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SUR�YE’DEN SONRA
BALKAN SAVA�I MI?

Makedonya’da süregelen siyasi kriz ve mecliste ya�anan
olaylardan sonra Türkiye’den dost ülkeye yak�n izleme

ZVORN�K kenti yak�nlar�ndaki Snagovo'da,
S�rp askerlerin öldürüp yakt��� 36 Bo�nak için
tören düzenlendi. Snagovo'da 25 y�l önce ger-
çekle�en katliam�n kurbanlar� için düzenlenen
törende, bölgede in�a edilen �ehit Çe�mesi'nin
de aç�l��� yap�ld�. Bosna'daki sava��n ilk aylar�n-
da meydana gelen bu katliamda, S�rp parami-
liter birlikler ve Yugoslav ordusundaki S�rp
askerler, Snagovo kasabas�nda ya�ayan sivil
Bo�naklar� kur�una dizmi�, ard�ndan yakm��t�.
Katliamda, kasabadaki Dahalic, Krupinac ve
Dogic ailelerinin tamam� öldürülürken, katlia-
m�n failleri hala cezaland�r�lmad�.

Zvornik’te katledilen
Bo�naklar anıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA
YARDIM FONU (UNICEF), halen Yunanistan,
Bulgaristan, Macaristan ve diğer Batı Balkan
ülkelerinde aileleriyle sıkışıp kalan sığınmacı
çocukların psikolojik sorun tehdidi altında
olduğunu duyurdu. UNICEF'ten yapılan açık-
lamada söz konusu ülkelerde halen 24 bin
600'ü çocuk 75 bin civarında sığınmacı bulun-
duğu ve bu kişilerin işlemlerinin çok yavaş
yürüdüğü belirtildi. Bu ailelerin ve çocukların
Avrupa'ya devam edip edemeyecekleri, ailenin

geri kalanı ile buluşup buluşamayacakları ve
prosedürlerin ne zaman tamamlanacağı konu-
sundaki belirsizliklerin sığınmacıları "arafta
bıraktığı" vurgulanan açıklamada, bunun
çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olacağına
işaret edildi. UNICEF, çocukların bu süreçten
en az zararla çıkmaları için anne baba ile
çocukların birlikte olmaları gerektiğini vurgu-
layarak bölge ülkelerine aile birleşimlerindeki
prosedürleri hızlandırmaları ve süreci kolay-
laştırmalarını istedi.

ARNAVUTLUK'taki cumhurba�kanl���
seçiminin 4'üncü turunda, LSI Genel
Ba�kan� ve Meclis Ba�kan� Meta, 87
milletvekilinin oyunu alarak cumhur-
ba�kan� seçildi. Tek aday�n oldu�u
cumhurba�kanl��� seçiminin 4'üncü
turu, Arnavutluk Meclisinde düzenle-
nen oturumda yap�ld�. Haziran ay�n-
da yap�lacak genel seçime geçici
hükümetle gidilmesini talep eden ve
bu nedenle �ubat ay�ndan itibaren
Meclis çal��malar�na kat�lmay�p çad�rl�
eylem düzenleyen muhalefet partile-
ri seçime kat�lmad�. 89 milletvekilinin
kat�ld��� oturumda Meta, 87 milletve-
kilinin deste�ini alarak
Arnavutluk'un 7'nci cumhurba�kan�
seçildi. Seçime kat�lan 2 milletvekili
ise �lir Meta'y� desteklemedi.
Arnavutluk'un mevcut cumhurba�ka-
n� Bujar Nishani'nin görevi 24
Temmuz'da sona erecek. 5’te

8’de

KARADA� MECL�S�, Cetinje �ehrindeki meclis
binas�nda yap�lan oturumda, NATO üyeli�ine
ili�kin protokolü onaylad�. Muhalefet kanad�n-
dan Sosyal Demokrat Parti (SDP) ile iktidardaki
Bat� yanl�s� Demokratik Sosyalist Parti (DPS) mil-
letvekillerinin kat�ld��� oylamada, 46 milletveki-
linin tamam� protokolün onaylanmas� lehine oy
kulland�. Karada� Ba�bakan� Dusko Markovic,
geçen y�lki seçimde halk�n özgür iradesiyle seçi-
len milletvekillerinin böylesine önemli bir karar�
alma ayr�cal���na sahip olduklar�n� ifade etti.

Karada� Meclisi NATO
üyeli�ini onayladı

8’de

KOSOVA Milletvekili ve Meclis Ba�kan Yard�mc�s�
Fikrim Damka Ba�kanl�k sisteminin tüm Balkan
ülkelerinde uygulanmas�n� temenni etti�ini söy-
ledi. Türkiye’nin demokratik bir seçim yapt���n�
vurgulayan Damka, “Türk milleti demokratik bir
karar verdi. Halk�n karar� Türkiye’ye hay�rl� olsun.
Eminim ki Türkiye halk� do�ru karar� vermi�tir ve
Türkiye’nin önü daha fazla aç�lacakt�r.
Referandum sonucuyla Türkiye’de istikrar sa�la-
naca��n� dü�ünüyorum. Bunun Balkanlara da
örnek olmas�n� temenni ediyorum” ifadelerini
kulland�.Orta Bosna Kantonu Ekonomi Bakan�
Sedzad Milanoviç ise Türkiye’nin gücünü vurgu-
lad�, iki ülke aras�ndaki i�birli�inin artmas� için
çal��t�klar�n� söyledi.

Balkanlar’dan Türkiye’ye
‘Ba�kanlık’ övgüsü

5’te

Türkiye, Makedonya’daki
kaosu yak�ndan izliyor

Arnavutluk'un yeni
Cumhurba�kanı 
�L�R META

CUMHURBA�KANI
RECEP TAYY�P
ERDO�AN,
Makedonya'daki meclis
olaylar� ile ilgili yapt���
aç�klamada,
"Balkanlarda huzurun
ve kal�c� bar���n tesisi
konusunda kilit öneme
sahip bir ülke olan
Makedonya'n�n, içinden
geçti�i bu zor dönemi,
taraflar�n sa�duyusuyla
bir an önce geride b�rak-
mas�n� diliyoruz" dedi.
Erdo�an, Makedonya
Meclisindeki olaylardan
derin endi�e duydu�unu
ifade ederek, taraflara
sa�duyu ça�r�s�nda
bulundu.

Cumhurba�kan�
Erdo�an, ülkede ya�a-
nan görü� ayr�l�klar�n�n,
taraflar aras�nda diya-
log, uzla�ma ve ho�görü
ile en k�sa sürede çözül-
mesini ümit etti�ini de
sözlerine ekledi.
Makedonya Sosyal
Demokratlar Birli�i
(SDSM) ve Arnavut par-
tilerinin Demokratik
Bütünle�me Birli�i'nden
(DUI) Talat Caferi'yi yeni
meclis ba�kan� seçmesi-
nin ard�ndan parlamen-
toyu basan VMRO-
DPMNE yanl�s� a��r� sa�c�
sald�rganlar, polis kuv-
vetleri taraf�ndan mec-
listen ç�kar�lm��t�. 5’te

8’de

Balkanlardaki mülteci çocuklar
BEL�RS�ZL���N PENÇES�NDE

Haradinaj'ın Kosova siyasetine dönü�ü hızlı oldu
KOSOVA Geleceği İçin İttifak
(AAK) lideri Haradinaj, 2004 yılı-
na ait Sırbistan’ın bir tutuklama
emri üzere Fransa’da tutuklana-
rak dört ay kalması Kosova’ya
döndü. AAK Başkanı Ramush
Haradinaj, Fransa’dan dönüşü-
nün hemen ertesinde partisinin
başkanlığını ve diğer üyeleri top-

ladı. “Zahir Pajaziti”
Meydanı’nda toplanan vatandaş-
lara yaptığı konuşmada AAK
lideri Ramush Haradinaj,
Fransa’da kaldığı sürece yalnız
olduğunu hissettirmeyen
Arnavutlara teşekkür etti ancak
Kosova kurumlarının gereken
seviyede olmadığını ifade etti.

4’te
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Türkiye Maarif Vakfı ile
International American
Academy of Kosovo arasında

eğitim alanında işbirliği protokolü
imzalandı. İşbirliği protokolünü
Maarif Vakfı adına yönetim kurulu
üyeleri Yunus Torpil ve Ahmet
Türkben, IAAK adına ise Azemine
Kukaj-Kajoshi imzaladı. Türkiye
Maarif Vakfı'nın Kosova'daki ilk faali-
yeti olan bu anlaşma ile IAAK
Kolejinin bir taraftan eğitim faaliyet-
lerini sürdürürken, diğer taraftan da
eş zamanlı olarak Türkiye Maarif
Vakfı standartlarına kavuşması hedef-
leniyor. www.dunyabulteni.net’e
göre; maarif standartları ile okulun
mevcut standartları karşılaştırılarak
kurumun fiziki imkanları, yönetim ve
organizasyonu ile eğitim-öğretim

süreçlerinin Maarif standartlarına
yükseltilmesi için çalışacaklarını vur-
gulayan Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Türkben, "Bu protokol ile
Türkiye Maarif Vakfı olarak
Kosova'da eğitim faaliyetlerine başla-
mış bulunmaktayız. Eğitimin daha
kaliteli hale gelmesi için buradaki
öğretmenlerimiz ve yönetici kadro-
muzla birlikte gayret edeceğiz. Bu
işbirliği her alanda hayata geçecek.
Hem öğrencilerimiz, hem velilerimiz
hem de Kosova, Balkanlar, Türkiye ve
bütün gönül coğrafyamız için bütün
güzelliklerin başlangıcı olacaktır."
dedi. Türkiye Maarif Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi Yunus Torpil’de Maarif
Vakfı'nın önümüzdeki eğitim-öğretim
döneminde Balkan ülkelerinin yarı-
sında eğitim öğretim faaliyetlerinin
başlayacağını açıkladı. Torpil,
"Buradan başlattığımız bu eğitim ve
öğretim faaliyeti inşallah bütün

Balkanları kucaklayacaktır. Bu teşeb-
büsümüzün başta Kosova için
Kosova'nın geleceği için ve bütün
Balkanlar ve insanlık için hayırlara
vesile olmasını diliyorum." diye
konuştu.
IAAK koordinatörü Azemina Kukaj-
Kaloshi de bugün imzalanan protoko-
lün kendileri açısından tarihi ve özel
olduğunu, nihai amaçlarının ise eği-
tim kalitesini yükseltmek konusunda
çalışmalar yürüten böylesi kurumlar-
la işbirliği yapmak olduğunu belirtti.
Kaloshi, "Maarif Vakfı kısa bir geçmi-
şi olmasına rağmen profesyonel
anlamda kendini kanıtlamış bir vakıf.
Ayrıca bu vakfa güvenimiz, Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde
faaliyet göstermesinden kaynaklanı-
yor. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı
eğitim kalitesi bakımından uluslar-
arası düzeyde kendini kanıtlamış bir
kurum" ifadesini kullandı.

Tasar�mc� Müesser Kurt'tan
�stanbul'da Balkan Rüzgâr�

Türkiye Maarif Vakf� ile International American Academy of Kosovo
aras�nda e�itim alan�nda i�birli�i protokolü imzaland�. Bu anla�ma ile

Türkiye Maarif Vakf� Kosova’da da faaliyetlerine ba�lam�� oldu

Maarif Vakf� Kosova'da
ATLASGLOBAL BALKAN
SEMALARINDA KALICI

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Dünyanın 35
ülkesine uçuş
gerçekleştiren

Atlasglobal, yılın ilk
üç ayında kapasitesini
geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 35,
doluluk oranını ise
yüzde 7 artırırken, şir-
ket yıl içinde açacağı
17 yeni hatla
Balkanlar, Avrupa ve
Rusya’da daha fazla
büyümeyi hedefliyor.
www.turkiyegazete-
si.com.tr adresinden
alınan bilgilere göre;
Avrupa’daki büyüme-
sini ortak uçuş anlaş-
malarıyla sürdüren
Atlasglobal, son ola-

rak Air Serbia ile
imzaladığı anlaşmay-
la 15 Mart’ta Belgrad
uçuşlarına başladı. 

