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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 3’teRifat SA�T

YEN� �EYLER, 
HEYECANLAR, 

A�KLAR

Balkanlar’da 
Ramazan co�kusu

¥ AVRUPA B�RL��� Konseyi Ba�kan� Donald
Tusk, "Gerçek jeopolitik sorun rakibin de�il,
en yak�n dostunun (ABD Ba�kan� Trump)
hareketlerini tahmin edemedi�in zaman
ortaya ç�kar. ��te okyanusun ötesindeki
(ABD) orta��m�zla böyle bir sorun ya��yo-
ruz." dedi. Zirvenin ard�ndan AB Dönem
Ba�kan� Bulgaristan Ba�bakan� Boyko
Borisov, Avrupa Birli�i Konseyi Ba�kan�
Donald Tusk ve AB Komisyonu Ba�kan� Jean-
Claude Juncker, ortak bas�n toplant�s�
düzenledi. Tusk, �ran ile yap�lan nükleer
anla�madan çekilen ABD Ba�kan� Donald
Trump'a tepki gösterdi. AB Komisyonu
Ba�kan� Jean-Claude Juncker de nükleer
anla�ma konusunda AB’nin �ran ile i� birli�i-
ni sürdürece�ine vurgu yapt�. ABD’nin çelik
ve alüminyum ithalat�na getirdi�i ambargo
konusuna da de�inen Junker, Avrupa’n�n
ABD’nin gümrük önlemlerinden muaf edil-
mesi durumunda enerji ve s�v�la�t�r�lm��
do�algaz gibi konularda ABD ile görü�mele-
re kat�lmaya haz�r olduklar�n� söyledi.

AB-Batı Balkanlar Zirvesi’nde
DONALD TRUMP KONUŞULDU

5’te

¥ RAMAZAN ayının ba�lamasıyla
Batı Balkan ülkelerinde ya�ayan
Müslümanlar ilk teravih namazını
kılmak için camilere akın etti.
Bosna Hersek’in ba�kenti
Saraybosna’daki tarihi Gazi
Hüsrev Bey Camisi, teravih nama-
zı için gelenlerle dolup ta�tı.
Karada�’da ramazan ayının ilk
teravih namazı, ba�ta ba�kent
Podgoritsa’da olmak üzere farklı
�ehirlerde bulunan 130’dan fazla
camide eda edildi. Hırvatistan’ın
ba�kentinde Müslümanların tek
ibadethanesi olan Zagreb Camisi,
ilk teravih namazını kılmak iste-
yenlerle doldu. Sırbistan’da da
Bo�nak nüfusun yo�un olarak
ya�adı�ı Sancak bölgesinde
Müslümanlar ilk teravih için yüz-
den fazla camiye akın etti.
Müslümanlar ba�kent
Belgrad’daki tek cami olan
Bayraklı’yı da doldurdu. 

¥ KOSOVALI TÜRKLER�N sorunla-
r�n�n masaya yat�r�ld��� ve çözüm
yollar�n�n arand��� önemli bir top-
lant� düzenlendi. Toplant�da,
Türkiye’nin Pri�tine Büyükelçisi
K�v�lc�m K�l�ç, Kosova Demokratik
Türk Partisi (KDTP) Genel Ba�kan�
ve Kosova Kamu Yönetimi Bakan�
Mahir Ya�c�lar, KDTP milletvekili
Fikrim Damka’n�n, Türkiye’nin
Prizren Ba�konsolosu Eylem
Altunya, Mamu�a Belediye
Ba�kan� Abdülhadi Krasniç, Türk
dernek ba�kanlar�, sayg�n akil
adamlar�, ayd�nlar ile di�er kat�-
l�mc�lar haz�r bulundu. 4’te

3’te

¥ BA�BAKAN Yardımcısı Hakan
Çavu�o�lu, “Batı Trakya’daki
karde�lerimizin zor günler geçir-
di�ini, Yunanistan’ın ekonomik
darbo�az ya�adı�ı bir dönemde
bunu bütün hücrelerine kadar
Batı Trakyalı insanlarımızın da
hissetti�ini biliyoruz. Onlar için
de bir çabanın içindeyiz.
Görecekseniz kısa süre içinde
a�aca�ız. Burada söylemek
olmaz ama çabalarımız var.
Attı�ımız adımlar var, bunları da
yapaca�ız mutlaka” dedi. 3’te

Çavu�o�lu’dan Bat�
Trakya’ya müjde

¥ MAKEDONYA’nın ba�kenti
Üsküp’te Kudüs’te ya�anan
zulmü protesto etmek ama-
cıyla “Kudüs Filistin’indir”
eylemi düzenlendi. Üsküp’te
ya�ayan Türk, Arnavut ve
Bo�nak gençler bugün cuma

namazı sonrası, �srail’in kanlı
eylemlerini kınamak için pro-
testo düzenledi. Protestoda
�srail terörünü kınayan metin-
ler Türkçe, Arnavutça ve
Bo�nakça olmak üzere 3 dilde
okunurken akabinde

Kudüs’te �ehit edilenler için
gıyabi cenaze namazı kılındı.
Üsküp’te düzenlenen Kudüs’e
destek mitingi basın açıkla-
masında, “Kudüs’te ya�anan-
lar bir insanlık sorunudur, bir
katliamdır!” denildi.

Kosoval� Türkler
tek yumruk

Bulgaristan’�n ba�kenti Sofya’da düzenlenen AB-Bat� Balkanlar
Zirvesi’ne ABD Ba�kan� Donald Trump damga vurdu

Üsküp’te Kudüs’e destek eylemi 
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ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Esnaf ve sanatkârlara ürünlerini
ePttAVM.com aracılığıyla dün-
yaya ulaştırma ve PTT A.Ş.’nin çe-

şitli hizmetlerinden özel indirimlerle
yararlanma imkanı sağlayan Esnaf
Kart’ın lansmanı 14 Mayıs 2018 tari-

hinde Ankara’da gerçekleştirildi.

ESNAFIMIZ İÇİN MÜTHİŞ
BİR İMKAN

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkci, lansmanda yaptığı konuşmada
Esnaf Kart’ın faydalarına işaret ederek,
“Esnaf büyüsün, Türkiye büyüsün. He-

defimiz bu” dedi. Esnaf ve sanatkârla-
rın ürünlerini ePttAVM.com aracılığıyla
tüm dünyaya ulaştırabileceğini ve
bunun müthiş bir imkân olduğunu
kaydeden Bakan Tüfenkci, Esnaf
Kart’ın 2023 e-ihracat hedeflerinin ya-
kalanması bakımından da önemli bir
proje olduğunu belirtti. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı Ahmet Arslan, Esnaf Kart’ın 1
milyon 700 bini aşkın esnaf ve sanat-
kâra önemli katkılar sağlayacağını ifade
etti. Esnaf Kart sayesinde esnafın
PTTBank’tan özel faiz oranlarıyla kredi
alabileceğini, Pttcell, PTT Sigorta, PTT
Kargo ve PTT KEP hizmetlerinden indi-
rimli faydalanabileceğini kaydeden
Bakan Arslan, “Bunların yanı sıra e-ti-
caret alanında esnafımızın dışarıya açıl-
ması, daha fazla ihracat yapması ve
ülkemiz ekonomisine katma değer sağ-
laması adına bu uygulamayı çok önem-
siyoruz. ePttAVM.com sitesi
esnafımızın çok daha rahat şartlarda,
çok daha güvenli bir şekilde ihracat
yapmasına imkân verecek” dedi. Bakan
Arslan, esnaf ve sanatkârın PTT deste-
ğiyle bundan sonra daha da güçlü ola-
cağını söyledi. 

HAYIRLI OLMASINI 
TEMENNİ EDİYORUM

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ülke-
mizin iki köklü kuruluşunun “İnsanı-
mızın hayatını nasıl kolaylaştırırız?
Esnafımızın üretimini nasıl artırırız?”
düşüncesiyle bir araya geldiğini belirte-
rek, “Biz de çorbada tuz misali, ekono-
mimizi büyütme adına, esnafımızı
canlandırma adına, esnafımızın rekabet
edebilirliğini artırma adına bu projeyi
gerçekleştirdik” dedi. Genel Müdür

Bozgeyik, esnaf ve sanatkârın ülke eko-
nomisinin belkemiği, yapı taşı niteli-
ğinde olduğuna işaret ederek, “Esnaf
ve sanatkârlarımıza yönelik PTT Kart
üretmekten ve toplumumuzun bu çok
kıymetli kesimine özel indirim ve avan-
tajlar sağlamaktan büyük gurur duy-
maktayız” dedi. Kenan Bozgeyik,
projeye emeği geçenlere teşekkür etti ve
Esnaf Kart’ın hayırlı olması temenni-
sinde bulundu. Türkiye Esnaf ve Sanat-
kârları Konfederasyonu (TESK) Genel
Başkanı Bendevi Palandöken ise “bay-
ram müjdesi” olarak nitelediği ve fay-
dalarının saymakla bitmeyeceğini ifade
ettiği Esnaf Kart’a emeği geçen herkese
teşekkürlerini iletti.

Posta ve Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi (PTT A.�.) ile Esnaf ve Sanatkarlar
Genel Müdürlü�ü aras�ndaki protokolle “Esnaf Kart” projesi hayata geçirildi

Esnaf ve sanatkarlara
dev hizmet: ESNAF KART
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BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Batı Trakya Türkleri Daya-
nışma Derneği (BTTDD)
Bursa Şubesi Çiftehavuzlar

Lokali’nin Fatih Yaşam Mer-
kezi’nde gerçekleştirdiği “8. Ge-
leneksel Kur’an-ı Kerim
Ziyafeti” etkinliğine katılan Ça-
vuşoğlu, Türkiye’nin medeniyet
coğrafyasına her zaman hem ka-
pısını hem de gönlünü açtığını
söyledi. Birçok siyasi aktörün
gelip geçtiğini belirten Çavu-
şoğlu, “Ancak bir hakkı da tes-
lim etmemiz lazım. O da şu ki 53
yıl sonra Gümülcine’ye giden ilk
Başbakandır Sayın Recep Tayyip
Erdoğan. 65 yıl sonra Gümülci-
ne’ye giden ilk Cumhurbaşkanı-
dır Sayın Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhuriyet tarihinden itibaren
ilk defa bir Başbakanın Kırcaa-
li’ye gittiği olmuştur, o da Recep
Tayyip Erdoğan olmuştur. Dertli
olmak lazım. Dertliyseniz yapı-
yorsunuz. Elhamdülillah geldi-
ğimiz noktada neredeyse bütün
sorunlarımızı giderdik.” dedi.
Çavuşoğlu, uzun dönem ikamet,
çalışma izni, vatandaşlık gibi ko-
nuları çözüme kavuşturdukla-
rını vurgulayarak, şöyle devam
etti:“Bu vatandaşlık meselesi o
kadar netameli bir konudur ki
20 yıl vatandaşlık bekleyenleri
biliyorum. Ben 5 yıl vatandaşlık
bekledim. Arkadaşlarım avukat-
lık ruhsatını almış bürosunu
açmış avukatlık yaparken ben

katiplik yaptım. Alamadım. Çe-
şitli nedenler ileri sürüldü. Farklı
farklı şeyler söylendi, devlet po-
litikası dendi. İnsana hizmet et-
meyen, insanı kucaklamayan,
insanın zorunu, darını giderme-
yen hiçbir politikanın ne olursa
olsun başındaki kelimenin hiçbir
önemi yoktur çünkü devlet mil-
let içindir, insan içindir. Biz bunu
sağladık. 60 bin insanımız ıskat
edilmiş oldu. Birçoğu ikamet
tezkeresi alamadığı için İstan-
bul’a Yunanistan Konsoloslu-
ğuna giderek ‘Beni ıskat et’ diye
dilekçe verdi. Şükürler olsun
geldiğimiz nokta iyi bir nokta.”
www.timebalkan.com’un habe-

rine göre; Türkiye’nin güçlen-
dikçe ve büyüdükçe daha da iyi
yerlere geleceğini dile getiren
Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Ancak bugün Batı Trakya’da
ülkesinin sınırları içinde yaşadı-
ğımız, asli vatandaşı olduğumuz
Yunanistan’ın bakış açısını bir
türlü değiştiremedik ama biz
doğru bildiğimiz yolda devam
edeceğiz. Batı Trakya’daki kar-
deşlerimizin zor günler geçirdi-
ğini, Yunanistan’ın ekonomik
darboğaz yaşadığı bir dönemde
bunu bütün hücrelerine kadar
Batı Trakyalı insanlarımızın da
hissettiğini biliyoruz. Onlar için

de bir çabanın içindeyiz. Göre-
cekseniz kısa süre içinde aşaca-
ğız. Burada söylemek olmaz
ama çabalarımız var. Attığımız
adımlar var, bunları da yapaca-
ğız mutlaka. İnşallah Türkiye
büyüdükçe ve güçlendikçe tüm
bunların hepsi bertaraf edilecek.
Sadece Türkiye’de yaşayan va-
tandaşlarımız için değil aynı za-
manda gönül coğrafyasında
yaşayan kardeşlerimiz için de bu
ülke bir güvenlik teminatıdır. Bu
böyle çünkü bu coğrafyalarda
doğan her insan için bir ana
vatan vardır, bir de vatandaşı ol-
duğu devlet vardır. Ana vatan
denen şey Türkiye’dir.”

