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THY Balkan uçu�larında

Sayfa 7’de�smet TOPALO�LU

BULGAR�STAN’DA
YEN� HÜKÜMETTEN

BEKLENT�LER

ISRARLA �STEY�N�Z!

ÜCRETS‹Z
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

www.balkangunlugu.com DA�ITILMAKTADIR

Sayfa 3’teRifat SA�T

BALKANLAR’DA SEÇ�M
S�YAS� �ST�KRAR 

GET�R�R M�?

Balkan ülkeleri Makedonya, Bosna Hersek, Yunanistan,
Bulgaristan, S�rbistan, H�rvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta ya�a-
yan Müslümanlar, ramazan heyecan� ve tela��n� ayn� anda ya�ad�

BALKANLAR’ın en büyük yatırım konferansla-
rından biri olarak öne çıkan Saraybosna ��
Forumu’nun 8.’si, Bosna Hersek’in ba�kenti
Saraybosna’da gerçekle�tirildi. 8. Saraybosna ��
Forumu'na bölge ülkeleri ve Türkiye'nin yanı
sıra Körfez ülkeleri, Azerbaycan, Pakistan ve
Endonezya'dan yatırımcılar katıldı. Forumun
resmi açılı�ını yapan Bosna Hersek Devlet
Ba�kanlı�ı Konseyi Ba�kanı Mladen �vaniç,
Bosna Hersek'in önümüzdeki yıl AB'ye adaylık
statüsü edinece�ine inandı�ını ve bunun için
Bosna Hersek'te tüm çevrelerin birlikte çalı�ma-
sı gerekti�ini söyledi.

Balkanlar’ın Davos’u
8. kez gerçekle�tirildi

ROMANYA'da yaşayan Türk vatandaşları
başkent Bükreş'te Türk yürüyüşü düzenle-
di. Büyükelçilik binası önünden başlayan
ve başkentin en büyük caddesi Calea
Dorobantilor'da devam eden yürüyüşe yüz-
lerce kişi katıldı.  Rumenlerin de yoğun
ilgi gösterdiği yürüyüşte, Bükreş
Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Türk
vatandaşlarının yanı sıra Kırım Tatarları,
Azerbaycan ve Kazakistan vatandaşları ve

diğer soydaşlar yer aldı. Türkiye, Romanya,
Azerbaycan ve Kazakistan bayraklarının
taşındığı yürüyüş sırasında marşlar okun-
du, türküler söylendi. Yürüyüşün ardından
Bükreş Büyükelçiliğinin bahçesinde resep-
siyon düzenlendi. Resepsiyonda,
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AA
muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan olu-
şan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi"
isimli sergi açıldı.

Balkanlar’da Ramazan
beklentisi; huzur ve bar��

RAMAZAN ay�n�n geli�ini
dört gözle bekleyen bölge
Müslümanlar�, ayn� zamanda
sahur ve iftar al��veri�leri için
pazar ve marketlere ak�n etti.
Camiler ve bahçeleri de
ramazan için temizlenirken,
birçok �ehir merkezine de
ramazana özel afi�ler as�ld�.
Üsküp Türk Çar��s�'ndaki tari-
hi Murat Pa�a Camisi "Ho�
geldin ya �ehri Ramazan"
yaz�l� bir afi�le süslenirken,
Müslüman nüfusun ya�ad���
Türk Çar��s� ve civardaki cami-
ler de ramazan için temizlen-
di. Bosna Hersek'in ba�kenti
Saraybosna da ramazan�n en
yo�un hissedildi�i ve ya�and�-
�� �ehirlerden biri. Ramazan

öncesinde �ehirdeki camiler
ve bahçeleri temizlenirken,
pazar ve marketlerde de
ramazan yo�unlu�u ya�an�-
yor. Vatanda�lar özellikle
hurma çe�itlerine yo�un ilgi
gösterdi. Kosova'n�n ba�kenti
Pri�tine'de ise Kosova �slam
Birli�i taraf�ndan iftar etkin-
likleri düzenlenecek.
Türkiye'den çe�itli kurulu�la-
r�n da deste�iyle Kosova
�slam Birli�i taraf�ndan birçok
�ehirde iftar çad�rlar� kurula-
cak, Türkiye'den gönderilen
5 bin g�da paketi ihtiyaç
sahiplerine da��t�lacak.
Tiran’da ise her gün binlerce
Müslüman’a iftar sofralar�
aç�lacak. 3’te

5’te

ROMANYA'DA TÜRK YÜRÜYÜ�Ü

10’da

ÜLKEDEK� komünist rejimin Türk ve
Müslümanlara kar�ı giri�ti�i asimilasyon kurban-
ları anıldı. Bulgaristan’ın güneydo�usunda, Türk
ve Müslümanların yo�un olarak ya�adı�ı Cebel
�ehrinde eski komünist rejimin kurbanları için
anma töreni düzenlendi. 1989'da yakla�ık 400
bin ki�inin Türkiye’ye göçe zorlanması dolayısıyla
her yıl düzenlenen anma töreni, Bulgaristan ve
Avrupa Birli�i (AB) mar�larının okunması ile ba�-
ladı. Bulgaristan Müslümanları Ba�müftü
Yardımcısı Ahmed Hasan, Cebel'in merkezinde
toplanan kalabalı�ın huzurunda dua okudu.

Bulgaristan’da asimilasyon
kurbanları anıldı

5’te

HIRVAT�STAN’da Pazar günü gerçekle�tirilen
yerel seçimleri, iktidardaki muhafazakar
Hırvat Demokratik Birli�i (HDZ) kazandı. �lk
sonuçlara göre HDZ, Hırvatistan'daki 12 kan-
tonun yerel meclislerinde ço�unlu�u elde
ederken, en büyük rakibi Sosyal Demokrat
Parti (SDP) ise 5 kantonda ilk sırayı elde etti.
Ülkede iktidar koalisyonunun da�ılması nede-
niyle ya�anan hükümet krizinin hemen ardın-
dan gelen yerel seçimlerde elde edilen galibi-
yet, Ba�bakan Andrej Plenkoviç için güven
tazeleyici bir geli�me oldu.

Hırvatistan'da iktidar partisinin
YEREL SEÇ�M ZAFER�

3’te

ARNAVUTLUK MAKAMLARI,
Fetullahç� Terör Örgütü'nün (FETÖ)
15 Temmuz'daki darbe giri�imine
kar��an ve bu ülkede sakland�klar�n-
dan �üphe edilenlere kar�� soru�tur-
ma ba�latacak. Arnavutluk
Ba�savc�s� Adriatik Llalla, 15
Temmuz'daki darbe giri�imine kar�-
�an baz� isimlerin Arnavutluk'ta giz-
lendiklerinden �üphe edildi�ini
belirterek, "Bu kapsamda,
Arnavutluk makamlar� da soru�tur-
ma ba�latacak" dedi. Llalla, söz
konusu i� birli�i do�rultusunda bu
ki�ilerin darbe giri�imiyle ili�kili
olup olmad�klar�na dair ön bilgile-
rin onaylanmas�n� beklediklerine
dikkati çekerek, "Türk makamlar�
darbe giri�imine kar��an ki�ilerin
i�letmeler arkas�na gizlendiklerin-
den �üpheleniyor." dedi. 5’te

Arnavutluk’ta 
FETÖ operasyonu
için dü�meye basıldı
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GAZ�ANTEP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT
A.Ş.) Yönetim Kurulu

Başkanı ve Genel Müdürü,
Dünya Posta Birliği İdari
Konsey Başkanı Kenan
Bozgeyik başkanlığındaki
Yönetim Toplantısı’nda 2017
yılının ilk ve ikinci çeyreğinde-
ki faaliyetler genel olarak ve
ürün bazında değerlendirildi.
Ayrıca Şirket’in 2017 yılı strate-
jisi, planlaması ve hedefleri

gözden geçirildi. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan, açılış
törenine FaceTime ile bağlana-
rak önemli değerlendirmelerde
bulundu. Bakan Arslan, asırlık
bir kuruluş olan PTT’nin çok
önemli bir görev ifa ettiğini ve
vatandaşın gönlünde çok özel
bir yeri bulunduğunu söyledi.
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Müsteşarı Suat
Hayri Aka ise açılış töreninde
yaptığı konuşmada PTT’nin
176 yıllık köklü geçmişine ve
hizmetlerine değinerek, “PTT,

günümüzde değişen dünyada-
ki gelişmelere uygun şekilde
muazzam bir dönüşüm yaşı-
yor. Mektup azalıyor, ama
başka şeyler geliyor, PTT bu
değişikliklere, yeni ihtiyaçlara
mükemmel uyum sağlıyor”
dedi.

“PERSONEL 
SAYISINI YÜZ BİNE 

ÇIKARACAĞIZ”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik, açılış törenin-

de, PTT’yi bir dünya markası
yapmaya yönelik yasal, teknik
ve teknolojik hamlelerle ilgili
bilgiler vererek, “Sekiz ay
öncesinde ‘PTT yurt içinde ve
yurt dışında yeni şirketler
kurabilir ve kurulmuş şirketle-
re ortak olabilir’ şeklinde bir
Bakanlar Kurulu Kararı çıktı.
Bu kararla PTT’mizin bir
dünya markası olması için
önündeki en büyük kapı açıl-
mış oldu” dedi. Bir ay önce 15
şirketin kurulması kararı aldık-
larını, ayrıca elektronik banka-
cılığın önünü açacak çok stra-

tejik bir hamlede bulundukla-
rını ifade eden Genel Müdür
Bozgeyik, “Önümüzdeki gün-
lerde inşallah kendi kartımızı,
kendi elektronik ödememizi
gerçekleştirerek bütün vatan-
daşlarımızın kullanımına
açmış olacağız” diye konuştu.
Genel Müdür Kenan Bozgeyik,
önümüzdeki beş yıl içinde
PTT’nin personel sayısının 40
binden 100 bine, işyeri sayısı-
nın ise 4 bin 500’den 15 bine
çıkarılacağını da belirterek,
“Her vatandaşımız bulunduğu
noktadan hangi yöne giderse
gitsin 20 dakika içerisinde
mutlaka bir PTT işyerine ulaşa-
cak” dedi. 
Dört günlük PTT A.Ş. Yönetim
Toplantısı’nda Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı üst yönetimi, PTT
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri,
Genel Müdür Yardımcıları ve
82 PTT Başmüdürü bir araya
geldi. “Güçlü Türkiye’nin
Yenilenen PTT’si” başlığıyla
gerçekleştirilen toplantıda tüm
Türkiye genelindeki ve uluslar-
arası alandaki faaliyetler
detaylı bir şekilde ele alındı.
2017 yılı stratejilerinin odağına
büyüme hedefini ve bir dünya
markası olma vizyonunu
koyan PTT A.Ş., Gaziantep’te
gerçekleştirdiği Yönetim
Toplantısı’ndaki değerlendir-
meler, tespitler ve öneriler doğ-
rultusunda başarı çıtasını daha
da yükseltmeyi amaçlıyor. 

Posta ve Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi (PTT A.�.),
Gaziantep’te Yönetim Toplant�s� düzenledi

PTT A.�. yönetim toplant�s�n�
Gaziantep’te gerçekle�tirdi
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ZAGREB
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Hırvatistan'da ger-
çekleştirilen yerel
seçimleri, iktidar-

daki muhafazakar Hırvat
Demokratik Birliği
(HDZ) kazandı.
www.haberler.com’dan
alınan bilgilerde sonuçla-
ra göre HDZ,
Hırvatistan'daki 12 kanto-
nun yerel meclislerinde
çoğunluğu elde ederken,
en büyük rakibi Sosyal
Demokrat Parti (SDP) ise
5 kantonda ilk sırayı elde
etti. Ülkede iktidar koa-
lisyonunun dağılması
nedeniyle yaşanan hükü-
met krizinin hemen

ardından gelen yerel
seçimlerde elde edilen
galibiyet, Başbakan
Andrej Plenkoviç için
güven tazeleyici bir geliş-
me oldu. Başbakan
Plenkoviç sonuçların
belli olmaya başlamasıyla
yaptığı açıklamada,
HDZ'nin yerel seçimlerin
ilk turunda elde ettiği
galibiyetten büyük mem-
nuniyet duyduklarını
ifade etti. Seçimlerin
ikinci turu için iki hafta-
lık bir hazırlık sürecine
gireceklerini ifade eden
Plenkoviç, 12 kanton ve
37 şehirde galibiyetin
2013 yılındaki seçimlere
nazaran başarı çıtasının
yükseltildiği manasına
geldiğini ifade etti.

H�rvatistan’da yerel
seçimlerin galibi

iktidar partisi HDZ

T�RAN
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da,
"Balkanlarda Türkçe öğretiminin
dünü, bugünü ve yarını" temalı

uluslararası kongre yapıldı. Sakarya
Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi iş
birliğinde, Tiran Üniversitesi Yabancı
Diller Fakültesi ile Slav ve Balkan Dilleri
Bölümü tarafından bu yıl üçüncüsü
düzenlenen kongreye araştırmacılar, aka-
demisyenler ve öğrenciler katıldı. Tiran
Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Artur Sula, burada yap-
tığı konuşmada, kongrenin
Arnavutluk'ta ilk kez düzenlenmesinin
önemine işaret ederek, Arnavutlara çok

yakın bir dil olan Türkçenin ülke medya-
sı ve ekonomik etkinlikler gibi birçok
alanda her geçen gün daha önemli bir
konuma geldiğini söyledi. Fakülte olarak
ana hedeflerinin işgücü piyasasına yön
vermek olduğunu aktaran Sula,
"Fakültemiz Türkçe öğretmenleri de
hazırlamaya başlayacak. Bunu Türk üni-
versitelerinin de desteği ile çok kaliteli ve
iyi bir şekilde gerçekleştireceğiz." diye
konuştu. www.haberler.com’a göre;
Kongreye katılan Sakarya Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Eken
de üniversitelerinde 3 bin 200 misafir
öğrenci bulunduğunu dile getirerek,
"misafir" olarak adlandırdıkları yabancı
öğrencilerin bir kısmını da Arnavutluk,
Kosova ve Makedonya'dan gelen öğren-
cilerin oluşturduğunu belirtti.

BELGRAD - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a
bağlı Zemun Polje'de inşasına
devam edilen ancak izinsiz oldu-

ğu gerekçesiyle yıkılmasına karar veri-
len mescit inşaatı, belediye çalışanla-
rınca sabaha karşı yıkıldı. www.dunya-
bulteni.net’e göre; Çevik kuvvet eşli-
ğinde Sırbistan İslam Birliği (Diyanet
İşleri Başkanlığı) tarafından inşa ettiri-
len mescidin bulunduğu sokağa gelen
belediye çalışanları, yapımına üç yıldır
devam eden mescidi yıktı. Yıkım sıra-
sında olay yerine toplanan Müslüman

vatandaşlar, çevik kuvvet tarafından
uzaklaştırıldı. Yıkım yaklaşık iki saat
sürdü. Sırbistan İslam Birliği Meclisi
Başkanı Muhammed Jusufspahic,
medyaya yaptığı açıklamada, yıkım
öncesinde olay yerine 10 otobüs dolusu
polisin geldiğini söyledi. "Bizi yaktık-
larında da güçlüydük." diyen
Jusufspahic, sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada ise bunun
Sırbistan'daki Müslümanlara karşı bir
saldırı olduğunu ifade etti. Ramazan
ayı başlangıcında mescidin yıkılması
ise Sırbistan'da ve bölgede yaşayan
Müslümanların tepkisine neden oldu.

S�rplar Belgrad’da mescit in�aat�n� y�kt�

Balkan ülkeleri Makedonya, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan,
S�rbistan, H�rvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta ya�ayan

Müslümanlar, ramazan heyecan� ve tela��n� ayn� anda ya�ad�
H. MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Balkan ülkelerinde yaşayan
Müslümanlar, ramazan
heyecanı ve telaşını aynı

anda yaşadı. Ramazan ayının
gelişini dört gözle bekleyen
bölge Müslümanları, aynı
zamanda sahur ve iftar alışver-
işleri için pazar ve marketlere
akın etti. Camiler ve bahçeleri
de ramazan için temizlenirken,
birçok şehir merkezine de rama-
zana özel afişler asıldı.
www.haberler.com’a göre;
Ramazan ayının ayrı bir man-
eviyatta geçtiği Makedonya'nın
başkenti Üsküp de ramazana
hazır. Türk Çarşısı'ndaki tarihi
Murat Paşa Camisi "Hoş geldin
ya Şehri Ramazan" yazılı bir
afişle süslenirken, Müslüman
nüfusun yaşadığı Türk Çarşısı
ve civardaki camiler de ramazan
için temizlendi. Taze sebze ve
meyvelerin yanı sıra çok çeşitli
ürünün bulunabildiği pazar
yerinde ise ilk sahur ve ilk iftar
öncesi yoğunluk yaşandı. Türk
Çarşısı'ndaki bir restoranda ise
ihtiyaç sahipleri için iftar sofra-
ları kurulacak. Ramazan boyun-
ca farklı menülerde iftar sofrala-
rının kurulacağı bu restoranda
her gün yüze yakın ihtiyaç sahi-
bine iftar verilecek. Bosna
Hersek'in başkenti Saraybosna
da ramazanın en yoğun hisse-
dildiği ve yaşandığı şehirlerden

biri. Ramazan öncesinde şehir-
deki camiler ve bahçeleri temiz-
lenirken, pazar ve marketlerde
de ramazan yoğunluğu yaşanı-
yor. Vatandaşlar özellikle hurma
çeşitlerine yoğun ilgi gösterdi.
Saraybosna'da her gün yüzlerce
ihtiyaç sahibine iftar veren
aşevinde de ramazan yoğunlu-
ğu yaşanıyor. İhtiyaç sahiplerine
bu mübarek ayda destek olmak
isteyen yardımseverler, ramazan

öncesi bağış ya da gıda yardımı
yapmak için aşevine geliyor.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da
da ramazan telaşı yaşanıyor.
Vatandaşlar pazarlardan alışve-
riş yaparken, sivil toplum kuru-
luşları da ihtiyaç sahiplerine
dağıtacakları yardım paketlerini
hazırlamaya devam ediyor.
Türkiye'den çeşitli kurum ve
kuruluşlar bu yıl da ülkenin
farklı yerlerinde ihtiyaç sahiple-

rine yardımlarda bulunacak.
Kosova'nın başkenti Priştine'de
ise Kosova İslam Birliği
(Diyanet İşleri Başkanlığı) tara-
fından iftar etkinlikleri düzenle-
necek. Türkiye'den çeşitli kuru-
luşların da desteğiyle Kosova
İslam Birliği tarafından birçok
şehirde iftar çadırları kurulacak,
Türkiye'den gönderilen 5 bin
gıda paketi ihtiyaç sahiplerine
dağıtılacak.

