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Türkiye, Suriye’deki iç savaşın yükünü ve mülteci ağırlığını
senelerdir tek başına çekerken, son gelişmelerle sınıra
yığılan on binler Avrupa Birliği’ni tek vücut haline getirdi

Balkanlar’dan İdlib
şehitlerine dua…
¥ BulgAristAn
Müslümanları
Diyanetinin girişimi ve
Türkiye’nin Sofya
Büyükelçiliğinin katkılarıyla başkent Sofya’daki
Banyabaşı Camisi'nde

¥ AvrupA Birliği
Başkanları Yunanistan’a
destek ziyareti düzenledi.
Avrupa Birliği Komisyonu
Başkanı Ursula von der
Leyen, AB Konseyi Başkanı
Charles Michel, Avrupa

Parlamentosu (AP) Başkanı
David Sassoli ve AB
Konseyi Dönem Başkanı
Hırvatistan'ın başbakanı
Andrej Plenkovic ile
Yunanistan Başbakın
Kiryakos Mitsotakis,

Türkiye-Yunanistan sınırı
yakınlarındaki Evros bölgesini ziyaret etti.
Yunanistan Başbakanı
Mitsotakis: "Avrupa göçmen krizi konusunda
yükümlülüklerini tamamen

yerine getirmedi" derken,
Hırvatistan Başbakanı
Andrej Plenkovic:
"Yunanistan, AB'nin sınır
güvenliğinde bir kalkan ve
garantör haline geldi"
açıklaması yaptı. 5’te

Nihayet akılları
başlarıNa geldi

Brüksel’de Yunanistan
ve AB’ye öfke vardı
¥ Brüksel’de AB
kurumlarına ev sahipliği
yapan Schuman
Meydanı'nda toplanan
yaklaşık 200 gösterici,
AB liderlerini eleştirir-

ken, Yunanistan'a da
"sınırları şimdi açın"
çağrısında bulundu.
Nasıl bir canavar çocukların boğulmasına göz
yumar", "Sınırları şimdi

¥ AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: "Rusya
ile yaşanan bazı senaryolara karşı, bilhassa doğrudan bizi de etkileyen Libya
ve Suriye konularında daha girişken
bir tavır sergilemeliyiz" dedi.
Hırvatistan Savunma Bakanı Damir
Krsticevic de AB
Konseyi Dönem
Başkanlığı'nın
Hırvatistan için
tarihi bir önem
taşıdığını vurguladı. 5’te

açın", "Şiddete derhal
son verin" yazılı pankart
ve döviz taşıyan göstericiler, "Sığınmacılara
kapımız açık" sloganları
attı. 3’te

İdlib’de şehit olan Türk
askerleri için mevlit okutuldu. Bosna Hersek'in
başkenti Saraybosna'da
da, İdlib'de şehit olan
Türk askerleri için gıyabi
cenaze namazı kılındı. 3’te

TİKA’dAn KArAdAğ’dAKİ
hastaneye donanım desteği

¥ türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
(TİKA), Karadağ’ın Sancak
Bölgesi Biyelo Polye şehrinde bulunan devlet hastanesinin ameliyathane bölümünü yenileyerek donanım desteğinde bulundu. 5’te

YTB’den Saraybosna’da
Balkan Gençlik Okulu
¥ BosnA Hersek'in
başkenti Saraybosna'da,
Yurt Dışı Türkler ve
Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nın (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen
"Balkan Gençlik Okulu"
projesinin açılışı yapıldı. 3’te
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İdlib şehitlerine mevlit
ve cenaze namazı… H

BuGÜN
Ne GÜNÜ?

İZMİR MEKTUBU

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

Bulgaristan Müslümanları Diyanetinin girişimi ve Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin katkılarıyla başkent Sofya’daki Banyabaşı Camisi'nde İdlib’de şehit
olan Türk askerleri için mevlit okutuldu. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

B

SOFYA/SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

ulgaristan Müslümanları
Diyanetinin girişimi ve
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin katkılarıyla başkent Sofya’daki Banyabaşı
Camisi'nde İdlib’de şehit olan
Türk askerleri için mevlit okutuldu. Büyükelçiliğin Sosyal
İşler Müşaviri Mehmet Genç,
“Büyükelçiliğimiz ve Başmüftülük ile koordineli olarak İdlib'de şehit olan tüm
kardeşlerimiz ve tüm şehitlerimize ithafen yapılan Kur'an
hatimlerinin bağışlanması ve
mevlid-i şerif akşam namazından sonra Banyabaşı Camisi'nde okutuldu." dedi.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi
Aylin Sekizkök’ün yanı sıra
Sofya’da yaşayan farklı uyruklu çok sayıda Müslüman'ın
katıldığı törenin ardından cemaate helva tatlısı ikram
edildi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da, İdlib'de şehit olan Türk askerleri
için gıyabi cenaze namazı kılındı. Başkentteki Uluslararası
Saraybosna Üniversitesi (IUS)

bünyesinde bulunan camide
kılınan namazın ardından Suriye'nin İdlib şehrinde rejim
güçlerinin hava saldırısında
şehit olan Mehmetçik için
Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun
Koç, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te hem
hayatını kaybeden şehitler
hem de Suriye'de devam eden
operasyonlar için dua ettikle-

rini belirterek, "Yurt dışından
birlik mesajları çok daha anlamlı olabiliyor, özellikle
Bosna Hersek gibi çok dayanışma ruhuyla Saraybosna'da
bir araya geldik. Boşnak kar-

deşlerimizle şehitlerimiz ve
ülkemizin bekası için teröristlere karşı mücadele eden kahraman askerlerimiz için dua
ettik, güç birliği yaptık." ifadesine yer verildi. (AA)

AB'nin ve Atina’nın göç
politikaları protesto edildi

B

BRÜKSeL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

elçika'nın başkenti Brüksel'de sınırdaki sığınmacılara karşı orantısız güç
kullanarak uluslararası hukuku ihlal eden Yunanistan

ve Avrupa Birliğinin (AB) göç
politikaları protesto edildi. AB
kurumlarına ev sahipliği
yapan Schuman Meydanı'nda
toplanan çeşitli sivil toplum
kuruluşuna (STK) üye yaklaşık 200 kişi, sığınmacılar lehine gösteri düzenledi. "Nasıl

bir canavar çocukların boğulmasına göz yumar", "Sınırları
şimdi açın", "Şiddete derhal
son verin" yazılı pankart ve
döviz taşıyan göstericiler, "Sığınmacılara kapımız açık" sloganları attı. Protestoda
okunan bildiride, "Sığınmacı-

Rifat SAİT

er gün birilerini
veya bir şeyleri ön
plana alıp onun gününü kutluyoruz. Anneler,
Babalar, yaşlılar, hemşireler, çocuklar, postacılar,
pastacılar, gazeteciler, sağlıkçılar, hastalar, yetimler,
kimsesizler, … Yılın 365
günü birilerinin günü. Herkes internete girip o günle
ilgili duygu ve düşüncelerini, selfilerini, şiirlerinimanilerini, copy-past’larını,
hatıralarını falan yazıp #
işareti ile heşteglerini ekliyor ve o gün için görevini
tamamlamış oluyor.

O gün ne günü ise ona göre
bir fıtrat, duygu ve politika
içine giriyoruz. Oysa tüm
günlerin içinde bir şekilde
insanın bizatihi kendisinin
olduğunu görmek ve iki
şeyi unutmamak gerekiyor.
Sevgi ve samimiyet. Ne
günü olursa olsun onu hatırlayıp sevmek ve bunu yaparken de samimi olmak
gerekiyor. Ama sadece o
gün değil. O gün hatırlayıp
diğer bütün günler devam
etmek gerek.

Mesela bugün Dünya Kadınlar günü değil mi?
Şimdi, bu yazıyı okuyan
binlerce kişi ki siz dahi
günün anlam ve önemine
göre sosyal medyanızda bir
şeyler yazdınız, çizdiniz,
resim eklediniz belki de.
Peki, ama yazıp çizdiklerinize gerçekten inanıyor musunuz? Kadınlar çok
önemli, onlar bizim annelerimiz, kız kardeşlerimiz, eşlerimiz, sevgililerimiz,
arkadaşlarımız değil mi?
Onlar için bugün çok şeyler
yazdık ve söyledik. Peki ya
icraat? Mesela şu anda sınır
kapılarında evsiz barksız,
kimsesiz yaşama tutunmaya
çalışan kadınlar yok mu?
Suriye’de savaşın içinde kadınlar yok mu? Cezaevlerinde kader kurbanı kadınlar
yok mu? Yurdun bir köşesinde kocasından dayak
yiyen kadınlar yok mu?
Dünyanın bir yerlerinde yiyecek bir lokma yemeği ol-

mayan ve üstelik doyurmak
istedikleri çocukları olan
kadınlar yok mu? Bugün
kadınlar, yarın ise mesela
babalar günü olduğunda erkeklerden mağdur olan milyonlarca insan yok mu?

Bugün Kadınlar günü ya,
buna benzer her gün birini
kutladığımız bu günlerin
pek çoğunun çıkıp türediği
ana babası yer olan Avrupa’nın sözüm ona insan
haklarına saygılı, göstermelikte olsa hukuka inanmış,
çağdaş! Ve hümanist! İnsanları, Yunanistan’da veya
Avrupa’nın herhangi bir sınırında mülteci kadınları
zulme uğrarken kadınlar
günü mü kutlayacaklar?
Hadi onlar inançsız, zalim,
insanlık dışı kişiler. Peki, ya
biz? Yani muhtemelen kadınlar günü için sosyal
medyada yazılar yazmış kişiler olarak biz bugün o kadınlar için ne yapacağız
veya ne yapmayacağız?
Kadın kutsaldır. Çünkü o
annedir. Allah yarattığı canlıları insan veya hayvan dişilerini vesile ederek
dünyaya getirir. Sınırda, iş
yerinizde, komşunuzda,
evinizde, dibinizde onlar
var. Bugün kadınlar günü
yarın başka bir gün. Ama
yine ana merkezde bir insan
var veya canlı var değil mi?
Yaratılanı yaratandan dolayı sevmek var. Canlıya
saygı var. Hukukun üstünlüğü var. Bugün ona yarın
sana var. Yarın ölüm muhakkak ve sorgu var.
Allah’tan korkmalısınız.
Hem de çok…

Bugün günlerden ne günü?
Takvime bakınca Pazar
günü. Tatil günü. Gezmek,
piknik yapmak eğlenme
günü. Yahu nereden çıkardın be Rifatçım şimdi bunları? Demelerinizi duyar
gibi oluyorum. Aman canım
boş verin, bana aldırmayın.
Sosyal medyada mesajınızı
attınız değil mi? Tamam
işte görev bitti, keyfinize
bakın.

ların yeniden yerleştirilmesine hız verilmeli. AB'nin göç
politikalarında reform yapılmalı. Yunanistan, sığınma
hakkına saygı duymalı." şeklindeki talepler dile getirildi.
AB liderlerini eleştiren göstericiler, olaysız dağıldı. (AA)

Bosna Hersek'te "Balkan Gençlik Okulu" açıldı Büyükelçi Koç
Mostar'ı inceledi
B
T
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

osna Hersek'in başkenti
Saraybosna'da, Yurt Dışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB)
desteğiyle gerçekleştirilen
"Balkan Gençlik Okulu" projesinin açılışı yapıldı. Başkentteki Uluslararası Saraybosna
Üniversitesi (IUS) bünyesindeki Balkan Araştırma Merkezi'nin, YTB'nin desteğiyle
başlattığı proje kapsamında
öğrencilerin, iki aylık eğitim
programına katılarak tarih,
sanat, psikoloji, siyasal bilimler, edebiyat ve hukuk birçok
alanda yeni bilgiler edinmesi
hedefleniyor. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun
Koç, burada yaptığı açıklamada, projenin Balkanlar açısından oldukça önemli
olduğunu belirterek, "Projeye
katılan öğrencilerin Bosna Hersek gibi çok güzel bir ülkede

Türkiye ile bir kültür köprüsü
görevleri olacak." dedi. YTB
Kültürel ve Sosyal İşler Daire
Başkanı Murat Kazancı da
proje sayesinde öğrencilerin
yeni arkadaşlıklar kuracağına
işaret ederek, projenin Bosna
Hersek'te başarılı bir şekilde
tamamlanması temennisinde
bulundu. IUS Rektörü Prof. Dr.

