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THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!

ÜCRETS‹Z
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

www.balkangunlugu.com DA�ITILMAKTADIR

Sayfa 6’daRifat SA�T

10 YA�INDAK� 
KOSOVA’DA 
SON DURUM

¥ Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu Onursal Ba�kanı
Turhan Genço�lu, soyda�ların ara-
sındaki siyasi bölünmü�lü�e son
vermek için ba�lattı�ı giri�imde
önemli bir mesafe daha kat etti.
Genço�lu, yapılacak çalı�malar ile
ilgili fikir alı�veri�inde bulunmak
ve kırgınlıkları geride bırakmak
için Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH), Sorumluluk Özgürlük ve
Ho�görü için Demokratlar (DOST)
partilerinin bölge sorumluları ile
konfederasyon kurucuları, ba�kan
ve yönetim kurulu üyeleri, ilgili
federasyon ve yöre dernek ba�-
kanlarından olu�an ülke çapında
geni� katılımlı bir bulu�ma ger-
çekle�tirdi. 10’da

¥ Türk Silahlı Kuvvetleri’nce
(TSK) gerçekle�tirilen Zeytin Dalı
Harekâtına destek amacıyla
Makedonya'nın kuzeybatısındaki
Gostivar �ehrinde mevlit okutul-
du. Mevlit programına, Türk
Demokratik Partisi (TDP) Genel
Ba�kanı Beycan �lyas, parti tem-
silci ve üyeleri katıldı. Program,
Hırvatistan'ın ba�kent Zagreb'de
düzenlenen 24. Uluslararası
Kur'an-ı Kerim'i Ezbere Okuma
Yarı�ması'nda, Kur'an tilaveti
kategorisinde birincili�i elde
eden Elyesa Asani'nin Kuran tila-
veti ile ba�ladı.

Makedonya'da
Zeytin Dal�
Harekât� için
mevlit

3’te

PR��T�NE TEMEL MAHKEMES�, Kosova Ki�isel Verileri
Koruma Ajans�’n�n bulgular�na dayanarak,
Pri�tine’de FETÖ’ye ait “Mehmet Akif” kolejini,
kameralar yoluyla mahremiyet ilkesini ihlal etti�i
gerekçesiyle 12 bin Euro para cezas�na çarpt�rd�.

Devlet Ki�isel Verileri Koruma Ajans�, "Mehmet Akif"
kolejinde kameralar�n yerle�tirilmemesi gereken
alanlara kamera yerle�tirilmesi arac�l���yla ki�isel veri-
lerin gözlemlenmesi sisteminin yasa d��� oldu�unu
de�erlendirerek kolejin cezaland�r�lmas�n� önerdi.

¥ PANGALOS,
Yunanistan'�n Türkiye
ile büyük bir sorunla
yüz yüze oldu�unu söy-
lerken, "Ne kadar iyi
niyet gösterirsek göste-
relim dü�man ac�mas�z-
d�r ve üstesinden gel-
mek gerekir" diye de
ekledi. "En iyi Türk ölü
Türk'tür, buna inan�yo-
rum çünkü iyi bir
Türk'le rastlamad�m.
Onlar adalet duygusun-
dan yoksundurlar"
diyen Pangalos 1996-
1999 y�llar� aras�nda
D��i�leri Bakan� olarak
görev yapm�� ve tart��-
mal� ç�k��lar� ile tan�n-
m��t�. Pangalos 1990'l�
y�llarda Türkiye'yi kanl�

çizmelerini Avrupa'ya
bula�t�rmakla suçlam��-
t�. Öte yandan
Yunanistan Ba�bakan�
Aleksis Tsipras, Kardak
Adas� aç�klar�nda ya�a-
nan olaylara ili�kin,
"Yunanistan'a kar�� tah-
rikler, ayn� zamanda
AB'ye yönelik tahrikler-
dir" dedi. Tsipras, "Son
olay, Türk Sahil
Güvenlik'in sorumsuzca
hareket etmesinden
kaynakland�. �nsanlar�n
hayatlar� tehlikeye at�l-
d�. Sahil Güvenlik,
insanlar� kurtarmak için-
dir, hayatlar�n� tehlike-
ye atmak için de�il"
aç�klamas�n� yapt�. 3’te

Türkiye ile Yunanistan aras�nda Kardak krizi yeniden ba�larken
Eski Yunanistan D��i�leri Bakan� Theodoros Pangalos "En iyi

Türk ölü Türk'tür" diyerek küstah bir aç�klamaya imza att�

ORTADO�U ülkelerinde
devam eden sava� ve çat��ma-
lar nedeniyle evlerini terk
etmek zorunda kalan ve daha
iyi bir ya�am umuduyla Bat�
Avrupa ülkelerine ula�mak
isteyen s���nmac�lar�n yeni
dura�� Bosna Hersek oldu.

Balkan rotas� olarak da bilinen
Yunanistan, Makedonya,
S�rbistan, H�rvatistan hatt�n�n
9 Mart 2016'da kapat�lmas�n�n
ard�ndan yasa d��� yollardan
Bat� Avrupa ülkelerine ilerle-
meye devam eden s���nmac�-
lar, son dönemde alternatif

güzergah olarak gördükleri
Bosna Hersek'e yöneldi. Bosna
Hersek'in H�rvatistan s�n�r�na
yak�n �ehirlerine yönelen
s���nmac�lara, son günlerde
ba�kent Saraybosna sokakla-
r�nda da s�kl�kla rastlanmaya
ba�lad�.

Kosova'da FETÖ okuluna para cezası

4’te

DANGALAKOS SAÇMALADI
TSİPRAS ONA UYDU Soyda�lar ad�m

ad�m birle�meye
yürüyor

(PANGALOS) (PANGALOS) (PANGALOS) (PANGALOS) (PANGALOS) (PANGALOS) 

SI�INMACILARIN YEN�
DURA�I BOSNA HERSEK

10’da

AB yolundaki S�rbistan’�n 
arkas�nda Almanya var
¥S�rbistan'da Cumhurba�kan�
Vucic ile görü�en Almanya
D��i�leri Bakan� Gabriel,
"S�rbistan'�n Balkanlar'daki
rolü çok önemli. S�rbistan tek
ba��na bölgede istikrar sa�la-
yamaz ancak bölgede
S�rbistan olmadan istikrar da
olmaz" dedi. 3’te

Sayfa 8’de

IRKÇILIK VE FA��ZM�N
KAR�ISINDA TÜM ÜLKE
OLARAK B�RLE�MEL�Y�Z!

Halit HAB�PO�LU
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H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmirli gazeteciler
Aynur Tattersall, Meh-
met Kurt, Lütfü Dağ-

taş ve Nurhayat Talay
Eylül ayında Yunanis-
tan'ın 12 Adalarından en
küçüğü Lipsi Adası (Lip-
soi)  yaptıkları gezi izle-
nimlerini İzmir Ticaret
Odası (İZTO) Sanat Gale-
risi'nde 19-25 Şubat gün-
leri arasında açık kalacak
fotoğraf sergisiyle suna-
caklar. İZTO, Yunanis-
tan'ın İzmir
Başkonsolosluğu, İzmir
Fotoğrafçılar Odası, Mö-
venpick Otel desteği ile
19 Şubat'ta saat 18'de açı-
lacak sergi 25 Şubat'a

kadar görülebilir. İZKO
Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Demirtaş, Yuna-
nistan İzmir Başkonso-
losu Argyro Papoulia,
Lipsi Adası Belediye Baş-
kanı Fotis Maggos'un da
katılacağı sergi açılışında
Mandolina Smyrna
Grubu Türkçe ve Yu-
nanca ortak şarkılarından
oluşan mini konser suna-
cak. Lipsi Adası Belediye
Başkanı Fotis Maggos da
gitarı ile müzik grubuna
eşlik edecek. Sergi Ağus-
tos ayında Lipsi Ada-
sında da sunulacak.

LİPSİ ADASI

Ege Denizi 12 Adaların-
dan en küçüğü olan Lipsi

16,5 kilometre çapında
Anadolu'ya en yakın ada-
lardan biri. 35 kilometre
uzunluğunda sahil şeri-
dine sahip adada 850 kişi
yaşıyor. Başlıca geçim
kaynakları turizm, balık-
çılık, tarım ve hayvancılık
olan adada birer adet
fırın, market, eczane, ve-
teriner, şarap imalatha-
nesi bulunurken, çok
sayıda otel ve pansiyon,
taverna ve restoran yer
alıyor.  Çok zengin bir
mutfak kültürüne sahip
Lipsi, gastronomi turizmi
ile de dikkat çekiyor. Yat
limanı dünyanın her ye-
rinden çok sayıda yatı
konuk eden Lipsi de
Ağustos ayında şarap fes-
tivali düzenleniyor. 

"İKİ YAKA DOSTLUK"
FOTOĞRAF SERGİSİ

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Tek Rumeli TV tarafından düzenlenen
"Rumeli'nin En'leri 2017" ödül töreni
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda

gerçekleştirildi. Etkinlikte Tek Rumeli
TV'nin tanıtım filmi ile ödül töreni için ha-
zırlanan video katılımcılara izlettirildi. Su-

numların ardından 240 Rumeli Balkan Der-
neği’nce 19 kategoride yapılan oylama ile
belirlenen Rumeli'ye en çok hizmet eden
kişi, kurum ve kuruluşlar sırasıyla açık-
landı. "Yılın bakanı" seçilen eski Sağlık Ba-
kanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet
Müezzinoğlu, törende yaptığı konuşmada,
kendisinin de Rumeli çocuğu olduğunu be-
lirterek, şunları söyledi: "Doğduğum büyü-
düğüm toprakları bırakarak 'Anavatan'

diyerek geldiğim bu al bayrağın altında ge-
leceğe umutla ve güvenle baktığım ve yaşa-
dığım sürece bize bu genç cumhuriyeti
miras olarak bırakan Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum."
Müezzinoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün
zor koşullarda başlattığı mücadele sonu-
cunda miras bıraktığı cumhuriyete hep bir-
likte sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Müezzinoğlu, şu değerlendirmede ulundu:

"Baktığımızda miras olarak bırakılanın bir
de vasiyetlerine bakıyorum. İki tane de va-
siyet görüyorum. Biri, 'Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir' sözü. Bu millete inan-
mak, bu büyük millete güvenmek, bu
büyük milletin hayallerinin ve hedeflerinin
öncülüğünü yapmak ya da içinde yer

almak, o mirasın gelişmesi için vasiyete
sahip çıkmak... Birinci vasiyeti o zor koşul-
larda, cumhuriyetin henüz urulmadığı, mü-
cadelenin verildiği yıllarda 'egemenlik
kayıtsız şartsız milletindir' diyen o büyük
lider güvendiği, enerjisini aldığı ve gelecek
hayallerini kurduğu milletiyle beraberdi.
Dolayısıyla bu milletle beraber yürümek,
bu milletle omuz omuza olmak, bu milletin
gözünün içine bakarken yüreğinin derinlik-
lerine kadar bakabilmeyi başarabilmek mil-
let sevgisinden geçer, millet aşkından geçer.
Bu vasiyete sahip çıkmak anlayışından
geçer. İkinci vasiyet ne? 'Bu büyük Türk
milletine muasır medeniyet seviyesinin
üzerinde yer yakışır.' 'Muasır medeniyet se-
viyesinin üzerinde yer yakışır' cümlesi bir
vasiyettir ve bir hedefe odaklanmak için bu
milletin sorumluluğudur. O'nunla onur ve
gurur duymak kolay ve haz verici ama
O'nun bu hedefine veya milletine yüklediği
sorumlulukları hissetmenin getirdiği zor-
luklar var. 'Muasır medeniyet seviyesinin
üzerinde yer yakışır' cümlesine sahip çıka-
bilmek akıl teri, alın teri, gönül sızısı ve
dünyaya gerektiğinde yeniden 'Dünya beş-
ten büyüktür' demeyi gerektirir."

YAN GELİP YATANLAR 
ATATÜRKÇÜ DEĞİL

İstiklal Marşı'nın "Korkma, sönmez bu şa-
faklarda yüzen al sancak" dizesine vurgu
yapan Müezzinoğlu, Türk milletinin kor-

kak olamayacağını, bu milletin bugünlere
cesaret, feraset ve asaletiyle geldiğini anlattı.
15 Temmuz'daki darbe girişimine de deği-
nen Müezzinoğlu, milletin kaderine tuzak
kurmak ve kaderini kendince şekillendir-
mek isteyenlere "Hayır, ya istiklal ya ölüm"
diyerek ve yüreğini ortaya koyarak karşı
çıktığını ifade etti. Atatürk'ün yüklediği so-
rumluluklara sahip çıkılması gerektiğini
vurgulayan Müzezzinoğlu, "O'nun gölge-
sine yan gelip de yatarak Atatürkçülük
olmaz, onu kullanarak Atatürkçülük olmaz.
Bu büyük milletin büyük hedeflerine emek
vererek, alın teri dökerek, akıl teri dökerek,
gönül sızısı çekerek gerektiğinde de şehitlik
gerekiyorsa şehitliğe bayrama gider gibi gi-
derek olabilir. Bu anlamda Balkanların her
ferdi kendi üzerine düşen sorumluluğu
yapmakta, Allah'a şükürler olsun ki başı-
mız dik alnımız açık." dedi. 

OSMANLI GİTTİ, 
DOSTLUK BİTTİ

Tek Rumeli TV Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla Baykal da Osmanlı-Rus savaşların-
dan beri Balkanlar'dan göçün sürdüğünü
dile getirdi. Baykal, "1912 Balkan Savaşları,
hatta Osmanlı-Rus savaşlarından sonra Bal-
kanlar'da göçler başladı. Bu göçler hala bit-
medi. Niçin bitmedi? Çünkü Balkanlar'da
huzur yok. Osmanlı 500 yıl Balkanlar'da
bulunduğu zaman herkes huzur içinde,
herkes kardeşçe, sadece ekonomi açısından
mücadele veriyordu. Osmanlı gitti, ondan
sonra dostluklar bitti. Çünkü geçmiş siya-
setçiler, dünya üzerindeki diğer ülkeler Bal-
kan toplumunu hep bölmek için mücadele
verdi. Biz Balkanlar'a huzur nasıl getirebili-
rizin mücadelesini veriyoruz." dedi

�zmirli 4 gazeteci, Yunanistan'�n Lipsi Adas� gezi izlenim-
lerini 19 �ubat'ta �ZTO sanat galerisinde sergileyecek 

Tek Rumeli TV taraf�ndan düzenlenen "Rumeli'nin En'leri 2017"
ödül töreni Cemal Re�it Rey Konser Salonu'nda gerçekle�tirildi. Y�l�n
en iyi milletvekili ödülünü AK Parti milletvekili Hüseyin Bürge ald�

RUMELİ’NİN ENLERİ
ÖDÜLLERİNİ ALDI
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AT�NA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Son günlerde Türkiye ile
Yunanistan arasında
Kardak krizi yaşanır-

ken, Eski Yunan Dışişleri Ba-
kanı Theodoros Pangalos'un,
yapılan radyo röportajında   
"En iyi Türk ölü Türk'tür"
sözcüğünü kullanması
büyük tepki çekti. Skai rad-
yosuna konuşan Pangalos,
Yunanistan'ın Türkiye ile
büyük bir sorunla yüz yüze
olduğunu söylerken, "Ne
kadar iyi niyet gösterirsek
gösterelim düşman acıma-
sızdır ve üstesinden gelmek
gerekir" diye de ekledi.

