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Başbakan Çipras
güven tazeledi

Aleksis Çipras liderliğindeki hükümet, mecliste düzenlenen güvenoyu
oylamasında 151 milletvekilinin desteğini aldı.
KOALİSYON ortağının
ayrılmasının ardından
SİRİZA’nın güvenoyu talebi
mecliste görüşüldü. Toplam
300 sandalyeli mecliste, asgari
gereken 150’den bir fazla oyla
güvenoyunu alan Çipras ve
kabinesi güven tazeledi.
Oylamada 148 vekil “hayır” oyu
kullanırken, bir milletvekili ise
oylamaya katılmadı.
Çipras oylamada, 145
SİRİZA’lı vekilin yanı sıra
ortaklıktan ayrıldığını
açıklayan Bağımsız Yunanlılar
(ANEL) partisinden dört, bir
bağımsız milletvekili ve Potami
partisinden bir milletvekilinin
desteğini aldı.
Azınlık milletvekillerinden
Hüseyin Zeybek, Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf
“evet” oyu, İlhan Ahmet ise
“hayır” oyu kullandı.
»8

Danışma
Kurulu
eğitimi
görüştü

Medrese’de boykota devam!

13’te

bilim
Brexit
karmaşası
sürüyor

Başbakan Aleksis Çipras’ın Şubat ayı
başlarında Türkiye’yi ziyaret edeceği
bildirildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın, Aleksis
Çipras’ın Türkiye’yi ziyaret edeceğini
açıkladı.

»11

Encümen
seçimleri
28 Ocak’ta
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi encümen heyeti
seçimleri önümüzdeki günlerde
gerçekleştirilecek. Eylül ayında “özel”
okul statüsü kaldırılan İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’nin yönetimini
devralacak encümen heyeti seçimi 28
Ocak 2019 Pazartesi günü yapılacak.

»6
TÜRKÇE ders saatlerinin
azaltılmasını öngören bakanlık
kararının iptal edilmesini
isteyen öğrenciler her sabah
erken saatlerde okula gelip
eylemlerini sürdürüyor. 198
öğrencinin kayıtlı olduğu
Gümülcine Medresesi’nde 16
Aralık’tan bu yana ders
yapılmıyor.
GÜNDEM’e konuşan
Gümülcine Medresesi Encümen
Heyeti Başkanı Hasan Molla,
sonuç alınana kadar eyleme
devam edeceklerini söyledi.
»9

BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu tarafından
yapılan açıklamada, “İlgili
makamların azınlığımızın
tümü için eğitim hakkının
gaspı anlamına gelen
uygulamalarına son
vermelerini diliyor ve
bekliyoruz.” denildi. »3

dünya

Çipras
Türkiye’ye
gidiyor

7’de

ekonomi
Radeon
RX 590’nı
inceleyelim

10’da

Moscovici’den
Atina’da ekonomi
temasları

spor

15’de

Efsane'nin adı
havalimanında
yaşayacak

“Türkiye
Bursları’na
bekliyoruz”
YTB Başkanı Abdullah Eren,
“Türkiye’de lisans ve yüksek lisans
eğitimi almak isteyen gençleri,
Türkiye Bursları programına
başvurmaya davet ediyorum.” dedi.

»11
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Yassıköylü öğrenciler Trakya
Üniversitesi’ni ziyaret etti
RODOP iline bağlı Yassıköy’den 45 kişilik
öğrenci grubu, Edirne’deki Trakya Üniversitesi’ni
ziyaret etti.
Yassıköy Belediyesi Azınlık Kültür Derneği’nin
katkılarıyla Edirne’ye giden Batı Trakyalı
öğrenciler için Trakya Üniversitesi’nde özel bir
program düzenlendi.
Yassıköylü öğrencileri, Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dış
İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Cem Uzun, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr.
Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesi Genel
Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ile Trakya
Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’nden
Batı Trakya Türkleri ve Türk – Yunan İlişkileri
Uzmanı öğretim üyesi Dr. Ali Hüseyinoğlu
ağırlarken, Yassıköy Belediyesi Azınlık Kültür
Derneği Başkanı Gökhan Mümin ve dernek
üyeleri de etkinliğe katıldı.
Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat
Türkyılmaz, gerçekleştirdiği sunumlarla Edirne
kültürel hizmetler hakkında bilgi verdi ve
şehri, Trakya Üniversitesi, fakülteler, Dış İlişkiler öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Uygulama ve Araştırma Merkezi ve diğer birimler
Öğrenciler, Batı Trakya’dan pek çok
ile ulaşım, yurt ve burs imkanları, sosyal ve
arkadaşlarının Trakya Üniversitesi’nde öğrenim

Rahmi Ali’nin “Azınlık” şiirine klip çekildi

RAHMİ Ali’nin en çok beğenilen şiirlerinden
biri olan “Azınlık” şiiri fotoğraflar eşliğinde
seslendirildi. Gümülcineli fotoğrafçı ve Studio
City fotoğraf stüdyosu sorumlusu Ümit Halil
İbram tarafından hazırlanan klipte, şiiri avukat
Emre Ahmet seslendirdi. Batı Trakya’da
çekilmiş eski siyah beyaz fotoğraflar eşliğindeki
klip 1 dakika 21 saniye sürüyor.
2018 yılında “Türk Dünyası Yılın Edebiyat
Adamı” seçilen Rahmi Ali’nin “Azınlık” şiirini
seslendiren Emre Ahmet konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e yaptığı açıklamada, böyle bir eseri
seslendirmekten büyük onur duyduğunu
söyledi. Emre Ahmet şunları kaydetti: “Bu uzun
zamandır aklımda olan bir projeydi. Azınlık
toplumunu her yönüyle anlatan bu şiir bir klip
halinde seslendirilerek okunursa daha büyük
kitleye ulaşacağını düşünerek bunu hazırladık.
Her kıtasından bir roman yazılabilecek bir şiir.
Rahmi Ali’nin bütün hikayeleri, azınlık
insanının yaşamının bir özeti gibi. İnsanımızı
birlik ve beraberliğe teşvik etmeye de katkımız
olmuşsa ne mutlu bize. Zamanımız oldukça bu
tür toplumcu şiirleri seslendirmeye devam
edeceğiz inşallah.”
AZINLIK
Azınlık

Hudutta bir yolcu
Asmalık’ta istimlâk edilen bir tarla
Yeni Cami’ye giren bir cemaattir
Azınlık
Yasak dağ bölgesinde
Yürekleri salt coşkuyla dolu
Keder dolu gözlerdir
Azınlık
Yarısı kopmuş bir minare
Almanya’da bir işçi
İzmir’de Ege’ye bakan bir gelin
Ve Rumeli türküleri dinleyen ninemdir
Azınlık
Her şeyden habersiz gülümseyen Neslihan
Ve geleceğine ağlayan Emine’dir
Azınlık
Rodoplara başını dayamış bir sevgili
Şehirden kopup gelen sımsıcak bir Türkçe’dir
Azınlık
Tütün tarlalarında yıpranan
Anlamsız bir tohum değil
Kendisiyle büyüyen bir düşüncedir

gördüğünü ifade ederek, Trakya
Üniversitesi’ni yakından
tanımak amacıyla Edirne’ye
geldiklerini belirttiler.
Ziyarete ilişkin görüşlerini
dile getiren Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu, Batı Trakyalı
öğrencilerin ziyaretinden büyük
mutluluk ve memnuniyet
duyduklarını belirterek, “Trakya
Üniversitesi, ülkemizde Balkanlı
öğrencilerin en çok tercih ettiği
üniversite. 59 farklı ülkeden 3
bin 300 uluslararası öğrenci
Trakya Üniversitesi’nde öğrenim
görüyor ve bu öğrencilerin 3 bine
yakını Balkanlar’dan. Ülkemizin
2023 vizyonu doğrultusunda tüm
gönül coğrafyamıza dokunarak
10 bin uluslararası öğrenciye
ulaşmayı hedefliyoruz. Trakya
Üniversitesi bilimin, ilimin,
teknolojinin, kültürün, sanatın,
sporun, müziğin Balkanlar’daki
yuvası. Birbirinden beslenen
farklı kültürlerin, çok renkliliğin
ve çok sesliliğin gerçek adresi.
Trakya Üniversitesi, uluslararası
öğrencilere sunduğu imkan ve
fırsatları sürekli geliştirme
gayretinde. Sürekli gelişerek

büyüyor, her geçen gün yeni
ilerlemeler kaydediyoruz. Tıp,
kimya ve biyoloji başta olmak
üzere pek çok alanda akredite
oluyor, eğitimimizin kalitesini
nitel olarak da geliştiriyoruz.
Birimlerimiz gelişerek akredite
oluyor. 1.100 yataklı hastanemiz
bölgenin en büyük sağlık
kurumu olarak önemli
sorumlulukları yerine getiriyor.
Hastanemiz, sağlık turizmi ile
kapılarını Balkanlar’a sonuna
kadar açmış ve bu zamana kadar
da birçok hastaya şifa kaynağı
olmuştur. Böyle yüz akı bir
eğitim kurumunda sizleri
ağırlamaktan mutluyuz.” diye
konuştu.
Balkan Kongre Merkezi
Senato Salonu’nda düzenlenen
programın ardından, Batı
Trakya’dan gelen öğrencilere
Trakya Üniversitesi Balkan
Yerleşkesi gezdirilerek
üniversitenin sunduğu
akademik eğitimin yanı sıra
sosyal kültürel faaliyetlerin
tanıtımı yapıldı. Ayrıca,
öğrenciler için sosyal faaliyet
kapsamında bir gezi organize
edilerek Edirne tanıtıldı.
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Danışma Kurulu
eğitimi görüştü

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

“İlgili makamların azınlığımızın tümü için eğitim
hakkının gaspı anlamına gelen uygulamalarına son
vermelerini diliyor ve bekliyoruz.”

BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
(BTTADK) Ocak ayı toplantısında Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın eğitimde yaşadığı sorunları görüştü.
Konu ile ilgili olarak BTTADK tarafından
yapılan açıklamada, “İlgili makamların
azınlığımızın tümü için eğitim hakkının gaspı
anlamına gelen uygulamalarına son vermelerini
diliyor ve bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Danışma Kurulu, son toplantısında pilot
anaokulu uygulaması, Frangudaki programı
çerçevesinde hazırlanan Yunanca ders kitapları
konusu ve Gümülcine Medresesi’ndeki boykotu
görüştüğünü açıkladı. Danışma Kurulu’nun
açıklamasında, azınlık ilkokulları modelindeki
Türkçe ve Yunanca eğitim yapılacak “azınlık
anaokulları” talebi yinelendi.
BTTADK tarafından yapılan açıklama şöyle:
“BTTADK olarak yapılan Ocak ayı
toplantısında azınlığımızı yakından ilgilendiren
eğitim konuları masaya yatırılmış ve bu
hususların işleyişi ve gidişatı kapsamlı olarak
değerlendirilmiştir.
Bu çerçevede, ilk olarak anaokullarında
başlatılan çift dilli anaokulu pilot uygulaması
görüşülmüştür. Kurulumuz bu konudaki
gelişmeleri yakinen ve dikkatle takip etmektedir.
Söz konusu yasayla pilot olarak denenmekte olan
bu uygulama azınlığımızın, ‘Azınlık bireyleri için
anaokulu’ isteğini tam olarak karşılamamakta,
fakat bir nevi kötünün iyisi olarak görülmektedir.
Azınlık olarak ısrarlı isteğimiz azınlık ilkokulları
modelinin azınlık anaokullarında da bir an önce

vücut bulup hayata geçirilmesi, yani çift dilli
olmasıdır. Bu isteğimizin bir an önce
karşılanmasını beklemekteyiz.
İkinci bir konu olarak azınlık ilkokullarında
okutulan Frangudaki ders kitaplarının ahvali ve
sürecin gidişatı konusunda yapılan istişarede
Eğitim Bakanlığı’ndan bir heyetin Batı Trakya’da
ilgili azınlık temsilcileri ile temaslarda
bulunduğunu ve sunulacak raporun hazırlık
aşamasında olduğu öğrenilmiştir. Bu konudaki
düşüncemiz, Avrupa Birliği üyesi olan
Yunanistan’ın kendisine yakışır bir şekilde AB
standartlarını ve uluslarası insan hakları
çerçevesinde, çocuklarımızın en iyi ve çağdaş
eğitim imkânlarından faydalanmalarının
sağlanmasıdır.
Son olarak hâlihazırda Gümülcine Medrese-i
Hayriye’sinde devam eden boykot da tüm
yönleriyle değerlendirilmiş ve daha önce
toplumun genelinde ciddi anlamda farklı
görüşleri olan soydaşlarımızın da, artık aynı
gemide olduğumuz gerçeğini fark etmeleri
memnuniyetle karşılanmıştır. Özetle, bu
bağlamda Avrupa standartlarından uzak, ilkel bir
eğitim sistemi ile eğitim kalitesini olabilecek en
düşük seviyelerde tutarak inşa edilmek istenen
aydınlık yeni nesillerimiz, karanlıklara
itilmektedir.
Bu çerçevede, ilgili makamların azınlığımızın
tümü için eğitim hakkının gaspı anlamına gelen
uygulamalarına son vermelerini diliyor ve
bekliyoruz.”

Bir günde iki cenaze
İSKEÇE Balkan Kolu’ndaki
Şahin köyünde aynı gün içinde iki
kişi vefat etti.
Şahin köyünün sevilen
simalarından Mehmet Emin Hacıali
ve hayırsever işadamı İsmail Yörük
aynı günde hayatını kaybederek
Şahin köyünü yasa boğdular.
Mehmet Emin Hacıali, 13 Ocak
Pazar günü ikindi vakti geçirdiği
ani kalp krizi sonucu 56 yaşında

hayatını kaybederken, aynı günün
sonunda geç saatlerde, yine 56
yaşında olan Şahin köyünün
hayırsever iş adamalarından İsmail
Yörük de yakalandığı amansız
hastalığa yenik düşerek hayata
veda etti.
Her ikisinin de cenazesi 14 Ocak
Pazartesi günü ikindi namazının
ardından Şahin köyü mezarlığına
defnedildi.

