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Gün dem
oku, 

gün de mi 
ya ka la...

Özgür Ferhat
seçim
sonuçlarına
itiraz edecek
Seçim akşamı geç saatlere kadar
yarışı önde götüren, ancak son 25
sandığın açıklanmasıyla ikinciliğe
düşen Özgür Ferhat, sonuçlara itiraz
etmeye hazırlanıyor. 
»10

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde
Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe
girişimi sırasında yaşanan olaylar
sırasında şehit olanlar için Batı
Trakya’da anma etkinlikleri yapılacak. 
»4

15 Temmuz 
Batı Trakya’da
anılacak

Dr. Sadık
Ahmet için
kabri başında
tören
BATI Trakya Türk Azınlığı’nın lideri ve
DEB Partisi’nin kurucusu Dr. Sadık
Ahmet, vefatının 24. yıl dönümünde
kabri başında ve DEB Partisi genel
merkezinde düzenlenecek törenlerle
anılacak.
»14

Azınlık üç
milletvekili seçti

İSKEÇE ilinden Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran, Rodop
ilinden de İlhan Ahmet azınlığı Yunan Meclisi’nde temsil edecek.

Hüseyin Zeybek 9.622 oy alarak İskeçe SİRİZA  milletvekili
seçildi. Burhan Baran da 2.136 oyla KİNAL milletvekili oldu.

Rodop ilinde İlhan Ahmet 10.858 oy olarak KİNAL milletvekili
seçildi. SİRİZA’da Özgür Ferhat ile Takis Haritu arasındaki yarış
gece yarısından sonra Haritu’nun lehine döndü. Haritu 5.780 oy
alarak milletvekili seçilirken, Özgür Ferhat da 5.361 oyla yarışı

tamamladı. 
Bu arada, İskeçe ilinde 68 yıl sonra ilk kez iki Türk azınlık

milletvekili seçildi.
Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekili çıkararak tek başına

iktidara geldi. İktidardan düşen Aleksis Çipras liderliğindeki
SİRİZA 86 milletvekili ile ana muhalefet kanadında yer alacak. 

Yeni Başbakan Kiriakos Miçotakis ve yeni kabine yemin ederek
göreve başladı. »8, 9, 10, 11, 12

2’de 7’de

ekonomi spor

Kanayan yara:
Srebrenitsa 

soykırımı

7 Ücretsiz 
Sistem Bilgisi ve 
Benchmark Aracı 23’te

ESPA’dan 
istihdam destek

programı 15’te

Messi'ye 2 yıl 
men cezası 

gelebilir!

BATI Trakya genelinde 10
Temmuz Çarşamba günü etkili
olan olumsuz hava koşulları
büyük zarara neden oldu. Fırtına,
şiddetli yağmur ve dolu,Rodop ili
başta olmak üzere, İskeçe ve
Meriç illerinde büyük zarara
neden oldu. KİNAL Milletvekili
İlhan Ahmet, Tarım Bakanı Makis
Voridis’le görüşerek, Rodop
ilinin afet bölgesi ilan edilmesini
istedi.

Ülkeyi etkisi altına alan
sağanak, dolu ve fırtına
nedeniyle Halkidiki’de  altı
turistin hayatını kaybettiği
bildirildi.  »3, 4

DENDİAS’ın devraldığı Dışişleri
Bakanlığı’ndan ilk açıklama
Türkiye’ye geldi. Türkiye’nin
Akdeniz’de yaptığı sondaj
çalışması “Kıbrıs
karasularından yapılan
yasadışı sondaj” olarak
nitelendirildi. AK Parti Sözcüsü
Çelik’ten, “Yunanistan Dışişleri
Bakanı, bir devlet adamının
konuşması gereken üsluptan
son derece uzak bir üslupla
konuşmuştur.” tepkisi geldi.
»5

Türk - Yunan
ilişkilerinde 
sondaj
gerginliği

Batı Trakya’yı doğal afet vurdu

bilimdünya
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Boşnak milletinin en derin yarası:
Srebrenitsa soykırımı

AVRUPA’da İkinci Dünya Savaşı’nın
ardından yaşanmış en büyük insanlık
trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8
bin 372 Boşnak sivilin hunharca
katledildiği Srebrenitsa soykırımı, aradan
24 yıl geçmesine rağmen hala kanayan
bir yara olmaya devam ediyor.

Bosna Hersek’in doğusundaki
Srebrenitsa şehrinin 11 Temmuz 1995’te
Ratko Mladic komutasındaki Sırp
askerleri tarafından ele geçirilmesinin
akabinde başlayan kanlı soykırım,
sadece kurban yakınlarının değil, tüm
Boşnak milletinin de en derin yarası
olarak kabul ediliyor.

Soykırımın yıl dönümü 11 Temmuz’da
bu yıl da 33 soykırım kurbanı daha
kendileri ile aynı kaderi paylaşan diğer
kurbanların yanına, Potoçari Anıt
Mezarlığı’na defnedildi. Bu yılki cenaze
töreninin ardından, mezarlıkta yatan
kurbanların sayısı da 6 bin 643’e
yükseldi.

Öte yandan, aradan neredeyse çeyrek
asır geçmesine rağmen, hala binin
üzerinde soykırım kurbanının cenazesine
ulaşılamaması Srebrenitsa yarasının hala
kapanamamasının en büyük sebebi
olarak gösteriliyor. 

HERŞEY NASIL BAŞLADI?
Savaş suçlusu Ratko Mladic
komutasındaki Sırp birlikleri, 11 Temmuz
1995 günü Srebrenitsa’yı ele geçirdi.
Şehirde yaşayan siviller, BM bünyesinde
bölgede görev yapan Hollandalı askerlere
sığınarak hayatta kalmayı umsa da
Hollandalı askerler onları Sırp güçlerine
teslim etti.

Savaştan sonra yargılanarak
aralarında Srebrenitsa soykırımının da
bulunduğu birçok savaş suçundan
müebbet hapse mahkum edilen Mladic’in
11 Temmuz 1995 günü söyledikleri, adeta
birkaç gün içinde olacakların da
habercisiydi. Sırp bayramı arifesinde
şehri Sırp milletine armağan ettiklerini
söyleyen Mladic, “Nihayet bu topraklarda
Türklerden (bölge Müslümanları için
kullanılan ifade) intikam alma zamanı
gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Nihayetinde sadece birkaç gün içinde
en az 8 bin 372 Boşnak sivil katledildi,
çok sayıda kadın ve çocuk evlerinden
sürgün edildi. 

ORMAN YOLU “ÖLÜM YOLU” OLDU
Srebrenitsa’nın işgal edilmesinin
ardından şehirde yaşayan
Müslümanların bir bölümü, bugünkü
şehitliğin tam karşısında bulunan eski
akümülatör fabrikasında konuşlanan
Hollanda askerlerine sığınırken bir kısmı
da orman yolundan Boşnak askerlerin
kontrolündeki bölgeye ulaşmayı seçti.
Orman yolunu seçenlerin de, Hollandalı
askerlere sığınanların da kaderi aynı
oldu. 

Yaşanan büyük katliamlar nedeniyle
halk arasında “ölüm yolu” olarak da
anılan orman yolunu seçen binlerce
Boşnak, Sırp askerlerin kurduğu
pusularda öldürüldü.

Hollandalı askerlere sığınanlar da eski
akümülatör fabrikasındaki ilk gecenin
ardından başlarına gelecekleri anladı. İlk
gece fabrikaya giren Sırp askerleri kimlik

kontrolünü yapıp keyiflerine göre bazı
erkekleri götürürken, eşlerinden ya da
oğullarından ayrılan kadınların çığlıkları
duvarlarda yankılandı.

Ertesi gün Hollandalı askerlerin birkaç
metre ilerisinde, kampın hemen dışında
bekleyen Sırp askerleri, kadın ve
çocukları otobüslere bindirirken erkekleri
hemen orada ailelerinden ayırdı.
Ailelerinden ayrılan erkekler, daha sonra
katledilip farklı toplu mezarlara
gömüldü. Kadın ve çocuklar ise yıllardır
yaşadıkları evlerinden sürgün edildi. 

HOLLANDA DA “KISMEN” SUÇLU
Srebrenitsalı Boşnak sivillerin medet
beklediği Hollandalı Birleşmiş Milletler
(BM) askerlerinin soykırımdaki rolü,
aradan geçen onca yıla rağmen hala
tartışılıyor.

Şehrin Sırp güçlerince işgal
edilmesinin ardından çekilen ve
kamuoyunun da aşina olduğu
görüntülerde Hollandalı BM askerlerinin
komutanı Thom Karremans’ın 11 Temmuz
1995’te bir araya geldiği Mladic
karşısında el pençe durması gözden
kaçmadı. Şehre giren Sırp askerlerine
ateş açılması nedeniyle Karremans’ın
adeta ifadesini alan Mladic’in,
görüntülerin sonunda ise Karremans’a
içki ısmarlaması ve ikilinin birlikte kadeh
kaldırması görülüyor. Hollandalı
askerlerin Srebrenitsa’dan uğurlanması
öncesinde de Sırp komutanın, Karremans
ve ailesine çeşitli hediyeler vermesi de bir
başka detay olarak göze çarpıyor.

Tüm bu görüntülere rağmen
Karremans asla yargılanmadı. Hollanda
devleti ise Srebrenitsa’daki katliamdan
“kısmen” suçlu bulundu. Kurban
yakınlarınca 2007 yılında açılan davada,
Lahey Bölge Mahkemesi, Srebrenitsa’nın
işgali sırasında BM bünyesinde görevli
Hollandalı askerlere sığınan 300 Boşnak
sivilin Sırp askerlerine teslim

edilmesinden dolayı Hollanda’yı suçlu
buldu. Mahkeme, “Hollandalı askerlerin,
Sırplara teslim edilen 300 kişinin
öldürüleceğini öngörmesi gerektiğini”
belirtti. 

“SOYKIRIM” KARARI VE SUÇLULAR
Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı,
2007 yılındaki kararında, Eski
Yugoslavya Uluslararası Ceza
Mahkemesi’nden (ICTY) gelen kanıtlar
doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında
yaşananları “soykırım” olarak
nitelendirdi.

Sırp komutan Ratko Mladic, ICTY’de
görülen davada, aralarında Srebrenitsa
soykırımının da bulunduğu birçok suçtan
müebbet hapse mahkum edildi.

Aynı mahkeme, 2016’daki kararında
ise Bosnalı Sırpların savaş dönemindeki
eski lideri Radovan Karadzic’e
Srebrenitsa soykırımı dahil 10 ayrı suçtan
40 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca Srebrenitsa
soykırımında işledikleri suçlar nedeniyle
eski Sırp general Radislav Krstic’i 35 yıl,
Vidoje Blagojevic’i 15 yıl, Vujadin
Popovic ve Ljubisa Beara’yı müebbet,
Drago Nikolic’i 35 yıl, Ljubomir
Borovcanin’i 17 yıl, Vinko Pandurevic’i 13
yıl, Radivoje Miletic’i 19 yıl, Milan
Gvero’yu 5 yıl hapse mahkum etti.

Bosna Hersek Mahkemesinde görülen
başka bir davada ise 13 Temmuz 1995
günü bine yakın Boşnak sivilin
katledilmesiyle suçlanan Milorad Trbic,
30 yıl hapse mahkum edildi.

Farklı mahkemelerde görülen
“Srebrenitsa” davalarında bugüne kadar
45 Sırp, toplam 699 yıl hapis cezası aldı.

Öte yandan, eski Sırbistan
Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic de
Srebrenitsa’daki soykırımla suçlanmış,
ancak yargılanması devam ederken
tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını
yitirmişti.

Ratko Mladic
komutasındaki

Sırp
askerlerinin

Temmuz 1995'te
en az 8 bin 372
Boşnak sivili
acımasızca
katlettiği

Srebrenitsa
soykırımı,

aradan
neredeyse
çeyrek asır
geçmesine

rağmen başta
kurban

yakınları olmak
üzere tüm

Boşnak
milletinin en
derin yarası

olmaya devam
ediyor. 
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Batı Trakya’yı
doğal afet vurdu

BATI Trakya genelinde 10
Temmuz Çarşamba günü etkili
olan olumsuz hava koşulları
büyük zarara neden oldu.
Fırtına, şiddetli yağmur ve dolu
yağışı Rodop ili başta olmak
üzere, İskeçe ve Meriç illerinde
büyük zarara neden oldu. 

10 Temmuz Çarşamba günü
öğleden sonra başlayan şiddetli
yağmur, birçok bölgede doluya
dönüştü.  Bölgeden bölgeye
farklılık göstermekle birlikte
ortalama 20 – 25 dakika süren
şiddetli yağış, dolu ve fırtına
ekili arazilerde adeta felakete
yol açtı. 

Bazı ekili arazilerdeki zarar
oranı yüzde yüze vardı.
Özellikle Rodop ilindeki birçok
bölgede pamuk, tütün
tarlalarında, meyve ve sebze
bahçelerinde mahsul neredeyse
yok oldu. Doğal afetin etkili
olduğu bazı köylerde ağıl ve
depolarda da maddi hasar
meydana geldi. 

Şiddetli yağmur, dolu ve

rüzgarın etkisiyle Rodop, İskeçe
ve Meriç illerinin bazı
bölgelerindeki ev ve
işyerlerinde de zarara yol açtı.
Birçok yerde su baskınları
yaşandı, dereler taştı, toprak
kayması nedeniyle bazı yollar
trafiğe kapandı. Birçok köyde
ise ağaçlar kökünden çıktı,
araçlar sel sularından
sürüklendi, elektrik direkleri
devrildi, evlerin çatıları uçtu.
Bazı bölgelerde ise ceviz
büyüklüğündeki dolu nedeniyle
arabaların camları kırıldı. Kötü
hava koşulları nedeniyle
özellikle Rodop ilinde
yaralananlar oldu. 

Bu arada, şiddetli yağmur
gece boyunca ve 11 Temmuz
Perşembe günü sabah erken
saatlere kadar devam etti. Batı
Trakya bölgesinde etkili olan ve
özellikle ekili arazilerde zarara
neden olan doğal afetin
sonuçları, sosyal medyada
yoğun şekilde paylaşıldı. Birçok
vatandaş tarlalardaki zararı
gösterebilmek için felaketin
boyutlarını ortaya koyan
fotoğraf ve görüntüleri sosyal
medyaya yükledi. Doğal afetin
boyutları sosyal medyadaki
paylaşımlar sayesinde kısa
sürede anlaşıldı. 

Öte yandan Tarım
Tazminatları Kurumu (ELGA)
yetkilileri, 11 Temmuz Perşembe
günü doğal afetten zarar gören
ekili arazilerde inceleme
başlattı. İncelemelerin
önümüzdeki günlerde de devam
etmesi bekleniyor. 

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Yunanistan’da YDP dönemi...
26 Mayıs tarihinde yapılan Avrupa

Parlamentosu (AP) seçimleri, SİRİZA
hükümetinin sandık başında uğradığı
yenilginin başlangıcı oldu. Yeni
Demokrasi Partisi (YDP), iktidardaki
SİRİZA’ya 9.37’lik fark atarak
Yunanistan haritasını maviye boyadı.

AP seçimlerideki yenilginin ardından
Başbakan Aleksis Çipras’ın erken seçim
kararı almasıyla, ülke geçen pazar
yeniden sandık başına gitti. 

Tahmin edildiği üzere, 8.32’lik puan
farkıyla SİRİZA seçimleri kaybetti.
Yunanistan haritası, Girit Adası, Pire,
Atina’da bazı seçim bölgeleri ile Ahaia,
Arta ve İskeçe illeri dışında yine maviye
boyandı.  

İskeçe’de SİRİZA’nın birinci parti
olmasında, azınlığın oyları kuşkusuz
belirleyici oldu. İçişleri Bakanlığı’nın
resmi olmayan sonuçlarına göre, azınlık
milletvekili adayı Hüseyin Zeybek 9.622
oyla yeniden milletvekili seçildi. 

Batı Trakya Türk azınlığı Eylül 2015
erken genel seçimlerinde tarih yazmış
ve 1946 yılından sonra ilk kez azınlıktan
dört vekilini meclise göndermeyi
başarmıştı. 

Bu seçimlerde aynı başarı kıl payı
farkla kaybedildi. Özgür Ferhat, ilk kez
adaylık yarışına katılmasına rağmen
başarılı bir performans ortaya koydu. 

