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Em�n Çölaşan’ın 12 Temmuz 2018  
tar�h�nde yazdığı köşe yazısında 

Bosna ve Boşnaklar’a yönel�k sarfet-
t�ğ� sözler� s�nd�rd�k m�?

12 Temmuz 2018’de Em�n Çöla-
şan’nın Bosna ve Boşnaklar hak-
kında sarfett�ğ� kabul ed�lmes� asla 
mümkün olmayan sözler hakkında 
Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneğ� b�r kamuoyu duyurusu 
yayınlamıştı. Bu duyuruda Çölaşan 
kınanmış ve Boşnaklar’dan özür 
d�lemes� �stenm�şt�. Ancak aradan 

b�r yılı aşkın b�r süren�n geçmes�ne 
rağmen Em�n Çölaşan’dan herhang� 
b�r özür gelmed�ğ� g�b� yazdığı yazı 
da hala gazeten�n haber s�tes�nde 
duruyor. (https://www.sozcu.com.
tr/2018/yazarlar/em�n-colasan/kktc-a-
zerbaycan-d�n-kardesler�m�z-vesa�-
re-2516489/)

M�ll�yetç� Hareket Part�s� M�lletve-
k�l� Saffet Sancaklı da, Sözcü yaza-
rı Em�n Çölaşan’ın köşe yazısında 
Boşnaklar �ç�n “Müslümanlık ayağına 
b�z� uyutuyorlar” sözler�ne sert tepk� 
gösterd�.

İşte MHP’l� Saffet Sancaklı’nın, 
Em�n Çölaşan �ç�n yayınladığı met�n:

12. 07. 2018 tar�hl� Sözcü Gaze-
tes�ndek� köşes�nde “KKTC, Azer-
baycan, d�n kardeşler�m�z vesa�re!” 
başlıklı yazısında Em�n Çölaşan �s�m-
l� sözde gazetec� “Bosna g�b� Müslü-
man ayaklarına yatıp b�z� sömüren 
uyanıklar var” �fades� �le hadd�n� 
aşan cümleler sarf etm�ş, Müslüman 
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MU?MU?MU?

12 Temmuz 2018’den ber� 12 Temmuz 2018’den ber� 12 Temmuz 2018’den ber� 
hala Em�n Çölaşan’dan özür hala Em�n Çölaşan’dan özür hala Em�n Çölaşan’dan özür 
bekl�yoruz...bekl�yoruz...bekl�yoruz...



EDİTÖREDİTÖREDİTÖREDİTÖREDİTÖREDİTÖR
kalmak adına en ağır bedelle-
r� ödem�ş Boşnaklar’ın �nancını 
sorgulama cüret�n� gösterm�şt�r!

Evlad-ı Fat�han yurdu olan Bos-
na’nın nüfusunun yarısını oluş-
turan Boşnaklar’ın �nancını sor-
gulamak hads�zl�ğ�n� gösteren 
sözde gazetec� müsveddes�ne 
aslında cevap vermemek d�k-
kate almamak �cap eder. Çünkü 
bu şahsın arş�v�ne baktığınızda 
b�rb�r�yle çel�şen, b�rb�r�ne zıt 
yazılarla dolu arş�v �le karşılaşır-
sınız.

6 Kasım 1997’de Hürr�yet Gaze-
tes�nde Boşnak Halkını “Bosna 
Savaşı sırasında orada ez�yet ve 
zulüm gören d�n kardeşler�m�z” ola-
rak tanımlayan bu şahıs, Srebren�tsa 
katl�amının yıl dönümünden 1 gün 
sonra Boşnaklar’ın �nancını sorgula-
maya kalkmış, “Müslüman ayağına 
yatan” �fades� �le Boşnaklar’a haka-
ret etm�şt�r!

Boşnaklar, Müslüman olmanın Türk-
lük kabul ed�ld�ğ� coğrafyada “Müs-
lüman kalab�lmek” adına türlü acılar 
çekm�ş, soykırıma tab� tutulmuştur! 
Çölaşan �le benzer düşüncedek�ler 
şunu çok �y� b�ls�n k�; Bosna, Evlad-ı 
Fat�han yurdudur! B�lge Kral Al�ya’nın 
emanet�d�r! S�z�n g�b�lere �nat “Tür-
k�ye �ç�n dua etmeden seccadem� 
kaldırmam” d�yen Bosnalı teyzeler 
hep var olacak! Bu hads�z ve tal�hs�z 
yazıyı yazan Em�n Çölaşan’ı kınıyor 
ve tüm kamuoyu önünde özür d�leme-
s�n� bekl�yoruz.”

Bosna Sancak Derneğ� g�b� Boşnak 
asıllı m�lletvek�l� olan Saffet Sancaklı 
da Çölaşan’ı kınadı ve özür bekled�. 
Ancak Çölaşan’dan hala özür gelme-
d�.

“Bosna g�b� Müslüman ayaklarına 

yatıp b�z� sömürenler var...” 
Bu cümlede Em�n Çölaşan, hem 

Boşnaklar’ın �nancının göstermel�k 
olduğunu söylüyor. Hem de asalak 
yaşadıklarını �ma etmek �st�yor. 

Bu cümleler kolay yutulur lokma 
değ�l �se; Çölaşan’dan bekled�ğ�m�z 
özrü almamız gerek�r. Köşe yazısını 
haber s�tes�nden s�ld�remesek de en 
azından o Bosna �le �lg�l� olan parag-
rafı kaldırtmalıyız. 

B�r �nsanın en öneml� değerler� 
�nancı, k�ş�l�ğ�, şeref� ve namusudur. 
Boşnaklar, müslüman oldukları �ç�n 
tar�h boyunca büyük bedeller öded�. 
Tar�hte Osmanlı’nın sömürges� altın-
da olan kav�mler, Osmanlı’dan sonra 
orada kalan müslümanlardan öç aldı-
lar. Büyük soykırımlara tab�� tuttular. 

Boşnaklar memleketler�ndek� mal 
varlıklarını satttıktan sonra Türk�-
ye’ye göç ett�. Karşılığını ödemeden 
b�r karış toprak b�le almadılar.

Sevg� ve saygılarımla... Allah’a 
emanet olun...

