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EDİTÖR’DEN

Her zaman gülen yüzü ile her daim Bay-
rampaşa halkının içerisinde olan, on-

ları dinleyen, onlara belediye faaliyetlerini 
ve projelerini anlatan Bayrampaşa Belediye 
Başkanı ve Ak Parti Bayrampaşa Belediye 
Başkan Adayı Atila Aydıner, Bayrampaşalılar 
tarafından bir başka seviliyor.

Geçtiğimiz günlerde Ak Parti Bayrampaşa 
Teşkilatı; önceden teşkilat kademelerinde 
görev yapmış mensupları için bir program 
düzenledi. Programa önceki ilçe başkanları 
Kemal Kıdil ve Cemil Yıldız, önceki belediye 
başkanı ve 2 dönem milletvekilliği görevi ya-
pan Hüseyin Bürge, İl sorumlusu Fatih Sal-
man, İl Başkan Yardımcısı Av. Rabia hanım ve 
milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı katıldı. 

Ak Parti Bayrampaşa Teşkilatı eski başkan-
ları ve milletvekilleri konuşurken onları dik-
katle dinleyip alkışladı. Ancak Atila Başkan 
coşkulu sesiyle teşkilatı selamladığında tüm 
salon Başkan ve Başkan Adayı Atila Aydıner’i 
dakikalarca ayakta alkışladı. Ak Parti’den is-
tediği menfaati ya da koltuğu alamayan ki-
şilerin eleştirmeye çalıştığı Atila Aydıner’in 
adaylığı hakkında en önemli cevabı; Başkan 
Aydıner’i içten gelen sevgi ve samimiyetle 
alkışlayan teşkilatın eski ve yeni mensupları 
verdi.

Millet İttifakı, adaylarının çoğunu hala açık-
layamadı. İlk önce Cumhur İttifakı’nın adayla-
rını açıklamasını bekleyeceğini belirten Millet 
İttifakı şimdi de kendi içinde aday paylaşımı 
sorunu yaşıyor. Hedef sadece koltuğu ka-
zanmak olunca aslında kendi ideolijilerine 
uymayan sağ kökenli muhafazakar adaylara 
yönelen Millet İttifakı bu davranışı ile Türk 
halkının çoğunluğunun muhafazakar olduğu-
nu kabullenmiş oluyor. Bu durum da kemik-
leşmiş kesimin sol oyları sayısının kısa süre-
li gelecekte daha da azalacağını gösteriyor. 
Gerçekten inandığınız bir davanız ya da bir 

Bayrampaşa At�la    Bayrampaşa At�la    Bayrampaşa At�la    
Aydıner’� b�r başka sev�yorAydıner’� b�r başka sev�yorAydıner’� b�r başka sev�yor

ideolojiniz varsa buna uygun adaylar seçe-
rek önce kendinizin ideolojinize inandığınızı 
göstermeniz gerekir. CHP’nin Ankara Adayı 
bu anlattıklarımıza iyi bir örnektir.

Bayrampaşa’da CHP belediye başkan ada-
yını hala açıklamadı. Aday adayları ofisler 
açarak kendilerini öne çıkarmaya çalışıyor. 
Son yerel seçimlerde Ak Parti ile aralarında 
yüzde 11 gibi bir fark bulunan CHP, aday seç-
mekte zorlanıyor. CHP kurmaylarının etnik 
düşünerek çözüme ulaşamayacaklarını artık 
anlamaları gerekir. Bayrampaşa’da sadece 
Rumeliler yaşamıyor. Bütün üzerinden hare-
ket etmek gerekir. Bunu da Ak Parti kurmay-
ları ve son sözü söyleyen Parti Genel Baş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan en iyi bir şekilde 
gerçekleştiriyor. Başarıya ulaşmak için ba-
zen takkeyi başınızdan çıkartıp masanın üs-
tüne koymalı ve “ben nerde yanlış yaptım” 
diye düşünmek gerekir.

Cumhur ve Millet ittifaklarının İstanbul’daki 
adaylarının arasındaki fark oldukça büyük. 
Birisi bir ilçe belediye başkanlığı yapmış, bu 
süreçte oldukça yoğun eleştiriler almış bir 
isim. Diğeri ise oldukça tecrübeli, yıllarca 
ulaştırma bakanlığı yapmış, ardından başba-
kanlık görevi yapmış ve halen TBMM Başkan-
lığı görevi süren bir isim. Teraziye konulursa 
biri taban diğeri tavan yapacak konumda.

Allah’a emanet olun.
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Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkan Ve-
kili Murat Uçak moderatörlüğünde 

başlayan gecede İlçe Başkanı Ersin Saç-
lı açılış konuşması yaptı. Ersin Başkan 
konuşmasında önümüzdeki seçimlerin 
önemine vurgu yaparak eski ve yeni teş-
kilatçıların hep birlikte çalışıp Atila Baş-
kanımızı bir kez daha belediye başkanı 
yapacaklarını söyledi. 