Azınlık için bir ilk, bu kez İskeçe’de
elde edilen sonuçla yaşandı. İskeçe’de
azınlık, 68 yıl aradan sonra Hüseyin
Zeybek ve Burhan Baran’la mecliste iki
milletvekiliyle temsil edilecek. 

7 Temmuz seçimleri YDP’yi tek
başına iktidara taşıdı. Şimdi merak
edilen konu, YDP hükümetinin ekonomi
ve dış politika konularında nasıl bir yol
izleyeceği. Doğrusu, Miçotakis’i her iki
alanda da zorlu kararlar bekliyor. 

SİRİZA, iktidara gelirken ekonomik
açıdan bir enkazı devralmıştı. Geçen
süre içerisinde nispeden ekonomik
krizin etkileri azalsa da, Miçotakis’in bu
konuda yine de eli rahat değil. 

Seçmenlere önemli oranda vergi
indirimi ve yüksek büyüme sözü veren
Miçotakis bakalım vaatlerini yerine
getirebilecek mi? 

Aslında, yeniden masaya oturmayı
planladığı kreditörlerin geri adım
atması neredeyse imkansız görünüyor.
AB’den gelen ilk mesajlar da bunu
gösteriyor. 

Yunanistan’ın borçlarını geri
ödemesi konusunda Miçotakis’in daha
gevşek mali disiplin vaadine, Euro
Grubu Başkanı Mario Centeno’nun
yanıtı oldukça net: “Taahhüt
taahhüttür.” 

Harvard Üniversitesi mezunu
Miçotakis’in çözmesi beklenen bir diğer
önemli sorun da işsizlik. İşsizliğin
yüzde 28’den 18’e gerilediği söylense
de, Yunanistan Avrupa’da hala en
yüksek düzeyde yer alıyor. 

YDP hükümetinin dış politika
konularında da Türkiye ve Kuzey
Makedonya ile ilişkilerde nasıl bir
politika izleyeceği merakla bekleniyor. 

Prespa Anlaşması konusunda
Miçotakis’in yürüttüğü sert muhalefeti
hatırlayacak olursak, ilişkilerde zorlu
bir dönem yaşanacak tahmini
yapılabilir.

Miçotakis ve kurmayları, seçim
öncesinde anlaşmanın milliyet ve dil
maddelerine ilişkin değişiklik vaadinde
bulunmuşlardı. Miçotakis’in, AB ve
ABD’nin desteklediği Prespa Anlaşması
konusunda Batılı ülkeleri karşısına
alma riskine ne derece girebileceğini
tabii zaman gösterecek. 

Türk – Yunan ilişkilerine gelince…
Son dönemde Akdeniz’deki sondaj
çalışmaları nedeniyle gerilen ilişkilere,
YDP, iktidara geçer geçmez sert bir
uslüpla dahil oldu. 

Dışişleri Bakanlığı görevini devralan
Nikos Dendias’ın yaptığı ilk açıklama
Türkiye’ye yönelik oldu. Türkiye’nin
Akdeniz’de yaptığı sondaj çalışmalarını
“Kıbrıs karasularından yapılan yasadışı
sondaj” olarak nitelendiren açıklamaya
Türkiye’nin yanıtı da, “Yunanistan
Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının
konuşması gereken üsluptan son
derece uzak bir üslupla konuşmuştur.”
oldu.

Parti içerisinde özellikle Türkiye
konusunda “şahin” tutumları bulunan
aşırı sağ ve muhafazakar çevrelere
sahip olan Miçotakis hükümetinin
Türkiye ile ilişkilerinde, başlangıcın
aksine, umut ediyoruz ki aklı selim
hakim olur. 

Ekonomi, dış politika derken, YDP
içerisindeki bölünmüşlükleri de gözden
kaçırmamakta yarar var. Bakanlar
Kurulu’nu oluştururken Miçotakis’in
parti içi dengeleri korumaya çalıştığı
yorumları yapılsa da, YDP içindeki
gruplaşmaların hükümetin gelecek
icraatlarında ve politikalarında etkin
olması kaçınılmaz.

Krizin etkilerinden ve kemer sıkma
önlemlerinden bunalmış olan Yunan
halkının derdine deva umuduyla
iktidara getirdiği SİRİZA artık ana
muhalefet oldu. SİRİZA’nın yarattığı
hayal kırıklığına YDP bakalım çare mi
olacak, yoksa yeni hayal kırıklıklarını
mı beraberinde getirecek?..

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Şiddetle yağmur, dolu ve fırtına bölgede büyük
zararlara neden oldu. Ekili araziler büyük zarar
gördü. Bazı bölgelerde evlerin çatısı uçtu, dolu

nedeniyle arabaların camları kırıldı. 
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Milletvekili İlhan Ahmet, 
Tarım Bakanı’yla görüştü

Fırtına Halkidiki’de
can aldı: 6 ölü

ÜLKEYİ etkisi altına alan
sağanak, dolu ve fırtına
nedeniyle altı turistin hayatını
kaybettiği bildirildi. 

Devlet televizyonu ERT’nin
aktardığı bilgilere göre, ülkenin
kuzeyini vuran ve özellikle
turizm bölgesi Halkidiki’de
etkili olan fırtına, can ve mal
kayıplarına neden oldu. 

Selanik yakınları çevresinde
yaşanan fırtınada ikisi çocuk 6
kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin
tamamının Çekya, Romanya ve
Rusya’dan gelen turistler
olduğu belirtildi. 

Öte yandan, 4’ü ağır olmak
üzere 108 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Bölgede olağanüstü
hal ilan edilirken, çok sayıda
itfaiye ve sivil savunma ekibi

bölgeye sevk edildi.
Yeni Kamu Güvenliği Bakanı

Mihalis Hrisohoidis, hayatını
kaybedenler için başsağlığı
dilerken, “Bölgede sel değil
ağaçları deviren şiddetli rüzgar
ve fırtına vardı. İnsanların
ölümüne bu neden oldu.” dedi.

Ulusal basına göre,
Romanyalı 8 yaşındaki bir
çocuk ve annesi bulundukları
restoranın tavanının çökmesi
sonucu hayatını kaybetti. 

Öte yandan, 54 yaşındaki bir
Rus ve iki yaşındaki oğlu
devrilen ağacın altında kalarak
can verdi. Çekya vatandaşı
ailenin iki üyesi ise karavanın
rüzgar nedeniyle devrilip
sürüklenmesi sonucu
yaşamlarını yitirdi.

RODOP KİNAL Milletvekili İlhan Ahmet, 10
Temmuz Çarşamba günü yaşanan şiddetli yağış,
dolu ve fırtınanın neden olduğu zararlarla ilgili
Tarım Bakanı Makis Voridis’le görüştü. Rodop
ilinde yaşanan doğal afetin yol açtığı zararları
aktaran milletvekili Ahmet, ilin afet bölgesi ilan
edilmesini istedi. 

İlhan Ahmet, Tarım Bakanı Voridis’le yaptığı
görüşme sonrası yayımladığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi: “Atina’da yeni Tarım Bakanı
Sn. Makis Voridis ile ilk toplantımızı yaptık.
Bundan sonraki dönemde Rodoplu
çiftçilerimizin menfaatleri ve hakları için
beraber çalışacağımızı ve aramızdaki ikili
işbirliğinin en üst seviyede olacağına dair olan
ortak inancımızı teyit ettik.” 

Bu arada milletvekili İlhan Ahmet yaşanan
afet sonrasında sosyal medya hesabından da bir
açıklama yayınlayarak, zararların karşılanması
için girişimlerde bulunduğunu belirtti. 

İlhan Ahmet, “ Bugün etkili olan kötü hava
koşullarının yol açtığı dolu, sel ve fırtınada zarar
gören tüm bölge halkına geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum.

Muhtelif köylerimizde yaşam alanlarında ve
ekili arazilerde meydana gelen zararların
ivedilikle tespiti için gerekli girişimlerde
bulunduğumu beyan etmek istiyorum.

Bu kapsamda ELGA Genel Müdürlüğü
yetkilileri ile yaptığım görüşmede, Dedeağaç
bölge müdürlüğünde görevli memurların
yarından itibaren zarar tespit çalışmalarına
başlamaları yönünde karar alınmıştır. Zarara
uğrayan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha

geçmiş olsun diyerek, yarından itibaren
bulundukları belediyelere gidip zarar beyanı
yapabileceklerini önemle duyuruyorum.
Konuyu yakından takip etmeye devam
edeceğim.” açıklamasında bulundu. 

İlhan Ahmet yaşanan afet sonrasında sosyal medya
hesabından da bir açıklama yayınlayarak,
zararların karşılanması için girişimlerde

bulunduğunu belirtti. 

TÜRKİYE’de 15 Temmuz 2016 tarihinde
Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi
sırasında yaşanan olaylar sırasında şehit olanlar
için Batı Trakya’da anma etkinlikleri yapılacak. 

“15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü”
nedeniyle Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolsoluğu, İskeçe Türk Birliği,
Gümülcine Türk Gençler Birliği, İskeçe
Müftülüğü ve Gümülcine Müftülüğü tarafından
anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. 

T.C. GÜMÜLCİNE
BAŞKONSOLOSLUĞU

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda
“15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü”
nedeniyle anma töreni düzenlenecek. Tören
Pazartesi günü saat 10:00’da başlayacak. 

Gümülcine Başkonsolosluğu’nun sosyal
medya hesabından yayımlanan konuyla ilgili
paylaşım şöyle: “15 Temmuz Milli Birlik ve
Demokrasi Günü vesilesiyle
Başkonsolosluğumuzda, 15 Temmuz 2019
tarihinde saat 10:00’da anma töreni
düzenlenecektir.”

İTB’DEN ANMA PROGRAMI 
İskeçe Türk Birliği (İTB), “15 Temmuz Milli Birlik

ve Demokrasi Günü” nedeniyle bir etkinlik
düzenliyor. 15 Temmuz Pazartesi günü saat
19:30’da gerçekleştirilecek “15 Temmuz
Şehitlerini Anma Programı ve Sinevizyon
Gösterimi” etkinliğine herkesin davetli
olduğunu ifade edildi. 

Etkinlik İTB lokalinde yapılacak. 

GTGB’DE FOTOĞRAF SERGİSİ
Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB), 2016
yılında yaşanan darbe teşebbüsü sırasında
meydana gelen olayların anlatıldığı bir fotoğraf
sergisi düzenliyor. GTGB’deki etkinlik 15
Temmuz Pazartesi günü saat 11:00’de
gerçekleştirilecek. 

İSKEÇE VE GÜMÜLCİNE
MÜFTÜLÜKLERİNDEN MEVLİT
Bu arada, Gümülcine ve İskeçe müftülükleri
tarafından 15 Temmuz şehitleri için mevlit
okutacak. Gümülcine Müftülüğü, Batı Trakyalı
demokrasi şehidi Mustafa Cambaz için doğduğu
köy olan Menetler’de mevlit okutacak. Mevlit
saat 18:30’da başlayacak. 

İskeçe Müftülüğü’nün Aşağımahalle Çınar
Camii’nde okutacağı mevlit ise akşam namazı
sonrasında başlayacak.  

“15 Temmuz Milli Birlik ve
Demokrasi Günü” anılacak

Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı Tarkan Multaza, meclis üyeleri
Ahmet İbram ve Mustafa Katrancı’yla birlikte doğal afetten zarar gören bölgeleri
ziyaret etti. Zarara uğrayan çiftçilerle görüşen eyalet meclis üyeleri, elde ettikleri
bilgi ve izlenimleri yetkililerle paylaşacaklarını ifade ettiler. 
Eyalet Başkan Yardımcısı Tarkan Multaza, “10/7/2019 aksam 18:00 sularında
başlayan ve yaklaşık 1 saat süren kötü hava şartları nedeniyle bölgemizde meydana
gelen zararları yerinde gidip gördük ve geçmiş olsun dileklerimizi halkımıza ilettik.
DMT eyaleti olarak diğer kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bölge halkının yanında
olabilmek için zarar gören bölgeleri ziyaret ettik. Yetkili kurumlar ve ELGA zarar
tespit çalışmalarını başlatacak. Dileğimiz böyle felaketlerin tekrarlanmamasından
yanadır. Amacımız bölgeleri ziyaret edip fotoğraf çıkmak değil, halkın yanında
olmaktır. Onlara ihtiyaçları olduğunda burada olduğumuzu göstermektir. Tüm Batı
Trakya’ya ve Yunanistan’ın diğer bölgelerinde bu tür felaketler yaşayan halkımıza
tekrar geçmiş olsun.” açıklamasında bulundu.

Tarkan Multaza zarar
gören çiftçileri ziyaret etti
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Dışişleri Bakanı’ndan “milli birlik” çağrısı

7 Temmuz seçimleri geride kaldı. Birçok
açıdan ilginç bir seçim oldu. Her şeyden
önce iktidarın değiştiği bir erken seçim
yaşadık. 2015 yılı Ocak ayından bu yana
dört buçuk yıldır ülkeyi yöneten SİRİZA ve
Başbakan Çipras, yüzde 8,5’lik bir farkla
seçimleri kaybetti. Yeni Demokrasi Partisi
ise 10 yıllık ekonomik krizin vurduğu siyasi
ortamda kriz öncesi oranlarına geri döndü.
YDP, aldığı yaklaşık yüzde 40 oy oranıyla
hem birinci parti oldu, hem de tek başına
iktidar olmayı başardı. Yeni Başbakan
Kiriakos Miçotakis mecliste rahatça
hareket edeceği bir çoğunluğa sahip. İlan
ettiği yenilikleri yerine getirebilmek için
parlamenter gücü eline geçirmiş durumda. 

Peki SİRİZA neden kaybetti veya YDP
neden kazandı. Aslında sadece SİRİZA
kaybetmedi. Zira YDP’de eski gücüne geri
döndü. 7 Temmuz’dan 40 gün önce yapılan
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde YDP
yüzde 33,12 alırken, SİRİZA yüzde 23,75 oy
almış. Kırk gün sonra yapılan genel
seçimlerde ise YDP yüzde 40’a yaklaşırken,

SİRİZA da ciddi bir artışla yüzde 31,50
almış. Her iki parti de oy oranını Avrupa
seçimlerine göre arttırmış. 

7 Temmuz seçimlerinin önemli bir
sonucu da iki büyük partinin olduğu siyasi
ortama geri dönülmüş olmasıdır.
Yunanistan’a demokrasinin yeniden geldiği
1974’ten, 2010 yılındaki büyük ekonomik
krize kadar ülke orta sağ ve orta sol
şeklinde iki büyük partinin egemen olduğu
bir siyasi sistemle yönetildi. Bu iki büyük
partinin her biri sahip olduğu yüzde 40
civarında oy oranıyla ülkeyi yaklaşık 40 yıl
yönetti. 2010 yılında gelen ekonomik krizin
etkisiyle iki büyük partiden biri olan ve
ülkeyi en uzun süre yöneten PASOK
darmadağın oldu. Yüzde 40 – 45’lik
koskoca PASOK partisi yüzde 5’lere kadar
geriledi. Bu süreç içinde birçok kurmayı
başta SİRİZA olmak üzere diğer partilere
dağıldı. İçinden başka küçük partiler çıktı.
İsim değiştirerek siyasette hayatına devam
etmeye çalıştı. 

Diğer büyük parti YDP’de gücünün

önemli bir kısmını kaybetti. Onun da
içinden başka küçük partiler çıktı. Ancak
PASOK partisine kıyasla YDP’nin aldığı
yara çok daha küçük oldu. Ve nihayetinde
YDP’den yaşanan kopmalarla kurulan
LAOS ve ANEL gibi partiler eridi. Hatta son
seçimlere de katılamadı. Tabii bu durum
YDP’ye yaradı ve eski gücüne erişmesinde
önemli rol oynadı. 

SİRİZA ise özellikle son iki yılda sosyal
devlet anlayışı adına bazı adımlar attı.
Düşük gelir düzeyindeki vatandaşlara
yönelik bazı fonlar ayırdı. Ancak bu adımlar
SİRİZA’nın gücünü korumasına ve hatta
arttırmasına yetmedi. Atina’nın Mati
bölgesinde yaşanan yangınlar ve
“Makedonya sorunu” ise son dönemde
SİRİZA’nın imajına darbe vuran iki önemli
olay olarak hafızalarda kaldı. 

