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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com

Sayfa 3’teRifat SA�T

YEN� �EYLER, 
HEYECANLAR, 

A�KLAR

FETÖ’cülerin yeni
hamisi Yunanistan

¥ KARADA�’�n Budva kentinde Karada�
hükümeti, ABD büyükelçili�i ve NATO’nun
inisiyatifiyle düzenlenen uluslararas� güven-
lik forumunda konu�an Karakaçanov, AB’nin
geni�lemesiyle ilgili kesin zaman çerçeveleri-
nin bulunmamas�ndan duydu�u rahats�zl���
dile getirdi. Karakaçanov, “Politikam�z aç�k.
Üyelik konusunun netlik kazanmas�n�, bölge
ülkelerinin tamam�n�n AB ve NATO üyesi
olmas�n� istiyoruz. E�er net ve �effaf çerçeve-
ler sunmazsak, bölgede yüzy�llard�r varl�k
sürdüren üçüncü ülkeler müdahalede bulu-
nuyor. Burada Türkiye ve Rusya’n�n nüfuzu
söz konusu. �ki ülke de 200 y�ld�r
Balkanlar’da bulunuyor” dedi. Brüksel’in
politikas� nedeniyle Rusya ve Türkiye’nin Bat�
Balkanlar’da ayr��ma ve istikrars�zl�k yarata-
rak müdahalelerini art�rma imkan� buldu�u-
nu savunan Karakaçanov, AB’ye aday ülkele-
re bu yoldan dönmeme ça�r�s� yapt�.

BULGARISTAN’I
Türkiye korkusu sardı

5’te

¥ YUNAN�STAN’da Danı�tay
Mahkemesinin, FETÖ’nün 15
Temmuz 2016’daki darbe giri�imi
sonrası bu ülkeye kaçan darbeci
askerlere iltica hakkı verilmesine
hükmetti�i bildirildi. Danı�tay
Genel Kurulunda, Yunanistan
Hükümeti’nin, �ltica Dairesi tara-
fından darbeci askerlerden
Süleyman Özkaynakçı’ya verilen
sı�ınma hakkının iptaline yönelik
itirazı de�erlendirildi. Danı�tay
hâkimlerinin, hükümetin karara
yönelik itirazını reddederek, dar-
becilere iltica hakkı verilmesine
onay verdi�i belirtildi. Serbest
kalan 4 darbecinin, yo�un
güvenlik önlemleri altında Atina
dı�ında bir evde tutuldu�u belir-
tildi. Öte yandan, halen karakol-
da tutulan 4 darbeci askerin ise
ay sonunda gözaltı sürelerinin
dolması sebebiyle serbest kala-
cakları kaydedildi. 

¥ TÜRK ��B�RL��� VE
KOORD�NASYON AJANSI
BA�KANLI�I (T�KA)  Kosova Ofisini
ziyaret eden Mitroviça Katolik
Cemaati Temsilcisi Don Bardhec
Zymi, kilisenin tadilat� için destek
istedi. T�KA Kosova Ofisi sosyal �u
ifadelere yer verdi: “Mitroviça
Katolik Cemaati Temsilcisi Don
Bardhec Zymi ofisimizi ziyaret
ederek Mitroviça Kutsal Haç kilise-
sinin tadilat� için T�KA’dan destek
istediler. Ba�ta Kosova olmak
üzere, Balkanlarda sürdürülebilir
huzur ve bar���n kurulabilmesi için
din, dil, �rk ayr�m� gözetmeksizin
sürdürdü�ümüz proje ve faaliyet-
ler hakk�nda bilgi verdik.” 4’te

5’te

¥ Yunanistan Ba�bakanı Aleksis
Tsipras’ın “3 ay içinde kemer sık-
maktan tamamen kurtuluyoruz”
açıklamasına Alman Ekonomi
Enstitüsü yanıt verdi. “Mevcut yol
en do�rusu, illüzyonu bıraksınlar”
denildi. Ba�bakan Aleksis Tsipras
ve kurmayları, 2015 yılında AB’nin
finans mekanizmasıyla yaptı�ı
müzakerelerde kemer sıkma
olmadan da krizden çıkılmasını
sa�layacak “alternatif bir yol”
oldu�unu öne sürüyordu. Bu planı
“borcunu kalkınarak öde” �eklin-
de açıklıyordu. Alman yetkililer,
“Böyle bir durum söz konusu
de�il. Yunanistan, mevcut iktida-
rın göreve ba�ladı�ı 2015 yılından
bu yana çok mesafe kat etti.
Ancak hâlâ yapılması gereken çok
�ey var “ ifadeleriyle konuyu
de�erlendirdi. 3’te

Almanya’dan Tsipras’a
TOKAT G�B� CEVAP

Bulgaristan Ba�bakan Yard�mc�s� ve Savunma Bakan� Krasimir Karakaçanov, NATO
ve Avrupa Birli�i’ne (AB) Rusya ve Türkiye’nin Balkanlar’da nüfusu sahibi olmas�n�
engelleme ça�r�s� yapt�. AB’nin geni�lemesiyle ilgili duydu�u rahats�zl��� dile getirdi
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¥ KIBRIS RUM KES�M�'nde
yayınlanan gazetede yer alan
yazıda, Rum tarafının
Yunanistan'a ba�lı askerlerinin
�stanbul Bo�azı'na do�ru ilerle-
mesinin zamanının geldi�i
belirtildi. Türkiye ile özellikle
do�algaz ve enerji yatakları

konusunda devamlı olarak
gerilim ortamı olu�turan Güney
Kıbrıs'tan Ankara'ya yönelik bir
tehdit geldi. Rum kesiminde
yayınlanan bir gazetede yer
alan bir yazıda, Türkiye bo�az-
ları i�gal ile tehdit edildi.
Özellikle Yunanistan ile ya�a-

nan gergin ili�kiler nedeniyle
dolaylı olarak artan ve do�al-
gaz arama tarama faaliyetleri-
ne kar�ı sorun çıkartan Rum
yönetiminin bu tehdit dolu bu
tavrı, "Yüzölçümü Çanakkale
kadar olan bir ülkenin komik
tehdidi" olarak yorumlandı. 3’te

T�KA, papazlar�n
bile ilgi oda�� oldu
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Posta ve Telgraf Te�kilat� Ano-
nim �irketi (PTT A.�.) taraf�n-
dan 17 May�s 2012 tarihinde
hayata geçirilen Türkiye’nin

millî e-ticaret platformu 
ePttAVM.com 6 ya��na girdi

ePttAVM.com 6 yaşındaePttAVM.com 6 yaşındaePttAVM.com 6 yaşındaePttAVM.com 6 yaşındaePttAVM.com 6 yaşındaePttAVM.com 6 yaşında
ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kayıtlı üye sayısı 2.5 milyon
kişiyi aşan, 7,5 milyondan
fazla ürün ve 5 binden

fazla tedarikçi ile bir önceki yıla
göre 3 katın üzerinde büyüyen
ePttAVM.com’da günlük gerçek-
leşen başarılı işlem sayısı 20 bini
geçti. Satışın yoğunlaştığı saat-
lerde saniyede işlem hacmi 90 TL
olan platformda bir önceki yıldan
bugüne kadar 250 ton kuruyemiş,
yaklaşık 300 bin gram altın, 350
bin küçük ev aleti ve 1,5 milyon
sandalye satışı ile 2,5 milyon HGS
yüklemesi gerçekleşti. 

TÜRKİYE’NİN
e-İHRACAT 

PLATFORMU

20’den fazla ülke ile e-ihracat an-
laşması yapan ePttAVM.com, 1
Ocak 2018 tarihinde Katar Postası
ile turkishsouq.qa projesini hayata
geçirerek bir ilke imza attı. Anlaş-
manın gerçekleştirildiği tarih iti-
barıyla Katarlı vatandaşlar
www.turkishsouq.qa sitesi üzerin-
den Türkiye’deki birçok KOBİ’nin
ve ulusal markanın ürünlerine tek
tıkla ulaşabilirken, kredi kartı ile
ödemelerini yaparak iki ülkenin
posta teşkilatı güvencesinde alış-
verişlerini tamamlayabiliyor. Proje
ile Türk KOBİ’leri de ürünlerini
kolaylıkla ihraç etme fırsatı yaka-
ladı.  ePttAVM.com’un 6 yaşına
girmesi ile ilgili açıklama yapan
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Kenan Bozge-

yik, “Türkiye’nin millî e-ticaret
platformu ePttAVM.com, e-ticaret
alanında ülkemizin en önemli
uluslararası platformu olma yo-
lunda ilerlemektedir. Yıllık 3 kat
büyüyen platformumuz, yetişmiş
insan kaynağı ve tecrübeli yöne-
timi ile her yıl verilen hedefleri
aşıyor. Tabii bunda PTT A.Ş.’nin
müşterilerine hızlı hizmet ve kali-
teli ürün garantisi sağlamasının ve
teslimatları yaygın hizmet ağı
üzerinden 178 yıllık bir kurumun
sunduğu güvenceyle gerçekleştir-
mesinin etkisi çok büyük” dedi. 

YERLİ ÜRETİCİYE 
DESTEK

Genel Müdür Kenan Bozgeyik,
2017 yılında Tarım Bakanlığı ve
Kooperatifçiler Birliği ile yapılan
anlaşmayla yerli üretimi ve yerli
üreticiyi desteklediklerini belirte-
rek şunları söyledi:
“ePttAVM.com ile yöresel ürün-
leri son kullanıcıya daha avantajlı
fiyatlardan ve aracısız olarak sun-
maya başladık. Ayrıca kamu ku-
rumları, Türkiye Çölyaklılar
Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti
gibi önemli kurumlarla işbirliği
çalışmaları yaptık.”
ePttAVM.com’un gelecek hedef-
leri arasında e-ticaret sistemini
güçlendirecek yeni bir e-ticaret lo-
jistik merkezi ve e-ihracat projele-
rinde kullanılmak üzere yurt dışı
depoları kurmanın bulunduğunu
söyleyen Genel Müdür Bozgeyik,
e-ticaret sistemine yeni ödeme sis-
temleri entegre ederek tüketiciyi
desteklemeyi hedeflediklerini
kaydetti.
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AT�NA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan Başbakanı
Aleksis Tsipras, Mayıs
ayı başında yaptığı

açıklamada ülkesinin Ağus-
tos ayında kemer sıkma ve
bunun getirisi tüm maaş ke-
sintilerinden geri dönüşsüz
olarak kurtulacağını, yeni bir
dönemin açılacağını dile ge-
tirmişti.
www.timebalkan.com’a göre;
Alman haber sitesi Deutsche
Welle, Alman Ekonomi Ensti-
tüsü yetkililerine Tsipras’ın
açıklamasını sordu. Alman
yetkililer, “Böyle bir durum
söz konusu değil. Yunanis-
tan, mevcut iktidarın göreve
başladığı 2015 yılından bu
yana çok mesafe kat etti.
Ancak hâlâ yapılması gere-
ken çok şey var “ ifadeleriyle
konuyu değerlendirdi.

ALTERNATİF REDDİ

Başbakan Aleksis Tsipras ve
kurmayları, 2015 yılında
AB’nin finans mekanizma-

sıyla yaptığı müzakerelerde
kemer sıkma olmadan da
krizden çıkılmasını sağlaya-
cak “alternatif bir yol” oldu-
ğunu öne sürüyordu. Bu
planı “borcunu kalkınarak
öde” şeklinde açıklıyordu.