Ersin Başkan programla ilgili sosyal 
medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 
“Önceki dönemlerde görev almış 3 Kade-
me ilçe Yönetim Kurulu üyelerimizle bir- 
araya geldik. Tevazu samimiyet, gayret ile 
31 Mart akşamına kadar #CanlabaşlaBay-
rampaşa için çalışacağımıza akitleştik.
Tüm Teşkilat Mensuplarımızla yek vücut 
olarak çalışacağız.”

Eski ilçe başkanlarından Kemal Kıdıl ve 
Cemil Yıldız da her seçimin olduğu gibi 
bu seçimin de öneminin çok yüksek oldu-
ğunu söylediler. Cemil Başkan; seçim ça-
lışmalarında, tevazu içerisinde gönüllere 
inerek çalışılması gerektiğini söyledi.

Bayrampaşa’da 4 dönem belediye baş-
kanlığı yaptıktan sonra 2 dönem de mil-
letvekilliği yapan Hüseyin Bürge geceyi 
şöyle değerlendirdi: “Bayrampaşa Ak 
parti ilçe başkanlığımızın vefa yemeğine 
katıldık. Kıymetli teşkilat mensubu kar-
deşlerimizin seçime hazırlık çalışmalarını 
değerlendirmek; ‘Bir olmak, İri olmak ve 
Kardeş olmak’ adına güzel bir organizas-
yondu. Emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum.”

Gecenin moderatörlüğünü yapan ilçe 
Başkanvekili Murat Uçak’ın, Bayrampaşa 
Belediye Başkanı ve Adayı Atila Aydıner’i 
anons etmesiyle birlikte bütün salon da-
kilarca Başkan Aydıner’i ayakta alkışladı. 
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Başkan Aydıner çok coşkulu bir konuşma 
yaptı. Konuşması sık sık alkışlarla kesi-
len Aydıner, Başkan Erdoğan’a ‘Bayram-
paşa’da en az % 55 oy alma’ sözü verdi-
ğini teşkilata anlattı ve bu oyu alabilmek 
için çok çalışmamız gerektiğini söyledi. 
Özellikle Kadın Kolları’nın yaptığı vefa-
kar çalışmalara değinen Aydıner, Kadın 
Kollarının iyi çalıştığı bir teşkilatın seçim 
kaybetmesi gibi bir durumun asla olama-
yacağını ifade etti.

Seçim zamanı terleriyle atlet ve gömlek-
lerini ıslatan Cemil Başkan’a ayrıca teşek-
kür eden Başkan Aydıner, Hüseyin Bürge 
ile birlikte çalıştığı dönemlerden de bah-
setti. Şİmdi de gençlik kolları başkanlığı 
ve ardından teşkilat başkanlığı yapmış bir 
ilçe başkanı olan Ersin Saçlı ile girdikleri  

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim-
lerinde başarılı olduklarını ve bu seçimde 
aynı başarıyı tekrarlayacaklarını ifade etti. 
Başkan ve başkan adayı Atila Aydıner, ko-
nuşmasının sonunda salonu hınca hınç 
dolduran eski ve yeni teşkilat mensupla-
rına teşekkür etti.

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı 
resmi sosyal medya sayfasından da gece 
ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Daha Önce Teşkilatımızda görev yap-
mış Üç Kademe (Ana Kademe, Kadın Kol-
ları ve Gençlik kolları ) ilçe yönetim kuru-
lu üyelerimizle bir araya gelerek 31 Mart 
Yerel Seçimleri öncesinde istişare yaptık.

Toplantımıza katılan İstanbul Milletveki-
limiz Sn. Ahmet Hamdi ÇAMLI, İstanbul 
İl Başkan Yardımcımız Av. Rabia İLHAN,-
Kurucu İlçe Başkanımız, Belediye Başka-
nımız ve Belediye Başkan Adayımız Ati-
la AYDINER, Eski Bayrampaşa Belediye 
Başkanımız ve Eski İstanbul Milletvekili-
miz Hüseyin BÜRGE, Eski İlçe Başkanı-
mız Cemil YILDIZ, Kemal Oğuz KIDIL, İl 
Yönetim kurulu Üyemiz Fatih SELMAN ve 
İlçe Başkanımız Ersin SAÇLI Yerel seçim-
lerin önemini aktararak birlik ve beraber-
lik mesajı verdi.”
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Yerel Gerçek Derg�s� ek�b� ola-

rak Bayrampaşa Beled�ye Baş-
kanı ve Ak Part� Bayrampaşa 
Beled�ye Başkan Adayı At�la 
Aydıner'e makamında yaptığı-
mız z�yarette Tat P�ta'da yaptır-
dığımız 1 teps� Boşnak mantısı 
hed�ye ett�k. 

Dergimizin imtiyaz sahiplerinden Esin 
Sayın Bölükbaşı ve Selahattin Bö-

lükbaşı; Başkan Aydıner'e yaptıkları bu 
ziyarette, Mart ayının sonunda yapılacak 
yerel seçimlerde kendisine başarı diledi-
ler. 

