakan Vita ve Büyükelçi Sakar,
Türkiye’de her yıl 100’den fazla
Kosovalı hastanın ücretsiz te-

davi edildiği, Türkiye-Kosova
Sağlık İşbirliği Anlaşması’nın
uygulanması için Eylem Planı
üzerinde durdukları belirtildi.
İki ülke arasında ortak Sağlık
Haftası etkinlikleri gerçekleşti-
rilmesinin devam etmesi ve Ko-
sova’da sağlık kurumlarına
çalışma izni  verilmesi  ve akre-
dite edilmesi  konusunda Türki-
ye’nin tecrübe ve
birikimlerinden yararlanılması
da, ele alınan konular arasında
yer aldı. Kosova Sağlık Bakanı
Arben Vitia, bazı hastalıklar ne-
deniyle yabancı ülkelerde teda-

viye gönderilen hasta
sayısının azalması
amacıyla, Türk tıp uz-
manlarının, Koso-
va’da hekimlere
eğitim vermesi süreci-
nin Türkiye tarafın-
dan desteklenmesini
talep etti.

Kosova ile Türkiye arasında 
sağlık işbirliği güçlenecek

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye ve Kosova arasında
14 Haziran 2019 tarihinde
imzalanan ve ikili ticari

ilişkilerin büyümesine önemli
katkılar sağlayan Serbest Ticaret
Anlaşması'nın getirdiği fırsat-
lar, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği'nde (TOBB)
düzenlenen toplantı ile ele
alındı. Toplantıda TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi
Özer Matlı ve Kosova Tica-
ret Odası Başkanı Berat Ru-
kuqi arasında
"Türkiye-Kosova Ticaret ve
Sanayi Odası Forumu" ku-
ruluş anlaşması da imza-
landı. 14 Haziran 2019
tarihinde yürürlüğe giren Ser-
best Ticaret Anlaşması'nın getir-
diği fırsatlar üzerine yapılan
toplantıda konuşan TOBB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Özer Matlı,

"Kosova'nın 2008 yılındaki ba-
ğımsızlık ilanından sonra kısa
süre içinde yasal alt yapının
oluşturulup, piyasa ekonomi-
sine geçişte ve makroekonomik
istikrarın korumasında kaydedi-
len gelişmeleri takdirle karşılı-
yoruz. Türk özel sektörü olarak

tüm bu değişim sürecinde Koso-
va'nın yanında yer aldık, al-
maya da devam edeceğiz" dedi.
Türkiye'nin de destek olduğu
yoğun diplomasi faaliyetleriyle

bugün Kosova'yı tanıyan ülkele-
rin sayısının 114'e ulaştığını kay-
deden Matlı, Kosova'nın
tanınmasına, uluslararası ve böl-
gesel örgütlerde yer almasına
yönelik desteklerinin devam
edeceğini dile getirerek, "Tür-
kiye ve Kosova arasındaki ticari

ilişkiler artış trendinde. 2018
yılında 288 milyon dolar
olan ticaret hacmimiz, 2019
yılında 345 milyon dolara
ulaştı. Kosova'da havali-
manı inşaatı ve işletmesi,
otoyol inşaatları, elektrik
dağıtımı gibi önemli altyapı
projelerinin yanı sıra banka-
cılık, sağlık ve gıda gibi bir-
çok alanda başarılı Türk
yatırımları mevcut. Buna

ilaveten Türk müteahhitlerinin
Kosova'da üstlendiği projelerin
toplam maliyeti yaklaşık 1,5 mil-
yar dolar değerine ulaşmıştır"
şeklinde konuştu. (AA)

Kosova bağımsızlığının 
12. yıldönümünü kutladı

Serbest Ticaret Anlaşması'nın 
getirdiği fırsatları konuştular

Ankara’da ‘Milli 
Gün’ kutlamaları

PRİŞTİNE/TİRAN 
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'nın bağımsızlığının 12.
yıl dönümü kutlamaları kapsa-
mında, Kosova Meclisinde özel

oturum ve başkent Priştine'deki
Adem Jashari Kışlasında tören düzen-
lendi. Kosova milli marşının okunma-
sıyla başlayan oturumda, muhalefet
partisi tarafından salonda Kosova
Kurtuluş Ordusu (UÇK) bayrağı
asıldı. Meclis Başkanı Vjosa Osmani,
buradaki konuşmasında, gelecek ne-
sillere daha iyi bir ülke bırakabilme-
leri için irade ve kararlılıkla
çalışmaları gerektiğini ifade etti.
Anayasa ve yasalara saygı duyulması-
nın önemine işaret eden Osmani, "İs-
tikrarlı, ekonomisi gelişmiş ve içinde
yaşayan tüm topluluklar için güvenli
bir ülke için iş birliği içinde olmak
gerek." dedi. Vatandaşların iradesini
yaşatmak, Avrupa-Atlantik yapılarına
bir an önce entegre olmak, ekonomi-
nin kalkınması ve ülkenin genel refahı
gibi ortak hedeflerin desteklenilmesi
çağrısında bulunan Osmani, Koso-
va'nın toprak bütünlüğünü koruya-
cakları yönünde de taahhütte
bulundu.

KIŞLA ZİYARETİ

Meclisteki oturumun ardından Başba-

kan Albin Kurti, Meclis Başkanı Os-
mani ve bakanlar, başkent Prişti-
ne'deki Adem Jashari Kışlasını ziyaret
ederek, Kosova Güvenlik Gücü men-
suplarıyla bir araya geldi. Başbakan
Kurti, buradaki konuşmasında, ordu-
suz bir Kosova'nın zayıf olduğunu,
askerlik görevinin ise başka ülkelere
hükmetmek için değil devleti güçlen-
dirmek için yapıldığını vurguladı. As-
kerlik tecrübesinin, "barış
muharebelerinde" de gerekli oldu-
ğuna işaret eden Kurti, "Yeni ittifaklar
kurmak, NATO ve Avrupa Birliği'ne
(AB) üyeliği olabildiğince hızlandır-
mak için çalışacağız. NATO'ya üye
olmak önceliğimizdir. Bu yüzden gü-
venlik gücüne yapılan yatırımlar,
layık ortak olabilmek adına gereklidir.
Avrupa Birliği üyeliği uzun ve yo-
rucu, ancak bizi güçlendiren bir yol-
culuktur." ifadelerini kullandı. Meclis
Başkanı Osmani de Kosova Güvenlik
Gücü mensuplarının, barışın en
büyük destekçileri olduğuna vurgu
yaparak, NATO üyeliğinin ülkesinin
stratejik hedefi olduğunu dile getirdi.
Kosova bağımsızlığının 12. yılı dolayı-
sıyla Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi
tarafından da Priştine'de resepsiyon
verilecek.

ARNAVUTLUK’TAKİ 
KUTLAMALAR

Arnavutluk'un başkent Tiran'da da
Kosova'nın bağımsızlığının 12. yıl dö-
nümü dolayısıyla etkinlikler düzen-
lendi. Tiran meydanındaki Tiran
Belediye binası önünde bu vesileyle
devasa bir Kosova bayrağı asıldı. Ar-
navutluk'ta ilkokul, lise ve üniversite
düzeyinde eğitim kurumları bulunan
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavut-
luk Direktörlüğü tarafından da sanat-
sal etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye’nin Tiran Büyükel-
çiliği Eğitim Müşaviri Atakan Doğan,
TMV Arnavutluk Direktör Yardımcısı
Erinda Zhupani, TMV bünyesindeki
"New York Basic Education" ilkokulu
ve "New York High School" mü-
dürü Mehmet Işıker'in yanı sıra ülke-
deki Türk kurum ve kuruluş
temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve
veliler katıldı. Program sırasında elle-
rinde Arnavutluk, Türkiye ve Kosova
bayrakları taşıyan "New York Basic
Education" öğrencileri, Kosova'nın ba-

ğımsızlığı ile ilgili şarkı ve şiirler oku-
yarak, halk oyunları gösterisi gerçek-
leştirdi. Bu kapsamda, "New York
Basic Education" öğrencilerinin Ko-
sova ve Arnavutluk motifli resimleri
de sergilendi. Kosova, Sırbistan'dan
ayrılarak 17 Şubat 2008'de tek taraflı
bağımsızlığını ilan etmişti. Kosova'nın
bağımsızlığı, Türkiye'nin yanı sıra
birçok ülke tarafından da hemen ta-
nınmıştı. Kosova bugün 116 ülke tara-
fından bağımsız bir devlet olarak
tanınıyor. (AA)

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir
Dugolli'nin ev sahipliğinde baş-
kentte bir otelde düzenlenen da-

vete Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar
Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orge-
neral Ümit Dündar, Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı
Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yar-
dımcısı Adnan Ertem ile çok sayıda
diplomatik misyon şefi, diplomat ve ga-
zeteci katıldı. Resepsiyon, iki ülkenin
milli marşlarının okunmasıyla başladı.
Bakan Pekcan, burada yaptığı konuş-
mada, kardeş Kosova halkının milli gü-
nünü tebrik etti. İki ülkenin ortak tarih
ve derin dostluğunun önemine işaret
eden Pekcan, Kosova'daki Türkler ile
Türkiye'deki Kosovalıların iki ülke iliş-
kilerini güçlendiren bir bağ bulundu-
ğunu söyledi. Pekcan, geçen yıl
imzalanan Türkiye-Kosova Serbest Tica-
ret Anlaşması'nı (STA) hatırlatarak, kar-
şılıklı ticaret hacminin artırılacağını da
vurguladı. Bakan Pekcan, "Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kosova'da
mükemmel işlere imza atıyor, hem Ko-
sova'nın ekonomi ve kültürüne hem de
ilişkilerimize katkıda bulunuyor. Ayrıca
Kosova'ya, sadece Türkiye'yi değil, Ko-
sova'yı da hedef alan FETÖ ile mücade-
lemize destek verdiği için teşekkür
ederim." diye konuştu. 
Büyükelçi İlir de Türkiye'nin Koso-
va'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler-
den biri olduğuna işaret ederek, "Hem
ülkemizin 12. doğum gününü hem de
Kosova ile Türkiye arasındaki diploma-
tik ilişkilerin 12. yılını kutlamaktayız.
Nasıl ki burada ülkemi temsilen bir bü-
yükelçi olarak görev yapmak bir
onursa, güvenilir bir ortak ve dost ola-
rak bizimle olan Türk halkı ve Türkiye
Cumhuriyeti'ne minnet duymaktayız."
ifadelerini kullandı. (AA)
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batı Balkan ülkelerinin liderleri,
Brüksel'de Avrupa Birliği (AB)
yetkilileriyle bir araya geldi. AB

Konseyi Başkanı Charles Michel'in ev
sahipliğinde düzenlenen gayriresmi
toplantıda buluşan
Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova,
Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sır-
bistan'ın liderleri çıkışta açıklama-
larda bulundu. Karadağ
Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic,
toplantıdan sonraki dönemde Batı
Balkan ülkelerini önemli adımların
beklediğini ifade ederek, "AB, geniş-
leme politikasını yenilemiş bir şekilde
karşımıza çıktı. Baharda, Kuzey Ma-
kedonya ve Arnavutluk ile müzakere-
lerin başlatılmasını temenni
ediyoruz." dedi. Sırbistan Cumhur-
başkanı Aleksandar Vucic de toplan-
tıda oldukça iyi bir enerji
yakaladıklarına işaret ederek, toplan-
tının faydalı diyaloglarla neticelendi-
ğini söyledi.  Kuzey Makedonya
Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ise
bölgenin güçlü bir şekilde ilerlemesi
durumunda AB'de kendisine yer bu-
lacağını kaydederek, müzakerelerin
başlatılmasına ilişkin ise "Arnavutluk
adına konuşamam, ancak başarmak
zorundayız. Uzun yıllar beklemesi ve
isim sorununu çözmesinin ardından
Kuzey Makedonya'ya yeşil ışık yakıl-
maması, bölgedeki siyasi eksikliklere
işarettir. Çalışmaya devam etmeliyiz."

diye konuştu. 

KOMSİÇ’İN AÇIKLAMASI

Toplantı bitiminde gazetecilere açıkla-
mada bulunmayan
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Kon-
seyi Başkanı Zeljko Komsic, daha
sonra bir yazılı açıklama yayımladı.
Komsic, açıklamasında, AB'nin böl-
gede siyasi, ekonomik ve sosyal alan-

larda daha fazla faaliyet
göstereceğine işaret ederek, "Toplan-
tıda, AB'nin güçlü ve istikrarlı
olma hedefi tekrarlandı." ifadesine yer
verdi.
Toplantıya, AB tarafından Komisyon
Başkanı Ursula von der Leyen, Dış
İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yük-
sek Temsilcisi Josep Borrell ile AB
Konseyi Dönem Başkanı Hırvatis-
tan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic de

katıldı.
Plenkovic, Arnavutluk ve Kuzey Ma-
kedonya ile müzakerelerin en kısa sü-
rede başlatılmasını temenni ederek,
"AB, Batı Balkanlar için yeni bir yatı-
rım paketi geliştirecek. Bunu mayıs
ayında gerçekleşecek Zagreb Batı Bal-
kanlar Zirvesi'nde anlatacağız. Bizim
dönem başkanlığımız, Batı Balkan ül-
kelerinin üyeliği için önemli." değer-
lendirmesinde bulundu. (AA)

ZAGREB 
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Beş yıllık görev süresi
boyunca ülkesinin çı-
karları doğrultusunda

hareket edeceğini vurgula-
yan Milanovic, Hırvatis-
tan'ın bağımsızlığını,
bütünlüğünü ve gücünü ko-
rumak için elinden geleni
yapacağına ifade etti. Mila-
novic, savaşların artık geç-
mişte kaldığını belirterek
"Bugün bizim sorumluluğu-
muz, ülkemizin hiçbir va-

tandaşının korkmuş ya da
ayrımcılığa maruz kalmış
hissetmemesidir." dedi. Se-
çimlerin farklı insanların
farklı istekleri arasındaki bir
uzlaşı sağlama yöntemi ol-
duğunu kaydeden Milano-
vic, konuşmasında ayrıca
vatanseverliğe, eğitimin öne-
mine ve anayasal düzene
vurgu yaptı. Sosyal Demo-
krat Parti (SDP) öncülüğün-
deki ittifakın adayı olan
Milanovic, ülkedeki yasalar
gereği görevini, 19 Şubat
2025'e kadar sürdürecek.

