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THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!
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Sayfa 3’teRifat SA�T

TÜRK�YE-RUSYA 
YAKINLA�MASI BALKANLAR 

VE ORTADO�U’DAK� ASIRLIK
DENGELER� DE���T�R�YOR

¥ KARADA�'da eski ba�bakan
ve bir dönem cumhurba�kanlı-
�ı yapan Milo Djukanovic,
oyların yüzde 53,9'unu alarak
ülkenin yeni cumhurba�kanı
seçildi. Yapılan açıklamaya
göre, Pozitif Karada� Partisi
Adayı Mladen Bojanic yüzde
33,4, Sosyal Demokrat Parti
(SDP) Genel Ba�kan Yardımcısı
Draginja Vuksanovic yüzde 8,2,
Gerçek Karada� Partisi (PCG)
Genel Ba�kanı Marko Milacic
yüzde 2,8, Adalet ve Barı�
Partisi (SPP) Genel Ba�kanı
Hazbija Kalac yüzde 0,8,
ba�ımsız aday Vasilije
Milickovic ile Sırp Koalisyonu
Adayı Dobrilo Dedeic ise yüzde
0,4'er oy aldı. 5’te

AB Komisyonu
Balkanlar'da
sava� istemiyor

¥ AVRUPA B�RL��� (AB) D��i�leri ve
Güvenlik Politikalar� Yüksek Temsilcisi
Federica Mogherini,, Strazburg'da
AB'nin Geni�lemeden Sorumlu
Komiseri Johannes Hahn ile bas�n
toplant�s� düzenledi. Toplam 6 Bat�
Balkan ülkesinden S�rbistan ve
Karada�’�n müzakerelerde olumlu
ilerlemeler kaydetti�ini belirten
Mogherini, “Komisyon, Arnavutluk ve
Makedonya ile üyelik müzakereleri-
nin ba�lat�lmas�n� Konseye önermi�-
tir” dedi. Mogherini ayr�ca Bosna-
Hersek’in ba�vurusu konusunda da
çal��malar yürütüldü�ünü, Belgrad ve
Pri�tine aras�ndaki ili�kilerin normal-
le�mesi amac�yla ki�isel çal��malar da
dahil olmak üzere çaba sarf edildi�ini
aktard�. Tiran, Üsküp, Podgoritza ve
Belgrad’� kapsayan bir Balkan turuna
ç�kaca��n� aktaran Mogherini, "Birçok
kez söyledi�imiz gibi Bat� Balkanlar
Avrupa’d�r ve gelecekte de bizim
güçlü ve birle�ik Avrupa'm�z�n bir par-
ças� olarak kalacaklar�d�r. Bu bir ç�kar-
lar ve sorumluluklar payla��m� konu-
sudur." ifadelerini kulland�.

¥ ÜSKÜP YUNUS EMRE
ENST�TÜSÜ taraf�ndan Türkçe kur-
sunu tamamlayan Makedonya
Savunma Bakanl��� bünyesinde
görevli 24 askeri personele sertifi-
kalar� törenle da��t�ld�. Makedonya
Savunma Bakan Yard�mc�s�
Maksuti, Savunma Bakanl��� bün-
yesinde görev yapan ki�ilere yöne-
lik kurslara 2012 y�l�nda ba�land���-
n� an�msatarak, �imdiye kadar
Bakanl�k bünyesindeki 130 ki�inin
Türkçe kursunu ba�ar�yla tamamla-
d���n� belirtti. Türkiye'nin
Makedonya'ya savunma alan�nda
birçok ba���ta bulundu�unu dile
getiren Maksuti, Makedonya'n�n
bir an önce NATO'ya üye olmas�
için deste�inden dolay� Türkiye'ye
te�ekkür etti. 10’da

¥ SIRB�STAN'DAK� Bo�nak
nüfusun yo�un ya�ad���
Novi Pazar (Yeni Pazar)
�ehri taraf�ndan
Cumhurba�kan� Recep
Tayyip Erdo�an'a fahri
hem�ehrilik verildi. Sancak

bölgesinin en büyük �ehri
olan Novi Pazar'�n kurulu-
�unun 557. y�l dönümü
dolay�s�yla gerçekle�tirilen
belediye meclisi toplant�-
s�nda, Cumhurba�kan�
Erdo�an'a �ehre katk�lar�

için fahri hem�ehrilik veril-
mesi ele al�nd�. Belediye
meclis üyelerinin tamam�,
Cumhurba�kan� Erdo�an'a
fahri hem�ehrilik verilmesi
önerisini destekledi.

Balkan ülkelerine
AB yolu açılıyor mu?

Karada�’�n yeni
Cumhurba�kan�
Djukanovic oldu

5’te

3’te

3’te

Makedon askerlere
Türkçe sertifikas�

Avrupa Birli�i Komisyonu, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müza-
kerelerinin ba�lat�lmas� için AB Konseyine tavsiye karar�nda bulundu

NOV� (YEN�) PAZAR'DAN
Erdo�an'a Fahri Hem�ehrilik

¥ AB KOM�SYONU BA�KANI
JUNCKER, "Bu ülkeleri AB pers-
pektifinden uzakla�tırırsak 1990'lı
yıllarda ya�adı�ımız olayları yeni-
den ya�ayaca�ız. Batı
Balkanlar'da yeniden sava�a
dönülmesini istemiyorum" açıkla-
masında bulundu. Juncker,
Almanya ve Fransa’nın yakınla�-
masından memnun oldu�unu
belirterek, "Fakat AB sadece
Fransa ve Almanya’dan ibaret
de�il. AB'nin 28 üyesi var. Yarın
27 (Brexit) olaca�ız. Bu motorun
çalı�maya devam etmesi için
di�erleriyle de i� birli�i gereki-
yor." ifadelerini kullandı. Batı
Balkan ülkelerinden Sırbistan ve
Karada�, AB ile üyelik müzakere-
lerini yürütüyor. Bosna Hersek,
Makedonya, Arnavutluk ve
Kosova gibi ülkelerin AB aday
adaylı�ı süreci ise devam ediyor.
Avrupa Birli�i (AB) Dı�i�leri ve
Güvenlik Politikaları Yüksek
Temsilcisi Federica Mogherini,
�ubat ayında Batı Balkanlar stra-
tejisini açıklamı�, Batı Balkanlar'da
yer alan ülkelerin AB üyeli�i için
2025 tarihi üzerinde bir tartı�ma
oldu�unu söyleyerek, "2025 net
bir tarih de�il ama bu gerçekçi bir
perspektiftir" demi�ti.
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ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Güvenilir ve yaygın ağıyla Türki-
ye’nin her köşesine ulaşan Şir-
ket, başka hiçbir banka

şubesinin bulunmadığı 1280 yerleşim
yerinde ve başka hiçbir banka ATM’si-
nin bulunmadığı 174 yerleşim yerinde
vatandaşlara hizmet sunuyor. PTT
A.Ş.’nin 2023 hedefleri arasında, her
vatandaşın bulunduğu noktadan
hangi yöne giderse gitsin 20 dakika
içinde bir PTT işyerine ulaşması yer
alıyor. Şirket bu hedef doğrultusunda
işyeri ve Pttmatik sayısını her geçen
gün daha da artırıyor. 

PTTKART’TA HEDEF 
15 MİLYON KULLANICI

PTT A.Ş.’nin bankacılık alanında va-
tandaşın hayatını kolaylaştıran ürün
ve hizmetlerinden birini Pttkart oluş-
turuyor. 2011 yılından beri PTT A.Ş.
müşterilerinin hizmetinde olan Pttkart

sayesinde para çekme, para yatırma,
fatura ödeme gibi bankacılık hizmet-
leri hızlı, kolay ve güvenli şekilde ger-
çekleştirilebiliyor. Hâlihazırda 9
milyona yakın aktif Pttkart kullanıcısı
bulunuyor. PTT A.Ş., Memur-Sen üye-
lerine yönelik “Motif Pttkart”, esnaf ve
sanatkarlara yönelik “Esnaf Pttkart”,
çiftçilere yönelik “Tarım Pttkart” gibi
projelerle Pttkart kullanıcı sayısını 15
milyona çıkarmayı hedefliyor. PTT
A.Ş., altı ay içinde tüm kartlarını
Pttkart’a çevirmeyi öngörüyor. 
PTTBank, 2017 yılında toplam 353 mil-
yon adet işlem gerçekleştirdi. Bunların
16,3 milyonu havale ve 100 milyonu
posta çeki işlemi oldu. PTTBank aracı-
lığı ile 3,3 milyar TL kredi verildi. Top-
lam yıllık işlem hacmi 303 milyar
TL’ye ulaşırken, 2017 yılında bir önceki
yıla göre gelirde yüzde 28 oranında
artış elde edildi.

PTT, FIRAT KALKANI 
BÖLGESİNDE

PTT A.Ş., Türkiye’nin dört bir yanında

işyeri ve Pttmatik sayısını artırırken
hizmetlerini Fırat Kalkanı bölgesine de
ulaştırıyor. Şirket, Cerablus, El-Bab,
Çobanbey, Azez ve Mare’nin ardından
Zeytin Dalı Harekatı’nın gerçekleştiril-
diği Afrin’de de bir işyeri açmaya ha-
zırlanıyor. Bu işyerleri sayesinde söz
konusu bölgelerde yaşayanlar posta
gönderimi yapabiliyor, ATM hizmetle-
rinden faydalanabiliyor. Ayrıca PTT
üzerinden para gönderimi ve alımı da
gerçekleştirilebilirken, bütün bankacı-
lık işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.

2018’İN DEV PROJESİ

PTT A.Ş., 2018 yılı içinde bankacılık
alanında dev bir adım daha atarak
dünyanın ilk posta katılım bankasını
kurmaya hazırlanıyor. Şirket, bu konu-
daki bürokratik süreçlerin tamamlan-
masıyla birlikte PTTBank ve Posta
Katılım Bankası sayesinde bankacılık
hizmetlerini daha da geliştirip çeşitlen-
direcek. PTT A.Ş., Posta Katılım Ban-
kası ile mevduat toplayıp kredi
verebilecek. 

PTTBank hiçbir banka 
şubesinin bulunmadığı 
1280 yerleşim yerinde
hizmet veriyor

PTTBank hiçbir banka 
şubesinin bulunmadığı 
1280 yerleşim yerinde
hizmet veriyor

PTTBank hiçbir banka 
şubesinin bulunmadığı 
1280 yerleşim yerinde
hizmet veriyor

PTTBank hiçbir banka 
şubesinin bulunmadığı 
1280 yerleşim yerinde
hizmet veriyor

PTTBank hiçbir banka 
şubesinin bulunmadığı 
1280 yerleşim yerinde
hizmet veriyor

PTTBank hiçbir banka 
şubesinin bulunmadığı 
1280 yerleşim yerinde
hizmet veriyor

PTTBank hiçbir banka 
şubesinin bulunmadığı 
1280 yerleşim yerinde
hizmet veriyor

Posta ve Telgraf Te�kilatı Anonim �irketi (PTT A.�.),
tüm faaliyet alanlarında oldu�u gibi bankacılıkta da

önemli atılımlar gerçekle�tiriyor
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STRAZBURG
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği (AB) Dışiş-
leri ve Güvenlik Politika-
ları Yüksek Temsilcisi

Federica Mogherini, Arnavutluk
ve Makedonya ile üyelik müza-
kerelerinin başlatılması için AB
Konseyine tavsiye kararında bu-
lunulduğunu bildirdi. Mogherini,
Strazburg'da devam eden Av-
rupa Parlamentosu (AP) Genel
Kurulu çerçevesinde AB'nin Ge-
nişlemeden Sorumlu Komiseri
Johannes Hahn ile basın toplan-
tısı düzenledi.
Toplam 6 Batı Balkan ülkesinden
Sırbistan ve Karadağ’ın müzake-
relerde olumlu ilerlemeler kay-
dettiğini belirten Mogherini,
“Bugün Komisyon, Arnavutluk
ve Makedonya ile üyelik müza-
kerelerinin başlatılmasını Kon-
seye önermiştir.” dedi. Mogherini
ayrıca Bosna-Hersek’in başvu-
rusu konusunda da çalışmalar
yürütüldüğünü, Belgrad ve Priş-
tine arasındaki ilişkilerin normal-
leşmesi amacıyla kişisel
çalışmalar da dahil olmak üzere
çaba sarf edildiğini aktardı.
Mogherini, Bulgaristan’ın dönem
başkanlığı çerçevesinde Sofya’da
AB-Batı Balkan Ülkeleri Zirvesi
düzenleneceğini de hatırlattı.
Tiran, Üsküp, Podgoritza ve
Belgrad’ı kapsayan bir Balkan tu-
runa çıkacağını aktaran Moghe-
rini, "Birçok kez söylediğimiz gibi
Batı Balkanlar Avrupa’dır ve ge-

lecekte de bizim güçlü ve birleşik
Avrupa'mızın bir parçası olarak
kalacaklarıdır. Bu bir çıkarlar ve
sorumluluklar paylaşımı konusu-
dur." ifadelerini kullandı.
Balkanların AB üyelik müzakere-
leri hakkında fikir yürütürken as-
lında AB projesinin gerçek
anlamının yakalandığını savunan
Mogherini, bu projenin Avru-
pa’ya barışı getirdiğini söyledi.
Batı Balkan ülkelerinden Sırbis-
tan ve Karadağ, AB ile üyelik
müzakerelerini yürütüyor. Bosna
Hersek, Makedonya, Arnavutluk

ve Kosova gibi ülkelerin AB aday
adaylığı süreci ise devam edi-
yordu.
Mogherini daha önce, Batı Bal-
kanlar'da yer alan ülkelerin AB
üyeliği için 2025 tarihi üzerinde
bir tartışma olduğunu belirterek,
"2025 net bir tarih değil ama bu
gerçekçi bir perspektiftir." de-
mişti. Öte yandan AB'nin Geniş-
lemeden Sorumlu Komiseri
Hahn ise Komisyonun önerisin-
den sonra üyelik müzakereleri-
nin başlatılması için üye ülkelerin
onayının şart olduğunu hatırlata-

rak, “Benim ülkem Avusturya’da
halkın büyük bölümü buna
karşı.” görüşünü savundu.
AB, 2014’te Sırbistan, 2012'de ise
Karadağ ile üyelik müzakerele-
rine başlamıştı. AB Komisyonu
Başkanı Jean-Claude Juncker, bu
iki ülkenin AB üyeliğine 2025’ten
önce kabul edilebileceğini söyle-
mişti. AP Genel Kurulunda bu
sabah bir konuşma yapan Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron ise AB'nin Balkanlar'da geniş-
lemesine hazır olmadığı mesajını
vermişti.

