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Batı Trakya Türk Kadın
Platformu 10 yaşında

Batı Trakya’daki kadın dernekleri ve diğer derneklerin kadın kollarının
çatı kuruluşu konumunda olan Batı Trakya Türk Kadın Platformu
10’uncu kuruluş yılını kutluyor.
BATI Trakya Türk
Kadın Platformu’nun
10’uncu yılı nedeniyle 9
Aralık Pazar günü
düzenlenecek etkinlik
öncesi Platform Sözcüsü
Sevil Şerifoğlu ile hem
Platform’u, hem de
etkinliği konuştuk.
Sevil Şerifoğlu, Chris
& Eve Oteli’nde saat
15.00’de başlayacak
etkinliğe tüm kadınları
beklediklerini söyledi.
Etkinlikte, Batı
Trakya’da dünyaya
gelmiş, fakat yurt
dışında yaşayan ve
kendi alanlarında
başarılara imza atmış
kadınlar yaşam
öykülerini bizzat
kendileri anlatacaklar.
Etkinlikte müzik
dinletisi de yer alacak.
»8, 9

DEB Partisi
kongreye
gidiyor

Avrupa Konseyi’ne çalışma ziyareti
AVRUPA Batı Trakya Türkleri
Federasyonu (ABTTF), İskeçe
Türk Birliği (İTB) ve Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) temsilcileri, 34 Aralık tarihlerinde Avrupa
Konseyi’ne çalışma ziyaretinde
bulundular.
İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu,
ABTTF Başkan Yardımcısı
Sebahattin Mümin, ABTTF
Merkez Ofis Sorumlusu K. Engin
Soyyılmaz ve BAKEŞ Genel
Müdürü Pervin Hayullah’ın yer
aldığı heyetin ziyareti ABTTF’nin
öncülüğünde gerçekleşti.
»3

DOSTLUK Eşitlik Barış
Partisi Merkez Yürütme
Kurulu, 4 Aralık Salı günü
yaptığı toplantıda genel kurul
kararı aldı. Gelecek mayıs
ayında yapılması gereken
olağan kongrenin yerel
seçimler ve muhtemel erken
genel seçimler nedeniyle öne
çekildiği kaydedildi. DEB
Partisi’nin 5. Olağan Genel
Kurulu’nun 5 Ocak Cumartesi
günü yapılacağı ifade edildi.
»3

dünya

12’de

Fransa’da
akaryakıt zamları
askıya alınıyor

bilim

7’de

ekonomi
Corsair
HS70 Wireless
incelemesi

10’da

Çipras’tan
Euro Grubu
toplantısı yorumu

spor

15’de

EURO 2020
eleme grupları
belli oldu

Birol
İncemehmet’ten
liste sinyali
Eyalet meclis üyesi ve Gökçeler eski
belediye başkanı Birol İncemehmet,
yerel seçimlerin yapılacağı yeni
yasanın, azınlığın da yönetimde söz
sahibi olabilmesi için seçime kendi
listesiyle katılmayı adeta mecbur
kıldığını söyledi. »10

DMT eyaletine
doğalgaz
geliyor
Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanı Hristos Metios’un kararıyla,
Kumçiftliği, Dedeağaç, Gümülcine,
İskeçe, Kavala ve Drama’nın
doğalgaza kavuşması hedefleniyor.
Doğalgaz projesinin toplam maliyeti
56.563.974 euro olurken, projenin
hayata geçmesi için DMT Eyalet
Başkanlığı 29.608.416 euroluk
bütçeyle katkı sağlayacak.

»6

Edirneli esnaf
dil öğrenme
telaşında
Son yıllarda Bulgar ve Yunan
turistlerin akınına uğrayan Edirne’de,
esnaf müşterileriyle daha iyi
anlaşabilmek için dil kurslarına
başladı. »2
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Edirneli esnaf dil öğrenme telaşında
Son yıllarda Bulgar ve Yunan
turistlerin akınına uğrayan
Edirne’de, esnaf
müşterileriyle daha iyi
anlaşabilmek için dil
kurslarına başladı.
EDİRNE Ticaret ve
Sanayi Odası (ETSO) ve
Milli Eğitim Müdürlüğü iş
birliğiyle kentte bulunan
esnafın dil sorununu
çözmek için Bulgarca ve
Yunanca dil kursu açıldı.
Kursa yoğun ilgi
gösteren esnaf, Yunanca
ve Bulgarca öğrenmeye
başladı.
Trakya Üniversitesi
Çağdaş Yunan Dili ve
Edebiyatı Araştırma
Görevlisi Serra Yazıcı Özer
gazetecilere yaptığı
açıklamada, Edirne’ye
Bulgar ve Yunan
turistlerin yoğun olarak
geldiğini, kent esnafının
da müşterileriyle daha iyi
anlaşabilmeleri için
açılan kurslara ilgi
gösterdiğini belirtti.
Esnafa daha çok
konuşma diline yönelik
Yunanca öğrettiğini
anlatan Özer, “Alfabeden
başlıyoruz fakat pratik
günlük konuşma diline
ağırlık veriyoruz. Kurs
bitiminde esnafımız gelen
müşterileriyle daha iyi
iletişim kuracak, daha iyi
satış yapacak.” dedi.
Özer, kursun 136 saat
süreceğini ve nisan
ayında kursu tamamlayan
esnafa sertifika
verileceğini aktardı.
Kursiyerlerden Fahriye
Gencer (55) ise eğitimin
çok faydalı geçtiğini ve
çok memnun olduğunu
söyledi.
Kursun özellikle ticari
anlamda esnafın çok işine
yarayacağını vurgulayan
Gencer, “Çok
memnunum. Gelen
turistlerle daha iyi iletişim
kuracağız. Ticari
ilişkilerimiz gelişiyor.
Ayrıca Bulgaristan’a da
gittiğimizde orada
meslektaşlarımızla
anlaşabilme imkanımız
olacak.” ifadelerini
kullandı.

“DİLLERİNİN
KONUŞULMASI
HOŞLARINA GİDİYOR”
ETSO Başkanı Recep
Zıpkınkurt da Bulgaristan
ve Yunanistan’dan
günübirlik gelenlerin
alışverişlerini Edirne’den
yaptıklarını dile getirdi.

Esnafın dil bilmemesi
nedeniyle turistlerle
sağlıklı iletişim
kuramadığına dikkati
çeken Zıpkınkurt, “Bu
sorunla alakalı olarak
hem Bulgarca hem de
Yunanca kursu açtık. Milli
Eğitim Müdürlüğü’yle
ortak çalışma yaptık.
Kursu bitiren esnafımız,
artık misafirlerimizle
daha iyi iletişim kuracak.
Bu çok önemli, çünkü
turistler dertlerini
anlatabildikleri zaman,
kendilerini yabancı
hissetmiyor. Kendi
dillerinin konuşulması
onların hoşlarına
gidiyor.” diye konuştu.

SON 10 AYDA 2
MİLYON BULGAR VE
YUNAN
TURİST GELDİ
Edirne İl Kültür ve Turizm
Müdürü Ahmet Hacıoğlu
ise yaptığı açıklamada,
Edirne’nin İstanbul ve
Antalya’dan sonra en çok
turist alan üçüncü il
olduğunu belirtti.
Türkiye’de metrekareye
en fazla eser düşen şehrin
Edirne olduğunu anlatan
Hacıoğlu, “Edirne,
envanterindeki bin 585
eserle Türkiye’de
metrekare başına en fazla
tarihi eserin düştüğü şehir
olmakla gururludur.
İstatistiklere ve rakamlara
bakacak olursak, son 10
ayda Edirne’ye 2 milyon
Bulgar ve Yunan turist
geldi. Bulgar ve Yunan
turistler, bizim en iyi
dostumuz, komşumuz ve
kardeşimiz. Kentin
turizmine önemli katkılar
sunuyorlar. Esnafa
yönelik açılan dil kursu
önemli bir adım.
Esnafımızın turistlerle
daha iyi iletişim
kurmasını sağlayacak,
dolayısıyla da turizme
olumlu etkileri olacaktır.”
değerlendirmesinde
bulundu.
Hacıoğlu, Edirne’deki
sınır kapılarında Bulgar
ve Yunan turistlerin
“WhatsApp istek ve
şikayet hattı” üzerinden
taleplerini kendilerine
iletebildiklerini de
sözlerine ekledi.

Dimitris Vitsas: “Türkiye ile bazı
meseleleri çözmeyi başardık”
GÖÇ Politikaları Bakanı Dimitris Viças, Türkiye
ile düzensiz göç konusundaki iş birliğine ilişkin,
“(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) ile bazı meseleleri
çözmeyi başardık ama en önemlisi durmuş olan ikili
temaslara yeniden başlandı. Bilgi alışverişinin katkısı
var.” dedi.
Viças, yabancı medya kuruluşlarının
muhabirleriyle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile
düzensiz göçün engellenmesi konusunda
görüşmelerde bulunduklarını belirten Viças,
“Türkiye, Meriç’te var gücüyle devriyeler düzenliyor.
Biz de bu tarafta çalışmalar yürütüyoruz.” diye
konuştu.
İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da
geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Viças,
“Bakan Soylu ile bazı meseleleri çözmeyi
başardık ama en önemlisi durmuş olan ikili
temaslara yeniden başlandı. Bilgi
alışverişinin katkısı var.” ifadelerini kullandı.
Viças, Başbakan Aleksis Çipras’ın Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
görüşmek amacıyla yapmayı planladığı
İstanbul ziyaretinin ardından Soylu ile
Atina’da bir araya gelmelerinin mümkün
olduğunu kaydetti.
Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) ile
göçmen mutabakatında
yaşanan
sorunların Yunanistan’dan
kaynaklandığını
iddia ettiğini
belirten Viças,
“Şimdi
(Türkiye’ye

göçmenlerin) iade sürecinin yavaş ilerlediğini ve
yeterli olmadığını söylerseniz evet, kabul ederim
ancak iltica prosedürlerini takip etmemiz gerekiyor.”
değerlendirmesinde bulundu.
Viças, mültecilerin iltica başvurusunu AB’ye giriş
yaptıkları ilk ülkede gerçekleştirmelerini şart koşan
Dublin Sözleşmesi’nin yenilenmesine mültecileri
almak istemeyen bazı ülkelerin itiraz ettiğini
anlatarak, bu nedenle mülteci yükünü çekenler başta
olmak üzere bazı AB üyesi ülkelerin geçici anlaşma
yapmayı planladıklarını söyledi.
Vitsas, bu geçici anlaşmaya imza atan ülkelerin de
göçmenlere yönelik AB fonlarından
daha fazla faydalanmasının
sağlanacağını ifade etti.
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Avrupa Konseyi’ne DEB Partisi
kongreye gidiyor
çalışma ziyareti
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi
kongreye gidiyor. 4 Aralık Salı
günü toplanan DEB Partisi
Merkez Yürütme Kurulu’nun
genel kurul kararı aldığı bildirildi.

BATI Trakya Türk Azınlığı kurumları, Avrupa
Konseyi’ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonu
(ABTTF), İskeçe Türk Birliği (İTB) ve Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
temsilcileri, 3-4 Aralık tarihlerinde Avrupa
Konseyi’nde bir dizi temaslarda bulundular.
İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, ABTTF Başkan
Yardımcısı Sebahattin Mümin, ABTTF Merkez
Ofis Sorumlusu K. Engin Soyyılmaz ve BAKEŞ
Genel Müdürü Pervin Hayullah’ın yer aldıgı
heyetin ziyareti ABTTF’nin öncülüğünde
gerçekleşti.
Batı Trakya Türk Azınlığı heyeti, İTB ve diğer
Türk azınlık derneklerinin Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde (AİHM) kazandıkları ancak
Yunanistan tarafından 10 yıldır uygulanmayan
mahkeme kararlarının da gündem maddesi
olarak görüşüleceği Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi toplantısı öncesinde temaslarda
bulundu. Heyet, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin
delegasyon temsilcileriyle görüşerek, Yunanistan
tarafından uygulanmayan Türk azınlık
derneklerine ilişkin mahkeme kararlarını ve 10
yıldır devam eden mağduriyeti dile getirdiler.
Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri ülke
delegasyonlarıyla yaptıkları toplantıda, Türk

azınlık dernekleriyle ilgili 35 yıllık mücadeleyi
anlattılar.
Ozan Ahmetoğlu, Sebahattin Mümin, Pervin
Hayrullah ve K. Engin Soyyılmaz, Strazburg’daki
temasları çerçevesinde AİHM kararlarının
uygulanmasını denetleyen İcra Dairesi Başkanı
Fredrik Sundberg ve aynı dairede görevli
hukukçular Nikolaos Sitaropulos ve Dimitrios
Kalogiros ile görüştü.
Görüşmede, AİHM’in 2008 yılında verdiği
İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri
Derneği ile ilgili kararların Yunanistan tarafından
uygulanması gereği bir kez daha vurgulandı ve 10
yıllık süreç aktarıldı. Ayrıca, AİHM kararlarının
uygulanması amacıyla 2017 yılında hazırlanan,
ancak Yunanistan parlamentosundaki yoğun
tartışmalardan sonra yapılan müdahalelerle
değiştirilerek kabul edilen ilgili yasaya
dayanarak yeniden davaların açıldığı hatırlatıldı
ve konuyla ilgili bilgi verildi.
Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri,
AİHM’nin Türk azınlık dernekleri kararlarının
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından
takip edilmesinin ve gündemde tutulmasının
önemini vurguladılar.

Yunan basınında yer alan
haberlerde, Dışişleri
Bakanlığı’nın
bilgisayarlarındaki patlamanın
bakımsızlık yüzünden yaşandığı
belirtilirken, bir süre önce ana
bilgisayar sisteminde bakım
yapılmasının kararlaştırıldığı,
ancak yüksek maliyet
gerekçesiyle daha sonra bundan
vazgeçildiği ileri sürüldü.
Haberlerde, arızadan sonra
Dışişleri Bakanlığı’na elektronik
yazışmaları depolamak için 150
bin euroluk yeni cihazlar satın
alındığı duyuruldu.

SahİBİ:hülYaEmİn

GenelmüdürveYay›nYönetmeni:hülyaEmin
Yaz›‹şleri:Ozanahmetoğlu
adres:P.mavromihali4-6Komotini69100
Tel-Fax:2531070929
email:gundem@otenet.gr
websitesi:www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI

Y›ll›k(52say›)40Euro.Kuruluşlar:100Euro.