“Her fotoğraf bir öykü”

F

otoğraflar var ya… Hani
şu siyah - beyaz olanlar…
Buram buram anı, tarih,
eski kokanlar…
Siyah - beyaz fotoğraflara
bayılıyorum. Her biri ayrı bir
hikayenin bir parçası. Her
birinin ardında yüzlerce,
binlerce kelimelik öyküler
birikmiş sanki.
Eskide kalmış, unutulmaya
yüz tutmuş hayatlardan geriye
kalanlar onlar. Sahip
çıkılmadıkça içindeki
kahramanlarının yüzlerinin
solacağı, hikayelerinin
unutulacağı fotoğraflar.
Her biri özenle çekilmiş.
Hazırlık yapılmış. Pozlar
verilmiş. Önceden düşünülmüş,
tasarlanmış. Güzel kıyafetler
giyinilmiş.
Eee ne de olsa, bugünkü
kadar kolay değil fotoğraf
çekilmek. Teknik imkanların
bugünle kıyaslanamayacağı bir
dönemden bahsediyoruz.
Siyah - beyaz fotoğrafları
gördüğümde hep
heyecanlanırım. Acaba
tanıyabileceğim bir yüz var
mıdır diye ararım. Bir oyun
gibidir benim için. Tanıdığım
yüzler bulunca sevinirim… Öyle
bir coşkulu sevinçtir ki bu,
dünyanın en zor bulmacasını
çözmüş gibi sevincimi
paylaşacak birini ararım.
Bana göre her fotoğraf bir
öykü… Her karenin arkasında
birçok hayat saklanıyor.
Keşfedilmeyi, ortaya
çıkarılmayı, dillendirilip
anlatılmayı bekleyen hayatlar.
Sosyal medyanın gittikçe
artan yaygın kullanımında,
siyah - beyaz fotoğraflar da
hayata dönme, kalabalıklarla
paylaşılma şansını yakalıyor.
Bu konuda sıkça fotoğraf
paylaşan İskeçeli büyüğüm
Hikmet Cemiloğlu’nun sıkı
takipçisi olduğumu belirtmeden
edemeyeceğim. İskeçeli
kadınların, erkeklerin,
çocukların, azınlık hayatının
yaşantısından karelerin
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yansıtıldığı o güzel fotoğrafların
“hastasıyım”.
Belli ki Hikmet abinin elinde
eski fotoğraflarla ilgili güzel bir
arşiv var. Daha önce kendisine
teklif etmiştim… Bir kez de sizin
huzurunuzda bu teklifi
yineliyorum. Belli ki bu işe
gönül vermiş bir insan…
Kendisinde bulunan,
başkalarından derleyebileceği
siyah - beyaz fotoğraflarla bir
sergi hazırlasa ne kadar güzel
olur değil mi?
“Her fotoğraf bir öykü”.
Bakın serginin adı bile var
kafamda. Fotoğraflarda yer alan
kişilerin hayatlarının
anlatılacağı, mekanlar hakkında
bilgilerin yer alacağı yazılarla
süslenecek bir sergiden
bahsediyorum. Fotoğrafla,
gerçek hayatların iç içe gireceği,
fotoğrafın ardında duran
kişilerin, hayatlarının
anlatılacağı bir sergiden.
Kim bilir ne güzel hikayelerle
tanışırız. Çoğumuzun bilmediği,
duymadığı karakterler ve
onların hayata bakış açıları,
yaptıkları, topluma kattıkları…
İnsan hikayeleri her zaman
cezbedicidir.
Zaman zihnimizin en büyük
düşmanıdır. Kayıt almaz, tarihe
not düşmezsek siyah-beyaz
fotoğrafların öyküleri de
belleğimizden silinmeye
mahkumdur.
Öyle bir zaman gelecek ki, o
tarih kokan fotoğraflardaki ne
simaları tanıyan, ne hikayeleri
hatırlayan tanıklar kalacak.
İskeçe’de, Gümülcine’de,
Meriç ilindeki sivil toplum
kuruluşlarımıza sesleniyorum.
Gelin, elinde eski fotoğraflar
bulunan soydaşlarımızı
yüreklendirelim. Biriktirdikleri
fotoğrafların gün yüzüne
çıkması, geniş kitlelerle
buluşması için onlarla birlikte
bir çalışma yapalım.
Bunu başarabilirseniz çok,
ama çok önemli bir kültür
hizmetinde bulunacaksınız.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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“Darbeciler için ülke
aranıyor” iddiası
FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından Yunanistan’a kaçan sekiz eski
askerin, başka bir ülkeye gitmeleri için
müzakere yürütüldüğü
ileri sürüldü.
Real News
gazetesinde yer alan
haberde, FETÖ üyesi
darbeci askerlerin
gönderilebileceği bir
ülkenin bulunmasına
yönelik çabaların
sürdüğü belirtildi.
Gazeteye göre, sekiz
eski askerden dördünün
iltica işlemleri
tamamlanırken, diğer
dördünün Nisan ayına
kadar iltica haklarını
kazanacakları ifade
edildi.
İltica ile darbeci
askerlerin seyahat
belgesi alma hakkına
sahipken bunun
gerçekleşmediği vurgulanan haberde,
neden olarak bazı ülkelerle “perde
arkasında” yürütülen müzakerelerin
bulunduğu belirtildi.
Gazete ayrıca, sekiz eski askeri temsil
edenlerin, söz konusu ülkelerle
müzakerelerinde Türkiye’ye kaçırılma
ihtimallerine karşı kesin güvence talep
ettiklerini ileri sürdü.
Öte yandan, darbeci askerleri resmi
veya gayri resmi yollardan kabul etmesi
amaçlanan ülkelerin ise Avrupa dışında
bir başka kıtada bulunduğu bilgisine yer
verildi.

Darbeci askerlerin kırmızı bültenle
aranması için Türkiye’nin İnterpol’e yazı
yazdığını bildiren gazete, başka bir ülke
aranmasında bu durumun da etkili
olduğunu savundu.

Real News
gazetesinde yer
alan haberde,
FETÖ üyesi
darbeci
askerlerin
gönderilebileceği
bir ülkenin
bulunmasına
yönelik
çabaların
sürdüğü
belirtildi.

YUNAN YARGISI
TÜRKİYE’NİN
İADE TALEPLERİNİ
REDDETMİŞTİ

15 Temmuz darbe
girişiminden sonra
Türkiye’den, Yunanistan’a
kaçan darbeci askerlere
yönelik Türkiye’nin iade
talepleri üç kez Yunan
yargısı tarafından
reddedilmişti.
Danıştay darbecilerin
iltica taleplerinin
onaylanmasına yönelik
karar almıştı.
Darbeciler, 18 aylık
gözetim altında tutulma
sürelerinin dolmasının
ardından, tutuldukları
polis karakolundan çıkarılarak, yoğun
güvenlik önlemleri altında gizli bir yere
götürülmüştü.
Yunan basını daha sonra, darbecilerin
askeri bir bölgede tutuldukları
iddiasında bulunmuştu.
Türkiye’de devam eden mahkemede
ise Yunanistan’a kaçan subayların da
aralarında bulunduğu dokuzu tutuklu,
sekizi firari 19 eski havacı askerin
yargılandığı davanın savcısı esas
hakkındaki mütalaasında, sekiz firari
sanığın dosyasının ayrılmasını talep
etmişti.

Dedeağaç Hastanesi’nden
randevu almak artık daha kolay

DEDEAĞAÇ Hastanesi’nden randevu
almak daha da kolaylaşıyor. İhtiyaç
sahiplerine daha hızlı hizmet vermek
amacıyla telefonla randevu alma sistemi
15 Ocak tarihinden itibaren uygulamaya
konuldu.
Hastaneden randevu almak isteyenler
14500 numaralı telefonu günün 24 saati
arayarak randevu alabilecek. Hafta sonu
da dahil her gün halkın hizmetinde
olacak randevu sistemine sabit veya cep
telefonları ile ulaşılabilecek. Sabit
telefondan arandığında dakikası 0.79

euro, cep telefonunda arandığında ise
1.19 euro ile ücretlendirilecek olan sistem,
randevu gününden bir gün önce sms
mesajı ile randevu tarih ve saatini
vatandaşlara hatırlatacak. Randevu
tarihinin iptal edilmesi ya da herhangi bir
değişiklikte vatandaşlar ücretsiz sms ile
bilgilendirilecekler.
Vatandaşların hafta içi 8:00 ile 14:00
saatleri arasında 25513 52461/52465
numaralı telefonları da arayarak randevu
alabilecekleri belirtildi.

Topsidis listesinin
büyük bölümünü
10 Şubat’ta açıklıyor
DOĞU Makedonya – Trakya eyalet
başkan adayı Hristodulos Topsidis, 16
Ocak Çarşamba günü gazetecilerle
Gümülcine’de yemekte bir araya geldi.
Gazetecilerle yakından tanışma ve
sohbet etme imkanı bulan Topsidis,
eyalet yönetimi için yapılacak seçimleri
ve bölgenin kalkınmasıyla ilgili
düşüncelerini de paylaştı. Topsidis, 10
Şubat’ta Kavala’da listesinin büyük
bölümünü açıklayacağını da söyledi.
Oluşturdukları listenin bağımsız ve
partiler üstü olduğunu savunan
Topsidis, bilgili, tecrübeli, çalışkan ve
olumlu sonuca inanan insanlardan
oluşan bir ekip oluşturduklarını
kaydetti. Eyalet genelinde Drama hariç
tüm şehir merkezlerinde işyeri
bulunduğunu anlatan Topsidis,
başarılarla dolu iş hayatında edindiği
tecrübelerden yararlanarak bölgeye
kalkınmayı ve gelişmeyi getirmek
amacında olduğunu vurguladı. Eyalet
genelinde beş ilin de dengeli bir şekilde
kalkınmasının şart olduğunu ifade
eden Topsidis, “Beş ilimizi, beş
şehrimizi elimizdeki beş parmak gibi
görmemiz gerekiyor. Her bölgenin
kendi avantajları var. Bizim eyalet
yönetimi olarak bunları birleştirmemiz
ve kalkınmayı başarmak için ortak bir
güç oluşturmamız gerekiyor.” dedi.
Yeni Demokrasi Partisi’nden
geldiğini gizlemediğini söyleyen eyalet
başkan adayı Topsidis, “Sadece
YDP’den değil, diğer partilerden de
destek görüyoruz. Birçok kişiden ve
çevreden destek görüyoruz. Evros
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak
iş dünyasıyla yakın ilişki içindeyiz. Bu
yüzden de işadamlarından,
esnaflardan önemli ölçüde destek
görüyoruz.” diye konuştu.

Bugüne kadar siyasi anlamda hiçbir
seçim yarışında yer almadığını
hatırlatan Topsidis, başarıya
ulaşacaklarına olan inancının çok
yüksek olduğunu ifade etti.

gundem_1047.qxp_Layout 1 18/02/2019 14:03 Page 5

GÜNDEM haber

18 Ocak 2019

HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU

ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

“Makedonya sorunu” , güvenoyu,
seçimler ve azınlığın ümitleri
“Makedonya sorunu” bundan 26 yıl önce
büyük bir hükümet krizine neden olmuştu.
Yunanistan’ın “Makedonya” isim hakkını bir
başka ülkeye vermek istememesi, bunu
büyük bir milli mesele olarak görmesi
herkesçe malum. YDP’nin eski başkanı
Konstandinos Miçotakis hükümeti 1993
yılında kendi milletvekili ve eski dışişleri
bakanı Andonis Samaras’ın bu konuyla ilgili
sert tutumu nedeniyle düşmüştü. Erken
seçime gidilmiş ve YDP iktidarı kaybetmiş ve
11 yıl hükümet olamamıştı.
Aradan 26 yıl geçti. Geldik 2019 yılına.
Makedonya sorunu bu kez yeni ve daha ciddi
ve kararlı olduğu anlaşılan bir çözüm
sürecine girdi. Bunda, Batı’nın gerek
Yunanistan’a gerekse Makedonya’ya yaptığı
“telkinlerin” rolü şüphesiz çok büyük.
Nitekim, ismini “Kuzey Makedonya” olarak
değiştiren komşu ülkede “Prespa anlaşması”
mecliste onaylandı. Tabii bu süreç kolay
olmadı. İki ülkede de siyasi anlamda
çalkantılar yaşandı. Yunanistan’da şu ana
kadar iki bakan bu sorunla alakalı gelişmeler
nedeniyle görevinden istifa etti. Dışişleri
Nikos Kocias, Savunma Bakanıyla girdiği

kavga sonucunda bakanlıktan istifa ederek
hükümetten ayrıldı. Anlaşmanın Kuzey
Makedonya meclisinde kabul edilmesinden
sonra ise dört yıldır hükümette yer alan
koalisyonun küçük ortağı ve ANEL Partisi
başkanı Panos Kammenos bakanlıktan istifa
etti ve hükümetten ayrıldıklarını açıkladı.
Böylece dört yıldır devam eden koalisyon
hükümeti de sona ermiş oldu. Ancak bu
süreçte ilginç bir gelişme yaşandı.
Koalisyonun küçük ortağı ANEL’in lideri
“hükümetten ayrılıyoruz” demesine rağmen
ANEL üyesi bakanların önemli bir kısmı
görevinden ayrılmadı. ANEL resmen
koalisyondan ayrılsa da partinin bir kısmı
hükümette kalmaya devam ediyor.
Bu süreçte küçük ortağını kaybeden
SİRİZA ve Başbakan Çipras, iktidarı
kaybetmemeyi başardı. Çipras, meclise
giderek güvenoyu istedi. Aradığı güvenoyunu
da aldı. Tabii bu güvenoyunda resmen
ayrıldığı ANEL’in yarsının desteğini aldığını da
not etmek gerekiyor. Sanırım, hükümetten
ayrılan bir partinin yarısının ayrıldığı
hükümeti desteklemesi gibi bir örneğe dünya
siyasetinde pek rastlanmaz. Şimdi sırada

Makedonya ile 30 yıldır süren isim
anlaşmazlığı sorununu sonlandırmak için
varılan Prespa anlaşmasının Yunan
meclisinde onaylanması var. Hükümete
güvenoyu veren ANEL’cilerin bu oylamada ne
yapacağını şimdiden kestirmek belki zor ama,
güven oylamasında ANEL’e neler olduysa
Prespa anlaşması oylamasında POTAMİ’ye de
aynısı olacak gibi görünüyor. Önceleri
anlaşmaya “evet” diyeceğini açıklayan
POTAMİ partisi her ne kadar bu görüşünü
yeniden şekillendirse de, partiden bazı
milletvekillerinin anlaşmaya “evet” demesi
bekleniyor. Ne olacağını hep birlikte
göreceğiz. Fakat Prespa anlaşmasının
meclisten geçmesi kuvvetle muhtemel. Eğer
bir sürpriz olmazsa Prespa anlaşması Ocak
ayı sonu gelmeden meclisten onay alabilir.
Geçen hafta her ne kadar erken seçim
söylentileri ve haberleri artmış olsa da
Çipras’ın güvenoyu almasıyla bu ihtimal en
azından yakın bir tarihten uzaklaşmış
görünüyor. Çipras her fırsatta seçimlerin
zamanında yani Ekim ayında yapılacağını
yineliyor. Beklendiği gibi Prespa anlaşmasını
da geçirirse bu hedefine ulaşmak için kendini
daha güçlü hissedecektir. Ancak buna
rağmen önümüzdeki dönemde muhalefetin
ANEL’in de resmen koalisyondan
uzaklaşmasıyla, hükümetin siyasi anlamda
meşruiyetini yitirdiğini söyleyecektir. Erken
seçime gidilmesi için baskı yapacaktır. SİRİZA
ve Başbakan Çipras’ın olağanüstü bir şeyler
olmazsa Ekim ayına kadar göreve devam
etmesi için yasal ve anayasal bir engel yok.
Ancak hükümet siyasi anlamda bu kadar
dayanabilir mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Şu
anda siyasi kulislerde en çok konuşulan
muhtemel seçim tarihleri olarak yerel ve AP
seçimlerinin de yapılacağı Mayıs ayı ve
Çipras’ın istediği Ekim ayı.
Şöyle veya böyle 2019 yılı seçim yılı
olacak. Mayıs’ta veya daha erken olmasa bile

