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Avrupa Konseyi
bir kez daha uyardı!
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür
Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’yle ilgili kararları
uygulamayan Yunanistan’ı uyardı ve kararların uygulanmasını istedi.

ULUSLARARASI
Helsinki İnsan Hakları
İzleme Komitesi
Yunanistan Direktörü
ve Avrupa İnsan
Hakları Makhemesi
Kararlarını Uygulama
Ağı Yönetim Kurulu
Üyesi Panayotis
Dimitras, Avrupa
Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin Türk
azınlık dernekleriyle
ilgili kararının “tokat”
niteliğinde olduğunu
ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi
kararlarını
uygulamayan
Yunanistan’ın bir kez
daha uyarıldığını
kaydetti.
»9

Tütüncü
eylem
hazırlığında

DEB imzaları EFA’ya teslim etti
DOSTLUK Eşitlik Barış
Partisi’nin azınlık hakları
konusunda 2015’te başlattığı
kampanya kapsamında toplanan 30
bin 600 imza, Avrupa Birliği
kurumlarına iletilmek üzere Avrupa
Parlamentosu’nda grubu bulunan
ve DEB Partisi’nin de üyesi olduğu
Avrupa Hür İttifakı Partisinin (EFA)
Başkan Vekili Marta Bainka’ya
teslim edildi.
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Aliçavuş, imza
kampanyasında hedefe ulaşıldığını
belirterek, kampanyaya katılan
soydaşlara teşekkür etti.
»8

TÜTÜN üreticilerinin yaz
döneminde uğradıkları
zararlara karşılık dönüm
başına 100 euro tazminat
açıklamasına Trakya
Tütüncüler Kooperatifi’nden
tepki geldi. Kooperatif Başkanı
Hüseyin Esat, tütüncülerin
sabrının taştığını ve bundan
sonra talepleri karşılanana
kadar eylem yapacaklarını
söyledi.
»13

dünya

12’de

bilim
Guterres'ten
siyasi ödün
çağrısı

7’de

ekonomi
En iyi
çocuk takip
cihazları

2’de

spor
B. Trakyalı
iş adamları
BATISİAD’ta

15’de

UEFA Yılın 11'i
adayları
açıklandı

BTAYTD’den
tapu – kadastro
hakkında panel
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD), tapu kadastro
kayıt işlemleriyle ilgili Gümülcine’de
bir panel düzenledi. »3

GTGB
90 yaşında
Gümülcine Türk Gençler Birliği
(GTGB) 90. yaşını 16 Aralık Pazar
akşamı Yasıkköy’deki Astrea düğün
salonunda gerçekleştirilecek
etkinlikle kutlayacak. Türkiye’den ve
bölgeden sanatçıların sahneye
çıkacağı etkinlik herkese açık olarak
yapılacak. »3

BİHLİMDER’den
“İlk Yardım”
paneli
Travma ve yaralanmalarda yapılması
gereken ilk yardımlar
hakkında Travmatoloji ve Ortopedi
Uzmanı Dr. Ahmet Kasap, kalp
krizinde yapılması gerekenler
hakkında ise Kardiyoloji Uzmanı Dr.
Yasin Musa bilgi verdi. »11
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B. Trakyalı iş adamları BATISİAD’ın konuğu oldu
BURSA’daki Batı Trakyalı iş
adamları tarafından kurulan
Batı Trakya Türkleri Yönetici, İş
Adamları ve Sanayiciler
Derneği’nin (BATISİAD)
davetlisi olarak Bursa’ya giden
DEİK Türkiye Yunanistan İş
Konseyi Türk Tarafı Başkanı ve
Gümülcine merkezli Trakya
İşadamları Derneği (TİAD)
Başkanı Levent Sadık Ahmet ve
TİAD yöneticileri, Bursa
protokolü ve iş dünyasıyla bir
araya geldi.
Bursa Mercure Otel’de
gerçekleşen toplantıya; TBMM
İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Bursa Milletvekili Batı Trakyalı
Hakan Çavuşoğlu, AK Parti
Bursa milletvekilleri Emine
Yavuz Gözgeç, Refik Özen ve
Osman Mesten, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa
Dündar, geçmiş dönem Bursa
Milletvekili Önder Matlı, BTSO
yönetim kurulu üyesi Aytuğ
Onur ve BEBKA Genel Sekreteri
İsmail Gerim’in yanı sıra
Bursa’da faaliyet gösteren
Balkan kökenli derneklerin
yöneticileri ve iş adamları
katıldı.

“ÖNCELİĞİMİZ HEP BALKAN
KÖKENLİ KARDEŞLERİMİZ
OLDU”
Toplantının açılışında konuşan
BATISİAD Başkanı Ahmet Er
şunları söyledi: “BATISİAD
olarak kurulduğumuz günden
bu yana düzenlediğimiz pek çok
etkinlikte, faaliyette, iyi günde,
kötü günde önceliğimiz hep
Balkan kökenli kardeşlerimiz
oldu. Sadece bizim değil, sayın
bakanımızın da, sayın
milletvekillerimizin de, sayın
başkanlarımızın da hep aynı
doğrultuda çalıştığını biliyoruz.
Bu sene 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nı BATISİAD heyeti
olarak Gümülcine’de oradaki
kardeşlerimizle birlikte
kutlamıştık. Bugün de onları
Bursa’mızda ağırlamaktan çok
mutluyuz. Dün önce dernek
merkezimizde uzun bir görüşme
ve toplantı yaptık. İşbirliği
imkanlarımızı değerlendirdik.
Arkasından
BALKANTÜRKSİAD’ı ziyarete
gittik. Daha sonra Panorama
Fetih Müzesini gezdik ve son
olarak bu toplantıyı tertipledik.
Kısacası verimli ve güzel bir iş
birliğine imza attık.”

“TİCARET SOSYAL VE
KÜLTÜREL BAĞI
ARTTIRIYOR”
Ticaretin sosyal ve kültürel bağı
arttırdığına vurgu yapan Bursa
eski milletvekili Önder Matlı da,
“Dünyada kültürel
etkileşimlerin sağlanmasında
en temel unsur tarih boyunca
ticaret olmuştur. Ticaretin
gelişmesi dünya
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medeniyetlerinin gelişip
kaynaşmasına vesiledir.
Gelecek nesillerimizin ata
topraklarını unutmaması,
oralardan vazgeçmemesi için
bu tip organizasyonların önemi
büyük. BATISİAD’ı
önemsiyoruz. Çünkü ata
topraklarıyla ülkemiz
arasındaki bağı arttırma adına
yapılan tüm girişimleri takdir
ediyorum. İnşallah bizler de dış
ticaretimizi daha da geliştirerek
oralarda daha da etkili
olacağız” ifadelerini kullandı.

“BURSA’NIN GEÇEN YIL 12
BALKAN ÜLKESİNE YAPTIĞI
İHRACAT
1,2 MİLYAR DOLAR”
Bursa’nın Balkan ülkelerine
yaptığı ihracatın önemli
olduğunu ifade eden BTSO
yönetim kurulu üyesi Aytuğ
Onur ise “Balkanlar’la 650 yıllık
bir geçmişe uzanan bu kuvvetli
bağlarımız sayesinde
ilişkilerimiz hızla gelişmeye
devam ediyor. Türkiye ve
Balkanlar arasındaki işbirliğini
derinleştirmek için birçok proje
hayata geçiriliyor. Ülkemizin
son 16 yılda büyüyen
ekonomisine paralel olarak
Balkanlar’daki ekonomik
faaliyetleri de artış gösterdi.
2002 yılında Balkan ülkeleriyle
3,6 milyar dolar olan toplam
ticaret hacmimiz, 2017 yılı
itibariyle 17 milyar dolar
seviyelerine yükseldi. Bursa,
Balkanlar’la ilişkilerimizin
geliştirilmesinde başı çeken
kentler arasında yer alıyor.
Bursa’nın geçen yıl 12 Balkan
ülkesine yaptığı ihracat 1,2
milyar dolar oldu. Odamız başta
olmak üzere BATISİAD,
BALKANTÜRKSİAD,
RUMELİSİAD gibi çok önemli
kurumlarımız ve derneklerimiz
ilişkilerimizin daha ileriye
taşınması için çalışıyor.
Hepsine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

“YÖNÜ BU TARAFA DÖNÜK
TOPLUMLAR İÇİN TÜRKİYE
ÖNEMLİ BİR ÜLKE”
Bursa’nın Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023
yılında 500 milyar dolara
ulaşma hedefindeki önemine
dikkat çeken Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa
Dündar ise şunları söyledi:
“Bursamız ihracat ve yüksek
teknoloji üretimiyle öne çıkan
bir şehrimiz. Bursa ülkemizin
kalkınmasına ciddi katkısı olan
bir cazibe kenti. O yüzden bu
hedefe büyük katkı verecek bir
şehir. Batı Trakyalı iş adamları
çeşitli nedenlerle buraya
geldiler, ama burada bir şekilde
iş güç sahibi oldular,
büyüdüler. TİAD başkanlığını
yapan Levent Sadık Ahmet ile
birlikte TİAD yöneticilerinin de
buraya göçmüş ve başarılı
olmuş Balkan göçmenleri gibi,

orada başarılı olacaklarına
inanıyoruz. Bu girişimlerin
çoğalmasını istiyoruz. Yönü bu
tarafa dönük olan toplumlar
için Türkiye önemli bir ülke.
Kafkaslar’la, Orta Asya ile
Balkanlar’la bağımızı
kuvvetlendirmenin yegane yolu
ticarettir. Bunu geliştirmeye
devam etmeliyiz.”

“BU ÇALIŞMALARIN
BURSA’YA
VE BALKAN COĞRAFYAMIZA
KATKISI OLACAK”
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş ise
“Türkiye’nin Kafkaslar’da da
Balkanlar’da da Orta Doğu ve
Afrika’da bile kuvvetli bağları
var. İş adamı gezmeli dolaşmalı.
Gezen kurt aç kalmaz misali, bu
tip etkileşim ve bilgi
paylaşımlarının önemli
olduğunu düşünüyorum. Sağ
olsun cumhurbaşkanımız da,
bakanlarımız da, bizler de
sürekli geziyor yeni iş birlikleri
arıyoruz. Derneklerimizin de
yaptığı çalışmalar, bu işi
ateşleyen önemli unsurlardır.
Bu çalışmaların Bursa’ya ve
Balkan coğrafyamıza katkısı
olacaktır.” dedi.

“BİZİM İŞİMİZ TİCARİ
DİPLOMASİ”

DEİK Türkiye Yunanistan İş
Konseyi Türk Tarafı Başkanı ve
Trakya İşadamları Derneği
(TİAD) Başkanı Levent Sadık
Ahmet ise şunları söyledi: “İki
gün Bursa’da farklı temaslarda
bulunduk. Çok duygusal anlar
da yaşadık. Bizler için çok
verimli geçti. TİAD kurulması
gereken bir kurumdu ve adeta
bir eksiği tamamladı.
Aramızdan çıkmış birçok kişi
siyasette, iş dünyasında ve
daha birçok önemli yerlerde
faaliyet gösteriyor. Birbirimizin
değerini daha iyi bilmemiz
gerekir. Bizim işimiz ticari
diplomasi. Din, dil, ırk
ayırmaksınız bu yola çıktık. İyi
niyet taşıyan herkese kapımız
açıktır. Bizler sizler için
oradayız, bize güvenebilirsiniz.
Bizler Avrupa’ya açılan az
kapıdan biriyiz. Bizler
yüzyıllardır ata topraklarında
oraları beklemekteyiz. Bu çok
kolay bir mücadele değil.
Bugünden yarına bunu kimse
değiştiremez. Daha fazla ticaret
daha fazla güç birliği yapalım.”

“ZOR GÜNLER GEÇİRDİK,
ÇOK ŞÜKÜR ARTIK DAHA
İYİ DURUMDAYIZ”
TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Bursa Milletvekili Hakan

Çavuşoğlu ise şunları söyledi:
“Batı Trakya’da yaşayan
insanlarımız emanet edildikleri
tarihten itibaren ne yazık ki
hiçbir dönem istedikleri konfor
ve standartlara kavuşamadılar.
Dünyanın birçok yerinde Batı
Trakyalı yaşıyor. İngiltere,
Almanya ve Amerika’da
derneğimiz var. Organizasyon
olarak baktığımızda gerçekten
güçlü bir altyapıya sahibiz. Ama
sürekli üzerine koymaya devam
etmeliyiz. Balkanlar’dan
Bursa’ya göçen insanlarımız
onuruyla çalışarak sabrederek
çok önemli iş adamları oldu.
Baktığımız zaman Bursa’da ilk
sanayicilerden sayacağımız
birçok sanayicimiz var. Çok
şükür doğru çalışıyor, işimizi iyi
yapıyor ve aza kanaat etmeyi de
biliyoruz. Zor günler geçirdik
ama çok şükür artık daha iyi
durumdayız.”
Program sonunda DEİK
Türkiye Yunanistan İş Konseyi
Türk Tarafı Başkanı ve Trakya
İşadamları Derneği (TİAD)
Başkanı Levent Sadık Ahmet
tarafından TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Bursa
Milletvekili Hakan
Çavuşoğlu’na plaket takdim
edildi.
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HAFTANIN YORUMU

BTAYTD’den
tapu – kadastro
hakkında panel

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD), tapu kadastro kayıt
işlemleriyle ilgili Gümülcine’de bir panel
düzenledi.
Her türlü gayrimenkulün kadastroya kayıt
edilmesinin öngörüldüğü işlemler, BTAYTD’nin
düzenlediği panel ile 8 Aralık Cumartesi günü
Gümülcine Türk Gençler Biriliği lokalinde
anlatıldı.
Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü’nün talebi
üzerine Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Rodop
ili genelinden mütevvelli heyetleri ile soydaşlar
katıldı.
Panale konuşmacı olarak avukat Halil
Mustafa, avukat Ercan Ahmet, mühendis Taner
Feyzullah, mühendis İbrahim Kamil ve
muhasebeci Mustafa Mustafa katıldı. Yapılan
konuşmalarda vatandaşların ve tüzel kişiliklerin
mülkiyetlerini tapu – kadastroya bildirmeleri
gerektiği, bildirilmeyen mülklerin devlet
mülküne geçeceği belirtildi. Panelde yer alan
konusmacılar aynı durumun vakıf malları için de
geçerli olduğunu vurguladı. Konusmacılar
mütevelli heyetlerinden gelen soruları da
cevapladılar.
Tapu kadastro kayıtlarının 10 Aralık’ta

BATI Trakya Türk Azınlığı’nın
“Türk” kimliği mücadelesindeki
kuruluşlarının başında gelen,
1928 yılında kurulan Gümülcine
Türk Gençler Birliği (GTGB) 90.
yaşını kutlayacak. 90. yıl
etkinliği 16 Aralık Pazar akşamı
Yasıkköy’deki Astrea düğün
salonunda gerçekleştirilecek.
“Gençler Tek, Gençler
Bizimle” sloganıyla

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Kadın Platformu 10 yaşında

başladığını belirten konuşmacılar, vakıf
mallarının ve kişisel taşınmaz malların tapu
kadastroya bildirilmesi ve kaydedilmesinin çok
önemli olduğunu ifade ettiler.
Etkinliğin sonunda Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif bir teşekkür konuşması yaptı. Serif,
mütevelli heyetlerine katılımlarından dolayı
teşekkür etti.
İbrahim Şerif, “Bugün burada mütevelli
heyetlerini toplamamızın sebebi cami mallarıdır.
Bunlara kim sahip çıkacak? Köylerde var olan
imamlar ve mütevelliler ortak çalışacaklar,
burada yapılması gerekenleri arkadaşlarımız
hukuki, mühendislik ve mali açıdan anlattılar.”
ifadelerini kullandı.
Yunanistan’ın tapu kadastroyu yeni yeni
yaptığını, sıranın da Rodop iline geldiğini
belirten Müftü Şerif, “Bizlerin de vakıf mallarını
bildirmemiz gerekiyor. Mutevelli heyetleri tüm
gerekli işlemleri yapmalıdır.” diye konuştu.

GTGB
90 yaşında
düzenlenecek etkinlikte birçok
sanatçı konser verecek.
Pazar akşamı saat
18.00’de başlayacak etkinlikte
Türkiye’den Kurtalan Ekspres
grubu, TRT Türk halk ve sanat
müziği sanatçıları ve
bölgemizden ERRORRİST grubu
sahneye çıkacak.
GTGB folklor ve saz ekibi de
etkinliğe renk katacak.