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ramazan ayının başlama-
sıyla Batı Balkan ülkele-
rinde yaşayan

Müslümanlar ilk teravih nama-
zını kılmak için camilere akın
etti. www.timebalkan.com’a
göre: Bosna Hersek’in başkenti
Saraybosna’daki tarihi Gazi
Hüsrev Bey Camisi, teravih na-
mazı için gelenlerle dolup taştı.
Coşkuyla camiyi dolduran ce-
maate ilk teravih namazını
Bosna Hersek İslam Birliği Baş-
kanı Husein Kavazovic kıldırdı.
Müslümanlar şehirdeki diğer
camileri de doldurdu. Başkent-
teki camilerin minareleri kandil-
lerle aydınlatıldı. Karadağ’da
teravih namazı, başta başkent
Podgoritsa’da olmak üzere
farklı şehirlerde bulunan

130’dan fazla camide eda edildi.
Hırvatistan’ın başkentinde
Müslümanların tek ibadetha-
nesi olan Zagreb Camisi, ilk te-
ravih namazını kılmak
isteyenlerle doldu. Sırbistan’da
da Boşnak nüfusun yoğun ola-
rak yaşadığı Sancak bölgesinde
Müslümanlar teravih için yüz-

den fazla camiye akın etti. Müs-
lümanlar başkent Belgrad’daki
tek cami olan Bayraklı’yı da dol-
durdu. Camileri dolduran yüz-
lerce Müslüman, önce ramazan
konulu vaazları dinledi, ardın-
dan yatsı ve teravih namazını
eda etti. Camilere sığamayan ce-
maat teravih namazını avluda

kıldı Makedonya’nın başkenti
Üsküp’teki tarihi Mustafa Paşa
Camisi teravih namazı için ge-
lenlerle doldu. Cemaatin bir
kısmı cami içinde bir kısmı da
avluda yatsı ve teravih namazla-
rını eda etti. Salavatlar okundu,
dualar edildi. Ülke genelindeki
diğer camilerde de Müslüman-
lar teravih namazı için saf tuttu.
Ramazan öncesi manevi havayı
solumak ve ilk teravih nama-
zında saf tutmak için Arnavut-
luk’taki Müslümanlar da
camilere akın etti. Başkent Ti-
ran’daki Yeni Pazar Camisi’nde
teravih namazını kılmak için
gelen müminlerden dolayı yo-
ğunluk yaşandı Kosova’nın baş-
kent Priştine’deki Fatih Sultan
Mehmet Camisi’ni dolduran
Kosovalı müminler yatsı ve tera-
vih namazlarını kıldıktan sonra
salavatlar okudu, dualar etti.

Ba�bakan Yard�mc�s� Hakan Çavu�o�lu, “Sadece Türkiye’de 
ya�ayan vatanda�lar�m�z için de�il ayn� zamanda gönül co�rafyas�nda
ya�ayan karde�lerimiz için de bu ülke bir güvenlik teminat�d�r” dedi

AK Parti hükümetleri
Recep Tayyip Erdo-
�an’�n liderli�inde

bu ülkeye çok büyük hiz-
metler verdiler. Yollar, ba-
rajlar, hastaneler, köprüler,
tüneller yap�ld�. D�� politi-
kada, d�� ticarette, d�� yat�-
r�mlarda daha önce
yap�lamayanlar yap�ld�. Tüp
kuyruklar�, hastahane kuyruk-
lar�, zam kuyruklar� sona erdi-
rildi. Uzaya uydu gönderildi.
Türk tank�, Türk piyade tü-
fe�i, Türk insans�z hava arac�
yap�ld�. Ülkede istikrar sa�-
land�. Ba�örtüsü zulmü biti-
rildi, �mam Hatiplilerin
sorunlar� giderildi. Bütün
bunlar öyle basit �eyler de-
�ildi. Türkiye’de hep konu�u-
lan ve çözümü beklenen
�eylerdi. Hatta bunlar üzerine
siyaset yap�l�r, vaatler verilir,
hayaller kurulurdu. Bütün bu
ba�ar�lar AK Parti’ye hakl�
olarak 16 y�ld�r aral�ks�z her
defas�nda siyasi zaferler ge-
tirdi. Ama ba�ar�lar, sürekli
yeni �eylere ihtiyaç duyar,
yeni heyecanlara ve a�klara.
Zira siyaset nankördür, eski
ile avunmaz. 

ÖZAL’IN Ç�KOLATA
ÖRNE��

Sekizinci Cumhurba�kan�m�z
merhum Turgut Özal'�n "Ya-
p�lan i�ler çikolata gibidir,
yenilir, yutulur, unutulur ve
yenisi beklenir" sözünü hat�r-
latmak isterim. Rahmetli
Özal’�n çikolata örne�i Türk
siyasetinde oldukça önemli-
dir. Bizatihi kendisi de bu ül-
keye önemli hizmetler vermi�
ama son dönemde kendisine
vefas�zl�k yap�lm��t�r. Bu yüz-
den siyasette sürekli yeni çi-
kolatalar, yeni hizmetler, yeni
hedefler olmal�. Bunu sa�la-
yacak adaylar�n�z, ekibiniz ve
yard�mc�lar�n�z olmal�. Öyle
ki; yeni fikirler verecek,
umutlar ye�ertecek, heyecan
getirecek ki�iler. Katma de�er
sundukça, ürettikçe, yenilen-
dikçe heyecan ve a�k gelir. 

S�YASET VE FUTBOL

Siyaseti futbola benzetirim.
Zira siyasetteki birçok �ey
futbolda da vard�r. Hat�rlars�-
n�z, Galatasaray üç dönem
Türkiye �ampiyonu olmu�tu.
Ama taraftar� daha fazlas�n�
istiyordu. Ard�ndan Avrupa
�ampiyonu oldular. Ard�ndan
Avrupa’n�n süper kupas�n� da
kazand�lar. Sonra Türkiye’ye
döndüklerinde ligimizdeki ba-
�ar�lar heyecan vermemeye
ba�lad�. Zira seyirci en büyü-
�ünü görmü� ve ya�am��t�.
Türkiye �ampiyonlu�u taraftar
için art�k yeterli de�ildi. A�k
ve heyecan bitince ba�ar� da
gitti. Bu vesileyle bu y�l Tür-
kiye �ampiyonu olan Galata-
saray Futbol tak�m�n� tebrik
etmek isterim. �n�allah Gala-
tasaray, Fenerbahçe, Trabzon,
Be�ikta� ve Akhisarspor, ge-
lecek y�l Avrupa’da ba�ar�lar
elde ederler. 
Muhalefetin hiçbir hedefi ol-

mamas�na ra�men, sadece Er-
do�an dü�manl��� etraf�nda
bulu�up birle�iyorlar. Maale-
sef Türkiye’de uzun y�llard�r
do�ru ve istikrarl� çal��an bir
muhalefet yok. Asl�nda bu
AK Parti’ye de zarar veriyor.
Dü�ünün ki, Dünya �ampi-
yonu Brezilya hep Malta,
Lüksemburg, Andorra gibi ta-
k�mlarla haz�rl�k maç� yaps�n.
Kendini geli�tiremez. Bir
zaman sonra bu maçlara se-
yirci de gitmez. Yani heyecan
azal�r ve futbol a�k� biter. Si-
yasette rekabet önemlidir. Ka-
liteyi getirir. Sizi zorlayacak
siyasi rakibiniz yoksa kendi
kendinize içinizden rakip ç�-
kart�rs�n�z. Son dönemde AK
Parti’de ya�anan olaylar buna
önemli bir göstergedir. Ancak
bütün bu olaylara ra�men
Recep Tayyip Erdo�an fark�
ve enerjisi AK Parti’yi üst s�-
ralara ç�kmas�na neden ol-
mu�tur. Recep Tayyip
Erdo�an, sadece Türkiye’nin
de�il tüm dünyan�n inceleyip
ara�t�rmas� gereken siyasi
markas� ve profesörlük tezi-
dir. Tabiki AK Parti’nin de-
�erli tak�m oyuncular�n�
yabana atmamak laz�m. Hep-
sinin önemli paylar� var.
Ancak lider çok daha önemli. 

24 HAZ�RAN F�NAL
G�B� ÖNEML�D�R

Hep söylüyoruz, 24 Haziran
Türkiye için son derece
önemli bir siyasi finaldir. Hep
kazan�rs�n�z, kazan�rs�n�z, ka-
zan�rs�n�z, sonra her �eyinizi
ortaya koyup oyuna girersi-
niz, i�te burada al�nacak
sonuç sadece gelece�inizi
de�il geçmi�inizi de etkileye-
bilir. Bütün ba�ar�lar�n�z� ve
yapt�klar�n�z� bir ç�rp�da silip,
sizi s�f�rlamaya çal��an siyasi
akbabalar varsa çok ama çok
dikkatli olmak zorundas�n�z.
��i �ansa b�rakamazs�n�z. Son
doksan dakikaya 1-0 bile
de�il en az 3-0 önde girmeniz
gerekir. Hiçbir pozisyonu ve
hiçbir insan� kaybetme lüksü-
nüz yok. Güzel hareketler, po-
zisyonlar, tak�m oyunu,
sürekli çal��an ve ko�an bir
tak�m ile birlikte gelen goller,
seyircide heyecan olu�tura-
cakt�r. Zira seyircinin deste�i
için bu heyecana ihtiyaç var.
Tak�m�n�z�n lider bir teknik
direktörü zaten var, geriye
kalan sahadaki do�ru 11 fut-
bolcunun gere�ini yapmas�d�r.
E�imin güzel bir sözü var:
“yapt���n� can a�k�yla yap”
der. Aynen öyle yap�p ba�ara-
ca��z. Zira Türkiye’nin AK
ba�ar�lara kesinlikle daha çok
ihtiyac� var. Bu yüzden
DEVAM diyoruz. Hay�rl�
olsun. 

Rifat SA�T

YEN� �EYLER,
HEYECANLAR,

A�KLAR
rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

Türkiye, Batı Trakyalı
kardeşleri için çabalıyor

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek’in başkenti
Saraybosna’da üç yıldır
“Balkanlarda İrfan

Ocakları” üst başlığıyla sür-
dürülen sempozyumların
3.sü, “Bosna’da Kâdirîlik” alt
başlığıyla Boşnak İslâm Araş-
tırmaları Enstitüsü konferans
salonunda gerçekleştirildi.
Sempozyum düzenleme ku-
rulu başkanı ve Akdeniz Kül-
tür Eğitim ve İletişim Kulübü
Derneği (AKİK) başkanı Ab-
dullah Aykut, 5 yıllık bir proje
ile yola çıktıklarını, bu kap-
samda önümüzdeki yıllarda
Halvetîlik, Rifâîlik, Bektâşîlik
gibi Balkanlarda yaygın ola-
rak yaşayan irfan ocaklarını
da tanımayı ve tanıtmayı
amaçladıklarını söyledi.
www.timebalkan.com’a göre;:

köklü medeniyetimizin ana
damarını oluşturan tasavvuf
ve irfan geleneği sayesinde
Anadolu ile Balkanlar arasın-
daki irfan köprülerinin yeni-
den inşa edileceğini belirten
Aykut, “Biz bu faaliyet saye-
sinde şunu gördük. Buradaki
kardeşlerimiz, Anadolu ile
Balkanlar arasında asırlardır
var olan köklü irtibatın ve
alâkanın bu irfan ocakları va-
sıtasıyla yeniden kuruluyor
olmasından çok memnun ve
mutlular. İlk yıldan bu güne
sempozyumlara katılım, ilgi
ve alâka artarak devam et-
mektedir. Küçük dokunuşlara
ve samimi ünsiyetlere ihtiyaç
var. Bizim yapmaya çalıştığı-
mız da budur. Bu sağlandığı
takdirde ümmeti Muham-
med’in tek yürek ve tek ses
olmasının önünde bir engel
kalmayacaktır” dedi.