HEDEF 75 UÇUŞ
NOKTASI

Atlasglobal Genel
Müdür Yardımcısı
Semra Erener Özalçın,
35 ülkede 58 noktaya
uçuş gerçekleştirdik-
lerini ifade ederek
“Yurt dışındaki büyü-
memize özellikle
Rusya ve BDT bölge-
sinde hız kesmeden
devam ediyoruz.
Avrupa’daki büyüme-
mize ise ortak uçuş
anlaşmalarıyla devam
ediyoruz. Air France
ile yaptığımız anlaş-
ma sonrası Air Serbia

ile ortak uçuş anlaş-
ması imzaladık” dedi. 
Bu yıl 17 yeni hat
açmayı planladıkları-
nı kaydeden Özalçın,
yıl sonuna kadar 75
uçuş noktasına ulaşa-
caklarını ifade etti.
Özalçın, şöyle konuş-
tu: Air Serbia ile yap-
tığımız ortak uçuş
anlaşması ile uçuş
ağımıza Belgrad’ı
ekledik. Belgrad uçuş-
larımıza 15 Mart’ta
başladık. 19
Haziran’da ise
Saraybosna’ya ilk
uçuşumuzu gerçek-
leştireceğiz. 2017’de
işbirlikler ile destinas-
yon sayımızı global
anlamda genişletmeye
odaklanacağız.” 

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Pendik Yunus
Emre Kültür
Merkezi'nde

düzenlenen Müesser
Kurt defilesinde bir-
birinden ünlü man-
kenler yer aldı.
Koreografisini ünlü
koreograf Asil
Çağıl'ın yaptığı defi-
lede Tuğçe Sarıkaya,
Yağmur Ayaz,
Açelya Kartal, Cansu
Cerlek, Gözde
Coşkun, Asya
Öztürk, Parıl
Erdem,Olga Fabi,
Yasemin Yeniay ve

Marina Federenko
gibi tanınmış model-
ler podyuma çıktı.
www.haberler.com’a
göre: yaklaşık 50
parça kıyafetin tanı-
tıldığı Müesser Kurt
defilesinde, brokar,
eski Yugoslavya'ya
ait led, ipek, kadife,
şifonlar, danteller, el
dokuması kumaşlar,
boncuk, kasnak işi
ve günümüz dantel-
leri kullanılmış tasa-
rımlar yer aldı.
Balkan kıyafetleri
tasarımlarıyla moda-
ya adım atan başarılı
tasarımcı Müesser
Kurt sadece Balkan

kıyafetleri değil, her
dilde her renkte
kıyafet tasarlamayı
çok seviyor. Balkan
kültürünün çok
geniş ve engin bir
kültür olduğunu
ifade eden modacı
Müesser Kurt, o yüz-
den tasarımlarında
da sınırsız ve zaman-
sız tasarımlar yap-
mayı tercih ediyor.
Başarılı tasarımcı
moda dünyasına
geçmişteki birikimi
ve kıyafetlere etnik
ve farklı yorumlar
katması ile moda
dünyasına yeni bir
soluk getiriyor.
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Acaba dünyada sava�lar�n hiç olmad��� bir
zaman bölümü var m�? Maalesef dünya
tarihi hep sava�lara sahne olmu� ve oluyor.

Peki, o zaman sava�lar� nas�l önleyebiliriz? Bir
yerde okumu�tum. Diyordu ki: “ülkeleri kad�nlar
yönetse sava� biter.” .Aksine ilginçtir belki de
bütün sava�lar�n arkas�ndaki h�nz�r ülke
�ngiltere’nin ba��nda bir kraliçe var. Yine ilginçtir
ki; dünyada kad�n ekolü ba�lad�. ABD’de Hillary
Clinton, Fransa’da Marine Le Pen, �ngiltere’de
Theresa May, Jamaika’da Portia Simpson-Miller,
Brezilya’da Dilma Rousseff, Liberya’da Ellen
Johnson Sirleaf, Norveç’te Erna Solberg,
Almanya’da Angela Merkel, Danimarka’da Helle
Thorning-Schmidt, H�rvatistan’da Kolinda Grabar-
Kitarovic, Malta’da Marie Louise Coleiro Preca,
Polonya’da Ewa Kopacz, Litvanya’da Dalia
Grybauskaite, Letonya’da  Laimdota Straujuma,
gibi kad�n ba�kan, ba�bakan veya ba�kan adaylar�
var. Bu kad�n lider ekolünü ayr� bir yaz�da in�allah
inceleyece�iz.  Ancak burada hemen k�saca söyle-
yebilece�imiz kad�nlar olsa da sava�lar devam edi-
yor. 

ÇATI�MASIZLIK BÖLGELER�

Birkaç gün önce Kazakistan’�n Astana kentinde
Türkiye, Rusya ve �ran’�n garantörlü�ünde
Suriye’de 'çat��mas�zl�k bölgeleri' kurulmas� için
protokol imzaland�. Cumhurba�kan�m�z Say�n
Recep Tayyip Erdo�an’�n ifadesiyle bu geli�me
Suriye’de olay� yüzde 50 çözer diye dü�ünüyo-
ruz. Burada merak edilen iki konu var. 1- Suriye’de
özlenen bar���n tamamen gerçekle�mesi mümkün
müdür?  2- Suriye’de sava� bitti�inde di�er sava�
nerede ba�lar? Bu iki sorunun da arkas�nda derin ve
küresel sebepler oldu�u unutulmamal�d�r. Önce
birinci soruyu cevaplayal�m. Suriye’de ve hatta
Irak’ta sava� biter mi? Ne kadar uzun sürerse sür-
sün bütün sava�lar mutlaka bir �ekilde bitiyor. Bu
durum Sava�� ba�latanlar�n ve içinde olanlar�n
hedefleri, güçleri ve stratejileri ile alakal�. Suriye’de
ve Irak’ta �ran, Rusya, Türkiye, ABD, �srail ve
�ngiltere’nin direk ç�karlar� var. Bunlar�n çat��mala-
r� söz konusu. Belki de taraflar �imdilik tamam
deyip ara verebilirler. Suriye’de 'çat��mas�zl�k böl-
geleri' kurulmas� buna bir i�arettir. Ara verilmesi
bitti�i anlam�na gelmiyor. Yeni stratejiler, planlar
ve tabiki yeni hedefler… ��te tam burada ikinci
soruya cevaplamak gerekir. Suriye’de sava� bitti-
�inde di�er sava� nerede ba�lar? Ortado�u s�n�rlar�-
n� yeniden çizmek ad�na Bat� taraf�ndan kurulan
paravan I��D; Türk ordusunun ba�ar�l� mücadele-
siyle Musul ve Rakka’da temizlendi. Tam olarak
yok edilmese de bitmesine az kald�. Bölgedeki
di�er bir zararl� terör örgütü PKK uzant�s� olan
YPG. Bir terör örgütü olmas�na ra�men maalesef
ABD’nin geçici korumas� alt�ndad�r. Ba�ta �srail ve
�ngiltere’nin bölgede en büyük tehdit olarak gör-
dükleri ve �slam’�n lideri olarak kabul edilen
Türkiye’ye kar�� ellerinde tutmak istedikleri bir
oyuncak olan YPG, zaman� gelince paketlenip çöpe
at�lacakt�r. Ancak YPG bir süre daha kullan�lacak
gibi. Zira kanaatimize göre bundan sonra bölgede
Türkiye’yi YPG ve zaman zaman ���D kal�nt�lar�
ile vurmaya çal��abilirler. Ya da �ran ile kar�� kar��-
ya getirebilirler. Kanaatimce �ran’� �imdi de�il ileri-
ki bir dönemde harekete geçirecekler. Peki, o
zaman s�rada ne var?

RUSYA’NIN SUR�YE A�KI

Aral�k 2015’de yazd���m; Star gazetesinde yay�nla-
nan  “Rusya’n�n Suriye a�k� Balkanlar� k�skand�r-
mas�n” isimli makalemde bu konuya k�smen de�in-
mi�tim. Balkanlar her zaman kanayan bir yara ve
patlamaya haz�r bir bomba olarak bekliyor veya
bekletiliyor. Suriye’den sonra Balkanlara do�ru bir
nöbet de�i�imi söz konusu. Balkanlarda oyuncular-
da bir de�i�iklik olabilir. Tabiri caizse teknik direk-
tör �ran’� sahadan al�p Avrupa Birli�i ve özellikle
Almanya tam burada sahaya sürebilir. Haritaya
bakt���n�zda Balkanlar, bat�dan Almanya, kuzey-
den Rusya ve do�udan Türkiye gibi büyük uluslar-
ca ku�at�lm�� durumda. Balkanlar da t�pk� Suriye
gibi heterojen sorunlu bir bölge. Tabiri caizse
Balkanlarda kimin eli kimin cebinde belli de�il.
Yunanistan’�n Makedonya ile isim sorunu var,
Arnavutluk’un Yunanistan ile Çameriya bölgesi
sorunu var, Makedonya’da zaten geçen hafta mec-
lis bas�lm��t�, ülke gerginlik içinde, Kosova’n�n
S�rbistan ile sorunu var, Mitrovica �ehrinde belir-
sizlik mevcut, S�rbistan ile H�rvatistan aras�nda ger-
ginlik devam ediyor, Bulgaristan’da ikinci erken
seçime ra�men hala hükümet tam olarak kurulama-
d�, ülkede Türklere kar�� milliyetçi bask�lar var,
Yunanistan’�n Türkiye ile 12 mil, Bat� Trakya,
Rodos ve �stanköy, teslim edilmeyen FETO kaçak
darbecileri gerginli�i mevcut, S�rbistan’da
Macarlar�n ya�ad��� Voyvodino ve Bo�naklar�n
ya�ad��� Sancak bölgeleri kritik, Bosna Hersek’te
Dayton anla�mas� ilaç olaca�� yerde sorunun teme-
lini olu�turuyor, ülkede S�rp-H�rvat-Bo�nak gergin-
li�i hiç bitmedi, Romanya’n�n bat�s�nda,
Transilvanya’da, ya�ayan Macarlar ayr� bir sorun
olabilir, H�rvatlar�n Slovenya ile s�n�r sorunlar�,
bölgede son dönemde ABD’nin de deste�i ile olu-
�an Büyük Arnavutluk Projesi, di�er yandan büyük
Slav birli�i veya karde�li�i, Balkanlar�n tümünde
hep var olan ciddi bir milliyetçilik virüsü,
Balkanlardan geçmesi planlanan olan Rus do�al
gaz boru hatlar�,.… Abartm�yorum, bir k�v�lc�m
yeter. Son günlerde ABD’nin Balkanlara ve özel-
likle Bulgaristan’a silah sevkiyat�, Rusya’n�n Silah
ve uçak vermesi, Kosova’daki ABD’nin
Avrupa’daki en büyük ikinci askeri üssünü kurma-
s�, Ruslar�n Bulgaristan ve S�rbistan’da kurduklar�
gizli paramiliter silahl� güçler… Balkanlardan
geçerken sigaran�z� bile yakarken dikkatli olman�z�
öneririm, her an patlayabilir. 