YEN� PAZAR
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan'daki Boşnak
nüfusun yoğun yaşa-
dığı Novi Pazar şehri

tarafından Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a fahri
hemşehrilik verildi. www.ha-
berler.com’a göre; Sancak
bölgesinin en büyük şehri
olan Novi Pazar'ın kuruluşu-
nun 557. yıl dönümü dolayı-
sıyla gerçekleştirilen
belediye meclisi toplantı-
sında, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'a şehre katkıları için
fahri hemşehrilik verilmesi
ele alındı. Belediye meclis
üyelerinin tamamı, Cumhur-
başkanı Erdoğan'a fahri hem-

şehrilik verilmesi önerisini
destekledi. Oy birliğiyle alı-
nan karar sonrasında Novi
Pazar Belediyesinden yapı-
lan açıklamada, Cumhurbaş-

kanı Erdoğan'ın ilki 2010,
ikincisi 2017 olmak üzere
şehri iki kez ziyaret ettiği ha-
tırlatılırken, Erdoğan'ın şeh-
rin tanıtımı ve kalkınmasına

önemli katkı yaptığı ifade
edildi. Novi Pazar Belediye
Başkanı Nihat Bisevac ise
toplantıdaki konuşmasında,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Novi Pazar için önemli katkı-
lar yaptığını vurgulayarak,
"Uygulanan çok sayıda proje,
yatırımlar, kültürel ve tarihi
mirasın korunması nokta-
sında Erdoğan'ın yaptıkları
bu sembolik jestimizin ne-
denlerinden sadece birkaçı."
dedi. Bosna Hersek'in baş-
kenti Saraybosna ile Make-
donya'nın başkenti
Üsküp'ün de kurucusu olan
İshakoğlu İsa Bey tarafından
1459-1461 yılları arasında ku-
rulan Novi Pazar, her yıl 20
Nisan'da kuruluşunu tören-
lerle kutluyor.

Avrupa Birli�i Komisyonu, Arnavutluk ve Make-
donya ile üyelik müzakerelerinin ba�lat�lmas� için

AB Konseyine tavsiye karar�nda bulundu

Balkanlarda yüz y�llard�r
süren Türk-Rus gerginli�i,
Avrupa ve ABD’nin i�ine

gelmi�tir. Türkler ve Ruslar birbir-
leriyle sava��p kan ak�tt�kça, Av-
rupa ve ABD, Balkanlar�n gelirini
payla�arak kendi taraflar�na ak�t-
m��lard�r. Bu durum Ortado�u için
de geçerlidir. Balkanlar� ve Ortado-
�u’yu detayl� inceledi�inizde bunu
görebilirsiniz. Ancak son dönemde
durumun de�i�ti�ini görüyoruz. Son
zamanlarda Türkiye ile Rusya aras�n-
daki yak�nl�k sadece Ortado�u’da
de�il Balkanlar’da da stratejileri de�i�-
tiriyor, bu durum Avrupa’y� ve
ABD’yi tedirgin ediyor.

FRANSA’NIN 
BALKANLAR’DAK� 

SIKINTISI NE?

Fransa Cumhurba�kan� Emmanuel
Macron, geçen hafta Avrupa Parla-
mentosu (AP) Genel Kurulu’nda dü-
zenlenen “Avrupa’n�n Gelece�i”
temal� oturumda yapt��� konu�ma-
s�nda önemli aç�klamalarda bulun-
mu�tu. Avrupa Konseyinde Fransa
Cumhurba�kan� Macron’un,  “Tür-
kiye ya da Rusya’ya yönelen bir Bal-
kanlar istemiyoruz” sözleri dikkat
çekici. Ayn� Fransa benzer söz ve ha-
reketleri Suriye için de denemi�ti.
�imdi ise Türk-Rus ili�kilerini boz-
mak için siyasi fitneleri üretiyorlar. �l-
ginç bir tevafuk, Kurtulu� sava��m�zda
da  Sovyetler Birli�i (Rusya) ile yapt�-
��m�z bir anla�ma ile �ngilizler ve
Frans�zlar geri ad�m atm��lar,  dostlar�
olan Yunanl�lar� yenilgiye mahkum
etmi�lerdi. Macron’un  “Türkiye ya
da Rusya’ya yönelen bir Balkanlar
istemiyorum” sözlerini iyi okumam�z
laz�m zira ard�nda önemli mesajlar
var. Ku�kusuz Fransa ve ortaklar�n�n
bu endi�esinde, Balkanlarda hizmet
veren Türk kurumlar�; T�KA, Yunus
Emre Enstitüleri, Diyanet, Ekonomi
Bakanl���, Anadolu ajans�, TRT ve
D��i�lerinin etkisi var. Ülkemizin bu
de�erli kurumlar� Balkanlarda yapt�k-
lar� hizmetlerde kamu diplomasisini
en iyi �ekilde yerine getiriyor. Türkiye
ile Balkanlar aras�nda güzel bir dost-
luk köprüsü olu�turuyorlar. Bu çal��-
malar sava�la bile kazan�lamayacak
önemli kazan�mlar elde etmemizi sa�-
l�yor. Asl�nda ABD, Fransa, �ngiltere
ve Almanya’n�n da böyle kurumlar�
var. Mesela Amerika’n�n USA�D Ku-
rumu veya Almanlar�n Goethe enstitü-
leri gibi. Ama bu konuda bizim kadar
etkili olmad�klar�n� dü�ünüyorum. ��te
bu yüzden Macron,  “Türkiye ya da
Rusya’ya yönelen bir Balkanlar iste-
miyorum” diye ba��r�yor. Bat� ülke-
leri, Türkiye’nin son günlerdeki
liderli�inden endi�eli. Haks�z da ay�l-
mazlar.

RUSYA �LE 
YAKINLA�MA 

B�R�LER�N� RAHATSIZ
ED�YOR AMA D�KKAT!

Esasen Balkanlar�,  y�llard�r Almanya,
Fransa ve ABD yönetmeye çal���yor.
Türkiye’nin Rusya ile yak�nla�mas�,
onlar�n planlar�n� bozuyor. Sadece
Balkanlarda de�il Ortado�u’da da
konjüktür ve stratejiler de�i�iyor. Tür-
kiye’nin Rusya ile yak�nla�mas� ABD
ve Bat� ülkelerini ciddi endi�elendiri-
yor. Bizim çok dikkatli olmam�z gere-
kiyor. Tabiki Rusya’ya da sonsuz
güvenilir diyemem. Kar��l�kl� ç�karlar
nispetinde Türkiye-Rusya iyi geçine-
bilir. Ama kan karde�imiz olmad�klar�
da unutulmamal�. Örne�in bizim �id-
detle kar�� oldu�umuz katil Esed’i
Rusya kendi ç�karlar� nispetinde des-
tekliyor. Bu arada yine çok dikkatli ol-
mam�z gereken ba�ka bir konu da
ülkeler aras� çok çok büyük rantlar�n
payla��lmas� konusu. Türkiye, son za-
manlarda onlar�n bu rant�na çomak so-
kuyor. Özellikle Ortado�u’da Petrol
ve do�al gaz kaynaklar�n�n payla��l-
mas�na ne kadar müsaade edecekler?
Bir zamanlar rahmetli Adnan Mende-
res’te ABD’ye kar�� Rusya’ya yak�n-
la�m��t�. Daha sonra gerçekle�en 1960
askeri ihtilalinin arkas�nda ABD ve
Bat� ülkelerinin oldu�unu herkes bili-
yor. Ülke olarak çok uyan�k ve dik-
katli olmam�z gerekiyor. Birlik ve
beraberli�imizi korumam�z gerekiyor. 

BALKANLA�MA TAB�R�

Fransa Cumhurba�kan� Macron’un
yapt��� aç�klamalar bu yüzden önemli-
dir. Uluslararas� diplomasiye “Balka-
nization” (Balkanla�ma) yani
böl-parçala-yönet,  tabirini Frans�zlar
eklediler, zira onlar bölüp-parçalamay�
çok iyi biliyorlar. Bat� ülkeleri nöbet-
le�e ortaya ç�k�p aleyhimize bir tak�m
�eyler yap�yorlar. ABD ç�k�yor,
PKK’ya destek veriyor, Almanya ç�k�-
yor Feto’ya destek veriyor �imdi s�ra
Fransa’da, o da nöbet s�ras�n� aleyhi-
mize kullan�yor. Bak�n mesela, Fransa
Cumhurba�kan� Macron ç�k�yor,  An-
kara-Atina hatt�nda ya�anan Do�u
Akdeniz geriliminde de Türkiye’nin

hatal� oldu�unu ve Türk-Yunan ger-
ginli�inde Fransa’n�n maalesef Yuna-
nistan’�n yan�nda yer ald���n�
söyleyebiliyor. 
Bilindi�i üzere, Macron,  Avrupa Par-
lamentosundaki oturumda Avrupal�
parlamenterlerin sorular�n� da yan�tla-
m��t�. Fransa Cumhurba�kan�, Yunan
muhafazakâr parlamenter Notis Mari-
as’�n “Türkiye’nin sald�r�s� hâlinde,
Yunanistan’� savunur musunuz ve
bu amaçla bir stratejik savunma an-
la�mas� imzalar m�s�n�z” �eklindeki
sorusuna �u yan�t� vermi�ti: “Fransa,
egemenli�i sald�r�ya u�rayan her AB
üyesi devletin yan�nda yer alacakt�r.
Skripal krizinde daha ilk andan itiba-
ren �ngiltere’nin yan�nda yer ald�k.
Do�u Akdeniz’de tehdit edilen Yuna-
nistan’�n da daima yan�nda olaca��z.
Bu konuda birkaç gün önce Yunan
Ba�bakan� Tsipras ile görü�tüm. Bu-
lundu�umuz yerde tutumumuz hep
böyle olacakt�r. Zira aram�zda bu da-
yan��man�n olmas� mü�terek ege-
menli�imizin kalbinde yatmaktad�r”

AB M� NATO MU?

Fransa, AB üyelili�ini veya NATO’yu
tercih etmelidir. Fransa’n�n bu tutu-
munda, ciddi stratejik bir çeli�ki var.
Fransa ile Türkiye birer NATO ülkesi-
dir, dolay�s�yla bir NATO ülkesi
ba�ka bir NATO ülkesi ile silahl� bir
gerginli�e giriyorsa, Fransa’ya dü�en
görev bu iki ülkeyi bar��t�rmak ya da
tarafs�z kalmakt�r.  Zira bir NATO ül-
kesine yap�lan sald�r�y� di�er tüm
NATO ülkeleri savunmakla yükümlü-
dür, böyle olunca Fransa iki NATO
ülkesinin gerginli�inde tarafs�z ve ses-
siz kalmak zorundad�r, aksi halde
Fransa NATO üyeli�i ile AB üyeli�i
aras�nda bir seçim yapmak zorundad�r.

BALKANLARA 
M�LL�YETÇ�L�K 

M�KROBUNU 
�IRINGALAMAK

Balkanlarda, parçalanma için en
büyük tehdit milliyetçilik oldu�unu bi-
liyoruz. Fransa, �ngiltere ve Almanya
bu hassasiyeti tarih boyunca sürekli
ka��m��. Tabi Rusya da geri kalma-
m��. Onlar da Ortodoks ve Slav birli�i
üzerinden Balkanlara çomak sokmu�-
lar. 1700’lü y�llarda gerçekle�en Fran-
s�z ihtilalinde milliyetçilik olay� var.
Frans�zlar ve Bat� ülkeleri milliyetçi-
li�i Balkanlara ��r�nga ediyorlar. 

KOSOVA ÖRNE��

Frans�zlar ve Ruslar S�rplara, milliyet-
çili�i sunup sonra da Arnavutlar�n
üzerine sürdüler. S�rplar�n Arnavutlar
ve Bo�naklar üzerinde milliyetçilik
hastal��� ile yapt��� soyk�r�m�n haddi
hesab� yok. S�rplar olay� vah�et s�n�-
r�na getirince ABD, Fransa ve Bat� ül-
keleri lütfen harekete geçtiler. Sözüm
ona müdahale bahanesiyle Frans�z
uçaklar� S�rp mevzilerini bombalar
gibi yapt�lar ama bo� yerleri bombala-
d�lar, ard�ndan NATO’nun �talya’daki
üssünden havalanan Türk ve ABD jet-
leri (Daha çok Türk pilotlar) S�rp he-
deflerini birer birer vurunca, S�rbistan
geri çekilmek zorunda kald�. �lginçtir
Birle�mi� Milletler ’in Kosova girme-
siyle, UNMIK Kosova Özel Temsil-
cisi yine bir Frans�z Bemard
KOUCHNER oldu. Hemen ard�ndan
ABD, Kosova’da Avrupa’n�n en
büyük askeri üssü olan Bon Steel’i
yapt�. Osmanl� döneminden beri Bal-
kanlardaki madenlere özellikle de
Alt�n madenlerine ilgi duyan Al-
manya, ayn� ilgisini gösteriyor. Bütün
bu olaylar� eski Türk filmlerine benze-
ten Sait, “Ye�ilçam filmlerinde bu
sahne vard�. Birileri mahallelinin ca-
m�n� k�rar, ard�ndan oraya sözüm ona
büyük rastlant� sonucu gelen camc�,
k�r�lan cam� onar�rd�. Mahalleli de
camc�ya hem para verirdi hem te�ek-
kür ederdi. “ T�pk� bu durum gibi
olaylar Balkanlarda ya�an�yor, k�r�lan
cam� da ABD ve AB ülkeleri onar�-
yor, oysa o cam� k�rd�ran da onlar.

SONUÇ

Balkanlarda S�rplarla, Arnavutlar ve
Bo�naklar aras�nda, Yunanistan ile
Makedonya ve Arnavutluk aras�nda
camlar�n k�r�lmas�n� engelleyelim,
camc�ya (ABD ve AB ülkeleri) ihtiyaç
kalmayacak, Balkanlara bar��� getire-
lim, milliyetçili�i ve gerginli�i ç�kara-
l�m, sava� de�il, ticaret, turizm ve
kültürel i�birli�i getirelim, camc�ya
(ABD ve AB ülkelerine) ihtiyaç kal-
mayacak, sonuçta Türkiye, Rusya ve
Balkan ülkeleri birlikte kazanabilir. 

Rifat SA�T

TÜRK�YE-RUSYA 
YAKINLA�MASI 
BALKANLAR VE 

ORTADO�U’DAK� 
ASIRLIK DENGELER�

DE���T�R�YOR
rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBUAB'den Arnavutluk 
ve Makedonya kararı

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırp Radikal Partisi
Genel Başkanı Vojis-
lav Seselj’in, resmi te-

maslarda bulunmak üzere
Sırbistan’ın başkenti Belg-
rad’a gelen Hırvatistan
Meclis Başkanı Gordan
Jandrokovic ve beraberin-
deki heyete hakaret ederek
Hırvatistan bayrağını ez-
mesi iki ülke arasında geri-
lime neden oldu. Hırvat
heyet, daha önce Sırbis-
tan’da yaşayan Hırvatlara
yönelik savaş suçlarından
10 hapis cezası alan Se-
selj’in saldırısı üzerine

resmi ziyaretlerini sonlan-
dırdı. Halen Sırbistan Mec-
lisinde milletvekili olan
Sırp Radikal Partisi (SRS)
Genel Başkanı Seselj, Mec-
lis üyesi Filip Stojanovic
ile, Jandrokovic ve berabe-
rindeki heyetin meclis bi-
nasına girdiği sırada,
Hırvatistan bayrağını yere
atarak üzerine bastı.
www.timebalkan.com’a
göre: daha sonra bayrağı
yırtmaya çalışan Seselj’in,
Hırvatistan heyetine haka-
ret etmesi ve “Ustaşa bay-
rağını ezdim” demesi
üzerine heyet ziyaretini
sonlandırarak Hırvatis-
tan’a geri döndü. 

AT�NA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Atina yine protesto gös-
terilerine sahne oldu.
Bu kez kemer sıkma

politikalarından bunalanlar
değil, savaş karşıtları sokak-
lardaydı. Başkent Atina’daki
ABD Büyükelçiliği önünde
düzenlenen eyleme Komünist
Parti üyesi ve taraftarı bin-
lerce kişi katıldı. Göstericiler,
batılı ülkelerin Suriye’ye dü-
zenlediği hava saldırılarını

protesto etmek için dördüncü
kez bir araya geldi. Katılımcı-
lardan biri neden orada oldu-
ğunu şu ifadelerle anlattı:
“Emperyalizm karşıtı bu ey-
lemle ABD ve Avrupa’nın Su-
riye’ye müdahalesini
kınıyoruz. Ayrıca, Yunan hü-
kümetinin Yunan halkını teh-
likeli yollara sokan
politikalarına da tepki gösteri-
yoruz.” Bir diğeri ise, “Em-
peryalistler Suriye’ye
saldırıyor, biz Suriye halkının
yanındayız.” dedi.