Ancak tüm bunlara rağmen ekonomik
kriz öncesi barajı geçmeyi öncelik olarak
gören bir parti olan SİRİZA artık ülkenin
ikinci büyük siyasi gücü konumunda.
SİRİZA diğer partilerden açık ara önde olan
ve solun “en büyük” gücü durumunda.
Önümüzdeki süreçte gerek SİRİZA’da,
gerekse KİNAL partisinde bazı gelişmelere
şahit olabiliriz. Sol kendi içinde bir “hesap
– kitap” sürecine girebilir. 

Bu seçimlerin önemli mihenk
taşlarından biri de ırkçı Altın Şafak
Partisi’nin meclis dışında kalmasıdır. 

Gelelim Batı Trakya’ya ve Türk azınlığa.
Geçen seçimlerde yani 2015 yılında meclise
8 partinin girmesiyle oluşan manzara
sayesinde Rodop ilindeki tüm vekiller
azınlıktan seçilmiş ve İskeçe’deki bir
azınlık milletvekili de eklendiğinde 4 Türk

milletvekili vardı. Bu seçimlerde azınlık 3
milletvekiliyle temsil ediliyor. Rodop
ilindeki SİRİZA adayı Özgür Ferhat’ın çok az
bir oyla sandalyeyi kaybetmiş olmasını da
not etmek gerekiyor. Özgür Ferhat’ın seçim
sonucuna yapacağı itiraz ve bu itirazın
sonucunu da merakla bekliyoruz. Bu
seçimlerde 68 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
ve İskeçe’de 2 Türk milletvekili seçildi. YDP
iktidarında azınlık muhalefet
milletvekilleriyle temsil edilecek. İki KİNAL
milletvekili ve bir SİRİZA milletvekili Batı
Trakya Türk Toplumu’nun mecliste temsil
edecek ve azınlığın sesini ve taleplerini
Atina’ya taşıyacak. 

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı
büyük destek verdiği SİRİZA hükümetinden
beklediği oranda destek ve sorunlarına
çözüm göremedi. Elbette ki azınlığın yeni
dönemde sorunlara çözüm beklentisi var.
Toplumun ve tek başına fertlerin umudu
hangi seviyededir, bunu kesin olarak
bilmek veya tahmin etmek toplumun içinde
olanlar için zor olmasa gerek. Ancak her
yeni dönemde olduğu gibi şimdi de
azınlığın beklentisi, umutları ve talepleri
var. Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
sorunlarına çözüm getirmek bir siyasi
partinin aldığı oy oranına karşı vereceği bir
“hediye” veya “ödül” değildir. Bu, devlet
olmanın, vatandaşın beklentisine yanıt
vermenin bir gereğidir. Yani bir zarurettir.
İktidar partisi olan YDP’den milletvekili
seçilmemiş olması azınlık sorunlarına
kayıtsız kalmayı, azınlığın beklentilerine
karşı “sağır” ve “kör” olmayı hiçbir surette
“haklı”  hale getirmez… 

Ozan AHMETOĞLU

7 Temmuz seçimleri ve yeni dönem

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

YENİ Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, devir
teslim töreninde dış politikada “milli birlik”
çağrısında bulundu. 

Dendias, Dışişleri
Bakanlığı’nda düzenlenen törende, koltuğu
eski Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’tan
devraldı.

Burada konuşan Dendias, “Hükümetimiz,
ülkenin haklarının savunulması gereken üst
düzey konularda mümkün olan en geniş
birliği yakalamayı hedefliyor.” ifadesini
kullandı. 

Dendias, dış politikanın partiler arası
ihtilaflar için uygun alan olmadığını
belirterek, “Miçotakis hükümeti dış politikada
konsensustan yana olacak.” diye konuştu. 

Katrugalos ise ülkenin sesinin daha gür ve
daha saygın şekilde çıkması için çaba
sarfettiklerini anımsatarak, “Sorunları
çözdüğümüz görünüyor. Demokratik ve
istikrarlı bir ülke olmaktan öte Prespa
Anlaşması’yla Balkanlar’a ve Doğu Akdeniz’e
istikrar ihraç eden bir ülke haline geldik.”
dedi. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN
TÜRKİYE’YLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bu arada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan
yapılan yazılı açıklamada Türkiye’nin
Akdeniz’de yaptığı sondaj çalışması “Kıbrıs
karasularından yapılan yasadışı sondaj”
olarak nitelendirildi. Açıklamada,
“Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin
egemenlik haklarına karşı tahrikkar tutumu,
Avrupa Birliği’ne üye adayı ülkeden beklenen
davranışın uzağında olmakla birlikte,
Türkiye’ye karşı yaptırımlarla ilgili Avrupa
Konseyi’nin 20 Haziran’da aldığı kararların
doğruluğunu da ortaya koymaktadır”
ifadelerine yer verildi. Yunan Dışişleri
Bakanlığı’nın açıklamasında, Türkiye’den
sondaj çalışmalarına son vermesi istendi. 

DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos
Dendias’ın Akdeniz’deki sondaj
çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına
Türkiye’den tepki geldi. Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Dendias’a tepki gösterdi. 

DIŞİŞLERİ BAKANI 
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki sondaj
faaliyetlerinin Türkiye’nin
egemenlik hakkı olduğunu
belirterek, “Kıta
sahanlığında ne yapmak
istediğine ancak Türkiye
karar verir. Uluslararası
hukuka uygun adım
atıyoruz. Herkes
Türkiye’nin haklarına saygı
duymalıdır. Sondaj
çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Fatih
gemimizden
sonra
Yavuz

gemimiz de bölgeye gitti ve bu
bölgede sondaj çalışmalarını
başlatacak.

Garantör ülkeler dışındaki
ülkelerin açıklamalarını tamamen
yersiz buluyoruz. Garantör olmayan
ülkelerin konuşmaya hakkı yoktur.
Konuşacaklarsa da tarafsız olmak
zorundalar. AB ülkeleri dayanışma
adına tamamen Rum yanlısı bir tutum
izliyor. AB’nin bize yönelik attığı
adımın faydası olmaz, ters teper.”

diye konuştu. 

ÖMER ÇELİK
AK Parti Sözcüsü Ömer

Çelik, “Yunanistan Dışişleri
Bakanı, bir devlet

adamının konuşması
gereken üsluptan son
derece uzak bir üslupla

konuşmuştur.” dedi. 
Dışişleri Bakanı Nikos

Dendias’ın
açıklamalarının

sorulması
üzerine Çelik,
“Yeni
hükümeti

öncelikle
tabii ki biz

tebrik
ettik.

Cumhurbaşkanımız ilk arayan oldu.
Zaten kendisi Sayın Başbakan
Türkiye’de tanınan birisi, darbeye
uğradığı zaman babası Türkiye’de
misafir edilmiş bir aile. Yakından
Sayın Cumhurbaşkanımızın tanıdığı
ve Cumhurbaşkanımızı yakından
tanıyan bir aile. Yeni dönemde tabii
bu tebriğe, ilk arayanın Türkiye
olmasına uygun bir ruhla dış politika
söyleminin başlamasını arzu ederdik.
Yani yeni bir sayfa açılabilir; son
zamanlarda Çipras hükümeti son
derece gergin ve kışkırtıcı söylemlerde
bulunuyordu. Fakat
maalesef Yunanistan Dışişleri Bakanı
bir dışişleri bakanının, bir devlet
adamının konuşması gereken
üsluptan son derece uzak bir üslupla
konuşmuştur.” diye konuştu. 

Yunanistan’a
ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na
Avrupa’daki aşırı sağcıların
kullandığı şekilde bir üslup
kullanmamasını tavsiye eden Çelik şu
ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin
dostluğu kıymetlidir, Türkiye’nin
dostluğundan kimse zarar görmez,
herkes fayda görür. Ama
tabii Yunanistan Dışişleri Bakanı bu
üslupla başlamış oldu. Bu son derece
üzüntü vericidir. Bu şekilde üslupla
devam edecekse bunun iyi sonuçları
olmayacaktır. Biz de buna tabii cevap
vermeye devam edeceğiz.”

Türkiye’den Yunanistan’a tepki
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VETERİNER HEKİMİ

15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü

TÜRKİYE’deki Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) tarafından
hazırlanan açıklamada, 15
Temmuz 2016 tarihinde FETÖ
darbe girişimi ve halk ile
devlet unsurlarının direnişiyle
yaşanan “15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik
Günü” anlatıldı. 

YTB tarafından yayınlanan
açıklama şöyle: 

Bilindiği üzere Türkiye’de 15
Temmuz 2016 tarihinde
ABD’nin Pensilvanya
eyaletinde yaşayan Fetullah
Gülen’in liderliğini yaptığı
Fetullahçı Terör Örgütü
(FETÖ)’ye bağlı bir grup
tarafından, TSK içindeki
mensupları öncülüğünde
askeri darbe girişiminde
bulunulmuştur. 240 kişinin
hayatını kaybettiği darbe
girişimi milletimizin insanlığa
örnek direnişi ve devletimizin
diğer unsurlarının karşı
koymasıyla başarısızlığa
uğratılmıştır.

15 Temmuz 2016 tarihinde
ordu içerisinde örgütlenmiş
olan FETÖ üyeleri, savaş
uçakları, helikopter ve
tanklarla kanlı bir darbe
girişiminde bulunmuştur.
Sokakta darbeye karşı çıkan
vatandaşların üzerine tankları
sürmüştür. Ankara ve
İstanbul’da,
Cumhurbaşkanlığı,
parlamento, emniyet ve kamu
binaları ile darbeye karşı çıkan
insanları savaş uçaklarıyla
bombalayan FETÖ,
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a da
suikast girişiminde
bulunmuştur. Darbe girişimi
halkın ve devletin diğer

unsurlarının karşı koymasıyla
başarısız olmuştur. Darbe
girişimi sırasında 173 sivil, 62
polis ve 5 asker hayatını
kaybetmiştir. Darbecilerin
saldırısında ayrıca 1491 kişi de
yaralanmıştır.

Bu çağ dışı darbe girişimine
farklı düşünceden toplumun
bütün kesimleri; siyasal
partiler, sendikalar, sivil
toplum kuruluşları, medya ve
iş dünyası şiddetle karşı
koymuşlardır. Son darbe
girişiminde görüldüğü gibi
sapkın bir dini inanışa
dayanarak askeri bir
diktatörlük kurmak isteyen
FETÖ, amacına ulaşmak için
hiçbir sınır, ilke ve kural
tanımamaktadır. 15
Temmuz’daki girişimde
silahsız masum insanları
doğrudan öldürmeye yönelik
saldırılarda bulunmuştur.

FETÖ, Türkiye dışında diğer
ülkelerde özellikle Türk ve
Müslüman kardeş
toplulukların yaşadığı
coğrafyalarda faaliyetlerini
benzer yöntemlerle
sürdürmektedir. Diyalog,
hoşgörü gibi kavramları
kullanan örgüt, bir
STK/hareketin hiçbir şekilde
ilişkisinin olmaması gereken
stratejik alanlarda
örgütlenmektedir. Uzun yıllara
dayalı aldıkları eğitim ve
öğrendikleri yöntemlerle
kendilerini gizlemekte ve
yaptıklarını hiçbir şekilde
sahiplenmemektedirler. Örgüt,
gizli sapkın dini anlayışı, gizli
ajandası, amaca ulaşmak için
her türlü yöntemi
kullanabilmesi nedeniyle
sadece Türkiye için değil
faaliyet gösterdikleri bütün

ülkelerde devletler ve insanlık
için bir tehdittir. Örgüt,
çalışma yaptığı ülkelerde,
Türkiye’de daha önce izlediği
stratejinin oldukça benzerini
izlemekte, şimdilik kitlelere
şirin görünecek faaliyetler
gerçekleştirmektedir. Bu
noktada 15 Temmuz tarihinin
hatırlanması oldukça
önemlidir.

Dini değerleri kendi sapkın
inanışlarına göre yorumlayan
FETÖ, IŞİD ve Boko Haram
gibi örgütlerle bütün insanlık
ailesi olarak birlikte mücadele
edilmelidir. Yurtdışı
vatandaşlarımızın, kardeş
toplulukların, demokrasiye,
milli iradeye, insan haklarına
ve özgürlüklere saygılı tüm
uluslararası kuruluşların ve
bireylerin, milletimizin şanlı
direnişine verdiği destek
unutulmayacaktır. Türkiye’de,
yurtdışında vatandaşlarımızın
bulunduğu ülkeler ile soydaş
ve akraba topluluklarımız
arasında 15 Temmuz tarihi her
yıl Demokrasi ve Milli Birlik
Günü olarak hatırlanmaktadır.

Bu çerçevede aşağıdaki
bağlantılardan 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
ile ilgili görsel belgelere,
fotoğraf ve videolara
ulaşabilirsiniz. 

Cumhurbaşkanlığı
tarafından hazırlanan 15
Temmuz’a özel aşağıdaki web
sitesinden logo, video, banner
vb. içeriklere ulaşabilirsiniz. 

www.15temmuz.gov.tr
YTB Tarafından derlenen

video, fotoğraf ve haber metni
gibi içeriklere aşağıdaki
linkten ulaşabilirsiniz.  

http://images.yth.gov.tr/15t
emmuz/index.html

Cevat ABDURRAHMAN

Köpeklerde kalp kurdu hastalığı

Bu haftaki konumuzu
köpeklerde kalp
kurdu olarak

tanımladığımız Dirofilaria
İmmitis sorununa ayırdık. Nasıl
bir durumdur?...Neden
kaynaklanır?... Nasıl önlem
almalıyız?...Kısaca değinelim:

Köpek kalp kurdu hastalığı,
dünyada yaygın olarak görülen
ve ekonomik kayıplara neden
olmasının yanı sıra gittikçe
artan oranlarda insan sağlığına
da zarar veren bir parazit
enfeksiyonudur.

Dirofilaria immitis, dişi
sivrisineklerle bulaşan ve
köpek, kedi, tilki, kurt, çakal,
yaban geyiği, bazı memeliler ve
bazen insanda dolaşım,
solunum ve bazı sistemik
bozukluklara neden olan bir
parazittir. Hastalık dış ortamda
yaşayan hayvanlarda ve erkek
köpeklerde daha sık
görülmektedir. Yavru
köpeklerde hastalık anne
karnında  edinilse de, daha çok
3-15 yaşlı köpeklerin
etkilendiği bildirilmektedir. 

Bu parazitinin yayılmasında
ve yaşam döngüsünde
sivrisinekler rol oynarlar. Etken
sivrisinekler tarafından taşınır.
Hastalığı taşıyan sivrisinekler,
köpeğinizi ısırdıkları anda,
dirofilaria isimli parazitin
larvalarını kas ve deri altı
dokulara boşaltırlar. Bu
larvalar yaklaşık 4-5 hafta
sonra kan dolaşımına girerler.
3-4 ay sonunda da kalbe
ulaşırlar ve gelişimlerini
burada tamamlarlar. 3-4 ay
içinde yumurtlamaya başlarlar
ve bu yumurtalardan oluşan
larvalar tekrar kan dolaşımına
katılır. Bu paraziti taşıyan
köpekleri ısıran sivrisinekler
kandaki larvaları alır, kan
emme esnasında bu paraziti
taşımayan köpeklere
naklederler. Parazitin yaşam
döngüsü bu şekilde devam

eder, fakat döngü uzun
sürdüğü için semptomlar çok
uzun süreler, hatta yıllar
sonunda ortaya çıkar.
Çoğu köpekte herhangi bir
bulgu farkedilmeden
asemptomatik olarak seyreder.
Kuru öksürük, dispnia
(solunum güçlüğü), ekzersize
dayanıksızlık, patalojik uyku
hali ve çabuk yorulma, kilo
kaybı ve ince kas yapısı,
iştahsızlık, sağ kalp yetmezliği
belirtileri; karaciğerde
büyüme, askites (karın
boşluğunda sıvı toplanması )
gözlenir. İlerlemiş durumlarda
ise depresyon hali, sarılık,
bayılma nöbetleri ve taşikardi
(kalp atım sayısının artışı )
ortaya çıkar.

TEDAVİ ve KORUNMA
Knott testi, immunodiagnostik
testler (ELISA) ile kesin teşhis
konur. Teşhiste EKG’den de
faydalanmaktadır. Sendrom
oluşan sisteme yönelik
sağaltım uygulanır Erişkin kalp
kurdu tedavisinde İmmiticide
uygulaması etkilidir. Korunma,
özellikle sivrisineklerin yoğun
olduğu dönemlerde kalpte
ergin parazitler oluşmadan
önce yani kanda larvaların
bulunduğu dönemde
milbemycin oxime
kullanılmasıyla mümkün
olmaktadır. Bununla birlikte
sivrisinekleri can
dostlarımızdan uzak tutucu
uygun spray ve koruyucu
tasmaların, sivrisineklerin
yaygın bulunduğu dönemlerde
kullanımı korunmada önemli
ve etkilidir.

