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GTGB 90’ıncı
yılını kutladı

Batı Trakya Türkleri’nin tarihi kuruluşlarından biri olan Gümülcine
Türk Gençler Birliği 90. yaşını kutladı.
GTGB 90. yıldönümü
16 Aralık Pazar günü
Yassıköy’deki Astrea düğün
salonunda gerçekleştirilen
etkinlikle kutlandı.
Etkinliğe Türkiye’den
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı
Abdullah Eren katıldı. 90.
yıl etkinliğinde TRT Türk
Halk ve Türk Sanat Müziği
ekibi ile Kurtalan Ekspres
muhteşem bir konser verdi.
Etkinlik GTGB saz
ekibinin seslendirdiği
türkülerle başladı. Ardından
GTGB halk oyunları ekibi
sahne aldı. Etkinlik,
GTGB’nin kuruluşundan
günümüze kadar
faaliyetlerini içeren
sinevizyon gösterisiyle
devam etti.
»9, 10

Medrese’de Abdullah Eren B. Trakya’yı ziyaret etti
boykot
yeniden
başladı

12’de

Eren ilk ziyaretini Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’na gerçekleştirdi. Azınlık
kurum ve kuruluşlarını ziyaret eden
Eren, Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’yle de bir
araya geldi.

»8

bilim
“Askerlerimizin
eve dönme
zamanı geldi”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM), Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı mensubu Hatice Molla
Salih’in miras davasında şeriat
hukukunun uygulanmasına itirazı
üzerine açtığı davada Yunanistan’ı
haksız buldu. »3

Atina’daki
cami için
imam aranıyor
Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı, Atina’da
inşası devam eden caminin imamını
belirlemek üzere ilan verdi.İlanda,
aranan imamın kriterleri sıralandı.

»11

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği’nin 90. kuruluş yılı etkinlikleri
için Batı Trakya’ya gelen Yurt Dışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah
Eren, 17 Aralık Pazartesi günü
Gümülcine ve İskeçe’de bir dizi
temaslarda bulundu.

GÜMÜLCİNE’deki
Medrese-i Hayriye okulu
öğrencileri, Eğitim
Bakanlığı’nın Türkçe ve din
derslerini azaltma kararında
ısrar etmesi üzerine ikinci kez
boykot kararı alarak okulun
kapısına bu kez süresiz kilit
vurdu.
»2

dünya

AİHM
Yunanistan’ı
haksız buldu

7’de

ekonomi
BenQ W1700
4K’yı
inceleyelim

4’de

spor
2019 bütçesi
meclisten
geçti

15’de

Altın Ayakkabı
ödülü 5. kez
Messi'nin

Kazada bir
gencimizi daha
kaybettik!
İskeçe’ye bağlı Bekeovası köyünde 17
yaşındaki Oğuzhan Necatioğlu köy
içinde geçirdiği motosiklet kazasında
hayatını kaybetti. »11
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Medrese’de boykot yeniden başladı
GÜMÜLCİNE’deki Medrese-i
Hayriye okulu öğrencileri,
Eğitim Bakanlığı’nın Türkçe ve
din derslerini azaltma
kararında ısrar etmesi
üzerine ikinci kez
boykot kararı alarak
okulun kapısına bu kez
süresiz kilit vurdu.
Medrese-i Hayriye
öğrencileri, Türkçe ve
din derslerinin
azaltılması kararına ilk
tepkiyi 25 Kasım
tarihinde göstererek iki
gün boyunca dersleri
boykot etmişlerdi.
Öğrencilerin başlattığı
boykota okul encümen
heyetinin yanı sıra
öğretmen ve veliler de
destek vermişti.
Öğrenciler ve
encümen heyeti,
taleplerini yazılı olarak
Eğitim Bakanlığı’na
göndermelerine
rağmen olumlu bir
yanıt alamadılar. İki
haftalık bekleyişin
ardından
bakanlıktan isteklerine olumlu
yanıt gelmeyince öğrenciler
yeniden boykot kararı aldı.
Medrese-i Hayriye Encümen
Heyeti Başkanı Hasan Molla ve
velilerin temsilcisi Selahattin
Kesit, öğrencilerin aldığı süresiz
boykot kararını
desteklediklerini ve
öğrencilerin yanında
olduklarını dile getirdiler.

iletişime geçmek istedik ancak
mümkün olmadı. Kimseden bir
cevap alamadık. Zaten çok az
öğrencisi olan
bir okul
İskeçe’deki
medrese. Biz
Gümülcine
medresesi
olarak Türkçe
derslerinin
azaltılmasına
karşıyız.
Okulumuzdaki
195 öğrencinin
ortak talebi ve
beklentisi eski
programa
dönmektir.
Türkçe
derslerin
azaltılmasını
öngören
kararın iptal
edilmesini
istiyoruz. Biz,
Türkçe’nin
olmadığı veya
çok azaltıldığı
bir okul
istemiyoruz.”
Hasan Molla, yetkililerin
müfredat programıyla ilgili
talepleri dikkate alarak bir an
önce olumlu yanıt vermelerini
beklediklerini ifade etti.