İYİ BİR TÜRK'E
RASTLAMADIM

"En iyi Türk ölü Türk'tür,
buna inanıyorum çünkü iyi
bir Türk'le rastlamadım.
Onlar adalet duygusundan
yoksundurlar" diyen Panga-
los 1996-1999 yılları arasında
Dışişleri Bakanı olarak görev
yapmış ve tartışmalı çıkışları
ile tanınmıştı. Pangalos
1990'lı yıllarda Türkiye'yi
kanlı çizmelerini Avrupa'ya
bulaştırmakla suçlamıştı. Yu-
nanistan Başbakanı Aleksis
Tsipras ise Kardak Adası
açıklarında yaşanan son
olaya ilişkin, "Yunanistan'a
karşı tahrikler, aynı za-
manda AB'ye yönelik tahrik-
lerdir" dedi. Yunanistan
Başbakanı Aleksis Tsipras,
Kardak Adasi açıklarında

Yunan Gavdos ve Türk
Umut sahil güvenlik gemile-
rinin çarpışması olayından
sonra Deniz Ticaret Bakanlı-
ğını ziyaret etti. Orada Hare-
kât Kontrol merkezini
ziyaret etti ve Gavdos gemisi
mürettebatı ile görüştü.
www.haberler.com sitesin-
den alınan bilgilere göre:
Tsipras, "Son olay, Türk Sahil
Güvenlik'in sorumsuzca ha-
reket etmesinden kaynak-
landı. İnsanların hayatları
tehlikeye atıldı. Sahil Güven-
lik, insanları kurtarmak için-
dir, hayatlarını tehlikeye
atmak için değil" açıklama-
sını yaptı. Yunan Başbakan,
"İhtilaflı bölgeler hayal eden-
ler ve Uluslararası Hukuk
kurallarından şüphe edenler
bunu göz önünde bulundur-
malıdır. Yunanistan'a karşı

tahrikler, aynı zamanda
AB'ye yönelik tahriklerdir"
dedi. Tsipras, "Mesajımız
net. Yunanistan bugün de
yarın da her zaman da top-
rak bütünlüğünden ve ege-
menlik haklarından şüphe
edilmesine izin vermesi ya
da kabullenmesi söz konusu

değildir. Yunanistan, NATO
ve AB üyesidir. Bölgede
güçlü bir rolü, uluslararası
ittifakları var. Ülkemiz bir is-
tikrar odağı. Bu elbette bazı-
larını rahatsız ediyor. Bu
gerçeklerle uzlaşmalarına
davet ediyorum" açıklama-
sında bulundu.

GOST�VAR
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk Silahlı Kuvvetlerince
(TSK) gerçekleştirilen Zey-
tin Dalı Harekâtına destek

amacıyla Makedonya'nın ku-
zeybatısındaki Gostivar şeh-
rinde mevlit okutuldu. Mevlit
programına, Türk Demokratik
Partisi (TDP) Genel Başkanı
Beycan İlyas, parti temsilci ve
üyeleri katıldı. Program, Hırva-
tistan'ın başkent Zagreb'de dü-
zenlenen 24. Uluslararası
Kur'an-ı Kerim'i Ezbere Okuma

Yarışması'nda, Kur'an tilaveti
kategorisinde birinciliği elde
eden Elyesa Asani'nin Kuran ti-
laveti ile başladı. www.haber-
ler.com’un Anadolu Ajansı’na
dayanarak verdiği habere göre:
TDP Genel Başkanı İlyas, bu-
rada yaptığı konuşmada, Make-
donya Türkleri olarak her
zaman olduğu gibi "anavatan"
diye nitelendirdikleri Türki-
ye'nin yanında olduklarını belir-
terek, "Çanakkale'de
yanındaydık, bugün de yanın-
dayız sonsuza dek, kıyamete
kadar yanında olacağız." dedi.

Fatih Sultan Mehmed
Han, 1453 y�l�nda �s-
tanbul’u Fethetme-

siyle birlikte gözünü
Avrupa’ya çevirmi�ti? Fe-
tihlerin devam� için zaman�n
iki güçlü Krallar� olan
Bosna ve Macar Krall�kla-
r�n� ortadan kald�rmas� ge-
rekti�ine inanm��t�. 15. yy.
ortalar�ndan sonra Bosna s�n�r-
lar�na yönelik Türk bask�s� ve
Ak�nlar� gittikçe art�yordu. O
y�llarda Bosna’da “Bogomil”
inanc� Avrupa’n�n tümünü
ayakland�racak kadar güçlen-
mi�ti. Bosna Kral� Toma�, zor
durumdayd�. Katolik Papa,
kendisinden “Bogomil” inan-
c�n� terk ederek Katolik Mez-
hebine geçmesini istiyordu.
Ba��ml�l��� terk etmeyen
Bosna halk�n� ise, sürgüne
göndermesini istiyordu. Papa;
Bu isteklerinin kabul edilmesi
halinde Kral Toma�’a daha
önce hiç bir Bosna Kral�n�n
alamad��� bir ” Kral Tac�” n�
önerdi. Bu durumu  ö�renen
Fatih Sultan Mehmed Han
Kral Toma�’� tehdit etti. Os-
manl� Ordusunun Avrupa’ya
sorunsuz geçmesini Kral To-
ma�’tan talep etti. Ard�ndan da
y�ll�k 20.000 Akçe haraca ba�-
lad�. Kral Toma�, Katolik Pa-
pa’n�n istedi�i gibi “Bogomil”
inanc�n� terk ederek Hristiyan
Katolik oldu.  Akabinde kar�-
s�n� bo�ad�. Bogomillikten ay-
r�lmak istemeyen yerli halk�
topraklar�ndan sürdü. Toprak-
lar�ndan sürülen yerli “Bogo-
mil” halk�n önünde üç seçenek
vard�. Ya inançlar�ndan vazge-
çerek Katolik olacaklard�. Ya
da “Bogomillik”ten vazgeçe-
medikleri için yak�lacaklard�.
Ya da evlerini terk ederek
do�up büyüdükleri topraklar-
dan kaçacaklard�.

ÖFKE VE K�N

Kral Toma� bu yapt�klar�ndan
dolay� Vatikan’da ki Papa’dan
övgüler al�rken, Bu durumdan
ac� çeken Bosna Halk� Kralla-
r�na kar�� büyük bir öfke ve
kin besliyorlard�. Kral To-
ma�’�n ölümünden sonra
Bosna Taht�na o�lu Styepan
Toma�eviç geçti. Onun döne-
minde Bosna’da durum daha
da kötüle�ti. Papa’n�n tavsiye-
siyle babas�n�n Osmanl�lara
ödemeyi kabul etti�i harac�
vaktinde ödemedi.  Hatta, Os-
manl� Padi�ah�na haber gönde-
rerek; “O çok istedi�in
harac�n� Bosna’ya gel kendin
al.! ” deyince…. Fatih Sultan
Mehmed Han derhal Divan’�
toplad� ve, 3 gün sonra Bosna
üzerine sava� karar� ald�. Or-
du’nun ba��nda Fatih Sultan
Mehmed Han, Edirne’den
Bosna’ya do�ru h�zl�ca ilerli-
yordu. K�sa bir süre sonra
Ordu ” Jajce ” ye ula��r. Sadra-
zam Mahmut Pa�a ” Jajce”
�ehrine girer ve Kral ile Ailesi
esir al�n�rlar. Sultan�n huzu-
runa getirilirler ve hepsinin
ba�lar� kesilir. Fatih Sultan
Mehmed Han, Vezir-i Azam
Mahmut Pa�a, �shak Pa�a ve
diger kumandanlar Bosna’n�n
di�er �ehirlerini birer birer fet-
hederlerken, Sultan�n emriyle
Üsküp’ten beraberindeki as-
kerleriyle birlikte Bosna’n�n
Güneydo�usu üzerine Ak�n-
lara giri�en Üsküp Sancak
Beyi Gazi �sa Bey, ordusuyla
önce “Sancak ” Bölgesini fet-
hetti. Gazi �sa Bey, burada
“Novi Pazar ” adl� Kentin ku-
rulmas�n� emretti. Buraya
Üsküp ve civar�ndan Türk-
menleri, Müslümanlar� yerle�-
tirdi. Gazi �sa Bey Sancak
Bölgesinin en büyük �ehri
olan Novipazar ( Yenipazar
)’�n kurucusu olarak tarihe
geçti.  Daha sonra Bosna üze-
rine yürüyen Gazi �sa Bey, Or-
dusuyla birlikte Beyaz
Zambaklar ülkesi Bosna’da
“Vrhbosna ” Kasabas�na,
Yani… Bu günkü ad�yla Sara-
jevo  ( Saraybosna ) olarak bi-
linen yere geldi. Ve Sultan�n
emriyle Ordugâh�n� burada

kurdu. Bosna’da �sakoviç Gazi
�sa Begnolarak tan�nan, 1464
y�l�nda Osmanl� Devletinin
Rumeli Beylerbeyli�inde ki ilk
Bosna Sancak Beyi ve ilk Va-
li’si ve Saraybosna (Sarajevo)
‘ n�n kurucusu olarak tarihe
geçti. Gazi �sa Bey, Üsküp fa-
tihi, Saruhan ( Manisa ) evlad�
Pa�a Yi�it Bey’in Torunu ve
�shak Bey’in o�ludur. Bosna
seferinden sonra bir daha
Üsküp’ e geri dönmedi.
Ömrünün geri kalan k�sm�n�
Saraybosna’da geçirdi. Geliri-
nin büyük bir bölümünü hay�r
i�lerine ve kurdu�u Vak�f için
harcad�. Gazi �sa Bey, Üs-
küp’te �sa Bey Camisini, Mes-
cid, Kervansaray, Zaviye,
Medrese, Su Kemerleri yap-
t�rd�. Novipazar ve Saraybosna
�ehirlerinin kurulmas�nda yap-
t�rd��� eserlerle önemli rol oy-
nad�. Fatih Sultan Mehmed
Han’a hediye edece�ini bildir-
di�i Hünkâr Camii ( Careva
Dzamija )’ n�n ard�ndan büyük
bir Saray in�a ettirdi. Gazi �sa
Bey’in in�a ettirdi�i Saray,
�ehrin isminin Sarayova  ( Sa-
rajevo ) olmas�na sebep ol-
mu�tur. Hünkâr Camisinin
yan�na bir Hamam, Ba�
Çar��’da ki Kolobara Han’�n�
ve bununla birlikte Hünkâr
Camisinin etraf�nda olu�an ilk
Mahalle ile Ba�çar��’da ki yeni
i� merkezini ba�layan köprüyü
in�a ettirmi�tir. Gazi �sa Bey,
1476 y�l�nda öldü. Mezar�n�n
tam olarak nerede oldu�u bi-
linmiyor. Hünkar Camii’nin
bahçesinde gömülü oldu�u sa-
n�l�yor. … Anadolu insan� ne
de güzel söylemi�; ” Kalpten
kalbe bir yol vard�r. ” diye…
Bu söz; Türklere bile konu ol-
mu�tur. Bu yolun s�rr�na
ermek hiç te kolay de�ildir.
Herkes bu s�rl� yolda yürüye-
mez. 500 y�ldan bu yana Müs-
lüman olan Bo�naklar, her
zaman Osmanl� Devletine sa-
dakat ile ba�l� kald�lar. Os-
manl� Devleti Rumeli’yi terk
edince binlerce Bo�nak Ana-
dolu’ya göç ettiler. Osmanl�
Devleti’nin ard�ndan “Bayrak
Günü ” ad�yla Osmanl�lardan
Kurtulu� sevinci ya�amad�lar.
Osmanl�’ya Rumeli’de kur�un
atmayan Bo�naklar, 1915 y�-
l�nda Çanakkale Sava�lar�na
Bosna – Sancak gönüllü Ta-
burlar� olu�turarak ortak vatan
için Gelibolu’ya ko�arak öl-
meye geldiler. �yi bilmemiz
gerekir ki; Çanakkale Sava-
��nda en çok �ehit verenler
Bo�naklar ve Sancak Müslü-
manlar�d�r. Türkiye Cumhuri-
yeti de Bo�naklar� daima
karde� olarak bildi.  Bosna �ç
Sava��nda bizler topyekűn
Türk Milleti olarak Bosnal�
Müslüman karde�lerimizin ya-
n�nda yer ald�k. Onlar�n ac�lar�
bizim ac�m�z oldu. Avrupa’n�n
orta yerinde tek suçlar� Müslü-
man olmalar� ve ülkelerinde
petrol rezervleri bulunmamas�
olan Bo�naklar, dünyan�n göz-
leri önünde S�rplar taraf�ndan
vah�ice katliamlara maruz kal-
m��lard�r. Bosna – Hersek ‘ te
iç sava� s�ras�nda 312.000 ki�i
öldü! Bunlar�n 35.000’i çocuk-
lard�. 50.000 Bo�nak kad�n� te-
cavüze u�rad�! 2.000.000 ki�i
evlerini terk etmek zorunda
kald�lar. 18.000 Bo�nak halen
kay�p… Bosna’da bu güne
kadar 300 toplu mezar bu-
lundu. Ayr�ca bu sava�ta 11
Temmuz 1995 y�l�nda “Srebre-
nica” Kentinde 8.372 Müslü-
man Bo�nak topluca katledildi.

YETER ARTIK!

Beyaz Zambaklar boyunlar�n�
bükmesinler, Solmas�nlar !
Mavi Kelebekler özgürlük için
uçu�sunlar! Bosna a�lamas�n.

�lber ��YAK

BEYAZ 
ZAMBAKLAR

D�YARI BOSNA

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar
Gabriel, Sırbistan'ın Balkan-
lar'daki rolünün çok önemli ol-

duğuna işaret ederek "Sırbistan tek
başına bölgede istikrar sağlayamaz
ancak bölgede Sırbistan olmadan istik-
rar da olmaz." dedi. Gabriel, Sırbistan'ın
başkenti Belgrad'daki resmi temasları
kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksan-
dar Vucic ile görüştü. Alman bakan, Sır-
bistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini
desteklediklerini ifade etti. www.dun-
yabulteni.net’e göre: Sırbistan'ın, Avru-
pa'nın bir parçası olduğunu vurgulayan
Gabriel, "Önümüzdeki yıllarda daha

sıkı ilişkiler kurmak istiyoruz. Dünya
değişiyor, sesimizi duyurmak istiyorsak
bunun Avrupa'nın ortak sesi olması ge-
rekir." diye konuştu. AB'nin Batı Balkan-
lar Stratejisi'ne de değinen Gabriel,
Sırbistan'ın üyeliği için stratejide belirti-
len 2025 yılından önce, üyelik yolunda
göstereceği çabalarla öncelikle halkına
AB üyeliğinin faydalı olduğunu göster-
mesi gerektiğinin altını çizdi. Gabriel,
AB'nin, en büyük çatışma ve savaşların
ardından ortaklık ve dostlukların kuru-
labileceğinin kanıtı olduğunu söyleye-
rek "Sırbistan'ın Balkanlar'daki rolü çok
önemli. Sırbistan tek başına bölgede is-
tikrar sağlayamaz ancak bölgede Sırbis-
tan olmadan istikrar da olmaz."
ifadelerini kullandı.