5

seçimler çok uzakta değil. Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı bu seçimlerden ne
bekliyor? Ne beklemeli? Bir şeyler beklemeli
mi? Sorunların çözüme kavuşturulması
anlamında azınlık toplumunun beklentilerinin
en aza indiğini sanırım herkes görüyor.
2015 yılında yapılan seçimlerden azınlık
olarak rekor sayıda milletvekili ile çıkmıştık.
İlk kez seçimlerde dört Türk milletvekili
seçilmişti. Üstelik milletvekillerinden üçü
iktidar milletvekiliydi. Tümü üniversite
mezunu, Yunanca’yı çok iyi konuşan ve
siyasette tecrübeli kişilerdi. İktidarda ise o
güne kadar Batı Trakya Türlerinin hak ve
hukuku sözkonusu olunca en yakın duran bir
siyasi parti vardı. SİRİZA partisi, muhalefette
olduğu dönemlerde, özellikle de “küçük
partiler” liginde olduğu dönemlerde azınlık
yanlısı tutumuyla, azınlığın her zaman
takdirini kazanmış bir partiydi. 2015
seçimlerinde de azınlık daha önce hiçbir
partiye vermediği desteği Siriza’ya verdi.
Seçimden sonra da beklentisi çok büyüktü.
Ancak bir şanssızlık sözkonusuydu. “El freni”
görevi yapan aşırı milliyetçi ANEL partisi
vardı. Hatta uzun süre azınlıkta “Siriza
azınlığı ve Batı Trakya’yı ANEL’e teslim etti”
görüşü hakimdi. Özetle söylemek gerekirse
Batı Trakya Türkü, dört yıldır beklediğini
alamadı. Talepleri, istekleri, beklentileri
tatmin edilmedi. Büyük ve ciddi azınlık
sorunları ne yazık ki çözüme kavuşmadı.
“Ama bazı adımlar atıldı” diyerek belki
kendimizi avutabiliriz ancak, Siriza’nın daha
önceki yıllarda politikaları ve azınlığın haklı
beklentileri oranında bir gelişme ne yazık ki
olmadı. Siriza ve Çipras şu andan itibaren
yoluna ANEL ve Kammenos olmadan devam
ediyor. Bu kısa sürede dört yılda atılmayan
adımlar atılır mı? Kimbilir? İnsanoğlu sürekli
hayal kırıklıkları yaşasa da, her zaman
ümitlerini tazelemeyi de tercih ediyor. Çünkü
yaşamın kuralı bu…

DEB Partisi yeni yönetimini belirledi

Arnavutça Makedonya’da ikinci resmi dil oldu
MAKEDONYA Meclisi’nde onaylanan “Dillerin
Kullanımı Yasası” Resmi Gazete’de yayımlandı. Makedonya
Meclisi’nde onaylanan ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle
Arnavutça ülkenin ikinci resmi dili oldu.
Makedoncanın yanında Arnavutça’nın da resmi dil
olmasını öngören ve 11 Ocak 2018’de Makedonya
Meclisi’nde onaylanan “Dillerin Kullanımı Yasası” Resmi
Gazete’de yayımlandı.
Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Cumhurbaşkanı
Gyorge İvanov’un imzalamayacağını açıkladığı yasayı,
yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye göndermişti. Yasa, 15

Ocak Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi.
Geçen yıl 11 Ocak’ta onaylanan yasayı Cumhurbaşkanı
İvanov anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle
imzalamamıştı. Yasa, 14 Mart 2018’de bir kez daha
meclisten geçmişti.
Meclis Başkanı Caferi, Cumhurbaşkanı İvanov’un
meclisten geçen Dillerin Kullanımı Yasası ve Yunanistan ile
isim sorununun çözümüne ilişkin Prespa Anlaşması’nı
imzalamaması üzerine her iki düzenlemenin doğrudan
Resmi Gazete’de yayımlanacağını açıklamıştı.

BATI Trakya Türk Azınlığı’nın tek siyasi organı
olan Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin yeni
yönetim kurulu belirlendi.
DEB Partisi’nin 5 Ocak Cumartesi günü
gerçekleşen kongresinde Çiğdem Asafoğlu’nun
başkan olarak seçilmesinin ardından ilk MYK
toplantısı 11 Ocak Cuma günü gerçekleşti.
Toplantı sonucunda DEB Partisi’nin yeni
yönetim kurulu belirlendi. Yeni yönetim kurulu şu
şekilde oluştu:
Genel Başkan: Çiğdem Asafoğlu
Başkan Yardımcısı: Metin Hacıosman
Genel Sekreter: Yeşim Hasan
Ekonomi İşlerinden Sorumlu
BaşkanYardımcısı: Refika Adem
Azınlık ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı: Bekir Mustafaoğlu
Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı: Bahri Belço
Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı: Ramadan Duban
Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı: Apti Pencal
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı: Mutlu Osman Mustafa
Basından Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı: Mustafa Şargo
Kadınlar Kolu Başkanı: Duygu Mustafa
Gençlik Kolu Başkanı: Burak Adil
Disiplin Kurulu
1) Fatih Hüseyin (Başkan)
2) Ali Dayı Hüseyin
3) Ali Salihoğlu
Denetim Kurulu
1) Ömer Muzafferoğlu (Başkan)
2) Merve Ali
3) Cavide Nizam

gundem_1047.qxp_Layout 1 18/02/2019 14:03 Page 6

GÜNDEM haber

6
VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

18 Ocak 2019

İskeçe Azınlık Ortaokulu
ve Lisesi’nde encümen
seçimleri 28 Ocak’ta

Köpeklerden öğrenebileceğimiz
mutluluğun sırları

G

eçen internet
sayfalarına şöyle bir göz
atarken ilginç bir yazıyla
karşılaştım ve sizlere aynen
aktarıyorum…
İşte 6 yaşındaki bir çocuğun
şaşırtıcı cevabı:
Bir veteriner hekim, Belker
isimli, 10 yaşındaki İrlanda cinsi
bir kurt köpeğini muayene için
çağrılıyor...
Köpeğin sahipleri Ron, eşi Lisa,
ve küçük oğulları Shane olmak
üzere köpeklerine çok bağlılar
ve iyileşmesi yönünden bir
mucize umuyorlar…
Belker’i muayene eden
meslektaşımız kanser sebebiyle
ölmek üzere olduğu teşhisini
koyuyor. Aileye Belker için
yapacak bir şey kalmadığını ve
izinlerine istinaden evde
uyutarak ötenazi uygulamayı
teklif ediyor…
Gerekli hazırlıkları yaptıktan
sonra aile 6 yaşındaki oğulları
Shane’in de uygulamayı
görmesinin iyi olacağını
söylüyor. Shane’in bu
tecrübeden bir şeyler
öğrenebileceğini
düşünüyorlar…
Ertesi gün veteriner hekim
üzgün olarak aile ile köpeğin
etrafında toplanıyorlar. Küçük
çocuk köpeğini son bir defa
severek “Hoşçakal” derken o
kadar sakin ki, ne olup bittiğini
anlamadığını düşünüyor
veteriner hekim. Birkaç dakika
içinde Belker sessiz bir şekilde
hayata veda ediyor...
Küçük çocuk ilginç bir
şekilde Belker’in gidişini
herhangi bir zorluk yaşamadan
kabul ediyor. Belker’e veda
ettikten sonra aile ile oturmuş
“köpeklerin neden insanlardan
daha az yaşadığını” sorgulayan
veteriner hekime küçük çocuk
aniden “ben sebebini
biliyorum” diyor. “İnsanlar iyi
olmayı, doğru bir hayat

yaşamayı ve herkesi sevmeyi
öğrenmek için doğar ve yaşarlar
değil mi?” Küçük çocuk
konuşmasına şaşkın bakışlar
arasında devam ediyor
“Köpekler zaten bunların
tümünü bildikleri ve
uyguladıkları için bizim kadar
uzun kalmalarına gerek yok ki!”
Küçük çocuğun konuşması
üzerine veteriner hekim
düşünmeye başlıyor,
Basit yaşa
Koşulsuz sev
Derinden hisset
İyilikle ve içten konuş
Eğer köpekler birer
öğretmen olsalardı bize neler
öğretirlerdi?
Sevdiklerin eve geldiklerinde
mutlaka koş ve karşıla
Hiçbir eğlence ve mutlu olma
fırsatını kaçırma
Yüzüne vuran rüzgâr ve temiz
havanın keyfini delicesine çıkar
Kısa uykulara dal
Kalkmadan önce germe
hareketleri yap
Her fırsatta koş, zıpla ve oyna
İlgiden sıkılma ve insanların
sana dokunmasına izin ver
Küçük bir havlama yeterli ise
sakın ısırma
Sıcak günlerde küçük bir mola
verip sırt üstü çimlere uzanmayı
unutma
Çok sıcak günlerde bolca su iç
ve gölgeye sığınmayı unutma
Mutlu olduğunda tüm
vücudunla dans et
Küçücük yürüyüşlerin bile
keyfini çıkar
Sadakatli ol
Asla olmadığın birisi gibi
hareket etme
Eğer istediğin şey derinde
gömülü ise onu bulana kadar
pes etme ve kaz
Eğer birisi üzgünse sessizce
yanına otur ve kibarca destek ol
İşte köpeklerden
öğrenebileceğimiz mutluluğun
sırları…

İSKEÇE Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
encümen heyeti seçimleri
önümüzdeki günlerde
gerçekleştirilecek. Eylül ayında
“özel” okul statüsü kaldırılan
İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’nin yönetimini devralacak
encümen heyeti seçimi 28 Ocak
2019 Pazartesi günü yapılacak.
Edinilen bilgiye göre, İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokul ve Lisesi için
gerçekleştirilecek seçimde üç
kişilik heyet belirlenecek.
Encümen heyeti seçimlerine
aday olmak isteyen öğrenci

velilerinin 17 Ocak Perşembe
günü mesai saati bitimine kadar
okula başvurularını yapmaları
gerekiyor.
Encümen heyetinde yer
almak isteyen velilerin; nüfus
cüzdanı (taftotita) ve daimi
ikamet belgesi (veveosi monimis
katikias) ile okul yönetimine
dilekçe vermesi gerekiyor.
Encümen seçimlerinde adaylık
koymak isteyenlerin öğrenci
anne veya babası olması şartı
bulunuyor. Ayrıca, aday
olacakların başka bir okulun
encümen heyetinde yer
almaması gerekiyor. Encümen

seçimlerinde oy kullanacak
velilerin ise adaylar arasından
sadece bir kişiye oy verebileceği
vurgulandı.
Encümen heyeti seçimlerinin
28 Ocak Pazartesi günü
yapılacağı ve sabah saat
08:00’de başlayarak, saat
17:00’ye kadar devam edeceği
bildirildi. 685 öğrencinin eğitim
gördüğü İskeçe Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi’nde
encümen heyeti seçimleri için
okuldaki öğrencilerin hem anne,
hem babalarının oy hakkı
bulunuyor.

Avrupa’da sanayi üretimi
kasımda düştü

SANAYİ üretimi, geçen yıl kasımda bir önceki
aya kıyasla Euro Bölgesi’nde yüzde 1,7 ve Avrupa
Birliği’nde (AB) yüzde 1,3 düştü.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre,
19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten
arındırılmış sanayi üretimi, kasımda ekim ayına
kıyasla yüzde 1,7 azalırken, 2017’nin kasım ayı ile
kıyaslandığında yüzde 3,3 düşüş gösterdi.
28 ülkeden oluşan AB’de ise sanayi üretimi,

kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3, 2017
yılının aynı dönemine göre de yüzde 2,2 geriledi.
Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında
aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde
4,5 ile Estonya, yüzde 3,1 ile Yunanistan ve yüzde
2,6 ile Malta’da gerçekleşti. En fazla düşüş ise
yüzde 7,5 ile İrlanda, yüzde 2,5 ile Portekiz, yüzde
1,9 ile Almanya ve Litvanya’da ölçüldü.
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Radeon RX 590’nı inceleyelim
AMD'nin 12nm canavarı
Radeon RX 590, GTX 1060'a kök
söktürüyor! İşte detaylı Radeon
RX 590 inceleme.
Son dönem için hep diyoruz,
AMD aldı yürüyor. İşlemci
tarafında bir yana, ekran kartı
alanında da son dönemde
önemli duyurular yapan şirket,
bilindiği gibi en son CES
2019'da dünyanın ilk 7nm
mimarisine sahip oyuncu ekran
kartı AMD Radeon VII'yi de
tanıtmıştı. Elbette zamanı
geldiğinde o karta da test
sistemimizde yer vereceğiz;
ancak bugünkü konuğumuz,
AMD'nin 12nm mimarisine geçiş
yaptığı ilk kartı RX 590 oluyor.
Radeon RX 590, AMD'nin
12nm FinFET Polaris 30
mimarisini temel alıyor ve selefi
RX 580 ile temelde en büyük
farkı da bununla sağlıyor.
Hatırlarsanız RX 580, 14nm
FinFET Polaris 20 üretim
sürecini temel alıyordu. İki kart
arasındaki mimari farklılığıyla
beraber elbette saat frekansları
yukarı çıkıyor.
Eimizdeki Radeon RX 590,
12nm mimarisine sahip ve tepe
işlem performansı 7.1 TFLOPs'a
kadar. 36 işlem birimiyle, 2304
Shader Processors sahibi olan
kart, bu noktada RX 580 ile
benzer yapıda. ROP ünitesi da
keza 32.
256-bit bellek bant genişliği
ve 8 GB GDDR5 bellek kullanan
RX 590, efektif bellek hızıyla 8
Gbps çalışma frekansı sunuyor.
Çekirdek saat hızıyla 1469 MHz
base clock'ta çalışan kart, tepe

noktada 1545 MHz'e
erişebiliyor. Ancak elimizdeki
kart XFX'in fabrika çıkışlı
overclock'lu bir modeli ve tepe
noktada varsayılan olarak 1580
MHz'e erişebiliyor. Eğer ayrıca
hız aşırtma uygularsanız kartın
saat frekansını 1600 MHz'e de
ulaştırabiliyorsunuz. Yine
piyasada farklı markalar altında
bu kartı bulabiliyorsunuz.
Çift slot form faktörüyle
kasanızda yer alan RX 590,
bağlantıları arasında da 3 adet
DisplayPort 1.4 ve 1 HDMI 2.0b
portu bulunduruyor. Kartın
yüksekliği de 241 mm
seviyesinde. Yine kartın arka
yüzünde alüminyum plakanın
yer aldığını görüyoruz.
VR olsun, FreeSync olsun
tam destek veren kart, oyun
performansı noktasında da Full
HD ile 2K arasında iyi bir
performans sunabiliyor. Şimdi
RX 590'a uyguladığımız testlere
geçelim.
Önce RX 590'ı taktığımız test
sistemimizi yakından tanıyalım.
İşlemci koltuğunda AMD Ryxen
7 2700X oturuyor. Üzerinde
konumlandığı anakat ise MSI
X470 Gaming M7 AC olurken,
bu kart üzerinde 16 GB
kapasiteli XPG SPECTRIX
D80'lerini kullanıyoruz.
FSP Hyper K 700W PSU'dan
güç alan sistemi, yine FSP'nin
CMT510 kasası içinde
tutuyoruz. Su soğutma olarak
Dark AquaForce W240'ı tercih
ettik. Depolama birimi olarak
da XPG SX8200 M.2 SSD
mevcut.

Önce sentetik testlerden
başlayalım. İlk testimiz Time
Spy oluyor. 2K'da
koşturduğumuz bu testte kart
bize 5170 puan sonuç üretiyor.
Fire Strike'a geldiğimizde,
Full HD senaryoda 14125 puan
toplayan RX 590, yine Sky
Diver'da da 35833 puan, Night
Raid'de ise 35806 puan
toplamayı başarıyor.
Cinebench'e baktığımızda,
bu testte de Radeon RX 590'un
106 FPS'lik sonuç ürettiğini
görüyoruz.
Oyun tarafına geldiğimizde,
kartı önce Assassin's Creed,
sonrasında da Far Cry 5
benchmark testlerinde yorduk.
Assassin's Creed'de Full HD
çözünürlükte ortalama 46 FPS
sağlayan RX 590, 2K
çözünürlükte 36 FPS, 4K
çözünürlükteyse 22 FPS'lik
ortalama sonuçlar sağladı.