Selahattin Bölükbaşı
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DERNEKLER

UYUŞTURUCUYA UYUŞTURUCUYA UYUŞTURUCUYA UYUŞTURUCUYA UYUŞTURUCUYA UYUŞTURUCUYA 
DEĞİL; ‘SPORA DEĞİL; ‘SPORA DEĞİL; ‘SPORA 
BAĞLAN’BAĞLAN’BAĞLAN’
Bosna Sancak Kültür ve Yar-

dımlaşma Derneğ� Gençl�k 
Kolu �le Bayrampaşa Beled�ye-
s� “Uyuşturucuya değ�l, spora 
bağlan” �s�ml� basketbol turna-
sının bu yıl 5. düzenlend�.

Turnuvayı Gençl�k Kolu �le b�rl�kte 
tak�p eden Dernek Başkanı Muham-

med Sancaktar sosyal medya hesabın-
dan şu açıklamayı yaptı:

“Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma 
Derneğ� Gençl�k Kolu �le Bayrampaşa 
Beled�yes�’n�n bu yıl 5’�nc�s�n� düzenle-
d�ğ� “Uyuşturucuya Değ�l Spora Bağlan” 
temalı 3x3 Basketbol Turnuvası, büyük 
b�r katılımla başladı. Mehmet Ak�f Par-
kı’ndak� turnuvaya 45 takım kayıt yaptı-
rırken, açılış tören�ne sporcuların yanı 
sıra vel�ler de büyük �lg� gösterd�.

Yüzlerce k�ş�n�n b�r araya gelerek çek-
t�rd�ğ� hatıra fotoğrafının ardından, 1982-
1983 sezonunda Şeh�t Kam�l Balkan 
İlkokulu’nu Türk�ye Şamp�yonu yapan 
efsane oyuncular b�r göster� maçı yaptı. 
Karşılaşmanın hakeml�ğ�n� �se cam�amı-
zın ve Türk sporunun değerl� �s�mler�n-
den Recep Türkoğlu ve M�ll� Basketbolcu 
Esra Erdem yaptılar.

Gün boyunca devam eden maçlar bü-
yük çek�şmeye sahne oldu. F�nal müsa-
bakaları ve ödül tören� yarın düzenlene-
cek.”
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Bayrampaşa Beled�yes� ve Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma 
Derneğ� Gençl�k kolu �şb�rl�ğ�yle ‘uyuşturucuya değ�l, spora bağ-
lan’ sloganıyla düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası sona erd�. 
Altı farklı kategor�de gerçekleşen turnuvanın b�r�nc�ler� ödüller�-
n� Başkan At�la Aydıner’�n el�nden aldı.

‘Uyuşturucuya değ�l, spora bağlan’ 
temalı 3x3 Basketbol Turnuvası’nın f�nal 
programı ve ödül tören� Bayrampaşa 
Kocatepe Mahalles� Mehmet Ak�f Ersoy 
Parkı’nda gerçekleşt�r�ld�. Turnuva bo-
yunca farklı yaş guruplarından oluşan 43 
ayrı takımın toplam 172 sporcusu kıyası-
ya mücadele verd�. Altı farklı kategor�de 
gerçekleşen turnuvanın b�r�nc�ler� Yıldı-
rım Bosna 1960, No Mercy, Yıldırım Bos-
na Kızları, Genç Yıldızlar, Yıldırım Melek-
ler� ve Yıldırım Aslanları takımları oldu. 
Performansı �le göz dolduran Yıldırım 
Melekler� Takımı’ndan Selen Türkoğlu en 
�y� kadın oyuncu, No Mercy Takımı’ndan 
Ata İmer Akgül de en �y� erkek oyuncu 
seç�ld�.

Turnuva sonunda b�r�nc� olan takıma 
Bluetooth’lu hoparlör, �k�nc� olan takıma 
sağlık saatler�, üçüncü olan takıma bas-
ketbol çantası hed�ye ed�ld�.  En �y� kadın 
ve erkek oyuncuya �se ayakkabı ver�ld�.

Sporculara madalya ve ödüller�n� tak-
d�m eden Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 

At�la Aydıner, “Bayrampaşalı gençler�m�z 
onlara sağladığımız �mkânlarla sporu b�r 
yaşam b�ç�m�ne dönüştürdüler. Gençle-
r�m�z� böyle b�r tablonun �çer�s�nde gör-
mek geleceğ�m�z adına umut ver�c�. Bu 
ves�leyle turnuvaya katılan ve dereceye 
g�ren sporcularımızı ayrı ayrı tebr�k ed�-
yorum. İş b�rl�ğ� �ç�n de Bosna Sancak 
Kültür ve Yardımlaşma Derneğ�’ne teşek-
kürler�m� sunuyorum.” ded�.

Başkan At�la Aydıner �le Bosna Sancak 
Kültür ve Yardımlaşma Derneğ� Yönet�m 
Kurulu Başkanı Muhammed Sancaktar’ın 
ev sah�pl�ğ� ett�ğ� etk�nl�ğe Bayrampaşa 
Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampa-
şa Beled�ye Başkan Yardımcıları Ahmet 
Tüfekç� ve Naser Ş�mşek, İBB İtfa�ye Da-
�re Başkanı Remz� Albayrak, Bayrampa-
şa Beled�ye Mecl�s Üyeler� Mün�r D�nler, 
Tolga Güneş ve İbrah�m Bulut, Yıldırım 
Mahalles� Muhtarı Adnan L�ç�na, Bosna 
Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğ� 
Gençl�k Kolu Başkanı Merve Büyükbay-
rak, spor kulübü ve STK tems�lc�ler� �le 
öğrenc�ler ve a�leler� katıldı.

BAYRAMPAŞA
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KAYMAKAM ŞENEL’DEN BAŞKAN KAYMAKAM ŞENEL’DEN BAŞKAN KAYMAKAM ŞENEL’DEN BAŞKAN 
AYDINER’E ZİYARETAYDINER’E ZİYARETAYDINER’E ZİYARET

Bayrampaşa’nın yen� Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Başkan At�-
la Aydıner’e �adey� z�yarette bulundu. Şenel, z�yaret�n ardından 
Bayrampaşa Beled�yes� Hayır Kapısı’nı gezerek �ncelemelerde 
bulundu ve çalışanlardan b�lg� aldı.

Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şe-
nel, Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner’� makamında z�yaret ett�. Z�ya-
retten duyduğu memnun�yet� d�le get�ren 
Aydıner, “Kaymakamımız Sayın Şenel’e 
kıymetl� z�yaretler� �ç�n teşekkür ed�yo-
rum.” ded�. 