Semptomlardan herhangi
birini gördüğünüzde, ihmal
etmeden Veteriner Hekiminize
danışmanızı ve gereken tetkik
ve tedavileri uygulamakta vakit
geçirmemenizi birkez daha
hatırlatırken, hepinize can
dostlarınızla birlikte sağlık
dolu günler dilerim...

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr
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SİSTEMİNİZİ overclock
ettiniz, her şey yolunda gibi
görünüyor, ama gerçekten de
öyle mi? Bilgisayarınızın ne
kadar iyi veya ne kadar kötü
çalıştığını anlamak için bazı
araçlara ihtiyacınız var. İşte PC
donanımınızı yakından
izlemenize ve performans
değerlendirmesi yapmanıza
olanak tanıyan ücretsiz
programlar.

1. CPU-Z
CPU-Z, PC'nizin donanım
özellikleriyle ilgili, özellikle
işlemciyle ilgili ayrıntıları
listeliyor. Bunun yanında
anakartınız, RAM ve ekran
kartınızla ilgili bilgiler de
program içinde görüntüleniyor.
Dilerseniz, tüm bu bilgileri bir
.txt dosyası olarak
saklayabiliyorsunuz.

2. HWMonitor
HWMonitor, PC'nizin
içerisindeki bileşenlerin
üreticisini ve modelini
göstermekle kalmıyor, bazı
parametreleri canlı olarak

gösteriyor. Bu parametreler
arasında güç tüketimi, fan
hızları, kullanım oranı, işlemci
saat hızı ve sıcaklık var. Aşırı
ısınmalar PC'nizin otomatik
olarak kapanmasına yol
açabildiğinden, sıcaklık
bilgileri işinize yarayabilir.

3. SiSoftware Sandra Lite
SiSoftware Sandra Lite,
kapsamlı bir karşılaştırmalı test
(benchmark) programı.
Bilgisayarınızın ağ
performansından bellek bant
genişliğine birçok hız
değerlendirmesini Sandra ile
yapabilirsiniz.

4. Speccy
CCleaner'ın sahibi Piriform
tarafından geliştirilen araç,
PC'nizin donanım
yapılandırmasını basit bir
düzende gösteriyor. Sadeliğiyle
oyuncular arasında sevilen
araç, PC'nizdeki her bileşenin
ve çoğu sürücünün bilgilerini
listeliyor. Sıcaklık, voltaj, fan
hızları gibi bilgileri de Speccy
ile görmeniz mümkün.

5. Fraps
Çoğu oyuncunun kullandığı
Fraps, oyunlardaki FPS
(saniyedeki kare) bilgisini
görüntüleyip kaydetmenize izin
veriyor. Fraps, ekran görüntüsü
almak ve ekranın videosunu
kaydetmek için de kullanılıyor.

6. CPU Hız Testi: CineBench
En kapsamlı işlemci hız testi
araçlarından biri olan
CineBench, büyük oranda

işlemciyi kullanarak bir resim
oluşturuyor ve işlemcinizin
performansını diğer gerçek
testlerle karşılaştırıyor. Test
tamamlandığında işlemcinize
bir puan veriliyor. Bu puan ne
kadar yüksek ise, işlemciniz o
kadar hızlı demek.

7. GPU Hız Testi: MSI
Afterburner
MSI grafik kartlarına özel
olmayan MSI Afterburner, en iyi

GPU izleme programlarından
bir tanesi. Afterburner ile ekran
kartınızı overclock edip,
değerleri yakından
izleyebiliyorsunuz. Araç, saat
hızı, sıcaklık, RAM kullanımı,
fan hızı, çekirdeğe göre işlemci
kullanımı gibi ekran kartı
parametrelerini grafik üzerinde
gösteriyor. İsterseniz, overclock
profillerinin sistem
başlangıcında etkin hale
gelmesini sağlayabiliyorsunuz.

7 Ücretsiz Sistem 
Bilgisi ve Benchmark Aracı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SOLDANSAĞA
1)İskambilde sinek – Kalıtımla geçen 2) Kalbe inen inme
– Hafniyum’un simgesi – Namus, haya 3) Rütbesiz asker
– Bir tür yaban soğanı  4) Çok ak – İşler, işlemler 5)
Beddua, ilenme – Manganez’in simgesi – Bir süre ayrı
kaldığı bir yere kavuşma 6) Zayıf – Kemerli ve çıkıntılı
şey 7) Gelir getiren mülk – Kesin yargı – Bir soru eki 8)
Biçim, tarz - (argo) Gösteriş 9) Kırmızı – Derviş 10)
Terazi gözlerinden her biri – Geri, peş 11) Kripton’un
simgesi – Çok küçük boyutlarda işaret, benek 12) Belirti,
iz – (halk dili) Yılanın attığı deri 13) Zarar – Kuram,
nazariye 14) Akdeniz bitki örtüsü – Bir şeyi halka tanıtım
yolu.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) (felsefe) Fikir – Yırtıcı bir hayvan – Elektrik direnç biri-
mi 2) Bir Akdeniz balığı – Olgunlaşmamış ham kavun –
(kısaca) Anadolu Ajansı 3) Prometyum’un simgesi –
Toplumda davranış kuralları – Yaş duvar sıvası üzerine
resim yapma yöntemi 4) Akılsız, sersem – Belirli bir
günün öncesi – Mavi 5) Gün doğmadan önceki alaca
karanlık – Magnezyum’un simgesi – Lütesyum’un sim-
gesi – Taneli bir meyve 6) Gönülden sevilen kadın – CL
elementi 7) Olgun olmayan meyve – Hindistan’da
prenslere verilen ünvan – (halk dili) Bir tür çörek 8)
Borcunu ödeyemeyen tüccarın durumu – Büyük delikli
kalbur – İlave 9) Soğukla sıcak arası – Güvenliği sağla-
makla görevli kimselerin bulunduğu konut 10) İnce
kamış – Boynu uzun hayvan – (tiyatro) Antrakt 11)
İridyum’un simgesi – Çarpık göz – Zamanı yıllara, aylara
ve günlere ayıran yöntem.

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Omnibüs, Car 2) Tü,
Nostalji 3) Asa, Star, Ac
4) Kamet, Torna 5)
Aylak, Mas 6) Eda,
Nifak 7) Sent, Lr, Sal 8)
Tümsek, Dg 9) Ak, Fe,
Nara 10) Rate, Aklama
11) Sakak, Em 12) Kas,
Tavsiye 13) Ab, Merak,
Af 14) Talih, Haile.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Otak, Esrar, Kat 2)
Müsaade, Kasaba 3)
Amyant, Tas 4) İn, El,
Tüfek, Mi 5) Bostan,
Me, Ateh 6) Üst, Kils,
Akar 7) Stat, Frenk, Vah
8) Aroma, Kaleska 9)
Cl, Raks, Rami 10)
Ajans, Adam, Yal 11)
Rica, Alg, Arefe.

Özellikle overclock ile uğraşanların
işine yarayacak 5 ücretsiz sistem
bilgisi ve 2 karşılaştırmalı
performans testi aracı, yazımızda...
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AZINLIK milletvekilleri İlhan Ahmet,
Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran
GÜNDEM gazetesine konuştu.
Milletvekilleri seçilmeleri nedeniyle
duygularını paylaşan azınlık vekilleri,
önümüzdeki dönemle ilgili görüşlerini
aktardılar. 

İste üç Türk azınlık milletvekilinin
gazetemize yaptıkları açıklamalar: 

BURHAN BARAN 
(İskeçe KİNAL Partisi Milletvekili) 

“7 Temmuz seçimleri sonucunda İskeçe
ilinde azınlığımızın milletvekili olarak
seçildim. Açıkçası çok zor bir seçim
dönemi oldu. Üç hafta gibi kısa bir süreye
çok şeyi sığdırmak zorunda kaldık. Benim
gibi yoğun bir insan için oldukça zordu.
Sonuç itibariyle bu mücadeleden alnımızın
akıyla çıkabildik. Bir çok olumsuz olaylar
vardı. Ama buna rağmen İskeçe bir tarih
yazdı. Burada en önemli unsur
azınlığımızın ilk defa İskeçe ilinden iki
azınlık milletvekili seçmiş olması. Güzel
olan buydu. Bu süreçte husumetler oldu,
kırgınlıklar, kızgınlıklar, hatalar oldu. O
yüzden de bu seçimleri çok iyi okumak ve
incelemek lazım. Bir dahaki seçimlerde
aynı hataların yapılmaması için herkesin
gereken payı çıkarması lazım. Tüm
bunlara rağmen biz 7 Temmuz gecesi
herşeyi geride bıraktık. Kimseye
kızgınlığımız, küskünlüğümüz yok. 

Bundan sonra da özellikle bozulmuş
olan toplumsal barışı sağlamak için

elimizden geleni yapacağız. Azınlık
sorunları ile tabii ki ilgileceğiz. Bizim
işimiz ve görevimiz bu. Muhalefette de
olsak, en azından yüksek sesle bu
sorunları dile getirmeye çalışacağız. 

Meclisteki yemin töreninin ardından ilk
olarak büro organizasyonu, çalışacağım iyi
bir ekip kurmak istiyorum. Aydın
kişilerden, bu işi iyi bilen insanlardan
oluşan bir ekip olacak. Tabii ki kafamızda
bazı plan ve projelerimiz var; zamanla da
bunları kamuoyu ile paylaşacağız. Seçim
sonuçları tekrar hepimize hayırlı olsun.” 

HÜSEYİN ZEYBEK 
(İskeçe SİRİZA Partisi Milletvekili) 

“Öncelikle seçimlerde oyunu bize veren,
bize güven duyan halkımıza
teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Yunanistan genelinde partimiz SİRİZA’nın
seçimleri kaybetmesine rağmen, İskeçe

ilinde halkımız bize yine birinciliği verdi.
Şahsıma da tekrar güven tazelemiş oldu.
Biz de daha önce olduğu gibi bu sürede de
halkımızın bu güvenini sarsmamak için
çalışacağız. Var gücümüzle gerek azınlık
sorunları, gerekse ilimizi ilgilendiren
sorunların çözümü için bütün ilin
milletvekili olarak tekrar çalışmalarımıza
devam edeceğiz.

Seçim süreci açıkçası zor bir süreçti ama
İskeçe ili ilk defa iki azınlık milletvekili
çıkardı. Bu sonuç da hepimize hayırlı
olsun. Tabii ki seçimler sonucunda
ülkemiz için de yeni bir sayfa açılmış oldu.
Arzu ediyoruz ki bu yeni süreç hem
ülkemiz, hem de azınlığımız için hayırlı
olsun.“

İLHAN AHMET 
(Rodop KİNAL Partisi Milletvekili) 

“Öncelikle 7 Temmuz seçimlerinin Batı
Trakya Türk Azınlığı’na hayırlı olmasını
diliyorum. Bizlere oy vermiş olan binlerce

soydaşımıza da tekrar teşekkür etmek
istiyorum. Rodop ilindeki oy kullanmış
olan Türklerin yaklaşık olarak  yüzde
44’ünün oylarını almış olduk. Bu yüzde
44’lük büyük destek yaklaşık olarak iki
soydaşımızdan bir tanesinin bize destek
verdiğini gösteriyor. Bu da tabii bize büyük
bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluk
da önümüzdeki dönemde çalışmalarımıza
ivme vermememiz gerektiğini gösteriyor.
Aynı zamanda bu oran mecliste izlemiş
olduğumuz çalışmaların azınlık tarafından
takdir edildiğini, halk tarafından
onaylandığını ve desteğin tekrar
yenilendiğini de göstermiş oldu. 

Bu yeni dönemde Rodop ili milletvekili
olarak hükümete gelen Yeni Demokrasi
Partisi içindeki şahsi dostluklarımdan da
istifa ederek, partim içerisinde Türk –
Yunan ilişkilerine katkı sağlamaya, azınlık
haklarının da iadesi için çalışmalarıma
kaldığım yerden devam edeceğim. Ben her
zaman partizanlıktan uzak bir siyaset
yürüttüm. Siyasi hayatım boyunca
partizanlığa ödün vermedim. Bunun da
halk tarafından takdir edildiğini

görüyorum. Önümüzdeki milletvekili
dönemimde de aynı çizgide çalışmalarıma
ivme kazandırmaya çalışacağım. 

Son olarak da şunu söylemek isterim.
Batı Trakya’nın bir numaralı sorunu
ekonomik sorundur. Buna bağlı ortaya
çıkan dış göç sorununu bir şekilde
durdurmamız lazım. Kullanılan
oylarımızın aynen tahmin ettiğim gibi
düştüğünü gördük. Bu ekonomik çöküşe
dur demez isek azınlık olarak 10 sene
sonra konuşacak hiç bir şeyimiz kalmaz.”

Azınlık 3 milletvekili seçti
7 Temmuz Pazar

günü yapılan
erken genel

seçimlerde, Batı
Trakya Türk

azınlığı üç
milletvekili seçti.

İskeçe ilinden
Hüseyin Zeybek ve

Burhan Baran,
Rodop ilinden de

İlhan Ahmet
azınlığı Yunan

Meclisi’nde temsil
edecek.

Hüseyin Zeybek
9.622 oy alarak

İskeçe SİRİZA
milletvekili seçildi.

Burhan Baran da
2.136 oyla KİNAL
milletvekili oldu.

Rodop ilinde İlhan
Ahmet 10.858 oy

alarak KİNAL
milletvekili seçildi.

SİRİZA’da Özgür
Ferhat ile Takis

Haritu arasındaki
yarış gece

yarısından sonra
Haritu’nun lehine

döndü. Haritu
5.780 oy alarak

milletvekili
seçilirken, Özgür
Ferhat da 5.361

oyla yarışı
tamamladı. 

Bu arada, İskeçe
ilinde 68 yıl sonra

ilk kez iki Türk
azınlık milletvekili

seçildi.

Bundan sonra da
özellikle
bozulmuş olan
toplumsal barışı

sağlamak için elimizden
geleni yapacağız. Azınlık
sorunları ile tabii ki
ilgileceğiz. Bizim işimiz
ve görevimiz bu.
Muhalefette de olsak, en
azından yüksek sesle bu
sorunları dile
getirmeye
çalışacağız. 

“ “
Yunanistan
genelinde
partimiz

SİRİZA’nın seçimleri
kaybetmesine rağmen,
İskeçe ilinde halkımız
bize yine birinciliği
verdi. Şahsıma da tekrar
güven tazelemiş oldu.
Biz de daha önce olduğu
gibi bu sürede de
halkımızın bu
güvenini
sarsmamak için
çalışacağız. 

“ “
Bu yeni
dönemde Rodop
ili milletvekili

olarak hükümete gelen
Yeni Demokrasi Partisi
içindeki şahsi
dostluklarımdan da
istifa ederek, partim
içerisinde Türk – Yunan
ilişkilerine katkı
sağlamaya, azınlık
haklarının da iadesi
için çalışmalarıma
kaldığım yerden
devam edeceğim.

“ “
BURHAN BARAN HÜSEYİN ZEYBEK İLHAN AHMET
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İSKEÇE Türkleri 7 Temmuz Pazar günü yapılan erken
genel seçimlerde önemli bir başarıya imza attı. İskeçeli
Türkler 68 yıl sonra iki azınlık milletvekili seçmeyi
başardı. 

Seçim sonuçlarına göre, iki muhalefet partisinden iki
Türk milletvekili seçildi. 2012 yılında bu yana
SİRİZA’dan milletvekili seçilen Hüseyin Zeybek’in yanı
sıra KİNAL Partisi’nden Dr. Burhan Baran azınlığı
mecliste temsil edecek. 