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Amatör, Esik 2) Lika,
Abrama 3) Al, Albatr 4)
Biçme, Tein 5) Oma,
Ham, Gag 6) Dm, Hap,
Ra 7) At, Ayı, Midi 8)
Asgari, Sel 9) Erkan,
Tekne 10) İnme, Dok 11)
Kg, Damper 12) Arpa,
Mo, Bol 13) Zil, Bisküvi
14) Alize, Tutak.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Alabora, Ezkaza 2)
Milim, Tar, Gril 3) Ak,
Çad, Ski, Pli 4) Taam,
Maganda 5) Leh,
Yanma, Be 6) Rab, Ahır,
Emmi 7) Batma, İt, Post
8) Erte, Pm, Ede, Ku 9)
Sarig, İskorbüt 10) İm,
Nardenk, Ova 11) Kas,
Gaile, Ilık.

SOLDANSAĞA
1) Bir engeli sıçrayarak aşmak – O yer 2) Radyum’un
simgesi – Cesur, yürekli 3) Kelime vurgusu – Bir
değer yaratan emek – Platin’in simgesi 4) İhtiyaca
yetmeyecek kadar az – Büyük kahvehane ve birahane 5) Girdap – (mecaz) Dert 6) Tanrıtanımaz kimse
– Uyarma, ihtar 7) Kayak – Müezzin çağrısı –
Tantal’ın simgesi 8) Gümüş renkli balık – Eksiksiz,
kesintisiz 9) Rubidyum’un simgesi – Koyun, kuzu gibi
hayvanların çıkardığı ses – Belli bir bölgede yaşayan
hayvanların tümü, direy 10) Ürem, nema – Çarpışma,
tokuşma, vurma 11) İklimleme aracı – (kısaca) Avrupa
Birliği 12) Protaktinyum’un simgesi – Orduda yemek
kabı 13) Kudret, iktidar – Bir süs bitkisi – Beyaz 14)
Evren – Edebi eserde işlenen düşünce.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) İri taneli bezelye – Dil bilgisi, yapı bilgisi – Sert,
katı 2) Bilince takılan düşünce – İskambil kağıdı ile
oynanan bir tür kumar 3) Hareketi olmayan, duruk –
Vilayet – İlgi eki 4) (halk dili) Ağabey – Demir’in simgesi – Kauçuk çocuk memesi 5) Hint kirazı – Batı
Anadolu köy yiğidi – (farsça) Sıva aracı 6) Beddua,
ilenme – Yüksek makama sunulan mektup – Büyük
delikli kalbur 7) Ruhsal bunalım – Çırak ile usta
arasındaki kişi – Kırmızı 8) Ev, mesken – Düşmanlık
9) (fizik) Elektrik direnç birimi – Cilve, eda – (çocuk
dilinde) Yatağa atılma 10) Gözlem bildiren yazı –
Adet – Ad, ün 11) Kendi kendine söz verme –
Basamak, merhale – Amerika elmasından çıkan
zamk.
Not: Geçen haftaki bulmacada yapılan hatadan
dolayı okuyucularımızdan özür dileriz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1

Far Cry 5'te de Full HD'de
yine ortalama 78 FPS alan kart,
2K senaryoda 56 FPS, 4K
çözünürlükte de 29 FPS sonuç
üretti. Bu arada her iki oyunda
da grafik ayarlarının yüksekte
olduğunu söyleyelim.
Performans konusunu
kapatıp sonuç bölümüne
geçmeden son olarak RX 590'ın
ısı ve güç tüketim değerlerinden
de bahsedelim. Sistem boşta
çalıştığında ortalama ısısı 35
derecelerde seyreden RX 590,
yük altında da bize maksimum
78 dereceyi gösterdi. Bu sonuçla
da değerlendirecek olursak,
kartın GTX 1070'den 1 – 2
derece daha sıcak çalıştığını
söyleyebiliriz.
Güç tüketimi ise yüksek
tarafta kalıyor ki kartın elle
tutulabilecek belki de tek
eksisinin bu olduğunu
söyleyebiliriz.. Kartın oyunlarda

2

3

4

5

6

tam yükte çektiği güç 220 Watt
civarında, bu değer de hemen
hemen RTX 2080'e yakın.
NVIDIA GeForce GTX
1060'tan daha performanslı ve
daha ucuz bir ekran kartı almak
isteyen, Full HD ve 2K
çözünürlükte akıcı oyun
deneyimi elde etmek isteyen
oyun severler Radeon RX 590'ı
tercih edebilirler.
Radeon RX 590 Full HD ve 2K
çözünürlüğünde oyun
oynayacaklar için ideal bir kart
olmayı başarıyor. Şu an
piyasada 320€ fiyatlarla
bulunabilen RX 590, NVIDIA'ya
karşı büyük bir avantaj sağlıyor
diyebiliriz. Ha, bu kart, elinde
RX 580 olanlar için tercih
sebebi yaratmıyor elbette.
Arada performans bakımından
maksimum yüzde 15'lik gibi bir
artış söz konusu.

7

8

9

10 11
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Başbakan Çipras güven tazeledi
Aleksis Çipras
liderliğindeki hükümet,
mecliste düzenlenen
güvenoyu oylamasında
151 milletvekilinin
desteğini aldı.
BAŞBAKAN Aleksis Çipras liderliğindeki
hükümet güvenoyu aldı.
Koalisyon ortağının ayrılmasının ardından
SİRİZA’nın güvenoyu talebi mecliste
görüşüldü. Toplam 300 sandalyeli Mecliste,
asgari gereken 150’den bir fazla oyla
güvenoyunu alan Çipras ve kabinesi güven
tazeledi.
Oylamada 148 vekil “hayır” oyu
kullanırken, bir milletvekili ise oylamaya
katılmadı.
Çipras oylamada, 145 SİRİZA’lı vekilin
yanı sıra ortaklıktan ayrıldığını açıklayan
Bağımsız Yunanlılar (ANEL) partisinden dört,
bir bağımsız milletvekili ve merkez sağ
Potami partisinden bir milletvekilinin
desteğini aldı.
Azınlık milletvekillerinden İskeçe SİRİZA
Milletvekili Hüseyin Zeybek, Rodop İli
SİRİZA Milletvekilleri Mustafa Mustafa ve
Ayhan Karayusuf “evet” oyu, KİNAL Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet ise “hayır” oyu
kullandı.
Anayasaya göre, hükümetin güvenoyu
alabilmesi için oylamaya katılan vekillerin
salt çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

“RİSK ALDIM”
Kürsüden yaptığı konuşmada, güvenoyu
talebinde bulunarak “tarihi öneme sahip”
girişimleri tamamlamak amacıyla risk
aldığını belirten Çipras, “Hükümetimin hala
tamamlanmamış olan kritik konularda
ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. Vekillerin
tam güvenini alarak Ekim 2019’a kadar
ilerlemek için çoğunluğa ihtiyacımız var.”
ifadelerini kullandı.
Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi
lideri ise güvenoyunun, “4 yıldır ülkeyi
harabeye çeviren hükümete” ve Makedonya
ile yapılan “isim anlaşmasına” destek
anlamına geleceğini söyleyerek vekillere
“hayır” oyu kullanmaları çağrısında
bulundu.
Hükümetten ayrılma kararı alan ve
liderliğini yürüttüğü ANEL’de bölünme
yaşayan Panos Kammenos da “Makedonya
ibaresini teslim eden hiçbir hükümette yer
almayacağız.” ifadelerini kullandı.
Kammenos, partisinin kararını
reddederek, hükümete destek veren
milletvekillerine yönelik ise “Koltuk için
oylarını sattılar.” suçlamasında bulundu.
Görev süresinin dolacağı Ekim 2019’a
kadar hükümeti yönetme hakkı kazanan
Çipras’ın önünde en önemli konu
Makedonya ile “isim sorununu” çözmeye
yönelik Prespa Anlaşması olarak görülüyor.
Çipras, anlaşma kapsamında Makedonya
meclisi tarafından onaylanan anayasa
değişikliklerinin ardından Yunan meclisinin
de anlaşmayı onaylaması gerekiyor.
Komşu ülkenin ismini “Kuzey
Makedonya” olarak değiştiren değişikliklerin
ardından, Yunanistan’ın Avrupa Birliği ve
NATO üyeliklerine yönelik vetosunu
kaldırması bekleniyor.

Adım adım güven oylamasına götüren gelişmeler
Makedonya ile Yunanistan arasında yaşanan isim
sorununu çözmeyi ve ülkenin adının “Kuzey Makedonya”
olarak değiştirilmesini öngören Prespa Anlaşması’nın
Makedonya meclisinde kabul edilmesi, Yunanistan’da siyasi
gelişmeleri ve koalisyon hükümetinin sona ermesini tetikledi.
Anlaşmanın Makedonya meclisinde onaylanacağına dair
haberler üzerine hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlılar
(ANEL) Partisi’nin hükümetten ayrılacağı bilgisi yayıldı.
Başbakan Çipras ile ANEL Başkanı Panos Kammenos arasında
11 Ocak Cuma günü yapılması planlanan görüşme Makedonya
meclisindeki oylamanın kısa süre ertelenmesi üzerine
gerçekleşmedi. Komşu ülkedeki oylamanın pürüzler
giderildikten ve Prespa Anlaşması’nın onaylanmasından
sonra Kammenos’un hükümetten ayrılması kesinleşti.

yürüten Evangelos Apostolakis, jet hızıyla emekliye
sevkedilerek bakanlık görevine getirildi.
Apostolakis devir töreninde yaptığı konuşmada, “Çatışma
yolu da iş birliği yolu da mevcut. Ne zaman iş birliği
gerçekleşirse o zaman refah oluştu. Bunu komşularımıza
hatırlatmak isterim. Fakat ne zaman milliyetçilik baş gösterdi
o zaman halklar da çöküntü yaşadı.” ifadelerini kullandı.
Apostolakis, 14 Ocak Pazartesi akşamı
Cumhurbaşkanlığında düzenlenen ve Başbakan Aleksis
Çipras’ın da katıldığı törenle dini yemin ederek resmen
bakanlık görevine başladı.
Anamuhalefet partisi lideri Kiriakos Miçotakis ise,
genelkurmay başkanını bakanlık görevine getiren Başbakan
Çipras’ı eleştirdi.

ÇİPRAS GÜVENOYU TALEP EDECEĞİNİ AÇIKLADI
Başbakan Aleksis Çipras, hükümet ortağı Bağımsız Yunanlılar
(ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos’un çekilme
kararının ardından, meclisten güvenoyu talep ederek
görevine devam etmeyi planladığını açıkladı. İki lider
arasındaki görüşme 13 Ocak Pazar günü gerçekleşti.
Kammenos görüşmeden sonra gazetecilere hükümetten
ayrılma ve savunma bakanlığından istifa kararını açıkladı.
Çipras da Kammenos ile görüşmelerinden bir süre sonra
Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamalarda
bulundu.

BAŞBAKANDAN GÜVENOYU ÇAĞRISI
Çipras, 15 Ocak Salı günü başlayan güvenoyu görüşmelerinde
milletvekillerine seslendi.
Hükümetin görevine devam etmesi gerektiğini anlatan
Çipras, “Önümüzde öncelikle tamamlamamız gereken
Anayasa değişiklikleri var.” diye konuştu.
Çipras, asgari ücrette artış, Kilise ile anlaşmanın
tamamlanması gibi önemli girişimleri yerine getirmek
istediklerini ifade ederek, “Parlamentodan, bu ülkeyi krizden
ve memorandumlardan çıkaran bu hükümete güvenoyunu
tazelemesini istiyorum.” dedi.
Makedonya ile “isim sorununa” yönelik varılan ve
hükümette ayrılığa yol açan Prespa Anlaşması’na değinen
Çipras, hükümetten ayrılan Bağımsız Yunanlılar (ANEL)
partisinin Başkanı Panos Kammenos’un kararına saygı
duyduğunu söyledi.
Çipras, anlaşma ile Yunanistan’ın Balkanlar’da ve
uluslararası toplumda gücünün artacağını belirterek, “Ben
doğru olanı, milletime faydalı ve vatansever olanı yaptım.”
dedi.

“HÜKÜMETE DESTEK” AÇIKLAMALARI ANEL’İ BÖLDÜ
Birbirini izleyen siyasi gelişmeler Kammenos başkanlığındaki
ANEL’i de etkiledi. Hükümetin eski ortağı Bağımsız
Yunanlılar (ANEL) partisi milletvekillerinin hükümete destek
vermesi, partide bölünmeye neden oldu.
Parti başkanı Kammenos hükümetten ayrılacaklarını
açıklarken, ANEL partisinden bazı milletvekilleri ise
hükümete destek açıklamasında bulundu.
ANEL lideri Panos Kammenos, hükümete destek veren
Turizm Bakanı Elena Kundura ile Tarım, Kalkınma ve Gıda
Bakan Yardımcısı Vasilis Kokalis’i partiden ihraç etti.
Kammenos ihraç kararlarını sosyal medya hesabından
duyurdu.
Öte yandan hükümete güvenoyu veren ancak bakan
olmayan ANEL milletvekilleri ise partiden ihraç edilmedi.
GENELKURMAY BAŞKANI SAVUNMA BAKANI OLDU
Başbakan Çipras, Panos Kammenos’dan boşalan savunma
bakanlığına Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’i
getirdi.
Yaklaşık 3,5 yıldır Genelkurmay Başkanlığı görevini

MİÇOTAKİS: “KURGULANMIŞ AYRILIK”
Ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis
ise SİRİZA ve eski ortağı ANEL arasındaki ayrılığın iki partinin
siyasi çıkarlarına uygun olarak kurgulanmış olduğunu ileri
sürdü.
Miçotakis, hükümete güvenoyu vereceklerini açıklayan
milletvekillerine seslenerek, “Kim hükümete güvenoyu
verirse Prespa Anlaşması’na destek vermiş sayılır. Bu
anlaşma büyük bir milli yenilgidir.” ifadelerini kullandı.
Erken seçime gidilmesi gerektiğini ve hükümetin halk
desteğinden yoksun olduğunu belirten Miçotakis, uzayacak
bir belirsizliğin ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini savundu.
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Gümülcine Medresesi’ndeki
boykot devam ediyor
GÜMÜLCİNE’deki Medrese-i
Hayriye’deki boykot devam
ediyor. Eğitim Bakanlığı’nın
Medrese’deki Türkçe ve din
eğitimi ders saatlerinin
azaltılmasını öngören kararına
karşı derslerin boykot edilmesi
eylemi sürüyor. Okuldaki
öğrenciler, veliler ve encümen
heyeti tarafından uyarı
niteliğindeki eyleminin
ardından 16 Aralık’ta yeniden
başlayan boykot bir ayı
doldurdu.
Türkçe ders saatlerinin
azaltılmasını öngören bakanlık
kararının iptal edilmesini
isteyen öğrenciler her sabah
erken saatlerde okula gelip
eylemlerini sürdürüyor. 198
öğrencinin kayıtlı olduğu
Gümülcine Medresesi’nde 16
Aralık’tan bu yana ders
yapılmıyor.

