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“Ticaret hacminde
hedef  8 milyar 

dolar” 15’de

Üç ülkeden
atletler dostluk

için koşacak

AVRUPA Batı Trakya
Türk Federasyonu (ABTTF),
6 Şubat  Çarşamba günü
Avrupa Birliği’nin merkezi
Brüksel’e çalışma ziyaretinde
bulundu. Görüşmelerde Batı
Trakya Türk Azınlığı’yla ilgili
son gelişmeler anlatıldı. »2

bilimdünya

GÜMÜLCİNE’deki Medrese-i
Hayriye  öğrencileri, Türkçe ve din
derslerini azaltma kararına karşı
başlattıkları boykota 3 Şubat Pazar
günü yapılan toplantı sonrası ara
verdiler. Toplantıya BTTADK Başkanı
ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Rodop milletvekilleri
Mustafa Mustafa ve İlhan Ahmet,
Rodop İli Ortaöğretim Müdürü Meri
Kozmidu, Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet, Medrese Müdüri Üzeyir
Ahmet, velilerin temsilcisi Selahattin
Kesit, Okul Encümen Heyeti Başkanı
Hasan Molla ve çocuk velileri katıldı.
»4

Ruhban Okulu’na
karşılık Müftülükler

ABTTF’den
Brüksel’e
çalışma
ziyareti

Çocuklarda
Rafadan Tayfa
heyecanı
Türkiye’de TRT Çocuk kanalında
yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi
filminin müzikal tiyatro gösterisi
İskeçe ve Gümülcine’de
sahnelendi. Batı Trakyalı çocuklar
Rafadan Tayfa ile unutulmayacak
anlar yaşadı. »2

Avrupa Birliği’nin temel yapısını
oluşturan Maastricht Anlaşması 27
yaşında. Hollanda’nın Maastricht
şehrinde 7 Şubat 1992 tarihinde
imzalanan ve 1 Kasım 1993’te
yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması
ile Avrupa Ekonomik Topluluğu
Avrupa Birliği’ne dönüşmüştü. »6

Tarım - Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü (THAE), Selanik Zootechnia
Fuarı’nı ziyaret etti. THAE, 3 Şubat
Pazar günü organize ettiği iki
otobüsle Selanik’teki Zootechnia
Fuarı’na günübirlik ziyaret
gerçekleştirdi. » 2

Maastricht
Anlaşması 
27 yaşında

THAE
Zootechnia
Fuarı’nda

Medrese’de boykota ara verildi 

Başbakan Aleksis Çipras, 5- 6 Şubat tarihlerinde Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak 
Ankara ve İstanbul’u ziyaret etti.  

ERDOĞAN – Çipras
görüşmesinde azınlıklar
konusu da gündeme geldi.
“Yunanistan'daki
kardeşlerimizin yüzleştiği
sıkıntıları tüm yönleriyle
Sayın Başbakan'a aktardım."
diyen Erdoğan, Heybeliada
Ruhban Okulu konusunun
gündeme geldiğini,
kendisinin de Batı Trakya’daki
müftülük  sorununun
çözümünü istediğini
vurguladı.

Heybeliada Ruhban
Okulu’nu ziyaret eden ilk
Yunan Başbakan olan Çipras,
söz konusu okulun açılması
talebini dile getirerek,
"Umuyorum ki bir sonraki
ziyaretimde bu kapıdan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'la birlikte gireceğiz”
dedi. 

»8,9, 10, 11, 13
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THAE, Zootechnia Fuarı’nı 
ziyaret etti

TARIM-Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü (THAE),
Selanik Zootechnia Fuarı’nı
ziyaret etti.

Tarım-Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü, 3 Şubat
Pazar günü organize ettiği iki
otobüsle Selanik’teki

Zootechnia Fuarı’na günübirlik
ziyaret gerçekleştirdi. Yaklaşık
100 kişilik ekipte Kozlukebir
Hayvancılık Kooperatifi
yetkilileri, bölge halkı ile
veterinerlik ve ziraat
fakültelerinde eğitim gören
öğrenciler katıldı. 

ABTTF’den Brüksel’e çalışma ziyareti
AVRUPA Batı Trakya Türk

Federasyonu (ABTTF), 6 Şubat
Çarşamba günü Avrupa
Birliği’nin (AB) merkezi
Brüksel’e çalışma ziyaretinde
bulundu. ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, ABTTF Brüksel
Temsilciliği’nde görevli Aykut
Garipoğlu’nun kendisine eşlik
ettiği çalışma ziyareti
kapsamında Avrupa
Parlamentosu (AP) üyesi
milletvekilleri Pál Csáky (EPP,
Slovakya) ve Bodil Valero’nun
(Yeşiller-EFA, İsveç) yanı sıra
Avrupa Hür İttifakı (EFA)
Direktörü Günther Dauwen ve
Temsil Edilmeyen Milletler ve
Halklar Örgütü (UNPO) Genel
Sekreteri Ralph Bunche ile
görüştü.

Batı Trakya Türk toplumu ile
ilgili son gelişmeler aktarıldı,
geleceğe dönük ortak çalışmalar
ele alındı.

Çalışma ziyareti kapsamında
ilk görüşme, AP üyesi
milletvekili Slovakya’daki Macar
azınlığına mensup Pál Csáky ile
kendisinin AP’deki çalışma
ofisinde gerçekleştirildi.
Görüşmede ABTTF Başkanı
Habipoğlu, Batı Trakya Türk

toplumunun eğitim ve dini
özgürlük alanında yaşadığı
sorun ve haksızlıklara dair son
gelişmeleri milletvekili Csáky’e
aktardı. Bununla beraber
görüşmede Mayıs 2019’da
yapılacak AP seçimleri ele
alındı.

ABTTF Başkanı Habipoğlu,
ilk kez görüşülen AP üyesi
milletvekili Bodil Valero’ya Batı
Trakya Türk toplumunun
başlıca sorunları hakkında
bilgilendirmede bulundu.
Habipoğlu, “AB’de yaşayan
azınlıklar için asgari
standartlar” başlıklı AP
raporunun Yeşiller-EFA grubu
adına gölge raportörlüğünü
yapan Valero’ya Batı Trakya
Türk toplumunun sahip olduğu
eğitim özerkliği ile ilgili yaşadığı
sorunları aktardı. Görüşmede
ayrıca Avrupa Birliği’ndeki (AB)
güncel azınlık sorunları
konuşuldu.

EFA Direktörü Günther
Dauwen ile EFA’nın
Brüksel’deki genel merkezinde
yapılan görüşmede ABTTF ve
EFA arasında geleceğe dönük
ortak çalışmalar ve iş birliği
konuları ele alındı.

Çalışma ziyareti kapsamında
son olarak ABTTF’nin geçmişte
iş birliği yaptığı azınlık hakları
alanında faaliyet gösteren
UNPO’nun yeni genel sekreteri
Ralph Bunche ile ABTTF Brüksel
Temsilciliği’nde yapılan
görüşmede ise iki kuruluş
arasında iş birliği olanakları
değerlendirildi.

Batı Trakyalı çocuklarda
Rafadan Tayfa heyecanı

TÜRKİYE’de TRT Çocuk
kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa
çizgi filminin müzikal tiyatro
gösterisi İskeçe ve Gümülcine’de
sahnelendi. Batı Trakyalı çocuklar
Rafadan Tayfa ile unutulmayacak
anlar yaşadı. 

Gümülcine Türk Gençler Birliği
(GTGB), Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve
İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) ortak
girişimiyle Batı Trakya’ya getirilen
Rafadan Tayfa hem İskeçe’de, hem
Gümülcine’de miniklerden tam not
aldı.

2 Şubat Cumartesi günü İskeçeli
çocuklarla buluşan Rafadan Tayfa
ekibi iki gösteri sundu. Gösteri,
İskeçe Belediyesi’ne bağlı Dimitris
Benis Kültür Merkezi’ndeki
amfitiyatroda gerçekleştirildi.
Etkinlikte Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı
Hüseyin Baltacı ile İskeçe Türk
Birliği Asbaşkanı İsmet Tüccar birer
selamlama konuşması yaptılar. 

Rafadan Tayfa Gümülcine’de de
büyük ilgi gördü. 3 Şubat Pazar günü
eski REX sinema salonunda
sahnelenen oyunu çok sayıda çocuk
izledi. Müzikli tiyatro gösterisi
Gümülcine’de beş kez sahnelendi. 

Etkinliği Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu da
ailesi ile birlikte izledi. 

Gösteri öncesi Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Necat Ahmet
de bir konuşma yaptı.
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Krizden diyaloğa...
Başbakan Aleksis Çipras’ın

beklenen Ankara ziyareti
gerçekleşti. Beştepe’teki

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
gerçekleşen ikili ve heyetler arası
görüşmelerin ardından
gerçekleşen basın toplantısında
yapılan açıklamalar, görüşmelerin
oldukça kapsamlı olduğunu
gösterdi. 

Yunan devlet tezi her ne kadar
azınlıkların ikili görüşme konusu
olmadığı yönünde de olsa,
azınlıklar Ankara görüşmelerinde
ele alınan konulardan birini
oluşturdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan basın
toplantısında bu konuda gayet net
ve açıktı. 

Erdoğan, Türkiye’nin Rum
vatandaşlarına sorumluluklarını
ve buna karşılık Batı Trakya’daki
Türkler için beklentilerini, “Rum
kökenli vatandaşlarımızın
durumlarını daha da iyileştirmek
için her türlü gayreti gösteriyoruz.
Aynı yaklaşım ve zihniyeti
Yunanistan’ın da benimsemesini
bekliyoruz. Bu noktada
Yunanistan’daki kardeşlerimizin
yüzleştiği sıkıntıları tüm yönleriyle
Sayın Başbakana aktardım.”
sözleriyle dile getirdi.

Yunan tarafının her fırsatta
gündeme taşıdığı Heybeliada
Ruhban Okulu’nun yeniden
açılması yönündeki istek
karşısında da Türkiye
Cumhurbaşkanı net bir tutum
sergiledi. Bu isteğe karşı
Yunanistan’ın önüne Batı
Trakya’daki müftüler meselesini
koyduğunu söyleyen Erdoğan,
“Siz gelin şu izi çözün, biz de bu
işi çözelim” mesajını verdi.

Erdoğan’ın aksine, Başbakan
Çipras basın toplantısında
azınlıklar kelimesini ağzına
almamayı tercih etti. 

Çipras’ın Makedonya ismi
konusunda atlattığı badireleri
dikkate alacak olursak, “yoğurdu
üfleyerek yemek istemekte” pek
de haksız olmadığını
söyleyebiliriz. 

Çipras’ın Ankara ziyareti
başlamadan önce Anadolu
Ajansı’na yaptığı açıklamalar da iç
siyasette dengeleri korumaya
yönelikti. Azınlıklar konusunun

ikili bir mesele olmadığını
savunan Başbakan, Lozan
Antlaşması kapsamında iki
ülkenin azınlıklar konusundaki
sorumluluklarını da “karşılıklı
bilgilendirme” olarak sınırlandırdı. 

Ancak Heybeliada Ruhban
Okulu’nu ziyaret eden ilk Yunan
Başbakanı olarak Çipras’ın burada
yaptığı açıklamalar, azınlık
konularının iki ülkenin görüşmesi
gereken ikili meseleler arasında
olduğunu bir kez daha ortaya
koydu.

Heybeliada Ruhban Okulu’na
tarihi ziyaretinde söz konusu
okulun yeniden açılması talebini
yineleyen Çipras, “azınlıkların
haklarının korunmasının
hükümetlerimizin asli
sorumluluğu” olduğunu savundu.

Ankara’da Cumhurbaşkanı
Erdoğan’dan gelen açıklamalar,
Başbakan Çipras’ın Ruhban
Okulu’na gerçekleştirdiği ziyaret,
Rum ve Türk azınlıkları
ilgilendiren konularda olumlu
gelişmelerin olabileceği ümidini
doğurdu. 

Ancak, hemen şurada önemli
bir konuya parmak basmak
gerekiyor. Ruhban Okulu’nun
yeniden açılması sadece Atina
hükümetinin bir isteği değil.
Herşeyden önce İstanbul Rum
Azınlığı’nın bir talebi. 

Oysa, Çipras’ın Ankara ziyareti
öncesinde AA’ya yaptığı
açıklamalarda “adım” olarak
tanımladığı konuların Batı Trakya
Türk azınlığının istekleriyle
yakından uzaktan ilgisi yok. Tam
tersine yeni sürtüşme odakları
yaratan adımlardan bahsediyoruz. 

Evet, azınlık haklarının
korunmasının hükümetlerin asli
sorumluluğu olduğu görüşüne
katılıyoruz. Ancak bu asli
sorumluluğun yerine getirilmesi
için, doğru olanın ilgili azınlığı
dinlemek, onun isteklerine göre
adımlar belirlemek değil midir? 

Ankara buluşmasını Türk –
Yunan ilişkileri açısından “krizden
diyaloğa geçiş” olarak
tanımlamak mümkün. Diyaloğun,
Batı Trakya azınlığı ile Atina
hükümeti arasında da başlamasını
diliyor ve “darısı başımıza”
diyorum.

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

TÜRKİYE’deki Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-
Yunanistan İş Konseyi Başkanı
Levent Sadık Ahmet, bu yıl
hedeflerinin Türkiye ile
Yunanistan arasındaki ticaret
hacmini iki katına çıkarmak
olduğunu kaydetti.

DEİK’ten yapılan açıklamaya
göre, DEİK/Türkiye-Yunanistan
İş Konseyi Başkanı Levent Sadık
Ahmet başkanlığında
geçekleştirilen Yunanistan
temasları kapsamında
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Burak Özügergin, Enterprise
Greece Başkanı Grigoris
Stergiulis ve Türkiye’nin Selanik
Başkonsolosu Orhan Yalman
Okan ziyaret edildi. 

Ziyaret çerçevesinde
Türkiye’nin Selanik
Başkonsolosu Okan’ın ev
sahipliğinde “Çalışma Yemeği”
gerçekleştirildi. Çalışma
Yemeğine DEİK/Türkiye –
Yunanistan İş Konseyi Başkanı
Levent Sadık Ahmet ve yönetim
kurulu üyeleri, Selanik
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi
Serkan Buralı, Kuzey
Yunanistan İhracatçılar Birliği
Başkanı Giorgos
Konstantopulos, Selanik Küçük
ve Orta Ölçekli Sanayiciler
Birliği Başkanı Anastasios
Kapnopolis ve Genel Sekreter
Polimnia Aleksiadu, Selanik
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Birinci Yardımcısı Emmanuil
Vlahogiannis, Kuzey
Yunanistan Sanayiciler Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi Antonis
Siarkos ile Kuzey Yunanistan
Yunan – Türk Ticaret Odası
Başkanı Dimitris Simeonidis
katıldı.

Açıklamada, Türkiye-
Yunanistan İş Konseyi’nin

düzenlemiş olduğu ziyaret ve
toplantılar ile ilgili
değerlendirmesine yer veren
Ahmet, Yunanistan ile 4 milyar
dolara ulaşan ticaret hacminin,
2017 yılına kıyasla arttığını
belirterek, “DEİK/ Türkiye-
Yunanistan İş Konseyi olarak,
2019 hedefimiz mevcut olan
ticaret hacmini iki katına
çıkararak 8 milyar dolara
ulaştırmak ve Yunanistan’da var
olan Türkiye algısının
iyileştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak.” ifadelerini
kullandı.