Atina’da sava� kar��tlar�
MEYDANLARA �ND�

ERDO�AN NOV� PAZARLILARIN
FAHR� HEM�EHR�S� OLDU
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PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sanatçı, yazar, şair, gazeteci ve çevirmen
Necati Zekeriya, ölümünün 30’uncu yıl-
dönümünde Priştine’de saygıyla anıldı.

Usta şairin anısını yaşatmak adına düzenle-
nen anma etkinliği, Kosova Türk Yazarlar
Derneği, Priştine’de Türkçe eğitim yapılan tek
ilkokul konumundaki “Elena Gjika” ilköğre-
tim okulu, 20 yılını dolduran “Türkçem” der-
gisi ile işbirliği içinde, “ Ustalara Saygı”
etkinliği çerçevesinde gerçekleştirildi. Şairler,
öğrenci, öğretmenler ile genç kalem erlerinin
katılımıyla yapılan anma etkinliğinde, büyük
ustanın Balkanlarda, ilk sırada çocuk edebiya-
tına kattığı değerlere ışık tutuldu. Saygı duru-
şuyla başlayan anma etkinliğinin açılışında
konuşan “Elena Gjika” ilköğretim okulu
Müdür Yardımcısı Agnesa Raşit Globoder,
Necati Zekeriya gibi edebiyatımızda yer edin-
miş usta şair, yazar ve gazeticiyi anmak ve
anısını yaşatmaya her daim devam edecekle-
rini belirtti. www.timebalkan.com’a göre: Ko-
sova Yazarlar Derneği Başkanı Zeynel Beksaç,
usta edebiyatçıyı tüm yönleriyle ele alarak, ki-
şiliği ve eserlerinin, nice kuşakların esin kay-
nağı olduğunu anımsattı.

Kosoval� Türk yazar 
Necati Zekeriya an�ld�

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Güvenlik Kuvvetleri (FSK)
Komutanı General Rrahman Rama,
Kosova’nın orduya sahip olmasının

gerektiğini açıkladı. “Epoka e Re” gazete-
sine verdiği mülakatta General Rama, Ko-
sova’yı ziyaret eden tüm yabancı
yetkililerin, tüm diğer devletler gibi, Koso-
va’nın da ordu kurması gerektiğini ifade et-
tiğini anımsattı. Kosova Güvenlik
Kuvvetleri’nin, Kosova Silahlı Kuvvetlerine
dönüşmesinin kısa bir süre içinde gerçekle-
şeceğine inandığını kaydeden General
Rama, ordunun kurulmasının siyasilerin
elinde olduğunu vurguladı. 

Kosova yak�n tarihte
ordusunu kuracak

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

23 Nisan Bayramı Tertipleme Kurulu
Başkanı, Kosova Demokratik Türk Par-
tisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova

Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar’ın
yönetimindeki  heyette,  Mamuşa Belediye
Başkanı, Prizren Belediye Başkan Yardım-
cısı,  KDTP Şube başkanları ,  dernek baş-
kanları ve diğer temsilciler  yer aldı.
Samimi hava içinde geçen görüşmede,
Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosovalı Türklere
destek vererek, Kosova ile Türkiye arasın-
daki ilişkileri son derece önemsediklerini
ifade etti. www.timebalkan.com’a göre:
Bakan Mahir Yağcılar, Cumhurbaşkanı
Thaçi’ye, Kosova Türk toplumunun yapıcı
bir unsur olarak Kosova’nın kalkınmasını
bundan böyle de destekleyecekleri konu-
sunda bilgi verdiğini belirtti. Kosova Türk
toplumunun daha da güçlenmesine yönelik
çalışmalar hakkında da Cumhurbaşkanına
bilgi verdiklerini kaydeden Bakan Yağcılar,
Kosova ile Türkiye arasındaki ilişki ve işbir-
liğin daha ileriye taşınarak pekiştirilme-
sinde kararlı olduklarını söyledi.

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sır-
bistan ile anlaşma imzalanmadığı sürece
ne Kosova'nın ne de Belgrad'ın, Avrupa

Birliği'ne (AB) katılacağını belirtti. Borisov,
Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Cum-
hurbaşkanı Hashim Thaçi ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın
toplantısında Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi,
AB'nin genişleme politikası ve Avrupa enteg-
rasyonu konularına değinerek, Kosova'nın
NATO'nun ve AB'nin bir parçası olmasının
tek yol olduğunu vurguladı.
www.haberler.com’a göre: Bulgaristan'ın,
AB'nin genişlemesinin en büyük destekçisi ol-
maya devam ettiğini dile getiren Thaçi, Bulga-

ristan'ın, ülkesi ve bölge ile yakınlığı ve birçok
ortak yönü bulunduğunu kaydetti. Gelecek ay
düzenlenecek Sofya Zirvesi'nin AB ve Batı
Balkanlar arasında eşsiz bir fırsat olduğunu
söyleyen Thaçi, şunları kaydetti: "Bu, bölgesel
anlaşmazlıkların aşılması anlamına da geliyor.
Burada, AB arabuluculuğunda Sırbistan ile
ilişkilerimizin normalleşmesi yönündeki ka-
rarlılığımızı ifade ettim. Kosova sadece Sırbis-
tan ile diyaloğu devam ettirmek istemiyor.
Bunu, Kosova, Sırbistan ve bölge için iyi kom-
şuluk, uzlaşı ve barış yönünde özgün bir sü-
rece dönüştürmek istiyor." Kosova'nın, vize
serbestisi yönünde gerekli 95 kriteri yerine ge-
tirdiğini aktaran Thaçi, bu yıl vize serbestisi-
nin getirilmesi yönündeki kararın artık AB
yetkililerinin elinde olduğunu söyledi.

Kosova Cumhurba�kan� Hashim Thaçi, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli
Bayram� vesilesiyle Kosova 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayram� Ter-
tipleme Kurulu üyeleri ile Kosova Türklerinin temsilcilerini kabul etti

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi
Kosova Türkleri ile görüştü

Bulgaristan Ba�bakanı Borisov’dan Kosova’ya ziyaret
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Jurnkcer’den Balkanlar’da
SAVAŞ UYARISI

STRAZBURG
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği (AB) Komis-
yonu Başkanı Jean-Claude
Juncker, Batı Balkan ülkeleri-

nin AB perspektifinden uzaklaştırıl-
maması gerektiğini belirterek, aksi

halde 1990'lı yıllara geri dönme ris-
kinin ortaya çıkacağı uyarısında bu-
lundu. Juncker, Strazburg'da devam
eden Avrupa Parlamentosu (AP)
Genel Kurulunda konuştu.
www.dunyabulteni.net’e göre;
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron'un Genel Kurula hitabından

sonra söz alan Juncker, Macron'un
AB'nin geleceği ve "Avrupa egemen-
liği" ile ilgili sözlerini değerlendirdi.
AB'nin 2003'te Balkan ülkelerine ge-
lecek perspektifi olarak taahhütlerde
bulunduğunu hatırlatan Juncker,
"Ben naif değilim, sorunların farkın-
dayım. Batı Balkan ülkelerinin gös-

termeleri gereken çabanın farkında-
yım. Bu ülkeleri AB perspektifinden
uzaklaştırırsak 1990'lı yıllarda yaşa-
dığımız olayları yeniden yaşayaca-
ğız. Batı Balkanlar'da yeniden
savaşa dönülmesini istemiyorum."
dedi. Macron'a "Gerçek Fransa geri
döndü" sözleriyle hitap eden Junc-
ker, Almanya ve Fransa’nın yakın-
laşmasından memnun olduğunu
belirterek, "Fakat AB sadece Fransa
ve Almanya’dan ibaret değil. AB'nin
28 üyesi var. Yarın 27 (Brexit) olaca-
ğız. Bu motorun çalışmaya devam
etmesi için diğerleriyle de iş birliği
gerekiyor." ifadelerini kullandı. Batı
Balkan ülkelerinden Sırbistan ve Ka-
radağ, AB ile üyelik müzakerelerini
yürütüyor. Bosna Hersek, Make-
donya, Arnavutluk ve Kosova gibi
ülkelerin AB aday adaylığı süreci ise
devam ediyor. Avrupa Birliği (AB)
Dışişleri ve Güvenlik Politikaları
Yüksek Temsilcisi Federica Moghe-
rini, şubat ayında Batı Balkanlar
stratejisini açıklamış, Batı Balkan-
lar'da yer alan ülkelerin AB üyeliği
için 2025 tarihi üzerinde bir tartışma
olduğunu söyleyerek, "2025 net bir
tarih değil ama bu gerçekçi bir pers-
pektiftir." demişti.

AB Komisyonu Ba�kan� Juncker, "Bu ülkeleri AB perspektifinden uzakla�t�-
r�rsak 1990'l� y�llarda ya�ad���m�z olaylar� yeniden ya�ayaca��z. Bat� Balkan-

lar'da yeniden sava�a dönülmesini istemiyorum" aç�klamas�nda bulundu

Karada�'da Milo Djukanovic zaferi
PODGOR�TSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Karadağ Devlet Seçim Komisyo-
nunun (DIK) açıkladığı cumhur-
başkanlığı seçimi nihai

sonuçlarına göre, Demokratik Sosyalist
Parti (DPS) Genel Başkanı Milo Djuka-
novic, oyların yüzde 53,9'unu alarak ül-
kenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. DIK,
Karadağ'da 7 adayın yarıştığı cumhur-
başkanlığı seçiminin nihai sonuçlarını
açıkladı. Buna göre, daha önce altı
dönem başbakanlık ve bir dönem cum-
hurbaşkanlığı yapan Batı yanlısı Djuka-
novic, oyların yüzde 53,9'unu alarak ilk
turda cumhurbaşkanı seçildi.
www.dunyabuleni.net’e göre, Pozitif
Karadağ Partisi Adayı Mladen Bojanic
yüzde 33,4, Sosyal Demokrat Parti
(SDP) Genel Başkan Yardımcısı Dra-
ginja Vuksanovic yüzde 8,2, Gerçek Ka-
radağ Partisi (PCG) Genel Başkanı

Marko Milacic yüzde 2,8, Adalet ve
Barış Partisi (SPP) Genel Başkanı Haz-
bija Kalac yüzde 0,8, bağımsız aday Va-
silije Milickovic ile Sırp Koalisyonu
Adayı Dobrilo Dedeic ise yüzde 0,4'er
oy aldı. Açıklamada, 56 yaşındaki Dju-
kanovic'in ilk turda yüzde 50'nin üze-
rinde oy alması nedeniyle ikinci tura
gidilmeyeceği, seçime katılım oranının
da yüzde 63,9 olduğu ifade edildi.

DJUKANOVİC'İN 
SİYASİ GEÇMİŞİ 

KAZANMASINDA ETKİLİ
OLDU

Bu arada, seçimi takip eden Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
(AKPM) gözlemcileri de seçime ilişkin
raporlarını kamuoyuyla paylaştı. Ra-
porda, Djukanovic'in seçimi ilk turda
kazanmasında 27 yıllık siyasi geçmişi-
nin etkili olduğu, DIK'ın da gerekli

yasal süreci büyük oranda yerine getir-
diği ifade edildi. Raporda ayrıca, ulus-
lararası gözlemcilerin bazı oy kullanma
merkezlerinde "oy satın alma" ile ilgili
birtakım usulsüzlükler bildirdikleri,
adayların kampanyalarını özgür bir

basın ortamında gerçekleştirdikleri de
yer aldı. Karadağ'ın mevcut cumhur-
başkanı Filip Vujanovic'in görev süresi
20 Mayıs'ta resmen sona erecek. Djuka-
novic, bu tarihten itibaren 5 yıl boyunca
cumhurbaşkanı olarak görev yapacak.

Ahmet GÖKSAN

TANI�IN 
BOZACISI

KALKANDELEN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Make-
donya'nın kuzeybatısındaki Kalkan-
delen şehrinde bulunan Woodrow

Wilson School isimli özel okulu satın alarak
ülkede faaliyetlerine başladı. TMV Yönetim
Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı gazetecilere
yaptığı açıklamada, vakıf olarak Balkan-
lar'da altı ülkede tüzel kişiliklerini tamam-
ladıklarını belirtti. 2018-2019 öğretim
yılında Balkanlar'da 5 ülkede eğitim öğre-
time başlayacaklarını aktaran Çaltılı, Koso-
va'nın başkenti Priştine ve Prizren'de
2017-2018 yılında eğitime başladıklarını ha-
tırlattı. www.haberler.com’a göre; Makedon-
ya'da Bakanlar Kurulu izninin ardından
kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla eği-
tim lisansını aldıklarını dile getiren Çaltılı, "
Türkiye Maarif Vakfı olarak mutlu günleri-
mizden birini daha yaşıyoruz. Makedonya
Kalkandelen'de çok güzel bir okul ile eği-
tim öğretime başlamış olacağız inşallah."
ifadelerini kullandı

Maarif Vakf� 
Makedonya'da da 
e�itime ba�lad�

AT�NA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’da Danıştay
Mahkemesi, Yunan adala-
rına gelen sığınmacıların

iltica işlemleri sonuçlanıncaya
kadar ülkede serbestçe dolaşa-
bilmesine hükmetti. Yunan İltica
Konseyi, Midilli Adası’ndaki
göçmen kampı müdürünün,
adalara gelen göçmenlerin iltica
başvuruları sonuçlanıncaya
kadar kamplarda tutulmalarını
öngören kararını Danıştay'a ta-
şıdı. Danıştay, göçmenlerin iltica
başvuruları sonuçlanıncaya
kadar kamplarda tutulmalarını

öngören kararı oy çokluğuyla
iptal etti.
www.dunyabulteni.net’e göre:
Dairenin kararına göre bundan
sonra Yunan adalarına gelen ve
iltica başvurusunda bulunan
göçmenler, ülke genelinde ser-
bestçe dolaşabilecek. Yunanistan
Göç Politikası Bakan Yardımcısı
Yannis Balafas, Danıştayın kara-
rının göçmen meselesine farklı
bir boyut getirdiğini ancak AB
ve Türkiye arasındaki göçmen
anlaşmasını etkilemeyeceğini
söyledi. Balafas, AB’nin Suriyeli-
ler için kullanılmak üzere Türki-
ye’ye taahhüt ettiği yardımı
yerine getirmediğini vurgulaya-
rak Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’ın bu konudaki söy-
lemlerinde haklı olduğunu be-
lirtti. AB’nin bu konuda
Türkiye’ye ödeme yapmak zo-
runda olduğunu dile getiren Ba-
lafas, şunları kaydetti: “AB,
Türkiye’yi 3,5 milyon göçmen
için oluşturulan kampların altya-
pısını finanse etmek mecburiye-
tinde. AB, Türkiye’ye belirli bir
miktar için söz vermiş olmasına
rağmen bunu ödemekte geciki-
yor, Komisyon ve bazı üye ülke-
ler arasındaki anlaşmazlık
nedeniyle bu miktarı tamamla-
makta gecikiyor. Samimi olmayı
sevdiğim için söylüyorum, Erdo-
ğan bu konuda haklı.”