Gümülcine
Medrese-i
Hayriye
öğrencileri,
bakanlığın
Türkçe ve
din
derslerini
azaltma
kararında
ısrar etmesi
üzerine 16
Aralık Pazar
günü süresiz
boykot
kararı aldı.

“TÜRKÇE’NİN OLMADIĞI
BİR OKUL İSTEMİYORUZ”
Gümülcine Medresesi Encümen
Heyeti Başkanı Hasan Molla,
yeniden başlayan boykotla ilgili
olarak GÜNDEM’e konuştu.
Okuldaki Türkçe derslerin
azaltılmasını kabul etmelerinin
mümkün olmadığını
vurgulayan Hasan Molla,
boykotu sürdürmekte kararlı
olduklarını söyledi.
Molla şöyle konuştu: “Biz iki
günlük uyarı eyleminden sonra
taleplerimizi bir kez daha
yetkililere ilettik. Biliyorsunuz
ki bakanlık kararına göre lise
üçüncü sınıfta Türkçe derslerin
tamamı kaldırılırken, diğer
sınıflarda da Türkçe dersleri
haftada 5 saat azaltıldı. Bunu
kabul etmemiz mümkün değil.
Bunu net bir şekilde söyledik ve
söylemeye devam edeceğiz.
Öğrencilerin boykotu yeniden
başladı ve sonuç alana kadar da
devam edecek. Biz okul olarak
bugüne kadar hiçbir zaman
Türkçe dersler azaltılsın diye bir
talepte bulunmadık. Ne okul
yönetimi, ne öğrenciler, ne
encümenler böyle bir istekte
bulunmadı. İskeçe’deki
medresenin böyle bir talebinin
olduğunu söyleyenler oldu.
İskeçe’deki medreseyle

“MEDRESENİN STATÜSÜ
NET OLARAK ‘AZINLIK
OKULU’ OLARAK
BELİRLENMELİDİR”
Gümülcine Medresesi’nin bir
azınlık okulu olduğunu, ancak
bu konudaki soru işaretlerinin
ortadan kaldırılmasını
istediklerini kaydeden
Encümen Heyeti Başkanı Molla
sözlerine şöyle devam etti:
“Gümülcine Hayriye Medresesi
bölgemizdeki tarihi bir eğitim
kurumudur. Burası bir azınlık
okuludur. Ancak bu konuda
gerek devlet mercilerinde,
gerekse azınlık içinde ortaya
konan bazı soru işaretleri artık
ortadan kaldırılmalıdır.
Medresenin ‘azınlık okulu’
olduğu açık ve net bir şekilde
ortaya konmalıdır. Okulumuzda
encümen seçimleri
yapılmaktadır. Okulumuz bir
vakıf malıdır. Üstelik de
Gümülcine’deki azınlık vakıf
mallarının birçoğu Medrese’ye
bağlıdır. Bizler bu okulun
statüsü konusundaki
belirsizliğin giderilmesini ve
azınlık okulu olduğunun açıkça
belirtilmesini istiyoruz.
Medrese’yle ilgili konular
sadece 195 öğrenciyi ve velileri
değil, bütün azınlığı
ilgilendirmelidir. Verdiğimiz
mücadelede bize destek veren
azınlık kuruluşlarına teşekkür
ediyoruz. Bu meselenin bütün
toplumumuzu ilgilendirdiğini
de bir kez daha hatırlatmak
isteriz.”

Encümen Heyeti Başkanı
Hasan Molla

İTB Kadınlar Kolu Ketenlik’te
çocuklar ve kadınlarla buluştu
İSKEÇE Türk Birliği (İTB)
Kadınlar Kolu 15 Aralık
Cumartesi günü Ketenlik
köyünde çocuklara yönelik
bir etkinlik düzenledi.
Etkinlikte diş hekimi Melek
Gerbe, çocuklara ve annelere
ağız ve diş sağlığı hakkında
bilgi verdi.
Ketenlik köyü Halk
Kütüphanesi’nde
gerçekleştirilen etkinliğin
açılış konuşmasını, İTB
Kadınlar Kolu Başkanı Sevil
Şerifoğlu yaptı. Şerifoğlu,
İskeçe’de birçok etkinlik
düzenlediklerini dile getirerek,
bu etkinliklere katılamayan
çocuklar ve kadınlar için de
zaman zaman köylerde
faaliyetler yaptıklarını dile
getirdi. Şerifoğlu, etkinliğe
katılan çocuklara ve velilere
teşekkür etti.
Etkinlikte, diş hekimi Melek
Gerbe “dişlerin görevi ve
önemi”, “dişlere neler zarar
verir” , “ağız ve diş sağlığı için
neler yapılmalıdır” konuları
hakkında bilgi vererek doğru
ağız bakımı ve fırçalama
tekniğini anlattı. Melek Gerbe
son olarak çocukların diş
sağlığı kontrolünü yaptı.
Etkinlik sonunda tüm
çocuklara İskeçe Türk Birliği
Kadınlar Kolu tarafından diş
fırçalama için ideal vakit iki
dakikalık kum saati hediye
edildi.
Bu arada İTB Kadınlar Kolu,
kütüphaneye çocuk kitapları
bağışında da bulundu.
Etkinliğin ardından İTB
Kadınlar Kolu, Ketenlik
Gençlik Derneği’ni ziyaret
ederek köy kadınları ile bir
araya gelerek sohbet etti.