Tsipras’ın bu iddiasını da ele
alan Alman Ekonomi Ensti-
tüsü yetkilileri, “Alternatif
yolun bir illüzyon olduğu,
hiçbir şekilde uygulanabilirli-
ğinin bulunmadığı apaçık or-
taya çıktı. Tabii bu demek

değil ki AB hiç hata yapmadı.
Hatalar da oldu. Fakat mev-
cut (kemer sıkmayı içeren)
gidişat, ülkede 2010’dan beri
süren ekonomik krizle müca-
dele için en doğru yol” şek-
linde konuştu.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek’in başkenti
Saraybosna’da bulunan
Osmanlı Şehitliği için

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın düzenlen-
mesi yönündeki talimatı üze-
rine TİKA tarafından
çalışmalara başlandı. Bosna Her-
sek’in başkenti Saraybosna’da
bulunan Osmanlı Şehitliği için
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın düzenlenmesi yö-
nündeki talimatı üzerine TİKA
tarafından çalışmalara başlandı.
www.timebalkan.com’a göre:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Avrupalı Türk Demo-
kratlar Birliği’nce (UETD) Sa-
raybosna’da düzenlenen Olağan
Genel Kurul’da Avrupa’da yaşa-
yan Türkler ile bir araya gel-

mişti. Erdoğan, Saraybosna ziya-
reti sırasında Bosna Hersek’in
ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzet-
begovic’in Kovaçi Şehitli-
ği’ndeki kabrini ziyaret etmiş ve
Kovaçi Şehitliği’nin yanında
bulunan Osmanlı Şehitliği’ni de
görünce, buranın yeniden dü-
zenlenmesi yönünde talimat
vermişti. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın talimatının ardından
Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tara-
fından Saraybosna’daki Os-
manlı Şehitliği’nde çalışmalara
başlandı. Balkanlar’dan so-
rumlu TİKA Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Birol Çetin, “Bu mezar-
lıkla ilgili Sayın Cumhurbaşka-
nı’mız, bakanımıza bu
mezarlığın yeniden çevre dü-
zenlemesinin yapılmasıyla ilgili
talimat verdiler. Burası 1500’lü
yıllardan beri mezarlık olarak
kullanılan bir yer. 1878’lerde

Avusturya- Macaristan İmpara-
torluğu döneminde park yapıl-
mış. Daha sonra 1992 yılında da
çok sayıda şehit var ki bunların
bir an önce defnedilmesi la-
zımdı. Aliya’nın (İzzetbegovic)
da yattığı şehitlik, 1992’den
sonra yapılmış. Stalingrad Bele-
diyesi şehri ile bugün görüşme-
lerimizi tamamlayacağız.
Buradaki mezar taşlarının tarihi
eser niteliği var. Koruma Kuru-
lu’nun iznini aldıktan sonra

Cumhurbaşkanı’mızın talima-
tını yerine getireceğiz. Önce
çevre duvarı, ağaçlandırma,
mezar taşlarının onarımı dahil
daha güzel bir hale getireceğiz.
Bugünden itibaren çalışmaları-
mız başladı. Saraybosna’da bir-
çok restorasyon faaliyetimiz
tamamlandı. İnşallah, çok kısa
bir sürede burayı da tamamlaya-
cağız. Başçarşı’daki taşların dü-
zenlenmesi gibi burayı da
gerçekleştireceğiz” dedi.

Yunanistan Ba�bakan� Aleksis Tsipras’�n “3 ay içinde kemer s�kmaktan
tamamen kurtuluyoruz” aç�klamas�na Alman Ekonomi Enstitüsü yan�t

verdi. “Mevcut yol en do�rusu, illüzyonu b�raks�nlar” denildi 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

Almanya’dan Yunanistan’a;
“İllüzyonu bırakın” uyarısı

LEFKO�A
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Rum kesiminde yayınla-
nan bir gazetede yer
alan bir yazıda, Rum

kesiminin Yunanistan'a bağlı
askerlerinin İstanbul Boğa-
zı'na doğru ilerlemesinin za-
manının geldiği belirtildi.
Türkiye ile özellikle doğalgaz
ve enerji yatakları konu-
sunda devamlı olarak gerilim
ortamı oluşturan Güney Kıb-
rıs'tan Ankara'ya yönelik bir
tehdit geldi. Rum kesiminde
yayınlanan bir gazetede yer
alan bir yazıda, Türkiye bo-
ğazları işgal ile tehdit edildi.
www.timebalkan.com’a göre;
yazıda, Türkiye'nin doğalgaz
arama tarama faaliyetleri ile

Rum kesiminin alanlarını
ihlal ettiği ve özellikle Kıbrıs
barışı konusunda olumsuz
bir tavır takındığı iddia edi-
lirken, yaşanan bu gelişme-
lere karşı Rum kesiminin
Yunanistan'a bağlı askerleri-
nin İstanbul boğazına doğru
ilerlemesinin zamanının gel-
diği belirtildi.

KOMİK TEHDİT

Özellikle Yunanistan ile yaşa-
nan gergin ilişkiler nedeniyle
dolaylı olarak artan ve doğal-
gaz arama tarama faaliyetle-
rine karşı sorun çıkartan
Rum yönetiminin bu tehdit
dolu bu tavrı, "Yüzölçümü
Çanakkale kadar olan bir ül-
kenin komik tehdidi" olarak
yorumlandı.

Türkiye’den sa�l�k sigortas�
olmayan Bosnal�lara destek

Rumlardan Türkiye'ye
“�stanbul Bo�azı’na 

yürürüz” tehdidi

Rumlardan Türkiye'ye
“�stanbul Bo�azı’na 

yürürüz” tehdidi

Rumlardan Türkiye'ye
“�stanbul Bo�azı’na 

yürürüz” tehdidi

Saraybosna’daki Osmanl� �ehitli�i’ne
Erdo�an eli de�ecek

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Belediyeler Birliği
(TBB) ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin (İBB) destekle-
riyle Bosna Hersek’inbaşkenti
Saraybosna’da yaptırılan Uze-
jir Skaka Sağlık Ocağı, sağlık
sigortası olmayan Bosnalılara
da hizmet verecek. www.ti-
mebalkan.com’a göre: Türk
İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA) aracılığıyla ha-
yata geçirilen proje kapsa-
mında, ülkede 25 yıldır
faaliyet gösteren Bosna Her-
sek Sağlık Birliği (BIMA) bün-
yesinde hizmet verecek sağlık
ocağı, törenle açıldı. Saray-

bosna Belediye Başkanı Ab-
dulah Skaka, açılıştaki konuş-
masında, sağlık alanında bu
tarz projelerin Türkiye’de
yaygın olduğuna işaret ede-
rek sağlık sigortası olmayan-
ların da faydalanabileceği bir
yerin Saraybosna’da bulun-
masından memnuniyet duy-
duğunu söyledi. Türkiye’nin
Saraybosna Büyükelçisi Hal-
dun Koç da Bosna Hersek’te
yapılan projelerin çıkış nokta-
sının iki ülke arasındaki özel
ilişkiler, tarihi ve kardeşlik
bağları olduğunu vurguladı.
TİKA Başkan Yardımcısı Birol
Çetin de TİKA’nın 60 ülkede
ofisi bulunduğunu belirterek
yılda yaklaşık 2 bin proje ger-
çekleştirdiklerini aktardı.
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PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova’da NATO’nun Barış Gücü
KFOR bünyesinde görev yapan
Türk askeri, 19 yıldır geleneksel

hale getirdiği iftar buluşmasını bu yıl da
düzenledi. Prizren’de konuşlu olan Meh-
metçik, Priştine’de 300 kadar kişiye iftar
verdi. Canlı okunan ilahiler eşliğinde iftar
programında yer alan Kosovalılar, Türk
askeriyle birlikte orucunu açtı. Türk aske-
riyle iftarını açmaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getiren İzettin Bayram, “Türk
askerine verdiği iftardan dolayı teşekkür
ediyorum. Allah razı olsun” dedi. İftar
programına destek veren Kosova Demo-
kratik Türk Partisi (KDTP) Priştine Şubesi
Başkanı Cüneyt Ustaibo, iftarda bir araya
gelmeleri ve Priştine halkını bir araya top-
lamasından dolayı Türk askerine teşek-
kürlerini ifade ederek, “Parti olarak
insanları davet ettik, sadece destek olduk,
hepsine teşekkür ederiz” dedi. www.ti-
mebalkan.com’a göre; Türk askeri Rama-
zan ayı boyunca Kosova’nın 17 farklı
şehrinde 20 iftar programı düzenleyecek.

Mehmetçik’ten 
Kosoval�lara iftar

PR�ZREN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Prizren Belediyesi ile kardeş belediye
olan Beykoz Belediyesi’nin Priz-
ren’de düzenlediği iftar yemeğine

bin 200 davetli katıldı. 5 yıldır düzenlenen
iftar yemeğine ilk kez Prizren Belediyesi
Başkanı da katıldı. Kosova Prizrenliler
Kültür ve Yardımlaşma Derneği organi-
zasyonu ile Beykoz Belediyesi tarafından
kardeş şehir Prizren’de düzenlenen iftar
yemeğine bin 200 vatandaş katıldı. Bey-
koz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Meh-
met Şeker, Beykoz Belediyesi olarak 5
yıldır düzenledikleri iftar yemeğini bun-
dan sonraki yıllarda devam edeceğini
vurguladı.

Beykozlular orucu 
Prizrenli karde�leri ile açt�

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Down sendromlu milli yüzücü-
ler, Kosova’da organize edilen uluslar-
arası turnuvada 6 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonun-
dan yapılan açıklamaya göre, www.timebal-
kan.com’a göre; Priştine kentinde düzenlenen
turnuvada milliler, 2 gümüş ve 4 bronz ma-
dalyanın sahibi oldu. Organizasyonda 50
metre sırtüstünde gümüş madalyayı boynuna
takan İrem Öztekin, 50 metre kelebek, 100
metre sırt ve 50 metre serbest kategorilerinde

bronz madalya kazandı. Milliler, karışık bay-
rak yarışında ise 2.59.75’lik dereceyle ikinci sı-
rada yer alarak gümüş madalyaya uzandı.
Özel sporculardan Fatma Çağla Demir, 100
metre kurbağalama kategorisinde üçüncü
oldu ve bronz madalya elde etti. Türkiye’nin
Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, uluslar-
arası turnuva için Kosova’da bulunan özel
sporcuları kaldıkları otelde ziyaret etti. Fede-
rasyon yönetim kurulu üyesi Can Dağa-
şan’dan çalışmalar hakkında bilgi alan
Büyükelçi Kılıç, “Bu çocuklar bizim gurur
kaynağımız, hepsini yürekten tebrik ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Türk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl��� (T�KA)  
Kosova Ofisini ziyaret eden Mitroviça Katolik Cemaati Temsilcisi

Don Bardhec Zymi, kilisenin tadilat� için destek istedi

Türkiyeli özel sporcular Kosova’da
6 madalya kazandı

Kosova’da Katolik Kilisesi 
papazı TİKA’dan destek istedi
M�TROV�ÇA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA)  Ko-
sova Ofisini ziyaret eden Mit-

roviça Katolik Cemaati Temsilcisi
Don Bardhec Zymi, kilisenin tadilatı
için destek istedi. www.timebal-
kan.com’a göre; TİKA Kosova Ofisi
sosyal medya hesabı üzerinden
yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer
verdi:
“Mitroviça Katolik Cemaati Temsil-
cisi Don Bardhec Zymi ofisimizi zi-
yaret ederek Mitroviça Kutsal Haç
kilisesinin tadilatı için TİKA’dan
destek istediler. Başta Kosova olmak
üzere, Balkanlarda sürdürülebilir
huzur ve barışın kurulabilmesi için
din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin
sürdürdüğümüz proje ve faaliyetler
hakkında bilgi verdik.”
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KOMŞU’NUN TÜRKİYE
KORKUSU HORTLADI

Ahmet GÖKSAN

YÖNTEM�N 
YEN�S�

BELGRAD - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan‘ın başkenti Belgrad‘da dü-
zenlenen 12. Balkan Ülkeleri Genel-
kurmay Başkanları Konferansı‘na,

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi
Akar’ın yanı sıra Sırbistan Genelkurmay
Başkanı Ljubisa Dikovic, Arnavutluk Ge-
nelkurmay Başkanı Bardilj Kolcaku,
Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı
Senad Masovic, Bulgaristan Genelkur-
may Başkanı Andrej Bocev, Yunanistan
Genelkurmay Başkanı Evangelos Aposto-
lakis, Makedonya Genelkurmay Başkanı
Metodija Velickovski, Karadağ Genelkur-
may Başkanı Ilija Dakovic ve Romanya
Genelkurmay Başkanı Adrijan Tonja
hazır bulundu. www.timebalkan.com’a
göre; Belgrad’daki bir otelde düzenlenen
konferansın açılışında konuşan Sırbistan
Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, ülke-
sinin askeri anlamda tarafsız bir tutum
sergilediğini hatırlattı.

Balkan Genelkurmay
Ba�kanlar� 

Belgrad’da topland�

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Hırvatistan‘ın başkenti Zag-
reb‘de Yunus Emre Ensti-
tüsü‘nün (YEE) düzenlediği

7. Türk Filmleri Haftası “Ayla” filmi
ile açıldı. Turizm Bakanlığı Sinema
Genel Müdürlüğünün desteği ve Si-
nema Genel Müdürlüğü iş birli-
ğinde dünyanın farklı
coğrafyalarında Türk Film Haftası
düzenleyen YEE’nin ilk durağı Zag-
reb oldu. Hırvat-Türk dostluğu Der-

neği (HTUP) organizasyonuyla baş-
kentte yer alan tarihi çiçek meyda-
nındaki Avrupa Sineması‘nda
gerçekleşen açılış filmi Ayla’nın gös-
terimine, Türkiye’nin Zagreb Bü-
yükelçisi Mustafa Babür Hızlan,
Zagreb YEE Müdürü Nurullah
Yavaş ve HTUP Başkanı Goran Beus
Richemberg’in yanı sıra çok sayıda
sinemasever katıldı. Hızlan burada
yaptığı açıklamada, sinemanın fark
edilebilir uluslararası bir dil oldu-
ğunu belirterek, söz konusu sanatın
aynı zamanda sınırları ortadan kal-

dırarak, diğer kültür ve insanlar
hakkında bir şeyler söylediğini ifade
etti. Yavaş da film haftası ve Türk si-
nemasının Hırvatistan-Türkiye ara-
sındaki dostluğu
kuvvetlendirmesini umduğunu dile
getirdi. www.timebalkan.com’un
haberine göre; Richemberg ise Zag-
rebli sinemaseverlerin Türk filmle-
rini büyük bir zevkle izleyeceğini
kaydederek, Zagreblilerin Türk sine-
masına alışkın olduğunu ve bu film-
leri sevdiklerini aktardı.