“SONUÇ ALINANA KADAR
DEVAM EDECEĞİZ”
Konuyla ilgili GÜNDEM’e
konuşan Gümülcine Medresesi
Encümen Heyeti Başkanı Hasan
Molla, sonuç alınana kadar
eyleme devam edeceklerini
söyledi. Hasan Molla şöyle
konuştu: “Bizler veliler,
encümenler ve öğrenciler olarak
taleplerimizi açıkça dile
getirdik. Bunun yerine
getirilmesi için bekledik. Ancak
sonuç alamayınca boykota
başladık. Net olarak
isteklerimizi ortaya koyduk. Biz
bir azınlık okulu olarak ve din
eğitiminin olduğu bir eğitim
kurumu olarak Türkçe derslerin
ve din eğitimi derslerinin
azaltılmasını kabul etmiyoruz.
Defalarca söyledik, yine
söylemek istiyorum. Türkçe
ders saatleri bakanlığın
kararıyla
ciddi

oranda azaltıldı. Lise son sınıfta
ise hiç Türkçe dersi yapılmıyor.
Türk azınlık insanının
çocuklarını gönderdiği bir
okulda, Türkçe derslerinin ve
din eğitimi derslerinin bu kadar
azaltılması neye ve kime hizmet
ediyor?”

“HAFTADA 40 SAATİN
SADECE 5 SAATİ TÜRKÇE
EĞİTİM YAPILIYOR”
Yeni uygulamanın iptal
edilmesini beklediklerini ve bu
yapılana kadar da boykotun
devam edeceğini ifade eden
Encümen Heyeti Başkanı Hasan
Molla, “Düşünün ki yeni
uygulamaya göre lise son sınıfta
olan öğrenciler hiç Türkçe dil
bilgisi dersi almıyor. Lise sonda
haftada 40 saat ders yapılıyor.
Bunun 35 saati Yunanca yapılan
dersler. Türkçe olarak yapılan
din eğitimi dersleri var. Onlar
da haftada sadece beş saat.
Yani haftada yapılan 40 saatin
35’i Yunanca, sadece beş saati
Türkçe yapılan dersler. Onlar
arasında da Türkçe dersi yani
edebiyat dersi yok. Medresenin
son sınıfını bitiren ve okuldan
mezun olan bir çocuk neredeyse
bir yıl boyunca hiç Türkçe ders
almadan mezun olacak. Biz
bunu kabul etmiyoruz ve
değiştirilmesini bekliyoruz.”
dedi.
Yapılan boykota azınlık
kuruluşlarından verilen desteğe
de teşekkür eden Hasan Molla,
“Yaptığımız boykot bir ayı
doldurdu. Eğitim yılı başında da
bir uyarı eylemi olmuştu. Bu
eyleme ve hak arama
girişimimize azınlık
kuruluşlarından da destek
verildi ve veriliyor. Tabii daha
da güçlü bir destek olabilirdi.
Ancak ne yazık ki iktidar partisi
milletvekillerimizin desteğini
göremedik. Hatta tam aksini
gördük diyebilirim. Biz
çocuklarımızın eğitimlerinden
Türkçe dersleri azaltıldığı için
eylem yapıyoruz. Medrese’yi,
imam hatip okulu gibi
görüyoruz. Okulumuzda Türkçe
dersleri ile din eğitimi
derslerinin azaltılmasına tepki
gösteriyoruz. Haklı olduğumuz
bir mücadele içindeyiz. Bu
nedenle de destek bekliyoruz.
Dediğim gibi sonuç alınana
kadar da buna devam
edeceğiz.”
diye
konuştu.

İlhan Ahmet’ten bakan Gavroglu’na,
Gümülcine Medresesi’nin
taleplerine cevap verme çağrısı

KİNAL Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
Gümülcine Medrese-i Hayriye okul encümenleri,
okul aile birliği ve okul öğrencilerinin Türkçe
eğitimi ve mesleki din öğretimi talepleriyle ilgili
olarak Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu’na bir kez
daha çağrıda bulundu.
İlhan Ahmet, konuyla ilgili 591 / 29.11.2018
sayı ve tarihli sorusuna aradan geçen sürede
bakanlık tarafından herhangi bir cevap
verilmemesi üzerine, ilgili bakana hitaben
meclis genel kuruluna katılması yönünde yeni
bir önerge sundu.
Milletvekili İlhan Ahmet bakan Gavroglu’nun
genel kurula katılarak, azınlık kamuoyu ile

eğitim camiasını yakından ilgilendiren konu
hakkında cevap vermesini talep etti.
Hatırlanacağı üzere hükümetin, Medrese-i
Hayriye’deki Türkçe ve mesleki din dersi
saatlerinin azaltılmasına karşı çıkan okul
encümenleri, okul aile birliği ve okul öğrencileri
bu uygulamaya son verilmesi ve Türkçe ile
Yunanca müfredat arasında dengenin
korunması talebiyle Eğitim Bakanı
Gavroglu’ndan talepte bulunmuştu. Öğrenci ve
velilerinin istekleri milletvekili İlhan Ahmet
tarafından da meclis gündemine getirilmişti.
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Pierre Moscovici Atina’da
Avrupa
Birliği (AB)
Komisyonu’nun
ekonomik ve
parasal işlerden
sorumlu üyesi
Pierre
Moscovici
Atina’da
temaslarda
bulundu.
PİERRE Moscovici temasları
çerçevesinde Başbakan Aleksis
Çipras, Ekonomi Bakanı
Yannis Dragasakis, Maliye
Bakanı Efklidis Çakalotos,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Efi Ahçıoglu ve Enerji
Bakanı Yorgos Stathakis ile
görüşen Moscovici yaptığı
açıklamada, önümüzdeki
günlerde başlayacak olan
memorandum sonrası ikinci
değerlendirme ile ilgili
konuların görüşüldüğünü
söyledi.
Moscovici memorandum
sonrası uygulanması gereken
reformlar hakkında yetkililerle
görüştüklerini ve önümüzdeki
haftaların hükümetin
uygulamakla yükümlü olduğu
reformları hayata geçirmesi
açısından önemli olduğunu
belirtti. “Yunanistan henüz
yolun sonuna gelmedi” diyen
Moscovici, kendisi bir siyasetçi
olarak ülkedeki seçim
gündemini anladığını, ancak
bu seçim gündeminin
siyasetçileri uygulanması
gereken reformlar konusunda

“Avrupa’da artık
göçmen krizi yok”
etkilememesi gerektiğini ifade
etti.
Yunanistan’ın genel
anlamda iyi yolda olduğunu,
ancak daha uygulamaya
konulması gereken önemli
reformlar olduğunu
vurgulayan Moscovici,
özellikle kamu borcu, asgari
ücret, sosyal güvenlik ve Kaçeli
kanunu gibi konuların hızlı ve
kararlı bir şekilde çözüme
kavuşturulması gereken
konuların başında geldiğini
söyledi.
Memorandumların sona
ermesinin herşeyin bittiği
anlamına gelmediği uyarısında
bulunan Moscovici hükümetin
ekonomik verileri düzeltmek
için azimle çalışmaya devam
etmesinin son derece önemli
olduğunu, yapılacak olan

reformlarda ülkenin ekonomik
durumu ile diğer ülkelerdeki
verilerin dikkate alınması
gerektiğini söyledi.
Uygulamalarda yaşanan
gecikmelere rağmen
Yunanistan’ın ikinci
değerlendirmeden de başarıyla
çıkacağına inandığını söyleyen
Moscovici, “Ancak daha
yapılacak işler var. Bunların
yapılmaması durumunda ülke
olarak eski dönemlere dönme
riski Yunanistan için yıkıcı
sonuçlar doğurabilir.”
uyarısında bulundu.
Moscovici son olarak
Yunanistan ekonomisini
komisyon olarak yakından
takip ettiklerini ve bundan
sonra da takip etmeye devam
edeceklerini söyledi.

AVRUPA Birliği (AB)
Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve
Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi
Dimitris Avramopulos, “Artık
herkesin gözünü açmasını
istiyorum. Birilerinin
yansıttığının aksine artık
göçmen ya da mülteci krizi
yok.” açıklamasında bulundu.
Strazburgda’ki Avrupa
Parlamentosu (AP) genel
kurulunun göç oturumunda
konuşan Avramopulos, kıtaya
yönelik düzensiz göçmen
akınında geçen seneye göre
yüzde 80 azalma olduğuna
dikkati çekti.
Göç akınında ciddi azalma
olmasına rağmen bazı
göçmenlerin AB’ye gelmeye
devam edeceğini ifade eden
Dimitris Avramopulos, AB’nin
bunun üstesinden, dayanışma
içinde hareket ederek
gelebileceğini vurguladı.
Ülkelerin tek başına hareket

etmesi durumunda göçmen
akınının sorun olmaya devam
edeceğine işaret eden
Avramopulos, bu çerçevede
AB’nin sürdürülebilir bir iltica
sistemi inşa etmesinin zorunlu
olduğunu kaydetti.

“GEÇİCİ DÜZENLEMELER
İNŞA EDİLEBİLİR”
Dimitris Avramopulos, iltica
sistemi tamamlanana kadar AB
Komisyonu’nun üye ülkelerle
çalışarak geçici düzenlemeler
inşa etmeye hazır olduğunu
söyledi.
Düzensiz göçmen akınında
ciddi düşüş olmasına rağmen
siyasi tutumların değişmediğine
dikkati çeken Avramopulos,
“Artık herkesin gözünü
açmasını istiyorum. Birilerinin
yansıttığının aksine artık
göçmen ya da mülteci krizi
yok.” ifadesini kullandı.

ERT’i protestocular işgal etti
HÜKÜMETİN hazırladığı öğretmen
atamalarıyla ilgili kanun tasarısına itiraz
eden bir grup öğretmen, Yunan Devlet
Televizyon Kurumu’nun (ERT) merkez
binasına girerek, haber bülteninin
sunulduğu stüdyoyu canlı yayında işgal
etti.
ERT1 televizyon kanalında akşam
haberlerinin sunulduğu sırada yaklaşık
50 kişilik grubun stüdyoyu basması
üzerine haber bülteni yarıda kesilerek
reklamlara girildi.
Yaklaşık yarım saatlik aranın
ardından yeniden yayımlanmaya
başlanan haber bülteninde sunucu sözü
ellerinde “İşçi hakları öne çıkarılsın”,
“Teröre geçit yok” yazılı dövizlerle
stüdyoyu dolduran öğretmenlere bıraktı.
Grubun sözcüsü, Eğitim Bakanlığı’nca
hazırlanan öğretmen atamalarıyla ilgili
kanun tasarısını protesto ettiklerini
belirterek, öğretmenlerin bu konudaki
taleplerini canlı yayında açıkladı.
Polisin müdahale etmediği olayın

ardından ERT1, normal yayınına devam
ederken, öğretmenler sloganlar eşliğinde
binayı terk etti.

OLAYLI GÖSTERİ
Bu arada, başkent Atina’da,
öğretmenlerin düzenlediği protesto
gösterisinde de bazı gruplar ile polis
arasında arbede yaşandı.
Çeşitli sendikaların çağrısıyla kent
merkezindeki Sintagma Meydanı’na
yürüyen çoğunluğunu sözleşmeli
öğretmenlerin oluşturduğu yaklaşık 2
bin gösterici, öğretmenlerin atanma
kriterlerini değiştiren yasa tasarısını
protesto etti.
“İşsizlik diploması” yazılı bir pankartı
yakan göstericiler, daha sonra yoğun
güvenlik önlemlerinin alındığı meclis
binasının merdivenlerinden çıkmak
istedi.
Polis engeliyle karşılaşan göstericiler
ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede
yaşandı.

Polis, kendisine sopalarla saldıran
göstericilere göz yaşartıcı gaz ile
müdahalede bulundu.
Medyada yer alan haberlerde ise
arbedede bazı göstericilerin hafif şekilde
yaralandığı ifade edildi.
Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın
getirdiği yasa tasarısına göre, gelecek üç
yılda 15 bin öğretmen atanacakken bu
atamalar için gerekli kriterler

zorlaştırılıyor. Yasa tasarısına göre,
öğretmenlerin tecrübe ve çalıştıkları
yılların atama puanlarındaki etkisi
azaltılırken, yüksek lisans ve doktora
yapan öğretmen adaylarının
puanlarında artış öngörülüyor.
Eğitim sendikaları ise daha fazla
öğretmen ataması yapılmasını talep
ediyor.
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Çipras Şubat başında
Türkiye’ye gidiyor
Başbakan Aleksis Çipras’ın Şubat ayı
başlarında Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, Aleksis Çipras’ın Türkiye’yi ziyaret
edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın programıyla ilgili basına
bilgi veren İbrahim Kalın, Şubat ayı başlarında
Başbakan Aleksis Çipras’in Türkiye’yi ziyaret
edeceğini söyledi.
Ziyaretle ilgili olarak Yunan basınında da
haberler yayınlanırken, Başbakan Çipras da
geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj
sırasında Türkiye ziyaretini doğruladı ve
Türkiye Cumhurbaşkanıyla sık sık görüşmenin
doğru olduğuna inandığını söyledi. Çipras’ın
Türkiye ziyaretiyle ilgili ayrıntıların
önümüzdeki günlerde kesinleşmesi
bekleniyor.

YTB Başkanı Eren: “Gençleri,
Türkiye Bursları programına
başvurmaya davet ediyorum”
TÜRKİYE’deki Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı
Abdullah Eren, “Türkiye’de
lisans ve yüksek lisans
eğitimi almak isteyen
gençleri, Türkiye
Bursları programına
başvurmaya davet
ediyorum.” dedi.
YTB Başkanı
Eren, kurum tarafından
yürütülen, yabancı
öğrencilere
Türkiye’de

yükseköğrenim fırsatı sunan ve 15 Ocak –
20 Şubat tarihlerinde başvuruların kabul
edileceği “2019 Türkiye Bursları”
hakkında, Anadolu Ajansı muhabirine
değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Bursları’nın 2011’den bu yana
verildiğini hatırlatan Eren, dünyanın
dört bir tarafından yapılan burs
başvurularının her sene arttığını belirtti.
Eren, Türkiye Bursları için bu
sene başvuru tarihlerini 15 Ocak-20 Şubat
olarak tayin ettiklerini söyleyerek,
“Türkiye Bursları programı Türkiye’yi
yakından takip eden birçok
uluslararası öğrenci
tarafından takip ediliyor.”
dedi.
Eren, burs
başvurularının geçmişte
birkaç farklı
dönemde alındığını ancak
bu sene tek dönemde
alınmasına karar
verildiğini belirterek,
“Gelen başvuruları daha
sağlıklı değerlendirme
ve gelen başvuruların
kalitesini arttırmak
adına başvuruları tek
döneme indirdik.
Dünyanın neresinde
olursa olsun,
Türkiye’de lisans ve
yüksek lisans eğitimi
almak isteyen
gençleri, Türkiye
Bursları programına
başvurmaya davet
ediyorum.
Başvursunlar, sistem
açık.” diye
konuştu. Her sene 4
bin civarında öğrenciyi
Türkiye’ye burs yoluyla
getirdiklerini dile getiren
Eren, Türkiye’de toplamda 140
bin uluslararası öğrenci

bulunduğunu ve bunlardan 17
bininin YTB Türkiye Bursları programına
dahil olduğunu söyledi.