gundem_1044.qxp_Layout 1 25/12/2018 11:45 Page 3

GÜNDEM haber

21 Aralık 2018

3

AİHM Yunanistan’ı
haksız buldu

Kooperatif dönüm
başına en az
250 euro istiyor
AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı mensubu
Hatice Molla Salih’in miras davasında şeriat
hukukunun uygulanmasına itirazı üzerine açtığı
davada Yunanistan’ı haksız buldu.
AİHM, kocası ile Yunan hukukuna göre
yaptıkları miras paylaşımına, eşinin vefatının
ardından diğer akrabalarının itiraz etmesi
üzerine çıkan anlaşmazlığı mahkemeye taşıyan
Hatice Molla Salih lehinde karar verdi.
Mahkeme açıklamasında, Yunanistan’ın,
şeriat kanunlarını uygulayarak Salih’in haklarını
çiğnediğine hükmedildi.
“Yunanistan, söz konusu zamanda şeriat
hukukunu isteklerinin dışında da olsa bir kısım
vatandaşlarına uygulayan tek Avrupa ülkesi.”
ifadesine yer verilen karara göre, İslam
hukukunun Müslüman azınlık için zorunlu
tutulmaması gerektiğini belirtti.

Mahkeme ayrıca Yunanistan’daki konuya
ilişkin yasa değişikliğinin Salih’in mağduriyetini
gidermediğine işaret etti.
2008’de vefat eden kocasıyla noterde
hazırladıkları vasiyetnameye akrabalarının itirazı
üzerine 68 yaşındaki Hatice Molla
Salih, Yunanistan’da hukuki süreç
başlatmış, Yüksek Mahkemeye (Arios Pagos)
götürülen davada Yunan yargısı Salih’i haksız
bulmuştu.
Salih, bunun üzerine davayı 2014’te AİHM’ye
taşımıştı.
Yunanistan hükümeti, söz konusu davanın
ardından geçen ocak ayında, şeriat hukukunu
Müslüman toplumu arasında zorunlu olmaktan
çıkaran bir yasa tasarısını meclisten geçirmişti.
Buna göre, İslam hukukunun uygulanmasını
taraflardan birinin kabul etmediği hallerde
ülkedeki kanunlar önceliğe sahip olacak.

TRAKYA Tütün Üreticileri
Kooperatifi, tepe hastalığı
nedeniyle zarara uğrayan tütün
üreticilerine dönüm başına en
az 250 euro yardım yapılmasını
istedi.
Kooperatif, hükümetin
dönüm başına 100 euro yardım
açıklamasından sonra Tarım
Bakanı’na ve milletvekillerine
bir mektup gönderdi.
Kooperatif Başkanı Hüseyin
Esat’ın imzasıyla gönderilen
mektupta, tütünlerde meydana
gelen zararların Tarım
Bakanlığı’na üç defa iletildiği,

zararın yüzde 70 - 90 arasında
olduğunu, ancak verilen
yardımın zararın ancak yüzde
15’ini karşılayabildiği belirtildi.
Açıklanan yardım miktarının
çiftçiler arasında derin hayal
kırıklığı yarattığı vurgulandı.
Çiftçilerin üretime
geçebilmeleri için dönüm
başına en az 250 euro yardım
yapılması gerektiği belirtilen
mektupta, tütün üreticilerinin
artık sabırlarının kalmadığının
da altı çizildi. Mektupta,
hükümetin gerekli önlemleri
alması istendi.

FUEN’in “Avrupa’daki Azınlık
Bölgeleri” kongresi G. Tirol’de yapıldı

Özügergin, Pavlopulos’a
güven mektubunu sundu
Dışişleri Bakanlığı’na bağlı
olarak çeşitli kademelerde
çalıştı. 2008 yılında Bakanlık
Sözcüsü olarak görevlendirildi.
2010 yılında ise Hırvatistan
Büyükelçiliği’ne atandı. Ocak
2016’da Dışişleri Bakanlığı İkili
Siyasi İşler ve Denizcilik –
Havacılık – Hudut Genel
Müdürü olarak atandı.

Avrupa Ulusları Federal Birliği’nin (FUEN) “Avrupa’daki Azınlık Bölgeleri”
konulu üçüncü kongresi, 13 – 14 Aralık tarihleri arasında İtalya’nın
Bolzano şehrinde gerçekleştirildi. Kongreye Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği ve DEB Partisi’ni temsilen Meltem Giritli ve Aycan
Ömer katıldı.
Meltem Giritli ve Aycan Ömer, FUEN Asbaşkan Daniel ile yakından sohbet
etme fırsatı bularak, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın yaşadığı sorunlara,
özellikle de eğitim alanında var olan problemlere değindiler.