“Türk taraf�n�n, Türk askerinin Ada’da kal-
mas�ndaki �srar�, Rumlar�n sonu meçhul
maceralar�na mani olmas� içindir. Biz yar�-
n�m�z� bu kuvvetin adada bulunmas�yla em-
niyet alt�na alabiliriz. �leride yap�lacak
antla�malar�n ebedi olmas�, iki halk�n bar��
içinde ya�ayabilmesi Türk alay�n�n mevcu-
diyetiyle mümkündür ve kalabilir. Aksi
halde kan ve barut kokular�n�n ard� arkas�
kesilmeyip devam edip gidecektir. Enosis
önünde en büyük engel ve kuvvet Türk ala-
y�d�r.” 1969

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Bölgesel krizler bir yandan iç çat��-
malar�n fitilini ate�lerken di�er yan-
dan da kom�u olan ülkelerle de

adeta bilek güre�i yaparcas�na hareket edi-
yor. Çat��malar� ve sava�lar� önlemek sa-
v�nda olan ülkeler ise silah üretimlerini
artt�r�yorlar. Üretilen bu silahlar, bilek güre-
�ine tutunan ülkeler taraf�ndan sat�n al�n�-
yor.  Bu sat��lar�n çetelesini tutan �sveç’teki
Stocholm Uluslararas� Bar�� Ara�t�rmalar�
Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre 2016
y�l�nda Bir trilyon 686 milyar dolar�n silah-
lanmaya ayr�ld��� belirtiliyor. Silahlanmaya
bu kadar paran�n harcanm�� olmas� çat��ma-
lar�n çözümünün önündeki engellerden yal-
n�zca bir tanesidir. Sava�lar� veya
çat��malar� önlemek ad�na görü�meler ve
pazarl�klar yap�lmadan çat��malar�n önüne
geçilmesinin olas� olmad���n� hemen herkes
biliyor. Kamuoyu önünde yap�l�yormu� gibi
sürdürülen görü�melerden sonuç al�nama-
yaca��n�n bilinmesi, daha büyük s�k�nt�lar�n
da ya�anmas�n�n ana nedeni olmaktad�r.
K�br�s’ta Rum Ortodoks Kilisesi’nin önder-
li�inde 1950 y�l�nda yap�lan �imdiki söy-
lemle referandumun (o dönemde plebisit
olarak kabul ediliyordu.) sonuçlar� duyurul-
du�unda yüzde yüze yak�n bir oranla adan�n
Yunanistan’a ba�lanmas�n�n kabul edildi�i
belirtiliyordu. Aradan geçen süreye kar��n
gelinen nokta ortal�klardad�r. Bu nedenle
Irak’�n Kuzeyinde (Kuzey Irak diye bir ülke
yoktur) yap�lm�� olan referandumun da ben-
zer sonucu ya�ayaca��n� dü�ünüyoruz.  K�b-
r�s’ta yap�lan referandum adan�n
Yunanistan’a ba�lanmas�, amac� ile yap�l�r-
ken Irak’�n Kuzeyin de yap�lan ise ba��m-
s�zl��� amaçl�yordu. K�br�s’taki oylamada
Rumlar K�br�s Türklerini yok sayd�klar�
için diledikleri sonuca ula�amad�lar. Rum-
lar ald�klar� bu sonucu dosyalamakla yetin-
mek durumunda kalm��lard�. �imdilerde ise
bölge yöneticilerinin benzer bir uygulamay�
yapacaklar�n� pe�inen söylemek istiyoruz.
Çünkü onlarda kendilerinden olmayanlar�n
görü�ünü dikkate almam��lard�r. Bu ne-
denle daha ileri bir ad�m�n at�lmas�n�n bek-
lenilmemesi gerekiyor. Uluslararas�
toplumun tüm tepkisi ortada iken daha ileri
bir ad�m� atmalar� �imdilik olanaks�zd�r.   
Irak’�n Kuzeyindeki yöneticilerin kendi
etnik yap�lar�n� diri tutabilmek için bu yolu
denedikleri kendili�inden ortal�klara ç�k�-
yor. 

TÜRK�YE �LE �L��K�LER

Türkiye ile olan ili�kilerimizi iyi tutmak is-
tiyoruz aç�klamalar�n�n alt�nda bu gerçe�in
yatt���n� kaydetmek istiyoruz. Buna ko�ut
olarak 1950’li y�llardan beridir Türkmen
karde�lerimize yapt�klar� etnik temizlik ha-
reketlerinin de unutulmad���n� an�msatmak
durumunday�z. Genel içerisinde bak�ld�-
��nda K�br�s Türkleri ile Irak’l� Türkmen
karde�lerimizin kaderinin ortak çizildi�i
kendili�inden belli oluyor. Ayn� y�llarda
kar�� taraf�n sald�r�s�na u�ram��lard�r. Bir
süre önce adadaki �ngiliz üslerinin imara
aç�lmas� çal��malar�na ba�lanaca�� duyurul-
mu�tur. �ngiliz yönetiminin bu tür duyuru-
lar� belirli zaman aral�klar�nda yapt�klar�
biliniyor. Bunu yaparlarken acaba hangi
oyunu sahneleyecekleri sürekli olarak
merak konusu oluyor. Annan’�n Belgesi’nin
oyland��� günlerde de üs çevresindeki top-
raklar�n yüzde 90’�n� Rumlara yüzde
10’unun da Türklere verilece�ini duyuru-
yorlard�. Tek ko�ullar� vard�, her iki taraftan
da ‘evet’ sonucunun ç�kmas� idi. �ngilizler
bu konuyu �s�tarak yeniden gündeme ta��r-
larken Rum Ortodoks Kilisesinin ba�� 11.
Hr�sostomos’dan ilginç bir ç�k�� geldi. Bay
Ba�papaz Crans Montana’daki ba�ar�s�z
geçen görü�melerden sonra yeni müzakere
sürecinde yeni yöntemin denenmesini isti-
yordu. Çünkü bugüne de�in yürütülen yön-
temle sonuç al�namad���n� kabul ediyor.
Sonuç al�namamas�nda kendi sorumlulukla-
r�n�n olup olmad���na aç�kl�k getirmesi ha-
linde inand�r�c� olabilece�ini belirtmek
istiyoruz. Yeni yöntemin uygulanmas�
kabul edilse bile yeni müzakere sürecinin
devletten devlete ba�lat�lmas� gerekiyor.

Bulgaristan Ba�bakan Yard�mc�s� ve Savunma Bakan� Krasimir 
Karakaçanov, NATO ve Avrupa Birli�i’ne (AB) Rusya ve Türki-

ye’nin Balkanlar’da nüfusu sahibi olmas�n� engelleme ça�r�s� yapt�
BUDVA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve
Savunma Bakanı Krasimir Karaka-
çanov, NATO ve Avrupa Birliği’ne

(AB) Rusya ve Türkiye’nin Balkanlar’da
nüfusu sahibi olmasını engelleme çağ-
rısı yaptı. AB’nin genişlemesiyle ilgili
duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
www.timebalkan.com sitesine göre; Ka-
radağ’ın Budva kentinde Karadağ hü-
kümeti, ABD büyükelçiliği ve
NATO’nun inisiyatifiyle düzenlenen
uluslararası güvenlik forumunda konu-
şan Karakaçanov, AB’nin genişlemesiyle
ilgili kesin zaman çerçevelerinin bulun-
mamasından duyduğu rahatsızlığı dile
getirdi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN 
MÜDAHALESİ

Karakaçanov, “Politikamız açık. Üyelik
konusunun netlik kazanmasını, bölge
ülkelerinin tamamının AB ve NATO
üyesi olmasını istiyoruz. Eğer net ve şef-
faf çerçeveler sunmazsak, bölgede yüz-
yıllardır varlık sürdüren üçüncü ülkeler
müdahalede bulunuyor. Burada Tür-
kiye ve Rusya’nın nüfuzu söz konusu.
İki ülke de 200 yıldır Balkanlar’da bulu-
nuyor” dedi. Brüksel’in politikası nede-
niyle Rusya ve Türkiye’nin Batı
Balkanlar’da ayrışma ve istikrarsızlık
yaratarak müdahalelerini artırma im-
kanı bulduğunu savunan Karakaçanov,
AB’ye aday ülkelere bu yoldan dön-
meme çağrısı yaptı. Karakaçanov, “Üye-

likten vazgeçmeye cüret etmeyin, daya-
nın. Brüksel’deki meslektaşlarımız da
bu kriterlerle ne elde etmek istedikleri
üzerine ve Batı Balkanlar’ı kaybettikle-
rinde, AB karşıtlığının artacağını düşün-
sünler” ifadelerini kullandı.

SOFYA’DA BULUŞMUŞLARDI

Avrupa Birliği ile üyeliğe aday altı Batı

Balkan ülkesinin liderleri AB Dönem
Başkanı Bulgaristan’ın başkenti Sof-
ya’da bir araya geldi. 2025’ten önce Batı
Balkan ülkelerinin AB’ye alınmayacağı
açıklandı. Almanya Başbakanı Angela
Merkel, zirve sonrasında düzenlediği
basın toplantısında “Bugün AB’nin ge-
nişlemesi konusunda karar alınmadı-
ğını” belirtti ancak bu ülkelerin üyelik
perspektifinin bulunduğunu söyledi.

Merkel, Batı Balkan ülkelerinin 2025 yı-
lından itibaren AB’ye üye olmasına iliş-
kin somut bir takvimi ise reddetti.
Bulgaristan başbakanı, sürecin hızlandı-
rılmasını istiyor Toplantıya ev sahipliği
yapan Bulgaristan Başbakanı Boyko Bo-
risov ve Avusturyalı mevkidaşı Sebas-
tian Kurz ise Batı Balkan ülkeleriyle
yakınlaşmayı daha hızlı gerçekleştir-
mekten yana bir tutum izliyor.

AT�NA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’da Danıştayın, FE-
TÖ’nün 15 Temmuz
2016’daki darbe girişimi son-

rası bu ülkeye kaçan darbeci asker-
lere iltica hakkı verilmesine
hükmettiği bildirildi. Danıştay
Genel Kurulunda, Yunanistan Hü-
kümeti’nin, İltica Dairesi tarafın-
dan darbeci askerlerden Süleyman
Özkaynakçı’ya verilen sığınma
hakkının iptaline yönelik itirazı de-
ğerlendirildi. Danıştay hakimleri-

nin, hükümetin karara yönelik iti-
razını reddederek, darbecilere iltica
hakkı verilmesine onay verdiği be-
lirtildi. Özkaynakçı için verilen ka-
rarın emsal teşkil etmesi sebebiyle,
diğer darbeci askerler için de iltica
hakkı tanınması onaylanmış oldu.
Yunan basınında, Yunanistan’da il-
tica hakkı alarak serbest kalacak
darbeci askerlerin, sağlanacak se-
yahat belgeleriyle başka Avrupa ül-
kelerine gidebilecekleri ifade
edildi. www.timebalkan.com’un
Anadolu Ajansı’ndan aldığı bilgi-
lere göre: Yunanistan İltica Daire-

sine bağlı komisyonların kararla-
rıyla şimdiye kadar, Özkaynak-
çı’nın yanı sıra Ahmet Güzel isimli
darbeci askere de iltica hakkı veril-
mesi kararlaştırılırken, iki darbeci-
nin daha 18 aylık azami gözaltı
süresinin dolmasıyla serbest bıra-
kıldığı bildirildi. Serbest kalan 4
darbecinin, yoğun güvenlik önlem-
leri altında Atina dışında bir evde
tutulduğu belirtildi. Öte yandan,
halen karakolda tutulan 4 darbeci
askerin ise ay sonunda gözaltı sü-
relerinin dolması sebebiyle serbest
kalacakları kaydedildi.