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Burak Özügergin ve Türkiye’nin
Selanik Başkonsolosu Yalman
Okan’dan da bu kapsamda
destek aldıklarını bildiren
Levent Sadık Ahmet şunları
kaydetti: “Aldığımız destekler
vesilesiyle, Yunanistan ile olan
ilişkilerimizi daha ileriye
taşımayı umut ediyoruz. Bu
sebeple İş Konseyi olarak,

“Türkiye- Yunanistan
ticaret hacmini 
8 milyar dolara 
ulaştırmayı hedefliyoruz”

Yunanistan ile yeni bir sayfa
açmak, karşılıklı yatırımları
arttırmak ve Yunanistan’da
daha büyük bir çalışma
sahasına sahip olabilmek
adına, potansiyel muhatap
kuruluşlarla temaslar
gerçekleştirdik. Verimli ve
olumlu geçen bu toplantılarda,
iki yıldır gerçekleştirilemeyen
ekonomik iş forumunun hayata
geçirilebilmesi için aksiyon
planları geliştirdik.”

3
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Medrese’de boykota ara verildi 
GÜMÜLCİNE’deki Mederse-i Hayriye

öğrencilerinin yaklaşık iki ay önce
başlattıkları boykota ara verildi. 

Öğrenciler, Türkçe ve din derslerini
azaltma kararına karşı başlattıkları
boykota 3 Şubat Pazar günü yapılan
toplantı sonrası ara verdiler. Toplantıya
Batı Trakya Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Rodop milletvekilleri
Mustafa Mustafa ve İlhan Ahmet, Rodop
İli Ortaöğretim Müdürü Meri Kozmidu,
Encümenler Birliği Başkanı Ercan
Ahmet, Medrese Müdürü Üzeyir Ahmet,
velilerin temsilcisi Selahattin Kesit, Okul
Encümen Heyeti Başkanı Hasan Molla
ve çocuk velileri katıldı.

Toplantı öncesi medresede boykota
devam eden öğrencilere yönelik
milletvekilleri Mustafa Mustafa ve İlhan
Ahmet, Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Encümenler Birliği Başkanı Ercan
Ahmet birer konuşma yaptı. 

MUSTAFA MUSTAFA
Milletvekili Mustafa Mustafa yaptığı
konuşmada, öğrencilerin diğer
okullardan mezun çocuklarla aynı
seviyeye gelmeleri gerektiğini, okulun
çocukların önünü açması gerektiğini
vurguladı. Mustafa, “Onun için gerekli
değişimlerin yapılması gerekir. Biz
büyükleriniz olarak bunları
beceremedik, siz eyleminizle bunu
başardınız. Yaptığımız temaslar sonucu
ana babalarınızın temsilcileri ve
Encümen Heyeti ile birlikte Perşembe
günü Atina’ya ineceğiz ve saat 14:00’te
Milli Eğitim Bakanı Gavroglu ile bir
randevumuz olacak. Orada bütün bu
sorunları konuşup çözümünü talep
edeceğiz. Okulu başka yere taşımak
namussuzca bir karar. Olacak bir iş
değil. Kötü bir taktik. Ben, bunu korsan
bir eylem olarak değerlendiriyorum ki o
da geri alınacaktır. Okulun, Perşembe
günkü sonucu alıncaya kadar tekrar
çalışmaya başlaması gerekiyor. Seneyi
kaybetmemeniz ve mücadeleyi
kaybetmemeniz gerekir. Okulumuz
özellikleriyle burada çalışmaya devam
etsin. Sizin eyleminiz bunu azınlığın
gündemine getirdi. Bundan sonra bu
eylem konuşulacak.”dedi.

İLHAN AHMET
İlhan Ahmet konuşmasında, “İki şey
önemlidir. Birincisi sınıfta
kalmamanızdır. İkincisi vakıf yeri olan
Medrese binasını kaybetmememiz
gerekir ki bizi buradan kimse çıkaramaz
ve başka bir devlet okuluna götüremez.”
ifadelerini kullandı. 

Ahmet, mücadeleden vazgeçilmemesi
gerektiğini, medresenin çağdaş hale
gelmesinden ve müfredattan zaten
memnun olduklarını vurguladı ve
konuşmasını şöyle tamamladı: “Biz,
derslerimizin ve Türkçe dilinin
azaltılmasından şikayetçiyiz. Burasının
ihtisası dindir. Bu özelliği
bozulmamalıdır. Veliler ve aileler karar
verecek. Keşke dört haftadan beri bakan
yatırmış olduğumuz soru önergesine
cevap verseydi. Ve, Medrese’ye
operasyon yapılmasaydı ki devlet
okulunu açmakla operasyon yapılmıştır.

Bunun örneği yoktur ve hukuka
aykırıdır. Zorbalıkla bu iş buraya
gelmiştir. Biz, çözüm için varız. Başarılı
olmak için çözüm getirmek lazımdır.
Karşı tarafa fırsat tanıyoruz. Niyetinin
samimi olup olmadığını göreceğiz ve
ondan sonra hareketlerimizi
ayarlayacağız. Mücadelemizi devam
ettireceğiz.”

İBRAHİM ŞERİF
Milletvekillerine teşekkür eden Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine S. Müftüsü
İbrahim Şerif, “Boykot olayında mecliste
yapılacak olan siyasi mücadele ve
hukuki mücadele vardır. Sizlerin
taleplerini meclise götüreceklerine söz
verdiler. Bundan dolayı onlara teşekkür
ediyorum. Biz, azınlık olarak bu işin
hukuki yanında da varız. Bu olay
burada bitecek değildir. Siz, burada
yalnız değilsiniz. Hukuki mücadeleyi biz
toplum olarak yürüteceğiz. Azınlığın
arkanızda olduğunu bilmenizi isterim.
Bu işin ucu ta Avrupa İnsan Hakları’na
kadar uzar. Önemli olan sizin yıl
kaybetmemeniz. Akıllı olmak gerekiyor.
Ondan da önemlisi sizlerin birlik içinde
olması lazımdır. Burası 500 yıldan beri
var olan bir okul. Size ayrıca teşekkür
ediyorum. Davanıza sahip çıktınız. Siz
doğru yoldasınız. Birlikten ayrılmayınız.
Eğer inanıyorsak kazanacağız. Siz yeni
nesiller olarak bizim önümüze geçtiniz.
Sizleri bir kere daha tebrik ediyorum.”
dedi.

ERCAN AHMET
“Sizlere yakışır şekilde bir mücadele
yürüttünüz. Bugün yine beraberiz. 500
yıllık bir medresede bu çocuklar bu
kadar ciddi bir mücadele başlattıysa bir
sorun vardır demektir.” diyerek
konuşmasına başlayan Encümenler
Birliği Başkanı Ercan Ahmet, sorunları
Bakanlık yetkililerine ileterek acil
çözümler istediklerini belirtti ve
konuşmasını şöyle tamamladı: “Bizim
arzumuz sene kaybetmememizdir. Tabii
ki 500 yıllık medrese binamızı da asla ve
asla kaybetmeyeceğiz. Burası bir azınlık
okuludur. Talepleriniz yerine getirilmeli.
Anadilde ve resmi dildeki dersler
eşitlenmeli ve din dersleri de imam
hatip liselerinde olduğu gibi
verilmelidir. Tekrar sizleri tebrik
ediyorum. Onurlu bir mücadele
verdiniz.”

gundem_1050.qxp_Layout 1  18/02/2019  14:13  Page 4



GÜN DEM haber8 Şubat 2019 5

Türkiye ile Yunanistan yöneticilerinin
biraraya gelmelerinden,
görüşmesinden memnuniyet

duyanların başında Batı Trakya Türkleri
gelir. İstanbul Rumlarının da bu şekilde
düşündüğünü tahmin ediyorum. İki ülkenin
yakınlaşması, sorunları konuşması ve
çözüm arayışında olması azınlığı da
rahatlatır. Somut bir kazanım olmasa dahi,
iki vatanın yöneticilerinin görüşmeleri,
konuşmaları azınlık insanı için önemlidir.
Gönül ister ki bu tür ziyaret ve
görüşmelerin olumlu psikolojik etkinin
ötesine geçip, somut sonuçları olsun. 

Başbakan Aleksis Çipras’ın Türkiye
ziyareti bir çok açıdan önemliydi.
Herşeyden önce sembolik açından son
derece önemli bir ziyaret gerçekleşti.
İstanbul Rum Azınlığı’nın çok önemli bir
sorunu olan Ruhban Okulu meselesi
Başbakan Çipras’ın ziyaretiyle en üst
seviyede dile getirildi. İlk kez bir Yunan
başbakanı Heybeliada Ruhban Okulu’nu
ziyaret etmiş oldu. Bu ziyaretle İstabul Rum
toplumunun önemi, önceliği ve taleplerine

beklentileriyle ilgili konu birkaç basamak
yukarıya çıktı. Gerek Ankara’daki resmi
temaslar sırasında gerekse İstanbul’daki
ziyaretlerde Rum azınlık teması oldukça
üst seviyelerde tutuldu. 

Çipras’ın Ankara ziyareti sırasında
verilen resmi yemeğe patrik Vartholomeos
başta olmak üzere İstabul Rum azınlık
temsilcilerinin davet edilmesi, yanısıra
Türkiye’deki Yunanlı sporcuların davetli
listesinde yer alması son derece
anlamlıydı. Keşke Başbakan Çipras da
Ankara’ya giderken sembolik olarak da
olsa partisine mensup üç azınlık
milletvekilinden en azından birini yanına
alabilseydi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Başbakan Aleksis Çipras arasında
yapılan görüşmenin ikibuçuk saat gibi uzun
bir süre sürdüğü açıklandı. İki liderin
Türkiye ile Yunanistan arasındaki konuların
tamamına yakınını ele aldığını tahmin
etmek zor değil. Bu konuların arasında
tabii ki iki azınlığın yaşadığı sorunlar da
var. Yani Batı Trakya Müslüman Türk

Azınlığı ile İstanbul Ortodoks Rum Azınlığın
sorunları. Zaten görüşmelerden sonra
gerçekleştirilen ortak basın toplantısında
anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, görüşmede Batı
Trakya’daki soydaşların sorunlarını
aktardığını net bir şekilde söyledi. Hatta
Heybeliada Ruhban Okulu konusunu ele
aldıklarını belirterek, kendisinin de  Batı
Trakya’daki müftülük sorununun
çözümünü gündeme getirdiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “azınlıkları
dostluk ve işbirliği köprüsü olarak
görüyoruz” şeklindeki açıklaması da
anlamlıydı. 

Ancak, ülkemizin Başbakanı Çipras’in
basın toplantısında görüştükleri konuları
tek tek sıralarken Batı Trakya konusuna
değinmemesi dikkat çekti. Bu noktada bazı
konuları hatırlatmak isterim. Ülkemiz
Yunanistan ne yazık ki siyasi bir iradeden
yoksun. Nedir bu irade? Batı Trakya Türk
Azınlığı’yla ilgili konuları Türkiye ile
konuştuğunu söyleyemiyor. İstanbul’daki
azınlıktan bahsederken “Yunan – Elen”
azınlık derken, bizim için “Türk” azınlık
ibaresini kullanmayı bırakın, Türkiye ile
Batı Trakya’daki azınlığı ilgilendiren
konuları konuştuğunu dile getirmek bile bir
sorun. Yunanistan, iki ülke arasındaki
meseleleri konuşuyor, İstanbul Rumlarını
ilgilendiren sorunları masaya yatırıyor, bu
konuyla alakalı talepleri dile getiriyor
ancak Batı Trakya Türklerinin ilgilendiren
konuları konuşmak istemiyor. Böyle bir
konu başlığını “YOK” sayıyor.
Yunanistan’ın bu politikası realiteden çok
uzakta. Tam anlamıyla bir inkarcılık.
Gerçekle bağını kaybetmiş bir yönetim
şeklinin karakteristik özelliği. Son yıllarda
Yunanistan’ın pek bir atıfta bulunduğu

Lozan antlaşması bile Türkiye ile imzalandı.
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın bir hakkı olan
“azınlık eğitimi”ni belirleyen anlaşma ve
protokoller Türkiye ile imzalandı. “Tarihi ve
coğrafi gerçekleri reddediyorum” deseniz
bile hukuki anlamda imzalanan anlaşma ve
sözleşmeler mevcut. Dolayısıyla; azınlık
konusu benim iç meselem, kimseyle
konuşmam demek gerçekçi bir
yaklaşımdan çok ama çok uzakta. Bu gibi
fobileri beslemenin Yunanistan’a bir
faydasının olmayacağı çok açık. 

Ülkemin başbakanının Batı Trakya’daki
azınlıktan bahsederken “Müslüman
azınlık” , İstanbul’daki azınlıktan
bahsederken “Rum azınlık” demesini nasıl
açıklamalıyız? 

Başbakan Çipras’ın gerek Ankara’daki
resmi görüşmelerinde yaptığı açıklamalar,
ortak basın toplantısında her iki lider
tarafından ifade edilenler ve gerekse
İstanbul’da gerçekleştirilen ziyaret ve
temaslar sadece Türkiye – Yunanistan
ilişkileri açından değil, İstanbul Rumları
açısından da çok anlamlıydı. 

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Rum azınlık için son derece önem
arz eden Ruhban Okulu konusunda çok net
mesajlar verdi. Türkiye, Ruhban Okulu’nu
açmaya hazır olduğunu çok açıkça belli
etti. En etkili kişi tarafından bizzat
Cumhurbaşkanı tarafından Ruhban Okulu
sorunuyla birlikte Batı Trakya’da müftülük
sorununa çözüm bulunması çağrısı yapıldı.
“Biz bu ciddi sorunu çözerken, siz de şu
ciddi sorunu çözün” dedi kısaca. 

Ülkemiz Yunanistan’da müftülük ve
vakıflar gibi azınlığın yıllarca çözümünü
beklediği sorunları ortadan kaldırma
iradesi var mı, yok mu? Bunu biraz daha
bekleyip göreceğiz. 

Ozan AHMETOĞLU

Çipras’ın Türkiye ziyareti, Ruhban Okulu
ve Batı Trakya Türkleri

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Çocuklara hitaben yapılan
konuşmalardan sonra Kayalı Medresesi
salonuna geçildi. Burada velilerle yapılan
toplantıya milletvekili Mustafa Mustafa
ve İlhan Ahmet, Rodop İkinci Dereceli
Okullar Müdiresi Meri Kozmidu,
Gümülcine S. Müftüsü ve Danışma
Kurulu Başkanı İbrahim Şerif,
Encümenler Birliği Başkanı Ercan Ahmet,
Medrese Müdürü Üzeyir Ahmet, veli
temsilcisi Selahattin Kesit, Okul Encümen
Heyeti Başkanı Hasan Molla katıldı.