Almanya’dan Sırbistan’a AB deste�i

Türkiye ile Yunanistan aras�nda Kardak krizi yeniden ba�larken
Eski Yunanistan D��i�leri Bakan� Theodoros Pangalos "En iyi Türk

ölü Türk'tür" diyerek küstah bir aç�klamaya imza att�

BAKÜ
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Azerbaycan Devlet Petrol
Şirketi (SOCAR), Güney
Gaz Koridoru'nu Bal-

kanlar'da birleştirecek ve Arna-
vutluk arazisinde inşa edilecek
doğalgaz boru hattının proje-
lendirilmesini gerçekleştirecek.
SOCAR'dan yapılan açıkla-
maya göre, Bakü'de gerçekleşti-
rilen Güney Gaz Koridoru
Danışma Kurulu 4. Bakanlar
Toplantısı kapsamında,
SOCAR, Arnavutluk'un Albgaz
şirketi, Arnavutluk, Karadağ ve

Hırvatistan doğalgaz dağıtıcı
şirketleri arasında yeni doğal-
gaz hatlarının projelendirilmesi
konusunda iki anlaşmalar im-
zalandı.
www.dunyabulteni.net’e göre;
SOCAR ve Albgaz arasındaki
anlaşmaya göre, Güney Gaz
Koridoru'ndan sağlanacak do-
ğalgazın Arnavutluk'ta dağıtıl-
ması için Fier ve Vlora kentleri
arasında inşa edilmesi planla-
nan boru hattının projelendir-
mesini "Socar Balkan" hayata
geçirecek. Böylece SOCAR ilk
kez Balkan ülkelerinde mühen-
dislik hizmeti verecek. 

Makedonya Türkleri’nden Zeytin
Dal� Harekât�’na mevlitli destek

YUNAN TAHRİKLERİ
ZİRVEYE ÇIKTI

SOCAR, Arnavutluk do�algaz
boru hatt�n� projelendirecek
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Ekim 2017'den bu yana hazırlık
çalışmaları devam eden Kosova
Türk Dernekler Federasyonu 03

Şubat 2018 tarihinde Kosova Türk
Toplumu'nun en köklü sivil toplum
kuruluşu olan “Doğru Yol” Türk Kül-
tür Sanat Derneği binasında bir araya
gelen 14 Türk derneği tarafından ku-
ruldu. www.kosovahaber.net sitesine
göre; deklarasyonun okunduğu ve
kurucu sözleşmenin imzalandığı top-
lantıda, federasyonun kurulmasına
ön ayak olan Kosova Meclisi başkan
vekili Müfera Şinik ve milletvekili
Fikrim Damka söz alarak bundan
sonraki süreçte de federasyona her
türlü desteği vermeye devam edecek-
lerini dile getirdiler.

Kosova Türk Dernekler
Federasyonu kuruldu

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Karadağ ile Sınır Belirlenmesine
ait bir çözümün bulunması söz
konusu olunca Karadağ Başba-

kanı Duşko Markoviç’in Kosova ziya-
reti olumlu sonuçlar verdi. Bunu teyit
eden Başbakan yardımcısı Fatmir
Limaj, sınır konusunun en kısa za-
manda çözüleceğini belirtti. Başbakan
Yardımcısı Limaj, Sınır Belirlenmesi
konusunda gereken yoldan gidilmekte
olunduğunu ve yakında unutulan
konu olacağını söyledi.

Karada� ile s�n�r konusunun
çözümüne yakla��l�yor

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Fetullahçı Terör Örgütü
Kosova’da faaliyetlerine
devam ederken, umma-

dığı bir tokat yedi. Priştine
Temel Mahkemesi, Kosova Ki-
şisel Verileri Koruma Ajan-
sı'nın bulgularına dayanarak,
Priştine'de FETÖ'ye ait "Meh-
met Akif" kolejini, kameralar
yoluyla mahremiyet ilkesini
ihlal ettiği gerekçesiyle 12 bin
Euro para cezasına çarptırdı.
Devlet Kişisel Verileri Ko-
ruma Ajansı, "Mehmet Akif"
kolejinde kameraların yerleş-
tirilmemesi gereken alanlara
kamera yerleştirilmesi aracılı-
ğıyla kişisel verilerin gözlem-

lenmesi sisteminin yasa dışı
olduğunu değerlendirerek ko-
lejin cezalandırılmasını
önerdi. Ajans çalışanları tara-
fından 2016 yılında yapılan
incelemelerde, kolejde, ofis,
sınıf gibi iş alanlarına olduğu
gibi okulun tuvalet alanlarına
kamera yerleştirildiği tespit
edildi. www.haberler.com si-
tesinden alınan bilgilere göre:
Kosova Devlet Kişisel Verileri
Koruma Ajansı tarafından ya-
pılan yazılı açıklamada, in-
sanların ve mülkiyetin
güvenliği açısından gerekli ol-
duğu tespit edilmesi duru-
munda kameraların yalnızca
bina girişlerine yerleştirilebi-
leceği belirtildi.

PR�ZREN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'nın güneybatısın-
daki Prizren'de Türk
bayrağına yönelik sal-

dırı gerçekleştirildi. Kosova'nın
bağımsızlığının 10. yıl dönümü
nedeniyle şehrin dört bir ya-
nına asılan bayrakların ara-
sında Türk bayrağı da yer
alırken, Bajram Hoti adlı Face-
book kullanıcı hesabından pay-
laşılan görüntülerde, bir
saldırganın şehirdeki bir aydın-
latma direğinde asılı duran
Türk bayrağını indirdiği, ar-
dından yere fırlatıp üzerine
bastığı görülüyor. www.haber-

ler.com’a göre; Türkiye'nin
Prizren Başkonsolosluğu’ndan
AA muhabirine yapılan açıkla-
mada, Türk bayrağına yönelik
saldırıya ilişkin Prizren Beledi-
yesi ve Kosova Emniyetiyle te-
masa geçildiği belirtilerek,
"Bayrağımıza yapılan bu çirkin
ve menfur saldırıyı en şiddetli
biçimde kınıyoruz." ifadeleri
kullanıldı. Kosova Demokratik
Türk Partisi milletvekilleri Fik-
rim Damka ve Müferra Şinik
tarafından saldırıya ilişkin ya-
pılan ortak yazılı açıklamada
ise Kosova'nın bağımsızlığının
10. yıl dönümü arefesinde
üzücü olayların yaşanmaya
devam ettiği belirtildi.

Prizren’de Türk bayra�ına çirkin saldırı! 

FETO okuluna mahremiyet
ihlali nedeniyle para cezası
Pri�tine Temel Mahkemesi, Kosova Ki�isel Verileri Koruma Ajans�’n�n bulgular�na

dayanarak, Pri�tine’de FETÖ’ye ait “Mehmet Akif” kolejini, kameralar yoluyla
mahremiyet ilkesini ihlal etti�i gerekçesiyle 12 bin Euro para cezas�na çarpt�rd�



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 05

5 19 �ubat 2018
PazartesiBalkan Haberleri

TÜRKİYE MAKEDONYA’DAN
“FETÖ’NÜN FAALİYETLERİNİN
SONLANDIRILMASINI İSTEDİ
ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Zaev’i Türkiye’de ağırlamaktan
duyduğu memnuniyeti dile
getiren Yıldırım, ziyaretin iki

ülke arasında, kökleri geçmişe uza-
nan, kuvvetli bağlar ve kardeşlik
duygularının önemli bir göstergesi
olduğunu vurguladı. Yıldırım, Tür-
kiye ve Makedonya arasındaki mev-
cut ticaret hacminin iki ülke
potansiyelini yansıtmadığının altını
çizdiklerini aktararak, kısa süre içeri-
sinde ticaret hacmini artırma konu-
sunda mutabık kaldıklarını, bunu
yaparken de ticaret dengesini sağla-
mayı önemsediklerini vurguladı.
www.timebalkan.com sitesinin ha-
berine göre; mevkidaşı ile terörle
mücadele ve Balkanlar’da iş birliği-
nin bütün bölge ülkelerinin katılı-
mıyla daha da geliştirilmesi
konularını kapsamlı bir şekilde ele
aldıklarına işaret eden Yıldırım, “15
Temmuz darbe girişiminde Make-

donya’nın ülkemize verdiği destek-
ten dolayı kendilerine teşekkür ettik.
Özellikle bu darbenin sorumlusu
FETÖ terör örgütünün faaliyetleri-
nin Makedonya’da sonlandırılması
konusundaki talebimizi de bir kez
daha yineledik.” dedi. FETÖ’nün 15
Temmuz darbe girişimini büyük bir
nefretle en güçlü şekilde kınadıkla-
rını vurgulayan Zaev, “Türkiye
Cumhuriyeti’nin demokratik yol-
larla seçilen kurumlarını destekliyo-
ruz.” dedi. Zaev, Türkiye ve
Makedonya’nın ekonomik ilişkileri-
nin geliştirilmesini ele aldıklarını be-
lirterek Türk şirketlerinin
Makedonya’da yatırım yapmaya
büyük ilgi duyduğunu söyledi. Ma-
kedonya’nın NATO üyeliği için ver-
diği destekten ötürü Türkiye’ye
teşekkür eden Zaev, “Makedonya
Cumhuriyeti’nde yatırımlar ve
NATO üyelik süreci, stratejik amaç-
ların gerçekleştirilmesi ve ülkemizin
ekonomik gelişimi için çok önemli-
dir.” ifadesini kullandı.

BRÜKSEL - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola
Dimitrov Bulgaristan’ın AB dönem başkanlığının
sonuna kadar görüşmeler için randevu bekledik-

lerini söyledi. AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantı-
sı’nın (GYMNICH) oturumundan önce basın
mensuplarına açıklamalarda bulunan Makedonya Dışişleri

Bakanı Nikola Dimitrov, Makedonya’nın Bulgaristan’ın
AB dönem başkanlığı sonuna kadar üyelik müzakereleri-
nin başlamasını beklediğini söyledi. Haziran ayında siyasi
bir karar almak ve Yunanistan’ı Makedonya için bu görüş
birliğine dahil etmeye ikna edebilmek için elimizden gelen
her şeyi yapıyoruz diyen Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov,
bunun Makedonya, Bulgaristan, bütün komşu ülkeler, Bal-
kanlar ve hatta Avrupa için iyi bir iş olacağını belirtti.

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova’nın başkenti
Priştine’nin en
yoğun trafik bölgele-

rinden biri olan hastane
bölgesindeki kavşakta diki-
len ve yıllardır dalgalanan
Arnavutluk bayrağının sav-
cılığın kararıyla Kosova
devlet bayrağı ile değiştiril-
mesi bekleniyor. Bazı siyasi-
lerin, Kosova’da ulusal
bayrak olarak nitelenen Ar-
navutluk bayrağının  söz
konusu yerde, Kosova bay-
rağı ile değiştirilmesi yö-
nünde savcılığa yaptıkları
başvurunun ardından Ko-
sova bayrağının bu yerde
dalgalanmasına karşı çıkan
muhalefet partisi Vetëven-

dosje’nin Priştine belediyesi
meclis üyelerinden bazıları
olayı sert tepki gösterdi.
Meclis üyeleri, Arnavutluk
bayrağının gönderden indi-
rilmesine izin vermeyecek-
lerini belirterek, halkı
direnişe çağırdı. www.time-
balkan.com’a göre: Ko-
sova’nın bağımsızlığını ilan
etmesinin 10’uncu yıldö-
nümü öncesinde Priştine’ye
en önemli giriş ve çıkış nok-
tası olan kavşak üzerindeki
yüksek direğe Kosova dev-
let bayrağının dikilmesinin
şart olduğunu düşünen si-
yasilere karşın, Vetëndosje
Hareketi partisinin bazı be-
lediye meclis üyeleri, bay-
rak değişimin yapılmaması
için halkın direniş yapma-
sını talep etti.

Kosova ile Arnavutluk aras�nda bayrak polemi�i

Ba�bakan Binali Y�ld�r�m ve Makedonya Ba�bakan� Zoran
Zaev, Çankaya Kö�kü’ndeki ba� ba�a ve heyetler aras�

görü�melerin ard�ndan ortak bas�n toplant�s� düzenledi

Ba�ımsızlı�ın 10. yılında 
Kosova’yı 61 heyet ziyaret etti

Makedonya AB’den randevu bekliyor

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bağımsızlığın 10. yıldönümü nedeniyle dün-
yanın dört bir yanındaki 61 ülkenin yüksek
yetkilisi Kosova’yı ziyaret ediyor ve kut-

lama mesajları gönderiyorlar. Bu bayram günle-
rinde Kosova’yı ilk ziyaret eden yetkililer
arasında Slovenya Başkanı Borut Pahor, Kara-
dağ Başbakanı Duşko Markoviç ve Almanya
Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yer alıyor. Tüm
bu ziyaretlerde Kosova’nın devlet kurma süre-
cine destek de eksik olmadı. Bu 10 gün bayram
içerisinde dünyanın değişik ülkelerinden 60
küsur heyet Kosova’yı ziyaret etti. www.kosova-
haber.net sitesine göre; bu arada konferans,
sergi, törenli toplantı ve diğer kültürel etkinlikle-
rin düzenleneceği bağımsızlık yıldönümü nede-
niyle resmi ajanda da yayımlandı.

Ahmet GÖKSAN

KONSEY�N 
KALICISI

“21 Aral�k 1963 zaferi, anavatandan güç
ve kuvvetini alan Türk halk�n�n tarihe b�-
rakt��� silinmez sat�rlard�r. O, anavatan
ki 1950’lerden K�br�s olaylar�n� günü gü-
nüne takip etmi� ve bizzat Makarios’un
Ankara’ya yapt��� resmi ziyaret s�ras�nda
merhum Cumhurba�kan� Cemal Gürsel
kendisine, ‘Anayasan�n tek bir ta��n�n k�-
p�rdat�lmas�na Türkiye Cumhuriyeti’nin
müsaade etmeyece�ini’ aç�k bir lisanla
ifade etmi�ti”. 1982

Dr. Faz�l KÜÇÜK

�çinde bulundu�umuz co�rafya, bul-
gur kazan� gibi kaynamaya devam
ediyor. Bu durumu f�rsata çevirme-

nin hesab�n� yapan mendil büyüklü�ün-
deki ülke ada’n�n tek sahibi imi� gibi
davran�yor. Kendilerini kan�tlayabilmek
için de her türlü tuza�� ve oyunu sergile-
mekten de geri durmuyorlar. Ç�kar ortak-
l��� olan AB’ni de arkalar�na almakla
kalm�yorlar, bölge ülkeleri ile de benzer
ortakl�klar� olu�turmaya çal���yorlar.
Ada’n�n güneyinde K�br�s’�n karasular�-
n�n d���ndaki ortak deniz alanlar�nda ilan
ettikleri Münhas�r Ekonomik Bölgelerine
(MEB) ili�kin koordinatlar� BM’e iletme
yönünde çal��malar yapt�klar� Alithia ga-
zetesinde yer al�yor. Bununla yetinme-
yen kar��m�zdaki unsur �imdilerde
ada’n�n kuzeyinde de benzer çal��malar
yapmaya haz�rlan�yor. Uluslararas� top-
lumun Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey
K�br�s Türk Cumhuriyeti aras�ndaki
deniz alanlar� için yap�lan bu çal��maya
dur demesi gerekiyor. Bu yönlü çal��-
may� Yunanistan’la birlikte yürüttükle-
rini de aç�klamaktan geri durmuyorlar.
Böyle bir durumda Türkiye’nin bölge-
deki egemenlik hakk�n� kaybederek bir
kara ülkesi konumuna dü�ece�i kendili-
�inden ortal�klara ç�km�� olacakt�r. Bu
konuda ba�ar�l� olurlarsa Türkiye ile Yu-
nanistan aras�nda denizde de bir s�n�r
olu�acakt�r. 