Yunanistan’dan FETÖ’cü 
darbecilere ‘iltica hakkı’ kararı

Zagreb’te ‘Türk Filmleri’ rüzgâr�
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Gazze s�n�-
r�ndaki
silahs�z

protestocular�n
�srail askerleri
taraf�ndan katle-
dilmesi sonra-
s�nda dünyan�n
gelece�i için as�l
önemli olan BM’de
nelerin ya�and��� ve
BM’nin art�k ne kadar
me�ru oldu�udur. 
Bilindi�i üzere �srail,

5 Haziran 1967 günü
Suriye, M�s�r ve Ür-
dün’e e�zamanl� olarak
bir sald�r� ba�latm�� ve
alt� gün süren sava�tan
sonra da Suriye’ye ait
Golan tepelerini, Ür-
dün’e ait Kudüs’ü ve
M�s�r’a ait Sina yar�-
madas�n� i�gal etmi�ti.
O günden sonra i�gal
etti�i bu yerlerden çe-
kilmesini içeren BM
Genel Kurulu kararlar�
ile BM Güvenlik Kon-
seyi kararlar�n�n hiç
birini tan�mad�. Daha
do�rusu BM’yi hiç
takmad� ve bildi�ini
okudu. Halen de oku-
yor. Bu kural tan�maz,
yasa takmaz kabaday�-
l���n� da ABD’den al�-
yor. Bunun sebebine
gelince; ABD’nin si-
yasi beyni ile ekono-
misinin kalbini
olu�turan tüm kurulu�-
lar� yöneten “Evanjelik
Protestanlar” H�risti-
yan olduklar�n� iddia
etseler de, gerçekte
tümü de Yahudi kö-
kenli  “Siyonist H�ris-
tiyan”lar. Zaten
“Evanjelizm”, farkl�
bir bak�� aç�s� ile  “H�-
ristiyan Siyonizm”i
olarak da tan�mlanabi-
lir.       
“Evanjelizm” sözlük
anlam�yla Kutsal Ki-
tap’a dönmek veya yö-
nelmek anlam�n�
ta��yor. Söz konusu
Kutsal Kitap(lar)
Matta, Markos, Luka
ve Yuhanna taraf�ndan
yaz�lm�� dört farkl� ka-
nonik �ncil ve bunlar�n
her birine de “Evanjel”
deniyor. 

EVANJEL�K

“Evanjelik” sözcü�ü
ise Amerikan �ngiliz-
cesinde ve kültüründe,
Protestan Kilisesi’nin
muhafazakâr veya tu-
tucu kesimini tan�mla-
mak için kullan�l�yor.
“Evanjelikler”,
ABD’yi kuran Puriten-
ler’in devam�. Puriten-
ler ise, Protestan
mezhebi olan “Presbi-
teryen”lerin muhafaza-
kar kesimi. Bunlar,
korkutma, bask�, teh-
dit, ceza ve düzen
içine çekerek sindir-
mek gibi unsurlar� uy-
gulayarak, dünyay�
do�ru, adaletli, sevgi
dolu yapacaklar� inan-
c�n� güderler. Esasen
“Demokrasi kültürü”
dedi�imiz �ey, Püriten
ahlaka tepki olarak or-
taya ç�kt��� için, içinde
korkutma, bask�, teh-
dit, ceza ve sindirme
yer alm�yor.
H�ristiyan Evanjelistler
için Tevrat ve Tevrat’�
olu�turan 5 kitap -Tek-
vîn, Ç�k��, Levililer,
Say�lar  ve Tesniye-
tüm kitaplardan daha
önemli. Tevrat, “Kut-
sal Kitap”�n yar�s� olan
Eski Ahit’i (Eski An-
la�ma) olu�turan 39 ki-

tab�n ilk be� kitab�n�
içinde bar�nd�r�yor ve
Musa’n�n be� kitab�
olarak biliniyor. “Kut-
sal Kitap”�n di�er ya-
r�s� olan Yeni Ahit
(Yeni Anla�ma) ise 27
kitaptan olu�uyor ve
“�ncil” olarak tan�mla-
n�yor.  ��te ABD’nin
�srail ile derin siyasi,
kültürel ve dini ba��
burada ba�l�yor. Her
ne kadar ABD H�risti-
yan, �srail Yahudi bir
ülke veya devlet olarak
bilinse de ABD’yi po-
litik ve ekonomik ola-
rak yöneten ki�iler ve
aileler “Evanjelik”
olup kutsal kitaplar�
“Tevrat.” 
ABD’de Evanjelizm,
Jimmy Carter, Ronald
Reagan ve Baba
Bush’un ba�kanl�klar�
döneminde tekrardan
ye�erdi, o�ul Bush ile
de “Küresel Emperya-
lizm”in temelini olu�-
turan esas mant�k ve
güç haline geldi. 

48 SAATTE 
TOPLANAB�LM��LER

BM’nin me�ruiyetine
gelecek olursak; K�b-
r�sl� Türkler 15 Kas�m
1983 tarihinde
KKTC’yi ilan ettikleri
vakit, ortada kan, göz-
ya��, sava�, onlarca
ölen ve yüzlerce yara-
lanan olmamas�na ra�-
men BM Güvenlik
Konseyi yemeden iç-
meden 48 saat içinde
toplanm�� ve insanl�-
��n yüz karas� olarak
tarihe geçmi� olan 18
Kas�m 1983 tarih ve
550 numaral� karar�
alarak KKTC’yi dün-
yadan izole edecek
tüm tedbirleri alm��t�. 
Ayn� dönemde �srail,

Lübnan’a sald�rarak
991 ki�iyi katletmi� ol-
mas�na ra�men BM ve
arkas�ndaki güçler, b�-
rak�n toplan�p �srail
aleyhine karar almay�,
�srail’in i�gal güçlerini
Lübnan'dan ç�kmaya
zorlamak için parmak-
lar�n� bile oynatma-
m��lar, hiçbir bask�ya
da ba�vurmam��lard�.
Günümüzde Gazze’de
silahs�z ki�ilerin �srail
taraf�ndan katledilme-
sinden dolay� da
BM’nin parma��n� bile
oynatmayaca�� kesin.
Zaten �srail’in fiilen
yönetti�i ABD, Gü-
venlik Konseyinde �s-
rail aleyhine b�rak�n
ç�kacak bir karar�, ba�-
vuruyu bile reddederek
�srail’in arkas�nda her
zamanki yerini
ald�.   BM’nin yap�s�-
n�n de�i�mesinin, bu
olamayacaksa, BM’ye
alternatif bir kurulu�un
hayata geçirilmesinin
zaman�n�n geldi�i
kesin. Cesur ve ken-
dine güvenen devletle-
rin bir araya gelerek
BM’ye alternatif, ulus-
lararas� bir kurulu�u
hayata geçirmeleri
art�k olmazsa olmaz
bir durum, hem de aci-
liyet ihtiva eden bir
mecburiyet haline
geldi. 

Prof. Dr. Ata ATUN

BM 
NE KADAR

ME�RU?

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya, Sırbistan ve Hır-
vatistan üzerinden Batı Av-
rupa’ya ulaşan rotanın 2016

yılında kapatılmasının ardından ken-
dilerine farklı güzergâhlar arayan
binlerce sığınmacı, 2018 yılının başın-
dan itibaren gözle görülür bir şekilde
Bosna Hersek’e yöneldi. Önceki yıl-
larda sığınmacı krizinin adeta teğet
geçtiği Bosna Hersek, yılın başından
itibaren ülkeye 3 bin 500 sığınmacı-
nın gelmesiyle kendini krizin içinde
buldu. Bosna Hersek Polisi, 2017 yı-
lında 754 olarak tespit edilen sığın-
macı sayısının, 2018 yılında 4 bini
aştığını açıkladı. Daha önce özellikle
Bosna Hersek’in Hırvatistan sınırın-
daki kasaba ve köylerde görülen sı-
ğınmacılara, artık başkent
Saraybosna sokaklarında da sıklıkla
rastlanıyor. Bosna Hersek kamuo-
yuna uzak olan “sığınmacı krizi” ta-
biri de halk arasında ve devlet
makamlarında artık sıklıkla telaffuz
edilirken, vatandaşların yanı sıra bir-
çok sivil toplum kuruluşu sığınmacı-
lara yardım etmek için seferber oldu.

RESMİ MAKAMLAR 
ENDİŞELİ

Öte yandan, başkent Saraybosna’nın
merkezindeki bir parkta kurdukları
çadırlarda ve uyku tulumlarında
kalan sığınmacıların sayısının her
geçen gün artması, tam da turizmin
hareketlenmeye başladığı Bosna
Hersek’in resmi makamlarında en-
dişe yarattı.
İlgili devlet, entite ve kanton ma-
kamları, parklarda ve sokaklarda
yaşam mücadelesi veren sığınmacı-
ların merkezlere yerleştirilmesi için
harekete geçti. Bosna Hersek Bakan-
lar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic,
sığınmacı meselesini ele almak için
Güvenlik Bakanı Dragan Mektic,
Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı
Mirko Sarovic ve Yabancılar Şubesi
Müdürü Slobodan Ujic ile koordi-
nasyon toplantısı yaptı. Toplantının
ardından konuşan Zvizdic, park gibi
halka açık alanlarda kalan sığınmacı-
ların müsait durumdaki binalara
yerleştirileceğini belirterek “Oluştu-
rulan koordinasyon birimi sığınma-

cılar hakkında çalışmalar yürütecek.
Mayıs ayının başından beri günde
ortalama 100 sığınmacı Bosna Her-
sek’e giriş yapıyor.” dedi.

SIRPLAR SIĞINMACI 
İSTEMİYOR

Öte yandan, Bosna Hersek’in iki en-
titesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti
(RS) Başkanı Milorad Dodik de en-
tite sınırları içerisinde hiçbir sığınma-
cıyı kabul etmeyeceklerini ifade
ederek “Sırp Cumhuriyeti’nde sığın-
macı merkezi veya kampının açıl-
ması söz konusu değil.” diye
konuştu. RS Başbakanı Zeljka Cvija-
novic ise Bosna Hersek’te artan sı-
ğınmacı sayısının kabul edilebilir
olmadığını söyleyerek olası bir sığın-
macı akınına karşı ülkenin Macaris-
tan gibi sınırlarını kapatması
gerektiğini vurguladı.

İSLAM BİRLİĞİ’NDEN
KRİZ UYARISI

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı
Husein Kavazovic, artan sığınmacı
sayısına dikkati çekerek “Bosna Her-
sek’te sığınmacılar konusundaki tüm
göstergeler, ülkenin bir krize sürük-
lediğine işaret ediyor. Uluslararası
kuruluşlar da konu hakkında gere-
ken önlemleri bir an önce almalı.”
dedi. Kavazovic, parklarda kalan sı-
ğınmacıların son derece kötü şartlar
altında yaşam mücadelesi verdiğine
işaret ederek ülke yöneticilerine krize

çözüm bulmaları çağrısında bu-
lundu.
Bosna Hersek Polisi Yabancılar Şube-
sinden yapılan açıklamada, yıl başın-
dan beri ülkeye 3 bin 500
sığınmacının girdiği ifade edilirken,
bu sayının 2017 yılının geneline ba-
kıldığında yaklaşık 5 misli artması

dikkati çekti. Pakistan, Cezayir, Afga-
nistan, Suriye, Libya, Fas ve İran’dan
gelen sığınmacılar ise Bosna Hersek’i
sadece geçici bir durak olarak gör-
düklerini belirtirken, ilk fırsatta Batı
Avrupa ülkelerine gitmeyi planladık-
larını ifade ediyor.