Ahmet Yıldırım da Balkan
Gençlik Okulu'nun oldukça
kapsayıcı bir proje olduğunu
belirtti. IUS'ta görev yapan
Prof. Dr. Muhidin Mulalic,
aynı projenin Sırbistan, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'da yapıldığını
anımsatarak, proje kapsamında aldıkları 60 başvurudan

20'sinin kabul edildiğini söyledi. Projeye katılacak öğrencilerden Amar Karadzus da
oldukça zengin bir eğitim
programına dahil olmaktan
duyduğu mutluluğu ifade etti.
Öğrencilerin, IUS'ta gerçekleşecek birçok faaliyete katılacağı eğitim programı, Türkiye
gezisiyle son bulacak. (AA)

MOSTAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

ürkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç,
Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde temaslarda
bulundu. Büyükelçi Koç ve beraberindeki heyet, Mostar Belediye
Başkanı Ljubo Beslic ve Mostar
Müftüsü Salem Dedovic ile bir
araya geldi. Koç, burada yaptığı
açıklamada, Mostar'da turizmden ekonomiye birçok projeyi
ele aldıklarını ifade ederek,
"Bizim arzumuz ve temennimiz
yaklaşan seçimlerde Mostar'daki
sürecin olumlu yönde gelişmesi.
Temennimiz iyi ve güzel sonuçların çıkması." dedi. Beslic ise
Türkiye'nin birçok alanda Mostar ve Bosna Hersek'in gerçek
dostu olduğunu gösterdiğini

söyledi. Koç, Mostar'daki temasları kapsamında ayrıca, Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğu
ve burada faaliyet gösteren Ziraat Bankası şubesini ziyaret
ederek kurumların çalışmaları
hakkında bilgi aldı. Dzemal Bjedic Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Elvir Zlomusic ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) yetkililerini de ziyaret eden Koç,
Mostar'da restorasyonu devam
eden ve Osmanlı döneminde
inşa edilen Ortodoks Kilisesi'ni
de ziyaret ederek kilise temsilcileriyle bir araya geldi. Kilise papazı Radivoje Krulj, kilisenin
Sultan Abdülaziz zamanında yapıldığını anımsatarak, "Bosna
Hersek'in ulusal anıtı olarak da
kabul edilen kilisede devam
eden çalışmalar hakkında sayın
büyükelçiyi bilgilendirmek bizi
mutlu etti." dedi. (AA).

KDTP, KaDınları

4 Kosova Haberleri
SARSINTININ
ARTÇILARI
kibristkd@kibristkd.org.tr

Ahmet GÖKSAN

“Yolumuz çetin ve sarptır. Fakat biz
korkmuyoruz. Çünkü hüsnüniyet ve
samimiyetle çalışıyoruz. Muvaffakiyet bizim için mutlak ve müyesserdir.
Ortada her gün benliğinden biraz
daha kaybeden bir Türk halkı vardır. Biz benliğimizi kurtarmak hakkımızı aramak için ortaya atılıyoruz”.
1944
Dr. Fazıl KÜÇÜK

M

araş’ın kapalı bölümü konusunda başlatılan tartışmalara siyasilerin ötesinde
Rum avukatlar da müdahil olmaya
çalışıyorlar. Özellikle Maraş’ın sahil
kesimlerindeki taşınmaz malları bulunan Rum’lara satmaları yönünde
Kıbrıslı Türk avukatlardan öneriler
gittiği savlanıyor. Konuya ilişkin
olarak Rum avukatlar da Türk meslektaşlarını hedef tahtasına koymak
için çaba harcıyorlar. Ada’da uzlaşı
ve çözüme ulaşılamadan başlatılan
rant savaşlarının etkilerine hep birlikte tanık olacağız.
Bu yönlü tartışmalara ivme kazandırılmaya çalışılırken sözde Maraş’ın
yeni seçilmiş olan Belediye Başkanı
Bay Simos Yuannu, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin başlattığı envanter çalışmalarını durdurmaları
çağrısında bulunuyor. Bay Yuannu
konuya “ilişkin olarak Kıbrıs
Türk’lerine işbirliği, ortak mücadele
ve kardeşlik” mesajını gönderiyor.
Adı geçen Bay, “dönüş zamanı için
hazırlığını yoğunlaştıracaklarını aynı
zamanda şehrin yeniden inşası ve
dönüşle ilgili bütünlüklü planlamayı
ve acil eylem planını güncelleştireceklerinin” duyurusunu yapıyor.
Çözümsüzlüğün temelinde BM kararlarının yanı sıra Rum siyasetçilerin aradan geçen süreye karşın
bölgeye yerel yöneticilerini seçtikleri olgusunun bulunduğu biliniyor.
Buna koşut evlerine dönme çağrısı
yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çağrılarını duymazdan gelmeleri ve çağrısını kabul etmemeleri
olduğunun da unutulmaması gerekiyor. Benzer uygulamalarını Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları
içindeki diğer bütün yerleşim yerleri
içinde yaptıkları biliniyor. Bu tavırları ile dünyaya bizler adanın tek sahibiyiz mesajını da vermiş oluyorlar.
Bu tartışmalara ivme kazandırırlarken “Federasyona dayalı çözüme
olan bağlılıklarını” duyurmaları ayrı
bir tartışma konusudur.
Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleriyle Kapalı Maraş Açılımı”nın artçı
sarsıntıları devam ediyor. Bay Nikos
Anastasiyadis konuya ilişkin olarak
hareketi Türkiye’nin meydan okuması olarak değerlendiriyor. Alınmış
ve alınacak kararları tanımayacaklarını söylüyor. “Yakın gelecekte konuya ilişkin olarak yaşananları
belirleyecek olanın diplomatik yol,
uluslararası hukuk, Avrupa ilke ve
değerleridir” diyor.
Maraş’ın kapalı bölümünün açılmasına ilişkin olarak EDEK ise, “Türkiye’nin Maraş ve Kıbrıs
sorunundaki politikasının tehlikelerinin başkaları tarafından anlaşılmaya başladığını bunun da
memnuniyet verici olduğunu” savunuyor. Diğer Rum siyasetçiler de
suya tirit açıklamalar yapıyorlar.
Konuya ilişkin olarak Bay Anastasiyadis’in kendi haklarına saygı gösterilmesini istediğini açıklarken Kıbrıs
Türk’lerine de aynı saygıyı ne
zaman göstereceğine de açıklık getirmesi gerekiyor.
Bu gelişmeler yaşanırken Kıbrıs Vakıflar İdaresi bütün Vakıf Senetlerinin yer aldığı geniş hacimli bir
kitabı yayınladı. Emeği geçenleri
kutluyoruz. Vakıf Senetlerinde “Maraş’ın kapalı bölgesinin de Vakıf
malı olduğu” kaydediliyor.
Bu arada Vakıf mallarını dilediği
gibi yöneten İngiliz sömürge yönetiminin 1.5 milyon sterlin ödediğine
de açıklık getiriliyor. Ödenen paranın bir anlamda kullanım bedeli ve
Vakıflara ait malların tamiri için
kullanılması amacı ile verildiğidir.
Alınan para ile daha sonraları Lefkoşa’daki Saray Oteli’nin yapıldığının
da unutulmaması gerekiyor.
Bay Nikos Anastasiyadis Avrupa’da
dağlara taşlara Maraş konusunu anlatma seferine çıkarken ULUSAL
KONSEYİ kurarak onurlu duruşumuzu göstermemiz gerekiyor.

9 Mart 2020
Pazartesi

8 Mart için buluşturdu

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka’nın girişimiyle, partide aktif olarak çalışan tüm kadınlar
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi
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PRİŞTİNE
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osova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim
Damka’nın girişimiyle, partide aktif olarak çalışan tüm kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla bir araya geldi. KDTP
Genel Başkanı Fikrim Damka, bir
toplumda kadının konumunun en
büyük medeniyet ve gelişim göstergesi olduğunu dile getirdi.
Farklı iş alanlarında özellikle de siyasette kadın istihdamının artmasının önemine vurgu yapan Genel
Başkan Damka, toplumsal cinsiyete duyarlı eşit bir gelecek için
genel ve yerel yönetimlerde daha
fazla kadına ihtiyacın olduğunu
kaydetti. Bu bağlamda da kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim olanakları, sağlık ve
kadınların siyasal açıdan güçlendirilmesi için gerekli tüm adımların
atılacağını belirtti. Damka’ya ayrıca, parti içi kadın temsiliyetinin

artırılmasına yönelik gerekli tüzük
değişikliklerinin yapılacağının,
önümüzdeki seçimlerde dolayısıyla parti içi seçimlerinde, kadınların katılımının daha yüksek
tutulması ve yasaların uluslararası
mevzuatın öngördüğü standartlara
getirilmesi için çalışacağını ifade
etti. KDTP Milletvekili Fidan Brina
Jılta ise, 8 Mart Dünya Kadınlar

Günü tarihçesinden ve kadınların
her alanda başarılarıyla güçlü
kadın profili çizilmesinin öneminden bahsetti.
www.kosovaport.com sitesinin haberine göre; Prizren, Priştine, Mamuşa, Vıçıtrın, Mitroviça, Gilan ve
Yanova şubelerinde yönetimde ve
kadın kollarında görev alan tüm
kadınlar, gelecekte güçlü kadın

temsiliyeti için hep beraber çalışmaktan yana olduklarını belirttiler.
Söz alan kadın kolları başkanları,
birlikte çalışarak daha da güçlenerek gelecekte daha iyi çalışmalara
imza atacaklarını vurgulayarak, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle KDTP Genel Başkanı Fikrim
Damka’ya bu anlamlı organizasyon için teşekkür ettiler.