İskeçeli Türkler 1926’dan 1951 yılına kadar yapılan
seçimlerde birçok kez ikişer milletvekili seçmişti.
1926’dan 1951 yılına kadar olan sürede yapılan seçimler
ve seçilen İskeçeli Türk azınlık milletvekilleri şöyle: 

Kasım 1926 seçimleri: Mahmutoğlu Şükrü,
Haşimbeyzade Fehmi

19 Ağustos 1928 seçimleri: Mumcu Ahmedzade
Niyazi, Karaçanlı Halil

5 Mart 1933 seçimleri: Abdurrahimoğlu Hasan,
Serdarzade İbrahim Demir

9 Haziran 1935 seçimleri: Mumcu Ahmedzade Niyazi,
Hamdi Hüseyin Fehmi

31 Mart 1946 Seçimleri: Osman Nuri Fettahoğlu,
Hüseyin Zeybek

9 Eylül 1951 seçimleri: Osman Nuri Fettahoğlu,
Hamdi Hüseyin Fehmi.

İskeçe’de 68 yıl sonra
2 Türk vekil 

“Haklarımızın iadesi için
adım atılmasını bekliyoruz”

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 7
Temmuz seçimlerinden sonra yayımladığı açıklamada,
YDP hükümetinin Batı Trakya Türkleri’yle diyalog
kurarak sorunlara çözüm getirmesi
gerektiğini ifade etti. 

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu
konuyla ilgili açıklamasında şu
ifadelere yer verdi: “Seçimleri
ezici bir çoğunlukla
kazanarak tek başına
iktidara gelen Yeni
Demokrasi Partisi’nin
kuracağı yeni
hükümetten Batı Trakya
Türk toplumu ile ilgili
konularda bizlerle
doğrudan diyalog
kurarak sorunlarımıza
çözümler getirmesini ve
yıllar içerisinde peyderpey
gasp edilen eğitim ve dini
özerklik hakkımızın iade
edilmesi için gerekli adımları
ivedilikle atmasını talep ediyoruz.”

“AZINLIK MİLLETVEKİLLERİNE
BAŞARILAR DİLERİZ”
Habipoğlu açıklamasında, “Ülkemiz Yunanistan’da
yapılan erken genel seçimler sonucunda Yeni
Demokrasi Partisi tek başına iktidara gelecek çoğunluğu
elde ederek hükümetteki SİRİZA’yı ana muhalefete itti.
Batı Trakya Türk toplumu da üç milletvekilini Yunan

Parlamentosu’na gönderirken uzun yıllar sonra İskeçe
ilinde iki Türk milletvekili seçildi. ABTTF olarak seçilen
üç milletvekilimizi tebrik ediyor, seçimler öncesinde

verdikleri vaatlerin bilincinde olarak Batı
Trakya Türk toplumunun haklarının

Yunan Parlamentosu’nda ve etkili
bir şekilde savunulmasına

yönelik yapacakları
çalışmalarda kendilerine

başarılar diliyoruz.” dedi.  
Habipoğlu şöyle devam

etti: “Seçimlerin galibi
Yeni Demokrasi
Partisi’nin lideri ve
Yunanistan’ın yeni
başbakanı Kiriakos
Miçotakis, seçim
sonuçlarına atıfla

Yunanistan için
gökyüzünün daha mavi

olacağını ve güneşin daha
çok parlayacağını ifade etti.

Miçotakis’in açıklamasının Batı
Trakya Türk toplumu olarak bizleri

de kapsadığını ümit ederek yeni
hükümetten Batı Trakya Türk toplumu ile

ilgili konularda bizlerle doğrudan diyalog kurarak
sorunlarımıza çözümler getirmesini ve yıllar içerisinde
peyderpey gasp edilen eğitim ve dini özerklik
hakkımızın iade edilmesi için gerekli adımları ivedilikle
atmasını talep ediyoruz.”

RODOP VE İSKEÇE
İLLERİNDE 

SEÇİM SONUÇLARI
RODOP İLİ 
7 Temmuz seçimlerinde
Rodop ilinde katılım
yüzde 53,23 olurken,
YDP, SİRİZA ve KİNAL
birer milletvekili çıkardı. 

Rodop ilindeki 
sonuçlar şöyle:
Kayıtlı seçmen sayısı:
118.418
Kullanılan oy sayısı:
63.030 (%53,23) 
Geçerli oy sayısı: 
61.112
Geçersiz oy sayısı: 
1.114 (%1,77) 
Beyaz oy sayısı: 804
(%1,28) 

PARTİLERE GÖRE OY
DAĞILIMI 
YENİ DEMOKRASİ
PARTİSİ
23.124 oy (%37,84)

ADAYLARIN 
ALDIĞI OYLAR
Evripidis Stilyanidis:
12.086
Mustafa Katrancı: 5.038
Kostas İatridis: 2.550 
Paraskevi Eleftheriadu:
1.862 
Feral Alioğlu: 505

SİRİZA PARTİSİ
16.603 oy (%27,17)

ADAYLARIN 
ALDIĞI OYLAR
Dimitris Haritos: 5.780
Özgür Ferhat: 5.361 
Ayhan Karayusuf: 
1.790
Stavrula Marku: 883
Magdalini Cumaka: 632

KİNAL PARTİSİ
13.405 oy (%21,94)

ADAYLARIN 
ALDIĞI OYLAR
İlhan Ahmet: 10.858
Yorgos Mananas: 1.292
Kiriaki Golgaki: 384
Aleksandros Çitiridis:
204
Sibel Osmanoğlu: 73

YUNANİSTAN
KOMÜNİST PARTİSİ
2.599 oy (%4,25)

ADAYLARIN 
ALDIĞI OYLAR
Ali Kamber: 1.579
Nikos Fakiridis: 438
Amalia Kasapandoniu:
114
Mümin Mustafa
Arnavut: 94
Ekaterini Taksopulu: 82
YUNAN ÇÖZÜMÜ
(ELLİNİKİ LİSİ) 
1.572 oy (%2,57) 

ALTIN ŞAFAK PARTİSİ
1.325 oy (%2,17) 

MERA 25 PARTİSİ
845 oy (%1,38) 

İSKEÇE İLİ 
Seçimlerde İskeçe ilinde
katılım oranı yüzde 52,58
oldu. İskeçe’de SİRİZA,
YDP ve KİNAL birer
milletvekili çıkartırken,
azınlık 1951 yılından
sonra ilk kez iki Türk
milletvekili seçti. İskeçe
ilindeki sonuçlar şöyle: 
Kayıtlı seçmen: 118.690 
Kullanılan oy sayısı:
62.403 (%52,58)
Geçerli oy sayısı: 60.765
Geçersiz oy sayısı: 
1.043 oy (%1,67)
Beyaz oy sayısı: 
595 oy (%0,95)

PARTİLERE GÖRE 
OY DAĞILIMI
SİRİZA
24.065 oy (%39.60)

ADAYLARIN 
ALDIĞI OYLAR
Hüseyin Zeybek: 9.622 
Stathis Yannakidis:
6.271 
Grigorios Stoyanidis:
2.903 
Hristina Evangelidu: 672
Valentina Beziat: 365

YENİ DEMOKRASİ
PARTİSİ
22.357 oy (%36,79)  

ADAYLARIN 
ALDIĞI OYLAR
Spiros Çilingiris: 6.429 
Dimitris Salturos: 5.219 
Marina Pavlidu: 4.792 
Türkeş Hacımemiş:
3.061 
Alev Şabanoğlu: 1.465 

KİNAL PARTİSİ
5.328 oy (%8.77) 

ADAYLARIN 
ALDIĞI OYLAR
Burhan Baran: 2.136 
Fotis Karalidis: 1.549 
Anestis Antoniadis: 972 
Aglaia Amaksa: 185
Neriman Seferoğlu: 34

YUNAN ÇÖZÜMÜ
(ELLİNİKİ LİSİ) 
2.088 oy (%3,44)

ALTIN ŞAFAK 
1.594 oy (%2,62)

MERA 25 PARTİSİ
1.429 oy (%2,35)

YUNANİSTAN
KOMÜNİST PARTİSİ
1.332 oy (%2,19) 
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RODOP ili SİRİZA
milletvekili adayı Özgür
Ferhat, seçim sonuçlarına
itiraz edeceğini açıkladı. 

Seçim akşamı geç
saatlere kadar yarışı önde
götüren, ancak son 25
sandığın açıklanmasıyla
ikinciliğe düşen Özgür
Ferhat, sonuçlara itiraz
etmeye hazırlanıyor. 

Milletvekili adayı Özgür
Ferhat, konuyla ilgili
olarak 8 Temmuz
Pazartesi günü sosyal
medya hesabından yaptığı
açıklamada şu ifadelere
yer verdi: “Değerli Rodop
ili vatandaşları; 7 Temmuz
milletvekilliği seçim
sonuçları Rodop’ta tam
olarak netliğe
kavușmamıștır. Șu an
değișik resmi kurumların
verileri uyușmuyor.Bu
yüzdende seçmenimin
verdiği desteği boșa
çıkarmamak için tüm
yasal haklarımı kullanıp
olası usulsüzlüğü ortadan
kaldırmaya çalıșacağıma
söz veriyorum.
Saygılarımla.” 

Konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşan
Özgür Ferhat, İçişleri
Bakanlığı, eyalet ve
belediyelerden kendi
oylarıyla ilgili olarak farklı
verilerin verildiğini
söyledi. Ferhat, “Bu üç
kurumdan da farklı
rakamlar geliyor. Gerekli
evrakları topluyorum.
Gereken hazırlıkları
tamamladıktan sonra
sonuçlara itiraz edeceğim.
Şu anda avukatlarımla
olayı değerlendiriyoruz ve
takip edeceğimiz yöntemi
belirliyoruz.” diye
konuştu. 

Özgür Ferhat
seçim
sonuçlarına
itiraz edecek

7 Temmuz Pazar günü gerçekleşen erken
genel seçimlerden, merkez sağdaki Yeni
Demokrasi Partisi (YDP) galip çıktı. 

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre,
yaklaşık 90 yıl sonra ilk kez yaz aylarında
gerçekleşen seçimde katılım oranı yüzde
57,92’de kaldı. 

Seçimin galibi YDP, oyların yüzde 39,85’ini
aldı. Seçim sistemine göre, birinci partiye
verilen fazladan 50 milletvekilinden de
yararlanan YDP, Meclis’teki 300 sandalyenin
158’ini kazanarak tek başına iktidara geldi. 

Önceki seçimde, yüzde 28 oy ile 75
milletvekili ile temsil edilen YDP, tarihinin en
önemli zaferlerinden birine imza attı. 

Aleksis Çipras liderliğindeki SİRİZA ise
oyların yüzde 31,5’ini aldı. Bir önceki seçime
göre 4 puanlık bir düşüş yaşasa da ana
muhalefete düşen SİRİZA’nın milletvekili
sayısı 86 oldu.

PASOK’un omurgasını oluşturduğu
Değişim Hareketi (KİNAL) ise yüzde 8,1’lik
oyla 22 sandalye kazanarak üçüncü parti
oldu. KİNAL da oy oranını artıran bir diğer
parti oldu.

KİNAL’ı, oyların yüzde 5,3’ünü alan ve 15
milletvekili çıkaran Yunanistan Komünist
Partisi (KKE) takip etti. KKE’nin milletvekili
sayısında önceki döneme göre bir değişiklik
yaşanmadı. 

ALTIN ŞAFAK MECLİS DIŞI
Seçimlerde en büyük darbeyi ise oyları büyük
oranda düşen aşırı sağ Altın Şafak aldı. Yüzde
3 seçim barajının uygulandığı ülkede
oylarının yarıdan fazlasını kaybeden ve
yüzde 2,93’te kalan aşırı sağ parti
parlamentoda yer alamadı. İlk kez 2012’de
meclise giren partinin eski milletvekilleri ve
lideri dahil çeşitli yöneticileri suç örgütü
kurmaktan yargılanıyor. 

Bir diğer aşırı sağ parti Yunan Çözümü
(Elliniki Lisi) ise 3,7’lik oyla dikkati çekti.
Liderliğini eski gazeteci, daha sonra ise tele
pazarlama yoluyla “Hazreti İsa tarafından
yazılmış mektup” satmasıyla tanınan
Kiriakos Velopulos’un yaptığı aşırı sağ parti
10 sandalye sahibi oldu.

Velopulos, Ortodoksluk ve Yunan
milliyetçiliğinin ağırlıkta olduğu söyleminin

yanı sıra insan kaçakçıları, uyuşturucu
satıcıları ve tecavüzcüler için idam vadetmesi
ile tanındı.

SİRİZA’nın 2015’te iktidara geldiği ilk
dönemde Maliye Bakanlığı görevi yürüten ve
daha sonra yaşanan anlaşmazlık sonucu
partiden ayrılan Yannis Varufakis’in kurduğu
MERA 25 ise oyların yüzde 3,44’ünü aldı.
Yeniden meclise girecek olan Varufakis’in
partisi 9 milletvekili çıkardı.

Öte yandan, SİRİZA’nın koalisyon ortağı
olan eski Savunma Bakanı Panos
Kammenos’un liderliğini yaptığı sağ parti
ANEL artık parlamentoda yer almayacak.
Potami ve Merkez Birliği de Meclis’te yeni
dönemde yer almayacak diğer partiler oldu.

SEÇİM GECESİ 
ÇİPRAS’TAN AÇIKLAMA
Seçimleri kaybeden SİRİZA lideri Aleksis
Çipras, gazeteciler için kurulan seçim
merkezinde basın toplantısı düzenleyerek
seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Çipras, demokrasilerde değişimin doğal ve
demokrasinin özü olduğunu ifade ederek,
“Miçotakis’i arayarak kendisini zaferinden
dolayı tebrik ettim. Halkın iradesini saygı
göstereceğiz.” diye konuştu.

Çipras, “Yarın devir teslim töreninde
demokrasilerde olması gerektiği gibi
Miçotakis’i karşılayacağım.” ifadesini
kullandı. 

Çipras, yeni gelecek hükümete uyarıda
bulunarak, “Umarım Yeni Demokrasi geri
dönüşünü intikam için bir fırsata çevirmez.
SİRİZA ana muhalefet olarak bunu
durdurmak için her zaman hazır bulunacak.”
değerlendirmesinde bulundu. 

Ülkenin 4,5 yıl önce teslim aldığına kıyasla
çok daha iyi bir durumda olduğunu belirten
Çipras, “Ülke o zaman çok zor bir
durumdaydı. İflasın eşiğine gelmiş, kasası
boşalmış, halkın çoğunluğu fakirlikle
boğuşuyordu. Şimdi hazinede 37 milyar
euroyla, tarihin en düşük faiz oranlarıyla,
uluslararası alanda saygın bir ülke teslim
ediyoruz.” dedi. 

Çipras, siyasi arenada muhalefet olarak
mücadeleyi sürdüreceğine işaret ederek,
“Ana muhalefet olarak, çalışanların haklarını

ve çıkarlarını korumak için burada
olacağımızdan Yunan halkı emin olsun
istiyorum. Sorumlu ve aktif bir muhalefet
yapacağız. Daha tecrübeli olarak geri dönmek
için kendimizi hazırlayacağız.” sözlerine yer
verdi.

MİÇOTAKİS’TEN ZAFER KONUŞMASI
Başkent Atina’daki YDP genel merkez binası
önünde coşkulu kalabalığa seslenen Kiriakos
Miçotakis, zafer konuşması yaptı. 

Miçotakis, yeni hükümetin çok
çalışacağını vurgulayarak, “Daha az vergi,
bolca yatırım, kalkınma ve etkin devlet
sözünü verdim. Şeffaflık, hesap verme ve
liyakat ülkeye geri gelecek. Sizden zaman
istemiyorum çünkü kaybedecek zamanımız
yok.” diye konuştu. 

Milli sorumluluk ve zorlukların farkında
olarak iktidarı devralacağını belirten
Miçotakis, “Yunan halkı konuştu. Kararı
kesin. Yunan halkı, büyüme, istihdam,
güvenlik ve hakettiği şekilde ülkesinin
yeniden inşaasını istiyor.” ifadesini kullandı. 

Miçotakis, birlik içerisinde yapmaları
gereken çok iş olduğuna işaret ederek,
kendilerini desteklemeyen vatandaşları da
ikna etmek için sıkı şekilde çalışacağını
söyledi. 

YDP lideri Miçotakis, “Yarından itibaren
gökyüzü daha mavi olacak ve güneş daha çok
parlayacak.” sözleriyle  konuşmasını
tamamladı.

GÖREVİ DEVRALDI
YDP lideri Kiriakos Miçotakis, 8 Temmuz
Pazartesi günü dini törenle yemin ederek
başbakanlığı devraldı. 

Miçotakis, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’nda düzenlenen dini törende İncil’e el
basarak yemin etti. Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos’un huzurunda gerçekleşen yemin
törenini Atina Başpiskoposu İeronimos
yönetti. 