TÜRKİYE BURSLARI ÇOK CİDDİ BİR
İMKAN
Eren, Türkiye Bursları’nın çok ciddi
avantajları bulunduğunu aktararak,
“Öncelikle her türlü imkanı barındıran
bir burs. Lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencilerine sırasıyla aylık 700, 900 ve
1400 liralık ödeme yapıyoruz. Üniversite
harçlarını karşılıyoruz, yurt ücretlerini
karşılıyoruz, sağlık sigortalarını
yaptırıyoruz, Türkiye’ye geliş ve dönüş
biletlerini alıyoruz. Çok ciddi bir imkan.
Türkiye yükseköğrenimde çok önemli
mesafeler kaydediyor. Biz kaliteli öğrenci
getirerek bunu desteklemek istiyoruz.”
diye konuştu.
Eren, YTB’nin gelecek yıllarda daha
kaliteli öğrencilere burs imkanı
sunacağına değinerek, “Önümüzdeki
yıllarda biz kaliteli öğrenci kabul etmek
istiyoruz. Bu sene pilot birkaç ülkede
bunu uygulayacağız. Kendi ülkelerinde
üniversiteye giriş sınavlarındaki belgeyi
isteyeceğiz. Ülkelerinde başarı yakalamış
öğrencileri bu burslara angaje etmek için
farklı yolları deneyeceğiz. Bazı
öğrencileri direkt mülakata alacağız,
bazılarını büyük oranda burslandırma ile
programa dahil edeceğiz.” diye konuştu.
Eren, 15 Ocak’tan 20 Şubat’a kadar
başvuruların yapılacağını ve sonraki 3 ay
içinde başvuruları eleme ve
değerlendirme süreci olacağını
belirterek, “Verilen bursların arkasında
çok ciddi bir emek var. Biz YTB olarak
milletimizin vergileriyle verilen bursların
sorumluluğunun sonuna kadar
farkındayız. Hak eden öğrencilere
vermeye çalışacağız. Dünyanın dört bir
tarafındaki gençleri Türkiye Bursları
programına başvurmaya davet
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Eşler ayrı vergi
beyanında
bulunabilecek
EVLİ eşlerin ayrı vergi beyanında
bulunabilecekleri kaydedildi. İstekleri
durumunda ayrı vergi beyanında
bulunmak isteyen eşler için
başvuruların yapılacağı elektronik
platform açıldı.
Ayrı vergi beyanında bulunmak
isteyen eşlerden birinin, 28 Şubat
tarihine kadar Bağımsız Kamu Gelir
Kurumu’nun (AADE) internet sayfası
olan www.aade.gr adresindeki
https://www.aade.gr/polites/eisodem
a/gnostopoiese-choristes-deloses
bağlantısına başvurularını yapmaları
gerekiyor. Başvurular için kişisel
TAXISnet şifreleri kullanılabileceği
gibi muhasebeciler yoluyla da
başvuru yapılabilecek.
AADE tarafından yapılan
açıklamada, eşlerden birinin ayrı
vergi beyanında bulunma isteği
durumunda diğer eşe AADE
tarafından bilgilendirme e-maili
gönderilecek.
Ayrı vergi beyanında bulunma
isteği 28 Şubat tarihine kadar geri
çekilebilecekken, bu tarihten sonra
isteği geri çekme ve ortak vergi
beyannamesinde bulunma imkanı
kalmayacak. 28 Şubat 2019 tarihiden
sonra evlenenler için ise sistem, vergi
beyannamelerinin yapılabileceği son
tarihe kadar açık kalacak.
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Το «Ποτάμι» κρίνει την πλειοψηφία για
την Συμφωνία των Πρεσπών

Η

κυβέρνηση πήρε τις 151
ψήφους που χρειαζόταν στην
ψηφοφορία για την παροχή
ψήφου εμπιστοσύνης και πλέον ο
Πρωθυπουργός έχει μπροστά του να
αντιμετωπίσει την ψηφοφορία για την
επικύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών
από την ελληνική Βουλή.
Βεβαίως η πλειοψηφία αυτή των 151
δεν είναι η γνωστή πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα,
καθώς οι ΑΝΕΛ επισήμως έχουν από την
προηγούμενη εβδομάδα αποχωρήσει
από την κυβέρνηση την οποία
καταψήφισαν ο κ. Καμένος και δύο
ακόμη βουλευτές του. Υπάρχουν όμως
άλλοι τέσσερις βουλευτές των ΑΝΕΛ
που στήριξαν την κυβέρνηση σε αυτή
την ψηφοφορία και μαζί με την
προερχόμενη από τη Ν.Δ. κ. Παπακώστα
και τον προερχόμενο από το Ποτάμι κ.
Δανέλη, σχημάτισαν τη νέα πλειοψηφία
των 151 βουλευτών.
Τυπικά, για την επικύρωση της
συμφωνίας των Πρεσπών, αρκεί στην
κυβέρνηση μία απλή πλειοψηφία επί των
παρόντων βουλευτών. Ουσιαστικά όμως
χρειάζεται την απόλυτη πλειοψηφία των
151 για να έχει αυτή η συμφωνία με την
γειτονική χώρα της «Βόρειας

Μακεδονίας», αυξημένη πολιτική
νομιμοποίηση ενώπιον της κοινής
ελληνικής γνώμης, η οποία στην
πλειοψηφία της φαίνεται στις
δημοσκοπήσεις ότι τάσσεται εναντίον.
Ο καθοριστικός παράγοντας που
φαίνεται ότι θα κρίνει τον αριθμό των
βουλευτών με τον οποίο θα περάσει η
συμφωνία των Πρεσπών από την Βουλή
είναι το κόμμα του κ. Σταύρου
Θεοδωράκη, το Ποτάμι, το οποίο μέχρι
την στιγμή που γραφόταν αυτές οι
γραμμές εμφανιζόταν απολύτως
διχασμένο στο εσωτερικό του.
Η απόφαση είναι μια δύσκολη άσκηση
ισορροπίας, καθώς καλείται να
συμβιβάσει τη θετική προδιάθεση και
στάση απέναντι στη Συμφωνία -την
οποία στο Ποτάμι χαρακτηρίζουν ως
«εθνικά ωφέλιμη»- με την αποδοκιμασία
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και το αίτημα
για εκλογές.
Με άλλα λόγια, ο Σταύρος
Θεοδωράκης και οι στενοί του
συνεργάτες θέλουν να ψηφίσουν τη
Συμφωνία, αλλά δεν θέλουν να το
πιστωθεί η κυβέρνηση. Ούτε να
κατηγορηθούν ότι δίνουν παράταση
ζωής στον Αλέξη Τσίπρα. Γίνεται; Είναι
πάντως πολύπλοκο...
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Όποια και να είναι τελικά η
απόφαση, ενδέχεται να πυροδοτήσει
φυγόκεντρες δυνάμεις, όπως έδειξε και
η ιστορία με τον Σπύρο Δανέλλη, τον
τελευταίο που άνοιξε την πόρτα και
έφυγε από το Ποτάμι (για να ενταχθεί
ουσιαστικά στον ΣΥΡΙΖΑ), αλλά και οι
πρόσφατες δηλώσεις του βουλευτή
Γρηγόρη Ψαριανού.
Ο Γρηγόρης Ψαριανός έστειλε
τελεσίγραφο στον Σταύρο Θεοδωράκη
ότι αν ψηφίσει τη Συμφωνία των
Πρεσπών, τότε εκείνος θα αποχωρήσει
από το κόμμα.
Γρηγόρης Ψαριανός και Γιώργος
Αμυράς δεν ψηφίζουν τη Συμφωνία,
αφού άλλωστε φαίνεται ότι στις
προσεχείς εκλογές θα πολιτευθούν με
τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αποκλείεται
όμως, λένε ορισμένοι, εφόσον το κόμμα
καταλήξει στην αποχή, να
ακολουθήσουν τελικά την κομματική
γραμμή.
Υπάρχουν εκείνοι που λένε «ναι»
στη Συμφωνία, αλλά δεν θέλουν να
ερμηνευτεί η ψήφος τους από την κοινή
γνώμη ότι στηρίζουν την κυβέρνηση.
Το διατύπωσε με τον τρόπο του ο ίδιος
ο Σταύρος Θεοδωράκης στη Βουλή:
«Για να μη χάσουμε εντελώς τη λογική
μας, ψήφος εμπιστοσύνης σημαίνει
οπωσδήποτε και θετική ψήφος για τις
Πρέσπες. Αντιθέτως, θετική ψήφος για
τις Πρέσπες δεν σημαίνει ψήφος
εμπιστοσύνης. Είναι κάτι που έχει
ξεκαθαρίσει το Ποτάμι. Πολεμάμε τις
ιδεοληψίες της κυβέρνησης. Χωρίς να
γινόμαστε και εμείς ιδεοληπτικοί».
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο
Σπύρος Λυκούδης, επικεφαλής της
ομάδας των Μεταρρυθμιστών που
συνεργάζεται με το Ποτάμι: «H ψήφος
μου δεν θα είναι αρνητική, δεν θα είναι
“όχι”, αλλά πρέπει να σκεφτώ πώς
μπορώ να εκφράσω και τη θετική μου
άποψη και τη διαφωνία μου με τον

τρόπο με τον οποίο ήρθε η Συμφωνία
στη Βουλή».
Ενώ από την πλευρά του ο
αντιπρόεδρος του κόμματος Γιώργος
Μαυρωτάς σημείωσε: «Είναι άσκηση
ισορροπίας, έτσι ώστε από τη μια να
στηρίξεις τη Συμφωνία και από την
άλλη να αποδοκιμάσεις τις
κυβερνητικές πρακτικές».
Σε αντίθεση με τις επιφυλάξεις που
εκφράζει ο Σταύρος Θεοδωράκης, οι
δύο ευρωβουλευτές του κόμματος
τάσσονται κατηγορηματικά υπέρ του
«ναι» και δεν είναι οι μόνοι. Και άλλα
στελέχη του κόμματος που μετέχουν
στο Πολιτικό Συμβούλιο έχουν την ίδια
άποψη.
Ο Γιώργος Γραμματικάκης σε
πρόσφατη δήλωσή του είπε ότι «το
Ποτάμι από την πρώτη στιγμή είχε
ταχθεί υπέρ της Συμφωνίας και δεν
υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή
να αλλάξει στάση. Αντίθετα, υπάρχουν
λόγοι οι οποίοι επιτείνουν την ψήφιση
της Συμφωνίας».
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο
Μίλτος Κύρκος στη ΕΡΤ: «Λέμε, και εν
γνώσει του διεθνούς περιβάλλοντος, ότι
η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να
ψηφιστεί, και μάλιστα θα έλεγα με
ενθουσιασμό, διότι λύνει ένα πρόβλημα
του παρελθόντος, πολύ μεγάλο, και
ανοίγει καλύτερες προοπτικές και για
το μέλλον και για τις δύο χώρες».
Πρόσφατα ο καθηγητής Νίκος
Μαραντζίδης, που από ορισμένους
θεωρείται ο «γκουρού» του Σταύρου
Θεοδωράκη και ο άνθρωπος που τον
έπεισε να κατέβει στην πολιτική,
δήλωσε για τη Συμφωνία των
Πρεσπών: «Αν το Ποτάμι δεν ψηφίσει,
αυτό-ακυρώνεται ως πολιτικός χώρος.
Υποτίθεται ότι είχε τον ορθολογισμό ως
προτεραιότητα. Κατά τη γνώμη μου, θα
πρόκειται για μία κωλοτούμπα».

Habipoğlu: “İstanköy Türk vakıflarının
satışa çıkarılması kabul edilemez”
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit
Habipoğlu, İstanköy’deki Türk
vakıflarına ait arazilerin satışını
öngören kararın iptal edilmesi
gerektiğini
söyledi.

İstanköy’deki Türk vakıflarına
bağlı 34 dönümlük bir arazinin
tayinli vakıf idare heyeti tarafından
satışa çıkarılması üzerine adada
yaşayan Türklerin derneklerinin
tepkilerini dile getirdiği hatırlatılan
açıklamada, süreç hakkında bilgi
verildi. Konunun İstanköy’deki
dernek tarafından Başbakan Aleksis
Çipras’a aktarıldığı kaydedildi.
Rodos, İstanköy ve Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin de konuyla ilgili
açıklama yayımladığını hatırlatan
ABTTF, sorunun çözüme
kavuşturulması gerektiğini kaydetti.
“VAKIFLARIN SATIŞ KARARI
İPTAL EDİLMELİDİR”
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu Başkanı Halit
Habipoğlu yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi: “İstanköy’deki
Türk vakıflarına ait taşınmaz
malların Yunan hükümeti
tarafından tayin edilmiş vakıf
idare heyetince satışa
çıkarılması kesinlikle kabul
edilemez. Batı Trakya’da da
1967’deki askeri cunta

idaresiyle birlikte yönetimi Türk
toplumunun elinden alınan ve
atama usulüyle göreve getirilen
idare heyetlerince yönetilen Türk
toplumuna ait vakıflarla ilgili
sorunlar yarım asırdan fazladır
devam etmektedir. Vakıflarla ilgili
Yunan Parlamentosu’nda 2008
yılında kabul edilen yasa sorunlara
çözüm getirmemiştir. Rodos ve
İstanköy’de yaşayan Türklere ait
vakıflar ilgili yasa kapsamında
olmadığı için %0,6 oranında emlak
vergisine tabi tutulmakta, ticari
kuruluş muamelesi görmektedir.
Ülkemiz Yunanistan’ı Batı Trakya
Türk toplumu ile Rodos ve
İstanköy’deki Türklere ait vakıfların
idare heyetlerinin seçimle iş başına
gelmesi için gerekli adımları
ivedilikle atmaya çağırıyoruz. Yunan
hükümetinden Rodos ve
İstanköy’deki Türk vakıflarını da
ilgili yasa kapsamına alarak emlak
vergisinden muaf tutmasını,
İstanköy’deki Türk vakıflarına ait
arazilerin satışını öngören tayinli
vakıf idare heyetinin aldığı
kararların iptal edilerek satışların
durdurulmasını talep ediyoruz.”

İskeçe Türk Birliği müzik kursu
öğrencilerinden konser
İSKEÇE Türk Birliği (İTB), müzik kursu
öğrencilerinin katılımıyla bir etkinlik
gerçekleştirecek.
İTB’nin, İskeçe merkez, Gökçeler ve
Koyunköy’deki müzik kursuna devam eden
öğrencilerin canlı performans sunacağı etkinlik,
27 Ocak Pazar günü saat 18:00’de başlayacak.
Müzik öğretmeni Süleyman Kara’nın çalıştırdığı
öğrencilerinin vereceği konserde solo ve koro
halinde birbirinden güzel eserler
seslendirilecek. Ayrıca İTB müzik kursunda
yazılan bestelere de yer verilecek.
İTB lokalinde gerçekleştirilecek etkinliğe tüm
soydaşların davetli olduğu belirtildi.
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Brexit karmaşası sürüyor

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İyilik yapmak ebedi saadettir

C

İNGİLİZ parlamentosunda Başbakan Theresa
May’in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten
çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432
hayır oyu ile reddedildi. AB Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker de Brexit anlaşmasının
İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada
reddedilmesine ilişkin, “İngiltere’nin en kısa
zamanda niyetine açıklık getirmesini talep
ediyorum.” açıklamasını yaptı.
Juncker yaptığı yazılı açıklamada,
parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasındaki
oylamanın sonucundan üzüntü duyduğunu
vurgulayarak, AB olarak Brexit anlaşmasının
oylama sürecini sürdüreceklerini belirtti.
Mevcut Brexit anlaşmasının “mümkün olanın
en iyisi” olduğunu aktaran Juncker,
“İngiltere’nin AB’den anlaşmalı olarak
ayrılmasını sağlamanın tek yolu budur.”
ifadesini kullandı.