Ahmet GÖKSAN

BELLEĞİN 
UNUTULANI

“Artıkmazininkirlisayfalarınıyırta-lım.Artıkherişimizebüyükistek
büyükmeraklabaşlayıpdasabunkö-
püğügibierkensönmeyelim.Parola-
mız,‘yaratacağız,yapacağız,
yaşatacağız’olmalıdır”.1944

Dr. Fazıl KÜÇÜK

İngiltere’nin AB’den boşanma iş-
lemi sonunda gerçekleşti. Bundan
sonra kuralların konuşulacağı bir

döneme giriyoruz. 47 yıllık evlilik
sürecinin böyle sonlandırılması Bir-
liğe daha sonraları katılan ve bazı uy-
gulamalardan rahatsızlık duyan
ülkelerin de benzer yolu izleyeceği
belirtiliyor. Sovyetler Birliğinin da-
ğılması sonrasında üye yapılan ülke-
lerin bazı uygulamalardan rahatsızlık
duyduklarını gizlemiyorlar. Son dö-
nemde birlik ülkeleri içinde uç ver-
meye başlayan ırkçı akımlardan
rahatsızlık duyuluyor. Bu ülkelerin
başında Polonya ve bazı Baltık ülke-
leri geliyor. Kurulan ırkçı partilerin
de ülke dengelerini bozuyor olması
bu yönlü çalışmalara ivme kazandırı-
yor.
Boşanmanın gerçekleşmesinin dünya-
nın da sonu olmadığını gösteriyor.
Buna karşın İngiltere şimdilik  
AB’nin iç pazarı konumundadır ve bu
nedenle Gümrük Birliği’nde kalmaya
devam edecektir. Boşanma işlemleri-
nin gerçekleşmesi ile İskoçya, Galler
ve Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık
ile olan konumları da tartışılmaya
devam edilecektir. Bu tartışmaların
Birleşik Krallığın dağılma sürecine
ivme kazandırması da beklenebilir.
Ada’da konuşlu bulunan BM Barış
Gücü’nün görev süresi bir kez daha
uzatıldı. Karşımızdakiler BM Genel
Yazmanı’nın görev süresinin uzatıl-
ması raporuna itiraz ederek Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statüsü-
nün yükseltiliyor olması bölümünü
düzelttirdiler. Bu gelişmeye karşın
düşünce yapıları değişmeyenlerle Fe-
derasyon kurulması görüşmelerini ya-
pacağız. Eşyanın doğasına aykırı bir
durumla karşı karşıyayız.
Çevremizde bu yönlü gelişmeler ya-
şanırken bizler 26 Nisan 2020 tari-
hinde yapılacak olan
Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırla-
nıyoruz. Hazırlıklarımızı sürdürürken
bütün dünyada geçerli olan ÖRTÜLÜ
ÖDENEK konusuna kitlenmiş bulu-
nuyoruz. Cumhurbaşkanı adaylarının
toplumun geleceği konusundaki gö-
rüşlerini sorgulamıyoruz. Aday sayı-
sının çok olması çözüme odaklanmak
isteyen Kıbrıs Türk’lerinin çözülme-
lerine doğru evrildiğinin bilinmesini
istiyoruz. Aday sayısının çok olması
demokrasi açısından güzel olsa bile
suçlamaları ayağa düşürmeye hiç
kimsenin hakkının olmadığını düşü-
nüyoruz.
Bizler kendi içimize kapanırken kar-
şımızdakiler ise Doğu Akdeniz’deki
hidrokarbon zenginliğinin nasıl pay-
laşılacağını tartışıyorlar. Anlaşma
yaptıkları şirketler aracılığı ile Türki-
ye’yi zora sokmak için özel bir çaba
içinde oldukları biliniyor. İtalyan
ENI ile Fransız TOTAL şirketleri tar-
tışılırken Amerikan EXXON MOBİL
şirketi konusu konuşulmuyor bile. Bu
tartışmaya girmeden Amerika’nın
desteğini arkalarına alıyorlar. Ameri-
kalılar bu desteği sağlarken, “Kıb-
rıs’ın Münhasır Ekonomik
Bölgesindeki enerji kullanma hakkını
destekliyoruz” açıklamasını yapıyor-
lar.
İngiltere’nin Ankara’daki işgüderi
Dominick Chilcott ise yaşanmakta
olan bu gelişmeler karşısında “hidro-
karbon kaynakları adadaki iki toplu-
mun yararına kullanılmamalı. Bu
kaynakların gelirlerinin bir toplumun
yararına kullanılmalı. Bu kaynakların
gelirlerinin bir toplumun tek başına
alması doğru olmaz. Ada’nın etrafın-
daki kaynakların çıkarılması ve gelir-
lerinin adil bir şekilde paylaşımı için
mekanizma bulunmalı” diyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırla-
nırken adayların konuşmalarında kı-
rıcı bir dil kullanmamaya özen
göstermeleri gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
Batı Balkanların 
Büreksel buluşması

Hırvatistan Cumhurbaşkanı 
Zoran Milanovic yemin etti

∂ Hırvatistan'ın başkenti
Zagreb'de 1966'da doğan Mi-
lanovic, Zagreb Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden
mezun olduktan sonra
bir süre Zagreb Ticaret
Mahkemesi’nde çalıştı.
Milanovic, 1993'te ise
Dışişleri Bakanlığına
geçerek ülkesinin AGİT,
AB ve NATO misyonla-

rında görev yaptı. 2008'de
SDP Genel Başkanı seçilen
Milanovic, partisinin öncülü-

ğünde oluşturulan itti-
fakın 2011'deki genel
seçimi kazanmasının
ardından 2011-2016 ara-
sında başbakanlık
yaptı. Hırvatistan'da
2015'teki genel seçimin
ardından partiler uzun

süre koalisyon hükümetini
kuramayınca, 2016'da erken
genel seçim yapıldı. SDP,
erken genel seçimde başarısız
olunca, Milanovic parti genel
başkanlığını bıraktı. Bir süre
siyasetten uzak kalan Milano-
vic, cumhurbaşkanı seçi-
minde SDP öncülüğündeki
ittifakın adayı olarak yeniden
siyaset arenasına döndü. Evli
ve iki çocuğu olan Milanovic,
İngilizce, Rusça ve Fransızca
biliyor. (AA)

MİLANOVİC KİMDİR?

GÜMÜLCİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Parlamento-
su’nun (AP) ırkçı
Yunan milletvekili

İoannis Lagos, "vatana iha-
netle" itham ettiği Batı
Trakya’daki Kozlukepir Bele-
diye Başkanı Rıdvan Ahmet
ve Yassıköy Belediye Başkanı
Önder Mümin aleyhinde suç
duyurusunda bulundu. Lagos,
Yunanistan Yüksek Mahke-
mesi (Arios Pagos) savcılığına
sunduğu dava dilekçesinde,
iki Türk belediye başkanının,
Türkiye’de katıldıkları, Batı

Trakyalılar Derneğinin Bursa
şubesince düzenlenen etkin-
liklerde Yunanistan aleyhinde
söylemlerde bulunarak "ülke-
nin bütünlüğüne zarar ver-
mek" ve "görevi kötüye
kullanmak" ile ilgili Yunan
ceza hukuku maddelerini ihlal
ettiğini ileri sürdü. Aralarında
Kalavrita Mitropoliti’nin de
bulunduğu 330 kişi tarafından
da imzalanan ve Yunan bası-
nında bu konuda çıkan kimi
haberler ve fotoğrafların kanıt
olarak gösterilmek istendiği
dilekçede, Ahmet ve Mü-
min’in, "Yunanistan’ın yabancı
bir ülkeyle olan dostane ilişki-

lerini zedelemek" ve "vatan-
daşlar arasında bölücülük ya-
parak toplumsal barışı
bozmak" suçlarından yargılan-
maları istendi.  Yunan millet-
vekili Lagos, 29 Ocak'ta
Brüksel'de düzenlenen AP
Genel Kurulunun "Yunan
Adalarında İnsani Durum"
başlıklı oturumunda yaptığı
konuşma esnasında Türk bay-
rağını yırtmıştı. Olayın ardın-
dan Lagos hakkında yaptırım
süreci başlatan AP, Yunan mil-
letvekiline 7 günlük ödenek-
ten mahrumiyet ve 4 gün
parlamento faaliyetlerine ka-
tılmama cezası vermişti. (AA)

Irkçı Lagos’tan soydaş belediye 
başkanlarına suç duyurusu 

TBMM Başkanı Şentop'tan 
Pavlopulos’a sert tepki!  
ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

TBMM (Türkiye
Büyük Millet Mec-
lisi) Başkanı Mus-

tafa Şentop,
Yunanistan Cumhurbaş-
kanı Prokopis Pavlopu-
los'un Batı Trakya
Türklüğü’nü yok sayan
ırkçı beyanını şid-
detle kınadığını
ifade ederek, Batı
Trakya Türklü-
ğü’nün var oldu-
ğunu ve var
olmaya devam
edeceğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, Twitter'dan yap-
tığı paylaşımda, "Yuna-
nistan  Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos'un
Batı Trakya Türklüğü’nü
yok sayan ırkçı beyanını
şiddetle kınıyorum. Batı
Trakya Türklüğü vardır
ve var olmaya devam
edecektir. Tarihimizin
aziz nişanesi olarak Ru-

meli'de yaşayan
kardeşlerimiz
emin olsunlar ki
Türkiye daima
yanlarındadır" ifa-
delerine yer
verdi. (AA)
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Kosova bayrağını kabul etmeyen yeni başbakan Kurti, bir başbakan
olarak bayrağa saygı duyacağını, fakat kendi parti binasında Kosova
bayrağının değil her zaman Arnavutluk bayrağının olacağını söylüyor

Saadet NEBİ

BABAM 
ŞERAFETTİN 

NEBİ’NİN 
ANISINA (1)

Şubat ayı bana nedense Üsküp Türk
Tiyatrosu’nu hatırlatır. Evet 1950 yı-
lının Şubat ayında Üsküp Halklar Ti-

yatrosu (Türk ve Arnavut Dramları) başta
rahmetli Abdüş Hüseyin ve arkadaşları ki
aralarında Babam – Şerafettin Nebi,  bir-
likte Üsküp’e, aynı zamanda Türkiye
Cumhuriyeti dışında Balkanlarda yeni bir
Türk sahnesinin ışığını etrafa yaymayı
uygun bulmuşlardır. Derken gerçekten de
Üsküp Halklar Tiyatrosu – Türk Dramı
Türkiye Cumhuriyeti dışında tek Türk Ti-
yatro Sahnesi olması gururuyla faaliyete
başladı… Üsküp Türk Tiyatrosu hakkında
şimdiye kadar çok sayıda yazılar yazılma-
sına rağmen sahne çalışmalarında Babam
Şerafettin Nebi’nin değerli faaliyetlerinden
ne kadar söz edilmiş olsa da, böyle bir ku-
rumda geçen bir ömürlük sahne yaşamı
için yeterli değildir. Bu şahsi düşüncemin
olduğunu okurlarıma bildirmek borcum-
dur…

… Üsküp Halklar Tiyatrosu – Türk Dramı
günümüzde kuruluşunun 70. Yıldönümünü
kutlarken tabi ki, gençler, özellikle sözünü
ettiğim kurumunun genç sanatçıları Tiyat-
ronun gün ışığına çıkmasında kurucuları-
nın emeğini unutmamalı ve de her
defasında dile getirmelidirler bence. 70
Yıllık çalışma dönemindeki başarılar üs-
tüne de değinmişliğim oldu. Her zaman
Türk sahnesinde değerli oyunların hazır-
lanmasında hazır bulunan başta oyuncula-
rın ve teknik ekibinin payı büyüktür.
Günümüzde Üsküp Türk Tiyatrosu dahi-
linde bulunan genç sanatçılar, teknik ekibi-
nin de her gün yeni yeni sahne başarılarına
imza attıklarını da anmadan yapamıyorum.
Ben uzun bir zamandır Türk Tiyatrosu’nun
faaliyetlerini yakından izleyemiyorum o
demek değil ki, sahnedeki başarılarını
takip etmiyorum. Mümkün olduğu kadar
sahne faaliyetlerini takip ettiğim Türk Ti-
yatrosu’nun oyuncu ve sahne ekibinin ba-
şarılarını yürekten kutlarım.  70 yılının
varlığını kutlayan Üsküp Türk Tiyatro-
su’nun günümüzde kendi sahnesinin olma-
yışı tiyatro sevdalıları üzüyor olsa da
sanat başarıları  gelecekte yeni bir tiyatro
binasının inşaat edilecek olacağı  umut ve-
ricidir…