PR�ZREN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İlk şubesini 2015 yılında
Priştine’de açan Ziraat
Bankası) Prizren’de de

Kosovalılara hizmet vere-
cek. Ziraat Bankası Genel
Müdürü Hüseyin Aydın,
dost ve kardeş ülke Ko-
sova’da Ziraat Bankası’nın
ikinci şubesinin açılması
mutluluğunu ifade etti.
“Prizren Şubemiz ise 154
yıllık geçmişiyle Türki-
ye’nin yanı sıra 18 farklı ül-
kede 95 noktada hizmet
veren Ziraat Finans

Grubu’nun 96. hizmet nok-
tası olacaktır” diyen Aydın,
en kısa zamanda İpek şeh-
rinde de bir şube açacakla-
rını bildirdi. Kosova
Bankacılık Otoritesi Başkanı
Fehmi Mehmeti, Ziraat Ban-
kası’nın ikinci şubesinin
açılması Kosova için önemli
olduğunu söyledi. Bu açılı-
şın da Kosova’nın yatırımlar
ve bankacılık için uygun ol-
duğunun en iyi bir göster-
gesini teşkil ettiğini
söyleyen Mehmeti, Ko-
sova’da bankacılık sektörü-
nün Avrupa standartlarına
yakın olduğunu vurguladı.

Ziraat Bankas� Pri�tine’den
sonra Prizren’de de �ube açt�

Balkanlar’da ilk teravih co�kuyla eda edildi

Ba�bakan Yard�mc�s� Hakan Çavu�o�lu:

Anadolu’dan Balkanlar’a irfan
köprüleri yeniden kuruluyor
Anadolu’dan Balkanlar’a irfan
köprüleri yeniden kuruluyor
Anadolu’dan Balkanlar’a irfan
köprüleri yeniden kuruluyor
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PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi toprak değişimi ihtimalinden
söz ederken, böyle bir şeyin hiçbir

zaman meydana gelmeyeceğini söyledi.
Toprak değişimi ile ilgili haberlerin asılsız
olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Has-
him Thaçi, “Bu tür bir şeyin tartışılması
bile söz konusu olamayacağından size
güvence veriyorum. Bir diğer kötülük ise
asılsız haberler yayımlanmaktadır. Bu tür
fikirlerin kurumlar tarafından dile getiri-
lip getirilmediğinin delillerle veya asılsız
haberler olduğunun teyit edilmesi önem-
lidir. Toprak değişimi daha fazla bir de-
zenformasyondu”dedi.
www.timebalkan.com’dan alınan bilgilere
göre; bu vesile ile Cumhurbaşkanı Sırp
Belediyeler Birliğinden de söz etti. Thaçi
Kosova’nın AB’nin tanıdığı süre içinde bu
anlaşmayı uygulayacağını açıkladı.

Thaçi toprak de�i�imi
teklifine kap�y� kapatt�

VIÇITIRIN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk
Temsil Heyeti Başkanlığı, ülkenin
kuzey kesimlerinde bulunan Vıçıtı-

rın kentindeki bir ilköğretim okulunun
dış cephe bakım onarımı ve izolasyonu
projesini tamamladı. KFOR Türk Temsil
Heyeti Başkanlığı "Naim Frasheri" ilköğ-
retim okulunun dış cephe bakım-onarımı,
kaba tamiratı ve mantolama, giriş kapısı
ile merdivenlerinin yenilenmesini gerçek-
leştirirken, Vıçıtırın Belediyesi ise okulun
pencere ve kapılarının onarımını tamam-
ladı. Projenin tamamlanması nedeniyle
düzenlenen törene katılan Türkiye'nin
Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, yaptığı
konuşmada, eğitime yapılan yatırımın bir
ülkenin kalkınmasına yapılan yatırım ol-
duğunu söyledi.

Mehmetçik, Kosova’da
okullara da sahip ç�k�yor

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kı-
vılcım Kılıç’ın himayesinde "Koso-
valı Türklerin sorunlarının

masaya yatırıldığı ve çözüm yollarının
arandığı" bir toplantı düzenlendi. Top-
lantıda, Kosova Demokratik Türk Par-
tisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova
Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar,
KDTP milletvekili Fikrim Damka’nın,
Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu
Eylem Altunya, Mamuşa Belediye Baş-
kanı Abdülhadi Krasniç, Türk dernek
başkanları, saygın akil adamları, aydın-
lar ile diğer katılımcılar hazır bulundu.
Priştine yakınlığındaki bir otelde düzen-
lenen geniş katılımlı toplantının açılış
konuşmasını yapan Büyükelçi Kıvılcım
Kılıç, toplantı hedefinin, konuların ele
alabileceği samimi bir ortam oluştur-
mak olduğunu belirterek, burada en
önemli konunun iletişim olduğunu kay-
detti. “Türk toplumu olarak sizler çok
önemli insanlarsınız ve her sektörde çok

yapıcı faaliyetleriniz ve çalışmalarınız-
dan gurur duyuyoruz” şeklinde konu-
şan Büyükelçi Kılıç, zaman zaman
iletişim eksikliğinin yaşandığını, ilgi
paylaşımının tam yapılamadığını söy-
ledi. Bu sebeple bir takım sıkıntı ve so-
runların yaşandığına işaret eden
Büyükelçi Kılıç, bunların giderilmesinin
tabiyatiyle giderilmesinin mümkün ol-
duğunu kaydetti. 

İLETİŞİM ARTMALI

www.dunyabulteni.net’e göre. Büyük-
elçi Kıvılcım Kılıç sözlerine şöyle devam
etti: “Bu toplantının ana hedefi aslında
bu iletişimi mümkün olduğunca ara-
mızda geliştirebilmek. Neler yapıldı, so-
runlar neler, önümüzdeki dönemde
neler yapılabilir, birlikte hareket edilebi-
lir mi, çözüm yolları konuşulabilir mi,
çözümler üretilebilir mi. Kosova Türk
toplumunun çok farklı sorunları var. O
sorunlar nelerdir. Onlara nasıl yaklaşıl-
malıdır. “ KDTP Genel Başkanı ve

Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar
da, önemli konuların tartışılıp üzerinde
fikir alış verişinde bulunulması, toplum
olarak güçlenmemize katkı sağlayaca-
ğını, bireysel olarak da daha donanımlı
olunacağını belirtti. Güvenin hem top-
luma hem kendimize artacağına işaret
eden Yağcılar, sınamalar karşısında
daha hazırlıklı olunacağına dikkat çekti.
“Çalışmalarımız ile toplumumuzu
güçlü tutmak, bunu bir yandan siyasi
temsilciler olarak, diğer yandan sivil
toplum kuruluşları olarak da dengele-
memiz lazım. Türk topluluğu olarak
toplumda yerimizi almamız lazım.
Bunun hem güce hem de birlik ve bera-

berliğe ihtiyaç vardır. Hepimiz benzer
adımlarla ilerlemiş olursak o zaman
yolu daha rahat geçmiş olacağız” şek-
linde konuşan Bakan Yağcılar, Türklerin
sesini daha güçlüce duyurmuş olacağını
söyledi.
KDTP milletvekili Fikrim Damka da ko-
nuşmasında Türk toplumunun aydın
bir kesim olması sebebiyle hem Ko-
sova’da önde olan bir toplum olduğu
için daha sık bir araya gelinmesi gerek-
tiği görüşünü savundu. Bir araya gelin-
mesi talebinin sadece siyasilerden değil
aşağıdan yukarıya sivil toplum kuruluş-
ların talebi üzerine biraraya gelinmesi-
nin faydası olabileceğini kaydetti.

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova’nın başkenti Priştine’de
dev iftar çadırı her akşam oru-
cunu açmak isteyen Kosovalı-

larla dolup taşıyor.  
İstanbul Eyüp Sultan Vakfı’nın, gele-
neksel olarak her yıl Kosova’da kur-
duğu iftar çadırları bu yıl da Kosovalı
vatandaşlara hizmet veriyor. Eyüp
Sultan Vakfı tarafından Priştine’de

Gençlik ve Spor Merkezi’nin plato-
sunda kurulan 2 bin kişilik çadırda bu
yıl da Kosovalıları ağırlıyor. Eyüp Sul-
tan Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve
Balkanlar Koordinatörü İskender Ya-
novalı, yaptığı açıklamada, Eyüp Sul-
tan Vakfı olarak 11 yıldan bu yana
gerçekleştirmiş oldukları Ramazan or-
ganizasyonunun Kosova’da övgü ve
ilgiyle karşılandığını hatırlattı. Yano-
valı, “Eyüp Sultan Vakfı olarak Tür-
kiye dışında sadece Kosova’da iftar

organizasyonuna başladık. Bu 11’inci
senemiz. Biz buradaki Kosovalılarla
birlikte ekmeğimizi paylaşmaktan çok
mutlu oluyoruz. Çünkü Kosova halkı
ve Türkiye halkı arasındaki bağ çok
önemli bir bağdır. Bizim Evlad-ı Fati-
han kardeşlerimizdir Kosovalılar. Biz
uzun yıllar Kosova’ya hep kardeş gö-
züyle bakıyoruz ve ekmeğimizi bu-
raya gelip paylaşıyoruz. Burada
ekmeğimizi paylaşmaktan çok mutlu
oluyoruz” dedi.

Kosoval� Türklerin sorunlar�n�n masaya
yat�r�ld��� ve çözüm yollar�n�n arand���

önemli bir toplant� düzenlendi

Pri�tine’deki dev iftar çadırı kapalı gi�e

Kosovalı Türklerden
birlik mesajı
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TRUMP SOFYA’DAKİ BALKAN
ZİRVESİ’NİN KONUSU OLDUAhmet GÖKSAN

ALI�AN 
KUDURMU�

SOFYA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rume
n Radev, ramazan ayı dolayısıyla
başkent Sofya’da iftar verdi. İfta-

rın onursal konuğu Bosna Hersek Dev-
let Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir
İzetbegovic oldu. İftara, ülkedeki dini
liderlerin yanı sıra diplomatlar ve bilim-
kültür çevreleri temsilcileri
katıldı.Cumhurbaşkanı Radev, yaptığı
konuşmada, Bulgaristan Cumhurbaş-
kanlığının yıllardır süren bir gelenekle
ramazanda iftar verdiğini söyledi.
www.timebalkan.com’a göre: Sofya
ve Saraybosna’da farklı dinlerin ibadet
yerlerinin, müze ve kültürel anıtlarının
huzur içinde beraberliğini sürdürdü-
ğünü anlatan Radev, “Balkanlar’da din-
lerimiz farklı olabilir ancak
değerlerimiz ortak ve biz barış içinde
yaşayabiliriz. İbadet yerlerimiz herkese
açık olduğu gibi kalplerimiz de herkese
açıktır. Dualarımızda sadece barış isti-
yoruz.” diye konuştu.

Cumhurba�kan� Radev
Sofya’da iftar verdi

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya’nın başkenti Üs-
küp’te Kudüs’te yaşanan
zulmü protesto etmek ama-

cıyla “Kudüs Filistin’indir” eylemi
düzenlendi. Üsküp’te yaşayan Türk,
Arnavut ve Boşnak gençler bugün
cuma namazı sonrası, İsrail’in kanlı
eylemlerini kınamak için protesto
düzenledi. Protestoda İsrail terö-
rünü kınayan metinler Türkçe, Ar-
navutça ve Boşnakça olmak üzere 3

dilde okunurken akabinde Kudüs’te
şehit edilenler için gıyabi cenaze na-
mazı kılındı. www.timebalkan.com
sitesine göre: Üsküp’te düzenlenen
Kudüs’e destek mitingi basın açıkla-
masında, “Kudüs’te yaşananlar bir
insanlık sorunudur, bir katliamdır!”
denildi. ABD’nin Tel Aviv’de bulu-
nan Büyükelçiliğini uluslararası hu-
kuku ve ilgili tüm BM Kararlarını
ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şid-
detle kınıyoruz. Filistin halkının
meşru haklarını yok sayan bu adı-
mın bölgesel barış, güvenlik ve istik-

rara hizmet etmeyeceğinin vurgu-
landığı açıklamada, “BM Genel Ku-
rulu’nda alınan ve büyük
çoğunlukla desteklenen Kudüs ko-
nulu kararı ile üye devletler Ameri-
ka’nın kararını kınamıştır. Ayrıca
tüm dünyada yükselen protesto ve
gösteriler ABD’nin attığı bu gayri
meşru adımın uluslararası toplum
tarafından reddedildiğini göstermiş-
tir. Avrupa Birliğinin de bu konuda
ki tavrı nettir, açık bir şekilde bu
karar tüm dünya kamuoyunca kı-
nanmaktadır” ifadelerine yer verildi. 