‘
’

Ortado�u’daki sava� ve çatı�malar nedeniyle ülkelerini
terk edip daha iyi bir ya�am umuduyla Batı Avrupa

ülkelerine ula�maya çalı�an sı�ınmacılar, son
dönemde Bosna Hersek’i mesken tutmaya ba�ladı

BOSNA HERSEK
artan sığınmacı 
sayısından endişeli

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmıştır…



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 07

28 May�s 2018
Pazartesi 7Yerel Yönetimler

Günümüzde öyle bir ya�ant�
içindeyiz ki herkes bir �eyin
pe�inde, asl�nda kimin ne

istedi�i de belli de�il !… Etraf�na
bak�yorsun kimsecikler siyasiler
pe�ine dü�mü�, zavall� kimsecikler
de yalakal�klar pe�inde… …
Derken güzel bir habere sevindim.
Memleketim Makedonya’n�n ba�-
kenti Üsküp’te sanatla ilgili de�erli
bir faaliyet haberi ili�ti gözüme…
Evet Üsküp’ün genç sanatç� nesli,
‘Yeni Yol‘ KGSD’nin örgütledi�i  -
Mala Stanica-  Sanat Galerisi’nde
sergi aç�l��� gerçekle�mi�.
Sevindim, hem de çok sevindim,
gençlerin sanat yoluna de�er veren
organizatörleri kutlamak geldi içim-
den… Sergiyle ilgili dü�üncemi
yak�nlarda yazmaya karar verdim.
Umar�m genç sanatç�lar�n sanat
eserlerine ���k veren sergi hakk�nda
gereken bilgilere ula��p Siz de�erli
okurlar�ma iletmeyi ba�ar�r�m…

GÜZEL 
ORGAN�ZASYON

… Böyle güzel bir organizasyon
haberini ald���mda bir de üzüldü-
�üm bir habere de tan�k oldum.
Çok sevdi�im, büyüdü�üm, çocuk-
lu�umun, gençli�imin en güzel
dönemini ya�ad���m memleketim
Makedonya’n�n yeni ismi haberi
geçti gözümün önünden… Neymi�
yeni isim ki bu ismi burada yazmak
bile içimden gelmiyor, ileride onu
kullanmak gibi bir niyetim olmad�-
��n� da vurgulamak isterdim…
Ancak ben ve benim gibi dü�ünen-
lerin kimin umurunda, memleke-
timde ya�ayanlara sorulmadan bu
ismin gündeme getirtilmesinde ve
kimlerin ortaya att��� ise ayr� ve çok
önemli bir soru…  Elbet bir gün
bunu da yaz�lar�mdan birinde dil-
lendirmeyi uygun buluyorum… …
Güzel ve üzücü haberlerden sonra
ben yine de çocuklu�umu hat�rlatan
güzel bir pikni�e sözü getirmeye
çal��aca��m… Ramazan
Arifesindeyiz. �kamet etti�im
Ankara’n�n Çayyolu semtinde-‘
Avni Akyol �lkokulu’- dördüncü
s�n�flar�n� pikni�e götürdü.
Torunum Talia sözünü etti�im oku-
lun Perihan A�k�n’�n yönetti�i IV F,
s�n�f�n�n ö�rencisi. Ö�renciler pik-
ni�e giderken yanlar�nda Anneler
de gidiyor. Ben de bir Anneanne
olarak, (Talia’n�n Annesi’nin i�te
oldu�undan dolay� bu pikni�e kat�-
lamamas�ndan dolay� bu görev bana
dü�tü) böyle bir piknikte bulunma-
m�n mutlulu�unu ya�att�… Genç
ö�retmen ve genç Annelerle bir
arada olmak gerçekten de özel bir
duygu olsa gerek. Bana bu duyguyu
ya�atan ö�rencilerin de tabi ki
büyük pay� var. Burada beraberli-
�in, arkada�l���n, ö�retmen-ö�renci
ba�l�l���n�, Ö�retmen- Anne birlik-
teli�ini görme �ans�n� veren orada
bulunan herkese te�ekkürlerimi
sunar�m… Dördüncü s�n�f ö�renci-
lerinin bu piknik beraberliklerinin
son tablosuydu. Çünkü dördüncü
s�n�ftan sonra herkes kendi e�itim
yolunu ba�ka bir okulda sürdüre-
cekti. Zaten ö�rencilerin ileride e�i-
timlerini sürdürecekleri okullar�n�n
da seçimleri bir süre önce yap�lm��-
t�. Böylece bu hem beraberlik ve
hem de ayr�l�k piknikleriydi…

Ö�RETMEN Ö�RET�R

Ö�retmenleri Perihan A�k�n’�n
ö�rencilere olan ba�l�l���n� gerçek-
ten de görmeye de�erdi. Her ö�ren-
cisine özel ilgi gösteren ö�retmen,
hepsini bir anne olarak ba�r�na bas-
m��t�. Zaten ilkokul e�itimindeki
ö�renciler �lkokul ö�retmenlerini
hayat boyunca unutmayacaklar.
Hayatlar�n�n yollar�n� çizmekte ilk-
okul ö�retmenlerinin ne kadar da
önemli oldu�unu ya�ant�m�z göster-
mektedir… Ö�rencilerin sonraki
ya�amlar�, e�itimleri hep de ilkokul
ö�retmenlerinin e�itimlerinden kay-
naklanmaktad�r. Benim, k�z�m�n
�imdi de torunumun ilkokul e�itim-
deki ö�retmen konusunda �ansl�
oldu�umuzu da yazmadan edeme-
yece�im… Sözünü etti�im
Piknikteki beraberlik beni de çocuk-
lu�uma götürdü desem yalan
olmaz. Yaz�ma ba�larken, herkesin
bir �eyler pe�inde oldu�unu yazm��-
t�m, benim de böyle  güzel bir pik-
nikte bulunmam, çocuklu�um,
güzelim ya�ant�m�n an�lar�, çocuk-
larla geçirdi�im her an�mda kendi
memleketimin güzellikler, ay�r�m
yap�lmayan dönemin hat�ralar� pe�i-
ne ko�uyorum hep… …Evet ben
�lkokulumu Saat Kulesi,
Avlusundaki ‘�RFAN’ okulunda
bütünledim. Bizler de pikni�e
giderdik, ancak ilkokul ö�rencileri
oldu�umuz için pikniklerimiz
yo�unlukla Çay�r bölgesinde geçer-

di. Bir zamanlar oralar� ye�il
bir park alan�yd�. Hat�ramda
bir derenin de varolu�u kalm��-
t�r. Güzeldi pikniklerimiz
ancak, bizim pikniklerimize
Annelerimiz kat�lmazd�, bizler,
ö�retmenlerimizle beraber
giderdik. Evimizden getirdi�i-
miz yemeklerimizi de payla��p

hep birlikte yerdik…

TEFEYYÜZ

…Daha sonralar� ‘TEFEYYÜZ’
Sekiz y�ll�k okuluna geçti�imde
pikniklerimizi Saray’da geçirirdik.
Severdik Saray’a pikni�e gitmeyi…
Bu sevmenin de en büyük heyecan�
Saray’a giden küçük trenle geçen
yolculu�umuzdan kaynaklan�rd�…
Güzeldi küçük trenle ya�ant�m�z,
piknikte olmaktan çok küçük trenle
yolculuk yapmay� severdik.
�imdilerde bu trenin çal��mamas�
gerçekten de hem Üsküp ve hem de
ö�renciler için büyük bir kay�p
bence… ….E�itimim sekizinci s�n�-
f�na geldi�imde, pikniklerimiz hem
güzel hem de üzücü olurdu. Nedeni
de arkada�lar�m�zdan ayr�laca��m�z-
dand�… Hat�rl�yorum sekizinci s�n�-
f�m�zdaki son pikni�imiz de
Yegunovçe’ye olmu�tu. Yegunovçe
de Kalkandelen’in bir ilçesi.  Bu
pikni�e haz�rl���m�z� yapt���m�zda
az da büyümü�tük ya, hepimiz ken-
dimize göre Annemizden yard�m
almadan bir �eyler haz�rlayacak-
t�k…… Pikni�e gidece�imizin
gecesi benim için çok heyecanl�
geçti. Ak�amdan börek yapmaya
kalk��t�m. Annemin böre�i yapma-
s�na �srar�na ra�men, kendim hamur
i�ine giri�tim. Bu de benim ilk böre-
�im olacakt�. Hamuru yapmakta
epeyce u�ra�t�m, sonralar� böre�i-
nin yufka açmay� da bir türlü becer-
dim, börek haz�r olunca f�r�na verip,
pi�mesini bekledim… Böre�i f�r�n-
dan al�nca çok ama çok mutluy-
dum, böre�imi yapm��t�m…
Mutluluktan gözüme uyku girmedi,
böre�imle arkada�lar�ma hava ata-
cakt�m… Sabah ayakland�m, piknik
torbam� haz�rlad�m, okula geldim.
Arkada�lar�m�z hepimiz gelmi�tik.
Mutluyduk, herkes ne haz�rlad���n�
anlat�yordu. Ben de haval� haval�,
ben börek açt�m, dedim.
Arkada�lar�m�n hepsi de birbirine
bak��t�lar, -bu ne diyor- gibisin-
den… …Piknik alan�na geldik, yer-
le�tik, zaman�m�z� top oynamak, ip
atlamak ve de güzel –ALAYLI
ALAYLI-bir oyunu oynamaya ba�-
lad�k. Bu oyun k�zlar aras�nda iki
grup türkü söyleyerek, alay çekerek
oynan�r,  e�leniyorduk. Yemek
vaktimiz geldi, herkes evinden
getirdi�i yemeklerini ç�kar�p ortaya
koyduk. Ben de böre�imi ortaya
koymadan önce parçalara böleyim
dedim… Ne o börek ta� gibiydi, bir
türlü bölemiyordum. Epeyce u�ra�-
t�m, olmuyor börek oldu�u gibi
yuvarlak durup bana üzgün üzgün
bak�yordu sanki… Arkada�lar�m ise
böre�i merak ettikleri için, herkes
pay�n� bekliyordu. Bir türlü böre�i
bölemedim, bir ö�retmen yan�m�za
yakla�t�, böre�i bölmemde yard�mc�
olmak istedi… �nan�n ki ö�retmen
bile böre�i bölemedi. K�z�m bu ne
ya, börek mi, ta� m�? Sordu. Börek
dedim, benim ilk böre�im, ben yap-
t�m, Size sürpriz yapmak istedim,
ama olmad� anla��lan, utanarak keli-
meler zar zor a�z�mdan ç�kt�…
Sonras�n� merak ederseniz, aç kal-
mad�m, arkada�lar�m�n getirdikle-
rinden yedim, eve geldi�imde de
çok üzgündüm. �lk böre�imin böyle
oldu�una, arkada�lar�ma hava att�-
��ma üzülmü�tüm…

�LK BÖREK YAPI�IM

… Böyle geçmi�ti benim ilk börek
yap�l���m. Ancak sonralar� börek
açmakta valla ustas� oldum ne diye-
yim. Bilemem belki de ilk börek
açma üzüntümden olacak ki sonra-
lar� lezzetli böreklerin nas�l yap�ld�-
��n� ö�rendim…  Geçenlerde toru-
numun arkada�lar�yla beraber geçir-
di�im piknik beni çocuklu�uma,
pikniklere, Saray’a giden küçük
trene ve piknikteki ilk börek yap-
mam�n ancak beceremedi�im anla-
r�m� hat�rlatt�… Bugünün ö�rencile-
ri pikniklere ne de güzel toplu ola-
rak yiyeceklerini haz�rlay�p piknik
yerinde mangal yap�yorlar. Mangal
i�i de Annelere dü�üyor pek tabi
ki… Güzel oluyor bugünün ö�renci
piknikleri… Ben yine de benim
ö�renci y�llar�ndaki pikniklerimi,
Saray’a giden küçük treni,
Çay�r’daki ye�illi�i, oradaki suyun
��r�lt�s�n� özlüyorum… Güzel bir
dönemdi… Aram�zda ay�r�m yoktu.
Zengin- fakir, kelimeleri bizim kul-
land���m�z sözlü�ümüzde yoktu…
Mutluyduk hep beraber…
Günümüzün zenginli�i, ça��n tek-
nik güzellikleri yoktu ancak arka-
da�l���m�z, beraberli�imiz, sevgimiz
örnekti… Böyleydi bizim çocuklu-
�umuz, insana –nerde o günler-
dedirtecek kadar özeldi…

Saadet NEB�

P�KN�K 
VE 

ÇOCUKLAR

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünye-
sinde görev yapan Türk Temsil
Heyeti Başkanlığı, Lipjan

Belediyesi’nin dış cephe bakım, onarım
ve izolasyonu projesini gerçekleştirdi.
Sivil-Asker İş Birliği Projeleri kapsamın-
da, belediyenin dış cephesinde mantola-
ma işlemi, sıva ve dekoratif boya yapıldı,
belediye girişindeki tabela yenilendi ve
yangın merdivenleri boyandı.
www.haberler.com’a göre: Türkiye’nin
Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, proje-
nin tamamlanması dolayısıyla düzenle-
nen törende, benzer projelerin devam
edeceğini belirterek, “Açılışını yaptığımız
projenin sadece belediye binasının görün-
tüsünü değil, daha nitelikli ve daha iyi
şartlarda çalışmaya imkan sağlamasını ve
verilen hizmetlere de olumlu şekilde yan-
sımasını temenni ediyorum.” diye konuş-
tu. Lipjan Belediye Başkanı İmri Ahmeti
de destekleri için Türk Temsil Heyeti
Başkanlığı ve Türk halkına teşekkür ede-
rek, bunun devam eden dostluğun bir
ifadesi olduğunu söyledi. Türk Temsil
Heyeti Başkanlığı’nın daha önce de
Lipjan’da bazı okullarda projeler yaptığı-
nı anımsatan Ahmeti, proje kapsamında
belediye binasının çökmekten kurtarıldı-
ğını ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi
Gümülcine'de iftar verdi
Bursa Büyük�ehir Belediyesi taraf�ndan ‘Yunanistan’da
Türk az�nl���n ya�ad��� yer olarak bilinen’ Gümülcine’de

verilen iftar yeme�ine yüzlerce Müslüman kat�ld�

BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından
‘Kosova’nın tek Türk

belediyesi olan’ Mamuşa’da
verilen iftar yemeğine yüz-
lerce Müslüman katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi,
Balkan ülkeleri ve
Kafkasya’da yaşayan
Müslümanların birliği ve
beraberliği yönünde ‘iftar’
organizasyonları düzenleme-
ye devam ediyor. Ramazan
ayının başlamasıyla birlikte
Balkanlar’daki ilk iftarını
geçtiğimiz gün Üsküp Çarşı
Meydanı’nda veren
Büyükşehir Belediyesi, ikin-
ci iftarını da Kosova’da sade-
ce Türklerin yaşadığı yer

olan Mamuşa’da düzenledi.
Lika-a Düğün Salonu’nda
yapılan etkinliğe Bursa
Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Murat
Uşun, Türkiye’nin Priştine
Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç,
Mamuşa Belediye Başkanı