İlçe ve ülke meseleler� üzer�ne b�r süre 
sohbet eden Aydıner ve Şenel daha son-
ra Bayrampaşa Beled�yes�’n�n yılda 7 b�n 
a�leye yardım eden Hayır Kapısı’na geçe-
rek �ncelemelerde bulundular.

 Z�yaret sırasında Beled�ye Başkan Yar-
dımcıları Ahmet Tüfekç�, Naser Ş�mşek, 
Ahmet Kumbasar, Bayrampaşa Emn�yet 
Müdürü Necat� Aktuğ Şah�n ve AK Part� 
Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı da 
hazır bulundu.

HAYIR KAPISI’NDA İNCELEMELERDE 
BULUNDU

Kaymakam Şenel, makam z�yaret� son-
rası Bayrampaşa Beled�yes� Hayır Kapı-
sı’nı gezerek �ncelemelerde bulundu ve 
çalışanlardan b�lg� aldı. Şenel’e Başkan 
Aydıner �le eş� Melahat Aydıner de eşl�k 
ett�.

BAYRAMPAŞA
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BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN 
STAJYERLERE ‘SIFIR ATIK’ EĞİTİMİSTAJYERLERE ‘SIFIR ATIK’ EĞİTİMİSTAJYERLERE ‘SIFIR ATIK’ EĞİTİMİ

Ger� dönüşümün en etk�l� ve en doğru yapıldığı Bayrampaşa’da 
‘sıfır atık’ eğ�t�mler� tüm hızıyla devam ed�yor. Bu kapsamda Bay-
rampaşa Beled�yes�, son olarak 2019-2020 dönem� stajyerler�ne 
sıfır atık temalı ger� dönüşüm eğ�t�m� verd�.

Bayrampaşa Beled�yes� Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü ek�pler�, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdo-
ğan’ın eş� Em�ne Erdoğan’ın h�maye-
s�nde Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı 
tarafından yürütülen, ‘Sıfır Atık’ projes� 
kapsamında �lçedek� sıfır atık temalı ger� 
dönüşüm eğ�t�mler�ne devam ed�yor.

Bu kapsamda son olarak, on ay süre-
s�nce Bayrampaşa Beled�yes�’nde görev-
l� yaklaşık 100 stajyer öğrenc�ye Beled�ye 
Kültür Salonu’nda sıfır atık eğ�t�m� ve-
r�ld�. Eğ�t�mde, kaynakların daha ver�ml� 
kullanılması, ger� dönüşeb�len atıklar �le 
atık oluşumunun azaltılması ve atığın 
oluşması durumunda �se kaynağında 
ayrı toplanması gerekt�ğ� sunum eşl�ğ�n-
de detaylarıyla anlatıldı.

Öğrenc�ler�n çevre konusunda duyar-
lılıklarını gel�şt�rerek sıfır atık projes�ne 
destek olmaları amacıyla ver�len eğ�t�m-
de ayrıca sıfır atık entegre s�stem� hak-
kında da b�lg�ler ver�ld�.



ÖZEL ÖZGÜR ÇOCUK ANAOKULU
TEL: 0212 437 17 88 - 437 17 71

GSM: 0535 258 90 23
Adres: Yıldırım Mah. Akgün Sokak No: 31/A  

Bayrampaşa / İstanbul

Email: İnfo@ozelozgurcocuk.com        Web: www.ozelozgurcocuk.com
Facebook: Özgürcocukanaokulu          İnstagram: ozgurcocukanaokulu



www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi121212

BŞK. AYDINER BŞK. AYDINER BŞK. AYDINER 
BAYRAMPAŞALI BAYRAMPAŞALI BAYRAMPAŞALI 
GENÇLERLE GENÇLERLE GENÇLERLE 
TEKNOFEST TEKNOFEST TEKNOFEST 
İSTANBUL’DAİSTANBUL’DAİSTANBUL’DA
Türk�ye’n�n �lk, dünyanın en büyük �k�nc� havacılık, uzay ve tek-

noloj� fest�val� Teknofest İstanbul, ‘M�ll� teknoloj� hamles�’ hedef-
ler� doğrultusunda Atatürk Haval�manı’nda kapılarını z�yaretç�le-
re açtı.

Bayrampaşalı gençler �le b�rl�kte fes-
t�vale katılan Başkan At�la Aydıner, 

tüm gençler�n fest�val� görmes� gerek-
t�ğ�n� söyled�. Katılımın ücrets�z olduğu 
fest�val, 22 Eylül’e kadar devam edecek.

Türk�ye Teknoloj� Takımı (T3) Vakfı ve 
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı öncülü-
ğünde organ�ze ed�len ve Anadolu Ajan-
sı’nın (AA) global �let�ş�m ortağı olduğu 
TEKNOFEST, Atatürk Haval�manı’nda 
kapılarını açtı. Yarışmacılar sabahın er-
ken saatler�nden �t�baren fest�val alanına 
gel�p stantlarına yerleşt�. Vatandaşlar 
alana g�r�şler �ç�n oluşturulan kontrol 
noktalarından �çer� alındı. Bayrampaşalı 
gençler �le b�rl�kte fest�vale katılan Bay-
rampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, 
tüm gençler�n fest�val� görmes� gerekt�ğ�-
n� söyled�.

Fest�val�n son gününe kadar b�rçok 
etk�nl�k düzenlenmes� planlanırken, katı-
lımcı f�rmaların stantlarında da b�lg�len-

d�rme ve b�rçok deney�m fırsatı sunulu-
yor. Alana g�r�şler �ç�n kontrol noktaları 
oluşturulurken, m�saf�rler�n �ht�yaçları 
�ç�n çok sayıda sosyal donatı alanı yapıl-
dı.

22 Eylül’e kadar sürecek fest�valde bu 
yıl �lkokul, ortaokul, l�se, l�sans, l�san-
süstü ve mezun sev�yes�nde 33 teknoloj� 
yarışması yapılacak. Yarışmacı takımlara, 
hazırlık sürec�nde kend� projeler�n� gel�ş-
t�rmeler� �ç�n tekn�k malzeme ve ek�pman 
desteğ� ver�lerek, gençler�n teknoloj� 
gel�şt�rmeler� desteklenecek. Katılımın 
ücrets�z olduğu fest�val �le Türk�ye’n�n 
m�ll� teknoloj� hamles�n� gerçekleşt�rmes� 
ve teknoloj� üreten b�r topluma dönüş-
mes� hedefl en�yor.