…  Üsküp Türk Tiyatrosu derken bugünkü
yazımda Babam Şerafettin Nebi’nin sahne
yönündeki çalışmaları ve de özel haya-
tında tiyatronun kendisine etki ettiğinden
söz etmeyi uygun buldum…

Şerafettin Nebi Üsküp’ün bilinen ailesinin
küçük oğlu 1920 yılında dünyaya geliyor.
1927-30 yılları arasında Üsküp’ün – “Var-
dar Şeyh Sübyan Mektebinde” okudu.
1935 yılında orta okulunu bitirdikten sonra
Üsküp Medresesinde öğrenimine devam
ediyor… 
… Eğitimini aldıktan sonra Üsküp’ten Ko-
sova’nın Prizren kentine (Makedonya o
dönemde Bulgar işgali altında ve de Müs-
lüman erkekleri Bulgaristan’a gönderildi-
ğinden dolayı) yerleşiyor. Burada da
sanatla uğraşıyor. Sanat derken resim çizi-
minde değerli çalışmaları olmuştur. Sulu
boya çizimleriyle Prizren’in birçok mahal-
lesi, camisi ve doğa manzaralı Bistrica
nehrinin çizimlerini yapıyor… Prizren’de
geçirdiği birkaç yılında  unutulmaz arka-
daşlıklar kuruyor. O dönemde kurmuş ol-
duğu arkadaşlıklarını yaşamı boyunca
sürdürmeyi başarıyor… 
… 1945 yılının ikinci yarımında Üsküp’e
dönüyor ve öğretmen kurslarına devam
ediyor. Kursları bütünledikten sonra Ma-
kedonya’nın ilk Türkçe eğitim veren öğ-
retmenleri arasında yer almayı başarıyor,
böylece Ustrumca yakınlarındaki Çepelli
köyünde öğretmenliğe başlıyor. Askeri
görevinden dolayı öğretmen çalışmalarını
bırakmak zorunda kalan Şerafettin Nebi
Bosna’nın küçük bir yöresinde askerlik
görevini yapıyor… 
… Askerlik görevini tamamladıktan sonra
Üsküp’te kurulan “YENİ YOL KÜLTÜR
GÜZEL SANATLAR” derneğinin Dram
bölümünde faaliyete başlıyor. Böylece ti-
yatro- sahne çalışmalarına ilk adımlarını
atan Şerafettin Nebi, tüm yaşamı tiyatro
sahnesinde oyunculuk, yönetmenlik, dekor
çizimi ve edebiyat tutkunluğu   alanında
oyunlar yazarak   tek sözle sahnenin her
yönünde etkin olmayı başarıyor …

…  Şerafettin NEBİ  1950 yılında kurulan
Türk Tiyatrosu’nun değerli oyuncu sıfatına
yaptığı sahne çalışmalarıyla sahip olu-
yor… Sahne çalışmaları dışında Şerafettin
Nebi evinde ailesine de sahne tutkunlu-
ğunu aşılamayı başarıyor. Öyle ki tiyatro
faaliyetlerinde güçlük çekmemek için en
büyük anlayışı eşi Todorka Hanımdan gö-
rüyor. Tiyatro faaliyetlerinde oyuncunun
fedakarlığını sadece onun en yakınları bilir
ve her daim yanında olduğunda oyuncu-
nun da başarısı geride kalmaz. Böylece Şe-
rafettin Nebi’nin bu konuda eşinden
gördüğü destek tabi ki Onun sahne çalış-
malarındaki başarısının payı da büyük
olur…

DEVAM EDECEK...

Kosova ile Arnavutluk’un birleş-
mesi yönünde adımlar atmak is-
teyen Kurti'ye göre bu adımlar

önce ekonomileri birleştirmek, ardından
ortak dış politikalar üretecek komisyon-
lar kurmak suretiyle olmalı - Politikala-
rının merkezinde “Büyük Arnavutluk”
yatan Albin Kurti, tarihî seyrin Arnavut-
lar aleyhinde geliştiği, bu yüzden Arna-
vutların ayrı oldukları ve bu yanlış
tarihi seyrin düzeltilmesi gerektiğini dü-
şünüyor. 6 Ekim’de Kosova’da yapılan
seçimlerin sonucu malumun ilanı gi-
biydi. Uzun dönem Kosova siyasetinin
gündemini meşgul eden Vetëvendosje
(Öz belirlenim / self determinasyon) li-
deri Albin Kurti’nin bu seçimlerden
önde çıkacağına kesin gözüyle bakılı-
yordu. Gerek bugüne kadar iktidarda
olan partilerin başarısızlıkları gerek Ko-
sova halkının değişime ihtiyaç duyması
sonucu, muhaliflerin büyük bir kısmı
Albin Kurti’nin karizmatik liderliği etra-
fında toplandı ve ortaya Vetëvendosje
hareketinin birinciliği çıktı. 2017 seçim-
lerinden sonra bu harekette yer alan
önemli isimlerin partiden ayrılması bile
bu oluşuma herhangi bir zarar vermedi;
dahası hareketten ayrılanların hiçbiri
parlamentoya girmek için yeterli oyu da
alamadı. Bu durum Albin Kurti faktörü-
nün Vetëvendosje için ne anlama geldi-
ğini göstermesi bakımından önemli.

‘1990’LARDA BAŞLADI’

Doksanlı yıllara gelindiğinde Miloşeviç
rejimi, Kosova’nın özerklik statüsünü
kaldırmış, bunun üzerine Kosova halkı
rejime karşı direnişe geçmişti. Doksanlı
yılların büyük bir bölümünde pasif
kalan bu direniş, 1998 yılında silahlı bir
hale dönüştü. O dönemde makina mü-
hendisliği okumaya başlayan Kurti, si-
yasi faaliyetine Bağımsız Öğrenciler
Birliği'nde başladı. Söz konusu birlik, o
dönem Miloşeviç rejimi tarafından ille-
gal bir örgüt olarak tanımlanıyordu.
Kurti, Öğrenciler Birliği'ndeki faaliyeti
çerçevesinde 1 Ekim 1997 yılında Koso-
va’nın Bağımsızlığı için başlayan öğ-
renci protestolarını örgütledi. Daha
sonra 1998 yılında Kosova Kurtuluş Or-
dusu'nun (UÇK) siyasi kanadının tem-
silcisi ve Yugoslavya tarafından ağır
hapse mahkûm edilmiş olan Âdem De-
maçi’nin sekreterliğini yapmaya başladı.
Hiçbir zaman üniforma giymemiş olsa
da UÇK’nin bir üyesi olan Kurti, buraya
katılmasının öncelikli sebebinin İbrahim
Rugova’nın politikalarının kendisine
artık aşırı pasif gelmeye başlaması ola-
rak belirtirken, ikinci sebep olarak da
Âdem Demaçi’yi zikrediyor. Kurti, çok
iyi derecedeki İngilizcesi sayesinde,
Âdem Demaçi’nin uluslararası aktör-
lerle yaptığı tüm görüşmelerde yer aldı
ve tercümanlığını da yaptı.

‘AĞIR İŞKENCE GÖRDÜM’

1999 yılında NATO’nun Yugoslavya’ya
karşı hava harekâtı ile birlikte, savaş Ko-
sova’nın her yanına yayılmıştı. Halkın
çoğunun sürüldüğü, evlerin ateşe veril-
diği, insanların öldürüldüğü bir or-
tamda 27 Nisan 1999 yılında Sırp
güçlerince tutuklanan ve götürüldüğü
Liplan Hapishanesi’nde ağır işkenceler
gören Kurti, kurtulmasını o dönemde
genç olmasına bağlayarak, “Bugün aynı
şey olsa, o işkencelere dayanamazdım.”
diyor.
10 Haziran 1999 tarihinde NATO ile Sır-
bistan anlaşmış ve Sırp güçleri Koso-
va’dan çekilmeyi kabul etmişti. Fakat
Sırplar çekilirken kendileriyle birlikte
tüm devlet organlarını, idari evrakı ve
mahkumları Sırbistan’a nakletmişlerdi.
Liplan Hapishanesinden Niş Hapisha-
nesine nakledilen Kurti, o günü şu şe-

kilde anlatıyor: “Vücudumun her tarafı
ağrı içindeydi. Bizi bir otobüsle Niş’e
götürüyorlardı. Diğer taraftan ise bizim
için bir hayal olan Sırpların Kosova’dan
ayrılması gerçekleşiyordu. Biz hep o
gün için çalıştık. Fakat olmasına çabala-
dığımız şeyler gerçekleşince inanmak
biraz zor oldu. Hakikaten o gün gel-
mişti. Bedenim tarifsiz acılar içindeydi
ama ruhum mutluydu.”
Kurti’yi yargılayan hâkim Danica Ma-
rinkoviç, onu diğer UÇK mensupların-
dan daha milliyetçi biri olarak
tanımlıyor. Yargılama esnasında Kurti,
Sırbistan mahkemelerini tanımadığını
ve mahkemenin onun için yok hük-
münde olduğunu sürekli olarak belirt-
miş. Marinkoviç, Kurti’nin af kararını
imzalamayı bile kabul etmediğini ve hiç
bir şekilde boyun eğmediğini söylüyor.
13 Mart 2000 yılında yargılandığı Niş
mahkemesinde Kurti, "Yugoslavya ana-
yasasına karşı gelmekten, Anayasaya
aykırı yollardan Kosova’yı Sırbistan’dan
ayırmaya çalışmaktan, Bağımsız Öğren-
ciler Birliği örgütüne üye olmaktan, 1
Ekim 1997, 29 Ekim 1997 ve 30 Aralık
1997 öğrenci protestolarını organize
etmekten, Bağımsız Kosova için
ilk yardım kursu düzenlemek
ve UÇK için kan bağışı orga-
nizasyonu düzenlemek ve
UÇK için basın konferansı
düzenlemekten" 15 yıl
hapis cezasına mahkûm
edildi.
Miloşeviç iktidarının 5
Ekim 2000 tarihinde son
bulmasıyla yeni hükümeti
kuran ve Batı ile iyi ilişkiler
kuran Demokrat yönetim,
uluslararası toplum ve ABD
Kongresinin 105 milyon do-
larlık yardımı karşılığında Sır-
bistan’da genel af çıkarınca,
serbest kalan 2,500 Arnavut mahkû-
mun arasında Albin Kurti de bulunu-
yordu.
Hapisten çıkıp Priştine’ye dönen Kurti
hemen Kosova Eylem Ağı’nı (Kosovo
Acting Network-KAN) kurdu. Faaliyet-
lerini bir STK olan KAN’da sürdüren
Kurti, bu organizasyonu, 2005 yılında
Viyana’da Kosova’nın statüsü ile alakalı
olarak Sırbistan’la başlayan görüşmeler-
den sonra 12 Haziran 2005’te Vetëven-
dosje hareketine dönüştürdü.
“O dönemde Viyana’da Kosova’nın sta-
tüsü konuşuluyordu. Bizim düşünce-
mize göre ise Kosova’nın statüsüyle

ilgili herhangi bir sorun yoktu. Ko-
sova’nın özgürlükle alakalı problemi
vardı. Bu yüzden Kosova halkının kendi
vatanının kaderini belirlemesi gereki-
yordu. Sloganımız bu yüzden ‘Müzake-
relere Hayır! Öz belirlenim!’ oldu.
Kosova’nın en büyük sorunu Sırbis-
tan’ın Kosova’ya müdahale etmesi ve
UNMİK (Birleşmiş Milletler Kosova
Misyonu) bürokrasisi idi.” diyen Kurti,
2005 yılından itibaren hem müzakere
karşıtı hem de UNMİK karşıtı onlarca
protesto düzenlenmesine önayak oldu.
Bazılarında insan kayıpları da olan bu
protestolar için defalarca hapse giren
Kurti, her çıkışından sonra kaldığı yer-
den protestolarını devam ettirdi.

AHTİSAARİ PLANI

Kurti, Kosova’nın bağımsızlığının ila-
nından önce 2007’de ortaya konan “Ah-
tisaari Planı’na” da karşı çıkmış ve bu

planın Kosova’yı Sırbistan’dan ayırma-
dığını, asıl amacının Kosova’nın Arna-
vutluk’la birleşmesini engellemek
olduğunu belirtmiş ve bu plana karşı
sürekli gösteriler düzenlemiştir. Çünkü
Ahtisaari Planı’na dayanarak kaleme
alınan Kosova Cumhuriyeti Anaya-
sası’nın 1. madde 3. fıkrasında “Kosova
Cumhuriyeti’nin, herhangi bir ülkenin
veya ülke kısmının toprak bütünlüğü
üzerinde hak iddiası yoktur ve herhangi
bir ülke veya ülke kısmı ile birleşmeyi
talep etmeyecektir” hükmü yer alıyor.
Albin Kurti’nin politikalarının merke-
zinde ise “Büyük Arnavutluk” yat-
makta. Çünkü Kurti tarihî seyrin
Arnavutlar aleyhinde geliştiği, bu yüz-
den Arnavutların ayrı oldukları ve bu
yanlış tarihi seyrin düzeltilmesi gerekti-
ğini düşünüyor.
Önceleri hükümete ve uluslararası ku-
rumlara karşı dışarıdan muhalefet eden
Vetëvendosje hareketi, 2010 yılında ilk
kez katıldığı seçimlerde yüzde 12 oy ala-
rak Kosova parlamentosunda 14 san-
dalye kazanmıştı. Parlamento içerisinde
aktif bir muhalefet sergileyerek sözlü
muhalefetle yetinmeyen, zaman zaman
bu muhalefeti fiziksel şiddete kadar gö-
türen Vetëvendosje hareketi, Başbakan’a
yumurta fırlatmak, parlamento çalışma-

larını sekteye uğratacak şekilde göz ya-
şartıcı bomba kullanmak gibi yollara
başvurdu. Özellikle Karadağ ile Kosova
arasında yapılan sınır anlaşmasına “Ko-
sova 8,000 dönüm toprak kaybediyor”
gerekçesiyle karşı çıkan hareket, bu an-
laşma meclis gündemine her gelişinde
göz yaşartıcı bomba kullanarak çalışma-
ları engellemeyi ve bu yöntemle anlaş-
manın üç yıl daha geç onaylanmasını
sağladı.
Aynı şekilde Haşim Taçi’nin cumhur-
başkanı seçilmesini engellemek için de
çeşitli protestolar düzenleten Kurti, faa-
liyetleriyle doksanlı yıllardan itibaren
Kosova’da en fazla konuşulan kişiler-
den biri oldu. Fikirlerinde sabit ve den-
geli olmasıyla halkın güvenini kazanan
Kurti, bunun karşılığını 6 Ekim seçimle-
rinde aldı.