Yunanistan'da s���nmac�lar
serbestçe dola�abilecek
Yunanistan'da s���nmac�lar
serbestçe dola�abilecek
Yunanistan'da s���nmac�lar
serbestçe dola�abilecek
Yunanistan'da s���nmac�lar
serbestçe dola�abilecek

“Nereden nereye geldi�imizi bilelim.
�deolojik yakla��mlarla bu halk� yeniden
felakete sürükleyecek aldat�c� formüller
pe�inde ko�mayal�m. En önemlisi Türk
gençlerine Rum’un mayas�nda yatan Türk
dü�manl��� be�ikten mezara körükleyen
kilisenin var oldu�unu hat�rlatal�m. Akel,
bu kiliseye 1963’ten bugüne kadar canla
ba�la ve seve, seve hizmet etmi�tir.  Bunu
asla unutmayal�m”. 1979

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Her y�l oynanmakta olan oyunlar ve
kurulan tuzaklar bu y�l da yine
oynanmaya ba�lad�. Gerek K�br�s

gerekse Türkiye – AB ili�kileri konu-
sunda benzer oyunlar sahneleniyor. Kar-
��m�zdaki, unsur AB üyeli�ini elinde
tuttu�u en büyük kozu olarak alg�lad���
için Türkiye’ye kar�� güç gösterisinde bu-
lunuyor. Görü�me masas�n� devirmesine
kar��n herhangi bir yapt�r�mla kar��la�ma-
d��� yetmezmi� gibi s�rt�n�n da s�vazlan-
d��� biliniyor. Bu nedenle uzla��c�
yakla��mlardan uzak duruyorlar. Geçti�i-
miz günlerde Ada’n�n güneyinde yap�lan
bir ara�t�rma Rum’lar�n anla�madan yana
olmad�klar�n� ortal�klara koydu. Bu ne-
denle çözüm umudu yumurta m� tavuktan
tavuk mu yumurtadan ç�kar bilmecesine
dönü�tü. 
Bay Nikos Anastasiyadis seçimi kazan�p
görevine ba�lad�ktan ve yeni kabinesini
de kurduktan sonra, “nerede kam��t�k”
der gibi konu�maya ba�lad�. “K�br�s soru-
nunda durgunluk devam etti�i sürece bö-
lünme tehlikesinin daha görünür hale
geldi�ini bu nedenle müzakerelerin belir-
lenmi� temel içerisinde ba�lamas� gerekti-
�ini” söylüyordu. Rum müzakereci Bay
Andreas Mavroyannis de a�a�� kalmamak
için,“müzakereler kald��� yerden devam
etmeli” diyor. O halde sormak durumun-
day�z, “Bu kadar hevesli idiniz de Crans
Montana’da görü�me masas�n� neden de-
virdiniz?” öncelikle aynaya bakarak bu
sorunun yan�t�n� vermek gibi bir yüküm-
lülüklerinin oldu�unu an�msatmak istiyo-
ruz.

KIBRIS UYU�MAZLI�I

Buna ko�ut BM’nde K�br�s Uyu�mazl���
konusunda net bir tavr� ortal�klara koy-
mas� kaç�n�lmazd�r. Bir yandan 2018 y�-
l�nda K�br�s uyu�mazl���n�n çözümü
birincil önceli�imiz de�ildir aç�klamas�
yap�l�yor. Fazla zaman yitirmeden de
K�br�s’taki çözüm sürecinde üç a�amal�
bir plan�n taraflar�n onay�n� bekledi�i be-
lirtiliyor. An�lan plan ilk a�amada yaz ay-
lar�na kadar ki sürede ara çözüme denk
gelen bir stratejik anla�ma imzalanmas�n�
içeriyor. Böyle bir anla�man�n imzalan-
mas� kar�� taraf�n egemenli�ini 04 Mart
1964 gün ve 186 say�l� BM Güvenlik
Konseyi karar�n�n peki�tirilmesi demek
olacakt�r. Yeni kurulan Hükümet ortakla-
r�n�n Cumhurba�kan� Ak�nc�’n�n ba�kan-
l���nda içinden geçmekte oldu�umuz
durumu de�erlendirdikleri aç�kland�.
Ak�nc�, K�br�s’ta veya ba�ka bir yerde, bir
sorun varsa bunu çözmenin yolunun bir
araya gelerek çözmeye çal��mak oldu-
�unu, buna kar��n ayn� çerçeveyi çizip
ayn� sorun için farkl� sonuç beklemenin
olanakl� olmad���n�” vurguluyor. Bu ne-
denle bizim bulu�mama, görü�meme bir
araya gelmeme gibi bir derdimiz yok” di-
yordu. Olas� bir anla�man�n ko�ulu olarak
da “Rum taraf�n�n ciddi dü�ünce de�i�i-
mine gereksinimi var” diyerek duru�unu
gösteriyordu. �smi aç�klanmayan ve �ngil-
tere D��i�leri Bakanl��� Sözcüsü s�fatl� bi-
risi, Rum Haber Ajans�na yapt���
aç�klamada “K�br�s Cumhuriyeti’nin
kendi Münhas�r Ekonomik Bölgesinde ve
do�al kaynaklar�n� kullanmadaki egemen-
lik haklar�n� tan�d�klar�n�” söylüyordu.
Hidrokarbon kullanman�n yan� s�ra tüm
K�br�sl�lar�n yarar�na olacak �ekilde
çözüm aray��lar�na destek olaca�� bir
yolun aranmas�n� gerektirdi�ini” anlat-
maya çal���yordu. Anlat�m�n� özellikle
kendilerini Ada’n�n tek egemeni olarak
görenlere anlatmas� gerekiyor. Konular�n
yo�unla�mas� nedeniyle Ulusal Konsey’in
kurulmas� gerekti�ini yineliyoruz. Bulga-
ristan’�n Varna kentinde bir araya gelen
AB’nin önde gidenleri Birli�in “Yunanis-
tan ve K�br�s’la tam dayan��ma içinde ol-
duklar�na” vurgu yap�yorlard�. Bu
aç�klamadan cesaretlendi�i anla��lan Bay
Nikos Anastasiyadis, Türkiye’ye bask�
uygulanmas� için ça�r� yap�yordu. Boza-
c�n�n tan�kl���na soyundu�u anla��lan Bir-
li�in önde gidenleri Türkiye’yi k�nalarken
Türkiye de AB’nin art�k K�br�s müzakere-
lerinde üçüncü taraf olamayaca��n� duyu-
ruyorlard�. Türkiye’nin t�pk� Yunanistan
gibi K�br�s Cumhuriyeti’nin garantörü ol-
du�unu bu baylara an�msatmak gerekiyor.
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Bilindi�i gibi, defter  ve bel-
gelerin  vergi müfetti�ine
ibraz süresi 213 say�l�

VUK’nun 257. maddesinde
düzenlenmi�tir. Buna göre, defter
ve belgelerin  usulüne uygun def-
ter ibraz yaz�s�n�n  mükellefe teb-
li�i üzerine  verilen süre içerisin-
de kay�tlar�n mükellef taraf�ndan
vergi müfetti�ine götürülmesi
zorunludur.  Aksi  takdirde bu
fiil yine 213 say�l� VUK’nun 359.
maddesine göre hürriyeti  ba�la-
y�c� cezalar ile cezaland�r�lmakta-
d�r.   Vergi Usul Kanunun
135.maddesinde vergi incelemesi-
ne yetkili ki�iler say�lm��t�r. Yasal
defter ve belgelerin incelemeye
ibraz süreci, ayn� kanunun
148.maddesine göre bu ki�iler
taraf�ndan yaz�l� olarak istenmesi
ile ba�lar. �braz süresi yasal süre
olan 15 günden az olamaz.
Mükellef veya temsilcisi vergi
kanunlar� yönünden (VUK
253.madde) ilgili bulunduklar�
y�l� takip eden takvim y�l�ndan
ba�layarak 5 y�l, Türk Ticaret
Kanunu (TTK 68.madde) yönün-
den, defterleri son kay�t tarihin-
den ve saklanmas� mecburi olan
di�er hesap ve ka��tlar� tarihlerin-
den itibaren 10 y�l muhafaza
etmek ve gerekti�inde ilgili ki�i
veya kurumlara ibraz etmek
zorundad�r. �braz etmemenin
Türk Ticaret Kanunda bariz bir
müeyyidesi yoktur. Fakat, vergi
kanunlar�na göre ba�ta Vergi
Usul Kanununa göre a��r cezalar
öngörülmü�tür. Verilen süre için-
de defter ve belgeler ibraz edil-
mez  ise mali ve hukuki yönden
a�a��daki sonuçlar ortaya ç�kar: 

1) Vergi Usul Kanunun 256.mad-
desine göre yasal defter ve belge-
ler incelemeye ibraz edilmedi�in-
den ayn� kanunun Mük.355.mad-
desine göre özel usulsüzlük ceza-
s� kesilir. (Her ne kadar
Mük.355.maddede “Özel usulsüz-
lük cezas� kesilmesine ra�men
mecburiyetleri yerine getirmeyen-
lere yeniden süre verilerek bu
mecburiyetleri yerine getirmeleri
tebli� olunur. Verilen sürede bu
mecburiyetlerin yerine getirilme-
mesi halinde yukar�da yaz�l� özel
usulsüzlük cezalar� bir kat art�r�la-
rak uygulan�r” denilmi�se
de, yaz�m�z�n ‘Yasal Mevzuat’
ba�l��� alt�nda yer ald��� üzere,
280 No’lu VUK Genel Tebli�i ve
1999/5 S�ra No’lu VUK �ç
Genelgesinde, defter ve belge
ibraz etmemenin VUK 30.madde-
sine göre re’sen takdir nedeni
oldu�u ve rapor düzenlenmesi
için ikinci sürenin beklenilmesine
gerek olmad��� belirtilmi�tir.)

2) Vergi Usul Kanunun 30.mad-
desine göre tutulmas� mecburi
olan defterlerin hepsi veya bir
k�sm�n�n vergi incelemesi yapma-
ya yetkili olanlara herhangi bir
sebeple ibraz edilmemesi re’sen
takdir nedeni oldu�undan, ilgili
dönem vergi matrah� veya mat-
rahlar� re’sen tarh edilecektir.
Bunun sonucu inceleme eleman�-
n�n elindeki verilere göre de�i�ik-
lik gösterecektir. E�er vergi kay-
b�na yönelik aç�k doneler varsa,
mükellefin yasal defter ve belge-
lerinden bu donelerin do�rulu�u
kontrol edilemeyece�inden, bu
donelere göre re’sen tarhiyat
yap�lacak ve mükellef öngörme-
di�i vergi, ceza ve gecikme faiz-
leriyle kar��la�abilecektir.

3) Katma De�er Vergisi yönün-
den, yasal defter ve belgelerin ait
oldu�u y�l veya y�llara ait katma
de�er vergisi indirimleri KDV
Kanunun 29, 34 ve 54.maddeleri-
ne istinaden reddedilecek ve
Vergi Usul Kanunun 341, 344,
Geç.27 ve 359.maddelerine isti-
naden üç kat vergi ziya� cezas�
kesilecektir. Bu vergi ve cezalar
için uzla�ma imkan�ndan da
yararlan�lamayacakt�r. Çünkü
VUK’nun Ek 1 ve Ek 11. madde-
lerinde, VUK’un 359. maddesine
dayanarak kesilen vergi ziya�
cezalar� için gerek tarhiyat öncesi
gerekse de tarhiyat sonras� uzla�-
ma hükümlerinden yararlan�lama-
yaca�� aç�kça belirtilmi�tir.

4) Re’sen tarh� istenen vergiler
üzerinden ayr�ca ilgili vergi daire-
si taraf�ndan Vergi Usul Kanunun
112.maddesine göre gecikme
faizi hesaplanacakt�r.

5) �stanbul, �zmir gibi �ehir-
lerde oldu�u gibi, mükellef
84 No’lu KDV Tebli�i’ne
istinaden uygulan ‘kod’ liste-
lerine al�nabilecektir. Bunun
sonucu olarak ticari münase-
betlerde bulunulan mükellef-
ler yönünden olumsuz bir
bak�� aç�s�na neden olacak,

KDV yönünden müteselsil
sorumlu tutulma kayg�s� nedeniy-
le belki de ticari ili�kilerin sona
ermesine neden olacakt�r.

6) Vergi Usul Kanunun 359/a-2
maddesi gere�i, mükellef veya
mükellef kurum ise yetkilisi/ yet-
kilileri hakk�nda, son haliyle 18
aydan 3 y�la kadar hapis cezas�
istemiyle yetkili Cumhuriyet
Ba�savc�l���na suç duyurusunda
bulunulacakt�r. Son yap�lan de�i-
�iklikle hapis cezas� para cezas�na
çevrilememektedir.

Yasal defter ve belgele-
rin gizlenmesinin (incelemeye
ibraz edilmemesinin) sonuçlar�
bunlar olmakla beraber bu konu-
da inceleme eleman� taraf�ndan
baz� hususlara dikkat edilmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde,
konu yarg�ya intikal etti�inde
dava mükellef lehinde sonuçlana-
bilmektedir.

7) �ncelemenin öncelikle mükel-
lefin i�yerinde yap�lmas� gerek-
mektedir: VUK 139. maddesinde;
“Vergi incelemelerinin esas itiba-
riyle incelemeye tabi olan�n i�
yerinde yap�laca��, mükellefin i�
yerinin müsait olmamas�, ölüm,
i�in terk edilmesi gibi zaruri
sebeplerle incelemenin yerinde
yap�lmas� imkâns�z olur veya
mükellef ve vergi sorumlular�
isterlerse incelemenin dairede
yap�labilece�i, bu takdirde incele-
meye tabi olan�n lüzumlu defter
ve vesikalar�n� daireye getirmesi
kendisinden yaz�l� olarak istene-
ce�i, incelemenin dairede yap�l-
mas� halinde, istenilen defter veya
vesikalar� belli edilen zamanda
mazeretsiz olarak getirmeyenlerin
bunlar� ibraz etmemi� say�laca��”
belirtilmi�tir. Bu kanun madde-
sinden anla��laca�� üzere, mükel-
leflerden yasal defter ve belgele-
rin ibraz� do�rudan yaz� ile isten-
di�inde, mükellef taraf�ndan def-
ter ve belgeler incelemeye ibraz
edilmedi�inde, defter ve belgeler
henüz gizlenmi� say�lmamaktad�r.
Öncelikle mükellefin i�yerinde
inceleme yap�l�p yap�lamayaca��-
n�n tespitinin yap�lmas� gerek-
mektedir. Çünkü kanun madde-
sindeki s�ralama bunu gerektir-
mektedir. Yarg� kararlar�na bak�l-
d���nda, mükellefin i�yerine gidil-
meden do�rudan defter ve belge-
lerin incelemeye istenmesi ve
ibraz edilmemesi sonucunda
mükellefin bu durumu dava
konusu yapmas� halinde, re’sen
takdir nedeninin olu�mad���na ve
düzenlenen raporlarda reddedilen
KDV’lerin ve cezalar�n�n kald�r�l-
mas�na karar verildi�i görülmek-
tedir.