ME�S ADASI

Konuya ili�kin olarak aç�klamada bulu-
nan Bay Nikos Anastasiadis, “K�br�s ve
Yunanistan MEB’lerinin s�n�rland�r�l-
mas� söz konusudur. Bu nedenle Türkiye
görü�meye müdahil de�ildir. K�br�s
MEB’nin koordinatlar�yla ilgili karar
Türkiye’nin Meis adas� istekleriyle ba�-
lant�l� de�ildir. Çünkü mesele Yunanis-
tan’la Türkiye’nin de�il Yunanistan ve
K�br�s aras�ndaki ayr�m çizgisinin s�n�r-
land�r�lmas� ile ilgilidir” diyordu. Bu s�-
n�rlamay� ba�ard�klar� takdirde bölgede
bulunan do�algaz�n Yunanistan MEB
üzerinden geçerek Avrupa’ya ula�mas�
ve Türkiye’nin devre d���na itilmesidir.
Sahneye konmaya çal���lan bu oyunlarla
K�br�s’ta çözüme ula�ma yolu da t�kan-
man�n ötesine geçerek dinamitlenmi�
olacakt�r. 07 Ocak 2018 tarihinde ülke-
mizde yap�lan seçim sonras�nda yeni hü-
kümeti kurma çal��malar�n�n öncelik ve
ivedilikle sonuçland�r�lmas� gerekiyor.
Hiç kimsenin bir ötekini d��lama hakk�-
n�n olmad���n� da kaydetmek istiyoruz.
Çünkü kar��m�zdaki unsurun u�ra�lar�n�
da sizlerle payla�m�� bulunuyoruz. Bu
nedenle ülkenin daha fazla hükümetsiz
kalmas� hiç kimsenin i�ine yaramayacak-
t�r. �ngiltere’de yap�lan referandum son-
ras�nda AB’nden ç�k�� karar� al�nm��t�.
Aradan geçen sürede bu karar�n geçersiz
k�l�nmas� yönünde de çabalar sürdürülü-
yor. �ngiltere’nin ç�k�� müzakerecisi
David David, “Bir demokrasi e�er ver-
di�i karar� de�i�tiremiyorsa demokrasi
olmaktan ç�km��t�r” diye s�k�nt�lar�n� or-
tal�klara koyuyordu. �ngiltere ayr�ld���
AB’ne geri dönebilmek için u�ra� verir-
ken �rlanda Birle�ik Krall�ktan ayr�lmak
için referandum yapman�n haz�rl�klar�n�
sürdürüyor.  Geçti�imiz Eylül ay�nda Al-
manya’da yap�lan seçim sonras�nda bu-
güne de�in yeni bir hükümetin kurulmas�
olanakl� olmad�. Konuya ili�kin görü�-
melere devam edilirken uzla�� noktas�na
do�ru yakla��ld��� belirtiliyor. Bizim Al-
manya gibi uzun süre hükümetsiz kalma
gibi bir lüksümüzün olmad��� biliniyor.
Yenilenmi� olan Cumhuriyet Meclisinde
olu�an kadronun nerede ise tamam�
gençlerden olu�uyor. Bu nedenle gençle-
rin bir birlerini d��lamadan yeni hükü-
meti kuracaklar�na da inanmak istiyoruz.
Bu arada Ulusal Konseyi de kurduklar�
takdirde Türklerin adada kal�c� olaca��n�
da kan�tlam�� olacaklard�r. B�raks�nlar
bizlerde yönetimi gençlere devretmi� ol-
man�n huzurunu ya�ayal�m. 
�çinden geçmekte oldu�umuz günlerde
genç siyasetçiler olarak ülkemizi esen-
li�e ç�karman�z gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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Uluslararası kuruluş-
lardan UNESCO’da
yapılan oylamada

Kosova kıl payı tanınmadı.
Ama Uluslararası Dünya
Futbol Federasyonları Bir-
liği FİFA, Kosova’yı kabul
ederek şampiyonalara dâhil
etti. Hatta Kosova, geçen yıl
A milli Futbol takımızın
grubunda yer aldı. Kosova
aynı zamanda Güneydoğu
Avrupa Ülkelerinin Parla-
mento Asamblesi’ne

(SEECP)
üye
ülke.
Ancak
Kosova,
yıllar
ilerle-
dikçe
Birleş-
miş Mil-
letler
(BM) üyeliği ve Avrupa Bir-
liğine (AB) entegrasyon
gibi ülkenin gelişimi için

elzem meselelerde sonuç
alamamaktan dolayı "hayali
kurulan devlet olamama"
yorumlarına da neden olu-
yor. En önemli mesele Sır-
bistan ile anlaşabilmek. Bu
sorun çözülürse, Sırbistan
ve dolayısıyla Rusya, engeli
kalkacak ve tam bir ülke
statüsüne geçilebilecek. As-
lında Kosova’nın 10 yıl ön-
ceki Sırbistan ile olan
ilişkilerini bugünkü ile kar-
şılaştırdığımızda bugün çok
pozitif durumda olunduğu
görünür. Fakat yine de
daha zaman var.

ABD’NİN KOSOVA’DAKİ
ETKİSİ

Balkanlar, Avrupa ve ABD
için büyük öneme sahip bir
bölge. Tabii Türkiye için de.
Kosova ise Balkanların
adeta kalbi gibi. ABD’nin
Kosova’da Avrupa’nın en
büyük askeri üssü olan
Bond Stell’i inşa etmesi bo-
şuna değil. Diğer yandan
Kosova’nın Arnavutluk ile

ilk planda ticari alanda bir-
leşmesi ve adeta tek bir
ülke gibi olmayı düşünmesi
son derece stratejik bir
vaka. Bu durum bazılarını
çok endişelendiriyor. Ancak
Kosova, ABD’nin Avru-
pa’daki gözdesi. Ameri-
ka’nın Kosova’ya ciddi
destekleri var ama aynı şe-
kilde Kosova için son sözü
ABD söylüyor. Yani böl-
gede ABD’nin bilgisi dı-
şında bir şey olmaz.
Kosova için büyük önem
taşıyan bir başka mesele de
Karadağ ile 26 Ağustos
2015'te imzalanan Sınırın
Yeniden Belirlenmesi An-

tlaşması'nın yürürlüğü so-
kulması. Zira AB'li yetkili-
ler yaptıkları açıklamalarda
vize serbestisinin ancak bu
anlaşmanın yürürlüğe gir-
mesiyle mümkün olabilece-
ğini belirtiyor. Antlaşma,
Karadağ tarafınca onay-
lansa da Kosova'da geniş
çaplı tepkilere yol açması
nedeniyle henüz bir onay
söz konusu değil. Karadağ
ile olan bu durum Kosova
iç siyasetinde tartışmalar
oluşturuyor. Başta Veteven-
dosje partisi Karadağ’a top-
rak verilmesine şiddetle
karşı duruyor.

TÜRKİYE-KOSOVA 
İLİŞKİLERİ

Kosova’da yaklaşık 18 bin
kadar Türk yaşıyor. Diğer
yandan Türkiye’de nere-
deyse Kosova’nın mevcut
nüfusundan daha fazla Ko-
sovalı yaşıyor. Kosova’yı
fetheden Osmanlı sultanı,
Sultan Murad’ın türbesi
Kosova’da bulunuyor. İstik-

lal marşımızın yazarı mer-
hum Mehmet Akif
Ersoy’un babası Kosovalı
bir Arnavut. Kosova’da
Türklerin sahip olduğu bir
bakanlık, 2 bakan yardım-
cısı, iki milletvekilliği ve bir
belediye başkanlığı var. Ko-
sova’daki Türk yatırımları-
nın toplam değeri 1 milyon
doları geçiyor. Özellikle
bankacılıkta ileri durumda-
yız. Ziraat Bankası, İş Ban-
kası, TEB ve Çalık grubuna
ait BKT Bankası Kosova’da
faaliyette. Başkent Priş-
tine’deki ülkenin tek hava-
limanını bir Türk firması
LİMAK işletiyor. BM Barış
gücü nezdinde Türk asker-
leri de ülkede görev yapı-
yorlar.

YUNUS EMRE 
ENSTİTÜLERİ VE TİKA

Türkiye’nin Kosova’ya dost
ve kardeşçe bir yakınlığı
var. Kosova’da faaliyetteki
Yunus Emre Enstitüleri ve
TİKA ülkeye büyük hizmet-
ler veriyor. Türkiye için Ko-
sova’nın önemi çok büyük.
Kosova’yı ilk tanıyan ülke-
lerden biri de Türkiye. Tüm
bunlara rağmen Türkiye ile
Kosova arasında bazı isten-
meyen hadiseler yaşanmı-
yor değil. Maalesef
Kosova’da hala terörist
FETO okulları faaliyetlerini
sürdürüyor. Bu konuda
ABD’nin etkisi olduğu bili-
niyor. Aramızdaki diğer bir
olumsuz durum, Serbest Ti-
caret Anlaşması’nın Tür-
kiye meclisinde
onaylanmasına rağmen Ko-
sova’da hala onay bekle-
mesi. Geçenlerde Prizren
kentinde bir takım kişilerce
Kürt gecesi düzenlenmek
istenmiş ama Kosova polisi
buna izin vermemişti.

Geçen yıl Prizren’deki Türk
konsolosluğuna yapılan
saldırının yıldönümünde
bu yıl da maalesef yine aynı
şehir Prizren’de Türk bay-
rağına meczup biri tarafın-
dan yapılan çirkin saldırı
hepimizi çok üzdü. Bütün
bunlar kabul edilemez şey-
ler. Evet, bunlar belki mün-
ferit çirkin girişimler, tüm
Kosova’yı bağlamaz ancak
devamı gelmemesi gerekir
ve bu çirkin şeyleri yapan-
ların daha ağır cezalarla ce-
zalandırılması gerekir. Her
şeye rağmen umutluyuz.
Kosova bizim kardeş ülke-
miz. İnşallah her şey düze-
lecek. Bu vesileyle ben de
Kosova’nın 10. Bağımsızlık
Yıldönümü’nü kutluyorum.

Dost ve karde� ülke Kosova Cumhuriyeti iki gün
önce 17 �ubat’ta 10. Ya� gününü kutladı. Yanlı�

hatırlamıyorsam 115 ülke Kosova’yı tanıdılar

10 YA�INDAK� KOSOVA’DA
SON DURUM
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24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) Ba�kan�
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Bazen geriye dönüp bakt�-
��m�zda, geçmi� zaman
bir film �eridi gibi gözü-

müzün önünde canlan�r. Bazen
unutulmu�, hat�rlamayaca��n�z�
zannetti�iniz baz� küçük sahne-
ler belirir. Siz istedi�iniz zaman
de�il, öylesine gelirler bazen.
Bunu hat�rlatan küçük detaylar
olsa da bizler ço�u zaman o
hat�ra canland�r�c� detaylara dik-
kat etmeyiz. Koku, kitap,
cümle, eski bir kalem, silgi,
�ark�, giysi, çiçek, böcek…
Bilemiyorum, ama mutlaka bir
yard�mc� kahraman vard�r hat�r-
lar�m�z� y�llar sonras�na ta��ya-
cak olan. Mesela kokulu silgi-
ler, yeni ç�km��lard�, üzerlerinde
“ar� maya” resmi vard�. 80’li
y�llarda çocuk olanlar mutlaka
bilir bunu. O silgiyi tekrar bulup
koklarsan�z sizi bir anda ilkokul
hat�ralar�n�za götürebilir. Hâlâ
var m� o silgilerden bilmiyorum.
Gerçi �imdi neler yok ki. Ama
bizim buralarda kokulu silgile-
rin, renkli ve haval� kalemlerin
ayr� bir hat�ras� var. Okulda
elinde buna benzer yeni ve fark-
l� bir �ey oldu�unda arkada�la-
r�n yan�na gelir ve “nerden ald�n
buni, Türkiya’dan mi?” diye
sorarlard�. Bir yak�n�n ya da sen
Türkiye’den yeni dönmü�sen
mutlaka çantanda onun havas�n�
da getirebilmi�indir. Sadece sil-
mek için kulland���n o silgi bile
çok kere akrabalar�, uzun yolcu-
luklar�, ziyaretleri, �stanbul’un
sokaklar�n�, k�rtasiyeleri, o
sevinci ve çocuklu�unu geri
getirebiliyor.

S�LG�N�N H�KAYES�

Bu bir silginin hikâyesi gibi
görünse de asl�nda y�llar�n ara-
s�nda üç ayr� ülkede ya�am��
ama ayn� okulda okumu� çocuk-
lar�n hikâyesidir. Y�llar önce
babam elimden tutup okula
götürmü�tü, birinci s�n�fa kayd�-
m� yapmadan önce okulun peda-
goguna u�rad�k, pedagog küçük
bir s�nav yapard� okula haz�r ya
da de�il diye, çünkü tam yedi
ya��nda de�ildim. Türkçe bilmi-
yordu kad�n, ben de Makedonca
bilmiyordum henüz, arada
babam tercüme ediyordu sorula-
r�. Kad�n resimler gösteriyor,
“bu nedir?” diye soruyordu.
Bütün o sorulardan ve resimler-
den bugün akl�mda kalan sadece
bir ye�il ördek resmi.
Muhtemelen renkleri bilip bil-
medi�imi sormu� olabilir, canl�-
cans�z varl�klar� belki, suda
ya�ayan hayvanlar� belki hat�r-
lam�yorum. Okula ba�lad�m;
okul, üç ayr� dilde e�itim veri-
yordu. Türk s�n�f�, Arnavut s�n�-
f�, Makedon s�n�f� diye s�n�flara
ayr�ld�k. Bir zaman sonra “ant
içme töreni” vard�, ö�retmeni-
miz hepimizi tembihlemi�ti,
beyaz gömlek giymemiz gereki-
yordu. K�rm�z� fular�m�z� ütüle-
yip boynumuza, k�z�l y�ld�zl�
mavi partizan kasketimizi de
ba��m�za takacakt�k.
Heyecanland�k tabii, ö�retmeni-
miz “haydi küçük piyonerler
mar� mar�” dedi, büyük salona
kadar s�ra s�ra dizilip asker
yürüyü�ü yapar gibi yürüdük.
Çocuk akl� i�te, akl�mda “ant
içme” gibi bir cümle dolan�yor,
nas�l içece�iz biz bunu, ya tad�
kötüyse diye dü�ünüyorum.
Önümüzde kocaman bir
Yugoslavya bayra��, alt�ndan
geçip ö�retmenimiz ne dediyse
söyledik, ard�ndan da birer çiko-
lata verdiler. Tad� ac� de�ildi
yani. S�n�flara döndük ve okul
hayat�m�z böylece ba�lam��
oldu. Her s�n�f�n ye�il tahtas�
üzerinde Tito’nun resmi vard�.
Partizan mar�lar�, Kozara kahra-
manl�klar�, Yugoslavya haritas�,
tüm cumhuriyetlerin s�n�rlar�n�
ve Yugoslavya’ya ait her �eyi
ö�rendik. �kinci Dünya
Sava��’n�n zorluklar�, sava�an
partizanlar�n Yugoslavya’y�
nas�l kurduklar�na dair tarihi
bilgiler, bunun yan�nda elbette
ki Yugoslavya Milli Mar��’n� da
ezberledik.