ARNAVUTLUK'TA
"Balkanlar'da Türkçe
Ö�retimi" kongresi

Avrupa ve
Balkanlar’da hem
planlanm�� hem de

erkene al�nan seçimler siyasi
istikrar için çözüm olabilir
mi?  Üstelik baz� ülkelerde
seçim yap�ld��� halde hükü-
metlerin kurulamamas� ve
özellikle Balkan ülkelerinde
siyasi gerginli�in artmas�,
2017 y�l�n�n Avrupa ve
Balkanlar�n siyaseti aç�s�ndan zor
bir y�l olaca��na i�aret ediyor.
Avrupa’ya göz att���m�zda �ngiltere
ve Avusturya’da erken seçim karar�
al�n�rken, Hollanda'da seçim sonra-
s� hükümet kurma çabalar� siyasi
belirsizli�in göstergesi olarak görü-
lüyor. Avrupa böyleyken di�er
yanda Balkanlar�n pek çok ülkesin-
de de ciddi siyasi krizler
ya�an�yor.  Asl�nda Balkanlarda
hangi ülkeye dokunsan�z bin bir ah
i�itirsiniz. Daha önceki yaz�lar�mda
pek çok kez belirtti�im gibi
Balkanlar genelinde son derece
girift bir heterojen yap� var.
Balkanlar, Osmanl�dan sonra
sürekli bir istikrar� ve huzur ortam�-
n� bir türlü bulamam��. Asl�nda
ayn� olay Suriye ve Irak’ta ’da var.
Tek fark Balkanlar’�n petrol konu-
sunda nispeten fakir olmas�. E�er
Balkanlar’da zengin petrol kaynak-
lar� olsayd� maazallah sonucunu
dü�ünemezdik. Kim bilir belki
fakirlik bazen zenginliktir.

MAKEDONYA

Gelin Balkanlar� �öyle k�saca ziya-
ret edelim. �lk ziyaretimiz
Makedonya’ya. Balkanlar�n orta-
s�ndaki bu ülkede seçim sonras�nda
hükümet hala kurulamad�. Bir süre
önce milliyetçi Makedon gruplar�n
meclisi basarak milletvekillerini
darp etmeleri asla kabul edilebile-
cek bir �ey de�ildi. Ülkede nüfusun
a��rl���n� yüzde 60’�n üzerindeki
Makedonlar olu�turuyor. Ülkede
yakla��k yüzde 35 oran�nda
Arnavutlar, 80 bin kadar da Türk
ya��yor. Makedonlar�n,
Arnavutlar�n ve hatta Türklerin 3-4
tane siyasi partileri var.
Makedonlar kendi içinde,
Arnavutlar kendi içinde, Türkler
kendi içinde bir de Makedonlarla-
Arnavutlar aras�nda kar��l�kl� ger-
ginlikler ya�anabiliyor.

BOSNA-HERSEK

Bosna-Hersek’te H�rvat, Bo�nak ve
S�rplar var. Ülkede hala nas�l bir
düzense garip bir �ekilde dengede
tutmaya çal��an ünlü Dayton
Anla�mas� mevcut. Bölgede her an
her �ey olabilecek gibi.
Bo�naklar�n Srebrenitsa’y� unutma-
s� mümkün de�il. Kald� ki
H�rvatlar�n da S�rplarla ciddi sorun-
lar� devam ediyor. Bu durumda
ülkede nas�l bir siyasi istikrardan
söz edilebilir?

YUNAN�STAN

Yunanistan’da seçimler sonras�
hala istikrar sa�lanamad�.
Ba�bakan Tsipras’�n istekli çabalar�
nas�l bir sonuç do�urur bilemiyo-
rum ama Yunanistan,  kreditörle-
riyle kurtarma program� kapsam�n-
da yeni kredi diliminin serbest b�ra-
k�lmas� için anla�ma sa�layamad�.
Euro para birimini kullanan 19
Avrupa Birli�i (AB) üyesi ülkenin
maliye bakanlar� Yunanistan'�n
kurtarma program�n� görü�mek
üzere "Euro Grubu Toplant�s�" için
Belçika'n�n ba�kenti Brüksel'de bir
araya geldi. Yunan hükümetinin
çok ciddi çal��malar yapt���n� bili-
yoruz ancak genel bir anla�ma için
ilerleme kaydedilemiyor.
Yunanistan'�n borç yükü 300 mil-
yar Euro’yu a�m�� durumda.
Kreditörler, Yunanistan'dan toplam
86 milyar Euro’luk kurtarma prog-
ram� çerçevesinde gerekli reformla-
r� yapmas�n� istiyor. Yunanistan'�n
borçlar�n milli gelirinin yüzde
180'ini ula�mas� öngörülüyor. 2010
y�l�ndan bu yana üç kurtarma prog-
ram� uygulanan Yunanistan, avro
bölgesinde milli gelirine oranla en
yüksek borca sahip ülke durumda
bulunuyor. Geçenlerde
Yunanistan'da parlamento, kredi-
törlerin kurtarma paketinin yeni
kredi dilimini alabilmesi için ülke-
den ya�ama geçirmesini istedi�i
yeni kesinti plan�n� onaylad�. Paket,
vergi art��� ve emekli maa�lar�nda
yeni kesintileri içeriyordu. Oylama
yap�l�rken Atina sokaklar�nda
kesinti kar��t� göstericilerle polis
aras�nda çat��malar ya�and�.

BULGAR�STAN

Bilindi�i gibi Bulgaristan’da da
k�sa bir süre önce seçimler yap�ld�.
Burada da seçim sonuçlar�nda hiç-
bir parti tek ba��na iktidar olamad�.
Boyko Borisov’un liderli�inde

zoraki bir koalisyon hükümeti
kuruldu. Ancak bu hükümet ne
kadar sürekli olur, onu bilemiyo-
rum? Bu arada ülkedeki Türklerin
de kendi aralar�nda siyasi ayr�l��a
gitmesi soncusu maalesef
Türklerde oy kay�plar� ya�and�.
Tabi bu olay�n farkl� taraflar� da
var. Burada onlara girmek konuyu
da��tabilir.

KOSOVA

Kosova Meclisi'nde Kosoval�
Türkleri 2 illetvekili ve 1 Bakan ile
bakan yard�mc�lar�yla temsil eden
Kosova Demokratik Türk Partisi
(KDTP) 11 Haziran’da gerçekle�e-
cek olan erken genel seçim öncesi
38 adayla seçimlere kat�lacak.
KDTP’nin ba��nda Kosova’da
uzun dönemdir bakanl�k yapan
Mahir Ya�c�lar varken, di�er yan-
dan Kosova’n�n tek Türk köyü olan
Mamu�a Belediye Ba�kan� Arif
Bütüç’ün ba�kanl���nda ikinci bir
Türk partisi de seçimlere girecek.
Kosova'da 11 Haziran tarihinde
gerçekle�ecek olan erken genel
seçim öncesi ilginç bir olay ya�an-
d�. Resmi rakamlara göre 1 milyon
739 bin 825 olan nüfuslu
Kosova'da, 1 milyon 885 bin 147
kay�tl� seçmenin oy kullanaca��n�n
aç�klanmas� kafalar� kar��t�rm��t�. 1
milyon 739 bin 825 nüfuslu
Kosova'da son seçmen say�s�n�n
çi�leri Bakanl���'ndan gönderilen
seçmen kütü�üne göre 18 ya��n� 11
Haziran'da dolduracak ki�ilerin
say�s�yla birlikte 1 milyon 850 bin
ki�i oldu�u belirtiliyor. Bu arada
Seçim Komisyonu, Kosova’da göz-
lemci ba�vurular�n�n 11 May�s tari-
hinde ba�lad���n�, 4 Haziran tari-
hinde de sona erece�ini hat�rlatt�.
Merkez Seçim Komisyonu
Sözcüsü Valmir Elezi, Avrupa
Birli�i’nin Kosova’da erken parla-
mento seçimlerini takip etmek için
100 gözlemci görevlendirdi�ini
belirtti. Kosova’daki seçimlerin
yerel ile uluslararas� kurulu�lar�n
görevlendirece�i yüzlerce gözlemci
taraf�ndan takip edilmesi bekleni-
yor. 

ARNAVUTLUK

Arnavutluk'ta daha önce 18
Haziran olarak belirlenen genel
seçimlerin 25 Haziran'da düzenle-
nece�ine karar verildi. Arnavutluk
Ba�bakan� ve iktidardaki Sosyalist
Parti (PS) Genel Ba�kan� Edi Rama
ile ana muhalefetteki Demokrat
Parti (PD) Genel Ba�kan� Lulzim
Basha aras�nda yap�lan toplant�da
bu karara var�lm��t�. Anla��lan 25
Haziran’da Edi Rama ile Lulzim
Basha aras�nda k�yas�ya bir müca-
dele olacak. Bu arada Arnavutluk
makamlar�n�n, Fetullahç� Terör
Örgütü'nün (FETÖ) 15
Temmuz'daki darbe giri�imine
kar��an ve bu ülkede sakland�kla-
r�ndan �üphe edilenlere kar�� soru�-
turma ba�lataca��n� aç�klamas�na
memnun olduk. Bu durum, Ülkeyi
"üs" olarak seçen örgüt üyelerinin
hesaplar�n� altüst etti. Bu aç�klama-
n�n, kom�u ülkeler Kosova ve
Makedonya'da da FETÖ yap�lan-
mas�n�n tasfiyesi için örnek olmas�
bekleniyor. Di�er
yandan Arnavutluk'taki cumhurba�-
kanl��� seçiminin 4'üncü turunda,
Sosyalist Bütünle�me Hareketi
(LSI) Genel Ba�kan� ve Meclis
Ba�kan� �lir Meta kazanm��t�.
Arnavutluk'un mevcut cumhurba�-
kan� Bujar Nishani'nin görevi 24
Temmuz'da sona erecek ve Meta,
ülkenin yeni cumhurba�kan� ola-
cak.

BALKANLAR’DA 
BA�KANLIK S�STEM�

Görüldü�ü gibi Balkanlar�n gene-
linde ciddi bir siyasi istikrars�zl�k
var. Daha önce ülkemizde de ya�a-
d���m�z bu istikrars�zl���n çözü-
münde Ba�kanl�k benzeri bir siste-
minin oldu�u biliniyor. Geçenlerde
Türkiye’yi ziyaret eden Kosova
Demokratik Türk Partisi
Milletvekili ve Meclis Ba�kan
vekili Fikrim Damka bu konuda
önemli aç�klamalarda bulunmu�tu.
Kosova Milletvekili ve Meclis
Ba�kan Yard�mc�s� Fikrim Damka
Ba�kanl�k sisteminin tüm Balkan
ülkelerinde uygulanmas�n� temenni
ettiklerini söylemi�ti. Ne diyelim
Amerika’y� tekrardan ke�fetmeye
gerek yok. Balkanlar�n Türkiye’yi
örnek almas� yararl� olacakt�r.

Rifat SA�T

BALKANLAR’DA SEÇ�M
S�YAS� �ST�KRAR 

GET�R�R M�?

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

BALKANLAR'DA
Ramazan heyecan�
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Kosova'da meclisin ald��� erken kararla 11 Haziran tarihinde
gerçekle�ecek olan erken genel seçimlerde, partiler aday 
listelerini Kosova Seçim Komisyonu'na (KÇZ) teslim etti
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Kosova'da erken genel seçim öncesi
Türk partisi aday listesini açıkladı.
www.haberler.com sitesinden alınan

bilgilere göre; Kosova'da Meclisin aldığı
erken kararla 11 Haziran tarihinde gerçek-
leşecek olan erken genel seçimlerde, parti-
ler aday listelerini Kosova Seçim
Komisyonu'na (KÇZ) teslim etti. Kosova
Meclisi'nde Kosovalı Türkleri 2 Milletvekili
ve 1 Bakan ile bakan yardımcılarıyla temsil
eden Kosova Demokratik Türk Partisi'de -
(KDTP) 11 Haziran'de gerçekleşecek olan
erken genel seçim öncesi 38 adayla seçimle-
re katılıyor. KDTP'nin basına gönderdiği
aday listesinde şu isimler yer alıyor: 

Mahir Yağcılar, Kadir Hüseyin, Müferra
Şinik, Abdülhadi Krasniç, Fikrim Damka,
Fidan Jilta, Cüneyd Ustaibo, Orhan Lopar,
Sabriye Terzici, Enis Kervan, Ergin
Sunguri, Feda Derviş, Ertan Simitçi, Erol
Zekeriya, Ebru Zborça, Skender Bikliçi,
Ergin Bunjaku, Sadetin Poçinka, Levent
Buş, Feta Mula, Sevgi Buşi Kika, Levent
Hüdaverdi, Haki Raştana, Ymihan Mujko,
Ahmet Hacı Mehmet, Shani Sahmli, Melda
Gashi, Barış Bölükbaş, Fikret Çoroglli,
Krenare Sipahiu Osmani, Fehmi Bikliçi,
Arife Loxha, Egzon Mumxhiu, Deniz
Haziri, Erkin Halçe

Evvela Allaha bizleri tekrar bulu�turdu-
�u için hamd-ü sena ile ba�lar siz sev-
gili okuyucular�m�za selam ve sevgi-

lerimi yollar�m. Ba�layan Ramazan ay�n�z�
da tebrik eder, yüce Rabbimizin bizleri
hay�rl�s� ile Ramazan Bayram�’na eri�tirme-
sini temenni ederim. Bu yaz�mda sizlere
yaz�n�n ba�l���ndan anlayaca��n�z üzere yan-
maktan ve dahi co�rafyam�zda ve ço�unlu-
�u Müslüman olan ülkelerin içerisinde
bulundu�u yang�ndan bahsedece�im, Nedir
yanmak? Yanmak bir fiildir, olu�umdur,
harekettir, enerjinin �s� halini almas�d�r. Her
yang�n için bir ate�leyici gereklidir ve gerek-
li maddeler haz�r olmadan ve ortam olu�ma-
dan yang�n olmaz. �mdi, sizlere niçin yan-
mak ile yaz�ma ba�lad���m�
anlatay�m.Bizler, yani Müslümanlar
Ramazan ayünü yanarak geçirmiyoruz ne
yaz�k ki ve dahi yanman�n ne demek oldu-
�unu unuttuk! Unutturulduk. Bir ço�umuz
için, ne yaz�k ki, Ramazan sadece oruç tut-
mak, yani günün belirli bir vaktinde yemek
yemeyip ve içmeyerek adeta açl�k çekmek-
tir. Halbuki Ramazan ay�n�n esas manas� bu
de�ildir. Ramazan yanmakt�r, nefsini ve
içindeki �eytan� yakmakt�r, hem de kul edip
ruhunun derinliklerine gömercesine, taki
gelecek Ramazan’a kadar. Allah Ramazan�,
yani oruç tutmay� bizlere nefislerimizi koru-
mam�z için reçete etmi� ve emir k�lm��t�r.
Ayn� hac, namaz ve zekat gibi, oruç tutmak-
ta Müslümanlar üzerine farzd�r. Manas�
bilinmeden yap�lan her türlü ibadet ibadet
de�il bir zuldür üzerimize. Bir ço�umuzun
sand��� üzere oruç aç kalmaktan ibaret olma-
y�p, tam aksine, ruhu tok tutmak ve Allah’a
bu sebeble daha da yakla�makt�r. Ruhu tok
tutmak nas�l olur? �nsan�n zihnini ve bedeni-
ni haramlardan muhafaza etmesi ancak
Allah’a yak�n olmas� ve Allah’� çokça zikr
etmesi ile mümkündür. Oruçta bu sebeble
bizi Allah’a daha yak�nla�t�rmal� ve gönlü-
müzde daha çok Allah’I zikretmeye vesile
olmal� ki korunal�m.Televizyonlarda bir çok
kanallarda ve dahi muhafazakar oldu�unu
iddia edenlerde dahil bir co�unda
Ramazan’�n asliyesi ruhundan uzak prog-
ramlar yap�lmakta ve insanlar maddecili�e
özendirilmektedir. Etin fiyat�n�n ne kadar
ucuz olaca��, Ramazan’da hurma m� yoksa
zeytin mi yemenin daha sevap olaca��,
hangi r�z�klar yenilirse iftara kadar tok hisse-
dilece�i gibi alakas�z muhabbetler ile
Müslümanlar� Ramazan ay�n�n esas hikme-
tinden uzakla�t�rmaktad�rlar. Allah aç kal-
mam�z için orucu bizlere emir etmiyor, bila-
kis açl���n ötesinde metafiziki bir alanda
ruhumuzu tok tutarak Allah’a daha da yak-
la�mam�z� ve böylelikle onun sevgili kullar�
aras�na girmemizi istemektedir. Bilindi�i
üzere oruç sadece Muhammed (SAS) pey-
gamberden sonra emir olunmu� bir ibadet
de�ildir ve aksine Muhammed peygamber-

den önce nice ümmetler üzerine oruç
farz k�l�nm��t�r ayn� namaz ibadetinde
oldu�u gibi. Namazda bilindi�i üzere
Miraç’ta sadece Muhammed peygam-
bere ve ümmetine verilmi� bir ibadet
de�ildir, aksine ondan önceki peygam-
berlere ve ümmetlere de namaz farz
k�l�nm��t�r. Nitekim Allah kitab�nda
�öyle buyuruyor;
2-183: “EY �MAN EDENLER! Oruç
sizden öncekilere farz k�l�nd��� gibi

size de farz �l�nd� kii Allah’a kar�� sorumlu-
lu�unuzun bilincine varas�n�z.”
Anla��laca�� üzere oruç, namaz, zekat gibi
ibadetler Muhammed peygamberden çok
önce nice ümmetlere farz k�l�nm�� ibadetler-
dir. Çünkü insan�n asl� ve özü birdir ve
korunmak için ayn� reçeteye ihtiyac� vard�r.
Nas�l ki her araba yap�s� itibari ile farkl�
renklerde ve markalarda olsa dahi belirli
vakitlerde ve zamanlarda bak�ma ihtiyac�
vard�r, biz insanlar�n da renklerimiz, �rklar�-
m�z ne olursa olsun bak�ma ihtiyac�m�z var-
d�r ve bunu en iyi bilende bizleri yoktan
yaratan Allah’t�r. Bu yüzdendir ki tevhid
inanc� çok önemli bir hususdur. �slam dini-
nin esas� tevhid üzeredir yani Allah ile bir-
likte ba�ka güçlere tapmamak ve dosdo�ru
bir yolda gitmektir. Bu güçler para, mevki,
makam, mal, mülk, peygamberler, tarikat
liderleri, imamlar, çocuklar�m�z, ve sayama-
d���m daha nice gelip geçici madde ve var-
l�klard�r. Allah’tan ba�ka güvenip dayand���-
m�z her�ey birgün mutlaka yok olacakt�r.
Fakat Allah her daim kal�c�d�r. 