‘NASIL DAVRANACAK’

Peki, bugüne kadar sürekli muhalefette
olan Kurti, iktidar olduktan sonra neyi
nasıl yapmayı planlıyor? Kurti hüküme-
tinin vizyonunun ana hatları yavaş
yavaş ortaya çıkmaya başladı. Zira Kur-
ti’nin önünde gerçek anlamda zorlu ko-
nular var. Özellikle Sırbistan’la diyalog
ve Sırbistan’a uygulanan vergilerin kal-
dırılması en zor konuların başında geli-
yor.
Albin Kurti’ye en çok sorulan sorular-
dan biri de Kosova bayrağı meselesi.
Kosova bayrağını kabul etmeyen Kurti,
bu konudaki tavrının nasıl olacağı soru-
suna, bir başbakan olarak bayrağa saygı
duyacağını, fakat kendi parti binasında
Kosova bayrağının değil her zaman Ar-
navutluk bayrağının olacağı cevabını
verdi. Kurti, Kosova bayrağının dayatıl-
mış bir bayrak olduğunu belirterek,
bayrakların tarihlerinin, geçmişlerinin
ve anlamlarının olması gerektiğini ifade
etmekte.
Sırbistan’la müzakereler meselesinde ise
genel olarak diyaloga karşı olmadığını
fakat bu müzakerelerin devam etmesi
için öncelikle prensiplerin oluşturulması
gerektiğini ifade ediyor ve bunun için
de üç prensip belirliyor: "Önce müza-
kere sonra anlaşma yaklaşımı, müzake-
relerin haritalar üzerinden yapılmaması,
müzakereleri cumhurbaşkanlarının
değil profesyonel ekiplerin yürütmesi."
Kosova ile Sırbistan arasında her halü-
kârda bir sınır anlaşması olacağını belir-

ten Kurti, bu sınır anlaşmasının
sınırların değiş-tokuş edilmesi an-

lamına gelemeyeceğini vurgula-
yarak ulus bazlı sınırların

oluşturulmasını ırkçılık olarak
gördüğünü ve tarih boyunca
olduğu gibi bundan sonra
da sınır çevrelerinde Sırplar
ve Arnavutların yaşamaya
devam edeceğini ifade et-
mektedir.
Arnavutluk’la alakalı olarak
da Kosova ve Arnavut-

luk’un birleşme yönünde
adımlar atması gerektiğini

söyleyen Kurti, önce ekonomi-
leri birleştirmek ve ardından

ortak dış politikalar üretecek ko-
misyonlar kurmak suretiyle yapıl-

masını planlamakta. Bu komisyonlar
iki ülke arasındaki farkları giderecek ve
aşamalı olarak iki devletin birleşmesi
gerçekleşecektir. Kurti, bu nedenle Ko-
sova Anayasasının 1. madde 3. fıkrası-
nın mutlaka değiştirilmesi gerektiğini
savunuyor.
Dış politikada Sırbistan’la olan müzake-
relerde tam mütekabiliyetin olması ge-
rektiği görüşünü savunan Kurti,
Arnavutluk’la aşamalı birleşme şeklinde
bir vizyon çizmekte. AB içerisinde Arna-
vutların birleşme düşüncesine ise katıl-
mamakta ve AB içerisinde birleşmenin,
Arnavutların bir devlet çatısı altında bir-
leşmesinin alternatifi olamayacağını,
bunların iki ayrı mesele olduğunu be-
lirtmektedir.
Kurti ayrıca Kosova’nın iç politikadaki
en önemli sorununun hukukun üstün-
lüğü meselesi olduğunu ve bunun için
sağlam bir adalet sistemi inşa edecekle-
rini belirtmektedir. Kurti'nin Kosova’nın
en mühim meselesi olarak gördüğü bir
diğer konu ekonomidir. Bunun için de
üretim ve küçük işletmeleri destekleye-
ceğini ifade eden Kurti, iç politikada Ko-
sova’nın bu iki sorunu acilen halletmesi
gerektiği, bu sorunların hallolması duru-
munda ileriye yönelik sağlam adımların
atılacağı görüşünü savunuyor.
(Hasan Prishtina Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’nde yüksek lisans öğrenimine
devam eden Bayram Pomak aynı za-
manda Kosova Prizren merkezli İDEA
Derneği'nin başkanlığını yürütmektedir)

Kosova’da yeni dönem   

Köken olarak bugün Karadağ sı-
nırları içerisinde kalan Sukobin
köyünden olan Kurti’nin babası
okumak ve daha sonra hayatını
sürdürmek için Priştine’ye yerleş-
miş. Çocukluk anılarını anlatırken
en çok matematiği sevdiğini, bol
bol resim yaptığını ve en sevdiği

aracın tren olduğunu söyleyen
Kurti, bu sevdasını mevcut dünya
görüşü ile ilişkilendiriyor. Çünkü
tren kolektiftir ve trenlerin üs-
tünde gittiği demiryolları da devlet
işletmeleridir. Bu nedenle kendi-
sini solcu ve sosyalist olarak ta-
nımlıyor.

ALBİN KURTİ KİMDİR?
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1992 yılının 26 Şubatında
Azerbaycan Dağlık Karabağ
Bölgesinde yer alan Hocalı kasa-

basında Ermeniler tarafından Azeri
Türklerine yapılan soykırımın yıldönü-
münde şehit edilen kadın, çocuk ve
yaşlıları rahmetle anıyor ve hepimiz
Ermeni’yiz diyenlere soruyorum;
“Hepiniz Ermeni’yseniz,
Azerbaycan’da yaptığınız soykırımın
hesabını verebilecek misiniz?...”

Ermeni sorunu deyince, magazin düze-
yindeki bilgi kırıntılarıyla şekillenen
entelektüel kimliğimiz ve bazılarının
aşağılık kompleksi depreşir, Nobelli
yazarımız gibi gerçekten de suç işledik
zanneder. Çünkü okumaz, araştırmaz
ve bilmez. Yabancı kaynaklı ve art
niyetli yayınların propaganda bombar-
dımanı altında şekillenen bir bilgi kirli-
liğinin altında ezilir.

Tekrar tekrar söylüyorum, Türk
Milleti, ne Osmanlı döneminde ve ne
de başka bir süreçte asla ve asla böyle
bir şey yapmamıştır. Aksine tarih
boyunca Türkler’e ve Müslümanlara
karşı sinsi veya açık olarak sürekli kat-
liamlar, etnik temizlikler, soya dönüş
adı altında kimliksizleştirmeler ve soy-
kırım yapılmıştır. Bu iş Osmanlı
İmparatorluğunu parçalayıp yıkmak
için İngilizlerin sinsi bir oyunu olarak
ortaya çıkmıştır. Herkesten ricam tari-
himizin doğru kaynaklardan öğrenil-
mesi ve Türk Milletine yönelik saçma
sapan suçlamalara itibar edilmemesi-
dir.

Türklerin Batıya ilerleyişlerini  durdu-
ramayan Avrupalılar, özellikle Papalık
öncülüğünde Türkleri Avrupa’dan baş-
layarak, Balkanlar’dan ve Anadolu’dan
çıkarmak için nesiller boyu süren bir-
çok plan ve çalışma yaptılar. Birçok
benzerinin yanında, 1829 Mora isyanı,
1877-1878 Rus savaşı ve 1912-1913
Balkan Savaşları Batılı tarihçilerin de
kabul ettiği birer soykırım örneğidir.
Yakın dönemde Bulgaristan Türklerine
yapılan isim değiştirme ve zorunlu göç
kampanyaları, Sırpların 200 bin
Bosnalı Müslüman’ı “tek bir Türk kal-
mayıncaya kadar hepsini öldürün”
emrini vererek katletmeleri ve benzer
şekilde Kosova’da da tekrar etnik
temizlik yapmaya teşebbüs etmeleri
unutulmaz örneklerdir. ABD’li
Prof.Justin Mc.Carthy’nin “Ölüm ve
Sürgün” adlı eserinde yer alan “1821
ile 1922 yılları arasında
Müslümanların yaklaşık 5.5 milyonu
kimi savaşlarda açlıktan ve hastalık-
tan canını yitirerek ölmüş, 5 milyon-
dan fazlası ise ülkelerinden sürülüp
atılmıştır” tespiti gerçek bir soykırım
değil de nedir?

HOCALI SOYKIRIMI, Karabağ
Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihin-
de Azerbaycan Cumhuriyeti'nın Dağlık
Karabağ bölgesindeki Hocalı kasaba-
sında yaşanan ve Azeri sivillerin
Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından
toplu şekilde öldürülmesi olayıdır...

Bilerek, istiyerek planlı ve programlı
olarak, bölgedeki 366. Alayın da deste-
ği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı
Hocalı kasabasında, Azeri resmî kay-
naklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve
70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere
toplam 613 sakin öldürülmüş, toplam
487 kişi ağır yaralanmıştır. 1275 kişi
ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kay-
bolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan
incelemelerde cesetlerin birçoğunun
yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları
kesildiği görülmüştür. Hamile kadınlar
ve çocukların da işkenceye maruz kal-
dığı tespit edilmiştir.

Ermenistan Cumhurbaşkanı ve savaş
süresinde Karabağ'da Ermeni güçlerine
kumandanlık yapmış Serj Sarkisyan'ın
İngiliz araştırmacısı ve yazarı Thomas
De Waal'a söylediklerine göre:
“Hocalı’dan önce, Azerbaycanlılar
bizim şaka yaptığımızı sanıyordu,
Ermenilerin sivil topluma karşı el kal-
dırmayacaklarını sanıyorlardı. Biz
bunu (stereotipi) kırmayı başardık, Ve
olay işte bu.” 

Evet eli kanlı Sarkisyan’ın  dediği gibi
olay bu... Tüm şehitlerimizi rahmetle
anıyorum...

Suheyl ÇOBANOĞLU

HOCALI  
SOYKIRIMI

İki kıyı belediyesi ortak çalışacak…

Konak’la Selanik’in
Roman işbiRliği
Ege’nin iki yakası Roman vatandaşlara yönelik projeler için bir araya geldi.
Konak ve Selanik arasında gerçekleştirilecek işbirliğinin ilk adımları atıldı.

SELANİK
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye ve Yunanistan arasında
gerçekleşecek ortak projeler
hakkında görüşmelerde bulun-

mak üzere Selanik’te bulunan Konak
Belediye Başkanı Abdül Batur, ilk top-
lantısını Ampelokipoi Menemenis
Belediyesi’nde gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz aylarda “En Roman Dostu
Belediye Başkanı” seçilen Abdül
Batur, Konak’ta Roman vatandaşlara
yönelik çalışmaları aktarırken,
Selanik’te yaşayan Roman vatandaş-
lar için hazırlanan projeler ile ilgili
bilgi aldı. Tepecik’te inşaatı yakın
zamanda tamamlanacak olan Roman
Kültür Merkezi, Madde Bağımlılığı ile
Mücadele Merkezi ve Roman vatan-
daşların yoğun yaşadığı bölgelere açı-
lacak kreş uygulamaları hakkında
bilgi veren Başkan Batur, şöyle konuş-
tu: “İki kıyıda Roman vatandaşlarımı-
za yönelik çalışmalar için birlikte
olmaktan çok mutluyuz. Roman
vatandaşlarımız için birlikte çalışmak-

tan mutluluk duyarız ve işbirliğine
hazırız. Bugün gerçekleştirdiğimiz
toplantı, gelecekte birlikte yürüteceği-
miz önemli işbirliğinin ilk adımı oldu.
Selanik, özellikle İzmirliler için hem
akrabalık hem de gönül bağlarının
olduğu bir şehir. Bu anlamda da bir-
likte çalışmaktan ayrıca mutluluk
duyuyoruz.”