SahİBİ:hülYaEmİn

TÜRKİYE’nin yeni Atina
Büyükelçisi Burak Özügergin,
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos’a güven mektubunu
sundu.
Burak Özügergin, George

Mason Üniversitesi’nde Siyasal
Bilimler ve İktisat lisansı, Johns
Hopkins Üniversitesi’nde
Uluslararası Hukuk yüksek
lisansı yaptı. 1985’te Dışişleri
Bakanlığı’na girdi. Uzun yıllar

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.

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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2019 bütçesi meclisten geçti
Kurtarma paketi haricinde hazırlanan ilk bütçe
Yunan Parlamentosu’ndan geçti.
Oylamada bütçe, hükümet ortakları SİRİZA ve
Bağımsız Yunanlılar (ANEL) üyesi 154
milletvekilinin firesiz "evet" oyları ile onaylandı.
Toplam 297 milletvekilinin katıldığı oylamada, biri
hariç tüm muhalefet milletvekilleri "hayır" oyu
kullandı.
Böylece, ülkede 8 yıl aradan sonra kurtarma
paketi programı haricinde hazırlanan ilk bütçe
Meclis'ten geçmiş oldu.
Kurtarma paketinden çıksa da kreditörler
tarafından sıkı mali denetim altında bulunan
bütçede, Yunanistan ekonomisinin bu yıl yüzde
2,1, 2019 yılında yüzde 2,5 büyüyeceği tahmininde
bulunuldu.
Genel ve yerel seçimlerin gerçekleşeceği 2019
yılının bütçesinde ayrıca, yaklaşık 900 milyon
euroluk vergi, sigorta ödemelerinde indirim ve

sosyal desteklerde artış içeren yardım paketi de
yer aldı.
Gelecek yıl yapılması planlanan emeklilik
maaşlarındaki kesintiler ise Avrupa Birliği
tarafından verilen onayla 2019 bütçesinden
çıkarılarak iptal edildi.
Öte yandan bütçede, ülkenin yüksek kamu
borcunun milli gelirine oranının yüzde 180'den
yüzde 168 seviyesine çekilmesinin hedeflendiği
kaydedildi.
Öte yandan, Meclis'te siyasiler arasında bütçe
tartışmalarının gerçekleştiği sırada bütçeyi
protesto eden yaklaşık 2 bin kişi, meclis binasına
yürüyüş düzenledi.
Çatı işçi ve memur sendikalarının çağrısıyla
toplanan göstericiler, asgari ücrette ve emeklilik
maaşlarında artışın yanı sıra vergi ve sigorta
ödemelerinde düşüş taleplerinde bulundu.
Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi.

İlhan Ahmet’ten hükümete sert eleştiri

RODOP KİNAL Milletvekili İlhan
Ahmet, 2019 yılı bütçe görüşmelerinde
meclis genel kurulunda yaptığı
konuşmada, başta ekonomi olmak üzere
azınlığı yakından ilgilendiren diğer
konulara değindi.
2019 yılı bütçesini, SirizAnel
hükümetinin aşırı vergilendirme ve kesinti
temelli politikasının bir devamı olarak
yorumlayan İlhan Ahmet, “Öngörülen
bütçe toplamda 29,3 milyar euroya varan
önlem, vergi ve kesintileri içermektedir.”
dedi.
Hükümeti, gelecek nesillere ağır bir
memorandum mirası bırakmakla eleştiren
milletvekili, “Tam anlamıyla bir çıkmazda
olan ekonomi politikanız, ülke genelinde
ve özellikle Trakya ve Rodop ili gibi fakir
bölgelerde ağır sonuçlara yol açmaktadır.”
diye konuştu.
“RODOP İLİNDEKİ ZARAR
GÖRMEZDEN GELİNDİ”
Rodop ilinin sadece bu yıl 20 milyon euro
zarara uğradığını vurgulayan İlhan Ahmet,
“Bölgemizde 30 bin kişinin tek geçim
kaynağı olan tütün üretiminde bu yıl
yaşanan büyük verim düşüklüğü, Rodop
ilinin ekonomisinde 20 milyon euro zarara
yol açmıştır. Hal böyleyken, iktidar
sahipleri olarak sizler, tütüncülerimizin bu
zararlarını ivedilikle ve hakkaniyetli bir
dağılımla makul miktarlar üzerinden
tazmin edeceğinize, Rodop ilinde yaşanan
büyük kaybı görmezden geldiniz.” dedi.
Tütün tazminatlarının adaletsiz
dağılımına da dikkati çeken İlhan Ahmet