3

Sanki dün gibiydi… Batı
Trakya’da var olan kadın
dernekleri ve dernek çatıları
altında faaliyet gösteren kadın
kollarının tek bir yapı altında
toplanması fikrinin ele alındığı
toplantının üzerinden tamı
tamına 10 yıl geçti.
Batı Trakya Türk azınlık
kadınını sosyal ve kültürel
hayata verimli bir şekilde
katmayı kendisine hedef edinen
Kadın Platformu, geçen 10 yıl
içerisinde dallandı budaklandı
ve güzel çalışmalara imza attı.
2009 yılında gerçekleşen
kermeste elde edilen gelirlerle
Gümülcine Devlet Hastanesi’ne
bir ambülans hediye edildi, bir
ilk olan Uluslararası Batı Trakya
Türk Kadın Kurultay’ına ev
sahipliği yapıldı. Batı Trakya
sınırları içerisinde yürüttüğü
faaliyetlerle bölge kadınını
bilgilendirmeye, sosyal hayata
katmayı başardı; yurt dışında da
Batı Trakya Türk kadınlarının
sesi oldu.
Platform, geçen pazar günü
de “İçimizde Doğan, Ötelerde
Yeşeren Kadınlarımız”
sloganıyla başarılı bir 10. yaş
etkinliğine imza attı. Hepsinin
birbirinden etkileyici başarı
öyküleri olan, kökleri Batı
Trakya’ya dayanan kadınlarımız
bu öykülerini bizlerle
paylaştılar. İstenildiği takdirde
başarılamayacak hiçbir şey
olmadığını anlattılar, azmin
önüne hiçbir engelin
çıkamayacağının altını çizdiler.
Etkinliğin onur konuğu ise
İskeçe’den göç eden bir babanın
kızı olan, hepimizin yakından
tanıdığı sinema ve tiyatro
sanatçısı Nurseli İdiz oldu.
Şarkıcı kızı Elif İdiz ile Batı
Trakya’ya gelen Nurseli İdiz de
dede ve baba topraklarını
ziyaretindeki duygularını
paylaştı bizlerle.
Batı Trakya Türk toplumu
geçen yıllar içerisinde ne yazık
ki büyük göçler yaşadı.

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.

Bazılarımızın dedeleri - nineleri,
anne – babaları daha iyi ve daha
huzurlu bir yaşam için yollara
düştüler. Bazılarımız ise kendi
istek ve irademizin dışında,
doğduğumuz, büyüdüğümüz,
yaşadığımız coğrafyadan olduk.
Kadın Platformu’nun son
etkinliği de gösterdi ki, nerede
yaşarsak yaşayalım, bizim ortak
paydamız Batı Trakyalı olmak.
Batı Trakya’dan uzakta da
olsak, memleket denen bu
coğrafyaya olan sevgimiz,
yükümlülüklerimiz, borcumuz
hiç bitmiyor.
Aslında hepimiz Batı Trakya
Türk toplumunun birer elçisiyiz.
Çalışırken, çocuklarımızı
yetiştirirken, sivil toplum
inisiyatiflerinde yer alırken,
başarılara imza atarken
memleketimize olan vefa
borcumuzu bilinçli veya bilinçsiz
olarak ödemeye çalışıyoruz.
Söylemeden edemeyeceğim;
platformun yaptığı çalışmalar,
birlik ve beraberlik içerisinde
hareket ettikçe neler
başarabileceğimizin de bir
göstergesi. Birlikten kuvvet
doğduğunun, “Bir elin nesi var,
iki elin sesi var”ın güzel bir
kanıtı.
Toplum olarak en çok
ihtiyacımız olan şey de bu değil
mi zaten? Ortak hareket
edebilmeyi başarmak, birlikte
çalışabilmek ve birlikte
başarılara imza atmak…
Kadın Platformu’nun 10. yıl
etkinliğinin ardında da titiz ve
toplu bir çalışma var hiç
kuşkusuz. Bize de toplum
olarak yapılan bu çalışmalara
sahip çıkmak, desteklemek
düşüyor.
Başarılı çalışmalarından,
azimlerinden, pes
etmemelerinden dolayı Batı
Trakya Türk Kadın Platformu
üyelerini kutluyor ve platformun
nice 10 yıllara erişmesini
diliyorum.

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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AKPM’den ulusal azınlıkların
hakları konusunda rapor
AVRUPA Konseyi Parlamenter
Meclisi (AKPM) Eşitlik ve Ayrımcılıkla
Mücadele Komisyonu Üyesi Milletvekili
Viorel Riceard Badea (Romanya/EPP)
tarafından kaleme alınan “Ulusal
azınlıklara mesnup kişilerin haklarının
teşvik edilmesi” başlıklı taslak raporu 3
Aralık Pazartesi günü kabul etti.
Paris’te yapılan komisyon
toplantısında görüşülerek oylanan
rapor, Ulusal Azınlıkların Korunması
için Çerçeve Sözleşmesi (FCNM) ile
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 12
numaralı protokolüne taraf olmayan
sekiz ülkede yaşayan ulusal azınlıkların
durumunu inceliyor. Yunanistan dahil
sözleşmeye taraf olmayan sekiz ülke ile
diyalog ve gelecekte atılacak adımlara
yönelik bir temel oluşturmayı
hedefleyen raporun Yunanistan ile ilgili
bölümünde Batı Trakya Türkleri’ne de
yer veriliyor.
Badea: “Yunanistan Lozan
Antlaşması’nın ötesinde azınlığın
korunmasına yönelik ileri düzeyde bir
mevzuat bulunduğu gerekçesi ile Ulusal
Azınlıkların Korunması için Çerçeve
Sözleşme’yi onaylamaya ihtiyaç
olmadığını belirtiyor”
Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olmayan
ülkelerde ulusal azınlıkların korunması
için mevcut önlemler ile sözleşmenin
onaylanmasının önündeki engellerin
incelendiği raporun Yunanistan ile ilgili
bölümünde raportör Badea, Kasım
2017’de Yunanistan Dışişleri Bakanlığı
Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Marina
Telalian ile Bükreş’te gerçekleştirdiği
görüşmeye dayanarak Yunanistan’ın
Lozan Antlaşması’na taraf olarak resmi
olarak Batı Trakya’da Müslüman azınlığı
tanıdığını kaydediyor. Çerçeve
Sözleşmesi’nin ulusal azınlıkları
tanımlama yetkisi vermesine
karşın Yunanistan’ın
antlaşma ile tanınan
dini azınlığın Türk,
Pomak ve Roman
unsurları içermesi
nedeniyle
sözleşmeyi
onaylamasının zor
olduğunu belirten
Badea,
Yunanistan’ın Lozan
Barış Antlaşması’nın
ötesinde azınlık
haklarının
korunmasına yönelik
ileri mevzuat
sebebiyle Çerçeve
Sözleşmesi’ni
onaylamaya ihtiyaç
olmadığını ileri

sürdüğünü aktarıyor. Bununla birlikte
Yunanistan’ın din, dernek kurma ve
ifade özgürlüğü, kamusal yaşama
katılım, eğitim hakkı, kültürel çeşitlilik,
müftülerin atanması ve rolü, sivil
toplum ile diyalog başlıklarında alınan
önlemlerin Yunanistan Dışişleri
Bakanlığı tarafından aktarıldığını
belirten Badea, Yunanistan’ın azınlıklar
konusundaki mevzuatta boşluk
olmadığını aktardığını belirtiyor. Bu
çerçevede Badea, Yunanistan’ın
sözleşmeyi onaylamamasının asıl
sebebinin belirli azınlıkların varlığı ya
da yokluğu temelinde ele alınması
gerektiği yorumunda bulunuyor. Ayrıca
Badea, azınlık hakları konusunda
Yunanistan’ın mütekabiliyete dayalı bir
yaklaşım sergilemediğini söylüyor.

BADEA RAPORUNDA BATI
TRAKYA TÜRKLERİNİN
ENDİŞELERİNE YER VERDİ
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı
görüşmeye dair notlarının yanı sıra
Badea, Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) dahil Batı Trakya
Türk toplumu temsilcileri ile yaptığı
görüşmelere de raporunda yer veriyor.
Batı Trakya Türk toplumu temsilcilerinin
ulusal azınlıklara mensup kişilerin
kendini tanımlama, nefret söylemi ile
nefret temelli saldırıların yanı sıra
dernek kurma özgürlüğünün
kullanılması, din özgürlüğünün
kullanımında özerkliğin yokluğu ve
buna yönelik kısıtlamalara ilişkin
endişelerini dile getirdiklerini aktaran
Badea, devlet okullarında Türkçe
konuşan çocuklar için pilot projenin
olumlu bulunmasına rağmen Türkçe
okulların (azınlık ilkokulları) sayısındaki
azalma ile bu okullardaki eğitimin
kalitesi konusunda azınlık
temsilcilerinin
endişelerini
aktardıklarını
belirtiyor.
Ayrıca rapora
ek olarak AKPM
Türk Heyeti
Üyesi AK Parti
İstanbul
Milletvekili
Mustafa
Yeneroğlu’nun
muhalif görüşü
de yer alıyor.
Yeneroğlu,
Yunanistan’ın
Lozan Barış
Antlaşması ile Batı
Trakya Türk
Azınlığı’nın
hak ve

özgürlüklerini koruma altına alan bir
azınlık koruma rejimi oluşturduğu
yönündeki yorumun gerçeği
yansıtmadığını ifade ederek Batı Trakya
Türkleri’nin sorunlarını aktarıyor. Ayrıca
Yeneroğlu, muhalif görüşünde Rodos ve
İstanköy’de yaşayan Türklerin
Yunanistan tarafından azınlık olarak
tanınmaması nedeniyle hiçbir haktan
yararlanamadığını belirtiyor.
Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkelerde
sözleşmenin uygulanmasına yönelik
durumun da değerlendirildiği raporun
sonuç bölümünde ise siyasi istek
olmaksızın sözleşmenin tam
onaylanmasının mümkün olamayacağı
kaydediliyor. Bu nedenle raportör
Badea, sözleşmeye taraf olmayan
ülkelerde AKPM’nin yardımcı olması
gerektiğini belirtiyor. Bu noktada Badea,
Avrupa Konseyi üyesi devletler ile
diyalog kurulmasını ve bunu yaparken
Çerçeve Sözleşmesi Danışma
Komitesi’nin devlet raporu ve tavsiyeler
yoluyla uzmanlık sağlamaya hazır
olduğunu kaydediyor.
Rapora ilave taslak kararda ise
Çerçeve Sözleşmesi’ni henüz

imzalamamış ya da onaylamamış
devletlerden herhangi bir şerh
olmaksızın sözleşmeyi ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi 12 numaralı
protokolü onaylamaları isteniyor.
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, “3
Aralık 2018 tarihli komisyon
toplantısında görüşülerek oylanan rapor
öncesinde Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği ve İskeçe Türk Birliği
ile birlikte Batı Trakya Türk heyeti olarak
Strazburg’daki girişimlerimizde raportör
Badea ile görüşerek Batı Trakya
Türkleri’nin sorunlarını dile getirdik,
raportörü bölgedeki güncel
gelişmelerden haberdar ettik. Bu
girişimlerimiz neticesinde bazı karşı
çıktığımız bölümler bulunmasına
rağmen raportörün Batı Trakya Türk
toplumunun endişelerine raporunda yer
verdiğini görmek memnun edici.
Badea’nın hazırladığı raporun Ocak
2019’daki genel oturumda oylanarak
kabul edilmesi öncesinde sivil toplum
temsilcileri olarak Strazburg’daki
girişimlerimizi sürdürerek rapora ilişkin
görüş ve önerilerimizi raportöre
ileteceğiz.” dedi.

Lise öğrencilerine
motivasyon paneli

BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) Mesleki
Tanıtım ve Rehberlik Kolu, 7 Aralık
Cuma günü öğrencilere yönelik bir
sunum gerçekleştirdi.
Dernek lokalinde gerçekleşen
panelde psikolog Asime Hasanoğlu ve
psikolog Nurdan Ahmet, öğrencilere
“Motivasyon nedir”, “Motivasyonu
arttırmak için neler yapılması gerekir”,
“Doğru hedef belirleme”, “Başarıya
ulaşmanın yolları”, “Motivasyonu
engelleyen etkenler” gibi konularda
örneklerle bilgi verdi.
Başarının anahtarının zorluklar
karşısında yılmayıp,
başarısızlıklarımızdan ders almak
olduğunu kaydeden psikolog Nurdan
Ahmet, her başarısızlığın kişi için bir
deneyim, bir ders olduğunu ve asla
ilerlemeye, daha iyi işler başarmaya
engel olmadığını vurguladı.
Motivasyonun önemini yaşanmış bir
hikayeyle aktaran Asime Hasanoğlu

ise, zorlukların hayatın bir parçası
olduğunu ancak kararlılıkla hedefe
doğru ilerlendiğinde başarının
kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
Sunumun son bölümünde
öğrencilerden gelen sorulara cevap
verildi.
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Ülke gündemi ve
erken seçim tartışmaları

Ü

lke gündemi son günlerde erken
seçime doğru meyletmeye
başladı. Makedonya (FYROM)
ile varılan Prespes anlaşmasının her iki
ülke meclisinde de onaylanma tarihi
yaklaştıkça erken seçim tartışması da
alevlendi.
Başbakan Aleksis Çipras
kamuoyundaki erken seçim
söylentilerine bugüne kadar hep aynı
şekilde yanıt verdi: “seçimler zamanında
yapılacak yani eylül – ekim 2019’da
gerçekleştirilecek.” Sık sık erken seçim
çağrısı yapan başta ana muhalefet olmak
üzere herkese aynı cevap verildi.
Başbakanın bu açıklamasının karşısında
da erken seçime heveslenenler daha
ileriye gidemediler.
Ancak, Yunanistan ile Makedonya
arasındaki isim sorununu gidermek
amacıyla varılan Prespes anlaşması
süreci ilerledikçe durum da değişmeye

başladı. Başta Amerika olmak üzere
büyük güçlerin de baskısıyla ortaya çıkan
Prespes anlaşması ilk önce
Makedonya’da bazı sorunların
yaşanmasına neden oldu. Sonuç
itibarıyla komşu ülkede bu süreç devam
ediyor ve ilerliyor. Anlaşmanın
Makedonya meclisine gelmesi ve
oylanması 15 Ocak gibi olacak. Başbakan
Zoran Zaef muhalefetten de bazı
milletvekillerinin desteğiyle bu anlaşmayı
onaylatmak niyetinde. Hatta Prespes
anlaşmasına olan desteği arttırmak ve
ülkesi içinde anlaşmaya olan direnmeyi
zayıflatmak için anlaşmanın “Makedon”
kimliğini kabul ettirdiğini üstelik
Yunanistan’daki Makedon azınlığına da
kazanımlar getirdiğini açıkladı.
Zaef’in bu açıklamaları kendi
ülkesinde olumlu bir hava yaratmış
olabilir belki, ancak Yunanistan’da
Prespes anlaşmasına olan muhalif ruhu

kışkırttı. Bu açıklamalardan sonra
sözkonusu anlaşmaya daha önce olumlu
oy vereceği yönünde ifadeleri olan
örneğin Potami partisi milletvekillerinin
bir kısmının bu kararlarını gözden
geçirdiklerine dair haberler yayınlandı.
Komşu ülkeden yapılan açıklamaları
fırsat bilen hükümetin aşırı milliyetçi
ortağı ANEL partisinin lideri Panos
Kammenos, anlaşma karşıtı görüşlerini
bir kez daha ifade etme fırsatı yakaladı.
Hatta anlaşma Yunan meclisine
geldiğinde bakanlıktan istifa edeceğini ve
partisine mensup bakanları da
hükümetten çekeceğini bir kez daha
yineledi. Gerçi Kammenos’un
“hükümetten ayrılacağım” açıklamaları
zincirine 13 Aralık Perşembe günü bir
yenisi daha eklendi. Fakat ufak bir
ayrıntıyla! Sabah yapılan açıklama, öğle
saatlerinde bir ölçüde değiştirildi. Zira
Kammenos, Larisa’da yaptığı açıklamada
“Prespes anlaşması FYROM meclisine
gelince bakanlıktan istifa edeceğim”
dedi. Ancak birkaç saat sonra
açıklamasını “Anlaşma Yunan meclisine
gelince bakanlıktan istifa edeceğim”
şeklinde değiştirdi. Anlaşılan istifanın
zamanlaması konusunda Kammenos’un
aklı hayli karışık.
Tabii Kammenos’un sadece “istifa”
olayının yanısıra sorgulanan bir diğer
meselesi daha var. Kendisi ve partisinin
anlaşma onaylanmak üzere meclise
gelince hükümetten ayrılacağı ancak
hükümeti düşürmeyerek destek vermeye
devam edeceğini açıkladı. Bu da doğal
olarak bir çok soru işaretinin doğmasına
neden oluyor. Yoğun bir şekilde karşı

5

çıktığı ve meclise gelmemesi için uğraş
vereceğini söylediği Prespes anlaşmasını
hayata geçirmek isteyen Siriza’ya
vermeye devam edeceği desteği nasıl
açıklayacak? “Bunun mantığı ve tutarlılığı
nerede?” diye soranlara nasıl bir cevap
verecek.
İşte tüm bu parametreleri
değerlendirince ve son günlerde
hükümetin düşük gelir seviyesindeki
vatandaşlara ve çiftçilere vereceğini
açıkladığı sosyal yardım, tazminat ve
yardım paralarını da dikkate alınca erken
seçimin ayak seslerinin sanki pek uzakta
olmadığı izlenimi doğuyor.
Siriza ve başbakan Çipras, hükümet
ortağı Anel’in hükümetten ayrılmasına
rağmen, diğer partilerden gelebilecek
destek ile Prespes anlaşmasını Mart
ayında meclisten geçirmek isteyebilir. Bu
durumda ihtiyaç duyduğu 6 – 7
milletvekilini bulabilir. Ancak ondan
sonra Eylül’e kadar olan altı aylık süreyi
bir azınlık hükümeti gibi veya diğer
partilerden gelebilecek “emanet” destek
sayesinde götürebilir mi? Yoksa Mart –
Nisan gibi erken seçime gider mi? Ya da
Mayıs ayında yerel ve AP seçimleriyle
birlikte milletvekili seçimlerini de yapar
mı? Siriza yerel seçimlerde nasıl bir
performans sergiler? O performans olası
erken seçimi etkiler mi veya tetikler mi?
Tüm bu ihtimalleri şimdiden kesin bir
dille kestirmek hayli zor. Ancak ülke
siyasi arenasında çok bilinmeyenli
denklemin olduğu bir döneme girdiğimizi
söylemek mümkün.
Fakat siyasi anlamda son derece ilginç
bir yıl olacağı kesin.