Rifat SA�T

SUR�YE’DEN 
SONRA 

BALKAN SAVA�I MI?
rifatsait@balkangunlugu.com

24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) Ba�kan�

İZMİR MEKTUBU

T�RAN - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Muhalefetteki Arnavutluk
Demokratik Partisi ve
diğer muhalefet parti des-

tekçileri emniyet yetkililerin izin
vermemelerine rağmen, başta baş-
kent Tiran olmak üzere ülke gene-
linde birçok şehirde protesto gös-
terisi yaptı.
ww.dunyabulteni.net’e göre; bazı
ana yolların trafiğe kapatıldığı
protestolar, Arnavutluk'un Tiran,
Lushnja, Elbasan ile birkaç diğer
şehirlerinde yapıldı. Tiran'daki
protestoya katılan ve konuşma
yapan muhalefetteki Arnavutluk
Demokratik Partisi'nin Genel
Başkanı Lulzim Basha, muhalefe-
tin daha önce de belirttiği, özgür

seçimlerin yapılabilmesi için geçici
hükümet kurulmasına yönelik
taleplerini yineledi. Muhalefetin
adil bir seçim yarışı şartının yanı
sıra elektronik oy kullanımının ve
oyların elektronik sayımının geti-
rilmesi şartının da bulunduğunu
ifade eden Basha, bunun her
Arnavut'un oyunun korumasına
hizmet edeceğini kaydetti. Basha,
vatandaşların sessiz ve provokas-
yonsuz bir şekilde dağılmalarını
isterken, onlardan Arnavut ulusal
marşını söylemeleri talebinde
bulundu. Öte yandan, muhalefete
diyalog çağrısında bulunan
Arnavutluk Sosyalist Partisi
Başkanı ve Başbakan Edi Rama,
geçici hükümetin kurulmasının
mümkün olmadığını belirtti.

ARNAVUTLUK'TA MUHALEFET PROTESTOSU
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Kosova Gelece�i �çin
�ttifak (AAK) lideri
Haradinaj, 2004 y�l�na
ait S�rbistan’�n bir
tutuklama emri üzere
Fransa’da tutuklana-
rak dört ay kalmas�
Kosova’ya döndü

PR��T�NE - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kosova Geleceği için İttifak (AAK)
lideri Ramush Haradinaj’ın
Kosova'ya geri dönüşünün, ülkede

siyasi gelişmelere yeni bir dinamik kazan-
dırması bekleniyor. Siyasi analistlere göre,
Haradinaj’ın dönüşü erken seçimler konu-
sunu da etkileyecek.
www.dunyabulteni.net’e göre; Kosova
Geleceği İçin İttifak –AAK Başkanı Ramush
Haradinaj, Fransa’dan dönüşünden bir gün
geçmeden partisinin başkanlığını ve diğer
üyeleri topladı. Toplantı basına kapalı ola-
rak yapıldı. AAK lideri Haradinaj, 2004 yılı-
na ait Sırbistan’ın bir tutuklama emri üzere
Fransa’da tutuklanarak dört ay kalması
Kosova’ya döndü.

SIRBİSTAN'A HADDİNİ 
BİLDİRMELİYİZ

“Zahir Pajaziti” Meydanı’nda toplanan
vatandaşlara yaptığı konuşmada AAK lideri
Ramush Haradinaj, Fransa’da kaldığı sürece
yalnız olduğunu hissettirmeyen
Arnavutlara teşekkür etti ancak Kosova
kurumlarının gereken seviyede olmadığını
ifade etti. “Savaş istiyorlar dediğimde, bunu
gerçekten düşünmüştüm çünkü düşmanı-
mız Sırbistan’a haddini bildirmeliyiz.
Bunlar canidirler, Kosova’da cinayetler işle-
miştirler. Unuttuğumuzu Belgrat’ta düşünü-
yorlarsa, hatta ediyorlar. 24 Mart 1998-de
Daçiç (Ivica), onların babaları Miloşeviç
(Slobodan) ve onların ölüm makineleri,

Glogjan’da aileme saldırdılar, hepimizi
öldürme teşebbüsünde bulundular. Vuçiç
(Aleksandar), Daçiç ve Miloş Kosova’da
cinayet işleyen canilerdir. Bunun için
Fransa’da durdurulmamın savaş ilanı oldu-
ğunu demiştim ve onlara o zamandan daha
beterini yaparız. Avrupa’da bir kimse unut-
muşsa, Fransa unutmuşsa, ömür boyu unut-
mayacak birileri var çünkü bu özgürlük için
insanları kaybettik, kurban verdik ve kur-
banları neden verdiğimizi biliyoruz.
Unutacağımızı Belgrat’ta sananlar, unutsun-
lar… Arnavutlar barışsever insanlardır, barı-
şı seven millettir. Düşmana, Hırvatların yap-

tığı gibi yapmalıyız. Yalnız Balkanlar’da
değil dünyada da en eski milletiz.
Arnavutlardan artık alamayacaklarını bil-
meliler.” şeklinde ifadelerde bulunan
Haradinaj, Belgrat kaynaklı olan hiçbir
mekanizmaya boyun eğmeyeceğini söyledi.
Kosova Haber Ajansı'nda yer alan habere
göre eski Başbakan ve AAK Başkanı
Ramush Haradinaj’ın Fransa’nın Colmar
Temyiz Mahkemesi’nden beraati, erken
seçimlere bir ivme kazandıracak.
Haradinaj’ın siyasi sahnesinde siyasi kimliği
bu dönüşten sonra siyasi süreçleri ‘silkele-
yerek’ daha etkili olacak.

Evvela sevgili Rifat Sait
beyefendiye bana bu
de�erli firsat� bah�et-

tikleri için kendilerine te�ek-
kürü borç bilirim ve siz k�y-
metli okuyucular�m� sevgi ve
muhabbetle selamlar�m.
Bendeniz yakla��k 17 y�ld�r
Kanada’da hayat�m� devam
ettirmekte olup hali haz�rda
hukuk dan��man� ve hukuk
muallimi titriyle özel hukuk
kolejlerinde profesyonel bir
e�itimci olarak ders vermek-
teyim. Liderlik ve arabulucu-
luk dallar�nda Toronto
Üniversitesi’nde tahsil yap-
m��, ayr�ca hukuk kolejinden
üstün derece ile e�itimimi
tamamlam�� olmakla beraber,
halen York Üniversitesi’nde
hukuk ve toplum dal�nda sos-
yal bilimler üzerine e�itimi-
me devam etmekteyim.
Buradaki tecrübelerimi siz
de�erli insanlar�m�zla bura-
dan payla�ma mutlulu�unu
bana veren say�n Rifat Bey’e
tekrardan te�ekkür ederim.
Sizlere bu yaz�mda Kuzey
Amerika k�tas�ndak� ve özel-
likle de Kanada’da ya�ayan
Türkiyeli insanlar�m�zdan
bahsedece�im ve ayr�ca
Türkiyeli insanlar�m�z�n
Kanada’daki sosyal ve kültü-
rel hayatlar�ndan misaller
verece�im. Kanada Kuzey
Amerika k�tas�nda yer alan ve
Amerika Birle�ik
Devletleri’nin kuzey s�n�r
kom�usu olan, yüz ölçümü
itibari ile dünyan�n ikinci
büyük devletidir. Türkiye ile
Kanada aras� hava yolu ile
yakla��k 9 ila 10 saattir.
Kanada k��lar� çok çetin ve
so�uk ve yazlar� s�cak geçen
bir iklime sahiptir. Kuzey
eyaletleri kuzey kutbu ile
kom�udur ve fazla insan
bar�nd�rmaz. Toplamda 3
büyük bölge ile birlikte 13
eyalete ayr�lm��t�r Kanada.
Toplam nüfusu ise 35 milyon
civar�ndad�r. 

1950’L� YILLARDA
BA�LAYAN GÖÇ

DALGASI

Bu k�sa tan�t�mdan sonra
�imdi as�l konumuza yani
Türkiyeli sevgili insanlar�m�-
za dönelim. Kanada devleti
nüfus say�m müdürlü�ünün
verdi�i bilgilere istinaden,
yakla��k 55 bin ile 60 bin
aras� Türkiyeli insan hayat�n�
idame ettirmektedir ve büyük
ço�unlu�u Kanada’n�n büyük
�ehirleri olan Toronto,
Montreal, Vancouver,
Ottawa, Calgary, Edmonton
and London’da ikamet
etmektedirler. Bununla bera-
ber Türkiyeli insanlar�m�z�n
ço�unlu�u, yakla��k yüzde 62
lik bolümü, yani 23,425 ki�i
Ontario eyaletindedir.
Türkiyemizden Kanada’ya
göç ciddi olarak 1950’li y�l-
larda, o zamanlarda siyasi bir
parti olarak hayat�n� mecliste
devam ettiren Demokrat
Parti’nin Genel Ba�kan� ve
Ba�bakan Adnen
Menderes’in te�vikleri ile
ö�renciler taraf�ndan ba�lat�l-
m��t�r. Türkiyemizdeki
ö�renciler bu dönemde yurt
d���na aç�l�p Avrupa ve
Kuzey Amerika k�talar�nda
e�itime te�vik edilmi�lerdir.
Kuzey Amerika k�tas�nda
bulunan Amerika ve Kanada
devletleri de göç yolculu�u
bu dönemde ba�lam�� ve h�z�-
n� art�rm��t�r. Ayr�ca, akade-
misyen Aksan, Virginia H.
(1999), "Turks", in Magocsi,
ve (Paul R. Encyclopedia of
Canada's People) verdi�i bil-
giler do�rultusunda,
Kanada’ya Balkanlar’dan bir-
çok Türk kökenli insan
1980’li ve 90’l� y�llarda göç
etmi�tir. Bunlar�n ba��nda

1970’li y�llarda K�br�s
adas�nda soyda�lar�m�za
Rumlar taraf�ndan uygu-
lanan  ve
Bulgaristan’daki soyda�-
lar�m�za 1989 senesinde
Bulgaristan Devleti
Ba�kan� Todor Jivkov

taraf�ndan uygulanan fa�ist
zulüm ve bask�lar ba�l�ca göç
sebebleri olmu�tur. Bu soy-
da�lar�m�zdan bir ço�u
Kanada Devleti’nden iltica
talebinde bulunmu� ve
Kanada’y� vatan kabul etmi�-
tir. O zamanlarda Kanada’ya
göç eden insanlar�m�z�n
ço�unun evlad� Kanada’da
dünyaya gelmi� ve �u an
hayatlar�n� birer yeti�kin ola-
rak Kanada’da devam ettir-
mektedirler. 1950’deki olay-
larda, o dönemin K�br�sl�
Rumlar�n ENOS�S hayali ile
1974 y�l�nda dönemin
Ba�bakan yard�mc�s�
Necmeddin Erbakan’�n üstün
gayretleriyle Ba�bakan bülent
Ecevit K�br�s’a Türk askerini
ç�karm�� ve soyda�lar�m�z�n
güvenli�ini tahsis etmi�tir.
Ada’daki bar�� çabalar� günü-
müze kadar devam etmistir.
Lakin Rum taraf�n�n uzla�-
maz tutum ve davran��lar�
Türk taraf�n�n bar�� çabalar�-
na hiçbir katk� sa�lamamak-
tad�r.