şöyle konuştu:
“Zararın bölgesel boyutlarını dikkate
almadan, ‘DE MINIMIS’ten 8 milyon
euroluk bir kaynağı ülke genelindeki tüm
tütün üreticilerine dağıtmaya karar
verdiniz. Hatta ve hatta Rodop ilinde
yaşanan zararın büyüklüğünü
önemsediğiniz gibi, herhangi bir zararın
yaşanmadığı bölgeleri de bu dağılıma dahil
ettiniz.
Rodop ilinde ürününün neredeyse
tamamını kaybetmiş olan tütüncülere
tazminat bedeli olarak dönüm başı 100
euroyu reva gördünüz. Oysa, Yunanistan
Tarım Tazminatları Kurumu’nun (ELGA)
resmi rakamlarında Rodop ilinde yaşanan
zararın oranı %80 olarak tespit edilmiş,
buna göre üreticilere ödenmesi gereken
zarar tazminatı dönüm başı en az 400 euro
olarak hesaplanmıştır.
Ancak siz iktidar sahipleri, son derece
zor durumdaki Rodop ilini, çiftçisini ve
aileleri mutlak yoksulluğa ve sefalete
mahkum etmeyi tercih ettiniz. Oy
kaygısıyla nasıl siyasal rant peşinde
olduğunuzu bir kez daha gözler önüne
serdiniz.”
“TÜTÜN DESTEKLENMEZSE TOPLUMSAL
ÇÖZÜLME BAŞLAYACAK”
Konuşmasında, tarım ve özellikle tütün
konusunda Brüksel merkezli yürüttüğü
çalışmaları hatırlatan İlhan Ahmet, Avrupa
Komisyonu’nun öngördüğü imkanları
kullanmaktan kaçınarak tütün üreticisine
tarımsal destek sağlamamakta ısrarcı olan
hükümeti eleştirdi.
İlhan Ahmet sözlerine şöyle devam etti:
“Avrupa Komisyonu yeni Ortak Tarım
Politikası’nda üye ülkelere, belirli kriterlere
sahip bölgelere daha fazla tarımsal destek
aktarılması imkanı sağlıyor. Aynı zamanda,
AB Tarım Komiseri Hogan’ ın da belirttiği
üzere, fakir bölgelerde dönüm başına
verilecek destek miktarının daha fazla
olması öngörülmektedir. Çünkü ancak bu
şekilde söz konusu ülkenin değişik
bölgeleri arasındaki eşit olmayan gelir
dağılımı, bir nebze olsun
dengelenebilecektir.
Bu imkanlar kullanılarak tütüne güçlü
bir destek verilmez ise sadece tarımsal bir
ürün çeşidi yok olmayacak, aynı zamanda
tek geçim kaynağı tütün üretimi olan
sosyal bir grup da yok olacaktır. Trakya
genelinde ve özellikle Rodop ilinde refah
düzeyine büyük zarar vereceği muhtemel
bu durum, toplumsal yapıda ekonomik ve
sosyal çözülmeye yol açacaktır.
Bu konuyla ilgili son üç yıldır sunmuş
olduğum onlarca soru önergesi ve vermiş

olduğum mücadele ortadayken, siz
iktidardakilerin, toplumun taleplerine
kulak vereceğinize dair ne inancım, ne de
ümidim kalmamıştır.”
“Azınlık insanımız yoksulluk sınırında
yaşıyor” diyen milletvekili, “Ekonomik kriz
ortamında azınlığımız yoksulluğu ve geri
kalmışlığı en ağır haliyle yaşıyor. Mevcut
siyasi iktidarca mahkum edildiği bu
çıkmazdan kurtuluş yoluysa yakın bir
gelecekte maalesef gözükmüyor.
İçinde bulunduğu ekonomik buhranda
yaşam mücadelesi veren azınlık bireyleri, iş
gücüne sahip aile fertlerinin ve özellikle de
gençlerin üretim sürecine dahil olmasını
istiyor.
Azınlık, iş göçünün durmasını; bunun
için de bölgesel ekonomiye katkı
sağlayacak iş sahalarının açılmasını ve
buralarda kalıcı istihdam sağlanmasını
istiyor.
Yaşam standartlarının olması gerektiği
seviyeye yükseltilmesi için azınlık, bölgesel
kalkınmayı tesis etmeye yönelik efektif
kalkınma stratejilerinin hayata
geçirilmesini istiyor.
İçinde bulunduğu ekonomik dar
boğazda azınlık özellikle bölgesel, gerçekçi
ve sürdürülebilir ekonomi politikaları
uygulanmasını istiyor. Azınlık, oy
kaygısıyla günü kurtarıcı açıklamalar değil,
iktidar ve devletten samimiyet ve ilgi
bekliyor.
İktidarın kendilerine karşı yürüttüğü
oportünist politikanın farkında olan
azınlık, siyasi fırsatçılıktan beslenen
zihniyete meydan verilmeden köken, ırk,
cinsiyet, din, dil ya da kültür farklılığı
gözetmeksizin tüm vatandaşların eşit
muamele görmesini arzu ediyor.”
ifadelerini kullandı.
“AZINLIK BİREYSEL VE KOLEKTİF HAK VE
ÖZGÜRLÜKLERİN TANINMASINI İSTİYOR”
Hak ve özgürlükler bağlamında taleplerini
de dile getiren milletvekili, azınlığın
uluslararası ve ikili anlaşma ve metinlerle
belirlenen ve bağlayıcılığı tesis edilen tüm
azınlık ve insan hak ve özgürlüklerini
kullanma arzusunda olduğunu ifade etti.
İlhan Ahmet şöyle konuştu:
“Azınlık, bireysel ve kolektif alanda
düşünce ve ifade özgürlüğü istiyor,
görüşlerinden ve inançlarından ötürü cezai
takibata uğramak ve davalı durumuna
düşmek istemiyor.
Azınlık, dini lider seçiminde ve vakıf
idaresinde sahip olduğu seçme ve idare
hakkını kullanmak istiyor. Diğer yandan
dernekleşme özgürlüğü kapsamında
azınlık, Yunan mevzuatına göre yasal