Abdullahi Krasniç, Türkiye
Maarif Vakfı ve Yunus Emre
Enstitüsü temsilcileri ile
Mamuşa, Prizren, Priştine,
Gilan ve Yanova’dan
Müslümanlar ve soydaşlar
katıldı. Türkiye’nin Priştine
Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç,

Ramazan’ın ‘merhamet, yar-
dımlaşma ve uzlaşma gibi’
çok güzel hasletleri bünye-
sinde barındıran bir ay oldu-
ğunu ifade ederek,
Filistin’de yaşanan İsrail
zulmü nedeniyle bu senenin
buruk geçtiğini kaydetti.
Ramazan ayının dünyaya
dostluk mesajlarının verildi-
ği, barışın daha da yeşerdiği
günleri içermesi temennisin-
de bulunan Kılıç, “Bizler
inşallah 11 ayın sultanını en
verimli şekilde burada,
Kosovalı kardeşlerimizle bir-
likte idrak etmeye çalışaca-
ğız” dedi. Mamuşa Belediye
Başkanı Abdullahi Krasniç
de yerel halka özgüven aşıla-
yan etkinlik nedeniyle Bursa
Büyükşehir Belediyesi yetki-
lilerine teşekkür etti.

www.timebalkan.com

sitesinden alınmıştır…

BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balkan
ülkeleri ve Kafkasya’da yaşayan
Müslümanların birliği ve beraberliği

yönünde iftar sofraları kurmaya devam
ediyor. Ramazan ayının girmesiyle birlikte
Balkanlar’daki ilk iftar organizasyonunu
Makedonya Üsküp’te yapan Büyükşehir
Belediyesi, ikinci iftarını Kosova’da sadece
Türklerin yaşadığı yer olan Mamuşa’da,
üçüncü iftarını da Gürcistan’ın Batum
kentinde düzenledi. Dördüncü iftar serisi-
ni Yunanistan’da, Türklerin yaşadığı yer
olarak bilinen Gümülcine’de başlatan
Büyükşehir Belediyesi, burada da bine
yakın soydaşımızı bir araya getirdi. Chris
Eve Otel’de gerçekleştirilen programa
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili
Önder Tanır, Türkiye’nin Gümülcine
Konsolosu Neslihan Altay, Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Türk
Gençlerbirliği Başkanı Nejat Ahmet, BİH-
LİMDER Başkanı Mehmet Emin Ahmet ve
soydaşlar katıldı. www.haberler.çom’a
gore; iftar yemeğinde, Bursa Büyükşehir
Belediyesi’ni Başkanvekili Önder Tanır

temsil etti. Gümülcinelilerin Ramazan
ayını tebrik eden Tanır, yemeğe katılanlara
teşekkür etti. Balkan ülkeleriyle güçlü
bağlara sahip olduklarını ve şu anda
Bursa’da binlerce Balkan göçmeni ailenin
huzur içerisinde birlikte yaşadığını belir-
ten Tanır, var olan ilişkileri güçlendirmek,
Balkan Müslümanlarının birlik ve beraber-
liğini daha da artırmak için bu tür organi-
zasyonlar düzenlediklerini ifade etti. İftara
katılanlara Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş’ın selamını ileten
Tanır, benzer etkinliklerin hem Balkan

ülkelerinde hem de Batum gibi Kafkasya
coğrafyalarında artarak devam edeceğini
söyledi. Türkiye’nin Gümülcine
Konsolosu Neslihan Altay ise Ramazan’ın
‘merhamet, yardımlaşma ve uzlaşma gibi’
çok güzel hasletleri bünyesinde barındıran
bir ay olduğunu ifade etti. 11 ayın sultanı
Ramazan’ın dünyaya dostluk mesajlarının
verildiği, barışın daha da yeşerdiği günler
içermesi temennisinde bulunan Altay,
“Bizler inşallah Ramazan ayını burada,
Gümülcineli soydaşlarımızla birlikte en iyi
şekilde idrak etmeye çalışacağız” dedi.

Kosova’da bin ki�iye iftar

Mehmetçik’ten Lipjan
Belediyesi’ne destek

ESK��EH�R
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Eskişehir’in Tepebaşı
Belediyesi ile 2015
yılında kardeş şehir

olan Romanya
Köstence'den gelen
heyet, şehirde pek çok
temasta bulundu ve
Tepebaşı Belediye
Başkanı Dt. Ahmet Ataç
ile belediye projelerini
yerinde inceledi.
Romanya Türkiye
Büyükelçisi Gabriel
Şopanda, Köstence
Belediyesi Başkan
Yardımcısı Costin Ioan
Rsueanu, Özel Kalemi
Marian Parjol, Dış

İlişkiler ve Yatırımcılar
Bölümü'nden Müfettiş
Cornelia Maria Petcu,
Köstence Şehir Meclisi
Üyeleri Perodin Dede,
Teodor Patrichi,
Marioara Cojoc, Adriana-
Teodora Campeanu,
George-Andrei Popescu,
Ctlin-Florin Papuc,
Başkan Ataç'ın eşliğinde
Tepebaşı Belediyesi
Mustafa Kemal Atatürk
Spor Tesisi Su Sporları
Merkezi, Şirintepe Çocuk
Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi ve Yaşam
Köyü'nü gezdi. Başkan
Ataç, ziyaretlerinde eşlik
ettiği konulara birimler
hakkında bilgiler aktardı.
Yaşam Köyü ziyaretinde

ise Başkan Ataç, Tepebaşı
Belediyesi'nin Avrupa
Komisyonu'ndan aldığı 5
milyon Euro'luk hibe
kapsamında yapılan
çalışmaları anlattı.
www.haberler.com’a
göre: ziyaretlerin ardın-
dan, Köstence heyeti,
Başkan Ataç ile belediye
hizmet binasında iki kar-
deş şehrin meclis üyeleri
ile bir araya geldiler.
Başkan Ataç, Romanya
Terkiye Büyükelçisi
Gabriel Şopanda'ya ve
Köstence Belediye
Başkan Yardımcısı Costin
Ioan Rsueanu'na camdan
Devrim Arabası maketi
ve yine camdan Yunus
Emre heykeli takdim etti. 

TEPEBA�I BELED�YES�
Köstenceli misafirlerini a��rlad�
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Erdem EREN

BALKANLAR’DA 
�ST�KRARSIZLI�IN
M�MARI ABD’N�N

TA KEND�S�D�R

Amerika Birle�ik Devletleri
D��i�leri Bakan� Pompeo:
Rusya ve Türkiye, Balkan-

lar'� istikrars�zla�t�rmak için u�ra��-
yor demi�. Balkanlar� kaosa
sürüklemeye çal��an ve sömürge-
le�tirmeye çal��an ABD'nin ta ken-
disidir. Balkanlar’da; FETÖ'yü
büyüten ve kollayan, Vatikan ile
H�ristiyanl��� yaymaya ve Müslü-
manlar� H�ristiyanla�t�rmaya çal�-
�an, paramiliter gruplar yeti�tiren,
yer alt� ve yer üstü kaynaklar�n� te-
keline alan ABD de�il midir? Bal-
kanlarda; Osmanl� çat�s� alt�nda
yüzlerce y�l bir arada huzur içinde
ya�ayan Müslüman ve gayrimüslim
toplumlar� Rusya ve Türkiye ile re-
kabet için birbirine dü�ürmeye çal�-
�an ABD de�il midir?

SÖMÜRGE

Balkanlarda; Türkiye kamu diplo-
masisiyle, insani yard�mlar� ve kül-
türel de�erleriyle Balkan
toplumlar�n�n derdine ve sohbetine
hemal olmaya çal���rken, Balkan-
lar� sadece sömürge olarak gören
ABD de�il midir? Balkanlarda;
yüzlerce y�ld�r karde� oldu�umuz
Arnavutlar�, ortak tarihe sahip ol-
du�umuz Makedonlar�, Bulgarlar�,
Rumlar� Türkiye'ye dü�man etmeye
çal��an ABD de�il midir? Balkan-
larda; sadece kendi ç�karlar�n� dü-
�ünen kazan kazan ilkesine bile
tahammülü olmayan, Balkan halk-
lar�na katma de�er üretmeyen zih-
niyet sahibi ABD de�il midir?
Balkanlarda; ABD daha toydur,
dünkü çocuktur. Yüzlerce y�ll�k
tecrübeye sahip Türkiye'ye Balkan-
larda hesap sormak, hizaya çekmek
ABD'nin haddine de�ildir. Ekono-
mik, askeri, siyasal ölçekte küresel
bir güç olmak ABD'yi ne uluslar-
aras� konularda ne de Balkanlarda
hakl� ya da söz sahibi yapmamakta-
d�r. Bölgedeki gerçekler ve denge-
ler elbet de�i�ecektir. Türkiye
Balkanlardaki etkinlik ve etkilili-
�ini her geçen gün daha fazla artt�r-
makta, ABD'nin sömürgeci
zihniyeti ile daha fazla mücadele
etme gücü kazanmaktad�r. ABD ve
Rusya Balkanlarda paramiliter
gruplar ve siyasi ile ekonomik sür-
tü�meler üzerinde istikrars�zl���
in�a etmektedirler. Türkiye ise tam
aksine Balkanlara yüzlerce y�l ön-
ceki gibi bar�� ve huzur önermekte-
dir. Tuna'dan Sava'ya, Adriyatik'ten
Karadeniz ve Ege'ye kadar tüm
Balkan halklar� bilir ki Türkiye ve
Türkler istikrars�zl���n de�il, adale-
tin, bar���n, huzurun, karde�li�in,
kalk�nma ve refah�n mimar�d�r.
Tarih bizim referans�m�zd�r.

Engin MALAY

�ZM�R 
G�R�TL�LER 
DERNE��

Bu hafta sizlere bu kö�eden
üyesi oldu�um ve atalar�m�n
yurdu olan Giritlilerin kur-

du�u; “�zmir Giritliler Derne�i”
inden bahsedece�im.
Sözünü etti�im Dernek, 2010 y�-
l�nda Adnan Kavur, Ahmet Kavur,
Hakan Kavur, Tekin Derdiyok, Ali
Ya�ayanlar, Hasan Uztu� ve Erhan
Gülgeze taraf�ndan kuruldu ve 9
May�s 2018 Çar�amba günü ola-
�anüstü genel kurul yaparak radikal
kararlar ald�. Prof. Dr. A. Nükhet
Ad�yeke, Deniz Halistoprak Ünver
ve Erhan Gülgeze’ den olu�an Di-
vana, Nüket hocam�z ba�kanl�k
yapt�.
9 maddeden olu�an gündemin üç
önemli maddesi vard�. Bunlar�;
1-Federasyon kurma veya kurulu
bir federasyona kat�lma karar�,
2-Yedi ki�i olan yönetim kurulu
üye say�s�n�n dokuza ç�kart�lmas�,
3-Yurtd���ndaki dernek veya der-
neklere karde� dernek olmak için
yönetim kuruluna yetki verilmesi,
olarak sayabilirim