RAHAT VE HUZUR

Ümit ediyorum ki, bundan böyle Müslüman
karde�lerimiz art�k Allah yerine ba�ka var-
l�klara ve maddelere ümid ba�lamayacak ve
dini gere�i gibi ona has k�lacakt�r ve ancak
böyle olunca Allah bizlere hem bu dünyada
ve hem de bu dünya ötesi dünyada rahat ve
huzur verecektir. Bilindi�i gibi co�rafyam�z
ve Müslümanlar kan a�lamaktad�r son bir
kaç yüzy�ld�r ve bunun sebeblerinden en
ba�l�cas� ise yukar�da bahsetti�im sebebler-
dir yani �slam dininin gere�i gibi ya�ama-
mak, dinimizi parçalara ve tarikatlara bölüp
adeta bir oyuncak haline getirmek nedeni
iledir. Gelin Ramazan’da yanmay� ö�renip
Allah’a daha da yakla�al�m ve onun istedi�i
gibi bir kul ve dahi bir ümmet olal�m. E�er,
tevhide geri dönersek Rabbimde bizleri eski
günlere yani ferasetli günlerimize döndüre-
cekdir. Unutmayal�m biz Allah’a ve onun
resulüne soz verdik. Her kim ki sözünden
cayarsa, bilsin ki o kimse Allah’a hiç bir
zaman zarar veremez. Ne demi�tim yaz�m�n
ba��nda, her yang�n için bir ate�leyici gerek-
lidir ve bizim yang�n�m�z�n ate�leyicisi de
tevhid inanc� olsun in�aallah. Simdilik yazi-
ma nihayet verirken, tum karde�lerimin
buradan Ramazan ay�n� tebrik eder, manas�-
n� idrak ederek Ramazan ay�n� geçirmemizi
yüce Allah’tan diler ve tüm Müslümanlar�n
art�k tek bir vücut olup, tek bir din alt�nda
birle�mesini, mezhepçiligi, sunnili�i, �iac�l���
terk edip tek bir ümmet olmas�n� can-�
gönülden dilerim.

Haydi güzel insanlar, yanal�m ve kendimizi
ate�ten koruyal�m!

Yusuf BA�ARAN

YANMAK VEYA
YANMAMAK, ��TE
TÜM MESELE BU

PR�ZREN
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Kosova'da KFOR barış
gücü bünyesi altında 1999
yılından bu yana görev

yapan Türk askeri, 17 yıldır
gelenek haline getirdiği ifar
çadırını bu yıl da Kosova gene-

linde kuruyor.
www.haberler.com sitesinden
alınan bilgilere göre; Kosova
genelinde Ramazan ayı boyunca
değişik şehirlerde iftar çadırını
kuracak olan Türk askeri, her
akşam 200 Kosovalı'ya sıcak
iftar yemeği verecek. Ramazan
ayında açacağı iftar çadırı dışın-

da, kendi evinde iftarını yapa-
cak olan Kosovalılar içinde
Ramazan ayı boyunca sıcak
Ramazan pidesi dağıtacak.
Kosova'nın güney bölgesindeki
Prizren'de konuşlu bulunan
Türk askeri, 17 yıldır kurduğu
iftar çadırında Kosovalılarla bir-
likte iftarını açıyor. 

PR��T�NE
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Kosova'da faal olan Yunus
Emre Türk Kültür Merkezi
ile T.C. Kosova

Büyükelçiliği'nin organizasyonuy-
la bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türk
Caz Haftası'na Kosovalılar yoğun
ilgi gösterdi. www.haberler.com’a
göre, Kosova'da geleneksel olarak
gerçekleşen Türk Caz Haftası çer-
çevesinde Priştine'de caz sanatçısı
Şenay Lambaoğlu ve ekibinin ver-
diği açılış konseri büyük ilgi
gördü. Priştine'deki açılış konseri
ardından Prizren'de Anadolu ezgi-

lerini cazla birleştirerek Authentic
Anatolian Project'in verdiği konse-
re çok sayıda davetli katıldı.
Gecede konuşan T.C Kosova
Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, bu yıl
6'ncısı düzenlenmekte olan Türk
Caz Haftası'nın Kosova'da önemli
festivaller arasında yer aldığını
söyledi. Geceye Kosova
Demokratik Türk Partisi - KDTP
Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi
Bakanı Mahir Yağcılar, T.C Prizren
Başkonsolosu Selen Evcit, Yunus
Emre Türk Kültür Merkezi Priştine
Müdürü Mehmet Ülker,
Kosova'da görevli Türk subayları
ile çok sayıda davetli katıldı.
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Kosova'da Başbakan görevini
sürdürmekte olan İsa
Mustafa koalisyon hükü-

metinin düşmesinden sonra sos-
yal medya üzerinden PDK'ya
yönelik ithamlarına devam ediyor.
www.dunyabulteni.net’in haberi-
ne göre; ‘Facebook’ hesabında
paylaşımda İsa Mustafa, eski koa-
lisyon ortağını vize serbestisi ve
ordunun kurulmasını engellemek
ve kandırmakla suçladı. LDK
Başkanı İsa Mustafa Avrupa ve

ABD’ye kapıları açık olan
Kosova’nın bir Avrupai hükümete
ihtiyacı olduğunu söyledi: 
“Kosova’ya Avrupai hükümet ve
hükmetme gerekiyor. Avrupa ve
ABD’de kapıları açık olan ve hiç-
bir komşu ülke tarafından dikte
edilmeyen bir hükümetin
Kosova’ya ihtiyacı var. Halk vize-
ler serbestisini kimin engellediğini
ve ordunun kurulmasını kimin
kandırdığını biliyor. Hiçbirine
özellikle de bunları engelleyenle-
rin seçim öncesi açıklamalarıyla
ulaşılamaz.”

KDTP aday listesini aç�klad�

Ba�bakan �sa Mustafa’dan PDK’ya suçlama

PR��T�NE’DE 6. TÜRK CAZ HAFTASI

Kosova'da Mehmetçik’ten
Ramazan boyunca iftar 
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CEBEL
BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Ülkedeki komünist rejimin
Türk ve Müslümanlara
karşı giriştiği asimilasyon

kurbanları anıldı. Bulgaristan’ın
güneydoğusunda, Türk ve
Müslümanların yoğun olarak
yaşadığı Cebel şehrinde eski
komünist rejimin kurbanları için
anma töreni düzenlendi.
Bulgaristan’da Kızıl Ordu destekli
darbe ile 1944 yılında iktidara
gelen komünistlerin ülkedeki
azınlıklara karşı başlattığı asimi-
lasyon politikası sonucu 1989'da
yaklaşık 400 bin kişinin
Türkiye’ye göçe zorlanması dola-
yısıyla her yıl düzenlenen anma
töreni, Bulgaristan ve Avrupa
Birliği (AB) marşlarının okunması
ile başladı.
www.dunyabulteni.net’e göre:
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftü Yardımcısı Ahmed
Hasan, Cebel'in merkezinde top-

lanan kalabalığın huzurunda dua
okudu. Hasan, dua sonrası yaptı-
ğı konuşmada, “Bu topraklarda
namus ve şeref için canlarını tes-
lim eden şehitlerimizi özlemle
anıyoruz. Nesillerimizin edep, ter-
biye ve imana ihtiyacı var. Evlat
ve torunlarımız, acı ve güzel gün-
ler yaşadığımız bu topraklarda
kimliklerini kaybeden insanlar
değil, kimlikli, imanlı, şuurlu
insanlar olsun." mesajını verdi.
Ülkeyi 1989 yılına dek 45 yıl idare
eden komünizm diktatörlüğü,

ülkedeki tüm dinlere karşı savaş
açmış ve de Bulgaristan'ı tek ulus-
lu bir devlete dönüştürmeye çalış-
mıştı. BSP’nin halen hürmetle
andığı diktatör Todor Jivkov,
ülkede yaşayan Türk ve
Müslümanların isimlerini değiş-
tirmek suretiyle onları asimile
etmeye çalışmıştı. O zamanki
nüfusu 8 milyon olan ülkede 1
milyonluk nüfusu olan bu azınlı-
ğın direnişi sayesinde Jivkov 10
Kasım 1989 tarihinde kendi parti-
si tarafından devrilmişti.

Arnavutluk makamlar�, Fetullahç� Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe giri�i-
mine kar��an ve bu ülkede sakland�klar�ndan �üphe edilenlere kar�� soru�turma ba�latacak

Arnavutluk FETÖ'cüler hakk�nda
SORU�TURMA BA�LATACAK

AT�NA
BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Bosna Savaşı'nda, ülkenin
doğusundaki Visegrad'da
katledilen 3 binden fazla

Boşnak, katliamın 25'inci yılında
düzenlenen törenle anıldı.
Visegrad 92 Kayıp Aileleri
Derneği tarafından düzenlenen
törene çok sayıda kurban yakını
katılırken, tören kapsamında, kat-
ledilen 3 bin kişi anısına, tarihi
Sokullu Mehmed Paşa
Köprüsü'nden Drina Nehri'ne 3
bin gül atılarak, dualar edildi.
www.dunyabulteni.net’e göre:
Medjedje Camisi'nde kurbanlar
için Yasin okunurken, Visegradlı
Boşnaklar, katliamın üzerinden 25
yıl geçmesine rağmen cesetlerine
henüz ulaşamadıkları yakınlarının
nereye gömüldüğünü bilenlerin,
ilgili makamlara başvurmaları için
çağrıda bulundu. Katliamda kar-
deşini kaybeden Sevko Cavkusic,

Vucine Köyü sakinleri ile birlikte
öldürülen erkek kardeşini, kafası-
na aldığı darbeler yüzünden
tanınmayacak halde bulduğunu
anımsatarak, "Gelinimin kemikleri
de kardeşimin üzerindeydi. Elden
ne gelir? Onları geri getiremem.
Yaşadığımız yerler tenhalaştı, kim-
secikler kalmadı." dedi.
Visegrad'da bulunan Straziste
Mezarlığı'nda da geçen yıl yalnız-

ca kafa tasına ulaşılan Osman
Kasapovic için cenaze töreni
düzenlendi.  Kasapovic'in eşi
Malka, "Eşimi bulmak için bir
sürü insan, bir sürü kurum yar-
dımcı olmaya çalıştı. Ancak kafa
tasından başka bir şey bulamadık.
Daha fazla bekleyemiyorum.
Yakında ben de ölebilirim, en
azından olduğu kadarını defnede-
ceğim." diye konuştu.

BÜKRE� - BAL KAN GÜN LÜ ⁄Ü

Bükreş Büyükelçiliği tarafından baş-
kent Bükreş'te "12. Geleneksel Bahar
Yürüyüşü" organize edildi.

www.dunyabulteni.net’e göre: Büyükelçilik
binası önünden başlayan ve başkentin en
büyük caddesi Calea Dorobantilor'da
devam eden yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.
Rumenlerin de yoğun ilgi gösterdiği yürü-
yüşte, Bükreş Büyükelçisi Osman Koray
Ertaş ve Türk vatandaşlarının yanı sıra
Kırım Tatarları, Azerbaycan ve Kazakistan
vatandaşları ve diğer soydaşlar yer aldı.

Türkiye, Romanya, Azerbaycan ve
Kazakistan bayraklarının taşındığı yürüyüş
sırasında marşlar okundu, türküler söylen-
di. Yürüyüşün ardından Bükreş
Büyükelçiliğinin bahçesinde resepsiyon
düzenlendi. Resepsiyonda, FETÖ'nün
darbe girişimi sırasında AA muhabirlerinin
çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz
Milli İradenin Yükselişi" isimli sergi açıldı.
Bükreş Büyükelçisi Ertaş, resepsiyonda
yaptığı konuşmada, Romanya'da yaşayan
Türk vatandaşlarının yürüyüşe katılarak,
devletlerinin yanında olduğunu gösterdiği-
ni söyledi.

T�RAN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk Başsavcısı
Llalla, "15 Temmuz'daki
darbe girişimine karışanla-

rın Arnavutluk'ta gizlendiklerin-
den şüpheleniliyor. Bu kapsamda
Arnavutluk makamları da soruş-
turma başlatacak" dedi.
www.dunyabulteni.net’e göre,
Arnavutluk makamları, Fetullahçı
Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15
Temmuz'daki darbe girişimine
karışan ve bu ülkede saklandıkla-
rından şüphe edilenlere karşı
soruşturma başlatacak.
Arnavutluk Başsavcısı Adriatik
Llalla, basın mensuplarına yaptığı
açıklamada, 15 Temmuz'daki
darbe girişimine karışan bazı
isimlerin Arnavutluk'ta gizlendik-
lerinden şüphe edildiğini belirte-
rek, "Bu kapsamda, Arnavutluk
makamları da soruşturma başlata-
cak." dedi. Llalla, suç örgütleri ile
mücadelede yeni soruşturma tek-
nikleri konulu uluslararası konfe-
ransta, Türk yetkililerin 15
Temmuz'daki darbe girişimine
ilişkin kendilerine bilgi aktardığı-

nı söyledi. Türk hükümeti ve dev-
letinin şu anki ana kaygısının,
geçen yıl yaşanan olayların soruş-
turulması olduğuna dikkati çeken
Llalla, Türk makamlarının, darbe
girişimine karışan kişilerin
Arnavutluk'ta da gizlendiklerin-
den şüphelendiklerini ve buna
ilişkin Arnavut makamlarından iş
birliği talebinde bulunduklarını
bildirdi.
Llalla, söz konusu iş birliği doğ-
rultusunda bu kişilerin darbe giri-
şimiyle ilişkili olup olmadıklarına
dair ön bilgilerin onaylanmasını
beklediklerine dikkati çekerek,
"Türk makamları darbe girişimine
karışan kişilerin işletmeler arkası-
na gizlendiklerinden şüpheleni-
yor." dedi. Arnavutluk Başsavcısı
Llalla, soruşturmaların
Arnavutluk yasaları çerçevesinde
yapılacağını sözlerine ekledi.
Llalla, önceki gün Tiran'da
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet Akarca ile görüşmüştü.
Akarca, darbe girişimine karışan
kişiler hakkında soruşturma baş-
latılması için Arnavutluk makam-
larından iş birliği talep etmişti.

Cebel’de asimilasyon kurbanlarına dua

Visegrad'da katledilen 
3 binden fazla Bo�nak anıldı 
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Kemal YAMANKARADEN�Z

PATENT 
KONUSUNDA NE

KADAR YETERL�Y�Z?

Patent konusunun Osmanl�’dan bu yana
süregeldi�i öngörülmektedir. Osmanl�
Devleti’nin bu konuya fazlas�yla a��rl�k

vermesi, patentin eski dönemlerden bu zamana
önemini göstermektedir. Ancak, Osmanl�’dan bu
yana gelen patent bilgisine sahip olmam�za ra�-
men,  günümüzde gerekli konumda olamamam�z
patent konusuna yeteri kadar a��rl�k vermedi�i-
mizin bir göstergesidir. Bu konuda karamsarl��a
dü�mek yerine, daha iyi yerlere gelebilmek, ülke-
mizi dünya ülkeleri aras�nda üstün konuma geti-
rebilmek için yeni fikirler bulmak, üretimi te�vik
etmek, Ar-Ge, patent, marka konular�nda daha
çok bilinçlenmek, bu konularda uzman ki�ilerden
yard�m alarak olas� riskleri en aza indirgemek
gerekmektedir. Bu noktada da her anlamda ken-
dimizi di�er ülkelerle kar��la�t�rmak, eksik kald�-
��m�z yerleri belirlemek, bu eksikleri giderdi�i-
miz zaman da mevcut durumumuzdan daha iyi
konumda olmak için çabalamak gerekmektedir. 

MARKANIN T�CAR� PREST�J�

Yenilik denildi�inde akla ilk gelen kavram
patenttir. Patent, günümüz rekabet ko�ullar�nda
üstün olmak ve bu rekabetin olas� zararlar�ndan
korunmak için çok önemli bir tekniktir. Bir mar-
kan�n patent ba�vurusunda bulunup patent sahibi
olmas�, o markan�n ticari bir prestiji olmas� anla-
m�na gelmektedir. Avrupal� firmalar patenti reka-
bet ortam�nda bir savunma mekanizmas� olarak
kullanmakta, kendilerine zarar verebilecek firma-
lar� bu �ekilde etkisiz hale getirmektedirler.
Çünkü patent yenili�in bir sahibinin oldu�unun
göstergesidir ve firma haklar�n� korumak demek-
tir. Patentler teknolojik ilerlemenin ve dünya
çap�ndaki geli�mi�li�in göstergesi oldu�undan,
özellikle Hindistan’da milli bir politika haline
getirilmi� durumdad�r. Ayn� zamanda �irketlerin
de�erinin varl�klar�ndan çok ellerindeki fikri ser-
mayeyle ölçülmeye ba�land��� günümüzde patent
müracaat� yapmamak rekabet ortam�nda yok
olmay� kabul etmekle e�de�erdir. Yap�lan patent
müracaat�n�n firmalar�n gelece�ine yönelik çok
büyük faydalar� olacakt�r. Kültür göstergesi oldu-
�unu söyleyebilece�imiz patent konusunda ülke-
mizin ne durumda oldu�una gelecek olursak, �u
anda yeterli bilince sahip olmad���m�zdan, di�er
ülkelere göre geri kalm�� bulunmaktay�z. Her
geçen gün patent konusunda biraz daha bilinçlen-
sek de henüz yeterli seviyeye ula�amad���m�z ne
yaz�k ki gerçektir. 