5 YILLIK ZAMAN A�IMI

Sonuç olarak, defter  ve belgele-
rin süresi içerisinde müfetti�e
ibraz� zorunlu olup,  genelde def-
ter ve belgeler 5 y�ll�k tarh  zama-
na��m� içerisinde incelenme riski
içermektedir.  5 y�l dolduktan
sonra  art�k  dolan  y�l�n  defter
ve belgeleri talep edilemez.
Örne�in, 2006 y�l�  defter   ve
belgeleri için vergi incelemesi
mutlak surette 213 say�l�
VUK’nun 114. maddesi  hükmü-
ne göre 31.12.2011 tarihine kadar
mutlaka defterlerin talep edilerek
incelenmesi  zorunludur. 2012
y�l�nda mükellefin  2006 y�l�  ile
ilgili  defterleri incelenemez. Bir
yarg� karar�nda konumuzla ilgili
olarak; mükelleften  defter  ve
belgelerin  23.12.2011 tarihinde
talep edilmi� ve bu  tarih  itibariy-
le defter  ve belgelerin inceleme
için  inceleme ba�lama tutana��na
geçirilmi�, neticede  dönem mat-
rah�n  takdiri için  de 12.12.2011
tarihinde de takdir komisyonuna
sevk edilmi�, daha sonra buna
göre takdir komisyonu  karar�na
istinaden yap�lan cezal� tarhiyat
ise vergi mahkemesi  taraf�ndan
iptal edilmi�tir.  Öte yandan,
muhasebecinin defter  ve belgele-
ri ile birlikte kay�tlara kar��mas�
mücbir sebep olarak  kabul edil-
mez. Zaman a��m�n�n bitmesine
k�sa bir süre kala  mükellefin
sahte fatura kulland���  iddias�yla
defter, kay�t  ve belgeleri takdire
sevk edilmesi halinde müteakip
y�llarda takdirin sevk edildi�i
y�lla ilgili  cezal� tarhiyat  
önerilemez. 

Nazlı Gaye ALPASLAN

SAHTE FATURA
KULLANIMI 
�DD�ASI VE 

ZAMANA�IMI

Sinoplu mübadiller ve
�lkad�m Belediyesi’nden

BAHAR KONSER�

S�NOP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sinop Balkan Türkleri ve
Mübadele Derneği, Sinop
Belediyesi ve Samsun İlkadım

Belediyesi İşbirliği ile düzenlenen ve
İlk Adım Belediyesi Türk Sanat
Müziği korosu tarafından Bahar
Konseri Halk Eğitim Merkezi ve
Akşam Sanat Okulu’nda gerçekleşti.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği konser
izleyicileri coşturdu, koro da büyük
alkış topladı. Dernek Başkan Kenan
Aral yaptığı konuşmada, Derneğimiz
sosyal sorumluluk projeleri kapsamın-
da dernek üyelerimize ve Sinop halkı-
mıza konser vermeyi planladıklarını
bunu da bugün gerçekleştirdik, konse-
rin gerçekleşmesinde emeği geçen İlk
adım Belediye Başkanı Sayın Erdoğan
Tok’a, Sinop Belediye Başkanı Sayın
Baki Ergül’e, Halk Eğitim
Müdürlüğü’ne ve çalışanlarına, Koro
Şefi Serkan Varol’a, koro ekibine,
Dernek yöneticilerine, dernek üyeleri-
ne ve katılımcı izleyicilere teşekkür
etti. Karşılıklı hediye takdimi ve pla-
ket töreninden sonra konser sonlandı.

FOÇA BELEDİYESİ’NDEN 
Sakız Adası’na turizm selamı
Foça’da 42. Turizm Haftas� kapsam�nda ‘Turizmde Türk-
Yunan S�n�r Ötesi ��birli�i’ konulu bir panel düzenlendi

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Foça Belediye Başkanı
Gökhan Demirağ ve Sakız
Belediyesi Başkan

Yardımcısı Apostolos Tziotis barış
ve dostluk mesajları verdi.
42.Turizm Haftası etkinlikleri
kapsamında Foça’da “Turizmde
Türk - Yunan Sınır Ötesi İşbirliği”
konulu bir panel düzenlendi.
Prof. Dr. Metin Kozak’ın yönettiği
panele, Sakız Belediyesi Başkan
Yardımcısı Apostolos Tziotis,
Sakız Ticaret Odası Başkan
Yardımcısı George Georgoulis,
Sakız Aile Konaklamaları
Derneği Başkanı Dimitrios
Kytrilakis, Mark Warner CEO’su
Sue Thomas, ETİK Başkanı
Mehmet İşler ile ETİK Danışma
Kurulu Başkan Yardımcısı Av.
İlker Ünsever konuşmacı olarak
katılırken, Foça Kaymakamı Ali
Çetin ve Foça Belediye Başkanı
Gökhan Demirağ’ın yanı sıra Su
Ürünleri Kooperatifi Başkanı
Ceyhan Çetin, Foça Kent Konseyi
Turizm Meclisi Başkanı Işıl Dirim
Kavitaş, Foça Turizm Derneği
Başkanı Umut Tutar, turizmciler
ve vatandaşlar da katıldı.
Panelden önce Türk ve Yunan
Milli Marşları seslendirildikten

sonra Türk ve Yunan ezgilerin-
den oluşan bir mini konser veril-
di. Foça Belediye Başkanı Gökhan
Demirağ, düzenlenen bu panelle-
rin iki taraf açısından çok önemli
olduğunu, refleksleri harekete
geçirdiğini söyledi. Başkan
Demirağ, “Eski dostlarımı burada
görmekten çok mutluyum. Foça
turizm için çok önemli bir yer.
Aslında iki yaka derken, iki yaka
insanlarının birlikte, beraber,

özgürce, barış içinde yaşaması
bizim için çok önemli. Keşke
hepimiz ‘martılar kadar özgür
olabilsek, hatta balıklar kadar
vizesiz’ gidip gelebilsek. Bu coğ-
rafya da hep beraber yaşıyoruz.
Bu bizim için çok önemli bir
duygu. Tüm konuklarımıza gel-
dikleri için çok teşekkür ediyo-
ruz” dedi. Foça Belediye
Başkanından sonra söz alan Sakız
Belediye Başkan Yardımcısı

Apostolos Tziotis ise, “Hem
davetiniz hem misafirperverliği-
niz için çok teşekkür ediyorum.
Foça’ya ilk gelişim.
Misafirperverliğinize hayran kal-
dım. Bunun Türk-Yunan ilişkile-
rinde olumlu etkileri olduğunu
düşünüyorum. Türk ve Yunan
halkları arkadaş olmak zorunda.
Bu coğrafyanın, haklarımızın
hayrı için gelişebilmemiz için biz-
lerin dost olması şart” dedi.

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Menderes Belediye Başkanı
Bülent Soylu, ilçede baş-
lattıkları yol yapım çalış-

malarını festivale benzeterek, tüm
vatandaşları asfalt festivaline davet
etti. Menderes Belediyesi tarafın-
dan İZSU’nun kazıp bıraktığı yol-
larda başlatılan yol yapım çalışma-
ları tüm hızıyla sürüyor. İlçe merke-
zinde gerçekleştirilen çalışmaların
başında yer alan Menderes
Belediye Başkanı Bülent Soylu,
asfalt festivali gerçekleştirdiklerini
kaydederek, vatandaşları çalışmala-
rı yerinde incelemeye davet etti.
Başkan Soylu’ya 24. Dönem İzmir
Milletvekili Rıfat Sait ve MHP İlçe
Başkanı Önder Böncü’den de des-
tek geldi. Konuklarını makamında

değil yol çalışmalarının olduğu
yerde ağırlayan Menderes Belediye
Başkanı Bülent Soylu, “ Artık
sokaklardayız. İZSU’nun bizi
düşürdüğü halden ilçemizi kurtar-
maya kararlıyız. Bu kapsamda baş-
lattığımız yol yapım çalışmalarımı-
za ara vermeden devam ediyoruz.
İlçe merkezimizin dört bir nokta-
sında ekiplerimiz çalışırken ben de
işin başında yer alıyorum. Biz bir
festival başlattık. Ama bizimki
diğerlerinden biraz farklı. Bizimki
asfalt festivali, bizimki hizmet fes-
tivali. Tüm vatandaşlarımızı da fes-
tivalimize katılmaya davet ediyo-
rum. Çalışmalarımız sırasında bize
destek için gelen 24. Dönem
Milletvekilimiz Sayın Rıfat Sait’e
ve MHP İlçe Başkanı Sayın Önder
Böncü ve teşkilatına teşekkür ede-
rim” dedi.

GENÇ KUŞAK yazar-
larından Bükre Sena
Sait, bu akşam saat
18.00’de Kemalpaşa
Belediyesi tarafından
2'incisi düzenlenen
Uluslararası Yemek
Festivalinde sahne ala-
cak. Aleyna Tilki kon-
serinden hemen önce
sahneye çıkacak olan
Bükre Sena Sait, iki
adet İngilizce Rap söy-
leyecek. Parçalardan
biri Zeytin dalı harekâtı
için kendi yazıp söyle-
diği AFRİN isimli
parça. Bükre Sena Sait,
sahneye çıkmadan önce
saat 16.00’da kendi yaz-
dığı kitabı olan
“Dolunay Etkisi” isimli

kitabı imzalayarak oku-
yuculara armağan ede-
cek.  23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı dolayısıyla
festivalde bugün uçurt-
ma şenliği de  düzenle-
necek. Bükre Sena
Sait’ten sonra sahneye
gelecek olan Aleyna
Tilki hayranlarıyla
buluşacak. Aynı
zamanda bu akşam
Saat 17.00’de Festival
Gala yemeği de olacak.
Tüm Egelilileri bu
akşam uluslararası
Kemalpaşa festivaline
bekliyoruz.

Dere mesire alanı
Kemalpaşa –İZMİR

DUYURU VE DAVET

Menderes’te Asfalt FestivaliMenderes’te Asfalt FestivaliMenderes’te Asfalt Festivali
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GÜNÜMÜZ 
�NSANI

Günümüz insan� bugün yeniden cahiliye
dönemi ya�amakta. Bugünün toplumu
kendi ç�karlar� ve faydalar� için çal��-

makta, iyilikten güzellikten ho�görüden, uzak
bir hayat tarz� ya�anmakta. K�sacas� ahiretsiz
bir dünya. Bu cihana nerden geldik?  Niçin ya-
rat�ld�k? Bu cihan nedir? Yolculuk nereye?  Bu
sorular�n cevaplar�n� dü�ünmeyen bir dünya.
Bir geli� var nereden?  Bir gidi� var; bu gidi�
nereye hiç sorulmuyor. Tabi ki hayat zor, her
insan ini�li ç�k��l� bir hayat ya�ar. Nitekim insa-
n�n kalbi bir okyanus gibidir, bu okyanusun su-
lar� bazen çok durgundur, bazen de korkunç
dalgal� bir f�rt�na halindedir. Bu sebeple okya-
nusu geçip selamete ula�mak için geminin sa�-
laml��� kadar dirayetli bir kaptana  da ihtiyaç
vard�r. E�er kaptan f�rt�nalar esnas�nda gemi-
sine hakim olamazsa, onu okyanusun derinlik-
lerine gömüverir. ��te hayat da böyledir, kar��ya
geçerken bile bir gemiye ihtiyaç vard�r. Madem
ki bizde bir yoluculuktay�z, bir yerden bir ba�ka
bir yere gidiyoruz, yolda giderken insana yolcu-
luk arkada�l��� yapacak sa�lam bir dosta ihti-
yac� vard�r. Tek ba��na yolculuk yapmak
zordur. Bu anlamda her insan bu istikamete
ermek için kendisini bir disiplin alt�na almal�d�r.

REHBER �AHS�YET

Kendisine arkada�l�k edebilecek örnek olabile-
cek bir �ahsiyet rehber edinmelidir. T�pk� karl�
arazideki bir �ahs�n ad�mlar�n�, önden giden
rehberin ayak izlerine, tam bir hassasiyetle ba-
sarak yürümesi gibidir. Üzüm üzüme baka baka
karar�rm�� sözünde oldu�u gibi insan dostuna
bakt�kça, muhabbet ettikçe �ekil almal�.
Bu öyle bir dost olmal� ki söz ve halleriyle iyi-
li�i, güzelli�i do�ruyu hat�rlatmal� insana. Peki
böyle dostu nas�l edinmeliyiz. Zunnün- �
M�sri’ye biri sorar:

-“Efendim, dost edinirken neye dikkat edelim,
bize bir ölçü söyler misiniz?

– Cevab� �öyle olur M�sri’nin: Tabi bunun çok
basit bir ölçüsü vard�r. Öyle birisiyle dostluk
kur ki senin de�i�menle de�i�mesin buyurdu.

��te böyle bir arkada�, kaptan yolu kaybetse bile
gemi batmamal�, kaptan� suyun üzerinde ta��-
mal� taaki kaptan yolunu buluncaya dek. Peki
bu yeterlimi?  Hay�r de�il. �nsan�n al�c�s� da
aç�k olmal�, peki bu al�c� nedir? Al�c� �u örne-
�in, bir elektrikli �s�t�c� kablosunu prize takt���-
n�z zaman bulundu�unuz ortam� �s�t�r, çünkü
al�c� motoru �s�t�c�d�r. Ayn� kabloyu buz dola-
b�na takt�n�z bu sefer so�utur çünkü motoru so-
�utucudur fakat elektrik ayn�, birinde so�utuyor
bir di�erinde �s�t�yor burada has�l olan insan�n
akl�d�r, yani kaptan yolunu bulmas� gerekir aksi
taktirde gemi karaya vurdu�unda çok geç
olmu� olur. Bunun için iyili�in yollar�n� bilmek
ve tatbik etmek icap eder. Hepimizin sinemizde
yaras� var, bu yaray� onarmak için menzili iyi
seçmeliyiz, yolumuz ak m�d�r kara m�d�r iyi
tartmal�y�z. Baz� hususlar:
�nsan iyilik yolunda her türlü yard�mla�ma ve
dayan��ma ile iç içe olmal� ve yine insan verile-
cek sözü tutmal�. Has�l� insan niyeti temiz tut-
mal� niyet her �eyin ba��d�r. “Niyet hay�r ak�bet
hay�r” demi�ler. Bunun tersini anlamakta müm-
kün niyet kötü olursa ak�bet’ de kötü olur. Ha-
s�l� bu yolda gözler ay�p aramamal�, nitekim
ay�p arayan göz hüner görmez. �nsan hakikati
tekele almayacak, yine insan af ve istek halinde
olmal�, haddini bilecek insano�lu. Bencilli�e,
nefsaniyete, cimrili�e ve haks�zl��a müsaade et-
meyecek, toprak gibi mütevaz� olmal�. Nitekim
bu yol uzun ve me�akkatli. Unutmamal�! Ba�ar-
mak zordur kolaya kaçarsan sonuç basitle�ir,
yoku� a�a�� inmek kolayd�r, fakat manzara yu-
kardan seyredilir.

www.timebalkan.com sitesinden al�nm��t�r.