TABLET YOK, 
B�LG�SAYAR YOK

Okulda ö�retilen bütün bu bilgi-
lerin yan�nda, elimizde s�k�ca
tuttu�umuz renkli silgileri kokla-
makla da me�gul oluyorduk.
Tabletler yok, bilgisayarlar yok;
Türk tarihi ya da �stiklal Mar��
ö�retilmezdi okulda. Müfredatta
ne varsa o. Ö�retmenler zaten
kontrol alt�nda, arada s�rada

müfetti� geliyor, neler
ö�rendi�imize dair sorular
soruyordu. Çocuktan al
haberi misali. Bu yüzden de
her �eye dikkat ediliyordu.
�lkokul be�inci s�n�fa geldi-
�imizde Yugoslavya da��l-
maya ba�lam��t�. Okulda eli-
mizde hâlâ renkli silgiler ve

yeni gelmi� dolmakalemlerimizle
yazd�klar�m�z� silmeye devam
ediyoruz. Makedonya bir taraf-
tan ba��ms�zl���n� ilan ediyor,
di�er özerk cumhuriyetler de
ayn� �ekilde; H�rvatistan kar���-
yor, Bosna’da sava�, Kosova
ayr� bir dert, Karada� suskun,
Makedonya suskun. Bosna sava-
�� s�ras�nda okula Bosna’dan
gelen çocuklar kayd�n� yapt�r�-
yor. Sava� en çok da onlar� etki-
liyor. Sava� psikolojisi alt�nda,
“acaba bize s�ra ne zaman gele-
cek?” sorusunu dillendirmesek
bile her gece yast��a ba��m�z�
koydu�umuzda akl�m�za tak�l�-
yor. Art�k Yugoslavya yok.
Makedonya Cumhuriyeti bayra-
��n� seçiyor, milli mar� için
görü�meler yap�l�yor. Tito’nun
resimleri s�n�flardan çekiliyor.
Kitaplarda ve müfredatta küçük
küçük de�i�iklikler beliriyor,
Arnavutlar milli mar�� be�enmi-
yor, sorunlar ç�k�yor, her millet
kendi siyasi partisini kurmu�
zaten, içerden kazan kaynasa da
d��ar�dan gelebilecek herhangi
bir sald�r�dan da korunmaya çal�-
��yorlar.
�lkokul alt�nc� s�n�ftay�z,
Türkiye’den kitap getirtmek
zordu ama biraz yol aç�l�yor
sanki renkli silgilerin yan�na
bazen kitaplar da eklenebiliyor,
ö�retmenler sanki biraz daha
rahat anlatabiliyorlar baz� �eyle-
ri. Doksanl� y�llar, pop müzik
diye bir �ey var, kasetler geliyor,
okula kasetçalar al�p Türkçe
müzik dinliyoruz. Çocuk dünyas�
içine siyaset giremiyor. D��arda
bir �eyler oluyor ama biz e�iti-
mimize devam ediyoruz. �iir
yaz�yoruz bazen, ço�unun konu-
su sava� oluyor. Uydu antenler
beliriyor baz� evlerin çat�s�nda,
Türkiye’nin televizyon kanallar�-
n� izleyebilece�iz sevinci,
Türkiye evimizin içinde olacak
heyecan� sar�yor hepimizi.
Sadece bir kokuyla hasretlik
giderebildi�imiz Türkiye’den
�imdi evimizde haberler alabile-
ce�iz. Doksanlardan sonra bir
yan�m�z Makedonya’da ya�asa
da buradaki Türklerin evinde
Türkiye ya�at�l�yordu.
Yugoslavya’n�n da��lmas�ndan
sonra ekonomik olarak ülkeler
de geli�emedi. Televizyonlarda
yeni bir �ey yoktu zaten, özel
kanallar yoktu. Devlet televiz-
yonlar�nda ise Türkler ve di�er
az�nl�klar için belirli saatte
yay�nlar vard�. Bunlar�n d���nda
uydu antenlerle farkl� bir �ey
oldu. Türkiye Türkçesini daha
çok dinledi�imiz için konu�ur-
ken daha az hata yapmaya ba�la-
m��t�k. Daha do�rusu dilimize
farkl� dillerden yerle�en baz�
kelimelerin Türkçe kar��l���n�
kullanmaya ba�lam��t�k. Sekiz
y�ll�k ilkokul e�itim hayat�mda
üç farkl� ülkenin Milli Mar��n�
ezberledim. Birincisi
Yugoslavya’n�n, ikincisi
Makedonya’n�n üçüncüsü de
Türkiye’nin. Çocuklu�uma dön-
dü�üm zaman üç farkl� ülkede
ya�am�� gibi hissediyorum. Bir
düzen var; k�r�l�yor, parçalan�-
yor, kan dökülüyor, sonra yeni-
den kuruluyor. Fakirler zengin
oluyor, devlet memurlar� aç kal�-
yor. Sonra yine ortal�k kar���yor;
devlet memurlar� rahat ediyor,
köylüler �ehre geliyor, �ehirdeki-
ler yurt d���na kaç�yor.
�imdilerde bir toparlanma döne-
mi ya��yoruz. �lerisine Allah
Kerim… Bütün bunlar�n yan�n-
da, �ansl� m�yd�k? Belki. Çocuk
öykülerinden ç�km�� gibi bir
mahallede geçti çocuklu�umuz;
evimizin sol taraf�nda Halklar
Tiyatrosu, sa� taraf�nda
Hüdaverdi Camii, yan sokakta
Torbe�ler, kar��da Makedonlar,
di�er yanda Bo�naklar, bir üstte
Arnavutlar ortada da Türkler
ya��yordu. Hâlâ öyle oras� asl�n-
da. Balkanlar’�n minyatürü gibi.
Kur�unlu Han’�n duvarlar�n�
takip ederek ç�kt���m�z Kale
yolundaki yoku�tan k�� aylar�nda
tüm çocuklar k�zaklar�yla kendi-
lerini a�a��ya do�ru b�rak�yordu.
Beyaz takkeli dedelerin cebinden
ç�kan birkaç �eker tatland�r�yor-
du dilimizi bazen. Sabah saatle-
rinde okunan ezan mahallenin
dört bir yan�na yay�l�yor ve her
zaman umutlu bir güne uyanma-
m�z� sa�l�yordu. Yaz�p sildik
ülkelerin adlar�n� belki kokulu
silgilerle, ama onun kokusunu
haf�zam�zdan silemedik.

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır…

Leyla �erif EM�N

KOKUSU 
S�L�NMEYEN 
HATIRALAR

CAN�K BELED�YES�’NDEN
Saraybosna ile karde�lik köprüsü

SAMSUN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Samsun Bafra Yeşilyazı
Ortaokulu öğrencileri,
kardeş okul olan Bosna

Hersek’teki Edhem Mulabdic
İlköğretim Okulu’nu ziyaret
etti.  Okulda Çanakkale ve

Srebrenitsa temalı gerçekleşti-
rilen programda öğrenciler,
Türkçe şarkılar ve ilahiler söy-
ledi, çeşitli skeç ve halk oyun-
ları gösterisi gerçekleştirdi.
www.timebalkan.com’a göre:
Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın katkılarıyla
Samsun Canik Belediyesi

koordinasyonunda gerçekle-
şen ‘Farklı Coğrafyalarda Aynı
İzin Yolunda – Kardeş Okul
Projesi’ kapsamında  Samsun
Canik Belediye Başkanı
Osman Genç’i ziyaret eden
Bafra Yeşilyazı Ortaokulu
öğrencileri, 1 hafta süre ile
gerçekleşecek olan Kardeş

Okul ziyareti için Bosna
Hersek’in başkenti
Saraybosna’ya gitti.
Öğretmen, öğrenci, okul yöne-
ticisi İHH  temsilcileri ve
Canik Belediyesi yetkililerin-
den oluşan 27 kişilik kafileyi
Sarajevo Havalimanında pro-
jede kardeş okul olan Edhem
Mulabdic İlköğretim Okulu
öğretmen ve idarecileri karşı-
ladı. Okul ziyareti ile başlayan
program, Bosna-Hersek’in
kültürel değerleri ve tanıtıl-
ması, Saraybosna Yunus Emre
Enstitüsü, Mostar şehri,
Blagay ( Sarı Saltuk ) Tekkesi,
Osmanlı döneminden günü-
müze kadar ulaşan tarihi yer-
leşim yeri Poçiteli, Aliya
İzzetbegoviç ve şehitler anıtı,
Türkiye Cumhuriyeti
Saraybosna Büyük Elçiliği ve
Stari Grad Belediye Başkanı
İbrahim Hadzibajric ziyareti
ile devam etti. Samsunlu
öğrenciler de  skeç, orotoryo,
türkü ve şiir etkinliklerini
paylaştı. Kafile, Srebrenitsa ve
Saraybosna Büyükşehir
Belediyesi ziyaretlerini ger-
çekleştirerek cumartesi günü
Türkiye’ye dönecek.

Kayseri Büyük�ehir’den 
Türk-Bo�nak Türküleri Korosu

KAYSER�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Mesleki
Eğitim ve Sanat Kursları

(KAYMEK) ve Mostar Yunus
Emre Enstitüsü Mostar’da
Türk-Boşnak türküleri korosu
kuracak. www.timebalkan.com
sitesinden alınan bilgilere göre;
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Mesleki Eğitim ve Sanat
Kursları (KAYMEK) ve Mostar

Yunus Emre Enstitüsü iş birli-
ğiyle Türk-Boşnak Türküleri
Korosu kurulacak. Koro için
seçmeler 5 Mart 2018 tarihinde,
Koski Mehmet Paşa Camii’nin
yanındaki KAYMEK Mostar
tesisinde gerçekleştirilecek.
Türk-Boşnak Türküleri Korosu
dersler, seçmelerden sonra
Mostar Kukla Tiyatrosunda
yapılacak ve 3 ay sürecek.
Koroya katılmak isteyenler 27
Şubat tarihine kadar Mostar
Yunus Emre Enstitüsüne gele-
rek kayıt yaptırabiliyor.

Kosovalı Heyet Başkan Akcan’dan
tarım ve bağ üretimi desteği istedi
Kosova’n�n Pri�tine Üniversitesi Fizyoloji Bölümü Dekan� Prof. Dr. Lindita

Rugova ve beraberindeki heyet, Çal Belediye Ba�kan� Fethi Akcan’� ziyaret
ederek, tar�m ve ba�c�l�k üretiminin ö�retilmesi konusunda destek istedi

DEN�ZL�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'nın Priştine
Üniversitesi Fizyoloji
Bölümü Dekanı Prof.

Dr. Lindita Rugova ve berabe-
rindeki heyet, Çal ilçesinde bir
dizi ziyaret gerçekleştirdi. İş
geliştirme ve yatırım amaçlı
düzenlenen ziyarette Kosova
heyeti, tarım ve bağcılık üreti-
mi konusunda destek istedi.
Çal Belediye Başkanı Fethi
Akcan'ı makamında ziyaret
eden heyet, Türkiye ile arala-
rında kardeşlik bağının oldu-
ğunu söyledi.
www.haberler.com’a göre:
yatırım yapılması konusunda
destek isteyen Priştine
Üniversitesi Fizoloji Bölümü
Dekanı Prof. Dr. Lindita
Rugova "İş dostluk ve kültürel
işbirliği daha da artmalıdır.
Çallı işadamlarının Kosova'ya
bağcılık konusunda yatırım
yapmaları istiyoruz.
Romanya, Ukrayna,
Özbekistan, Gürcistan, Rusya
gibi ülkelerde çok sayıda Çallı
fırın ve gıda satışı-üretimi

yapan iş yerleri açtılar. Yatırım
düşüncesi olan işadamlarımızı
Kosova'ya yönlendireceğiz.
Kosova'yı ihracatta üst olarak
kullanabiliriz" dedi. Türk
öğrencileri eğitim için Priştina
Üniversitesi'ne beklediklerini

belirten Rugova, Kosova'da
toprak ve su sıkıntısı olmadı-
ğını, yatırım için oldukça ideal
bir ülke olduğunu söyledi.
Rugova, "Çal, bağcılık ve
tarım sektöründe oldukça
gelişmiş. Tarıma ve bağ sektö-

rüne yatırım için Kosova
uygun bir yer. Kosova
Eximbank'ta yatırımcılar için
700 milyon Euro para banka-
da duruyor. Yatırımcılar için
kredide hazır" diye konuştu.

ÜSKÜP BELED�YES�’NDEN
lise ö�rencisi en iyi 100 sporcuya burs 
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Üsküp Şehir Belediyesi
Başkanı Petre Şilegov,
2018 yılında lisede oku-

yan en iyi 100 sporcuya burs
vereceklerini açıkladı.
2017/2018 öğretim yılı
Üsküp’teki Lise Spor Liglerinin
ikinci yarısı açılışında konuşan
Üsküp Şehir Belediyesi Başkanı
Petre Şilegov, 2018 yılında lise-
de okuyan en iyi 100 sporcuya
burs vermek için bütçeden 3

milyon denar ayırdıklarını açık-
ladı. En başarılı liseli 100 sporcu
Üsküp Şehir Belediyesi’nden 8
ay boyunca aylık 3 biner denar
burs alacak.
www.timebalkan.com’a göre;
Boris Traykovski Spor Salonu
önünde açıklamalarda bulunan
Üsküp Şehir Belediyesi Başkanı
Petre Şilegov, genç kuşaklarda
sportif bir ruhun olması, spo-
run gelişmesi ve sosyalleşmesi
için önemli olduğunu vurgular-
ken bu alanda kendilerine
düşen görevi yerine getirmeye
çalıştıklarını söyledi.



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 08

19 �ubat 2018
PazartesiBalkan Haberleri8

�mtiyaz Sahibi �lhan �AK�RO�LU

TEMS�LC�L�KLER
YAYIN KURULU

DI� TEMS�LC�L�KLER

SEV�LAY SA�T
KORAY BA�OL

�SMET TOPALO�LU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
�ARIK C�BO
ATA ATUN

�LBER ��YAK

MAL� ��LER
KUTLU KARAN�

B�LG� ��LEM
KEMAL B�ÇER

ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGAR�STAN �smet TOPALO�LU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNAN�STAN Varol HAL�LO�LU
KKTC Mehmet ALDEM�R

SAMSUN Ak�n ÜNER
MU�LA Mehmet TOKGÖZ
MAN�SA Ersin AKBA�
ANTALYA Kenan KURTE�
�STANBUL �enol VATANSEVER
DEN�ZL� Fahrettin KOYUNCU

YA YIN TÜ RÜ: ULUS LA RA RA SI HAF TA LIK SÜ RE L� YA YIN
YÖNET�M YER�: Menderes Cad. No:96 Kat:4 Daire:8 

Buca Belediyesi kar��s� Buca - �ZM�R
TEL: 0 232 439 02 00

BAS KI TA R� H�: 19 �ubat 2018
BAS KI: STAR MED YA YA YIN CI LIK A.�.

ADRES: Gaziemir Tren �stasyonu Kar��s� Eski Betonta� 
Tesisleri �çi No: 29 GAZ�EM�R/�ZM�R   TEL: 0 232 251 76 32

www.bal kan gun lu gu.com-in fo@bal kan gun lu gu.com
Kö �e ya z� la r� n�n so rum lu lu �u ya za r� na ait tir. Y�l l�k abo ne be de li 

500 TL olup ulusal ve ulus la ra ra s› abo ne ler için 
pos ta üc re ti ila ve olu nur.

Halit HAB�PO�LU

IRKÇILIK VE FA��ZM�N
KAR�ISINDA 

TÜM ÜLKE OLARAK
B�RLE�MEL�Y�Z!