Prekaz katliamı’nın
22. yıldönümünde hüzün
K
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ısa adı “UÇK” olan Kosova
Kurtuluş Ordusu Destanı’nın
22. yıldönümünde, Başbakan
Albin Kurti ve Parlamento Başkanı
Vjosa Osmani, Prekaz’daki Adem
Jashari anıt mezarlığıunda saygı duruşunda bulundu. İki lider, Jashari
ailesinin Kosova devletine damga
vurduğunu söyledi. Kosova Başba-

kanı Albin Kurti, Jashari ailesinin
Prekaz’ı Arnavut ayaklanmasının
başkenti konumuna getirdiğini belirtti. Kurti, “Prekaz’ı Arnavut ayaklanmasının başkenti olarak
mühürleyen bu ailenin Jashari’nin
mezarlarına saygı duruşunda bulunmaktayız. Jashari’ye karşı büyük
bir yükümlülüğümüz ve borcumuz
var ve bunu sadece devlet inşası,
gelişimi ve adaletinin günlük çalış-

masıyla ödeyebileceğiz” şeklinde
konuştu. www.kosovaport.com’a
göre; Kosova Meclis Başkanı Vjosa
Osmani, Kosova devletinin temellerini atan Jashari ailesinin kurban
olduğunu her gün hatırlamaları gerektiğine vurgu yaparak, “Sadece
bu tarihlerde değil, her gün ve her
an, devletimizin temellerini ve son
derece güçlü temellerini atmış olan
bu fedakarlığı anmalıyız. Aynı za-

Kurti 50 milyon Euro’luk
KArArı İPTAl ETTİ

K
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osova Başbakanı Albin
Kurti’nin başkanlığında
toplanan Bakanlar Kurulu,
geçmiş Haradinaj Hükümeti’nin
“Arben Xhaferi” otoyolu üzerindeki bir üst geçit ve iki bağlantı
yolun yapımı için aldığı kararı
iptal etti. Kosova Altyapı Bakanı
Lumir Abdixhiku, iptal edilen kararın, ABD-Türk ortak şirketi
“Bechtel – Enka” ile yapılan sözleşme ile ilgili olduğunu belirtti.
Bechtel – Enka’nın ayda 1,18 milyon Euro talep ettiğini, ancak Altyapı Bakanlığı ile söz konusu
inşat şirketi arasında hiçbir an-

manda, demokratik dünyanın gözünde Arnavut meselesinin, Arnavut halkının totaliter Sırp rejimi
tarafından ezilen bir halk olduğunu
bildirerek uluslararası nitelik kazandırmalıyız ”dedi. Kurti ve Osmani, efsanevi komutan Adem
Jashari’nin erkek kardeşi Rifat Jashari tarafından ev sahipliği yaptıkları Jashari aile kulesini de ziyaret
ettiler.

TİKA, Prizren
Kütüphanesi
protokolünü imzaladı

P
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laşma yapılmadığına dikkat çeken
bakan Abdixhiku, kararın kaldırılmasından sonra başka adımlar atılacağını söyledi. Abdixhiku,
“Hükümet, Altyapı Bakanlığı’nın
Bechtel- Enka’ya 49,6 milyon Euro

vermek zorunda olduğu bu kararı
geri almayacak” dedi.
www.kosovaport.com’dan alınan
bilgilere göre; Abdixhiku’nun
önerisi Bakanlar Kurulu’nda oylama yapılmadan onaylandı.

rizren Belediye Kütüphanesi’nin inşaatının tamamlanması için işbirliği
protokolü imzalandı. Protokol,
Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka ile TİKA Priştine Koodinatörü
Hasan Burak Ceren tarafından imzalandı. www.kosovaport.com haber sitesinden alınan bilgilere göre; işbirliği
protokolü, Prizren Belediye Başkanı
Mytaher Haskuka’nın, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı TİKA Ofisi’ni ziyaret etmesi sırasında imzalandı.

AB’den Atina’ya
destek ziyareti…
5 Balkan Haberleri

Türkiye, Suriye’deki iç savaşın yükünü ve mülteci ağırlığını
senelerdir tek başına çekerken, son gelişmelerle sınıra yığılan on binler Avrupa Birliği’ni tek vücut haline getirdi

Y
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unanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, göçmen krizi konusunda
Avrupa'nın yükümlülüklerini
tamamen yerine getirmediğini
belirterek, "Kimileri gözlerini
kapatarak, dış sınırlardaki ülkeleri bu sorunla kendi başlarına başa çıkmaya bıraktı."
ifadelerini kullandı. Mitsotakis,
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen, AB Konseyi Başkanı
Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David
Sassoli ve AB Konseyi Dönem
Başkanı Hırvatistan'ın başbakanı Andrej Plenkovic ile Türkiye-Yunanistan sınırı
yakınlarındaki Evros bölgesini
ziyaret etti. Ziyaretin ardından
düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan
Mitsotakis, Türkiye'nin düzensiz göçmenleri kendi amaçları
için jeopolitik bir manivela olarak kullandığını savunarak,
Türkiye'nin bu şekilde AB ile
daha önce yaptığı anlaşmayı da
ihlal ettiğini öne sürdü. Meselenin artık bir mülteci ve göçmen
sorunu olmaktan çıktığını dile
getiren Mitsotakis, "Bu, Avrupa'nın da sınırlarını oluşturan
Yunanistan'ın doğu sınırlarında asimetrik bir tehdittir. Ülkemizin ve tüm Avrupa'nın
güvenliğini ölçüt alarak, uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku çerçevesinde hareket

T

ediyoruz." dedi. Mitsotakis, ülkesinin bütünlüğünü ve egemenliğini korumak zorunda
olduğunu vurgulayarak, "Avrupa da Yunanistan'a yardım
etmek zorundadır ve öyle de
yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananların
birinci sınıf uluslararası sorun
olduğunu ve buna göre hareket
edilmesi gerektiğini aktaran
Mitsotakis, şöyle konuştu:
"Avrupa bugüne kadar bu soruna çözüm bulmakta başarısız
oldu. Kimileri gözlerini kapatarak, dış sınırlardaki ülkeleri bu
sorunla kendi başlarına başa
çıkmaya bıraktı. Açık olalım.
Avrupa göçmen krizi konusunda yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedi. Bugün
burada yaşananlar, umarım
zorlukları aşmamıza yardımcı

olur. Sizin burada bulunmanız
bu durumun değiştiğinin en iyi
kanıtıdır."

‘İKİ TARAFA DA
BAĞLI’

AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic de
Yunanistan hükümeti ile dayanışma ve destek içinde olduklarına işaret ederek, bugün
AB'nin yeni göçmen dalgasına
karşı ortak kararlılığını göstermek ve bu krize karşı önlemler
almak için burada bulunduklarını söyledi.
Yunanistan'ın, sınırlarını korumak için düzensiz göçmenlerin
geçişlerine izin verilmemesi kararını desteklediklerini kaydeden Plenkovic, "Yunanistan,
AB'nin sınır güvenliğinde bir

A
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devam etti: "Çünkü kurumlar
düştüğünde, halk ayağa kalkar
ve halk, oligarşi yöneticilerin parası gibi cebe sokulmaz. Buradayız çünkü bugünkü Arnavutluk,
kırmızı siyah dünyası ve oligarşi
yöneticilerin küçük dar fikirli ve
darbeci grubu olmak üzere iki
antagonist dünyaya ayrılmıştır."
Meta, demokrasinin halkın yükseldiğinde değil, Anayasa'ya aykırı yasalara sahip bir devletin,

anayasal hakları ezdiğinde tehlikeye girdiğine işaret etti. Meta'nın karşı çıktığı yasa
değişikliklerine göre, Anayasa
Mahkemesi üyesi hakimin cumhurbaşkanı tarafından yemin etmeye çağırılmaması
durumunda, söz konusu hakim
yazılı şekilde yemin edip, bunu
cumhurbaşkanına, atama organına ve Anayasa Mahkemesi’ne
iletir. (AA)

AB savunma bakanları Hırvatistan'da toplandı
vrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı, AB
Konseyi Dönem Başkanlığı'nı
yürüten Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapıldı.
NATO-AB iş birliğinin ele
alındığı toplantının ardından,
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi
Josep Borrell ile Hırvatistan
Savunma Bakanı Damir
Krsticevic ortak basın toplantısı düzenledi.
Borrell, Akdeniz'de insan kaçakçılığına karşı sürdürülen
Sofya Operasyonu'na değinerek, bu operasyon kapsamında insan kaçakçılarına ait

Karadağ’ın sağlığı
TİKA’ya emanet
BİYELO POLYE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk'ta "Anayasa
Mahkemesi" eylemi…
rnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın "Anayasa'nın ve Anayasa
Mahkemesi’nin bütünlüğünün
korunması" çağrısıyla başkent
Tiran'da eylem düzenlendi. Tiran'daki Millet Bulvarı'nda düzenlenen eyleme, ülkenin farklı
şehirleri ve diasporadan gelen
vatandaşlar olmak üzere binlerce kişi katıldı. Göstericiler,
eylem sırasında Anayasa'nın
kopyası ve Arnavutluk bayrağı
taşıdı. Cumhurbaşkanı Meta, buradaki konuşmasında, Anayasa'nın dışında kimsenin önünde
eğilmeyeceklerini belirterek, sadece millete ait olan egemenlik
için oy kullandıklarını söyledi.
Alandakilere, "Sizi, İlir Meta olarak değil, sesinizi işitecek tek
meşru makam olarak kalan
Cumhurbaşkanınız olarak çağırdım." diye seslenen Meta, şöyle
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500 botun imha edildiğini,
151 kişi hakkında hukuki
süreç başlatıldığını ve 41 bin
kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Avrupa'nın, kendi kapasitelerini kullandığı operasyonlar
düzenlemesinin önemine işaret eden Borrell,
"NATO, Avrupa'nın güvenliği
için çok önemli,
ancak Avrupa'nın
da daha aktif rol
almasını istiyoruz.
NATO ile AB arasındaki iş birliğinin tamamlayıcı
nitelikte olduğuna
inanıyoruz." dedi.

Zagreb'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi
Toplantısı ile yarınki AB Dış
İlişkiler Konseyi Toplantısı'na
da değinen Borrell, mevcut
durumun karar almayı gerektirdiğini vurguladı. (AA)

kalkan ve garantör haline
geldi." diye konuştu. Hırvatistan'ın da düzensiz göçmenlerin
geçiş rotasındaki ülkelerden
biri olduğunu anımsatan Plenkovic, Yunanistan'ın sınırlarını
korumasının herkesin çıkarına
olduğunu ifade etti. Plenkovic,
Türkiye'ye de bir mesaj göndermek istediğini dile getirerek, "Türkiye ile AB arasındaki
iyi ilişkiler iki tarafa da bağlı.
Bugün karşı karşıya kaldığımız
duruma çözüm bulabilmek için
çalışmalarımıza devam edeceğiz, zira 2015 ve 2016 yıllarında
yaşananların tekrarlanmasını
istemiyoruz." şeklinde konuştu. Birlik olmak adına yaşananlardan ders çıkarılması
gerektiğini ifade eden Plenkovic, Yunanistan hükümetine
destek verilmesi çağrısında bulundu. (AA)