Trakya Üniversitesi’nden,
Selanik Aristotelio Üniversitesi’ne ziyaret
ABTTF’den
Halver ve Meschede
derneklerine ziyaret
EDİRNE Trakya Üniversitesi
(TÜ) Dış İlişkilerden sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem
Uzun ve Dış İlişkiler Uygulama ve
Araştırma Müdürü Doç. Dr. Murat
Türkyılmaz Selanik Aristotelio
Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Ziyarette, Selanik Aristotelio
Üniversitesi Rektörü Prof. Periklis
A. Mitkas, akademisyen ve
öğrencilerden sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Ariadni
Stogiannidu, Uluslararası İlişkiler
Bölüm Başkanı Dr. Eleni
Baksevaniu, Rektörlük Özel
Kalemi Dr. İlias Kitsa ve Halkla
İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr.
Aris Tahinoslis ile görüşüldü.
Ziyarette, Balkan Üniversiteler
Birliği Başkanlığı’nı yürütmekte
olan Selanik Aristotelio
Üniversitesi ile 2019 yılında

yapılacak olan toplantının tarihi,
formatı ve içeriği hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.
Toplantının sosyal ve bilimsel
programları belirlendi ve Balkan
Üniversiteler Birliği’ne
Yunanistan’dan yeni üniversiteler
katılması konusunda Selanik
Aristotelio Üniversitesi
Rektörü’nden destek istendi.
Trakya Üniversitesi’nin bu
kapsamda gerçekleştirdiği ve
gerçekleştireceği Sırbistan,
Hırvatistan, Karadağ, Romanya,
Yunanistan ve Arnavutluk
ziyaretleri ve görüşmeleri
hakkında bilgi verildi.
Trakya Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun
tarafından oluşturulan ve Balkan
Üniversiteler Birliği’nin tamamen
resmileşmesi ve kurumsal hale

gelmesini sağlayacak olan
“Balkan Üniversiteler Birliği
Statüsü” konusunda görüşmeler
yapıldı. Bir önceki Balkan
Üniversiteler Birliği Genel
Kurulu’nda kabul edilen statüde,
İngilizce düzeltmeler yapılarak,
son hali onaylandı ve Trakya
Üniversitesi tarafından resmi
işlemlerin başlatılması
kararlaştırıldı.
Ziyarette ayrıca 2019 Ocak
ayında Trakya Üniversitesi,
Selanik Aristotelio Üniversitesi,
Tetova Üniversitesi ve Bükreş
Üniversitesi Rektörleri tarafından
oluşturulan Balkan Üniversiteler
Birliği Yönetim Kurulu’nun
Edirne’de, Trakya
Üniversitesi’nde toplanması
kararlaştırıldı.

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)
geleneksel yıl sonu üye dernek ziyaretleri kapsamında 2
Aralık Pazar günü Halver Batı Trakya Türk Kültür Derneği’ni,
7 Aralık Cuma günü de Meschede Batı Trakya Türkleri
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu, ABTTF Başkan Yardımcısı Sami
Yusuf, ABTTF Disiplin Kurulu Başkanı İsmail Aptioğlu ve
ABTTF Denetim Kurulu üyesi İsmail Rüşüt, Halver ve
Meschede derneklerinin yönetici ve üyeleri ile bir araya
geldi.
Ziyaretlerde ABTTF’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği
çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan ABTTF
Başkanı Habipoğlu, ABTTF’nin 2018 yılında olduğu gibi 2019
yılında da üye derneklerce önemli milli, kültürel ve dini gün
ve aylarda Almanya’da yaşayan Batı Trakya Türklerine
yönelik düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinliklere destek
ve katkıda bulunacağını kaydetti. Ziyaretlerde Batı Trakya
Türk toplumu ile ilgili güncel gelişmeler ve Yunanistan’daki
son durum hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
Halver ve Meschede derneklerine ABTTF’ye verdikleri
maddi ve manevi destek için teşekkür eden Başkan
Habipoğlu, derneklerin yönetici ve üyeleri ile ailelerinin
yaklaşan yeni yıllarını kutlayarak 2019’un Batı Trakya Türk
toplumu için sorunlarının çözüme kavuştuğu hayırlı bir yıl
olmasını diledi.
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Neden koruyucu hekimlik ?

B

u haftaki konumuzu
Veteriner Hekimlik’te
koruyucu hekimliğe
ayırdım.Gerçekten son
yıllarda özellikle yanlış ve
geniş çapta antibiyotiklerin
bilinçsiz kullanımı, artan ilâç
maaliyetleri, bilinçsiz ilâç
kullanımlarının ülke
ekonomisinde yarrattığı
depremler, koruyucu
hekimliğin bir kez daha ön
plâna çıkmasına vesile
olmuştur. Bu bakımdan
koruyucu hekimlik, hekimliğin
özünü oluşturur. Koruyucu
hekimlik hem beşeri (insan)
hem veteriner hekimlik
açısından oldukça önemlidir.
Öncelikle hekim kimdir?
Tanımını yapacak olursak;
Hekim;
Türk Dil Kurumunun
sözlüğünde; “İnsanlardaki
hastalıkları teşhis ve onları
ilaçlarla veya bazı araçlarla
tedavi eden kimse, doktor,
tabip olarak”
tanımlanmaktadır. Bence en
geçerli olan tanımı; “Tedavi
sanatlarında; pratisyen, tıp
fakültesi, diş hekimliği ve
veterinerlik bölümlerinden
derece alıp devlet tarafından
uygulama (hekimlik)
yapabilmek için lisans almış
kişi olarak tanımlanabilir.
Hekim, kişilerde hastalık
çıkmasını veya birinden
diğerine geçmesini önlemeye
yarayan bilgilerin uygulama
alanına konması ve bunun için
gerekli yeni metot ve usulleri
araştırır. Nüfus tespiti,
periyodik muayeneler,
bulaşıcı hastalıkların kontrolü,
çevre sağlığının düzeltilmesi,
beslenme durumunun
iyileştirilmesi, dejeneratif
(yıkıcı) hastalıklarda erken
teşhis ve koruma, iş ve
meslek sağlığı çalışmaları,
kazalarla ilgili çalışmalar,
yaşlı bakım çalışmaları,
rehabilitasyon çalışmaları ve
bu hizmetlerin istatistiki
değerlendirilmeleri hekimin
başlıca görevleri arasındadır.
İkinci tanımda da görüleceği
üzere hekimlerin ana görevleri
koruyucu hekimliktir. Tanımda
beşeri alanlarla çalışan
hekimlerle veteriner alanda
çalışanlar arasında hiçbir
farkın olmadığı açıkça
görülmektedir. Ülkemizde ise
hekimlikte ekonominin öne
çıkmasıyla birlikte koruyucu

hekimlik ikinci planda kalmış
olup, daha çok hekimliğin
tedavi edici yönü ön plana
çıkmıştır. Oysa uygar
ülkelerde hekimliğin amacı
insan ya da hayvanı
hastalandırmamaktır.
Ülkemizde ise bunun tam
tersi uygulanmış, uygulanan
yanlış sağlık politikaları ülkeyi
de bu alanda bir çıkmazın
içine sürüklemiştir. Bu
ortamda Koruyucu hekimliğin
ise sadece Kuş gribi, Kırım
Kongo Kanamalı Ateşi
Hastalığı gibi hastalıklar
ortaya çıkınca hatırlandığını
ve önleyici tedbirlerin
alındığını görüyoruz.
Burada anlattığım ana
konuların ışığında şunu
söyleyebiliriz. Ülkemiz ve
diğer ülkeler, sağlık
politikalarındaki ağırlıklarını
koruyucu hekimliğe
vermelidir.
Çünkü;
* Bu şekilde ancak sağlık
giderleri azaltılabilir.
*Bu şekilde ancak insanların
refahı yükseltilebilir.
*Bu şekilde, daha sağlıklı
ve maliyeti düşük hayvan et
ve ürünleri elde edilerek,
tüketime sunulur.
* Bu şekilde ancak halk
sağlığı korunur ve hastaneler
önündeki hasta sayısı azaltılır.
* Bu şekilde ancak çarpık
hekim hasta ilişkisinin önüne
geçilebilir.
*Bu şekilde ancak ilaç ve tıbbi
malzemelerdeki yolsuzluk
haberleri azalabilir.
* Bu şekilde ancak mesleki
kargaşaların önüne geçilebilir.
*Bu şekilde
mikroorganizmaların bilinçsiz
antibiyotik kullanımı sonucu
antibiyotiklere karşı gelişen
dirençlerin önüne geçilebilir.
Son olarak unutmayalım ki,
sağlıklı insan ülkeye ve
ekonomiye katkı yapar.
Sağlığını kaybetmiş insana
katma değer yaratmak şöyle
dursun, hem kendisi bireysel
olarak acı çeker, hem de ülke
ekonomisine yük olur.
Sağlık hepimizin en kıymetli
hazinesidir. Bunu korumanın
yolu da devlet politikalarının
koruyucu hekimlikten yana
çabalarının artırılmasıyla
mümkün olacaktır.
Hepinize sağlık sıhhat dolu
günler diliyorum…
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Batı Trakya kökenli
akademisyene
NATO’dan bilim ödülü
NATO, Barış ve Güvenlik için
Bilim Programı kapsamında
“Antraks MntABC Taşıyıcıları”
projesi ile “SPS Bilim Ortaklığı
2018 Ödülü”nü Batı Trakyalı
olan Boğaziçi Üniversitesi
Kimya Mühendisliği Bölümü &
Polimer Araştırma Merkezi
öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan
Haliloğlu ve partner ülke
araştırmacılarına verdi.
Prof. Dr. Türkan Haliloğlu ve
araştırmacılar ödüllerini, 60. yıl
kutlamaları kapsamında
Brüksel’de NATO Genel
Merkezi’nde düzenlenen galada,
NATO Genel Sekreter Yardımcısı
Rose Gottemoelle’den aldı.
NATO Barış ve Güvenlik için
Bilim Programı (Science for
Peace and Security - SPS), son
10 yıl içinde tamamlanmış ve
bilimsel katkıları ile öne çıkan
üç projeye “SPS Bilim Ortaklığı
2018 Ödülü” (SPS
Science Partnership Prize
2018) verdi. Program, bilim
insanlarının eğitimini
desteklemek, bilgi paylaşımını
teşvik etmek ve uzman ağları
oluşturmak için 1958’de
kuruldu. SPS Programı, NATO
üyesi ülkeler ve ortak ülkeler
arasında bilimsel araştırma,
teknolojik yenilik, bilgi alışverişi
temelinde diyalog ve pratik iş
birliğini destekliyor. NATO ülke
bilimcileri arasındaki iş
birliğinin mükemmelliğini
arayan ve genellikle NATO
Genel Sekreteri tarafından

verilen SPS Bilim Ortaklığı
Ödülü’nde çok yıllı projeler
başta olmak üzere,
tamamlanmış ve güvenlikle
ilgili konularda önemli bir
etkiye sahip olan projeler
ödüllendiriyor.
NATO ülkesi proje
yürütücüsü olarak Boğaziçi
Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Bölümü & Polimer Araştırma
Merkezi öğretim üyesi olan Batı
Trakya kökenli Prof. Dr. Türkan
Haliloğlu ve partner ülke
İsrail’den araştırmacılar, Prof.
Nir Ben-Tal (Tel-Aviv
Üniversitesi) ve Prof. Oded
Lewinson (Technion İsrail
Teknoloji Enstitüsü) birlikte
gerçekleştirdikleri “Antraks
MntABC taşıyıcıları: Yapı,
dinamik ve molekül geliştirme
(The Anthrax MntABC

transporter: Structure,
dynamics, and drug
discovery)” isimli proje
çalışmaları ile CBRN (Kimyasal,
biyolojik, radyolojik ve nükleer)
etmenlere karşı korunma
öncelikli alanında SPS Bilim
Ortaklığı 2018 ödüllerinden
birine layık görüldü. Ödül
kazandıkları proje kapsamında,
ciddi bir hastalık etmeni olan B.
Anthracis bakterisinin hücre içi
ve dışı arasında molekül taşıyan
zar proteinlerinin çalışma
mekanizmalarının anlaşılması,
işlevlerinin engellenmesi ve
yönetilmesi aracılığıyla, bu ve
diğer biyolojik silah olarak
kullanabilecek bakterilerle
moleküler seviyede mücadeleye
katkı sağlayacak bilgiler elde
ettiler.

BTAYTD Kadınlar Kolu
eğitim semineri düzenledi
BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Kadınlar Kolu, 8 Aralık Cumartesi günü Gümülcine
Türk Gençler Birliği’nde eğitim semineri düzenledi.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine
Ahmetoğlu “Okul öncesi dönemde oyun ve
yaratıcılık” konulu uygulamalı seminerini
eğitimcilerin aktif katılımıyla gerçekleştirdi.
Prof. Ahmetoğlu “yaratıcılık”ın, gelenekselin
dışında düşünme, alakasız şeyleri birleştirme,
farklı bakış açıları oluşturma, özgün bir şey yapma
olduğunu belirtti ve bunları uygulama alanında
deneyimlemek için çeşitli etkinlikler yaptı.
Katılımcılar, eğlenerek yaratıcılığı geliştirme
metodunu tecrübe ettiler.
Devamında, İstanbul Bahçeşehir Anaokulu
Müdürü Müzeyyen Kardaş Koçak, “Orman
okulları” ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. Doğanın
ilham kaynağı olduğu bu okullardan bazı örnekler
aktaran Koçak, doğal materyallerle öğrenimin
nasıl gerçekleştiğini anlattı. Seminer sonunda
BTAYTD Kadınlar Kolu Başkanı Nuran Mustafa,
konuşmacılara teşekkür etti ve hediye takdim etti.
Türkiye’den gelen Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu ve

Müzeyyen Kardaş Koçak, Kadınlar Kolu
yönetimiyle birlikte İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’i ziyaret etti.
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En iyi çocuk takip cihazları
Konu çocuk olunca elbette akan sular
duruyor. Gece uykuda başucuna
bırakılan bebek telsizinden başlayıp,
ebeveynler çalışma hayatına dönünce
bulut kameralara geçişle süren sürekli
göz önünde bulundurma ihtiyacı,
çocuğun okula başlamasıyla birlikte son
buluyor. Yani son buluyordu. Artık
çocuklara özel akıllı saatlerle,
ebeveynler artık okulda veya çocukları
dışarıdayken bile ondan sürekli
haberdar olabiliyorlar.
En iyi çocuk takip cihazları sayesinde
çocuğunuzun konumunu internet
bağlantısı dışında direkt olarak GPS
üzerinden takip edebilirsiniz.
Atel çocuk takip cihazı
Atel‘in çocuk takip saatinde; dahili
GPS anten, dahili GSM anten,
sunucudan bağımsız çalışabilme, akıllı
telefonlardan izleyebilme ve asist GPS
özelliği yer alıyor. Oldukça şık görünen
bu saat sayesinde çocuğunuzun yerini
akıllı telefonunuz üzerinden an ve an
izleyebilirsiniz.
Wiky Watch
Akıllı telefon ile akıllı saat
teknolojilerini birleştiren Wiky Watch,
herhangi bir operatöre ait mikro SIM kart
ile çalışıyor. Telefon ile birlikte iOS ve
Android cihazlar için sunulan
“SeTracker” uygulaması ile
çocuğunuzun o anda nerede olduğunu
harita üzerinden takip edebiliyor,
kimlerin onunla iletişim kuracağına
karar verip, belirlediğiniz alan dışına
çıktığında ise mesaj alabiliyorsunuz.
Yine harita üzerinden çocuğunuzun eve
dönüşte hangi yolları kullandığını da
harita üzerinden
görüntüleyebiliyorsunuz.
Alternatiflerden biri de Wiky Watch.
Cihaz ile şunlar yapılabiliyor:
Çocuğunuzun nerede olduğunu
hem anlık olarak hem de geçmişe

yönelik olarak görebilirsiniz.
Gün içinde geçtiği noktalara tek bir
tuşla ulaşabilirsiniz.
Çocuğunuz için güvenli alan
oluşturup bu alanın dışına çıktığında
uyarı alabilirsiniz.
Çocuğunuz sadece sizin
belirleyebileceğiniz kişilerle görüşebilir
ve yine sadece sizin belirleyeceğiniz
kişiler çocuğunuza ulaşabilir.
Wiky Watch, acil durumda tek bir
tuşla 3 kişilik SOS listesini otomatik
olarak sırayla arar ve çocuğunuzun
konumunu SMS ile gönderir.
Gelişmiş alarm fonksiyonuyla
çocuğunuz için 3 farklı alarm

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Kement, Yalı 2) Asil,
Ekabir 3) Rn, Makara 4)
Teras, Laza 5) Eke, Tay,
Arı 6) Tb, Kap, Ak 7) Al,
Asi, Taba 8) Asbest,
Kem 9) Alkan, Hamse
10) İçim, Lak 11) Ay,
Kreton 12) Laso, Ta,
Tam 13) Aka, Nasrani
14) Kalfa, Abril.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Kartela, Asalak 2)
Esnek, Lal, Yaka 3) Mi,
Ret, Ski, Sal 4) Elma,
Babaçko 5)Ast, Senir,
Na 6) Tek, Akis, Meta 7)
Kalya, Th, Tasa 8) Yara,
Pt, Alo, Rb 9) Abaza,
Akmantar 10) Li,
Arabesk, Ani 11) Irk,
İkame, Amil.