‘YAŞANANLAR AYNI’

Ampelokipoi Belediyesi adına Roman
vatandaşlara yönelik projelerin yöne-
ticiliğini üstlenen Papaz Athinagoras
Heulot da Selanik’te gönüllülerle ger-
çekleştirdikleri çalışmaları anlattı.
Büyükannesi İzmirli olduğu için
İzmir’e her zaman sempati beslediği-
ni ifade ederek söze başlayan Papaz
Heulot, “Selanik’teki roman çocuklara
yönelik on yıldır güçlü bir çalışma
içindeyiz. Geldiğimiz noktada özellik-
le çocuklarla ilgili önemli işler başar-
dık. Daha yapacak çok işimiz var.
Roman vatandaşlarla ilgili yaşanan
sıkıntılar her iki ülkede de hemen

hemen aynı. Sizin şehrinizdeki sorun-
ların benzerleri Selanik’te de yaşanı-
yor. İki şehir arasında ciddi bir işbirli-
ği başlattığımız için çok mutluyuz”
diye konuştu. Ampekolipoi
Menemenis Belediyesi Başkan Vekili
Pavlos Kesoglou ise “En Roman Dosu
Belediye Başkanı” ödülüne sahip bir
başkan ile birlikte çalışmaktan ve

ortak projeler üretmekten gurur duy-
duklarını belirterek, “Başta Roman
vatandaşlar konusu olmak üzere
yerelde her türlü işbirliğine hazırız ve
istekliyiz. Hem Konak Belediyesi’nin
hem de bizim Roman vatandaşlarla
ilgili güzel projelerimiz var.
Birbirimizden bu konularda çok fazla
yararlanabiliriz’’ dedi.

PANORAMA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Konak Belediye Başkanı Abdül
Batur, Selanik’te sürdürdüğü
ortak proje ve iş birliği görüş-

meleri kapsamında, Panorama
Belediye Başkanı Kartezidis
İgnatios’u ziyaret etti. Kıyı
Belediyeler Birliği Başkanı da olan
Abdül Batur, İgnatios ile sadece bele-
diyeler düzeyinde değil, belediyeleri
bir araya getiren birlikler arası ortak
çalışma kararı aldı. Tekirdağ’dan
Antalya’ya 104 belediyenin üye oldu-
ğu Kıyı Ege Belediyeler Birliği
Başkanı ve Konak Belediye Başkanı
Abdül Batur, Orta Makedonya
Belediyeler Birliği Başkanı ve
Panorama Belediye Başkanı
Kartezidis Ignatios ile Selanik’te bir

araya geldi. Buluşmada ortak çalışma
kararı çıktı. İki belediyenin ve iki bir-
liğin iş birliği yapması konusunda

çok istekli olduklarını ifade eden 38
belediyeden oluşan birliğin başkanı
Ignatios, “Birlikte çok güzel projeleri

hayata geçirebiliriz. Buna hazırız ve
istekliyiz. Aramızda ciddi bağlar var.
Bu güçlü bağlar bizi birbirimize bağlı-
yor. Benim dedelerim Trabzon’un bir
köyünden buraya gelmişler. Selanik
ile İzmir arasında feribot seferinin
başlamasını çok istiyor ve önemsiyo-
ruz" dedi. Abdül Batur ve Kartezidis
Ignatios görüşmesinden çıkan iş birli-
ği kararı için belediye başkanları ilk
talimatı verdi. Konak Belediyesi ve
Panorama Belediyesinin birlikte yürü-
teceği projeler ile ilgili iki belediyede
bürokrasi köprüsü kurulması karar-
laştırıldı. Özellikle kültür, sanat ve
kentlerin sorunlarına yönelik çözüm
önerileri içeren projeler üzerinde çalı-
şılacağı, iki belediye arasında iletişim
ve bürokrasi altyapısını sağlamak
üzere görevlendirilen ekiplerin sürek-
li iletişim halinde olacağı kaydedildi.

ÇANAKKALE/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Biga Bosna Hersek Kültür
ve Yardımlaşma Dernek
Başkanı Süleyman Duran,

Halilbeyli Bosna Sancak Dernek
Başkanı Ömer Eren ve Türkiye
Bosna Hersek Dernekleri
Federasyon Başkanı Mustafa
Güneş’ten oluşan heyet,
Burhaniye Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Dernek
Başkanı Süleyman Eruzunlar ve
Yönetim Kurulunu Dernek
binasında ziyaret ederek 23
Nisan 2020 yılında Bosna
Hersek’ten gelecek olan çocuk-
lar için ortak proje üzerinde
konuşuldu.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre: Boşnakları çok
seven Gazeteci İmambakır
Ügüşt’te Burhaniye Balkan

Göçmenleri Dernek Başkanı
Süleyman Eruzunlar’ı dernek
binasında ziyaret etti.
Burhaniye Balkan Göçmenleri
Dernek Başkanı Süleyman
Eruzunlar, Biga Bosna Hersek
Dernek Başkanı Süleyman
Duran ve Türkiye Bosna
Hersek Dernekleri Federasyon
Başkanı Mustafa Güneş
Burhaniye Belediye Başkanı Ali
Kemal Devecileri makamında
ziyaret etti. Ziyarette 23 Nisan
2020 tarihinde Çocuk bayramı
dolayısıyla Biga’ya gelecek
çocukların Burhaniye Derneği
ve Burhaniye Belediyesinin des-
tekleriyle Burhaniye de ağırlan-
ması konusunda görüş alışveri-
şinde bulundu. Burhaniye
Belediye Başkanı Ali Kemal
Deveciler Dernek başkanlarına
ziyaretlerinden ötürü teşekkür
etti. 

Bigalı Boşnaklar’dan
Burhaniye’ye ziyaret

BURSA/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

Osmangazi
Belediyesi tarafın-
dan bu yıl 16’ncısı

düzenlenecek olan Osman
Gazi’yi Anma ve
Bursa’nın Fethi Şenlikleri
için hazırlıklar başladı. 3
Nisan Cuma günü II.
Selim döneminin anlatıl-
dığı sempozyum ile başla-
yacak olan şenlikler, 19
Nisan Pazar günü gerçek-
leştirilecek Rahvan Atları
Koşusu ile son bulacak.
www.haberler.com’a göre;
Bursa’nın fethinin 694’ncü
yılında düzenlenecek
Osman Gazi’yi Anma ve
Bursa’nın Fethi
Şenlikleri’nin hazırlık top-
lantısı, Merinos Tren
İstasyonu’nda yapıldı.
Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa

Dündar’ın ev sahipliğin-
de gerçekleşen toplantıya;
belediye başkan yardımcı-
ları, birim müdürleri ve
şenliklere destek veren
sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri katıldı. Bu
yıl köy kınasıyla köy
düğününün yapılacağı
Yeniceabat, Armutköy ve
Dereçavuş’un tanıtım
kitabını yazan Raif
Kaplanoğlu ile Özer
Güleç’in de hazır bulun-
duğu toplantıda, şenlikle-
rin daha güzel ve ilgi
çekici hale getirilmesi
konusunda karşılıklı fikir
alışverişinde bulunuldu.
Nisan ayı süresince
Bursalıları tarihi bir yol-
culuğa çıkartacak şenlik-
lerin bayram havasında
geçeceğini belirten
Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar,
geniş bir program hazırla-

dıklarının altını çizdi.
Dündar, “Geleneksel hale
gelen Osman Gazi’yi
Anma ve Bursa’nın Fethi
Şenlikleri süresince birbi-
rinden renkli etkinliklere
imza atacağız. Bu yıl da
fetih yürüyüşü, köy
düğünü, tarihi kent koşu-
su, sempozyum ve çeşitli
etkinlikler ile şehrimizde
bayram havası yaşataca-
ğız. Balkanlar’dan Orta
Asya’ya birçok ülkeden
misafir ağırlayacağız.
Dolayısıyla turizm adına
da şehrin tanıtımına katkı
sağlayacağız. Ayrıca şen-
likler kapsamında gerçek-
leşecek sempozyumda, II.
Selim Dönemi hakkında
akademisyenlerimiz bildi-
ri sunacak. Böylece sem-
pozyum ve köy kitapları-
nın ortaya çıkmasıyla tari-
hi yeniden gözden geçir-
me fırsatı bulacağız” dedi.

Balkanlar şenlik için 
Osmangazi’ye gelecek



24 Şubat 2020
PazartesiBalkan Haberleri8

SOFyA/BAlKAn GÜnlÜĞÜ

Bulgaristan’da 1 Mart 2020
tarihinden itibaren trafik-
teki ağır taşıtlar için yürür-

lüğe girecek mesafeye göre
elektronik geçiş ücreti toplama
sistemi (Toll sistemi) tanıtıldı.
Devlet Karayolu Altyapı Ajansı
(API) Yönetim Kurulu Üyesi
Oleg Asenov, 3,5 tonu aşan, top-
lam teknik olarak izin verilen
azami kütleye sahip kara yolu ta-
şıtları için Toll sisteminin altyapı
çalışmalarını tamamladıklarını
söyledi. Bulgaristan hükümeti-
nin bugünkü oturumunda siste-
min kapsamı ve tarifelerinin
belirlediğini anlatan Asenov, ilk
aşamada ülkede 3 bin 100 kilo-

metrelik birinci sınıf
yollar ve otoban-
larda 295 monitör
çerçeve kuruldu-
ğunu ayrıca 50 sey-
yar kontrol aracın
kullanılacağını açık-
ladı. Asenov, ülke-
nin tüm sınır ve
gümrük kapıla-
rında, aralarında
Türkçenin de bulun-
duğu 7 dilde bilgi-
lendirme
yapılacağını, ücret-
lendirme konusunda sürücülere
bilgi sağlayacak personel görev-
lendirileceğini kaydetti. Oleg
Asenov, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Ödenmesi gereken

ücret, aracın teknik
özelliklerine, kategori,
yola temas eden aksla-
rın sayısı, emisyon sınıfı
ve kat ettiği mesafeye
bağlı olarak belirlenir.
Komşu Türkiye’den
giriş yapacak ağır taşıt-
ların sürücüleri, gerekli
yerlerde API persone-
linden Türkçe olarak
bilgi ve talimat alabile-
cekler. Ülkeden geçiş-
leri şimdiye kadar
olduğu gibi, maksimum

düzeyde rahat olacak. Kurulan
kontrol mekanizmalarının çerçe-
vesinde Toll ücreti
ödenmeden Bulgaristan’dan
çıkış yapılamayacak.” (AA)

BUrSA/BAlKAn GÜnlÜĞÜ

Belediye Başkanı Hadziemriç,
Bosna Hersek olarak tarihi,
kültürel ve gönül bağa sahip

oldukları Bursa ile yeni ticaret
köprüleri kurmayı hedefledikle-
rini söyledi. BTSO Başkan Yar-
dımcısı İsmail Kuş, Bursa ile
Bosna Hersek arasındaki köklü ta-
rihi bağın ticarete yansımadığını
belirterek, Bursa iş dünyası olarak
ekonomik işbirliğini güçlendir-
mek istediklerini söyledi. Bursa'da
düzenlenen Junioshow ve Bursa
Textile Show gibi tekstil sektörüne
yönelik fuarlarda Bosna Hersekli
birçok firmayı ağırladıklarını ha-
tırlatan İsmail Kuş, Bursa'da
Bosna Hersek ile ticaret yapan
firma sayısının 205 olduğunu vur-
guladı. Bursa'nın Bosna Hersek'e
olan ihracatının 17 milyon dolar
olduğunu hatırlatan İsmail Kuş,
"Ortak bir geçmişe sahip olduğu-
muz Balkanlar ile çok derin ve
güçlü bağlara sahibiz. Türkiye
ekonomisinin üretim merkezi

Bursa'mızda da Balkan kökenli
çok sayıda iş insanı faaliyet göste-
riyor. Bursa ve Balkan ülkeleri
ortak geçmişinin ve coğrafi yakın-
lığının getirdiği avantajları daha
fazla kullanmalı ve işbirliklerini
güçlendirmeli" ifadelerini kul-
landı. Travnik Belediye Başkanı
Admir Hadziemriç, Bosna Her-
sek'in 70 yıllık tekstil üretim mer-
kezlerinden olan Travnik'te mayıs
ayında önemli bir fuar organizas-
yonuna imza atacaklarını söyledi.
Fuarın tanıtımı için Bursa'da ve İs-
tanbul'da ziyaretler yapacaklarını
dile getiren Hadziemriç, geçen
sene ilki yapılan ve bu yıl 28-30
Mayıs tarihleri arasında düzenle-

necek 'Timod Expo' Fuarı'na Bur-
salı firmaları davet etti. Bursa'ya
sürekli geldiğini ve yabancı olma-
dığını ifade eden Hadziemriç,
"Bizler Bursalı tekstil sektörü tem-
silcilerimizle birlikte işbirliğimizi
artırmak istiyoruz. Kentimizde
tekstil sektöründe 5 bin kişilik bir
istihdamımız var. Firmalarımızın
yüzde 90'ı AB ülkeleri ile ticaret
yapıyor. Bosna Hersek'i Avru-
pa'ya açılan bir kapı gibi görebilir-
siniz. Asgari ücret şu anda
ülkemizde 217 euro civarında.
Devletin yatırım yapmak isteyen-
lere önemli teşvikleri var. Bursa ile
işbirliği yapmaya hazırız" diye ko-
nuştu. (AA)

ergun DUr

BU GiDiŞ 
nereye..

Bu gidiş nereye?..Eve çift maaşın gir-
diği... Çiftlerin boşandığı... Güzel
evlerin YUVA olamadığı..