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
(TİKA), Karadağ’ın
Sancak Bölgesi Biyelo Polye
şehrinde bulunan devlet
hastanesinin ameliyathane
bölümünü yenileyerek donanım desteğinde bulundu.
Müslüman nüfusun yoğun
olduğu Karadağ’ın Sancak
bölgesindeki Biyelo Polye
(Akova) şehrinde bulunan
148 yatak kapasiteli hastanede yılda ortalama 500
doğum ve bin ameliyat gerçekleştirilirken, 100 bin hastaya ücretsiz tedavi hizmeti
veriliyor. 1970 yılında sağlık
merkezi olarak inşa edilen
ve sonrasında hastane olarak kullanılan bina, yetersiz
altyapı ve tıbbi cihaz eksikliği nedeniyle sınırlı seviyede hizmet verebiliyordu.
Hastanenin öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan
ameliyathane bölümünün
hijyenik ve modern bir yapıya kavuşturulması kapsamında ihtiyaç duyulan
tadilat ve modern tıbbi cihazların temini TİKA tara-

fından gerçekleştirildi.
Ameliyathanenin açılış törenine Karadağ Sağlık Bakanı Kenan Hrapoviç,
Biyelo Polye Belediye Başkanı Petar Smoloviç, TİKA
Podgoritsa Program Koordinatörü Muhammed Ünal,
Ziraat Bankası Karadağ
Genel Müdürü Mustafa
Şenman, Hastane Müdürü
Biserka Bulatoviç ve hastane çalışanları katıldı. Projeden dolayı TİKA’ya
teşekkürlerini ileten Sağlık
Bakanı Kenan Hrapoviç konuşmasında; Sağlık Bakanlığı, TİKA ve Belediye
işbirliğinde hayata geçirilen
proje ile Karadağ’ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlara
sunulan sağlık hizmetlerinde istikrarlı bir döneme
girildiğini, geçmişte olduğu
gibi Karadağ’ın sağlık sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışıldığını ifade etti.
Bakan Hrapoviç, çeşitli sebeplerden ötürü başka ülkelerde görev yapan
Karadağlı doktorların ülkelerine dönmeye başladığını
ve bunun her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti.
(AA)
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Prekaz Katliamı’nın 22. yıldönümünde

Kosova'da etKinliKler düzenlendi
T

"UÇK Destanı" olarak da bilinen "Prekaz Katliamı"nın 22'nci yıl dönümü dolayısıyla Kosova'nın
başkenti Priştine'deki Adem Jashari Kışlası'nda, Kosova Güvenlik Gücü birlikleri geçit töreni yaptı

örene yetkililerin yanı sıra Kosova Güvenlik Gücü komutanları, Adem Jashari'nin
yakınları, şehit aileleri, savaşta kaybolan kişilerin aileleri ve çok sayıda
kişi katıldı. Kosova Cumhurbaşkanı
ve Kosova Güvenlik Gücü Başkomutanı Haşim Thaçi, Jashari ailesinin kahramanlığının, Kosova'ya
yardım etmek için uluslararası toplumu harekete geçirdiğini söyledi.
Thaçi, "Ülkemiz Kosova'yı tehdit
edenler şunu her zaman bilmelidir
ki ülkemize ayak basamayacaklar,
ancak bunun cevabını, barışçıl bir
ülke olarak bize yakışır bir
şekilde Kosova tarafından kendi ülkelerinde alacaklar." ifadelerini kullandı. Kosova Başbakanı Albin
Kurti de Kosova'nın Jashari ailesine
olan borcunun sadece devlet inşası
yoluyla ödeneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Thaçi'ye "dış politikayı birleştirmek" amacıyla görüşme daveti gönderen ve konuyla
ilgili doğrudan bir yanıt alamayan
Kurti, törende bu konuya da değinerek, "İç siyasette hemfikir olmadığımızda ve yanlış yaptığımızda
liderler ve partiler kaybeder, fakat
dış politikadaki ortak hedefler üzerinde anlaşamadığımızda devlet
kaybeder." ifadelerini kullandı.

MECLİSTE
ÖZEL OTURUM

UÇK kurucu ve komutanlarından
Adem Jashari ve ailesi ile ülkelerinin özgürlüğü için canını veren Kosovalıların şehit oluşunun 22'nci yılı
dolayısıyla Kosova Meclisinde "Kosova Kurtuluş Ordusu Destanı" oturumu düzenlendi.
"UÇK Destanı" anma programları,
5-7 Mart'ta Kosova Kurtuluş Ordusu ve 7 Mart 1998'de ailesiyle birlikte kahramanca şehit olan efsanevi
komutan Adem Jashari'nin onuruna
düzenleniyor.
1998 Mart ayında Yugoslavya Polis
Kuvvetleri ve Yugoslavya Ordusu,
Adem Jashari'nin evine 2 gece 3 gün
saldırarak 56 Jashari ailesi mensubunu katletti. Jashari, "Efsanevi
UÇK Komutanı" ve 2008 yılında
Kosova Başbakanı tarafından verilen "Kosova Kahramanı" unvanlarıyla anılıyor.

HREKAZ
KATLİAMI

∂ Sırp asker, polis ve paramiliter birlikler, bağımsızlık isteyen
Kosovalılara karşı 1998'de harekat başlattı. Binlerce kişinin
ölümü, yüz binlercesinin de evlerini terk etmesiyle sonuçlanan
1998-1999 Kosova Savaşı'nda
birçok savaş suçu da işlendi.
Kosova Savaşı'nın gidişatını değiştirecek olay, aralarında
Adem Jashari'nin de bulunduğu 50'den fazla kişinin öldürülmesi oldu.
Jashari ve beraberindekiler, Sırp
güçleriyle ilk kez 30 Aralık
1991'de karşılaştı. Jashari'nin
Prekaz'daki evini kuşatan Sırp
güçleriyle yaşanan bu ilk çatışmada her iki taraftan da hayatını kaybedenler oldu.
Adem Jashari'nin evine 22 Ocak
1998'de ikinci saldırı düzenlendi. Saldırıda aileden 2 kişi
yaralandı.
Sırp güçleri, 28 Şubat 1998'de
Jashari ailesiyle bağı olduğunu
düşündüğü diğer ailelerin evlerine de saldırdı ve bu saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi.
Tank ve ağır silahlarla 5 Mart
1998'de Adem Jashari'nin bulunduğu evi çevreleyen Sırplar,
7 Mart'a kadar süren çatışmaların ardından aralarında kadın
ve çocukların da bulunduğu
50'nin üzerinde Jashari ailesi
mensubunu ve evde bulunan
misafiri öldürdü. Bu katliam,
tarihe "Prekaz Katliamı" olarak
geçti.
Dönemin Sırp generali Nebojsa
Pavkovic, katliama ilişkin yaptığı açıklamada, "Tanınmış bir
suçluya karşı normal bir polis
operasyonuydu" ifadesini kullandı. (AA)

TÜRK ORDUSU’NA
RUMELİ’DEN
DUA VAR

Y
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ıl 1913 Balkanlar yaralı, her yerde bir
acı var. Bir yıl önce bütün köy bir grup
askere karşı gelip hepsini öldürdüğü
için yeniden köye giriyor askerler intikam için,
“şimdi yalnız kaldınız sizi kim koruyacak” diyerek tüm erkekleri kurşuna diziyor. Dedemin
babası şehit düşüyor, dedem 3 yaşında kardeşi
1 yaşında. Dedem, küçük kardeşi ve annesi ile
yalnız kalıyor. Annesinin ismi Sulhbiye, dul
kalıyor, iki küçük evladı ile. Köyde yaşlılar ve
çocuklar dışında onları koruyacak, kollayacak
kimse yok.

Sulhbiye genç, yanına yabancı bir asker yanaşıyor, Sulhbiye güçlü ama. Eline kocaman bir taş
alıp askerin kafasını yarıyor. Yaşlılar toplanıyor, boyunları bükük, içlerinden biri suçu üstleniyor, ağırlarına gidiyor kadının kendi
kendini koruyup askere karşı gelmesi. Sulhbiye
köyü iki evladı ile terk ediyor, belinde bir tabanca ile. Yıllarca o tabancayı yanından ayırmıyor. Bu çok uzun bir hikâye aslında, başka
zaman yazarım…
Şimdi soruyorum, dedemin babası şehit düşmeseydi, son ana kadar kaybedilmiş de olsa bu
topraklar, karşı gelmeseydi ben bugün alnım
dik yürüyebilir miydim burada. Bugün nedenler ve niçinler içinde boğuşurken biliyorum ki
onlar kanlarının son damlasına kadar mücadele
etti. Kaybetmenin de bir şerefi olmalıydı. Bu
şerefi bir şehitoğlunun torunu olarak göğsümde
taşıyorum bugün. Bu şeref bana bu topraklarda
varolma ve mücadele etme ruhunu veriyor.
Bizler Balkanlar’da yaşamaya devam edenler
savaşın ne olduğunu, düşmanın beyninin nasıl
çalıştığını çok iyi biliriz. Ancak bu topraklarda
ecdadımızın kanı var, burada onların ruhunu
yalnız bırakmaya hiç niyetimiz yok. Bizler burada ölülerimizle beraber yaşarız.

Stratejilerden, analizlerden falan belki pek anlamayız ama bildiğimiz bir şey var. Ordu bir
yerde savaşa girdiyse, düşman pusu kurduysa,
orada canlarımız kan döktüyse, bize orduya
akıl vermek maval okumak düşmez. Söz konusu vatansa hele, halk arasına korku salmak
değil, düşmana korku salmak için toz kaldırmak düşer bize. Dua edeceğiz, aklımız kendimize kalsın şimdilik. Türk ordusuna
güveneceğiz, Türk ordusu işini bilir, vatana
dört elle sarılacaksınız. Her eve bayrak asacaksınız, her gece dua edeceksiniz. Unutmayın askerlerimiz de sosyal medyayı takip ediyor,
askeri görevini yapan kardeşlerimiz yazdıklarınızı okuyor.

Şanlı ordumuzun namını bilmeyen var mı, gücünü bilmeyen var mı, Çanakkale’de nasıl efsane yazdığını bilmeyen var mı, Türk Ordusu
işini bilir, öyle bir ordu ki o düşmana karşı Fırtına kopartmayı da bilir, masumların duasını da
almayı bilir. Biz ki kilometrelerce uzakta kalmış, kaybedilmiş toprakların üzerinde yüz yılın
hasretliğini yüreğinde taşıyanlarız. Dert değil,
daha bin yıl geçse de bu hasretliğe razıyız.
Ama o bayrak düşmeyecek, rabbim galip ve
muzaffer eyleyecek, bundan da zaferle çıkacaktır Türk ordusu. Etrafta ne savaşlar var,
mülteciler gökten düşmedi ya, yıllardır Türkiye
sağlam durdu.

15 Temmuz darbe kalkışması bile Türk ordusunu çökertmek içindi. Birileri mesih gibi Pensilvanya’dan gelecek, birileri de toprağı
bölecek. Yok öyle yağma, o darbe girişiminden
sonra bile Türk Ordusu kendisini hızlı bir şekilde toparladı. Orduyu millete karşı kışkırtmalarına rağmen.