olarak kurulan ve meşruiyeti Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi tarafından da teyit
edilmiş olan sivil toplum kuruluşlarının
güçlü bir şekilde çalışmasını istiyor. Zira
azınlık, iktidarın bu konudaki tutumunun,
günü kurtarıcı popülist bir politikadan
ibaret olduğunu açıkça görmüştür.
Uluslararası ve ikili anlaşma ve
metinlerle belirlenen ve bağlayıcılığı tesis
edilen tüm azınlık ve insan hak ve
özgürlüklerini kullanma arzusunda olan
azınlık, hak ve özgürlüklerinin tanınmasını
istiyor.”
“AZINLIK EĞİTİMİNDE FIRSAT EŞİTLİĞİ”
Milletvekili İlhan Ahmet konuşmasında
azınlık eğitimine de değindi. “Eğitimde
eşitlik talebinde olan azınlık, eğitim
sisteminde, devlet okullarında verilen
eğitime eşit düzeyde bir kalite ve niteliğe
sahip olmak istiyor.” diyen milletvekili,
azınlığın çekincelerine de işaret ederek,
“Ancak bu talebinde azınlığın, eğitim
sisteminin devlet eliyle herhangi bir siyasi
ve milli amaca hizmet gayesiyle
kullanılmaması yönünde açık ve net tavrı
unutulmamalıdır.” diye belirtti.
Diğer yandan azınlığın, eğitimde pozitif
ayrımcılık esasının devamlılığı yönünde
iradesi olduğunu hatırlatan milletvekili,
“Azınlık, 1996’da PASOK iktidarınca azınlık
öğrencilerinin üniversiteye yerleşmelerinde
sunulan binde 5 kontenjan hakkı gibi yeni
pozitif ayrımcılık imkanları yaratılmasını
da arzu ediyor.” diye konuştu.
“FABRİKALAR HARABEYE DÖNÜŞTÜ”
Hükümetin sanayi sektöründeki
başarısızlarına da değinen milletvekili,
“Dört yıllık iktidarınızda sanayi sektöründe
başarmış olduğunuz tek şey, yeniden
kalkınmamızı başlatabilecek bu fabrikaları
birer harabeye dönüştürmek olmuştur.”
dedi.
İlhan Ahmet hükümeti, Rodop ilindeki
sanayi çalışanlarına boş ümit vermekle
eleştirerek, “Gümülcine Sanayi Bölgesi’nde
bulunan eski birleşik tekstil ünitelerinin
yeniden açılması, sizin görev sürenizin
başlangıcından beri sembolik bir siyasi
girişiminizdi. Böylece, Yunanistan
genelinde en yüksek işsizlik oranına sahip
olan Rodop ilinde, işten çıkarılan 400
kişiye yeniden işlerine kavuşacakları
yönünde boş ümit verdiniz.” diye konuştu.
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
“Demokratik İttifak Meclis Grubu ve Rodop
ili milletvekili olarak SirizAnel
hükümetinin 2019 bütçe kanun teklifini
onaylamıyorum.” diyerek konuşmasını
tamamladı.
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HRW: “Yunanistan, göçmenleri
düzenli olarak zorla geri gönderiyor”
İNSAN Hakları İzleme Örgütü (HRW),
Yunanistan’ın Meriç Nehri üzerinden
göçmenleri Türkiye’ye “geri ittiğini”
tespit ettiklerini belirterek, Yunan
makamları ve AB Komisyonu’na durumu
soruşturmaları çağrısında bulundu.
HRW’den yapılan yazılı açıklamada,
“Türkiye ile kara sınırındaki Yunanistan
kolluk kuvvetleri, göçmenleri düzenli
olarak zorla geri gönderiyor. Bazı
vakalarda güvenlik güçleri şiddete
başvuruyor ve göçmenlerin eşyalarını
tahrip ediyor.” ifadelerine yer verildi.
Hem Türkiye’de, hem
de Yunanistan’da
göçmenlerle mülakatlar yapıldığı
belirtilen açıklamada, “Yunan
makamları, şeffaf, titiz ve tarafsız bir
şekilde Yunan polisi ve sınır
muhafızlarının dahil olduğu hukuk dışı
ve toplu sınır dışı iddialarını ivedilikle
soruşturmalı. Makamlar, şiddet ve aşırı
güç kullanımı iddialarını da
soruşturmalı.” çağrısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca Yunanistan’a, göç
konusunda mali yardımda bulunan AB
Komisyonu’nun, şiddet ve “geri itme”
iddialarına ilişkin AB yasaları
çerçevesinde hukuki sürecin işletilmesi
için baskı oluşturması gerektiği

kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen
HRW Avrupa Araştırmacısı Todor
Gardos, “Herhangi bir suç işlememiş
insanlar, hakları ve güvenlikleri göz ardı
edilerek gözaltına alınıp,
dövülüp Yunanistan’dan atılıyor.” dedi.
Gardos, “Hükümetin yalanlamalarına
rağmen, görünen o ki Yunanistan, Meriç
sınırı üzerinden Avrupa Birliği’ne
ulaşmaya çalışan bu insanlara kasten ve
tamamen fütursuzca kapıyı kapatıyor.”
değerlendirmesinde bulundu.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA
TÜRKİYE’YE YOLLANDILAR
Türkiye’de bulunan, aralarında Suriyeli,
Yemenli ve Iraklıların da bulunduğu
göçmenlerle mülakatlar
gerçekleştirdikleri bilgisini veren HRW,
Yunan polisi ve polise eşlik eden
üniformalı ve maskeli tanımlanamayan
bazı kişilerin göçmenlere şiddet
uyguladıklarını tespit ettiklerini belirtti.
HRW, söz konusu güvenlik
birimlerinin, göçmenlerin para ve kimlik
kartı gibi eşyalarını alıp tahrip ettikleri,
kıyafetlerini ve ayakkabılarını çıkartarak
dondurucu soğukta sadece iç çamaşırları
ile Türkiye’ye geri gönderdikleri tespitini

aktardı.
HRW’nin bulguları arasında, sopa,
cop ve tekmelerle dövülen göçmenlerin

üzerinde bir vakada şok tabancısı
kullandığı ifade edilirken, bir diğer
vakada ise Fas uyruklu bir göçmenin
saçlarından sürüklenerek boğazına
bıçak dayandığı kaydedildi.
Öte yandan açıklamada, geri itilen
göçmenler arasında 19 yaşında hamile
bir kadının bulunduğu, bir diğer vakada
ise Yunan güvenlik güçlerinin Afgan bir
kadının çocuklarının ayakkabılarını
aldıkları bilgilerine yer verildi.

Zeybek: ‘Kalkınmaya
giden yolu gösterdik’
İSKEÇE SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, meclisteki
bütçe görüşmeleri sırasında söz
aldı. Uzun bir aradan sonra
memorandum dışı bir bütçenin
hayata geçirildiğini belirten
Zeybek, konuşmasında İskeçe
ilindeki sorunlara da dikkat
çekti. 2019 bütçesinin yıllar
sonra yeni sosyal yardımlar ve
vergi indirimleri içerdiğini
hatırlatan Zeybek, bunun
vatandaşlara olumlu
yansıyacağını söyledi.
Konuşmasında Doğu
Makedonya - Trakya eyaletine
ve özellikle de İskeçe ilindeki
sorunlara atıfta bulunan
Hüseyin Zeybek, bölgenin
geleceğe ümitle bakmak
istediğini söyledi. Emekli
maaşlarında yapılacağı
söylenen kesintinin
gerçekleşmediğini, tam aksine
500 bin emeklinin maaşına zam
yapılacağını anlatan Zeybek,
İskeçe bölgesindeki kooperatif
fabrikalarını kapatanları halkın
hiçbir zaman unutmayacağını
dile getirdi. Milletvekili Zeybek,
tütün üreticilerinin hastalıktan
gördüğü zararın karşılanması
için 8 milyon euro ile
desteklendiğini kaydederek, bu
desteğin “basma” tipi tütünün
devam etmesi için son derece
hayati olduğunu söyledi.

Rodos’taki Osmanlı-Türk
eserleri için S.O.S çağrısı
İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek, devlet ve azınlık
eğitiminin doğru yönde yapılan
girişimlerle desteklendiğini ve
istenilen düzeye gelene kadar
da bunun devam edeceğini
ifade etti.
Söz konusu bütçenin ülke
için bir fırsat olduğunu belirten
Zeybek, “Kalkınmaya doğru
giden yolu gösterdik ve bundan
sonra da devam edeceğiz.” diye
konuştu.

RODOS, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği, Rodos Adası’ndaki
Murat Reis Külliyesi’nin bakımsızlıktan yıkılma
aşamasında olduğunu, külliye içindeki Şekip
Paşa Türbesi’nin de yok edildiğini yaptığı yazılı
açıklamayla duyurdu.
19 Aralık Çarşamba günü yapılan yazılı
açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu’nun
yaklaşık 400 yıl hüküm sürdüğü Rodos’ta
Osmanlı-Türk mimarisine ait çok sayıda tarihi
eser bulunmaktadır.
Açıklamada, “Rodos’taki tarihi eserler
arasında yıkılma aşamasında olan Murat Reis
Külliyesi’nin özel bir önemi vardır . Külliye
içerisinde Murat Reis adına yapılan cami, türbe,
şadırvan, çeşme,tekke ile içerisinde Osmanlı
döneminde görev yapmış devlet adamları ve
Kırım Hanlarına ait türbeleri içeren bir de hazire
bulunmaktaydı. Ancak anılan mimari eserler