SOLDAN SAĞA
1) Hakim, dominant – Çok onurlu, çok şerefli 2)
Çocuğu olan kadın – (eski) Açığa çıkarma, yayma –
Zirkonyum’un simgesi 3) 18. yüzyılın başında
Fransa’da çok geçerli olan bir bezeme üslubu –
Pamuk ipliği 4) Sanayi, endüstri – Titan’ın simgesi
– Ekmek 5) Tulyum’un simgesi – Hoş kokulu, aromalı 6) Baharat satan dükkan, aktar – Lisan 7)
Kumaşta kıvrım – Kötü, pis kokan 8) Terliğin ayağı
tutan bölümü – (halk dili) Şaşma bildiren söz 9)
Ölülerin saklandığı soğuk yer – Rus kazakların
başbuğu 10) En kısa zaman – Yerinde sağlam durmayan – Lütesyum’un simgesi 11) İlaç – Bir yudumluk içki 12) Savunma – Çıplak 13) Karışık renkli –
Mürekkep balığının bir türü – Mürekkep balığından
alınan koyu siyah boya – Bir küpe türü.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Patlayıcı madde – Yeni Dünya aslanı – Emme 2)
Genel olan örneğe, alışılmışa aykırı olan – Dalgalı,
kıvrımlı, kıvrılmış 3) Latife – Ad, ünvan – Yol yordam
4) Özenli, düzgün – Halk meydanı 5) İrade dışı
hareket – Bir tür dans – Sacda pişen bir ekmek türü
6) Fotoğraflı roman – (kısaca) Anadolu Ajansı 7)
Hayat arkadaşı – Belirti – Yüksekçe tabut yeri 8) Sığ
sularda, ağır yükleri taşımak için kullanılan altı düz
tekne – Çevresi suyla kaplı kara – (fizik) Seyelan –
Kırmızı 9) Öç – Değerli bir bitki 10) Can alan melek –
Atıcılıkta plakaları havaya fırlatan yaylı alet 11)
Osmanlılar’ın Avrupalılar’a, özellikle Fransızlar’a
verdikleri ad – Takdim – Kalıtım, soya çekim.

kurabilirsiniz.
Wiky Watch konuşmanın mümkün
olmadığı ortamlar için sesli mesaj
özelliği de sunuyor. Karşılıklı olarak
sesli mesaj gönderimi de yapabilirsiniz.
Uygulamadan 15 karaktere kadar
yazılı mesaj gönderebilirsiniz.
Apple Watch Series 3
Biraz pahalı bir seçim olan Apple
Watch Series 3, dahili GPS özelliği ile
dikkat çekiyor. Apple Watch Series 3’ün
GPS özelliği sayesinde internet olmasa
bile çocuğunuzun konumuna
ulaşabilirsiniz. Ancak bunun için Apple
Watch’tan kendi iPhone’unuza erişim

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

1

2

3

4

5

izni vermeniz gerekiyor.
Alcatech
Telefon olarak çift yönlü konuşma
özelliği ile dikkat çeken Alcatech saat,
rehbere 15 kişi ekleme imkanı sunuyor.
Mikro sim kart ile çalışan bu saatte
harita üzerinden çocuğunuzun
konumunu takip etme özelliği
bulunuyor.
Acil durumlarda S.O.S tuşu ile konum
ve sesli mesaj gönderme özelliği ile
dikkat çeken bu saat, iOS ve Android
cihazlar ile uyumlu. Fiyatına göre
oldukça iyi işler başaran Alcatech,
ailelerin mutlaka değerlendirmesi
gereken bir ürün.
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DEB topladığı imzaları
EFA’ya teslim etti
DOSTLUK Eşitlik Barış Partisi (DEB),
Batı Trakya Türk azınlığının hakları için
imza topladı.
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin
azınlık hakları konusunda 2015’te
başlattığı kampanya kapsamında
toplanan 30 bin 600 imza, Avrupa Birliği
(AB) kurumlarına iletilmek üzere Avrupa
Parlamentosu’nda (AP) grubu bulunan
ve DEB Partisi’nin de üyesi olduğu
Avrupa Hür İttifakı Partisinin (EFA)
Başkan Vekili Marta Bainka’ya teslim
edildi.
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa
Aliçavuş, 11 Aralık salı günü DEB Partisi
Genel Merkezi’nde düzenlenen teslim
töreninde yaptığı konuşmada, Türk
azınlığın hakları için yaklaşık üç yıl önce
başlatılan imza kampanyasında hedefe
ulaşıldığını belirterek, kampanyaya
katılan Batı Trakyalı soydaşlara teşekkür
etti.
Türk azınlığın baskılara
rağmen davasına sahip
çıktığına ve Lozan
Antlaşması’ndan
kaynaklanan yasal
haklarının iadesi için
mücadele ettiğine
dikkati çeken
Aliçavuş şunları
söyledi: “Azınlık
toplumu, Yunan
devletinin baskıcı
politikalardan
korkmasına rağmen 30
bin 600 imza topladı.
Toplanan bu imzalar,
bugün aramızda bulunan EFA
Başkan Vekili Marta tarafından EFA’ya
ve daha sonra da Avrupa
Parlamentosu’na ulaştırılacak. Bu
imzaları aynı zamanda Atina’daki
hükümete ve muhalefet partilerine de
göndereceğiz. Biz sorunların
çözümlenmesini istiyoruz. Biz bu
topraklarda Lozan Antlaşması’ndan
doğan haklarımızla insanca yaşamak ve
eşit vatandaşlar olarak bu ülkeye hizmet
etmek istiyoruz.”
Türk azınlığın sorunlarının Avrupa
kurumlarına iletilmesinde EFA’nın
büyük destek ve yardımları
bulunduğunun altını çizen Aliçavuş,
DEB’in, AP’ye, EFA aracılığıyla
Yunanistan tarafından uygulanmayan
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
(AİHM) Türk azınlık ve azınlığın eğitim
problemine ilişkin soru önergelerini
gönderdiğini bildirdi.
EFA Başkan Vekili Marta Bainka da
DEB’in topladığı imza sayısından
etkilendiğini belirterek, “İmza
kampanyasının sonucu halkın partiye
desteğini gösteriyor. Sonucun başarılı
olacağına inanıyorum.” dedi.
Bundan sonra ne şekilde hareket
edileceğinin ve imzaların hangi
kurumlara iletileceğinin EFA
yönetimince belirleneceğini kaydeden
Bainka, “Buradaki amacımız Lozan
Antlaşması ve diğer anlaşmalarda
belirlenenlerin yerine getirilmesi

yönünde
olmalı.” diye
konuştu.
Bainka,
Yunanistan’ın
AİHM kararlarına
uymamasına
ilişkin sorular
üzerine ise Avrupa’da
bunun başka örneğinin
bulunmadığına vurgu yaparak,
azınlık sorunlarının uluslararası
platformlarda konuşulmasında birlikte
hareket etmenin önemine dikkati çekti.
Konuşmasının devamında
gazetecilerin sorularını cevaplayan
Bainka, “Burada amacımız, Lozan
Antlaşması’nın şartlarının yerine
getirilmesi olmalıdır. Bunda da başarılı
olmayı ümit ediyoruz.” diye konuştu.

DEB PARTİSİ İMZA KAMPANYASI
ÇERÇEVESİNDE İMZALANAN
METİN ŞÖYLE:
“24 Temmuz 1923’te imzalanan
Uluslararası Lozan Antlaşması ile Batı
Trakya MüslümanvTürk Azınlığı ibadet
ve eğitim hakları başta olmak üzere
insan hak ve hürriyetleri garanti altına
alınarak Yunanistan Devleti’ne emanet
edilmiştir. Geçen 92 yıllık süre içerisinde
Yunanistan antlaşmaya sadık
kalmamıştır. Ekonomik, eğitim, inanç,
kimlik, sosyal ve siyasi alanlarda Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na
sürekli baskılar uygulamış ve azınlığın
mevcut haklarını gasp etmiştir.
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı
ivedilikle şu konularda Yunanistan
Devleti tarafından adım atılmasını talep
etmektedir:
Ekonomi: Ülkemizin içinde
bulunduğu ekonomik krizin en fazla
etkilediği azınlığın üniversite mezunu

gençlerinin kamu alanında istihdam
edilmesini ve çiftçilerimizin AB
fonlarından gerektiği gibi istifade
etmelerinin sağlanmasını, çiftçilerimizin
kesilen primlerinin tekrardan
verilmesini, Yunanistan’ın en geri
kalmış bölgesi olan bölgemizde
çoğunluk ve azınlık arasındaki
gelişmişlik ve kalkınmışlık farkının
düzeltilmesini talep ediyorum.
Siyasi temsiliyet: Siyasi temsiliyette,
azınlığın seçme ve seçilme hakkının
önünde büyük bir engel olarak duran
antidemokratik %3’lük ülke barajının
bağımsız adaylar için kaldırılmasını
talep ediyorum.
Eğitim: Azınlık eğitiminin, Lozan
Antlaşması’nın eğitim alanında tanıdığı
haklara ve azınlık insanının istekleri
doğrultusunda ele alınmasını, ihtiyaç
duyulan azınlık ortaokul ve liselerinin
hayata geçirilmesini ve çift dilli TürkçeYunanca eğitim verecek anaokullarının
açılmasını, ilkokullarımızın özerkliğinin
göz önünde bulundurulmasını ve çocuk
azlığı bahane edilerek okullarımızın
kapatılmasının durdurulmasını talep
ediyorum.
Müftülük: İnanç hürriyetimizin
temelini oluşturan müftülük meselesinin
bir an evvel azınlığın isteği
doğrultusunda, Lozan Antlaşması’na
göre düzenlenmesini ve kamuoyunda
“240 İmam Yasası” olarak bilinen
3536/2007 sayılı yasanın, 2013’te
getirilen yeni düzenlemeleri ile birlikte
iptal edilmesini talep ediyorum.
Vakıflar: Ecdat yadigarı ve azınlığın
öz malı olan vakıfların idaresinin,
azınlığın seçeceği yöneticilere iade
edilmesini talep ediyorum.
Kimlik inkarı: Kimliğimizin inkarına
bağlı olarak bu çağa yakışmayacak
şekilde kapatılan tarihi, sosyal ve

kültürel derneklerimizin açılmasını,
isimlerinin iadesini ve yeni açılacak
derneklerde kimliğimi özgürce ifade
etme hürriyetimi, kamu alanlarında
kendi ana dilimle kendimi ifade etme
özgürlüğümü, 3370/1955 sayı ve tarihli
Yunan Vatandaşlık Kanunun ırkçı 19.
Maddesi uyarınca vatandaşlığını
haksızca kaybeden 60.000 (altmış bin)
Batı Trakya Müslüman –Türk Azınlığı
mensubunun yasa iptal edildiğine göre,
tekrardan vatandaşlığa kabulünü talep
ediyorum.
Kamu Alanında Türkçe: Azınlığın
yaşadığı bölgede Yunancaya hakim
olmayan azınlık mensuplarının kendi
ana dilinde kendilerini ifade etme
özgürlüğünün tanınmasını talep
ediyorum.
İstimlak Edilen Yaka
Tarlaları: Üniversite yapımı gerekçe
gösterilerek, ihtiyaçtan çok fazlası
istimlak edilen yaka tarlalarının
kullanılmayan bölümünün tekrardan
halka iadesini, istimlak edilen ve üzerine
üniversite kurulan bölümün ise, değer
karşılığının halkımıza ödenmesini talep
ediyorum.
Tazminat: 29 Ocak 1990 yılında
saldırıya uğrayan Gümülcine esnafına,
kırılan dükkan camları, talan edilen ve
zarara uğrayan malları için devlet
tarafından tazminat ödenmesini talep
ediyorum.
Yukarıda sıraladığımız azınlık
sorunlarının çözülmesi durumunda Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı huzurlu
bir toplum olarak, bundan önce olduğu
gibi, tüm bilgi, birikim ve üretkenliğini
ülkesinin refahı için harcayacaktır.
Bir azınlık mensubu olarak, yukarıda
yazılı haklarımı istediğimi beyan eder ve
aşağıda yazılı açık kimliğim ve imzamla
bu isteğimi tasdik ederim.”
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Avrupa Konseyi
Yunanistan’ı bir
kez daha uyardı
Avrupa
Konseyi
Bakanlar
Komitesi,
Avrupa İnsan
Hakları
Mahkemesi’nin
(AİHM) İskeçe
Türk Birliği,
Rodop İli Türk
Kadınları
Kültür Derneği
ve Meriç İli
Azınlık
Gençleri
Derneği’yle
ilgili kararları
uygulamayan
Yunanistan’ı
uyardı ve
kararların
uygulanmasını
istedi.
Bakanlar
Komitesi, Batı
Trakya Türk
azınlık
dernekleriyle
ilgili süreci
yakından takip
etmeye devam
edecek.
AVRUPA Konseyi
Bakanlar Komitesi, 4 – 6
Aralık tarihlerinde
Strazburg’da yaptığı
toplantıda AİHM kararlarının
Yunanistan tarafından
uygulanıp uygulanmamasını
ele aldı. Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi toplantısı
sonrasında yayımlanan
açıklamada, Yunanistan’ın
Türk azınlık dernekleriyle
ilgili uygulamadığı mahkeme
kararlarının örgütlenme

özgürlüğü ihlallerini
ilgilendirdiği hatırlatıldı.

AİHM KARARLARININ
UYGULANMAMASI
ELEŞTİRİLDİ
Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi, Yunanistan’ın
AİHM kararlarının üzerinden
10 yıl geçmesine rağmen Türk
azınlık derneklerin hala
resmiyetinin iade
edilmemesini ve kurulmak
istenen derneklerin
kurulmasına izin
verilmemesini de eleştirdi.
Bakanlar Komitesi
açıklamasında, geçen yıl
Yunan meclisine getirilen
ancak daha sonra tepkiler
üzerine değiştirilerek kabul
edilen yasaya atıfta
bulunuldu. Açıklamada,
“2017’de yapılan yasa
değişikliğine rağmen; Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin
kararlarının üzerinden 10 yıl
sonra bile mevcut
derneklerin ikisi hala
kaydedilmemiş ve bir tanesi
kapalı kalmaya devam
etmektedir.” ifadelerine yer
verildi.
Açıklamada ayrıca, İskeçe
Türk Birliği’nin, 2017 yılında
Trakya İstinaf Mahkemesi’ne
yaptığı başvurunun prosedür
gerekçesiyle reddedildiği
ancak kararın temyiz edilerek
Yargıtay’a taşındığı da not
edildi.
Bakanlar Komitesi, azınlık
dernekleri kararlarının
Yunanistan’daki mahkemeler
tarafından tam ve etkili bir
şekilde uygulanması için
yetkililerden gerekli tüm

tedbirleri almalarını, ayrıca
Komite’ye de gelişmeler
hakkında bilgi vermesini
istedi.
Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi, Yunanistan’ı
değerlendirdiği toplantıdan
sonra yayınladığı
açıklamada, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin 2008
kararlarında eleştirdiği gere
kçelerle, İskeçe İli Türk
Kadınları Kültür Derneği’nin
kaydının da 2017 yılında
Yargıtay’ın nihai kararı ile
reddedildiğine dikkat çekti.
Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi bu nedenle, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi
içtihadının geniş çapta
yayılması ve yerel düzeydeki
hakimlerin her düzeyde
sistematik eğitimi için ek
tedbirlerin alınması, yerel
mahkemelerin, derneklerin
tescili veya feshedilmesi ile
ilgili, AİHM içtihadı ile tam ve
etkili bir şekilde
uyumlu kararlar almasının
sağlaması ve Avrupa Konseyi
Bakanlar
Komitesi’nin gelişmelerden
haberdar edilmesini tavsiye
etti.