“Her iki taraf anlam�� ve kabul etmi�tir
ki Ada sakinlerini te�kil eden Türk’ler,
bu topraklarda ebediyete kadar ya�aya-
cak ve var olacakt�r. Zürih ve Londra’da
hak ve hürriyeti tan�nan halk� bundan
böyle korku, tehdit hatta katliam gibi
vas�talarla buradan uzakla�t�rmak, mah-
vetmek imkans�z bir hale gelmi�tir.”
1959

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Amerikal� Bay Trump geçti�imiz
günlerde �ran ile yap�lan nükleer
anla�madan çekildi�ini aç�kla-

mas� sonras�nda AB ile olan iplerin ge-
rilmesine neden oldu. Aç�klamalara
bak�l�rsa �ran’la sava��n e�i�ine gelin-
di�i havas� bas�l�yor. Yak�n dönemde
bu filmin benzerinin Kuzey Kore ile ya-
�and���n�n da unutulmamas� gerekiyor.
Gelinen bu nokta ortal�kta dururken Av-
rupa Ordusu kurulmas� yeniden gün-
deme ta��n�yor. 28 üye ülkenin ayr�
ordular�n�n olmas�na kar��n NATO ben-
zeri bir yap�n�n olu�turulmas�na çal���l�-
yor. Bu plan�n ba��n� AP Ba�kan�
�talyan parlamenter Antonio Tajani çe-
kiyor. Böyle bir önerinin yap�l�yor ol-
mas�n� sava� k��k�rt�c�l��� olarak da
okumak gerekiyor. Çünkü Kathimerini
gazetesinde yer alan haberde Yunanis-
tan’�n Frans�z donanmas�na ait iki adet
sava� gemisini silahlar�yla birlikte kira-
lad��� belirtiliyor. Türkiye ile olan ili�-
kilerinin gergin oldu�u bir dönemde
sava� gemisi kiralamalar� yukar�daki
yarg�m�z� kan�tl�yor. Geçti�imiz Kas�m
ay�nda AB ülkelerinin Savunma Ala-
n�nda Kal�c� ��birli�i söylemi ile e�gü-
düm içinde çal��acak bir yap�y�
olu�turduklar�n�n da unutulmamas� ge-
rekiyor. Kar��m�zdaki unsur ise bir yan-
dan AB ile olan ili�kilerini sa�lam
tutmaya çal���rken Do�u Akdeniz’den
ç�kar�lacak do�algaz ve petrolün Av-
rupa ülkelerine pazarlanmas� çal��mala-
r�n� yap�yor. Böyle bir hareketi
ayaktopu ile tan�mlamak gerekirse yap�-
lan, ceza alan� içinde 9 kusurlu hareket-
ten bir tanesidir ve cezay� gerektirir.
Buna kar��n ceza verilmesinden geçtik
üstüne üstlük destekleniyorlar. Böyle
bir ortamda onlar için müzakere masa-
s�na oturmak eski dildeki söylemi ile
abesle i�tigaldir. 

MÜZAKARELER�N DEVAMI

�srail ve Yunanistan’la anla�ma imzala-
yan kar��m�zdaki unsur bir yandan da
müzakerelerin devam�ndan yana olduk-
lar�n� duyuruyor. Asl�nda müzakere sü-
reci onlar�n AB’ne üyeliklerinin
gerçekle�ti�i gün y�k�lm�� ve çökmü�tü.
O günden sonra yap�lan müzakereler bir
anlamda bo�lukta sallanmaktad�r. �imdi
bütün ya�ananlardan sonra d�� bask�la-
r�n arkas�na saklan�larak yeniden müza-
kere masas�na oturmak kadar anlams�z
bir husus olamaz. Ada’da bar��tan yana
oldu�unu her zaman kan�tlayan K�br�s
Türk’lerinin kar�� taraf�n bu orta oyu-
nunu bozmas�n�n zaman� gelmi� hatta
geçmektedir. Orta oyununu bozmak bir
yana AP Dilekçeler Komitesi Ba�kan�
�sveç Avrupa milletvekili Cecilia Wiks-
trom yan�na ald��� parlamenterle kapal�
olan Mara� bölgesine girmeye çal��t�.
Bunun öncesinde güneyden gelen Rum-
lar pankart açarak gelenleri kar��lad�lar.
K�br�s Türk gruplar� da ya�ananlar� pro-
testo ediyordu. Bölgeye gelen parla-
menterlere sormak durumunday�z.
Kendi ülkelerinde böyle bir olay�n ya-
�anmas�na izin verirler mi? Annan’�n
belgesine hay�r diyenleri uygulamalar�
ile ödüllendirenlerin evet oyu veren
K�br�s Türk’lerinin de haklar�n� vermek
gibi bir yükümlülükleri oldu�unu unut-
tularsa an�msatmak istiyoruz. Kudurmu-
�un al��m��tan beter oldu�unun son
göstergesi Ermenistan Ba�bakan� olan
Bay Nikol Pa�iyan’�n yapt��� son aç�k-
lamalard�r. Bay Nikol, “Türkiye ile ön
ko�ulsuz diplomatik ili�kiler kurmaya
haz�r�z. Ancak Ankara Da�l�k Karaba�
ile ilgili ön ko�ul sunmamal�” diyor.
Türkiye ko�ul koyarsa suç kendileri ko-
yarsa normal bir yakla��m olarak alg�l�-
yorlar. Bu yönlü yakla��mlar için
Anadolu insan�n�n anas�n�n güzelli�inin
sorgulad��� söylemi oldu�u da unutul-
mamal�d�r. Dünyada bu tür yakla��m-
larla hangi uyu�mazl���n veya sorunun
çözüldü�ünü bilen varsa beri gelebilir.
Önümüzdeki yaz aylar�n�n bölgemizde
ya�anacaklar nedeniyle daha s�cak geçe-
ce�i için Ulusal Konseyi kurarak i�lerlik
kazand�rmam�z gerekiyor.

Bulgaristan’�n ba�kenti Sofya’da düzenlenen AB-Bat� Balkanlar
Zirvesi’ne ABD Ba�kan� Donald Trump damga vurdu

SOFYA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği Konseyi Baş-
kanı Donald Tusk, ABD Baş-
kanı Donald Trump'un İran

ile yapılan nükleer anlaşmadan çe-
kilmesine tepki göstererek, “Gerçek
jeopolitik sorun rakibin değil, en
yakın dostunun (ABD Başkanı
Trump) hareketlerini tahmin ede-
mediğin zaman ortaya çıkar. İşte ok-
yanusun ötesindeki (ABD)
ortağımızla böyle bir sorun yaşıyo-
ruz." dedi. Bulgaristan’ın başkenti
Sofya’da düzenlenen AB-Batı Bal-
kanlar zirvesi sona erdi. Zirvenin
ardından AB Dönem Başkanı Bulga-
ristan Başbakanı Boyko Borisov, Av-
rupa Birliği Konseyi Başkanı
Donald Tusk ve AB Komisyonu Baş-
kanı Jean-Claude Juncker, ortak
basın toplantısı düzenledi.
www.dunya.com sitesinin haberine
göre: Tusk, İran ile yapılan nükleer
anlaşmadan çekilen ABD Başkanı

Donald Trump'a tepki gösterdi.
İran’ın anlaşmaya uyduğu müd-
detçe AB’nin de buna destek ver-
meyi sürdüreceğini belirten Tusk,
“Gerçek jeopolitik sorun rakibin
değil, en yakın dostunun (ABD Baş-
kanı Trump) hareketlerini tahmin
edemediğin zaman ortaya çıkar. İşte
okyanusun ötesindeki (ABD) ortağı-
mızla böyle bir sorun yaşıyoruz.”
diye konuştu.
Juncker de nükleer anlaşma konu-
sunda AB’nin İran ile iş birliğini
sürdüreceğine vurgu yaptı.
ABD’nin çelik ve alüminyum ithala-

tına getirdiği ambargo konusuna da
değinen Junker, Avrupa’nın
ABD’nin gümrük önlemlerinden
muaf edilmesi durumunda enerji ve
sıvılaştırılmış doğalgaz gibi konu-
larda ABD ile görüşmelere katıl-
maya hazır olduklarını söyledi.

İSİM SORUNU

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev
ve Yunanistan Başbakanı Aleksis
Çipras da zirve kapsamında bir
araya geldi. Liderler, iki ülke arasın-
daki “isim sorunu” konusunda iler-

leme kaydettiklerini bildirdi. Zaev,
görüşmenin ardından açıklama-
sında, “Makedonya ve Yunanistan
soruna, her iki ülkenin kabul edebi-
leceği bir çözüm alternatifine
ulaştı.” dedi.
Konunun iki ülkenin siyasi güçleri,
kurumları ve cumhurbaşkanları hu-
zurunda görüşüleceğini anlatan
Zaev, “Bugünden itibaren Make-
donya ile Yunanistan arasındaki
dostluk daha da güçlü oldu. Biz, bu
sorunu iki ülke vatandaşların yara-
rına çözüme bağlayacağız.” ifade-
sini kullandı.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İnsan Hak ve Hürriyetleri
(İHH) İnsani Yardım
Vakfı, Bosna Hersek’in

başkenti Saraybosna’da ya-
şayan 600 şehit ve gazi aile-
sine erzak yardımında
bulundu. Ramazan ayı dola-
yısıyla dağıtılan yardımlar,
Bosna Hersek’te faaliyet gös-
teren İstanbul Eğitim ve Kül-
tür Merkezi aracılığıyla
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
300 erzak paketi Saray-

bosna’nın Stari Grad Beledi-
yesi’nde şehit ailelerine dağı-
tılırken, 300 paket de
Saraybosna Kantonu Gazi İş-
leri Bakanlığı koordinasyo-
nunda gazi ailelerine
ulaştırıldı.
İHH Dış İlişkiler Koordina-
törü Mehmet Akbaş, vakıf
olarak Bosna Hersek’te 1992
yılından beri faaliyetleri bu-
lunduklarını, her zaman
Bosna Hersek halkı ile daya-
nışma içinde olduklarını ve
yardımları ulaştırdıklarını
ifade etti.

www.timebalkan.com’a
göre; Akbaş, Türkiye’den ha-
yırseverlerin bağışladığı yar-
dımları, bu ramazanda da
Bosnalı ihtiyaç sahipleri ile
paylaşacaklarını aktardı. İs-
tanbul Eğitim ve Kültür Mer-
kezi Başkanı Feyza Tanok
Sehbajraktarevic de bu yıl
Saraybosna’nın yanı sıra
Bosna Hersek’in Mostar, Ze-
nica, Bosanska Dubica,
Gacko, Livno ve Travnik gibi
şehirlerinde ihtiyaç sahiple-
rine bin 370 erzak paketi da-
ğıtacaklarını ifade etti.

�HH’dan Bosnalı �ehit ve gazi
ailelerine Ramazan hediyesi

Üsküplü Müslümanlar 
Kudüs’ü unutmad�

Üsküplü Müslümanlar 
Kudüs’ü unutmad�

Üsküplü Müslümanlar 
Kudüs’ü unutmad�
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FULYA OMAÇ
�STANKÖY
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Rembetiki Kumpanyası’nın
sahne aldığı gecede bir taraf-
tan tabaklar kırılırken bir ta-

raftan peçeteler havada uçuştu.
Konuklar ayrıca pistin ortasına yer-
leştirilen ve içinde ateş yanan tabak-
lar etrafında dönerek dans etti.