Prof. Dr. Ata ATUN

ABD’N�N 
KAR�ZMASI 
Ç�Z�L�YOR

BANSKO
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Banskolu yetkililerin verdiği bil-
giye göre geçim kaynağı olma-
yan yabancılar, o dönemde

kendi evlerini kiraya verebilmek için
boşalan apartman dairelerine ve in-
şaatı bitmemiş otellere toplu olarak
yerleşmektedirler. Yerliler, bütün bir
ailenin 200 levadan fazla olmayan bir
kiralama bedeli karşılığında Bans-
ko’da iki oda kiralayabildiğini, ancak
onların tatil kasabasının merkezinde,
ideal bir konumda yer almadığını an-
lattılar. Onlar, aynı dönemde turistle-
rin kiraladığı Yunanistan’daki
evlerinin kira bedelinden en az 2 000
Euro cebine koyuyor. Böylece kiradan
gelen parayla burada rahat bir şekilde
yaşıyor ve hatta bir kısmını bir kenara
koyuyor, çünkü aksi taktirde Yunanis-
tan’da yaşamın pahalılaşmasından
dolayı orada bu parayı hızlı bir şe-
kilde harcayacaklar. www.timebal-
kan.com sitesine göre; Bansko’da bir
dükkan sahibi, “Bütün Bansko Yunan-
lılarla doldu. Cimriler. Restoranlara

girmiyorlar, ancak cips ve çubuk kra-
ker alıyorlar, oysa kiraladıkları oda-
larda nadiren yemek pişirmek için bir
mutfak var. Onlar arkadaş canlısı de-
ğiller, ama sürekli sigara dileniyorlar.
Sigara için bile para harcamıyorlar”
diye anlattı. Teleferiğe giden ana cad-
dede bir dükkanı olan bu adam, her
gün şehir içinde Yunanlıların yürü-
yüşlerine tanık oluyor. Hatta bazıla-
rıyla tanışıklığı var. Dükkan sahibi,

“Burada kendilerini iyi hissettiklerini
söylüyorlar. Orada da kıt kanaat geçi-
niyorlar, fakat bir avro bile kenara ko-
yamıyorlar, oysa burada her şey çok
daha ucuzdur. Kriz nedeniyle satıla-
mamış ve sembolik bir bedel karşılı-
ğında kiraya verilen dışı sıvanmadan
bırakılan apartmanlarda yaşıyorlar.
Bunun dışında kendi ülkelerinde
emekli maaşı, sosyal ve işsizlik yar-
dımı alıyorlar. 

Suriye’deki iç sava�, ABD ve
AB’nin istedi�i gibi gitmiyor.
Beklentileri ve emelleri hiç ger-

çekle�medi. Orta Do�u ile ilgili uzun
vadeli planlar� da suya dü�tü. Y�rt�p at-
t�lar. Türkiye-Rusya-�ran ittifak� ABD
ve AB’nin k�sa ve uzun vadeli bütün
planlar�n� fena bozdu. Rusya’n�n
ABD’ye k�yasla teknolojik üstünlü�ü,
Türk Ordusunun inan�lmaz ba�ar�s�,
�ran’�n kararl�l��� kara kara dü�ündür-
tüyor ABD ve AB’li yöneticileri. Önce
�ran’a, sonra Rusya’ya ve �imdi de
Türkiye’ye uygulad�klar� kur bask�s�
ve enflasyon zorlamas�n�n k�sa vadede
ba�ar�l� gözükse de, uzun vadede i�e
yaramad��� ortaya ç�kt�. ABD son ça-
reyi, akl�nca kaba güç gösterisi veya da
uygulamas�nda buldu gözüküyor.
Bölgeye müdahale edebilmesi için
art�k kabak tad� vermi� bir yönteme
gene dört elle sar�ld��� belli. Irak’�, tek
tarafl� “kitle imha silah� var” bahanesi
ile Birle�mi� Milletler Güvenlik Kon-
seyi karar� olmadan, sudan ve sonra-
dan da yalan oldu�u ortaya ç�kan bir
gerekçe ile i�gal etmesinden sonra or-
taya ç�kan bulgular ve sonuç tam bir
insanl�k yüz karas�. Ne “kitle imha si-
lah�” bulabildiler, ne de Irak’a bar��
getirebildiler. Dolar ile petrol sat���
yapmayaca��n� aç�klayan Saddam Hü-
seyin’i, kötü örnek olmas�n ve bu dü-
�üncede olanlara da gözda�� verilsin
diye yok ettikten sonra arkalar�nda dar-
mada��n bir Irak b�rakarak bölgeden
çekildi. 

CHAVEZ VE KADDAF�

Ayn� �ekilde dolar ile petrol sat��� yap-
mayaca��n� aç�klayan Venezuella li-
deri Hugo Chavez ve Libya lideri
Muammer Muhammed Ebu Münyar el-
Kaddafi de ayn� ak�bete u�rad�lar.
Libya halk� daha yeni yeni Kaddafi’nin
k�ymetini anlamaya ba�lad�, Libya’n�n
refah� için neleri göze ald���n� daha
�imdilerde anlamaya ba�lad�lar. Günü-
müzde Türkiye’nin ç�karlar� ile sözde
Atlantik Pakt�’n�n, gerçekte de
ABD’nin ç�karlar� güçlü bir �ekilde ça-
t���yor. ABD’nin bölgesel ç�kar�, Tür-
kiye’y� parçalay�p toprak kopard�ktan
sonra bölgede biraz� Iran’dan, biraz�
Irak’tan, biraz� da Suriye’den zorla ko-
par�lacak topraklar üzerinde bir Kürt
devleti kurmaktan geçerken, Türki-
ye’nin ç�kar� da 24 Temmuz 1923 tari-
hinde son bulan Lozan Antla�mas� ile
son �ekli verilen Misak� Milli hudutla-
r�n� korumaktan ve toprak bütünlü�üne
dokundurtmamaktan geçiyor. 
ABD, Irak’tan kopar�lacak k�sm� ga-
ranti alt�na ald�ktan sonra Suriye’den
kopar�lacak toprak parças� için kollar�
s�vad� ve Suriye üzerine yo�unla�t�.
PKK, PYD ve DAE�’in bölgede faali-
yet göstermesi bo�una de�il. Hepsinin
de kurucusu ABD’nin farkl� istihbarat
birimleri. ABD’nin Türkiye üzerindeki
y�pratma, bölme ve toprak koparma
faaliyetleri önce 1975 tarihinde
ASALA (Ermenistan'�n Özgürlü�ü �çin
Gizli Ermeni Ordusu) ile ba�lad�. K�b-
r�s Rum Yönetimi, özellikle de Meclis
Ba�kan� Vassos Lissaridis döneminde
ASALA’ya K�br�s adas�nda kamp yer-
leri vermesi ile doru�a ula�an
ASALA’n�n faaliyetleri, 1985 y�l�nda
Türkiye’nin kökünü kaz�mas� ile son
buldu. ABD’nin deste�i ile 27 Kas�m
1978’de resmen kurulan ve 30 Tem-
muz 1979 tarihinde ilk kanl� eylemini
ba�latan PKK (Kürdistan ��çi Partisi),
12 Eylül 1980 darbesinden sonra i� ba-
��na gelenlerin göz yummas�n� f�rsat
bilip Türkiye’den toprak kopartmak
eylemlerine h�z verdiler. Günümüzde
Türkiye Hükümetinin kararl� tutumu
ve TSK’n�n ba�ar�s�, Türkiye’de ve
hudut bölgelerinde PKK’n�n varl���
büyük darbe yemi� durumda. Orta Do-
�u’ya hakim olmak, petrolü yönetmek
ve �srail’le müttefik bir devlet kurmak
planlar� Türkiye, Rusya ve �ran ittifak�
nedeni ile tamamen çöken ABD ve
AB, geçmi�teki yalan bahanelerine bir
tanesini daha eklemek yolunda ve Su-
riye Arap Devleti kimyasal kulland�
yalan� ile Suriye’ye sald�rmak haz�rl�-
��nda. Bu sefer karizmay� çizdirece�i
kesin. Vietnam’da, Çin-Vietnam itti-
fak� kar��s�nda ald��� yüz karas� yenil-
ginin benzerini Suriye’de,
Türkiye-Rusya-�ran ittifak� kar��s�nda
alaca�� çok aç�k. Belli ki ABD geri-
leme sürecine girmi� ve bunun far-
k�nda de�il. Dünya ticareti üzerinde
bask� ile 1944 y�l�nda Bretton Woods
anla�mas� ile kurdu�u Dolar hakimi-
yeti son bulunca, çökü�ü çok k�sa bir
zaman dilimi içerisinde olacak…. Kaç-
mas� da olanaks�z art�k. 

��ten ziyade Yunanistan’daki mülklerinden elde ettikleri kira
gelirleriyle geçinmeyi tercih eden Yunanl�lar, Bansko’ya yerle�ti
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Avrupa Komisyonunun
yaptığı bir araştırmanın
sonuçları, Bulgar halkı-

nın AB’deki göçmenlere karşı en
az hoşgörülü davrandığını göste-
riyor. Katılımcıların sadece
yüzde 15’i, göçmenleri mesai ar-
kadaşı, doktor, komşu olarak
veya ailelerine kabul edip etme-
melerine dair soruyu olumlu bir
şekilde cevaplamıştır. Bu göster-
geye göre Bulgaristan, AB’de ilk
sırayı alarak, göçmenleri top-
lumda kabul etme eğilimini gös-
teren nüfus kesiminin yüzde
17’lik olduğu Macaristan’ı bile
geride bıraktı. Bulgarlar ve Ma-
carlar, göçmenlere yönelik tu-

tumlarında diğer Avrupalılardan
keskin bir biçimde ayrılıyor. Or-
talama olarak AB’de insanların
yüzde 57’si göçmenlerle birlikte
çalışmaya karşı değiller ve göç-
menlerle tanışıklığı var. İspanya,
İsveç, İrlanda, Portekiz ve Hol-
landa’da nüfusun üçte ikisi göç-
menlere karşı olumlu bir tutum
sergilemektedir. Genel olarak
Batı Avrupalılar, göçmenlere
daha hoşgörülü bir gözle bakı-
yorlar, Doğu Avrupalılar ise
daha şüphecidirler. 2015 yılında
sığınmacıların çiçeklerle karşı-
landığı Almanya’da şimdi nüfu-
sun sadece yüzde 55’i onlara iyi
bir gözle bakıyor. www.timebal-
kan.com’a göre: aynı zamanda
Bulgarlar göç konusunda Avru-

pa’da en az bilgilendirilmiş du-
rumdalar – sadece yüzde 17’si
konu hakkında biraz bilgi sahi-
bidir. Avrupa Komisyonu rapo-
runda Bulgaristan’da kaç
yabancının yaşadığı hakkındaki
varsayımların yabancıların nüfu-
sun yaklaşık yüzde 11’lik kesi-
mini oluşturduğu yönünde olup,
istatistiklere göre 8 misli yüksek
bir oran verildiği belirtildi. Aynı
araştırma gösteriyor ki, Bulgarla-
rın yüzde 90’ından fazlası göç-
menleri tanımıyor, onlarla
konuşmamıştır ve hatta onları
görmemiştir. Buna rağmen göç-
menlerin işlerini alarak veya sos-
yal güvenlik sistemine yük
olarak, onları tehlikeye atacakla-
rına inanırlar.

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova’da Fetullahçı Terör
Örgütü’ne (FETÖ) yakın-
lığıyla bilinen Mehmet

Akif Kolejinin bazı çalışanları-
nın, ülkede bulunan bir banka-
daki özel banka hesaplarının
dondurulduğuna dair kısa
mesaj aldıkları bildirildi. Ko-
nuyla ilgili kallxo.com isimli
yerel medyada yapılan habere
göre, Mehmet Akif Kolejinin ça-
lışanları yerel bir bankadaki
özel banka hesaplarının dondu-
rulduğuna dair kısa mesaj aldı.
www.timebalkan.com’a göre;
kısa mesajda, söz konusu kişi-
lerden hesaplarını kapatmak ve
gerekli prosedürleri tamamla-
mak için banka şubesine gelme-

leri talep edilip, bu hesapların
30 gün sonra kapatılacağı bilgisi
paylaşıldı. Mehmet Akif Koleji
Müdürü Nazmi Ulus da
kallxo.com’a yaptığı açıkla-
mada, çalışanlarının bir bölü-
münün hesaplarına ulaşmada
sıkıntı yaşadıklarını doğruladı.
Milli İstihbarat Teşkilatının
(MİT) Kosova istihbaratıyla
etkin iş birliği içinde gerçekleş-
tirdiği operasyonda, Türkiye’de
aranan terör örgütü
FETÖ/PDY’nin 6 üst düzey
mensubu yakalanarak 29
Mart’ta Türkiye’ye getirilmişti.
MİT’in FETÖ’nün Balkan aya-
ğına ağır darbe indirerek Türki-
ye’ye getirdiği 6 kişi, İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şubesi ekiplerine tes-
lim edilmişti.

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

BESA Hareketi Genel Başkanı Afrim
Gashi, Makedonya Türk Sivil Top-
lum Teşkilatları Birliği’ni (MATÜSİ-

TEB) ziyaret etti.  BESA Hareketi Genel
Başkanı Afrim Gashi, Makedonya Türk
Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİ-
TEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin’e neza-
ket ziyaretinde bulundu.
ww.timebalkan.com’a göre; MATÜSİTEB
tarafından görüşmeyle ilgili yapılan açık-
lamada, “BESA Hareketi Genel Başkanı
Afrim Gashi ve Merkez Yönetim Kurulu
Üyesi Faton Fazliu, MATÜSİTEB Merke-
zinde ziyaretimizde bulundu. Genel Baş-
kanımız Hüsrev Emin, Genel
Sekreterimiz Mennan Yunus ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Bekir İbiş tarafından kar-
şılanan misafirlerimiz ile ülkemizdeki si-
yasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede,
Genel Başkanımız Makedonya’daki Türk
soydaşlarımızın sorunlarını dile getirdi”
ifadelerine yer verildi.

Kosova’da FETÖ okulu çalı�anlarının
BANKA HESAPLARI DONDURULDU

Bulgaristan’ın Bansko şehri
Yunanlıların akınına uğradı

Ara�t�rmaya göre göçmenlerden
en çok nefret eden Bulgarlar

BESA lideri Gashi’den 
MATÜS�TEB’e ziyaret
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Dünya genelinde birçok
farklı bölgede camiler,
köprüler, kervansa-

raylar inşa eden Mimar Si-
nan’ın Bosna Hersek’teki
yegane eseri Sokullu Meh-
med Paşa ya da diğer adıyla
Drina Köprüsü bugün de
tüm ihtişamıyla ayakta dur-
maya devam ediyor. Ülkenin
doğusundaki Visegrad şeh-
rinde Osmanlı tarihinin en
önemli sadrazamlarından So-
kullu Mehmed Paşa tarafın-
dan 1571-1577 yılları
arasında Drina Nehri üzerine
yaptırılan bu mihraplı köprü,
Mimar Sinan’ın Balkanlar-
daki en önemli mühürlerin-
den biri. Yapılışının
üzerinden beş asra yakın bir
zaman geçmesine rağmen
dimdik ayakta kalmayı başa-
ran tarihi köprü, Bosna Her-
sekli yazar İvo Andric’e
Nobel ödülü kazandıran
“Drina Köprüsü” isimli ro-
mana da adını verdi. Bosna
Hersek’in en önemli tarihi
yapılarının başında gelen
Drina Köprüsü ve Mimar
Sinan hakkında AA muhabi-
rine bilgi veren Bosna Her-
sekli tarihçi Esmer Drkenda,
Mimar Sinan’ın Osmanlı’nın
ve hatta dünyanın en önemli
mimarlarından biri oldu-
ğunu belirterek “Boşnaklar
ise Mimar Sinan’ın Drina
Köprüsü ile tanıdı.” dedi.
Köprünün Osmanlı ve Boş-
nak halkını birbirine bağladı-
ğını vurgulayan Drkenda,
“Mimar Sinan, Drina Köp-
rüsü ile Boşnakların o dö-
nemde hacca gitmesine de
olanak sağlamış, aynı za-
manda ticaret yollarına ula-
şımı kolay hale getirmiştir.”
diye konuştu.