Bayrampaşa Belediye Başkanı ve Ak 
Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı 
Atila Aydıner, önümüzdeki 5 yıl için Bay-
rampaşa'da yapmayı planladığı projeler 
hakkında ekibimize kısa bir bilgi verdi. 

Önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri 
programlarda projelerini tüm Bayrampa-
şa halkına anlatacağına söyleyen Başkan 
Aydıner'e dergi ekibi olarak seçim süreci-
nin ve seçimin hayırlı olmasını diliyoruz..
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Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ�'nden Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ�'nden Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ�'nden 
Başkan Aydıner'e makam z�yaret�Başkan Aydıner'e makam z�yaret�Başkan Aydıner'e makam z�yaret�

Sancak Eğ�t�m Merkez� Der-
neğ� Başkanı Ömer Den�z, yö-
net�m kurulu üyeler� �le b�rl�kte 
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
ve Ak Part� Bayrampaşa Beled�-
ye Başkan Adayı At�la Aydıner'� 
makamında z�yaret ett�.

Başkan Atila Aydıner bu ziyaretle ilgili 
yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'Gençlerimiz, geleceğimizin yapı taşları-
dır' inancıyla yola çıkan, yaptıkları sosyal 
çalışmalarla örnek olan ve birçok alanda 
beraber hizmet verdiğimiz, Sancak Genç-
lik Eğitim Merkezi #Sancakgem derneği-
ni belediyemizde ağırladık. Yaptığımız ve 
yapacağımız projeleri istişare ettik.
Kıymetli ziyaretleri için teşekkür ederim.
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ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRENCİLERDEN 
KUŞLARA YUVAKUŞLARA YUVAKUŞLARA YUVA

Bayrampaşa'da kış soğukları-
nın bastırmasıyla beraber so-
kakta kalan hayvanlara destek 
vermek �ç�n oluşturulan 'M�n�k 
Dostlarımız Açıkta Kalmasın' 
kampanyası kapsamında öğ-
renc�ler�n eller�yle yaptığı kuş 
yuvaları parklardak� ağaçlara 
asıldı.

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İş-
leri ve Park-Bahçeler müdürlükleri 

ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bayrampa-
şa Temsilciliği işbirliğinde kışın sokakta 
kalan hayvanlara destek olmak ve farkın-
dalık oluşturmak amacıyla 'Minik Dostla-
rımız Açıkta Kalmasın' isimli bir kampan-
ya düzenlendi. Kampanya kapsamında 
Bayrampaşalı öğrencilerin gönüllü olarak 
yaptıkları kuş yuvaları İsmetpaşa Parkı'n-

da bulunan ağaçlara asıldı. Kampanyanın 
açılış programına Bayrampaşa Belediye-
si Veteriner İşleri Müdürü Tayfun Nasuh 
Beyoğlu, Bayrampaşa İHH İlçe Temsilcisi 
Nida Kır Ömeroğlu ve çok sayıda hayvan-
sever katıldı.

Kampanyanın ilçedeki tüm ağaçlara kuş 
yuvası asılmak suretiyle genişletileceği 
öğrenildi.
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‘KÜÇÜK BİLİM ADAMLARININ’ ‘KÜÇÜK BİLİM ADAMLARININ’ ‘KÜÇÜK BİLİM ADAMLARININ’ 
BÜYÜK BULUŞLARIBÜYÜK BULUŞLARIBÜYÜK BULUŞLARI

Bayrampaşa Beled�yes� B�l�m 
Merkez�’nde eğ�t�m gören ‘kü-
çük b�l�m adamları’ büyük bu-
luşları �le göz doldurdu. Genç 
muc�tler�n yen� �catlarını yer�n-
de �nceleyen Başkan At�la Ay-
dıner, ‘küçük b�l�m adamlarına’ 
madalya takd�m ett�.

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merke-
zi’nde eğitim alan öğrenciler, ‘Robot 

Günü’ etkinliği kapsamında hünerlerini 
sergiledi. Genç mucitlerin birbirinden il-
ginç yeni icatları büyük beğeni topladı. 
Bilim Merkezi’nde, öğrencilerin buluşla-
rını yerinde inceleyen Bayrampaşa Be-
lediye Başkanı Atila Aydıner, “Geleceğin 
bilim adamlarını yetiştirdiğimiz Bilim Mer-
kezi’mizde eğitim verdiğimiz sevgili öğ-
rencilerimiz başarıları ile bizleri gururlan-
dırıyor. 

Bu başarılarına karşılık madalya takdim 

ettiğimiz ‘küçük bilim adamlarımızı’ ayrı 
ayrı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, bu 
evlatlarımız geleceğin Türkiye’sinin bilim-
sel gelişimine büyük katkı sunacaklar” 
dedi.
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Desovalılar Kıraathanes�nde            Desovalılar Kıraathanes�nde            Desovalılar Kıraathanes�nde            Desovalılar Kıraathanes�nde            Desovalılar Kıraathanes�nde            Desovalılar Kıraathanes�nde            Desovalılar Kıraathanes�nde            Desovalılar Kıraathanes�nde            Desovalılar Kıraathanes�nde            
Rumel�l� Hemşehr�ler�m�zle BuluşmaRumel�l� Hemşehr�ler�m�zle BuluşmaRumel�l� Hemşehr�ler�m�zle Buluşma
Bayrampaşa Belediye Başkanı ve aynı 

zamanda Ak Parti Bayrampaşa Bele-
diye Başkan Adayı Atila Aydıner yardımcı-
ları ve İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile beraber 
Desovalılar Kıraathanesi'ndeki Rumeliler-
le buluştu. 