Mekan sahibi Şerif Karavezir’in
oğulları Ahmet ve Ali Karavezir ta-
rafından gecenin ilerleyen saatle-
rinde her masaya kişi adeti kadar
alçıdan özel yaptırılan tabaklar da-
ğıtılırken konuklar da bu tabakları
piste atarak kırıp eğlendiler. Ayrıca
içinde 20 tane tabak olan koliler de
dileyen konuklar tarafından 15 Euro
karşılığı satın alınarak dans pistinde
üst üste vurularak kırılmasıyla eğ-

lence zirve yaptı. Kendilerini Ege
ezgilerinin ritmine kaptıran eğlence-
severler, gecenin ilerleyen saatlerine
kadar sirtaki yapıp tabak kırarak
eğlenceli bir zaman dilimi yaşadı.
Artık tavernalarda tabak kırma ge-
leneğinin kalmadığını, bunun ye-
rine pistte oynayanların üzerine
peçete, televizyonlardaki taverna
programlarında ise sahneye çiçek
atıldığını ifade eden Şerif Karavezir,

kendilerinin bu geleneği günü-
müzde de yaşatmaya çalıştıklarını,
gerçek tabak yerine alternatif olarak
da uygun maliyetli alçıdan yapılan
tabakları kullandıklarını söyledi ve
ekledi, “Biz bu geleneği alçı tabak-
larla sürdürüyoruz. Türk misafirle-
rimizi de hem tadı damaklarında
kalacak lezzetlerimizden tatmaya,
hem de gerçek anlamda taverna
keyfi yaşamaya davet ediyoruz.”

Tabaklar İstanköy’de
DOSTLUK İÇİN KIRILDI
Yunanistan’ın �stanköy Adası’ndaki �erif Taverna’da Türkler ve Yunanlılar,

sirtaki ve rembetiko müzikleri e�li�inde tabak kırarak birlikte e�lendi
S�NOP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Eski Milli Eğitim Bakanı
Metin Bostancıoğlu Sinop
Balkan Halkları ve Mübadele

Derneğini ziyaret etti. 20 ve 21.
Dönem Sinop Milletvekili ve 56-57
dönem hükümetlerinde Milli Eği-
tim Bakanlığı yapan Bostancıoğlu
yaptığı açıklamada; Sinop Balkan
Halkları ve Mübadele Derneğini
kurulduğu günden bu güne kadar
gerek sosyal medyadan gerekse
Basından takip ettiğini Dernekleri
ve İlimiz adına çok güzel kültürel
ve sanatsal etkinlikler ve faaliyet-
ler yaptığını turizm açısından da
ilimizi gerek yurt içinde ve ge-
rekse yurt dışından tanıttığını be-
lirterek çalışmalarını taktirle
karşıladığını ifade etti. Dernek
Başkanı Kenan Aral ve dernek
üyelerinin katıldığı ziyarette der-
nek başkan Aral dernek çalışma-
ları hakkında Bakan
Bostancıoğlu’na bilgi verdi. Bakan
Bostancıoğlu Başkan Aral’a dernek
çalışmalarında başarılar diledi ve
her türlü konuda derneklerine kat-
kıda bulunabileceklerini ifade ede-
rek ziyaretten duyduğu
memnuniyeti belirterek Başkan
Aral’a ve Yönetim Kuruluna ve
Üyeler teşekkür etti. Başkan
Aral’da ziyaretin anısına Bakan
Bostancıoğlu’na Plaket, Mübadele
ilgili kitap ve Cd’i hetiye etti ve zi-
yaret sonlandı.

Eski Bakan
Bostanc�o�lu’dan

Sinoplu
mübadillere ziyaret
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Bizler bahar� severiz,
ama bahar bizi ne kadar
sever bilemem.

Balkanlar baharda elbette bir
ba�ka güzel olur. Da�lar daha
ye�il, ba�lar daha bereketli
olur. Ye�ilin her tonunu gören
göz için bahar bayram gibi
gelir. Kültürü ayakta tutan
halkt�r, e�er halk kültürüne
sahip ç�kmazsa bilir ki zaman-
la kendisi de unutulur gider.
Burada kültürel faaliyetlere ve
de�erlere, hatta tarihi eserlere
ayr� önem verilir. Bunun sebe-
bi belki de ayn� kültürü payla�-
t���m�z karde�lerimizle uzak
kalmakt�, hatta s�n�rlarla
ayr�… Burada kültürü koru-
mak en asli görevdir. Biz öyle
bildik öyle yapt�k. Osmanl� bu
topraklardan çekilirken ard�nda
o kadar çok emanet b�rakt� ki
bu emanetlere sahip ç�kmak ve
korumak kalanlar�n boyun
borcu oldu. Birileri giderken
birilerinin de kalmas� gereki-
yordu. Bu emanetlere sahip
ç�kmak çok zordu. Kültürel
faaliyetler tek ba��na yetmez
elbette, devlette söz sahibi ola-
bilmek ve hakk�n� savunabil-
mek için siyasi olu�umlar da
gerekli. Onlar da oldu ama
Balkanlar’da siyaset bilindi�i
gibi çok zordur. Çünkü hiçbir
ülke kendi ba��na karar vere-
mez; her �eye hep bir ba�l�l�k
vard�r. Birileri Bat�’ya ba�l�-
d�r, Bat� da Avrupa’ya üye
olmak için önüne türlü �artlar
koyar. Birileri Rusya’ya ba�l�-
d�r, onun da kendi hesaplar�
vard�r. Birileri de ABD’ye
ba�l�d�r ki onun da burada
ç�karlar� vard�r. Bütün bu kar-
ma�adan arada bir sava� ç�k-
mas� olmazsa olmazd�r.
Genelde de “sözümü dinle-
mezsen ülkeni kar��t�r�r sava�
ç�kart�r�m” tehditleriyle kar��
kar��ya kalan küçük ülkeler
zamana ayak uydurup geli�e-
mez. Ama her ülkenin bir
gelene�i vard�r, bir tarihi var-
d�r, her milletin köklü bir geç-
mi�i vard�r, ona sar�l�r ve
korumaya özen gösterir.

TÜRK�YE’N�N 
DURU�U

Geçti�imiz günlerde Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurba�kan�
Say�n Recep Tayyip Erdo�an,
S�rbistan Cumhurba�kan�
Vuçiç ile görü�tü. Balkanlar
alt� as�rl�k bir zaman diliminde
zaten Türkiye idi. Evet,
Osmanl� hâkimiyeti alt�ndayd�,
yani bugünün, daha do�rusu
Türkiye Cumhuriyeti’nin geç-
mi�i. Balkanlar ne zaman
kar��t�ysa, ne zaman bir sava�
olduysa bunda zaten hep
Bat�’n�n parma�� oldu. Evet,
Osmanl� hâkimiyeti sona erdi
ve yüz y�l gibi bir zamanlar�
vard� daha medeni olduklar�n�
ispatlamalar� için. Yeterli
zamanlar� da vard� kan�mca.
Ne yapt�lar, her ülkeye oldu�u
gibi Makedonya’y� da seneler-
dir Avrupa Birli�ine üye yap-
mak için oyalay�p durdular.
Milletlerin aras�na fitne fesat
sokarak birbirlerine dü�man
olmalar�n� sa�lad�lar; “ismini
de�i�tir” gibi �artlarla günden
güne daha gülünç hale geldi-
ler. Avrupa’n�n göbe�inde
Srebrenitsa gibi bir vah�et
ya�and�, göz yumdular. Biz
onlar� hep hazmettik de
Türkiye’nin duru�u onlarda
haz�ms�zl�k m� yaratt�?
Türkiye’nin buradaki tarihi
eserlerine sahip ç�kmas�, koru-
mas�, onlar� onarmas�, türlü
sorunlarla ba�a ç�kabilmesi, bir
yandan terör örgütleriyle
sava�mas� di�er yandan da
geli�mesi, her �eye ra�men de
geli�mekte olan ülkelere yar-
d�m etmesi gücüne gitmi�
Avrupa’n�n. Deney tahtas�
haline dönü�türülen bu bölge
zaten fazlas�yla hazmetti onla-
r�. �iirdir, edebiyatt�r, belki de
romantik bir duru�u vard�r ama
bazen o kadar gerçektir ki bir-
iki cümleyle de her �eyi ayan
beyan anlat�r.

B�R KURU D�L

“Y�kmak insanlara yapmak
gibi k�ymet mi verir, onu en
çolpa herifler de emin ol bece-

rir, sade sen gösteriver
‘i�te budur kubbe’ diye,
iki �rgatla iner �imdi
Süleymaniye. Ama gel
kald�ral�m dendi mi heyhat
o zaman, bir Süleyman
daha laz�m yeniden bir de
Sinan. Bunlar�n var m�
sizin listede hiç benzeri;

yok. Ya ne var? Bir kuru dil,
siz buyurun karn�m tok…”
Sadece bir �iir mi �imdi bu,
yoksa Mehmet Akif yüz y�ll�k
tarihi birkaç cümlede özetle-
mi� mi? Biz senelerdir söyle-
dik, hazmedemiyorlar, bu yüz-
den de bizi görmezden geliyor-
lar, üzerimizde oyunlar oynu-
yorlar. En basiti, ya�ad���m�z
�ehirlerde bile çok kere türlü
provokasyonlara �ahit olduk.
Eskiden Türkler buradan gitsin
diye çok u�ra�t�lar, �imdi deni-
yor ki “siz rahats�n�z”. Evet
rahat�z çünkü bir tehlike arz
etmiyoruz. Ula�mak istedikleri
hedef, buradaki Türk ve
Müslüman nüfusunu azaltmak-
t�. Ancak olacak gibi de�ildi, o
zaman parçalara bölüp yönet-
mek oldu ilk hedefleri. Onu da
ba�ard�lar, �imdi Türkiye bura-
da görü�meler yap�nca hemen
kancalar�n� ç�kart�yorlar.
Oyunlar hep ayn� maalesef.
Yahya Kemal Beyatl� çok
güzel �iirler yazd� evet, ama
birçok konuda çok zihin aç�c�
cümleleri de var; hem diplo-
matik ili�kilerde hem siyasette.
Üsküp’te do�mu� ve gençli�i-
nin bir k�sm�n� burada geçir-
mi� olmas� ona daha iyi göz-
lemleyebilme imkân� vermi�.
Burada geçen ay bir anda
Türk-Arnavut ili�kileri gerildi.
En hassas olan� budur asl�nda,
çünkü en çok birbiriyle al��ve-
ri� yapan iki millet Arnavut ve
Türklerdir. Kültür olarak da
birbiriyle çok etkile�en iki mil-
lettir. Yahya Kemal Beyatl� bu
konuda ne demi� uzun y�llar
önce, bir bakal�m: “Me�erse
Rumeli’nin en asil, en metin,
en hâlis unsuru Türkmü�.
Rumeli’de Türk hâkimiyetinin
yerine geçen unsurlar hâkimi-
yet s�fat�na liyâkat kazanama-
d�lar..Devlet, Rumeli’ye
hâkimken Türk’ün esâmisi
okunmazd�. Bilhassa Arnavud
karde�lerimizin millî fazîletleri
dillerde destand�. �slâmda asil
unsur varsa Arnavuddu.
Arnavud cesurdu, hürdü, azim-
kârd�. Nuh der peygamber
demezdi, cinsi, dini, milleti,
izzet-i nefsi hakk� u�runda
pervas�zca can verirdi. Türk
hâkimiyeti devrinde
Arnavudun bütün bu destan
olan meziyetlerine sonralar�
Avrupal�lar daha ziyade rev-
nak verdiler. Dediler ki:
Arnavud, Asya’dan de�il,
Avrupa’dand�r. Turanl� de�il,
Arya’d�r. Türk’ü, Avrupa’da
tutan Arnavuddur. Avrupal�lar,
böyle bir s�fatla Arnavudlar�
pehpehlediler. Saray�n gözdesi,
milletin gözbebe�i olan
Arnavudlar, medeniyetin bu
iltifatlar�yla da mest oldular.
Türk idaresi zaman�nda
Ba�k�m cereyan� türedi.
Kosova’n�n, Manast�r’�n asl�
Türk olup da Türklü�ünü unu-
tan unsurlar�ndan nice kimse
kendilerini Ba�k�m cereyan�na
b�rakt�lar. Sonra Rumeli parça-
land�…”