Türk�ye dâh�l 122 farklı ülkeden toplam 
17 b�n 773 takımın başvuru yaptığı fest�-
valde 2 b�nden fazla takımla 50 b�n yarış-
macı f�nal�st olarak yarışıyor.

BAYRAMPAŞA
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YILDIRIM MAHALLESİ’NDE YILDIRIM MAHALLESİ’NDE YILDIRIM MAHALLESİ’NDE 
“BÜYÜK BULUŞMA”“BÜYÜK BULUŞMA”“BÜYÜK BULUŞMA”

Yıldırım Mahalle Muhtarı Adnan L�ç�na, �lçe protokolünü Yıldı-
rım Mahalles�’ne davet ederek mahallen�n sorunlarını konuştu.

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma 
Dernek salonunda yapılan toplan-

tıya Bayrampaşa Kaymakamı ve d�ğer 
da�re müdürler�n�n katıldığı topantıyı 
Yıldırım Mahalle Muhtarı Adnan L�ç�na 
yönett�.

Muhtar L�ç�na toplantı sonrası şu açık-
lamayı yaptı: “Mahallem�z�n sorunlarının 
konuşulduğu sayın kaymakamımız ve 
Bayrampaşa da�re müdürler�n�n katıldı-
ğı toplantıyı Bosna Sancak derneğ�nde 
gerçekleşt�rd�k. Çok ver�ml� geçen top-
lantıya katılan herkese özell�kle Bosna 

Sancak dernek başkanı ve yönet�c�ler�ne 
teşekkür ed�yorum.”

BAYRAMPAŞA
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BŞK. AYDINER BŞK. AYDINER BŞK. AYDINER 
MUHTARLARLA BULUŞTUMUHTARLARLA BULUŞTUMUHTARLARLA BULUŞTU

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, Bayrampaşa Ma-
halle Muhtarları �le buluştu.

31 Mart yerel seç�mler�nde Bayrampa-
şa’da 2. kez beled�ye başkanı seç�len 
At�la Aydıner, Ak Part� İlçe Başkanı Ers�n 
Saçlı, Murat Uçak ve Fatma Karcıoğlu �le 
beraber Bayrampaşa Mahalle Muhtarları 
�le b�raraya geld�.

Bşk. Aydıner toplantı sonrası sosyal 

medya hesabından toplantı �le �lg�l� şu 
paylaşımı yaptı: “İlçe başkanımız @Sac-
l�Ers�n �le beraber Mahalle Muhtarlarımız-
la b�r araya geld�k.

Muhtarlarımızın ş�kayetler�n� teker teker 
d�nleyerek çözüm konusunda yapab�le-
cekler�m�z� �st�şare ett�k.”

BAYRAMPAŞA
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YILDIRIM BOSNA’YA FAİR-PLAY ÖDÜLÜYILDIRIM BOSNA’YA FAİR-PLAY ÖDÜLÜYILDIRIM BOSNA’YA FAİR-PLAY ÖDÜLÜ
Türk�ye M�ll� Ol�mp�yat Kom�tes�  Yıldırım Bosna Spor Kulübü’ne 

FAİR-PLAY ödülü vermeye karar verd�.

Türk�ye M�ll� Ol�mp�yat Kom�tes�  Yıldı-
rım Bosna Spor Kulübü’ne FAİR-PLAY 
ödülü vermeye karar verd�.

Yıldırım Mahalle Muhtarı konu �le �lg�l� 
şu açıklamayı gerçekleşt�rd�:

“ÇOK ÇOK ÖNEMLİ!!!!!!

Hep�m�z�n b�ld�ğ� üze-
re geçen sene Yıldırım 
Bosna - Küçükköy maçı 
önces� �k� takım taraftarı 
arasında çıkan tal�hs�z 
olaylarda maalesef Kü-
çükköy taraftarı b�r karde-
ş�m�z hayatını kaybetm�ş 
bunun üzer�ne mahalle 
ve �lçem�z�n �ler� gelenler� 
b�r araya gelm�ş, özell�kle 
Yıldırım Bosna Spor Ku-
lübü başkan ve yönet�c�-
ler�n �steğ� doğrultusunda 
“BİR CAN HERŞEYDEN 
ÜSTÜNDÜR” �lkes� �le 
rad�kal b�r karar alarak 
şamp�yonluğa oynayan 
takımını l�gden çekm�şler-
d�.

Bu doğrultuda Türk�ye 
M�ll� Ol�mp�yat Kom�tes� 
çok öneml� ve b�r oka-
dar da anlamlı b�r karar 
alarak Yıldırım Bosna’ya 
“FAİRPLAY - DAVRANIŞ 
DALI BÜYÜK ÖDÜLÜ” 
ver�lmes�ne karar ver-
m�şlerd�r , ödül 20 Eylül 
Cuma günü saat 18:00’da 
sayın kulüp başkanımıza 
takd�m ed�lecekt�r.

Bu ödül tören�nde mutlaka katılım sağ-
lamamız ve mümkün olduğunca kalaba-
lık olmamız gerekmekted�r. Vakt� zamanı 
olan arkadaşlar yazıda yazılmış olan 
yerde ve saatte olursak kulübümüze des-
tek verm�ş oluruz bu ves�le �le herkese 
teşekkür ed�yorum.”

BALKANLAR
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Srebren�tsa’da Boşnaklar’a yapılan Srebren�tsa’da Boşnaklar’a yapılan Srebren�tsa’da Boşnaklar’a yapılan 
soykırımın kronoloj�s�soykırımın kronoloj�s�soykırımın kronoloj�s�

Sırp ve Karadağlıların Srebren�tsa’da Boşnaklar’a yaptığı soykı-
rımın kronoloj�s�...

Srebren�tsa, Bosna Hersek’�n do-
ğusunda Sırb�stan sınırına 10 km 

uzaklıkta b�r Müslüman Boşnak kent�d�r. 
İsm�n� gümüş anlamına gelen srebren 
kel�mes�nden alan kent, tar�h boyu baş-
ta gümüş olmak üzere değerl� maden 
rezervler�yle ve ş�falı sularıyla ünlü b�r 
kentt�r. Romalılar zamanında kent, ‘gü-
müş ocağı’ anlamında Argentar�a olarak 
b�l�n�yordu. Barış zamanında halk geç�-
m�n� tur�zm, madenc�l�k ve tekst�l sana-
y�nden sağlıyordu.