Demem o ki, şu sıralar ordunuza her zamankinden daha çok sahip çıkın, Türkiye’mizin değerini bilin, bayrağınız başınızın üzerinde
dalgalanıyorsa buna şükredin. Hilal ve yıldıza,
bizler gökyüzü bulutsuz, hava temiz olunca geceleri kavuşuyoruz. Bayraklarımız sandıklarımızda, Kur’ana sarılı bazen, bazen de
düğünlerde arabalarımızda dalgalanıyor. Hüznümüze de mutluluğumuza da şahitlik ediyor.
Vatan, bayrak ve ordumuzun yanındayız. Kandil gecesi şehit düşen 33 Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet yaralı askerlerimize acil şifalar
dilerim…

Üsküplü şair Beyatlı’nın da dediği gibi:

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.
Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi.
Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,
Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın
Yüz yıl önce aynı vatanın evlatları olduğunuz
Rumeli’den dua ile…
Allah yâr ve yardımcınız olsun…

Allah Türk ordusunun yanında olsun, peygamber ocağına ateş düşmesin, bileğiniz ve yüreğiniz güçlü olsun…
www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…
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Sjenicalı kadınların

Sahil gezmeSi
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Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Naza Cucak Hajredinovic
başkanlığında, İzmir Bosna
Sancak Derneği’nin davetlisi olarak
İzmir'e gelen Sancak Sjenica,
Bijelopolje ve Prijepolje'li kadınlar

Çanakkale Şehitliği ziyaretinin ardından, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin'i, Efes Selçuk Belediye Başkanı
Filiz Ceritoğlu Sengel'i, ve Çeşme
Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı ziyaret
etti. Üç gün süren gezi ve ziyaretleri
Çanakkale şehitlik ile başlayan gezi,
daha sonra Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin'in verdiği akşam yemeği-

ne katıldılar. Ayvalık Belediye Başkan
Mesut Ergin sözlerine kendisininde
Boşnak olduğunu belirterek şunları
söyledi. Ayvalık Küçükköy'de yaşayan Boşnaklarında Sancak bölgesinden gelerek buraya yerleştiklerini söyleyerek kadınlara ziyaretlerinden
ötürü teşekkür etti.
Kafile ikinci günü Efes Selçuk

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu
Sengel’i ziyaret etti. Ziyarete Selçuk
Ephesus Rumeli Göçmenleri
Dayanışma Derneği'nin misafiri olarak Efes Selçuk'a gelen Sjenicsa’lı
kadınlara İzmir Bosna Sancak Kültür
ve Dayanışma Derneği Başkanı
Abdullah Gül ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ziyarette yer aldı.

Kadınlar, "Maltepe Kadın
Forumu"nda buluştu

M
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altepe Belediyesi, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri kapsamında
"Maltepe Kadın Forumu" düzenledi.
Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden, pek çok farklı alanda çalışma yürüten kadınlar Maltepe'de bir
araya gelerek, yaşadıkları sorunları
ve ortak çözüm önerilerini konuştu.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın
ev sahipliği yaptığı "Maltepe Kadın
Forumu" Türkiye'den ve 13 ülkeden
siyasetçi, gazeteci, sanatçı, yazar, akti-

vist pek çok kadını bir araya getirdi.
Forumun sunuculuğunu ve moderatörlüğünü ise gazeteci Özlem Gürses
yaptı. Forumun ilk gününde
"Toplumda Kadının Yeri" ve
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konuları
ele alındı. www.haberler.com’a göre;
oturumda, Viyana Eyalet Milletvekili
Şafak Akçay, Bosna Hersek'ten,
Srebrenica Katliamı mağduru Advija
İbrahimoviç, Hamburg Altona Eski
Belediye Başkanı Liane Melzer,
Lübnan Amerikan Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hoda Rizk konuşmacı
olarak katıldı.

Kalkandelen Belediye
Başkanı’ndan teşekkür

İ
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Balkan STK’larından
Başkan Ataç’a ziyaret

T
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epebaşı Belediye Başkanı Dt.
Ahmet Ataç, Eskişehir
Balkan Göçmenleri Dernek
Başkanı Seyfettin Çalışkan’ı ağırladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.
Son olarak Eskişehir Balkan Göçmenleri
Dernek Başkanı Seyfettin Çalışkan,
Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti.
Dernek faaliyetleri hakkında Ataç’a
bilgi veren Çalışkan, her zaman sivil
toplum kuruluşlarının yanında olmasından ötürü kendisine teşekkür etti.
www.haberler.com’a göre; ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren
Başkan Ataç da, sivil toplum kuruluşlarının birlik, beraberlik ve dayanışma
anlamında önemli roller üstlendiğine
dikkat çekerek, Çalışkan’a ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

nsan Hak ve Hürriyetleri
(İHH) İnsani Yardım Vakfı,
Kuzey Makedonya'nın
Kalkandelen şehrindeki Gyoce
Stoyçeski Meslek Lisesi'ne donanım desteğinde bulundu.
Kalkandelen Eğitim ve Kültür
Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen projenin tamamlanması dolayısıyla yapılan törene,
Kalkandelen Belediye Başkanı
Teuta Arifi, İHH Mütevelli Heyeti
Üyesi Osman Atalay, Lise Müdürü

Sevdije Mustafai, öğretmenler,
öğrenciler ve diğer davetliler katıldı. Atalay, geçen yıl da aynı okulun tasarım sınıfını yenilediklerini
anımsatarak, bu yıl da ihtiyaç
bulunan altı sınıfın sandalye ve
masalarını yenilediklerini aktardı.
"Kardeş okul" seçtikleri bu okulun
eğitim ihtiyaçlarını, kalitesini,
standartlarını yükseltmek için ellerinden geleni yapmak istediklerini
söyleyen Atalay, "Çünkü eğitime
yapılan yardım, bir insanın hayatı
boyunca çok önemli bir unsurdur.
Bu arkadaşlarımız bu okulda iyi
ve kaliteli bir eğitim alırlarsa bu

hayat boyunca onların yaşamlarında güzel bir hatıra olarak kalacaktır." şeklinde konuştu. Mustafai
de İHH ile gerçekleştirdikleri bu
proje kapsamında okuldaki altı
sınıf için 70 yeni masa ve 100 yeni
sandalye temin edildiğini belirterek, "Gelecekte de gerçekleştireceğimiz projelerle tüm okulun yenileneceğini umut ediyoruz." dedi.
www.timebalkan.com sitesine
göre; geçen yıl yine İHH tarafından aynı okulun tasarım sınıfı
yenilenmiş, engelli öğrenciler için
de 10 tekerlekli sandalye bağışlanmıştı.

illetvekili aynı zamanda
PES başkanı olan
Bulgaristan Sosyalist
Partisi eski başkanı Sergey Stanişev
Arnavutlık Başbakanı olan Edi Rama
ile Taylan Bala’ya ülkelerinde yaşayan 50 bin Bulgar vatandaşlarına
azınlık statüsü verildiğine teşekkür
etti. Sergey Stanişev Arnavutluk’ta
azınlık olarak Bulgarları tanıdıklarında tarihi zafer kazandık açıklamasını
gururla yaptı. Kabul edilen kanunla
soydaşlarımız çeşitli kazanımlar elde
ettiler anadilde yayın yapan televizyon kanalına yazılı basın kültürel
aktiviteler anadilde eğitim alabilecekler ve en önemlisi kendilerini
Bulgar olarak tanımlayarak yaşamaları çok önemli diye açıklama yapılıyor Stanişev’in basın ofisinden.

BULGAR HANESİ

Arnavutlukta bu yıl yapılacak olan
nüfus sayım listelerinden Bulgar
hanesi de yer alacak. Orada yaşayan
Bulgar azınlığı organize olmaları
gerekiyor konuyla ilgili Bulgar devletine de elinden geleni yapmalı.
Bulgaristan vatandaşlığına başvuruların en önemli yanı düzgün Bulgarca
konuşmalarıdır. Bulgaristan
Arnavutluktaki Bulgar azınlıkların
çocuklarını öğretmek için öğretmenler yetiştirtecektir ayrıca daha önce
anlaştıkları Bulgar enformasyon merkezini en kısa zamanda kurulacaktır.
Bizim kurumlarımız tarihi kültürel
etkinliklere önem vermelidir böylece
bizim oradaki diasporanın ağırlığı
olsun. Tiran’da bulunan PES başkanı
AP milletvekili Sergey Stanişev
Bulgar azınlığın temsilcilerin önünde
bu açıklamayı yapıyor. AP sosyalistlerin bir numara adamı olan Sergey
Stanişev PES Başkanı olarak
Arnavutluk Sosyalist Partisi’nin lideri Edi Rama’nın davetlisi olarak
Tiran’da bulunuyor.
Bu haberi niye yazıyorum diye
soranlar olur. Bırakın Balkanlar’da
Avrupa ülkelerinde en kalabalık
azınlık Bulgaristan’da bir milyona
yakın Türk azınlıktır. Müslüman
Pomak kardeşlerimiz ile kendilerini
Türk olarak tanımlayan Roman kardeşlerimizle birlikte rakam iki milyona yakın. Bu demek ki ülke nüfusunun neredeyse üçte birine yakın.
Buna rağmen Bulgar devleti yüzyıldan bu yana ülkede yaşayan Türklere
karşı yürüttüğü asimilasyon politikası
hiç değişmedi.
Komünist Jivkov rejimi gideli otuz
yıl olsa da Türklerin çocukları okullarda anadil eğitimini zorunlu programlarda alamamakta. Devlet tarafından el konulan vakıf malları iade
edilmek istenmiyor. Ana dil eğitimi
gibi Bulgar kilisenin baskıları neticesinde din dersini de seçmeli olarak
Hıristiyan ve Müslüman çocukları
okuyabilecekler.

TÜRK DÜŞMANLIĞI

Bulgar halkına ve onları yönetenlere
yüz yıldan fazla Ruslar tarafından
sistematik propaganda yaparak Türk
düşmanlığı aşılanmıştır. Tarih kitaplarına bakıldığında yüzde doksan
Osmanlı dönemine ait iki yüzyıllık
Bizans dönemi kısa bir şekilde anımsatılmış komünizm dönemi ise kitaplarda yer almamakta. Bulgar her şeyden önce Rusların Balkanları kontrol
edebilmek için aşıladığı Türk korkusundan kurtulmalıdır. 30 yıldır
Türklerin sanıldığı DPS/HÖH hareketi parlamentoda yer alsa da
Türklerin temel hakları için kesinlikle mücadele etmiyor etmeyecekte. Bu
sebepten dolayı ülkede yaşayan yaklaşık iki milyona yakın Türk ve
Müslüman halkının hakları devlet
tarafından verilmesi için Bulgar devletinin kendi azınlıklara karşı yürüttükleri politika izlenmeli. Bulgar
devletinin Türklere ve Pomak
Müslümanlara yürüttüğü asimilasyon
politikasının önüne geçilemese yakın
gelecekte asimilasyonun geriye
dönüş olmayan sürece girilecektir.
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ŞAFAK SOL’UN
KALEMİNDEN…

8 Mart Dünya
KaDınlar Günü
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DEİK ve Yunan ihracatçılar
iyi niyet anlaşması imzaladı
DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet: "Kazankazan anlayışıyla ikili ekonomik ilişkileri geliştirmek adına imzalanan iyi niyet anlaşması, iki ülke ticaret hacmini iki katına çıkarmak için çok önemli bir adım" dedi

D
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ış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Türkiye-Yunanistan
İş Konseyi ve Yunanistan İhracatçılar Birliği (SEVE) arasında iyi
niyet anlaşması (MoU) imzalandı.
DEİK'ten yapılan açıklamaya göre,
DEİK ve SEVE Yunanistan İhracatçılar Birliği tarafından Selanik’te düzenlenen Türkiye-Yunanistan
Yuvarlak Masa Toplantısı, Türk ve