Başkan Aydıner konuşmasında yapıl-
makta olan ve önümüzdeki dönemde ya-

pılacak projeler hakkında Rumelilere bilgi 
aktardı. 

İlçe Başkanı Ersin Saçlı sosyal medya-
dan şu açıklamayı yaptı: "Belediye Baş-
kanımız ve Adayımız @atilaaydiner ile 
Birlikte Orta Mahallemizde faaliyet göste-
ren, Desovalılar Kıraathanesi'nde Rumeli-
li hemşehrilerimizle biraraya geldik."
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TİKA Hırvat�stan'da TİKA Hırvat�stan'da TİKA Hırvat�stan'da 
3 yılda 44 proje   3 yılda 44 proje   3 yılda 44 proje   
hayata geç�rd�hayata geç�rd�hayata geç�rd�

Hırvatistan'da 2016'dan beri faaliyet 
gösteren TİKA, tarihi ve kültürel mi-

rasın korunmasının yanı sıra eğitim, ta-
rım, hayvancılık, sağlık ve bilim alanların-
da bugüne kadar 44 proje gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), 2016'dan beri faaliyet 
gösterdiği Hırvatistan'da bugüne kadar 
44 projeyi hayata geçirdi.

Tarihi ve kültürel mirasın korunmasının 
yanı sıra eğitim, tarım, hayvancılık, sağlık 
ve bilim alanlarında da projeler gerçekleş-
tiren TİKA, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri 
daha da geliştirmeyi hedefl iyor.

TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hırva-
tistan'a ilk kez 2014'te Batı Balkanlar'da 
yaşanan sel felaketinde geldiklerini be-
lirterek, o dönemde ülkenin doğusundaki 
Gunja beldesinde selden zarar gören ai-
lelere yönelik tarımsal kalkınma programı 
uyguladıklarını anlattı.

Kalkınma programı kapsamında 50 aile-
ye sera, 50 aileye de inek verildiğini ifa-
de eden Koç, selden zarar gören cami ve 
İslam kültür merkezinin kısmi restoras-
yonlarının da TİKA tarafından yapıldığını 
kaydetti.

Koç, TİKA'nın Hırvatistan'daki kuruluş 
çalışmalarının 2016'da başladığını aktara-
rak, "2016'nın mart ayında ofisin kuruluş 
çalışmalarını gerçekleştirmek üzere atan-
mamızın ardından hem ülkeyi tanımaya 
hem de Hırvatistan ile Türkiye arasındaki 
iş birliğinin hangi sektörlerde yürütülme-
sinin faydalı olacağını tespit etmeye ça-
lıştık." dedi.

Hırvatistan'ın kültürel açıdan Türkiye'ye 
yakın olduğunu belirten Koç, "Hem 200 
yıla yakın ortak geçmişimiz hem de coğ-
rafi yakınlığımız var. Mevcut iyi ilişkiler 
daha da geliştirilme kapasitesi olan ve 
geliştirildiğinde iki ülkenin de faydala-
nacağı durumda. Biz de TİKA olarak ça-
lışmalarımızı iki ülke iş birliğini artırmak 
noktasında sürdürüyoruz." diye konuştu.

Koç, başta eğitim olmak üzere TİKA'nın 
Hırvatistan'da 3 yılda 44 proje hayata ge-
çirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Vrbovec, Sisak ve Rijeka gibi şehirlerde-
ki yuvalara verdiğimiz destekler, Zumbe-
rak şehrinde belediyenin yaşlılara yönelik 
yürüttüğü gönüllü hizmetlere verdiğimiz 
araç ve evde sağlık bakımı desteği, tari-
hi miras çalışmalarındaki araştırmalar, 
sempozyum ve kültür festivali destekle-
ri, iki ülke arasındaki ilişkileri canlı tutan 
Hırvat Türk Dostluk Derneğinin Bilgi ve 
Kültür Merkezinin donatılması, Türkoloji 
öğrencilerinin Bosna Hersek'teki Osman-
lı eserlerini tanımasına yönelik eğitim ge-
zisi programı, Türkiye'deki akademik ve 
sosyal programlara Hırvatistan'dan ilgili 
bilim insanları, kamu görevlileri, doktor-
lar, genç sanatçılar ve okul gruplarının 
katılımının organizasyonu gibi projelerle 
üç yıldır Hırvatistan'ın Türkiye'yi daha iyi 
tanıması hedefine yönelik çalıştık."
Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nı Hırvatistan'a da taşıdıklarını 
belirterek, bu yıl bin 200 çocuğun katılı-
mıyla çocuk şenliği düzenleyeceklerini 
açıkladı.
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Adalet Bakan Yardımcısı Sefer�noğlu Adalet Bakan Yardımcısı Sefer�noğlu Adalet Bakan Yardımcısı Sefer�noğlu 
AYM üyel�ğ�ne seç�ld�AYM üyel�ğ�ne seç�ld�AYM üyel�ğ�ne seç�ld�

Ak Part� Bayrampaşa Teşk�lat kurucularından Sn. Yıldız Sefer�-
noğlu, AYM üyel�ğ�ne seç�ld�.. Hayırlı olmasını d�l�yoruz. 
Anayasa Mahkemes� üyel�ğ�ne Adalet Bakan Yard. Yıldız Sefer�-

noğlu'nun seç�lmes�ne �l�şk�n karar Resm� Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ka-

rara göre, Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız 
Seferinoğlu, Anayasa Mahkemesi üyeliği-
ne seçildi.

Seferinoğlu, 25 Temmuz 1969'da Rize 
Ardeşen'de doğdu. 1991'de İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olan Seferinoğlu, İstanbul'da 23 yıl ser-
best avukatlık yaptı, 1 Kasım 2015 genel 
seçimlerinde 26. Dönem İstanbul Millet-
vekili oldu. Yıldız Seferinoğlu, 21 Temmuz 
2018'den beri Adalet Bakan Yardımcılığı 
görevini yürüttü.

Evli ve üç çocuk babası olan Seferinoğ-
lu, İngilizce ve Arapça biliyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Se-
ferinoğlu'na tebrik etti. Bakan Gül, Twit-
ter hesabından paylaştığı mesajda, AYM 
üyeliğine seçilen Adalet Bakan Yardımcı-
sı Seferinoğlu'nu yürekten tebrik ettiğini 
belirtti.

Gül, mesajında, Seferinoğlu ile bakan 
yardımcılığı görevi süresince çalışmak-
tan mutluluk duyduğunu ifade ederek 
yeni görevinde başarılar diledi.
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BAYRAMPAŞA İYİ BAŞLADIBAYRAMPAŞA İYİ BAŞLADIBAYRAMPAŞA İYİ BAŞLADI
2. Yarının �lk maçında deplasmanda Gümüşhanespor �le karşıla-

şan Bayrampaşa mücadeleden 1-0 gal�p ayrıldı.

İstediği sonuçları ligin ilk yarısında ala-
mayan Bayrampaşa gerek yaptığı yeni 

transferler ve gerekse Antalya'da yaptığı 
devre arası kampı ile sezonun 2. yarısına 
iyi bir başlangıç yaptı.

Gümüşhane oynanan karşılaşmanın 16. 
dakikasında Güray Fırat ile öne geçen 
Bayrampaşa maçın sonuna kadar bu sko-
ru korumasını ve bildi ve müsabakadan 3 
puan alan taraf oldu.

İşte sezon arası yapılan yen� transferler
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BAYRAMPAŞAMIZ                   BAYRAMPAŞAMIZ                   BAYRAMPAŞAMIZ                   BAYRAMPAŞAMIZ                   BAYRAMPAŞAMIZ                   BAYRAMPAŞAMIZ                   BAYRAMPAŞAMIZ                   BAYRAMPAŞAMIZ                   BAYRAMPAŞAMIZ                   
BU HAFTA 1 PUANLA YETİNDİBU HAFTA 1 PUANLA YETİNDİBU HAFTA 1 PUANLA YETİNDİ
Geçtiğimiz hafta deplasmanda 3 puan 

alarak ligde 2. yarıya çok iyi bir baş-
langıç yapan Bayrampaşaspor; bu haf-
ta kendi sahasında Sancaktepe Beledi-
yespor ile berabere kalarak mücadeleden 
1 puanla ayrıldı.

Maçın 11. dakikasında Sancaktepe, 
Oğuzhan'ın attığı golle Bayrampaşa kar-
şısında öne geçti. Takımımız maçın 2. ya-
rısında, 73'te Semih Durmuş imzalı golle 
beraberliği yakalayarak bu haftayı da pu-
ansız kapatmamış oldu.
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Yunan�stan'da olaylı Yunan�stan'da olaylı Yunan�stan'da olaylı 
'Makedonya' göster�s�'Makedonya' göster�s�'Makedonya' göster�s�

At�na'da Makedonya �le �mzalanan "�s�m 
sorununa" yönel�k anlaşmayı protesto 
amacıyla düzenlenen göster�de çıkan 
olaylarda en az 10 pol�s ve çok sayıda 
göster�c� yaralandı.

Atina’da Makedonya ile imzalanan 
“isim sorununa” yönelik anlaşmayı 

protesto amacıyla düzenlenen gösteride 
çıkan olaylarda en az 10 polis ve çok sa-
yıda gösterici yaralandı.

Yunan ve Makedon hükümetleri arasın-
da imzalanan "isim sorununun" çözümü-
ne yönelik "Prespa Anlaşması"na karşı 
çıkan göstericiler, kent merkezindeki Sin-
tagma Meydanı'nda toplandı.