Daha sonra, devir teslim töreni için
Başbakanlık binasına geçen Miçotakis’i
iktidarı kaybeden Aleksis Çipras karşıladı. 

Koltuğu devralan Miçotakis, Çipras’ın
Başbakanlık binasından ayrılışını ise kapıdan
izledi. 

Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi.
İktidardan düşen Aleksis Çipras liderliğindeki SİRİZA 86 milletvekili ile ana
muhalefet kanadında yer alacak. 

Seçimin galibi Yeni Demokrasi
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Yeni hükümet açıklandı

ERKEN genel seçim
sonucunda tek başına iktidara
gelen Yeni Demokrasi Partisi
(YDP) hükümetinin Bakanlar
Kurulu belirlendi.

Görevi selefi Aleksis Çipras’tan
devralan yeni Başbakan Kiriakos
Miçotakis liderliğindeki kabineyi,
hükümet sözcüsü Stelios Peças
açıkladı. 

Yeni kabine 51 kişiden
oluşuyor. Yeni kabine, başbakan,
başbakan yardımcısı, hükümet
sözcüsü ve 17 bakanın yanı sıra 29
bakan vekili ve bakan
yardımcısından oluşuyor. Yeni
bakanlar kurulunda yalnızca beş
kadının bulunması ise dikkat
çekti. 

Meclis dışından 21 teknokrat
ismin yer aldığı kabinede,
Miçotakis’in parti içi dengeleri
dikkate aldığı belirtiliyor. 

Kabinede Dışişleri Bakanlığı
görevine Nikos Dendias, Maliye
Bakanlığı’na ise Hristos Staikuras
getirildi. Yeni hükümetin
Savunma Bakanı da Nikos
Panayotopulos oldu.

Bakanlar, 9 Temmuz Salı günü
yemin ederek göreve başladı. 

Yeni kabine şu isimlerden
oluşuyor: 

Başbakan: Kiriakos Miçotakis
Başbakan Yardımcısı:

Panayotis Pikrammenos
Başbakan Vekili: Akis Skerços

MALİYE BAKANLIĞI
Maliye Bakanı: 
Hristos Staikuras
Maliye Bakan Yardımcısı: 
Thodoros Skilakakis
Maliye Bakan Yardımcısı: 
Apostolos Vesiropulos
Bankalardan Sorumlu Maliye 
Bakan Yardımcısı: 
Yorgos Zavos

KALKINMA VE 
YATIRIMLAR BAKANLIĞI
Kalkınma Bakanı: Adonis 
Georgiadis
Yatırımlardan Sorumlu Bakan 
Yardımcısı: Yannis Çakiris
Araştırma ve Teknolojiden 
Sorumlu Bakan Yardımcısı: 
Hristos Dimas
Sanayi ve Ticaretten Sorumlu 
Bakan Yardımcısı: 
Nikos Papathanasis

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Dışişleri Bakanı: Nikos Dendias
Dışişleri Bakan Yardımcısı: 
Miltiadis Varviçiotis
Dışişleri Bakan Yardımcısı: 
Kostas Frangoyannis
Dışişleri Bakan Yardımcısı: 
Antonis Diamataris

VATANDAŞI KORUMA 
BAKANLIĞI
Vatandaşı Koruma Bakanı: 
Mihalis Hrisohoidis
Göç Politikasından Sorumlu 
Bakan Yardımcısı: 
Yorgos Kumuçakos
Suçlarla Mücadele 
Politikasından Sorumlu Bakan 
Yardımcısı: Lefteris İkonomu

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Milli Savunma Bakanı: 
Nikos Panayotopulos
Bakan Yardımcısı: 
Alkiviadis Stefanis

EĞİTİM VE DİN İŞLERİ 
BAKANLIĞI
Eğitim Bakanı: Niki Kerameos
Eğitim Bakan Yardımcısı:
Sofia Zaharaki
Eğitim Bakan Yardımcısı: 
Vasilis Digalakis

ÇALIŞMA BAKANLIĞI
Çalışma Bakanı: Yannis Vruçis
Çalışma Bakan Yardımcısı: 
Notis Mitarakis
Sosyal Sigortalardan Sorumlu 
Çalışma Bakan Yardımcısı: 
Donma Mihailidu

SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bakanı: Vasilis Kikilias
Sağlık Bakan Yardımcısı: 
Vasilis Kocamanis

ÇEVRE VE ENERJİ 
BAKANLIĞI
Enerji ve Çevre Bakanı: 
Kostis Hacidakis
Enerjiden Sorumlu Bakan 
Yardımcısı: Yerasimos Thomas
Bakan Yardımcısı: 
Dimitris İkonomu

KÜLTÜR VE SPOR 
BAKANLIĞI
Kültür Bakanı: Lina Mendoni
Spordan Sorumlu Bakan 
Yardımcısı: Lefteris Avgenakis

ADALET BAKANLIĞI
Adalet Bakanı: Kostas Çiaras
Adalet Bakan Yardımcısı: 
Dimitris Kranis

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İçişleri Bakanı: 
Takis Theodorikakos
Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
İçişleri Bakan Yardımcısı: 
Thodoris Livanios
Makedonya – Trakya’dan 
Sorumlu İçişleri Bakan 
Yardımcısı: Thodoros Karaoğlu

DİJİTAL YÖNETİM 
BAKANLIĞI
Devlet ve Dijital Yönetim 
Bakanı: Kiriakos Pierrakakis
Süreçleri Sadeleştirme Bakan 
Yardımcısı: Yorgos Georgantas
Dijital Stratejiden Sorumlu 
Bakan Yardımcısı:
Grigoris Zafiropulos

ALTYAPI VE ULAŞTIRMA 
BAKANLIĞI
Altyapı ve Ulaştırma Bakanı: 
Kostas Ahilleas  Karamanlis
Ulaştırmadan Sorumlu 
Bakan Yardımcısı: 
Yannis Kefaloyannis

DENİZİLİK BAKANLIĞI
Denizcilik Bakanı: 
Yannis Plakiotakis

TARIMSAL KALKINMA VE 
GIDA BAKANLIĞI
Tarımsal Kalkınma Bakanı: 
Makis Voridis
Ortak Tarım Politikasından 
Sorumlu Bakan Yardımcısı: 
Kostas Skrekas
Balıkçılık Politikasından 
Sorumlu Bakan Yardımcısı: 
Fotini Arabaci

TURİZM BAKANLIĞI
Turizm Bakanı: 
Haris Theoharis
Bakan Yardımcısı: 
Manos Konsolas

DEVLET BAKANI:
Yorgos Gerapetritis

BAŞBAKANA BAĞLI BAKAN 
YARDIMCISI: Akis Skerços
HÜKÜMET SÖZCÜSÜ:
Stelios Peças

TEK başına iktidara
gelen Yeni Demokrasi (YDP)
hükümetinin bakanlar
kurulu Başbakan Kiriakos
Miçotakis başkanlığında ilk
toplantısını yaptı.

Başbakanın yanı sıra
başbakan yardımcısı, devlet
bakanı, başbakan vekili,
hükümet sözcüsü, 17 bakan
ve toplam 29
bakan vekili ve
yardımcısından
oluşan 51 kişilik
kabine
parlamento
binasında bir
araya geldi. 

Bakanların
herbirinin
önünde,
bakanlıklara ait
ilgili sorunları
ve hedefleri
içeren lacivert
dosyaların
bulunması
dikkati çekti. 

Kameralar
önünde
kabinesine
seslenen
Miçotakis, “Yönetim
modelini değiştiriyoruz.”
dedi. Miçotakis, “Fikri
mücadeleyi kazandık. Güçlü
bir yetki istedik ve halkımız
bize bunu cömertçe sundu.”
diye konuştu.

Miçotakis, göreve hazır
olduklarını göstermeleri
gerektiğine işaret ederek,
“Tüm Yunanları ortak
vizyon altında toplamanın
zamanıdır. Meclis yaz
boyunca faaliyet
gösterecek.” ifadesini
kullandı.  

Hükümetin güvenoyu
sürecinin detaylarını
paylaşan Miçotakis, 17
Temmuz’da
milletvekillerinin yemin
töreni, 18 Temmuz’da
Meclis Başkanlık seçimi

gerçekleşeceğini, 20-22
Temmuz’da hükümet
programının tartışılarak 22
Temmuz akşamı güven
oylamasının yapılacağını
söyledi. 

Miçotakis, Meclis
Başkanlığı için adaylarının
YDP’den daha önce çeşitli
dönemlerde Yanya

milletvekilliği,
Kültür Bakanlığı
ve Savunma
Bakan
Yardımcılığı
yapan Kostas
Tasulas
olduğunu
açıkladı. 

BÜROKRASİDE 
ART ARDA
İSTİFALAR
Yeni iktidarın
göreve
başlamasının
üzerinden
henüz iki gün
geçmişken,
birçok üst düzey
bürokrat
görevinden

ayrıldı. 
Devlet televizyonu ERT

Genel Müdürü Yannis
Drosos ve devlet haber
ajansı AMNA’nın Genel
Direktörü Mihalis Psilos
görevlerinden istifa etti.
Miçotakis, ilk icraatlerinden
biri olarak ERT ve
AMNA’nın doğrudan
Başbakanlığa bağlanması
kararını almıştı. 

Kamu Güvenliği Bakanı
Mihalis Hrisohoidis,
Emniyet Genel Müdürü
(ELAS) Aristidis
Andrikopulos’un istifasını
istedi. Andrikopulos’un
ardından ise yine Kamu
Güvenliği Bakanlığına bağlı
Sivil Savunma Teşkilatı
Genel Sekreteri Yannis
Tafillis görevinden ayrıldı.  

Kabine ilk 
toplantısını yaptı

Başbakan
Kiriakos

Miçotakis:
“Tüm

Yunanlıları
ortak vizyon

altında
toplamanın
zamanıdır.
Meclis yaz
boyunca
faaliyet

gösterecek.”
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Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα των
εκλογών για όλα τα κόμματα

Ο ύτε αυτή τη φορά οι
δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω.
Ίσως και γιατί είχε προηγηθεί

μια μεγάλη εκλογική μάχη, αυτή των
ευρωεκλογών που είχε δείξει με σαφήνεια
τάσεις στο εκλογικό σώμα που δύσκολα
θα αντιστρέφονταν μέσα σε έναν μήνα.

Η ΝΔ επιτυγχάνει μια μεγάλη πολιτική
νίκη με ποσοστό λίγο κάτω από το όριο
του 40%. Η εκλογική νίκη έρχεται ύστερα
από την κατάκτηση 12 εκ των 13
Περιφερειών της χώρας και σηματοδοτεί
μια συνολικότερη πολιτική επικράτηση
της ΝΔ, κάνοντας τον Κυριάκο
Μητσοτάκη έναν πρωθυπουργό που
ξεκινά έχοντας μια ισχυρή και καθαρή
εντολή.

Η αυτοδυναμία σημαίνει ότι δεν
χρειάζεται ούτε συνεργασία ούτε νέα
προσφυγή στις κάλπες. Στο βαθμό που
έχει τη δυνατότητα μέσω της
συνταγματικής αναθεώρησης να
αποδεσμεύσει την εκλογή Προέδρου της
Δημοκρατίας από την προσφυγή στις
κάλπες είναι σαφές ότι μπορεί να
αντιμετωπίσει τη διακυβέρνηση με
προοπτικές τετραετίας.

Η τελική κατανομή των εδρών

ανάμεσα στα κόμματα καθιστά αδύνατη
την άμεση αλλαγή του εκλογικού νόμου
με την πλειοψηφία που θα επέτρεπε την
εφαρμογή του από τις επόμενες εκλογές
(δηλαδή 200 έδρες), όμως υπάρχει μια
πιθανότητα να υπάρξουν πλειοψηφίες
των 180 για πλευρές της συνταγματικής
αναθεώρησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται μια σαφή
πολιτική ήττα, καθώς χάνει την
κυβερνητική εξουσία. Ξεπερνώντας το
όριο του 31,5%, πέτυχε μια σημαντική
συσπείρωση των ψηφοφόρων του μέσα
στην προεκλογική περίοδο, ενώ
ταυτόχρονα απέφυγε να έχει διψήφια
διαφορά από τη ΝΔ. Όλα αυτά δείχνουν
σημαντική πολιτική αντοχή. Επιπλέον, ο
Αλέξης Τσίπρας παραμένει
αδιαμφισβήτητος ηγέτης του χώρου, ιδίως
από τη στιγμή που κατεξοχήν έδωσε τη
μάχη των εκλογών, σε αντίθεση με άλλα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κυρίως
επιδόθηκαν στη «μάχη του σταυρού».

Είναι σαφές ότι κατοχυρώνεται στη
θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Μπορεί να διεκδικήσει να είναι ο βασικός
εκπρόσωπος ενός ευρύτερου
κεντροαριστερού χώρου, που ήταν μια

στρατηγική επιδίωξη του Αλέξη
Τσίπρα, ωστόσο αυτή η διαδικασία θα
απαιτήσει και ανασυγκρότηση και
αναμέτρηση με τα προβλήματα που
αντιμετώπισε κατά την άσκηση της
κυβερνητικής εξουσίας.

Το ΚΙΝΑΛ πέτυχε μια άνοδο σε
ποσοστό σε σχέση με τις ευρωεκλογές,
φθάνοντας στο 8,1%. Αυτό το ποσοστό
εκτός των άλλων σημαίνει ότι λογικά
δεν θα υπάρξουν και άμεσες σκέψεις
αμφισβήτησης της κ. Φώφης Γεννηματά
που όρισε με αρκετές επιλογές της το
πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας.
Στόχος του Κινήματος Αλλαγής
παραμένει η προγραμματική
αντιπολίτευση προς τη Ν.Δ. αλλά όλα
θα κριθούν στην μεγάλη μάχη με τον
ΣΥΡΙΖΑ για το ποιο κόμμα τελικά θα
επικρατήσει και κάτω από ποιες
συνθήκες στον χώρο της
κεντροαριστεράς.     

Το ΚΚΕ διατηρεί τις δυνάμεις. Όπως
καταγράφηκε και στις Ευρωεκλογές
φάνηκε ότι το ΚΚΕ παρά την πολύ
εντατική προεκλογική δουλειά που
έκανε δεν μπόρεσε να είναι ένας
αποδέκτης μιας αριστερής ψήφου
διαμαρτυρίας απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η μεγάλη εκλογική και πολιτική
υποχώρηση της Χρυσής Αυγή
συνεχίστηκε και η θετική είδηση των
εκλογών είναι ότι το ακραίο αυτό
πολιτικό μόρφωνα βρέθηκε εκτός
κοινοβουλίου.  Φαίνεται ότι ένα τμήμα
του πολιτικού της ακροατηρίου της
γυρνάει την πλάτη, την ώρα μάλιστα
που ολοκληρώνεται μια δίκη που είναι
πολύ πιθανό να οδηγήσει στην
καταδίκη της ηγεσίας της για
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου
Βελόπουλου παρά την πολιτική πίεση
που δέχτηκε από τη ΝΔ (αλλά και το

κόστος από την αποκήρυξη που
δέχτηκε από την πλευρά της
Εκκλησίας), ξεπέρασε το όριο του 3%,
αποδεικνύοντας ότι μπόρεσε να γίνει
ένας χώρος αναφοράς ενός τμήματος
της δεξιάς ψήφου.

Το ΜέΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη,
επίσης μπήκε στη Βουλή,
καταφέρνοντας να είναι ο βασικός
χώρος υποδοχής της αριστερής
διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα. 

Η επόμενη μέρα βρίσκει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία
πολιτικά κυρίαρχους αλλά με μεγάλες
προκλήσεις. Το οικονομικό πρόγραμμα
απαιτεί πετυχημένη διαπραγμάτευση με
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για μείωση
των απαιτούμενων πρωτογενών
πλεονασμάτων την ίδια ώρα που οι
θεσμικές παρεμβάσεις σε θέματα
ασφάλειας, ανεξαρτήτως ρητορικής, θα
απαιτήσουν προσεκτικά βήματα για να
μην έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Την
ίδια ώρα η δέσμευσή του για υψηλούς
αναπτυξιακούς ρυθμούς θα πρέπει να
αναμετρηθεί με ένα δυσμενές διεθνές
ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον
αλλά και την πρόκληση της
διαμόρφωσης ενός νέου αναπτυξιακού
υποδείγματος.