DA�INIK YA�AYAN
TÜRKLER

Anla��ld��� üzere Kanada bir
göçmen ülkesi olup genelde
mülteciler listesinde ilk s�ra-
dad�r. Ekonomisi ise göçmen-
lerin katk�s� ile ayaktad�r.
Üzülerek belirtmeliyim ki
Kanada’daki Türkiyeliler
di�er topululuklar kadar bir-
birine ba�l� olmay�p da��n�k
bir �ekilde hayatlar�n� sürdür-
mektedirler Misal vermek
icab ederse, Yunanl�lar,
�talyanlar, Portekizliler ve
daha nice topluluklar kendile-
rini temsil eden mahalleler
kurup, kendi kültür ve gele-
neklerini hayatta tutarken, biz
Türkiyeli insanlar�n kendi
kültür ve geleneklerini yans�-
tan bir mahallesi dahi yoktur.
Toronto nüfus bak�m�ndan
Kanada’n�n en büyük �ehridir
ve Türk nüfusun büyük
ço�unlu�u bu �ehirdedir. Hal
böyle olunca, insanlar�m�z
birbirinden kopuk bir �ekilde
hayatlar�n� devam ettirmekte
olup Kanada sosyal ve eko-
nomik yap�s�n�n yaratm��
oldu�u dertler ile ba�ba�a
kalmaktad�r. Bunun do�al
neticelerinden birisi olarak
Kanada’da do�up burada
yeti�en çocuklar�m�z kendi öz
kültürlerinden uzakla�makta-
d�r. 15 Temmuz 2016 sene-
sinde hainler tarafindan ger-
cekle�tirilen kalk��man�n
ard�ndan ba�lat�lan ola�anüs-
tü hal durumunu bahane eden
birçok insan Türkiye’den
Kanada’ya yeni bir göç dal-
gas� ba�latm��t�r. Bunlardan
baz�lar� ö�renci ve ço�u mül-
teci s�fat�yla Kanada’ya gel-
mi�lerdir. Bu vesile ile güzel
memleketimiz Türkiye’de
hain kalk��ma sonucu hayat-
lar�n� yitiren insanlar�m�zdan
alemlerin tek efendisi, yüce
Allah’tan rahmet diliyor ve
ümid ediyorum bir daha
böyle vahim ve elim bir hadi-
se gelecekte tekrar vuku bul-
mas�n. Kanada’da hayat�m�
idame etti�im süre içerisinde
bir çok insan�m�z ile tan��ma
f�rsat� buldum ve bunlardan
bir ço�unun güzel devletimiz
devlet-i Aliyey-i Osmaniye
tebas�nda olanlar�n torunlar�
ve nesilleri oldu�unu ö�ren-
dim. Kimileri Balkanlar’dan
kimileri Afrika’dan ve kimi-
leri ise Uzakdo�u’dan insan-
lar, fakat ortak noktalar�
dedelerinin bir zamanlar
Osmanl� devletinin tebalar�
olmas�d�r. Ümid ediyorum
yak�n bir zamanda Toronto
Balkanlar Toplulugu üyeleri
ile bir araya gelece�iz ve siz-
lere daha ayr�nt�l� bilgiler
verme f�rsat� bulaca��m. 

Yusuf BA�ARAN

KANADALI 
TÜRK�YEL�LER

MAMU�A - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı’nın (TİKA) Kosovalı çiftçileri kalkındır-
maya yönelik olarak başlattığı “Tarımsal

Kalkınma Programı” devam ediyor. Mamuşa’da 45
Türk çiftçiyi, Mitroviça’da 27 Arnavut çiftçiyi modern
tarım alet ve makineleri ile intansif tarıma geçirerek
kaliteli tarımsal üretimi çiftçi birlikleri ile arttırmaya ve
sosyal dayanışmanın oluşmasına destek oluyor.
Kosova’nın güneybatısında Reçana Bölgesinde 100
Boşnak çiftçinin aile ekonomilerine et ve süt verimi yük-
sek simental gebe düve desteği ile katkı sağlayan TİKA
Priştine’de en az 3 baş süt ineği olan 70 süt üreticisi aile-
ye 70 süt sağma makinesi ve 210 adet bidon (her aileye
30’ar litrelik üçer adet) dağıtımı ile sütçülük sektörünün
geliştirilmesine katkı sağlayarak “Tarımsal Kalkınma
Programı” hedeflerini gerçekleştiriyor. Süt sağma maki-
nelerinin dağıtılmasıyla birlikte hayvan sağlığına zarar
vermeden kısa sürede sütün tamamının sağılarak 30 lit-
relik bidonlarla süt toplama merkezlerine hijyenik
koşullarda taşınması ayrıca sağlıklı ve verimli süt üreti-
minin gerçekleştirilmesiyle ailelerin gelirlerinin ve süt
üretim kapasitesinin artması sağlanacak. TİKA’nın
Kosova’da uyguladığı Tarımsal Kalkınma Programı
kapsamında gerçekleştirilen projeler çerçevesinde top-
lumlar ve çiftçiler arasında sosyal ve beşeri dayanışma
sağlanarak kaliteli üretim ve yüksek gelir ile kırsal alan-
larda istihdamın artması ve Kosova’da kalıcı dostluk ve
barışın sağlanması amaçlanıyor. Dağıtım törenine T.C.
Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Priştine Belediyesi
Başkanı Shpend Ahmeti, TİKA Priştine Koordinatörü
Necip Özay Özütok ile çok sayıda süt üreticisi katıldı.

PR��T�NE
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, Avrupa
Birliği'nin (AB) yorgun

düşmüş olabileceğini, buna rağ-
men Balkanları asla arka planda
bırakmaması gerektiğini belirtti.
www.dunyabulteni.net’e göre;
Kosova ziyaretini gerçekleştir-
mekte olan İsveç Dışişleri

Bakanı Margot Wallström'u
makamında kabul eden
Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova
ile İsveç arasındaki ilişkilerin
mükemmel olduğunu belirte-
rek, İsveç'in sürekli olarak
Kosova'yı desteklemesinden
dolayı teşekkürlerini ifade etti.
Bölgedeki gelişmelerin ele alın-
dığı görüşmede
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi,
Kosova'nın komşu ülkelerle iliş-

kilerinin iyi olduğunu, Sırbistan
ile diyalog içinde olduklarını
kaydetti. Diyaloga yeni bir kali-
te kazandırılması gerektiğine
işaret eden Thaçi, "Kosova ile
Sırbistan arasındaki diyalog,
barış, dostluk ve işbirliği süreci-
ne dönüşmeli" dedi. AB'nin
diyalog sürecinde kilit rol oyna-
mayı sürdürmesi gerektiği
görüşünü savunan
Cumhurbaşkanı Thaçi, AB'den
ayrıca entegrasyonu sağlayacak
ciddi ve stratejik diyaloga geçil-
mesini talep ettiklerini söyledi.
AB'nin genişlemeden yorgun
düşmesini anlayışla karşıladık-
larını belirten Cumhurbaşkanı
Thaçi, "Bu yorgunluktan dolayı
Batı Balkanların AB ile bütün-
leşme hayalleri suya düşmeme-
li" ifadesini kullandı. AB'nin,
Batı Balkanları kendine yakın-
laştırması konusunda gösterdiği
gecikmenin, bölgede güvenliği-
ni tehdit ettiğine dikkat çeken
Thaçi, AB'nin yol açtığı boşluğu,
milliyetçi ve dini ideolojilerin
doldurabileceği uyarısında
bulundu.

PR��T�NE - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde
Kosova'nın başkenti Priştine'de bir araya
gelen Kosovalı gazeteciler, protesto eylemi

düzenledi. www.haberler.com’a göre; Dünya Basın
Özgürlüğü Günü'nde Başbakanlık binası önünde
eylem yapan Kosovalı basın mensupları, "Korkma,
konuş" sloganıyla, Kosova'da basın özgürlüğünün
kısıtlanmasına yönelik girişimlerini kınadı. Çok
sayıda basın mensubunun katıldığı eylem, Kosova
Gazeteciler Birliği (AGK) tarafından örgütlendi.
Protesto eyleminde yapılan konuşmalarda,
Kosova'nın ifade özgürlüğü bakımından kısmen
özgür ülkeler sıralamasında yer aldığı hatırlatıla-
rak, durumun düzelmesi için ilgili devlet kurumla-
rı tarafından ciddi adımların atılması talep edildi.
Kosova Gazeteciler Birliği Başkanı Shkelqim
Hysenaj, adalet sisteminin zayıf çalıştığı Kosova'da
gazetecilerin seslerinin susturulması yeltenişlerine
son verilmesini istedi.

HARAD�NAJ
S�YASETE
HIZLI DÖNDÜ

Kosoval� gazetecilerden
"Korkma, Konu�" eylemi

Kosovalı süt üreticilerine T�KA deste�i

Thaçi’den AB’ye Balkanlar uyar�s�
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Kosova Milletvekili ve Meclis Başkan
Yardımcısı Fikrim Damka:

KIRCAAL� - BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Arnavutluk'taki cumhur-
başkanlığı seçiminin
4'üncü turunda,

Sosyalist Bütünleşme Hareketi
(LSI) Genel Başkanı ve Meclis
Başkanı İlir Meta, ülkenin yeni
cumhurbaşkanı seçildi.
www.dunyabulteni.net sitesin-
den alınan bilgilere göre: Tek
adayın olduğu cumhurbaşkan-
lığı seçiminin 4'üncü turu,
Arnavutluk Meclisinde düzen-
lenen oturumda yapıldı.
Haziran ayında yapılacak
genel seçime geçici hükümetle
gidilmesini talep eden ve bu
nedenle şubat ayından itibaren
Meclis çalışmalarına katılma-
yıp çadırlı eylem düzenleyen
muhalefet partileri seçime

katılmadı. 89 milletvekilinin
katıldığı oturumda Meta, 87
milletvekilinin desteğini alarak
Arnavutluk'un 7'nci cumhur-
başkanı seçildi. Seçime katılan

2 milletvekili ise İlir Meta'yı
desteklemedi. Arnavutluk'un
mevcut cumhurbaşkanı Bujar
Nishani'nin görevi 24
Temmuz'da sona erecek.

Makedonya’da süregelen siyasi kriz ve mecliste ya�anan
olaylardan sonra Türkiye’den dost ülkeye yak�n izleme

Erdo�an'dan Makedonya'ya
'SA�DUYU' ÇA�RISI

MU�LA - BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Muğla’nın Bodrum ilçesine
gelen Bosna Hersek
Ekonomi Bakanı, Turizm

Bakan Yardımcısı ve Kosova
Demokratik Türk Partisi
Milletvekili ve Meclis Başkan vekili
Fikrim Damka önemli açıklamalar-
da bulundu. Türk ocakları Bodrum
temsilcisi, iş adamı Derya
Kürkcüoğlu’nun misafiri olarak
Bosna Hersek ve Kosova’dan gelen
8 kişilik heyet 4 gün boyunca
Bodrum başta olmak üzere Muğla
ve ilçelerinde bir dizi ziyarette
bulunacak. www.milliyet.com.tr
adresinden alınan bilgilere göre;
Bodrum’a gelen heyet içerisinde;
Bosna Hersek Ekonomi Bakanı
Sedzad Milanovic, Turizm Bakan
yardımcısı Osman Buz, Bosna
Hersek İşadamları Federasyon
Başkanı Mensur Bektic, Bosna
Hersek Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Sefir Gasal, Zenika
Kontanu İş Adamları Dernek
Başkanı Ahmet Alic, Bosna Hersek
Turizm Acenteleri Dernek Başkanı
Diana Mehcic ve Kosova

Parlamentosu Meclis Başkan yar-
dımcısı Milletvekili Fikrim Damka
ile Kosova Prizren Belediye Başkan
Yardımcısı Levent Buş ve iş adam-
ları basın toplantısı düzenledi.
Kosova Demokratik Türk Partisi
Milletvekili ve Meclis Başkan vekili
Fikrim Damka, Türkiye’nin aradaki
dostluklarını en üst seviyeye çıkar-
mak istediklerini söyleyerek,
“Bodrum’da dört günlük program
çerçevesinde çeşitli ziyaretlerde
bulunacağız. Kosova ve Bosna
Hersek heyeti olarak Balkanlar ile
Türkiye arasında sıkı olan bu ilişki-
leri nasıl daha üst düzeye çıkarabi-

liriz, bunu sadece ekonomik anlam-
da değil, turizm ve kültürel anlam-
da da nasıl geliştirebiliriz arayışı
içindeyiz" şeklinde konuştu.
Türkiye’nin demokratik bir seçim
yaptığını vurgulayan Damka,
“Türk milleti demokratik bir karar
verdi. Halkın kararı Türkiye’ye
hayırlı olsun. Eminim ki Türkiye
halkı doğru kararı vermiştir ve
Türkiye’nin önü daha fazla açıla-
caktır. Referandum sonucuyla
Türkiye’de istikrar sağlanacağını
düşünüyorum. Bunun Balkanlara
da örnek olmasını temenni ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya’da süregelen siyasi kriz ve mecliste yaşa-
nanlardan sonra Türkiye dost ülkeyi yakından izle-
diğini belli etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan, Makedonya'daki meclis olayları ile ilgili yaptığı
yazılı açıklamada, "Balkanlarda huzurun ve kalıcı barışın
tesisi konusunda kilit öneme sahip bir ülke olan
Makedonya'nın, içinden geçtiği bu zor dönemi, tarafların
sağduyusuyla bir an önce geride bırakmasını diliyoruz"
dedi. Erdoğan, Makedonya Meclisindeki olaylardan derin
endişe duyduğu ifade ederek, taraflara sağduyu çağrısında
bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede yaşanan görüş
ayrılıklarının, taraflar arasında diyalog, uzlaşma ve hoşgörü
ile en kısa sürede çözülmesini ümit ettiğini de sözlerine ekle-
di. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Gyorge İvanov'la bir
süre önce yaptığı telefon görüşmesinde, ülkemizin yapıcı
tutumunu ve temennilerini dile getirmişti. Balkanlarda
huzurun ve kalıcı barışın tesisi konusunda kilit öneme sahip

bir ülke olan Makedonya'nın, içinden geçtiği bu zor dönemi,
tarafların sağduyusuyla bir an önce geride bırakmasını dili-
yoruz. Ülkede, yeni hükümet kurma çalışmalarının demo-
kratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi, tüm
grupların yararına olacaktır. Türkiye olarak, kadim tarihi ve
kültürel bağlara sahip olduğumuz Makedonya'yı, huzurlu
ve müreffeh geleceği yolunda attığı tüm adımlarda destekle-
meye devam edeceğiz."