MERİ KOZMİDU
Rodop İli Ortaöğretim Müdürü Meri
Kosmidu yaptığı konuşmada şunları
söyledi: “Eğitimci olarak söylemek
isterim ki çocuklarımız okulda olmalıdır.
Çocuk hakları da bunu söylemektedir.
Velilerin çocukların eğitimi konusunda

sorumlulukları vardır. Ben sizlere hiçbir
vaatte bulunamam. Benim de üstlerim
vardır ki sizler de ilk olarak bakana
yöneldiniz. Bana hiçbir yazı gelmedi.
Bakan sizlerle görüşme kararı almış.
Çocuklarımızın okula dönmesi gerekir.
Okul aynı zamanda mezun olanlara ve
devam edenlere de aittir. Basın
bildirisinde de belirttiğim gibi okuldan
faydalanmak isteyen vatandaşlar da
vardır. Okul sadece dersler değildir ve
aynı zamanda başka şeylerdir de.
Bakanlık yukarıdaki görüşleri
paylaştığından okulun taşınması söz
konusu olmuştur. Çocukların boykotu
erteleme kararı sevindiricidir. Boykot
sona erdiğine göre, ben de hemen şimdi
yeni bir basın açıklaması çıkarıp derslerin
yine aynı okulda yapılmasına karar
vereceğim.”

ECZACI Erdem Hüseyin, Kozlukebir
Belediyesi için başkan adayı olduğunu
açıkladı.

Bölge halkının desteğiyle Kozlukebir
Belediyesi’ne başkan adayı olma kararı
aldığını söyleyen Erdem Hüseyin,
“Uzun yıllardır iç içe olduğum bölge
insanına hizmet anlamında minnet
borcumu ödemek için aday oluyorum”
dedi.

Erdem Hüseyin, yerel yönetimde
faydalı olacağına inandığını belirterek,
“Belediyecilik anlayışımla bugüne
kadar yapılanlardan daha güzel şeyler
yapabileceğime inandığım için bu yola
çıktım. Hedefim, toplumun her kesimini

kucaklayan hizmet odaklı çağdaş bir
belediye vizyonu oluşturmak. Bu
amaçla, her biri kendi bölgelerinin
dinamiklerini iyi bilen tecrübeli ve genç
isimlerden oluşan bir ekiple bu hizmet
yarışına giriyorum.” dedi. 

Hüseyin, bağımsız bir oluşumun
adayı olduğunu vurgulayarak, “Sadece
halkın adayı olarak çıktığım bu yolda
başkan adayı olduğum listemizin adı ile
burada yer alacak aza adayı
arkadaşlarımızın adını, belediyecilik
anlayışımızı ve hedeflerimizi en yakın
zamanda düzenleyeceğimiz tanıtım
toplantısında kamuoyuna ilan
edeceğiz.” dedi.

Eczacı Erdem Hüseyin 
belediye başkan 
adaylığını açıkladı
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Sadık dost... Hachiko

Bu haftaki konumuzu
yine köpeklere ve
onların bir o kadar da

sahiplerine ne kadar sadık
olduklarına ayırdım. Ama gelin
bu konuya değinmeden önce,
köpeklere bakış açımızdan
dolayı biz insanları şöyle bir
sınıflayalım.

Kanaatimce biz insanları bu
konuda bir kaç kategoriye
ayırmamız mümkündür.
Köpekseverler, kediseverler,
her ikisi için de deli olanlar ve
bir de insanların nasıl olup da
köpeklere ve kedilere bu kadar
düşkün olduğunu
anlayamayanlar... 

Sadakatlarıyla dillerden
düşmeyen köpekler gizemlerle
dolu yaratıklardır ve uzun
yıllardır insanların en yakın
dostu olmuşlardır.  Bu
bilgilerden yola çıkarak, sizlerle
bu hafta gerçek bir hikayeyi
paylaşmak istiyorum.

Hachiko isimli köpek, -
Tokyo Üniversitesi
profesörlerinden Ueno
Hidesaburo’nun köpeğiymiş.
Bu köpek, her sabah sahibini
Shibuya istasyonuna kadar
uğurlar ve profesörün
dönüşünü bekleyerek birlikte
eve dönerlermiş.

Ancak, Mayıs 1925’ te  Prof.
Ueno o sabah köpeğinin de
uğurladığı istasyondan ayrılmış
ve bir daha da ne istasyona ne
de evine geri dönebilmiş.
Çünkü profesör,
arkadaşlarından birini

beklerken bir kaza sonucu
hayatını kaybetmiş.

Bu olay üzerine, Hachiko’yu
başkasına vermeye çalışmışlar.
Fakat Hachiko, profesör
öldükten sonra,  yeni sahibinin
evinden kaçarak eski evine
dönmüş ve her gün profesörü
uğurladığı istasyona giderek,
onun dönüşünü bekler olmuş.
Onu istasyonda beklerken
gören insanlar ona yiyecek
veriyorlarmış ve aradan
böylece yıllar geçmiş.

Hachiko, sahibini son kez
yolculamış ve uğurlamış olduğu
Shibuya istasyonuna  tam 9
sene boyunca her gün gelerek
sabırla profesörün dönüşünü
beklemiş.

Sahibini beklemekten
yorgun düşen Hachiko daha
fazla dayanamayarak, 8 Mart
1935’ te ölmüş.

Onun bu bağlılığına ve
sahibine duyduğu sevgisine
hayran kalan Japonlar ise onun
bedenini şu an Japonya Doğa
Bilimleri Müzesi’nde saklıyorlar
ve büstünü de Shibuya
istasyonuna yaptırıyorlar.

O istasyonda, taştan bir
heykel olsa bile, hala sahibini
sadık bir şekilde bekleyen
DOST bir köpek var...

Hepinize sadık dostlarınızla
birlikte sağlık dolu bir yaşam
diliyorum…

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr

Maastricht Anlaşması
27 yaşında

AVRUPA Birliği’nin (AB) temel yapısını
oluşturan Maastricht Anlaşması 27 yaşında.

Hollanda’nın Maastricht şehrinde 7 Şubat 1992
tarihinde imzalanan ve 1 Kasım 1993’te yürürlüğe
giren Maastricht Anlaşması ile Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) Avrupa Birliği’ne dönüştü.

Anlaşmayı, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya,
İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz, Yunanistan,
İrlanda, Portekiz ve Lüksemburg’un temsilcileri
imzaladı.

AB’yi kuran Maastricht Anlaşması ile üye
ülkeler arasında ekonomik, siyasi ve hukuki
ilişkiler yeni bir boyut kazanırken, Ekonomik ve
Parasal Birlik, Ortak Dışişleri ve Güvenlik
Politikası ile Adalet ve İçişleri alanında iş birliği
başlıklarında AB’nin üç temel direği oluşturularak
yeni bir kurumsal yapı belirlendi.

Maastricht Anlaşması’nda, üye ülkelerin
ekonomik ve parasal birliğinin planı oluşturuldu
ve anlaşmada, günümüzde Euro Bölgesi adıyla
bilinen bağımsız bir Avrupa Merkez Bankası (ECB)
tarafından yönetilecek olan euro para biriminin
gerekli hazırlıklarının tamamlanması öngörüldü.

MAASTRİCHT KRİTERLERİ
Ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe
katılabilmeleri için gerekli şartları belirleyen
“Maastricht kriterleri” ise anlaşmada şu şeklide
sıralandı:

- Toplulukta en düşük enflasyona sahip üç
ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile
ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5
puanı geçmemelidir.

-Üye ülke kamu borçlarının Gayri Safi Yurtiçi
Hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 60’ı geçmemelidir.

-Üye ülke bütçe açığının GSYİH’ya oranı yüzde
3’ü geçmemelidir.

-Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun
vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibarıyla, fiyat
istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3
ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla
aşmayacaktır.

-Son 2 yıl itibarıyla üye ülke parası diğer bir üye
ülke parası karşısında devalüe edilmiş
olmamalıdır.

AVRUPA VATANDAŞLIĞI
Maastricht Anlaşması’nda ilave olarak Avrupa
vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve
güvenlik ile adalet ve içişlerinde iş birliği
politikalarının belirlenmesine karar verildi.
Böylece, anlaşmayı imzalayan o dönemdeki 12 üye
ülke vatandaşları “Avrupa vatandaşı” olarak
kabul edildi. Bu vatandaşların üye ülkeler
arasında özgürce seyahat etmesi, yaşaması ile
Avrupa ve yerel seçimlerde oy kullanmaları
imkanı sağlandı.

EUROPOL
AB üyesi ülkeler ve birliğin ortaklık kurduğu diğer
ülkelerin güvenlik güçleri arasında, uluslararası
organize suçlar ve terörizm konusunda iş birliği ve
etkili çalışma ortamı sağlamak amacıyla bir
Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) kurulması kararı
da Maastricht Anlaşması ile şekillendi.

AŞAĞIKÖY Azınlık Kültür ve Folklor
Derneği olağan genel kurulu 30 Ocak Çarşamba
akşamı gerçekleştirildi.

Seçimler sonrası dernek tarafından yapılan
açıklamada, “Dernek kurulduktan sonra ilk
defa yönetim kuruluna bayan üye katılımı oldu.
Aynı şekilde ilk defa bu kadar yaş ortalaması
genç bir yönetim kurulu oluştu. Bundan
sonraki amacımız derneğimizi aktif, faal ve köy
halkına faydalı bir dernek haline getirmektir.”
ifadelerine yer verildi.

Yapılan seçimler sonucunda yönetim kurulu
şu şekilde oluştu:

YÖNETİM KURULU
Başkan: Ferdi Boz Ali
Asbaşkan: Meltem Pehlivan Osman
Genel Sekreter: Fahri Sarı Sakal
Kasa: Fatih Sarı Sakal
Üye: Özlem Ali
Üye: Nurdan Ramadan Mustafa
Üye: Nursen Hafız Mehmet
Üye:Eray Mehmet

DENETİM KURULU
Kemal Topal Mehmet
İbrahim Molla
Mesut Ali

Aşağıköy Derneği’nin yönetiminde 
ilk kez kadın üyeler yer aldı
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Intel, geçtiğimiz ekim ayında
9’uncu nesil Core yongalarının
duyurusunu gerçekleştirmişti
hatırlarsanız. Bu ailede en üst
model olarak da Core i9-9900K
yer alıyordu. Ayrıca 6 çekirdek
ve 12 Thread’li  i9-8950H modeli
de ailede mevcut. Öte yandan
Intel’in bir de X serisi ve
Extreme modelleri var ki, artık
bunlar başka bir incelemenin
konusu. Bugünün konusu ise
kuşkusuz Core i9-9900K olacak.

Bir süredir bu işlemci için bir
sistem toplamaya çalışıyorduk.
Sonunda işlemi tamamladık ve
testleri gerçekleştirdik. Bu
adımda hemen belirtelim; az
sonra bahsedeceğimiz test
sistemimizdeki tüm ürünleri tek
tek farklı incelemelerde ele
alacağız. Yani bunu bir
inceleme serisi şeklinde
düşünebilirsiniz. İlk adım ise
tabii ki sistemimizin kalbi olan
işlemci, yani Core i9-9900K
oluyor.

Intel; i3, i5 ve i7 derken artık
i9 ve hatta X serisi işlemcilere
kadar dayandı. Evet, fakat
14nm’de de bir nevi sıkışıp
kaldı. Uzunca bir süredir bunun
üzerine çıkamayan Intel
karşısında AMD ise, 12nm
işlemcilere daha önce geçiş
yapmışken, sunucu tarafında
da 7nm işlemci tasarımını
tanıttı. Intel ise, kısa bir süre
önce tamamlanan CES 2019’da
10nm işlemcilerinin
duyurusunu gerçekleştirmişti.
Mimari savaşlarında AMD bir
adım önde dursa da, elbette bir
de yadsınamaz Intel gerçeği var.

Elimizdeki Core i9-9900K
oldukça güçlü bir işlemci.
Rakibi ise direkt olarak Ryzen
platformu pek tabii.

Intel Core i9-9900K, az önce
de söylediğimiz gibi 14nm
fabrikasyon sürecine sahip bir
işlemci. LGA 1151 soketi
kullanıyor. 8 çekirdek ve 16
Thread içeren işlemci, 3.60 GHz
taban frekansında çalışırken, 5
GHz’e kadar çıkabiliyor. Burada
önemli  olan nokta, tek çekirdek
için otomatik olarak 5 GHz’e
ulaşabilmesi. Tüm çekirdekler
ise aynı anda 4.7 GHz
frekansında çalışabiliyor. Genel
olarak da zaten sistemin 4.0
GHz’in üzerinde çalıştığını
görüyorsunuz. Bizim
sistemimizde ortalama 4.6
GHz’lerde seyrettiğini
söyleyelim.

Core i9-9900K, LGA 1151
soketi kullanıyor ancak bu
işlemciyi önerilen şekilde Z370
ve Z390 anakartlarda
kullanabildiğinizi de belirtelim.

95W TDP değerine sahip olan
i9-9900K, 64 GB maksimum
RAM desteği gösteriyor. Bu
arada standart düzeyde 2666
MHz DDR RAM’lerle çalışan
işlemci, elbette hız aşırtma
noktasında ucu açık bırakmış.

Core i9-9900K hız aşırtma
uygulayacakların seveceği bir
işlemci. Zira entegre ısı yayıcı
(IHS) sayesinde ısı dağılımı
gayet verimli. Öyle ki i9-9900K,
Core i7-8700K ve Core i7-8086K
modellerinden yaklaşık 10
derece daha serin çalışabiliyor.

Evet, işlemciyi biraz daha

tanıdıktan sonra artık yavaş
yavaş testlerimize geçmeye
başlayalım. Test
senaryolarımızda, daha önce
incelediğimiz ve Core i9-
9900K’nın direkt rakibi Ryzen 7
2700X ve Intel’in diğer
işlemcileriyle yapılan
kıyaslamalar da yer alıyor. Öte
yandan her ne kadar işlemciden
ziyade ekran kartına özgü olsa
da, merak edenler için
yaptığımız tüm sentetik grafik
ve oyun değerlendirmelerini de
sizlerle paylaşacağız. Ancak
geçmeden önce tabii ki önce
işlemci çevresinde
hazırladığımız test sistemine bir
göz atalım.

Core i9-9900K işlemcimiz,
Asus Prime Z390-A anakart
üzerine yerleştirilmiş durumda.
RAM olarak 2 adet 8 GB XPG
SPECTRIX D80 3600 MHz DDR4
bellek kiti yer alıyor. Depolama
olarak da yine XPG’nin 1 TB
kapasiteli SX8200 Pro M.2
SSD’sini kullanıyoruz. İşlemci
soğutucumuzu bu kez bütçe
dostu hava soğutmadan yana
seçtik ve burada FSP’nin
Windale 6 modelinden yana
karar kıldık.

Ekran kartı tarafında
kuşkusuz RTX 2080’e yer
vermemek olmazdı. Burada da
tercihimiz Asus ROG Strix
Gaming GeForce RTX 2080 8 GB
oldu. Yine monitörümüz de
Asus ‘un şık tasarlanmış ROG
Strix XG32VQ modeli.

750W’lık Aerocool KCAS güç
kaynağından enerji sağlayan
sistem, CoolerMaster MasterBox

MB511 kasası içinde bulunuyor.
Ayrıca çevre cihazları arasında
da Asus ROG Claymore Core
klavye, Asus ROG Gladius II fare
ve Asus ROG Delta kulaklığa yer
verdik.