Kısa seyahatlerin.. Kağıt mendil gibi ilişki-
lerin... Yıka çık gönüllerin.. Her derde deva
vitaminlerin.. Vitrinlerin dolu, GÖNÜLLE-
RİN BOŞ olduğu günlerde yaşıyoruz...
Ciddi bir çözülme gençlerimizde almış ba-
şını gidiyor.. Hayattaki insana özgü birçok
güzellikten habersiz.. Çünkü çocuklarımızı
ihmal ettik. Otobüs durağında yaşı en fazla
11-12 olan kız çocuğu bağırarak telefonda
karşısındakine "Bana sevgili mi yok? Sen
gidersin bir başkası gelir"
cümlesini ben ve duraktaki birkaç kişi şaş-
kınlıkla izledi. Burada Maarif Müfettişi
Doğan Ceylan'ın tespitlerine yer vermek sa-
nırım doğru olur. Eğer ciddi tedbirler alın-
mazsa, gelecek adına çok olumlu güzellikler
hayal olur.
Hayatın gerçekliklerinden habersiz, duygu-
suz ve bencil bir nesil geliyor. Şehitler için
gözyaşı döken kendi ana babalarını anlamı-
yorlar. Başkalarının çocukları için ağlamaya
anlam veremiyorlar. Yanı başımızdaki sa-
vaşlar, acı çeken çocuklar, ölen on binlerce
insan, onları hiç ilgilendirmiyor.
Tüm acı gerçekleri çizgi film tadında izli-
yorlar ve yürekleri hiç acımıyor.
Hayatlarının odağındaki tek şey eğlenmek.
Eğlenemedikleri tüm zamanları kendilerine
bir işkence olarak görüyorlar. Kendileri için
yapılan fedakârlıkların hiç farkında değiller.
Kıymet bilmiyorlar ve vefasızlar. Herkesi
kendilerine hizmet etmek için yaratılmış gö-
rüyorlar. İnsanlara verdikleri değer, onların
isteklerini yerine getirebildikleri ve ne kadar
eğlendirdikleriyle orantılı. Hayatlarında eğ-
lenmekten başka bir amaç olmadığı için
artık tek eğlence kaynağına dönmüş olan te-
lefon ve tabletlerini ellerinden aldığınızda
dünyanın sonunun geldiğini zannediyorlar.
Geçmiş onları pek ilgilendirmiyor, ataları-
mıza karşı vefasızlar. Dedelerinin canları,
kanları pahasına vermediği vatan toprağını
en iyi fiyatı verene satacak kadar manevi-
yattan yoksunlar. Vatan, onlar için son
model bir cep telefonundan daha değersiz.
Milletimizin geleceği açısından endişeleni-
yorum. 20 yıl sonra bu nesil, nasıl ana-baba
olacak? Kendine hayrı olmayan bu nesil
nasıl çocuk yetiştirecek? Evlerini nasıl idâre
edebilecek? Ülkeyi nasıl yönetecek? Vatanı
nasıl savunup can verecek? Bütün bunlar
neden oluyor izah edeyim. Altın kafeslerde
çocuklar yetiştiriyoruz artık. Uçmayı bilme-
yen kuşlar gibi. Çocuklar hayattan bihaber.
Açlık nedir bilmiyorlar, yedikleri önlerinde
yemedikleri arkalarında. Acıkmalarına fırsat
bile
vermiyoruz. Öyle ki, yemek yemeyi bile iş-
kence görür hâle geliyorlar. Susuzluk nedir
hiç bilmiyorlar. Hiç susuz kalmamışlar. Üç
adımlık yolda bile susarlar diye yanımızda
içecek taşıyoruz. Çocuk daha “susadım” de-
meden ağzına suyu dayıyoruz. Çocuklar hiç
üşümüyorlar. Soğuk havalarda evden çıkar-
mıyoruz. Okula giderken kırk kat sarmala-
yıp çıkarıyoruz dışarı, hiç titremiyorlar.
Çocuklar hiç ıslanmıyorlar. Evden arabaya
kadar bile üç metrelik mesafede şemsiyesini
başına tutuyoruz. Saçına bir tek yağmur
damlası düşürmüyoruz. Bu yüzden çocuklar
ıslanmak nedir bilmiyorlar. Yorgunluk nedir
bilmiyor çocuklar. İki adımlık mesafelere
bile arabayla götürüyoruz onları yorulma-
sınlar diye. Birazcık parkta koşsalar, hasta
olacak diye engel oluyoruz. Onlar takatleri
tükenecek kadar hiç yorulmuyorlar. Yokluk
nedir bilmiyorlar, daha istemeden her şeyi
önlerine sunuyoruz. Bu yüzden varlığın kıy-
metini bilmiyorlar.
Onlar bir yanığın veya bıçak kesiğinin acı-
sını bilmiyorlar. Elleri yanmasın, kesilmesin
sakın diye onlara ne bıçak tutturuyor ne
ocak yaktırıyoruz.
Çocuklar hissetmiyor yaşamı. Açlığı bilme-
diği için açlara acımıyorlar. Üşümek nedir
bilmedikleri için sokaktaki evsizleri umur-
samıyor. Yokluk nedir bilmedikleri için ek-
meğe gelen zam onların dikkatini bile
çekmiyor, haber kalabalığı olarak görüyor,
gülüp geçiyorlar. Sıcak odalarında yaşadık-
ları için evsizlik nedir, sürgün nedir anlamı-
yor, savaşları, kurşunlanan ölen insanları
umursamıyorlar. Acımıyorlar. Kıymetini
bilmiyorlar ekmeğin, elbisenin, barışın ve
huzurun, ana-babanın… Müdahale edil-
mezse gelecek iyi şeyler getirmeyecek güzel
ülkemize. Bu sorunu devlet derinden hisset-
melidir. Bu sorunun çözümü için ciddî ça-
lıştaylar düzenlenmelidir. Öğretim
programları ve ders materyalleri revize edil-
melidir. Okulların duygu eğitimi konusunda
rolleri artırılmalıdır. Geç
kalınmadan bu sorun mutlaka çözülmelidir.

PODGOritSA
BAlKAn GÜnlÜĞÜ

Karadağ Türk İşadamları
Derneği (KATİAD) Kurucu
Başkanı İsmail Oğuz Gü-

venç, 2015 sonunda 8 olan Türkle-
rin Karadağ'da kurduğu firma
sayısının 2019 sonu itibarıyla 4
bini aştığını belirterek, "Yani 4
yılda bu ülkede Türklerin kur-
duğu şirket sayısı 500 kat arttı."
dedi. Güvenç, son yıllarda Türkle-
rin Karadağ'a artan ilgisine ve bu
ülkedeki yatırımlarına ilişkin AA
muhabirine açıklamalarda bu-
lundu. Karadağ'ın Avrupa Birliği
(AB) ile 33 fasılın 32'sini açtığını,
bu sene de son fasıl görüşmelerine
başlayacağını dile getiren Güvenç,
yakın coğrafyadaki ülkelerin bu
ülkede artacak primden pay
almak için birbiriyle yarıştığını
söyledi. Güvenç, 2024'te AB'ye gir-
mesi beklenen 620 bin nüfuslu Ka-
radağ'ın yılda 2,5 milyon turist
ağırladığını, para birimi
Euro olan Karadağ va-
tandaşlarının AB üyesi
ülkelerde serbest dola-
şım hakkına sahip oldu-
ğunu anlattı. Ülkenin
nüfusundan katbekat
fazla turist ağırlayan,
sanayisi gelişmemiş Ka-
radağ'ın tahminen
2024'te AB'ye girecek ol-
ması nedeniyle ülkede
hızlı bir değerlenme ya-
şanacağını vurgulayan

Güvenç, Türklerin bu nedenle
2016'dan beri buradaki ağırlığını
artırmaya başladığını bildirdi. Gü-
venç, Karadağ'ın ülkelerin rada-
rına geç girdiğini ancak buradaki
yabancı varlığının çok hızlı bir şe-

kilde arttığını belirterek, ül-
kedeki yatırımların hızla
sürdüğünü, özellikle alt-
yapı projelerine Çinlilerin
yoğun ilgi gösterdiğini söy-
ledi. Türklerin en çok tu-
rizm, danışmanlık,
gayrimenkul, perakende ve
tekstil gibi alanlarda faali-
yet gösterdiğini ifade eden
Güvenç, şu bilgileri verdi:
"2015 sonunda
Türklerin Karadağ'da kur-
duğu firma sayısı 8'di. Bu

rakam 2019 sonu itibarıyla 4 bini
aştı. Yani 4 yılda bu ülkede Türk-
lerin kurduğu şirket sayısı 500 kat
arttı. Karadağ'da ticari amaçlı bu-
lunanların yüzde 50'si turizm sek-
törüne, yüzde 40'ı inşaat
sektörüne ilgi duyuyor. Yüzde
10'luk kısmı da kafe, restoran gibi
işletme açıyor. Turizm sektöründe
küçük çaplı işletmeler, AVM'ler,
oteller, kuyumcular, mağazalar
açanlar var. Türklerin bu ülkedeki
toplam yatırımı resmi olarak 500
milyon Euro’yu aştı."
Güvenç, kendilerinin 2015'ten
beri Karadağ'da bulunduklarını
belirterek, bu ülkede Anatolia
Montenegro ismiyle kurdukları
şirketin gayrimenkul sektöründe
faaliyet gösterdiğini bildirdi. (AA)

Bulgaristan’da Toll sistemi 
uyGulAmAyA GeçİyOr

Bosna Hersek’ten BTSO’ya teklif

Türklerin Karadağ'da açtığı 
firma sayısı 4 bini geçTi

İsmail 
Oğuz 
Güvenç

Oleg 
Asenov

Ülkeden transit geçiş yapacak 3,5 tondan ağır taşıtlar için 
1 Mart'tan itibaren yeni bir ücretlendirme tarifesi belirlendi. Sürü-
cüler, Toll ücreti ödemeden Bulgaristan’dan çıkış yapamayacaklar

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bosna Hersek Travnik Bele-
diye Başkanı Admir Hadziemriç ve beraberindeki heyeti ağırladı

Şafak SOl

‘ArAnAn elemAnA
ihtiyAç vAr’

info@safaksol.com

ŞAFAK SOL’UN 
KALEMİNDEN…

Çağımız, dijital çağ… Dijital dö-
nüşüm zamanı; yapay zeka, en-
düstri 4.0, nesnelerin interneti,

3D yazıcılar… Baş döndüren bir hızla
akan değişim sürecinde bu dijital dönü-
şüme ayak uyduramayanlar geride kalı-
yor.
Gençlerin, ömürlerinin geri kalan kıs-
mını geçirecekleri mesleklerini seçer-
ken de günümüz koşulları yerine 10 yıl,
20 yıl sonrasını düşünmeleri gerekiyor.

Gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) İzmir İl Kadın Girişimciler
ve İcra Kurulu üyesi, gerekse çeyrek
asırdır İzmir ekonomisine katkı sağla-
yan bir işveren olarak derim ki; “Mes-
leki eğitim ülkenin geleceğine
yatırımdır.”

Mesleği ve vasfı olmayan bir kişinin
iş bulabilme olasılığı her geçen gün
azalıyor. İşletmeler kalifiye eleman so-
runu yaşadığı gibi ülkede belirgin bir
nitelikli ara eleman açığı var. Tam bu
noktada hayata atılmaya hazırlanan bi-
reylerin ilgi ve yeteneklerine göre mes-
leki eğitime yönlendirilmesi büyük
önem taşıyor.  

Öncelikle ailelere tavsiyem; “Çocu-
ğum üniversite mezunu olsun da ne
okursa okusun fark etmez!” demeyin.
Çizime meraklıysa çizime, tekniğe me-
raklıysa tekniğe; evladınızı sahip ol-
duğu yeteneğine göre değerlendirerek
mesleki eğitime yönlendirin. Ayakları
yere sağlam basan bir mesleki eğitim
almasını sağlayın. Emin olun sonunda
hem siz, hem de çocuğunuz kazançlı çı-
kacaktır.
Burada sisteme büyük ölçüde sorum-
luklar düşüyor. Dünyanın gelişmiş ül-
kelerinde öğrencilerin yüzde 70’i
meslek liseleri, yüzde 30’u ise üniversi-
telerde eğitim görüyor. Bizde ise tam
tersi söz konusu. Bu noktada köklü bir
değişikliğe ihtiyaç var. Öğrencilerimize
ortaokul çağlarından itibaren meslek sa-
hibi yapabilecek programlar uygulansa,
bu yöntem onu kalifiye eleman statü-
süne taşıyacaktır. Sektör temsilcileri,
eğitimciler, sivil toplum kuruluşları ve
kent önderlerinin bir araya gelip ortak
akıl ve kolektif bilinç doğrultusunda
düzenleyeceği çalıştaylarla bu sorunun
üstesinden gelebiliriz.

Gelelim gençlere… ‘TOBB Geleceği
Yazan Kadınlar Projesi’nde girişimci
kadınlara mentorluk yapan bir iş insanı
olarak en çok hangi mesleği istiyorsa-
nız ona yönelmenizi tavsiye ederim.
‘Yaşadığınız şehir neresi, o bölgede iş
kollarının zenginliği nedir, mezun
olunca nerede ve nasıl iş bulabilirim?’
sorularının doyurucu cevaplarını bulun.
Çevrenizi gözlemleyin. Sakın başkaları-
nın tercihlerinden etkilenmeyin. Ancak
cebinizde bulunsun. Elbette üniversite
okumak güzel. Mezun olduktan sonra iş
bulamamak da var. Severek yapabilece-
ğiniz bir meslek yüksek okulunu seçip
mezun olabilirseniz iş bulma imkanınız
artar. Bu noktadan sonra işverenler sizi
değil, siz işvereni seçer noktaya gelirsi-
niz. Hem sonra illa ‘Ben üniversite
okuyacağım’ diyorsanız, meslek lisesini
bitirdikten sonra da bu amacınızı ger-
çekleştirebilirsiniz.
Aranan elemana bugün de ihtiyaç var,
yarın da…
Kalifiye eleman olmak altın bileziktir.
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Türkiye, Yunanistan'ın başkenti
Atina'da gerçekleştirilen Akde-
niz Parlamenter Asamblesi 14.