YUNANİSTAN 2019’DA
YENİDEN MERCEK ALTINA
ALINACAK
Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi, İskeçe Türk
Birliği’nin Yargıtay’a (Arios
Pagos) taşıdığı dava
kararından sonra veya en geç
Eylül 2019’da azınlık
dernekleriyle ilgili gelişmeleri
yeniden ele alma kararı aldı.

Panayotis Dimitras:
“Bakanlar Komitesi
kararı Yunanistan
için onur kırıcı”
ULUSLARARASI Helsinki İnsan
Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Direktörü ve Avrupa
İnsan Hakları Makhemesi
Kararlarını Uygulama Ağı Yönetim
Kurulu Üyesi Panayotis Dimitras,
Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin Yunanistan kararını
GÜNDEM’e değerlendirdi.
Dimitras, Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi’nin Türk
azınlık dernekleriyle ilgili
kararının “tokat” niteliğinde
olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarını
uygulamayan Yunanistan’ın bir
kez daha uyarıldığını kaydetti.
Söz konusu kararın, Helsinki
İnsan Hakları Komitesi ile İskeçe
Türk Birliği ve Avrupa Batı Trakya
Türk Federasyonu’nun yaptığı
girişim ve müdahalelerin bir
sonucu olduğunu dile getiren
Dimitras şunları söyledi:
“Yunanistan hükümeti AİHM
kararlarının uygulanması için yeni
bir yasa hazırlandığını, bu yasaya
göre Yargıtay’ın kararının
beklenmesi gerektiğini ileri
sürüyordu. Hatta Trakya’da 50
civarında azınlık derneğinin
olduğunu iddia ediyordu.
Başlangıçta Bakanlar Komitesi bu
argümanları kabul eder gibi oldu.
Ancak yaptığımız girişimler
sonucunda Yunanistan’ın söz
konusu kararları uygulama
niyetinde olmadığı anlaşıldı.
Geçen yıl kabul edilen ve
kararların yerinden ele alınmasına
imkan tanıyan yasa örneğinde
olduğu gibi Yunanistan’ın zaman
kazanmaya çalıştığı anlaşıldı. Bu

nedenle son kararın dikkatli bir
diplomatik dille de yazıldığı
dikkate alınırsa, Yunan hükümeti
ve Yunan adaleti için onur kırıcı
bir karar olduğu görülecektir.
Çünkü karar özetle ‘AİHM
kararlarını artık uygulayın ve
yargıçlarınıza da bunun ne demek
olduğunu öğretin’ diyor. Özetle
bunu söylüyor.”
‘Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarının
uygulanması için 2017 yılında
kabul edilen yasanın
değiştirilmesi gerektiğini ifade
eden Panayotis Dimitras, “2017
yılında kabul edilen yasadan
kamu güvenliğiyle ilgili maddenin
çıkartılması gerekiyor. Çünkü bu
madde zaten AİHM tarafından
mahkum edildi ve böyle bir
tehdidin olmadığına karar verildi.
Bu konunun yargıyla ilgili olan
kısmı. Daha önce de Bakanlar
Komitesi’ne söylediğimiz gibi
hükümetin ve adaletin Türk
azınlığı tanıması gerekiyor. Nasıl
ki Pomak ve Roman derneklerini
tanıyorlarsa Türk azınlığın ve
derneklerinin de tanınması
gerekiyor. Bu yapılsaydı AİHM
kararları bir günde uygulanacaktı.
Bunu yapmayacakları için, (zira
unutmamak gerekir ki DEB Partisi
dışında dört Türk azınlık
milletvekili de, diğer azınlık
kurumları da Türk azınlığın
tanınması için baskı yapmıyor)
kararın uygulanması ancak
Yunanistan’ı rezil edecek Bakanlar
Komitesi’nin suçlayıcı sert bir
kararının olmasıyla mümkün
olacak.’ dedi
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Kadın Platformu 10. yaşını kutladı
16. Sayfanın Devamı
AVUKAT NURAY SEÇİLMİŞ
Rodop ilinde Karacaoğlu köyünden dünyaya
gelen Avukat Nuray Seçilmiş, her kadının
istediği takdirde, istediği alanda başarılı
olabileceği mesajını verdi. Başarılı
olmasında öğretmen olan babasının büyük
rolü olduğunu belirten Seçilmiş, kendi
hayatından verdiği örneklerle başarının yaşı
ve sınırı olmadığını anlattı.
Avukat Nuray Seçilmiş, “Ben bazı özel
sebeplerden dolayı tam 20 yıl boyunca işime
ara vermek zorunda kaldım. Ancak bu 20 yıl
benim çalışma azmimi kırmadı ve 20 yıl ara
verdikten sonra tekrar çalışmaya başladım.
Bunu sizlere asla hayallerinizden
vazgeçmemeniz gerektiğini vurgulamak için
anlatıyorum.” dedi.
Nuray Seçilmiş, “Biz Batı Trakya kadınları
olarak çok güçlüyüz, bu yüzden
başaramayacağımız şey yok. Ben bir Batı
Trakyalı olmaktan gurur duyuyorum.”
diyerek sözlerini tamamladı.
MODACI – STİLİST
NEZİHA MEHMETOĞLU
Avukat Nuray Seçilmiş’in ardından söz alan
Karacaoğlan köyünde dünyaya gelen modacı
– stilist Neziha Mehmetoğlu kendi başarı
öyküsünü anlattı. Neziha Mehmetoğlu ilk
dikiş deneyimlerini çocuk yaşlarında
annesinin yanında yaşadığını söyledi.
İlkokuldan sonra okula devam edemediği
için çok üzüldüğünü söyleyen Neziha
Mehmetoğlu buna rağmen dikiş konusunda
kendisini geliştirmek için azimle çalışmaya
devam ettiğini belirtti. İlk dikiş eğitimini Batı
Trakya’da aldıktan sonra kendisini daha da
geliştirmek amacıyla İstanbul’a gittiğini ve
burada meslek liselerinde modelistlik ve
stilistik alanlarında eğitim aldığını söyleyen
Mehmetoğlu, “Ben okuyamadım deyip
hayalimden vazgeçmedim. Moda evlerinde
çalışmak için çaba gösterdim ve bu
çabalarım sonucunda bir moda evinde
çalışmaya başladım. Altı aylık bir çalışma
süresinden sonra bu işi kendim de
yapabileceğime karar verdim. İlk moda evimi
açtığımda 40 yaşındaydım. Kurduğum iyi bir
ekiple çalışmalarıma başladım ve başarılı bir
şekilde devam ettim. 12 yıl boyunca moda evi
işlettim. Bir çok üst düzey bürokratın
eşlerine kıyafetler tasarladım ve diktim.
Bunlardan bir tanesi Türkiye’nin 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi
Hayrunnisa Gül hanımefendidir. Kendisiyle
8 yıl boyunca çalıştım ve çok güzel
anılarımız oldu.” ifadelerini kullandı.
İnsanın istediği takdirde başaramayacağı
hiç bir şeyin olmadığına dikkat çeken
Mehmetoğlu, olumsuzluklardan asla
etkilenmeden kararlılık ve azimle her yolun
açılacağını belirtti.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
FERHAN KIRLIDÖKME
Daha sonra sözü öğretim görevlisi Ferhan
Kırlıdökme aldı. Ferhan Kırlıdökme yaptığı
konuşmada bugüne kadar bir çok toplantı ve
söyleşiye katıldığını ancak Kadın
Platformu’nun bu etkinliğine katılmaktan
ayrı bir heyecan duyduğunu belirterek
şunları söyledi: “Ben ilkokul ve orta
öğretimimi İskeçe’de tamamladıktan sonra
üniversite sınavına girerek Ankara’da
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünü
kazandım. Aslında bu benim ilk tercihim
değildi. Ben avukat olmak istiyordum, ancak
olmadı ve beşinci tercihim olan Çağdaş

Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne geçtim.
Yıllarca Ankara’da öğretim görevlisi olarak
çalıştıktan sonra Edirne’ye geldim. Açıkçası
Edirne’ye niye geldiğimi tam olarak
anlayamadım. Ankara’da rahatım oldukça
yerindeydi ama herhalde vatanıma daha
yakın olma isteği ağır bastı ve sonuç
itibariyle Edirne’de Trakya Üniversitesi’nde
öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım.
Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı
görevlerinde bulundum. Batı Trakyalı
olduğunuz zaman ne yaparsanız yapın,
nereye giderseniz gidin vatanınıza bir
borcunuz olduğunu hissediyorsunuz. Bu
aslında omuzlarınızda taşıdığınız ek bir yük.
Fakat ben bu yükü taşımaktan son derece
mutluyum.”
Ferhan Kırlıdökme, “Pes etme noktasına
geldiğiniz dönemler olabiliyor. Önemli olan
bu dönemlerde vazgeçmemek ve
mücadeleye devam etmek.” ifadeleri ile
sözlerini tamamladı
ŞEF YILDIZ HASANOĞLU ŞAHİNLER
İskeçe’de dünyaya gelen, lise ve üniversite
eğitimini İstanbul’da tamamlayan Yıldız
Hasanoğlu Şahinler, İngilizce özel ders
verdiğini, ancak gastronomiye duyduğu
ilginin kendisini bu alana daha çok
yakınlaştırdığını söyledi. Yıldız Hasanoğlu,
özel ders vermeye belirli günlerde devam
ettiğini, geri kalan günlerde ise mutlaka
yemekle ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.
Yemek alanıyla ilgili bir çok seminere ve
eğitime katıldığını söyleyen Yıldız
Hasanoğlu, “Bütün bu eğitimlerin ardından
yavaş yavaş yemek denemeleri yapmaya
başladım. Bu denemelerimi paylaştım ve çok
beğenildiğini gördüm. Bundan sonra bazı
teklifler almaya başladım. Dünyada son
dönemde insanların gastronomiye büyük bir
ilgileri olduğunu görüyoruz. Ben de
Yunanistanlı olduğum için, farklı bir yaşam
hikayem olduğu için ilgi çekici teklifler
almaya başladım. İlk olarak Yunan
yemekleriyle başladım. Atölye çalışmaları
şeklinde yemeklerimi yapıyorum. Bu arada
tabii ki Batı Trakya Türkleri’ni, bizim toplum
olarak hikayemizi anlatmaya başladım. Bu
çalışmalar neticesinde önümüzdeki Şubat
ayında bir Batı Trakya yemekleri günümüz
olacak.” ifadelerini kullandı.
Yaptığı çalışmalarla hem hobisini, hem
kendi kültürünü hem de Batı Trakya’nın
hikayesini insanlarla paylaşma fırsatı
bulduğunu vurgulayan Yıldız Hasanoğlu,
eşinin, arkadaşlarının ve ailesinin desteğini
kendisi için en büyük mutluluk kaynağı ve
başarısı olarak gördüğünü söyledi.
Batı Trakya’ya özel yemek tariflerini de
kayıt altına almaya başladığını ve bu konuda
Batı Trakyalı kadınlardan destek almayı
umduğunu söyleyen Hasanoğlu, “Sosyal
medya hesalarımdan bana ulaşarak bu
konuda yardımcı olabilirseniz gerçekten çok
sevinirim. Çünkü bu bizim kültürümüz ve
bunun kayıt altına alınması son derece
önemli.” ifadelerini kullandı.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİZEM ALİOĞLU
Söyleşide sözü son olarak Yeditepe
Üniversitesi öğretim görevlisi Gizem Alioğlu
Çakmak aldı. Gizem Alioğlu dünyaya hem
kadın, hem azınlık olarak gelmenin hayata
iki adım geriden başlamak anlamına
geldiğini söyleyerek, İstanbul’da doğmasına
rağmen kimliğinin oluşumunda Batı
Trakya’nın hep ön plana çıktığını vurguladı.
Bu sebeple bir dönem Batı Trakya ile ilgili bir
şeyler yapması gerektiğine karar verdiği

Hanımeli Derneği Korosu

söyleyen Alioğlu, “Bizler kendi aramızda
Batı Trakya konularını zaten tartışıyoruz o
yüzden bunun dışında bir şeyler yapmak
lazım diye düşündüm. 2015 yılında bu
hislerle Atina’ya gitmeye karar verdim.
Amacım Atina’da post doktora yapmaktı.
Çünkü biz azınlık meselelerini Türkiye’de
konuşuyoruz, Batı Trakya’da konuşuyoruz
ancak Atina’da bizimle ilgili neler
konuşuluyor diye merak ettim. Bu kararı
aldığımda çevremden kadın ve azınlık
kimliği üzerinden baskılar görmeye
başladım. Herkes zor olacağını,
yapamayacağımı söyledi. Açıkçası kolayda
olmadı. Uzun süre uğraş verdim yüzlerce
mail gönderdim. Neredeyse hiç birinden
cevap alamadım.” ifadelerini kullandı.
Tüm olumuzluklara rağmen asla post
doktora kararından vazgeçmediğini ve
konferans sebebiyle gittiği Atina’da Pantio
Üniveristesi’ne uğrayarak üniversitenin
hocalarından Aleksis İraklidis’in kapısının
önünde beklemeye başladığı söyleyen
Çakmak, “Kendisi gelince durumumu
aktardım ve nezaketen de olsa benimle
görüşmeyi kabul etti. Ben post doktora
yapmak istediğimi kendisine iletince
sağolsun bir mektup yazmayı kabul etti ve
ben oradan ayrıldım. O günden sonra
aylarca cevap bekledim. Tam umutlarım
tükenmek üzereyken bir akşam post doktora
öğrencisi olarak üniversiteye kabul
edildiğimi belirten bir mail aldım. Eşimin de
büyük desteğiyle Atina’ya gittim ve doktora
çalışmama başladım. Gerçekten zor bir
dönem geçirdim. ‘Ben buraya niye geldim’
dediğim günler de oldu. Ancak vazgeçmedim
ve bir yıl boyunca Atina’da kaldım. Oradaki
çalışmalarım neticesinde bugün beni
öğrencisi olarak kabul eden Aleksis’le
beraber Türk-Yunan ilişkilerini içeren bir
kitabımız baskı aşamasındadır.” dedi.
Gizem Alioğlu, “En iyi yapabildiğiniz işi
yapmaya ve o işte yükselmeye çalışın.
Önünüze ne engel çıkarsa çıksın dimdik
durun ve çalışmaya devam edin.”
ifadeleriyle sözlerine son verdi.
Etkinlik, Dinkler Hanımeli Derneği’nin
müzik korosunun seslendirdiği türkülerle
devam etti.
SANATÇI NURSELİ İDİZ
Hanımeli Derneği müzik korosunun
konserinin ardından günün süpriz konuğu
ünlü sanatçı Nurseli İdiz salona geldi ve
etkinliğin moderatörü gazeteci Hülya
Emin’in yönelttiği sorulara cevap verdi.
Hayatı boyunca neredeyse bütün
Avrupa’yı gezdiğini söyleyen Nurseli İdiz, 58

Elif İdiz

yıl sonra ilk defa Batı Trakya’ya geldiğini
belirtti. İskeçe’de dünyaya gelen babasının
ve dedesinin evini görme fırsatı bulduğu için
büyük mutluluk duyduğunu ve duygusal
anlar yaşadığını söyleyen Nurseli İdiz, Batı
Trakya’nın Türkiye’nin batıya bakan yüzü
olduğunu, Batı Trakyalı olmanın çok uluslu,
çok dinli bir kültürle yetişme ve dünyaya
geniş bir perspektiften bakma anlamına
geldiğini söyledi. Nureli İdiz büyüklerinden
hikayelerini dinlediği bölgeyi ziyaret
etmekten duyduğu memnuniyeti ifade
ederek, kendisini davet eden Batı Trakya
Türk Kadın Platformu’na teşekkür etti.
Nurseli İdiz’le söyleşinin ardından ses
sanatçısı kızı Elif İdiz katılımcılara söylediği
şarkılarla eğlenceli dakikalar yaşattı.
Etkinliğin sonunda söyleşiye katılan
konuklara Kadın Platformu tarafından çeşitli
hediyeler takdim edildi.
Etkinliğe Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu’nun eşi Aslı
Ömeroğlu, Batı Trakya Türk Kadın Platformu
Sözcüsü Sevil Şerifoğlu, Platform çatısı
altında faaliyet gösteren dernek yöneticileri,
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Genel
Sekreteri Asime Hasanoğlu, Gümülcine
Belediyesi meclis üyesi Sibel Mustafaoğlu,
BAKEŞ Genel Müdürü Pervin Hayrullah’ın
yanı sıra Batı Trakya genelinden çok sayıda
kadın katıldı.
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GÜNDEM haber