Ülkenin farklı yerlerden binlerce kişi oto-
büsler ile kente geldi. Yunan kilisesinin de 
destek verdiği gösteriye çok sayıda rahip 
de katıldı. Ellerinde Yunan bayraklarıyla 
göstericiler, "Makedonya Yunan'dır, Ma-
kedonya'dan elinizi çekin" sloganları attı.

Gösterinin başlamasından kısa süre 
sonra Yunan Meclisinin önündeki bir grup 
gösterici, bina girişinde güvenlik önlemi 
alan polislere molotof kokteyli, boya ve 
taşlarla saldırdı. Yunan çevik kuvvet bi-
rimleri ise bu kişilere karşı göz yaşartıcı 
gaz ve ses bombası kullandı. 

Polisin müdahalesi sırasında kısa süreli 
panik yaşanırken gazdan etkilenen gös-
tericilerin bir kısmı civardaki ara sokak-
lara dağıldı. Özellikle Meclis binası önün-
de yoğunlaşan olaylar saatlerce sürdü. 
Yunan polisinden alınan bilgiye göre, en 
az 10 polis memuru çıkan olaylarda hafif 
şekilde yaralandı.

Bir foto muhabiri göstericiler tarafından 

dövüldü Yaklaşık 3 saat devam eden olay-
larda, yaralanan veya gazdan etkilenen 
çok sayıda göstericiye acil yardım ekip-
leri tarafından müdahalede bulunulduğu 
bildirildi. Öte yandan, bir grup gösterici 
tarafından darbedilen bir foto muhabiri 
başından yaralandı. Fotoğraf makinesi ve 
ekipmanları çalınan foto muhabiri, ambu-
lansla hastaneye kaldırıldı. 

Yunan polisi ayrıca, bir göstericinin kent 
merkezine yakın bir noktada bir başka 
grup tarafından saldırılarak bıçaklandığı-
nı bildirdi. Göstericinin hayati tehlikesi-
nin bulunmadığı kaydedildi. 

Ülkenin farklı yerlerden binlerce kişi oto-
büsler ile kente geldi. Yunan kilisesinin de 
destek verdiği gösteriye çok sayıda rahip 
de katıldı. Ellerinde Yunan bayraklarıyla 
göstericiler, "Makedonya Yunan'dır, Ma-
kedonya'dan elinizi çekin" sloganları attı.

Gösterilere ana muhalefetteki Yeni De-
mokrasi (ND) ve Makedonya sorunu ne-
deniyle hükümetten ayrılan Bağımsız Yu-
nanlar (ANEL) üyesi birçok isim de destek 
verdi. Yunanistan'ın eski Başbakanı Anto-
nis Samaras'ın yanı sıra aşırı sağcı Altın 
Şafak üyesi birçok grup da gösterilerde 
yer aldı. 

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı 
gösteriye 60 bin kişinin katıldığı açıklan-
dı. Gösterinin organizatörleri ise bu sayı-



www.yerelgercek.comtwitter.com/Yerel_Gercek 25

BALKANLAR
nın 200 binin 
üzerinde ol-
duğunu iddia 
etti. 

Gösteri bo-
yunca 2 bin-
den fazla 
polis çeşitli 
n o k t a l a r d a 
görev alırken, 
kent merke-
zine çıkan 
yolların çoğu 

polis otobüsleriyle sabah saatlerinden iti-
baren giriş çıkışlara kapatıldı. Yunan po-
lis helikopterleri gün boyunca havadan 
gözetim görevi yaptı. 

Öte yandan, kent merkezine yakın bir 
başka noktada da anarşist ve sol gruplar 
tarafından karşıt gösteri düzenlendi. 

Başta Türkiye olmak üzere birçok dev-
let, Makedonya'yı anayasal adı olan "Ma-
kedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da 
Yunanistan, kendi sınırları içinde "Make-
donya" isimli bir bölge bulunduğu gerek-
çesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini 
talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 
1991'den bu yana güney komşusu Yuna-
nistan ile devam eden isim sorunu nede-
niyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üye 
olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlı-
ğı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul 
edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik 
kazanmış ancak güney komşusu Yuna-
nistan’ın itirazıyla geçici referans olarak 
"Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedon-
ya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edil-
mişti.

Makedonya'da 2017'de yeni hükümetin 
kurulmasının ardından hızlanan görüş-

meler sonucunda, Yunanistan Başbakanı 
Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı 
Zoran Zaev, ülkenin adını "Kuzey Make-
donya Cumhuriyeti" olarak değiştirilme-
sini öngören "Prespa Anlaşmasını" 17 
Haziran 2018 tarihinde imzalamıştı.

Ancak, Yunan hükümeti,"Makedonya" 
ibaresinin herhangi bir şekilde komşu 
ülke tarafından kullanılmasına karşı çı-
kan bazı muhalefet partileri ve toplumun 
önemli bir kesimini ikna etmekte zorlanı-
yor.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun 
sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin 
olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini 
"Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla 
suçluyor. Antik dönemde Makedon Kra-
lı olan Büyük İskender'in mirası iki ülke 
arasında önemli bir rekabet alanı olarak 
görülüyor.