İKİNCİ DÜNYA
SAVAŞI’NDA 

HASAR GÖRDÜ

Drkenda, Visegrad’ın 1896

yılında sular altına kaldığını
ve köprünün de bu taşkın-
dan etkilendiğini anımsata-
rak 1911 yılında
Avusturya-Macaristan İmpa-
ratorluğunca restore edilen
köprünün İkinci Dünya Sa-
vaşı sırasında bir kez daha
hasar gördüğünü anlattı.
Mimar Sinan’ın dünya gene-
linde yüzlerce eserde imzası
bulunduğunu kaydeden
Drkenda, “Bosna Hersek’teki
Mostar Köprüsü de Mimar
Sinan’ın öğrencisi Mimar
Hayrettin tarafından inşa
edildi. Bu köprüler gönülleri
bağlayan köprülerdir. Bizler
de bunu korumak zorunda-
yız.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Drkenda, Mimar
Sinan’ın Boşnaklar için de
büyük bir deha olduğunu
söyleyerek bugün dahi mi-
marların Sinan’dan etkilendi-
ğini ifade etti.

ULAŞIMDAN 
EDEBİYATA 

DRİNA KÖPRÜSÜ

Osmanlı’nın üç padişahına
sadrazamlık yapan Sokullu
Mehmed Paşa’nın isteği üze-
rine Mimar Sinan tarafından
inşa edilen Drina Köprüsü, o
dönemde Bosna vilayeti ile
başkent İstanbul arasındaki
anayol üzerine inşa edilmiş,
etrafındaki köy ve şehirlerin
gelişmesinde önemli rol oy-
namıştı. Sokullu Mehmet
Paşa, memleketi olan Viseg-
rad’da köprünün yanı sıra
han, hamam, imaret, cami ve
dükkan gibi eserler yaptırsa
da bugüne ulaşan tek mirası
bu köprü oldu.
Bölgedeki farklı etnik grup-
lar arasındaki ilişkinin son
350 yılını, köprünün tanıklı-
ğıyla anlatan yazar İvo An-
dric’e Nobel ödülü
kazandıran “Drina Köprüsü”
isimli roman, köprüye ulus-
lararası ün kazandırdı.

ZAMAN KÖPRÜDE
BÜYÜK HASARLAR

OLUŞTURDU

Yaklaşık 120 metre uzunlu-
ğundaki 11 gözlü ve mihraplı
köprü, zaman içinde mey-
dana gelen taşkınlar ve İkinci
Dünya Savaşı sırasında yaşa-
nan tahribatlar nedeniyle
büyük zararlar gördü. Drina
Köprüsü, 1949 ve 1960 yılla-
rında detaylı restorasyondan
geçirilmiş ve savaşlar sıra-
sında tahrip edilen kısımları
Yugoslavya tarafından ona-
rılmıştı. 1966 yılında köprü-
nün mansap bölgesinde,
1989 yılında ise köprünün
memba kısmında yapılan iki
hidroelektrik santral, köprü-
nün üzerinde bulunduğu
nehrin taban rejiminin değiş-
mesine ve köprü temelle-
rinde ciddi hasarlar meydana
gelmesine sebep olmuştu.
Baraj göllerinin köprü civa-
rındaki su yüksekliğini artır-
ması, köprünün estetik
güzelliğini kaybetmesine yol
açmış, bu sorunları aşmak ve
köprünün rampasını yeniden
inşa etmek amacıyla 1992 yı-
lında başlayan çalışmalar ise
Bosna Hersek’teki savaş ne-
deniyle bitirilemedi. Drina
Köprüsü, 1992-1995 yılla-
rında yaşanan Bosna Sa-
vaşı’nda herhangi bir
saldırıya maruz kalmadı
ancak araç trafiğinin yasak-
landığı 2003 yılına kadar

yoğun yüklenmeler nede-
niyle büyük hasar gördü.
Köprüdeki hasarların gideril-
mesi için başlatılan ve Türk
İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA) tarafından yü-
rütülen restorasyon çalışma-
ları 15 Mayıs 2016’da
tamamlandı. TİKA’nın Bal-
kanlardaki en büyük resto-
rasyon projelerinden olan bu
proje ile Bosna Hersek’teki
ortak kültürel miras koruma
altına alınarak köprünün ge-
lecek nesillere aktarılmasına
da imkan sağlandı.

GÖRENLERİ HAYRAN
BIRAKIYOR

Dünyanın dört bir tarafında
birçok esere imzasını atan
Mimar Sinan’ın Bosna Her-
sek’te yaptığı Drina Köp-
rüsü, bugün de aynı
ihtişamıyla görenleri kendine
hayran bırakıyor. UNESCO
tarafından 2007 yılında
Dünya Kültür Mirası Lis-
tesi’ne alınan köprü, aynı za-
manda bu listede yer alan
altı tarihi köprüden biri. Bal-
kanlar başta olmak üzere
dünyanın dört bir yanında
Bosna Hersek’e gelen turist-
ler de Visegrad şehrine uğra-
yarak Mimar Sinan’ın Bosna
Hersek’teki ölümsüz eseri
Drina Köprüsü’nü yakından
görme fırsatı buluyor.

Geçti�imiz gün-
lerde facebookta
bir arkada�,

KKTC nüfusunun art�r�l-
mas�na yönelik talepleri
ele�tirmi�, zengin ülke-
lerde ya�ayanlar�n az
çocuk yapt���n� veya az
çocuklu ülkelerin zengin oldu-
�unu yazm��. Hani bize okullarda
ö�retilen pasta hikayesi. Say�m�z
ne kadar artarsa pastadan alaca��-
m�z pay azal�r dedilerdi bize. Biz
korktuk, pay�m�z azalmas�n diye
çok çocuk yapmad�k, yapanlar�
k�nad�k. Akl�m�za hiç, “ya ço�al-
d�kça pay azal�yorsa, niye o kala-
bal�k daha fazla pasta yapmas�n,
illaki bir pastan�n tepesinde veri-
lecek dilimi beklesin?” demek
gelmedi. Laf� doland�rmayal�m;
1970’li y�llar�n sonunda Tür-
kiye’ye do�um kontrolcü geldi.
Ç�k�n�nda her tür yöntem mev-
cuttu. B�rak�n hastaneleri, her ma-
hallede “aile planlamas�”
merkezleri kuruldu. Bu sayede
her kad�n, kendine uygun yön-
temle hamilelikten korunuyordu.
Do�um kontrol haplar�, spiraller,
prezervatifler, i�neler, tüp ba�lat-
malar, o an için dünyada hangi
teknik varsa hepsi… �nanmaya-
caks�n�z ama hepsi bedavayd�.
Zengin-fakir herkes bu merkez-
lere gidip, korunma yöntemini se-
çiyordu. Televizyonlarda,
okullarda aile planlamas�n�n ge-
reklili�ine dair aç�klamalar yap�-
l�p, bu yöntemlere ula�man�n
kolayl��� anlat�l�nca, köylüsü ken-
tlisi do�um kontrolüyle tan��t�,
Türkiye’nin güneydo�usu hariç!

GÜNEYDO�U HAR�Ç

Ne hikmetse güneydo�u bu kam-
panyan�n d���nda kald�. Do�um
kontrolüne yönelik birkaç c�l�z
bilgilendirme yap�ld�ysa da,
kimse takmad�, do�um kontrolcü-
ler de �srarc� olmad�! Dedim ya,
çok çocuklu olmak ay�pt�! Hiç
unutmam, bir kom�umuzun k�z�
annesinin üçüncü çocuk iste�ine
�iddetle kar�� gelerek, “ne o öyle,
köylüler gibi… Ben arkada�lar�-
m�n yüzüne bakamam, okulu b�-
rak�r�m” demi�, anne de çaresiz
bu dü�ünceden vazgeçmi�ti. Sa-
dece kom�unun k�z� de�il, ben de
öyle dü�ünüyordum. Okulda ö�-
retmen kaç karde�siniz diye sor-
du�unda üç yerine, “iki karde�iz”
demi�tim, k�nanmaktan korkarak.
Özetle; Bu, nüfusumuzu kontrol
alt�nda tutma plan�, BM kaynakl�,
milyonlarca dolar� bulan bir kam-
panyayd� ve kimsenin de akl�na
“sen bize bu paray� niye veriyor-
sun? Neden biz bu paray� do�um
kontrolünün d���ndaki sa�l�k hiz-
metlerinde kullanam�yoruz?”
diye sormak gelmedi. Kampanya
çok ba�ar�l� oldu, do�um kontrolü
bilinci oturdu ve bugün nüfus
azalan oranda artsa da Türkiye
hala 2,2 seviyesinde do�urganl�k
oran�na sahip.

AVRUPA 
YA�LANIYOR

Bugün Avrupa ülkeleri dünyada
do�um oran� en dü�ük ülkeler
aras�nda.  Avrupa Birli�i’nin 501
milyon olan nüfusunun
2050’de 454 milyona dü�ece�i ve
AB’de çal��ma ça��ndaki nüfusun
yüzde 18 azalaca�� tahmin edili-
yor. Avrupa’da �uan ortalama do-
�urganl�k
say�s� 1,59 civar�nda.  Fransa Ulu-
sal Demografi Çal��malar� Ensti-
tüsü'nün 2017 raporuna göre,
"çocuksuzluk oran�" Kuzey Av-
rupa'da yüzde 15, Bat� Avrupa'da
ise yüzde 18 civar�nda. Bu du-
rumda Avrupa ülkeleri çareyi
çocuk say�s�n� artt�rmakta buldu-
lar. Ki zaten Papa do�um kontro-
lüne tümden kar��.
1968’de yay�mlanan Humanae
Vitae ba�l�kl� papal�k genelge-
sinde yasaklanan do�um kont-
rolü, “ ahlaken kabul edilemez”
bir uygulama. Nitekim �sveç bas�-
n�nda geçenlerde yer alan bir ya-
z�da da, “do�um kontrolü da��tan
hem�irelerimiz, rastgele seksin
amigolu�undan fazlas�n� yap�yor.
" deniyor. “Do�um kontrolü
insan hakk�d�r” derken, ki�ilerin
istedikleri kadar çocuk sahibi ol-
mas�n�n da en temel haklardan ol-
du�unu unutan ve Hristiyan
olmayan nüfusu azaltmay� mis-
yon edinen BM ise do�um kont-
rol yöntemleri sayesinde, her y�l
üç milyon çocu�un ölümden kur-
tar�ld���n� savunuyor lakin
BM’nin a��r toplar� nüfusu art�r-
man�n pe�inde. Nitekim genç
nüfus ve toplam nüfuslar�n�n azal-
mas�ndan endi�e eden birçok ülke
farkl� te�vik yöntemleriyle,
do�um oran�n� art�rmak için çaba
harc�yor. Bazen hükümet, bazen
de özel �irketler devreye giriyor.
Dünyada çiftleri çocuk yapmaya
özendirmeyi amaçlayan uygula-
malara bir göz atal�m;
�sveç 1,5 olan do�urganl�k h�z�n�

kad�n ba��na 1,7 çocu�a çekmek
için 15 ay ücretli do�um izni veri-
yor. �ngiliz hükümeti ilk çocuk
için 84 sterlin ve di�er çocuklar
için 55 sterlin veriyor. Ayr�ca e�i-
timine devam eden çocuklar bu
yard�mdan üniversiteye kadar
faydalanabiliyor. Yani 3 çocuk
yapan bir �ngiliz ailesi y�ll�k 7 bin
lira civar�nda devletten yard�m
alabiliyor. Avrupa Birli�i’nin
yap� ta�lar�ndan Almanya, vatan-
da��na 25 ya��na kadar bak�yor.
�lk iki çocuk için 184 Euro yar-
d�m yapan ülke, üçüncü çocukta
bu fiyat� 190 Euro’ya
ç�kar�yor. Üç çocuktan fazlas� için
ise her bir çocu�a 215 Euro veri-
yor. Ailelere e�itim ve konut yar-
d�m�nda bulunan Frans�zlar
zengin veya fakir ayr�m� yapma-
dan tek çocuk için 320, iki çocuk
için 430, 3 çocuk için 540
Euro veriyor. Ortalama do�ur-
ganl�k oran� 1,3’ün alt�na inen �s-
panya, do�um yapan kad�nlara 2
bin 500 Euro destek sa�l�yor. Nü-
fusu her y�l 700 bin azalan
Rusya’n�n devlet ba�kan� Vladi-
mir Putin, vatanda�lar�n� çocuk
yapmaya te�vik etmek için “her
do�uma 6 bin dolar” kanununu
ç�karm��. Putin’in çocuk kampan-
yas�nda, yaz kamplar�nda özel ça-
d�rlar, grup evlilikleri ve "Üç
çocuk yapmak istiyorum" yaz�l�
ti�örtler de var. Danimarka, Hol-
landa ve Finlandiya erkeklere de
2 buçuk ay izin veriyor. Ve hatta
2012 y�l�nda anaokullar�, Dani-
markal� ailelere bir teklifte bulun-
mu�: "Biz çocuklar�n�za iki saat
daha bedava bakar�z ama siz de
gidin çocuk yap�n. Kom�umuz
Güney K�br�s ikinci çocuktan
sonra gelen her çocuk için 20 bin
lira civar�nda yard�mda bulunu-
yor. Bir dönem çiftlere "iki ço-
cukta durun" ça�r�s� yapan
Singapur hükümeti de, ülkedeki
anne-babalara, ilk ve ikinci ço-
cuklar� için 8 bin dolar, daha fazla
çocuk için de 10 bin dolar veri-
yor. 2012 y�l�nda ise bir rap �ar-
k�s� üzerinden kampanya yürütme
karar� al�nm��.  �ark�n�n sözlerin-
deki, "Ben vatansever bir koca-
y�m, ben vatansever bir kad�n�m,
yurtta�l�k görevimizi yap�p bir
ya�am üretelim" ifadeleri mühim.
Nüfusun yakla��k be�te birinin 60
ya��nda ya da daha büyük oldu�u
Küba'da, yeni do�an bebeklerin
büyükanne ve büyükbabalar�na
da ücretli izin veriliyor. Ukrayna
nüfusu, 20 y�lda 52 milyondan 45
milyona gerileyip, BM tahminle-
rine göre, 2050 y�l�nda bu say� 30
milyonun alt�na inece�i öngörü-
lünce,  Ukrayna yönetimi, birinci
çocuk için 4 bin, ikinci çocuk için
7 bin, üçüncü ve daha fazla çocuk
için 14 bin dolar yard�mda bulun-
maya ba�lam�� durumda. Devlet,
5 ya da daha fazla çocu�u olan ai-
lelere ev dahi hediye ediyor.  Ve
5 çocuk do�uran bir anne,  bin
500 dolar hediyenin yan� s�ra
"Milli Kahraman" unvan� al�yor. 