Genel Kurul Toplantısı'nda, göç yöne-
timi alanındaki başarılı çalışmaların-
dan dolayı, Akdeniz-PA 2020 ödülüne
layık görüldü.
Akdeniz Parlamenter Asamblesi 14.
Genel Kurul Toplantısı, Yunanistan’ın
başkenti Atina’da gerçekleştirildi. Top-
lantıda, Türkiye, İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü’nün göç yö-
netimi alanındaki başarılı çalışmaların-
dan dolayı Akdeniz-PA 2020 ödülüne
layık görüldü. Toplantıya, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Akdeniz Parla-
menter Asamblesi Komisyon Başkanı
ve AK Parti Antalya Milletvekilli Atay
Uslu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilli
Halil Özşavlı ve CHP Kahramanmaraş
Milletvekili Ali Öztunç katıldı. Uslu,
toplantının ardından AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, göç-
men konusundaki çalışmaları nede-
niyle layık görüldüğü Akdeniz-PA
2020 ödülünü fazlasıyla hak ettiğini
ifade etti. Ödülü millet adına aldıkla-
rını kaydeden Uslu, "Bugün asam-
blede Türkiye'yi tabii alkışlıyorlar,
insanlık ve sığınmacılar konusunda
dünya, Türkiye'ye teşekkür ediyor,
ama artık bu konuda biz de dünyayı
alkışlamak istiyoruz." dedi. Uslu, ulus-
lararası kuruluşların da göçmenler ko-
nusunda sorumlulukları bulunduğunu
belirterek, bu sorumlulukların yerine
getirilmesini beklediklerini aktardı.

‘İNSANLAR ÖLÜYOR’

Akdeniz ve Ege'de insanların öldü-
ğünü hatırlatan Uslu, "Bakın, Akde-
niz’de bebekler, insanlar ölüyor.
Eskiden denizler kirlenir balıklar kı-
yıya vurur, şimdi vicdanlar kirleniyor.
Bebekler, Aylan bebekler, Ümran be-
bekler kıyıya vuruyor. Bu bebek ölüm-
lerinden dünya sorumludur. Bebekler
ölürken değil uyurken sessiz olunur."
diye konuştu. Uslu, Türkiye'nin göç-
menler konusunda çok önemli adımlar
attığını ancak hiçbir dünya devletinin
destek vermediğini dile ge-
tirdi. Türkiye'nin Su-
riye'de barış
istediğini
vurgulayan
Uslu, "İd-
lib'de bir
barış sü-
reci olsun
istiyoruz,
İdlib'te sivil
insanların öl-
mesini istemiyo-
ruz. Bununla ilgili
adımlarımız var, biz güvenli
bölge oluşsun, Suriyeliler gönüllü ola-
rak ülkelerine dönsün istiyoruz. Biz
üzerimize düşen görevi yapmaya
devam edeceğiz, çocuklar ölmesin di-
yoruz, insanlar evinden yurdundan
ayrılmasın istiyoruz." ifadesini kul-
landı.
Uslu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci-
ler Yüksek Komiseri Filippo Gran-
di'nin Türkiye'nin daha fazla Suriyeli
sığınmacı alması yönündeki açıklama-
larına değinerek, "BM Mülteciler Yük-

sek Komiserinin görevi, Akdeniz'de
ölen sığınmacıları saymak değil, insan-
ların Akdeniz'de ölmesinler diye çaba
sarf etmektir. Onları Cenevre Sözleş-
mesini uygulamaya, çocukların ve
göçmenlerin ölmemesi için çaba sarf
etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

‘TERÖRİSTLERE VAR
SIĞINMACILARA YOK’

Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerini
özellikle Türkiye'den kaçan FETÖ'cü-
leri kabul etme konusunda çok cömert
davrandığını vurgulayan Uslu, şöyle
devam etti:
"İltica hukukunu yerine getirdiklerini
söylüyorlar zire dedikleri kişiler terör
örgütü üyeleri, Türkiye'deki sivil ira-
deye, demokrasiye darbe vurmak iste-
yen kişilerdir. Peki madem ki öyle
Esad rejiminden, PKK'dan, PYD'den,
DHKP-C'den kaçan sığınmacıları
neden kabul etmiyorsunuz. Mademki
iltica hukuku gerektiriyor neden uygu-
lamıyorsunuz. Sığınmacılara gelince
yok ama teröristlere gelince var. Bu
Avrupa ve Yunanistan'ın iki yüzlülü-
ğüdür ve bunu net bir şekilde ifade
etmek istiyoruz." 
AK Parti Şanlıurfa Milletvekilli Halil
Özşavlı ise Akdeniz Parlamenterler
Asamblesi üyelerinin kısa süre önce
Türkiye’de göçmenlerle ilgili inceleme-
lerde bulunduğunu hatırlattı.
Özşavlı, bugün alınan ödülün Türkiye
ve Türk milleti adına alındığını belirte-
rek, “Türkiye'nin göçmenlere nasıl
baktığını kendi gözleriyle gördüler.
Bugün alınan ödül Türkiye ve Türk
milleti adına alındı." dedi.
İdlib'te bir dramın yaşandığını ve 2
milyon insanın yerinden edilmesinin
söz konusu olduğunu vurgulayan Öz-
şavlı, yeni bir mülteci akınının yaşan-
maması için Türkiye'nin tezlerine
destek verilmesi gerektiğini kaydetti.
- "Bu Avrupa'nın iki yüzlülüğüdür"
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali
Öztunç ise dünyada en fazla mülteci-
nin bulunduğu ülkenin Türkiye oldu-
ğunu ancak Avrupa’dan ciddi bir
destek görmediğini söyledi.
Toplantıda göçmen sorunuyla ilgili ko-

nuların yanı sıra Türkiye'nin
Libya ile imzaladığı an-

laşmaların da tartı-
şıldığını

anlatan Öz-
tunç, en
fazla göç-
men barın-
dıran ülke

Türkiye ol-
masına rağ-

men, Yunanistan’ın
ve Güney Kıbrıs Rum

Kesiminin göçmenlerden daha fazla
şikayet ettiğini belirtti.
Öztunç, şunları kaydetti:
"Bir Yunanlı bakan adalara her gün 300
mülteci geldiğini ve adaların artık kal-
dıramadığını söyledi. Bize her gün bin-
lerce geliyor. Yani burada bir
mağduriyet varsa bu Türkiye'nindir.
Diğer bir konu ise Türkiye'nin Libya
ile imzaladığı kıta sahanlığına ilişkin
anlaşmasına ağır eleştiriler geldi. Bu
bana çok tuhaf geldi. Libya ile Türkiye
arasındaki anlaşma hukukidir, deniz

ticaret hukuku ve uluslararası hukuka
uygundur. Rum Kesimi, Yunanistan
veya Mısır ile anlaşma yaptığı zaman
hukuki oluyor ama Türkiye başka bir
ülke ile yaptığı zaman meşru olmuyor.
Bu Avrupa'nın iki yüzlülüğüdür, hepsi
işi gücü bırakıp Türkiye ile uğraşıyor-
lar."  Akdeniz Parlamenterler Asam-
blesi, her sene faaliyetleriyle bölge
halkları arasında karşılıklı anlayış, sos-
yoekonomik işbirliği, siyasi diyalog,
güven inşası ve çatışma çözümünün
güçlendirilmesine katkıda bulunan
kişi, kurum ve kuruluşlara ödüller ve-
riyor. (AA)

Akdeniz Parlamenter Asamblesi 14. Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye, göç yönetimi
alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı, Akdeniz-PA 2020 ödülüne layık görüldü

Türkiye, Akdeniz-PA 2020 
ödülünü Atina’da aldı…
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Kosova Trakya Üniversitesi
Mezunlar Derneği tarafından
organize edilen ve samimi bir

ortamda geçen buluşmada öğrenciler,
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile
sohbet ederek, Trakya Üniversitesi ve
uluslararası öğrenci programlarına
dair merak ettikleri pek çok konu hak-
kındaki soru ve görüşlerini iletti.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu, düzenlenen prog-
ramda yurt içi ve yurt dışından binler-
ce öğrencisi ve mezunu bulunan

Trakya Üniversitesinin dış ilişkiler ve
uluslararasılaşma odaklı çalışmaları
hakkında bilgiler vererek, öğrencilere
sunduğu olanaklar hakkında açıkla-
malarda bulundu.
www.timebalkan.com sitesinin haberi-
ne göre; Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dış İlişkiler
Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, Dış
İlişkiler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat
Türkyılmaz ve Özel Kalem Öğr. Gör.
Kıvanç Ada’dan oluşan heyet, Trakya
Üniversitesinde öğrenim görerek
mezun olan ve ülkeleri Kosova’ya

dönen öğrencilerle Prizren City
Hotel’de düzenlenen programda
buluştu. Programa, Kosova Yerel
Yönetim Bakanı Emili Rexhepi,
Türkiye Prizren Başkonsolosu Serdar
Özaydın, Kosova Demokratik Türk
Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili
Fikrim Damka, Kosova Demokratik
Türk Partisi Prizren Şube Başkanı
Levent Buş, Kosova Türk Öğretmenler
Derneği Başkanı Erol Kala katılırken,
Trakya Üniversitesinden mezun ve
Trakya Üniversitesi öğrencisi olma
hayali olan gençlerin ilgisi yoğun oldu.
Kosova Trakya Üniversitesi Mezunlar

Derneğinin davetlisi olarak, Prizren’e
gelen Rektör Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu, gerçekleşen söyleşide,
“Trakya Üniversitesi Balkanlar ve
Gelecek” başlıklı bir sunum yaparak,
Kosovalı öğrencilere ve yetkililere
Edirne ve Trakya Üniversitesini anlattı.
Konuşmasının başında, Trakya
Üniversitesinin Balkanlar odaklı çalış-
maları ve gelecek vizyonu konusunda
açıklamalarda bulunan Rektör Prof.
Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkanlar’ı karış
karış dolaştıklarını ifade ederek,
Balkanlar’da gitmedikleri yer ve çal-
madıkları kapı kalmadığını belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova’nın Prizren kentinde
düzenlenen mezunlar buluşmasında, Trakya Üniversitesinden mezun olan Kosovalı
öğrenciler ve üniversiteye adım atmaya hazırlanan gençlerle bir araya geldi

Rektör Tabakoğlu, Kosova’da 
TÜ mezunlarıyla bir araya geldi

H.MERKEZİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Her ürünüyle kullanıcılarının cilt
sorunlarını hedef alan Sinoz
Kozmetik, yeni ürünü Leke

Karşıtı BB Kremi ile kadınların makyaj
ritüelini tersine çevirmeye hazırlanıyor.
Uzun süredir Ar-Ge çalışmaları devam
eden ürün, ton eşitleme ve leke önleme
özelliği ile öne çıkıyor.  Cildine değer
veren kadınların tercihi Sinoz Kozmetik,
yeni ürünü Sinoz Leke Karşıtı BB Krem
ile kadınların günlük makyaj rutinlerin-
de devrim yaratmaya hazırlanıyor.
Profesyonel ürün serileriyle kullanıcısı-
nın cilt sorunlarını hedef alan Sinoz,
yeni ürünü Leke Karşıtı BB Krem ile tek
ton cilt görünümü sunarak, makyaj önce-
si fondöten alışkanlığını rafa kaldırıyor.
Eşitlenmiş canlı cilt görünümü ve kadi-
femsi son dokunuş Sinoz Leke Karşıtı
BB Krem ile cildin günlük nem ihtiyacı
ton eşitleyici ve canlı görünüm ile sağla-
nıyor. Etkili ton eşitleme özelliği ve hafif
yapısı ile cilt pürüzsüz bir görünüm
yakalıyor. İçeriğindeki kum zambağı,
japon gülü özleri, üre, amino asitler ve
probiyotikler sayesinde kapayıcı özelli-
ğinin yanı sıra, cilt ile lekeler arasında
bariyer oluşuyor, güne ışıltılı bir başlan-
gıç sağlıyor. Bileşimindeki probiyotik
aktiflerle cilt bariyerinde onarıcı bakıma
nem ile katkı ve anti-aging destek sağlı-
yor. Sinoz Leke Karşıtı BB Krem, formü-
lündeki SPF 15 + ile cildin mavi ışık ve
UV ışınlarından minimum düzeyde etki-
lenmesi için gerekli bakımı sağlıyor.
Makyaj rutinini değiştirecek Sinoz Leke
Karşıtı BB Krem, hafif yapısı ile yok
hissi yaratıyor. Leke Karşıtı BB Krem,
kolay sürümü sayesinde ciltte kadifemsi
ve parlak bir son dokunuş bırakıyor.
Cilde uyumlu renk tonuyla etkili ton
eşitleme özelliğine sahip ürün canlı
görünüm sunuyor. Cildin nefes almasına
yardımcı özel geliştirilmiş formülü ile
gözenek görünümünün düzenlenmesin-
de referans bakım yapıyor.

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna-Hersek'in Ankara
Büyükelçisi Bakir Sadovic,
"Savaşın çok ağır bedelleri var.