“İNGİLTERE NİYETİNE AÇIKLIK GETİRSİN”
Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile
beraber İngiltere’ye ek güvenceler sunarak “iyi

niyetlerini” ortaya koyduklarını, Başbakan May
ile de hafta başında mektuplaştıklarını
anımsattı.
“İngiltere’nin (AB’den) anlaşmasız ayrılma
riski bu akşamki oylama ile artmıştır.”
değerlendirmesinde bulunan Juncker, AB’nin
ayrılık sürecine tam olarak hazır olmasını
sağlamak için çalışmaya devam edeceklerinin
altını çizdi.
Juncker, zamanın daraldığını belirterek,
“İngiltere’nin en kısa zamanda niyetine açıklık
getirmesini talep ediyorum.” ifadelerini
kullandı.

“TEK ÇÖZÜMÜN NE OLDUĞUNU
SÖYLEMEYE KİM CESARET EDECEK?”
Öte yandan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk,
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Eğer anlaşmaya varmak mümkün değilse ve
kimse anlaşmasız ayrılık istemiyorsa, o zaman
tek çözümün ne olduğunu söylemeye kim
cesaret edecek?” ifadelerine yer verdi.

İskeçeli yetkililer
Çevre ve Enerji Bakan
Vekiliyle görüştü

İSKEÇE SİRİZA milletvekilleri Hüseyin
Zeybek ve Grigoris Stoyannidis, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza, Topiros Belediye
Başkanı Thomas Mihoglu ve İskeçe İli Çöp
Toplama Birliği Genel Müdürü Panayotis
Ayvaliotis’den oluşan heyet, 14 Ocak Pazartesi
günü Çevre ve Enerji Bakan Vekili Sokratis
Famellos ile görüştü.
İskeçeli yetkililer Atina’da yapılan
görüşmede, İskeçe’deki çöp toplama konusunda
yaşanan sorunları dile getirdiler ve ilgili
kanunda karşı çıktıkları konuları bakan vekiline

aktardılar.
Görüşmeden sonra yapılan açıklamada,
bakanlıktaki görüşmenin son derece olumlu bir
ortamda gerçekleştirildiği belirtilerek, çöp
konusuyla ilgili başlatılan diyaloğun devam
edeceği kaydedildi. Çöp toplama ve
değerlendirme işleminin Avrupa Birliği
standartlarında olması gerektiği belirtilen
açıklamada, temizlik çalışanlarının haklarının
korunması ve vatandaşların maddi olarak daha
fazla vergilendirilmemesi için çaba gösterileceği
ifade edildi.

enâb-ı Hak, yerde ve
gökte ne varsa herşeyi
insana amade kılmış,
lâkin bu nimetlerin kıyamette
hesabının verileceğini de beyan
etmiştir. Nitekim âyet-i
kerîmelerde şöyle
buyurulmaktadır:
“Sonra, yemin olsun ki, o gün
(size verilen) her nîmetten
sorulacaksınız!” (et-Tekâsür, 8)
“Muhakkak ki siz, mallarınız
ve canlarınız husûsunda imtihan
olunacaksınız...” (Âl-i İmrân, 186)
Dünya serveti, Kur’ân ve
Sünnet ölçüleri ışığında
kullanmayı bilenler için büyük bir
saadettir. Böyle bir zenginlik,
ebediyet saadetidir. Bunun
zıddına, israf ve pintiliğe boğulan
zenginlik ise fitne ve felâkettir.
İnsanlığın utanç vesilesi olan
kahredici bir duygusuzluktur.
Nefsaniyetin putperesti hâline
gelmektir. Nitekim Firavun, dünya
saltanatıyla şımardı, şaşkınlaştı,
“Ben sizin en yüce Rabbinizim”
(Nâziât, 24) diyecek kadar
ahmaklaştı.
Karun da aynı belâya düçar
oldu. Hâlbuki Karun, fakirken
âbid biriydi. Zenginleşince kavmi
bile onun aşırılığına, gösterişine
isyan etti; “Şımarma, Allah
şımaranları sevmez.” ikazında
bulundu. Fakat Karun zenginlik
sarhoşluğu içinde serveti
lütfedeni unutup malına güvendi.
Neticede güvenip dayandığı
malıyla birlikte yerin dibine
geçirildi.
İmanın en büyük meyvesi
merhamettir. Merhametin de en
önemli tezahürü, başkalarının
mahrumiyetini telafi için, bütün
imkânlarla muhtaçların yardımına
koşmaktır. Yani Allâh’ın ihsan
ettiği nimetleri, ondan mahrum
olanlara infak etmektir. Bu infak
sadece malla değil, ilimle veya
bazen de güler bir yüzle bile
olabilmektedir. Güler yüz veya
tatlı söz dinimize göre sadaka
sayılmaktadır.
Hazret-i Mevlânâ ne güzel
söyler:
“Dünya hayatı bir rüyadan
ibarettir. Dünyada servet sahibi
olmak, rüyada define bulmaya
benzer. Dünya malı, nesilden
nesile aktarılarak dünyada kalır.”
Şeyh Sâdî, nimetleri kullanma
hususunda şu tavsiyelerde
bulunur:
“Para yığmakla yükseleceğini
sanma! Duran su fena kokar.
Bağışlamaya ve infak etmeye
çalış. Akan suya gökler yardım
eder; yağmur yağdırır, onu
kurutmaz. Akıllı insanlar,
mallarını öbür âleme giderken
beraberlerinde götürürler. (Yani
önceden Allah yolunda infak
ederler.) Ancak cimrilerdir ki,

hasretini çekerek burada bırakır
giderler.”
Ebû Hüreyre -radıyallâhu anhşöyle anlatır: “Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e bir
adam geldi ve şöyle dedi: «–Ey
Allâh’ın Elçisi! Hangi sadakanın
sevabı daha büyüktür?»
Peygamber Efendimiz sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle
cevap verdi: «–Güçlükuvvetliyken, sıhhatin
yerindeyken, cimriliğin üzerinde,
fakir düşmekten endişe
etmekteyken veya daha çok
zengin olmayı arzularken verdiğin
sadakanın sevabı daha büyüktür.
(Bu işi) can boğaza gelip de
“falana şu kadar, filâna bu kadar”
demeye bırakma. Zira o mal,
zaten vârislerden şunun veya
bunun olmuştur.” (Buhârî, Zekât,
11)
Allah’ın bize emanet olarak
verdiği rızkı infak etmek, ahiret
için yapacağımız en güzel
yatırımdır. Aksi durumda, infak
etmemekle bir taraftan Allah’a
isyan ve O’nun emanetine
ihanettir, diğer taraftan ise kul
hakkına tecavüzdür. Bunun sonu
ise ebedi hüsrandır.
Âhiret yolcusu olan ve
dünyanın gidişâtından mes’ûl
tutulan insan, bir göz açıp
kapayıncaya kadar geçen şu
kısacık dünya hayatını, ne kadar
hayır ve iyiliklerle doldurabilirse,
bu dünyada huzur içinde yaşar,
ahirette de ebedî mutluluğa
kavuşur. Çünkü Cenâb-ı Hakk’ın
dünyada yapılan iyiliklere verdiği
mükâfâtlar, hayallere sığmayacak
kadar muhteşemdir. Bu sebeple
âhirette Allah’ın nimetlerini ve
iyiliklere verdiği mükâfâtı gören
mü’minler, dünyada yaptıkları
hayırları çok az görecek ve daha
fazla yapamadıkları için
hayıflanacaklardır. Peygamber
Efendimiz’in haber verdiğine
göre, “Bir kişi doğduğundan
itibaren ihtiyarlık sebebiyle vefat
ettiği güne kadar, Allah rızâsını
kazanma uğruna yüz üstü
yerlerde sürünse, yani ibadet,
tâat ve hizmetlere koşmak için
her türlü meşakkate katlansa bile,
kıyâmet günü bu yaptıklarını çok
az görecek ve daha fazla yapmış
olmayı hasretle arzu edecektir.”
Yapılan bütün hayırların asıl
faydası, onu işleyene âittir. İlk
bakışta iyiliğin faydası
başkalarına dokunuyormuş gibi
görünse de, onun nihâî faydası ve
mânevî kazancı sahibine aittir.
Âyet-i kerimelerde şöyle
buyrulur: “İyilik işleyenin faydası,
kendisinedir.” (Câsiye 45/15)
Bu vesileyle yaptığımız tüm
hayır ve hasenatımızın Cenâb-ı
Hak’tan kabulünü niyaz eder,
ebedi saadetler dilerim.
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Yassıköy Belediyesi
Ethniki şubesinin
kapatılmasına karşı çıktı

Çocuğun ailesiyle geçireceği
ortak zamanın önemi

Y

apılan araştırmalar
çocuğun özellikle ilk
beş yıl aileyle
paylaştığı ortak zamanın çok
verimli olduğunu göstermiştir.
Anne babanın günlük işleri
dışında, sadece çocuklarına
ayırabilecekleri bir zaman
diliminin olması
gerekmektedir. Bu zaman
dilimi, çocuğun psiko- sosyal
gelişimine büyük katkılar
sağlayacaktır. Öncelikle de
çocuğun özgüveninin
gelişimine destek olacaktır.
Ayrıca da çocuğa ‘ben sana
zaman ayırıyorum, çünkü sana
değer veriyorum’ mesajı
verilmiş olacaktır. Varlığı ile
yokluğu pek hissedilmeyen,
tek başına oynamaya bırakılan
çocukta özgüven gelişemez.
Özellikle çok çocuklu ailelerde
bu daha da önemlidir. Tek
çocuklu ailelerde de çocuğun
tek başına sıkılmaması için,
kendisine özel zaman
ayrılabilmelidir.
Çocukla geçirilecek ortak
zaman, onun zorluklarla daha
kolay başedebilmesine
yardımcı olacaktır.
Yine yapılan araştırmalar,
çocukluğunda ailesinden yakın
ilgi görmüş kişilerin,
büyüdüklerinde stres ve
depresyonla daha kolay
başedebildiklerini göstermiştir.
Çocukla, ne kadar fazla
kaliteli zaman geçirilebilirse,
onun ailesine o kadar yakın
olması sağlanır. Böylece de
çocuğun anne babaya karşı
olan güven duygusu artacağı
için, çocuk sorunlarını da gelip
daha rahat anlatabilecektir.
Kendisine yeterince zaman
ayrılmayan çocuk aileden
uzaklaşarak, duygularını ifade
edemeyen, içe dönük,
sorunlarını içinde yaşamaya
çalışan mutsuz bir kişilik
geliştirecektir.

Çocukla geçirilecek ortak
zamanın süresinden çok, bu
sürenin faydalı ve verimli
olabilmesi çok önemlidir.
Özellikle çalışan anneler için
çocuğa zaman ayırabilme
önemli bir sorun
oluşturmaktadır. Ancak iyi bir
programlama ile anneler bunu
çok iyi başarabilirler. Önemli
olan, çocuklarıyla geçirecekleri
zamanın kısa da olsa kaliteli ve
faydalı olabilmesidir.
İyi bir ruh sağlığına sahip
çocuklar yetiştirebilmek için,
dikkat edilmesi gereken
noktalar, onlara yakın olmak,
sorunlarına yardımcı
olabilmek, sıkıntılarını hissedip
giderebilmek ve en önemlisi de
bol sevgi verebilmektir.
Yapılan bazı araştırmalar,
çocukların anne babalarından
gördükleri sevginin, onları
mutlu insanlar yaptığını,
kendilerinin de diğer insanlara
sevgiyle yaklaştıklarını
göstermiştir.
Bazen de anne babalar
gerektiğinden fazla çocuğun
üzerine düşerek onu
bıktırabiliyorlar. Bu da yanlış
bir tutum olarak
değerlendirilebilir. Çünkü
çocuk, bu şekilde bir davranış
karşısında da sıkılarak,
isyankar tavırlar gösterebilir.
Dolayısıyla öenmli olan
dengeyi kurabilmektir. Her aile
çocuklarının ihtiyaçlarını
karşılamaya çalışarak onları
mutlu etmekle yükümlüdür. Bu
şekilde mutlu bireyler
yetiştirmek mümkün olacaktır.
Küçük yaşlarda atılmaya
başlayan sevgi ve güven
tohumları, çocuklarımız
büyüdükçe çok güzel meyveler
vererek bizleri de mutlu
edecektir.
Çocuklarınızla sağlıklı
iletişim kurabileceğiniz, mutlu
günler dilerim.

YASSIKÖY Belediye Meclisi,
Yunanistan Milli Bankası’nın
(Ethniki) Yassıköy şubesinin
kapatılma kararını ele aldı.
Banka yönetiminin kararına
karşı belediye meclisindeki tüm
listelerin onayıyla bildiri
yayımlandı. Bildiride;
Yunanistan Milli Bankası
yönetiminin bölgede tarihi bir
şubenin kapatılmasını
kararlaştırdığı kaydedilerek,
bunun sadece bölge insanına
değil, bankaya da zararı olacağı

olduğu vurgulandı.
Yassıköy belediye meclisi
oybirliğiyle aldığı kararda,
Yunanistan Milli Bankası
yönetiminden söz konusu kararı
iptal etmesini istedi.
Bildirinin banka yönetiminin
yanı sıra, Rodop ili
milletvekilleri, Gümülcine ve
Maronya Metropolitliği ve ilgili
kurumlara gönderilmesi
kararlaştırıldı.

Kozlukebir Belediyesi’nde
su sözleşmesi
KOZLUKEBİR Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet içme suyu
deposu ve pompa istasyonu
yapımı için ihaleyi kazanan firma
yetkilisi ile 10 Ocak Perşemge
günü sözleşme imzaladı.
Belediye başkanı Rıdvan
Ahmet ile ihaleyi kazana firma
yetkilisi P.B. Ariantzis arasında
imzalanan sözleşme ile belediye
sınırları içinde bulunan
Durhasanlar, Hacıköy ve
Dolapçılar köylerinin içme suyu
kalitesinin arttırılması ve yaz
mevsiminde yaşanan su sıkıntısı
sorununun ortadan kaldırılması
amaçlanıyor.