Şu anda nüfusunun çoğunluğunu Sırp-
lar’ın oluşturduğu Srebren�tsa bölges� 
1992 yılında başlayan savaş önces�, 
Müslüman bölgelerden b�r� �d�.

1991’dak� Yugoslavya nüfus sayımla-
rına göre 36.666 nüfusluk Srebren�tsa 
bölges� %75.2 oranında Boşnak çoğun-
luğa sah�pken Sırplar bölgen�n sadece 
%22.7’s�n� oluşturuyordu. 

Not: Soykırım önces� ve sonrası nüfus.

1991’de Boşnaklar 27.568 k�ş�

1991’de Sırplar 8.322 k�ş�

2013’te Boşnaklar 8.242 k�ş�

2013’te Sırplar 7.000 k�ş�

N�san 1992’de b�rkaç gün dışında, 
Müslümanlar, Srebren�tsa’da sürekl� 
hak�m durumdaydılar. Öyle k�, Srebren�t-
sa, Müslüman d�ren�ş�n önde gelen b�r 
sembolü olmuş ve Boşnakça şarkılara 
geçm�şt�. Ancak bu gerçek, 11 Temmuz 
1995’te tam ters�ne döndü. Tar�h�n en 

karanlık günler�nden b�r� olan bu günde, 
Sırp telev�zyonu, soykırımın m�marı Sırp 
ordu komutanı General Ratko Mlad�ć’�n 
b�r tepe üzer�ndek� görüntüler�ne yer 
ver�yordu. Mlad�ç telev�zyon sey�rc�ler�ne 
h�taben ‘Türkler’den �nt�kam alma zama-
nının geld�ğ�n� ve şehr�n Sırp m�llet�ne b�r 
hed�ye olduğunu’ söylüyordu.

1992 yılında Büyük Sırb�stan kurma 
hayal�ndek� Sırplar, Belgrad’da Devlet 
Başkanı M�lošev�ć ve Genelkurmay Baş-
kanı Per�š�ć’�n desteğ�n� alarak sözde 
Bosna Sırp Devlet� ve Sırp Demokrat 
Part�s� (SDS) Başkanı olan esk� b�r ps�k�-
yatr� doktoru Radovan Karadž�ć ve Ge-
neral Ratko Mlad�ć öncülüğünde Bosna 
Hersek’te etn�k arındırma çalışmalarına 
başladılar.

Üç yıl boyunca Sırplar uluslar arası 
h�çb�r konvans�yona kulak asmayarak 
�nsanlık dışı uygulamalarını pervasızca 
serg�led�ler. Soykırım �se savaş başladı-
ğından ber� Sırpların başvurduğu yegane 
savaş yöntem�yd�. Daha savaşın �lk ev-
reler�nde N�san 1992’de Srebren�ca’nın 
hemen dışında bulunan Bratunac köyün-
de yaklaşık 350 Bosnalı Müslüman Sırp 
param�l�terler� ve özel pol�s güçler� tara-
fından ölümcül �şkenceye tab� tutulmuş 
ve katled�lm�şt�.

Savaş süres�nce sürdürülen katl�am-
lardan b�r� de Srebren�tsa’da y�ne Sırplar 
tarafından gerçekleşt�r�ld�. Bosna’nın en 
doğusunda, Sırb�stan sınırında yer alan 
Srebren�ca, tıpkı Goražde (Gorajde d�ye 
okunur) ve Žepa (Jepa d�ye okunur) g�b� 

SREBRENİTSA
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kuşatılmış bölgelerden olup Bosna Sırp-
ları �ç�n Belgrad’la aralarındak� engeller-
den b�r�yd�. Çoğunlukla Müslümanların 
yaşadığı Bosna’nın doğu bölümü büyük 
oranda “tem�zlenm�şt�”; ancak çevre kat-
l�am bölgeler�nden kaçıp sığınan Müslü-
manların toplandığı bu kasabalar d�ren�ş-
ler�ne devam ed�yorlardı.

B�jelj�na, Bratunac ve Zvorn�k g�b� kom-
şu bölgelerden kaçan on b�nlerce Müslü-
man 10.000 nüfusluk Srebren�tsa’ya sı-
ğınmak zorunda kalınca nüfusu 60.000’e 
kadar yükselm�şt�. Kış ayının soğuğuna 
rağmen �nsanlar sokaklarda yatıyor, açlık 
ve sefaletle boğuşuyordu.

M�lošev�ć’�n esk� korumalarından Na-

ser Or�ć’�n kurduğu Müslüman d�ren�ş 
örgütü �lk yıllarda Srebren�tsa’yı var 
gücüyle savundu. Dünyanın en büyük 
ordularından Yugoslavya ordusunun tüm 
�mkanlarını kullanan Sırplara karşı Müs-
lümanlar bölgeye uygulanan ve en çok 
kend�ler�n�n zarar gördüğü ambargodan 
ötürü haf�f s�lahlarla ve az sayıda merm� 
�le karşı koymaya çalışıyordu.

1993 yılında Srebren�ca’nın etrafındak� 
çember g�tt�kçe daraltılmasına rağmen 
gerekl� önlemler� almayan BM ve NA-
TO’nun tavrı Sırp güçler� cesaretlend�-
r�yordu. N�hayet 16 N�san 1993’tek� ola-
ğanüstü toplantısında almış olduğu 819 
ve 824 no’lu kararlarıyla BM Güvenl�k 
Konsey�, Saraybosna, Tuzla, Žepa, Go-
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ražde ve B�hać �le b�rl�kte Srebren�ca’yı 
da güvenl� bölge �lan ett�. Bu kuşatılmış 
bölgeler evvelce Fransız General tarafın-
dan “barışın önündek� en büyük engel” 
olarak n�telenm�şt�.