POLİS MECLİSİ BOŞALTMIŞTI

www.haberler.com’a göre; Makedonya Sosyal Demokratlar
Birliği (SDSM) ve Arnavut partilerinin Demokratik
Bütünleşme Birliği'nden (DUI) Talat Caferi'yi yeni meclis
başkanı seçmesinin ardından parlamentoyu basan VMRO-
DPMNE yanlısı aşırı sağcı saldırganlar, polis kuvvetleri tara-
fından meclisten çıkarılmıştı. Eski Başbakan Nikola
Gruevski'nin liderliğini üstlendiği VMRO-DPMNE partisine
yakın "Makedonya'nın Birliği İçin" hareketi mensubu maske-
li saldırganlar, aralarında SDSM lideri ve muhalefetin başba-
kan adayı Zoran Zaev ve Arnavut lider Zijadin Sela'nın da

bulunduğu birçok muhalif vekili darp etmişti. Makedonya
basınında yer alan haberlere göre Makedonya parlamento-
sunda yaşanan olaylarda en az 100 kişi yaralandı. 

TÜRKİYE'NİN ÜSKÜP BÜYÜKELÇİLİĞİ:
ENDİŞELİYİZ

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara,
Makedonya Parlamentosu’nda yaşanan olaylara ilişkin bir
açıklama yayınlayarak, Türkiye'nin olayları yakından takip
ettiğini ifade etti. Kara açıklamasında, "Bu zamana kadar
hükümetin kurulamadığını ve ülkenin uzun bir süredir siya-
si kriz içinde olduğunu üzülerek görüyoruz. Meclis başkanı-
nın seçilmesinin ardından mecliste meydana gelen ve halen
devam etmekte olan olaylardan derin endişe duyuyoruz.
Protestocuların meclise zorla girerek bazı milletvekillerini
darp etmeleri bugüne kadar Makedonya'nın benimsediği
demokratik değerlerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede ilgi-
li Makedonya makamlarının durumu kontrol altına alarak
meclisin ve içeride tutulan milletvekilleri ve gazeteciler başta
olmak üzere herkesin güvenliğini temin etmelerini bekliyo-
ruz. Uzun süredir devam eden protestolara karışmayan
Makedonya'daki Türk toplumunun bu olaylar karşısında
yine aynı itidalli tavrını koruyacağına inanıyoruz. Üsküp'teki
vatandaşlarımızı olaylar kontrol alınana dek meclis ve civa-
rından uzak durmaları konusunda uyarıyoruz. Dost
Makedonya'da bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmama-
sını, siyasi boşluğun en kısa sürede doldurulmasını temenni
ediyor, bugün meydana gelen olaylarda zarar gören herkese
geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

DIŞİŞLERİ KAYGILI

Dışişleri Bakanlığı, Makedonya'da uzun zamandır devam
eden siyasi krizden kaygı duyulduğunu belirterek, "Dost
Makedonya'da benzeri olayların tekrarlanmamasını temenni
ediyoruz. Siyasi parti temsilcilerini sağduyuya ve sorunlara
diyalogla çözüm bulmaya davet ediyoruz." açıklamasını
yaptı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, kurulduğu
günden itibaren dostane ilişkiler yürütülen, bağımsızlığı,
egemenliği ve kalkınması desteklenen Makedonya
Cumhuriyeti'nde uzun süredir yaşanan siyasi krizden kaygı
duyulduğu ifade edildi.

Meta Arnavutluk’un yeni Cumhurba�kanı

Nazlı Gaye ALPASLAN

Bilindi�i gibi, 6183 say�l� kanunun 62. madde-
si  hükümlerine göre uygulanan hacizler, e-
hacizler, üçüncü �ah�slar nezdindeki  mal,

alacak ve menkul mal  hacizleri mükellefleri adeta
can�ndan  bezdirmektedir.  Örne�in, kamu  gücü ile
uygulanan   orant�s�z ve a��r�, ölçüsüz vergi hacizleri
mükellefleri  adeta kilitlemektedir.  Bir örnek  ver-
mek  gerekirse;  mükellefin   20.000,00 TL borcu
için   Türkiye çap�nda bütün menkul ve gayrimen-
kullerine haciz uygulanmas�   mükellefi kilitlemekte
ve ma�dur etmektedir.  Oysaki,  vergi hacizlerinin
ta�k�n ve ölçüsüz uygulanmamas�  gerekecektir.
Konuyla ilgili  6183 say�l�  kanunun 54. Maddesinin
2. Bendinde; “amme borçlusunun borcuna yetecek
miktardaki  mallar�n�n  haczedilerek, paraya çevril-
mesi”  gerekmektedir.  Buradan hareketle yukar�daki
örnekte yer alan  20.000,00 TL’Lik  bir amme alaca-
�� için  mükellefin bir adet otomobili ve ayr�ca 4
adet  gayrimenkul için   haciz uygulanmas�  hukuka
uyarl� olamaz. Bir ba�ka orant�s�z ve ta�k�n vergi
haczi ise �u �ekilde uygulanmaktad�r.  Mükellefin
vergi  borcunun  40.000,00 TL oldu�unu  varsaya-
l�m.  Bu mükellefin  Türkiye çap�ndaki 9  adet
200.000 TL de�erinde  sahibi oldu�u  gayrimenkul-
lere haciz konulmu�tur.   Burada da görüldü�ü üzere
orant�s�z ve ta�k�n vergi  haczi söz konusudur.
Vergi  hacizlerin çözülmesi  s�ras�nda da birçok
problem  ya�anmaktad�r. Örne�in, (A) vergi dairesi-
ne olan vergi  borcunun ödenerek  haczin  çözüm-
lenmesi talep  edildi�i takdirde, Türkiye çap�nda
di�er vergi dairelerinde de borcun bulunup bulunma-
d��� ara�t�r�lmakta ve buna göre (A)  vergi dairesin-
deki  gayrimenkul haczi  ancak kald�r�labilmektedir. 

GAYR�MENKULLERE 
HAC�Z KONULMASI

Ayn� uygulamalar  e-haciz kald�r�lmas�nda da  yürü-
tülmektedir.  Özellikle, ta�k�n  ve borcun  çok çok
üzerindeki  gayrimenkullere haciz konulmas�
mükellefleri maddi ve manevi yönden  ma�dur
etmektedir. Mükelleflerin kredi itibar�n�   zedele-
mektedir.  Ayr�ca,  mükelleflerin  i� yapmak, yat�r�m
yapabilmek için  finans kesiminden  kredi talebi
yönündeki  tercihlerini olumsuz etkileyerek mükel-
leflerin   piyasadaki  itibar�n� zedeleyici etkide bulu-
nabilmektedir. Netice itibariyle,  Gelir �daresi
Ba�kanl���’n�n  bu konuda  bir genel  tebli�  baz�nda
düzenleme yaparak a��r� ve ta�k�n vergi hacizlerini
önleyici inisiyatifler kullan�lmas� yönünde vergi  dai-
resi yetkilerini rahatlat�c� kolayl�klar getirmesi hem
idare yönünden, hem mükellefler yönünden ve hem
de piyasadaki i� potansiyelinin  geli�tirilmesi yönün-
den kolayl�klar getirece�i dü�ünülmektedir. 

A�IRI 
VERG� 
HACZ� 

Türkiye do�ru seçim yaptı
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Dünya Posta Birli�i (Universal Postal Union-UPU), 1972’den bu yana
her y�l Uluslararas� Gençler �çin Mektup Yazma Yar��mas� düzenliyor

GENÇLERDEN ‘DÜNYA’
�Ç�N MEKTUPLAR
ANKARA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Amacı, “Mektup yazma alışkanlığını ve
düşünce zarafetini geliştirme ve ulus-
lararası dostlukları pekiştirme” şeklin-

de ifade edilen yarışmaya, UPU üyesi ülkeler
katılım gösteriyor. Türkiye’nin 1983’ten beri
iştirak ettiği mektup yarışmasında bu yıl
gençler en önemli gördükleri dünya sorunu-
nun çözümüne yönelik düşüncelerini kaleme
aldı. UPU 46. Uluslararası Gençler İçin
Mektup Yazma Yarışması’nın konusu “Yeni
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin danış-
manı olduğunu düşün, ilk olarak hangi
dünya sorununu ele alması için ona yardım
edersin ve bu sorunu çözmesi için ona nasıl
tavsiyelerde bulunursun” olarak belirlendi.
Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı ve PTT
A.Ş. işbirliğiyle Türkiye genelinde bir mektup
yarışması düzenlendi ve öğrencilerden
konuyla ilgili mektup yazması istendi.
Gönderilen mektupların değerlendirilmesi

için Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü
ile PTT A.Ş. yetkililerinden oluşan bir
Değerlendirme Komisyonu kuruldu. 