BİHLİMDER’den
“İlk Yardım” paneli

11
DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İnsan hakları ile insandır

BATI Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve
Mensupları Derneği’nin (BİHLİMDER)
düzenlediği “İlk Yardım” konulu panel 8 Aralık
Cumartesi günü gerçekleştirildi.
BİHLİMDER Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
panelde travma ve yaralanmalarda yapılması
gereken ilk yardımlar hakkında Travmatoloji ve
Ortopedi Uzmanı Dr. Ahmet Kasap, kalp krizinde
yapılması gereken ilk yardımlarla ile ilgili olarak
ise Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasin Musa konuştu.
BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin
Ahmet etkinlik öncesi yaptığı konuşmada,
katılımcıları bilgilendirecek doktorlara ve
panele katılanlara teşekkür etti.
Mehmet Emin Ahmet, “BİHLİMDER
Buluşmaları ana başlığında bu akşam yine
birlikteyiz. Önemli bir konu. Bizim uzmanlık
alanımızın dışında uzmanlık ve tecrübe
gerektiren bir konu. Konu ile ilgili herhangi bir
söz söyleme yanlışlığına düşmeyelim. Çünkü
bilim insanlarını dinleyeceğiz.” dedi.
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu da yaptığı selamlama konuşmasında,
“Verilecek olan panel benim de ilgimi çekti.
Onun için bu panele gelmek istedim. Çünkü
evde iki küçük çocuğum var ve amatör olarak

sporla ilgileniyorum. Dolayısıyla yaralanma
durumları ile sık olmasa da arada karşılaşıyoruz.
Bilgi sahibi olmakta fayda var diye düşündüm.
Bu yararlı etkinliğe katıldığınız için sizlere de
teşekkür ediyorum. Etkinliği düzenleyen
BİHLİMDER’e de ayrıca teşekkür ediyorum.”
ifadelerini kullandı.
Panelin ilk konuşmacısı Ortopedi Uzmanı Dr.
Ahmet Kasap, ilk yardımın ne olduğu ve önemi
hakkında konuştu. Kasap, travma ve
yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardımları
alt başlıklar halinde anlattı. Ahmet Kasap,
yardımların hangi durumlarda nasıl
yapılacağını, yardım edecek kişilerin yaralılara
nasıl müdahale etmeleri, hangi önemli noktalara
dikkat etmeleri gerektiği konularında
katılımcıları slayt gösterisiyle bilgilendirdi.
Panelin ikinci bölümünde ise Kardiyoloji
Uzmanı Dr. Yasin Musa konuştu. Musa,
konuşmasında kalp krizi geçiren insanların nasıl
davranması gerektiği, kalp krizi belirtilerinin
neler olduğunu, kalp krizi geçiren insanlara
nasıl müdahale edilmesi gerektiği ve kalp masajı
hakkında katılımcıları detaylı bir şekilde
bilgilendirdi.

Yasadışı göçmen taşıyan araç kaza yaptı
EGNATİA çevre yolunun Kavala
kavşağında, yasadışı göçmen taşıyan bir araç
büyük bir hızla yolundan çıkıp takla attı.
Takla attıktan sonra tutuşarak her yanını
alev saran araçta bulunan altı kişiden üçü
yanarak yaşamını yitirdi, yaralanan üç kişi de
hastaneye kaldırıldı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Selanik
istikametindeki yolun birkaç saat önce TIR
devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılmış
olmasına rağmen, sürücü uyarılara dikkat
etmeden yoluna devam ettiği için kaza
meydana geldi.

10 Aralık 1948 tarihinde dünya
devletleri tarafından ortak değerler
olarak kabul edilen Birleşmiş
Milletler Evrensel İnsan Hakları
Beyannamesi’nin kabul
edilmesinin yıl dönümü vesilesiyle,
her yıl 10 Aralık İnsan Hakları günü
olarak kutlanmaktadır.
Gerek İnsan Hakları
Beyannamesi, gerekse insan
haklarını ve özgürlüklerini içeren,
ulusal ve uluslararası düzeyde
onaylı, siyasî ve hukuki diğer
bütün metinler de insan düşüncesi
ve tecrübesinin gelişmiş ürünleri
olarak insanın mutluluğu için
ortaya çıkmıştır.
Böyle olmakla beraber insan
mutlu edilemiyor. Kişiler arası
tecavüzler, bölgesel çatışmalar,
milletlerarası savaşlar devam
ediyor. Zulümlere gerekçeler
üretilip, zayıf fertler ve topluluklar
eziliyor, kanı emilircesine
sömürülüyor.
Bütün bu olumsuzlukların ana
sebebi, Allah’a ve ölümle
başlayacak ahiret hayatına, ilâhî
sorgulamaya; Cennet’e ve
Cehennem’e iman yoksunluğudur
veya inanç zaafıdır. Bu ana sebebe
bağlı olarak da insanın insan
tarafından tanınamayışıdır.
Tanınamayan insan nasıl mutlu
edilebilir?
İnsanın, insan tarafından
tanınabilmesinin tek yolu, onu
yaradan Allah’ın bildirilerine
başvurmaktır. O halde (İnsan
nedir?) sualini soralım, cevabını da
Kur’ân’dan almaya çalışalım.
İnsan; Allah’a ibadet amacıyla
yaratılan ve ilk ferdi topraktan
oluşan bir varlıktır. Yüce Allah
zâtından ilim ve irade gibi değerler
üfleyerek en güzel kıvamda
yarattığı bu ilk insandan eşini halk
etmiştir. Koyduğu üreme
kanununu işleterek, bu çift
aracılığıyla da insanı
nesillendirmiştir.
İnsan; Allah’a karşı mükellef
kılınmış bir varlık olduğu gibi,
insanlara ve insan için yaratılmış
varlıklara karşı da yükümlü
kılınmış bir varlıktır. Bu sebeple
insan, hakları, hürriyetleri ve tabii
çevresi korunarak gelişimi ve
mutluluğu için çalışılması
Cennet’e, hakları, özgürlükleri
çiğnenerek ve sömürülerek
muzdarip kılınması da Cehennem’e
yol kılınmış kutsal bir varlıktır. Bir
diğer ifadeyle insan, kendisine
karşı yapılanı, Allah’ın kendi zatına
yapılmış olarak kabul ettiği
varlıktır.
“İnsan Hakları” kavramı
başlıbaşına bir kaynağa işaret
ediyor: İnsanlık, İnsan Doğası, bir
kişi veya insan olma şeklinde
açıklanabilir.
10 Aralık 1948’de kabul edilen
İnsan hakları Evrensel
Beyannamesi incelersek, orada yer

alan yaşama hakkı, adalet,
özgürlük ve eşitlik gibi hakların
1400 sene evvel Peygamberimiz
Hz. Muhammed (S.A.S.) tarafından
Veda Hutbesiyle ele alındığı
görülür. Bu tarafıyla Veda
Hutbesine ilk insan hakları
evrensel beyannamesi de denir.
İnsan hakları Peygamber Efendimiz
tarafından Veda Hutbesiyle apaçık
insanlara duyurulmuştur.
Peygamber efendimiz insanların
haklarına ne kadar önem verdiğini
ve kimse kimseden üstün
olmadığını ne kadar güzel
anlatmıştır.
İslam, insanların doğuştan
getirdiği devredilemez ve
yadsınamaz bir takım haklara
sahip olduğunu kabul ederek
bunların engellenmesine şiddetle
karşı çıkar. Bunların başında
yaşama hakkı, Din ve vicdan
özgürlüğü hakkı, ilim öğrenme
hakkı gelmektedir. Ayrıca İslam;
insanların özel yaşamlarının da
korunmaya değer olduğunu kabul
eder. Bununla ilgili olarak
“birbirinizin ayıbını araştırmayınız”
şeklinde bir ilke belirler.
İslam bütün insanlığı evrensel
insan kardeşi olarak değerlendirir.
Onların arasında ayrımın
olamayacağını vurgular. “Hepiniz
Ademin çocuklarısınız” şeklinde
bir genel yaklaşımla insanlığı renk,
ırk, makam ve mevkiye dayalı
ayrımcılığa karşı uyararak,
birbirimizi insan kardeşi olarak
anlamaya çalışmanın, toplumsal
barışı ve evrensel kardeşliği
sağlamak açısından önemli olduğu
belirtilmiştir.
Açıkça anlaşılacağı üzere, insan
olarak doğan her bir varlık,
Kur’ân’ın bildirdiği özellikleri taşır
ve koyduğu haklara sahiptir. Ne
var ki, ancak Rabbine inanan ve
O’nun tanıttığı gibi kendisini
tanıyabilen insan, bu özelliklerini
ve haklarını koruyabilir.
Müslüman, bu özellikleri ve hakları
bilen ve koruyabilen insandır.
Rabbine inanmadığı ve yaratılış
özelliklerini tanıyamadığı için
yücelik çizgisini izleyemeyen,
Kur’ân’ın ifadesiyle “Esfel-i
safilin”e (aşağıların en aşağısına)
atılan insan; ne dünyasını, ne
âhiretini mutlu edebilir, ne de
insanlara beklenen olumlu
katkıları sağlayabilir.
Geleceği, insan olma hakkını
elinde bulunduranlar kuracaktır. O
halde kimdir insan olma hakkını
elinde bulunduranlar?
İnsanın yaratıkların en şereflisi
olduğu gerçeğine inananlardır.
İnsan insanın kurdudur diyenler
değil, insan insanın cennetidir
diyenlerdir. Bu inanca sahip
olanların İnsan Hakları günü kutlu
olsun.
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έχρι την επόμενη Τρίτη
αναμένεται να ψηφιστεί στην
Βουλή από την κυβερνητική
πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ο
κρατικός προϋπολογισμός του 2019. Η
ψήφιση του προϋπολογισμού παίρνει
παραδοσιακά την μορφή ψήφου
εμπιστοσύνης προς την εκάστοτε
κυβέρνηση από τους βουλευτές που
συγκροτούν την κυβερνητική
πλειοψηφία. Και φέτος είναι η τελευταία
χρονιά που θα δούμε ο προϋπολογισμός
να ψηφίζεται από την συγκεκριμένη
κυβερνητική πλειοψηφία με τις εκλογές
να τοποθετούνται το αργότερο τον
Οκτώβριο του 2019.
Μέχρι όμως να φτάσουμε σε αυτό το
χρονικό ορόσημο, αν ποτέ συμβεί αυτό,
υπάρχουν πολλές μείζονες
κοινοβουλευτικές δοκιμασίες για την
υφιστάμενη κυβερνητική πλειοψηφία των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που καθιστούν το
μέλλον της εξαιρετικά αβέβαιο.
Να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο
ότι από την επόμενη εβδομάδα λήγει το
προβλεπόμενο συνταγματικά εξάμηνο
από την προηγούμενη πρόταση μομφής
κατά της κυβέρνησης που είχε καταθέσει
η Ν.Δ. και συνεπώς η αξιωματική
αντιπολίτευση αποκτά και πάλι το
πλεονέκτημα να στριμώξει τον κ. Καμένο
και το κόμμα του ενόψει της ψήφισης της
συμφωνίας των Πρεσπών από την
ελληνική Βουλή έως τα τέλη Ιανουαρίου
του 2019.
Μόλις πριν δύο ημέρες ο κ. Καμένος

από το βήμα της Βουλής επανέλαβε τη
διαφωνία του με οποιαδήποτε χρήση του
όρου «Μακεδονία» στο όνομα της
γείτονος, ζήτησε να μην έρθει η
συμφωνία για ψήφιση και προειδοποίησε
ανοιχτά: «αν για οποιοδήποτε, όμως,
λόγο η Συμφωνία αυτή έρθει στη Βουλή
των Ελλήνων, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αποχωρούμε
από την κυβέρνηση και την κυβερνητική
πλειοψηφία».
Εδώ μπορεί να συμβούν δύο
πράγματα. Εφόσον ο κ. Καμένος
καταψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών,
πράγμα που δεν αμφισβητείται σήμερα,
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκασμένος να
στραφεί σε άλλους βουλευτές ώστε να
κατορθώσει να συγκεντρώσει το νούμερο
των 151 για να κυρώσει με ασφαλή
κοινοβουλευτική πλειοψηφία την
συμφωνία αυτή. Να υπενθυμίσουμε ότι
σήμερα το κόμμα της κυβερνητικής
πλειοψηφίας διαθέτει 145 βουλευτές και
άρα του χρειάζονται τουλάχιστον 6
ακόμα για να φτάσει στους 151 για την
συμφωνία των Πρεσπών.
Αν υποθέσουμε ότι εξευρεθούν αυτοί
οι 6 βουλευτές οι οποίοι θα προέρχονται
είτε από το Ποτάμι είτε από τους
ανεξάρτητους είτε από κάποιες διαρροές
των ΑΝΕΛ, τότε και πάλι με την
αποχώρηση του κ Καμένου από την
κυβέρνηση και την κυβερνητική
πλειοψηφία, η κυβέρνηση οφείλει να
αναζητήσει βουλευτές που θα
συγκροτήσουν τη νέα κυβερνητική
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πλειοψηφία πέρα από την συμφωνία
των Πρεσπών, προκειμένου να
συνεχίσει η κυβέρνηση τον
κοινοβουλευτικό της βίο χωρίς τους
ΑΝΕΛ.
Σε περίπτωση, δε, που ο κ.
Μητσοτάκης καταθέσει πρόταση
μομφής κατά της κυβέρνησης τότε θα
πρέπει οι βουλευτές που θα ψηφίσουν
τη συμφωνία των Πρεσπών να
καταψηφίσουν και την πρόταση μομφής
της Ν.Δ. για να μην συγκεντρωθούν οι
απαιτούμενες 151 ψήφοι που θα ρίξουν
την κυβέρνηση. Είναι όμως εξαιρετικά
αμφίβολο έως αδύνατο οι βουλευτές
του Ποταμιού που υποτίθεται ότι θα
ψήφιζαν την συμφωνία των Πρεσπών,
να στηρίξουν την κυβέρνηση σε
περίπτωση προτάσεως μομφής της Ν.Δ.,
από την στιγμή που διαφωνούν σε όλα
τα υπόλοιπα με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εκτός και αν ο κ. Καμένος
αποφασίσει να καταψηφίσει τις
Πρέσπες αλλά παράλληλα να
καταψηφίσει και μία πρόταση μομφής
κατά της κυβέρνησης, παρατείνοντας
με αυτόν τον τρόπο τον
κοινοβουλευτικό της βίο, χωρίς να
μετέχει ο ίδιος με δικούς του υπουργούς
στο κυβερνητικό σχήμα. Τότε, όμως, οι
αντίπαλοί του και ιδιαίτερα η Ν.Δ. θα
τον καταγγέλλουν ότι κρατάει στην ζωή
μία κυβέρνηση η οποία ψήφισε την
«προδοτική» κατά τον κ. Καμένο
Συμφωνία των Πρεσπών.
Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο
κάποιοι βουλευτές από το Ποτάμι, τους
σημερινούς ανεξάρτητους αλλά και από
τους ΑΝΕΛ να προσχωρήσουν στην
κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ,
ανατρέποντας τις σημερινές
κοινοβουλευτικές ισορροπίες και
διαμορφώνοντας μία νέα πλειοψηφία
πέρα των 151 εδρών για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Με αυτόν τον τρόπο ο κ. Τσίπρας θα
συνεχίσει να διαθέτει το πολιτικό
πλεονέκτημα της προκήρυξης των
εκλογών όποτε εκείνος θεωρήσει ότι
είναι πιο συμφέρουσες για το κόμμα
του. Στον αντίποδα όμως, θα έχουν
διαλυθεί οι κοινοβουλευτικές ομάδες