Belediyeler:150Euro.ResmiDaireler:200Euro.
Yurtd›ş›:100Euro.

kurul kararı almıştır. Mayıs
2019’da ülkemizde
gerçekleşecek mahalli
seçimlerde ve
muhtemel bir genel
seçime yeni
başkan ve
Yönetim
Kurulu’nun
daha iyi
hazırlanabilmesi
için Mayıs ayında
yapılması
planlanan olağan
genel kurul tarihini 5
Ocak 2019, Cumartesi saat 12:00
olarak belirlemiştir. DEB Partisi
merkezinde gerçekleşecek 5.
DEB Partisi Olağan Genel
Kurulu’na tüm üyelerimiz
davetlidir.”

BTAYTD yöneticileri
Avramopulos’la görüştü

BATI Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) Başkanı Ercan
Ahmet ve Asbaşkanı Hüseyin
Baltacı, Avrupa Birliği Göç,
İçişleri ve Yurttaşlıktan
Sorumlu Komiser Dimitris
Avramopulos’la görüştü.
BTAYTD’den yapılan
açıklamada, dernek başkanı
Ercan Ahmet ve asbaşkan

Dışişleri Bakanlığı’nın ana
bilgisayar sistemi çöktü
DIŞİŞLERİ Bakanlığı’nın ana
bilgisayar sisteminde meydana
gelen arıza nedeniyle bakanlığın
2005’ten sonraki tüm elektronik
yazışmalarının silindiği
belirtildi.
Edinilen bilgiye göre,
bakanlığın bilgisayarlarının
bağlı bulunduğu sabit diskte
(hard disk) patlama meydana
geldi.
Patlamanın neden olduğu
arıza nedeniyle aralarında gizli
yazışmaların da bulunduğu
2005’ten sonraki tüm elektronik
postalar silinirken, geri yükleme
çabaları ise başarısız oldu.

GELECEK yıl mayıs ayında
yapılması gereken olağan
kongrenin yerel seçimler
ve muhtemel erken
genel seçimler
nedeniyle öne
çekildiği
kaydedildi.
DEB Partisi’nin
5. Olağan
Genel
Kurulu’nun 5
Ocak 2019
Cumartesi günü
yapılacağı ifade edildi.
Konuyla ilgili olarak yapılan
açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “4 Aralık 2018 tarihinde
DEB Partisi Merkez Yürütme
Kurulu’nun yapmış olduğu
toplantıda partimiz adına genel

Hüseyin Baltacı’nın, Dimitris
Avramopulos’un katılımıyla 29
Kasım Perşembe günü
Gümülcine’deki Chris & Eve
Oteli’nde gerçekleşen etkinliğe
katıldıkları bildirildi.
Ahmet ve Baltacı’nın,
etkinlikte Avramopulos’la
görüşme ve fikir alışverişinde
bulunma fırsatı buldukları
ifade edildi.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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Yunanistan Almanya'dan savaş tazminatı almakta ısrarlı
Başbakan Aleksis Çipras, ülkesinin
İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali
nedeniyle uğradığı zararlara karşılık
talep ettikleri tazminata ilişkin, "Bu
mesele, her şeyden önce hem Yunan
halkına hem de diğer Avrupa
halklarına karşı ahlaki bir
sorumluluktur." dedi.
Çipras, Kalavrita ziyareti sırasında
Naziler tarafından katledilenler için
dikilen anıta çelenk bıraktı.
Çipras, yaptığı konuşmada, "Noel
ve yılbaşı tatillerinin ardından konuyu
meclis genel kuruluna taşıyacağız.
Burada hem ağız birliği hem de oy
birliği gerekli, çünkü masada hem borç
hem de tazminat meselesi var."
ifadelerini kullandı.
Anlaşmazlığın Almanya ile
çözülenmesi gerektiğine işaret eden
Çipras, "Bizce tazminatın meblağı
önemli değil. Bu mesele her şeyden
önce hem Yunan halkına hem de diğer
Avrupa halklarına karşı ahlaki bir

sorumluluktur." diye konuştu.
Kalavrita ve civar köylerde 13 Aralık
1943'te yüzlerce Yunan, Nazi
askerlerince kurşuna dizilerek
katledilmişti.
TAZMİNAT TARTIŞMALARI
Yunan meclisinin, Nazi işgali
döneminde hayatını kaybedenler ve
zararların tespitine yönelik
oluşturduğu komisyonun 2016'da
tamamladığı rapor, ekim ayında
yayımlanmıştı.
Buna göre, Yunanistan, hayatını
kaybedenler, maddi zarar ve Merkez
Bankası'ndan Naziler tarafından zorla
alınan faizsiz kredi dahil savaş
tazminatı olarak Almanya'dan yaklaşık
280 milyar euro talep ediyor.
Alman tarafı ise 1960'ta 115 milyon
Alman markı ödeme yapıldığını
belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla
süre geçen savaş için yeni tazminat
ödemeyi reddediyor.

Işık Sadık Ahmet,
Samsun’da Balkan Tarihi
Kongresi’ne katıldı
12. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, 1-2
Aralık tarihlerinde Samsun’da gerçekleşti.
Kongreye katılan Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın sorunlarını anlattı.
Balkanlar’daki Osmanlı egemenliğinin, Balkan
Savaşları’nın, mübadelenin, Osmanlı’dan kalan
kültürel mirasın konuşulduğu kongreye, Türkiye
genelinden ve Türkiye dışından çok sayıda bilim
insanı katıldı.
DEB Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet,
Samsun’da Ömer Halisdemir Konferans
Salonu’nda düzenlenen 12. Uluslararası Balkan
Tarihi Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Eğitim
durumumuz çok kötü. Çünkü Yunanistan devleti,
azınlık olarak bizlere
yabancı uyruklu
öğrenci muamelesi ve
kontenjanı
uygulamaktadır.”
dedi.
Lozan
Anlaşması ile
Türklerin
Yunanistan’da
azınlık olarak
bırakıldığını
söyleyen Işık
Sadık Ahmet,

Yunanistan’ın, azınlık olan Türkleri devlet
dairelerinde çalıştırmadığını belirtti. Ahmet,
“Türk, Yunanistan’da Lozan Anlaşması’ndan
doğan haklarını yıllardır elde edememektedir.
2001 yılı Avrupa Birliği raporlarına göre
Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesi en geri kalmış
bölgesidir.” ifadelerini kullandı.
Batı Trakya Türkleri’nin sayısının gittikçe
azaldığını söyleyen Işık Sadık Ahmet,
“Yunanistan hükümeti, 19. madde diye bir kanun
çıkardı ve 60 bin 4 kişiyi vatandaşlıktan attı.
Hatta Yunan ordusunda askerlik yapan bir askeri
de vatandaşlıktan attılar.” dedi.
Batı Trakya Türkleri’nin verdiği mücadele
sonrasında bu kanunun kaldırıldığını anlatan
Ahmet şöyle devam etti: “60 bin 4 Türk’ün hala
vatandaşlığa alınmasını bekliyoruz. Vakıflar,
Türklerin himayesinden alınmakta, din görevlisi
olarak da Yunanistan yanlıları atanmaktadır.
Eğitim durumumuz çok kötü. Çünkü Yunanistan
devleti, azınlık olarak bizlere yabancı uyruklu
öğrenci muamelesi ve kontenjanı
uygulamaktadır. Yüzde 0.5’lik kontenjan
vermekte, çocuklarımız Batı Trakya bölgesinden
uzak üniversitelere gönderilmektedir.”
Ahmet, Türklerin Batı Trakya’da resmi azınlık
olduğunu vurgulayarak, “Yunanistan’da azınlık
olmamıza, yıllardır süren baskılara, kötü
muamelelere maruz kalmamıza rağmen
ne dilimizi, ne de Türklüğümüzü
kaybettik. Hiçbir zaman
Yunanistan’a karşı silahla veya
onlara karşı gelecek hiçbir
girişimde bulunmadık, hiçbir
terör örgütü ile işbirliği
yapmadık. Türklüğümüzü
koruyarak elimize, dilimize
sahip çıktık.”
değerlendirmesinde
bulundu.

Koyunköy’ün ilk Türk
Nahiye Başkanı vefat etti
KOYUNKÖY’ün ilk Türk Nahiye Başkanı Hüseyin Kara Osman
vefat etti. Torunları için ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen
ve vücudunun çeşitli yerlerinden ve özellikle de başından
yaralanan Hüseyin Kara Osman, üç aylık yaşam mücadelesini
kaybetti.
Hüseyin Kara Osman, 29 Kasım Perşembe günü Kavala Devlet
Hastanesi’nde vefat etti. 70 yaşında hayata gözlerini yuman Kara
Osman, 30 Kasım Cuma günü Koyunköy camisindeki ikinci
namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.
Kara Osman’ın cenaze namazını İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
kıldırdı.
Koyunköy’deki cenazeye İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, eyalet meclis üyesi Birol İncemehmet, İskeçe Ticaret
Odası Başkan Yardımcısı Serkan Hatip, Hüseyin Kara Osman’ın
akrabaları, köylüleri ve çok sayıda soydaş katıldı.
1948 yılında İskeçe’ye bağlı Koyunköy’de dünyaya gelen
Hüseyin Kara Osman, alüminyum doğrama işiyle uğraştı. 1982
yılında yapılan yerel seçimlerde İskeçe’ye bağlı Koyunköy’de
nahiye başkanı seçildi. 1982 – 1986 yılları arasında nahiye
başkanlığı yapan Hüseyin Kara Osman, köyün ilk Türk azınlık
üyesi nahiye başkanı oldu. Hüseyin Kara Osman’dan sonra
seçilen Hüseyin Bandak ise Koyunköy nahiye başkanlığını uzun
süre devam ettirdi.
Vildan Kara Osman’la evli olan Hüseyin Kara Osman,
alüminyum işiyle uğraşan Levent ve Tamer adında iki çocuk
babasıydı.
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Türk azınlık dernekleri meselesi…

P

azartesi ve Salı günleri Avrupa
Konseyi’nin merkezinde
Strazburg’daydık. Malum 35
yıllık süren bir hukuk mücadelesini
yürüten İskeçe Türk Birliği’nin ve diğer
azınlık derneklerinin davası, iki kulvarda
devam ediyor. Biri iç hukuk, diğeri ise
uluslararası platform. On yıl önce verilen
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
kararının uygulanabilmesi için
uluslararası platformda yapılan
girişimlerin yanı sıra 2017’de Yunanistan
parlamentosunda kabul edilen yeni yasa
uyarınca AİHM kararının uygulanması
için başlatılan yeni bir iç hukuk
mücadelesi de devam ediyor.
35 yıl önce (1983) tam da bugünlerde
polisler tarafından İskeçe Türk Birliği
tabelasının sökülmesiyle başlayan bu
demokrasi ve insan hakları mücadelesi
için 2008 yılı bir dönüm noktası olmuştu.
Uzun bir iç hukuk macerasından sonra
27 Mart 2008 tarihinde Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi, Yunanistan’ı İskeçe

Türk Birliği, Rodop ili Türk Kadınları
Kültür Derneği ve Meriç ili Azınlık
Gençleri Derneği davasında mahkum
etti. Ancak o günden bugüne kadar
geçen on yıllık sürede Yunanistan bu
dava kararlarını uygulamadı. İskeçe Türk
Birliği’nin resmiyetinin iadesine izin
vermedi. Diğer iki derneğin de kuruluş
taleplerini kabul etmedi. İşte bu durum
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
tarafından izleniyor. On yıldır süreç takip
ediliyor ve Yunanistan sürekli bir şekilde
uyarılıyor. Sözkonusu mahkeme
kararlarını uygulanması için
Yunanistan’a çağrı yapılıyor. Yılda bir
veya iki kez Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi, bu davalarla ilgili gelişmeleri
takip ediyor ve bu konuda açıklama
yayınlıyor. AİHM kararlarını uygulamak
zorunda olan ülkemiz Yunanistan
bugüne kadar hep bu konuyu
sürüncemede bıraktı ve kararları hayata
geçirmemekte direndi. Bu süreç 2008
yılındaki AİHM kararlarının
uygulanmasıyla alakalı.

5

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
geçtiğimiz günlerde yani 4 – 6 Aralık
tarihlerinde yine bu mahkeme kararlarını
değerlendirdi. Strazburg’da
gerçekleştirilen Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi toplantısında 10 yıldır
uygulanmayan bu kararlar bir kez daha
masaya yatırıldı. Biz de bu toplantı
öncesinde Avrupa Konseyi’nde
temaslarda bulunmak üzere Strazburg’a
gittik. Ziyaretin haberini gazete
sayfalarında bulabilirsiniz. Yaptığımız
görüşmelerde 35 yıllık hukuk
mücadelesini ve 10 yıldır da
uygulanmayan AİHM kararlarıyla ilgili
süreci bir kez daha anlattık. Bakanlar
Komitesi toplantısı öncesinde
görüştüğümüz devletin delegasyon
temsilcilerine ve AİHM kararlarını takip
eden İcra Dairesi yetkililerine gerek
2008 yılından bu yana mahkeme
kararlarının uygulanmamasını gerekse
sözümona AİHM kararlarının
uygulanması için meclise getirilen ancak
sonradan yapılan müdahalelerle
değiştirilen ve 2017 yılında mecliste
kabul edilen yasanın olumsuz yanlarını
anlattık. Yapılan değişikliklerle, yasanın
AİHM kararlarının uygulanmasından çok
uygulanmamasına zemin hazırladığını
anlattık.
Avrupa Konseyi Bakanları Komitesi
toplantısı 4 Aralık Salı günü başladı. 6
Aralık Perşembe günü de sona erdi.
Avrupa Konseyi, yayınladığı kararla
Yunanistan’ı bir kez daha Türk azınlık
davaları konusunda uyardı.

Yunanistan’dan AİHM kararlarının
uygulanması için gereken çabayı
göstermesi istendi. Bunun dışında
hukuk süreciyle ilgili olarak
Yunanistan’dan düzenli olarak bilgi
talebinde bulunuldu. Kısaca söylemek
gerekirse Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi, Yunanistan’ı bir kez daha
uyararak, olayı sıkı bir şekilde takip
ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili ayrıntılı
haberi önümüzdeki sayımızda
okuyabilirsiniz.
Türk azınlık dernekleri davası, hiç
şüphesiz Yunanistan’ın bir devlet
politikasıyla çok yakından ilintili. Kendi
sınırları dahilinde Türk azınlık kabul
etmeyen ülkemiz Yunanistan, “Türk”
ismini taşıyan derneklerin resmiyete
kavuşmasını ve resmi bir şekilde faaliyet
göstermesini de istemiyor ve kabul
etmiyor. Devletin bu politikası 10 küsur
yıldır uluslararası platformda zor bir
süreçten geçmesine neden oluyor.
Yunanistan, ülke içinde demokrasiyi
benimsemiş, azınlık ve insan hakları
alanındaki eksiklikleri gidermek isteyen
insanlar ve çevreler olsa da bunları
görmezden gelmeye devam ediyor. 37
yıldır Avrupa Birliği üyesi olan bu
ülkede, uluslararası hukukun gereğini
yerine getirme iradesinin bulunamaması
gerçekten üzücü ve düşündürücü.
Yunanistan, ne yazık ki bu alanda
kendi siyasi amacına, hukuki argüman hukuki kılıf bulmaya çalışıyor. Fakat
nafile. Zira güneş balçıkla sıvanmaz!...