EKONOM�YE 
KATKI KOYACAK

Bu te�vikler meyvesini verdi�i
taktirde Avrupa’n�n nüfusunda
belli bir art�� ya�anaca�� aç�k.
Ekonomiye katk� koyacak insan
gücünün azalmas�yla d��tan göç
almas� kaç�n�lmaz olan Avrupal�-
lar�n do�urganl�k say�s�n� art�r-
maktan ba�ka �anslar� olmad���
istatistiklerle ortaya konunca Av-
rupal� ailelerin daha fazla çocuk
sahibi olmas� gerekiyor zira Av-
rupal�n�n, ya�l� nüfusu ölüme terk
etmek zorunda kalaca�� günler
yak�n. Ki, vakti olana, �ngilte-
re’deki ya�l� bak�mevlerinin duru-
munu ve sa�l�k sistemindeki
çökü�ün nedenlerini incelemele-
rini tavsiye ederim. �unu da son
söz olarak ekleyeyim; Kimin kaç
çocuk yapt���/yapaca�� beni zerre
kadar ilgilendirmiyor. Beni ilgi-
lendiren, K�br�sl� Rumlar�n, K�b-
r�s Türklerinin say�s�n�n artmas�na
dair korkular� ve bu say�n�n –dün-
yada örne�i yok- 1/4 oran�na sa-
bitlenme �srar�. B�rak�n ekonomik
kalk�nmay�, yok olmamak için
nüfusun artmas�na ihtiyaç duyu-
lurken, baz� ki�ilerin nüfus deni-
lince yumruklar�n� s�kmalar�n�n
ne manaya geldi�ini yazacak de-
�ilim.  Ama diyorum ki, yeter
Rumlar�n lehine çal��t���n�z. Bir
kere de ortaya K�br�s Türkleri le-
hine faydal� bir maslahat koyun!
Türkiye’den adaya göç edenlerin
say�s� artmas�n diyorsan�z, dün-
yada örne�ini görece�iniz politi-
kalarla K�br�s Türkünün say�s�n�
art�rmaya bak�n. �ster çocuk say�-
s�n� art�rarak, ister yurtd���ndaki
K�br�s Türklerini adaya çeke-
rek… Karar sizin…

B�ZE DO�UM
KONTROLÜ, 
KEND�LER�NE

ÇOCUK TE�V�K�!

Yurdagül ATUN

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmı�tır…
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‘ ’Mimar Sinan’ın Bosna Hersek’teki yegane eseri olan Sokullu Mehmed
Pa�a ya da di�er adıyla Drina Köprüsü in�a edili�inin üzerinden be�

asra yakın bir süre geçmesine ra�men bugün de dimdik ayakta
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BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası'nın kentin ticaret hac-
mini artırmaya dönük örnek

projeleri sonuç vermeye devam
ediyor. Bursa'da 2017 yılının son
fuar organizasyonu olan Endüstri
Zirvesi kapsamında Ticari Safari
Projesi ile dünyanın dört bir yanın-
dan alıcıları üyeleriyle buluşturan
BTSO, Sırbistan ile Bursa arasında
yeni bir ticaret köprüsü kurdu.
Sırbistan, Zirve'ye 60 firma temsil-
cisinden oluşan heyetle katılırken,
43 firmanın Bursa iş dünyası tem-
silcileriyle işbirliği yaptığı açıklan-
dı. Sırbistan'ın ikinci büyük şehri
olan Vojvodina'nın Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Busko Vucurevic, berabe-
rindeki heyetle birlikte işbirliği
protokolü imzalamak için

BTSO'yu ziyaret ederken, Endüstri
Zirvesi'nde yapılan işbirliklerine
ilişkin önemli bilgiler paylaştı.
Bursa ile ekonomik ilişkilerini güç-
lendirmek istediklerini söyleyen
Vucurevic, "Metal ve makine sek-
töründen 60 firmamızla katıldığı-
mız Endüstri Zirvesi'nde önemli
anlaşmalar gerçekleştirdik.
Heyetimizde yer alan 43 firmamız,
BTSO üyeleriyle yeni iş sözleşme-
lerine imza atarak Sırbistan'a
dönmüştü. Daha fazla sektörü

Bursa ile işbirliğimize dahil etmek
adına çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Bu yıl için planlanan Endüstri
Zirvesi'ne 100'den fazla firmayla
katılmayı hedefliyoruz. Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası'na ev
sahipliğinden ötürü teşekkür edi-
yorum" dedi. www.haberler.com’a
göre Vucurevic, Vojvodina'nın 2
milyonu aşan nüfusuyla Belgrad'ın
ardından Sırbistan'ın ikinci büyük
şehri olduğunu söyledi.

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'da "Prishtina 2018" uluslararası fuarı-
na Sırbistan'dan 70 şirketin katılması nede-
niyle, Muhalefet Partisi Vetvendosje Hareketi,

Sırbistanlı şirketleri protesto etti. Kosova Polisi,
"Prishtina 2018" uluslararası fuarını protesto eden
Muhalefet Partisi Vetvendosje Hareketi tarafından
düzenlenen eylemin fuar alanında yapılmasına engel
oldu. Fuar alanına yığınak yapan polis, Vetvendosje
eylemcilerini, fuar binasının park alanına sokmadı.

Eylemciler, fuar binası yakınlarında "Kosova'da
Sırbistan'ın ekonomik hakimiyetinin normalleşmesi-
ne hayır" yazılı pankart açtı. Eylemciler,
Kosovalıların Sırbistan'ın şirket ve ürünlerini boyko-
ta çağırdı. www.haberler.com’a göre: Vetvendosje
Hareketi, Kosova Ticaret Odası tarafından düzenle-
nen söz konusu fuara Sırbistan'ın 70 şirketinin katıl-
masını protesto etti. Fuara Arnavutluk'tan sadece 1
şirketin, Sırbistan'dan da 70 şirketin katılması nede-
niyle, Vetvendosje Hareketi, fuarı, Sırbistan'nın
Kosova'daki fuarı olarak isimlendirdi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü taraf�ndan Türkçe kursunu tamamlayan Makedonya
Savunma Bakanl��� bünyesinde görevli 24 askeri personele sertifikalar� törenle da��t�ld�

V�TEZ
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna'daki savaşta (1992-
1995) ülkenin orta kesimle-
rindeki Vitez şehrin yakı-

nındaki Ahmici köyünde, Hırvat
Savunma Konseyi (HVO) birlikle-
ri tarafından katledilen 116
Boşnak, katliamın 25. yılında
dualarla anıldı. Ahmici köyünde-
ki törene, Bosna Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir
İzetbegovic'in yanı sıra kurban
yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Törende, şehitlerin defnedildiği
mezarlık ziyaret edildi, hayatını
kaybedenler için Kur'an-ı Kerim
okundu. Boşnak lider
İzetbegovic, Ahmici'de katledilen
Boşnak sivillerin anısını yaşatma-
nın bir görev olduğunu belirterek
"Ahmici'de yaşanan korkunç

günün üzerinden 25 yıl geçti.
Burada 32 kadın, 3 aylık bebek ve
82 yaşındaki bir ihtiyar dahil 116
kişi öldürüldü. Ahmici'den çıkar-
tacağımız iki ders var. Yaşananları
unutmamak ve tekrarlanmaması
için mücadele etmek." ifadelerini
kullandı.www.dunyabulteni.net’e
göre, Ahmici'deki katliamda eşini
kaybeden Habiba Ramic, köye
geri dönecek cesareti olmadığın-

dan bugün Bosna Hersek'in
Zenica şehrinde yaşadığını belir-
terek her 16 Nisan sabahı burada
yaşananları hatırlayarak uyandı-
ğını söyledi. Köyün imamı Mahir
Husic de burada yaşananların
asla unutulmayacağını vurgula-
yarak törende okunan ilahi ve
kasidelerle Ahmici'de yaşanan
acılara dikkat çekmek istedikleri-
ni sözlerine ekledi.

MAKEDON ASKERLER
Y.E.E İLE TÜRKÇE ÖĞRENDİ
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Törene, Türkiye'nin Üsküp
Büyükelçisi Tülin Erkal Kara,
Makedonya Savunma Bakan

Yardımcısı Bekim Maksuti, Türkiye
Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay
Burhan Ürek ve Üsküp YEE Müdürü
Şemsettin Şeker'in yanı sıra Türkçe
kursu A1 seviyesini tamamlayan
askeri personel de katıldı. www.dun-
yabulteni.net’e göre: Makedonya
Savunma Bakan Yardımcısı Maksuti
burada yaptığı konuşmada,
Savunma Bakanlığı bünyesinde
görev yapan kişilere yönelik kurslara
2012 yılında başlandığını anımsata-
rak, şimdiye kadar Bakanlık bünye-
sindeki 130 kişinin Türkçe kursunu
başarıyla tamamladığını belirtti.
Makedonya Savunma Bakanlığı ve

Silahlı Kuvvetleri mensuplarının
Türkçe öğrenmesi için YEE'de iki
yeni grubun açılmasına vesile olan
Büyükelçi Kara'ya teşekkür eden
Maksuti, "Savunma ve diğer birçok
alanda Makedonya ile Türkiye ara-
sındaki dostluk ilişkilerini derinleşti-
ren birçok proje ve faaliyetten bugün
gururla bahsedebiliriz." dedi.
Türkiye'nin Makedonya'ya savunma
alanında birçok bağışta bulunduğu-
nu dile getiren Maksuti,
Makedonya'nın bir an önce
NATO'ya üye olması için desteğin-
den dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
Büyükelçi Kara da dost ülke
Makedonya’nın Silahlı
Kuvvetlerinde görevli personelin
Türkçe’ye gösterdiği ilgiden duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, bu
ilginin, ortak tarih ve kültürden aldı-
ğı güçle Türkiye ve Makedonya ara-

sındaki dostluk ve kardeşlik köprü-
sünü daha da sağlamlaştırmasını
diledi.
Türkiye'nin Makedonya'nın kadim
dostlarından biri olduğunu,
Başbakan Zoran Zaev ve
Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un
art arda Türkiye'ye yaptıkları ziya-
retlerin mükemmel düzeyde seyre-
den ilişkileri teyit ettiğini vurgulayan
Kara, "Türkiye’nin Makedonya’nın
müreffeh ve istikrarlı bir ülke olarak
Balkanlar ve Avrupa-Atlantik Ailesi
içinde hak ettiği yeri almasını arzu
etmekte ve bu konuda içten gayret
göstermektedir." dedi. Her bir
Makedonya ordusu personelinin
YEE tarafından düzenlenen Türkçe
kursunu bir Türk dostu olarak
tamamladığına inandığını kaydeden
Kara, bu kursa katılan ve düzenlen-
mesine vesile olanlara teşekkür etti.

Bosna'daki Ahmiçi katliam�n�n
ÜZER�NDEN 25 YIL GEÇT�

Pri�tine’de Sırbistanlı �irketler protesto edildiPri�tine’de Sırbistanlı �irketler protesto edildi

Bursa ile Sırbistan arasındaki
ticaret 'Zirve' yaptı
Bursa ile Sırbistan arasındaki
ticaret 'Zirve' yaptı
Bursa ile Sırbistan arasındaki
ticaret 'Zirve' yaptı
Bursa ile Sırbistan arasındaki
ticaret 'Zirve' yaptı
Bursa ile Sırbistan arasındaki
ticaret 'Zirve' yaptı
Bursa ile Sırbistan arasındaki
ticaret 'Zirve' yaptı



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 11

11 23 Nisan 2018
PazartesiBalkan Haberleri



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 12

600 YILLIK TAR�H�N AZ�Z HATIRASINA

www.balkangunlugu.com23 Nisan 2018 Pazartesi

ZRENJAN�N - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan'da yapılan 18'inci Balkan
Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye,
takım şampiyonluğunu büyük bir

puan farkıyla kazanırken, toplamda da
dokuz madalya elde etti. Türkiye,
Sırbistan'ın Zrenjanin kentindeki organi-
zasyonda tarihinde en fazla madalya aldı-
ğı Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nı geçirir-
ken, takım halinde de kürsünün zirvesine
çıktı. Türk yürüyüşçüler, şampiyonada üç
altın, dört gümüş, iki de bronz madalya ile
toplamda dokuz kez kürsü gördüler.
www.haberler.com’a göre: dokuz ülkenin
katıldığı şampiyonada U18, U20 ve
büyüklerde ikişer yürüyüşçünün perfor-
mans toplamıyla oluşan takım kupasını
11.365 puanla kazanırken, ikinci sıradaki
Romanya 8130, üçüncü Bulgaristan ise
6676 puan topladı. Türkiye, böylece
2016'dan sonra bir kez daha takım şampi-
yonluğunu elde etti. Şampiyonadaki yarış-
malarda üç Türk yürüyüşçü Balkan şam-
piyonu oldu. 10 kilometre U18 erkeklerde
Özgür Topsakal, 10 kilometre U20 kadın-
larda Ayşe Tekdal, 5 kilometre U18 kızlar-
da ise Evin Demir şampiyonluk ipini
göğüsleyen isimler oldular. Büyük kadın-
larda Semiha Özdemir, 20 kilometrelik
mücadeleyi 1: 42: 02'lik derecesiyle ikinci
tamamlarken, büyük erkeklerde ise
Serkan Doğan, 1: 27: 05 ile bronz madalya
kazandı. Balkan Yürüyüş
Şampiyonası'nda ayrıca 10 kilometre U20
kadınlarda Kader Dost, U18 erkeklerde ise
Umut Temel, U20 erkeklerde Abdülselam
İmuk ikinci, 5 kilometre U18 kızlarda da
Bedriye Tekin üçüncü sırayı elde etti.

Balkan Yürüyü�
�ampiyonas�'na
Türkiye damgas�

BÜKRE� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ferhat Akbaş'ın başantrenörlüğünü
yaptığı Romanya Voleybol Birinci Ligi
takımlarından CSM Bükreş, 2017-2018

sezonu Final Grubu dokuzuncu maçında
deplasmanda Targoviste ile karşılaştı.
Rakibini 3-1 ile geçen CSM Bükreş,
Romanya Birinci Ligi'nde şampiyonluğa
ulaştı. Romanya takımlarından CSM
Bükreş, 2017-2018 normal sezonunu 16 maç
üst üste kazanarak lider bitirdikten sonra
Final Grubu'nun dokuzuncu maçında dep-
lasmanda Targoviste ile oynadı ve rakibini
3-1'le geçti. Karşılaşmanın ilk setini 25-17
önde tamamlayan CSM Bükreş, çekişmeli
geçen ikinci seti de 30-28 ile kaybetti. CSM
Bükreş, maçın üçüncü setini de 25-19 alarak
karşılaşmadan durumu 2-1'e getirdi. Maçın
son setini de 27-25 kazanan CSM Bükreş,
Ferhat Akbaş'la birlikte tarihinin ilk şampi-
yonluğunu ilan etti. www.haberler.com’a
göre: Ferhat Akbaş'ın takımı, aldığı galibi-
yetle 73 puana ulaşırken, en yakın rakibi
Alba Blaj 67 puanla bir sıra gerisinde yer
aldı.
CSM Bükreş Başantrenörü Ferhat Akbaş,
"Şampiyonluğa ulaştığımız için oldukça
mutluyum. Bütün sezon tek bir amaç için
çalıştık ve mücadele ettik. Bu şampiyonluk-
ta emeği geçen tüm teknik ekibime, oyun-
cularıma ve yönetime teşekkür ederim.
CSM Bükreş'in tarihindeki ilk şampiyonlu-
ğa ulaşmak bizler için gurur verici" dedi. 

Ferhat Akba�'�n
çal��t�rd��� Csm
Bükre� �ampiyon

Yunanistan'da
AEK, 24 y�l sonra
�ampiyon
AT�NA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan Liginde AEK,
Levadiakos'u yenerek Olympiakos'un
7 yıllık şampiyonluk serisine son

verdi. Yunanistan Süper Liginin 28'inci haf-
tasında AEK, Levadiakos'u konuk etti.
Olimpiyat Stadı'nda 19: 00'da başlayan
mücadele 2-0 AEK'in üstünlüğü ile sona
erdi. www.haberler.com’a göre: ligde 66
puanla lider durumda olan AEK,
Anastasios Bakasetas'ın 12'nci dakikada
penaltıdan ve 33'üncü dakikada kaydettiği
goller ile şampiyonluğu garantiledi. 1993-94
sezonundan bu yana ilk, tarihinde ise 12'nci
kez şampiyon olan AEK, Olympiakos'un 7
yıllık şampiyonluk serisine son verdi.