των ΑΝΕΛ, του Ποταμιού και πιθανώς
της Ένωσης Κεντρώων και όλοι αυτοί
μαζί θα κατηγορούν τον κ. Τσίπρα και
τον ΣΥΡΙΖΑ ότι προέβησαν σε
συναλλαγές με τους βουλευτές τους για
να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη εις
βάρος τους.
Το ιδανικότερο σενάριο για την
κυβέρνηση θα ήταν προφανώς οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες να αποσύρουν
μεν τους υπουργούς τους από την
κυβέρνηση αλλά όχι και την
κοινοβουλευτική εμπιστοσύνη τους
προς αυτήν, ώστε να συνεχίσουν να
υφίστανται οι 153 της σημερινής
κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η πολιτική
πίεση όμως που αναμένεται να ασκηθεί
από την αντιπολίτευση θα είναι
τρομερή και πιθανότατα δύσκολα
διαχειρίσιμη από τον κ. Καμένο.
Υπάρχει και το ενδεχόμενο την
ημέρα που θα ψηφιστεί από την Βουλή
η Συμφωνία των Πρεσπών ο
πρωθυπουργός να προαναγγείλει
ουσιαστικά και τον οδικό χάρτη προς
τις εκλογές, δίνοντας το άλλοθι έτσι σε
έναν κρίσιμο αριθμό βουλευτών να τον
στηρίξουν για τους επόμενους δύοτρεις μήνες έως ότου φθάσουμε στον
Μάιο του 2019, οπότε και είναι
προκαθορισμένες οι κάλπες της
αυτοδιοίκησης και των ευρωεκλογών.
Ό,τι από τα παραπάνω και αν
συμβεί, είναι βέβαιο ότι ο πολιτικός
χρόνος της παρούσας κυβέρνησης με
την μορφή που έχει σήμερα τον σχήμα
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχει συρρικνωθεί
απόλυτα. Και τα κομματικά επιτελεία
στην Αθήνα εργάζονται πυρετωδώς για
εκλογές. Όλες οι ενδείξεις αυτή την
στιγμή μαρτυρούν ότι οι κάλπες δεν θα
αργήσουν πέραν του προσεχούς
εξαμήνου κατά ανώτατο όριο. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός
δεν θα θελήσει να αιφνιδιάσει
αναλαμβάνοντας ο ίδιος την
πρωτοβουλία των κινήσεων από το να
παρακολουθεί στριμωγμένος τις
εξελίξεις υπό την απειλή πτώσης της
κυβερνήσεώς του. Οψόμεθα…

Guterres'ten küresel ısınmayla mücadelede
siyasi ödün çağrısı
BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres, küresel ısınmayla
mücadele için siyasi ödün verilmesi
çağrısında bulundu.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM)
Genel Sekreteri Antonio
Guterres, küresel ısınmayla
mücadele için siyasi ödün
verilmesi çağrısında bulundu.
Guterres, Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi 24. Taraflar
Konferansı'nın (COP24)
düzenlendiği Polonya'nın
Katoviçe kentinde yaptığı
konuşmada, bakan ve üst düzey
diplomatlara gelecek nesillerin
kaderini düşünmeleri
gerektiğini söyledi.
BM Genel Sekreteri, "Siyasi
ödünlerin verilmesi zamanı. Bu

fedakarlık anlamına geliyor
ama topluca hepimiz fayda
sağlayacağız." ifadesini
kullandı.
Katoviçe'de bir anlaşmaya
varılamamasının "kontrolden
çıkan iklim değişikliğini
durdurmak için son iyi fırsatı
riske atacağını" belirterek, "Bu
sadece ahlaksızca değil aynı
zamanda intihar gibi olur.
Torunlarımın ya da
başkalarının bizim
hatalarımızın neticeleri
nedeniyle acı çekmesini
istemiyorum." dedi.

PARİS ANLAŞMASI
Polonya'da 200 ülkeden fazla
devlet ve hükümet başkanının
yanı sıra 20 binin üzerinde
katılımcının iştirak ettiği 2
haftalık konferans, 2015'te
Fransa'nın başkenti Paris'te
kararlaştırılan İklim
Anlaşması'nın maddelerinin
uygulanması için yapılacak
görüşmeleri kapsıyor.

Paris Anlaşması, 2020
sonrası süreçte, iklim değişikliği
tehlikesine karşı küresel ve
sosyo-ekonomik dayanıklılığın
güçlendirilmesini hedeflerken,
anlaşmanın uzun dönemli
hedefi ise sanayileşme öncesi
döneme kıyasla küresel sıcaklık
artışının 2 santigrat derecenin
olabildiğince altında tutulması
olarak ifade ediliyor.

Bu hedefe ulaşmak için
petrol, kömür gibi fosil yakıt
kullanımının giderek
azaltılması ve yenilenebilir
enerjinin yaygınlaşması
gerekiyor.
Bu bağlamda anlaşma,
gelişmekte olan ülkelere
finansman, teknoloji transferi
ve kapasite geliştirme imkanları
sağlanmasını öngörüyor.
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Tütüncülere dönüm başına
100 euro tazminat

14 Aralık 2018

Kuzey Yunanistan’daki tütün üreticilerinin büyük bölümüne dönüm
başına 100 ve 65 euro tazminat verilecek.
Basma cinsi üretim yapan tütüncülere “de minimis - küçük amaçlı devlet
programı” çerçevesinde yardımda bulunulacağı açıklandı. Toplam yardım
miktarı ise 8,2 milyon euro olarak açıklandı.
Tarım Kalkınma ve Gıda Bakanı Stavros Arahovitis, 11 Aralık Salı günü
milletvekilleri ve tütün kooperatifleri yöneticileriyle yaptığı görüşmelerden
sonra, 11 Aralık Salı günü yaptığı açıklamada yardım programıyla ilgili
detayları aktardı.
Bakan Arahovitis’in yaptığı açıklamaya göre Evros, Rodop, Kavala ve
İskeçe illerinde yüzde 55 üzerinde olan zarar nedeniyle dönüm başına 100
euro, Drama ve Serez illerinde ise yüzde 35 üzerinde olan zarar nedeniyle
üreticilere dönüm başına 65 euro verilecek.

Tütün üreticileri
eylem hazırlığında
TÜTÜN üreticilerinin yaz
döneminde uğradıkları zararlara
karşılık dönüm başına 100 euro
tazminat açıklamasına Trakya
Tütüncüler Kooperatifi’nden tepki
geldi. Kooperatif Başkanı Hüseyin
Esat 13 Aralık Perşembe günü
Kooperatif binasında yaptığı basın
toplantısında, tütüncülerin
sabrının taştığını ve bundan sonra
talepleri karşılanana kadar eylem
yapacaklarını söyledi.
Hükümetin tütün üreticisiyle
dalga geçtiğini savunan Hüseyin
Esat, 100 euroluk tazminat
miktarının beklentilerin çok
altında olduğunu vurguladı. Esat,
“Biliyorsunuz bölgemizde 6 bin
tütüncü var. Bu tütüncülerimizin
bu yıl yaşadığı zarar daha önce hiç
yaşanmamış boyutta bir zarardı.
Yüzde 60’ın üzerinde bir zarar söz
konusu. Yüzde 90’a yakın zarara
uğrayanlar dahi var. Biz ilk olarak
bölgemizin milletvekilleri ile bu
durumu görüştük. Daha sonra
bakanlığa ayrıntılarıyla ne
durumda olduğumuzu gösteren
bir yazı gönderdik. Daha sonra
bölgemize heyetler gelip zarar
tespiti yaptı. Zararları yerinde
gördü. İçinde bulunduğumuz
durumu bütün Yunanistan,
bakanlar, hatta başbakan dahi
biliyor. Ama son yapılan
açıklamalarla azınlık insanı ve
tütün üreticisi ile dalga geçildiğini
görüyoruz. Biz bunun sonucunda
geçtiğimiz Pazar günü yönetim
kurulu olarak toplandık ve bize
bakanlık tarafından yapılan
davete icabet etmeme kararı aldık.
Bazıları bu davete icabet ederek
oraya teşekkür etmeye gittiler. Biz
bu tablo karşısında gidemezdik ve
gitmeyerek protesto ettik. Toplam
verilen tazminat bütçesi en
azından 13 milyon euro olsaydı
bile giderdik. Ama yapılan
açıklamada 1.8 milyon euro, 3.6
milyon euro gibi rakamlardan
bahsediliyor. Ben açıkçası bu
rakamlara bile hala inanmıyorum.

Kooperatif başkanı olarak bana bu
konuyla ilgili herhangi bir yazı da
gelmiş değil. SİRİZA hükümeti
eline büyük bir fırsat gelmesine
rağmen bu fırsatı kaybetti veya
kaybetmek üzere. En kısa
zamanda son durumumuzla ilgili
yazıyı gönderiyoruz ve artık
eyleme geçiyoruz. Traktörlerimizle
hakkımız olanı kazanıncaya kadar
bundan sonra her ay yollarda
olacağız. Bizim en alt talebimiz
olan dönüm başına 250 euro
tazminat verilinceye kadar bu işin
peşini bırakmayacağız. Bunu
herkes bilsin.” dedi.
Esat yaz boyunca sabırla
beklediklerini, artık sabırlarının
taştığını vurgulayarak, bundan
sonra kararlı bir şekilde eylemlere
devam edeceklerini belirtti.

“ÖNLEM ALINMAZSA
RODOP İLİ BİTECEK”
Hüseyin Esat, koopertif olarak
ellerinden gelen her türlü
çalışmayı yaptıklarını ve bundan
sonra da yapacaklarını belirterek,
milletvekilleri, bakanlar ve tüm
yetkili kurumları bu haksızlığı
çözmeye davet etti. “Bizim
amacımız bağcıyı dövmek değil,
üzüm yemek. Yeter ki insanımıza
hak ettiği parayı versinler. Biz
hemen yarın kendilerine teşekkür
ederiz. Toplam 13 milyon euroluk

yardımı insanımıza göndersinler,
gerekirse gidelim alınlarından
öpelim. Biz çok sabrettik.” diyen
Esat tütün üreticisin aslında
uğradığı zarar miktarının 21
milyon euroyu bulduğunu söyledi.
Esat, bu zararların
karşılanmaması durumunda
önümüzdeki yaz döneminde tütün
üreticilerinin yüzde 60’ının
tarlalara çıkamayacak durumda
olacağını vurgulayarak sözlerini
şöyle tamamladı: “Biz kooperatif
olarak bölgemizdeki tüm
tütüncüler için mücadele
veriyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz.
Bizim insanımız tarlaya çıkamazsa
ne yapacak? Ekmeğini nasıl
çıkaracak. O yüzden bir an önce
önlemini alsınlar, sonra geç
olunca kimse olacakların önüne
geçemeyecek. Bunu bilsinler.
Bütün yaz sabrettik. Ama artık
sabır bitti. Bir an önce
paralarımızın yatırılmasını
bekliyoruz. Bu işin sorumluları da
milletvekillerimiz, bakanlarımız
kısacası hükümetimizdir. Tütüncü
eğer kazanmazsa çarşıda da
hareket olmaz. Esnaf da sorun
yaşar. Bölgemizdeki insanımızın
ekonomik durumu son derece
kötü. O yüzden bir an önce
önlemini alsınlar, yoksa Rodop ili
bitecek.”

“Tazminat
miktarı hayal
kırıklığı
yaratmıştır”
RODOP ili KİNAL milletvekili İlhan Ahmet, tütün
üreticilerine ödeneceği açıklanan tazminat miktarının
hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Ahmet, hükümetin zarara
uğramayan bölgelere tazminat vererek sırf oy kaygısıyla
hareket ettiğini söyledi. İlhan Ahmet, Rodop bölgesinde
gerçek zararın dönüm başına 400 euro olduğunu ifade etti.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada belirtilen
miktarın tütün üreticilerinin zararlarını tazmin etmekten
çok uzak olduğunu kaydeden İlhan Ahmet, SirizAnel
hükümetinin tütün üreticisine büyük bir adaletsizlik
yaptığını söyledi.
İlhan Ahmet açıklamasında şunları dile getirdi: “Tepe
hastalığının tütünlerde herhangi bir zarara neden olmadığı
illerdeki üreticiler ile en fazla zarara neden olduğu Rodop
ilindeki üreticilere eşit tazminat miktarı belirlenmiştir. Bu
şekilde, zaten büyük bir zarara uğramış olan azınlık
çiftçisine açıkça haksızlık edilmiştir.
Meriç, İskeçe, Drama, Kavala, Serez, Langada, Kılkış,
Katerini gibi neredeyse hiç zarar görülmeyen illerde, sırf oy
kaygısıyla tazminat ödenmesini karara bağlayan SirizAnel
hükümeti, Rodop ilindeki tütüncülerin haklarını adeta
gaspetmiştir. İktidara geldiği günden bu yana hazineden
ve ulusal kaynaklardan Rodop iline 1 euro dahi
aktarmayan SirizAnel hükümeti, şimdiyse Avrupa Birliği
fonlarından ödenecek söz konusu tazminatları bölgeler
arasında adil olmayan bir şekilde dağıtarak, Trakya’ya ve
Rodop iline karşı olan vurdumduymazlığını bir kez daha
göstermiştir.”
Gerçek zararın dönüm başına en az 400 euro olduğunu
kaydeden İlhan Ahmet, “Tazminatlar konusunda haksızlık
yapılmaması yönünde defalarca uyardığım SirizAnel
hükümeti, Rodop ilindeki tütün üreticisine,
gözünün yaşına bakmayarak
masraflarını bile karşılamaya
yetmeyecek komik bir miktarda
tazminat belirlemiştir. Gerçek
zarar ederi dönüm başına en az
400 euro olan Rodop ili tütün
üreticisine dönüm başı sadece
100 euroyu reva gören SirizAnel
hükümeti, sus payı verir gibi
azınlık tütüncüsüyle de adeta
dalga geçmiştir. Azınlık
tütüncüsünün hakkı olan
parayı hak etmeyen
bölgelere dağıtan SirizAnel
hükümeti, oy kaygısıyla
açıkça siyasi rant sağlamak
peşindedir.” ifadelerini
kullandı.
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak

Ergen ve Aile

A

nne babaların en
büyük sorunlarından
biri de ergenlik
dönemindeki çocuklarıyla
diyalog kurmakta yaşanılan
sıkıntılardır. Çocuk 11, 12
yaşlarınna geldiğinde ailesiyle
arasında anlaşmazlıklar başlar.
Bu dönem ergenlik döneminin
başlangıcıdır. Kızlarda 11
erkeklerdeyse 13 yaş ile
birlikte otraya çıkar.
Dolayısıyla da, çocukları
tanıyabilmek, anlayabilmek,
onlara doğru yaklaşabilmek
için, her anne babanın bu
dönemi iyi bilmesi gerekir.
Ergenlik dönemi kızlarda 1120, erkekelerde ise 13-20
yaşlar arasındadır. 11,12 yaşlar
çocuk için bir arayış dönemidir.
Ergen, kim olduğunu, neye
değer vereceğini, kime
bağlanıp inanacağını bilemez.
Çevresinde model alabileceği
kişiler araştırır. Ürkek ve
içedönüktür. Bu içedönüklük
özelliği 14 yaşına girmesiyle
beraber dışa dönük bir yapıya
dönüşür.
Evin içinde gülerek,
konuşarak daha aktif olmaya
başlar. Güven duygusu gelişir,
yaşamı sever, neşelidir. Anne
babasını eleştirir, onların
düşüncelerini beğenmez.
Arkadaşlarıyla daha çok vakit
geçirmek ister. Onların
davranışlarını anne babasının
davranışlarıyla kıyaslar.
Arkadaş sayısı artmıştır. Onlar
hakkında kötü söz söylemez.
Onların arasında sevilen biri
olmak ister. Özgüveni
gelişmiştir, kendi kendini
eleştirir.
15 yaş ile birlikte çocukta
yine bir değişim görülür. Anne
baba ve öğretmenleri için bir
bilmeceye dönüşmüştür.
Kendisi de kendisini
tanıyamaz, çevresi de. 14
yaşındaki mutlu, enerji dolu
çocuğun yerini, ilgisiz ve
kayıtsız bir çocuk almıştır.
Daha alıngan ve olumsuzdur.
Huzursuzdur. Evin içinde yalnız
kalmayı tercih eder.
Büyüdüğünü ispat etmeye
çalışır. Kendisine çocuk gibi
davranılmasından hoşlanmaz.
Anne babasıyla birlikte
gezmek istemez, onların
ilgisinden rahatsız olur. Her
şeyi kendi başına becermek
ister, diğer insanlara bağlı
kalmaktan hoşlanmaz.
Okumayı sever, okuluna

daha çok bağlanır. Eğer
okulundan hoşlanmıyorsa da
hiç düşünmeden okulu
terkedebilir.
16 yaşa geldiğinde çocuk,
artık büyüklerin üzerinde bir
yetişkin izlenimi bırakır. Artık
kendini daha iyi
yönetebilmekte, duygularını
anlayabilmektedir. Özgüveni
gelişmiştir. Bağımsızlığını
ispat edebilmek için, ailesine
kendi istekleri doğrultusunda
davranmaları için baskı yapar.
Çünkü ona göre kendi
davranışları doğrudur ve ailesi
de buna uymak zorundadır.
Diğer insanlara karşı daha
hoşgörülüdür. Olaylar
karşısında olumlu tepkiler
vermeğe çalışır. Çeşitli
arkadaşlıklar kurarak insanları
tanımak ister. En büyük arzusu
dünyayı tanımaktır. Onaltı
yaşındaki genç geleceğe daha
umutla bakabilmektedir.
Kişiliği hızlı bir gelişim
göstermektedir. Artık
kanunlara, toplumun örf ve
adetlerine uyması gerektiğinin
bilincindedir. Çünkü artık
kendisini bir yetişkin olarak
görmektedir. Ailede ve toplum
içinde bir yer edinmek ister.
Onun da fikirlerinin
sorulmasını, düşüncelerine
değer verilmesini bekler. 16
yaşından 20 yaşına kadar olan
dönemdeki davranışları, 11
yaşından 16 yaşına kadar olan
dönemden daha uyumludur.
Ergenliğin en zor olan 11-15
yaşlar arasındaki dönemi,
ailenin en fazla sabırlı
olabileceği ve gence iyi bir
model oluşturabileceği bir
dönemdir. Ona yaklaşıp, onun
problemlerini çözmeye ve
kendisiyle arkadaş olmaya
çalışmaları gerekir. Anne baba
kendi ergenlik dönemleri ve
yaşadıkları sıkıntıları da
hatırlayarak ona daha yapıcı
yaklaşabilmelidirler. Çocuğun
arkadaş gruplarını, zamanını
geçirdiği mekanları, yakından
takip ederek çocuklarının
yanlış yollara girmesine engel
olabilmek için çaba
göstermelidirler.
Çocuğumuzun mutlu,
sorunsuz bir ergenlik dönemi
geçirmesini istiyorsak, onunla
her zaman arkadaş
olduğumuzu, kendisini
dinlemeye hazır olduğumuzu
kendisine sık sık hatırlatarak
güvenini kazanmalıyız.
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Halit Habipoğlu:
“Yunanistan tüm uyarıları
görmezden geliyor”
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), Türk
azınlık derneklerini tanınmayan
Yunanistan’ı uyaran Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi’nin
kararıyla ilgili bir açıklama
yayımladı.
ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, Yunanistan’ın tüm
uyarıları görmezden geldiğini,
AİHM kararlarını aradan geçen
10 yıla rağmen uygulamamakta
direttiğini dile getirdi.
Habipoğlu açıklamasında şu
ifadeleri kullandı: “AİHM, 2008
yılında verdiği üç kararda da
ülkemiz Yunanistan’ı taraf
olduğu Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin örgütlenme
özgürlüğüyle ilgili 11. maddesini
ihlal ettiği hükmüne vararak
mahkum etti. Ancak ülkemiz
Batı Trakya Türk dernekleri ile
ilgili AİHM kararlarını aradan
geçen 10 yıla rağmen
uygulamamakta diretiyor,
Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin tüm uyarılarını da
görmezden gelmeye devam
ediyor. Bakanlar Komitesi de son
toplantısında aldığı kararlarla