BTAYTD genel kurula hazırlanıyor
BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) genel
kurulu Ocak ayı sonunda gerçekleştirilecek.
Dernekten yapılan açıklamada, tüzük gereği yönetim ve denetim
kurulu üyelerinin de belirleneceği BTAYTD yıllık olağan genel
kurulunun 20 Ocak tarihinde yapılacağı, çoğunluk sağlanmaması
halinde ise genel kurulun 27 Ocak Pazar tarihine kalacağı
vurgulandı.
Genel kurul Gümülcine’deki Chris & Eve oteli’nde olacak.

vurgulandı.
Yassıköy’deki banka
şubesinin bölgede yaşayan 20
bin vatandaşa hizmet verdiği
ifade edilen belediye meclisi
bildirisinde, özellikle yaşlıların
zor durumda kalacakları dile
getirildi. Bölgedeki insanların
banka işlemleri için yaklaşık 30
kilometre uzaklıktaki Gümülcine
veya İskeçe’ye gitmek zorunda
kalacakları hatırlatılarak,
Yassıköy’deki Ethniki şubesinin
kapatılmasının büyük bir hata
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'Efsane'nin adı
havalimanında yaşayacak
ABD'li efsanevi boksör ve
ünlü ırkçılık karşıtı Müslüman
aktivist Muhammed Ali'nin
ismi memleketi Kentucky'deki
havalimanına verilecek.
Louisville Yerel Havalimanı
Yönetim Kurulu toplantısında
tesisin adının "Louisville
Muhammed Ali Uluslararası
Havalimanı" olarak
değiştirilmesi kararı alındı.
Spor dünyasında "tüm
zamanların en büyüğü" olarak
anılan ve 2016 yılında 74
yaşında hayatını kaybeden
efsanevi boksör ve ünlü ırkçılık
karşıtı Müslüman aktivist
Muhammed Ali'nin ismi
memleketi Kentucky'deki
havalimanına verilecek.
Amerikan basınında yer alan
habere göre; Ali'nin memleketi
Kentucky'ye bağlı Louisville
Yerel Havalimanı Yönetim
Kurulu dün yaptıkları
toplantıda tesisin adını
"Louisville Muhammed Ali
Uluslararası Havalimanı"
olarak değiştirme kararı aldı.
Muhammed Ali'nin eşi
Lonnie Ali, yaptığı açıklamada,

Valverde bir yıl daha
Barcelona’da

söz konusu isim
değişikliğinden dolayı gurur
duyduğunu belirterek, "Ali, bir
dünya vatandaşı olmasına
rağmen asla memleketini
unutmadı." ifadesini kullandı.
Havalimanının yönetim
kurulu ise söz konusu
değişikliğin bir yıldan uzun
süredir yapılan çalışmanın
sonucu olduğunu kaydetti.
Söz konusu karar,

Muhammed Ali'nin doğum
gününden bir gün önce geldi.

MUHAMMED ALİ
Müslüman olmadan önceki adı
Cassius Marcellus Clay Jr. olan
Muhammed Ali, 17 Ocak
1942'de ırkçılığın hayli yoğun
olduğu Louisville'de dünyaya
geldi.Henüz 22 yaşındayken
1964'te Sonny Liston’u yenip en
genç Dünya Ağır Sıklet Boks

Şampiyonu olan Clay, zaferinin
ardından İslam dinini seçtiğini
ve adını da Muhammed Ali
olarak değiştirdiğini
açıkladı.Uzun süre Parkinson
hastalığı ile mücadele eden
Muhammed Ali, solunum yolu
rahatsızlığı nedeniyle tedavi
gördüğü Arizona'nın Phoenix
kentindeki bir hastanede 3
Haziran 2016'da hayata
gözlerini yumdu.

Andy Murray
kötü haberi
ağlayarak açıkladı

BARCELONA Başkanı Josep
Maria Bartomeu, kulüpteki
geleceği tartışma konusu
haline gelen teknik direktör
Valverde ile ilgili yaptığı
açıklamada, "Teknik
direktörümüze inanıyoruz.
Kulüpte harika iş çıkarıyor.
Ernesto Valverde, gelecek
sezon da Barcelona'nın teknik
direktörü olacak." dedi.
İspanyol teknik adam
Valverde'ye güveninin tam
olduğunu belirten Bartomeu,
"Teknik direktörümüze
inanıyoruz. Kulüpte harika iş
çıkarıyor. Hedeflerimize
ulaşmamızı sağlayacak doğru
kişi olduğunu düşünüyoruz.
Valverde, zeki bir insan.
Soyunma odasında dengeyi
sağlamayı biliyor. Kulübün
oyun tarzına hakim. Oyunu
okuyabiliyor ve istediğimiz
sonuçları almakta başarılı."
değerlendirmesinde bulundu.

Marcao transferi
rekor kırdı

Gonzalo Higuain'in
transferi için
anlaşma tamam!
İTALYAN basını, Arjantinli futbolcunun transferi için
yapılan anlaşmayı duyurdu.
Milan'ın geçtiğimiz yaz Juventus'tan kiraladığı Gonzalo
Higuain'in Chelsea'ye transfer olacağına yönelik iddialar
her geçen gün daha da güçleniyor.
Teknik direktör Gennaro Gattuso'nun daha önce
mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılacağını ima ettiği
Arjantinli golcü için İtalyan basını gündem yaratan bir
habere daha yer verdi.
Sky Sport İtalya muhabiri Gianluca Di Marzio, Chelsea
ile Juventus'un transfer konusunda anlaştığını
duyururken 31 yaşındaki santrforun 1 yıl opsiyonlu olmak
üzere 6 aylığına kiralanacağını belirtti. Bu sezon Milan
formasıyla 22 maçta boy gösteren Higuain, 8 gol ve 3
asistlik bir performans sergiledi. Yıldız ismin piyasa
değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

BÜYÜK Britanyalı tenisçi Andy
Murray, Avustralya Açık Tenis
Turnuvası'nın ardından tenise
veda edebileceğini açıkladı.
Melbourne kentinde 14-27 Ocak
tarihlerinde düzenlenecek
Avustralya Açık Tenis Turnuvası
için hazırlıklarını sürdüren ve ilk
maçını tek erkelerdeki 22 numaralı
seri başı İspanyol Roberto Bautista
Agut ile oynamaya hazırlanan
Andy Murray, sakatlığıyla ilgili
basın toplantısı düzenledi.
Avustralya Tenis Merkezi'ndeki
toplantıda kalçasındaki sakatlık
yüzünden acı çektiğini belirten ve
tenis oynamakta zorlandığını
aktaran Murray, yaşadığı süreci
anlatırken gözyaşlarına hakim
olamadı. Grand slam

turnuvalarında 3, olimpiyatlarda
ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan
eski dünya 1 numarası Murray,
Avustralya Açık'ın katıldığı son
turnuva olabileceğini
vurgulayarak şunları söyledi:
"Kendimi iyi hissetmiyorum. Uzun
zamandır mücadele ediyorum.
Yaklaşık 20 aydır çok acı
çekiyorum. Kalçamın iyileşmesini
sağlamak için elimden gelen her
şeyi yaptım fakat işe yaramadı.
Wimbledon, tenisi bırakmak
istediğim yerdi ancak bunu
yapabileceğimden emin değilim.
Avustralya Açık'ın son turnuvam
olabileceğini düşünüyorum.
Murray, 2017 yılında yaşadığı
sakatlığın ardından Ocak 2018'de
ameliyat olmuştu.

MARCAO’NUN satışı, Portekiz
kulübünün tarihine geçti.
Çünkü bu para, bugüne kadar
satılan tüm oyuncuların
toplam bonservisinden elde
edilen miktardan daha fazla.
Galatasaray'ın Marcao
transferi Chaves kulübünü
resmen ihya etti.
Paranaense'den 900 bin
Euro’ya aldığı genç savunma
oyuncusunu 4 milyon Euro'ya
satan Portekiz ekibi için bu
transfer tarihe geçecek
değerdeydi. Brezilyalı stoper,
bugüne kadar kulübün en
yüksek bonservisiyle elinden
çıkardığı isim oldu. Chaves
Kulübü'nün bugüne kadar
sattığı oyunculardan elde
ettiği toplam geliri ise 3
milyon Euro'da kaldı.

gundem_1047.qxp_Layout 1 18/02/2019 14:03 Page 16

ΓΚΙΟΥΝΔΕΜ
18 Ιανουαρὶου 2019

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Τεύχος: 1047

Τιμή: 0.80 Ευρώ

İstanköy Türkleri’nden vakıf
mallarının satılmasına tepki!
İSTANKÖY (Kos) Adası’nda
yaşayan Müslüman Türkler,
adadaki tayinli vakıf idare
heyetinin bir arsayı satma
girişimine tepki gösterdi.
İstanköy’deki Türk vakıflarına
bağlı 34 dönümlük bir arazinin
tayinli vakıf idare heyeti
tarafından satışının
kararlaştırılması üzerine adada
yaşayan Türkler’in
derneklerinden tepki geldi.
İstanköy Müslümanları
Eğitim ve Kültür Derneği
tarafından 9 Ocak tarihli
açıklamada, söz konusu vakıf
malının satılması için alınan
karara tepki gösterildi. Dernek
başkanı Kadri Memiş imzasıyla
yayımlanan açıklamada,
İstanköy’de yaşayan tüm
Müslüman toplumun bu karara
tepki gösterdiği ve karşı olduğu
vurgulandı. Görevdeki vakıf
idare heyetinin seçilmiş değil,
tayinli olduğu hatırlatılan
dernek açıklamasında, vakıf
idare heyetine gelir elde etmek
için farklı yöntemler araması
önerildi.

BAŞBAKANA MEKTUP
Bu arada, İstanköy
Müslümanları Eğitim ve Kültür
Derneği Başkanı Kadri Memiş,
konuyla ilgili olarak Başbakan
Aleksis Çipras’a mektup
gönderdi. Dernek başkanı
Memiş mektubunda adadaki
vakıflara ait 34 dönümlük
arazinin satışının yanı sıra
İstanköy’e hastane yapılması
amacıyla 40 dönümlük bir
başka vakıf malının da
satılacağı bilgisini aldıklarını
aktararak, bu satışlardan
vazgeçilmesi gerektiğini
vurguladı. Adada çok sayıda
hazine arazisi ve binası
olduğunu dile getiren dernek
başkanı Kadri Memiş, bu
konuda başbakanın hassasiyet
göstermesini beklediklerini
ifade etti.

DERNEKTEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak Rodos,
İstanköy ve Onikiada Türkleri
Kültür ve Dayanışma
Derneği’nden de yazılı açıklama
geldi. “İstanköy (Kos) adasında
Türk-Müslüman Vakıf Malları
haraç-mezat elden çıkarılıyor”

başlığıyla yapılan açıklamada
Yunanistan’da yaşayan
Müslüman Türkler’in vakıf
mallarının nasıl ortadan
kaldırılmaya çalışıldığı bir kez
daha kamuoyunun dikkatine
sunuldu.
Rodos, İstanköy ve Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Kaymakçı imzalı 9
Ocak tarihli basın açıklaması
şöyle:
“Yunanistan’ın Rodos ve
İstanköy adalarında TürkMüslümanları’na ait vakıflar
vardır. Vakıflar, adaların
yönetiminin İtalya’ya geçmesi
üzerine, Evkaf’a ait malların
başlangıçta bir komisyon
tarafından idare edilmesi
kararlaştırılmıştı. Adaların 1947
yılında Yunanistan’a geçmesi
ile birlikte 517/1947 sayı ve
tarihli bir yasa çıkartılmıştır.
Anılan yasada ‘Adalarda
yürürlükte bulunan karar ve
kararnameler, Yunan
yasalarına aykırı olmamak
koşulu ile gerekli kanunlar
çıkarılıncaya kadar geçerlidir.’
denmesine karşılık ilk olarak
cemaat ve vakıf idaresini
denetim altına almak amacı ile
hükümet murahhası atanmıştır.
Yunanistan, Rodos’da
olduğu üzere İstanköy’deki
vakıflar yüzde 0,6 oranında
emlak vergisine tabi
tutmaktadır. Başka bir ifade ile
İstanköy ve Rodos’da yaşayan
Türklere ait vakıflardan,
gayrımenkulleri olan ticari bir
kuruluş ile aynı oranda emlak
vergisi alınmaktadır. Buna
karşılık Yunanistan’daki
Ortodoks Hıristiyan Kilise
Kurumları ve Kilise her türlü
vergiden muaftır. Burada bir
eşitliğin olmadığı
gözlemlenmektedir. Bu haksız
uygulama, adeta vakıf
mallarının elden çıkartılmasına
bahane oluşturma
mekanizmasına dönüşmüştür.
Diğer yandan,
Yunanistan’daki Türk vakıfları,
1923 Lozan Barış Antlaşması
öncesinde Osmanlı Devleti
Hukuk Sistemi’ne uygun olarak
kurulmuşlardır ve bugün de
Osmanlı Hukuku, İslam
Hukuku ve ikili antlaşmalara

uygun olarak yönetilmeleri
gerekmektedir. Bu bağlamda
bilinen, ancak dile
getirilmekten kaçınılan bir
gerçek de, Evkaf
Nizamnamesi’ne göre “Vakıf
malının alınamaz, satılamaz,
mülk edinilemez ve miras
olarak taksim edilemez”
olmasıdır.
Anlaşmaya göre, Evkaf
Nizamnamesi uyarınca şimdiye
değin gerçekleştirilen satış ve
bağış işlemlerinin tümü
geçersizdir.
Evkaf İdaresi’nde, cami,
okul, medrese, mezarlık ve
çeşme gibi inanç camiasına ve
amme yararına hizmet veren
taşınmazların tapu senetleri
yoktur. Evkaf Nizamnamesi’ni
düzenleyen hukukçular, vakıf
malının satılmasını engellemek
amacıyla anılan yapıtlar için
tapu senedi vermemişlerdir. Bu
nedenle ‘tapusu olmayan bir
mal kanunen satılamaz’
kararının geçerli olması
gerekmektedir.
Öte yandan, vakıf mallarının
korunmasının İstanköy ve
Rodos’un Müslüman Türk
ahalisinin din ve ibadet
özgürlüğü ile bağlantılı bir
mesele olduğu aşikardır. Bahse
konu din ve ibadet

özgürlüğünün cemaat olarak
kullanılabilmesi için söz
konusu malların korunması
elzemdir. Bu itibarla, Yunan
yönetimleri tarafından
atanmakta olan yönetim
kurullarının sürdürdüğü tasfiye
işlemlerinin aynı zamanda din
ve ibadet özgürlüğünü
kısıtlayan bir niteliği olduğunu
düşünmekteyiz.
Özetle, AİHM ve Avrupa
Birliği ölçütlerine göre, şimdiye
kadar yapılan bu satışların
tümü usulsüz ve geçersizdir.
Buna karşın, son yıllarda
Türk-Müslüman Vakıfları’na ait
mallar Yunanistan tarafından
haraç-mezat satılmaktadır.
Son aylarda İstanköy’de de
vakıf mallarının elden
çıkarılması ile ilgili iki konuya
dikkatinize çekmek istiyoruz.
Bunlar, İstanköy’de yapılması
tasarlanan hastane binası için
vakfa ait arazinin elden
çıkarılması ile GurniatiSCHINARI mevkiindeki 34120
metre karelik yine vakfa ait bir
arazinin 31 Ocak 2019 tarihinde
müzayede ile satılacağı
konusudur.
Geçmişte de Rodos Vakfı’na
ait bir çok taşınmaz mal bu
şekilde elden çıkarılmıştı.
Günümüzde neredeyse Rodos

Vakfı’na ait taşınmaz mal
kalmamış durumdadır.
Durumu, dünya ve Türk
kamuoyunun bilgilerine
sunuyoruz.”

VAKIF BAŞKANINA
AÇIK MEKTUP
Bu arada Kaymakçı, adadaki
vakıf mallarının satılma
kararından sonra İstanköy
Vakıf Malları Yönetim Kurulu
başkanına da açık mektup
yazdı.
İstanköy’deki vakıf
mallarının yönetimine ilişkin
düzenlemeler hakkında bilgi
veren Kaymakçı vakıf malları
yönetim kuruluna şöyle
seslendi: “Dernek olarak, Rodos
ve İstanköy’e ait aidiyetimiz ve
tüzüğümüzün amaçları
doğrultusunda konuyla
ilgilenmek durumundayız.
Ancak, atalarımızdan bize
vakıflar yoluyla kalan mirasın
korunması, derneğimiz kadar,
sizin de sorumluğunuzdadır.
Vakıf mallarının satılmaması ya
da devredilmemesi konularında
gerekli duyarlılığı göstermenizi
ve alınan kararların
uygulamasını durdurmanızı
bekleriz.”