Yassıköy kreşi için Sosyal yardım miktarları belirlendi
50 bin euro bütçe
SOSYAL yardımlarla ilgili bakanlık kararı
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Hak sahipleri 200 ila 1.200 euro arasında
yardım alabilecek.
Yardımlardan 1.4 milyon aile faydalanacak.
Ailelere verilecek yardımlar 14 Aralık tarihinden
itibaren ödenmeye başlanacak. 185 bin euro
üzerinde değerde taşınmaz mala sahip
olanların sosyal yardımdan yararlanamayacağı
bildirildi. Sosyal yardım miktarının evlilik
durumu ve çocuk sayısına göre ve buna bağlı
olarak yıllık gelir baz alınarak değişeceği ifade
edildi.
Verilecek sosyal yardım miktarlarının şu
şekilde belirlendiği ifade edildi:
Tek kişi: 200 – 400 euro
Çocuksuz aile: 300 – 600 euro
Tek çocuklu aile: 350 – 700 euro
İki çocuklu aile: 400 – 800 euro
Üç çocuklu aile: 450 – 900 euro
Dört çocuklu aile: 500 – 1.000 euro
Beş çocuklu aile: 550 – 1.100 euro
Altı ve üzeri çocuklu aile: 600 – 1.200 euro

YASSIKÖY Belediyesi Okul
Öncesi Egitimi ve Sosyal
Dayanışma Merkezi
(KEPAKADI), yasalara uygun
hale getirilmesi için ülke
genelinde ilk yediye girmeyi
başardı.
Belediye meclis üyesi Özcan
Mehmet’in başkanlığını yaptığı
ve Yassıköy Belediyesi çatısı
altında faaliyet gösteren “Okul
Öncesi Egitimi ve Sosyal
Dayanışma Merkezi”nin onarımı
ve yasalara uygun hale
getirilmesi için İçişleri
Bakanlığı’ndan 50.000 euro

destek almaya hak kazandı.
İçişleri Bakanlığı, çocuk
kreşlerinin yasalara uygun hale
getirilmesi için Yunanistan
genelindeki kreşler için toplam
95 milyon euro bütçe ayırdı.
Ülke genelindeki 325 belediye
içerisinde toplam 1.700 çocuk
kreşi bulunuyor.
Yassıköy Okul Öncesi Egitimi
ve Sosyal Dayanışma Merkezi,
Yunanistan genelinde söz
konusu destekten yararlanacak
ilk yedi birimden biri olmayı
başardı.

Her 3 kişiden 2’si faturalarını geç ödüyor
YUNANİSTAN’da vatandaşların üçte ikisi
faturaları gecikmeli olarak ödemek zorunda
kalıyor. Söz konusu oran iki yıldır Avrupa’daki
en yüksek oran.
Intrum şirketinin yıllık raporuna göre, bu
durum vatandaşların ekonomik olarak zor
durumda olmasından kaynaklanıyor.
Eurostat’ın verilerine göre ise ülkedeki ailelerin
yarısından fazlası öncelikli harcamalarını
karşılamakta zorluk yaşıyor.
Intrum şirketinin araştırmasına göre
vatandaşların yüzde 66’sı son 12 ayda en az bir
faturayı ödemede gecikti. İki ile dört arası

faturayı geç ödemek zorunda kalanların oranı
yüzde 31 olurken, en az beş faturayı geç
ödeyenlerin oranı ise yüzde 15 olarak
belirlendi.
Gecikmeler özellikle elektrik faturalarında
ciddi boyutlara ulaşmış durumda.
Avrupa genelinde faturalarını geç ödemek
zorunda kalanlar yüzde 44 iken, bu oran
Yunanistan’da yüzde 70’i buluyor. Bu, Avrupa
genelindeki en yüksek oran olurken, yüzde 40
olan AB ortalamasının da oldukça üzerinde
seyrediyor.
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Kedilerle gelen tehdit:
Toksoplazma hastalığı

B

u haftaki konumuzu yine bir
zoonoz ve de özellikle hamile
bayanları tehdit eden ve
düşüklere sebebiyet veren bir hastalık
olan toksoplazma enfeksiyonuna ayırdık.
Toksoplazma hastalığı nasıl bir
hastalıktır? Nasıl bulaşır?
Toksoplazmadan korunma yolları ve
yapılması gerekenler nelerdir? Kısacası bu
sorularımıza yanıt arayalım:
Toksoplazmozis Toxoplasma gondii adı
verilen parazitin neden olduğu bir
enfeksiyondur. İlk kez 1908 yılında
Afrikada gondi adı verilen bir tür
kemirgende saptanmıştır. Tüm dünyada
insanların da dahil olduğu pekçok tür
omurgalı canlıda enfeksiyona neden olur.
Buna karşılık sadece evcil kedilerin
bağırsağında dişisi ve erkeği bir araya
gelerek üreyebilir. Başka bir yerde
üremesi mümkün değildir. Bu enfektif
parazitler kedinin dışkısı ile dış dünyaya
atılır ve buradan diğer canlılara sindirim
sistemi yolu ile bulaşır. Bir başka değişle
enfeskiyonun insan ya da diğer hayvanlara
bulaşabilmesi için ağızlarından girmesi
gerekir.
Kediler de bu paraziti enfekte bir
hayvanı (fare gibi) çiğ olarak yediklerinde
alırlar. Bundan sonra yaklaşık 2 hafta
süreyle parazit kedinin bağırsağında
çoğalır. Takip eden dönemde kedinin
dışkısı ile dışarıya atılır. Atılan bu
parazitlerin bulaşıcı olabilmesi için dış
dünyada 24 saat geçirmeleri gerekir. Daha
önce bulaşıcılıkları olmaz. Enfekte bir kedi
yaklaşık 2-3 hafta süreyle dışkısı ile
parazit atar. Bundan sonraki dönemde
kedinin dışkısında parazit olmaz. Bir kere
toksoplazma enfeksiyonu geçiren kedi
bağışıklık kazanır ve daha sonra yeniden
enfekte olmayacağı gibi bulaştırıcılık
özelliği de taşımaz Benzer bir özellik
insanlarda da vardır. Bir kere enfeksiyon
geçiren bir kişi bağışıklık kazanır ve daha
sonra yeniden hastalanmaz.
Sokak kedileri genelde bu enfeksiyonu
yaşamlarının çok erken döneminde
geçirirler ve bağışıklık kazanırlar. Bu
nedenle büyük sokak kedilerinden
enfeksiyon bulaşması çok uzak bir
olasılıktır.Benzer şekilde çiğ etle
beslenmeyen, sadece kuru mama yiyen ve
sokağa çıkmayan ev kedilerinde ise
hastalığın görülmesi olanaksızdır. Kedinin
dışkısı ile toprağa atılan ve 24 saat içinde
bulaşıcı özellik kazanan parazitler
beslenme sırasında (örneğin otlaklarda)
sığır, koyun, inek gibi hayvanların sindirim
sitemine geçer. Daha sonra buradan kas
dokusu içine geçerek hayvanı enfekte
eder. Böyle bir hayvanın eti pişirilmeden
ya da az pişirilerek bir insan tarafından
yendiğinde direkt olarak o insanda da
enfeksiyona neden olur. Bir başka
bulaşma yolu da toksoplazma bulunan
toprakla temas etmiş meyve ve sebzelerin
uygun şekilde yıkanmadan yenmesidir.
Görüldüğü gibi toksoplazma insana 3
temel şekilde bulaşabilir.
1-) Enfekte bir kedinin dışkısı ile temas
edip daha sonra bu temasın gerçekleştiği
eli yıkamadan ağıza götürmek;
2-) Enfekte bir hayvanın etini iyice
pişirmeden yemek;

3-) Paraziti barındıran bir besin maddesini
iyice yıkamadan yemek;
İnsanlarda bir bulaşma yolu daha
vardır:
4-) Enfekte bir anne adayından hamilelik
sırasında bebeğine bulaşması.
Toksoplazma enfeksiyonları
erişkinlerde genelde pek belirti vermez.
Çoğu zaman doktora gitme gereksinimi
doğurmayan hafif bir soğuk algınlığı
şeklinde atlatılır. Hafif kas ve eklem
ağrıları, halsizlik, yorgunluk, lenf
düğümlerinde şişlik gibi belirtiler
görülebilir. Belirtiler birkaç hafta ile birkaç
ay içinde kendiliğinden geriler. Çok
nadiren göz enfeksiyonlarına neden
olabilir. Bağışıklık sistemi baskılanmış
lösemi, lenfoma, AIDS hastaları ile organ
nakli yapılan hastalarda çok daha ağır
seyredebilir ve hatta ölümlere neden
olabilir.
Hamilelikte ise toksoplazma
enfeksiyonu anne karnındaki bebeği de
enfekte edebilir ve bebekte ağır sorunlara
neden olabilir.
Düşük, anne karnında ölüm,
toksoplazma bebeğe bulaşmışsa gözlerde
körlüğe kadar götüren göz hasarı, beyin
kanallarının tıkanmasına bağlı hidrosefali,
mikrosefali (başın küçük kalması) ve
beyinde kireçlenme ile sonucunda ağır
nörolojik problemlere neden olabilir.
Toksoplazma enfeksiyonu olan
hamilelerin yüzde 40’ında bebekte de
enfeksiyon görülebilir. Gebelik haftası ne
kadar erken ise enfeksiyonun şiddeti de o
kadar fazladır. 20. haftanın altında
etkilenen bebeklerin yüzde 25’inde
şiddetli enfeksiyon izlenir.
Çoğunlukla düşük veya anne karnında
ölüm ile sonuçlanabilir. 20. gebelik
haftasından sonra geçirilen
enfeksiyonlarda ise bebekte yüzde 10
oranında hafif bir enfeksiyon görülür;
yüzde 90’ında subklinik yani sessiz
seyreder.
En önemli konu ise toksoplazma
enfeksiyonu geçirmiş olan bebeğin normal
olarak dünyaya gelmesine rağmen,
sonraki yaşlarda sessiz toksoplazma
enfeksiyonunun ortaya çıkarak sorunlara
neden olmasıdır.
Toxoplasmadan korunmak için;
Ellerinizi öğünlerden önce iyice yıkayın.
Sebze ve meyveleri yemeden önce
uzun süre ile yıkayın.
Evcil hayvanlarınızın aşılarını ihmal
etmeyin.
Evcil hayvanlarınızı çiğ et ile
beslemeyin.
Evcil hayvanlarınızın kumlarını 24 saat
aralıklarla değiştirin.
Periodik olarak evcil hayvanlarınızı iç
paraziter ilaçlarla ilaçlayın.
Et ve et ürünü gıdaları (salam, sosis,
sucuk) mutlaka çok iyi pişirdikten sonra
tüketin.
Günde en az 8-10 bardak su için.
Kesme tahtaları üzerinde et kestikten
sonra iyice yıkayın ve bir süre başka işlem
yapmayın.
Pastorize edilmemiş süt içmeyin.
Pastorize edilmemiş süt ile yapılan
besinleri tüketmeyin.
Hepinize sağlıklı günler diliyorum…

7 Aralık 2018

Doğu Makedonya
Trakya eyaletine
doğalgaz geliyor

DOĞU Makedonya –
Trakya bölgesinin altı büyük yerleşim yeri
doğalgaza kavuşuyor.
Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanı Hristos Metios’un kararıyla,
Kumçiftliği, Dedeağaç, Gümülcine, İskeçe,
Kavala ve Drama’nın doğalgaza kavuşması
hedefleniyor.
Doğalgaz projesinin toplam maliyeti
56.563.974 euro olurken, projenin hayata
geçmesi için DMT Eyalet Başkanlığı
29.608.416 euroluk bütçeyle katkı
sağlayacak.
Kumçiftliği, Dedeağaç, Gümülcine,
İskeçe, Kavala ve Drama bölgelerinin
doğalgaza kavuşturulmasını hedefleyen
proje hakkında 6 Aralık Perşembe günü
İskeçe şehrinde Elisso Oteli’nde

bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Doğu Makedonya - Trakya eyalet meclis
üyesi Ahmet İbram proje hakkında kişisel
sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda, “DMT eyaletindeki 6 büyük
şehir (Gümülcine, İskeçe, Kavala, Drama,
Dedeağaç ve Kumçiftliği) Eyalet Başkanı
Hristos Metios’ un kararıyla doğalgaza
kavuşuyor. Toplam maliyeti 56.563.974
Euro olan projeye DMT eyaleti 29.608.416
Euro ile katkı sağlayacak.
Böylelikle bölgemizin kalkınmasında
önemli bir adım olan doğalgaz projesiyle,
hem işletme, fabrika sahipleri hem de
aileler için diğer yakıtlara göre daha
ekonomik, çevreci ve temiz bir yakıt olan
doğalgaza erişim imkanı sağlanmış
olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Yunanistan’ın göçmenleri
zorla geri gönderdiği iddiası
EDİRNE’de üç sınır köyünde 4 Aralık
Salı günü üç düzensiz göçmenin yarı
çıplak şekilde donarak hayatını
kaybetmesi, Yunanistan’ın yasa dışı geçiş
yapan göçmenleri zorla geri gönderdiği
iddialarını tekrar gündeme getirdi. Olayı
Yunanistan yalanlarken, Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(BMMYK), Yunanistan tarafından
sığınmacıların Türkiye’ye zorla
döndürülme iddialarının “endişe verici”
olduğunu bildirdi.
Donarak ölen göçmenlerin cesedinin
bulunduğu köylere yakın yerde jandarma
ekiplerince yakalanan Afganistanlı
Cemaleddin Malangi (29), yaşadıklarını
basın mensuplarına anlattı.
Yunanistan’a Meriç Nehri’ni aşarak
geçtiklerini ve ormanda üç gün
saklandıklarını belirten Malangi,
“Ormanlık alana yakın olan köye doğru
ilerledik. Yunan köylülerinin kapılarını
çalıp yardım istedik, o sırada birileri polisi
aramış olmalı ki Yunan polisleri gelip bizi
yakaladı. Önce bizi polis merkezine
götürdüler. Sonra bir araçla nehrin yanına
getirildik. Orada iki tane bot vardı.