14 Aralık 1995
tarihinde Dayton
Antlaşması ile  Hırvatistan

Savaşı ve Bosna Savaşı'nı sona
erdi.  Dönemin Bosna Hersek,
Hırvatistan ve Yugoslavya
Cumhurbaşkanları bu antlaş-
mayı imza etti. Dört yıllık kanlı
ve Boşnak halkının soykırıma
uğradığı  bir savaş sonrası
Aliya İzzetbegoviç'in  halkımı
yaşatmak için imzalamaya mec-
burdum diye açıkladığı anlaş-
ma ile Bosna Hersek ve
Hırvatistan'ın idari ve siyasi
şekli ortaya çıktı. Aslında bu
anlaşma Hırvatlar için bir
kazanç oldu. Ülkelerini özellik-
le Krajina ve Slavonya bölgele-
rine çoğunluk olarak yaşaya
Sırp azınlıktan arındırdılar.
Rafine bir Hırvat devleti elde
ettiler. Bosna Hersek için ise
savaşı durduran, savaşan tüm
kesimlere o an içinde tuttukları
topraklarda yönetim sağlayan
karışık bir yapı oluşturdu.
İçinde taraflar biraz birbirlerine
toprak verdi. Sırplar
Saraybosna, Gorajde ve Mostar
yoluna doğru biraz çekildi.
Boşnaklar Banya Luka, Doboy
istikameti ve Kuzey Bosna
bölümlerine Sırplara toprak
bıraktı. Ülke 51.197 kilometre-
kare toprak ve 2013 sayımına
göre ülke nüfusu 3 milyon 531
bin 159 kişi bunların dağılımı;
Boşnak yüzde 50,11, Sırp 30,78,
Hırvat yüzde 15,43 yüzde 3,5
diğer. Para birimi Konvertibl
Mark(KM)'dir.  1Euro=1.95KM
sabit kurdur. Dayton Anlaşması
sonrasında ülke içinde üç etnik
gruplu, üç devletli ve üç basa-
maklı bir yapı oluştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI
KONSEYİ

Bosna Hersek
Devleti(BiH/Bosna i
Hersegovina);
Cumhurbaşkanlığı’ndan başlar-
sak devletin en üstünde
Boşnak, Hırvat ve Sırp üyeden
oluşan Cumhurbaşkanlığı
Konseyi var. BİH
Cumhurbaşkanlığı
Konseyi  Boşnak üyesi Bakir
İzzetbegoviç(SDA) (Aliya
İzzetbegoviçin'in oğlu), Hırvat
üyesi Dragan Çoviç(HDZ), Sırp
üyesi Mladen İvaniç'tir
(SDS&SNS). Yani 3
Cumhurbaşkanı var.
Uluslararası konularda üçü
mutabık olmazsa alınan karar
geçerli sayılmıyor. Bu da genel-
de Sırp üyenin verdiği kararlar

ile ülkenin dış politika da pati-
naj yapmasına yol açıyor. Bosna
Konfederasyon sayılacak şekil-
de alt entitelerin yetkili olduğu
bir idari yapıdır.
Cumhurbaşkanlığı konseyinin
altında meclis var. Meclis tem-
silciler meclisi ve Halklar
Meclisi olarak iki yapılı.
Temsilciler meclisi nüfus
çoğunluğuna göre ülke genelin-
de seçilen 42 temsilciden oluşu-
yor. Kararlar meclis çoğunluğu
ile alınıyor. Halklar meclisi ise 5
Boşnak, 5 Hırvat ve 5 Sırp'tan
oluşan 15 temsilcili bir meclis.
Kanunlar çıkarken her etnik
grubun çoğunluk onayı gereki-
yor. Buda Sırp üyelerin provo-
katif davranışları ile meclisleri
işlemez kılıyor. Ülke meclisinin
birde hükümeti ve başbakanı
var. Bakanlık sayısı ülkenin dış-
işleri, güvenlik, adalet, finans,
ekonomi, savunma, insan hak-
ları, ulaşım ve vatandaşlık işle-
rinden oluşan yetkileri merkezi
koordinasyon olan dokuz
bakanlıktan oluşuyor. Bunlar
eşit olarak Sırp, Hırvat ve
Boşnaklar arasında paylaşılıyor.
Yani buraya kadar gördüğünüz
gibi karışık bir devlet yapısı
tepede 3 halka eşit temsil hakkı
veren ve her kararda o halkın
çoğunluk oyuna ihtiyaç duyan
bir sistem var. Uzaktan bakınca
ne güzel herkesin fikri ve oluru
ile ortak akılla işler yürür gibi
gözükse de realite öyle değil.
Dayton sonrasında da Bosna
Sırpları bağımsızlık ya da
Sırbistan ile birleşme fikrinden
hiç vazgeçmedi. Bu sebeple
Bosna Hersek'in AB, NATO vs
yapılara üye olmasına engel

oldular. Siyasi reformları mec-
lislerde red oyu vererek tıkadı-
lar. Sırbistan'a alan açacak poli-
tika ve siyaset yaptılar. Buda
zaten savaş ile yıkılmış Boşnak
Hırvat kesimini ekonomik ola-
rak daha zora soktu. Çünkü
Boşnak Hırvat bölgesi hem
savaş yıkımını imar etmek,
yıkılmış sanayi, ticaret, üretimi
vs harekete geçirmek, hem de
ülke bütünlüğünü korumak
zorundaydı. Sırplar yıllardır bu
şekilde politikalarına devam
ediyor. En küçük bir şeyde ayrı-
lık referandumu kararı alacağız
deyip ülkeyi siyasi krize soku-
yorlar. Bağımsız devlet gibi
hareket edip ulusal gün, ulusal
sembol vs belirliyorlar. Bunun
sonucu savaş korkusu ile ülke-
ye yatırım yapacak sermaye
vazgeçiyor. Bunun zararını da
Boşnak Hırvat bölgesi çekiyor.
Ülkede ki bu çıkmaz yapıya
Dayton Antlaşması ile kurulan
ve tepe noktasında bulunan
Yüksek Temsilci adı verilen
kurum hakemlik yapıp çözüm
üretmeye çalışıyor. Yüksek
Temsilcinin geniş yetkileri var
bakan dahil tüm siyasileri ve
bürokratları görevden alabili-
yor. Fakat dediğim gibi Sırp
tehditleri yüzünden görevden
alma şeklinde değil de genelde
uzlaşı yolunu tercih ediyor.
Savaş suçlusu ithamı yapılan ya
da ırkçı ayrımcı söylemde bulu-
nanlara karşı bu yetki kullanılı-
yor. Bütün bu zorluklara rağ-
men Bosna Hersek AB ile uyum
yasalarının önemli bölümünü
çıkarmış. Vatandaşları vizesiz
seyahat hakkına ve AB ile ser-
best ticaret sahiptir. Kosova

cumhuriyetini Boşnak ve
Hırvatlar tanımakta fakat Sırp
üyenin tanımaması yüzünden
tanıma kararı alınamamaktadır.
Bu sebeple Kosova
Pasaportlular Bosna Hersek',
Bosna pasaportlular Kosova'ya
vize ile seyahat etmek zorunda
ayrıca ülkeler arası diplomatik
temsilcilik ve diplomatik ilişki
yok. Görüldüğü gibi Bosna
Sırp'larının bu tutumu yüzün-
den Arnavutlar  ile Bosna'nın
Boşnak ve Hırvatları ulaşım,
ticaret ve iletişim sorunu yaşa-
maktadır. Bunun gibi irili ufaklı
onlarca başka konuda Bosna
Sırplarının vetosu yüzünden
sürüncemede kalmakta Bosna
Boşnakları ve Hırvatları zorluk
yaşamaktadır. Devlet tepe yapı-
sından sonra ülke üç devletçiğe
ayrılıyor. Bosna Hersek devleti
federasyonu; Boşnak Hırvat
Federasyonu
(BHF/Federasiya), Sırp
Cumhuriyeti (RS/Republika
Sırpska) ve Bırçko(DS/Distrikt
Brçko) tarafsız özerk bölgesin-
den oluşuyor. Merkezi vergi
gelirleri entitelere nüfusları ora-
nında paylaştırılıyor. Makalenin
devamında entiteler için kısalt-
maları kullanacağım.

BIRÇKO 
ÖZERK YÖNETİMİ

Bırçko Özerk Yönetimi
(DS/Distrikt Brçko);  Sava
nehri kıyısında RS'nın kuzey ve
Güney bölgelerini birleştiren
çok stratejik bir noktadadır.
Hırvatistan, Sırbistan, BHF ve
RS'nin tam kesişme noktasında-
dır. Savaşta da stratejik yer

olduğundan dolayı Dayton
Anlaşması ile özerk bir yapı
sağlanmıştır. 493 kilometrekare
toprağa 2013 sayımına göre 93
bin kişilik nüfusa sahiptir.
Nüfus dağılımı Boşnaklar
yüzde 42,5 Sırplar yüzde 34,5,
Hırvatlar yüzde 17 Diğerleri

yüzde 2. Bosna içinde küçük bir
devletçik gibi olan yapı Boşnak,
Sırp, Hırvat koalisyonlar ile
bugüne kadar yönetildi. Bosna
Sırp Cumhuriyeti
(RS/Republika Sırpska);  RS
Soykırım ile etnik arındırılmış
durumda. Savaş sonrası dönüş
yapan Boşnak ve Hırvatlar olsa
da bu genel nüfus içerisinde
yüzde 17'yi geçmiyor. Yüzde 82
Sırp, yüzde 14 Boşnak, yüzde
2.5 Hırvat ve yüzde 1.5 diğer
kesimlerden oluşan nüfus yapı-
sı var. 24 bin 641 kilometrekare
toprağı elinde barındırıyor.
2013 sayımına göre nüfusu 1
milyon 327 bin kişi. RS'nin idari
yapısı merkezi devlet ve iller-
den oluşan yerel yönetim şek-
linde. Kendi anayasası, cum-
hurbaşkanı, başbakanı, meclisi
ve meclis başkanı var. Meclisi
83 temsilciden
oluşuyor. Dayton Antlaşması
ile bu başkanlara Boşnak ve
Hırvat yardımcılar getirildiyse
de meclisinde ve nüfus olarak
çok küçük azınlıkta olan bu
kesimlerin RS'de siyasi, politik
ve idari etkisi olmuyor. Sırplar
bölgesel cumhuriyeti istedikleri
gibi yönetiyorlar. Yönetim mer-
kezi olduğu için karar alma ve
bürokrasi süreçleri daha kolay
işliyor. Bu da yabancı yatırım
ve kredilerin girişinde kolaylık
sağladı. Ayrıca Sırbistan ve
Rusya'nın bölge cumhuriyetine
destekleri ve savaş sırasında
Sırpların elinde tutuğu kentle-
rin hasar almamış olması bölge-
yi ekonomik olarak BHF'den
daha ileriye götürdü. Ayrıca
ülkenin tarım yapılabilir düz-
lük alanlarının büyük kısmı
Sırpların yönetimi altında.
Buda onlara avantaj sağlıyor.
Sırp siyasetini iki parti domine
ediyor. SNDS adlı Sırp entititesi
Cumhurbaşkanı Milorad
Dodik'in lider olduğu parti ve
SDS adli Vukota Govedarica'nın
lider olduğu parti. Dayton'dan
günümüze bu iki parti Sırp
entitesini yönetti. Siyasi çıkara
göre bazen AB ya da ABD'ye
yakın durmaya çalışsalar da
genelde Rusya ve Sırbistan
çıkarlarına göre pozisyon alı-
yor. Bosna Hersek'in ulusal fay-
dası yerine belirttiğim devletle-
rin ve kendi ayrılıkçı politikala-
rını gündem yapıyorlar.
1995'ten sonra yatırım ve finans
alan entite siyasilerinin yolsuz-
luk ve savurganlığı ile şu anda
borç batağında. Nüfus olarak
BHF''nin yarısından az olmala-
rına rağmen borçları BHF
kadar. Son dönemlerde BHF'nin
ekonomisi RS ekonomisine göre
daha pozitif işaretler vermekte-
dir.

BOŞNAK 
HIRVAT 

FEDERASYONU

Boşnak Hırvat Federasyonu
(BHF/Federasiya); BHF Savaş
sırasında Boşnak ve
Hırvatların  tuttukları bölgeler-
de kurdukları bir idari yapıdır.
Dayton Barış anlaşması ile
Boşnak ve Hırvatlara kalan top-
raklar bu idari yapı ve onun
altındaki 10 kantona bölünmüş
idari yapı ile yönetilmektedir.
26 bin 110 kilometrekare topra-
ğa ve 2013 sayımına göre 2 mil-
yon 219 bin kişilik nüfusa
sahiptir. BHF on kantondan
seçilip gelen bir meclise sahip-
tir. Bu meclis Temsilciler
Meclisi ve Halklar Meclisi ola-
rak iki kanattan oluşur.
Temsilciler Meclisi 98 üyeden
oluşur ve BHF sınırları içinden
seçilenlerden oluşur  Halklar
Meclisi 58 üyeden oluşur. BHF
içindeki seçimlerde partilerin
aldığı oya göre seçilip gelirler.
Meclislerin güvenoyu verdiği

hükümeti
ve başba-
kanı var-
dır.
Hükümet
Başbakan
dışında 16
bakanlık-
tan olu-
şur.
Yetkileri
10 kanton
yönetimlerini koordine edecek
seviyededir. BHF sınırlarını
kapsayan yetkileri maliye, eko-
nomi, ulaşım, enerji, vergi,
güvenlik, adalet çerçevesinde
merkezidir. Sağlık, eğitim, alt-
yapı vs konularda yetki kanton-
lardadır. BHF hükümeti burada
ancak koordinatör durumdadır.
Bu bölünmüş yapı içinde yerel
ile uyumlu çalışmak tarafların
ayrı siyasi partilerde olması ve
sebepler ile çok zor oluyor bu
da devlet yönetimi ve bürokra-
siyi hantal kılıyor. BHF nüfusu
ve siyasetini Boşnak ve
Hırvatlar domine ediyor. 2013
sayımına göre BHF nüfusunun
yüzde 70,4 Boşnak, yüzde 22,4
Hırvat ve yüzde 3,6'sını Sırplar
oluşturuyor. Boşnak siyasetini
Aliya İzzetbegoviç'in kurduğu
SDA, Eski komünistler SDP,
Medya patronu Radonçiç'in
kurdu SBB, domine ediyor. Eski
Genelkurmay Başkanı Sefer
Haliloviç'in kurduğu BSP Bosna
Vatansever Partisi Boşnak'ların
4. güçlü partisi. Sırp ayrılıkçılı-
ğına ve siyasi yolsuzluklara
karşı güçlü söylemleri olan bir
parti. Uluslararası arenada des-
tek bulamaması Boşnaklar için
bir kayıp. BSP Başkanı
Haliloviç Arnavutlar ile
Boşnakların ittifakını savunan,
Bosna'da tüm dinler ve etnik
grupların birlikte eşit yaşaması-
nı gerektiğini belirten ve ülkeyi
bölmeyi düşünenlere karşı sert
söylemleri ile biliniyor. DF
demokrat Cephe Hırvat Jelko
Komşiç tarafından kurulmuş
tüm etnik grupları bünyesinde
birleştirmeye çalışan SDP'den
ayrılan bir oluşum seçmenin
büyük kısmı Boşnak'tır.
Hırvatlar HDZ BiH ve HDZ
1990 adlı iki partide siyaset
yapıyorlar. Son genel seçimler-
de ittifak yaptılar. HDZ BiH
Genel Başkanı Dragan Çoviç'tir.
Bu ittifaka Hırvatların yüzde
90'ı oy vermektedir

10 KANTON

BHF'nin kendi içinde ayrıldığı
10 kantonu sayarsak.
1 Una-Sana Kantonu başkenti
Bihaç. Boşnak çoğunluk yaşı-
yor. Bosna'nın kuzey batısında
Krayina bölgesini kapsıyor.
2 Savaüstü Kantonu başkenti
Oraşye. Hırvat çoğunluk yaşı-
yor. Ülkenin kuzey doğusunda
Sava nehrinde Hırvatistan sınırı
boyunda yer alıyor.
3 Tuzla Kantonu başkenti Tuzla.
Boşnak çoğunluk
yaşıyor. Ülkenin orta doğusun-
da yer alıyor.
4 Zenisa Doboy Kantonu baş-
kenti Zenisa. Boşnak çoğunluk
yaşıyor. Ülkenin orta kesiminde
yer alıyor.
5 Bosna Drina Altı Kantonu
başkenti Gorajde. Boşnak
çoğunluk yaşıyor. Ülkenin orta
güney kesiminde yer alıyor.
6 Orta Bosna Kantonu. Boşnak
çoğunluk yaşıyor. Hırvat
nüfus’ta yüzde 20 civarı.
Ülkenin merkezinde yer alıyor.
7 Hersek Neretva Kantonu baş-
kenti Mostar. Boşnak-Hırvat
nüfus yarı yarıya.
8 Saraybosna ve çevresi kanto-
nu başkenti Saraybosna.
Boşnak nüfus çoğunluk yaşıyor.
9 Batı Hersek kantonu başkenti
Şiroki Breg. Hırvat çoğunluk
yaşıyor. Ülkenin batısında
Hırvat sınırında yer alıyor.
10 Hersek Bosna kantonu.
Hırvat çoğunluk yaşıyor.
Ülkenin batısının kuzey kesi-
minde yer alıyor.
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Asl�nda bu anla�ma H�rvatlar için bir kazanç oldu. Ülkelerini
özellikle Krajina ve Slavonya bölgelerine ço�unluk olarak ya�aya
S�rp az�nl�ktan ar�nd�rd�lar. Rafine bir H�rvat devleti elde ettiler

Dayton'dan günümüze
BOSNA HERSEK 1

DEVAM EDECEK...

Hasip GÜLTA�
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Ramazan ay� boyunca Balkanlar’da iftar, gönül ve kültür sofra-
lar� kuracak olan Bayrampa�a Belediyesi’nin “Bereket Konvoyu”

co�kulu bir programla 13’üncü kez Balkanlara u�urland�

H.MERKEZ�
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Çiğli Mehmet Hikmet
Kaşerci Ortaokulu’nun
erken okul terklerinin

önlenmesi ve dezavantajlı
çocukların okula devamının
sağlanması amacıyla hazırladı-
ğı proje kapsamında, Çiğli’ye
Yunanistan’ın Girit adasından
öğrenciler ve öğretmenler
geldi. “Antikten moderne
engelleri aşıyorum sporla tek
hamlede ” başlıklı Erasmus
projesinin bir diğer ortağı ise
Yunanistan’ın Girit adasından
9.Rethymnion İlkokulu oldu.
Proje kapsamında Okul
Müdürü Kostas
Papadomanolakis, 2 öğretmen
ve 12 öğrenci ile Çiğli’ye geldi.

Program boyunca,  Çiğli ve
İzmir’in tanıtımının yanı sıra
Yunan çocuklara matrak ve
mangala gibi tarihi ata sporları
öğretilecek ve her iki ülkenin
çocukları arasında müsabaka-
lar yapılacak. Yunan öğrenci ve
öğretmenlerle makamında bir
araya gelen Çiğli Belediye

Başkanı Hasan Arslan, uluslar
arası birlikteliklerin kaynaşma-
yı sağladığını ve barış ortamı-
nın perçinlediğini
söyledi. 9.Rethymnion
İlkokulu Müdürü Kostas
Papadomanolakis  ise Çiğli’ye
ikinci kez gelmekten mutluluk
duyduklarını belirtti.