“En iyi Türk, ölü Türk’tür”! 

Evet, evet, do�ru okudunuz. Bu
sözler ülkemizde geçmi�te
D��i�leri Bakan� ve Ba�bakan

Yard�mc�s� görevinde bulunmu�
olan Theodoros Pangalos’a ait! 
�nanabiliyor musunuz, ülkemiz Yu-

nanistan’da üst düzey görevde bu-
lunmu� bir siyasetçi ulusal bir
radyoda “En iyi Türk, ölü Türktür.
Ben buna inan�yorum. Çünkü hiç iyi
bir Türk bulmad�m. Temel de�erler-
den yoksunlar. Türkün adalet de�eri
yok” diyebiliyor,  böylesine �rkç� ve
fa�izan bir aç�klamay� rahatça yapa-
biliyor! Skandal niteli�indeki aç�k-
lamalar�na al��k�n oldu�umuz
Pangalos, 1990’larda Almanya’y�
“bir çocu�un beynine sahip devasa
bir güç” olarak tan�mlam��t�. Bu
aç�klamas� ile Almanya ile krize
sebep olan Pangalos Almanya’dan
özür dilemek zorunda kalm��t�. Bar-
da�� ta��ran son damla da yine Pan-
galos’un Türk dü�man� aç�klamalar�
oldu. Buna benzer pekçok aç�kla-
mas� ile ülkemiz Yunanistan’� d��a-
r�da zor durumda b�rakmakla
birlikte içeride Pangalos’a kar��
güçlü bir k�nama görmek mümkün
olmuyor. Siyaset, sivil toplum ve
medyada Pangalos’a kar�� büyük bir
tepki göstermeli! Bunun yerine
“Efendim, Pangalos’u biliyorsunuz.
Bu aç�klama ki�isel bir aç�klamad�r,
yaln�zca kendisini ba�lar” türünde
aç�klamalar yap�lacak olursa bunu
kabul edemeyiz. Pangalos’un aç�kla-
mas� yaln�zca Türk dü�man� ki�isel
bir aç�klamaya indirgenemez, indir-
genmemeli!  Bu yaln�zca Türk dü�-
man� bir aç�klama de�il �rkç� ve
fa�izan bir tutumla insanl��a kar��
yap�lm�� bir aç�klama olup nefret di-
linin ta kendisidir!  Geçmi�te ülke-
miz ad�na görev yapm�� bir �ahs�n
ülkedeki bar�� dilini kullanarak bir-
le�tirici bir rol üstlenmesi gerekiyor,
böylesinde �rkç� ve fa�izan bir aç�k-
lama ile nefreti körüklemesi kabul
edilemez! Avrupa’da ya�ayan Bat�
Trakya Türkleri ad�na ABTTF’yi
temsilen Pangalos’un aç�klamas�n�
k�n�yoruz!  

PANGALOS 
ÖZÜR D�LEMEL�

Bu �rkç� ve fa�izan aç�klama kar��-
s�nda Pangalos’un özür dilemesini
istiyoruz! Pangalos’un aç�klamas�n�
ki�isel bir aç�klamaya indirgeyen
tüm siyasilerden cesur davranarak
Türk dü�man�, �rkç� ve fa�izan hiç-
bir söylemi kabul edemeyeceklerini
yüksek sesle beyan ederek Panga-
los’u k�namalar�n� talep ediyoruz!
Ülkemizi yönetenler ve yönetmeye
talip olanlardan bu aç�klamay� bek-
lemekle birlikte tün Yunan halk�n-
dan da sa�duyulu bir yakla��m
göstererek siyaset alan�nda �rkç�, fa-
�izan ve nefret dilini k�namalar�n�
istiyoruz! 
Irkç�l�k ve fa�izm kar��s�nda tüm

ülke olarak birle�meliyiz! 

Nazlı Gaye ALPASLAN

TARH�YATIN 
DAYANA�I OLAN 

BELGELER�N 
MUHATABINA TEBL���

TİKA’dan Arnavutluk’ta
“Balkanlar’da Vakıf 

Müessesesi” konferansı
T�RAN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Geleceğin Alternatifi Vakfınca
(ALSAR) organize edilen kon-
ferans, TİKA’nın desteğiyle

Priştine Albanoloji Enstitüsü ve
Konya Selçuk Üniversitesi iş birli-
ğinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin
Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet
Yörük, vakıf kavramının özünde
hayır ve şefkat anlamı bulunduğunu
belirtti. Vakıf müessesinin, Türk İslam
devletlerinde ve geleneğinde en yük-
sek mertebesine ve en iyi uygulamala-
rına ulaştığını dile getiren Yörük,
“Vakıflar, Balkanlar bölgesinde genel
anlamda sosyal barışın, istikrarın ve
toplumsal dengelerin korunması bakı-
mından son derece önemli bir işlev
görmüştür, hala görmektedir. Türkiye
Cumhuriyeti olarak bizler de çok özel
ilişkilere sahip olduğumuz dost ve
kardeş Arnavutluk’ta bu anlamdaki
faaliyetlerimizi her yıl biraz daha arttı-
rarak ve çeşitlendirerek sürdürmeye
kararlıyız.” diye konuştu. www.time-
balkan.com sitesinin Anadolu
Ajansı’ndan aldığı bilgilere göre: Son
dönemlerde bu çabaların Arnavut-
luk’ta da faaliyetlerini sürdüren Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)
yönlendirdiği bazı mahfiller tarafın-
dan saptırma ve “kendi projeleriy-
miş” gibi gösterme çabalarını
gözlemlediklerini ifade eden Yörük,
şunları söyledi:“Ancak bu saptırma ve
kamuoyunu yanlış yönlendirme na-
file çabalarını gülerek izlediğimizi de
belirtmek istiyorum. Biz bu projeleri
Türkiye Cumhuriyeti devleti adına
TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz
aracılığıyla Arnavutluk hükümetinin

kıymetli makamlarıyla iş birliği ha-
linde yıllardır birlikte yürütüyoruz.
Şunu da ifade etmek isterim ki sadece
bu yıl içerisinde TİKA tarafından res-
torasyonu üstlenecek olan ortak kül-
türel tarihi mirasımızı içeren 5 tane
tarihi cami ve tekkenin onarım mali-
yeti başlı başına 5 milyon Euro’ya
baliğ olması beklenmektedir. Vakıflar
Genel Müdürümüz Adnan Ertem’in
sizlere sunduğu İşkodra’da ele alaca-
ğımız Kurşunlu Camisi her yağmur
yağışında, her su baskının da sular at-
lında kalan İşkodra Camisi tahmini
maliyeti 4 milyon Euro’ya baliğ ola-
caktır. Dolayısıyla bizim bu çabaları-
mızı saptırmaya başka türlü
göstermeye çalışan FETÖ bağlantılı
mahfillere sesleniyorum, bulun 10
milyon Euro’yu gelin kendiniz
yapın.”

ORTAK KÜLTÜR MİRASI

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem
de vakıfların insanlığın ortak kültür

mirası olduğunu vurguladı. Uluslar-
arası hukuktan hareketle vakıfların
iade edilmesi gerektiğinin altını çizen
Ertem, “Bu nedenle tarih içerisinde
yok edilmiş ister akar olsun ister hay-
rat olsun her türden vakıf mülkünün
Osmanlı coğrafyasındaki tüm ülke-
lerde yeniden ihyası hepimizin ortak
idealidir. Zira hiçbir siyasi mülahaza
gözetmeksizin gür bir sesle itiraf et-
meliyiz ki ihya edilmesi gereken vakıf
eserleri insanlığın ortak kültür mirası-
dır. Kültürel mirasın korunması da
uluslararası sözleşmelerle ülkeler için
zorunlu kılınmıştır.” ifadelerini kul-
landı. ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi
Gurra da Arnavutluk’taki vakıfların
tarihinin ikiye ayrılabileceğini dile ge-
tirerek, “Balkanlar’daki vakıfların
mevcut durumunun kaderin merha-
metine kaldığını düşünüyorum.”
dedi. Konferans kapsamında Türkiye
başta olmak üzere Arnavutluk, Ko-
sova, Makedonya, Karadağ ve Bosna
Hersek’ten araştırmacılar 
sunum yaptı.

Bilindi�i üzere, vergi incelemesi so-
nucu tanzim edilen vergi inceleme
raporlar�n�n (V�R) mükellefe ih-

barname ile tebli�i zorunludur.[1]   Öte
yandan, vergi tekni�i raporlar�n�n (VTR)
tarhiyatta veri olarak kullan�lmas� duru-
munda bu raporlar�n   daha sonra ihbar-
name ekinde mükellefe tebli� edilip
edilmemesi hakk�nda çe�itli görü�ler ileri
sürülmektedir.[2]  Bize göre, 213 say�l�
VUK’nun 34. maddesine göre ihbarname-
ler ekinde yine VUK’nun 35. maddesine
göre vergi inceleme raporlar�n�n veya
vergi tekni�i raporlar�n�n veya varsa tak-
dir komisyonu kararlar�n�n   tebli�i zorun-
ludur. Aksi takdirde tarhiyat dayanaks�z
ve geçersiz olacakt�r.[3] Anayasan�n 36 ve
125. Md ile 213 say�l� VUK’nun 35. Mad-
desinin son cümlesine at�fla, vergilen-
dirme ile ilgili olup tebli�i zorunlu
bulunmayan tek istisnai i�lemin tahakkuk
fi�i düzenlenmesi oldu�u, sonucuna var�-
larak ilgili hakk�nda düzenlenen vergi tek-
ni�i raporunun tebli� edilmemesini davac�
hakk�nda tesis edilen i�lemi hükümsüz k�-
lacak nitelikte esas� etkili bir �ekil hatas�
olarak de�erlendirilmesi gerekti�i belirtil-
mi�tir. Anayasam�za göre, savunma hakk�
ki�inin haklar� ve ödevlerini belirleyen
ikinci bölümünde yer alan temel haklar-
dand�r. Evrensel konumu sebebiyle, insan-
l���n ortak de�erlerinden say�lmaktad�r.
Felsefi ve hukuksal nitelikleri ve içerikleri
ile adalet kavram� ve yarg�lama i�levi, bir
birini tümleyen, birbirinden ayr�lmaz nite-
likteki “sav-savunma-karar” üçlüsünden
olu�an yarg� ile ya�ama geçmektedir.[4]
Yüksek mahkeme Dan��tay taraf�ndan ve-
rilen bir kararda resen takdiri içeren vergi
inceleme raporunun   mükellefe bir örne-
�inin tebli� edilmek üzere ihbarnameye
eklenmesini zorunlu k�lmaktad�r.[5] Tar-
hiyat�n dayana�� olan VTR’lerin ihbar-
name ekinde mükellefe tebli� edilmeyi�i
VUK’nun 35. ve Anayasam�z�n 36. mad-
desine göre zorunludur.   Zira, Anayasa-
n�n 36. maddesi ile güvence alt�na al�nan
hak arama özgürlü�ü ile raporun tebli�
edilmeyi�i bu madde ile
ba�da�maz.[6]  Di�er yandan, son
y�llarda  VTR’lerin tarhiyatta s�kça esas
al�nd���   ve buna göre tarhiyat yap�ld���
görülmektedir. Vergi/ceza ihbarnamesinin
tebli�i s�ras�nda bunlar�n eklerinin, daya-
naklar�n�n ihbarnameye eklenerek mükel-
lefe tebli� edilmesi zorunludur.[7] Öte
yandan, ihbarnamede yer alacak bilgi
veya eklerin   bulundurulmay��� ihbarna-
meyi hükümsüz k�lmaktad�r. VUK’nun
“hatal� tebligat” ba�l�kl� 108. maddesine
göre, noksanl��� ihbarnameyi hükümsüz
k�lan faktörler a�a��daki gibidir: 
a- Mükellefin ad�, varsa unvan�,
b- Verginin nevi veya miktar�,
c- Vergi mahkemesinde dava açma sürele-
rinin hiç yaz�lmam�� olmas�,
d- Varsa uzla�ma mercii,
e- Tarhiyat�n dayana�� olan rapor, takdir
karar�, yoklama fi�i, resmi yaz�lar vs.,
f- Vergi dairesinin adres ve telefon bilgi-
leri
g- �hbarnamenin tarha yetkili bir makam
taraf�ndan tanzim edilmemi� olmas�,
�hbarnameyi geçersiz k�lar.[8]
Nitekim dan��tay 4. Dairesi taraf�ndan ve-
rilen bir kararda davac�n�n savunma hak-
k�n�n engellendi�i tart��mas�z oldu�u gibi
kendisine ait bilgilerin verilmemesi VUK
md. 5 kapsam�nda de�erlendirilmeyece-
�inden, vergi tekni�i raporu tebli� edil-
meksizin sadece ihbarname ile vergi
inceleme raporu tebli� edilmek suretiyle
davac�ya bildirilen tarhiyat�n kald�r�lmas�
gerekmektedir.[9] Sonuç olarak, ihbarna-
meler ve ekleri yasan�n arad��� ko�ullar�
içermedi�i takdirde ihbarname kapsam�n-
daki tarhiyat adil yarg�lama hakk�, sa-
vunma hakk�, silahlar�n e�itli�i
prensipleri, vergi mahremiyeti, hukuka
ayk�r�l�klar, vs konularda somut olarak
hukuka ayk�r�l�klar te�kil edece�inden do-
lay�   tarhiyat ba��ndan sonuna kadar   ka-
nuna uygun bir tarhiyat say�lamaz.