Başta da söylediğimiz gibi,
tüm bu parçaların
incelemelerini ayrı ayrı olarak
sizlerle paylaşacağız. Zaten XPG
SPECTRIX D80 RAM’ler ve XPG
SX8200 Pro M.2 SSD’yi daha
önce incelemiştik, artık onları
rahat bırakacağız.

Gelelim ısı ve enerji tüketim
tablolarına. Elimizdeki Core i9-
9900K’yı iyi sayılabilecek su
soğutmalı bir soğutucuyla
tamamladığınızda etkili
performans alıyorsunuz. Mesela
Ryzen 7 2700X’in bulunduğu
test sistemimizde de yer alan
AquaForce W242R ile ısı testi
yaptığımızda aldığımız
maksimum ısı değeri 55 derece
oluyor ki, bu da Intel’in
işlemcinin ısı dağılımını iyi

yaptığını gösteriyor.
Bu senaryoda işlemcinin

boştayken minimum sıcaklığı
ise 28 derece civarında oluyor.

Öte yandan eğer biraz daha
bütçe dostu hava soğutmalı bir
fana yer verecekseniz, Windale
6 ile aldığımız sonuçların da,
oyunlarda yük altında 60
derece civarında olduğunu
söyleyelim.

Evet, geldik sonuç
bölümüne. Sonuç olarak işlem
kapasitesi konusunda Core i9-
9900K güçlü bir işlemci olmayı
başarıyor. Bu performansıyla
oyundan ziyade profesyonel
kullanım için daha uygun
izlenimi yaratıyor doğrusu.
Oyun sistemi kuracaklar için de
uygun bir işlemci olduğunu
söyleyebiliriz pek tabii. Ancak
fiyatıyla biraz kafa karıştırıyor
doğrusu. Zira bunun yerine i7-
7700K veya i7-8700K işlemci de
alsanız da benzer performans
sağlayacaksınız.

Intel Core i9-9900K’yı inceleyelim
7
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SOLDANSAĞA
1)Erimek – Olağandan hacimli 2) Camide yapılan
dini konuşma – Cansız, miskin 3) Lorentiyum’un
simgesi – Kışın yapraklarını dökmeyen zehirli bir
ağaççık 4) Güzel kokulu madde – Açık, ortada,
herkesin içinde yapılan 5) Çoğalma – Bunama,
ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme 6) (halk
dili) Yetişkin – Gece bekçisi – Bir nota 7) Sevimli,
neşeli – Belirli bir konudan iyi anlayan kimse 8)
Binek hayvanı – Yeşile çalar toprak rengi – Namus,
haya 9) Otelde özel bölüm – Bilim 10) At
yarışlarında seyirci tribune – Takdim 11) Sara
hastalığı 12) Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif
tekne – Hitit – Neptünyum’un simgesi 13) Hemen
hemen, sanki – Boğa güreşi alanı 14) Elma, armut
Kurusu – Üç köşeli ve telli bir tür çalgı – Duyu.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Daha iyi, yeğ – Başlıca, asal – (halk dili) Akarsu

yatağı 2) (matematik) İnç – İnsan ve hayvan derisi
üzerinde bulunan ince kıl – Çevresi suyla kaplı
kara 3) Radyum’un simgesi – Bir tür yapay mermer
– Piston 4) Büyüklük, yücelik – Bir mürekkep
balığı türü 5) Donanma – Nikel’in simgesi –
(kısaca) Anadolu Ajansı 6) Kudret, iktidar –
Arsenik’in simgesi – İnsan topluluğu 7) Nakış ipliği
yumağı – Topluluk, cemaat – Aşama, merhale 8)
Kısacası – Erzurum iline bağlı ilçelerden biri 9)
Ahlak kurallarına bağlı kalma durumu – Büyük
sözlük – ünlem 10) Rutenyum’un simgesi – Er –
Küçük çocuk türküsü 11) Kalabalıkta yığılma –
Altın’ın simgesi – Demir kiri.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1) Nefes,
Marka 2) Ova, Abes, Ar
3) Ehram, Start 4) Al,
AA, Dam 5) Mamaliga
6) Leva, Aks 7) Aha,
Acar, El 8) Pankras,
Ama 9) Ur, Ay, Taç 10)
Feragat, Ba 11) Pt, Arife
12) Ate, Çiy, Udi 13)
Diya, Lastik 14) Enişte,
Nara. 

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Noel, Tapu, Sade 2)
Evham, Harf, Tin 3) Far,
Alan, Epeyi 4) Amme,
Kart, Aş 5) Sam, Avarya
6) Alaca, Gaile 7)
Mesai, Astarya 8) Ast,
Gar, Ati, Sn 9) Adak, Aç,
Futa 10) Kara, Sem,
Bedir 11) Artma, Lapa,
İka.
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Erdoğan ve
Çipras’tan
önemli
açıklamalar

BAŞBAKAN ve Dışişleri Bakanı
Aleksis Çipras, Ankara’daki
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi
törenle karşılandı. Başbakanı Aleksis
Çipras, 5 Şubat Salı günü özel uçakla
Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldi.
Buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne
hareket eden Çipras, Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
tarafından resmi törenle karşılandı.
Çipras ilk olarak Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay’la görüştü.
Başbakan Aleksis Çipras daha sonra
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’la biraraya geldi. Erdoğan ve
Çipras, baş başa ve heyetler arası
görüşmelerin ardından ortak basın
toplantısı düzenledi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI
Konuşmasına Başbakan Çipras ve
heyetini Türkiye’de görmekten duyduğu
memnuniyeti ifade ederek başlayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Başkentimize, ülkemize hoşgeldiniz.”
dedi.

Yunanistan’a 2017 yılı sonunda
başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini
ve Çipras ile ziyaret sonrasında da çeşitli
vesilelerle bir araya gelme fırsatı
bulduklarını dile getiren Erdoğan,
yaptıkları görüşmelerde iki ülkenin
mevcut ilişkilerini, uluslararası ve
bölgesel konuları ele aldıklarını
kaydetti. 

Yunanistan’ın, Türkiye’nin siyasi,
ekonomik, ticari, tarihi, kültürel ve
sosyal ilişkilerinin bulunduğu bir
komşusu olduğunu dile getiren Erdoğan,
“Türkiye olarak komşumuz

Yunanistan’la ikili ilişkilerimizi her
alanda geliştirmeyi arzu ediyoruz.
Türkiye olarak komşumuz Yunanistan’la
bu ikili ilişkilerimizde zaman zaman
arzu edilmeyen bazı durumlar hasıl olsa
da bunları süratle telafi etme imkanlarını
bulduk.” diye konuştu. 

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik
münasebetlerde gelinen noktanın
hedeflerin çok altında olduğunu aktaran
Erdoğan, “Ticaret hacmimizi bugün
bulunduğu nokta itibarıyla 3,5 milyar
avro düzeyinde tutuyoruz ki bu, Türkiye-
Yunanistan arasında arzu edilen bir
seviye değil. Bunu çok daha yüksek bir
seviyeye çıkarmamız gerekir.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İzmir ve
Selanik arasında yolcu ve yük taşıma
imkanı sağlayacak deniz seferlerinin
başlatılması, İstanbul ve Selanik
arasında hızlı demiryolu hattı kurulması
ve İpsala-Kipi Gümrük Kapısı’nda ikinci
köprünün tamamlanmasına dair
projeleri görüştük. Yüksek Düzeyli İş
Birliği Konseyi’nin beşinci toplantısını
da mümkün olan en kısa zamanda
gerçekleştirmeyi de hedef olarak
belirledik. İnanıyorum ki bu adımların
atılmasıyla ticaret hacmimiz kısa sürede
daha da artacaktır.” değerlendirmesinde
bulundu.

“YUNANİSTAN’DAKİ
KARDEŞLERİMİZİN YÜZLEŞTİĞİ
SIKINTILARI BAŞBAKANA
AKTARDIM”
“Türkiye olarak Yunanistan ile
aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet
temelinde, barışçıl şekilde
çözülebileceğine inanıyorum.”
değerlendirmesinde bulunan Erdoğan,
Başbakanlık döneminden bu yana
Yunanistan’la ilişkilerde samimi adımlar
atılmasını savunduğunu dile getirdi. 

Bu anlayışın sürdürülebilir kılınması
için ülkeler arasındaki diyalog
kanallarının açık tutulması gerektiğine
vurgu yapan Erdoğan şöyle devam etti:

“Biz dostlarımızla aramızdaki her
türlü meselenin konuşmak suretiyle hal
yoluna konulabileceğine inanıyoruz.
Yunanistan’da yaşayan soydaşlarımız ve
Türkiye’deki Rum kökenli
vatandaşlarımız bize göre birer ayrışma
değil, aslında iş birliği
vesilesidir. Azınlıklarımız bizler için
sağlam birer köprüdür. Bu anlayışla
görüşmelerimizde karşılıklı
vatandaşlarımızın sorunlarını da
değerlendirdik. Rum kökenli
vatandaşlarımızın durumlarını daha da
iyileştirmek için her türlü gayreti
gösteriyoruz. 

Başbakan Aleksis
Çipras, 5- 6 Şubat

tarihlerinde Türkiye
Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip
Erdoğan’ın davetlisi

olarak Ankara ve
İstanbul’u ziyaret

etti. Erdoğan –
Çipras

görüşmesinde
azınlıklar konusu da

gündeme geldi.
“Yunanistan’daki

kardeşlerimizin
yüzleştiği sıkıntıları

tüm yönleriyle
Sayın Başbakan’a
aktardım.” diyen

Erdoğan, Heybeliada
Ruhban Okulu

konusunun
gündeme geldiğini,
kendisinin de Batı

Trakya’daki
müftülük

sorununun
çözümünü istediğini

vurguladı.
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Yunanistan’ın da benimsemesini
bekliyoruz. Bu noktada Yunanistan’daki
kardeşlerimizin yüzleştiği sıkıntıları tüm
yönleriyle Sayın Başbakan’a aktardım.” 

“KIBRIS TÜRKLERİ’NİN SİYASİ
EŞİTLİĞİ TEMEL PARAMETREDİR” 
Kıbrıs konusunun da ana başlıkları
arasında yer aldığını ifade eden
Erdoğan, “İçinde bulunduğumuz istişare
sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiği
kanaatindeyiz. Taraflar yeni bir
müzakere sürecine başlamadan ortak bir
vizyon, yol haritası belirlemelidir. Neyin
nasıl müzakere edileceği, önceden net
olmalıdır. Türkiye için Kıbrıs Türkleri’nin
siyasi eşitliği temel parametredir. Hangi
çözüm modeli olursa olsun bu zaruret
gözetilmelidir.” dedi. 

Düzensiz göçle mücadelenin iki ülke
ilişkilerindeki bir diğer önemli kalem
olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle
konuştu:

“Türkiye olarak bu konuda
imkanlarımızın üstünde bir yükü
taşıyoruz. Malum, Suriye ve Irak olmak
üzere yaklaşık 4 milyon şu anda mülteci
ülkemizdedir. Bunları konteyner
kentlerde, çadır kentlerde misafir
etmekteyiz ve şu ana kadar
yaptığımız harcamalar 35 milyar doları
aşmış vaziyette. Bunun yanında Ege’den
ölümlerin önüne geçmek için çok yoğun
gayret sarfediyoruz. Sahil güvenlik
birimlerimiz her türlü, gece gündüz
demeden çalışıyor, yeni acılar, yeni
ölümler yaşanmaması için mücadele
ediyor.”

Avrupa Birliği ile imzalanan 18 Mart
Mutabakatı’nın da yeni göç akımları
bakımından caydırıcı bir rol oynadığını
ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Türkiye geri kabul de dahil olmak
üzere tüm yükümlülüklerini yerine
getirdi, getirmeye de devam ediyor,
ancak geri kabul mekanizmasının
Avrupa Birliği tarafında sağlıklı bir
şekilde uygulanamadığını da görüyoruz.
Avrupa Birliği başta vize serbestisi
olmak üzere 18 Mart Mutabakatı’ndan
doğan sorumluluklarını hayata
geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi
tutuyorsak Avrupa Birliği tarafının da
ahdine vefa göstermesini bekliyoruz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
görüştükleri konular arasında terörle
mücadelenin de bulunduğunu
anlatarak, Türkiye ve Yunanistan’ın
terörün kanlı yüzünü iyi bilen iki ülke
olduğunu, bu meselenin komşuluk ve
müttefiklik hukuku bağlamında ele
alınmasının son derece önem taşıdığını
belirtti.  

Terörün her türlüsüne karşı kararlı bir
şekilde ortak bir tutum sergilemek
zorunda olduklarını vurgulayan Erdoğan
şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu çerçevede Yunanistan’dan
beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C gibi
terör örgütü mensuplarının sığındığı
güvenli bir ülke haline gelmemesidir.
Yaptığımız görüşmelerde
FETÖ’cü darbecilerin ülkemize iadesine
yönelik beklentilerimizi Yunanlı
dostlarımızın bir kez daha dikkatine
getirmiş olduk. Bu konuda komşumuz
Yunanistan’dan daha çok iş birliği
bekliyoruz. Milletimizin, şehit
ailelerimizin ve 15 Temmuz gecesi
FETÖ’cü alçaklar tarafından yaralanan 2
bin 193 gazimizin beklentisi de
budur. İnşallah önümüzdeki dönem bu
beklentilerin karşılandığı bir dönem
olacaktır.” 

Türkiye ve Yunanistan için de fayda

sağladığını düşündükleri bu tür
temasları her düzeyde sürdürmenin
faydalı olacağına inandığını dile getiren
Erdoğan, “Özellikle de dini azınlıklar
konusundaki açılımlarımızı demokratik
anlamda değerlendirme, paylaşma
noktasında da müzakerelerimizi
gerçekleştirdik.” ifadesini kullandı.

“BÖLEMİZDEKİ SORUNLARA
MAHKUM OLMAK NİYETİNDE
DEĞİLİZ”
Başbakan Aleksis Çipras, “Türkiye ile
bölgemizdeki sorunlara mahkum olmak
niyetinde değiliz. Sorunlara diyalogla
çözüm bulmaya çalışıyoruz.” dedi. 

Türkiye ile aralarındaki diyalogun
samimi ve özel olduğunu belirten Çipras,
Türk-Yunan ilişkilerinde pozitif gündem
oluşturmayı başardıklarını vurguladı.

Çipras, görüşmelerde hem kendisinin
hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
kadercilik yapmadığına işaret ederek,
“Biz bölgemizdeki sorunlara mahkum
olmak niyetinde değiliz. Diyalog
çerçevesinde sorunlara çözüm bulmaya
çalışıyoruz.” diye konuştu.

Görüşmede, ileriye dönük adımları
devam ettirme kararı aldıklarını aktaran
Çipras, “Ege’de gerginliği azaltma,
güven artırıcı adımların atılması
konusunda hemfikir olduğumuzu
karşılıklı olarak gördük.” ifadesini
kullandı. 

Başbakan Çipras, görüşmelerde
güvenlik konularının da ele alındığını
vurgulayarak, “Türkiye ile güvenlik
konularındaki iş birliğimizi güçlendirme
konusunda mutabık kaldık.” dedi. 