MAN�SA
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Manisa Büyükşehir
Belediyesi'nin aylık
kültür sanat etkinlik-

leri kapsamında "Saruhan'dan
Rumeli'ye Gönül Köprüleri"
adlı imza günü ve söyleşi ger-
çekleştirildi. Araştırmacı Yazar
İlber Şiyak'ın aynı adlı kitabı
programa katılan Manisalı
vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
www.bolgegundem.com site-
sinin haberine göre: Kültür
Merkezi Lale Salonu'nda ger-

çekleştirilen programa, Manisa
Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı
Ergün Aksoy, Büyükşehir
Belediyesi Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı
Nursel Ustamehmetoğlu,
Yunusemre Belediye Başkan
Yardımcısı Ramiz Şiyak, TRT
İzmir Radyosu THM Ses
Sanatçısı Havva Karakaş ve
eşi Hasan Karakaş, Manisa
Balkan Türkleri Kardeşliği
Platformu ve Manisalılar katıl-
dı. Programda Araştırmacı
Yazar İlber Şiyak'ın biyografisi

okundu. Araştırmacı Yazar
İlber Şiyak programa kendisi-
ne desteklerinden dolayı
Manisa Büyükşehir
Belediyesine teşekkür ederek
başladı. Şiyak, programda,
Osmanlı Devletinin
Balkanlar'da ki iskan hareket-
lerini, Saruhan diyarından
Balkanlar'a uzanan fetih ve
gönül hareketlerini anlattı.
Araştırmacı Yazar İlber Şiyak
Rumeli'deki Müslüman toplu-
luklarını da anlattı.
Araştırmacı Yazar İlber Şiyak,
"Bizler tarihimizi, milli kimliği-
mizi, kim olduğumuzu
Anadolu ve Rumeli toprakları-
na nasıl geldiğimizi, Rumeli'de
nerelerde iskan edildiğimizi,
Yüzyıllar boyunca Din-i
İslam'a nasıl hizmet ettiğimizi
ve yüzyılların ardından bu
cennet vatan topraklarını nasıl
yitirdiğimizi çok iyi araştırıp
bilmemiz ve bizden sonra
gelecek kuşaklara aktarmamız
gerekiyor" diye konuştu.

�STANBUL - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bayrampaşa Belediyesi, Yıldırım Mahallesi muhtar-
lık binası yanında düzenlediği programla 3 TIR, 3
minibüs, 2 otobüs,  bir otomobil, bir canlı yayın

aracı ve 75 kişilik gönüllü ekipten oluşan Bereket
Konvoyu’nu 13. kez Balkanlar’a uğurladı. Hafız Adem
Başer’in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program,
mehteran takımı gösterisi ve protokol konuşmaları ile
sürdü.
Konuşmalar ve mehter takımı konserinin ardından dua-
lar edilerek beyaz güvercinler uçuruldu. Başkan Atila
Aydıner ve protokolün el sallayarak uğurladığı konvoy
Şehit Kamil Balkan Caddesi’nden geçerek yola çıktı. 

İLK DURAK BULGARİSTAN CEBEL

Bu yılki ilk programını Bulgaristan Cebel’de gerçekleşti-
recek olan Bereket Konvoyu, daha sonra diğer Balkan
ülkelerinde iftar programları düzenleyecek.

İKİ MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

2005 yılında kardeşlik sınır tanımaz sloganıyla yola
çıkan Bereket Konvoyu, 12 yıl boyunca Hırvatistan,
Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kosova,
Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere
toplam 9 Balkan ülkesinin her bir şehrini karış karış
gezerek yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı.

YUNAN Ö�RENC�LERDEN
BA�KAN ARSLAN’A Z�YARET

Manisa Büyük�ehir Belediyesi’nden
RUMEL�’YE GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Bulgaristan’da hükümet
kuruldu. Boyko Borisov 3
hükümeti parlamentoda

güvenoyu ald�ktan sonra yemin
ederek, geçici Gercikov hüküme-
tinden görevi devir ald�. Borisov 3
hükümeti Yurtseverler Koalisyonu
ile kurdu. NFSB ba�kan� Valeri
Simeonov ba�bakan yard�mc�s�
görevi üstlenirken VMRO ba�kan�
Krasimir Karakaçanov ise savunma
bakanl��� görevi üstlendi.
“ATAKA” partisi ba�kan� Volen
Siderov ise görev üslenmeyerek hükü-
met d���nda kalmay� tercih etti.
Yurtseverler koalisyon ba�kanlar� tek
derdi Türkiye ve Bulgaristan’da ika-
met eden Türk ve Pomak as�ll�
Bulgaristan vatanda�lar�. Seçim öncesi
propagandalar�n� Türk dü�manl���
üzerine yürütmü�lerdi. A��r� milliyetçi
“Yurtseverler” gruplar� Türkiye’de
ikamet eden Türk as�ll� Bulgaristan
vatanda�lar� seçim için Bulgaristan’a
gitmek isteyenleri s�n�rda engellemeye
çal��m��lard�r grubun eleba��s� ayn�
zamanda NFSB ba�kan� olan Valeri
Simeonov ise ya�l� kad�nlar� tartakla-
maya kadar ileri gitmi�ti. NFSB ba�-
kan� Valeri Simeonov televizyonlarda
Türkiye Bulgaristan’�n iç i�lerine kar�-
��yor söylemine devam ediyor. DOST
Partisi’nin ise Bulgaristan ulusal
güvenli�ini tehdit etti�i iddias�n� da
sürdürüyor. Ço�unlu�u Türklerden
olu�an HÖH hareketi yönetimi, DOST
partisini tehdit olarak görmekte.
HÖH’ün ‘DOST Partisi, Devlet
Ulusal Güvenlik Kurumu sorunudur”
beyan�nda bulunmas� ülkede ikamet
eden az�nl�klar� üzmü�tür. Ba�bakan
Boyko Borisov’un seçim propaganda
s�ras�nda “K�rcaali’ye Türk bayra��
dikilebilir” cümlesini kurmas� maksat-
l� ve kas�tl�d�r. Türk as�ll� Bulgaristan
vatanda�lar� hiçbir zaman ayr�mc�l�k
söylemlerde veya hareketlerde bulun-
mam�� bulunmayacaklard�r. Türküye
Cumhuriyeti devleti hiçbir kom�unun
toprak bütünlü�ünü tehdit etmemi�tir
iç i�lerine de kar��mam��t�r. Ba�bakan
Boyko Borisov görevi devir ald���nda
“Benim en büyük endi�em etnik bar��-
t�r, ülkemizde ikamet eden partimizde
yüzlerce Türk üyemiz vard�r, ço�un-
lukta olan bölgelere yollar yapt�k, su
olmayan yerlere su götürdük, hatta
camiler bile in�a ettik. Onlarla sorunu-
muz yoktur“ konu�mas� yapm��t�. Bu
konu�mas�ndan sonra Ba�bakan
Boyko Borisov’a birkaç soru sorulma-
s� gerekmiyor mu?  

BOR�SOV’A SORULAR

Türk as�ll� Bulgaristan vatanda�lar�
anadilini okul müfredat�na seçmeli
de�il normal ders olarak al�nmas� iste-
mesi ulusal güvenli�i tehdit midir?

Resmi okullarda H�ristiyan ve
Müslüman çocuklar�n din e�itimi
almak istemeleri ulusal güvenli�i teh-
dit midir? 
Komünist rejiminden el konulan
Vak�f mallar�n� sahiplerine iade edil-
me istemesi ulusal güvenli�i tehdit
midir?
Komünist rejimin taraf�ndan Türklere
ve Müslümanlara silah zoruyla verilen
Bulgar ve Slav isimleri kütüklerden
silinmesi istemesi ulusal güvenli�i
tehdit midir? 
Bulgaristan Ulusal Televizyonu’nda
Türkçe yay�n yapan televizyon kanal�
olmas� istemesi ulusal güvenli�i tehdit
midir?
Bulgaristan’da Müslümanlar kendi
Ba� müftülük yönetimini seçme iste-
mesi ulusal güvenli�i tehdit midir?
Cami minarelerden k�s�tl� da olsa ezan
sesi ulusal güvenli�i tehdidi midir?
Yetersiz olan camiler avlu d���nda

Müslümanlar�n Cuma namaz�n� k�l-
mak ulusal güvenli�i tehdit midir? 
1991 y�l� kabul edilen Bulgaristan
anayasas�ndan Türk az�nl��� ulusal
güvenli�i tehdit etti�inden mi ç�kar�l-
d�?
Bulgaristan Müslümanlar�n kendilerini
tan�mlad�klar� gibi örf ve adetlerine
ba�l� ya�am sürdürmek istemesi ulusal
güvenli�e tehdit midir?
Say�n Ba�bakan Boyko Bor�sov’un
yol ve su götürmek ile ya da bir iki
camii in�a edilmekle ülkede iki milyo-
na yak�n olan Müslüman nüfusuna
sahip ç�k�l�yor demesi ne kadar do�ru
olur. Kendilerini Yurtseverler olarak
tan�mlayan “a��r� milliyetçi” kesim
hükümet orta�� pozisyonundan yarar-
lanmaya kalk��t�klar� takdirde pamuk
ipli�ine ba�l� olan etnik bar��� ciddi
manada tehlikeye atm�� olacaklar�n
ciddi bir �ekilde oturup dü�ünmeleri
gerekiyor. Bulgaristan’da var olan iki
milyona yak�n Müslümanlar� dü�man
gözüyle de�il vatanda� gözüyle bak-
malar� gerekiyor ayr�ca görmezden
gelerek de�il onlara ancak e�it �artlar
tan�yarak etnik bar�� sa�lanm�� olaca-
��n�n fark�na varmal�d�rlar.
Bulgaristan sadece kendilerini Bulgar
olarak tan�mlayanlar�n de�il ülke
s�n�rlar� içinde ikamet edenlerin tama-
m�na ait oldu�unu kabullenmek
zorundalar.

�smet TOPALO�LU

BULGAR�STAN’DA
YEN� HÜKÜMETTEN

BEKLENT�LER
BEREKET KONVOYU
13. kez Balkan yollar�nda

B�LEC�K - BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde,
Bozüyük Belediyesi'nin kardeş bele-
diyesi olan Bosna Hersek

Zavidovici Belediye Başkanı Haşim
Mujanovic, Balkader Bursa Dernek
Başkanı Hayriye Kosova ile birlikte
Bozüyük'ü ziyaret etti.
www.haberler.com’a göre; ziyaret kapsa-
mında ilk olarak Belediye Başkan

Yardımcısı Nazmi Kuru makamında ziya-
ret edildi. Burada gerçekleştirilen görüş-
mede, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi
Kuru, "Bizler Bozüyük Belediyesi olarak
siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan
mutluluk duyuyoruz. Bosnalı kardeşleri-
mizin bedenen yanlarında olamasak da
her zaman ruhen yanlarındayız.
Kendilerinin acılarını paylaşıyoruz, kalbi-
miz o zor günlerde onlarla birlikte attı ve
atmaya da devam edecek" dedi.

Bozüyük Belediyesi Bosnalı misafirlerini a�ırladı

ismetismailtopaloglu@hotmail.com
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KOSOVALI

Kosova Prizrenliler Kültür ve Yard�mla�ma Derne�i, Kosova
Eski Cumhurba�kan� Atifete Jahjaga ve Pri�tine Büyükelçisi

K�v�lc�m K�l�ç’�n giri�imleri ile Kosoval� sava� ve �iddet 
ma�duru kad�nlar �stanbul’da keyifli bir hafta sonu geçirdi

Sava� ve �iddet ma�duru
kad�nlar �stanbul’u gezdi

SELAN�K
BAL KAN GÜN LÜ �Ü

Sinop Balkan Halkları
ve Mübadele Derneği
Selanik, Kavala,

Drama, Sarışaban, Yenice-i,
Vardar,Vodina,Langaza gibi
eski Türk yerleşim bölgele-
rini kapsayan ve kültürel
anlam taşıyan bir gezi
düzenledi. Dernek Başkanı
Kenan Aral, İstanbul Lozan
Mübadilleri Vakfı aracılığı
ile düzenlenen gezide,
Sinop’a 1923-1924 yıllarında
Nüfus Mübadelesiyle yer-
leşen hemşerileri ile Ata
topraklarını ziyaret etmek-
ten büyük mutluluk duy-
duklarını bir o kadarda
duygulandıklarını belirte-
rek 94 yıllık bir aradan
sonra, Sinop’a mübadele
yoluyla gelen herkesin köy-
lerine kadar götürüldüğü-
nü, geziye katılanların ata

toprakları ziyareti sırasında
bol bol fotoğraf ve video
çekerek, Atalarını doğduğu
köylerinden toprak ve su
alarak, yurdumuza getir-
diklerini ve vefat eden ata-
larının mezarlarına koy-
duklarını ifade etti.
Ziyaretler sırasında duygu-
lu anlar yaşayan mübadille-
rin bazıları gözyaşlarını

tutamadı. Aral, Mustafa
Kemal Atatürk’ün
Selanik’de doğduğu evinin
ziyaret edildiğini, Samsun
ve Sinop’dan götürülen
toprak ve suyun üyelerle
birlikte Türk Bayrağımız
açılarak Atatürk’ün evinin
bahçesindeki nar ağacının
dibine bırakıldığını da söz-
lerine ekledi.

CLUJ - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Batı Trakya Türkleri Romanya’nın Cluj şeh-
rinde gerçekleşen Avrupa Milletleri Federal
Birliği’nin (FUEN) 62. yıllık kongresine katıl-

dı. FUEN üyesi Romanya’daki Macarların
Demokratik İttifakı’nın (RMDSZ) ev sahipliğinde
düzenlenen kongrede Batı Trakya Türk toplumu-
nu Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi birlikte temsil etti. Avrupa’nın farklı ülkele-
rinden 300’ün üzerinde azınlık temsilcisi ve konu-
ğun katıldığı ve 50’nin üzerinde gazetecinin takip
ettiği kongreye ABTTF Başkanı ve FUEN Başkan
Yardımcısı Halit Habip Oğlu, ABTTF Başkan
Yardımcıları Sebahattin Mümin ve Mustafa Kasap
ile ABTTF Merkez Ofis Sorumlusu K. Engin
Soyyılmaz, DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Mutlu Osman Mustafa ve BTAYTD üyesi Onur
Mustafa Ahmet iştirak etti. Rodos ve İstanköy
Türklerini temsilen Rodos, İstanköy ve Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİS-
DER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve der-
neği üyesi Atıl Hacımenni de kongreye katıldı.
Kongre çerçevesinde yapılan FUEN Delegeleler
Kurulu’nda Yunanistan’ın Batı Trakya Türk toplu-
muna mensup kişilere yönelik siyasi caydırma ve
korkutma uygulamalarına ilişkin karar oybirliğiy-
le kabul edildi.

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Bosna Sancak Derneği
bir sosyal projeye daha imza
atıyor. İzmir Bosna Sancak

Derneği, Bornova Belediyesi ile
Kardeş Şehir olan Novipazar’ın
ihtiyaçlarını karşılamak için yar-
dım kampanyası başlattı. Sancak
Bölgesi’nde bulunan, Novipazar
şehir Hastanesi’nin ihtiyacı olan
beş adet ‘Diyaliz’ yatağını hasta-
ne ’ye bağışlamak için bir yardım
kampanyası başlattı. İzmir Bosna
Sancak Dernek Başkanı
Abdullah Gül konuyla ilgili şun-
ları söyledi; Bornova
Belediyemiz ile kardeş şehir olan
Novipazar’da bulunan Şehir
Hastanesi’nin Müdürü Mirsad
Djerlek ve Üroloji Uzmanı Edin
Hadzibulic, Sancak bölgesinde
Diyaliz hastalarının daha iyi hiz-
met alabilmeleri, tedavi edilebil-
meleri için beş adet diyaliz yata-
ğına ihtiyaçları olduğunu söyle-
di. Biz dernek olarak bu talebe

kulaklarımızı kapatamazdık.
Hastaneden gelen ihtiyaç yazısı
ile gerekli yerlere müracaat ede-
rek yardım kampanyasını başlat-
tık. Novipazar hastane yönetimi
tarafından talep edilen bu beş
yatak nakliye bedelleri dahil yak-
laşık 35 bin TL. tutarında. Bu
yardım kampanyasına,
Belediyelerimizin, Boşnak hem-
şehrilerimizin, İzmirli işadamla-
rımızın yardım ve desteklerini
bekliyoruz. Novipazar’da ve
Sancak Bölgesi’nde yaşayan
akrabalarımızın ve yurttaşlarımı-
zın sağlık sorunlarına bir nebze
de olsa destek olmak bizlerin
görevlerinden olduğunu düşü-
nüyoruz ve bu talep edilen beş
adet diyaliz yatağını başta
Belediyelerimiz olmak üzere her
kesimden destek alacağımıza
inancımız tamdır. Yapılacak
bağışlarla talep edilen beş adet
diyaliz yatağını en kısa zamanda
alacağımıza ve Novipazar Şehir
hastanesine teslim edeceğimize
inancım tam” dedi.