Sistematik bir şekilde gidiş-dönüş
yapılıyordu. Onlara bindirilerek geri
itildik.” diye konuştu.
YUNANİSTAN İDDİALARI
KABUL ETMİYOR
Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanı
Olga Gerovasili, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, geri itme iddialarına ilişkin,
“Böyle bir olay kesinlikle tarafımızdan
yapılmadı. Kesin bir dille yalanlıyorum.”
diye konuştu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (BMMYK) Yunanistan Ofisi ise
Yunanistan’ın göçmenleri Türkiye’ye geri
ittiği iddialarına ilişkin, “Bu tür ihbarlar
kesinlikle endişe verici ve BMMYK, daha
önce bu meseleyi Yunan makamlarının
gündemine getirdi ve önleyici tedbirler
alınması çağrısında bulundu. BMMYK’ya
yılbaşından bu yana birkaç yüz kişiyi
etkilediği ileri sürülen, nehir üzerinden
toplu geri gönderme vak’alarına ilişkin
birçok beyan geldi. BMMYK, Yunan
makamları tarafından geri itme iddialarına
ilişkin güvenilir ihbarlar almaya devam
ediyor.” açıklamasında bulundu.
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Corsair HS70 Wireless incelemesi
LİMİTLERİ zorlayan adeta bir ses
sanatçısı olan Corsair HS70 Wireless'ı
inceledik.
Oyuncu kulaklıklarını sadece
oyunlardaki performansları ile
değerlendirmeyi sevmiyoruz.
Teknolojinin en nadide olanaklarını
sonuna kadar kullanan ve uzun saatler
süren kullanımlar için tasarlanan bu
modellerin müzik dinlerken de aynı
tadı verebilmesi çok önemli ve
maalesef kulaklıkların çoğu bu konuda
adeta şarampolden aşağı yuvarlanıyor.
Şimdiye kadar incelediğimiz ürünler
içinde gerek işçiliği, gerek malzeme
kalitesi, gerek rahatlığı ve gerekse ses
performansıyla bizi her konuda
memnun edebilmiş o nadide
yapımların arasına yeni bir tanesini
gönül rahatlığıyla ekleyebiliriz artık:
Corsair'in en yeni kulaklıklarından
HS70 Wireless.
HS70, son dönemlerin gözde süs
malzemesi RGB aydınlatmadan
nasibini almış bir ürün değil, bu da
daha ağır tasarımları seven oyuncular
için artı olarak düşünülebilir. Son
derece şık ve abartısız bir tasarıma
sahip olan ürün oyuncuları çekmek
için başka silahlara da sahip.
HS70'te kullanılan 50mm'lik
sürücüleri birbirine bağlayan iskelet
metalden üretilmiş; kulaklık buna
rağmen son derece hafif. İşçilik ve
malzeme kalitesi kutudan çıkarttığınız
anda dikkatinizi çekebilecek kadar iyi.
Kulak yastıkları hafızalı köpükten
yapılmış ve kulağınızı tamamen içeri
alıyor. Aynı zamanda kafası büyük
olanları da mutlu edebilecek kadar
rahat; başınıza göre rahatça
ayarlanıyor ve uzun kullanımlarda da

"şunu çıkartayım da kafam hava alsın"
isteği yaratmıyor. Üst kısımdaki baş
desteği de gayet dolgun ve konforlu.
Ses yüksekliği ve mikrofonun sesini
kısma düğmeleri sağ kulak yastığına
yerleştirilmiş, erişimi çok kolay.
Mikrofon da oyunlarda son derece
berrak ve net bir ses kalitesine sahip ki
bizzat Discord tarafından sertifiye de
edilmiş.
7.1 Surround sanal ses desteğine
sahip olan Corsair HS70 Wireless, DAC
ünitesine ve ek bataryalara rağmen
hafifliğini koruyan bir ürün. microUSB
üzerinden bir kez tam şarj edildikten
sonra 16 saate kadar batarya dayanımı
vadeden ürün ile yaptığımız testlerde
bu rakama yakın sonuçlar elde ettik.

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Sadak,
İdari 2) Aya, Ekti, İr 3)
Varaka, Nazi 4) Zat, Dy,
Sis 5) Tl, Aerobik 6)
Rıh, Monolog 7) Akabe,
Gri 8) Kalya, Kar 9) Etik,
Art, Pu 10) Zr, Ark, Adap
11) Amme, Asar 12)
Ama, Aşk, İma 13)
Sprey, Sarat 14)
Tatmak, Yeke.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Say, Trapez, Ast 2)
Ayazlık, Trampa 3)
Dara, Haki, Mart 4) Ata,
Bakam, em 5) Kek,
Emel, Reaya 6) Kadro,
Yak 7) İt, Yongar, Aks 8)
Din, Bor, Tas, Ay 9)
Asilik, Daire 10) Riziko,
Aparmak 11) İris,
Gurup, Ate.

SOLDAN SAĞA
1) Denizde kullanılan halka biçiminde cankurtaran –
Yağlı ve kokulu merhem 2) Nam, şöhret – Çok iğneli
balık oltası 3) Ağaç kolu – Elle sürülen hafif, küçük
çocuk arabası 4) Üretici ile tüketici arasında alım satım
konusunda bağlantı kuran kimse – Yoğurtla yapılan
içecek 5) Bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilme –
Ateş 6) Bilgisayarda söyleşi – Oyuk şeylerin boşluğu 7)
Ağırbaşlılık – (halk dili) Yavru, çocuk 8) Baryum’un
simgesi – Gelir getiren mülk – Sevimli, neşeli 9) Son,
sonraki – Bataklık gazı 10) Telsi doku – Yemek yeme,
karın doyurma işi 11) Beyaz kabuklu bir ağaç türü –
Radyum’un simgesi 12) Sodyum’un simgesi – Suyu
sıcak olarak yerden çıkan hamam – Pişmiş sıcak
yemek 13) Çıplak – Topları ateşlemek için falyaya
konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
14) Eksi uç – Zarar.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Yardım amacıyla karşılıksız verilen şey – Karıları
kardeş olan erkeklerden her biri 2) Yönetme, yönetim
– Acıma anlatan bir sözcük – (jeoloji) Toprak 3) En
kısa zaman – Yapma, etme – Köpek 4) İnce bükülmüş
urgan – Kalsiyum’un simgesi – Ateş karıştırmaya
yarayan, eğri uçlu demir çubuk 5) Fetiş – Hz.
Muhammed’e saygı duası 6) Rutenyum’un simgesi –
Firavun mezarı – Dağdan inen kar 7) Bir kumar oyunu
– Oy – (çocuk dili) Ateş 8) Taşlarla oynanan masa
oyunu – Terbiyum’un simgesi – Zodyakta, Başakla
Akrep burçları arasında bulunan burcun adı 9) Yeraltı
treni – Basamak, merhale – Rey 10) Binek hayvanı –
Hakça – Baba, cet 11) Çayda bulunan etkili madde –
Afrika’da bir ülke – Yan yana dizilmiş insanların oluşturduğu dizi.

HS70'in kablosuz bağlantı adaptörü
pek büyük sayılmaz ancak ana
gövdenin içinde taşınabilecek kadar da
küçük değil. Araya olmadık engeller
girmediği sürece 12 metreye kadar
sesleri gecikmesiz olarak iletmeyi
başarıyor.
Peki, şimdiye kadar konforundan,
wireless performansından ve işçilik
kalitesinden bahsettiğimiz HS70'in ses
performansı nasıl? Battlefield V'te ve
War Thunder'da test ettiğimiz HS70,
gerek ortalığın karıştığı anlarda sesleri
boğmadan kristal berraklığında
iletebilmesi, gerekse sanallaştırma
performansıyla bizden tam puan aldı.
Kablosuz kullanımda hiçbir gecikme
yaşatmaması da dikkate değer.

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

1

2

3

4

5

Kulaklığın bizi esas şaşırttığı nokta
ise müzik performansı oldu. Klasik
müzikten rock müziğe, cazdan house
müziğe kadar hemen her türde adeta
resital sunan ürün, Corsair Utility
Engine (CUE) üzerinden sesi kendi
beğeneceğiniz şekilde kalibre etmenize
olanak sunuyor ve burada geçirdiğiniz
az bir zamanın sonunda muhteşem bir
performansa kavuşuyorsunuz.
Gelelim tatsız kısma, CUE ve
Surround desteği sadece PC üzerinde
geçerli. Ürünü PS4 üzerinde
kullandığınızda bu özelliklerden
yoksun kalıyorsunuz.
Neticede HS70 Wireless, uzun
süredir test ettiğimiz en iyi
kulaklıklardan birisi olmayı başarıyor.

6

7

8

9

10 11
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Batı Trakya Türk Kadın
Platformu 10 yaşında
Batı Trakya’daki
kadın dernekleri
ve diğer
derneklerin kadın
kollarının çatı
kuruluşu
konumunda olan
Batı Trakya Türk
Kadın Platformu
10’uncu kuruluş
yılını kutluyor.
2008 yılında
kurulan Batı
Trakya Türk Kadın
Platformu’nun
10’uncu yılı
nedeniyle 9 Aralık
Pazar günü bir
etkinlik
düzenlecek.
Etkinlik öncesi
Platform Sözcüsü
Sevil Şerifoğlu ile
Platform’u ve
düzenlenecek
etkinliği konuştuk.
PLATFORM Sözcüsü Sevil
Şerifoğlu, en büyük amaçlarının
Batı Trakya genelinden
kadınları bir araya getirmek ve
kadınların sosyal hayata
katılımını arttırmak olduğunu
belirtti. Şerifoğlu şöyle konuştu:
“Batı Trakya Türk Kadın
Platformu 2008 yılında bir sivil
toplum inisiyatifi olarak
kuruldu. Batı Trakya
genelindeki kadın derneklerinin
ve diğer derneklerdeki kadın
kollarını içeren bir kuruluştur.
Günümüz itibariyle 14 aktif
kadın derneği ve kurumları
kapsıyor. Platformun
amaçlarına gelecek olursak;
öncelikle Batı Trakya
genelindeki tüm kadınlara
ulaşmak. Bu nedenle Batı
Trakya’daki tüm kadın
derneklerini ve
kuruluşlarını bir araya
getiriyor. Amacımız
daha çok kadınların
yaşadığı sorunlara
değinmek ve
elimizden
geldiğince onlara
çözüm aramak.
Sosyal
yardımlaşma
projeleri

üretmek. Bu projelerimizin
büyük çoğunluğu doğal olarak
kadınlara ve çocuklara yönelik
oluyor. Platform çatısı altında
neredeyse her bölgeden
insanımız olduğu için bazen
belirli bir bölgede yaşanan
sorunlara yönelik çalışmalar
yapıyoruz. O bölgenin
kadınlarına ulaşmak ve
sorunlarına çare olmaya
çalışmak en önemli
amaçlarımızdan biri.”
Batı Trakya Türk Kadın
Platformu’nun bugüne kadar
yaptığı faaliyetlere değinen
Şerifoğlu, “Bizler için son
derece önemli olan
çalışmalarımızdan biri 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü sebebiyle
yaptığımız çalışmalardır. Her yıl
bu tarihlerde sempozyumlar,
paneller ve bazen de eğlence
geceleri düzenliyoruz. Bu
etkinliklerimiz bir hafta
boyunca sürebiliyor. Bu
etkinlikler bazen platformumuz
çatısı altındaki derneklerde
düzenleniyor bazen de daha
merkezi yerlerde etkinlik
yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl bir
ilk olarak etkinlikler
çerçevesinde ‘Yılın Kadını’nı
seçtik. 2018 yılı için ‘Yılın
Kadını’ olarak Paralimpik
yüzücü Semiha Rızaoğlu seçildi.
Bundan sonra her yıl bunu
yapmayı planlıyoruz. Bunun
dışında son yıllarda Kadın
Platformu bir çok alanda daha
etkin olmaya başladı. Yurt
dışında yapılan kadınlarla ilgili
faaliyetlere,
sempozyumlara,
panellere Platform
olarak davet
edilmeye
başlandık. Biz
de bu davetler
çerçevesinde
üyemiz olan
derneklerden
uygun olan
kadınlarımızı
bu tür
etkinliklere
göndermeye

çalışıyoruz. Bu kadınlarımız
yurt dışında Batı Trakya Türk
kadınlarını temsil etme şansını
yakalıyor. Bunun dışında
bölgemize yurt dışından gelen
kadın heyetlerini veya diğer
kuruluşların kadın kollarını
yine Batı Trakya Türk Kadın
Platformu olarak bizler
ağırlıyoruz. Onların buradaki
faaliyetlerine, etkinliklerine
platform olarak bizler ev
sahipliği yapmaya çalışıyoruz.
Tüm bunların yanı sıra gerek
yurt dışına gerekse ülkemiz
içine kültür gezileri
düzenliyoruz. Platformun
yaptığı bazı önemli
faaliyetlerden bahsedecek
olursak, 2008 yılında
Platformun kurulması ile
birlikte ilk Uluslararası Kadın
Kurultayı Batı Trakya’da
düzenlendi. Bu bana göre en
önemli etkinliklerimizden bir
tanesiydi. Daha sonra 2009
yılında Gümülcine’de bir
kermes düzenledik ve bu
kermesin gelirleri ile BTAYTD
işbirliğinde Gümülcine Devlet
Hastanesi’ne bir ambulans
tahsis edilmesi sağlandı. Benzer
kermeslerimiz 2010 yılında
İskeçe, 2011 yılında Şapçı ve
2012 yılında da Yassıköy’de
düzenlendi. Bunun dışında her
yıl Ramazan ayında bir iftar
yemeğinde kadınlarımızla bir
araya gelme fırsatı yakalıyoruz.
Geçtiğimiz yıllarda Türk azınlık
ilkokullarına kayıt olmanın
önemine vurgu yapmak
amacıyla ‘Okullarımızı
Çocuksuz, Azınlığımızı
Okulsuz
Bırakmayalım’ adı
altında bir
kampanya
düzenledik.
Bana göre bir
diğer önemli
etkinliğimiz
2016 yılında
engellilere
yönelik
olarak
yaptığımız
‘Hayatın

Engellerine Karşı El Ele’
etkinliğiydi. Yakın dönemde ise
önemli bir çalışmamız İzmit’te
düzenlenen Uluslararası Kadın
Kurultayı’na katılımımızdı. Biz
Batı Trakya Türk Kadın
Platformu olarak oraya 90
kişilik kalabalık bir ekiple
katıldık. Her derneğimizden,
nerdeyse her köyümüzden bir
kadın temsilci ile katıldık ve
yaşadığımız sorunları orada dile
getirme fırsatı bulduk. Bunların
dışında el işi gönüllülerimizle
ortak çalışmalarımız oluyor.
Yine bölgemize bir kadın ekip
gelip sergi vb. bir etkilik
yapacağı zaman platform olarak
onlara bizler ev sahipliği
yapıyoruz. Kısacası asıl
amacımız kadınlarımızı daha
kolay bir şekilde bir araya
getirmek. Bir dernek sadece
kendi bölgesi ile ilgili
faaliyetlerle sınırlı kalabiliyor.
Ancak biz Platform olarak
Meriç’ten Karasu’ya kadar her
bölgedeki kadınlarımıza
ulaşabiliyoruz. Bu bizim için
gerçekten önemli bir konu. Ben
Platformun 10 yıllık geçmişinde
bunu iyi bir şekilde başardığına
inanıyorum.” ifadelerini
kullandı.
Kadın Platformu’nun çalışma
sistemi ile ilgili de bilgi veren
Sevil Şerifoğlu, “Platform
dönem sözcülüğü şeklinde
yönetiliyor. 2008 ve 2012 yılları
arasında her altı ayda bir
Platform çatısı altındaki
derneklerden birinin başkanı
Platformun Sözcülüğü’nü
üstleniyordu. Dört yıl boyunca
bu şekilde devam etti, ancak
daha sonra 6 aylık sürenin kısa
olduğu düşünüldü ve 2012 yılı
itibariyle günümüze kadar da
Platform Sözcüsü bir yıl
boyunca bu görevi
yürütüyor. Platform çatısı
altındaki tüm denekler
tabii ki Platform
Sözcüsü’ne destek
oluyor. Çünkü Platform
Sözcüsü o dönem aynı
anda hem kendi
derneğinin başkanlığını,
hem de Platform
Sözcülüğü görevini

yürütüyor. Etkinlikler tüm
derneklerin desteği ile oluyor.”
dedi.