Çipras, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
iletişim kanalının açık kalmasından son
derece memnunum. Bu sayede daha
yapıcı adımlar atabiliriz.”
değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki
samimi diyaloğun hem bölge hem de
halklar için önemli olduğunu belirten
Çipras, iki ülkenin birçok konuda pozitif
gündeme sahip olduğunu fakat 15
Temmuz darbe girişiminin ülkeler
arasındaki pozitif ilerlemeye engel teşkil
ettiğini ifade etti.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ı arayan ilk liderlerden biri
olduğunu söyleyen Çipras,
“Yunanistan’ın size olan desteğini
yineledim, çünkü biz Yunanistan olarak
insan haklarını destekleyen bir ülkeyiz.
Yunanistan olarak her türlü darbeyi
kınıyoruz ve karşısında duruyoruz.”
dedi.

Aleksis Çipras, iki ülke arasındaki
bazı gelişmelerin ilişkilerde olumsuz etki

yaptığını belirtti, Ege’de ve Yunanistan
hava sahasında ihlallerde önemli artışlar
tespit ettiklerini iddia etti. Çipras ayrıca,
son dönemde hem deniz hem de havada
tehlikeli olayların ortaya çıktığını ileri
sürdü.

Çipras, sorunlara barışçıl çözümler
bulmak için çaba gösterildiğini
vurgulayarak, “Geçmişin bazı ön
yargılarını, mantıklarını bir kenara
bırakarak, uluslararası hukuka saygı
çerçevesinde savaş tehditlerinin
olmadığı bir ortamda ve karşılıklı anlayış
çerçevesinde ilişkilerimizi geliştirmek
durumundayız.” diye konuştu.

Aralık 2017’de 65 yıl aradan sonra ilk
kez bir Türk cumhurbaşkanının
Yunanistan’a resmi ziyaret
gerçekleştirdiğini hatırlatan Çipras, bu
görüşmenin ardından birçok kişinin
ziyaretin başarısız olduğu
değerlendirmesinde bulunduğunu
anımsattı. Çipras, “Ben onlara cevaben,
tamamen açık ve samimi bir şekilde
konuştuğumuz için bu ziyaret başarılı
bir ziyarettir dedim.” ifadesini kullandı.

Çipras, dört yıldır yürüttüğü
başbakanlık görevi süresince dört kez
Türkiye’ye resmi ziyaret
gerçekleştirdiğinin altını çizerek,
“Aramızdaki ihtilafların üstesinden
gelebilmek ve var olan sorunları
çözebilmek için iki ülke arasındaki
iletişim ve diyalog kanalları her zaman
açık olmalı.” değerlendirmesinde
bulundu.

Aleksis Çipras, “Sayın Erdoğan ile iyi
bir iletişim içerisinde olmasaydım, biz
kendisiyle kritik konuları görüşemezdik
ki birçok kritik ve tehlikeli durumla karşı
karşıya kaldık ve bunların üstesinden
geldik.” dedi.

İki ülkenin savunma ve dışişleri
bakanları arasında gerçekleştirilecek
görüşmelerde ileriye dönük adımların
devam edeceğini vurgulayan Çipras, “Bu
ön koşullar oluşturulduktan sonra
Ege’deki sorunların üstesinden
gelebilmek adına inanıyorum ki ilerleme
kaydederek, istikşafi görüşmeleri de
başlatacağız ve bu görüşmelerde de
ilerleme sağlayacağız.” diye konuştu.

“BM KARARLARI DOĞRULTUSUNDA
ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜM
GEREKİYOR” 
Görüşmelerde, Kıbrıs konusunun da ele
alındığını dile getiren Çipras, “Birleşmiş
Milletler (BM) kararları doğrultusunda
adil ve kalıcı bir çözüm bulunması
gerektiğini söyledim. Bu çözüm, hem
Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı
Türklerin faydasına olacak bir çözüm
olması gerektiğini söyledim.” ifadesini
kullandı.

Çipras, “Geçmişte yapılan bazı
hataları tekrar etmekte fayda yok.
Dolayısıyla Kıbrıs ile ilgili olarak
özellikle güvenlik konularında bir ön
hazırlık görüşmelerinin yapılmasını
önerdim.” şeklinde konuştu.

Devamı 10. sayfada
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Öte yandan, görüşmelerde

Doğu Akdeniz’deki
gelişmelere ilişkin, enerji
konusunun ikili ilişkilerde
köprü rolü oynaması ve engel
teşkil etmemesi gerektiğini
dile getirdiğini belirten Çipras,
ekonomik konularda
ilişkilerin geliştirilmesinin de
gündeme geldiğini aktardı.

Görüşmelerde güvenlik ve
Türkiye- Avrupa Birliği (AB)
ilişkileri konularının da
masaya yatırıldığını söyleyen
Çipras, Türkiye ile AB
arasındaki Gümrük Birliği
Anlaşması’nın güncellenmesi
konusuna ilişkin karşılıklı fikir
alışverişinde bulunduklarını
bilgisini paylaştı.

Çipras, AB-Türkiye
arasındaki ilişkilerin
gelişmesinin hem
Yunanistan’ın hem de
Türkiye’nin yararına olacağı
görüşünü paylaştı. Çipras,
“Türkiye geçtiğimiz yıllarda
son derece önemli demokratik
reformlar gerçekleştirdi.” dedi.

“YUNANİSTAN’DA BİZ 
DARBECİLERİ KABUL 
ETMEKTEN
HOŞLANMIYORUZ” 
Çipras, 15 Temmuz FETÖ
darbe girişimi sonrası
Yunanistan’a kaçan
darbecilere ilişkin şu ifadeleri
kullandı:

“Yunanistan bir hukuk
devleti olarak yargının aldığı
kararlara saygı duymak
zorundadır. Tabii
Yunanistan’da biz darbecileri
kabul etmekten
hoşlanmıyoruz. Biz bu
aşamada güvenlik
konusundaki iş birliğimizi
güçlendirmek durumundayız.
Bu çerçevede hem bizim
ülkemizde faaliyet gösteren
hem de Ege’de, Meriç
bölgesinde faaliyet gösteren
organize suç örgütlerinin
üstesinden gelmek için iş
birliğini artırmak zorundayız.
Aynı iş birliğini diğer bütün
suç örgütleriyle ilgili de
yapmak durumundayız ve iyi
bir iş birliği, komşuluk için
gereken her şeyi yapmak
konusunda mutabık kaldık.”

Yunan halkının darbe
girişimine kalkışanları
kınadığını ve Yunanistan’ın
demokrasiyi desteklediğini
vurgulayan Çipras,
“Yunanistan, kesinlikle
istikrar ve demokrasi
açısından tehlike oluşturan
unsurları ve darbecileri
destekleme niyetinde değil.”
ifadesini kullandı.

Çipras, yaz aylarında İzmir
ile Selanik arasında gemi
seferlerinin düzenlenmesi ve
yeni bir iş forumu
gerçekleştirilmesi konularında
mutabık kaldıklarını ifade etti.

“SİYASETÇİNİN GÖREVİ
DÜŞMAN KAZANMAK DEĞİL,
DOST KAZANMAKTIR” 

Erdoğan ve Çipras, ortak basın
toplantısında gazetecilerin
gündeme ilişkin sorularını da
yanıtladı.

Bir gazetecinin, Çipras’ın
Türkiye’ye yaptığı ziyareti
neden bu zaman diliminde
gerçekleştirdiğini belirterek,
konuya ilişkin yorumu sorulan
Erdoğan, “Siyasetçilerin
görevi düşman kazanmak
değil, dost kazanmaktır, onun
çalışması içerisinde olmaktır.
Aksi takdirde siyaset
yapamazsınız, sürekli olarak
kan kaybedersiniz. Biz bu
anlayışla siyasetimizi
yürütüyoruz, yürütmeye
devam edeceğiz.” yanıtını
verdi.

RUHBAN OKULU ZİYARETİ 
Çipras’ın, uzun bir süre sonra
yapacağı Heybeliada Ruhban
Okulu’nu ziyaretine ilişkin
değerlendirmesi sorulan
Erdoğan, 1971’den bu yana
okulun kapalı olduğunu
belirtti.

Aslında kapalı oluşunun
sebebinin de o zamanki
yönetimlere ait olan bir durum
olmadığına işaret eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Zaten patrikhanenin, oranın
işlevsiz hale geldiğini de
görmesi sebebiyle adeta
kapanmaya yüz tutmuştur.”
dedi.

ERDOĞAN RUHBAN OKULUNA
KARŞILIK MÜFTÜLÜK
SORUNUNU DİLE GETİRDİ
Gelinen noktada Heybeliada
Ruhban Okulu’nda eğitim-
öğretimin olmadığını belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan
sözlerine şöyle devam etti:
“Sürekli Sayın Çipras ve
önceki başbakanlar hep
gündeme getirdiler, ben de
kendilerine sadece ‘Batı
Trakya’daki müftüler
meselesini önlerine koydum.
‘Siz de gelin şu izi çözün, biz
de bu işi çözelim bizim
açımızdan bir sıkıntı yok.’
dedim.

Sen Sinot Meclisinde
sayısal olarak bir ara 7’ye
düşmüşlerdi. Ben
Sayın Vartholomeos’a haber
gönderdim. ‘Bize bu
noktada, Lozan’a göre, Sen
Sinot Meclisi’nde görev alacak
din görevlileri verin, ona
göre biz bunları vatandaşlığa
alalım ve Sen Sinot Meclisi’ni
çalışır hale getirelim.’ Bize
isimler verildi, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı yaptık
ve şu anda 15 üyesiyle Sen
Sinot Meclisi çalışıyor.
Dolayısıyla Lozan’a göre
seçimini yapabilecek noktaya
gelmiş oldu. Biz de herhangi
bir çekincemiz yok, buradan
böyle bir talep de gelince
Sayın Çipras’ın Ruhban
Okulu’nu ziyaret etmesi için
‘hayırlı olsun’ dedik ve yarın
bu ziyareti gerçekleştirecekler.
Ben yine ‘hayırlı olsun’
diyorum.”

9. say fa nın de va mı

Çipras’dan Heybeliada
Ruhban Okulu çağrısı

ÇİPRAS ve beraberindeki
kalabalık heyet Ankara’daki
resmi temaslarının ardından
İstanbul’a geçti.

Çipras’ı, Atatürk
Havalimanı’nda Yunanistan’ın
İstanbul Başkonsolosu Yeorgia
Sultanopulu ve beraberindekiler
karşıladı.

Aleksis Çipras ve
beraberindeki heyet ile Peristera
Baziana da İstanbul’a geldi.

AYASOFYA ZİYARETİ
Başbakan Çipras ilk olarak
sabah saatlerinde Ayasofya
müzesini ziyaret etti. Saat
09.45’de
Ayasofya’ya gelen Çipras ve Peri
stera Baziana’ya, Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın ile İstanbul Kültür
ve Turizm Müdürü Coşkun
Yılmaz eşlik etti.

Başbakan Çipras, Ayasofya’ya
girişinde kendisini takip eden
gazetecileri selamlayarak,
burada bulunmaktan dolayı
mutlu olduğunu dile getirdi.
Çipras burada Ayasofya ile ilgili
olarak ayrıntılı bilgi aldı. 

HEYBELİADA RUHBAN 
OKULU’NA TARİHİ ZİYARET
Ayasofya’nın ardından T.C.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın ile Heybeliada’ya
geçen Çipras, Ruhban Okulu’nu
ziyaret eden ilk Yunanlı
başbakan oldu.

Adaya, Sahil Güvenlik ve Kıyı
Emniyeti botları eşliğinde
gelen Çipras, iskelede kendisini
bekleyenlerle selamlaştı, bazı
vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. 

Daha sonra Ruhban Okulu’na
geçen Çipras, burada Fener Rum
Patriği Vartholomeos’un 

yönettiği ayine katıldı. 
Türkiye’deki resmi

temaslarını
sürdüren Başbakan Aleksis
Çipras, Heybeliada Ruhban
Okulu ve Aya Triada
Manastırı’nı ziyaret ederek
incelemelerde bulundu. Çipras
burada yaptığı konuşmada,
“Umuyorum bir sonraki
ziyaretimde bu kapıdan Sayın
Erdoğan ile birlikte gireceğiz.”
dedi.

Bu arada, ziyaret öncesinde
Heybeliada ve Ruhban Okulu
çevresinde yoğun güvenlik
önlemi alındı. Çipras’ın Ruhban
Okulu ziyareti Yunan
televizyonlarından da canlı

olarak yayınlandı. 

“BİR SONRAKİ ZİYARETİMDE
BU KAPIDAN SAYIN
ERDOĞAN’LA BİRLİKTE
GİRMEYİ UMUYORUM”
Başbakan Aleksis Çipras,
Heybeliada Ruhban Okulu’ndaki
konuşmasında okulun yeniden
açılması çağrısında bulunarak,
“Umuyorum bir sonraki
ziyaretimde bu kapıdan Sayın
Erdoğan ile birlikte gireceğiz.”
diye konuştu. 

Heybeliada Ruhban Okulu’na
Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın’la birlikte
gelen Çipras’ı Fener Rum
Patriği Vartholomeos ve
Heybeliada Ruhban Okulu
Başrahibi Prof. Dr. Elpidophoros
Lambriniadis karşıladı. 

Başbakan Aleksis Çipras, Türkiye ziyaretinin ikinci
gününde İstanbul’da ziyaretlerde bulundu. 
Sembolik açıdan büyük önem verilen Heybeliada
Ruhban Okulu ve Ayasofya ziyareti 6 Şubat
Çarşamba günü gerçekleşti. 
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Yerli ve yabancı basın
mensuplarının yoğun ilgi
gösterdiği program
kapsamında, okul içerisinde
bulunan Aya Triada
Manastırı’ndaki ayine katılan
Çipras, daha sonra İbrahim
Kalın’la birlikte okul arazisinde
incelemelerde bulundu. Aya
Triada Manastırı’nın kuruluş yıl
dönümü olan 6 Şubat’a denk
gelen ziyaret nedeniyle Aleksis
Çipras, İbrahim Kalın ve Patrik
Vartholomeos birlikte okulun
bahçesine fidan dikti. Okulun
manzarasını da inceleyen
Çipras, eskiden sınıf olarak
kullanılan bölümleri ve zengin
kitap varlığıyla bilinen
kütüphaneyi de gezdi.

Çipras, Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın ve
beraberindekiler daha sonra
okulun üst katına çıkarak
burada bulunanlara ve basın
mensuplarına açıklama yaptı. 

Başbakan Çipras yaptığı
konuşmasında şu ifadelere yer
verdi: “Umuyorum ki bir
sonraki ziyaretimde bu
kapıdan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’la birlikte
gireceğiz. Bu okulu tekrar
açmak vesilesiyle güçlü bir
dostluk ve barış mesajı verelim.
Bugün içerisinde
bulunduğumuz bina sadece iki
ülke arasındaki uluslararası bir
mesele değil, medeniyetler
bazında bir konudur.
Farklılıklarımız var, fakat
karşılıklı iyi niyet ve diyalog
içerisindeyiz. Yunanistan’da
yaşayan Müslümanlar ve
Türkiye’de yaşayan Rumlar, iki
ülke arasında köprü olmalı.”