ANKARA PTT PUL MÜZESİ

17-21 Nisan 2017 tarihleri arasında
Ankara’daki PTT Pul Müzesi’nde Türkiye
finali seçmelerini gerçekleştiren komisyon,
gönderilen 206 mektuptan şartnameye uyan
185 mektubu değerlendirmeye aldı.
Mektupları puanlandıran komisyon en yük-
sek puanı alan üç mektuba derece verdi.
Bunlardan birinci olan mektup UPU 46.
Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma
Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek.
Birinci 4000 TL ve pul albümü, ikinci 3000 TL
ve pul albümü, üçüncü ise 2000 TL ve pul
albümüyle ödüllendirilecek. Ülkemizi temsil
edecek mektup, UPU tarafından yapılacak
değerlendirmede derece aldığı takdirde ayrıca
ödüllendirilecek. UPU 46. Uluslararası

Gençler İçin Mektup
Yazma Yarışması
Türkiye Seçmeleri
sonuçları şu şekilde ger-
çekleşti: Birinci ve
Türkiye’yi temsilen
UPU’ya gönderilecek
mektubun yazarı: Elif
Önel (Bağlarbaşı
Ortaokulu/Kocaeli),
İkinci: Melisa Bıçakçı
(MEV Koleji
Güzelbahçe
Ortaokulu/İzmir),
Üçüncü: Yusuf Bihir
Önal (TOBB Cevdet
Yılmaz
Ortaokulu/Bingöl). 
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Kurulduğu 2013 yılında bugüne kadar
gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk proje-
leriyle adından övgüyle söz ettiren

Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği’nin
fedakar gönüllüleri, Menemen Belediyesi’nin
davetlisi olarak geldikleri Türkiye’ye ayak bas-
tıkları ilk günde, Menemen Belediye Başkanı
Tahir Şahin’i makamında ziyaret etti. İhtiyaç
sahibi vatandaşlara erzak, gıda ve kıyafet yar-
dımları, toplu sünnet şölenleri gibi pek çok sos-
yal sorumluluk projesine imza atan Kosova
Kadınlar Yardımlaşma Derneği’nin Başkanı
Maide Şabani, 2017 yılı Ramazan ayında kura-
cakları iftar sofraları için destek istediği
Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’e pla-
ket sunarak; “Prizren’den selamlar getirdik siz-
lere. Bizi misafir etmeniz, bizi onurlandırdı. Biz
kardeşiz. İster derneklerimiz, ister esnaflarımız,
hepimiz birbirimize bağlıyız Türkiye ile.
Şuanda Derneğimi ayakta sizin sayenizde tutu-
yorum. Sizler olsun, başka Belediyeler olsun.
İnşallah sizi de Prizren’e bekleriz” dedi.
Kosovalı yardımsever kadınları Menemen’de
ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu
söyleyerek, Prizren’e ziyaret davetine icabet

edeceğini ifade eden Menemen Belediye
Başkanı Tahir Şahin, “Kosovalı kadın kardeşle-
rimizi Menemen’de ağırlamak bizim için ayrı
bir şeref. Karadağ bölgesinden gelen bir ailenin
çocuğuyum. Güzel bir yerden gelmiş rahmetli
dedelerimiz, babaannelerimiz. İnşallah
Karadağ’a da en kısa zamanda gidecek, ziyaret
edeceğiz. İnşallah Karadağ’a gelirken, sizin
memleketinize de geleceğiz. Boşnak kökenli

olmak benim de sevdiğim karakteristik yapı-
mız. Elbette ki bir alt kimliğimiz var Türk’ü,
Kürdü, Laz’ı, Çerkez’i, Boşnak’ı ile ama bir üst
kimlik Türkiye Cumhuriyeti kimliği.  Hep o
bayrak altında tek başına toplanmak zorunda-
yız. Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyete
de sahip çıkmak zorundayız. Toprağımın
insanlarıyla birlikte olmak bizim için ayrı bir
şeref” diye konuştu.

Kosova Kad�nlar Yard�mla�ma Derne�i gönüllüleri, Menemen
Belediye Ba�kan� Tahir �ahin’i makam�nda ziyaret etti.

Menemen Belediye Ba�kan� Tahir �ahin, Kosova’dan gelen
konuklar�yla “Ya�as�n Türkiye-Kosova Karde�li�i” mesaj� verdi Bergama, Dikili-Midilli

DOSTLUK ÜÇGEN�
H.MERKEZ�
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Ege’nin en kuzeyinde
Türk-Yunan ilişkilerinde
yeni bir Turizm-Ticaret

ortaklığı başlatıldı. İzmir’in
Bergama ve Dikili İlçeleri ile
Midilli’nin girişimleriyle başla-
tılan ortaklıkla ilgili görüş belir-
ten Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç; “Sağlıklı
yürütülürse bu ortaklık kuzey
ege turizmine canlılık getirir”
dedi. Bergama ve Midilli
Ticaret Odaları’nın da bu proje-
de başından bu yana büyük
emeği olduğunu ifade eden
Başkan Gönenç; “Bergama
Belediyesi’nin, Bergama Ticaret
Odası ile birlikte yürüttüğü
‘Bergama Seni Çağırıyor’ proje-
sini 4’üncü kez 31 Mart tarihin-
de başlattık. Projenin amacına
uygun olarak İzmir'den ücret-
siz otobüs seferleri düzenlen-
dik. Konak ve Karşıyaka olmak
üzere iki noktadan hareket
eden misafirler, 8 saatlik bir
gezi programı ile Bergama’yı
gezip görme fırsatı yakaladı.
Daha sonra İzmirlilerin dışında
İstanbulluları da Bergama’ya
çağıran ek bir proje ürettik.
Proje kapsamında İstanbul ve
körfez bölgesinde hizmet veren
İDO seferlerine reklam filmi
hazırlattık. 40 saniyelik tanıtım
filmi 53 gemide ve 1000 üzeri
ekranda gösteriliyor. Tüm iç ve
dış hatlarda 500 spot halinde

gösterilen tanıtım filmi günde
500 bin yolcuya ulaşıyor. Bu
çok önemli bir rakam” dedi.
Projenin üçüncü ayağının da
Midilli ve adalar tarafından
gelecek olan turistlerin kolay
ulaşımını sağlamak olduğunu
anlatan Başkan Gönenç; “Bu
projenin üçüncü ayağını da
Midilli’den yapılacak seferlerle
turistlerin Bergama’ya gelebil-
mesini sağlayabilme üzerine
oluşturduk. Bergama Dünyanın
999, Türkiye’nin 13, İzmir’in ise
ilk UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ne giren ilçesi. Ulaşım
ile ilgili Midilli’den de talepler
vardı. Bu proje gerçekleşti.
Proje kapsamında her salı,
Dikili ile Midilli limanları ara-
sında karşılıklı deniz seferleri
başlatıldı. Turizm fuarlarında
‘Bir Destinasyon İki Ülke’ slo-
ganı kullanılması kararlaştırıl-
dı. Bu proje sadece Bergama’ya
değil Dikili başta olmak üzere
Kuzey Ege turizmine katkı sağ-
lar” dedi. Başkan Gönenç; “Bu
projede tüm emeği geçenlere
özellikle de ortak çalışma katkı-
sından dolayı Bergama Ticaret
Odası’na teşekkür ediyorum”
dedi. Proje ile artık Bergama’da
bulunan antik kente turistlerin
daha kolay ulaşımı sağlanacak.
Gelen turistler Bergama ve
Dikili’de alışveriş yapabilme
olanağı bulabilecekler. Aynı
şekilde Türkiye üzerinden
gelen turistlerde Midilli ve
diğer Yunan Adalarına kolayca
ulaşabilecekler. 

KOSOVALI KADINLAR
Ba�kan �ahin’den söz ald�

Kar�ıyaka Belediyesi’ne, Avrupa �eref Bayra�ı
H.MERKEZ� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Karşıyaka Belediyesi; katıldığı uluslar-
arası projeler, kardeş kentlerle kurdu-
ğu iyi ilişkiler, uluslararası kuruluşlara

üyelikleri ile yerelde sergilenen sosyal, kültü-
rel ve sportif çalışmaları neticesinde Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından
‘Avrupa Şeref Bayrağı’ ile ödüllendirildi. Son
3 yılda Avrupa Konseyi’nden ‘12 Yıldız
Şehri’ unvanı ile Avrupa Diploması ödülünü
alan ve Avrupa Konseyine üye 47 ülkenin

toplam 200 bin yerel yönetimine örnek göste-
rilen Karşıyaka Belediyesi, Avrupa’nın en
prestijli ödüllerinden biri olarak gösterilen
‘Altın Yaldızlı Avrupa Şeref Bayrağı’nın da
sahibi oldu. Karşıyaka Belediyesi, bu ödülle
Ege Bölgesi’ndeki ilçe belediyeleri arasında
da bir ilki gerçekleştirdi. Avrupa’nın ‘en
büyük kent ödülü’ sayılan ‘Avrupa
Ödülü’nün ikinci aşaması olan Avrupa Şeref
Bayrağı; yerelden uluslararası boyuta uza-
nan, geniş yelpazedeki uygulamaları nede-
niyle Karşıyaka Belediyesi’ne verildi.
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Zvornik kenti yak�nlar�ndaki Snagovo'da, S�rp askerle-
rin öldürüp yakt��� 36 Bo�nak için tören düzenlendi

Bosna kay�plar�na
bir kez daha a�lad�

AT�NA - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

UNICEF, halen Balkan
ülkelerinde sıkışıp
kalan 24 bin 600

sığınmacı çocuğun belirsiz-
lik nedeniyle psikolojik
sorun riski altında olduğunu
bildirdi. Bu ailelerin ve
çocukların Avrupa'ya
devam edip edemeyecekleri,
ailenin geri kalanı ile bulu-
şup buluşamayacakları ve
prosedürlerin ne zaman
tamamlanacağı konusunda-
ki belirsizliklerin sığınmacı-
ları "arafta bıraktığı" vurgu-
lanan açıklamada, bunun
çocuklar üzerinde olumsuz
etkileri olacağına işaret edil-
di.
Açıklamada belirsizliğin ve
bazı aile üyelerinden ayrı
olmanın çocuklarda ciddi
duygusal stres ve endişe
bozukluğuna neden olabile-

ceği ve bunun tedavisinin
uzun süreceği uyarısı yapıl-
dı. www.dunyabulteni.net’e
göre; farklı ülkelerdeki aile
üyelerinin birleştirilmesinin
de uzun zaman aldığı belir-
tilen açıklamada, bu sürecin
10 ay ile 2 yıl arasında süre-
bildiği kaydedildi. UNICEF,
çocukların bu süreçten en az
zararla çıkmaları için anne
baba ile çocukların birlikte
olmaları gerektiğini vurgula-

yarak bölge ülkelerine aile
birleşimlerindeki prosedür-
leri hızlandırmaları ve süreci
kolaylaştırmalarını istedi.
Ortadoğu ve Kuzey
Afrika'dakiler başta olmak
üzere çatışmalar ve ekono-
mik sıkıntılar nedeniyle
ülkelerini terk eden yüz bin-
lerce sığınmacı Doğu
Akdeniz ve Balkan ülkeleri
üzerinden Avrupa'ya ulaş-
maya çalışıyor.

ZAGREB - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Hükümet krizinin yeniden baş göster-
diği Hırvatistan'da, koalisyon hükü-
metinin ortaklarından MOST

Hareketi Genel Başkanı ve Meclis Başkanı
Bozo Petrov istifa etti.
www.dunyabulteni.net’e göre: mecliste yapı-
lan oturumda, koalisyonun büyük ortağı
Hırvat Demokratik Birliğinden (HDZ)
Maliye Bakanı Zdravko Maric hakkında
güven oylaması yapıldı. Oylamaya katılan
75 milletvekili Maric'in görevden alınması,
75 milletvekili ise görevde kalması için oy
kullandı. Oylamada çoğunluk sağlanama-
yınca HDZ'li Bakan Maric görevde kaldı.
Daha önce MOST'un kabinedeki dört baka-
nının istifa edeceğini belirten Petrov, oturu-
mun ardından yaptığı açıklamada, meclis
başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi. 

CET�NJE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Karadağ Meclisi, Cetinje
şehrindeki meclis bina-
sında yapılan oturum-

da, NATO üyeliğine ilişkin
protokolü onayladı. Muhalefet
kanadından Sosyal Demokrat
Parti (SDP) ile iktidardaki Batı
yanlısı Demokratik Sosyalist
Parti (DPS) milletvekillerinin
katıldığı oylamada, 46 millet-
vekilinin tamamı protokolün
onaylanması lehine oy kullan-
dı. www.dunyabulteni.net’e

göre; Karadağ Başbakanı
Dusko Markovic, geçen yılki
seçimde halkın özgür iradesiy-
le seçilen milletvekillerinin
böylesine önemli bir kararı
alma ayrıcalığına sahip olduk-
larını ifade etti. Markovic,
"Yüzyıllarca Karadağ'ın özgür-
lüğünün, şerefinin ve değerle-
rinin sembolü olan Cetinje şeh-
rinde, Karadağ Meclisi'ne
NATO üyelik protokol metnini
sunmaktan onur duyuyorum."
ifadelerini kullandı. Markovic,
28 Nisan tarihinin Karadağ
tarihinin en aydınlık sayfasın-

da yer alacağını sözlerine ekle-
di. NATO üyeliğine ilişkin pro-
tokolün oylamasını devam
ederken, muhalefetteki
Demokratik Cephe'nin (DF) de
desteklediği NATO karşıtı bir
grup dışarıda protesto düzen-
ledi. Protestoya katılan eski
cumhurbaşkanlarından Momir
Bulatovic, bugünün kendisi
için son derece üzücü bir gün
olduğunu belirterek, "Kendimi
aşağılanmış hissediyorum, zira
benim adıma başkaları karar
veriyor. Şu an yaşananlar şid-
det ve yalanın zaferidir" dedi.