Yunan iş dünyasını bir araya getirdi.
SEVE ev sahipliğinde gerçekleşen
toplantıya, Yunanistan İçişleri Bakanlığı Makedonya Trakya Bakan
Yardımcısı Theodor Karaoglou, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Alexandros Alexiadis,
Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan,
DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet,
SEVE Başkanı Georgios Konstantopoulos'un yanı sıra Yunanistan ve

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen
DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet,
kazan-kazan anlayışıyla ikili ekonomik ilişkileri geliştirmek adına imzalanan iyi niyet anlaşmasının iki
ülke ticaret hacmini iki katına çıkarmak için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. İş dünyası olarak
yakınlaşmanın her iki ülke menfaa-

tine olduğunu belirten Ahmet, ortak
değerlere odaklanarak üçüncü ülkelerde birlikte projeler ve yatırımlar
gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.
İki kurum arasında kurulan bu ortaklığın ve iki ülke iş dünyasının yakınlaşmasının öneminden bahseden
Ahmet, "Yunan iş dünyasının yaşadığı sorunlara kendi sorunlarımız
gibi davranacağız." ifadesini kullandı. (AA)

KARDEF'te Salih
Meriç dönemi
K
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"Balkan Tekstil Fuarı"
Sırbistan'da yapıldı…
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ürkiye'den firmaların
da katıldığı Balkan
Tekstil Fuarı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da
başladı. Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon
Bakanı Rasim Ljajic, organizasyonun Sırbistan ile Türkiye arasındaki mükemmel
ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağladığını ifade
etti. Küresel bir soruna dönüşen yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınının bu
yılki fuarın rekor bir katılımla gerçekleşmesine engel
olduğunu söyleyen Ljajic,
Çin'den 12 firmanın salgın
nedeniyle katılımlarını iptal
ettiklerini açıkladı. Ljajic,

fuarın, Türkiye'nin yatırımları öncesinde yok olma tehlikesi yaşayan Sırbistan
tekstil sanayisinin ne hızla
iyileştiğinin de bir göstergesi
olduğunu vurguladı. Sırbistan tekstil sanayisinin bugün
50 bin kişiye istihdam sağladığını aktaran Ljajic, "Bölge
ülkelerinin tekstil sanayilerinin en büyük sorunu ham
madde ithalatıdır. Umarım
Türk firmalarla Sırbistan'da
ham madde fabrikası açmaları konusunda anlaşabiliriz." dedi. Türkiye'nin
Belgrad Büyükelçisi Tanju
Bilgiç de tekstil sektörünün
günden güne büyüdüğüne
işaret ederek, Sırbistan ile
Türkiye arasındaki ilişkilerin
her alanda gelişme gösterdiğini söyledi. (AA)

aradeniz Rumeli
Dernekleri Federasyonu (KARDEF) 2.
Olağan Genel Kurulu, İlkadım Belediyesi Acem
Tekkesi tesislerinde yapıldı. Önceki dönem başkanı Kemalettin Altınsoy,
tüzük gereği görevi bırakırken genel kurula tek
liste halinde giren Salih
Meriç yeni dönem başkanı
seçildi. Genel kurula Akdeniz Balkan Türkleri konfederasyonu başkanı
Mükremin Duygun divan
başkanı seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın
ardından açılış konuşmasını yapan Kemalettin Altınsoy, Atatürkçülük ve
demokrasinin önemine
dikkat çekti. Genel kurula
iştirak eden Balkan Rumeli
Türkleri Konfederasyonu
Genel Başkanı Sabri Mutlu
ise KARDEF'in kısa zamanda büyük ilerleme
sağladığını ve çok önemli
etkinliklere imza attığını
söyledi. Mutlu, konfederasyona büyük güç katan
KARDEF'in bölgedeki tüm
dernekleri kucaklama gay-

İmtiyaz Sahibi Rifat SAİT
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü sevilay sait

retlerini takdirle karşıladıklarını sözlerine ekledi.
www.haberler.com’a göre;
genel kurulda Yozgat Akdağmadeni, Samsun Derecik, Demirci ve Çanakçı
dernekleri federasyona
kabul edilirken üye sayısı
22'ye çıktı. Böylece KARDEF, Giresun, Sinop, Samsun, Tokat ve Amasya'dan
sonra Yozgat ilinde de örgütlendi ve 6 vilayete
ulaştı. Yapılan seçimde
Salih Meriç, Akın Üner,
Adem Güner, Ahmet Biltekin, Esma Deniz Arman,
Hatice Örs, İbrahim
Doğdu, Erdal Eş, Emre
Özen, Atilla Balcı, Cansu

Esnaftan Sinoplu mübadillere ziyaret
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inop da ilk defa bir müze görünümünü andıran ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan
Sinop Mübadele ve Balkan Türkleri Derneğinin yeni binasına hayırlı olsun ziyaretleri devam

ediyor. Kefevi Mah. Kuru Çeşme
Sokaktaki dernek binasını, Sinop
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu ve beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri
ziyaret ettiler. Sıcak ve samimi bir
ortamda gerçekleşen ziyarette,
Başkan Kenan Aral ziyaretten duy-

Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü… Toplumun hemen her kesiminden özellikle cinsiyet eşitliği
vurgusunun yapıldığı, mesaj üstüne mesajların havalarda uçuştuğu bir gün…
Tamam, güzel.
Yeterli mi?
Hayır!
‘8 Martlar’, farkındalık yaratmak açısından elbette önemli. Ancak bunun yılın
tek bir gününe hapsedilmesi, mesajların
sadece mesaj olarak kalması, uygulamaya
geçememesi başlı başına kısır bir döngü.
Türkiye, 15 yaş ve üzeri 61 milyon nüfusa sahip. 32 milyonluk bir iş gücümüz
var.
Tam 11 milyon 500 bin kadın ev içi sorumlulukları tek başına üstleniyor. Böylesine büyük bir rakamın iş hayatına
dahil olamaması, bir iş kadını olarak söylüyorum; yazık!
Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım
oranı yüzde 33,6. Bu rakam, dünyada
seçme ve seçilme hakkını pek çok ülkeden önce kazanmış bir Cumhuriyetin kadını olarak beni hiç memnun etmiyor.
İş hayatında kadınların yaşadığı sorunları
en derinden hissedebiliyorum.
Mesele şu; Kadınlar Günü, sadece bir
farkındalık değil saygı günü olmalıdır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı, kadınların ötekileştirildiği bir ortamda saygıdan söz edemeyiz.
Kutlamadan ziyade kadın mücadelesinin
artırılması daha yerinde bir yaklaşım
olur.
Ayakları üzerinde duran, ekonomik özgürlüğünü elde etmiş özgüven sahibi kadınların hedeflerine ulaşma noktasında
başarısı yadsınamaz. Bunun reçetesi ise
kadınların iş gücüne katılımını artırmaktan geçiyor.
Kadın erkek el ele verip toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine sahip çıkarsak
Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyetler
seviyesine ulaşmada önemli bir engeli
aşmış oluruz.
Kadınların çalışma hayatında var olması
toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı…
Kadınlar bu sayede kendi sosyo-ekonomik durumlarını, ailelerini ve çevrelerini
gelişimini yükseltecek, bu gelişim ve dönüşüm sayesinde toplumda ilerlemenin
öncüsü olacaktır.
Önemli bir konu daha…
Şu kadın işi, bu erkek işi diye bir şey
yoktur!
Kız çocuklarını belirli kalıplara yönlendiren önyargıları henüz aşamamış olmamız
ne yazık ki toplumsal ayıbımız.
Kadınlar iş dünyasında bazı kalıplaşmış
kategorilerin ötesine geçebilmeli.
2020 Türkiye’sinde ne kadın çalışanlar
belirli iş kollarıyla sınırlandırılıyor.
Vizyonumuzu geniş tutmalı, özellikle
gençlerimizi bu sıkışmışlığın içinden kurtarmalıyız.
Anne, kız kardeş, abla, yeğen, işçi, patron, ev hanımı… Tüm kadınlarımızın 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.
Kadınlarımızın iş yaşamında daha fazla
görünür kılındığı, kadın cinayetlerinin sıfıra indirgendiği, kız çocuklarının eğitim
hakkının elinden alınmadığı bir ülke ve
dünya diliyorum.
Yaşasın emekçi kadınlar!

duğu memnuniyeti belirterek ziyaretçilerine teşekkür etti. Gündoğdu
beraberindeki yönetim kurulu üyeleri daha sonra tarihi resim ve eşya
sergisini gezerek, Başkan Aral ve
yönetim kurulu üyelerine başarılı
çalışmalarından dolayı teşekkür
ederek kutladılar.

Akınözel yönetim kurulunu oluşturdu. Yeni yönetimde üç kadının olması
dikkat çekti. Ayrıca genel
kurulda yapılan tüzük değişiklikleri ile yeni üye
kabul prosedürü kolaylaştırıldı ve tüm dernek başkanları ile yönetimin
katıldığı genel idare kurulu isimli bir organ oluşturuldu. Genel kurulda
teşekkür konuşması yapan
Salih Meriç, yeni dönemde
etkinlikleri illere dağıtacaklarını ve önemli projeler başlatılacağını ifade
etti. Ayrıca BRTK ile olan
ilişkilerin güçlendirileceğini söyledi.
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Doç. Dr.
Şener
Bilal

Yücelciler idam edilişlerinin
Salih
Murat

72. Yılında ÜskÜp'te anıldı

Eski Yugoslavya'daki komünist rejimin idam ettiği 4 Yücel Teşkilatı mensubunun vefatının
72. yılı nedeniyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te anma programı düzenlendi

M

akedonya Türk Sivil Toplum
Teşkilatları Birliği'nin (MATÜSİTEB) düzenlediği programa
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan
Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya
Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih
Murat, MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) Rektör Yardımcısı Doç Dr.
Şener Bilal, Türk Milli Birlik Hareketi
(TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç'ın
yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi
Başkanı Murat, buradaki konuşmasında,
"Yücelcileri anmak boynumuzun bir borcudur. Sanırım Kuzey Makedonya Türk
varlığının, Rumeli’deki Türk varlığının
en büyük abidelerinden biridir." dedi.

vatan Türkiye'nin bu önemli döneminde
yanında olduklarını ifade eden Emin,
İdlib şehitleri için Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

‘MİLLİ VE MANEVİ’