ülkemiz Yunanistan’ın oyalama
taktiğinden oldukça rahatsız
olduğunu göstererek AİHM
içtihadının Yunan iç hukukunda
geniş çapta yayılması ve İskeçe
Türk Birliği, Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği ve
Meriç İli Azınlık Gençleri
Derneği’nin Yunan mahkemeleri
nezdindeki başvurularının AİHM
kararları ve Avrupa İnsan

Hakları Sözleşmesi’nin 11.
maddesi ile tam uyumlu bir
şekilde incelenmesi çağrısında
bulundu. ABTTF olarak Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi’ni
Yunan ulusal mahkemeleri
nezdinde devam eden hukuki
süreç ve gelişmeler hakkında
bilgilendirmeye devam
edeceğiz.”

Yunanistan, Türkiye’den
“dolusavar” satın alacak
TÜRKİYE’nin Van şehrinde üretilen ve
gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun
kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura
dönüşmesini sağlayan “dolusavar” cihazı,
Yunanistan’dan sipariş aldı.
İranlı girişimci Yadollah Nasrollahi’nin tarım
ürünlerini doludan korumak için üretimini
düşündüğü ancak ülkesinden gereken desteği
göremediği için Türkiye Van’daki İş Geliştirme
Merkezi’ne (İŞGEM) başvurarak projelendirdiği
“dolusavar” adı verilen cihaz, tarım sektöründe
ilgi gördü.
Nasrollahi, yurt içi ve dışından gelen talepler
üzerine, asetilen gazın patlatılması sonucu
gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun
kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura
dönüşmesini sağlayan cihazın seri üretimine geçti.
Yaklaşık bin dönüm alanda etkili olan ve cep
telefonuna kurulan programla kontrol edilebilen
cihaz, Azerbaycan’a ilk ihracatının ardından
Avrupa ülkelerinde de talep görmeye başladı.
Yunanistan’da tarım ürünleri üreten bir
firmanın sipariş ettiği cihazların üretimi için
Van’da çalışmalar hızlandırıldı.

“TALEP FAZLA OLUNCA
SERİ ÜRETİME GEÇTİK”
İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik,
İranlı girişimciye bir fırsat tanımak istediklerini,
bu kapsamda cihazın üretimini yaptıklarını
söyledi.
Gedik, her bir cihazın bin dönümlük bir alanda
etkili olduğunu test ettiklerini belirterek şunları
kaydetti: “Bu cihazı ürettikten sonra hem

Türkiye’den hem de yurt dışından çok ciddi talep
gelmeye başladı. Türkiye’de tarımla uğraşan
çiftçilerimiz talep ediyor. Dolunun ülke
ekonomisine ciddi zararı söz konusu oluyor.
Geliştirdiğimiz bu ürünle ülke ekonomisine çok
ciddi bir katkı sağladığımıza inanıyoruz. Ürüne
şimdide Yunanistan’dan talep var. Avrupa
ülkelerine ciddi bir ihracat yapmayı planlıyoruz.
Yunanistan da bunun ilk örneği. İlk ihracatımızı
da Azerbaycan’a gerçekleştirdik. Bunun da
gururunu yaşadık. Talep fazla olunca seri
üretimine geçtik. Dört günde bir ürünü
tamamlayabiliyoruz. Seri üretimini hızlandırmaya
çalışıyoruz.”
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UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı
UEFA'nın internet sitesinden
yapılan açıklamaya göre
futbolseverler, Avrupa'da 2018
yılının en iyi takımını
belirlemek için 11 Ocak 2019'a
kadar oy verebilecek.
50 adayın bulunduğu
listede, Real Madrid'den 9
futbolcunun yer alması dikkati
çekti. Eflatun-beyazlılardan
kaleci Navas'ın yanı sıra
defansta Marcelo, Ramos,
Varane, orta sahada Casemiro,
Isco, Kroos, Modric ve forvette
Bale yılın 11'ine aday gösterildi.
Barcelona 7, Atletico Madrid
ve Liverpool 6'şar oyuncu ile
Real Madrid'in ardından listede
en fazla futbolcusu yer alan
takımlar oldu.

UEFA Yılın 11'i
adayları şöyle:
Kaleci: Alisson Becker
(Liverpool), Hugo Lloris
(Tottenham), Keylor Navas
(Real Madrid), Jan Oblak
(Atletico Madrid), Marc-Andre
ter Stegen (Barcelona)
Defans: Jordi Alba, Gerard
Pique, Samuel Umtiti
(Barcelona), Giorgio Chiellini
(Juventus), Jose Gimenez, Diego

Mental sorunları
yüzünden futbola
ara verdi

Godin, Lucas Hernandez
(Atletico Madrid), Joshua
Kimmich (Bayern Münih),
Kalidou Koulibaly (Napoli),
Kostas Manolas (Roma),
Marcelo, Sergio Ramos,
Raphael Varane (Real Madrid),
John Stones (Manchester City),
Virgil van Dijk (Liverpool)
Orta saha: Casemiro, Isco,
Toni Kroos, Luka Modric (Real
Madrid), Kevin De Bruyne,

David Silva (Manchester City),
Eden Hazard, N'Golo Kante
(Chelsea), James Milner
(Liverpool), Saul Niguez
(Atletico Madrid), Dimitri Payet,
Florian Thauvin (Olympique
Marsilya), Miralem Pjanic
(Juventus), Paul Pogba
(Manchester United), Ivan
Rakitic (Barcelona)
Forvet: Gareth Bale (Real
Madrid), Edinson Cavani,

Kylian Mbappe, Neymar (PSG),
Paulo Dybala, Cristiano
Ronaldo (Juventus), Edin Dzeko
(Roma), Antoine Griezmann
(Atletico Madrid), Harry Kane
(Tottenham), Robert
Lewandowski (Bayern Münih),
Sadio Mane, Muhammed Salah,
Roberto Firmino (Liverpool),
Lionel Messi, Luis Suarez
(Barcelona)

Şampiyonlar Ligi’nde
son 16'ya kalan
takımlar belli oldu

İSKOÇ ekibi Celtic'te forma
giyen Leigh Griffiths, mental
sorunları nedeniyle kariyerine
bir süre ara verdi.
Teknik direktör Brendan
Rodgers, 28 yaşındaki
futbolcunun devam eden
mental sorunları nedeniyle
yeşil sahalardan bir süre uzak
kalacağını açıkladı.
Birkaç aydır futbolcusunun
mental problemleriyle
mücadele ettiğini belirten
Rodgers, "Griffiths,
mükemmel birisi ancak futbol
ve hayat, bu sıralar onun için
zorlu. Geri dönmesi için bütün
profesyonel desteği
vereceğiz." ifadelerini
kullandı.
Griffiths, ekim ayında İsrail ve
Portekiz ile oynanan maçlar
öncesinde İskoçya Milli
Takımı'ndan affını istemişti.

Pique, kulüp
sahibi oluyor

Kingsley Coman,
futbolu bırakma
noktasına geldi
BAYERN Münih'in genç yıldızı Kingsley Coman,
yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle
futbolu bırakabileceğini dile getirdi.Almanya Ligi
ekiplerinden Bayern Münih'in genç yıldızı Kingsley
Coman sakatlıklarından ardından futbolu bırakma
noktasına geldi.
22 yaşındaki Fransız futbolcu, yaşadığı sakatlıklar
sonrası geçirdiği ameliyatların kendisini yıprattığını
belirterek "Ayağımdan bir ameliyat daha olmak
istemiyorum. Artık yeter. Belki benim ayağım futbol için
uygun değildir, başka bir hayat yaşamam gerekiyordur."
sözleriyle futbolu bırakmayı düşündüğünü dile getirdi.
Bayern Münih'te forma giyen yetenekli kanat
oyuncusu, bu sezon iki bağlarındaki yırtık nedeniyle
sahalardan uzak kaldı. Ayrıca Kingsley Coman'ın daha
önce de birçok kez diz bağlarında yırtık meydana geldi.

ŞAMPİYONLAR Liginde grup
aşamalarının tamamlanmasının
ardından bir üst tura yükselen
takımlar belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
grup aşamaları tamamlandı, bir
üst tura adını yazdıran takımlar
belli oldu. Avrupa futbolunun
kulüp düzeyindeki en önemli
organizasyonunda grup
maçlarının 6. ve son haftası
tamamlandı.
Ajax, Atletico Madrid,
Barcelona, Bayern Münih,
Borussia Dortmund, Juventus,

Liverpool, Manchester City,
Manchester United, Paris SaintGermain, Porto, Real Madrid,
Roma, Schalke 04, Tottenham ve
Lyon isimlerini son 16 turuna
yazdırdı.

AVRUPA LİGİNE
GİDEN TAKIMLAR
Gruplarını 3. sırada bitiren
Shakhtar Donetsk, Benfica, Club
Brugge, Galatasaray, Inter,
Napoli, Valencia ve Viktoria Plzen
yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde
devam edecek.

BARCELONA'nın İspanyol
futbolcusu Gerard Pique,
İspanya'da bölgesel ligde
mücadele eden Andorra
kulübünü satın almak için
görüşmelere başladı.Andorra
basınında yer alan "Pique'nin
Andorra Kulübünü aldığı"
yönündeki haberlerden sonra
yazılı bir açıklama yapan
Andorra Futbol Kulübü, farklı
yatırım gruplarıyla
müzakereler yürütüldüğünü
ancak şimdilik sonuçlanmış
bir müzakerenin
bulunmadığını bildirdi.
İspanyol gazeteleri ise
Pique'nin, sahibi olduğu
"Kosmos" adlı şirket
aracılığıyla, yaklaşık 200 bin
avro olan Andorra Futbol
Kulübünün borcunu
üstlenerek, satın alma
işlemini 2019'un başlarında
resmileştireceğini yazdı.
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Türk Kadın Platformu
10’uncu yaşını kutladı
BATI Trakya Türk Kadın Platformu 9
Aralık Pazar günü Gümülcine’de Chris &
Eve Oteli’nde düzenlenen etkinlikle
10’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.
“İçimizde Doğan Ötelerde Yeșeren
Kadınlarımız” adlı etkinlikte, Batı
Trakya’da doğan ancak yurt dışında
yaşayan başarılı kadınların katılımıyla bir
söyleşi düzenlendi.
Etkinlik selamlama konuşmalarıyla
başladı. Açılış konuşmasını yapan Batı
Trakya Türk Kadın Platformu Sözcüsü
Sevil Şerifoğlu, “Batı Trakya Türk Kadın
Platformu 2008 yılında bir sivil toplum
inisiyatifi olarak kurulmuştur. Batı
Trakya’daki kadın derneklerinden ve diğer
derneklerinin kadın kollarından oluşur.
Platform olarak amacımız kadınlarımızı
sosyal ve kültürel hayata verimli bir
şekilde katmaktır. Geçen 10 yıllık süreçte
platform olarak bir çok etkinlik
düzenledik. Örnek verecek olursak 2009
yılında Gümülcine’de düzenlediğimiz
kermesten elde edilen gelirle Gümülcine
Devlet Hastanesi’ne bir ambulans tahsis
edilmesini sağladık. Uluslararası Batı
Trakya Türk Kadın Kurultayı’nı
gerçekleştirdik. Bölgemizi ziyaret eden
heyetlerin kadın temsilcilerini ağırladık.
Türkiye Başbakanı ve Cumhurbaşkanı’nın
ziyaretlerinde platform olarak önemli
roller oynadık. Tüm bunların yanı sıra
konferanslar, paneller düzenleyerek
kadınlarımızı bir araya getirmeye
çalışıyoruz. Ayrıca yurt dışında
düzenlenen etkinliklere de katılarak Batı
Trakya Türk kadınını temsil ediyoruz.
Bugün platform olarak 10’uncu yılımızı
kutladığımız için onur ve gurur duyuyoruz.
Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür
ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu’nun eşi Aslı Ömeroğlu da,
“Öncelikle Batı Trakya Türk Kadın
Platformu’nun kuruluşunun 10’uncu yılını
tüm kalbimle kutladığımı belirtmek
istiyorum. Platformun ve çatısı altındaki
kadın kuruluşlarının Batı Trakya’nın
sosyal ve kültürel hayatındaki yeri ve
kadınlarımız için önemi yadsınamaz. Bu
nedenle platformun çalışmalarını ilgi ve
takdirle takip ettiğimi belirtmek isterim.
Bugüne kadar yapılan çalışmaların
bundan sonra yapılacak olan çalışmaların
teminatı olacağına ve gelecekte de
platformun çalışmalarının daha da etkin
bir şekilde devam edeceğine yürekten
inanıyorum. Bu vesileyle bugün bu güzel
organizasyonda bir araya gelmemize vesile
olan herkese yürekten teşekkür ederim.”
diye konuştu.
Selamlama konuşmalarının ardından
Batı Trakya’da doğmuş ve yurt dışında
kendi dallarında başarılı olmuş kadınların
yer aldığı söyleşi başladı. Söyleşinin

Soldan Sağa: Nuray Seçilmiş, Neziha Mehmetoğlu, Yıldız Hasanoğlu Şahinler,
Hülya Emin, Ferhan Kırlıdökme, Gizem Alioğlu Çakmak.

Sevil Şerifoğlu

Aslı Ömeroğlu

moderatörlüğünü yapan gazeteci Hülya
Emin, “Batı Trakya Türk Azınlığı büyük
göçler yaşamış bir toplum ne yazık ki.
Bazılarımızın dedeleri, nineleri, anneleri
babaları daha rahat, daha huzurlu bir
hayat için başka yerlere göç etmek zorunda
kaldılar. Bazılarımız da kendi istek ve
iradeleri dışında başka yerlere göç etmek
durumunda kaldılar. Fakat ne olursa
olsun, nerede yaşarsak yaşayalım
hepimizin ortak bir paydası var. O da Batı
Trakyalı olmak.” diye konuştu.

Nurseli İdiz

“Memleket” kavramının çok güçlü bir
kavram olduğuna dikkat çeken Hülya
Emin, platformun etkinliğinin Batı
Trakya’dan anavatan Türkiye’ye göç eden
kadınların başarı öykülerinin
aktarılmasına vesile olduğunun altını
çizdi.
Hülya Emin, “Her başarı aslında
onlarca, yüzlerce, belki de binlerce yeni
başarı öyküleri için bir başlangıç, bir örnek
teşkil edecektir. Bu çok önemli. Siz
kadınlar çocuklarınıza, yakınlarınıza,

etrafınızda bulunan gençlere bu başarı
öykülerini aktardıkça onlara şevk ve güç
vereceksiniz.” ifadelerini kullandı.
Ardından Hülya Emin’in
moderatörlüğünde avukat Nuray Seçilmiş,
modacı Neziha Mehmetoğlu, şef Yıldız
Hasanoğlu Şahinler ve öğretim görevlileri
Ferhan Kırlıdökme ve Gizem Alioğlu ile
söyleşiye geçildi.
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