10’UNCU YIL ETKİNLİĞİ
Batı Trakya Türk Kadın
Platformu’nun kuruluşunun
10’uncu yıl dönümü nedeniyle
yapılacak etkinlik hakkında da
bilgi veren Sevil Şerifoğlu
şunları söyledi: “Pazar günü,
yani 9 Aralık’ta Batı Trakya
Türk Kadın Platformu’nun
10’uncu yılı sebebiyle bir
etkinlik düzenliyoruz. Bizler bu
etkinlik için yola çıkarken yurt
dışındaki Batı Trakyalı başarılı
kadınlarımızı etkinliğe davet
ederek başladık. Ancak ne yazık
ki zamanımız biraz kısıtlıydı bu
sebeple yurt dışında yaşayan
bir çok kadınımıza ulaşma
imkanımız olamadı. Asıl
amacımız yurt dışında yaşayan
ve alanlarında başarılı Batı
Trakyalı kadınlarımızın buraya
gelip kadınlarımıza yaşam
öykülerini örnekleriyle birlikte
anlatmalarıydı. Ancak
zamanımız kısıtlı olunca çok
kadınımıza ulaşamadık. Bu
çalışmayı yaparken şunu
farkettik ki bir çok kadınımız
akademik alanda, özellikle
Türkiye’de son derece başarılı
noktalara ulaşmış durumda. Bu
kadınlarımızı davet ettik, ancak
Aralık ayı akademik camianın
oldukça yoğun olduğu bir ay. O
nedenle bir çoğu katılamıyorlar.
Kendileri özürlerini ilettiler bu
konuda. Şu anda beş başarılı
kadınımız etkinliğe katılacak.
Bunların içinde iki
akademisyen, bir modacı, bir
avukat ve kendi alanında son
derece başarılı çalışmalar yapan
aşçı şef bir kadın var.
Akademisyenlerimizden Trakya
Üniversitesi öğretim görevlisi
Ferhan Kırlıdökme, Yeditepe
Üniversitesi öğretim görevlisi
Gizem Alioğlu Çakmak,
alanında oldukça başarılı olan
modacı Neziha Mehmetoğlu,
avukat olarak Nuray Seçilmiş,
aşçı şef olarak da Yıldız
Hasanoğlu etkinliğimizde yer
alacak.
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Bunların dışında iki konuğumuzun daha
olma ihtimali de var, ancak gelip
gelmeyecekleri netleşmediği için isimlerini
vermek doğru olmaz diye düşünüyorum.
Etkinlikte öncelikli olarak tüm katılımcılara
Batı Trakya Türk Kadın Platformu’nu
tanıtacağız. Daha sonra bahsettiğim
konuklarımızla söyleşilerimiz olacak. Arada
Hanımeli Derneği’mizin bildiğiniz gibi bir
kadınlar korosu var, onlar sahne alacak.
Daha sonra söyleşilerimiz devam edecek ve
son olarak da eğer katılabilirlerse diğer iki
konuğumuzla programımızı kapatacağız.
Gönül isterdi ki yurt dışındaki çok daha fazla
kadınımıza ulaşalım, ancak ne yazık ki bu
mümkün olmadı. Umarım ileriki yıllarda bu
anlamda daha iyi sonuçlar alacağız.
Etkinliğimiz 9 Aralık Pazar günü saat
15:00’da Gümülcine’deki Chris & Eve
Oteli’nde gerçekleşecek. Ben buradan
sizlerin aracılığıyla bir kez daha tüm
kadınlarımızı 10’uncu yıl etkinliğimize davet
ediyorum.”

“KADIN PLATFORMU ÇALIŞMALARINA
HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEKTİR”
Batı Trakya Türk Kadın Platformu’nun
faaliyetlerine bundan sonra da hız kesmeden
devam edeceğini söyleyen Şerifoğlu
önümüzdeki dönemde yapılması planlanan
çalışmalar hakkında şunları söyledi:
“Bundan sonra Kadın Platformu olarak yurt
dışındaki başarılı kadınlarımızı tespit edip
yapacağımız etkinliklere zaman zaman
kendilerini davet edeceğiz. Buradaki
amacımız bu kadınlarımızın başarılarını bir
örnek olarak Batı Trakya’daki kadınlarımıza,
özellikle gençlerimize sunmak. Yurt dışında
kendi alanlarında son derece başarılı
kadınlarımız var. Bunları tespit etme
çalışmalarımız devam ediyor. Bunun
yanında her yıl olduğu gibi 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü etkinliklerimiz yine devam
edecek. Bir diğer amacımız bölgemizdeki
kadın derneklerinin sayısını arttırmak veya
köylerde var olan derneklerde kadın kolları
kurulmasını sağlamak ve bu kuruluşlarımızı
da Kadın Platformu çatısı altına dahil etmek.
Böylece bir çok bölgeye daha ulaşma
imkanına sahip olmak istiyoruz. Kısa dönem
içerisinde inşaallah dört kadın kuruluşumuz
daha platformumuza katılmış olacak.”

mücadelesini veriyoruz. Şunu kabul
etmek
gerekir ki il merkezlerimizden
BATI TRAKYA’DA KADININ
uzak
köylerdeki
kadınlarımızı
TOPLUMDAKİ YERİ
merkezlerdeki
etkinliklere
katılımını
Batı Trakya’da kadının toplumdaki yerine de
sağlamak
oldukça
zor.
İşte
bizler
değinen Sevil Şerifoğlu, kadınların sosyal
olarak
il
merkezlerinde
Platform
alanda daha aktif hale gelmesi gerektiğini ve
kalmayıp en uzak köylere giderek
bunun için Platform olarak çalışmalara
kadınlarımıza
ulaşıyoruz. O
devam edeceklerini belirterek, “Bizler Kadın
köylerdeki
kadınlarımızı
özellikle
Platformu olarak, toplumumuzda neredeyse
merkezdeki
etkinliklere
her alanda öncelikli olarak erkeklerin ön
taşıyabildiğimiz zaman bu onlar için
plana çıktığını gözlemliyoruz. Dernekçilik
de
önemli bir kazanç oluyor.
olsun, siyaset olsun bir çok alanda erkekler
Platform
sayesinde en ucra köşedeki
daha ön planda. Biz açıkçası bu durumu
köyümüzün
kadınları bile artık her
değiştirmek istiyoruz. Kadınlarımız da her
türlü
etkinlikten
haberdar olabiliyor.
alanda olmalı diye düşünüyoruz. Çünkü artık
her alanda aktif olabilecek kadınlarımız var.
Ancak bunu sosyal hayata yansıtmakta biraz
zorlanıyoruz. Örneğin STK’ların içinde kadın
sayımız oldukça az. Biz Platform olarak bu
olumsuz tabloyu düzelterek kadın sayımızı
arttırmak istiyoruz. Çünkü kadınlarımız bu
alanlara dahil olduları zaman sosyal hayatta
da ciddi kazanımlar elde ediyorlar. Hem
kendi adlarına kazanımlar elde ediyorlar
hem de başta çocukları olmak üzere kendi
çevreleri için daha yararlı çalışmalar
yapabiliyorlar. Biz Platform olarak bunun

Bu zaten daha önce belirttiğim gibi
bizim en büyük amaçlarımızdan biri.
Merkezlerdeki etkinliklere
kadınlarımızın katılımını sağlamak
için her türlü çabayı gösteriyoruz.
Son olarak şunu söylemek istiyorum.
Batı Trakya Türk Kadın Platformu,
misyonu son derece önemli bir
kurumdur. Bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da çalışmalarına
hız kesmeden devam edecek ve daha
da genişleyerek kadınlarımıza her
türlü desteği vermek için mücadele
edecektir.”

Kadın Platformu’ndan
10. yıl etkinliği
TÜRK Kadın Platformu, “İçimizde Doğan Ötelerde Yeșeren Kadınlarımız”
adlı bir etkinlik düzenliyor.
Batı Trakya Türk Kadın Platformu, 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9
Aralık Pazar günü Chris & Eve Oteli’nde bir etkinlik düzenliyor.
Etkinlikte, Batı Trakya’da dünyaya gelmiş, fakat yurt dışında yaşayan ve
kendi alanlarında başarılara imza atmış kadınlar yaşam öykülerini bizzat
kendileri anlatacaklar.
Saat 15.00’de başlayacak etkinlikte müzik dinletisi de yer alacak.
Batı Trakya Türk Kadın Platformu’nun gerçekleştireceği etkinliğe tüm
kadınlar davetli.
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“Seçim sistemi kendi
listemizi oluşturmamızı
mecbur kılıyor”
Eyelet meclis
üyesi ve
Gökçeler eski
belediye
başkanı Birol
İncemehmet,
yerel seçimlerin
yapılacağı yeni
yasanın,
azınlığın da
yönetimde söz
sahibi
olabilmesi için
seçime kendi
listesiyle
katılmayı adeta
mecbur
kıldığını
söyledi.

GÖKÇELER eski belediye
başkanı ve eyalet meclis üyesi
olan Birol İncemehmet,
yaklaşan yerel seçimlerle ilgili
olarak GÜNDEM’e
açıklamalarda bulundu.
İncemehmet, “Yeni seçim
sistemi bizim gibi azınlık ve
çoğunluğun olduğu
belediyelerde kendi listemizi
indirmemizi mecbur kılıyor.”
ifadelerine yer verdi.
Birol İncemehmet, İskeçe
yaka bölgesi ile ova bölgesinin
önemli bir bölümünün
Bulustra (Avdira) belediyesine
dahil olduğunu belirterek,
burada yaşayan azınlığın da
yerel yönetimde hak ettiği
oranda ve güçte söz sahibi
olmak istediğini söyledi.
İncemehmet, “Bu bizim
vatandaş olarak, bu belediyede
yaşayan insanlar olarak
hakkımız. Bu hakkımızı
kullanmak istememizden
kimse gocunmasın ve kimse
farklı anlamlar çıkarmaya
çalışmasın. Yerel yönetimde
söz sahibi olmak istemek bizim
vatandaşlık hakkımız.” diye
konuştu.
Birol İncemehmet şunları
kaydettti: “Bulunduğumuz
Avdira Belediyesi daha
önceki üç belediyenin
birleşiminden
oluşuyor. Bu
belediyeler Gökçeler
Belediyesi, Vistonida
Belediyesi ve Avdira
Belediyesidir.
Seçmenlerin yüzde 40’ı
azınlık seçmenlerinden
oluşuyor. Şimdiki yeni
seçim sistemi bizim gibi
azınlık ve çoğunluğun
olduğu belediylerde
kendi listemizi
indirmemizi mecbur
kılıyor.
Bunun tek nedeni
var. Toplu olarak en

fazla meclis üyesiyle bölgemizi
temsil etmek, iktidar ortağı
olup bölgemize en iyi hizmeti
getirmektir. Aksi takdirde
dağınık bir tablo ortaya çıkıyor.
Ve bir çok adayımızın
muhalefette kalma olasılığı
yüksek. Bu yeni sistemi
halkımıza çok iyi anlatmamız
gerekir.”

“YENİ YASA
İŞBİRLİKLERİNİ TEŞVİK
EDİYOR”
Uygulanacak yeni yasanın
listeler arasındaki işbirliğini
teşvik ettiğini, kendilerinin de
işbirliğiyle daha iyi bir yönetim
şeklinin ortaya çıkacağına
inandıklarını ifade eden
İncemehmet sözlerine şöyle
devam etti: “Bildiğiniz gibi
Mayıs 2019 yerel seçimlerine
hükümetin mecliste onayladığı
ve önümüzdeki yerel
seçimlerde geçerli olacak olan
yeni seçim kanunu söz konusu.
Yeni seçim kanunu
belediyelerde oluşan listeler
arası işbirliği ve koalisyonlara
olanak sağlıyor. İşbirlikleri
sayesinde de daha iyi bir
yönetimin ortaya çıkacağına
insanıyoruz. Bu seçim
sistemine göre meclis üyeleri
aldıkları oy oranına göre ilk
haftadan belirleniyor.
Çoğunluk sağlanamadığı
takdirde ilk iki liste ikinci hafta
belediye başkanlığı için
yarışıyor. İkinci hafta belediye
başkanlığını alan liste mecliste
çoğunluğu sağlamak için diğer
bir parti veya partilerle
koalisyona kanuni olarak
gidiyor. İşbirliği yapılan parti
üyeleri de iktidarın sahip
olduğu bütün haklara sahip
oluyor. Diğer bir değişiklik ise
yerel (Topiko) meclislerin
listelerden bağımsız olarak
seçime girmeleri. Bu da yeni
kanunla getirilen bir yenilik.”

Bakanın korumalarına
molotofkokteyli saldırı
Devlet Bakanı Alekos Flamburaris'in evini
koruyan polislere molotofkokteyli saldırı
düzenlendi.
Atina - Makedonya Haber Ajansı’nın (AMNA)
haberine göre, yaklaşık 20 kişilik bir grup
Flamburaris'in başkent Atina'daki evini koruyan
polislere molotofkokteyli ve taş atarak saldırıda
bulundu. Saldırıda bir polisin yaralandığı bildirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 19 kişi ise serbest
barıkıldı.
Olayın ardından Flamburaris'in partisi SİRİZA'dan
yapılan açıklamada, saldırganların hiçbir politik
amacı bulunmayan başıboş gruplar olduğu belirtildi.