Bosna Savaşı’nın sonlarına doğru Müs-
lümanların b�rçok cephede zafer kazan-
dığı b�r sırada öne çıkarılan Dayton Barış 
müzakereler�yle savaşın sona ereceğ�n� 
gören Sırplar, avantaj elde etmek �ç�n 
�k� stratej�k kent olan Goražde ve Sreb-
ren�ca’yı ele geç�rmek maksadıyla bü-
tün güçler�yle bu �k� kente saldırdılar ve 
tar�h�n gördüğü en büyük katl�amlardan 
b�r�n� tüm dünyanın sey�rc� bakışları ara-
sında serg�led�ler. BM tarafından güvenl� 
bölge olarak �lan ed�ld�kten �k� yıl sonra 
Srebren�tsa, 1995 yılının yaz ayında II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra meydana ge-
len en büyük toplu katl�amının kurbanı 
oldu.

26 02 2007 tar�h�nde Uluslararası Adalet 
D�vanı (ICJ), Bosna Hersek’�n 14 yıl önce 
Yugoslavya Federal Cumhur�yet� (Sırb�s-
tan ve Karadağ)’ne karşı açtığı davanın 
kararını açıklamıştır. Kararın özet�nde; 
Sırb�stan’ın Bosna Hersek’te soykırım 
�şlemed�ğ�, soykırımın �şlenmes�nde yar-
dım etmed�ğ� ve soykırımı desteklemed�-
ğ� vurgulanmaktadır.

D�ğer taraftan ICJ, Srebren�tsa katl�a-
mın b�r soykırım olduğu-
nu kabul etm�şt�r. Ayrıca 
Sırb�stan, soykırımı en-
gellemed�ğ� ve soykırım 
suçundan aranan k�ş�ler� 
yakalamadığı �ç�n suçlu 
bulundu.

Soykırım kronoloj�s�

Sırp güçler�n kent� hak�-
m�yetler� altına aldığı sa-
dece beş günde katled�len 
masum Müslüman s�v�l 

erkek sayısının 8.000’den fazla olduğu 
düşünülmekteyd�. Müslümanları şeh�t 
ederken kurşuna d�zme, yakma, d�r� d�r� 
gömme g�b� �nsanlık dışı b�rçok yöntem 
uygulandı.

6 – 8 Temmuz 1995:

Daha önce Kuzey-Bosna’dak� Sırp 
saldırılarından kaçan b�nlerce s�v�l�n 
sığındığı Srebren�ca kent� Sırp güçler� 
tarafından kuşatıldı. Kente sığınan bu ka-
labalıklar orada bulunan 429 Hollandalı 
barış gücü asker�n koruması altında �d�. 
Mayıs ayından �t�baren kuşatma altındak� 
bölgede yakıt g�tt�kçe azalıyor ve dışarı-
dan taze y�yecek de gelm�yordu.

Sırp güçler� sabaha doğru kent� tank ve 
top ateş�yle bombardıman etmeye baş-
ladılar. Kuşatmada Sırb�stan’dan gelen 
ağır s�lahlarla saldıran Sırp askerler�n� 
yanı sıra Arkan’a bağlı param�l�ter Sırp 
çeteler� de yer almıştı. Bu amaçla Sırplar 
bölgeye 3 b�n Sırb�stan’dan olmak üzere 
12 b�n asker, 30 tank ve top �le SAM füze-
ler� sevk ed�lm�şt�.

Müslüman Bosnalı savaşçılar barış 
güçler�ne tesl�m ett�kler� s�lahların ger� 
ver�lmes�n� �stemeler�ne rağmen �stekle-
r�ne olumsuz cevap aldılar.

Bombardımanların sıklaşması ve atılan 



www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi222222

SREBRENİTSA
roketler�n sığınmacıların bulunduğu mer-
kez�n ve barış gücünün gözlem yerler�n�n 
yakınlarına kadar ulaşması sonucu Hol-
landalı komutan BM merkez�nden yardım 
�sted�.

9 Temmuz 1995:

Sırp güçler�n bombardımanı ağırlaştır-
maları sonucu, Hollanda gözlem mev-
z�ler�ne saldıran ve b�r kaç asker� reh�n 
alıp �lerleyen Sırpların önünden b�nlerce 
sığınmacı, güneydek� kamplardan şehr�n 
�ç bölgeler�ne akın etmeye başladı.

10 Temmuz 1995:

Hollandalı b�rl�kler�n komutanı Albay 
Karremans Sırplar’ın Hollanda mevz�ler�-
n� bombalaması sonucu BM’den yardım 
�sted�. BM Yugoslavya Koruma Gücü 
Komutanı General Bernard Janv�er baş-
langıçta reddett�; ancak �k�nc� �stekten 
sonra kabul etmek zorunda kaldı. Uçak-
lar şehre ulaşmadan Sırp saldırıları geç�-
c� olarak durdu ve saldırılar ertelend�.

Srebren�ca’nın düşmes�nden önce Ge-
neral Janv�er, BM güçler�n�n bu tepk�s�z-
l�ğ�n� savunarak basın toplantısında şu 
açıklamayı yaptı: “Herkese b�r kez daha 
hatırlatmak �ster�m k�, Bosna Hükümet 
Ordusu b�rl�kler� kend�ler�n� savunacak 
güce sah�pt�r. Hem Srebren�ca’ya yönel�k 
b�r müdahale yapmamız da Boşnaklar 
tarafından �stenmemekted�r. Oradak� du-
rum 1993’tek� g�b� değ�l. Aldığım b�lg�lere 
göre Boşnak askerler Srebren�ca yolu 
üzer�ndek� Hollanda askerler�ne ateş 
etmekte ve Srebren�ca üzer�nde uçan 
NATO uçaklarına saldırmaktadırlar. Müs-
lümanlar b�z� arzulamadığımız b�r yola 
çekmeye çalışmaktadırlar.”

BM Yugoslavya Özel Tems�lc�s� Yashus-
h� Akash� de: “Saldırıları Müslümanlar 
başlatıyor. Sonra da BM ve uluslar arası 
güçü yanlış kararlarına ortak etmeye ça-

lışıyorlar.” d�ye-
rek Janv�er’�n bu 
�fadeler�ne destek 
verd�.

Aynı gün akşam 
üzer� kent mer-
kez�nde bulunan 
4.000 c�varında 
sığınmacı pan�k 
�çer�s�nde sokak-
larda koşuşturu-
yordu. Hollanda 
mevz�ler� etrafında büyük kalabalıklar 
toplanıyordu.

Hollandalı komutan Sırpların ertes� gün 
06:00’a kadar güvenl�kl� bölgeden çe-
k�lmed�kler� takd�rde NATO uçaklarının 
büyük b�r hava saldırısı başlatacağını 
söyled�.