AÇILI� ADNAN 
KAVUR’DAN

Ola�anüstü genel kurulda ak�lda
kalanlar� da �öyle s�ralayabilirim:
Genel Kurul aç�l���n� Dernek Ba�-
kan� Adnan Kavur yapt�.
Derne�in federasyon kurma veya
kurulu bir federasyona kat�lma ka-
rar� için Yönetim Kuruluna yetki
verildi.  Yönetim Kurulu üyeleri
as�l üye say�s� yediden dokuz üyeye
ç�kart�ld�. Gündemin ba�ka dikkat
çekici ve ses getirecek maddesi
olan; “yurtd���ndaki dernek veya
derneklere karde� dernek olmak
için yönetim kuruluna yetki veril-
mesi” maddesine geçildi. Bu ko-
nuda Adnan Kavur, Girit
Adas�ndaki en büyük iki dernekle
Türkiye’deki en büyük dernek olan
�zmir Giritliler Derne�inin karde�
dernek olmas�n�n her iki ülke va-
tanda�lar� aras�nda dostluk ve i�
birli�inin daha da geli�mesinde
önemini vurgulad�. Yap�lan oylama
ile bu yetki yönetim kuruluna ve-
rildi. Tüm maddeler oy birli�i ile
al�nd���n� da belirtmeden geçeme-
yece�im. Yeni seçilen Yönetim Ku-
rulu ad�na Ba�kan Adnan Kavur bu
al�nan kararlar�n gerçekten Türki-
ye’de ve �zmir’de ya�ayan Girit
göçmeni ve mübadillerinin kültürü
için çok önemli oldu�unu derne�in
daha verimli çal��aca��n� dile ge-
tirdi.
Ayr�ca yeni kurulacak olan Yar�m
Ada Giritliler Derne�inin; Urla,
Çe�me, Seferihisar, Karaburun ve
Güzelbahçe bölgelerinde çal��ma
yapaca��n� anlatt�, bu bölgelerde
ya�ayan hem�erilerimize hay�rl� ol-
mas�n� diledi. Kavur, Türkiye’de en
çok Giritlinin ya�ad��� �ehir olan
�zmir merkezli federasyonun Eylül
ay�nda kurulaca��n� tüm haz�rl�kla-
r�n tamamland���n� söyledi. Kavur
sonbaharda yap�lmas� planlanan;
“Girit Dernekleri Sonbahar Festi-
vali”nin �zmir Giritliler Derne�i,
�zmir Girit Mübadilleri Derne�i,
Ayval�k Giritliler Derne�i, Tire Gi-
ritliler Derne�i, Manisa Giritliler
Derne�i, Bodrum Girit ve Yunanis-
tan Göçmenleri Derne�i ve yeni ku-
rulacak olan Yar�m Ada Giritliler
Derne�i ile birlikte haz�rland�kla-
r�n� ve çal��malar�n devam etti�inin
müjdesini verdi. 
Kavur yeni yönetim kurulu üyele-
rini tan�tmadan önce genel kurula
kat�lan üyelere ve �zmir Girit Mü-
badilleri Dernek Ba�kan� Mustafa
Bung ve Yönetimine te�ekkürlerini
iletti. Genel kurul sonras� verilen
kokteyl ile üyeler uzun saatler
süren sohbetlerle günü tamamlad�.
Yönetim Kurulu as�l üyeleri: Adnan
Kavur, Servet Akmercano�lu, Sait
Fafal, Nazan Avk�ran, Ruhsar Ay�-
����, Engin Malay, Ahmet Özkes-
kin, Ali Ad�güzel ve Hüseyin
Danki.
Denetim Kurulu as�l üyeleri: Fatma
Akmercano�lu, Mustafa Duru ve
Sefa Ay�����. 

www.gazeteyenigun.com.tr 
adresinden al�nm��t�r…

Türk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl��� (T�KA) 
taraf�ndan Makedonya’da Bogovinye Belediyesi’ne ba�l�

Urviç Köyü Sa�l�k Oca�� modernize edilerek hizmete aç�ld�

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından gerçek-

leştirilen Balkanlar ve Doğu
Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam
Güvenliği Destekleme Prog-
ramı, Balkanlar ve Doğu Av-
rupa ülkelerinde kırsal
bölgelerde yaşayan halkın refah
seviyesini yükseltecek gelir ge-
tirici faaliyetler için çeşitli tarım
ve hayvancılık projelerinin ha-
zırlanıp uygulanmasını içeriyor.

İlk aşamada Moldova ve Arna-
vutluk’ta uygulanan projede
ISO 22000 HACCP, HACCP Yö-
netim Maddeleri, HACCP Gıda
Güvenliği, Kırmızı ve Beyaz Et
Hijyeni, Süt ve Yumurta Hij-
yeni, ISO 17020 Muayene Kuru-
luşlarının Akreditasyonu gibi
konuların yanı sıra; tarımsal
ürünlerin üretilmesi, tarımsal
mekanizasyon, balıkçılık, ta-
rımsal birliklerin kurulması,
mevcut birliklerin alt yapıları-
nın güçlendirilmesi alanlarında
hedef gruplara yönelik çeşitli
faaliyetler gerçekleştirilmişti.
2017 yılı Eylül ayı itibari ile

“Balkanlar ve Doğu Avrupa Ül-
keleri Gıda ve Yaşam Güvenliği
Destekleme Programı”na Bosna
Hersek’in de dahil edilmesiyle
ikinci aşamaya geçildi. Program
kapsamında yürütülen projeler
için (Örtüaltı yetiştiriciliğinin
yaygınlaştırılması, topraksız
dikey tarım uygulamaları, arı
ürünleri üretimi, organik ceviz
yetiştiriciliği, koyun ve keçi ye-
tiştiriciliğinin geliştirilmesi) Sa-
raybosna Üniversitesi Ziraat
Fakültesi ile işbirliği yapılıyor
ve bütün projeler akademisyen-
ler tarafından takip ediliyor.

KÖLN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF),
19 Mayıs 2018 tarihinde

Diyanet İşleri Türk İslam Bir-
liği’nin (DİTİB) Almanya’nın
Köln şehrinde “Ölçülü Ol, İsraf
Etme” sloganı ile düzenlediği
iftar programına katıldı. Köln
DİTİB Merkez Camii Konferans
Salonu’nda gerçekleşen ve siya-
setçiler, bürokratlar, sanatçılar,
akademisyenler, sivil toplum
kuruluşu temsilcileri, basın
mensupları ve Almanya’daki
Katolik, Protestan ve Yahudi
dini cemaat temsilcileri olmak
üzere çeşitli kesimlerden pek
çok insanı bir araya getiren iftar
sofrasına ABTTF’yi temsilen
Başkan Halit Habip Oğlu ve
Başkan Yardımcısı Vedat Arap

iştirak etti. İş, siyaset, sanat ve
bilim dünyasından temsilcilerin
buluştuğu iftar sofrasına Köln
Büyükşehir Belediye Başkanı
Henriette Reker, Türkiye Cum-
huriyeti Köln Başkonsolosu
Barış Ceyhun Erciyes, Türkiye
Cumhuriyeti Düsseldorf Baş-
konsolosu Şule Gürel, Türkiye
Cumhuriyeti Essen Başkonso-
losu Şener Cebeci ve Türkiye
Cumhuriyeti Münster Başkon-
solosu Pınar Gülün Kayseri ka-
tıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle
başlayan iftar programının açılış
konuşmasını DİTİB Genel Baş-
kanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşı-
koğlu yaptı. Aşıkoğlu
konuşmasında, bu yılki Rama-
zan ayında “Ölçülü Ol, İsraf
Etme’ sloganı ile Almanya gene-
linde iftar programları düzenle-
diklerini belirterek Ramazan
ayının anlam ve önemini anlattı.

Rumen Büyükelçi’den
K�r�m Derne�i’ne ziyaret

TİKA’dan Urviz’e 
modern sağlık ocağı

ESK��EH�R - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Romanya büyükelçisi Gabriel Şo-
panda, Eskişehir'de yapmış olduğu
temaslar çerçevesinde Eskişehir

Kırım Derneği'ni ziyaret etti. Kırım Der-
neği Başkanı Evren Olcay ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri tarafından karşılanan
Şopanda, Eskişehir'de yaşayan Kırım Ta-
tarlarının büyük çoğunluğunun Romanya
toprakları üzerinden göç etmesinin altını
çizdi. Bu nedenle aradaki bağların ve gün-
cel konu olan Romanya vatandaşlığı hak-
kında karşılıklı görüşler aktarıldı.
www.haberler.com’a göre; Başkan Evren
Olcay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti
ifade ederek, Eskişehir'de yaşayan Kırım
tatarlarının Romanya'da birçok akrabası-
nın bulunduğunu ve çok ciddi ilişkiler
içinde olduklarından bahsetti. Karşılıklı
görüşmeler sonunda vatandaşlık işlemle-
rinin bireysel başvurular ile yapılmasının
daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkaracağı
hususunda fikir birliğine varıldı. 

BOGOV�NYE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), Makedonya’da ger-

çekleştirdiği projelere yenilerini
eklemeye devam ediyor. Bu kap-
samda TİKA tarafından Makedon-
ya’da Bogovinye Belediyesi’ne
bağlı Urviç Köyü Sağlık Ocağı
modernize edilerek hizmete
açıldı. Yaklaşık 1000 nüfuslu top-
lam 250 haneli olan Urviç Köyü
çoğunluğunun kendisini Türk ola-
rak tanımladığı soydaşlarımızdan
oluşuyor. Köye hizmet eden sağ-
lık ocağının fonksiyonunu yitir-
mesi ve donanım yetersizliğinden
uzun süredir hizmet verememesi
nedeniyle bölge halkı sağlık hiz-
metlerini uzak mesafedeki Kal-
kandelen ve civar köylerinden
almak zorunda kalmıştı. www.ha-
berler.com’A göre; TİKA tarafın-
dan tadilat, donanım ve tıbbi
ekipman desteği ile modernizas-
yonu gerçekleştirilen Sağlık Ocağı

ile Urviç Köyü ve civar köylerdeki
(Yelovyane, Novo Selo) hastalara
modern sağlık hizmeti sunulabile-
cek. Ayrıca, Sağlık Ocağı’nda okul
öncesi ve ilkokul çağındaki çocuk-
ların zorunlu aşılarının yapılma-
sına da imkan sağlanmış olacak.
Tadilat ve donanımı tamamlanan

Urviç Sağlık Ocağı açılış progra-
mına Makedonya Cumhuriyeti
Sağlık Bakanı Venko Filipçe, TİKA
Üsküp Koordinatörü Aytekin
Ayden, Bogovinye Belediye Baş-
kanı Albon Cemaili, Kalkandelen
Sağlık Ocağı Müdürü Tair Tairi ve
köy sakinleri katıldı.

Balkanlar ve Do�u Avrupa 
ülkelerinin g�da güvenli�i 
program�nda Kosova da tamam

D�T�B, Köln’de 
Türklerle iftar yaptı
D�T�B, Köln’de 
Türklerle iftar yaptı
D�T�B, Köln’de 
Türklerle iftar yaptı
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rBayrampaşa Belediyesi’nin
coşkulu bir programla 14. kez
Balkanlara uğurladığı Bereket

Konvoyu’nun Gümülcine’den
sonraki ikinci durağı İskeçe Mus-
tafçova Şahinköy oldu. Şahin-
köy’de 2 bin kişilik iftar sofrası
kuran konvoya bölgede yaşayan
Müslümanlar büyük ilgi gösterdi.
Programa Bayrampaşa Belediye
Başkan Yardımcısı Yalçın Sıraka-
ya’nın yanı sıra siyasetçiler, din
adamları ve STK temsilcileri ile
bölgede yaşayan Müslümanlar
katıldı. Konvoy, İskeçe programı
ile bu yılki Yunanistan yolculu-
ğunu tamamlayarak Make-
donya’ya hareket etti.

STRUMİÇA VE ÇAYIR

Bayrampaşa Belediyesi’nin coş-
kulu bir programla 14. kez Bal-
kanlara uğurladığı Bereket
Konvoyu’nun son durağı Make-
donya oldu. Strumica ve Üsküp
Çair’de binlerce kişilik iftar sof-
rası kuran konvoya Müslümanlar
büyük ilgi gösterdi. Strumica ve
Çair’de düzenlenen programlara
siyasteçiler, bürokratlar, belediye
başkanları, din adamları ve STK
temsilcileri ile bölgede yaşayan

Müslümanlar katıldı.  

PREŞOVA VADİSİ 
ŞENLENDİ

Bereket Konvoyu, Sırbistan’daki
ilk iftar programını Preşova’da
düzenledi. Yaklaşık 2 bin kişiyi
iftar sofrasında buluşturan kon-
voya bölgede yaşayan Müslü-
manlar yağan yağmura rağmen
büyük ilgi gösterdi. Preşova’daki
iftar programına Preşova Bele-
diye Başkanı Shqiprim Arifi’nin
yanı sıra, Bayrampaşa Belediye

Meclis Üyesi Recep Asılsoy, siya-
setçiler, bürokratlar, din adamları
ve STK temsilcileri ile bölgede ya-
şayan Müslümanlar katıldı.

KIRÇOVA’DA 
KARDEŞLİK 

SINIR TANIMADI

Bayrampaşa Belediyesi’nin coş-
kulu bir programla 14. kez Bal-
kanlara uğurladığı Bereket
Konvoyu’nun altıncı durağı Me-
kedonya Kırçova oldu. Kırço-
va’da yaşayan Müslümanların
büyük ilgi gösterdiği konvoy, bu-
rada yaklaşık 2 bin kişilik iftar
sofrası kurdu. Kırçova’daki iftar
programına Türk Hareket Partisi
Milletvekili Enes İbrahim, Kır-
çova Müftüsü Murat Hüseyin,
Bayrampaşa Belediye Meclis
Üyesi Recep Asılsoy, Bayrampaşa
Kırçova Derneği Başkanı Nusret
Aras ile bürokratlar, din adamları
ve STK temsilcileri ile bölgede ya-
şayan Müslümanlar katıldı. 