Biz cehennemi yaşadık ve tekrar
oraya dönmek istemiyoruz.
Toplumlarımızı barıştırmak istiyo-
ruz ve devletimizi daha fonksiyonel
hale getirmek istiyoruz" dedi.
Sadovic, "Büyükelçiler Konuşuyor"
etkinliğinin ilki kapsamında
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce
Kampüsü'nde yaptığı konuşma-
da, Türkiye'nin her zaman Bosna-
Hersek'in yanında olduğunu hatır-
latarak, "Savaş dönemi Turgut Özal,
Süleyman Demirel, Hikmet Çetin
ve Tansu Çiller'i tanıyordum. Recep
Tayyip Erdoğan o zaman İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı idi.
Kendisi ile Saraybosna'da bir kaç
defa görüşmüştüm. O zamanlar

Tansu Çiller bizi Amerikalılar ile
görüştürdü. O dönem Türkiye'de
tüm liderler Bosna ve mücadelesini
destekliyordu." şeklinde konuştu.
Bosna'da savaşın Dayton Anlaşması
ile son bulduğunu kaydeden
Sadovic şunları söyledi:
"Dayton Barış Anlaşması'nın en
büyük başarısı sürmekte olan bir
savaşı durdurmasıdır. Anlaşma
diğer taraftan çok karmaşık bir yapı

ortaya çıkardı.
Avrupa'da Bosna gibi örnekler yok.
Belçika ile etnik çeşitlilik noktasında
birbirimizle benzeşiyoruz fakat
onlar savaş yaşamadılar. Batı ve
Doğu komşularımız kaynaklı savaş-
lar yaşadık. Komşularımız halen iç
işlerimize karışmak istiyorlar
ve bunlarla başa çıkmamız gereki-
yor. Dayton Anlaşması büyük güç-
lerin desteği ile belli şartlar altında
ortaya çıktı. Biz bir Avrupa devleti
ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Barış
her şeyden daha önemli. Politik
farklılıklar elbette olacak fakat
sonuç olarak barışı savunmak
zorundayız. Savaşın çok  ağır bedel-
leri var. Biz cehennemi yaşadık ve
tekrar oraya dönmek istemiyoruz.
Toplumlarımızı barıştırmak istiyo-
ruz ve devletimizi daha fonksiyonel
hale getirmek istiyoruz. Barış ile
geçen her gün yaşayan bir umut-
tur." (AA)

EDİRNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu (BRTK)
Genel Başkanı Sabri

Mutlu, Balkan ülkelerinde en
büyük sorunun ana dil sorunu
olduğunu söyledi.
Konfederasyonun Edirne temsilci-
liğinde Bulgaristan, Yunanistan,
Romanya, Kosova, Makedonya ve
Gagauz Yeri'nden sivil
toplum kuruluşu tem-
silcilerinin katılımıy-
la "Balkanlarda Faaliyet
Gösteren STK'lerin
Edirne Buluşması" çalış-
tayı düzenlendi. BRTK
Genel Başkanı Mutlu,
burada yaptığı konuş-
mada, Balkanlarda
yaşayan soydaşların
sorunlarını dile getir-
diklerini belirterek
"Balkan ülkelerinde en

büyük sorun, ana dil sorunudur.
Birçok ülkede Türkçe okunmadığı,
okutulmadığı ya da gelişigüzel
okutulduğu sorunları ön planda."
dedi. Makedonya, Yunanistan ve
Bulgaristan'daki okullarda Türkçe
eğitimiyle ilgili kitap ve müfredat
problemi yaşandığının altını
çizen Mutlu, şöyle devam
etti: "Balkanlardaki insanlarımız
öncelikle Türkçeyi, ana dilini iyi

bilmesi gerekiyor. Türkçeyi iyi
bilen Bulgarca ve İngilizceyi de iyi
öğrenebiliyor. O yüzden önceliği-
miz ana dilimizdir. Gagauz
Yeri'ndekiler de aynı sorundan
muzdarip. Yunanistan'dan gelen
arkadaşımız, Yunanistan'da birçok
Türk okulunun kapandığını, 500
Türk okulundan 123'nün kaldığını
ve bu sayının yeterli olmadığını
dile getirdi." utlu, Balkan ülkele-

rinde ekonomik sıkıntıla-
rın yaşandığını, yeni yatı-
rımlarla
buradan Avrupa'ya göçün
önüne geçilebileceğini dile
getirdi. Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği
Başkanı Aydın Ahmet de
Yunanistan'ın Türkiye'deki
üniversitelerin eğitim
fakültelerinden mezun
olan gençlere okullarda
çalışma izni vermediğini
anlattı.  (AA)

"Balkan ülkelerinde en büyük 
sorun ana dil sorunudur"

Makyajda devrim
yaratacak yeni leke
karşıtı BB krem

Boşnak Büyükelçi Sadoviç 
üniversitede konuştu…

Damla Selin TOMRU

NEREDEYİM, 
NEREDEYİZ?

Bazen hayat alt üst olur
aslında alt üst olmaz
sadece bizim "ideal"

dediğimizin dışına çıkar her
şey biz de çok bilmiş faniler
olarak hayatı alt üst olmakla
suçlarız. Oysa her şeyin bir
sebebi vardır ve ilahi düzen
hep yukarıya taşımak üzere
hareket eder. Şems belki de
bu nedenle "Nereden biliyor-
sun hayatın altının üstünden
daha iyi olmayacağını?" diye
sorar…
İster ışık elçisi ister ışık işçisi
deyin eğer görünenin bir alt
tabakasını görmeye niyet edi-
yorsanız her şerde bir hayır
olduğuna inanıyor ve bunu
arıyorsanız belli bir noktadan
sonra isyankar tutumları, kur-
ban rolünü üstlenmeyi şıma-
rıklık olarak adlediyor ve
olabildiğince dengede kalma-
ya çalışıyorsunuz demektir.
Dengede kalmak durağan bir
hayatınız olduğu, ilişkilerini-
zin tekdüzeleştiği anlamına
gelmez. Sizin daha sakin,
daha sade, daha tutarlı olabil-
mek için çaba sarfettiğiniz
anlamına gelir sadece…
Dengede kalabilmek ruhen,
zihnen ve bedenen ne yaşadı-
ğınızın bilincinde olmak tep-
kilerinizi kendi süzgeciniz-
den geçirip verebilmektir. En
azından fevri davransanız
bile sonrasında muhakeme
edip verdiğiniz tepkilerin size
anlatmaya çalıştıklarını fark
edebilmektir. 
Kimsenin hayatı kolay değil,
her birimizin senaryosu ince
ince oyalanmışken yaşadıkla-
rını dört işlem kolaylığında
beklemek sahici olmaz zaten.
Şükürler olsun ki zihnimizin
çok ötesinde bir düzen var ve
sürprizlerle dolu senaryolar
bizi her seferinde şaşırtmayı
başarıyor. Böylece görmenin,
fark etmenin ve var olmanın
farklı boyutlarını yaşayabili-
yoruz, bazen benzer bazen
aynı durumlarda, duyumlar-
da, olaylarda, insanlarda…
Karşılaştırmayı bırakıp kendi
hayatımıza yöneldikçe anlı-
yoruz aslında karşılaştırma-
nın çok da mümkün olmadı-
ğını. Aynı kişi kimi için
"melek" kimi için "şeytan"
ise salt bir gerçekten söz ede-
meyiz ki zaten. Her birimizin
ve her bir şeyin rengi yanar
dönerli, bazen kırmızı, bazen
mor, bazen sarı…
Bize görünen renklerin arka-
sında beyaz olduğunu kendi-
mize hatırlatmak yaşadıkça
ince ince işlenmiş, bize özel
dikilmiş bu yaşamı onurlan-
dırmak, yaşama sahip çıkmak
mümkün oluyor.
Dekorlar, senaryolar tepetak-
lak olduğunda, yerini yurdu-
nu hatırlayamadığında bura-
nın da beyaz buranın da ışık
olduğunu hatırla. Hayatın
yeni bir aromasını sana tattır-
maya çalıştığını hatırla.
Gözlerin kapansın, gönül
gözün açılsın. Senaryoların
ardından sonsuz ışık parlasın.
Sen kendini ışığın kollarına
ve yalnızlığa bırak.

DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

damla@kimimila.com
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Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)

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

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back

and relax before your flight...

         

Lozan MübadeLesi’nin
97’inci yılında dostluk ve 
kardeşlik köprüsü kuruldu
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ege’nin iki yakası Borno-
va’da birleşti. Lozan Mü-
badelesi’nin 97’inci yılı

Bornova Belediyesi ve Lozan
Mübadilleri Vakfı Ege Bölge
Temsilciliği işbirliğinde kut-
landı. Bornova Belediyesi Kül-
tür Merkezi’ndeki “Ege’nin İki
Yakasından Şarkılar ve Dans-
lar” bağlığıyla düzenlenen
gece yoğun ilgi gördü. Müba-
dil Fotoğraf Sergisi ile başla-
yan etkinlikte Yılmaz
Demirtaş’ın şefliğinde sahne
alan Vakıf Korosu, Türkçe ve
Yunanca şarkılarla Ege’nin iki
yakası arasında dostluk köp-
rüsü kurdu. Koroya salonu
dolduran Bornovalılar da eşlik
etti. Etkinlik sonunda Ufuk
İduğ ve Bornova Belediyesi
Kültür İşleri Müdürü Yasin
Barut, Lozan Mübadilleri Vakfı
Ege Bölge Temsilcisi Nevil
Gündoğdu, Koro Şefi Yılmaz
Demirtaş ile Dans Eğitmenleri
Hakan ve Şükran Uygun’a
çiçek vererek teşekkür etti.
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Aydınlı Mahsum’dan
balkan ikinciliği
AYDIN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Aydın’ın başarılı Milli Atleti
Mahsum Korkmaz
İstanbul’da gerçekleştirilen

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası
4x400 metre bayrak yarışmasında
ikinci olarak gümüş madalyanın
sahibi oldu. İstanbul’da gerçekleşen
25. Balkan Salon Atletizm
Şampiyonasına 23 ülkeden sporcular
yer aldı. Ay yıldızlı formayı taşıyan
ve terleten Aydınlı Milli Atlet
Mahsum Korkmaz elde ettiği başarı-
dan dolayı spor camiası tarafından
büyük takdir topladı. Mahsum’un
antrenörü ve ağabeyi Sinan
Korkmaz, “Başarıların elde edilme-
sinde büyük katkıları bulunan
Türkiye Atletizm Federasyonu,
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
ile sporcumuzun kulübü
Fenerbahçe’ye teşekkür ediyoruz”
ifadelerini kullandı. (AA)

Kayaklı Koşu Milli Takımı’na Balkanlı rakipler

Gaziemirli Rahime 
Balkan üçüncüsü
Gaziemir Belediyesi’nin Türkiye şampiyonu sporcusu Rahime Tekin, ay yıldızlı formayla ülkemizi
temsil ettiği Balkan Atletizm Şampiyonası’nda 1500 metre kategorisinde Balkan üçüncüsü oldu
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Turkcell Atletizm Süper Ligi’nde
İzmir’i temsil eden tek kadın
atletizm takımı olan Gaziemir
Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü Kadın Atletizm Takımı,
Balkan Salon Atletizm
Şampiyonası’ndan dereceyle
döndü. Daha önce Türkiye şam-
piyonluğuna imza atan Gaziemir
Belediyesi’nin milli sporcusu
Rahime Tekin, şampiyonada
1500 metre kategorisinde müca-
dele verdi. 23 ülkeden sporcula-
rın yarıştığı turnuvada, Türkiye
Atletizm Milli Takımı sporcusu
olarak yarışan Rahime Tekin,
Balkan üçüncüsü oldu.
Şampiyonada gümüş madalya

kazanan Rahime Tekin, ay yıldız-
lı formayla şampiyonluk kürsü-
sündeki yerini gururla aldı.
İstanbul Ataköy Atletizm
Salonu’nda düzenlenen ödül
töreninde belediyenin milli spor-
cusu gümüş madalyasını aldı.
Gençlerin spor yapmaları için
belediye olarak her türlü desteği
verdiklerini dile getiren
Gaziemir Belediye Başkanı Halil
Arda, “İzmir’in tek kadın atle-
tizm takımı olan Gaziemir
Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü Kadın Atletizm
Takımımızın sporcuları başarıla-
rıyla gurur kaynağımız oluyor.
Balkan Salon Atletizm
Şampiyonası’ndan da dereceyle
dönen milli sporcumuz Rahime
Tekin’i ve antrenörlerimizi kutlu-

BOLU/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kayaklı Koşu Milli
Takımı, Uluslararası
Kayak Federasyonu

(FIS) Gerede Kupası'nda müca-
dele verecek. Türkiye Kayak
Federasyonundan yapılan açık-
lamaya göre, organizasyon 21-
23 Şubat tarihlerinde Bolu'nun

Gerede ilçesindeki Arkut
Kayak Merkezi'nde düzenlene-
cek. Romanya, Bosna Hersek,
Sırbistan ve Lüksemburg'dan
kayakçıların katılacağı yarış-
larda Türkiye'yi 19 sporcu tem-
sil edecek. Açıklamada,
Türkiye Kayak Federasyonu
Başkanı Ali Oto'nun, "Gerede,
kayaklı koşu merkezlerimiz-

den en önemlisi. Geçtiğimiz
sezon güzel yarışmalar yaptık.
Bu yıl önemli bir organizasyo-
na daha imza atıyoruz. Kayaklı
koşu branşında iyi bir yere
geleceğimize inanıyoruz. FIS
müsabakalarında yarışacak
tüm sporcularımıza başarılar
diliyorum" ifadelerine yer
verildi. (AA)