11 Temmuz 1995:

Sırp güçler� beklenen saatte ger� çek�l-
med�. Ancak saat 09:00’da Albay Karre-
mans Saraybosna’dak� merkezden yakın 
hava desteğ�n�n yanlış b�ç�mde �stend�ğ� 
yönünde b�r mesaj aldı. Saat 10:30’da 
tekrar gönder�len d�lekçe General Jan-
v�er’e ulaştı; ancak bu esnada 06:00’dan 
ber� havada olan NATO uçakları yakıt 
�kmal� �ç�n İtalya’ya dönmek zorunda 
kalmışlardı. Gün ortasında çoğunluğu 
kadın, çocuk ve zayıfl ardan müteşekk�l 
25.000 c�varında sığınmacı Potoçar�’dek� 
ana Hollanda üssüne kaçtılar.

Saat 14:30’da hava saldırısı konusunda-
k� kararsızlık n�hayet sona erd� ve �k� Hol-
landa F-16 uçağı Srebren�ca’yı kuşatan 
Sırp mevz�ler�ne �k� adet bomba bıraktı. 
Bombalardan b�r� b�r Sırp zırhlı taşıyıcıyı 
vurdu, d�ğer� �se b�r tanka �sabets�z atış 
yaptı. Sırplar bu saldırılara eller�ndek� 
Hollandalı reh�neler� öldürecekler� ve sı-
ğınmacıları bombardıman edecekler� teh-
d�d�yle karşılık ver�nce bundan sonrak� 
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saldırılar durdu.

Sırp Komutan 
Ratko Mlad�c Sırp 
kamera ek�b�yle 
b�rl�kte �k� saat 
sonra şehre g�rd�. 
Akşam olunca 
Mlad�ç, Albay 
Karremans’ı 
yemeğe davet 
ederek Müslü-
manların canla-

rını garant� altına almak �ç�n s�lahlarını 
tesl�m etmeler� gerekt�ğ� ült�matomunu 
verd�. Mlad�ç hem Srebren�ca’ya saldırıyı 
hem de bunu tak�p eden soykırımı b�zzat 
yönett�. Amer�kan �st�hbarat kaynakları-
na göre �se em�rler� b�r Sırp generalden 
alıyordu.

İlg�nçt�r k�, Srebran�ca’nın düştüğü 
saatlerde BM Genel Sekreter� Bturos Gal� 
At�na’da “barışa yaptığı katkılardan do-
layı” Onas�s Ödülü almakla meşguldü. 
Avrupa �se aynı saatlerde faş�zme karşı 
zafer�n�n 50. yılını kutluyordu.

12 Temmuz 1995:

Otobüsler kadınları ve çocukları Müslü-
man bölges�ne taşımak üzere kente gel�r-
ken Sırplar, 12 �le 80 yaş arası bütün er-
kekler� “savaş suçlusu sanıkları sorguya 
çekmek” bahanes�yle ayırmaya başladı.

Sonrak� 30 saat �çer�s�nde 23.000 dola-
yında kadın ve çocuk bölgeden tahl�ye 
ed�ld�. Ayrılan yüzlerce erkek �se kam-
yonlara ve depolara doldurulmaya başla-
dı.

Kadın, çocuk ve yet�şk�n erkekten olu-
şan 15.000 c�varında Müslüman Bosnalı 
grup Susnjar�’de toplanarak Tuzla’ya 
ulaşab�lmek �ç�n ormanlık bölgeye dal-
dılar. Gece boyu Srebren�ca’dan dağlar 
üzer�nden kaçmaya çalışırken Sırplar ta-

rafından bombardımana tutuldular. Çoğu 
bu ölüm yürüyüşünde ya Arkan’ın kö-
pekler�ne, ya Sırp tuzaklarına ya da açlık 
ve susuzluğa kurban g�tt�ler. Kaçanları 
yakalamak �ç�n h�lel� yöntemler kullanan 
Sırplar, k�myasal s�lah kullanmaktan ger� 
durmadılar. Yola çıkanlardan pek azı bu 
ç�lel� yolculuk sonunda Tuzla’ya sal�men 
ulaşab�ld�.

13 Temmuz 1995:

Krav�ca köyü yakınında b�r depoda s�-
lahsız Müslümanlar şeh�t ed�lmeye baş-
landı.

11 ve 12 Temmuz tar�hler�nde Mlad�ç 
ve adamları Brutanaç’ta Hollanda üssü 
yetk�l�ler� �le görüşmeler sonucu barış 
gücü askerler� Hollanda üssü durumun-
dak� Potoçar�’ye sığınan 5000 Müslüma-
nı Sırplara tesl�m ett�ler. Buna karşılık 
Sırplar Nova Kasaba üssünde tutulan 14 
Hollandalı asker� serbest bıraktılar.

Potoçar�’ye kadar gelen Mlad�ç telev�z-
yon kameraları karşısında k�mseye b�r 
şey yapılmayacağı ve herkes�n güvenle 
Srebren�ca dışına çıkarılacağı garant�s� 
verd�. Gelen 60 kadar kamyon ve otobü-
se b�nd�r�len erkeklere es�r değ�ş�m� �ç�n 
Tuzla’ya gönder�lecekler� söylend�. Gör-
gü tanıklarının �fades�ne göre bu sırada 
Hollandalı askerler b�r kenara çek�l�p 
olanları �zlemekten, hatta sığınmacıları 
Sırplara tesl�m etmekten başka b�r şey 
yapmıyorlardı.

16 Temmuz 1995:

Srebren�ca’dan kaçıp Müslüman hak�-
m�yet�ndek� bölgeye ulaşan �lk Bosnalı-
larla b�rl�kte soykırım haberler� de orta-
ya çıktı. Görgü tanıkları �nanılması güç 
vahşet öyküler� anlatıyorlardı.