Έχει μια σαφή πολιτική
πρωτοκαθεδρία και για ένα διάστημα
μπορεί να έχει μια σχετική ανοχή από
την κοινωνία. Όμως, εάν σε σύντομο
χρονικό διάστημα δεν βελτιώσει την
πραγματική κοινωνική κατάσταση της
κοινωνίας ή εάν προχωρήσει σε μέτρα
που θα βιωθούν ως αναίρεση βασικών
κοινωνικών δικαιωμάτων, τότε θα
συναντήσει μεγάλες κοινωνικές
αντιδράσεις και θα υποστεί φθορά.

Ulusal basının gözünden seçim sonuçları
7 Temmuz Pazar günü

yapılan erken genel seçimin
sonucu Yunan medyasında
çeşitli yorumlara neden oldu.

Ulusal basın, Kiriakos
Miçotakis başkanlığındaki Yeni
Demokrasi Partisi’nin (ND)
“temiz zafer” kazandığını
belirterek, seçimde ikinci gelen
Radikal Sol İttifak Partisinin
(SİRİZA) iktidarı kaybetmesine
rağmen gücünü koruduğunu,
aşırı sağcı Altın Şafak’ın ise
meclis dışında kaldığını aktardı.

Atina’da yayımlanan
Kathimerini gazetesi, “Büyük
değişiklikler için güçlü
görevlendirme” başlığıyla
yayımladığı haberinde, seçimin
galibi ND’nin 158 milletvekili ile
tek başına iktidar olmaya hak
kazandığına işaret ederek,
ikinci gelen SİRİZA’nın da güçlü
şekilde ayakta kalmayı
başardığını, aşırı sağcı Altın
Şafak’ın ise meclis dışı kaldığını
yazdı.

ND’nin tek başına iktidar
olmasının, parti lideri
Miçotakis’e büyük değişiklikler
yapması için 4 yıl süre tanıdığı
ifade edilen haberde, Meclis’te
oluşan yeni milletvekili
aritmetiğine göre, ND’nin

Değişiklik Hareketi (KİNAL) ile
iş birliği yapması halinde 180
milletvekiline ulaşarak
anayasada değişiklik yapma
yoluna gidebileceği
değerlendirmesinde bulunuldu.

Ta Nea gazetesi, “Mutlak
egemenlik” başlığını kullandığı
haberinde, pazar günkü
seçimlerde ND’nin yüzde
39,8’lik oranla stratejik zafer
kazanarak Meclis’teki 300
sandalyeden 158’ini almayı

başardığına işaret ederek,
“Çipras rejimi yıkıldı, Yunan
halkı yalan ve çamura sırtını
döndü” ifadesini kullandı.

Avgi gazetesi, “Sol burada”
başlıklı haberinde, SİRİZA’nın
seçimi kaybetmesine rağmen
yüzde 31,52’lik oy oranıyla başı
dik şekilde mücadeleye devam
edeceğini yazdı.

Avgi, SİRİZA lideri Aleksis
Çipras’ın sorumlu ve dinamik
bir muhalefet politikası

izleyeceğine dair açıklamasına
yer verdiği haberinde, 2015-2019
arasında kazanılan hakların
korunmasının SİRİZA’nın yeni
dönemdeki başlıca görevi
olacağını yazdı.

Efimerida Sintakton gazetesi
de “Sağ geri döndü, SİRİZA
güçlü” başlıklı haberinde, pazar
günü yapılan seçimi ND’nin
kazanmasıyla ülkede yeni siyasi
ortam oluştuğu
değerlendirmesinde bulundu.

Kiriakos
Miçotakis

başkanlığındaki
Yeni

Demokrasi’nin
“temiz zafer”
kazandığını

belirten ulusal
basın, seçimde

ikinci gelen
SİRİZA’nın

iktidarı
kaybetmesine

rağmen gücünü
koruduğunu,

aşırı sağcı Altın
Şafak’ın ise
meclis dışı

kaldığını yazdı.
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Allah’ı unutanlar gibi olmamak

G ökler ve yer, gece ile
gündüz, esen rüzgarlar,
yağmur yüklü bulutlar,

yeşeren yeryüzü, birbirinden farklı
renkler ve diller, dikili dağlar...
İçimiz ve dışımızdaki bütün
varlıklar Allah’ın varlığına, engin
aklı ve hikmetine, sınırsız kudret
ve rahmetine belgedir. Pek tabidir
ki her belge varlık bize Yaratıcımız
Rabbimizi hatırlatmakta, O’na
yöneltmektedir. 

Ne var ki varlıklar içinde hür
irade verilerek ilâhî denemeye
uğratılan insan, göklerde ve yerde
nice varlıkları izlerken, yüreğini
Rabbine kapayabilmekte, O’nu
anmaktan yüz çevirebilmektedir. 

Bu sebepledir ki; insana,
yaratılış maddesine bakması,
aldığı gıdalara ve gıdalar için
yağmurların nasıl yağdırıldığına,
toprağın nasıl çatladığına,
tohumların nasıl, sergilenen
bağlara, çıkarılan bitkilere nazar
etmesi emrolunmaktadır. 

Kulluk bilinci içinde
yaşayabilmemiz için bizimle
beraber ve bize şah damarımızdan
daha yakın olduğu kudreti ve
rahmetiyle bizi kuşattığı ve içinde
bulunduğumuz maddî ve manevî
hali bildiği inancıyla O’nu sürekli
anacağız. 

Allah’ı yüce vasıfları, Kur’ânî
emirleri ve yasakları, armağanları
ve cezaları ile sevgi, saygı ve de
korku içinde anmak, bir diğer
anlatımla O’nu hiç mi hiç
unutmamakla yükümlüyüz. 

İnsan hayatında
uğranılabilecek en büyük felaket;
O’nu unutmak, unutanlar gibi
olmaktır. Bu nedenledir ki
Kur’ân’ımız, Rabbimizi
unutmamamız üzerinde
yoğunlaşmıştır. 

Haşr Sûresi’nin 18. ve 19.
âyetlerinde şöyle buyrulur: 

“Ey iman edenler! Allah’a
kulluk şuuru içinde yaşayın.
Herkes yargılanacağı Kıyâmet
Günü için yaptığı işlere iyice
baksın. Aman, Allah’ın
buyruklarına aykırılıktan sakının.
Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan
haberdardır. Allah’ı unutup da,
Allah’ın kendilerine öz benliklerini
unutturduğu kişiler gibi olmayın.
Onlar Rabbine baş kaldırmış
kişilerdir.” 

Allah’ı unutanlar gibi
olmamak... Her bir varlıkta O’nun
yaratıcı kudretini, eksiksiz
düzenini ve engin rahmetini
göremeyenler, emirleri ve
yasaklarını önemsemeyenler,
ürpermeksizin günahlara dalanlar
ve O’nun huzurunda
yargılanacakları hakikatine
duyarsız kalanlar gibi olmamalıyız.
Zira Rabbimizi unutmak, bilerek ve

irademizi kullanarak kulluğu
terketmektir ki, bu olumsuz vasıf,
O’na ve uygulanması gerekli
kurallar koyduğuna inanmayan
kâfirlerin sıfatıdır. 

Her suç kendi cinsinden bir
amelle cezalandırıldığından,
yaşantımızda Allah’ımızı
unutmanın cezası, O’nun bize
kendi özbenliklerimizi
unutturmasıdır. 

Yukarıda anlamı verilen Haşr
Sûresi’nin 19. âyeti bu gerçeği
duyurmaktadır. Rabbini unuttuğu
için öz benliğini kendisine
unutturulan insan, niçin
yaratıldığını tefekkür edemez.
Ebedî akıbetini düşünemez. Öğüt
alamaz, ilâhî azabtan koruyacak
ameller yapamaz, çıkar
gütmeksizin topluma yararı ve
insanların islahı için güzel ameller
üretemez. O artık iç dünyasında
yapayalnızdır. Kalbi zikrin
aydınlığından yoksundur.
Rabbinin armağanlarını ümit
etmediği için, gerçek amaçtan
mahrumdur. Kur’ân’ın deyimiyle
dar bir hayata mahkûmdur.
Rabbini unuttuğu için diğer
varlıklara da yabancıdır. Güneşi,
ayı, dağları, denizleri, bitkileri,
hayvanları hizmetine sunulmuş
Allah’ı zikreden dost varlıklar
olarak göremez.

O halde Allah’ı unutmamak için;
O’nun varlığını, birliğini, ilim,
kudret ve iradesini hissettirecek,
Allah’ın güzel isimlerini anarak ve
o isimlerin taşıdığı manalar
üzerinde düşünerek hareket
etmek lazımdır. Allah’ı anarak,
düşünerek, Resulünü hatıra
getirerek vakitlerini değerlendiren
mümin, alışkanlıklarını, günlük
davranış ve işlerini ibadete
dönüştürür. Allah’la irtibatı canlı
tutar ve gafletten kurtulur. Her iki
alemde de güzel bir hayat yaşar.

Gelin! Kendimizi dâimâ Cenâb-ı
Hakk’ın huzûrunda bilerek, O’nun
bizi her an ve mekânda gördüğü,
hattâ bize şah damarımızdan bile
daha yakın olduğu şuur ve idrâki
içinde Hakk’a yönelelim! İşte bu
keyfiyette bir yöneliş ile
kalpte “huzûr” hâli gerçekleşir. 

Yüce Rabbimizin bize öğrettiği
duâ ile bitirelim: 

“...Rabbimiz! Unutursak veya
hataya düşersek bizi sorumlu
tutma. Ey Rabbimiz! Bizden
öncekilere yüklediğin gibi bize de
ağır bir yük yükleme....”  Bakara :
286

“Rabbimiz! Bizi doğru yola
ilettikten sonra kalplerimizi
eğriltme. Bize tarafından rahmet
bağışla. Lütfu en bol olan Sensin.”
Âl-i İmrân : 8 

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU25 – 45 yaş arası işsizlere

istihdam destek programı

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği, ESPA Programı dahilinde “25 – 45 Yaş
Arası Yüksek Tahsilli İşsizlerin İstihdamı İçin
Destek Programı” hakkında bilgilendirme
yayımladı. 

Dernek tarafından yapılan açıklama şöyle: 
“Yunanistan’ın son 10 yıldır derin ekonomik

çöküntü içinde olması ve bundan bir türlü
çıkamaması, Batı Trakya Türk Azınlığındaki
büyük gelir azalması ve yüksek işsizlik
oranlarını maalesef kalıcı hale getirmiştir ve bu
durum Azınlığımızın en önemli meselelerinden
biri haline gelmiş bulunmaktadır. Bu
çerçevede, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği, üniversite mezunu olan
üyelerine elinden geldiği desteği vermek
amacıyla özellikle işsizlere yönelik olan ESPA
programlarıyla yakından ilgilenmektedir. Buna
yönelik, son zamanda ESPA’nın “25-45 Yaş
Arası Yüksek Tahsilli İşsizlerin İstihdamı İçin
Destek” Programının çağrısı çıkmış
bulunmaktadır. Bu programın uygulaması 2020
yılında yaklaşık 5 ay sürecektir. 

Programa katılıp faaliyetlerini
gerçekleştirenlere: 

· Programda elde edilen bilgi ve beceriler
üzerine sertifika verilecek 

· Kişi başı 2 8 0 0 € verilecek 
Program aşağıdaki faaliyetleri içermektedir: 
· 400 saatlik eğitim semineri (teknoloji,

bilişim ve iletişim alanlarında) 

· 200 saatlik pratik çalışma 
· Mesleki danışmanlık hizmetleri tedariki (iki

oturum) 
Programa katılım için başvuru şartları: 
· 1/1/1974 – 30/9/1994 arası doğum tarihi

olan 
· İşsizlik kartı olan – İstihdam Teşkilatı

OAED’in işsizlik kütüğüne kayıtlı o İşsizlik kartı
olmayıp da işsiz olanlar gidip işsizlik kartı
çıkarabilir 

· Üniversite mezunu olan (AEI veya TEI) –
sadece pozitif, teknolojik ve ekonomi yönlü
bölümler (bilişim dışında): o İşletme, Yönetim,
Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Politika,
Muhasebe, Turizm ve benzeri o Mühendislik,
Mimarlık, Ormancılık, Ziraat, Gıda, Tasarım ve
benzeri o Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji,
Biyokimya, Jeoloji ve benzeri 

· İngilizce bilgisi olan – B2 ve üzeri seviye
sertifikalar Son başvuru tarihi 23 Ağustos 2019. 

Başvuru için gerekli evraklar: · Kimlik
fotokopisi · İşsizlik belgesi · Diploma fotokopisi
· İngilizce bilgisi sertifikası fotokopisi · 2018
yılında yapılan 2017 yılı vergi beyannamesi
(εκκαθαριστικό 2017) · Banka hesabı bilgisi. 

Bu program ile ilgilenen üyelerimiz,
BTAYTD’ın Gümülcine’de işbirliği içerisinde
olduğu KEK MENTOR (kekmentor.gr) ile irtibata
geçmesini (tel. 2531 033150 - 2531 033334) ve
başvurularını gerçekleştirmesini öneriyoruz.

İSTANBUL Fener Rum
Partriği Vartholomeos
Türkiye’nin farklı yerlerine
piskopos ve metropolit
atamaya devam ediyor.
Vartholomeos son olarak
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde
bulunan Aziz İoannis
Theologos Manastırı’na Yeni
Zelanda’dan gelen metropolit
Amfilohios’u atadı.

Fener Rum Patrikhanesi,
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi
Hoşköy Mahallesi’nde 1865
yılında yapılan ve restore
edilmesi için çalışmaların
sürdüğü İoannis Theologos
Manastırı’na ilk kez metropolit
atadı. Atama nedeniyle
manastırda yapılan ayine

Fener Rum
Patriği Vartholomeos da
katıldı. Ayine ayrıca, Selanik
ve Kavala şehirlerine bölgeden
mübadele sırasında göç eden
Rumların torunları da katıldı. 

Vartholomeos, ayin sonrası
yaptığı açıklamada, “Yüce

Allah’a, lütfettiklerine şükür
ettik. Bu manastırın
kurulmasında emeği olan,
Başpiskoposa, Metropolite,
ölmüşlerimizin ruhuna
hizmetlerinden dolayı dua
ettik” dedi.

Tekirdağ’daki manastıra 
Yeni Zelanda’dan metropolit 
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Emine Tabak

Çocuklarımıza önyargısız
yaşamayı öğretelim!

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Ö nyargı, diğer kişilere
karşı geliştirilen
hoşgörüsüz, haksız

ve ayırımcı tutumlardır.
Annesinden, “bak bu
çocuğun ailesi iyi bir aile
değil, onunla
oynamayacaksın” ,  sözlerini
duyan küçük çocuk, çok
sevdiği arkadaşından
uzaklaştırılmak
istenilmesinin sebebini
anlayamadığı için, çok
üzülür. Ailesinin onun
arkadaşının ailesinden
hoşlanmaması, onların
arkadaşlıklarını neden
bozabilir ki? İşte bu tür
önyargılarla ve olumsuz
yaklaşımlarla çocuklarımıza
kötü model oluşturarak,
onların daha küçük
yaşlardan itibaren
yüreklerindeki insan
savgisini köreltmeye
hakkımız olmadığı
kanaatindeyim!

Çocuğa her zaman savgi
aşılayabilmek çok önemlidir.
Beğenmediğimiz ya da
anlaşamadığımız kişiler olsa
bile, bunu çocuklarımızın
yanında dile getirmek,
onların da diğer insanlara ve
arkadaşlarına önyargıyla
yaklaşmasına neden
olacaktır. Çocuklar
genellikle anne babalarının
hoşlanmadığı ve ev
içerisinde kendilerinden
olumsuz sözlerle bahsedilen
insanlara soğuk davranırlar.
Bazen bu insanlar, çocuğun
en yakınları bile olabilir.
Annesinin, babannesi ya da
babasının, anneannesi
hakkında olumsuz
konuşmaları çocuğu da
olumsuz yönde etkileyerek
onlara karşı soğuk tavırlar
sergilemesine sebep
olabilir.