“AZINLIKLARIMIZIN
HAKLARI PAZARLIK
KONUSU DEĞİLDİR”
Heybeliada’da kendisini
karşılayan Türk vatandaşlarının
sevgi gösterisinde
bulunmalarından duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Çipras, “Bizlerin burada
bulunması kutuplaşma değil,
umut vesilesi oldu. Onlarca,
yüzlerce Türk vatandaşı
gemiden inerken daha bizlere
doğru geldi ve sevgilerini ifade
ettiler. İşte bu samimi sevgi inşa

etmek istediğimiz Türk – Yunan
dostluğunun kalbidir.” dedi. 

Çipras şöyle devam etti:
“Buradan vermek istediğimiz
mesaj şudur; Ruhban
Okulu’nun yeniden faaliyete
geçmesi kutuplaşma ve kavga,
çekişme sebebi olmayacaktır.
Halklarımız arasında saygı ve
dostluk mesajı olacaktır. Bunu
söylüyorum çünkü dinler ve
azınlıklarımızın hakları ve
talepleri, yani Türkiye’deki
Rum azınlığı ve
Yunanistan’daki Müslüman
azınlığı, müzakere ve pazarlık
konusu olamaz. Onların
haklarının korunması
hükümetlerimizin asli
sorumluluğudur.” 

PATRİK VARTHOLOMEOS
Fener Rum Patriği
Vartholomeos ise
konuşmasında, “Osmanlı
döneminde açılan bir okulun
Cumhuriyet döneminde
kapanması ve yarım asra yakın
süredir kapalı kalması
üzücüdür. Bu konudaki
umutlarımızı sürdürüyoruz.
Yarım asra yakındır kapalı olan
ilahiyat okulumuz, inanç
özgürlüğü ve insan haklarını
esas alan Avrupa ailesinin bir
üyesi olarak Yunanistan ve
Türkiye arasında hep
gündemde oldu. Yunanistan
okulumuzun yeniden
açılmasını her zaman
destekledi ve bu konuda Sayın
Başbakan’a minnettarız.
Okulumuzun kapılarını yeniden
açılması için dua ediyoruz”
dedi.

Konuşmaların ardından
Başbakan Çipras,
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın ve Ortodoks Rum
azınlığı temsilcileri birlikte öğle
yemeğine geçti. 

BİNALİ YILDIRIM’LA
GÖRÜŞME VE DOLMABAHÇE
SARAYI’NI ZİYARET
Heybeliada’dan ayrılan Çipras,
aynı gün Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Başkanı Binali
Yıldırım’la görüştü. Çipras,
Dolmabahçe Sarayı’nı da gezdi. 

TBMM Başkanı ve İstanbul
Büyükşehir belediye başkan
adayı Binali Yıldırım,

Dolmabahçe Sarayı’na deniz
yoluyla gelen Çipras’ı sarayın
bahçesinde karşıladı.

Yıldırım’ın Çipras’ı
kabulünde, iki ülke arasındaki
dostluk ve iş birliğinin önemine
vurgu yapıldı. Görüşmede
karşılıklı olarak başbakanlık
dönemindeki tecrübeler
paylaşılırken, iki ülke
arasındaki dostluk ve iş
birliğinin de önemi vurgulandı.

Baş başa 40 dakika süren
görüşmenin ardından Yıldırım
ve Çipras Dolmabahçe Sarayı’nı
gezdi.

Başbakan Çipras daha sonra
Yunanistan’ın İstanbul
Başkonsolosluğu’nda İstanbul
Rum Azınlığı temsilcileriyle bir
araya geldi. 

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret için
Ankara’ya gelen Başbakan Aleksis Çipras’ın eşi
Peristera Baziana’yı Devlet Konukevi’nde
ağırladı. 

5 Şubat Salı gün gerçekleşen kabulün
ardından Emine Erdoğan ve Peristera Baziana,
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Çipras ile
resmi akşam yemeğine katıldı. 

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde

samimi bir ortamda geçen akşam yemeğinde,
udi Yorgo Marinaki’nin üç İstanbul Rum şarkısı
seslendirmesi güzel bir süpriz oldu. 

Külliye’deki akşam yemeğine Partik
Vartholomeos başta olmak üzere İstanbul Rum
Azınlığı’ndan temsilciler de katıldı. Davette
ayrıca Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Türkiye – Yunanistan İş Konseyi Başkanı
Batı Trakyalı iş adamı Levent Sadık Ahmet de
yer aldı. 

Emine Erdoğan,
Peristera Baziana’yı
ağırladı 

Çipras İstanbul Rum Azınlığı temsilcileriyle görüştü 
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Ελληνοτουρκικός διάλογος για την
ειρηνική επίλυση των διαφορών

Tην πεποίθηση πως όλα τα θέματα

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

μπορούν να επιλυθούν σε δίκαιη

βάση, εξέφρασε ο πρόεδρος της Τουρκίας

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την

συνάντησή που είχε με τον πρωθυπουργό

της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο

υποδέχθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο

προεδρικό μέγαρο της τουρκικής

πρωτεύουσας. Στην κοινή συνέντευξη

τύπου των δύο ηγετών που ακολούθησε

αμέσως μετά την ολοκλήρωση των

συνομιλιών τους, Τσίπρας και Ερντογάν

έθεσαν το πλαίσιο για μια πορεία

αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στις δύο

χώρες που θα οδηγήσει στην ειρηνική

επίλυση των διαφορών μεταξύ τους,

χωρίς όμως να κρύβουν και τις

διαφορετικές προσεγγίσεις που υπήρξαν

σε διάφορα θέματα μείζονος σημασίας.        

«Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια να

βελτιώσουμε την κατάσταση των πολιτών

μας ελληνικής καταγωγής και

περιμένουμε από την Ελλάδα να

υιοθετήσει την ίδια προσέγγιση» τόνισε ο

Τούρκος Πρόεδρος, συμπληρώνοντας ότι

«οι δύο πλευρές προτού ξεκινήσουν τον

διάλογο θα πρέπει να εντοπίσουν έναν

οδικό χάρτη για να δημιουργηθεί μια

σχέση εμπιστοσύνης.

Κληθείς από Τούρκο δημοσιογράφο να

αξιολογήσει την επίσκεψη του Αλέξη

Τσίπρα στη Θεολογική Σχολή της

Χάλκης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

ανέφερε: «Όπως γνωρίζετε από το 1971 η

Θεολογική Σχολή της Χάλκης είναι

κλειστή. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι’

αυτό, δεν ήμασταν εμείς στην

διακυβέρνηση της χώρας». Σε αυτό το

πλαίσιο, ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε

πως ο κ. Τσίπρας και οι προγενέστεροι

πρωθυπουργοί έχουν φέρει το θέμα αυτό

πολλές φορές στην ατζέντα και

συμπλήρωσε: «Κάθε φορά που έρχεται

αυτό, εγώ τους λέω ότι στη Δυτική Θράκη

ελάτε να επιλύσουμε το θέμα των

μουφτήδων, ελάτε και εμείς να λύσουμε

αυτό το θέμα».

«Σήμερα με τον πρωθυπουργό της

Ελλάδας συζητήσαμε και τα θέματα της

τρομοκρατίας. Η Τουρκία και η Ελλάδα

γνωρίζουν και έχουν δει από κοντά το

αιματηρό πρόσωπο της τρομοκρατίας.

Εμείς θα πρέπει ως σύμμαχοι να είμαστε

ενάντια στην τρομοκρατία. Θα πρέπει

από κοινού να κάνουμε έναν οδικό

χάρτη και να έχουμε μια αντιμετώπιση,

όπως το PKK, και το κίνημα FETO, το

οποίο θεωρούμε ότι είναι

τρομοκρατικό» ισχυρίστηκε ο Τούρκος

Πρόεδρος.

«Περιμένω αυτούς που την 15η

Ιουνίου 2016 έχασαν τη ζωή τους

αντιμετωπίζοντας αυτό το

πραξικόπημα, ότι θα πρέπει να τους

σεβαστούμε. Έχουμε την προσμονή να

το σεβαστεί και η Ελλάδα αυτό και να

φερθεί ανάλογα σε αυτούς τους

φυγάδες, τους οποίους περιθάλπει».

Από την πλευρά του ο Αλέξης

Τσίπρας τόνισε ότι ο διάλογός ανάμεσα

στον ίδιο και τον Τούρκο Πρόεδρο όλα

αυτά τα χρόνια ήταν ειλικρινής και

σημαντικός, όχι μόνο για το μέλλον των

δύο λαών αλλά και για την ευρύτερη

περιοχή, ενώ σημείωσε πως «οι δύο

χώρες μας μπόρεσαν να συνεργαστούν

στενά το 2015 και το 2016, μια κρίσιμη

περίοδο, όπου ξέσπασε μια

πρωτοφανής προσφυγική και

μεταναστευτική κρίση. 

«Δεν αποδεχθήκαμε ότι αυτός ο

φαύλος κύκλος είναι η μοίρα μας, το

κισμέτ μας, δεν το πράξαμε και είμαι

ευτυχής που δεν το πράξαμε»,

συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας. «Σήμερα

στις συνομιλίες μας έγινε για μια ακόμα

φορά σαφές ότι ούτε ο εσείς, ούτε εγώ,

δεχόμαστε τη λογική της αδράνειας και

της συμμόρφωσης με την πεπατημένη.

Γιατί αναγνωρίζουμε ότι οι προκλήσεις

που αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας

και στην περιοχή μας, δεν μας

επιτρέπουν να παραμένουμε

εγκλωβισμένοι σε αδιέξοδα», είπε

απευθυνόμενος στον πρόεδρο της

Τουρκίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι σε αυτό

το θετικό πνεύμα, «συμφωνήσαμε να

προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα με

βασικό στόχο την αποκλιμάκωση της

έντασης στο Αιγαίο και την προώθηση

μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

Συμφωνήσαμε ότι το καλοκαίρι

πρέπει να δουλέψουμε ώστε να είναι

πραγματικότητα η ακτοπλοϊκή σύνδεση

Σμύρνης-Θεσσαλονίκης», είπε ο κ.

Τσίπρας και πρόσθεσε ότι συμφωνήσαν

να προχωρήσουν στη διοργάνωση νέου

επιχειρηματικού φόρουμ που θα

αναδείξει τις ευκαιρίες που ανοίγονται

για συνεργασία, ιδίως τώρα που η

Ελλάδα έχει εξέλθει από μια κρίση που

την ταλαιπώρησε για πολλά χρόνια.

«Συνομιλήσαμε για τη συνεργασία

στο πλαίσιο της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας

και τις δυνατότητες που υπάρχουν για

μείωση των ροών, για την ανάγκη

αύξησης των επιστροφών και την

αντιμετώπιση των δικτύων των

διακινητών», είπε ο πρωθυπουργός,

προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες

συζήτησαν και για την προοπτική της

αναθεώρησης της Τελωνειακής Ένωσης

ΕΕ-Τουρκίας, προς όφελος, μεταξύ

άλλων, όλων των χωρών της περιοχής.

Αναφορικά, τέλος, με την ακανθώδη

υπόθεση των «8» στρατιωτικών στους

οποίους δόθηκε άσυλο στην Ελλάδα

ενώ εγκαλούνται από την Τουρκία ως

τρομοκράτες, ο πρωθυπουργός

υποστήριξε ότι «η Ελλάδα ως κράτος

δικαίου οφείλει να κάνει σεβαστές τις

αποφάσεις της δικαιοσύνης» και

πρόσθεσε ότι «στην Ελλάδα οι

πραξικοπηματίες δεν είναι

καλοδεχούμενοι» και πως αυτό που

προέχει είναι η ενίσχυση της

συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.

Kuzey Makedonya’nın NATO’ya
üyelik protokolü imzalandı

BRÜKSEL’de düzenlenen
NATO üyesi ülkeler
toplantısında Kuzey
Makedonya’nın üyelik
protokolü imzalandı.

29 üye ülkenin NATO
büyükelçisinin imzaladığı
protokolle Kuzey
Makedonya’nın NATO
üyeliğinin son aşaması
başlatıldı. 

Kuzey Makedonya Dışişleri
Bakanı Nikola Dimitrov’un da
katıldığı imza töreninde
konuşan NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg, Prespa
anlaşmasının NATO üyeliği
protokolünün
imzalanmasındaki en önemli
adımlardan biri olduğunu
kaydetti.

Stoltenberg, “Uzun zamandır
ailemize katılmanızı
bekliyorduk. NATO
misyonlarına destek verdiniz ve
sizi 30. üyemiz yapacak
reformlara imza attınız.

İnanıyorum ki üyelik süreci
sorunsuz devam edecek ve
NATO size destek sunacak.”
dedi.

“ARTIK YALNIZ DEĞİLİZ”
Kuzey Makedonya’nın stratejik
hedefi olan NATO üyeliğinde
son aşamaya gelinmesinden
oldukça memnun olduğunu
belirten Dışişleri Bakanı Nikola
Dimitrov, NATO kapısını açan
Zoran Zaev ve Aleksis Çipras’a
teşekkür etti.

Dimitrov, “NATO bizim için
dünyayı daha huzurlu ve daha
iyi yapan, güvenlik ve istikrar
sağlayan bir ülkeler birliği
anlamını taşıyor. Biz de
üstümüze düşen vazifeleri
yerine getirip sorunlarla
mücadele edeceğiz. Bazı
sorunlarla karşılaşan
bölgemizde barışçı bir politika
izleyeceğiz. Yolumuz uzun
ancak artık yalnız değiliz. 29
müttefikler beraberiz.” diye

konuştu.
29 üye ülkenin

Makedonya’nın üyelik
protokolünü imzalamasıyla
birlikte Kuzey Makedonya
NATO’nun bütün toplantılarına
oy kullanma hakkı olmadan

katılacak.
Protokolün imzalanmasının

ardından 29 üye ülkenin
parlamentosunda
Makedonya’nın üyeliğinin
onaylanması gerekecek. İsim
anlaşması gereği Yunanistan bu

anlaşmayı onaylanacak ilk ülke
olacak. Yunan Meclisi’nin 8
Şubat Cuma günü Kuzey
Makedonya’nın NATO’ya giriş
protokolünü onaylaması
bekleniyor. 
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Yunan basını Erdoğan –
Çipras görüşmesini 
manşete taşıdı

ULUSAL basın, Başbakan
Aleksis Çipras’ın Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile görüşmesine ilk
sayfalarında geniş yer verdi

Yunan basını,
Başbakan Çipras’ın Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile Ankara’da
görüşmesinden “net bir sonuç
çıkmadığı” yorumunda
bulunurken, en önemli
kazancın “ikili ilişkilerde
olumlu gündemin yeniden
başlatılması” olduğu görüşünü
paylaştı.

Ziyaret ve iki liderin basın
toplantısı, çoğu gazetenin
manşetinde yer aldı. 

AVGİ
“Açık savlarla samimi

diyalog” başlığını kullanan
SİRİZA’ya yakınlığıyla bilinen
Avgi gazetesi, iki saat süren
ikili görüşmede Kıbrıs sorunu,
göçmen meselesi ve iki ülke
arasında ekonomik iş birliğiyle
ilgili konuların ele alındığını
ifade etti. Gazete
ayrıca Çipras’ın, Ankara’nın
ardından İstanbul’daki
Ayasofya ve Heybeliada
ziyaretlerini “tarihi” olarak
nitelendirdi.