(Yazan: Al�ja Džaf�ć)

Kaynak: Nusret SANCAKLI
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TRABZON

03 - 06 EKİM 201903 - 06 EKİM 201903 - 06 EKİM 2019
YENİ KAPI ETKİNLİK ALANIYENİ KAPI ETKİNLİK ALANIYENİ KAPI ETKİNLİK ALANI
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KASTAMONU
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G.OSMANPAŞA

Gaz�osmanpaşalı b�n 300 çocuğa Gaz�osmanpaşalı b�n 300 çocuğa Gaz�osmanpaşalı b�n 300 çocuğa 
muhteşem sünnet şölen�muhteşem sünnet şölen�muhteşem sünnet şölen�

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�’n�n düzenled�ğ� Geleneksel Sünnet 
Şölen�’nde b�n 300 çocuk sünnet olmanın mutluluğunu a�leler�y-
le b�rl�kte paylaştı. Etk�nl�kte konuşan Gaz�osmanpaşa Beled�-
ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta, “Hedef�m�z gönül beled�yec�l�ğ�n� 
yaygınlaştırmak, şehr�m�z� gel�şt�rmek, güzelleşt�rmek ve Ga-
z�osmanpaşa’yı en çok terc�h ed�len kent hal�ne dönüştürmek” 
ded�.

Gaz�osmanpaşa M�llet Bahçes�’nde 
düzenlenen sünnet şölen�ne a�-

leler�yle b�rl�kte katılan b�n 300 çocuk, 
kend�ler� �ç�n hazırlanan özel programda 
gönüller�nce eğlenme �mkanı buldu. Ço-
cuklar, göster�ler ve eğlencel� yarışma-
larla unutamayacakları b�r gün geç�rd�. 
Gaz�osmanpaşa Beled�yes�’n�n uzman 
hek�mler tarafından h�jyen�k koşullarda 
sünnet ett�rd�ğ� m�n�kler, böyle b�r şö-
lenle sünnet oldukları �ç�n mutlu olduk-
ları bel�rt�ler. Gaz�osmanpaşa Beled�ye 
Başkanı Hasan Tahs�n Usta da etk�nl�ğe 
katılarak çocukları bu mutlu günler�nde 
yalnız bırakmadı.

Gelenekselleşt�rd�kler� toplu sünnet şö-
len�n� bu yıl da vatandaşlarla b�rl�kte kut-
ladıklarını �fade eden Hasan Tahs�n Usta, 
“Bugün burada yavrularımızın hayata 
adım atmalarının mutluluğunu b�rl�kte 

yaşıyoruz. Öncel�kle sünnet olan bütün 
yavrularımıza hayırlı olsun. Gelecekler� 
bahtları açık olsun. A�les�ne, vatanına, ül-
kes�ne hayırlı evlat, hayırlı nes�ller olarak 
yet�şs�nler. Yaklaşık b�n 300’ün üzer�nde 
çocuğumuzu bu yıl sünnet etk�nl�ğ�yle 
buluşturduk. Gelenek hal�ne gelen bu 
sünnet şölenler�m�z� s�zlerle b�rl�kte her 
yıl kutlamaya çalışıyoruz” d�ye konuştu.

Başkan Usta, Gaz�osmanpaşa’nın hak 
ett�ğ� yerlere gelmes� �ç�n çalışacakları-
nı bel�rterek, “B�z�m bu dönem hedef�-
m�z gönüller�n huzur bulması açısından 
gönül beled�yec�l�ğ�n� yaygınlaştırmak, 
şehr�m�z� gel�şt�rmek, güzelleşt�rmek ve 
kentsel dönüşümle b�rl�kte Gaz�osman-
paşa’yı İstanbul’un önümüzdek� süreç-
lerde en çok terc�h ed�len yaşanab�l�r 
b�r kent� hal�ne dönüştürmek” şekl�nde 
konuştu.
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Gaz�osmanpaşalı Gaz�osmanpaşalı Gaz�osmanpaşalı 
sporcular Avrupa`da sporcular Avrupa`da sporcular Avrupa`da 
tar�h yazdıtar�h yazdıtar�h yazdı
Gaz�osmanpaşalı genç spor-

cular, badm�nton ve judoda ül-
kem�ze ç�fte zafer yaşattı. 17 
Yaş Altı Badm�nton Avrupa 
Şamp�yonası’nda Hasan Ber-
kay Günbaz ve Nurullah Sa-
raç ç�ft erkekler kategor�s�nde 
bronz madalya kazanarak Türk 
Badm�nton tar�h�nde b�r �lke 
�mza attı. M�ll� judocumuz Sal�h 
Yıldız �se Gençler Avrupa Judo 
Şamp�yonası’nda b�r�nc� olarak 
ay yıldızlı bayrağımızı dalgalan-
dırdı.

Polonya’nın Gn�ezno kent�nde dü-
zenlenen 17 Yaş Altı Badm�nton 

Şamp�yonası’nda 39 ülkeden 318 sporcu 
şamp�yonluk �ç�n kıyasıya yarıştı. Ç�ft 
erkekler kategor�s�nde mücadele eden 
Gaz�osmanpaşalı m�ll� sporcu Hasan 
Berkay Günbaz, Nurullah Saraç �le b�r-
l�kte Avrupa 3’üncüsü olarak ülkem�ze 
büyük gurur yaşattı. Bronz madalyanın 
sah�b� olan m�ll� sporcular, ç�ft erkekler 
kategor�s�nde Avrupa dereces� alarak, 
Türk Badm�nton tar�h�nde b�r �lke �mza 
attı.

JUDODA SALİH YILDIZ’DAN ALTIN   
MADALYA

F�nland�ya’nın Vantaa kent�nde düzen-
lenen Gençler Avrupa Judo Şamp�yona-
sı’nda, erkekler 60 k�loda tatam�ye çıkan 
Gaz�osmanpaşalı m�ll� sporcu Sal�h Yıldız 
altın madalya kazandı. 44 ülkeden 358 
judocunun madalya mücadeles� verd�ğ� 
şamp�yonada Sal�h Yıldız, madalya yo-
lunda �lk turda Belaruslu rak�b� Ruslan 
Halavachou’yu altın skorda �pponla yen-
d�. İk�nc� turda İng�l�z Joshua G�les karşı-
sında waza-ar� puanıyla b�r üst tura çıkan 
Yıldız, çeyrek f�nal müsabakasında Rus 
Semen Kurtashov’u �pponladı ve f�na-
l�st oldu. F�nalde Azerbaycanlı Rovshan 
Al�yev �le karşılaşan Sal�h Yıldız rak�b�n� 
�pponla yenerek Avrupa şamp�yonu oldu. 
Altın madalyanın sah�b� olarak b�r�nc�l�k 
kürsüsüne çıkan m�ll� sporcumuz ay yıl-
dızlı bayrağımızı dalgalandırdı.

G.OSMANPAŞA