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan'da martta yapı-
lan parlamento seçimlerini
kazanan Avrupalı Gelişimi

İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin
lideri Boyko Borisov'un kurduğu
yeni hükümet göreve başladı.
www.haberler.com’a göre.parla-
mentodaki oylamada Borisov'un
4 başbakan yardımcısı ve 18
bakandan oluşan kabinesi, 100'e
karşı 133 milletvekilinin deste-
ğiyle güvenoyu aldı. Oylamada,
GERB ile koalisyon ortağı, ırkçı
ve aşırı milliyetçi Vatanseverler
Birliği (OP) yeni hükümete des-
tek verirken, ana muhalefetteki
Bulgaristan Sosyalist Partisi ve
üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH)

milletvekilleri aleyhte oy kullan-
dı. Parlamentodaki törenin
ardından Bakanlar Kurulu bina-
sına geçen Borisov ve yeni kabi-
ne üyeleri, burada geçici tekno-
kratlar hükümetinin Başbakanı
Prof. Ognyan Gercikov'dan gör-
evi devraldı. Üçüncü kez
Başbakan olan Borisov, hüküme-
tinin aşırı milliyetçi ve ayrımcı
olduğu iddialarını yalanlayarak,
şunları kaydetti: "Partimizde
milliyetçilik ve ayrımcılık yok,
on binlerce Müslüman üyemiz
var. Bizim için etnik barış ve
huzur esastır. Bu insanların hak
ve özgürlükleri konusunda endi-
şe etmeleri için hiçbir neden yok.
Bulgaristan'daki yaşamın daha
iyi olması, kargaşadan kaçınmak
için elimizden gelen her şeyi
yapacağız." Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Rumen Radev
de Borisov'a başarılar diledi.

Nisan ay�n birinci yar�-
s�n�n sonunda geçici
Bulgaristan Ba�bakan�

Ognyan Gercikov,
S�rbistan’�n do�usunda yer
alan Bosl�legrad kasabas�na
ziyarette bulunmu�tu.
Bulgaristan’�n geçici hükü-
meti ba�bakan� Gercikov
S�rbistan Ba�bakan
Yard�mc�s� ve D��i�leri
Bakan� �vica Daçiç’in yan�n-
da ‘Bu topraklar bizimdir en
az�nda böyle görüyorum”
demeye hiç çekinmiyor.
Bulgar okullar�nda sorunlar
oldu�unu bu konuyla ilgilene-
ce�ini ayr�ca bölgenin
S�rbistan’�n di�er bölgelerin-
den daha geri kalm�� oldu�u-
nu ve bundan dolay� bu böl-
gelere yat�r�m getirmeye çal�-
�acaklar�n� hatta Bosilegrad
kasabas�n�n kar��s�na
Bulgaristan ile s�n�r kap�s�
aç�laca�� müjdesini vermeye
de ihmal etmiyor S�rbistan’�n
bu bölgesinde ikamet eden
etnik Bulgar az�nl���na.

UKRAYNA’DAK�
BULGARLAR

Ruslar taraf�ndan finanse edi-
len SKAT televizyonun sahi-
bi ayna zamanda NFSB etnik
Bulgar Partisi Ba�kan� Valeri
Simeonov ise Ukrayna’da
ikamet eden 500 bin etnik
Bulgarla görü�meler yap�yor.
Ukrayna’da Bulgar okullar�n-
da Bulgar çocuklar� anadilin-
de ö�renim görebiliyor.
Okulun birinin ziyareti s�ra-
s�nda okul bahçesine a�aç
fidan� dikmeyi de ihmal etmi-
yor. Bu olaylar� gururla
SKAT televizyon kanal�nda
göstermeye de ihmal etmiyor-
lar. Sadece S�rbistan ya da
Ukrayna de�il Bulgar devleti
Bulgarlar�n az�nl�k olarak ika-
met ettikleri ülkeleri en üst
düzeyde ziyaret ederek az�n-
l�k haklar�n� savunmaya gay-
ret gösteriyorlar. Bat� Balkan
ülkeleri AB aday ülkeleri ola-
rak müzakere yolunda ilerler-
ken Bulgaristan devleti ülke-
lerinde ikamet eden Bulgar
az�nl�klar�n haklar�n� tan�ma-
yan AB aday� ülkelere destek
vermeyeceklerini aç�klamak-
tan çekinmiyor. 
Tüm bunlar ya�an�rken geçici
Ba�bakanl�k görevini yürüten

Ognyan Gercikov’un
özellikle Türkiye’de oy
kullanacak olan çifte
vatanda�lar için Kiril alfa-
besinde komisyon önünde
dilekçe doldurulmas�
istenmesi için kararname
ç�karmas�, demokrasiye
ayk�r� kanunsuzlu�un

üstünlü�ünü göstermi� oldu.
Ayn� biçimde yeni seçilen
Komünist zihniyetli cumhur-
ba�kan� Rumen Radev’in de
ilk icraatlar�ndan birisi
Türkiye’de ikamet eden
Bulgaristan vatanda�lar�n�n
oy kullanmas�n� engellemeye
çal��makt�r. NFSB ba�kan�
olan Valeri Simeonov ülkede
ikamet eden az�nl�klar� hiçe
sayarak hükümet orta�� ola-
cak olan GERB yönetimine
Ba� müftülü�üne ve cami
derneklerine yurt d���ndan
ba��� alamayacaklar� kanun
tasar�s� sözünü al�yor. Bu
karar� da TV kanallar�nda
gururla söylemeye de çekin-
miyor. Bulgaristan’da ikamet
eden Türk az�nl���n çocuklar�
anadilini okuyam�yor,
Müslüman çocuklar� yaz
aylar�nda Kuran-� Kerim
kurslar�n� ziyaret edemiyor
kurslar� düzenleyen radikal
�slam propagandas� yap�yor
gerekçesiyle ayard�r polis
karakollar�nda süründürülü-
yor. Makedonya durulmuyor,
Arnavutluk huzura kavu�am�-
yor, S�rbistan uslanm�yor.
Bulgaristan devleti ülkede
ikamet eden az�nl�klar� ezme-
ye, yok etme gayretinde iler-
lemeye devam ediyor.
Bulgaristan siyasetçileri özel-
likle kendilerini “milliyetçi”
zanneden kesim, ülke demo-
grafisini göz ard� etmeyerek
ülkede ikamet eden az�nl�kla-
r�n haklar�n� tan�yarak daha
insanc�l yakla��m sergilemeye
gayret göstermelidirler.
Pamuk ipli�ine ba�l� olan
etnik bar��� tehlikeye att�klar�-
n�n fark�nda bile de�iller. 
Borisov 3. hükümetinde hük-
met ortaklar� olacak
Yurtsever koalisyonunun
“milliyetçi” duygular�na gem
vurulmas� beklenmekte.
Bulgar devleti Türk ve
Pomak az�nl�klara kar��
yürüttü�ü ikiyüzlü politika-
s�ndan vazgeçmeli, ikinci
s�n�f vatanda�lar� olmad�klar�-
n� gösteren ad�mlar at�lmas�
beklenmekte. Bir ülkede bir-
den fazla ikamet eden az�nl�k-
lar varsa etnik bar�� ancak
toplumsal mutabakat� sa�la-
maktan geçer. Balkanlarda
istikrar ancak Osmanl� modeli
getirildi�inde sa�lanabilir.

�smet TOPALO�LU

BALKANLAR’DA
�ST�KRAR VE

OSMANLI
MODEL�

Karada�, NATO için hazır

Bulgaristan'da yeni
hükümet göreve ba�ladı

Balkanlar’a s���nan mülteci
çocuklar�n gelece�i karanl�k

ZVORN�K
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'in doğusun-
da Zvornik şehri yakınla-
rında bulunan

Snagovo'da, Bosna Savaşı sıra-
sında Sırp askerler tarafından
öldürülüp, daha sonra yakılan
36 Boşnak anıldı. www.dunya-
bulteni.net’e göre: Snagovo'da
25 yıl önce gerçekleşen katlia-
mın kurbanları için düzenlenen
törende, bölgede inşa edilen
Şehit Çeşmesi'nin de açılışı
yapıldı. Yöre halkından Nurif
Civic, katliam günü yaşananları
anımsayarak, "O gün herkesi
buraya topladılar. Kimseye
zarar vermeyeceklerine dair söz
verdiler. Hepsini kurşuna dizip
olay yerini terk ettiler. İki saat
sonra geri dönerek, öldürdükle-
ri insanları, hayvan ve araba
lastikleriyle birlikte bir ahıra
koyup ateşe verdiler." dedi.
Katliamın üzerinden 25 yıl geç-
mesine rağmen faillerinin hala
cezalandırılmadığına işaret
eden Civic, "Bazı ailelerin tama-
mının öldürülmesinden, hamile
bir kadının dokuzuncu ayında
katledilmesinden kimse sorum-
lu tutulmadı. Bu da bizim canı-

mızı yakıyor. 25 yıl geçmesine
rağmen kimse bu katliamın fail-
leri hakkında tek kelime etmi-
yor, bu kişilerin nereden geldik-
lerini hepimiz çok iyi biliyo-
ruz." diye konuştu. Civic, Drina
Nehri kıyılarında nisan ve
mayıs ayının, katliamlarla, kor-
kunç savaş suçlarıyla ve soykı-
rımlarla bağdaştırıldığına, bu
aylarda farklı bölgelerde benzer

katliamların yaşandığına dikka-
ti çekerek, "Snagovo'da yaşa-
nanların hemen ardından, aynı
bölgede Bijeli Potok'dan 800
Boşnak esir alındı. Toplama
kamplarına götürülüp orada
katledildi. Onların cesetlerine
hala ulaşamadık." diye konuş-
tu. Bosna'daki savaşın ilk ayla-
rında meydana gelen bu katli-
amda, Sırp paramiliter birlikler

ve Yugoslav ordusundaki Sırp
askerler, Snagovo kasabasında
yaşayan sivil Boşnakları kurşu-
na dizmiş, ardından yakmıştı.
İsmeta Mujanovic, hamileliği-
nin dokuzuncu ayında katledil-
mişti. Katliamda, kasabadaki
Dahalic, Krupinac ve Dogic
ailelerinin tamamı öldürülür-
ken, katliamın failleri hala ceza-
landırılmadı.