KATHİMERİNİ
Kathimerini gazetesi,

görüşmenin, Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) darbe
girişiminden sonra helikopterle
Yunanistan’a kaçan eski
askerlerin “terörden arananlar
listesine” konularak başlarına
ödül konması kararının
gölgesinde gerçekleştiğini
yazdı. Haberde, iki liderin ortak
basın toplantısındaki
açıklamalarının birbiriyle
örtüşmediği, görüş ayrılıkları
olduğu yorumunda bulundu.

Gazete, diplomatik
kaynaklara dayandırdığı bir
diğer haberinde ise Türkiye ve
Yunanistan arasında “olumlu
gündemin yeniden başlatılması
kararının, görüşmeden çıkan
en önemli sonuç
olduğunun değerlendirildiğini”
aktardı. İki liderin de Ege’de

gerginliğin azaltılmasına
yönelik mesaj verdiğine dikkat
çekildi. 

Haberde, savunma
bakanlarının yanı sıra dışişleri
bakanlarının da bir araya
gelerek Kıbrıs konusunda
hazırlık toplantılarına
başlayacağı ve çeşitli
anlaşmaların imzalanacağı
ifade edildi. Göç Politikaları
Bakanı  Dimitris Vitsas’ın da
muhatabıyla kısa süre bir araya
geleceği kaydedildi.

ETHNOS
Ethnos gazetesi de

“Çipras’tan Türk pazarlığına
hayır” manşetini kullanarak,
“Çipras’ın toplantıda Ege’deki
ihlaller meselesini net şekilde
gündeme getirdiğini” yazdı.
Gazete, Erdoğan’ın ise sekiz
askeri geri istediğini
belirterek, Heybeliada Ruhban
Okulu’nun açılması
karşılığında (Batı Trakya’daki)
müftü meselesini takas etme
teklifinde bulunduğunu
savundu.

TA NEA
“Her şey için pazarlık”

manşetiyle çıkan Ta Nea da iki
liderin kapalı kapılar ardında
müzakere ettiği konuları,
“darbecilerle alakalı Güvenlik
Paktı, Ege’de kıta sahanlığı,
‘Üsküp’ meselesinden sonra
Kıbrıs meselesine başlanması,
ruhban okulunun müftülerle
ilişkilendirilmesi ve enerji
konusunda iş birliği” şeklinde
sıraladı. 

NAFTEMPORİKİ
Naftemporiki ise “Çipras-

Erdoğan: Güven arttırıcı
önlemler-Bundan sonraki adım
kıta sahanlığı” başlıklı
haberinde, liderlerin Ege’de
gerilimin azaltılması ve güven
arttırıcı önlemlere
yönelik ilerleme
konusunda fikir birliğine
vardığını vurguladı.

Gazete ayrıca Çipras’ın,
güven artırıcı önlemlerin
olumlu sonuç getirmesi
durumunda kıta sahanlığı

meselesinin masaya getirileceği
açıklamasında bulunduğuna
işaret etti. 

Çipras’ın, Ankara’daki
görüşme sonrasında
düzenlenen ortak basın
toplantısında, “Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile samimi görüşmeler
gerçekleştirdik.” ifadelerini
kullandığına dikkat çekilen
haberde, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın da “İkili ilişkilerde
iyileştirilmesi gereken
meseleler bulunuyor, ancak
samimi ve adil çözümler
bulabiliriz.” açıklamasında
bulunduğu aktarıldı.

ELEFTEROS TİPOS
“Doğu cephesinde yeni bir

şey yok” başlığını kullanan
Eleftheros Tipos gazetesi,
Erdoğan’ın darbeci askerler ve
Batı Trakya’da müftüler
konusunu gündeme
getirdiği, Çipras’ın ise “yargı ve
uluslararası hukuk” ile yanıt
verdiği yorumunda bulundu.

Haberde, ziyarette iki ülke
arasında hiçbir anlaşmanın
imzalanmadığı
belirtilerek, “Görüşme iki saat
sürmesine rağmen Çipras ve
Erdoğan hiçbir anlaşma
imzalanmayacağını söyledi.
Bu, birbirini yakınlaştıran çok
az şeye karşın ayıran çok şeyin
bulunduğu iki devletin
problemli ilişkisini gösteriyor.”
ifadelerine yer verildi.

REALNEWS
Öte yandan Realnews ise

“Beti Baziana ve Emine
Erdoğan için çay ve sohbet”
başlıklı haberde,
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın, Başbakan
Aleksis Çipras’a Türkiye
ziyaretinde eşlik eden Beti
Baziana’yı Ankara’daki Beyaz
Saray’da kabul ettiği,
eşlerinden ayrı bir program
gerçekleştiren Erdoğan ve
Baziana’nın çay içerek
gülücükler eşliğinde samimi bir
sohbet gerçekleştirdiği” ifade
edildi.

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ömür sermayesi

Ömür, doğum ile ölüm
arasında geçen zaman
dilimi olup, insanoğluna

bahşedilen en büyük nimet ve
paha biçilmez bir sermayedir.
Bu kıymetli sermaye aldığımız
her nefes, geçen her saniye, her
saat, her gün, her ay ve her yıl
güneşin karşısında eriyen buz
misali devamlı eriyip
tükenmektedir. 

Şöyle bir hikaye
anlatılmaktadır: Yaz sıcağında
Bağdat sokaklarında buz satan
biri olanca sesiyle şöyle bağırır:
“Sermayesi erimekte olan bu
zavallıya yardım edin! Satıcının
Bu feryadı duyan büyük veli
Cüneyd-i Bağdadî, olduğu yere
çöker başını ellerinin arasına
alıp düşünceye dalar. Yanında
bulunan talebeleri telaşla,
kendisine Ne olduğunu
sorduklarında, buz satan kişiyi
işaret ederek, “Onun bu sözleri
beni derinden sarstı, eriyenin
yalnız buzlar değil, insan
ömrünün olduğunu fark ettim.
Yaz Sıcağının, adamın maddî
sermayesi olan buzları eritip
tükettiği gibi, zaman da bizim
asıl sermayemiz olan ömrümüzü
tüketiyor. Adamın buzlarının
erimesine hayıflandığı kadar,
ömrünün boşa tükenmesine
karşı içi sızlamayanlara yazıklar
olsun,” der.

Bizi ömür sermasi ile
şereflendiren Allah Teâlâ, bu
büyük sermayenin hayırlı
alanlarda değerlendirilmesini
istemektedir. Faydalı ve hayırlı
alanlarda geçirilmeyen ömrün
hesabının sorulacağı
bilinmelidir.Uyarılarda bulunan
Peygamberimiz (s.a.s.) bu
noktaya dikkat çekmektedir:
“Kıyâmet gününde bir insan, şu
dört şeyden sorulmadıkça hiçbir
yere gidemez: Ömrünü nerede
tükettiğinden, gençliğini nasıl
harcadığından, malını nereden
kazanıp nereye sarf ettiğinden
ve ilmiyle nasıl amel
ettiğinden.” (Tirmizî,Kıyâmet 1)

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı
Kerim’de şöyle buyurmuştur:

“Ey insanlar! Haberiniz olsun
ki, Allah'ın vaadi muhakkak
haktır. Sakın bu dünya hayatı
sizi aldatmasın, sakın o aldatıcı
şeytan sizi, Allah hakkında da
aldatmasın.” (Fatır 5)

Bu âyet-i Kerimeye göre;
insan, şeytana uyup dünya
hayatına kapıldığı taktirde
aldanacak ve şeytanın tuzağına
düşecektir. Daima yok olma
korkusuyla yaşadığı için bu

dünyada gerçek huzuru
bulamaz. Rabbinden uzak
yaşadığı için de ebedî yurt olan
âhirette de iyiler için
hazırlanmış olan Cennete
giremez.  Bu durumda hem
dünyasını, hem ahiretini
kaybetmiş olur.

Öyleyse cennete girmek,
cehennemden uzaklaşmanın
yolu, dünyanın aldatıcı bir hayat
olduğunu idrak edip dünyadaki
imtihanları kazanmaktan
geçmektedir. Hayatta bu
imtihanı kazanan gerçek
manada kurtuluşa ermiştir.

İnsan dünyâya bir defa gelir.
Kendisine verilen yaşama
fırsatını iyi veya kötü bir şekilde
kullanır, sonra da bu âleme
vedâ’ edip gider. Bu kuralın
istisnâsı yoktur. Şüphesiz akıllı
insan, kendisine bu bir defa,
evet, sadece bir defa sunulan
hayât ve ömür nîmetini
dikkatlice kullanır, sonra da en
büyük başarıyı kazanmış
olmanın derin huzûruyla ebedî
yolculuğuna çıkar. Akıllı insan
inanır ki; âhirette; “Ah şöyle
yapsaydım, keşke böyle
davransaydım...” diye dövünüp
pişmanlık duymağa fırsat
verilmeyecektir. 

Şunu hiç unutmamak gerekir
ki; ahirette bütün insanlar
ağıtlarda bulunacaktır. Kâfir
olan; “Keşke iman etseydik,
keşke inansaydık da hiç olmasa
Cehenneme girdikten sonra
iman etmemiz sonucunda
Cennete girseydik, ebedi
cehennemden kurtulsaydık.”
Mü’min, fakat az sevabı olan;
“Keşke biraz daha sevap
işleseydim de, biraz daha
ikrama mazhar olsaydım.”
Sevabı çok mü’min ise; “Ah ne
olaydı da Makamımı biraz daha
yükseltecek bir vakit daha
namaz kılsaydım, biraz daha
fazla sadaka verseydim, oruç
tutsaydım, biraz daha sevap
işleyecek ameller yapsaydım...”
diyeceklerdir.

Fırsat önümüzdedir.
Ümrümüz tükenmeden, son
nefesimizi Allah’a teslim
etmeden kendimize gelelim. Bir
defalığına kullanılmak üzere
bize emanet verilmiş olan ömür
sermayesini iyi değerlendirelim.
Sorumluluğumuzu daima ön
planda tutalım. Herkes huzur
istiyor değil mi? İşte huzur
Allah’ın yolundan gitmektir.
“Kalpler ancak Allah’ı daima
anmakla huzur bulur.” 

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU
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Emine Tabak

Çocuğu etkin dinleme tekniği

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Çocuğun gerek
arkadaşları, gerekse
öğretmenleriyle olan

sorunlarını bize anlatırken
dinleme şeklimiz, onun bu
sorunları çözmesine yardımcı
olur veya sorunların kalıcı
olmasını belirler. Bunu bir
örnekle anlamaya çalışalım:
çocuğunuz okuldan eve
keyifsiz bir halde gelmiştir.
Öğretmenin derste kendisini
azarladığını söyler. Anne:
Neden seni azarladı? Çocuk:
Dersi anlamadığımı ve bir kez
daha tekrar etmesini istediğimi
söyledim, fakat o kendisini
dinlemediğimi söyleyerek,
bana kızdı. Anne: Canım
benim, kendini çok kötü
hissetmişsindir ama eminim
diğer arkadaşlarından da
anlamayanlar olmuştur.
Öğretmenin de belki canı bir
şeye sıkılmıştır, morali bozuk
olabilir. Çocuk: Evet onlarda
anlamadıklarını söylediler,
ama ben rezil oldum. Anne:
senin gibi akıllı bir öğrenciyle
atışmak, öğretmen için de zor
lomuştur mutlaka. Çocuk:
Evet, galiba en doğrusu
anlamadıklarımı öğretmene
ders çıkışı sormalıydım.

Bu diyalogda çocuk
olumsuz duygularını dile
getirmektedir. Yaşanan olay
analiz edilerek, çocuk ne
yapması gerektiğini kendisi
bulmaya çalışmaktadır. Bu
etkin dinleme tekniği, anne ile
olan iletişimi olumlu olarak
etkilemektedir. Çocuk da
annesi tarafından anlaşılmış
olmanın rahatlığını yaşar. Anne
bunun aksini yapıp, çocuğuna,
‘sen de sınıfta yaramazlık
yaparak öğretmenini
dinlemiyorsundur’ ya da ‘ben
yarın okula gelip onunla
görüşürüm’ gibi olumsuz
sözlerle karşılık verseydi,
çocuk da olumsuz
etkilenecekti. Oysa annesi
kendisini anlamaya çalıştı ve
bu da çocuğun kendisini
değerli hissetmesine neden
oldu. Olumsuz duygular
hissetmenin de doğal
olduğunu gördü. Canı
sıkkınken annesi kendisini
eleştirmediği, ayıplamadığı
için annesine güvenebileceğini
hissetti. Belki sorun çözülmedi
ama kendini değerli
hissetmesi, kendine olan
güven duygusunun artmasına
ve sorunları çözmek için

geleceğe yönelik cesaret
bulmasına neden olacaktır.
Çocuk kendisini anladıklarını
hissettiğinde, sanki sorunları
çözülmüş gibi rahatlamış
hisseder. Bunun nedeni,
çocuğun kendisini ne kadar
kötü hissettiğini annesinin
anladığından emin olmasıdır.

Etkin dinleme, çocuğun
sorununu hemen ele alıp
kendileri çözmeye girişen anne
babalar için zor gelebilecek bir
tekniktir. Ancak bir kez
denediklerinde, hem
kendilerinin hem de
çocuklarının nasıl rahatladığını
göreceklerdir. Çünkü etkin
dinleyen kişi, karşı tarafın
sorunu varsa, sorunu
çözmesinin gerekmediğini
bildiği için, dikkatini yalnızca
anlatanın anlattıklarına
verecek, söylenenin ne anlama
geldiğini anlamaya
çalışacaktır. Dolayısıyla çocuk
da, kendi probleminin
sorumluluğunu alacak,
duyguları anlaşıldığı için
rahatlayacak, kendine olan
güveni artacak ve sorunu
düşünmeye başlayacaktır. Bu
süreç, çocuğun benliğinin
gelişmesine yardımcı olacaktır.
En önemlisi de anne babasının,
onun kendi problemlerini
çözebildiğine inandıklarını
anlayacaktır.

Çocuğunuzu etkin
dinleyebilmeniz için sizde bir
alt yapının olması gerekir. Bu
alt yapı olmazsa etkin dinleme
gerçekleşemez. Etkin dinleme
için çocuğun söylediğini
gerçekten duymak
istemelisiniz. Eğer zamanınız
yoksa, ‘seni şu anda dikkatimi
vererek dinleyemeyeceğim
için, daha sonra konuşsak
olurmu?’ demek, anlattıklarını
dinlememekten daha
dürüstçedir. Çocuğun
duyguları sizi incitecek bile
olsa, bu duyguların ona ait
olduğunu gerçekten kabul
edebilmelisiniz. Çocuğun
duygularına ve bulabileceği
çözümlere güvenmelisiniz.
Çocuğunuzun, sizden farklı
duygu ve düşüncelere sahip
olma hakkının olduğunu
unutmamalısınız. Beden dilini
okuyabilmenin, etkin dinleme
için çok yardımcı olabileceğini
bilmelisiniz.

Çocuklarınızla sağlıklı
iletişimler kurabileceğiniz bir
hafta geçirmenizi dilerim.