DE���EN SADECE
ZAMAN

Bugün Balkanlarda yeniden bir
Türkiye sempatisi olu�tu�unda
hemen pani�e kap�lanlar, eski
oyunlar�n� oynamak için elleri-
ne kartlar�n� al�p planlar kuru-
yorlar. Bu yüzden de
Türkiye’nin Balkanlar’a yöne-
lik her ad�m� çok özenli olma-
l�. Bu topraklar� ve bu gibi
incelikleri bilen, devletinin
bekas�n� dü�ünen, halk� sahip-
lenen, ki�isel ç�kar� olmayan,
mevki derdine kap�lmayan
devlet görevlilerini tayin etme-
li bu taraflara. Yol kapatan
de�il yol açan zihinler gerek.
�ster kültürde ister yat�r�mlarda
Balkanlar’da huzurun devam�
için at�lan bu ilk ad�mlardan
sonra daha planl� ve dan���kl�
ad�mlar�n at�lmas� gerek. Biraz
daha büyük oynaman�n zaman�
geldi; güçlü Türkiye huzurlu
Balkanlar da demek çünkü.
Sadece Balkanlar m�, �öyle bir
etrafa bakmak yeter asl�nda.
Biz daha yeni ba�lad�k, elbette
ki devam� da gelmeli…

Leyla �erif EM�N

AVRUPA’NIN 
BALKAN 

HAZIMSIZLI�I

MAKEDON VE KKTC’Lİ
ÇOCUKLARIN BURSA SEFASI

Bursa Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Alinur Akta�, özel bir okulun
davetlisi olarak Makedonya, Kuzey K�br�s Türk Cumhuriyeti ve

Ukrayna’dan kente gelen orta ve lise düzeyinde ö�rencileri a��rlad�

KIRKLAREL�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Lüleburgaz Belediyesi ve
Lüleburgaz Veteran
Sporcular Derneği işbir-

liğiyle düzenlenen geleneksel
Balkan Veteran Turnuvası
finaller ve ödül töreniyle
tamamlandı. Bu yıl futbol ve
basketbolün yanısıra tenis’in-
de eklenmesiyle 3 spor dalıyla
5. kez gerçekleştirilen turnu-
vada dostluk ve kardeşlik rüz-
garları esti. Son günlerdeki
siyasi gelişmeler nedeniyle
etkinliğe Yunanistan takımla-
rının gelemeyişi katılımcı
ülkelerin sporcuları arasında
üzüntü yarattı.Lüleburgaz
Yıldızları Futbol
Akademisi’nde Türkiye,
Bulgaristan, Sırbistan, Bosna
Hersek ve Romanya’dan 26
veteran kulübünün yaklaşık
400 sporcusuyla katıldığı tur-
nuva yapılan görkemli açılış
töreninin ardından salon, saha
ve kortlardaki maçlarla başla-

dı. Turnuvayı Ege Masterler
Federasyonu(EMF) Başkan
Vekili Ahmet Gök, bazı ülke-
lerin diplomatik temsilcileri
ve master veteran federasyon-
ları yetkilileri de izledi. 

BİRLİKTE BALKAN
HALAYLARI ŞARKILARI 

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal
Tesisleri’nde verilen gala
yemeğinde çalınan hareketli
konuk ülke müzikleriyle
salon adeta düğün yerine
döndü. Kısa geçmişte birbiriy-
le bazı sorunlar yaşayan ülke-
lerin kadın ve erkek veteran
sporcuları yüzlerce kişiyle bir-
likte halay çekerek, birbirleri-
nin halk danslarını oyanaya-
rak, şarkılarını söyleyerek
dünyaya barış mesajları gön-
derdiler. Bosna Hersek’liler
sahalardan sonra sahneye de
hakimiyetleri, Bulgarlar canlı
söyledikleri şarkılar, Romen
ve Sırplar halk danslarıyla
Lüleburgaz’lılarla kaynaşır-

ken, Galatasaray basketbol
takımıda popüleritesiyle ilgi
odağı oldu. Oynanan final
maçları sonrası turnuvanın
şampiyonluklarını Basketbol
Kadınlar’da Bulgaristan’ın
Plovdiv, Erkeklerde
Galatasaray, Tenis Kadınlar’da
Lüleburgaz Tenis Spor kulü-
bü, Erkekler’de Harmanlı

Spor Kulübü, Futbol’da
Lüleburgaz Veteran Spor
Kulübü kazandı. Futbolda
şampiyona kaybederek üçün-
cü olan Bosna Hersek’in
Zavidovici, finalde yenilerek
ikinci olan Bulgaristan’ın
Targovişte takımları ödül töre-
ninde şampiyon olmuşçasına
alkışlandılar. 

www.timebalkan.com

sitesinden alınmıştır…

BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Şahinkaya Okulları';nın bu sene ilk
kez organize ettiği ';Uluslararası
Gençlik ve Kültür Festivali'; kapsa-

mında Ukrayna, Makedonya ve
KKTC’den gelen öğrenciler, Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş';ı maka-
mında ziyaret etti. Heykel’deki tarihi
belediye binasında gerçekleşen ziyaret,
samimi ortamda geçti. Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşma-

sının başlangıcında, yabancı öğrencileri
Bursa’da ağırlamaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Misafirlerine şehrin
sosyo-kültürel hayatı, ekonomisi hakkın-
da bilgiler veren Başkan Aktaş,
Balkanlardan Kafkaslara kadar farklı kül-
tür ve milletlerden yüzbinlerce insanın
Bursa’da bir arada barış içerisinde yaşa-
dığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi
olarak kendilerinin de çeşitli organizas-
yonlar düzenlediklerini ve her yıl yüzler-
ce yabancı misafiri Bursa’da ağırladıkları-
nı belirten Başkan Aktaş, özel kuruluşla-
rın da benzer faaliyetlerde bulunmasının

ayrı bir önemi olduğunu vurguladı. Fiile
yansıyan bu anlayışın dünya barışına
katkı sağladığını söyleyen Başkan Aktaş,
tarihi çok eskilere dayanan, çeşitli mede-
niyetlere ev sahipliği yapmış Bursa’nın
ziyaretçi herkesi büyülediğini anlattı.
Şahinkaya Eğitim Kurumları Kurucusu
Oğuzhan Şahinkaya ise düzenlenen festi-
val hakkında Başkan Aktaş’ı bilgilendir-
di. 3 ülkeden 67 yabancı öğrenci ile 12
yöneticiyi Bursa’da ağırladıklarını belir-
ten Şahinkaya, önümüzdeki senelerde
organizasyonun kapsamını genişletmeyi
düşündüklerini söyledi.

Lüleburgaz’da Balkan karde�li�i

GÜMÜLC�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bayrampaşa
Belediyesi’nin coş-
kulu bir program-

la 14. kez Balkanlara
uğurladığı Bereket
Konvoyu’nun ilk durağı
Yunanistan Gümülcine
oldu. Gümülcine
Kozlubekir’de 3 bin
kişilik iftar sofrası kuran
konvoya ilgi büyüktü.
Programa siyasetçiler,
din adamları ve STK
temsilcileri ile bölgede
yaşayan Müslümanlar
katıldı. Konvoy,
İskeçe’de de iftar prog-
ramı düzenledi ve bu
yılki Yunanistan progra-
mını tamamladı.

Ramazan ayı boyunca
Balkanları karış karış
gezerek iftar sofraları
kuracak olan Bereket
Konvoyu’nun sonraki
durakları şöyle:
Makedonya
Strumica, Makedonya
Üsküp, Sırbistan
Preşova, Makedonya
Kırçova, Makedonya
Manastır, Arnavutluk
Vlore, Arnavutluk
Tiran, Kosova Prizren,
Kosova İpek,  Karadağ
Rojaye, Sırbistan Tutin,
Sırbistan Novipazar,
Bosna Hersek Kakanj,
Bosna Hersek Novi
Travnic, Sırbistan
Belgrad, Bulgaristan
Filibe, ve  Bulgaristan
Kırcaali.

Bereket Konvoyu’nun  ilk dura�� Gümülcine oldu
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AVRUPA’NIN 
MEDEN�YET� 

NEREYE KADAR?

Ankara ve Brüksel aras�nda Mart
2016’da Ege'deki insan kaçakç�l���na
son vermek için imzalanan anla�ma,

birçok AB üyesi ülkenin kendi paylar�na
dü�en miktar� ödemeyi reddetmesi nedeni ile
s�k�nt�ya girdi. Bu ülkeler Türkiye’ye ödeme
sözü veren Avrupa Komisyonu'nun bir son-
raki 3 milyar Euro’luk fonun finansman�n�
sa�layaca��na inand�klar�ndan ellerini ceple-
rine atm�yorlar. Almanya, Fransa, Avusturya,
�sveç, Danimarka ve Finlandiya’dan yetkililer
Avrupa Komisyonuna gönderdikleri resmi
mektupta daha fazla kaynak sa�lamaya kar��
olduklar�n� ifade ettiler. Etmesine ettiler ama
Ba�kan Jean-Claude Juncker an�nda reddetti
bu talebi. Türkiye’den fazlas�yla g�c�k alm��
durumda olan Almanya hükümeti, Türki-
ye’nin,  s�n�rlar� içinde ya�amlar�n� sürdüren
milyonlarca Suriyelinin insani ya�am için ge-
rekli her tür gereksinimini kar��lad���n� gör-
mezlikten gelerek, bu paran�n verilmesini, alt
yap� çal��malar�n� tamamlanmas�na ba�lamak
istiyor. 

�PE UN SERMEK

Aç�kça “ipe un serdim, yard�m paras� vermek
istemiyorum”a getirmek istiyor konuyu. ��te
Bat� denilen, Ulusal �airimiz Mehmet Akif Er-
soy’un �stiklal Mar��m�zda “medeniyet dedi-
�in tek di�i kalm�� canavar” diye tan�mlad���
ve son yüzy�ld�r bize medeni insanlar ve me-
deniyet diye kakalanmaya çal���lan Avrupa
böyle bir yer, böylesi bir insan toplulu�u. De-
mokrasi anlay��� da hep kendilerine. Türk as-
kerinin ba�ar�s�n� perdeye aksettiren Can Feda
filmini, içinde sava� sahneleri var diye sadece
gece geç saatlerde yay�nlanmas�na izin verir
ama Rambo benzeri filmlere hiç ses
ç�karmaz. Yunanistan, tembel insanlar�n ül-
kesi oldu�undan, kendileri bir elleri ya�da, di-
�eri balda AB’den iç ettikleri paralarla rahat
rahat ya�amak ve Orta Do�u’dan gelecek mül-
tecilere kucak açmak istemiyor. Midilli, Sak�z
ve Sisam adalar�ndaki mülteci kamplar�ndaki
ya�am ko�ullar�, II. Dünya Sava��’ndaki Nazi
esir kamplar�ndan daha kötü. Mültecilerin sa�-
l�k ko�ullar� yok. Mülteciler ve özellikle de
kad�nlar geceleri kendilerini konteynerlerine
kilitliyorlar. Kad�nlar geceleri tecavüze u�ra-
maktan korktuklar� için tuvalete gitmeye çeki-
nip altlar�n� ba�l�yorlar. Tecavüz, soygun,
yaralama alm�� ba��n� gitmi� bu kamplarda.
Türkiye ve AB aras�nda imzalanan ve Türkiye
üzerinden AB’ye yap�lan insan kaçakç�l���na
son vermek için imzalanan anla�man�n çö-
kü�ü, 2016 y�l�nda Avrupa'ya seyahat etmek
isteyen yüz binlerce mültecinin ya�ad��� Yu-
nanistan için korkulu bir rüya, adeta kabus ha-
line geldi. 

GERG�NL�K

Türkiye ile Yunanistan aras�ndaki gerginlik,
hafta içinde ya�anan Kardak krizi benzeri,
Didim aç�klar�ndaki kayal��a Yunan bayra��-
n�n dikilmesi,  Edirne'de iki Yunan askerinin
tutuklanmas�, göç krizi ve K�br�s gibi kangren-
le�mi� di�er konulardaki gerginlik gün geç-
tikçe artma e�ilimine girmi� durumda.
Türkiye ile ba� edemeyece�inin bilincinde
olan ve neredeyse 2 as�rd�r s�rt�n� Avrupa dev-
letlerine ve 20 yüzy�l itibar� ile de ABD’ye de
yaslayarak Türkiye’ye kafa tutmaya çal��an
Yunanistan, Türkiye konusunda art�k ABD ve
AB’nin pek bir �ey yapamayaca��n� anlam��
olmal� ki, çareyi devreye Rusya’y� sokmakta
görüyor. Yunanistan Ba�bakan� Tsipras,
Rusya Devlet Ba�kan� Vladimir Putin’i tele-
fonla arayarak Türkiye ile aralar�nda sürmekte
olan gerginli�in yumu�at�lmas� konusunda
Ba�kan Putin’den yard�m istemesi, bir AB ve
NATO üyesi ülkenin yapabilece�i i� de�il.
Belli ki, Yunanistan fena s�k��m��…

Hüseyin AL�OV

RAMAZANLA 
BÜTÜNLE�MEK!