Bat�, zaten Bat�’da, az daha
ötesi deniz, dolay�s�yla
Bat�’n�n, ba�ta Kadim Bilgi

olmak üzere arad��� her �eyin var
oldu�u Do�u’ya gitmekten ba�ka
çaresi yoktu. Almanlar ve
�ngilizler Do�u’ya do�ru, Ruslar
Akdeniz’e do�ru giderken yollar�
Balkanlar’dan ve Türkiye’den geç-
mek zorundayd�. Bu zorunluluk
Almanlar�n “Do�u’ya Do�ru”
politikas�n� ve stratejisini olu�tur-
malar�n� sa�lad�. Bu politika ve
stratejinin uygulanmaya ba�land���
yer Balkanlar’d�. Balkanlar tarih
boyunca, dinlerin, mezheplerin,
stratejilerin, casuslar�n çat��ma
alan� oldu. 
�ngiltere, Habsburg ve Osmanl�
�mparatorlu�u’nun da��lmas�n�
h�zland�rmak maksad�yla, bilahare
de Almanya’n�n Do�u’ya,
Türkiye’nin Bat�’ya geçmesine ve
de Rusya’n�n Adriyatik’e inmesine
kar�� kullanmak üzere bir duvar
in�aa edecek, bu duvar�n ad�
Yugoslavya olacakt�. Devam eden
y�llarda da çok amaçl� �ngiliz çak�-
s� gibi çe�itli misyonlar� yerine
getirecek olan bu
duvar�n/Yugoslavya’n�n temeli, 1.
Dünya Sava��’n�n hemen ba��nda,
görünürde “Slav Birli�i”ni temin
etmek üzere, Londra’da kurulmu�
Yugoslav Komitesi taraf�ndan at�l-
d�. 
Tito, önce Yugoslavya’n�n lideri,
sonra da gerçekte arkas�nda
�ngiltere’nin bulundu�u, NATO ve
Var�ova’ya alternatif olmas�
dü�üncesiyle kurgulanm�� ve
100’den fazla üye ülkenin ço�un-
lu�unu �ngiltere’nin eski sömürge-
lerinin olu�turdu�u Ba�lant�s�zlar
Hareketi’nin kurucu genel sekrete-
ri olacakt�. Tito, 4 May�s 1980
günü öldü�ünde de, Kraliçe
Elizabeth’in emriyle �ngiltere’de
hükümet binalar� ve askeri kuru-
lu�lardaki bayraklar yar�ya indiri-
lecekti! Neden? Tito, �ngiliz devlet
adam� m�yd� ki? �ngiltere,
Tito’nun arkas�ndaki as�l güç
müydü? 
Oyun içinde oyun vard�, bu co�-
rafyada s�radan istihbarat, strateji
ve analizlerle var olmak, ayakta
durmak mümkün de�ildi.
�ngilizler, Balkanlar’da bir a��rl��a
sahip olabilmek için Ruslarla ve
Türklerle i�birli�i yapmak zorun-
dayd�. “El, elden, ak�l, ak�ldan
üstündür” atasözü, hükmünü her
zaman icra etmi� ve �ngiliz akl�n�
�ngilizlere kar�� kullanan ülkeler
ve stratejik ak�llar ortaya ç�km��t�r. 
Bunun en güzel örne�i de

Tito’dur. Tito, Var�ova ve
Sosyalist Blok ile
Ba�lant�s�zlar Hareketi’nin
içinde bir SSCB aparat� olarak
son derece iyi i�lev görmü� ve
�ngiltere’nin birçok projesini
SSCB ile payla�m�� ve yine
SSCB’nin de özellikle bilin-
mesini istedi�i operasyon bil-

gilerini öncelikle �ngilizler’le pay-
la�m��t�r. Tito her iki taraf�n da
ç�karlar�n� ve stratejilerini kendin-
ce orijinal bir biçimde de�erlendir-
mi� ve çift tarafl� de�il ama çok
tarafl� casuslu�un üstad� ve rafine
stratejiler olu�turma ve geli�tirme
ve bunlar� özgün �ekilde uygulama
konusunda hakl� bir ayr�cal�kl�
diplomat-casus-devlet adam� olma
imtiyaz�n� elde etmi�tir. Tito, 1.
Dünya Sava��’nda Bukovina cep-
hesinde sava��rken bir kazak aske-
ri taraf�ndan süngüyle a��r yara-
lanm�� ve Ruslara esir dü�mü�tür.
Bol�evikler’in yan�nda 1917
Devrimi ve �ç Sava��’na kat�lm��,
1919’de bir Rus kad�n�
Pelagija’yla evlenmi� olarak
Yugoslavya’ya dönmü�tür.
Pelagija Rus as�ll� olarak bilinir,
de�ildir, asl�nda �ngilizdir ve/ama
Rus gizli servisi NKVD hesab�na
çal��maktad�r. Bu evlili�in 20.
Y�l�nda Tito ölümcül derecede
zehirlenir, �üpheler Pelagija’n�n
üzerinde toplan�r, bo�an�rlar, oysa
Tito’yu zehirleyenler Almanlard�r.
1 Y�l sonra Tito, Herta Haas’la
evlenir. Herta, 1914’te Avusturya
�mparatorlu�u’nun bir vatanda��
olarak bugünkü Slovenya’da do�-
mu�tur ama Sloven ya da Alman
de�ildir, tahmin edilemeyecek bir
�rka mensuptur ve o da Almanya
hesab�na çal��maktad�r! Tito, ya�-
murdan kaçarken doluya tutulmu�,
Alman zehirinden kurtulmu� ama
Herta’ya yakalanm��t�r! Velhas�l
büyük güçlerin Tito’nun yatak
odas�na kadar girebilmelerine ra�-
men O, bunlar�n hepsiyle oynama-
s�n� bilmi�tir. 
�ngilizler, “�ngilizlerin yeti�tirme-
si” olarak bilinen Tito’yu uzun
süre çözememi� ve birçok devlet
adam�na duymad�klar� sayg�y�
Tito’ya duymu� ve göstermi�ler-
dir. Bugün yava� yava� Tito’nun
bir �ngiliz aparat� de�il, özgün bir
balkan stratejisti oldu�u ortaya
ç�kmaktad�r. Çocuklu�unda bir
çilingirin yan�nda ç�rakl�k yapan
Tito, SSCB’ye göz k�rp�p Bat�’ya
gider gibi yapm��, fakat
Yugoslavya’y� bir ve bütün olarak
tutabilmek için �ngiliz akl�n� da
a�an stratejiler uygulamay� ba�ar-
m��t�r. �ngilizler gerçekten ola�an-
üstü bir kimlik ile çal��mak ve
ondan istifade etmek konusunda
ba�ar�l� olmu�lard�r. Fakat bugün
bak�l�nca, aynen yak�n tarihteki
baz� liderler gibi Tito da
�ngilizlere ve Bat�’ya yak�n durup
kendi ülkesinin istiklal ve istikbali
için çal��m��t�r. 

Ömer ÖZKAYA
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S�NOPLU MÜBAD�LLER 
ata topraklar�n� ziyaret etti

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Prizrenliler Kültür
ve Yardımlaşma Derneği,
Kosova Eski

Cumhurbaşkanı Atifete Jahjaga

ve Priştine Büyükelçisi Kıvılcım
Kılıç’ın girişimleri ile Kosovalı
savaş ve şiddet mağduru kadın-
lar İstanbul’da keyifli bir hafta
sonu geçirdi.  Kosova
Prizrenliler Kültür ve
Yardımlaşma Derneği, Kosovalı

savaş ve şiddet mağduru kadın-
ları İstanbul’da ağırladı. Kosova
Eski Cumhurbaşkanı Atifete
Jahjaga ve Priştine Büyükelçisi
Kıvılcım Kılıç’ın destekleri ile
Türkiye’ye gelen Kosova Şiddet
Mağdurları Rehabilitasyon

Merkezi, Kadın Hakları Tanıtma
Merkezi, Medica Gjakova Kadın
Derneği üyelerinden oluşan 18
kadın, üç gün boyunca
İstanbul’da tarihi ve kültürel
yerleri gezdiler. Kosova
Prizrenliler Kültür ve
Yardımlaşma Derneği tarafın-
dan havalimanında çiçeklerle
karşılanan kadınlar
Dolmabahçe Sarayı başta olmak
üzere Pier Loti, Sultan Ahmet
gibi tarihi ve turistik yerleri
görme fırsatı buldular.
Kosova’dan Türkiye’ye gelen
mağdur kadınların ziyareti ile
ilgili konuşan Kosova
Prizrenliler Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Başkanı
Gülen Aksu Türker, ‘’Dernek
olarak Kosova ve Türkiye ara-
sındaki bağları güçlendirmek,
toplumsal olaylarda fayda sağ-
lamak için faaliyetlerde bulunu-
yoruz. Kosovalı mağdur kadın-
larımızı üç gün boyunca
İstanbul’da ağırlamak, bu zama-
na kadar yaptığımız etkinlikler
içindeki en kıymetli etkinlikleri-
mizden biri oldu. Her zaman
kadın haklarını savunan daha
eşit bir dünya için küçük de
olsa fayda sağlayacak işler yap-
manın gayreti içerisinde olduk.
Bu etkinliğimizin de yararlı
olduğunu umuyoruz.‘’ dedi.

�zmirli Bo�naklar’dan Yeni
Pazar Hastanesi’ne destek



Gider pusulas� uygu-
lamas� 213 say�l�
VUK 234. madde-

sinde düzenlenmi�tir.  Yasal
düzenleme gere�i olarak,
gider pusulas�n�n tanzim
sahas� geni� olmakla birlik-
te, hangi durumlarda gider
pusulas� düzenlenece�i
veya  bu gider pusulas� üzerinde
tevkifatland�rma yap�laca��na
ili�kin düzenlemeler  193 say�l�
GVK’nun 94. maddesinde yer
almaktad�r. Öte yandan, gider
pusulas�n�n düzenlenebilece�i
durumlar �öyledir:  Birinci ve
ikinci s�n�f tüccarlar, kazanc�
basit usulde tespit edilenler, def-
ter tutmak mecburiyetinde  olan
serbest meslek erbab� ve  çiftçi-
ler, vergiden muaf esnafa yapt�r-
d�klar� i�ler veya onlardan sat�n
ald�klar� emtia için  gider pusu-
las� düzenlemek zorundad�r.
Bunlar�n düzenledi�i gider
pusulas� vergiden muaf esnaf
taraf�ndan verilmi� fatura hük-
mündedir. 
Gider pusulas�, birinci ve ikinci
s�n�f tüccarlar�n, ki�isel e�yalar�-
n� satan kimselerden sat�n ald�k-
lar� alt�n, mücevher gibi  k�y-
metli e�ya için de tanzim edile-
bilmektedir. Di�er taraftan,
gider pusulas� yaln�zca esnaf
ba����kl���ndan yararlanan  kim-
selere yap�lan ödemeler için
düzenlenen gider   pusulas� üze-
rinden, gelir vergisi tevkifat�
yap�lmas� zorunlulu�u bulun-
maktad�r.
Esnaf muafl���ndan yararlanan
ki�ilerin d���ndaki ki�ilere gider
pusulas� düzenlense bile herhan-
gi bir tevkifat yap�lmas� söz
konusu de�ildir. Bu hükümlere
göre, esnaf muafl���ndan yarar-
lanmayan  ve vergi mükellefi
olmayan nihai tüketicilerden
herhangi bir mal  veya hizmet
al�nmas� durumunda, ödenecek
bedel için gider pusulas�n�n
düzenlenmesi halinde gelir ver-
gisi tevkifat� yap�lmayacakt�r.
Di�er taraftan,   224 Seri Nolu
Gelir Vergisi Genel Tebli�i ile
de GVK’nun  18. maddesinde
say�lan  faaliyetlerde bulunup
eserlerini ayn� kanunun 94.
maddesinde say�lan ki�i veya
kurumlara teslim edenlerin def-
ter tutma ve belge düzenleme
zorunlulu�u d���nda b�rak�lmala-
r� nedeniyle bu ki�ilere ödeme
yapanlar�n giderlerini tevsik
etmek için gider pusulas�
düzenlemeleri gerekir. Maliye
Bakanl��� taraf�ndan yay�mlanan
225 seri nolu VUK  GT ve 172
seri nolu GVK GT ile gider
pusulas� uygulamas�na ili�kin
baz� düzenlemeler ve aç�klama-
lar yap�lm��t�r.

4077 SAYILI KANUN

Yine, Maliye Bakanl��� 4077
say�l� Tüketicinin Korunmas�
Hakk�ndaki Kanuna göre, tüke-
ticilerin sat�n ald�klar� mal ve
hizmetlerin geri verilerek  bede-
linin al�nmas� veya ba�ka bir
mal veya hizmet ile de�i�tiril-
mesi durumunda sat�c�lar�n
mükellef  olmayan ki�ilerin yap-
t�klar� iadenin  belgelendirilme-
sine  ili�kin  olarak  54 Seri
Nolu KDV Genel Tebli�inde
sat�c�lar�n iade edilen mal nede-
niyle gider makbuzu düzenleme-
lerini ve tüketiciden iade edilen
mala ait fatura  veya benzeri
belgeyi bu makbuz ekinde geri
almalar�n� öngörmü�tür. Her ne
kadar  bu tebli�de gider makbu-
zu �eklinde VUK’nunda yer
almayan  bir belge ismi belirtil-
mi�se de bunu gider pusulas�
olarak  anlamak gerekir.  Ayn�
Genel Tebli�e göre taksitle
yap�lan sat��larda, taksitleri
zaman�ndan önce ödeyenlere
yap�lacak indirime ili�kin olarak
tüketicilere yap�lacak iadenin de
gider makbuzu ile belgelendiril-
mesi  öngörülmü�tür.
Uygulamada ar�zi olarak ticari
faaliyette bulunanlardan  al�nan
mal veya  yapt�r�lan  i� için de
birinci ve ikinci s�n�f tüccarlar
taraf�ndan gider pusulas� düzen-
lenmektedir. Hatta sürekli ola-
rak ücretli �ekilde çal��t�r�lma-
yan hizmet erbab�na gördürülen
i�ler için de gider pusulas�
düzenlenmekte ve vergi idaresi
bu uygulamay� benimsemekte-
dir.  Oysa di�er ücretli olarak
vergilendirilenlerin (4369 say�l�
kanunla de�i�meden önce götü-
rü ücret kapsam�nda  vergilendi-
rilenlerin)  karne almalar� ve
gelir vergisini götürü olarak tarh
ettirmeleri gerekir. Dolay�s�yla
götürü (di�er ücretli)  olarak
vergilendirilmeyen hizmet erba-

b�na  yap�lan ödemelerin, sürek-
lilik göstermese bile tavkifata
tabi tutulmas� ve bordroya al�n-
mas� gerekir.Ayr�ca ücret üze-
rinden tevkifat yapma zorunlu-
lu�u olmayanlarca istihdam edi-
len ücretlinin  bu ki�ilerden elde
etti�i ücretini beyanname ile bil-
dirmesi gerekir. Bununla birlikte
uygulamada bordro sürekli çal�-
�anlar için düzenlenmekte ve
bunlar d���nda kalanlara gördü-
rülen i�ler için gider pusulas�
düzenlenmektedir. Uygulaman�n
bu �ekilde olmas�n�n sa�lad���
kolayl�k nedeniyle idare uygula-
may�  de�i�tirme ihtiyac� hisset-
memi�tir. Ta��ma ve da��t�m�
yap�lan ürünlerin bo�alt�lmas�
s�ras�nda �oför vas�tas�yla
bo�altma hamaliyesi ödedi�ini
belirterek  yap�lan ödemeleri
gider pusulas� ile belgelemenin
mümkün olup olmad���n� soran
bir mükellefe vergi idaresi,
yap�lan ödemelerin araç sürücü-
süne de�il bo�altma i�lemini
yapan ki�ilere imzalat�lan bir
gider pusulas� ile tevsik edilebi-
lece�ini bildirmi�tir.  234. mad-
dede 4369 say�l� kanunla yap�-
lan de�i�iklikler s�ras�nda basit
usulde kazanc�  tespit edilen
tüccar taraf�ndan, ki�isel e�yas�-
n� satanlardan al�nacak mal için
gider pusulas� düzenlenece�i
�eklinde bir de�i�ikli�in yap�l-
mam�� olmas� yukar�da fatura
düzenleme limitinin üstünde
yap�lan sat��lar için  bu ki�ilere,
fatura düzenleme  zorunlulu�u
getirecek düzenlemenin yap�l-
mamas�yla ayn� nedene ba�lana-
bilir. Daha önce de belirtildi�i
gibi gider pusulas� uygulamas�-
n�n bu tür durumlar� kavram��
olmas� ve GVK’nun 46. madde-
si hükmü, kar��s�nda bu eksikli-
�in bir önemi kalmamaktad�r.
Gider pusulas�nda bulunmas�
gereken asgari bilgiler VUK
234. maddesinde bir bir say�l-
m��t�r.  Bu bilgilerin eksik
olmas� veya hiç  bulunmamas�
halinde gider pusulas�  353.
maddenin 1  numaral� bendine
göre hiç düzenlenmemi�  say�la-
rak  özel usulsüzlük cezas�
uygulanmaktad�r. Asl�nda  söz
konusu bent hükmü “verilmeme,
al�nmama ve kullanmamay�”
kavramakta fakat hiç düzenlen-
memi� say�lmay� kapsamamak-
tad�r. Bu nedenle 353. maddenin
1 numaral� bendine dayanarak
hiç düzenlenmemi� say�lan
gider pusulas� için özel usulsüz-
lük cezas� uygulamak kanunun
lafz�na uymamaktad�r. Bununla
birlikte idarenin uygulamas� bu
yönde devaml�l�k arz etmekte-
dir. Gider pusulalar� kar��l���nda
yap�lan ödemelerde vergi kesin-
tisine ili�kin bir örnek vermek
gerekirse;  (A) Ltd. �ti. vergiden
muaf esnaf olan Bay (C)’den
2000 TL’lik  mal al�m�nda
bulunmu�tur.  Bu mal al�m�
dolay�s�yla düzenlenecek  gider
pusulas�nda yap�lacak gelir ver-
gisi tevkifat� a�a��daki gibi ola-
cakt�r:

Gelir vergisi kesintisi
tutar�: 2000*5=100 TL 

Bay (C)’ye ödenecek
net tutar: 2000-100= 1900 TL

(A) Ltd. �ti. örne�imiz-
de  100 TL’lik gelir vergisi
kesintisini  internet ortam�nda
verece�i muhtasar beyanname
ile ba�l� oldu�u vergi dairesine
beyan edecektir.  Bay (C)’ye de
1900 TL ödeyecektir. 

Di�er taraftan, Maliye Bakanl���
taraf�ndan verinle bir özelge;
“�irket taraf�ndan  nihai tüketi-
ciden  al�nan  otomobil için
gider pusulas� düzenlenmesi
ancak tevkifat yap�lmamas�
gerekir.” �eklinde mukteza
verilmi�tir.  
Sonuç olarak, gider pusulas�
kullan�m� konusunda  yukar�da
yer alan aç�klamalara göre yap�-
lan i�  veya hizmet  veya al�nan
emtiaya göre  gerekli hususlara
dikkat edilmesi gerekmektedir.
Ayr�ca bir takvim y�l� içerisinde
bir ki�i ad�na  düzenlenebilecek
gider pusulas�n�n azami miktar�
konusunda da  dikkat edilmesi
gerekmektedir. Bu konuda
GVK’nun basit usule ili�kin
emtia al�� ve sat��lar� ile ilgili
hükümlerine  dikkat edilmesin-
de yarar  bulunmaktad�r.
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Nazlı Gaye ALPASLAN

G�DER PUSULASI
DÜZENLENMES�

�LE �LG�L�
SORUNLAR

Balkanlar, Avrupa “Kalesi’nin” bir anlamda do�u duvar�n�
olu�turuyor. Son dönemlerde ise özellikle do�udan gelen

mültecilerin de Avrupa’ya ula�ma kap�s� oldu�undan,
Orta Do�u’da ya�anan Suriye krizinden ba��ms�z olmaya-

cak �ekilde riskli bir alan�n varl��� anlam�na da geliyor

BALKANLARIN
çok bilinmeyenli
son durumu

Arnavutluk ve Kosoca’yı bir-
likte analiz etmenin elbette
bir nedeni var.