Hırvatistan'da Meclis
Ba�kanı istifa etti
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, “Türkiye,
Bulgaristan dahi hiçbir devletin iç i�lerine müdahale etmiyor ve etkile-
meye çal��m�yor. Bu tür iddialar as�ls�zd�r, çarp�tmad�r ve gerçek d���d�r"

Türkiye Bulgaristan’�n
iç i�lerine kar��m�yor

SOFYA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan’da yayın yapan NOVA
TV’nin “Merhaba, Bulgaristan” progra-
mına konuk olan Türkiye

Cumhuriyeti’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman
Gökçe, “Türkiye, Bulgaristan dahi hiçbir dev-
letin iç işlerine müdahale etmiyor ve etkileme-
ye çalışmıyor. Bu tür iddialar asılsızdır, çarpıt-
madır ve gerçek dışıdır. Milli güvenlik ve teh-
ditten bahsetmek isterseniz, o zaman terö-
rizmden bahsedelim. Bulgaristan, terörizm
hakkında hiçbir şey bilmiyor ve hiçbir zaman
onunla tanışmamasını umuyorum, çünkü o
çok feci bir şeydir” diye kaydetti. www.kir-
caalihaber.com sitesine göre; Büyükelçi,
“Türkiye’nin düşman olduğu ve
Bulgaristan’ın iç işlerine müdahale ettiği ve
milli güvenliği tehdit ettiği yönündeki iddia-
lara son verilmesi gerekir. Bu tavır yapıcı,
pozitif ve yararlı değil. İkili ilişkilerimizi
kolaylaştırmıyor. Bizim asırlara dayanan ortak
tarihimiz var, geleceğimiz de birliktedir” dedi.
Gökçe, “Yurt dışındaki Bulgaristan vatandaş-
ları arasında en büyük oranda oy kullananlar
gerçekten Türkiye’de ikamet eden vatandaş-
lardır. Fakat bu kişilerin oy kullanabilmek için
başka bir ülkeye gitmek zorunda kalması
amacıyla seçim sandıklarının sayısı kasten
kısıtlanıyor. Bu sorunların modern bir şekilde
çözümü bu mudur?” diye retorik soru yönelt-
ti. Sofya Büyükelçisi Gökçe, “Referandumun
başarılı bir şekilde gerçekleştiğini düşünüyo-
rum ve dürüst bir şekilde gerçekleşmediği
yönündeki eleştirileri kabul etmiyorum.
Türkiye’de 175 binden aşkın seçim sandık
kurulları oluşturuldu. Bu kurullarda tüm siya-
si partilerin temsilcileri ve gözlemcileri yer
aldı. Onların dörtte üçü muhalefet partilerine
mensup kişilerdi ve bu da büyük bir rakam”
diye yorumda bulundu. Süleyman Gökçe,
“Yanlış bir politika ve kabalıktan dolayı
Avrupa’nın Türkiye’yi bir kenara itmesi yazık
olacak. Demokratik yollarla seçilmiş bir lide-
rin diktatör ve terbiyesiz olarak adlandırılma-
sı tam bir saçmalık” diye kaydetti.

ED�RNE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Dışişleri Bakanlığı ve
Trakya
Üniversitesi’nin ortak-

laşa düzenlediği ‘Edirne'den
Balkanlar'a ve Avrupa'ya bir
bakış’ konferansına Dışişleri
Bakanlığı Balkanlar İkili
Siyasi İlişkiler Genel Müdürü
Büyükelçi Mustafa Babür
Hızlan, Türkiye'nin Sofya
Büyükelçisi Süleyman Gökçe,
Türkiye'nin Bükreş
Büyükelçisi Koray Ertaş ve
Dışişleri Bakanlığı Edirne
Temsilcisi Murat Ahmet
Yörük, konuşmacı olarak yer
aldı. Trakya Üniversitesi
Balkan Yerleşkesi'ndeki
Fehmi Yıldız Konferans
Salonu'ndaki konferansı
Edirne Valisi Günay
Özdemir, Kırklareli Valisi
Esengül Civelek, Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu, Edirne
Belediye Başkan Yardımcısı
Ertuğrul Tanrıkulu, akade-
misyenler ve çok sayıda
öğrenci izledi. www.hurri-
yet.com.tr adresinden alınan
bilgiye göre, Dışişleri
Bakanlığı Balkanlar İkili
Siyasi İlişkiler Genel Müdürü
Büyükelçi Mustafa Babür
Hızlan, Balkan ülkelerinde
ırkçılığın ve yabancı düş-
manlığının arttığını söyledi.

Avrupa Birliği’nin Balkan
ülkelerinin beklenti ve sıkın-
tılarına çare bulamadığını
kaydeden Hızlan, “Giderek
daha içine kapanan, daha iç
sorunlarıyla uğraşan,
İngiltere'nin çıkışıyla nasıl
başa çıkacağını kara kara
düşünen bir Avrupa Birliği
var. AB Balkan ülkelerinin
beklentilerine, sıkıntılarına
bir çare bulabilmiş değil. Öte
yandan Avrupa'nın genelin-
de gördüğümüz ırkçılık,
yabancı düşmanlığı giderek
Balkanlar'da da artıyor.
Bundan Türkiye de doğru-
dan etkileniyor. Çünkü
Türkiye'ye yönelik hem tari-
hi unsurları, hem de ülkede-
ki gelişmeleri kullanarak
aleyhte bir propaganda pom-
palanıyor. Türkiye'nin
Balkanlar'da daha çok etkili
olabilmesinin önünü geçme-
ye çalışan girişimler var.
Siyasi düzeyde yapılabilecek
olanların azamisini yapıyo-
ruz. Bulgar diplomatlarına
uyarılarımızı çok uzun
zamandır yapıyoruz ama
bunlar şimdiye kadar istedi-
ğimiz karşılığı bulmadı, gide-
rek de kötüleşiyor.
Önümüzdeki dönemde
Bulgar siyasetindeki ırkçı,
Türkiye ve Türk düşmanlığı
eğilimler artarsa, bu ikili iliş-
kilere daha farklı yansıyacak-
tır” dedi.

Büyükelçi’den ‘Balkanlar’da
ırkçılık arttı’ uyarısı

AT�NA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Yorgos
Katrougalos özel bir radyoya verdiği demeçte, Türkiye,
Yunanistan ve AB ilişkilerini değerlendirdi. www.haber7.com’un

Anadolu Ajansı’na dayanarak verdiği habere göre: Yunanistan ve
Türkiye arasında herhangi bir gerginliğin iki halk için de zarar anla-

mına geldiğini belirten Katrougalos, "Türkiye ile Ege'de bir ger-
ginliğin tırmandırılmasına Yunanistan taraf olmayacak" ifa-
desini kullandı. Katrougalos, Türkiye ve AB arasında ilişki-
leri "bilek güreşine" benzeterek, bazı Avrupa ülkelerinde
Türkiye ile ilişkilerin iç siyaset maksatlı kullanıldığı yoru-
munda bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi’nin (AKPM) Türkiye'ye yönelik aldığı "siyasi

denetim" kararını anımsatan Katrougalos,
"Müzakerelerinin durdurulması sadece Türkiye
için değil, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgedeki
istikrar açısından da büyük bir hata olur" dedi.

Yunan Bakan'dan fla� Türkiye aç�klamas�!
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Balkan Spor Bilimleri
Kongresi’nin 
4.’sü Bursa’da
BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 21-23
Mayıs 2017 tarihleri arasında yapıla-
cak ``4. Uluslararası Balkan Spor

Bilimleri Kongresine`` Türkiye, Arnavutluk,
Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ,
Kosova ve Yunanistan'dan da birçok spor
bilimcisi katılacak. Geleneksel hale gelen ve
katılımcı sayısının her yıl artarak büyüdüğü
Uluslararası Balkan Spor Bilimleri
Kongresi’nin üçüncüsü 27-28 Mayıs 2016
tarihleri arasında şirin bir Balkan şehri olan
Makedonya’nın Tetova kentinde düzenlen-
mişti. Kongreyi takip eden ve Uludağ
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine her
türlü desteği veren Rektör Prof. Dr. Yusuf
Ulcay’ ın dördüncü kongrenin Bursa’da
düzenlenmesi ile ilgili daveti tüm katılımcı-
lar tarafından memnuniyetle karşılanmış ve
bayrağı Uludağ Üniversitesi devralmıştı.
Uludağ Üniversitesi, ülkemizde gerçekleşen
diğer Spor Bilimleri Kongreleri gibi geniş
katılımlı bir organizasyonun hazırlıklarına
başlamanın heyecanı içinde. Yetkililer,
Uluslararası Balkan Spor Bilimleri
Kongresini farklı ve yeni bakış açılarına
sahip panel ve serbest bildirilerin ön planda
tutulduğu bir kongre olması için uğraş ver-
diklerini kaydetti. Ayrıca kongreye gönderi-
len bildirilerden, hakem kurulu değerlendir-
melerine göre en yüksek ortalama puanı
alan 3 bildirinin sahibi bilim insanı Genç
Araştırıcı Teşvik Ödülü’nün sahibi olacak.

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ege’nin değişik il ve ilçele-
rinin master takımlarının
oyuncularından oluştu-

rulan Ege Masterler Karması
Futbol Takımı Bulgaristan’ın
Eskicuma kentiyle dostluk
köprüsü kurdu. 40 yaş üzeri
oyuncuların yer aldığı takım-
ların Targovishte Stadı’ndaki
karşılaşması  3-3’lük skorla
tamamlandı. Geçtiğimiz yıl
Ekim Ayı’nda Aydın
Büyükşehir Belediyesi ve
Başkan Özlem Çerçioğlu’nun
büyük destekleriyle
Kuşadası’nda ilki yapılan
Dünya Barış Kupası’na katılan
Bulgar Masterler Egeli’leri
kendi ketlerinde görmek iste-
diklerini belirterek davet etti-
ler. 27 -30 Nisan 2017 tarihle-
rinde ki davete icabet eden
Ege Masterler Karması’nda
İzmir’in Bornova, Balçova,
Çeşme, Karşıyaka, Foça,
Manisa’nın Akhisar, Aydın’ın
Nazilli ilçe takımlarından
gelenler ile Antalya’dan bir
oyuncu yer aldı. Yapılan
müsabakayı Türkiye’den gelen
aileler ile birlikte Eskicumalı
çok sayıda futbolseverde izle-

di. Büyük çekişme içinde
geçen bir müsabakaya imza
atan iki ülke takımları dostluk
gösterileri ve birbirine arma-
ğanlar sunarak başladıkları
maçı 3-3’lük dost bir skorla
tamamladılar.Maç sonrası
verilen yemeğe Eskicuma
Belediye Başkanı Darin
Dimitrov, takım kaptanı
Sezgin Hasanov ve Bulgar
oyuncular’da katıldı. Hasanov
dostluğun devam etmesini
dileyerek kafile ve Ege
Masterler Federasyonu(EMF)
Onursal Başkanı Ahmet Gök’e
teşekkür ederken Darin
Dimitrov masterlerin futbolda
sınırları aşan bir yapıya kavuş-
tuklarına dikkat çekti.
Dimitrov; “Biz Bulgaristan’da
ırk ve din ayrımı yapmadan
kardeşçe yaşıyoruz. Futbol
kardeşliğin dostluğun  derece-
sini yükselten bir spor dalı.
Takımımızın Kuşadası’nda
ağırlandığı ve çok güzel anı-
larla döndüğü turnuvanın
ardından sizleri kentimizde
konuk etmek istedik. Bu kadar
mesafeyi katedecek kadar fut-
bola gönül vermiş insanlar
olduğunuzu görmekten çok
memnun olduk” dedi.

L�PPSTAD - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun
(ABTTF) himayesinde

ve ABTTF üyesi Lippstadt Batı
Trakya Türkleri Eğitim ve
Kültür Derneği’nin ev sahipli-
ğinde 13 Mayıs 2017 tarihinde
düzenlenecek 21. Dr. Sadık
Ahmet Futbol Turnuvası için
geri sayım başladı. Batı Trakya
Türk toplumunun unutulmaz
lideri ve önderi merhum Dr.
Sadık Ahmet’i anmak, onun
fikirlerini yaşatmak ve gelecek
nesillere aktarmak amacıyla
düzenlenen futbol turnuvası,
Batı Trakya’dan uzakta

Almanya başta Batı Avrupa’da
yaşayan Batı Trakya Türklerini
bir araya getirecek. Herkese
açık etkinlik süresince ev sahi-
bi Lippstadt Batı Trakya
Türkleri Eğitim ve Kültür
Derneği tarafından Batı Trakya
Türk kültürünün tanıtılması
hedefleniyor. Etkinliğin gün-
düz bölümünde futbol müsa-
bakaları yapılacak olup
ABTTF üyesi altı derneğin fut-
bol takımları turnuvanın şam-
piyonluğu için mücadele ede-
cek. Maçların sona ermesinin
ardından aynı günün akşamın-
da düzenlenecek Birlik
Gecesi’nde de kupa töreni ger-
çekleştirilecek.

Ege’nin de�i�ik il ve ilçelerinin master tak�m-
lar�n�n oyuncular�ndan olu�turulan Ege
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21. Dr. Sadık Ahmet Futbol
Turnuvası için geri sayım ba�ladı