İBU Rektör Yardımcısı Bilal ise anma
programının hem milli hem manevi manada değerinin çok önemli olduğunu
söyledi.
Büyük hayaller ve büyük ilkelerle başlayan bir hareketin susturulmasının o dönemin rejiminin ne kadar katı ve ciddi
olduğunun göstergesi olduğunu kaydeden Bilal, "Yücelciler saf, samimi bir hayalle yola çıktılar. Kuzey Makedonya’da
yaşayan Müslüman Türk unsurlarının
her alanda eğitim, ticaret olsun, onun dışında dergicilik olsun ya da gazetecilik
olsun her alanda bu bölgede yaşayan
BÜTÜN YOLLAR
Türklerin şahlanmasını, Türklerin hak ettikleri onura kavuşmasını sağlamaları
Anayasa mahkemesi üyeliğinden
için bir harekete giriştiler. Dediönce ve sonra çalışmalar yaptığını
ğim gibi bu hareket tamamen
ve başkanlığı bittikten sonra şu
entelektüel bazda bir hareketti."
andaki araştırmaları ile kamuodeğerlendirmesinde bulundu.
yunu aydınlatmaya gayret edeceTMBH Genel Başkanı Saraç ise
ğini kaydeden Murat,
bugünün çok önemli bir gün ol"Kuzey Makedonya Türk varlıduğunu belirterek, Yücelcilerin
ğında beni bütün yollar Yücelciiadeiitibarı için siyasi olarak
lere götürüyor. Bizim bütün
üstlerine düşen görevi yerine
Erdoğan
acılarımız, benliğimizin, varlığıgetireceklerini söyledi.
Saraç
mızın ve duygularımızı kaybettiYücel Teşkilatı’nın idam edilen
ğimiz günleri araştırdığımızda
4 mensubu için Kur'an-ı Kerim
sular hep oraya götürüyor." ifadelerini
okunan etkinlikte, İBU Rektör Yardımcısı
kullandı.
Bilal bir konuşma gerçekleştirdi.
Yücelciler'in Kuzey Makedonya Türkleri- Yücelciler hakkında kısa filmin gösterilnin mirası olduğunu ve Kuzey Makediği etkinlikte Yücel şehitleri ve İdlib'de
donya Türklerinin değişik sebeplerden
şehit olan Mehmetçik için dua edildi.
dolayı bu mirasla yüzleşemediğini belirten Murat, "Kuzey Makedonya Türk varYÜCELCİLER HAREKETİ
lığının bununla yüzleşmesi gerekir." dedi.
Türk milletinin, Rumeli’yi güzelleştiren,
∂ Kuzey Makedonya'da yaşayan
gönül köprüleri kuran, iyiliği ve medeniMüslüman Türkler, 1937'de milli
yeti taşıyan bir millet olduğunu ifade
eden Murat, son yüz yılda Rumeli'de yave manevi değerlerini, örf ve adetşanan savaşlara dikkati çekti.
lerini korumak ve yaşatmak üzere
toplanmaya başladı. 1945'te teşkiMATÜSİTEB
lata "Yücel" ismi verilirken, başGENEL BAŞKANI
kanlık görevini Üsküp'teki
Ataullah Efendi Medresesi’nde
MATÜSİTEB Genel Başkanı Emin de
tahsil yapan, daha sonra Mıkendi dini, milli değerlerini, Türkçe'yi,
sır'daki El Ezher Üniversitesi’ne
Türk kültürünü, Türk medeniyetini
giderek fıkıh, kelam, tasavvuf ve
ayakta tutmaya çalışan bir grup Türk
Batı felsefesi alanlarında eğitim
gencinin yaşamış olduğu olayla ilgili
gören Şuayb Aziz Efendi üstlendi.
anma toplantısı yaptıklarını söyledi.
Eski Yugoslavya'daki bütün milliYücelcilerin Kuzey Makedonya'daki
yetçi teşkilatların ortadan kaldıTürk varlığının en önemli ispatı oldurılma çabalarıyla Ağustos 1947'de
ğunu belirten Emin, şunları kaydetti:
16 kişi tutuklanarak yargılanmıştı.
"Onları anmak, onları anlamak için anma
Mahkeme, 25 Ocak 1948'de dört
toplantıları düzenliyoruz. İnşallah yeni
teşkilat mensubu hakkında idam
nesile onların yapmış oldukları fedakarkararı vermişti. Şuayb Aziz, Adem
lığı, onların yapmış olduğu çalışmaları
Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi
daha iyi anlatabilmek, bugüne gelinen
Ömer 27 Şubat 1948'de kurşuna dinoktada yaşananları daha iyi kavramak
zilmişti. Diğerleri ise ağır hapis ceadına bu anma toplantısını yapıyoruz."
zalarına çarptırılmıştı. (AA)
Kuzey Makedonya Türkleri olarak ana-
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NEDEN İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNE
UYUM
SAĞLAMALIYIZ?

Bülent ÖZGEN

klim değişikliği halihazırda
Avrupa’da ve dünyanın geri
kalanında kendini hissettirmeye başlamış
durumdadır.Şiddetli hava olayları giderek daha sık veya daha
yoğun bir şekilde
yaşanmakta,can kaybına sebep
olmaktadır.

Birleşmiş Milletler
Hükümetlerarası İklim
Değişikliği Paneli(IPCC),kış
döneminde kıyı bölgelerinde
görülen sellerin yanısıra Avrupa
çapında ani su baskınlarında
artış görüleceği konusunda
uyarı yapmaktadır.Aynı zamanda Orta ve Güney Avrupa’daki
su kaynaklarında azalma yaşanacaktır.

İkli değişikliğinin geniş kapsamlı etkileri doğal alanları
değiştirecek ve bu yüzyılın
sonuna kadar hatta sonraki
dönemlerde büyük ölçekli sosyal ve ekonomik sonuçlar doğuracaktır.

Karbon dioksit(CO2) ve diğer
sera gazı emisyonlarının azaltılması,küresel ısınma ile mücaele
konusunda büyük önem taşımaktadır; bugün sera gazlarının
salımına son verilse dahi halihazırda atmosferde bylunan
emisyonların etkisiyle iklim
değişmeye devam edecektir.

Bu sebeple; Avrupa’nın ve
diğer bölgelerin değişen iklime
karşı hazırlık yapmayı ve değişen iklimle yaşamayı öğrenmesi
geekmektedir.Örneğin ;

a. Sürdürülebilir yönetim teknikleri kullanarak su kaynaklarımızı koruyabiliriz.

b. Sellere karşı daha iyi savunma yöntemleri ve erkenuyarı
sistemleri kullanarak fırtınalara
direnebiliriz.

İklim değişikliğinin mevcut ve
gelecekte ortaya çıkacak etkilerine uyum sağlayan
toplumlar,bu tür değişikliğe
karşı dirençlerini artırabilirler.

Uyum önlemleri; tarım teknolojileri veya inşaat gibi sektörlerde çeşitli fırsatların ve yeni işlerin doğmasını da sağlayabilir.

İklim değişikliği tüm Avrupa
ülkelerini farklı şekilde etkilese
de tüm ülkelerde
yaşanacaktır.Bu sebeple;
Avrupa Komisyonu,Avrupa’nın
iklim değişikliğine karşı daha
dirençli hale gelmesine yönelik
bir AB uyum stratejisi geliştirmiştir.

Bu strateji,değişen iklimin mevcut ve gelecekteki etkileriyle
başa çıkmaya yönelik bir çerceve sunmaktadır. Stratejinin; AB
ülkeleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerin teşvik
edilmesi,AB politika ve programlarına iklim değişikliğine
uyum ile ilgili hususların yerleştirilmesi ve uyum çabalarıyla
ilgili bilgi eksikliklerinin giderilmesi suretiyle karar alma
süreçlerinin daha bilinçli yürütülmesi olmak üzere üç ana
önceliği bulunmaktadır.

"Balkanlar Karadağ
Arnavutluk" paneli
Stratejik
Düşünce
Enstitüsü'nde
(SDE) "Balkanlar:
Karadağ ve
Arnavutluk"
başlıklı panel
düzenlendi

B

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

üyükelçi Ergin Soner'in
oturum başkanlığında
düzenlenen panele,
Arnavutluk'un Ankara
Büyükelçisi Kastriot Robo,
Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi
Perisa Kastratoviç, Türkiye'nin
eski Tiran Büyükelçisi Hasan
Sevilir Aşan, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Birol
Çetin, Gazi Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil ile
çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Robo, geçen yıl

Arnavutluk'ta meydana gelen
şiddetli depremde, Türkiye'nin
sağladığı önemli ve acil destek
için Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Arnavutluk'un Avrupa
Birliği (AB) entegrasyonuna
ilişkin değerlendirmede bulunan Robo, Avrupa entegrasyonu sürecinin zorlu olduğunu
belirterek, "Biz AB üyeliği için

başvuru yapan ilk ülkelerdeniz. Bu sıralar müzakerelere
başlama sürecindeyiz. AB
komisyonu 2 martta bir rapor
yayınladı. Bu raporda
Arnavutluk için müzakerenin
açılması olasılığı ortaya kondu.
Süreç olumlu, tahminler olumlu. Uzun müzakere süreci başlatılacak" dedi.
Büyükelçi Kastratovic ise

Karadağ'ın küçük bir ülke
olmasına rağmen kendi sorunlarını kendi içinde halledebilme özelliğine sahip olduğunu
ve siyasi istikrarını sürdürebildiğini söyledi. Kastratovic
ayrıca TİKA'nın Karadağ'da
gerçekleştirdiği projeler için
Türkiye'ye teşekkür etti.
Büyükelçi Aşan da AB'nin
kendi iç problemlerinden dola-

yı Balkanları sahiplenmediğini
belirterek, AB'nin
Balkanlardaki ülkeleri idare
etme ve bünyesine alma kapasitesinin yetmediğini ifade
etti. Çetin ise TİKA olarak
1993'den bu yana Balkanlarda
proje yaptıklarını aktararak,
Arnavutluk'ta 300, Karadağ'da
ise 200'ün üzerinde proje gerçekleştirdiklerini belirtti. (AA)

Genç, Avrupalı
öğrencileri ağırladı

D

Bayraktar:
Balkanlar’da madde
bağımlılığına dur
denilmeli…

ANTALYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

öşemealtı Yeniköy
Ortaokulu'nun ortak olduğu
Erasmus Projesi kapsamında
ilçeye gelen 5 ülkenin öğretmen ve
öğrencileri, Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay Genç'i ziyaret etti.
Döşemealtı Yeniköy Ortaokulu'nun
yer aldığı I See You -I Hear You- I
Feel You (Seni görüyorum-Seni
Duyuyorum-Seni Hissediyorum)
isimli Erasmus Projesi kapsamında
İspanya, Estonya, Makedonya,
Polonya ve Hırvatistan'dan gelen 10
öğretmen ve 20 öğrenci, Döşemealtı
Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret etti. İnsanların doğaya verdiği
zararlar konusunda bilinçlendirme ve
ortak projeler üretmeyi hedefleyen
proje kapsamında Döşemealtı'na
gelen Avrupalı öğrenci ve öğretmenler 1 hafta Türkiye'de kalacak. 5 ülkeden gelen konuk öğrenciler, proje
paydaşı Yeniköy Ortaokulu öğrencilerinin evlerinde misafir ediliyor.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay Genç, Avrupalı

Y

VİYANA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

konuklara Döşemealtı ile ilgili bilgiler
verdi. Döşemealtı'nın eğitim üssü
haline geldiğini belirten Başkan Genç,
"Çocuklarımızı ve gençlerimizi
önemsiyoruz. Bu kapsamda
Antalya'nın ilk Türkiye'nin örnek
Ekolojik Kreşi'ni açtık. Gençlerimiz
için Gençlik Merkezimizi kurduk.
TBMM ruhuna uygun olarak 14-25
yaş arası gençler arasından seçilen
ödüllü proje Döşemealtı Gençlik