Arnavutların yaşadığı bu iki ülke
Osmanlı döneminde tek bir ülkey-
di. Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama, geçenlerde “Politıco” gaze-
tesine verdiği mülakatta, üyelik
konusunun AB’nin genişleme ajan-
dasından çıkarılmasının neticesi
olarak Balkan ülkelerinin çılgına
dönmesi durumunda Avrupa’nın
kâbus yaşayabileceğine dikkat çek-
miş ve Arnavutluk ile Kosova’nın
birleşip tek bir ülke olabileceğini
belirtmişti. Edi Rama’nın bu açık-
laması Kosova Cumhurbaşkanı
Haşim Taçi tarafından da kabul
gördü. Bu gelişmelerden sonra
Balkanlar'da Sırbistan ile
Arnavutluk ve Kosova arasında,
'Büyük Arnavutluk' imaları üzerin-
den gerilim tırmandı. Sırbistan
Çalışma, İstihdam, Gaziler ve
Sosyal İşler Bakanı Aleksandar
Vuliç, bunun büyük bir Balkan
Savaşı'na yol açabileceğini söyledi.
Diğer taraftan Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama’nın
Kosova’yla ilgili ifadeleri, hem
Sırbistan hem de Kosova’da popü-
list ve seçimlere dönük olarak
yorumlandı. Arnavutluk parla-
mento seçimlerine kısa bir süre
kaldı. “Rama iki sandalyeye birden
oturmaya çalışıyor. Bir yandan AB
üyeliği fikrini pazarlıyor, diğer
yandan da ciddi biçimde Büyük
Arnavutluk için koşullar yaratma-
ya çalışıyor. Ama Arnavutluk için-
de destek bulmayınca bu sefer
umudunu diasporaya bağlıyor.
Arnavutluk’ta muhalefetin büyük
bir kısmı tamamen farklı ilkelere
sahip ve Rama’nın sözleri tüm
Arnavut halkının görüşü olarak
yorumlanmamalı. Bu arada
Balkanlarda Arnavut faktörü, Batılı
güçlerin Balkanlardaki nüfuzlarını
genişletmek için bir araç haline
geldi. Arnavut faktörünün, sadece
Rusya’nın değil, Çin gibi ABD’nin
diğer jeopolitik rakiplerinin yer
aldığı projeleri engellemek için
kullanıldığını vurgulanıyor.
Batılı güçler, Balkanlar’daki nüfu-
zunu artırmak için Arnavut faktö-
rünü kullanıyor. ABD’nin de
Arnavutları bu şekilde kullanabile-
cek olması mümkün. Ne Edi Rama
ne de Haşim Taçi ABD’nin müsaa-
desi olmadan birleşiyoruz, diye-
mez. 

ABD’NİN YENİ 
BALKAN HARİTASI

ABD’nin kendine yakın gördüğü
Arnavutlar için planları olabilir.
Makedonya’yı ikiye bölüp bir kıs-
mını Kosova’ya verme düşüncesi
olan ABD, büyük Arnavutluk pro-
jesinin de arkasında olabilir. Ancak
merak ettiğim, büyük Arnavutluk
projesi olacaksa, Arnavutların
yaşadıkları diğer bölgeler olan
Sırbistan içindeki Preşeva,
Karadağ içindeki bölge ve
Yunanistan sınırlarındaki

Çameriya bölgesi olarak bilinen
Yanya vilayeti ve bölgesi ne ola-
cak? Bu arada ABD’nin Sırplara da
bir planı olduğu söyleniyor. Bu
plana göre Sırbistan, Karadağ,
Bosna’daki Sırp bölgesi ve belki
Makedonya’dan bir parça ile
Balkanlarda bir Sırp federasyonu
kurma düşüncesi olabilir mi?
Ayrıca Makedonya’nın Bulgarlarla
kan bağı olan kısmının
Bulgaristan’a verilmesiyle yeni
Bulgaristan haritası. Bütün bunlar
kulaklara fısıldanan dedikodular.
Bekleyip göreceğiz.

SIRBİSTAN’IN DURUMU

Sırbistan’da yapılan cumhurbaş-
kanlığı seçimlerini Vucic'in kazan-
ması seçimler üzerinde dolanan
tartışmaları sona erdirmedi.
Seçimlere hile karıştırdığı ileri
sürülen Vucic'i protesto eden
muhalifler Belgrad sokaklarını dol-
durdular.  Beş yıldır iktidarda olan
Sırp İlerleme Partisi (SNS) ve
Aleksandar Vucic döneminde
ülkede muhalefetin neredeyse kay-
bolduğu öne sürülüyor.
Bulgaristan seçimlerindeki gibi
Sırbisan'da da muhaliflerin birleşip
Vucic'in liderliğine son verilmesi
bekleniyordu ancak bu gerçekleş-
medi. 1990'larda Cumhurbaşkanı
Slobodan Miloşeviç döneminde
görev yapan Vucic, bir zamanlar
radikal bir Sırp milliyetçisiydi.
Ancak 2008'de daha ılımlı Sırp
İlerleme Partisi'ni kurarak frekans
değiştirdi. Aleksander Vuçiç Bosna
savaşı sırasında aşırı sağ bir çizgi-
de idi. Onun “Her öldürülen Sırp
için 100 Müslüman (Boşnak)
öldürmeliyiz” sözü hala birçok
Boşnak’ın unutamadığı bir savaş
anısı. Tam da bu sebeple, iki yıl
önce Srebrenica soykırımının 20.
Yıldönümü törenlerine katılan
Vuçiç, Srebrenica şehitliğinde

Boşnakların büyük tepkisini çek-
miş ve tören alanını terketmek
zorunda kalmıştı. Ancak, Vuçiç
savaş sonrasında aşırı sağ çizgiden
merkez sağa geçiş yaptı. 2014 yılın-
da Başbakan olmasının ardından
ise ülkesine Avrupa Birliği ile
Rusya arasında ince bir çizgide yol
çizmeye çalıştı. 47 yaşındaki
Aleksander Vuçiç, 3 yıl Sırbistan
Başbakanlığı yapmasının ardından
Pazar günü yapılan seçimlerde
büyük bir oy farkı ile
Cumhurbaşkanı seçildi. Vuçiç,
resmi olmayan ilk sonuçlara göre
yüzde 55’in üzerinde oy alırken,
en yakın rakibi Sasa Jankoviç’in
sadece yüzde 15 civarında oy
alması Vuçiç’in önümüzdeki 10 yıl-
lık dönemde ülke siyasetinin tartış-
masız tek ismi olduğunu ortaya
koydu. Sırbistan’ın komşuları
Hırvatistan ve Kosova ile sorunları
var. Ayrıca Bosna-Hersek’te de
sorun yumağının bir tarafı. AB
müzakerelerini yürüten Sırbistan,
iki yeni fasıl açtığı geçen Aralık
ayında, Hırvatistan'ın bloke etmesi
nedeniyle kültür ve eğitim faslını
açamamıştı. Daha önce de
Hırvatistan'ı, AB yolunu tıkamakla
suçlayan ırbistan yönetimi, bu son
olayın ardından da sert açıklama-
lar yapmış, tansiyon bir anda yük-
selmişti. Diğer yandan Yaklaşık 20
yıl sonra ilk kez Belgrad-Mitrovica
seferini yapan tren, üzerine 21
dilde " Kosova ırbistan'dır " ifade-
leri yazılı olarak yola çıkması
Sırbistan ile Kosova arasında olan
gerginliği iyice artırdı. Kosova sını-
rına yakın bir noktada durdurulan
trenin ülkeye girişine izin verilme-
di. Sırbistan Rusya'nın Ukrayna'da
uyguladığı tarz ve yöntemleri
benimsiyor. Burada Belgrad'la sıkı
bir işbirliği içinde çalışan Ruslar
var. Paramiliter grupları eğitiyor-
lar. Henüz üniforma giymiyorlar,
ancak modern tabancalara sahip-
ler. Bunların hepsi doğrudan
Belgrad tarafından finanse ediliyor.
Bunların çoğu Kuzeyde Kosova
sınırında yer alıyor. Rusya'nın
Balkanlardaki hibrid savaş faali-

yetlerini Sırbistan üzerinden ger-
çekleştirdiği açıkça görülüyor.
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan
Sırbistan, gittikçe fakirleşip komşu-
larıyla sorunlu hale geldiğinden
Karadağ'ı bile yanında tutamıyor.
Bu arada hatırlanacağı üzere
Rusya 6 adet kullanılmış ve 4 yeni
MiG-29 model savaş uçağını
Sırbistan’a hibe etmişti. Rusya,
Sırp ordusuna ayrıca 30 tank ve 30
askeri araç da hibe etti. Böylece
Rusya, Sırbistan’a yaklaşık 80 mil-
yon dolar destek verdi.  Sırbistan,
silah alma kararının, Hırvatistan
yeni askeri ekipmanlar edinmesi
nedeniyle, bölgedeki "güvenlik
dengesini korumak amacıyla gün-
deme getirildiğini açıklamıştı.
Hatırlanacak olursa Sırbistan,
Rusya ve Belarus ile birlikte Rusya
Federasyonu’nun Karadeniz kıyısı
Novorossiysk kent yakınlarında
ortak askeri tatbikata katılmıştı.
Rusya, Belarus ve Sırbistan’ın
ortak tatbikatı için “Slav
Kardeşliği” ismi verilmesi dikkat
çekmişti. Avrupa Birliği (AB),
Sırbistan’ın AB entegrasyonu çer-
çevesinde Moskova ile bu tür
manevralarına dikkat çekerek
Rusya ve Belarus ile ortak askeri
tatbikat yapmasına karşı çıkmıştı.
Sırbistan Radyo Televizyon
Kurumu’na (RTS) konuşan Vuçiç,
Sırbistan ve Belarus’un ortak silah
fabrikası kurarak üçüncü ülkelere
silah ve mühimmat satışı imkânı
konularını da görüştüklerini söyle-
diğinde de tepki aldı. Oysa aynı
Sırbistan 2007 yılında kabul ettiği
askeri doktrinle birlikte "tarafsız"
pozisyonda yer alacağını belirtmiş-
ti. Bize göre Sırbistan’ın bu konu-
mu, uzun vadeli bir siyaset ola-
maz. Hem Rusya’ya yakın ola-
caksın hem AB’ye. Böyle bir
şeyin mümkün olamayacağını
düşünüyorum. Bu yüzden
Sırbistan nerde olduğuna bir an
önce karar vermelidir. 

‘
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Temsa Motorlu Araçlar İzmir
Yetkili Satıcısı Kapanlar
Otomotiv, Bayraklı-

Salhane’de bulunan yeni plaza açı-
lışını gerçekleştirdi. Satış sonrası
müşteri memnuniyeti ölçümlerin-
de ilk sıralarda yer alan Kapanlar
Otomotiv, 400 m²’lik showroom,
mekanik atölye, kaporta atölyesi,
boya atölyesi, yedek parça ve idari
bölümlerden oluşan 2600 m²’lik

servis alanında müşterilerine hiz-
met verecek. 1989 yılından bu yana
İzmir’de Mitsubishi Motors ve
Fuso markalı araçların satış sonrası
hizmetler faaliyetini yürüten
Kapanlar Otomotiv, bundan böyle
satış faaliyetlerini de yürütecek. 24
Mayıs 2017, Çarşamba günü ger-
çekleştirilen açılışta, Kapanlar
Otomotiv şirket ortağı Metin
Kapan, otomotiv sektöründeki 30
yıla varan tecrübeleriyle müşteri
memnuniyetini en üst seviyeye
çıkaracaklarını belirtti.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Balkanlar'ın en büyük yatırım
konferanslarından biri olarak
öne çıkan Saraybosna İş

Forumu'nun 8.'si, Bosna Hersek'in
başkenti Saraybosna'da gerçekleşti-
rildi. www.haberler.com’a göre;
Bosna Bank Internationalın (BBI)
organizasyonunda İslam Kalkınma
Bankası’nın desteğiyle düzenlenen
8. Saraybosna İş Forumu'na bölge
ülkeleri ve Türkiye'nin yanı sıra
Körfez ülkeleri, Azerbaycan,
Pakistan ve Endonezya'dan yatı-
rımcılar katıldı. Forumun resmi açı-
lışını yapan Bosna Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen
İvaniç, Bosna Hersek'in önümüzde-
ki yıl AB'ye adaylık statüsü edine-
ceğine inandığını ve bunun için
Bosna Hersek'te tüm çevrelerin bir-
likte çalışması gerektiğini söyledi.
Ülkeye yatırım yapan firmaların
bundan istifade edeceklerini vurgu-
layan İvaniç, Bosna Hersek para
biriminin euroya endeksli olması
nedeniyle istikrarlı olduğuna ve
ülkedeki katma değer vergisinin de
Avrupa'nın en düşük düzeyinde
olduğuna dikkat çekti. Politikacılar
olarak Bosna Hersek'in imajını
yenilemek için çalışmaları gerektiği-
ni söyleyen İvaniç, bu takdirde
ciddi yatırımcıların ülkeye çekilebi-
leceğini ifade etti.

Türkiye'nin serbest ticaret anlaşma-
sına sahip olduğu Bosna Hersek'le
olan ticarete büyük önem atfettiğini
ifade eden Ekonomi Bakan
Yardımcısı Fatih Metin, "2006 yılın-
da 160 milyon dolar olan dış ticaret
hacmi, bugün dört kat artarak 600
milyon dolar civarına gelmiştir.
Özellikle Bosna Hersek'le olan ser-
best ticaret anlaşmasından sonra
Bosna Hersek lehine dış ticaret den-
gesinin oluştuğunu görmek bizim
için sevindiricidir. 2017 yılına taşı-
dığımız müzakerelerle hizmet tica-
reti ve kamu alımları da bu serbest
ticaret anlaşmasına dahil ederek
Bosna Hersek'le olan ticaret hacmi-
mizin artışını sağlamak arzusunda-
yız. Bugün Bosna Hersek'te 100'e

yakın Türk firmasının yatırım yap-
tığını görmekteyiz ve Bosna
Hersek'teki 10 büyük yatırımcıdan
iki tanesinin Türk yatırımcı olması
ve bu firmalarımızın yatırımlarıyla
hem ekonomiye hem de istihdama
katkı sağlamaları bizim için önemli-
dir. Bosna Hersek'in ekonomik kal-
kınmasına zemin hazırlayacak
büyük ölçekli altyapı projelerine
gereken katkıyı sağlamaya hazırız.
Bu çerçevede uluslararası alanda
kendisini ispat etmiş ve ülkemizde-
ki devasa projeleri üstlenen firmala-
rımızın otoyol, havaalanı, hidro ve
termik elektrik santrallerinin,
gerekse telekomünikasyon gibi
alanlarda Bosna Hersek ile birlikte
projeler üretmeye hazırız" dedi.

Ahmet GÖKSAN

ANLA�MANIN
ABSÜRD’Ü

“K�br�s Türk’ü bunlar�n bütün oyunlar�n�
bildi�i içindir ki fiili garantiler üzerinde
durmakta, direnmektedir. Bizlerin direni-
�ini ho� görmeyenler, ‘Türkler hariçten
yap�lan te�vik ve tahriklerle sertle�ip
duruyor’ diye yaygaray� basmaktan geri
kalm�yorlar. Bu kadar aç�k konu�malar�n-
dan sonra bizlerin uyanmas� için d��ar�-
dan veya içeriden bir enjeksiyona ihtiyaç
var m�?” 1968 

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Bölgemizde ve Avrupa’da ya�anan-
lar dünyan�n di�er bölgelerinde
ya�ananlar�n geriye itilmesinin öte-

sine geçti. Bu nedenle de ilgi alan�m�z�n
d���nda imi� gibi bir görüntüye neden olu-
yor. Suriye’de ya�ananlar nedeniyle nere-
de ise bütün kentlerinin, özelliklerini
Türkiye’ye olan uzakl�klar�n� da ö�renmi�
bulunuyoruz. Buna kar��n Latin
Amerika’da ya�ananlara biraz olsun uzak
duruyoruz. Son dönemde Venezüella’da
ya�anan kalk��man�n temel nedenleri ile
ilgilenmiyoruz. Hat�r� say�l�r petrol üreti-
cisi bir ülke olan Venezüella petrol fiyat-
lar�n�n dü�mesi nedeniyle ekonomik
açmaz� ya��yor. Benzer açmaz di�er pet-
rol üreticisi ülkelerde de ya�an�yor.  Bir
dönem petrolün varilinin 160 dolar civar�-
na kadar ç�kt��� noktada bu ülkelerde
açmazlar ya�anm�yordu. �imdilerde ise
petrolün varilinin 55 dolar civar�nda sey-
retti�i biliniyor. Venezüella’da ya�anan
kalk��man�n tek bir nedeninin olmad���
siyasi boyutunun da oldu�unun unutulma-
mas� gerekiyor. Buna ko�ut bölgemizde
de�i�ik ortakl�klar�n içinde olan Suudi
Arabistan, petrol üretiminin azalt�lmas�
projesi üzerinde çal��malar�n� yürütüyor.
Ülke gelirlerinin yüzde 87’ini petrolden
sa�layan ad� geçen ülke kendilerine has
bir özelle�tirme program� sonras�nda 2
trilyon dolar gelir beklediklerini aç�kl�yor-
lar. K�br�s’ta çözüme ili�kin müzakere
sürecinde masaya e�reti oturmay� al��kan-
l�k haline getirenler bir yandan da
Türkiye’ye kar�� kendilerini güçlü göste-
rebilmek için baz� anla�malara imza at�-
yorlar. Kurduklar� ortakl�klar�n i�lerine ne
kadar yarayaca��n� birlikte ya�ay�p göre-
ce�iz. Bu uygulamalar�na ko�ut gündüz
dü�leri de görmeye devam ediyorlar.
Yunanistan D��i�leri Bakan� Bay Panos
Kammenos aday� ziyaretinde,
“Haziran’da Türkiye, K�br�s aç�klar�nda
s�cak olay ç�karabilir” diyordu. Bay Nikos
Anastasiyadis de ondan a�a�� kalmamak
için, “Türkiye’de referanduma kadar böl-
gede s�cak olay ya�anabilece�inden kor-
kuyorum” diyerek fantezi yap�yordu.