[1] 213 say�l� VUK md. 35
[2] BOZDO�ANO�LU Burçin, “Vergi
�nceleme Raporunun Mükellefe Tebli�
Edilmemesi ve Hukuki Sonuçlar�”,
4.3.2011, Yakla��m Dergisi. Yine benzeri
bir konuda Vergi Dünyas� Dergisinin ,
Aral�k 2011 say�s�nda “�hbarname Esas�”
adl� Nedim Tolga Süer’in çal��mas� ince-
lenmelidir.
[3] Yine ayn� yönde verilmi�
DVDDK’nun 18.6.2014 gün ve
E:2014/304-K:2014/563 say�l� kararlar�.
[4] Bkz. Anayasa Mahkemesi karar�,
14.7.1998 gün ve E:1997/41-K:1998/47
[5] Bkz. VUK md. 22, 35 ve 108.
[6] Bkz. DO�RUSÖZ Bumin, “At�f Yolu
�le Haz�rlanan Raporlar”, Referans Gaze-
tesi, 19.06.2008.
[7] Dn�. 3. D. karar�, E:1999/2862-
K:2000/1628 say�l� karar. Karar ta-
rihi:27.4.2000
[8] Dn�. 3. D.nin, 5.7.2001 gün ve
E:2000/1150-K:2001/2696 say�l� kararlar�.
[9] Dn�.4.D.nin, 12.9.2013 gün ve
E:2013/2833-K:2013/5862 say�l� karar-
lar�.a

Türk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl���n�n (T�KA) des-
te�iyle Arnavutluk’un ba�kenti Tiran’da “Balkanlar’da Vak�f

Müessesesi” konulu uluslararas� bilimsel konferans düzenlendi

GÜMÜLC�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Trakya İstinaf Mahkemesi Batı
Trakya Türk toplumunun ilk
derneği olarak 1927 yılında

kurulan, ancak isminde geçen
“Türk” kelimesi nedeniyle 1983 yı-
lında tabelası indirilerek kapatılan
İskeçe Türk Birliği’nin resmi tüzel
kişiliğinin iadesi talebine ilişkin da-
vayı görüştü. Gümülcine’deki mah-
kemede gerçekleştirilen duruşmaya
Batı Trakya Türk toplumu temsilci-
leri İskeçe Türk Birliği’ne destek
olmak amacıyla katıldılar. Tarafların
taleplerini inceleyecek mahkemenin
kararını 3-4 ay içerisinde açıklaması
bekleniyor. Trakya İstinaf Mahke-
mesi’nde gerçekleştirilen duruş-
mada İskeçe Türk Birliği, Trakya
İstinaf Mahkemesi’nin İskeçe Türk
Birliği’nin kapatılmasını onayan
2002 tarihli kararın iptal edilerek
İTB’nin resmi tüzel kişiliğinin iade-
sini istedi. Duruşmaya dönemin

Rodop Valisi tarafından açılan ka-
patma davası nedeniyle karşı taraf
avukatı olarak Doğu Makedonya-
Trakya Eyaleti avukatı katıldı, da-
vaya Selanik merkezli Trakya
Dernekleri Federasyonu da müdahil
oldu. Trakya Dernekleri Federas-
yonu, Lozan Antlaşması’nın
Trakya’da Türk değil Müslüman
azınlık tanımladığı gerekçesine da-
yanarak İTB’nin talebinin reddedil-
mesini istedi. 
İskeçe Türk Birliği 10 Ekim 2017’de
kabul edilen Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi(AİHM)’nin Yunanis-
tan’da yaşayan ulusal azınlıklara ait
dernekler ile ilgili Yunanistan aley-
hine verdiği dava kararlarının
Yunan ulusal mahkemeleri tarafın-
dan uygulanmasına imkan tanıya-
cak kanun değişikliğinin ardından
resmiyetinin iadesi için yasal süreci
başlatmış, Aralık 2017’de Trakya İs-
tinaf Mahkemesine 2008 yılında
AİHM’de kazandığı davaya ilişkin
kararın uygulanması ve derneğin
resmiyetinin iade edilmesi talebiyle
başvurmuştu.

PR�ZREN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova’nın bağımsız-
lık yıl dönümü ne-
deniyle

gerçekleştirilen kutlamalar
esnasında Türk bayrağına
yapılan çirkin saldırıyı
üzülerek izlediklerini ve
şiddetle kınadıklarını belir-
ten Kosova Prizrenliler
Kültür ve Yardımlaşma
Derneği Başkanı Gülen
Aksu Türker, “Bağımsızlı-
ğının 10’uncu yıldönümü
sevincini paylaştığımız Ko-

sova, Türkiye tarafından
her daim desteklenmiştir.
Kosova’nın bağımsızlığını
resmen tanıyan ilk ülkeler-
den biri Türkiye’dir. Kültü-
rel ve tarihi ortaklığımız
baki, gönül birliğimiz ebe-
didir. Tüm bunlara rağmen
geçmişte benzerleri yaşa-
nan, Türk bayrağına yapı-
lan menfur saldırıyı
şiddetle kınıyoruz. Bu
üzücü ve çirkin saldırıların
bir daha yaşanmamasını
temenni ediyor, suçluların
ivedilikle en ağır cezayı al-
malarını diliyoruz” açıkla-
masında bulundu.

TRAKYA �ST�NAF MAHKEMES�’NDE 
�skeçe Türk Birli�i’nin davas� görü�üldü

Kosova’da Türk bayra�ına
yapılan çirkin saldırıya tepki
Kosova’da Türk bayra�ına
yapılan çirkin saldırıya tepki
Kosova’da Türk bayra�ına
yapılan çirkin saldırıya tepki
Kosova’da Türk bayra�ına
yapılan çirkin saldırıya tepki
Kosova’da Türk bayra�ına
yapılan çirkin saldırıya tepki
Kosova’da Türk bayra�ına
yapılan çirkin saldırıya tepki

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye’deki
hukuk sistemini
inceleyen Arna-

vutluk Yüksek Adalet
Kurulu üyeleri, Beypa-
zarı’nı gezdi. www.ti-
mebalkan.com
sitesinin Anadolu
Ajansı’na dayanarak

verdiği habere göre:
Arnavutluk Yüksek
Adalet Kurulu üyele-
rinden oluşan heyet,
Gjin Gjoni başkanlı-
ğında Beypazarı Adli-
yesi’ne geldi.
Cumhuriyet Başsavcısı
Alp Giray Yapar’dan
bilgi alan heyet, ilçenin
tarihi mekanları ve
müzelerini gezdi.

Arnavutluk Yüksek Adalet Kurulu
Üyeleri Beypazarı’nı gezdi



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 09

19 �ubat 2018
Pazartesi 9Balkan Haberleri
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Üsküp Yunus Emre Enstitüsü
tarafından Makedonya’nın
önde gelen akademisyen Li-

diya Bogoyeviç Kumbaracı, Ferid
Muhiç, Luan Starova ve Vlada
Vroşeviç’e yönelik Makedonya Bi-
limler ve Sanatlar Akademisi
(MANU) konferans salonunda
“saygı gecesi” düzenlendi. Prof.
Dr. Aleksandar Prokopiev modera-
törlüğünde gerçekleşen programa
M.C. Kültür Bakanı Robert Alagyo-
zovski, M.C. Anayasa Mahkemesi
Üyesi Salih Murat, milletvekili
Zekir Ramçiloviç, M.C. Başbakan-
lık Kültür Danışmanı Cvetanka
Laskova, TİKA Üsküp Koordina-
törü Aytekin Ayden, Maarif Vakfı
Makedonya Direktörü Mustafa
Dillioğlu, Halkbank A.Ş. Make-
donya Genel Müdürü Bilal Sucu-
başı, Uluslararası Balkan
Üniversitesi Rektörü İsmail Koca-
yusufoğlu, MRT Türkçe Yayınları
Sorumlusu Erhan Hasip çok sayıda
öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

MAKEDON BAKAN 
TEŞEKÜR ETTİ

Saygı gecesi etkinliği öncesi basın
mensuplarına açıklamalarda bulu-
nan Makedonya Cumhuriyeti Kül-
tür Bakanı Robert Alagyozovski,
Yunus Emre Enstitüsü organizas-
yonu kapsamında gerçekleşen bu
etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu
olduğunu söyledi. Yunus Emre
Enstitüsü kuruluşundan itibaren

tüm faaliyetlerinde Makedonya ve
Türkiye arasındaki kültürel ilişkile-
rin derinleşmesi için çalışmakta ol-
duğunu belirten Alagyozovski,
“Sundukları bu programda son de-
rece kapsamlı olduğunu belirtmem
gerekir. Gerek Türkiye Cumhuriye-
ti’nden değerlerin burada tanıtıl-
ması gerekse toplumumuzun
unsurlarının tanıtılması yönünde
çok önemli çalışmalar gerçekleştiri-
yorlar. Dolayısıyla kültürler arası
iletişimin şampiyonları olduklarını
belirtebilirim” dedi. Saygı gecesi
düzenlenen yazar ve müelliflerin
ülkemizde, Makedon kültüründe
çok önemli izler bırakmış olan
isimler olduğunu hatırlatan Kültür
Bakanı Robert Alagyozovski, “Do-
layısıyla bende kendilerinin tüm
çalışmalarını yakinen takip eden ve
tanıyan biri olarak büyük bir mem-
nuniyetle burada yer almaktayım.
Hatta bu akşama uygun özel bir
konuşmada hazırlamadığımı zira
söyleyeceğim her kelimenin as-
lında bu ilhamdan kaynaklanaca-
ğını biliyorum. Dolayısıyla son
derece önemli bir akşama teşrif
etmiş olacağız ve Yunus Emre ile

birlikte ortak bir şekilde çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Ortaklaşa
olarak Kurşunlu Han’ın Kültür
Merkezi Yunus Emre Kültür Mer-
kezi olarak çalışmaya başlaması
yönünde çalışmalar gerçekleştiri-
yoruz. Aynı zamanda Makedonya
Cumhuriyeti’nin Türkiye’de İstan-
bul’daki kültür ve tanıtma merkezi
konusunda çalışmalarımız devam
etmektedir ve bu şekilde karşılıklı

işbirliğimizin daha da artacağını
inanıyorum” şeklinde konuştu.

ORTAK KÜLTÜR HAVZASI

Saygı gecesi etkinliği öncesi basın
mensuplarına açıklamalarda bulu-
nan Üsküp Yunus Emre Enstitüsü
Müdürü Dr. Şemsettin Şeker, “Ku-
rulduğumuz günden bu yana Ma-
kedonya – Türkiye ilişkilerini
geliştirmek için faaliyet yürüten bir
enstitüyüz” dedi. Türkiye’nin zen-
gin tarihi kültür, sanat ve dil biriki-
mini Makedonya’da ilgililerin
dikkatine sunmaya çalıştıklarını
belirten Şeker,  “Bunun yanında
Makedonya’nın kültür ve sanat bi-
rikimini de ülkemizde tanıtma
gayreti içerisindeyiz. Makedonya –
Türkiye arasında tarihten gelen
derin köklü ve dostane ilişkiler var,
bu ilişkilerin neticesinde meydana
çıkan ortak kültür ortak değerler
var, bu müşterek değerlerin yaşatıl-
ması, zenginleştirilmesi ve gelecek
kuşaklara aktarılması bizim için
çok önemlidir” ifadelerini kullandı. 

4 BÜYÜK SANATÇI

Bu anlayış doğrultusunda Make-
donya’da ortak kültür havzasında
yetişen dört büyük şair, yazar, ilim
adamı için iş bu saygı gecesini ter-
tip ettiklerini söyleyen Üsküp
Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr.
Şemsettin Şeker, “Makedonya’da
ortak kültür havzasında yetişen
dört büyük şair, yazar, ilim adamı
tebcil ettik. Kendilerine Türkiye
Makedonya ilişkilerine yaptıkları
katkılardan, verdikleri destekler-
den ötürü teşekkür ettik. Enstitü
olarak ortak kültür ortak değerlere
vurgu yapan bu tarz etkinliklere
imza atmaya devam edeceğiz” şek-
linde konuştu. Saygı gecesinin so-
nunda, Üsküp Yunus Emre
Enstitüsü Müdürü Dr. Şemsettin
Şeker, program moderatörü Prof.
Dr. Aleksandar Prokopiev ve sanat
tatihçisi Lidiya Kumbaracı Bogoy-
eviç’e teşekkür plaketi verdi. Ana-
yasa Mahkemesi üyesi Salih Murat
akademisyen Ferid Muhiç’e, Baş-
bakanlık Kültür Danışmanı Cve-
tanka Laskova yazar Luan
Starova’ya ve Kültür Bakanı Robert
Alagyozovski de şair Vlada Uroş-
eviç’e teşekkür plaketlerini takdim
etti.

Menmet KIZILKAYA

YA�ANILAN
ÇA�IN EN ETK�L�
HASTALI�I “EGO”

Ya�ad���m�z ça��n en büyük ve en etkili
hastal��� EGO’dur.  Freud’un sözüyle,
“EGO, �ahlanm�� bir at üzerindeki �o-

valye gibidir.” EGO, bencilli�in anas�d�r. Ki�inin
kendi ç�kar�n� ve ya�am�n� göz önünde bulundur-
mas� durumudur. Ki�i ve ki�ilerin rahatl��a ve do-
yuma ula�mas� için her yolu mubah görmekte
olanlar�n durumudur. EGO sahibi insanlar, kendi
hayatlar�n�n her noktas�nda gere�inden fazla ac�-
lar ve omuzlar�na gere�inden fazla yük bindiren-
lerdir. EGO, insan ya�am�n�n her noktas�nda
y�k�c� bir durum te�kil etmektedir. EGO, ya�an�-
lan ça��n en etkili hastal��� olmas� sebebiyle, mer-
hametli insanlardan olman�z� bile imkans�z
k�lmakla beraber vicdandan yoksun insanlardan
eyler. EGO’ya sahip insanlar hiç kimselere gü-
venmezler ve onlardan da her zaman kötülük
beklemekle beraber kendilerine her zaman itaat
etmelerini isterler. Devaml� kendilerini savun-
maya kalkarlar. Yaln�zca kendilerine odakl� bir
ya�am sürdürmek pe�inde bir ya�am sürerler.
EGO’ya sahip insanlar, d�� dünyan�n tümünü
kendilerine dü�man görürler. O sebeple her
zaman kendilerinin olmas�n� isterler ve kendile-
rine itaat edilmesini isterler. EGO, bir hastal�k
türü olmaktan ziyade bir kaybedi�in habercisidir.
EGO’su yüksek olan insanlar�n hem bireysel,
hem toplumsal hem de ya�amsal olarak her nok-
tada kaybedi�leri en üst seviyeye ç�kmaktad�r.
EGO’su yüksek olan�n kibirle e�de�er bir noktada
oldu�u gözlerden kaçmamaktad�r. Kibir, insanla-
r�n gerçeklerle yüzle�mesi durumudur. Bu sebep-
ledir ki, gerçeklerle yüzle�mek istemeyen
insanlar�n tamam� ya�amlar�ndan hiçbir tat alma-
makla beraber ya�amlar�n�n hiçbir noktas�ndan
zevk almadan bir ya�am sürdürmek zorunda ka-
l�rlar. EGO, insanlar� hedeflerinden uzakla�t�ran
en önemli durumun göstergesidir. Ya�am�n en et-
kili hastal��� olmas� sebebiyle, ya�am�n�n her nok-
tas�nda kaybetmek onlara has bir durum
olmaktad�r. Kendi varl�klar�n� devam ettirmek
için EGO’yu bir amaç olarak kullanan insanlar�n
en büyük dü�man� EGO’lar� oldu�unu bilmezler.
�nsan ya�am�n�n her noktas�nda EGO ba�rol
oyuncu olarak kendi hastal���n�n lideri konumun-
dad�r. EGO, sahibinin ruhunu, bedenini kemirip
parçalayan durumun tam da kendisidir. EGO, her
zaman emreder, ki�i(ler) de k�vranarak onun em-
rine itaat etmek zorunda kal�r(lar). �� hayat�nda da
bu böyledir. Altlar�n ve üstlerin ili�kileri egoyu
doyurmak için çok iyi bir araç haline gelir. Sizler-
den üstün biri sizlere emreder sizlerde yapars�n�z
lakin kendi egonuz sizlere ne kadar da a�a��l�k ol-
du�unuzu söylemekten asla ama asla vazgeçmez.
A�a��l�k hissi insanl��� rekabete sürüklemekle be-
raber hep bir üste ç�k�p alt�ndakileri ezme çabala-
r�n� olu�turur. Kariyer yapan ve yapmak isteyen
insanlar�n en keyif ald�klar� noktada kendi
EGO’lar�n� doyurmakt�r. EGO, insanlar�n sizler-
den uzakla�mas�na sebep olan en önemli duru-
mun sebebidir. EGO, insanlar�n yaln�zca
kendilerini dinleme ve sadece kendi bildiklerini
yapmalar�na ve okumalar�na sebebiyet veren bir
durumdur. Bu durum siz insanlar� ya�am�n hiçbir
noktas�nda ba�ar�ya ula�t�rmayacakt�r. Neden mi?
Çünkü ba�kalar�n�n tecrübelerine kulak asma-
mak, ba�kalar�n� dinlememek, ba�kalar�na sürekli
olarak yükseklerden bakmak hem ba�ar�n�z� eli-
nizden al�r, hem de ya�an�lan ça��n en etkili has-
tal���na yakalanman�za sebep olur. O sebeple
EGO’dan uzak bir ya�am� seçmeniz sizler için en
do�ru seçim olaca��n� bilmeniz ve ö�renmeniz
gerekir. EGO, ya�am�n�z�n her noktas�nda man-
t�ks�z davran��lar� sergilemede ön ayak olur.
Çünkü EGO, daima hakl� ç�kmak ister. �nsanlar�n
hiçbiriyle mant�kl� ve faydal� bir ileti�im kurmaz,
önemsedi�i tek �ey hakl� ve galip ç�kabilmektir.
Bu u�urda da elinden geleni ard�na koymaz.