KONVOYUN 
GÜZERGÂHI

Balkanları karış karış gezerek
iftar sofraları kurmayı sürdüren

Bereket Konvoyu’nun sonraki du-
rakları şöyle:
29 Mayıs Salı Kosova Prizren, 30
Mayıs Çarşamba Kosova İpek,  1
Haziran Cuma Karadağ Rojaye, 4
Haziran Pazartesi Sırbistan Tutin,
5 Haziran Salı Sırbistan Novipa-
zar, 7 Haziran Perşembe Bosna
Hersek Kakanj, 8 Haziran Cuma
Bosna Hersek Novi Travnic, 10
Haziran Pazar Sırbistan Belgrad,
12 Haziran Salı Bulgaristan Filibe,
13 Haziran Çarşamba Bulgaristan
Kırcaali.

EN BEREKETLİ KONVOY
BALKANLAR’I FETHETTİ

Bayrampa�a Belediyesi’nin 
“Bereket Konvoyu” co�kulu bir pro-
gramla 14. kez Balkanları turluyor
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) tarafından Bosna
Hersek’in başkenti

Saraybosna’ya 15 otobüs hibe
edildi. İstanbul Elektrik Tramvay
ve Tünel İşletmelerince (İETT)
hibe edilen otobüsler ve yedek
parçaları, düzenlenen törenle
Saraybosna Kamu Toplu Taşıma
Şirketine (GRAS) teslim edildi.
www.dunyabulteni.net’e göre;
Türkiye’nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç, burada
yaptığı konuşmada, kalkınma ve
refah bakımından Türkiye’nin
her zaman Bosna Hersek’e önem
verdiğini belirterek bu hususların
istikrar ve huzurun da garantisi
olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Saraybosna’ya yaptı-

ğı ziyarete de değinen Koç, “O
günkü temaslarda, bu hususlar
zaten ele alınmıştı. Türkiye,
Bosna Hersek’in birliğine, bütün-
lüğüne, istikrarına ve kalkınması-
na önem veriyor. İki gün sonra
somut olarak sahada 15 otobüsle
bunun arkasında durduğu açıkça
görülüyor.” dedi. Ulaştırma
Bakanı Fiso da hibe edilen oto-

büsler sayesinde
Saraybosnalıların ulaşım konu-
sunda daha rahat edeceğini kay-
dederek otobüslerin teknik
bakımdan geçtiğini ve güvenli
olarak kullanıma hazır olduğunu
ifade etti. Bugün teslim edilen 15
otobüsle İstanbul’dan
Saraybosna’ya gönderilen toplam
otobüs sayısı 60’a ulaştı.

Türkçe e�itim gören ö�renciler için Kosova’n�n
Pri�tine �ehrinde düzenlenen “Okuma
Bayram�” program� co�kuyla kutland�

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Buca Akşemsettin
İlkokulu’nda 92 öğrenci
törenle kep atarak mezu-

niyet coşkusunu kutladı.
Akşemsettin İlkokulu 2017-2018
Eğitim Öğretim yılı okul gecesi
ve mezuniyet törenini Dokuz
Eylül Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Salonu'nda gerçekleş-
tirdi. Törene; Gaziler Mahallesi
Muhtarı, çok sayıda davetli,
okul idaresi, öğretmenleri ve
öğrenci velileri katıldı. Gecenin
sunuculuğunu okul öğretmeni
Esen Tuncel gerçekleştirdi.
Tören okul öğrencilerinin Hilal
İkiz yönetimindeki Cumhuriyet
Valsi, Çiftetelli, Kafkas, Antep
ve Üsküp yöresi halkoyunları
gösterileriyle başladı. Modern
dans gösterileri ile devam etti.

Okul bayan velilerinin de Ege
Yöresi halkoyunları ekibi göste-
risi de geceye renk kattı. Okul
Müdürü Servet Aras, öğrencile-
rine gelecek hayatları ve orta-
okul döneminde başarılar dile-
di. Mezun olan öğrenciler adına
konuşmayı yapan 4/B sınıfın-
dan Muzaffer Yılmaz, okulu
bitirip mezun olacakları için
burukluk yaşadıklarını ancak
yeni bir hayata başlayacakları
için de hem gururlu hem de

heyecanlı olduklarını söyledi.
Ardından tüm öğrencilere
mezuniyet yeminini yaptırıldık-
tan sonra temsili olarak bayrak
ve flama alt sınıftan iki öğrenci-
ye devredildi. Tören mezun
olan 92 öğrenciye anı belgeleri-
nin verilmesinden sonra
mezunların keplerini havaya
atarak mezuniyeti kutlamaları
ile sona erdi. Törenin son bölü-
münde ise programa katılanlar
hep birlikte marşlar söylediler.

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkçe eğitim gören öğrenciler için
Kosova’nın Priştine şehrinde
düzenlenen “Okuma Bayramı”

programı coşkuyla kutlandı. Priştine
“Dodona” tiyatrosu salonunda düzenle-
nen organizasyonda, çocuklar eğitim ve
öğrenimlerinde tüm hünerlerini büyük
bir başarıyla sergiledi. “Okuma
Bayramı” çerçevesinde birinci sınıf

öğrencilerinin gösterileri davetliler tara-
fından ilgiyle izlendi.
www.timebalkan.com’a göre; törende
öğretmenler adına konuşan “Elena
Gjika” ilköğretim okulu öğretmeni Esin
Jılta, öğretmenlerin pırlanta gibi nesiller
yetiştirmek için büyük bir özveri ve
büyük sevgiyle çalıştıklarını vurguladı.
Priştine’de Türkçe eğitim görülen tek ilk-
okul konumundaki “Elena Gjika” ilköğ-
retim okulu öğrencilerinin, öğretmenle-
rin katkılarıyla hazırladıkları programlar,
törene ayrı bir renk kattı.

Ak�emsetin'de mezuniyet co�kusu

Bosna sokaklarında 
�ETT otobüsleri gezecek

GOST�VAR - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafından Makedonya’da
Gostivar Dr. Ferit Murad Devlet

Hastanesi’ne ambulans desteğinde bulunuldu.
TİKA tarafından Gostivar Dr. Ferit Murad Devlet
Hastanesi’ne temin edilen ambulanslar acil yar-
dımda yaşanan sıkıntılar ve hastane hizmetlerinde
aksamaları ortadan kaldırdı. TİKA tarafından
temin edilen iki adet tam donanımlı acil yardım
ambulans aracı ve kullanımlarına yönelik verilen
uzman eğitimi ile hastanenin ihtiyacı karşılanarak,
hayati önem taşıyan acil durum ve tedavi hizmetle-
ri kalitesinin artırılması sağlandı. Ambulansların
teslim programına T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin
Erkal Kara, Makedonya Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı Vladimir Miloşev, Gostivar Belediye
Başkanı Dr. Arben Taravari ile Hastane Müdürü
Dr.Yakup Yakupi ve görevli doktor ile hizmetli
personel katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Üsküp
Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, “Gostivar Devlet

Hastanesi’nin TİKA sayesinde son derece dona-
nımlı iki adet ambulansa sahip olduğunu, Türkiye
Cumhuriyeti olarak burada var olduğumuzu, bura-
da sizlerle birlikte olduğumuzu bir kez daha ifade
etmek istiyorum” dedi. Büyükelçi Kara, resmi açı-
lışı henüz gerçekleşmeyen TİKA tarafından
tamamlanan Üsküp’teki üniversite hastanesinin
çocuk yoğun bakım ünitesinin, hayli görkemli ve
donanımlı bir yoğun bakım ünitesi olduğunu ifade
ederek, "Orada tedavi gören tüm çocuklarımızın
bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum”
dedi. Makedonya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
Vladimir Miloşev; Türkiye’nin Makedonya halkı-
na her alanda yapmakta olduğu teknik yardımın,
ülke kalkınmasında önemli bir payı olduğunu ve
bunun Makedonya yetkililer tarafından asla unu-
tulmayacağını söyleyerek, Türk halkına teşekkür
etti. Hastane Müdürü Dr. Yakup Yakupi ise temin
edilen ambulansların önemini "Zamanında ve
doğru bir şekilde acil hastalara müdahale edilebil-
mesi büyük önem taşıyor" sözleriyle izah ederek,
TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

GOST�VAR HALKINA SA�LIK DESTE�� 

PRİŞTİNELİ TÜRKLER OKUMA
BAYRAMI’NI KUTLADI
PRİŞTİNELİ TÜRKLER OKUMA
BAYRAMI’NI KUTLADI
PRİŞTİNELİ TÜRKLER OKUMA
BAYRAMI’NI KUTLADI
PRİŞTİNELİ TÜRKLER OKUMA
BAYRAMI’NI KUTLADI
PRİŞTİNELİ TÜRKLER OKUMA
BAYRAMI’NI KUTLADI
PRİŞTİNELİ TÜRKLER OKUMA
BAYRAMI’NI KUTLADI
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ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Elif
Elmas'a Makedonya’dan talipli
çıktı. Sarı-lacivertli ekibin sezon

başında Rabotnicki'den büyük umut-
larla transfer ettiği 18 yaşındaki fut-
bolcu, Aykut Kocaman yönetimindeki
ekipte beklediği forma şanslarını bula-
madı. Makedonya'da sezonu şampi-
yon olarak noktalayan ve gelecek
sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde
yer alacak olan Şkendiya'nın, Elif
Elmas'ı kadrosuna katmaya karar ver-
diği öğrenildi. 18 yaşındaki futbolcu-
nun sarı-lacivertli ekipteki durumunu
da göz önünde bulunduran yöneticile-
rin yakın bir zamanda Fenerbahçe'nin
kapısını çalacakları belirlendi. 

HEDEF DEVLER LİGİ

Şampiyonlar Ligi kulvarı için güçlü
bir kadro kurmayı hedefleyen
Şkendiya Kulübünün, 18 yaşındaki
milli futbolcuyu kiralık olarak kadro-
suna katmak istediği tespit edildi.
Geçici bir transfer için teklifini hazırla-
yan Makedonya ekibinin, sarı-lacivert-
li ekibe bu yönde bir öneride buluna-
cağı belirtildi. www.yenibalkan.cok
sitesinin haberine göre; Makedonya U-
19 Milli Takımı forması giyen ve son
milli arada burada gösterdiği perfor-
mansla bir kez daha dikkatleri üzerine
çeken Elif Elmas, A Milli Takım için
gün sayıyor. Makedonya A Milli
Takımı Teknik Direktörü Igor Angelov,
oyuncunun genç milli takımdaki per-
formansının ardından yaptığı açıkla-
mada, önümüzdeki aylarda başlaya-
cak UEFA Uluslar Ligi için Elmas'ı, A
Milli Takım kadrosuna alacağını açık-
lamıştı.

Elif Elmas’a
�kendiya kancas�

Türk güre�çiler Üsküp’te
12 MADALYA KAZANDI
Üsküp'te düzenlenen Avrupa Y�ld�zlar Güre� �ampiyonas�’nda Türk sporcular

3 alt�n, 4 gümü� ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya ald�
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye, Avrupa Yıldızlar Güreş
Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve
5 bronz olmak üzere toplam 12

madalya ile tamamladı. Makedonya'nın
başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa
Yıldızlar Güreş Şampiyonası, bugün
oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
www.yenibalkan.com sitesinin haberine
göre; Milli takımın son madalyasını 92
kiloda Osman Ayaydın aldı. 92 kiloda
mücadele eden Osman Ayaydın, Rus
rakibi Muhammed Evloev'e 9-2 yenile-
rek gümüş madalya kazandı.
Grekoromen stilde bir altın, bir gümüş
ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye
Yıldızlar Erkek Güreş Milli Takımı, ser-
best stilde ise 2 altın, bir gümüş ve 3
bronz madalyaya uzandı. Kadınlarda
ise Türkiye 2 gümüş madalyanın sahibi
oldu. Böylelikle ay yıldızlılar, turnuvayı
12 madalya ile tamamladı.

SONUÇLAR UMUT VERDİ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı
Musa Aydın, iki hafta önce Dağıstan'da
Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 13
madalya kazanarak rekor kırdıklarını
belirterek, "Güreşçilerimiz bu kez de
Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda top-
lam 12 madalya ile ülkemize dönüyor.
Bu sonuçlar Türk güreşinin hem büyük-
ler de hem de yıldızlarda iyi yolda oldu-
ğunu açıkça göstermiştir. Biz göreve gel-
diğimiz ilk andan itibaren Türk güreşini
yeniden yapılandıracağımızı söylemiş-
tik. Sadece büyüklerde başarılı olmak
yetmez. Önemli olan altyapıdan da
başarılı sporcular yetiştirebilmek.
Üsküp'te mücadele eden bu sporcuları-
mız ilerleyen yıllarda bizleri olimpiyat-
larda temsil edecekler. Alınan sonuçlar
fazlasıyla umut verici. Ben tüm sporcu-
larımızı ve teknik heyetimizi yürekten
kutluyorum" dedi.