FANTEZ�LER�N ÖTES�

Onlar bu tür söylemlerle fantezilerinin
ötesine geçerek Türkiye’ye ve K�br�s
Türklerine kar�� halklar�n� diri tutmaya ve
dü�manl�klar� peki�tirmeye çal��t�klar�
biliniyor. Alt�n �afak ve Elam ile benzeri
örgütlerin bu tür fantezilerle güçlendi�i
biliniyor. Böyle bir ortamda kar��m�zdaki-
ler 3. tur do�algaz ruhsat ihalesi için seç-
tikleri �irketlerle sözle�meleri imzalamas�-
n�n ard�ndan 103.5 milyon Euro do�rudan
gelire sahip olacaklar. Bu i�lemlerden
sonra K�br�s Türklerine dönerek bize tes-
lim olursan�z ucundan az�c�k size de pay
verebiliriz diyorlar…  Geçti�imiz günler-
de Bay Nikos Anastasiyadis, anla�mazl�k
konular�n�n neler oldu�unun belirlenmesi
için bir çal��ma yap�lmas�n� istemi�ti.
Haz�rlanan belgeye göre müzakerelerde
15 adet özlü konuda anla�mazl�k oldu�u
belirlenmi�ti. Simerini gazetesinin haberi-
ne göre bu belgeler Mont Pelerin’deki
teknokratlar�n görü�meleri s�ras�nda gün-
deme ta��nm��t�. Teknokratlar bu konula-
r�n boylar�n� a�t��� sav� ile konunun lider-
ler taraf�ndan ele al�narak görü�ülmesine
karar verdikleri biliniyor. Konunun lider-
ler zirvesinde görü�ülmedi�ini dü�ünüyo-
ruz. Çünkü Bay Nikos Anastasiyadis
konular� görü�mek yerine d�� desteklerle
sonuç almaya çal���yor. Bu tavr� ile
Temmuz’a kadar çözüm beklemeyin
mesaj�n� da veriyordu. Buna ko�ut önü-
müzdeki y�l yap�lacak olan Ba�kanl�k
seçiminde elini de güçlendirmi� oluyordu.
Kar�� taraf�n oyunlar�na kar�� ne mi yap�-
yoruz diye sormak bile istemiyoruz…
Aceleye getirilerek yap�lacak olas� bir
anla�man�n absürd bir anla�ma olaca��n�n
bilinmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Esra BALKAN

GELENEKSEL
KÖYLÜ HAYATI

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İstanbul Fuarcılık tarafından
Türkiye Ev Tekstili
Sanayicileri ve İşadamları

Derneği (TETSİAD) işbirliğiyle
düzenlenen 23. İstanbul
Uluslararası Ev Tekstili Fuarı
(EVTEKS), CNR EXPO Fuar
Merkezi´nde yapıldı. Fuar, sek-
tördeki trendleri, en yeni tasa-
rımları ve ürünleri sergileyerek,
katılımcılara yeni pazarlar oluş-
turma, dünyaya açılma ve ihra-
cat hacmini geliştirme gibi bir-
çok olanak sundu. İspanya,
İtalya, Fransa, Yunanistan, Çin,
Portekiz Fas, Avusturya,
Almanya, Makedonya, Suudi
Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Pakistan,
Endonezya, Hindistan, Mısır,
Hollanda, Bulgaristan ve Bosna
Hersek gibi ülkelerin katılımcıla-
rını ağırlayan fuara, 120 ülkeden
150 binin üzerinde ziyaretçi
katıldı. Aralarında Rusya,
Gürcistan, Sırbistan, Romanya,
Lübnan, Fas, Ürdün, Bosna

Hersek, Körfez ülkelerinin de
bulunduğu 20´nin üzerinde
ülkeden alım heyetleri, "B2B İkili
İş Görüşmeleri" programı kapsa-
mında fuarda katılımcı firmalar-
la bir araya geldi. Ekonomi
Bakanlığının davetlisi olarak 48
ülkeden de alım heyetleri fuara
katıldı.

BURSALI FİRMALARA
DESTEK

www.haberler.com’a göre,
Türkiye'nin en önemli tekstil
sanayi merkezlerinden biri olan

Bursa da stantta 200'ün üzerinde
firma ile temsil edildi. Bursalı
sanayiciler, yeni ürünlerini ulus-
lararası alanda vitrine çıkarır-
ken, Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe de Bursalı
firmaları fuarda yalnız bırakma-
dı. Bursalı firmaların stantlarını
tek tek geçen Başkan Altepe, işa-
damlarıyla sohbet etti. Başkan
Altepe Bursa'da ekonomiden
turizme, kırsal kalkınmadan
ticaretin gelişmesine kadar her
alanda önemli çalışmaları haya-
ta geçirdiklerini dile getirdi.

Balkanlar’�n en büyük yat�r�m konferanslar�ndan biri
olarak öne ç�kan Saraybosna �� Forumu’nun 8.’si, Bosna

Hersek’in ba�kenti Saraybosna’da gerçekle�tirildi

G�LAN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA)
Kosova’da kadınların meslek

sahibi olmalarını ve ekonomide
kadın istihdamının arttırılması çalış-
malarını gerçekleştirmeye devam edi-
yor. Kosova'nın tarihi şehirlerinden
biri olan Gilan’da yaşayan soydaşları-
mız tarafından Türk ve Arnavut kar-
deşliğini geliştirmek ve kadınların
meslek sahibi olmalarını sağlamak
amacıyla 2012 yılında kurulan Gilan
Kültür Derneği bünyesinde düzen-
lenmesi planlanan dikiş kursları
TİKA tarafından temin edilen dikiş
makineleri, ekipman ve malzemeleri
desteği ile başlatıldı. Söz konusu
proje ile kadınların meslek sahibi
olmaları, aile ekonomilerine destek
sunmaları ve bölgede kadın istihda-
mının arttırılması sağlanacak.
TİKA‘nın katkılarıyla açılan dikiş
atölyesinde düzenlenen kurslara çok
sayıda kadın ilgi gösterdi. Dikiş atöl-
yesinin açılış törenine Kosova Sağlık

Bakanı Yardımcısı Kadir Hüseyin,
Gilan Kültür Derneği Başkanı Filiz
Sllamniku, TİKA Priştine
Koordinatör Yardımcısı Fulya Aslan,
çok sayıda davetli ve kursiyer katıldı.
Gilan Kültür Derneği Başkanı Filiz
Sllamniku, kursun açılması konusun-
da sağladıkları desteklerden dolayı
TİKA’ya teşekkürlerini sunarak,
kursa katılan bir grup Kosovalı kadı-

nın da Türkiye’nin Karabük ilinde
meslek eğitimi gördüklerini ifade etti.
Dikiş kursunun başladığı, Eylül ayın-
dan itibaren 180 kadının eğitim aldı-
ğını ifade eden Sllamniku kurslara
katılan kursiyerlerden bazılarının
kendi atölyesini açtığını, bazılarının
ise bölgedeki mevcut atölyelerde
çalışmaya başlayarak iş ve meslek
sahibi olduğunu kaydetti.

SARAYBOSNA �� FORUMU
Bosna Hersek'te düzenlendi

Balkan köylüleri, yerle�im tarzlar� çe�itli böl-
gelerde farkl�l�k gösteren köy topluluklar�
halinde ya��yordu. Baz� bölgelerde evler

anayol hatt�n� izliyor, baz�lar�nda da bir merkezden
yay�lan yan sokaklara da��l�yordu. Baz� yerlerde
evler, geni� bir mesafeye yay�l�yor ve etraflar�nda
ev sahiplerinin tarla ve bahçeleri bulunuyordu.
Köy merkezi, nüfusun büyüklü�üne ba�l� olarak,
hanlar, kahvehaneler, dükkanlar ve zanaatkar atöl-
yelerinin yan� s�ra, kilise, idare binalar� ve okulu
içeriyordu. Bu fakir toplumda dükkanlarda genel-
likle az bir mal bulunuyordu ve bu dükkanlar,
�eker ve kahve gibi sömürge ürünleri ile köylü
ailesinin kendisi üretemedi�i az say�daki mal�n
sat���na tahsis edilmi�ti. Zanaatkarlar da ayn� �ekil-
de hüner gerektiren hizmetleri ya da köylü çiftçi-
nin sahip olmad��� teçhizat� sa�l�yordu: bu grupta
terziler, marangozlar, duvarc�lar ve demirciler yer
al�yordu.

TOPRAK SAH�PL���

Toprak ve toprak sahipli�i özel bir önem ta��yor-
du. Bir ailenin itibar� ve �erefi ekseriya bu standar-
da göre belirleniyordu. Balkan halk�n�n ço�unlu�u
için, en güçlü sadakat ve ba�l�l�k gerektiren kurum
ülke ya da cemaat de�il, aileydi. �ki dünya sava��
aras�ndaki dönemde, Balkanlar'�n büyük bölümün-
de standart kurum, genellikle üç nesli büyükanne
ve büyükbaba, anne-baba ve çocuklar bir arada
bar�nd�ran aile çiftli�iydi. Baz� farkl�l�klar görülse
de, temel ili�kiler, yar�madan�n tamam�nda son
derece benzerdi. Aile içinde kabul gören bir hiye-
rar�i ve i� bölümü vard�. Ataerkil standartlara göre,
bütün erkekler kad�nlardan daha fazla otoriteye
sahipti; ayn� cinsiyet dahilinde ise konumu genel-
likle ya� belirliyordu. Anne-babalar çocuklar� üze-
rinde tam kontrol ve sorumlulu�a sahipti.
Gündelik çal��ma �artlar�nda, i�ler payla��l�yordu.
Genelde erkekler, tarlalardaki a��r i�lerden ve at,
öküz ve koyun gibi büyük hayvanlar�n bak�m�n-
dan sorumluydu. Ayn� zamanda avc� ve ailenin
savunucular�yd�. Kad�nlar ise tarlalar�n ekilmesi ve
kümes hayvanlar�n�n bak�m� gibi hafif çiftlik i�le-
rini üstlenmi�ti. Ayr�ca sebze de yeti�tiriyorlard�.
Kad�nlar�n ailedeki temel sorumlulu�u ev halk�yla
ilgilenmekti. Çocuk yeti�tiriyor hasta ve ya�l�lara
bak�yorlard�. 

KÖYÜN KALB� K�L�SE

Köy elbette nüfusun mü�terek merkeziydi. Köyün
kalbi ise genelde kilisesiydi. Ortodoks, Katolik
veya Müslüman olsunlar, dini kurumlarda din
adamlar�n�n bu k�rsal toplumlarda oynad��� rolün
önemini tespit etmek zordur. Bir rahip bir insan�n
hayat�ndaki bütün önemli olaylarda do�um-evlilik
ve en önemlisi ölüm-haz�r bulunuyordu. Tar�m
takvimi kutsal günlere göre belirleniyordu. Dini
doktrin, hayat� ve bireyin hayattaki rolünü aç�kl�-
yordu. Muhafazakar ve kaderci bu doktrin, genel-
likle zor ko�ullar� kabullenme ve yerle�ik uygula-
malar� de�i�tirmeyi reddetme arzusunu a��l�yordu.
Ne kadar kötü olursa olsun, var olanlar�n,
Tanr�'n�n takdiri oldu�u hastal�k ve ölüm, sava�,
sel ve k�tl�k gibi do�al afetlerin öyle veya böyle
insanlar�n günahlar�na kar��l�k adil bir ceza oldu�u
�eklindeki yakla��m hakimdi. Bu kurallar yabanc�
i�galine, do�al salg�nlara ve di�er felaketlere kar��
savunmas�z olan nüfusu korumay� amaçl�yordu.
Yabanc� gözlemciler Balkan köylülerinin durumu-
nu çok kez Bat� �ehirlerindeki orta s�n�f hayat�yla
kar��la�t�rm��t�r. Balkan köylü ve çiftçileri di�er
bölgelerdeki, mesela �rlanda, �skoçya ve
Amerika'n�n k�rsal bölgelerindeki çiftçilerden çok
daha kötü durumda de�ildi. En önemlisi de d��
dünyan�n köy hayat�na tecavüzünün artmas�yd�.
Y�llar boyunca de�i�meden kalan bu hayat �artlar�-
na, toplumu, korumaya yarayan bir sosyal örgüt-
lenme ve dünyaya yönelik bir tav�r e�lik ediyordu.
Hangi siyasi otorite hakim olursa olsun, köylülerin
kendilerine destek olan ve menfaatlerini koruyan
aile ve köy ba�lar� vard�. Köylü çiftçi için hayat,
i�ledi�i toprak, ailesi ve köyü üzerinde odaklan�-
yordu. Tüm hem�erilerime ve soyda�lar�ma en
derin selamlar�m� ve sayg�lar�m� sunar�m.

Temsa’n�n �zmir Yetkili Sat�c�s�
KAPANLAR OTOMOT�V OLDU

T�KA, G�LAN’DA KADIN 
�ST�HDAMINI DESTEKL�YOR

Bursalı sanayiciye Ba�kan
Altepe’den moral deste�i



SAYFA 11 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

11 29 May�s 2017
Pazartesi



SAYFA 12 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

600 YILLIK TAR�H�N AZ�Z HATIRASINA

www.balkangunlugu.com29 May�s 2017 Pazartesi

VARNA’DA Z�RVE
YA�IZ AVCI’NIN

GORJN� VAKUF
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sancaktepe Belediyesi,
TİKA işbirliği ile Bosna
Hersek'te bulunan kardeş

şehir Gornji Vakuf'a bin 500
kişilik çok amaçlı kapalı spor
salonu yaptı.
www.haberler.com’a göre;
Sancaktepe Belediyesi ve
TİKA işbirliği ile Bosna
Hersek'te bulunan kardeş
şehir Gornji Vakuf'ta yaptırı-
lan bin 500 kişilik çok amaçlı
kapalı spor salonu ve Türkçe
sınıfı açılışı Belediye Başkanı
İsmail Erdem ve Bosna Hersek
Başbakanı Denis Zvizdic'in
katıldığı törenle hizmete açıl-
dı. Tören Sancaktepe
Belediyesi'nin mehter takımı-
nın gösterisi ile başladı.
Mehter marşlarının ardından
Gornji Vakuf halk korosu tara-
fından izleyicilere şarkılar söy-
lendi. Türkiye ve Bosna
Hersek arasındaki tarihi, kül-
türel ve sosyal bağların son
dönemde yapılan çalışmalarla
daha da güçlendiğini belirten
Başkan Erdem, "Kardeş şehir
çalışmalarının Türkiye ve
Bosna Hersek arasındaki ilişki-
lerin artmasına katkı sağladı-

ğını belirtti. Türkiye'nin her
platformda kardeş ülke Bosna
Hersek'e destek vermeye
devam ettiğini vurgulayan
Başkanımız Erdem, "Bizler de
yerel idareciler olarak bu iliş-
kileri taçlandırmak amacıyla
Gornji Vakuf Belediyesi ile
2013 yılında kardeş şehir pro-
tokolü imzaladık. Açılışını
yapmış olduğumuz Türkçe
sınıfının ve spor salonunun
ilerde Bosna Hersek adına
şampiyon sporcuların yetişme-
sine vesile olması dileğiyle
hayırlı uğurlu olmasını diliyo-
rum" şeklinde konuştu.
Bosna Hersek Başbakanı Denis
Zvizdic ise konuşmasında
Türkiye ve Bosna Hersek'in
güçlü tarih ve kültür birliğine
sahip olduğunu ifade ederek,
"Bu işbirliklerinin ilerleyen
süreçte daha da güçlü bir
şekilde devam edeceğine ina-
nıyorum. Bugün gerçekleştiri-
len bu proje bu işbirliğinin
göstergesidir. Bu projeden
dolayı TİKA'ya, Sancaktepe
Belediye Başkanı Sayın İsmail
Erdem'e bir kez daha teşekkür
ediyorum. Spor salonun hiz-
mete girmesiyle Gornji Vakuf
bölgesinde başarılı sporcuların
yetişeceğine inanıyorum" dedi. 

Sancaktepe Belediyesi, T�KA i�birli�i
ile Bosna Hersek'te bulunan karde�
�ehir Gornji Vakuf'a bin 500 ki�ilik 
çok amaçl� kapal� spor salonu yapt�

�STANBUL - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi
Karatecileri Balkan

Karate Şampiyonası’nda
yine kürsüde yer aldı.
www.haberler.com’a göre.
Balkan Karate
Federasyonları Birliği'ne üye
Türkiye, Arnavutluk, Bosna
Hersek, Bulgaristan,
Hırvatistan, Makedonya,
Kosova, Karadağ, Romanya,
Sırbistan ve Slovenya'dan
783 sporcunun katıldığı
Balkan Karate
Şampiyonası’nda altısı
takım toplam 58 dalda
madalyalar sahiplerini
buldu. Türk karatesinde söz
sahibi kulüplerin başında
gelen Kocaeli Büyükşehir
Belediye Kağıtsporlu karate-
ciler, organizasyonda yine

dereceler yaptı.
Büyükçekmece'de bulunan
Gazanfer Bilge Spor
Salonu'nda düzenlenen
organizasyonda Türkiye, 116
kız, 101 erkek toplam 217
sporcu ile tüm kategorilerde
madalya için mücadele etti.
Şampiyona'da milli takım
adına yarışan Kocaeli
Büyükşehir Belediye
Kağıtsporlu karatecilerden
Hiranur Temizel ile
Gökdeniz Akdemir gümüş
madalya kazanarak Balkan
ikincisi oldu. Bir diğer
Kağıtsporlu karateci Kadir
Kaan Bekler ise bronz
madalya kazanarak Balkan
üçüncüsü oldu. Her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl ki Balkan
Şampiyonası'ndan da
madalyalarla ayrılan mavi
beyazlı karateciler, antrenör-
lerinde büyük övgü aldı. 

Kocaelili Karateciler Balkan
�ampiyonası'nda Kürsüde

VARNA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Ralli Şampiyonası takvi-
minin ikinci yarışı olan 48.
Bulgaristan Rallisi, Varna şeh-

rinde gerçekleşti. Yağız Avcı,
Bulgaristan'da zirveye çıkmayı başa-
rarak zorlu rallide Türk bayrağını dal-
galandırdı. www.haberler.com’a göre:
Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci
yarışı olan 48. Bulgaristan Rallisi,
Bulgaristan'da gerçekleşti. Aynı
zamanda Balkan Ralli
Şampiyonası'nın da takviminde yer
alan Bulgaristan Rallisi'nin ilk günü-
nü lider tamamlayan Yağız Avcı-
Bahadır Gücenmez ikilisi, ikinci günü
daha kontrollü geçti ve sezonun ikinci
yarışını sağanak yağmura aldırış
etmeden zirvede tamamladı. Zorlu
yarışın sonuçlarında Türk takımları-
nın baskınlığı dikkat çekerken Burak
Çukurova-Vedat Bostancı ikinci oldu,
Bulgar Ignat Isaev-Milen Iliev ikilisi
ise üçüncülüğü elde etti. Sezonu Ege
Rallisi'nde açan Yağız Avcı, Peugeot
208 T16 R5 ile iki günü de domine
ettiği Bulgaristan Rallisi'nde
1.24.27'lik derecesi ile en yakın rakibi-
ne 1 dakika 18 saniye fark attı.

Sancaktepe Belediyesi'nden
Gornji Vakuf'a spor salonu