Çipras liderliğindeki Yunan hükümeti 
ise çeyrek asırdır devam eden sorununun 
çözümünün ülkelerin çıkarlarına hizmet 
edeceğini savunuyor. Yapılan anketlere 
göre ise Yunan halkının çoğunluğu "Ma-
kedonya" isminin kuzey komşuları tara-
fından kullanılmasına karşı çıkıyor.

Yunanistan'da koalisyon ANEL partisi li-
deri ve eski Savunma Bakanı Panos Kam-
menos'un hükümetten çekilmesiyle sona 
ermişti. Bunun üzerine Çipras, mecliten 
talep ettiği güvenoyunu çeşitli partilerden 
milletvekillerinin desteğiyle kazanmıştı.

Hükümetin, gelecek hafta komşu ülke-
nin yeni ismini tanıyacak anlaşmayı mec-
lise getirerek onaylatması bekleniyor. 

Böylece, iki ülkenin de anlaşma kapsa-
mındaki yükümlülüklerini tamamen ye-
rine getirmelerinin ardından Makedon-
ya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" 
ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi 
olması bekleniyor
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Batı Avrupa'nın Batı Avrupa'nın Batı Avrupa'nın 
'caz�bes�' Balkanlar'da göçü tet�kl�yor'caz�bes�' Balkanlar'da göçü tet�kl�yor'caz�bes�' Balkanlar'da göçü tet�kl�yor
Batı Avrupa ülkeler�n�n sunduğu �y� yaşam standartları, Balkan-

lar'da yaşayan n�tel�kl� nüfusun bu ülkelere göç etmes�ne neden 
olurken, toplu göçler�n yakın gelecekte bölgede c�dd� b�r �ş gücü 
sorununa yol açacağından end�şe ed�l�yor.

Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefinde 
ilerleyen Sırbistan, Bosna Hersek, 

Karadağ, Kosova, Makedonya ve Arna-
vutluk'un yanı sıra 2007'den beri AB ai-
lesinin içindeki Romanya ve Bulgaristan 
ile 2013'te AB'ye üye olan Hırvatistan da 
nitelikli iş gücünü daha cazip gördükleri 
Batı Avrupa'ya kaptırıyor.

Almanya'nın gündeminde olan yeni göç 
yasası da ekonomileri daha az gelişmiş 
Balkan ülkelerindeki göçü tetikleyen 
önemli unsurlardan bir olarak gösterilir-
ken, doğum sayısının ölümlerden daha az 
olması da nüfusun azalmasındaki önemli 
bir etken olarak görülüyor.

Bosna Hersek'ten son 5 yılda 172 bin 
kişi göç etti Nitelikli iş gücü kaybının en 
çok hissedildiği bölge ülkelerinden biri 
Bosna Hersek oldu. AB ülkelerine vizesiz 
seyahat etme hakkına da sahip ülkeden, 
son 5 yıl içinde 172 bin kişi başta Alman-
ya olmak üzere Batı Avrupa ülkelerine 
göç etti. Birçok firmanın işçi bulmakta 
zorlandığı biliniyor.

Bosna Hersek'teki Sürdürebilir Geri Dö-
nüş ve Entegrasyon Birliğinin hazırladığı 
2013-2018 raporuna göre, bu dönemde ül-
keden 172 bin kişi göç etti. Rapora göre; 
2013'te 23 bin 828, 2014'te 27 bin 305, 
2015'te 29 bin 832, 2016'da 34 bin 759, 
2017'de 35 bin 377, 2018'de (30 Kasım’a 
kadar) 21 bin Bosna Hersek vatandaşı ül-
keden ayrıldı. Ekonomik Kalkınma ve İş-
birliği Örgütünün (OECD) verilerine göre, 
2005-2014'te Sırbistan'da her yıl ortalama 
31 bin kişi göç etti. 2014'ten itibaren göç 

edenlerin rakamlarında artış gözlenirken, 
göç edenlerin kaçının geri döndüğüne 
dair net veri bulunmadığı ifade ediliyor.

Öte yandan, bir başka OECD araştırma-
sına göre, 2000'den beri Sırbistan'daki 
her 11 kişiden 1'i yurt dışına göç eder-
ken, bu rakamın 650 bin civarında olduğu 
ifade ediliyor. Sırbistan'dan göç eden nü-
fusun büyük çoğunluğu da Almanya ve 
Avusturya'yı tercih ediyor. 