UNUTMAYIN!

EGO’nun sebep oldu�u pi�manl�k sizlerin pi�-
manl���d�r, sizlerden ba�ka hiç kimse zarar gör-
mez ve zarara u�ramaz. EGO’ya sahip insanlar
kendilerini sa�l�ks�z bir h�rs�n ve rekabetin içinde
bulurlar. O h�rs ve rekabet sahibi insanlar her �eye
ula�ay�m yeterdir dü�üncesine sahip insanlard�r.
Bu h�rs ve rekabet kendi sahibini de bitirecek bir
noktaya gelmekle beraber kendi sahiplerinin ya-
�am�na da son verebilmektedir. EGO’su yüksek
olup hiçbir zaman doymak bilmeyen insanlar her
geçen gün daha çok açgözlü insanlar haline geli-
yorlar. Daha çok büyümek, daha fazla yücel-
mekle beraber dünyan�n tümünü yutmak isteyen
insanlar�n ya�am �eklidir. EGO, ya�an�lan ça��n
en etkili hastal��� olmas� sebebiyle insanlar� mut-
suzlu�a mahkum edili�ine sebebiyet veren en
önemli durumlardan bir tanesidir. Belirli bir nok-
tadan sonra içerisinde bulundu�unuz ya�am�n�z�
zindana çevirir. Kendinizi, kendi ya�am�n�z�n içe-
risine kurdu�unuz parmakl�klar�n içerisine hapse-
der ve sizleri seven insanlar�, sizlerle beraber
olmak isteyen insanlar� kendinizden uzakla�t�r�rs�-
n�z. Ya�an�lan ça��n en etkili hastal��� olan
EGO’yu kontrol alt�na almad�kça ya�am�n�z�n,
ili�kinizin, kariyerinizin, sosyal ya�am�n�z�n ve
hayat�n�z�n her alan�nda kaybetmeye ve de haya-
t�n�z�n bir hüsranlar serisi �eklinde hissettirmeye
mahkum olacak bir birey olarak ya�am�n�za son
vermek zorunda kalan insanlardan olursunuz. O
sebeple insan ruhunu kirleten EGO’dan vazgeç-
melisiniz. Önceli�iniz her zaman EGO’nuzu
kontrol alt�na almal� ve onun sizlere kaybettirdik-
lerini tekrardan kazanmak için mücadele etmeli
ve ya�an�lan ça��n en etkili hastal��� olan
EGO’dan vazgeçmelisiniz ki, ya�am�n�zdan tat
alabilesiniz. �nsan�n en büyük dü�man� kendi
EGO’sudur. EGO’lar�n� beslemekten kendilerini
aç b�rakan insanlar�n ya�am� ça��n en etkili hasta-
l���yla kar�� kar��ya kal���n�n en büyük belirtisidir.
“Egonu yenmeyi ba�ard��� zaman, içindeki bütün
karanl�k ayd�nl��a dönü�ecektir.” (Mevlana) Bu
vesileyle tüm insanl��a �unu söylemek isterim:
“Kendinizi ça��n en etkili hastal��� olan EGO’dan
kurtarmak istiyorsan�z e�er, EGO’nuzu kendi ya-
�am�n�z�n her alan�nda ç�kar�p atman�z gerekir.”
EGO’su olmayan insanlardan olman�z dile�iyle..

ÜSKÜP’TE Y.E.E’DEN
AKADEMİSYENLERE
SAYGI GECESİ

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından Make-
donya’nın önde gelen akademisyen, �air, yazar ve

sanatçılarına yönelik “saygı gecesi” düzenlendi

www.timebalkan.com
sitesinden alınmı�tır…
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SARAYBOSNA
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Ortadoğu ülkelerinde
devam eden savaş ve
çatışmalar nedeniyle evle-

rini terk etmek zorunda kalan ve
daha iyi bir yaşam umuduyla
Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak
isteyen sığınmacıların yeni dura-
ğı Bosna Hersek oldu. Balkan
rotası olarak da bilinen
Yunanistan, Makedonya,
Sırbistan, Hırvatistan hattının 9
Mart 2016'da kapatılmasının
ardından yasa dışı yollardan Batı
Avrupa ülkelerine ilerlemeye
devam eden sığınmacılar, son
dönemde alternatif güzergah ola-
rak gördükleri Bosna Hersek'e

yöneldi. www.haberler.com’a
göre; Bosna Hersek'in Hırvatistan
sınırına yakın şehirlerine yönelen
sığınmacılara, son günlerde baş-
kent Saraybosna sokaklarında da
sıklıkla rastlanmaya başladı.
Daha önce bazı imamların,
soğuktan korunmak için camiler-
de kalmalarına izin verdiği sığın-
macıların sayısı son günlerde
artınca birçok kişi ve kurum yar-
dım için seferber oldu.
Saraybosna yakınlarındaki
Semizovac beldesinde sığınmacı-
ların kullanımına açılan bir evde
Suriye, Afganistan ve Libya'dan
35 kişi kalıyor. Afganistanlı Yasir
Miakheil (18), evinden üç yıl
önce ayrıldığını belirterek, "Önce
İran, ardından Türkiye ve

Yunanistan'a gittim. Amacım
İrlanda'daki akrabalarımın yanı-
na gidebilmek. Bosna Hersek'e
de Sırbistan üzerinden geldim."
dedi. Bosna Hersek'e 10 gün önce
geldiğini anlatan Miakheil, bura-
da insanların kendilerine yardım
ettiğini söyledi. Suriyeli Fela
Ahmed de Halep'teki evinden üç
ay önce ayrıldığını belirterek,
"Halep yok edildi, geriye sadece
ismi kaldı." dedi. Bosna
Hersek'ten Slovenya'ya gitmek
istediğini aktaran Ahmed,
"Burası güzel bir ülke, ancak
bizim için imkanlar kısıtlı.
Kaldığımız yer özel bir mülkiyet.
Yeterince yiyecek, giyecek ve sağ-
lık hizmeti alamıyoruz." diye
konuştu.

Mültecilerin yeni umut kapısı Bosna

GENÇOĞLU, HÖH VE
DOST’U BULUŞTURDU

ZAGREB - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic,
Hırvatistan'a, iki ülke arasındaki mevcut
sorunları ele almak için geldiğini belirterek,

"Farklı tutumlarımız var ve bunları önümüzdeki
iki yıl içerisinde karşılıklı görüşmelerle çözmeye
çalışacağız." dedi. Vucic, başkent Zagreb'deki
temaslarının ilk gününde, Hırvat mevkidaşı
Kolinda Grabar Kitarovic ile görüştü. Vucic,
Cumhurbaşkanlığındaki görüşmenin ardından

düzenlenen ortak basın toplantısında, azınlık
sorunlarının karşılıklı çözülmesi gerektiğine işaret
ederek, "Hırvatistan, Sırbistan'da yaşayan azınlık-
lara ilişkin çalışmalar yapmalı." diye konuştu.
www.haberler.com’a gireZagreb'e, iki ülke arasın-
daki tüm mevcut sorunları konuşmak için geldiği-
ni aktaran Vucic, "Farklı tutumlarımız var ve bun-
ları önümüzdeki iki yıl içerisinde karşılıklı görüş-
melerle çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Belgrad ile Zagreb arasında demiryolun inşa edil-
mesinin önemine işaret eden Vucic, şöyle devam

etti: "Önümüzdeki 100 gün boyunca Sırbistan'ın
Hırvatistan'a farklı cevaplar verebileceğini anlat-
maya ve varolan atmosferi değiştirmeye çalışaca-
ğız. Hırvatistan'la daha iyi ilişkilere sahip olmak ve
tarafımızdan herhangi bir yara almamaları için
yetkililerimiz büyük bir özveriyle çalışacak."
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic de iki ülke
arasındaki sınır sorununu ele aldıklarını ifade ede-
rek, "Sınır sorununu iki yıl içerisinde Sırbistan ile
kendi aramızda çözemezsek durumu uluslararası
hukuk organlarına taşımayı planlıyoruz." dedi.

BURSA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu Onursal Başkanı
Turhan Gençoğlu, soydaşların arasın-

daki siyasi bölünmüşlüğe son vermek için
başlattığı girişimde önemli bir mesafe daha
kat etti. Tüm taraflar arasında kritik bir
süreç olan 'tabanda uzlaşı' noktasında
mutabakata vardıklarını duyuran
Gençoğlu, birleşmeye olan inancının çok
güçlendiğini açıkladı. www.haberler.com’a
göre; BAL-GÖÇ Genel Kurulu'nda yaptığı
ve büyük yankı uyandıran tarihi çağrısının
akabinde Bulgaristan'da HÖH ve Dost
Partisi yetkilileriyle görüşerek süreci
somutlaştıran Turhan Gençoğlu, tarihi giri-
şimin psikolojik sınırı olan 'uzlaşı' konu-
sunda önemli adımlar attı. Yapılacak çalış-
malar ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak
ve kırgınlıkları geride bırakmak için Hak ve

Özgürlükler Hareketi (HÖH), Sorumluluk
Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar
(DOST) partilerinin bölge sorumluları ile
konfederasyon kurucuları, başkan ve yöne-
tim kurulu üyeleri, ilgili federasyon ve yöre
dernek başkanlarından oluşan ülke çapında
geniş katılımlı bir buluşma gerçekleştirdi.
'Bu uzun ve zorlu süreçte bugün maalesef
mevcut siyasi bölünmüşlük yüzünden
akrabalar bile birbirlerine kırgın duruma
geldiler' diyen Gençoğlu, "Artık geçmişi ve
kırgınlıkları bir tarafa bırakarak tekrar tek
vücut haline gelme zamanı gelmiştir.
Geçmişte kimin hatalı olduğu bir tarafa
bırakılarak geleceğe bakmak gerekir" şek-
linde konuştu. Bu görüşmelerin doğrultu-
sunda önümüzdeki süreçte her iki parti
liderleriyle bir araya geleceğini kaydeden
Gençoğlu, soydaşların ortak dileği olan bir-
leşmeyi sağlayabileceğine olan inancının
daha da güçlendiğini ifade etti.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Ba�kan� Turhan Genço�lu, soyda�lar�n aras�n-
daki siyasi bölünmü�lü�e son vermek için ba�latt��� giri�imde önemli bir mesafe daha kat etti

Arnavutluk donanmas�na Türkiye deste�i
TUZLA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk Deniz Kuvvetleri, Arnavutluk
Deniz Kuvvetleri'ne araç desteğinde
bulundu. Türk ve Arnavutluk Deniz

Kuvvetleri arasında lojistik, teknik ve eği-
tim-öğretim alanlarında iş birliği maksadıy-
la kurulan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Arnavutluk Ekip Başkanlığının envanterin-
de bulunan 5 adet araç (1 ambulans, 1
pikap, 1 binek aracı, 1 minibüs ve 1 itfaiye
aracı), Arnavutluk Paşa Limanı'nda düzen-
lenen törenle Arnavutluk Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı'na hibe edildi.

Sırbistan Cumhurba�kanı Vucic, Hırvatistan'da
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www.balkangunlugu.com19 �ubat 2018 Pazartesi Türkiye Basketbol Federasyonu
Başkanı Hidayet Türkoğlu ise
“Bu yıl 33’üncüsünü gerçekleştir-

diğimiz Erkekler Türkiye Kupası’na
adını veren PTT’ye ve kurumun
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Sayın Kenan Bozgeyik’e
huzurlarınızda teşekkür etmek istiyo-
rum. Türkiye’nin her köşesine ulaşma
becerisi olan PTT’nin önemli strateji-
miz olan basketbolu yayma yolunda
da çok değerli katkılarının olacağına
hepimiz eminiz. 21-25 Şubat tarihleri
arasında Mardin’de gerçekleştireceği-
miz Kadınlar Türkiye Kupası’na da
PTT’nin ismini verdiğini müjdelemek-
ten memnuniyet duyuyorum.
Kurumların spora verdikleri destek
kulüplerimizin çekişmeli karşılaşmala-
rıyla birleşince sporseverler için eşsiz
bir ortam oluşturuyor” diye konuştu.

PTT’YE
TE�EKKÜR 

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

PTT A.Ş.’nin katkılarıyla
organize edilen PTT
Erkekler Türkiye Kupası

14-18 Şubat 2018 tarihleri arasın-
da İstanbul’da düzenlendi.
Anadolu Efes, Banvit, Beşiktaş
Sompo Japan, Darüşşafaka
Basketbol, Eskişehir Basket,
Fenerbahçe Doğuş, Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol
ve Tofaş takımlarının mücadele
ettiği maçlar Sinan Erdem Spor
Salonu’nda oynandı. PTT
Erkekler Türkiye Kupası’nın
basın toplantısı PTT A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik
ile Türkiye Basketbol
Federasyonu Başkanı Hidayet
Türkoğlu’nun katılımlarıyla
İstanbul’da gerçekleştirildi.
Genel Müdür Kenan Bozgeyik
toplantıda yaptığı konuşmada
177 yıllık köklü bir geçmişe

sahip PTT’nin ülkemizin istiklali
ve istikbalinde yer aldığını, iyi
gününde ve kötü gününde mil-
letimizle birlikte olduğunu ifade
etti. Kenan Bozgeyik, “Sayın
Cumhurbaşkanımız, Sayın
Başbakanımız ve Sayın
Bakanımızın koymuş olduğu
hedefler doğrultusunda bir
dünya markası olma yolunda
çalışan ve bu yolda emin adım-
larla yürüyen bir şirketimiz var”
diye konuştu. Genel Müdür
Bozgeyik, PTT’nin kültüre, sana-
ta, özellikle de spora verdiği
önemi vurgulayarak, “Şirketimiz
basketbolumuz için de kurumsal
anlamda yapabileceği her şeyi
yapmaya gayret edecektir. Sayın
Federasyon Başkanımıza ve
yönetimine şükranlarımı sunu-
yorum. İstanbul’da böylesine
güzel bir organizasyonun yapıl-
ması onur verici. Emeği geçen
herkese teşekkürlerimi iletiyor,
bütün takımlara başarılar diliyo-
rum” dedi.

Bir dünya markas� olma hedefi do�rultusunda önemli çal��malara imza atan Posta ve
Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi (PTT A.�.), bir yandan faaliyet alanlar�ndaki at�l�mlar�n�

sürdürürken bir yandan da kültür, sanat ve spora destek vermeye devam ediyor

PTT’den, basketbola
BÜYÜK DESTEK