Müftü Ahmet Mete’den 
29 Ocak mesajı

İSKEÇE Müftüsü Ahmet Mete 29
Ocak olaylarının yıl dönümü
nedeniyle bir basın açıklaması
yayımladı.

Ahmet Mete açıklamasında, 29
Ocak tarihinin Batı Trakya
Türkleri’nin yıllar boyunca maruz
kaldığı haksızlıklara ve baskılara
hep bir ağızdan “yeter” dediği
onurlu bir gün olduğunu ifade etti.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
tarafından yapılan açıklama şöyle:

“29 Ocak 1988 tarihinde Batı
Trakya Müslüman Türkleri, yıllarca
maruz kaldığı değişik haksızlıklara
ve baskı politikalarına hep bir
ağızdan ‘artık yeter!’ dediği ve
Yunan yetkililerince inkar edilen
‘TÜRK’ varlığına sarılarak, sahip
olduğu haklarından en ufak bir taviz
vermeyeceğini tüm dünyaya gür
sesiyle haykırdığı onurlu bir gündür.
Milli direnişin miladı olan 29 Ocak
günü, yıllarca Türklüğümüzün inkar
edildiği, Müftülük makamları işgal
altında olduğu ve Batı Trakya
Türkleri’nin inanç özgürlüğüne
vurulan darbenin bir sonucu olarak
tarihe geçmiştir. Bugün dahi 240
imam yasasının çıkarılmasıyla
camilerimizi de kontrol altına almak
suretiyle ibadet özgürlüğümüzü
tamamen kısıtlamak istenmektedir.
Yine son dönemde seçilmiş
müftülerimizi ve diğer kuruluş
başkanlarını yargı önüne
çıkarılmaları da  baskıların  yeniden
ve daha şiddetli bir şekilde
hortladığını görmekteyiz. 

İşte 29 Ocak, Batı Trakya

Müslüman Türk Azınlığı’nın milli
kimliğinin inkarı ve dini ve eğitim
alanındaki haksız uygulamalardan
dolayı Yunan devletinin protesto
edildiği gündür. Böyle bir tarihi
günü, Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da her türlü kısıtlama
ve insan hakları ihlallerine karşı
verdiği onurlu mücadelenin miladı
olarak anmaya devam edecektir. 

Batı Trakya Müslüman Türk
toplumu olarak üzerimize düşen
görev, sorumluluk bilinci içinde
birlik ve dirliğimizi korumaktır.
Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki,
biz Müslüman Türk toplumuyuz.
Bizi böyle bir toplum  yapan; yani
öteki toplumlardan farklı kılan şey,
kendimize ait olan dilimiz,

tarihimiz, dinimiz, gelenek ve
göreneklerimiz, folklorumuz,
kısacası milli ve dini
değerlerimizdir. Bizi ayakta tutan bu
değerlerimize sımsıkı sarıldığımız
takdirde Batı Trakya’da Müslüman
Türk olarak varlığımızı sürdürmemiz
mümkün olur. Rabbim birlik ve
beraberliğimizi daim etsin. 

29 Ocak günü, toplumumuz için
bir dönüm noktasını
oluşturmaktadır. Yıllar geçse de
unutulmaması ve unutturulmaması
gereken bir gündür. Bu tarihi gün
Batı Trakya  Müslüman Türk
Azınlığı’nın hak arama
mücadelesinin onurlu bir sayfasıdır.
Bu vesileyle 31’nci yıldönümünü
andığımız ‘29 Ocak Milli Direniş
Günümüz’ kutlu olsun.”

Lauf Derneği’nde 
yeni yönetim iş başında

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu’na (ABTTF) üye
deneklerden Lauf Batı Trakya
Türkleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği, 27 Ocak
Pazar günü genel kurulunu
gerçekleştirdi. 

Genel kurulda yapılan
seçimler sonucunda derneğin
2019 – 2020 döneminde görev

yapacak yeni yönetim, denetim
ve disiplin kurulu üyeleri
belirlendi.

YÖNETİM KURULU
Başkan: Sinan Yusuf
2. Başkan: Mustafa Şerif
Sekreter: Mehmet Şerif
2. Sekreter: Mustafa Şerif
Kasadar: Esat Mustafa

2. Kasadar: Mustafa Mustafa

DENETİM KURULU 
Salih Hamza
Taner Tefik

DİSİPLİN KURULU 
Göksel Hüseyin
Hamdi Kabur
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TÜRK – Yunan – Bulgar
Dostluk Grubu Derneği
(TUYUB) tarafından bu yıl
beşincisi düzenlenecek Sınırsız
Dostluk Yarı Maratonu, 28
Nisan'da koşulacak. 

TUYUB Yönetim Kurulu
Başkanı Önder Akdağ,
düzenlenen toplantıda Sınırsız
Dostluk Yarı Maratonu'nun,
Atletizm Federasyonu'nun
uluslararası organizasyonlar
takviminde yer aldığını,
maratonun Trakya'da bu
anlamda yapılan tek resmi
uluslararası organizasyon
olduğunu ifade etti.

Maratona katılan sporcuların
Edirne'ye katkıda
bulunduğunu belirten Akdağ,
şöyle konuştu: "Esnafımızdan
ve vatandaşlarımızdan bu
anlamda duyarlılık bekliyoruz.
Sporcularımız maratondan bir
gün önce şehre geliyor.
Konaklama, gastronomi ve
tarihi anlamda şehrimizi
tanıyorlar. Dünyanın her
yerinden maratona katılan
sporcular burayı anlatıyor.
Yerli, yabancı 750 atletin

maratona katılmasını
bekliyoruz." 

KAYITLAR BAŞLADI
Maratonun bu yıl Bando ve

Ciğer Festivali ile aynı döneme
denk geldiğini dile getiren
Akdağ, "Koşumuz, 28 Nisan
Pazar günü Selimiye Camisi
önünden saat 09.00'da start
alacak. Bando ve Ciğer Festivali
de 26-28 Nisan tarihlerinde
gerçekleşecek. Yerli yabancı
atletlerimiz bu yılki

organizasyonumuzda
'Edirne'de koş, ciğerimi ye'
sloganıyla dostluk için
koşacak." diye konuştu.

Maratona kayıtların
"www.sinirsizdostlukyarimarat
onu.org", "www.tuyub.org.tr"
adreslerinden başladığını
bildiren Akdağ, şunları
kaydetti: "Sporcular geçmiş
yıllarda da uygulanan çipli
sistemle yarışa katılacak.
Ayrıca engelliler ve çocuklar da
maratonumuzda koşacak.

Maratonla ilgili Yunanistan ile
görüşmelerimizi de
gerçekleştirdik. Güzergah
açısından herhangi bir
sıkıntımız yok. Selimiye Camisi
önünden başlayarak tarihi
köprüler üzerinden Meriç
Nehri'ni geçecek. Pazarkule
Sınır Kapısı'na oradan da
Yunanistan'daki Kastanies
Sınır Kapısı'na geçen atletler,
Kastanies şehrindeki güzergahı
tamamlayınca başlangıç
noktasına geri dönecek."

Fatih Terim’in baba
acısı
GALATASARAY Teknik
Direktörü Fatih Terim'in
babası Talat Terim, Adana'da
tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybetti.
Acıbadem Adana Hastanesi
Direktörü ve Başhekimi Prof.
Dr. Bülent Soyupak, yaptığı
açıklamada, Talat Terim'in bir
süredir genel durum
bozukluğu nedeniyle
sağlığının takibe alındığını ve
yoğun bakım ünitesinde
tedavi gördüğünü
hatırlatarak, "Kendisine
Allah'tan rahmet, ailesine ve
tüm sevenlerine başsağlığı
diliyoruz." ifadelerini
kullandı.
Teknik direktör Fatih Terim, 2
Şubat Cumartesi günü
oynanan Aytemiz Alanyaspor-
Galatasaray maçının ardından
Adana'ya giderek babasını
hastanede ziyaret etmişti.

Üç ülkeden atletler 
dostluk için koşacak

FİFA Başkanı Gianni
Infantino, 5 Haziran'da
Fransa'nın başkenti Paris'te
gerçekleştirilecek FIFA başkanlık
seçimine tek aday olarak girecek.
48 yaşındaki İsviçreli futbol
adamı, 2016 yılından bu yana
dünya futbolunun başında
bulunuyordu.

Sepp Blatter'in karıştığı
yolsuzluk skandalının ardından
Şubat 2016'da FIFA'nın yeni
başkanı olan Gianni Infantino,
görevine bir dönem daha devam
etmeye hazırlanıyor.

FIFA tarafından yapılan
açıklamada 48 yaşındaki
Infantino'nun 5 Haziran'da

Paris'te gerçekleştirilecek
başkanlık seçiminde tek aday
olarak yarışacağı belirtildi.

Seçimde Infantino'nun
karşısına çıkması beklenen
Tottenham Hotspur'un eski
oyuncusu Ramon Vega ise
FIFA'ya üye olan 211
federasyondan adaylık için
yeterli desteği alamadı.

Infantino, 2016'da yapılan
oylamada Asya Futbol
Konfederasyonu Başkanı Şeyh
Salman bin İbrahim Al-Halife,
Ürdün Prensi Ali bin Al-Hüseyin
ve eski FIFA Genel Sekreter
Yardımcısı Jerome Champagne'ı
geçerek başkan seçilmişti.

İlhan Mansız,
Beşiktaş'tan ayrıldı
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü
Şenol Güneş'in yardımcılığını
yapan İlhan Mansız, sağlık
nedenlerinden dolayı görevini
bıraktı.
Sezon başında Şenol Güneş'in
yardımcılığına getirilen
Beşiktaş'ın unutulmaz
futbolcularından İlhan Mansız
ile yollar ayrıldı.
Teknik Direktör Şenol
Güneş'in yardımcılığını yapan
İlhan Mansız, belindeki
rahatsızlığı gerekçe
göstererek görevini bırakmak
istediğini yönetime bildirdi.
Yönetim de Mansız'ın
sözleşmesini feshetti. 
Bir dönem siyah-beyazlı
formayı da giyen Mansız, Guti
ile Güneş'in yardımcılığını
yapıyordu. 

Gianni Infantino, 
FIFA başkanlık
seçiminde tek aday

FENERBAHÇE Beko takımının Yunan oyun kurucusu
Kostas Sloukas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde verilen yemeğe katıldı.

Başbakan Aleksis Çipras'ın Ankara ziyaretinde Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen yemeğe katılan
Kostas Sloukas, Yunanistan'ın devlet haber ajansı
AMNA'ya açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan'ın davetlisi olarak yemeğe katılmanın büyük
bir onur olduğunu ifade eden Fenerbahçe Beko'nun
Yunan yıldızı Sloukas, yemekteki atmosferin oldukça iyi
ve olumlu olduğunu, iki liderle de bir süre sohbet ettiğini
söyledi. 

Sloukas, "Türkiye'de bulunduğum 4 yıl boyunca bir kez
bile nefret görmedim. Taraftarlar beni her zaman
kucakladılar, sevdiler ve desteklediler. Türkiye'de
herkesin inancına ve kültürüne her zaman saygı
gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

“Erdoğan’ın daveti
benim için onurdu”
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İSKEÇE Türk Birliği ve
Gümülcine Türk Gençler Birliği
çatısı altındaki biçki – dikiş –
nakış ve el sanatları, resim,
seramik ve ebru sanatı
kurslarında üretilen eserlerden
oluşan “Batı Trakya Türk
Kadınlarının El Emekleri”
sergisi İstanbul’da gerçekleşti. 

Batı Trakya Türkleri’ne ait el
emeği göz nuru eserlerin
sergilendiği etkinlik,
Uluslararası Köprü Derneği ve
İstanbul Ticaret Odası
tarafından düzenlendi. 

El sanatlarının birbirinden
değerli örneklerinin yer aldığı
sergi, İstanbul’un önemli tarihi
mekanlarından biri olan
Hünkar Kasrı’nda gerçekleşti. 

31 Ocak Perşembe günü
yapılan serginin açılış törenine
İstanbul Ticaret Odası Başkan
Yardımcısı İsrafil Kuralay, AK
Parti Ankara Milletvekili
Nurdan Şanlı, İTO Yönetim
Kurulu üyesi Bahadır Yaşık,
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın
eşi Hatice Nur Yerlikaya,
İstanbul Emniyet Müdürü eşi
Müberra Çalışkan, Uluslararası
Köprü Derneği Başkanı Mehmet
Baykurt, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu,
Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Necat Ahmet,
Uluslararası Köprü Derneği
Yönetim Kurulu üyesi ve
merhum Dr. Sadık Ahmet’in eşi
Işık Sadık Ahmet, İTO meclis

üyeleri, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği İzmit Şube
Başkanı Lütfü Bodur ve
Kadınlar Kolu üyeleri, Batı
Trakya Türkleri Bursa Şubesi
Yönetim Kurulu üyesi Sedat
Aşkın Uğur ve Kadınlar Kolu
üyeleri ile çok sayıda Batı
Trakyalı katıldı. 

Etkinlikte; İstanbul Ticaret
Odası Başkan Yardımcısı İsrafil
Kuralay, AK Parti Ankara
Milletvekili Nurdan Şanlı,
Uluslararası Köprü Derneği
Başkanı Mehmet Baykurt,
İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ozan Ahmetoğlu, Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı
Necat Ahmet, İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur
Yerlikaya ve Işık Sadık Ahmet
birer selamlama konuşması
yaptılar. 

Konuklar yapılan
konuşmalardan sonra sergiyi
gezerek, İskeçe Türk Birliği ve
Gümülcine Türk Gençler Birliği
kursları öğretmenlerinden
eserler hakkında bilgi aldı. Kurs
öğretmenleri üç günlük etkinlik
sırasında İstanbul’daki tarihi ve
turistik yerleri de ziyaret etme
imkanı buldu. Kurs
öğretmenlerinin İstanbul’daki
programına Işık Sadık Ahmet de
eşlik etti. 

İskeçe Türk Birliği ve
Gümülcine Türk Gençler Birliği
çatısı altındaki biçki – dikiş –
nakış ve el sanatları, resim,

seramik ve ebru sanatı
kurslarında üretilen eserlerden
oluşan “Batı Trakya Türk
Kadınlarının El Emekleri”
sergisini, İstanbul Ticaret Odası
Başkanı Şekip Avdagiç de
ziyaret etti. Avdagiç, sergiyle
ilgili kurs öğretmenlerinden
bildi aldı. 

El emeği tekstil ürünlerinin
yer aldığı sergi 31 Ocak
Perşembe günü açıldı ve 2
Şubat Cumartesi gününe  kadar
ziyarete açık kaldı.

Batı Trakyalı kadınların el
emekleri İstanbul’da sergilendi

GTGB İstanbul’a gezi düzenledi

Gümülcine Türk Gençler Birliği, anaokulu ve ilkokul
öğrencilerine yönelik 26 Ocak Cumartesi günü
İstanbul’a bir günlük gezisi düzenlendi. Düzenlenen
geziye öğrenci ve annelerinden oluşan yaklaşık 125
kişi katıldı.  Gezi kapsamında ilk olarak Bayrampaşa

Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde
düzenlenen “Şarkılarla Masallar” isimli tiyatro
izlendi, ardından Miniatürk Müzesi ve PANORAMA
1453 Tarihi Müzesi ziyaret edildi. 
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