Çipras’tan Euro Grubu
toplantısı yorumu
BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
yaklaşık 18 saat süren Euro
Grubu Toplantısı’na ilişkin, “Bu
kadar üzün sürmesinin sebebi
Yunanistan değil, İtalya’ydı.
2019 bütçemize ilişkin konu 20
dakikada tamamlandı ve
emeklilik maaşı kesintileri
olmadan onaylandı.” dedi.
Çipras, Amerikan-Yunan
Ticaret Odası tarafından
düzenlenen Yunan ekonomisi
konferansının kapanış
konuşmasını gerçekleştirdi.
Yunanistan’ın kurtarma
paketi programından çıktığını
anımsatan Çipras, “En önemlisi
uyum programını başarıyla
tamamlarken, halkın en zayıf,
en savunmasız kesimlerini

korumayı başardık.” diye
konuştu.
Çipras, ülkede yatırım ve
ihracatın arttığını, işsizliğin ise
düştüğünü belirterek, “Bugün,
yaklaşık 3,5 ay önce
memorandumları geride
bırakarak, hükümet kendi
planıyla ilerliyor.” ifadelerini
kullandı.
İtalya gündemiyle toplanan
ve 18 saat süren Euro Grubu
Toplantısı’na işaret eden Çipras,
“Bu kadar üzün sürmesinin
sebebi Yunanistan değil
İtalya’ydı. 2019 bütçemize
ilişkin konu 20 dakikada
tamamlandı ve emeklilik maaşı
kesintileri olmadan onaylandı.”
değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği’nde
bütçe uzlaşısı sağlandı
AVRUPA Birliği (AB)
Komisyonu’ndan, AB Konseyi
ve Avrupa Parlamentosu (AP)
arasında 2019 yılı AB bütçesine
ilişkin yapılan müzakereler
sonucunda uzlaşı sağlandığı
açıklandı.Buna göre, AB’nin
2019 yılı bütçesinde gelirler
165,8 milyar, harcamalar ise
148,2 milyar euro düzeyinde
gerçekleşecek.
Bütçeden, büyüme, ekonomi
ve istihdama yönelik
programlara 80,5 milyar euro,
çiftçileri desteklemeye 59
milyar euro, Ar-Ge programı
Horizon 2020’ye 12,2 milyar
euro, eğitim programı
Erasmus’a 2,8 milyar euro
tahsis edilecek.
AB’nin 2019 bütçesinde,
Türkiye’deki Suriyelileri
desteklemeye yönelik
programlara da 1,45 milyar
euroluk kaynak sağlanacak.
Bütçede, Türkiye’ye
sağlanacak katılım öncesi mali
yardımlar (IPA) ise 146,7

milyon euroluk kesintiye
uğradı.
Bütçe konusunda sağlanan
uzlaşmanın ardından, AB
Konseyi ile AP’nin bütçe
anlaşmasını resmi olarak
onaylaması gerekiyor.
Üye ülkeler tarafından ortak
şekilde belirlenen siyasi ve
ekonomik hedefleri
gerçekleştirmek üzere
kullanılan bütçenin önemli bir
bölümü, üye ülkeler arasında
ekonomik ve siyasi
bütünleşmeyi güçlendirmeyi
amaçlıyor.
AB bütçesinde gelir
kalemleri, büyük ölçüde üye
ülkeler tarafından sağlanan
kaynaklardan, harcamalar
kısmı ise tarım, ekonomik ve
yapısal fonlar, araştırma,
eğitim, dış ilişkiler, genişleme
ve idari giderlerden oluşuyor.
AB bütçesinin denetimini ise
Lüksemburg merkezli Avrupa
Sayıştayı gerçekleştiriyor.
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Yunanistan’dan “AB’nin
Rusya yaptırımları ters
tepiyor” açıklaması

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ümit ve korkuyla yaşamak
Dışişleri Bakan Vekili
Yorgos Katrugalos: “Eğer
Avrupa güvenlik
sistemine entegre bir
Rusya istiyorsak,
Yunanistan
yaptırımların ters teptiği
görüşünde.”
DIŞİŞLERİ Bakan Vekili Yorgos Katrugalos,
Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya’ya karşı
uygulanan yaptırımlara ilişkin, “Eğer Avrupa
güvenlik sistemine entegre bir Rusya istiyorsak,
Yunanistan yaptırımların ters teptiği
görüşünde.” dedi.
Başbakan Aleksis Çipras’ın cuma günü
gerçekleşecek Moskova ziyareti öncesi
Katrugalos, Rusya’nın Parlamentskaya
gazetesine mülakat verdi.
Katrugalos, ekonomik kriz sonrası “dost ülke”
Rusya’dan daha fazla yatırım çekmek
istediklerini belirterek, tarım, enerji ve gemi
inşaat sektörlerinin geliştirilebileceğini söyledi.
AB’nin, Yunanistan’ın evi olduğuna işaret
eden Katrugalos, “AB kurallarını izliyoruz. Ama
bu kurallar arasında ‘Rusya fobisi’ yok. Rusya
büyük bir ülke ve her zaman Avrupa tarihi
içinde yer aldı. Rusya Federasyonu olmadan,
Avrupa güvenlik sistemini hayal etmek
imkansız.” ifadelerini kullandı.
Katrugalos, Rusya ile yapıcı bir diyalogdan
yana olduklarını vurgulayarak, “(AB’nin
Rusya’ya karşı yaptırımları) Eğer Avrupa

İ

nsan için bu hayat,
gerçekte ümit ve korkuyla
dolu bir imtihan yeridir.
Bu imtihanda başarı, korku ve
ümidin tatlı ahengi içinde
yaşayabilmektir. Çünkü fazla
korkudan ümitsizlik, korkusuz
ümitten de gaflet doğar.

güvenlik sistemine entegre bir Rusya istiyorsak,
Yunanistan yaptırımların ters teptiği
görüşünde.” diye konuştu.

“TÜRKAKIM’IN YUNANİSTAN’DAN
GEÇMESİNİ İSTERİZ”
Yunanistan’ın bir enerji merkezi olmayı
hedeflediğine dikkati çeken Katrugalos,
TürkAkım üzerinden Rus doğal gazının
Yunanistan üzerinden geçmesine sıcak
baktıklarını söyledi.
Katrugalos, “Avrupa hukuku açısından var
olan engelleri çözebilirsek, tabii ki Atina bu
konuda Rusya ile müzakere etmek isteyecektir.”
dedi.

GAT üyeleri “İslamofobi”
çalıştayına katıldı

Cenab-ı Hak Kur'an-ı
Kerim'de "Kullarıma benim
gerçekten çok bağışlayıcı, çok
esirgeyici olduğumu bildir. Ama
azabım da çok elem verici bir
azaptır." buyurmaktadır. (Hicr,
15/49, 50.) İlk ayet ümit, ikinci
ayet korkutma maksadını
taşımaktadır. Başka bir deyişle
bu iki ayette insanlara,
tasavvufi kaynaklarda havf ve
reca denilen bir ahlaki ve dinî
duyarlılık ve tedbirlik
kazandırılması amaçlanmakta,
Kur'an'ın bütününde izlenen
yöntem burada özetlenmiş
bulunmaktadır.
Mümin, Rabbinin
büyüklüğünü ve azabının
çetinliğini bilerek O’ndan
korkar. Yani Allah’tan en çok
korkan, O’nu en çok bilendir.
Bu sebeple Rasul-i Ekrem
(A.S.), “Ben, içinizde Allah’tan
en çok korkanınızım” (Buhari)
buyurmuyor mu? Fatır
Suresi’nin 28’inci ayeti de işte
bu manaya işaret ediyor:
“Kulları içinde Allah’tan ancak
Alimler korkar.”
Görülüyor ki, ilahî bilgi
arttıkça kalbe düşen korku da
çoğalıyor. Fakat ümitle
dengelenen Allah korkusu
insanı bunalımlara değil,
isyandan uzak durmaya,
geçmişi telafi için taat ve
ibadete, geleceğe hazırlanmaya
sevk eder. Bunun için büyükler:
“Herkes korktuğundan kaçar,
yalnız Allah’tan korkan O’na
yaklaşır.” demişlerdir.
Allah korkusu, toplum
hayatında da dengeleyici bir
etkiye sahiptir. İnsan, Allah
korkusuyla kul hakkından,
hırsızlıktan, dolandırıcılıktan,
cana kıymaktan uzak durur.
Eline fırsat geçse bile vahşileşip
suçlara yönelemez.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) çatısı
altında faaliyet gösteren Genç Akademisyenler Topluluğu
(GAT) üyeleri Buse Duban ve Mete Erkek “İslamofobi” konulu
MURAL (Mutual Understandgin Respect and Learning)
çalıştayına katıldı.
GAT’tan yapılan açıklamada, “Üyelerimiz Avrupa Birliği

tarafından düzenlenen ve Yunanistan Platformunun
(Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη) ev sahipliğini
yaptığı MURAL (Mutual Understandgin Respect and Learning)
isimli çalıştaya katıldı. ‘İslamofobi’ konulu ilk çalıştaya
azınlığımızı temsilen katılan üyelerimizden Buse Duban ve
Mete Erkek’i sundukları başarılı çalışmalarından dolayı tebrik
ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Cenab-ı Hak: “Allah’ın
rahmetinden ümidinizi
kesmeyiniz.” (Zümer/53)
buyuruyor ve ümitsizliği
yasaklıyor.
Bakın Allah Rasulü (A.S.) de
acziyetinin farkında olan

kalplere nasıl ümit aşılıyor:
“Müminin kalbinde korku ve
ümit toplandığı müddetçe
Allahu Tealâ o kuluna
umduğunu verir, korktuğundan
da emin kılar.” (Tirmizî)
Evet; anlıyoruz ki mümin
ömrü boyunca ümit ve
korkunun dengesinde
yaşamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de
ümit ve korkuyu birleştiren
ayetler çoktur. Sadece
korkutmak yanlış bir metoddur.
Hz. Peygamber, doksan dokuz
kişiyi öldürüp de vicdan azabı
çeken bir kişiden bahseder. Bu
kişi kurtulmak ümidiyle bir din
adamına başvurur. Fakat o din
adamı ona ümit verici
konuşmaz, hatta hiç kurtuluşu
olmadığını söyler, o kişi de
tekrar ümitsizliğe düşer ve o
din adamını öldürür. Ama
vicdanı yine rahatsızdır,
kurtulmak ister, bir başka din
adamı ona ümit verir,
suçlarından kurtulması için,
içinde yaşadığı ortamı
terketmesini söyler, o da terk
eder. Bu Hz. Peygamber'in
tavsiye ettiği bir prensiptir. Hz.
Peygamber müjdeleme
prensibini tavsiye etmekte ve
doğru hareketin bu olduğunu
söylemektedir.
Hz. Ömer b. Hattab (r.a.)
azap korkusu ve sevab ümidi
arasında şöyle buyurmuştur:
"Kıyamet gününde bir
kişiden başka cennete kimse
girmeyecek denilse, o kişininin
kendimin olmasını ümit ederim.
Şayet cehenneme bir kimseden
başka kimse girmeyecek
denilse yine o kimsenin ben
olmasından korkarım."
Âhiretteki durumları
itibariyle insanlar ikili bir
ayırıma tâbîdirler. Ya cennet ya
da cehennemdedirler. Bu kesin
gerçek, dünyada yaşarken her
iki sonucu da hesaba katmak
lâzım geldiği fikrini
vermektedir. Burada birbirini
takib eden iki ayrı âyette ümit
ve korkunun gereği belirtilmiş
olmaktadır.
“O gün tartıda kimin iyi
amelleri ağır basarsa o, hoşnut
olacağı bir yaşayış içindedir.
Kimin iyi amelleri hafif gelirse,
onun varacağı yer, kızışmış bir
ateş yeri olan Hâviye’dir.” Kâria
sûresi.
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dsdamon@gmail.com

Ο Μακρόν και η βόρεια Ευρώπη
απέναντι στους αγανακτισμένους τους

Γ

ράφει ο δημοσιογράφος και
ευρωβουλευτής Στέλιος
Κούλογλου στο δημοσιογραφικό
site tvxs.gr, για το κύμα διαδηλώσεων και
αγανάκτησης που σαρώνει την Γαλλία
και πολλές χώρες της βόρειας Ευρώπης,
εκεί που κάποτε άνθισε το όνειρο της
ευημερούσας και ενωμένης Ευρώπης.
«Ο Εμμανουέλ Μακρόν βρίσκεται
απέναντι σε μια πανεθνική εξέγερση. Οι
εικόνες που έρχονται είναι από το
Παρίσι, αλλά οι κινητοποιήσεις των
«κίτρινων γιλέκων» έχουν επεκταθεί σε
πολλές μεγάλες πόλεις στη Γαλλία, με
ανάλογα αποτελέσματα: βίαιες
συγκρούσεις με την αστυνομία και
συλλήψεις-τουλάχιστον 600 πολιτώνεμπρησμοί αυτοκινήτων, καταστροφές
τραπεζών και λεωφορείων και λεηλασία
των σικ καταστημάτων στις πλούσιες
συνοικίες της πρωτεύουσας.
Προερχόμενοι βασικά από την
παραμελημένη επαρχία, οι διαδηλωτές με
τα κίτρινα γιλέκα ξεκίνησαν τη
διαμαρτυρία τους επειδή αυξήθηκαν οι
φόροι στα καύσιμα. Αντίθετα με τους
περισσότερο εύπορους Παριζιάνους που
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χρησιμοποιούν λίγο το αυτοκίνητο τους,
οι κάτοικοι της επαρχίας το έχουν
απόλυτη ανάγκη για τις μετακινήσεις
τους. Αλλά δεν χρειάζεται πτυχία
κοινωνιολογίας για να καταλάβει κανείς
ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα ήταν η
αφορμή για την εκδήλωση μιας
γενικότερης κοινωνικής και πολιτικής
δυσαρέσκειας απέναντι στην παρισινή
ελίτ και τον πρόεδρο της.
Δυστυχώς ο Μακρόν δεν κατάλαβε
έγκαιρα ότι ο ίδιος εκτοξεύθηκε στη
προεδρία, σχεδόν από το πουθενά, χάρις
σε μια αντίστοιχη ειρηνική, εκλογική
εξέγερση εναντίον του κατεστημένου και
καταρρέοντος πολιτικού συστήματος.
Δεν διέκρινε το πρόβλημα ακόμη και
όταν εκατομμύρια Γάλλοι κατέβηκαν το
καλοκαίρι στους δρόμους, για να
γιορτάσουν την επικράτηση της εθνικής
τους ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Δεν είδε ότι οι εκδηλώσεις αυτές, που
ξεπέρασαν σε όγκο αυτές της
απελευθέρωσης της Γαλλίας από τη
ναζιστική κατοχή, ήταν στη
πραγματικότητα η κραυγή αγωνίας μιας
χώρας που προσπαθεί από κάπου να
πιαστεί. Τις είδε αντίθετα σαν να