Grup oyunlarında
haksızlık yapan, hoşgörüsüz
davranan, arkadaşları
arasında ikilik yaratan,
ayrımcılık yapan çocuklar,
genellikle aile bireyleri de
bu özelliklere sahip olan
çocuklardır. Aile içindeki,
diğer insanlara karşı
geliştirilmiş olan bu
olumsuz tutum çocuklara da
yansımaktadır. Dolayısıyla

çocuk da arkadaşlarına karşı
aynı davranışları
göstermektedir. Zira
önyargı, insanlar arasında
düşmanlık ve uzaklık
duygusu yaratmaktadır.
Bunu azaltmak da,
önleyebilmek de ailenin
elindedir. Önyargı,
genellikle 7 yaşından
itibaren çocuk tarafından
kullanılmaya başlanarak, 10
yaşından sonra da kalıcı
hale gelmektedir. Çocuk,
önyargıyı sosyalleşme
sürecinde öğrendiği için,
anne babanın başkaları
hakkında olumsuz
konuşurken, çocukların
kulak misafiri olması bile,
önyargıyı öğrenmesi için
yaterlidir.

Sonuç olarak:
Çocuklarımıza, insanları
tanımadan yargılamamayı,
etiketlememeyi, kişileri
ırkına, cinsiyetine, kılık
kıyafetine, saçının şekline
göre değerlendirmemeyi
öğretelim. Çünkü çoğu
zaman önyargılarımız
yüzünden güzel dostlukları
kaçırabiliriz. “Ben her şeyi
bilirim” tavrı, bizi
önyargılara götürür. Bunu
aşabilmek için, düşünmeyi,
dinlemeyi, anlamayı ve
okumayı tercih edelim.
Önyargılarımızı yıkabilmek
için, kendimize çeki düzen
vererek, hayata olumlu
bakabilen, önyargıları
yıkmış insanlarla daha
samimi arkadaşlıklar kurark,
önyargılarımızdan
uzaklaşarak, çocuklarımıza
da iyi model oluşturabilelim.

Birbirimize karşı her
zaman hoşgörü, saygı ve
anlayışla yaklaşabilmek,
çocuklarımız için güzel
davranış örnekleri olacaktır.

Toplum içerisindeki
ilişlilerde, empati ve
hoşgörü güzel
birlikteliklerin yaşanması
için çok önemlidir. 

Çocuklarımıza güzel
örnek olacak, önyargısız
dostluklar dilekleriyle,
mutlu bir haftanız olsun! 

Dr. Sadık Ahmet vefatının 
24. yıl dönümünde anılacak

BATI Trakya Türk Azınlığı’nın lideri ve DEB
Partisi’nin kurucusu Dr. Sadık Ahmet, vefatının 24.
yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anılacak.

Dr. Sadık Ahmet’in ölüm yıl dönümü nedeniyle
gerçekleştirilecek etkinlikler, DEB Partisi ve aile
tarafından organize ediliyor. Anma etkinlikleri
Gümülcine’de yapılacak. 

Merhum Dr. Sadık Ahmet için yapılacak anma
programı şöyle: 

24 Temmuz  Çarşamba 
Saat : 18:00 
Gümülcine Kahveci Mezarlığı’ndaki kabri

başında dua ve Kuran-ı Kerim okutulması 
Aile adına selamlama konuşması. 
Saat: 19:00 
DEB Partisi Genel Merkezi’nde akşam yemeği ve

protokol konuşmaları. 

EURO Bölgesi’nin ekonomik büyüme tahmini
bu yıl için yüzde 1,2 olurken, 2020 yılı için yüzde
1,5’ten 1,4’e düşürüldü.

AB Komisyonu, 2019 Yaz Ekonomik Tahminler
Raporu’nu yayınladı. Raporda, AB üyesi 28
ülkenin büyüme tahmini 2019 için yüzde 1,4, 2020
için ise yüzde 1,6 seviyesinde öngörüldü.

Euro Bölgesi’nin 2019 yılında yüzde 1,2
oranında büyüyeceği tahmin edilen raporda, 2020
yılı büyüme oranı ise önceki rapora kıyasla
azaltıldı. Euro Bölgesi’nin 2020 yılı büyüme oranı
yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e indirildi.

Raporda, 2019 yılı büyüme oranı Almanya’da
yüzde 0,5, Fransa’da yüzde 1,3, İngiltere’de yüzde
1,3, İtalya’da yüzde 0,1, İspanya’da yüzde 2,3,
Hollanda’da yüzde 1,6, Yunanistan’da yüzde 2,1
seviyesinde öngörüldü.

AB’deki ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 1,5
olacağı belirtilen raporda, 2020’de enflasyonun
yüzde 1,6 oranında gerçekleşeceği tahmin edildi.

Ekonomik görünüme ilişkin bazı belirsizlikler
olduğuna dikkat çekilen raporda, küresel
ekonomideki kırılganlıklar nedeniyle tahminlerin
aşağı yönlü risklere maruz kaldığı ifade edildi.

Raporda, ticari gerilimler ve siyasi
istikrarsızlıktaki artışın küresel ticaret ve üretimde
yavaşlamayı uzatabileceği, risk algısını artırarak
finansal koşulları hızla sıkılaştırabileceği
kaydedildi.

Çin’in orta vadeli görünümü ile Ortadoğu’daki
jeopolitik gerilimlerin endişeyi arttırdığı belirtilen
raporda, anlaşmasız Brexit sürecinin AB
ekonomisi açısından önemli bir risk olduğunun
altı çizildi.

Türk-Yunan sınırında antika para ele geçirildi
TÜRK - Yunan sınırındaki Kipi (İpsala)

sınır kapısında, bir yolcunun çantasında eski
döneme ait 1055 adet gümüş ve bronz sikke
ele geçirildiği belirtildi.

Basında çıkan haberlerde, Roma ve Bizans
dönemine ait olduğu belirlenen antika
paraların, Türk yolcunun çantasında,
yiyecek bulunan bir poşetin içeresindeki su
şişelerine özenle gizlenmiş olarak
bulunduğu bildirildi.

Ele geçirilen eski paraların, Dedeağaç
(Aleksandrupolis) Tarihi Eserler
Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

Savcılığa sevk edilen Türk zanlının antika paraları, Türkiye’de tanımadığı kişilerden 1400 euro
karşılığında Almanya’ya götürmek üzere anlaşarak teslim aldığını belirttiği aktarıldı.

Euro Bölgesi büyüme
tahmini düşürüldü
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ARJANTİNLİ futbolcu Lionel
Messi’ye CONMEBOL
turnuvalarından 2 yıl men
cezasının verileceği iddia edildi.

2019 Kupa Amerika'nın
ardından yıldız futbolcu Lionel
Messi krizi gündemdeki yerini
koruyor. Özellikle yarı finalde
alınan Brezilya yenilgisi ve
Şili'ye karşı oynanan 3.'lük
maçında kırmızı kart
görmesinin ardından adeta
çılgına dönen Messi, çok ağır
yorumlarda bulunmuştu.  Yarı
finalde gelen 2-0'lık Brezilya
yenilgisi sonrası hakemlere sert
tepki gösteren Messi, "Umarım
CONMEBOL bu maçtan sonra
bir hamle yapar. Pek
sanmıyorum ama
CONMEBOL'ün bir şey
yapacağını. Brezilya her şeyi
ayarlıyor. Brezilya karşısında 2
tane net penaltımız verilmedi.
Brezilya maçında da hakemler
rakibimizi kayırdı" demişti.

“BREZİLYA ŞAMPİYON
OLSUN İSTENİYOR”

Daha sonra Şili'yi 2-1

yendikleri 3.'lük maçında Gary
Medel'le kavga ederek kırmızı
kart gören Messi, 14 yıllık
kariyerinde 2. kez oyundan
atıldı. Maç sonrası madalya
törenine katılmak istemeyen ve
organizasyonun adil olmadığını
vurgulayan tecrübeli oyuncu,

"Madalya töreninde olmak
istemedim. Çünkü bu
turnuvada bize karşı yapılan
haksızlığa dahil olmak
istemedim. Bu kupada
Brezilya'nın şampiyon
olmasının istendiği çok açık"
diyerek dikkat çekmişti.

İspanyol AS Gazetesi'nin
haberine göre de, Messi'nin bu
açıklamaları sonrası
CONMEBOL yönetiminin
harekete geçtiği ve yıldız
oyuncuya CONMEBOL
turnuvalarından 2 yıl men
cezasının verileceği iddia edildi. 

PSG'den Neymar'a
Barcelona izni
PSG’nin yıldız oyuncusu
Neymar'a Barcelona'ya
transferi için onay verildiği
iddia edildi. PSG Sportif
Direktörü Leonardo, ayrılmak
istediği basına yansıyan
Neymar'ın gidebileceğini
açıkladı. Barcelona'nın
yanısıra ismi Real Madrid ile
de anılan Neymar için Barca
başkanı Josep Maria
Bartomeu'nun geçen haftaki
"PSG'den ayrılmak istiyor;
ancak kulübü bırakmıyor"
açıklamasını Le Parisien
gazetesine verdiği röportajda
boşa çıkaran Leonardo,
"Herkes için uygun bir teklif
olursa Neymar ayrılabilir.
Ancak kimin, hangi rakama
istediğini bilmiyoruz. Bu
birgünde olacak şey değil"
diye konuştu.

Messi'ye 2 yıl men 
cezası gelebilir!

İSPANYA Ulusal Mahkemesi,
imaj gelirlerinden eksik vergi
ödediği gerekçesiyle Merkez İdari
Ekonomi Mahkemesi tarafından
verilen 2,1 milyon euroluk para
cezasına Pique'nin yaptığı itirazı
reddetti. 

Ulusal Mahkeme, Pique'nin
2008, 2009 ve 2010 yıllarında elde
ettiği imaj gelirlerinden düşük
vergi ödemek için 2006 yılında
kurduğu Kerad Project adlı
şirketini kullandığına kanaat
getirdi.

Pique'nin birlikte yaşadığı eşi

ve iki çocuğunun annesi olan
Kolombiyalı şarkıcı Shakira da
İspanya'da 14,5 milyon euro vergi
kaçırmakla suçlanıyor. İspanya'da
Maliye, son yıllarda futbolcuların
hesaplarını sıkı kontrolden
geçirirken, geçmişte Cristiano
Ronaldo, Lionel Messi, James
Rodriguez, Radamel Falcao, Angel
Di Maria, Javier Mascherano,
Neymar, Marcelo, İker Casillas,
Luka Modric, Alexis Sanchez ve
Fabio Coentrao gibi isimler vergi
kaçırma suçundan para cezaları
almıştı.

Bayern Münih, 
Cengiz Ünder için
Roma ile görüştü
ROMA'da forma giyen Cengiz
Ünder için sürpriz bir transfer
iddiası geldi. Alman basınında
yer alan habere göre yeni
sezonda Şampiyonlar Ligi'ne
yönelik güçlü bir kadro
kurmak isteyen Bavyera ekibi
Bayern Münih’in Cengiz için
kulübü Roma'yla görüştüğü
belirtildi.
Cengiz Ünder, 2017-2018
sezonunun başında Medipol
Başakşehir'den Roma'ya
14,25 milyon euro bedelle
transfer olmuştu.
İtalyan ekibiyle 65 maça
çıkan 21 yaşındaki futbolcu,
14 kez fileleri sarsarken, 13 de
asist yaptı. 

Gerard Pique'nin vergi
kaçırma cezası onandı

GALATASARAY’DA
yönetim kurulunun idari
açıdan ibra edilmemesiyle
ilgili alınan tedbir kararına
yapılan itiraza ilişkin
davada karar verildi.
Mahkeme idari ibrasızlıkla
ilgili tedbirin devamına
karar verdi. Galatasaray'da
seçim yapılmayacak.
İstanbul 14. Asliye Hukuk
Mahkemesi, mart ayındaki
mali kongrede alınan "idari
ibrasızlık" kararına karşı
verilen tedbir kararının
devamına karar verdi.

Görülen duruşmada
mahkeme heyeti, tedbir
kararının kaldırılması
yönünde karar alsaydı sarı-

kırmızılı kulübün yönetim
kurulu 1 ay içinde seçime
gidecekti. Galatasaray
taraftarları, devam kararı
sonrası adliyenin önünden
ayrıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?
Seçim sürecine girmesi
beklenen Galatasaray'da
mahkemeye giden yönetim
kurulu üyeleri Abdurrahim
Albayrak ve Yusuf Günay,
mevcut yönetimin görevine
devam edebilmesi için idari
tedbir kararı aldırmıştı. Bu
kararla, seçim
zorunluluğunu ortadan
kaldırılmıştı.

Mahkemeden
Galatasaray kararı
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BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) yönetim
kurulu üyesi Meltem Giritli ile Batı
Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim
Şirketi (BAKEŞ) Genel Müdürü ve Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) İnsan Hakları Kolu
Başkanı Dr. Pervin Hayrullah Amerika
Birleşik Devletleri’nde bir dizi
temaslarda bulundular.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nı
temsilen gerçekleşen ziyaretler
kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı
yetkilileri, ABD Din Özgürlüğü
Komisyonu temsilcileri, bazı düşünce
kuruluşları yöneticileri ve diplomatik
misyonlarla görüşmeler
gerçekleştirildi. Çalışma
ziyaretlerinde Yunanistan’ın Batı
Trakya Türklerine uyguladığı ayrımcı
politikalar, eğitim ve dini alanda
yapılan haksız uygulamalar, azınlığın
seçilmiş dini liderlerinin maruz
kaldığı nefret söylemi ve baskılar,
Türk azınlığın kapatılan sivil toplum
kuruluşları ve hukuki süreçleri dile
getirildi.

15-23 Haziran tarihleri arasında
ABD’nin başkenti Washington’da
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri,
ABD Din Özgürlüğü Komisyonu
temsilcileri ve düşünce kuruluşlarını
ziyaret eden azınlık temsilcileri, Batı
Trakya Türk azınlığının karşılaştığı
insan hakları ihlallerini aktardılar. 

Görüşmelerde, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın Türk kimliği nedeniyle

ayrımcılığa maruz kaldığı dile
getirildi. Ayrıca eğitim alanında
yaşanan sorunlar anlatıldı. İki dilde
eğitim verecek anaokulu açılması
konusunda BAKEŞ tarafından yapılan
başvuruların cevapsız kaldığının da
dile getirildiği görüşmelerde, aynı
tarihlerde buşvuru yapan Yunanlı
hemşehrilerin anaokulu açma izni
almaları örnekleriyle aktarıldı. 

Azınlık temsilcileri, “Bekir Usta
grubu davaları” olarak bilinen AİHM
sürecindeki azınlık dernekleri ile ilgili
AİHM kararlarının Yunanistan
tarafından 10 yıldır uygulanmadığını
da dile getirdiler. Söz konusu
derneklerin Yunan ulusal
mahkemelerinde devam eden hukuki
süreci hakkında bilgi verdiler. 

Görüşmelerde dini özerkliğe
yapılan müdahaleler ile
Yunanistan’ın hukuki çoğulculuk
ilkelerini ihlal ettiği, ABD Yunan
Kilisesi’ne 9 Mayıs tarihinde
Başpiskopos seçiminin
gerçekleştirildiği, fakat bununla
birlikte Batı Trakya Türkleri için
Yunan siyasetçilerin hala din adamı
tayin etme eğilimlerinin kabul
edilemez olduğu belirtildi. Ayrıca,
ABD örneğinden hareketle pek çok
demokratik ülkede farklı dini
toplulukların kendi din adamlarını
seçtikleri ifade edildi. Görüşmelerde,
240 imam yasasının hukuki ve dini
özerkliği tamamen ortadan
kaldırdığına da atıfta bulunuldu. 

AB’nin nüfusu 
513,5 milyon oldu 

AVRUPA Birliği’ne (AB) üye 28 ülkenin
toplam nüfusu 2019 yılı itibarıyla 513,5
milyona ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)
verilerine göre, 2018 yılının başında 512,4
milyon olan AB üyesi 28 ülkenin toplam
nüfusu, bu yılın başında 513,5 milyona
ulaştı. Böylece geçen yıl AB’nin nüfusu 1,1
milyon kişi artış gösterdi.

Almanya, 83 milyonluk nüfusuyla
AB’nin en kalabalık üyesi olurken, onu 67

milyon ile Fransa, 66,6 milyon ile
İngiltere, 60,4 milyon ile İtalya, 46,9
milyonla İspanya ve 38 milyonla Polonya
izledi.

AB üyesi 28 ülkede 2018 yılında
ölümlerin sayısı doğumları geçti.  AB’de
bu dönemde toplam 5,3 milyon ölüm, 5
milyon doğum gerçekleşti. 

AB’nin nüfus artışı yaklaşık 1,1 milyon
göçmenden kaynaklandı.

Azınlık sorunları ABD’de anlatıldı

AB’nin nüfusu geçen yıl 1,1 milyon kişi arttı.
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