Bölgenin nüfus bakımından en küçük 
ülkesi Karadağ'da nitelikli iş gücünün 
göç etmesinden olumsuz etkileniyor. Ka-
radağ'daki "Euromost" isimli sivil toplum 
kuruluşunun verilerine göre, büyük ço-
ğunluğu üniversite mezunu 7 bin civa-
rında Karadağ vatandaşı son 3 yılda AB 
ülkelerine göç etti.
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Makedonya Devlet İstatistik Kurumunun 

verilerine göre, 1994-2013'te ülkeden 11 
bin 380 kişinin göç ettiği ifade edilirken, 
Dünya Bankası başta olmak üzere birçok 
uluslararası kuruluş bu sayının 450 bin ile 
630 bin arasında olduğunu belirtiyor. Ra-
kamlar arasındaki farkın çok olmasının en 
önemli nedenleri arasında yasa dışı göç-
ler ve ülkede 2002'den beri nüfus sayımı 
yapılmaması gösteriliyor.

Makedonya Diaspora Bakanı Edmond 
Ademi, AA muhabirine yaptığı açıklama-
da, Dünya Bankası verilerine göre, son 10 
yılda Makedonya'dan 500 bin ila 600 bin 
kişinin göç ettiğini aktararak, "Tabii bun-
ların tamamı sonsuza dek değil. Birçoğu 
geçici süreliğine. Çalışmalarını tamamla-
dıktan sonra aşama aşama Makedonya'ya 
dönüyorlar." dedi.

Göç eden vatandaşların kayıtlarını sil-
dirmedikleri için devletin bunların göç et-
tiğini bilemediğini belirten Ademi, Dünya 
Bankasının ise bu verileri vatandaşların 
göç ettiği AB ülkelerinden aldığını söyle-
di. Makedonya vatandaşlarının öncelikli 
olarak Almanya, İtalya ve İsviçre gibi Av-
rupa ülkelerine ve Kanada ile ABD'ye göç 
ettiği dile getiren Ademi, göç edenlerin 
inşaat sektöründen eğitime birçok alanda 
çalıştığını kaydetti.

Tüm Balkanların doktorların ve sağlık 
çalışanlarının göçü nedeniyle sorunlarla 
karşı karşıya kaldığını ifade eden Ademi, 
"Makedonya'da daha iyi çalışma şartları-
nın oluşturulması, AB ve NATO'ya üyelik, 
büyük yatırım imkanları ve daha kaliteli 
çalışma alanları oluşturulmasıyla bu sayı-
nın azalmasını sağlayacak şartlar oluştu-
racağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Arnavutluk kurumlarının verilerine göre 
ise 1990-2018'de yaklaşık 1,6 milyon va-
tandaşın göç ettiği ifade ediliyor. Bu sa-
yının Arnavutluk nüfusunun yaklaşık yüz-
de 36'sına tekabül etmesi dikkati çekiyor.  

Arnavutluk İstatistik Enstitüsü (INSTAT) 
verilerine göre, sadece 2011-2017'de ülke-
den 317 bin kişi göç etti. Bunların önemli 
bir bölümünün Avrupa ülkelerine gittiği 
ifade ediliyor.

Kosova İstatistik Ajansının (ASK) verile-
rine göre de 2017'de 11 bin 263 Kosova 
vatandaşı yasal ya da yasa dışı yollardan 
ülkeyi terk etti. Vatandaşların göç neden-
leri arasında aile birleşimi, evlilik, istih-
dam, kalıcı göç ve eğitim gibi nedenler 
gösteriliyor. Kosova Başbakanı Ramush 
Haradinaj, geçen ekim ayında yaptığı 
açıklamada, 2015'ten beri Kosovalı göç-
menlerin sayısını yüzde 95 azaltmayı ba-
şardıklarını belirterek, "Bu sayı 2015'te 67 
bin iken, 2018'de 2 bin 800'e düştü. Daha 
fazla çalışmalıyız. Vatandaşlarımız da ge-
leceklerinin Kosova'da, Kosova'nın gele-
ceğinin de AB'de olduğunu bilmeli." de-
mişti.

Bölgenin AB üyesi ülkelerinden Hırva-
tistan da sürekli göç veren ülkelerden 
biri. AB üyeliğine kabul edildiği 2013'ten 
beri Hırvatistan'dan 300 bine yakın kişi 
göç etti. 2007'de AB üyesi olan Bulgaris-
tan'da da nüfus azalıyor. Bulgaristan'da 
komünist rejimin düştüğü 1989'dan beri 
2,5 milyon vatandaş Türkiye, AB ülkeleri 
ve ABD'ye göç etti. 2007'ye kadar ülkede-
ki Türklerin hedefi Türkiye'ye göç etmek-
ken, AB üyesi olduktan sonra daha önce 
Türkiye'ye göç etmiş olanlar dahi AB ül-
kelerine yöneldi. Halen AB'nin en yoksul 
ülkesi olarak tanımlanan Bulgaristan'dan 
çok sayıda genç eğitim amacıyla diğer AB 
ülkelerine gidiyor ve bir daha dönmüyor. 
Eğitimli nüfus da Bulgaristan'dan göç et-
meyi tercih ediyor.

Serbest dolaşım hakkı nedeniyle 2007 
sonrasında Bulgaristan'dan diğer AB ül-
kelerine göç edenlerin net sayısı bilinme-
se de tahminen bu sayısının 1,5 milyon-
dan fazla olduğu ifade ediliyor.