Maarif okullarından
İdlib’e hatm-i şerif

D

SARAYBOSNA/BALKAN
GÜNLÜĞÜ

ünya genelinde 43 ülkede
323 eğitim kurumu ile faaliyetlerini sürdüren
Türkiye Maarif Vakfının (TMV)
okullarında İdlib şehitleri için
hatim okundu. Almanya'dan
Avustralya'ya, Pakistan'dan
Tanzanya'ya kadar örgün eğitim
faaliyetleri yürüten Maarif okullarındaki öğrenciler ve öğretmenler
ile veliler tarafından okunan
hatimler bugün bağışlandı.
"Şehitlerimiz İçin Dünya
Müslümanları Duaya Durdu" sloganıyla başlatılan bu girişime destek olanlar, Türkiye'ye karşı yapılan saldırıda Türk askerlerinin
şehit edilmesinin bütün dünya
Müslümanlarını üzüntüye boğduğunu vurguladı. Ürdün, Bosna
Hersek, Fransa, Senegal,

Kazakistan, Kırgızistan, Nijer,
Gürcistan, Romanya, Ekvator
Ginesi, Avustralya, Sudan, Gine,

Meclisimiz ile ilçe gençlerinin yerel
yönetimlerde söz sahibi olabilmelerini aynı zamanda mesleki ve kişisel
gelişimlerine katkıda bulunmalarını
sağladık" dedi. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre; Avrupa'dan
gelen öğretmenler Genç'e çeşitli hediyeler takdim etti. Genç daha sonra
öğretmen ve öğrencilerle birlikte
Kent Meydanı'nda hatıra fotoğrafı
çektirdi.
Avusturya, Mali, Almanya,
Somali, Çad, KKTC, Kamerun,
Etiyopya, Pakistan, Tanzanya,
Kosova, Gürcistan, Burundi gibi
ülkelerde eğitim faaliyeti gösteren
Maarif okullarında, şehitler için 46
hatim bağışlandı. Okunan hatimlerin yanı sıra bazı ülkelerde de
şehitleri anma gecesi düzenlendi,
bazılarında ise gıyabi cenaze
namazları kılındı. (AA)

eşilay'ın kurduğu Uluslararası
Yeşilay Federasyonuna (UYEF)
üye ülkelerden Kuzey
Makedonya, Arnavutluk, Karadağ,
Bosna Hersek ve Sırbistan'ın yetkilileri,
madde bağımlılığını önlemeye yönelik
politikaları BM'de masaya yatırdı. BM
Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)
tarafından Viyana'da düzenlenen
Uyuşturucu Madde Komisyonunda
(CND) Balkan Yeşilayları oturumu
düzenlendi. 2016 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan UYEF'e üye ülkelerden Kuzey Makedonya, Arnavutluk,
Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan
Yeşilayı temsilcilerinin katıldığı "Sınır
Tanımayan Önleme: Balkanlar
Özelinde Etkin Madde Politikası" başlıklı oturumda, bağımlılığı önleme kapsamındaki politikalar konuşuldu.
Programda konuşan Kuzey Makedonya
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan
Yardımcısı Gönül Bayraktar, doğru eğitim verilmesinin bağımlılığı önlemede
en etkili yollardan olduğunu söyledi.
Bayraktar, "Sağlıklı yaşamayı tercih
etmek, uyuşturucu maddeden uzak
durmak için en iyi yollardan biridir.
Bunu, okullardaki müfredata sokuyoruz. Sağlıklı yaşamı anlatan eğitimlerin
verilmesi ve çocukların da çevre konusunda sorumluluk sahibi olduğunu
anlatan eğitimler, sağlık ve çevrenin
korunmasında önemli rol oynuyor. Bu
tarz eğitim alan çocuklar da sorumluluk
sahibi bireyler olarak yetişiyorlar.
Sağlıklı yaşamayı daha erken yaşta tercih etmek, bağımlılıktan uzak durmak
için en iyi yollardan biridir." ifadelerini
kullandı. Bosna Hersek BM Viyana
Daimi Temsilcisi Sinisa Bencun da
2018'de yaptıkları bağımlılığı engelleme konferansına uzmanların davet
edildiğini ve bu kapsamda çeşitli veriler elde ettiklerini kaydetti.
Arnavutluk Yeşilay Temsilcisi Endrit
Reka ise Balkan ülkelerinin ortak sosyal yapıları ve ortak problemleri olduğunu dile getirdi. Bu nedenle uyuşturucu maddeye dair politikaları ülkelerin
iş birliği içerisinde hayata geçirmesinin
önemli olduğunu aktaran Reka, AB ile
ilişkilere de değindi. (AA)
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“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back
and relax before your flight...

TİKA'dAn RomAnyA'dAKİ

hastaneye donanım desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından daha
önce yenilenen Romanya Mecidiye Hastanesi poliklinik bölümünün modern ekipmanlar ile donatımı konusunda iş birliği protokolü imzalandı
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ultan Abdülmecid’in fermanı ile kurulan, Romanya’nın Köstence iline
bağlı Mecidiye ilçesinde bulunan ve çevresindeki yerleşim
yerlerinde yaşayan yaklaşık
150 bin kişiye sağlık hizmeti
veren Mecidiye Hastanesi poliklinik bölümünün modern
tıbbi ekipmanlarla donatımı
için TİKA, Mecidiye Belediyesi
ve hastane arasında protokol
düzenlendi. Mecidiye Hastanesi'ndeki imza törenine Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi
Füsun Aramaz, Mecidiye Belediye Başkanı Valentin Vrabie,
TİKA Romanya Koordinatörü
Yasemin Melez Biçer, Türkiye’nin Köstence Başkonsolosluğu yetkilileri, hastane
yönetimi ve bölgede yaşayan
soydaşlar katıldı.
Büyükelçi Aramaz, imza töreninde yaptığı konuşmada,
"Mecidiye Hastanesi poliklini-

ğinin tüm bölgedeki soydaşlarımıza ve Rumen dostlarımıza
en iyi şekilde hizmet vermesi
bizim için de bir gurur ve sevinç kaynağı olacaktır." diyerek, bu projenin Türk-Rumen
dostluğunun ve dayanışmasının en güzel örneklerinden
biri olduğunu ifade etti. İmzalanan protokolle hastaneye
MR, bilgisayarlı tomografi, Xray cihazı, 3 ultrason cihazı ve
endoskopi-kolonoskopi cihazları TİKA tarafından sağlanacak. 1965 yılında faaliyete
geçen Mecidiye Hastanesi, 45

yıllık hizmet süresince hiçbir
tadilat ve bakım çalışmasının
yapılmaması üzerine 2015 yılında Romanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan
denetimler sonucunda mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile kapatılmış, ihtiyaç
duyulan modernizasyonun
sağlanması için hastaneye 2
yıllık süre tanınmıştı. Atıl
halde bulunan Mecidiye Hastanesi poliklinik bölümünün,
TİKA tarafından başlatılan yenileme çalışmaları geçen yıl tamamlanmıştı. (AA)

Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
Ohrid St. Paul The Apostle International Airport
“primeclass” VIP & CIP Lounge VIP Terminal

Trakya Karate Ligi’nden 9 madalya ile döndüler
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ursa Büyükşehir
Belediyespor Kulübü Karate
sporcuları Trakya Karate
Ligi’nde 9 madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Trakya Karate
Ligi 2020 Süleymanpaşa Etabı

Tekirdağ’da tamamlandı. Tekirdağ
Atatürk Spor Salonu’nda yapılan
organizasyonda 1200 sporcu
madalya için kıyasıya mücadele
etti. Bursa Büyükşehir
Belediyespor Kulübü’nün 20 sporcuyla yer aldığı turnuvada Samet
Karagöz, Rojbin Yalçın, Sıla
Balkan birincilik, Ayşenaz Kazzaz,
Feyzanur Ablay ikincilik, Zeynep

Söylemez, Hikmet Kaan Ergül,
Abdullah Talha Baş ve Yusuf Altın
ise üçüncülük madalyası kazandı.
Turnuva sonunda 3 birincilik, 2
ikincilik ve 4 üçüncülük madalyası kazanan Bursa Büyükşehir
Belediyespor Kulübü topladığı 9
madalya ile Trakya Ligi
Süleymanpaşa etabının en başarılı
takımları arasında yer aldı.
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Başakşehir altyapısında
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Gostivarli antrenör
Futbola daha küçük yaşlarda Gostivar’da başlayan Sadat Şahin, bugün Başakşehir
futbol takımının altyapısında antrenörlük yaparak A takıma futbolcu yetiştiriyor
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utbola daha küçük yaşlarda
Gostivar’da başlayan Sadat
Şahin, bugün Başakşehir futbol takımının altyapısında antrenörlük yaparak A takıma futbolcu yetiştiriyor.
12 yaşındayken ailesi ile Bosna
Hersek’e göç eden Sadat Şahin,
orada futbola Sarajevo kulübünün altyapısında devam ediyor.
www.yenibalkan.com’a göre;
Bosna Hersek Milli takımının alt
yapısında da top koşturan Sadat,
18 yaşında Türkiye’nin önemli
kulüplerinden Gençlerbirliği’ne
transfer oldu. Türkiye’de iki yıl

futbol oynadıktan sonra
Makedonya’nın Shkendija kulübünün formasını giydi. Kariyerini
daha sonra sırasıyla Slovakya,
Arnavutluk, Azerbaycan ve
Türkiye 2. ile 3. Liglerinde sürdürdü. 33 yaşında futbol kariyerinin tamamlayan Şahin, antrenörlük eğitimleri almaya başladı.
Antrenörlük kariyeri ile ilgili
gazetemize açıklamalarda bulunan Başakşehir U19 Antrenörü
Sadat Şahin, “Futbolculuk kariyerimi sonlandırma kararı aldıktan
sonra, Antrenörlük konusunda
çeşitli eğitimlere gitmeye başladım. Başakşehir ve Beşiktaş
takımlarının antrenmanlarını,
çalışma metotlarını takip etmeye

başladım. 2019 yılında UEFA A
lisans eğitimini de başarılı bir
şekilde tamamladım.” ifadelerine
yer verdi. Şuanda Başakehir akademide U19 takımında antrenörlük yapan Sadat Şahin, “Çok
güzel ve profesyonelce bir çalışma ortamımız var. Akademi
direktörümüz ve çok değerli
hocamız Nedim Yiğit tecrübelerini bize her koşulda aktarmaya
çalışıyor. Akademi olarak hedefimiz A takıma oyuncu yetiştirmek. Bu sene 3 tane oyuncumuzu
A takıma verdik. 3 tane oyuncumuz da genç Milli takımda oynuyor. Temennimiz genç kardeşlerimizin A takımda büyük başarılar
elde etmeleri.” dedi.

Gattuso’dan Elif
Elmas’a övgü
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apoli Teknik Direktörü
Gennaro Gattuso, İtalya kupasında karşılaştıkları İnter’le
yapılan maçın ardından Elif Elmas
hakkında açıklamalarda bulundu.
Takımın yıldızı İnsigne’nin sakatlığında daha ofansif bir rol alan Elmas’ı
değerlendiren Gattuso, “Elif onun
yerine oynayabiliyor çünkü buna
yetecek gücü ve tekniği var. Elbette
kendini daha da geliştirebilir. Elif her
maça yüzde 100’ünü vererek giriyor
ve ödevlerini yerine getiriyor. Büyük
bir oyuncu olmak için tüm özelliklere
sahip” ifadelerini kullandı. www.yenibalkan.com sitesinin haberine göre;
Ancelotti döneminde kendine yer
bulamayan Elif, son iki maçta Napoli
adına ilk 11’de sahaya çıktı.