Sevgili dostlar! Yaz�ma Ali E�meli
hocam�n kalemiyle ba�lamak istiyo-
rum.

Yere gökten Ramazan geldi an, 
can geliyor,

Tam yakarken ac�lar, rahmet-i Rah-
man geliyor!

Müjdeler bir daha yas�n bu çorak yer-
yüzüne,

Dönelim cennete, peygamber-i Zi�an
geliyor!

Kefirin mikrobu ey hasta, uyan, çare
de�il,

Uyanan gönle �ifa, Hazret-i kur’ an
geliyor.

Sevgili dostlar! Yüce dinimizin
en büyük gayelerinden biri,
mü’minlerin iç dünyalar�n� ve

d�� dünyalar�n� güzel ahlak ile donat-
makt�r. ��te ramazan-� �erifte ahlak�-
m�z� Tanzif etme f�rsat�n� bize
sunmaktad�r. Sevgili dostlar! Dü�ü-
nün ki bir çorba yapaca��z suyu ate�te
kaynatt�k tek ba��na hiçbir anlam
ifade etmez, tats�z ve renksizdir, suya
çorban�n di�er malzemelerini katma-
m�z icap eder, yani suyu ve di�er mal-
zemeleri bütünle�tirdikten sonra bir
k�vama ula��r. �nsanda böyledir, insan
da ahlak ile bütünle�ti�inde anlam ka-
zan�r. Bu anlamda Ramazan ay�,
bizim kuran, sünnet, ahlak ile bütün-
le�me ay�d�r. Bu ayda daha çok Te-
fekkür ve ibadet etmeliyiz. Nitekim
“yüce Allah Kuran-� kerimde “biliniz
ki, kalpler ancak Allah � anmakla
huzur bulur” buyurur. (er- Ra’d 28).

HARAMDAN KORUMA

Bu ayda sadece midemizi de�il, göz-
lerimizi, kulaklar�m�z�, ayaklar�m�z�
ve bütün azalar�m�z� haramdan ko-
ruma ay�d�r. En önemlisi de,  Allah’�n
ölmü� karde�inin etini yemeye ben-
zetti�i G�ybetten kendimizi koruma-
m�z. Sevgili dostlar! Bu ay
Rabbimizin bize bah�etti�i nimetleri
bolca �ükrünü yapaca��m�z ayd�r. Ni-
tekim yüce Mevla ‘’sonra o gün (k�-
yamet günü) nimetlerden hesaba
çekileceksiniz’’ buyuruyor ( et Teka-
sür8). Bu ay teravihlere camilere
ko�ma, seherlere gönül uyan�kl��� ile
kalkma, kadir gecenin kadrini bilip
bolca isti�far etme ay�d�r. Yine bu ay
zekât� verme infakta bulunma ay�d�r.

Bu ayda kulaklar haram i�itmeyecek,
gözler harama bakmayacak, mideye
haram lokma girmeyecek. ��te bunlar�
tam manas�yla yerine getirdi�imizde
ramazanla Bütünle�mi� olaca��z. Tabi
ramazan� �erifteki halimizi sonraki sü-
reçte de devam ettirmek son derece
önemlidir. Ramazan� en güzel �ekilde
ihya ettikten sonra kendimize sorma-
m�z gereken.

B�ZDE RAMAZANDAN 
NE KALDI?

Ramazan geldi geçti, �imdi bizimle
kalan ne? Ramazan ay� ne gibi güzel-
likler b�rakt� neler kazand�k. Davra-
n��lar�m�z, bak��lar�m�z,
konu�malar�m�z de�i�ti mi? Önemli
olan Ramazan ay�ndaki halimizi
devam ettirebilmek. Sevgili dostlar!
Hepimiz bir yolculuktay�z gelin hep
birlikte el, ele olup yürüyelim engel-
leri birlikte a�al�m, bir olal�m iri ola-
l�m diri olal�m. Biz bir olursak
mazlumlar�n gözya�� diner, birlik
olursak sava�lar son bulur. ��te dostlar
Ramazanla bütünle�mek budur.
Bütünle�mek bir olmaktan gelir, dü�ü-
nün ki ö�renciler s�n�fça bir etkinlik
yapacaklar hepsi bir araya gelir bir
olurlar, bütünle�irler ve ortaya güzel
bir etkinlik ç�kar. Aksi taktirde tek ba-
��na bir etkinlik yap�lsa dahi zevksiz
ve anlams�z olur. Bütün çabam�z bir
olmaya bütün olmaya ve kaliteli bir
insan olmaya harcamal�y�z.
Rabbim ramazan ay�m�z� bereketli,
huzurlu geçirmeyi nasip eylesin.

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

Avrupa ve dünyadaki en güzel kulelerden biri olan Avala Kulesinin
turistik cazibe merkezi olarak kullan�m�na yönelik ihtiyaç duyulan
ekipman temini ve çevre düzenleme çal��malar� Türk ��birli�i ve 

Koordinasyon Ajans� Ba�kanl��� (T�KA) taraf�ndan gerçekle�tirildi

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB),
Dışişleri Bakanlığı ile Gençlik

ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yurt
dışında yaşayan 18-22 yaş arası Türk
vatandaşı ya da mavi kart sahibi
gençler için Türkiye’de "Gençlik
Kampı" gerçekleştirilecek. Gençleri
Türkiye'de buluşturacak program,
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın; An-
talya, Bolu, Kırşehir, Trabzon, Tokat,
Kastamonu, Eskişehir ve Manisa’da
bulunan kamp tesislerinde kızlar ve
erkekler için ayrı dönemlerde yapı-
lacak. Kamplara katılan gençlerin
konaklama ve yemek ihtiyaçları,
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafın-
dan karşılanacak olup, gençlerden
herhangi bir katılım ücreti alınma-

yacak. Katılımcıların Türkiye’ye
gidiş-dönüş ulaşım masrafları ise
YTB tarafından ülkelere göre belir-
lenen tutarlarda ödenecek. Gençlik
Kampları'na katılanlar, okçuluk, tır-
manma duvarı, mini golf, kano, raf-
ting, dağ bisikleti, ip parkuru gibi
sportif faaliyetlere, sokak oyunla-
rına, müzik, tiyatro, halk oyunları
gibi etkinliklere, kültürel gezilere ve
kişisel gelişim seminerlerine ka-
tılma fırsatı bulacak. Yurt dışında
yaşayan gençlerin ana vatanlarıyla
bağlarının güçlenmesini, tarihi ve
kültürel mirasları yerinde görme im-
kanı bulmasını amaçlayan kamplar,
8 Temmuz- 16 Eylül 2018 tarihleri
arasında birer haftalık dönemler ha-
linde düzenlenecek. Kamp prog-
ramı hakkında ayrıntılı bilgi ise
www.ytb.gov.tr/genclikkamplari/"
adresinde bulunuyor. 

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Buca Akşemsettin İlkokulu
etkinliklerine bir yenisini
daha ekledi. Anneler

Günü nedeniyle veli anneler yıl
boyunca okulda katıldıkları takı
ve folklor kurslarından edindik-
leri hünerlerini sergiledi. Törene
Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü
Süleyman Can, Halk Eğitim
Müdürü Recai Dere ve Gaziler
Mahallesi Muhtarı Serkan Dağ-
delen de katıldı. Annelere yöne-
lik “Yöresel Yemeklerimiz”
konulu yemek yarışması da dü-
zenledi. Katılan tüm anneler

hünerlerini sergiledi. Düzenle-
nen yarışmaya katılan tüm ya-
rışmacılara sertifika ve madalya
verildi. Okul Müdürü Servet
Aras, geleneksel hale getirilen
yemek yarışmasına yoğun bir
katılımın olduğunu söyledi. Ül-
kemizin kendine özgü mutfak
kültürü ile dünyanın en saygın
kültürlerinden birine sahip ol-
duğunu ifade eden Servet Aras,
bu köklü kültürel değerin daha
etkin şekilde tanıtımının yapıl-
masının da oldukça önemli ol-
duğunu kaydetti. Bu tür
yarışmalar sayesinde kültürel
değerlerin, gelecek kuşaklara
aktarılmasında itici bir güç oluş-
turacağını söyledi. 

Kaymakç�’dan Rodos
ve �stanköy uyar�s�

TİKA’dan Sırbistan 
turizmine destek

H.MERKEZ� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi tarafından düzenle-
nen “Rodos ve İstanköy Türklüğü”

konulu etkinlik Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirildi. Ege Ajans’tan alı-
nan bilgilere göre: Rodos, İstanköy ve
Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı ve Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Kaymakçı, konferansta yaptığı ko-
nuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve
yurttaşları olarak Ege’de unutulan Rodos ve
İstanköy Türklerine sahip çıkılmasının bir
insanlık borcu olduğunu söyledi. Çoğu insa-
nın yanlışa düşerek “İstanköy” adasına
“Kos” adası dediğini ve bölge hakkında
bunun gibi çeşitli yanlış bilgilerin kamuo-
yunda hâkim olduğunu dile getiren Prof. Dr.
Kaymakçı, “Türk kamuoyunda, Yunanistan
Türkleri dendiğinde akıllara Batı Trakya
Türkleri geliyor. Bu bağlamda bin yıllık Türk
mazisi bulunan Rodos, İstanköy ve Oniki-
ada’da yaşayan 14 bin Türk’ün hakkı göze-
tilmiyor” diyerek kamuoyunun bölgedeki
Türk kültürüne yeterli sağduyuyu göster-
memesini eleştirdi.

BELGRAD - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Belgrad şehrinden yaklaşık 20 km
uzakta, şehrin simge yapıların-
dan biri olan ve telekomünikas-

yon ve gözlem kulesi olarak
kullanılan Avala Kulesi 1961-1965 yıl-
ları arasında 4 yılda inşa edilerek,
1965 yılında ziyarete açıldı. 1999’da
NATO bombalamasının ardından yı-
kılan kulenin restorasyon çalışmaları
yapılıp 21 Nisan 2010’da turistlerin zi-
yareti için yeniden resmen açıldı.
Avala Kulesi’nin restorasyonun 8’inci
yıl dönümünün kutlanması vesile-
siyle, kuleye bağlı 122 metre yüksek-
teki yaz terasının düzenlenmesi ve
toplamda 119 metre satış alanı sunan
ahşap araba şeklinde düzenlendi. Tez-

gahlar, ahşap gösteri sahnesi ve san-
dalyeler olmak üzere ihtiyaç duyulan
ekipman TİKA tarafından karşılanmış
olup, söz konusu alanda fuar, panayır,
şenlik ve diğer faaliyetlerinin gerçek-
leştirebilmesinin yanı sıra geleneksel
Sırp giyim, hatıralık ve diğer eşyaların
promosyonun yapılması, turizmin ve
bölge kültürünün canlandırılması için
imkan sağlanmış oldu. Projenin açılış
programına Sırbistan Başbakan Yar-
dımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomü-
nikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Belgrad
Belediye Başkanı Sinisa Mali ve TİKA
Belgrad Proram Koordinatörü Çağla
Gültekin Tosbat katıldı. Açılışta konu-
şan Başbakan Yardımcısı Ljajiç, Avala
Kulesi'nin tüm yıl boyunca turizm
merkezi olmasını istediğini söyleye-
rek, geçen yılın ilk üç ayına göre bu

yıl Avala' yı ziyaret eden turist sayısı-
nın % 35 arttığını belirti. LJAJİÇ, Ava-
la'nın Sırbistan'da en meşhur beş
turistik yer arasında yer aldığına işa-
ret ederek, 2018'de turist sayısının 200
binin üzerinde olmasını beklediklerini
ifade etti. Avala kulesindeki spor faali-
yetlerine destek vermek üzere Başba-
kan Yardımcısı Ljajic ve Belgrad
Belediye Başkanı Mali kulenin ikinci
katından, 106 metre yükseklikten ipli
iniş yaparak katılımcılardan büyük
alkış topladılar. Başarılı bir ipli iniş
yaptıktan sonra Belediye Başkanı
Mali, Belgrad’ın görüntüsünün Avala
kulesinden mükemmel olduğuna de-
ğinerek, pozitif enerji üreten çok sa-
yıda insan Avala kulesinin 8’inci yıl
dönümünün kutlamasına katıldı.