Συνέχισε να κυβερνά σαν να μην
συμβαίνει τίποτα, εφαρμόζοντας
αλλαγές που στρέφονται εναντίον του
αποτελεσματικού γαλλικού κοινωνικού
κράτους και των ασθενέστερων
στρωμάτων. Αυτή την πολιτική του
bussines as usual είναι που πληρώνει
τώρα, αντιμετωπίζοντας μια
σοβαρότατη πολιτική κρίση, με την
ακροδεξιά Μαρί Λε Πεν αλλά και τον
Μελανσόν της «Ανυπότακτης Γαλλίας»
να ζητούν πρόωρες εκλογές, ενώ η
δημοτικότητά του καταρρέει.
Όπως συνέβη και στην Ελλάδα 7
χρόνια πριν, το κίνημα των Γάλλων
αγανακτισμένων κάθε άλλο παρά
ομοιογενές είναι: υπάρχει η «κάτω
πλατεία» των δημοκρατικών πολιτών
και η «πάνω πλατεία» της ακροδεξιάς,
που από τα μαύρα φόρεσε τα κίτρινα.
Και είναι η τελευταία που ευθύνεται για
τις περισσότερες από τις βιαιότητες,
έστω και αν αυτές στρέφονται και κατά
της αγαπημένης της αστυνομίας. Οι
ηγέτες της άκρας δεξιάς έσπευσαν
αμέσως να οικειοποιηθούν το κίνημα
αυτής της «Γαλλίας των ξεχασμένων»
για την οποία δημαγωγεί ακατάπαυστα
η Μαρί Λε Πεν. Έστω και αν κανένα
από τα συνθήματα των κίτρινων
γιλέκων δεν πιπιλίζει την καραμέλα της
ακροδεξιάς, για τις ευθύνες των
προσφύγων και των μεταναστών στη
μιζέρια των Γάλλων.
Προέρχεται αντίθετα από τη «κάτω
πλατεία» η ομάδα που ζήτησε από τον
Μακρόν να ξεκινήσει έναν διάλογο,
αφού πρώτα παγώσουν οι αυξήσεις στα
καύσιμα. Αν δεν θέλει να ρίξει κι άλλο
λάδι στη φωτιά, ο Γάλλος πρόεδρος θα
πρέπει επιτέλους να συζητήσει με τους
πολίτες για αυτό που πραγματικά τους

απασχολεί: τη πτώση της
καταναλωτικής τους δύναμης και τη
φτωχοποίηση τους, που έχει ξεκινήσει
από το 2008, με το ξέσπασμα της
οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και
την εφαρμογή των γερμανικής
εμπνεύσεως πολιτικών νεοφιλελεύθερης
λιτότητας.
Ο Γάλλος πρόεδρος προσπάθησε
μέχρι τώρα να αντιμετωπίσει την
ευρωπαϊκή κρίση, διατυπώνοντας «από
τα πάνω» -θετικές- προτάσεις για την
μεταρρύθμιση και τον εκδημοκρατισμό
της ευρωζώνης. Για μια ακόμη φορά, το
Βερολίνο έμεινε προσηλωμένο στο
δόγμα Σόιμπλε, ροκανίζοντας μία προς
μία τις γαλλικές προτάσεις. Με την
εξασθενημένη Μέρκελ να ψελλίζει όπως
συνήθως τα αιώνια της «και ναι και
όχι», στο Μακρόν δεν έχει απομείνει
παρά η εκδοχή να αλλάξει το μείγμα
της πολιτικής στη χώρα του, δίνοντας
βάρος στη ανάπτυξη και όχι στη
λιτότητα.
Διαφορετικά θα βρει μπροστά του
ξανά τη Γαλλία της ισότητας και των
εξεγέρσεων, που συχνά δίνει τον τόνο
και αποτελεί παράδειγμα μίμησης:
κίτρινα γιλέκα εμφανίστηκαν προχθές
στο Βέλγιο και χθες στην Ολλανδία,
όπου μάλιστα ζήτησαν τη παραίτηση
της κυβέρνησης και επίσης πρόωρες
εκλογές. Μετά την Ελλάδα, την Ισπανία
και την Πορτογαλία των μεγάλων
αυθόρμητων εκδηλώσεων του 2010-11,
οι αγανακτισμένοι εμφανίζονται πλέον
και στη μέχρι τώρα ήρεμη Βόρεια
Ευρώπη, όπου επίσης οι πολιτικές
λιτότητας έχουν κάνει τους πλούσιους
πλουσιότερους και το 90% φτωχότερο.
Από τις αποφάσεις του Μακρόν δεν θα
εξαρτηθεί μόνο η πορεία της Γαλλίας,
αλλά και της Ευρώπης».

Fransa’da akaryakıt zamları askıya alınıyor
Fransız basınının Elysee
kaynaklarına dayandırdığı
haberlere göre, daha önce 6
aylığına askıya alınan akaryakıt
zamları gelecek yıl için iptal edildi.
FRANSA'da "sarı
yeleklilerin" protesto ettiği
akaryakıt zamlarının 2019 yılı
için iptal edildiği bildirildi.
Fransız basınının Elysee
kaynaklarına dayandırdığı
haberlere göre, daha önce 6
aylığına askıya alınan akaryakıt
zamları gelecek yıl için iptal
edildi.
Başbakan Edouard Philippe,
bugün Ulusal Meclis'te yaptığı
konuşmada, akaryakıt
zamlarının alım gücüyle ilgili
iyi bir çözüm bulunamaması
durumunda iptal
edebileceklerini belirtmişti.
Philippe, akaryakıtın yanı
sıra elektrik ve gaz zamlarını da
6 aylığına askıya alındığını
duyurmuştu
Fransa’da akaryakıt
zamlarına ve ekonomik

şartların kötüleşmesine tepki
olarak 17 Kasım’da başlayan
“sarı yelekliler”in eylemleri,
ülkede son yılların en şiddetli
protestosuna dönüştü.
Genellikle şehir
merkezlerindeki yüksek kiralar
nedeniyle kırsal bölgelere
yerleşenlerden oluşan
göstericiler, Macron’dan başta
akaryakıt vergilerini
düşürmesini ve ekonomik
koşulların iyileştirilmesini talep
ediyordu.
Eylemciler, geçen cumartesi
sabahın erken saatlerinde
yoğun güvenlik önlemlerinin
alındığı Champs-Elysees
Caddesi çevresinde toplanmıştı.
Polis, caddeye girmelerine izin
vermediği eylemcilere göz
yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla
müdahale etmişti.

Göstericiler, Paris’in
caddelerinde çok sayıda araç ve
çöp bidonunu ateşe vermiş,
polislere taş ve şişe fırlatmıştı.
Paris sokaklarında sık
aralıklarla ses bombaları
duyulmuştu.
Polisle eylemciler arasında
Champs-Elysees çevresinde

zaman zaman çatışma çıkmıştı.
Eylemciler, gösteride “Macron
istifa” sloganları atmış ve birçok
binaya Macron karşıtı yazılar
yazmıştı.
Champs-Elysees çevresindeki
birçok restoran, kafe ve
mağaza, protestolar nedeniyle
kepenk indirmişti. Ülkenin

birçok kentindeki gösterilerde
de cadde ve yollar kapatılmıştı.
Gösterilerin başından bu
yana çıkan olaylarda 3 kişi
hayatını kaybetmiş, 222’si
güvenlik görevlisi bin 43 kişi
yaralanmış ve bin 424 kişi
gözaltına alınmıştı.
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Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Türk büyüklerinin Atina’yı ziyaretleri ve
Yunanistan Başbakanı Sofikli VENİZELOS’un Ankara
ziyaretinde oluşan çok sıcak yakınlaşma yukarıdaki
başlığın doğmasına vesile olmuştur.
Hele 1951’deki ikili protokolden sonra ‘İKİ DEVLET
BİR DEVLET OLSUN’ ruhu çok canlı ve samimi bir
şekilde gündeme gelmiştir.
Üstad NURİ Efendi’nin de ifadesine göre iki devlet
ve hükümetler arasında bu ‘RUH’ bütün gücü ile

GÜNDEM tarih

13

YUNANİSTAN ve TÜRKİYE
BİZİM İÇİN BİR DEVLETTİR
ortaya çıkmıştır.
Biz, 60 yıllık tecrübemize dayanarak diyoruz ki,
bugün dahi o ‘RUH’ var. Yeter ki iki devlet arasına
yabancı menfaat parmağı girmesin.
Önümüzdeki günlerde Yunanistan Başbakanı sayın
ÇİPRAS Türkiye’yi ziyaret edecek.
Biz, ÇİPRAS’ın düşüncesinin yukarıda verdiğimiz
başlığa yakın olduğuna inanıyoruz; yeter ki iç kurtlar
veya dış kurtlar rahat bıraksın.

Genç ve dinamik siyasiler bugün dünyanın
döndüğü çizgiyi çok iyi görüyorlar ve menfaatlerinin
de nerede olduğunu görüyorlar.
Medeni cesareti ve ülkesinin menfaatinin nerede
olduğunu gören gözler, başlık olarak verdiğimiz
sloganı prensip edineceklerdir.
Aksi taktirde macera yolları açılacaktır.
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İTB Dikiş – Nakış Kursu
öğrencilerinden
İstanbul gezisi

Çocukta kekemelik ve nedenleri

Ç

ocuklardaki konuşma
bozuklukları arasında
kekemelik ilk sıralarda
yer almaktadır. Genellikle 2-4
yaşlar arasında görülmektedir.
İlk çocuklukta başlayan
kekemlik, yaş büyüdükçe
artarak ergenlik döneminde
kuvvetlenip 18-20 yaşlardan
sonra da hafiflemeye başlar.
Okul öncesi dönemde,
kekeleme pek çok çocukta
görülebilir. Çünkü 2-6 yaş
arasındaki dönem, çocuğun
düşünme hızının, konuşma
hızından daha fazla olduğu
dönemdir. Konuşmalarında,
‘eee….., şey…..’ gibi sesler
sıklıkla görülebilir. Bu
dönemde de gelişimin normal
bir süreci olarak, geçici bir
kekemelik durumu ortaya
çıkabilir. Sıklıkla görülen bu
durum, konuşma bozukluğu
olarak kabul edilmez.
Kekemelik, kızlara oranla
erkek çocuklarda daha sık
görülmektedir. Ayrıca
kekemeliğin derecesi de,
kızlara göre erkek çocuklarda
daha fazladır. Yapılan
araştırmalarda kekeleyen hiç
bir çocuğun, her zaman ve
devamlı kekelediği
görülmemiştir. Kekeleyen
kişinin, kekelemeden rahat ve
düzgün konuştuğu anlar vardır.
Koroda, veya tek başına şarkı
söylerken, kendi kendine
konuşurken spor yaparken,
gece karanlığında
kekelemeden konuşabilirler.
Kekemelik sürekli değildir.
Bazen günlerce, hatta
haftalarca kişi kekelemeden
konuşabilir. Kekemeliğin
şiddeti, zaman zaman
değişiklik gösterebilmektedir.
Kekemeliğin nedenleri ile
ilgili, çeşitli uzman görüşler
vardır. Bu konuda çalışana bazı
uzmanlara göre kekemelik
fizyolojik ya da nörolojik
sebeplere bağlıdır. Yeni, fiziki
yapı, kekemeliğe uygun ortam
sağlar. Bu ortam, diğer
koşullarla birleştiğinde de
kekemelik ortaya çıkabilir.
Diğer bir görüşe göre ise,
kekemelik öğrenilmiş bir
davranış şeklidir. Konuşmanın
olduğu gibi, kekemeliğin de
öğrenilmiş bir davranış olduğu
iddia edilmektedir. Bir başka
görüş de, kekemeliğin bir
kişilik bozukluğu olduğu ileri
sürmektedir. Bunu iddia eden

grupta da çoğunlukla psikolog
ve psikanalistler
toplanmaktadır. Bu görüşe
göre, kekemeler, kekeleyerek
konuşmakla, normal şekilde
konuştuklarında tatmin
edemedikleri bazı ihtiyaçlarını
karşılamaktadırlar. Bu kişiler,
bebeksi, çekingen, endişeli,
bağımlı, güvensiz, utangaç gibi
özelliklere sahiptirler. Bir
başka görüşe göre ise,
kekeleyen çocuk, duygusal
çatışmaların yaşandığı,
hoşgörünün olmadığı bir aileye
sahiptir. Kekeleyen çocuğun
ailesine önerilebilecek bazı
tavsiyeler vardır: 2-6 yaşlar
arasındaki geçici kekemelik
döneminde çocuk, hemen
kekeme olarak
nitelendirilmemelidir. Bu
dönemde çocuğun her
söylediği yanlış kelime
düzeltilir, kelimeler
tekrarlatılır, sabırsızlık
gösterilip baskı yapılırsa,
konuşmasıyla alay edilirse,
çocukta kekemelik yerleşebilir.
Bunun için de kekeleyen çocuk
konuşurken, onun
konuşmasını kesmeden sabırla
dinlemeliyiz. Çocuk
kekelerken, acıyarak, üzülerek
bakmak, sabırsız ve öfkeli
davranmak, onun
kekemeliğinin kalıcı bir soruna
dönüşmesine neden olabilir.
Çocuk konuşurken onun
gözlerine bakarak, sabırla
konuşmasını bitirmesini
beklemek gerekir. Çocuk
konuşurken takıldığında da
anne baba ya da öğretmen,
onun söyleyemediği kelimeyi
tamamlamaya kalkışmamalıdır.
Ayrıca öğretmen, sınıfta ders
anlatması için ona öncelik
tanımalıdır. Çünkü ders
anlatma sırasını beklerken
gerginliği artacaktır. Yine
öğretmen, bu sorunu yaşayan
çocuğa, müzik dersinde daha
çok şarkılar söyleterek, beden
eğitimi dersinde de onu grup
başlarına koyarak yardımcı
olmaldır. Çünkü kekeleyen
çocuklar, müzik ve beden
eğitimi derslerinde çok
başarılıdırlar.
Son olarak da, artış
gösteren kekemelik
durumlarında, ailenin bir
uzmandan yardım alması daha
doğrudur.
Mutlu bir hafta geçirmeniz
dilekleriyle.