YURTDI�INDAK� GENÇ TÜRKLER
‘Gençlik Kamp�’nda bulu�acak

Ak�emsettinli annelerin
Anneler Günü heyecanı
Ak�emsettinli annelerin
Anneler Günü heyecanı
Ak�emsettinli annelerin
Anneler Günü heyecanı
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KALES�JA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Vakıflar Genel Müdürlüğü
(VGM), sahip olduğu zengin
Osmanlı mirasından dolayı

adeta açık hava müzesini andıran
Bosna Hersek‘te, 1992-1995 yılların-
daki savaşta tamamen yıkılan ya da
önemli ölçüde zarar gören beş camiyi
yeniden ayağa kaldırıyor. Bosna Her-
sek’te ilk olarak başkent Saraybos-
na’daki tarihi İsa Bey Hamamı’nı
onaran, ardından Gradiska şehrindeki
Derviş Hanım Medresesi’ni yenileyip
hizmete açan VGM, savaşın yıktığı
veya zarar verdiği camilerde başlattığı
restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

ALACA CAMİİ

Halk arasında “Bosna Hersek’in en
güzel camisi” olarak da anılan Foça
şehrindeki Alaca Cami’nin restorasyo-
nunda sona yaklaşılırken, Saray-
bosna’daki Başçarşı Camisi,
Cajnice’deki Sinan Bey Camisi, Trav-

nik’teki Alaca Cami ve Banja Lu-
ka’daki Arnaudiye Camisi’nde de
çalışmalar sürüyor. Bosna’daki savaşta
yıkılan, zarar gören Osmanlı camileri,
VGM sayesinde adeta küllerinden do-
ğacak. Öte yandan, Saraybosna Üni-
versitesi İslam Bilimleri Fakültesi
Öğrenci Yurdu, Saraybosna Odabaşı
Konut ve İşyeri ile Bosna Hersek İslam
Birliği idari binasındaki çalışmaların
da ilerleyen günlerde tamamlanması
bekleniyor.

VGM’NİN DESTEĞİ

Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar
İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
VGM’nin desteğinin Bosna Hersek
için çok önemli ve değerli olduğunu
söyledi. Mrkonjic Grad’daki Kızlara-
ğası Camisi’nin onarımına ilişkin de
protokol imzaladıklarını aktaran Zaji-
movic, “Geçen yıl da Tesanj şehrindeki
Ferhat Bey Camisi ve Tuzla’daki Beh-
ram Bey Camisi’nin onarımına ilişkin
protokoller imzaladık. Toplam değeri
15 milyon avroya yakın ve kültür mi-

rasımız olan 10 tarihi cami söz ko-
nusu. VGM’nin desteği olmasa, kendi
imkanlarımızla yıkılan camilerimizi
ayağa kaldırmamız mümkün ola-
mazdı.” dedi. VGM’nin Bosna Her-
sek’te camilerin onarımının yanı sıra
eğitim kurumlarına yönelik projeleri
de bulunduğunu anlatan Zajimovic,
“Bu anlamda Gradiska şehrindeki
Derviş Hanım Medresesi onarılarak
geçen sene Vakıflar Genel Müdürü
Adnan Ertem’in katılımıyla açıldı.”
diye konuştu.

6 MİLYON EURO

Zajimovic, VGM’nin birçok proje ger-
çekleştirildiğine işaret ederek, “Bosna
Hersek İslam Birliği açısından en
önemli projelerden biri de Bosna Her-
sek İslam Birliği idari binasının inşaatı.
Bu yaklaşık 6 milyon Euro’luk bir
proje.” ifadesini kullandı. VGM ile iliş-
kilerinin güçlenerek devam etmesi te-
mennisinde bulunan Zajimovic,
“VGM, Bosna Hersek’te 2010 yılından

bu yana 25 milyon Euro değerinde
projeler gerçekleştirdi. Biz İslam Birliği
olarak, Boşnak halkı olarak tek başı-
mıza bu projeleri finanse edemezdik.
VGM’nin desteği bizim için son derece
önemli.” değerlendirmesini yaptı.

VGM’YE VE TÜRK HALKINA TE-
ŞEKKÜR

Zajimovic, VGM’ye ve Türk halkına
desteklerinden dolayı teşekkür ederek,
şöyle devam etti: “Bosna Hersek halkı
tarafından sevilen Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla
burada birçok proje gerçekleştiren
VGM’nin, bunu ortak tarihimiz dola-
yısıyla yaptığını düşünüyorum. Bosna
Hersek İslam Birliği olarak, Türk kar-
deşlerimizle birlikte Osmanlı’nın bize
bıraktığı kültürü, mimariyi ve tüm de-
ğerleri korumak için 500 yıl boyunca
elimizden geleni yaptık. Şimdi bu
eserleri ayağa kaldırmak, yeniden can-
landırmak her iki millet için de büyük
önem arz ediyor.”

www.haberler.com
sitesinden alınmı�tır…

Bosna’nın Osmanlı camilerini
VAKIFLAR AYAĞA KALDIRIYOR
Bosna Hersek’te birçok proje hayata geçiren Vakıflar Genel Müdürlü�ü, 1992-1995
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BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan ve Sırbistan, en
geç Mayıs 2022’ye kadar
faaliyete sokulacak şekilde

doğal gaz enterkonnektör bağ-
lantısı inşa etme konusunda taah-
hütlerini bildirdiler.
Sofya’da gerçekleştirilen AB-Batı
Balkanlar Zirvesi kapsamında,
doğal gaz enterkonnektör bağ-
lantısı inşaatına ilişkin ortak bir
bildirge imzalandı. Bildirge ile iki
taraf projenin her aşamasını kont-
rol etmek ve ortaya çıkabilecek
sorunları tartışmak ve çözmek
için ortak bir çalışma grubu kur-
mayı taahhüt etti. www.timebal-
kan.cıom’a göre: Bulgaristan ayrı-
ca, Avrupa Komisyonu’nun rıza-
sıyla, doğal gaz taşımacılığı
yapan ulusal şirket
“Bulgartransgaz”’ı proje organi-
zatörü ve Bulgaristan toprakla-

rındaki gelecekteki doğalgaz
boru hattının işletmecisi olarak
tayin etme niyetini de açıkladı.
Bildirgenin imzalanması,
Bulgaristan hükümetinin enerji
arzının güvenliği ve çeşitlendiril-
mesi ile ilgili enerji alanında
öncelikleriyle tam bir uyum için-
de Bulgaristan-Sırbistan arasın-
daki doğal gaz bağlantı projesi-

nin hayata geçirilmesi yönünde
bir adımdır. Bildirge ile somutlaş-
tırılan doğal gaz bağlantısının
inşasına ilişkin ilerleme, AB
Konseyi Bulgaristan Dönem
Başkanlığı’nın başlıca öncelikleri-
nin biri olan AB ile Batı Balkan
ülkeleri arasında elektrik bağlan-
tısının yerine getirildiğini gözler
önüne sermektedir.

Türkiye Diyanet Vakf� (TDV) taraf�ndan Karada�’da ihtiyaç sahibi 500 aileye
ramazan ay� dolay�s�yla g�da yard�m çekleri da��t�ld�

BOGOV�NJE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı’nın (TİKA) kat-

kılarıyla, Makedonya’nın
kuzeybatısındaki Bogovinje
Belediyesine bağlı Urviç köyün-
de sağlık ocağının tadilatı, tefri-
şatı ve donanımı projesi gerçek-
leştirildi.
www.timebalkan.com’un habe-
rine göre: projenin tamamlan-
ması dolayısıyla düzenlenen
törene Makedonya Sağlık
Bakanı Venko Filipçe, TİKA
Üsküp Koordinatörü Aytekin
Ayden, Bogovinje Belediye
Başkanı Albon Cemaili,
Kalkandelen Sağlık Ocağı
Müdürü Tahir Tahiri’nin yanı
sıra köy halkı katıldı.
Makedonya Sağlık Bakanı
Filipçe, ramazanın başlangıcın-

da aynı zamanda köyde restore
edilen sağlık ocağının açılışının
gururunu yaşadıklarını ifade
etti. Filipçe, “Sağlık ocağı,
Urviç, Yalovyane ve Novo Selo
köylerinin sakinlerine sağlık ve
diş hekimi hizmeti vermek
üzere TİKA tarafından en çağ-
daş donanımlarla donatıldı.
Kalkandelen Sağlık Ocağı bün-
yesinde görev yapacak doktor
ve hemşire ekibi de hazır.
Bunlar yakın zamanda işe baş-

layacak.” dedi. “Makedonya
sağlık sistemine yardım eden en
önemli kurumlardan biri” ola-
rak nitelendirdiği TİKA’ya
teşekkür eden Filipçe, bu iş bir-
liğin ileride de devam etmesi
temennisinde bulundu. TİKA
Üsküp Koordinatörü Ayden de
kurum olarak Makedonya’da
birçok faaliyet gerçekleştirdikle-
rini ancak sağlık projelerine
daha büyük önem verdiklerini
söyledi.

PODGOR�TSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye’nin Podgoritsa
Büyükelçiliği ve Karadağ
İslam Birliği iş birliğinde

gerçekleştirilen proje kapsa-
mında, ülke genelinden ihtiyaç
sahibi 500 aileye erzak alımın-
da kullanılmak üzere 25’er
Euro’luk yardım çekleri veril-
di. Başkent Podgorica’da
düzenlenen programda, ihti-
yaç sahiplerine yardım çekleri-
ni Türkiye’nin Podgorica
Büyükelçisi Serhat Galip,
Karadağ İslam Birliği Başkanı
Rifat Fejzic ve vakıf yetkilileri
teslim etti. Fejzic, burada yap-
tığı açıklamada, yardımların-
dan dolayı Türkiye ve TDV’ye
teşekkür ederek TDV’nin dün-
yanın çeşitli ülkelerinde ben-

zer yardımlar gerçekleştirdiği-
nin altını çizdi. www.TDV’nin
yardımlar söz konusu oldu-
ğunda Karadağ’ı da unutma-
dığını vurgulayan Fejzic,
“Allah Türkiye’yi ve onunla
olan dostluğumuzu korusun.”
dedi. Podgoritsa Büyükelçisi
Galip de Karadağlı
Müslümanların ramazan ayını
tebrik ederek ramazanın dün-
yaya barış getirmesi temenni-
sinde bulundu. www.timebal-
kan,com’a göre; yardım çekle-
rinin dağıtılmasının ardından
İsrail askerlerinin, ABD’nin Tel
Aviv büyükelçiliğini Kudüs’e
taşımasını protesto etmek ve
Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70.
yılını anmak isteyen gösterici-
lere ateş açması sonucu şehit
olan 62 Filistinli için dua
okundu.

T�KA, Makedonya’da sa�l�k oca�� yeniledi

Bulgaristan ve Sırbistan’ın
DO�ALGAZ KARDE�L���

SOFYA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya ve Bulgaristan, AB üyesi devlet ve Avrupa
Enerji Topluluğu Anlaşmasının akit tarafı arasında
enerji piyasalarının entegrasyonu ile ilgili bir pilot

proje kapsamında işbirliği yapacak. Bu, Bulgaristan Enerji
Bakanlığı ile Makedonya Ekonomi Bakanlığı arasında tesli-
mat anlaşmalarının yapıldığı elektrik piyasalarının birleştiril-
mesi ile ilgili Mutabakat Zaptı’nda düzenlendi. www.timebal-
kan.com’a göre: Mutabakat Zaptı, iki ülkedeki ertesi gün için
teslimat anlaşmalarının yapıldığı elektrik pazarlarının ayrımcı

olmayan ve eşit şartlar altında birleştirilmesi için eşit yasal ve
düzenleyici bir temel oluşturmayı amaçlıyor. İki ülke arasında
Mutabakat Zaptı imzalanması, enerji sektöründe bağlanabilir-
lik, istihdam yaratma ve bölgede rekabetçi ve entegre bir ener-
ji piyasası geliştirme çabalarının bir parçası. Bu, Güneydoğu
Avrupa için sürdürülebilir ve erişilebilir enerji tedarikini
garanti altına almak için Bulgaristan Cumhuriyeti’nin tutarlı
politikasına tamamen uygun. Mutabakat Zaptı Enerji Bakanı
Temenujka Petkova ve Makedonya Ekonomi Bakanı Kreşnik
Bekteşi tarafından Sofya’da gerçekleştirilen AB-Batı Balkanlar
Zirvesi çerçevesinde imzalandı.

TDV’den Karadağlı ihtiyaç
sahiplerine Ramazan yardımı

Makedonya ve Bulgaristan
elektrik piyasalarını birle�tiriyor
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