İSKEÇE Türk Birliği’ne (İTB)
bağlı Beyköy Biçki – Dikiş –
Nakış ve El Sanatları Kursu
öğrencileri, 24 Kasım Cumartesi
günü İstanbul’a gezi
gerçekleştirdi. İTB yönetim
kurulu üyesi Ali Salihoğlu ve
Beyköy kurs öğretmeni İlknur
Mursel başkanlığında yapılan
geziye, kurs öğrencileri ve
soydaşlar katıldı.
Gezi kapsamında Eminönü

Mısır Çarşısı ve Eyüp Sultan
gezildi; Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği’nin
katkılarıyla Boğaz turu
gerçekleştirildi. Boğaz turunda
ekibe, BTTDD Kadınlar Kolu
Başkanı Nalan Hacideli ve
BTTDD görevlisi Arife Albayrak
eşlik etti.
İTB yönetim kurulu üyesi Ali
Salihoğlu, İstanbul gezisi
kapsamında Bayrampaşa

Belediyesi Gençlik Merkezi’ni
ziyaret ederek buradaki
yetkililerle görüştü. Ayrıca rock
müzik sanatcısı Murat Mermer
ve birçok müzisyenin sahne
orkestrasında çalan Okan
Kovancı ile İTB’nin internet
radyosu Radyo Kulüp’ten canlı
yayın yaptı.
İTB ekibi aynı günün
akşamında Yunanistan’a geri
döndü.

Bursa’daki Batı Trakyalı
kadınlardan sağlık paneli

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Bursa Şubesi Kadın Kolları “Sağlıklı
Yaşam Paneli” düzenledi.
Osmangazi Belediyesi Ördekli Kültür
Merkezi’nde düzenlenen panelde, uzman
diyetisyen Seher Dallı, kadın hastalıkları ve
doğum uzmanı Op. Dr. Rabia Nizam ile
fizyoterapist - osteopat İrfan Abdurrahman
katılımcılara sağlıklı beslenme, kadın sağlığı ve
günlük hayatta vücudu koruma yöntemleri

hakkında bilgi verdiler.
Panel, katılımcıların uzmanlara yönelttiği
sorular ile karşılıklı sohbet şeklinde devam etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen panelin
sonunda Kadın Kolları Başkanı Zeynep Güler
panele katılan konuşmacılara teşekkür ederek
çeşitli hediyeler verdi.
Etkinlik sonunda Kadın Kolları yöneticileri, bu
tür organizasyonların artarak devam edeceğini
söylediler.
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EURO 2020 eleme
grupları belli oldu
2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020)
Elemeleri kura çekimi,
İrlanda'nın başkenti Dublin'de
yapıldı.
55 milli takımın 10 grupta
yarışacağı elemelerde 5 grupta
beşer, 5 grupta da altışar takım
yer alıyor. Gruplarında ilk 2
sırayı alan takımlar, turnuvaya
katılma hakkı kazanacak. Son 4
ekip ise UEFA Uluslar Ligi playoff maçlarının ardından
belirlenecek.
12 Haziran-12 Temmuz 2020
tarihlerinde oynanacak 16.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın
kura çekimi, 1 Aralık 2019'da
gerçekleşecek. Finallerde 24
takım, dörderli 6 gruba
ayrılacak.
EURO 2020 Elemeleri'ndeki
grup eşleşmeleri şöyle:
A Grubu: İngiltere, Çekya,
Bulgaristan, Karadağ, Kosova
B Grubu: Portekiz, Ukrayna,
Sırbistan, Litvanya,
Lüksemburg
C Grubu: Hollanda,

Granada'nın stadında
gizli kamera bulundu

Almanya, Kuzey İrlanda,
Estonya, Belarus
D Grubu: İsviçre,
Danimarka, İrlanda, Gürcistan,
Cebelitarık
E Grubu: Hırvatistan, Galler,
Slovakya, Macaristan,
Azerbaycan

F Grubu: İspanya, İsveç,
Norveç, Romanya, Faroe
Adaları, Malta
G Grubu: Polonya,
Avusturya, İsrail, Slovenya,
Makedonya, Letonya
H Grubu: Fransa, İzlanda,
Türkiye, Arnavutluk, Moldova,

Andorra
I Grubu: Belçika, Rusya,
İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi,
Kazakistan, San Marino
J Grubu: İtalya, Bosna
Hersek, Finlandiya,
Yunanistan, Ermenistan,
Lihtenştayn

2018 Ballon d'Or'un
sahibi Luka Modric

İSPANYA 2. Ligi takımlarından
Granada'nın stadında
bulunan misafir takım
soyunma odası ve hakem
odasında gizli kamera
bulundu.İspanya 2. Ligi
takımlarından Granada, bir
skandal ile gündemde.
İspanyol basınında yer alan
haberlere göre Granada'nın
rakip soyunma odası ve
hakem soyunma odasına gizli
kamera yerleştirip
konuşmaları dinlediği ortaya
çıktı.İspanya polisi, bir dönem
La Liga'da da mücadele eden
Granada'nın soyunma ve
hakem odalarında duman
detektörleri ile alarmların
içine gizli kamera
yerleştirildiğini tespit
ettiklerini açıkladı. Granada,
görevden alınan eski
yöneticisi Angel Segura'nun
bu olayın sorumlusu
olduğunu duyurdu ve yaşanan
olayı yapmış olduğu açıklama
ile kınadı.

Napoli, 91 milyon
poundluk teklifi
reddetti

UEFA'dan kulüpler için
yeni turnuva
UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler
düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 2021-2022
sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne
ek olarak üçüncü bir turnuva hayata geçirilecek.
Yeni turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele
edecek ve karşılaşmalar perşembe günleri oynanacak.
Gruplarını lider tamamlayan takımlar, doğrudan son 16
turuna kalacak.
Grupları ikinci sırada bitiren ekiplerle UEFA Avrupa
Ligi gruplarında üçüncü olan takımlar, yeni turnuvanın
play-off turunda yer alacak ve yoluna son 16 turunda
devam edecek.
Gruplardan sonra eleme usulüyle oynanacak maçların
ardından turnuvanın şampiyonu belirlenecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü
turnuvasının şampiyonu, bir sonraki sezon UEFA Avrupa
Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

YILIN futbolcusuna verilen
Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü,
Real Madrid'in Hırvat orta saha
oyuncusu Luka Modric kazandı.
France Football dergisi
tarafından düzenlenen
organizasyonda, yılın en iyi erkek
futbolcusuna verilen Altın Top
ödülünün sahibi, Luka Modric
oldu.
Tecrübeli orta saha oyuncusu
Modric, kariyerinde ilk kez bu
ödüle layık görüldü.
Oylamada Juventus'tan
Portekizli Cristiano Ronaldo
ikinci, Atletico Madrid'den Fransız

Antoine Griezmann üçüncü, Paris
Saint-Germain'den Fransız Kylian
Mbappe dördüncü ve
Barcelona'dan Arjantinli Lionel
Messi beşinci sırayı aldı.
Modric, Hırvatistan Milli Takımı
ile Dünya Kupası finalinde boy
gösterdiği 2018'de İspanya ekibi
Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar
Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Öte yandan en iyi 21 yaş altı
oyuncuya verilen Kopa Kupası'nı
Mbappe, en iyi kadın futbolcu
ödülünü ise Fransa ekibi
Olympique Lyon'dan Norveçli Ada
Hegerberg kazandı.

İTALYA Ligi ekiplerinden
Napoli, Manchester United'ın
Kalidou Koulibaly için yaptığı
91 milyon poundluk teklifi
reddetti.İngiliz basını
Napoli'nin Manchester
United'ın Senegalli stoper
Kalidou Koulibaly için yaptığı
91 milyon poundluk teklifi
reddettiğini iddia etti.
Menajer Jose Mourinho’nun
takımında görmek istediği
başarılı savunmacı için
United yönetimi daha önce de
77 milyon poundluk bir
teklifte bulunmuş ancak
Napoli başkanı Aurelio De
Laurentiis transfere izin
vermemişti.
Koulibaly'i isteyen kulüpler
arasında Chelsea, Liverpool
ve Real Madrid de bulunuyor.
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Azınlık sorunları BM’de anlatıldı
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Avrupa
Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF),
29-30 Kasım tarihinde İsviçre’nin
Cenevre şehrinde düzenlenen Birleşmiş
Milletler Azınlıklar Forumu 11.
Oturumu’na katıldılar.
“Vatansızlık: Bir Azınlık Meselesi”
temalı toplantıda, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’ni temsilen
dernek üyeleri Dr. Ali Hüseyinoğlu ve
avukat Sinan Kavaz, ABTTF Lobi Grubu
çalışanı Funda Reşit Taştekin ve ABTTF
Brüksel Ofisi Koordinatörü Aykut
Garipoğlu yer aldılar.
Forumun açılış konuşmasını azınlık
haklarıyla ilgili birçok kitap ve makalesi
bulunan, 2017 yılından bu yana BM
Azınlıklar Meselesi Özel Raportörü olan
Prof. Fernand de Varennes yaptı.
Vatansızlıkla ilgili dünyanın farklı
yerlerinden örnekler de veren Prof.
Varennes, konunun insan ve azınlık
haklarına yönelik önemine değindi.
BM Azınlıklar Forumu’nun ilk
gününde söz alan Dr. Ali Hüseyinoğlu,
19. madde mağduru Batı Trakya Türkleri
hakkında konuştu. 60.000 civarında Batı
Trakya Türk Azınlığı mensubunun 19551998 yılları arasında Yunanistan
Vatandaşlık Yasası’nın 19. Maddesi
kapsamında vatandaşlığını kaybettiğini
belirten Hüseyinoğlu, uygulamanın
bölgedeki azınlığın demografik yapısı
üzerindeki olumsuz etkisini vurguladı.
Irkçı bir uygulama olan 19. Madde’nin
1998 yılında geriye dönük olarak
kaldırılmadığına dikkat çeken
Hüseyinoğlu, Yunan İçişleri
Bakanlığı’nın 2005 yılına ait resmi
verilerine göre 19. Madde kapsamında
vatandaşlıktan keyfi bir şekilde
çıkartılan 46.638 Batı Trakya Türkünün
çok büyük bir kısmına Yunan
vatandaşlığının geri verilmediğini
belirtti.
Vatansız (haymatlos) olarak
Yunanistan içinde ve dışında yaşamış
Türklerin gündelik hayatında
karşılaştıkları sorunlara da değinen
Hüseyinoğlu, 1998 sonrası dönemde
Yunanistan’da kalmış olan vatansız Batı
Trakya Türkleri’nin çok büyük bir
kısmına Yunan vatandaşlıklarının geri
verildiğini de sözlerine ekledi.
Forumun ikinci gününde BTAYTD
adına konuşan Sinan Kavaz, 19. Madde
mağduru Batı Trakya Türkleri’nin
yıllarca yaşadıkları sorunlara değindi.
Kavaz, gerçekte var olup kağıt üzerinde
yer almayan ve bundan dolayı hukuki
kimliğe sahip olmayan, Batı Trakya’da
haymatlos konumunda yaşayan azınlık
mensuplarının en temel insan
haklarından dahi tam anlamıyla
yararlanamadıklarına dikkat çekti.
Kavaz, yıllarca “hayalet” olarak yaşayan

19. Madde mağdurları arasında
Yunanistan’da kalmış olanlarının çok
büyük bir kısmına 1998 sonrası
vatandaşlık verilmesine karşın, bu konu
ile ilgili Yunan makamları tarafından
herhangi bir rakam belirtilmediğini
söyledi. 1955-1998 yılları arasında
istekleri ve bilgileri dışında keyfi bir
şekilde vatandaşlıktan çıkartılan 19.
Madde mağduru Türkler ile ilgili Yunan
makamları tarafından herhangi bir
özrün dilenmediğini ifade eden Kavaz,
bu yönde özel bir prosedürün
geliştirilmesi sonucu 19. Madde
mağdurları ve çocuklarına Yunan
vatandaşlığının geri verilmesi gerektiğini
söyledi.
Aynı oturumda ABTTF adına söz alan
Aykut Garipoğlu, 1955-1998 yılları
arasında yürürlükte olan Yunan
Vatandaşlık Yasası’nın ilga edilmiş 19.
Maddesiyle, özellikle Batı Trakya Türk
toplumu mensubu kişiler başta olmak
üzere Yunanistan’da yaşayan farklı etnik
azınlık gruplarının ülkeden
uzaklaştırılmasının amaçlandığını
söyledi. ABTTF, 19. madde hükmüyle
60.000 Batı Trakya Türkü’nün haberleri
olmaksızın Yunan vatandaşlığından
çıkarıldığını ve bu maddenin başta
Yunan Anayasası’nın 4. maddesi ile BM
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşmesi’ni açıkça ihlal
ettiğini belirtti. 1998 yılından söz konusu
yasa kaldırılmasına rağmen
vatandaşlıktan çıkarma kararlarının
iptal edilmediğinin altını çizen ABTTF,
19. madde mağduru kişilerin

vatandaşlıklarını tekrar kazanabilmesi
için yabancılara uygulanan vatandaşlık
işlemlerine başvurmak zorunda
olduğunu aktardı. ABTTF, Yunanistan’ın
uluslararası antlaşmalardan doğan
sorumluluklarını yerine getirerek 19.
madde mağdurlarının vatandaşlıklarının
geri verilmesi sürecini kolaylaştırması ve
mülkiyet hakkı çerçevesinde zararlarını
gidermesi çağrısında bulundu.
Oturum sonrası cevap hakkını
kullanan Yunanistan Temsilcisi, 19.
Madde’nin aslında eski bir uygulama
olduğunu, bu madde kapsamında birçok

kişinin vatandaşlığını kaybettiğini, fakat
1998’de kaldırılmış bu kanun
maddesinin belirli bir kesimi hedef
almadığını söyledi. Yunanistan’ın,
Trakya’daki Müslümanların hukuk
önünde eşit olduğunu ve insan
haklarından faydalandıkları vurgulayan
temsilci, halihazırda Yunan İçişleri
Bakanlığı’nın 19. Madde ile ilgili eski
bakanlık kararlarını tekrardan gözden
geçirmesine yönelik talepleri
değerlendirdiğini de ileri sürdü.

Ercan Ahmet STK kongresinde
BATI Trakya
Azınlığı Yüksek
Tahsilliler
Derneği Başkanı
(BTAYTD) Ercan
Ahmet,
Türkiye’de

yapılan Sivil Toplum Kuruluşları
Kongresi’ne katıldı. Kongre, 16 Kasım
Cuma günü gerçekleşti.
Ahmet, Çanakkale On Sekiz Mart
Üniversitesi, Çanakkale On sekiz Mart
Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Bandırma On Yedi
Eylül Üniversitesi ve 2018 Troia
tarafından gerçekleştirilen “IX.
Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları
Kongresi Göç ve Toplum” etkinliğine
katıldı.
Ercan Ahmet, katıldığı kongrede
Balkanlar’da ve özellikle de Batı
Trakya bölgesinde yaşanan göç
sorununu anlatan bir sunum
gerçekleştirdi.