zamanın tahribatı bırakılmış ve yıkılma
aşamasındadır. Hazirenin yarısında mezar
taşları kırılmıştır. Son olarak hazire içinde
bulunan Şekip Paşa Türbesi onarımına izin
verilmeyerek yok edilmiştir.” ifadeleri yer aldı.
Açıklama şu sözlerle sona erdi: “Dernek
olarak, Rodos ve İstanköy’e ait aidiyetimiz ve
tüzüğümüzün amaçları doğrultusunda
atalarımızdan bize vakıflar yoluyla kalan
kültürel mirasın korunması konusuna sahip
çıkmaktayız. Yunanistan Devleti’nden de Rodos
ve İstanköy adalarında Osmanlı-Türk mimari
eserlerinin korunması ve onarılması
konusunda, şimdiye değin ihmal edilen özeni
göstermesini talep ediyoruz. Çünkü mimari
kültür eserler insanlığın ortak malıdır. Durumu
Türk ve dünya kamuoyunun dikkatine
sunuyoruz.”
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Köpeklerin ishalleri

K

öpek bakımında
hayvan sahiplerinin
karşılaştıkları ve
zaman zamanda can sıkıcı bir
hal alan sorunlardan birisi de
ishaldir. Sorunun akut mu
kronik mi olduğu bu konuda
öncelikle yanıtlanması gereken
bir sorudur. Akut ishallerin en
önemli nedenleri arasında
Gastroenterit diye
adlandırdığımız mide/bağırsak
sistemi enfeksiyonu
bulunmaktadır. Kararsız ve de
bilinçsiz, kalitesi çok düşük
diyetler ise Gastroenterit’in en
büyük tetikleyicisidir. Besin
zehirlenmesi gibi hallerde de
benzeri bir durum söz
konusudur. Buna mukabil
bakteriyel kaynaklı olması gibi
bir durum her zaman söz
konusu olmayabilir. Bilhassa
yavru köpekler çorap yemesi,
kemirgenler gibi sindirim
sistemini bozan bir şeyler
yemesi, yüksek miktarda yağ
içeren besinler ile bozuk
gıdalarla Gastroenterit
yaşanabilir. Köpekteki sıvı
elektrolit dengesizlikleri,
barsak problemleri, nörolojik
bozukluklar ile böbrek ve
karaciğer rahatsızlıkları söz
konusu olabilir. Kilo kaybı
yaşanan köpekler aynı
zamanda kusma ile birlikte

ishal de yaşayabilir. Meraklı
yavru köpeklerin yabancı cisim
yutması da en sık rastlanan
durumlardan birisi olarak ishal
sebepleri arasında yer
almaktadır. Dışarı atılamayan
yabancı cisimler için cerrahi
müdahale gerekebilir. Sindirim
sisteminin eritemediği cisimler
takılıp kalır. Bağırsak duvarını
delme riski en kötü senaryodur.
Yabancı cisim yutma halinde,
başka alternatif aramadan
derhal veteriner hekime
danışmalıdır.
İshalin şiddetli olmadığı, iyi
besleniyor olması, enerjisini
yerinde olması halinde sindirim
sistemlerinin tam 1 gün
boyunca dinlendirilmesi şarttır.
Ardından hafif besinlere geçilir
ve ishal sorunu kalkana dek bu
şekilde beslenebilir. Örneğin
pirinç lapası ile tavuk göğsü
haşlaması verilebilir. Bunun
dışında bazı ilaçlar da
reaksiyona sebebiyet verebilir.
Antibiyotikler köpeklerin ishal
olmasına neden olan diğer bir
etkendir. Sindirim sistemi
virüsleri de ishal yapar. Örneğin
rotavirus, coronavirus, parvo
gibi virüsler ve Salmonella,
E.Coli ve Clostridium gibi
bakteriler de seyrek de olsa
ishale neden olur. Hemen
veterinere danışmalıdır.
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KİNAL milletvekili
adaylarını açıklamaya
başladı
KİNAL Partisi milletvekili
adaylarının isimleri
açıklanmaya başladı. Rodop
ilinde milletvekili İlhan Ahmet
ile belediye meclis üyesi Sibel
Mustafaoğlu gelecek yıl
yapılacak seçim yarışında yer
alacak.
KİNAL Partisi ülke genelinde
toplam 230 milletvekili adayını
açıkladı. Doğu Makedonya –
Trakya eyaletinde dört ilin
adayları açıklanırken, İskeçe ili
adayları henüz belli olmadı.
KİNAL Partisi’nin Rodop ve
Meriç illeri milletvekili adayları
şöyle:
Rodop İli: İlhan Ahmet, Sibel
Mustafaoğlu,Yorgos Mananas,
Kiriaki Golgaki.
Meriç ili: Panayotis Zapartas,
Yorgos Dolios, Stelios
Panagutsos, Eleftherios
Hamalidis.

SİBEL MUSTAFAOĞLU’NDAN
AÇIKLAMA
Bu arada, KİNAL Partisi’den
Rodop ili milletvekili adayı
gösterilen Sibel Mustafaoğlu,
konuyla ilgili yazılı bir açıklama
yaptı.
Mustafaoğlu açıklamasında,
“Uzun yıllardan beri siyasi,
sosyal ve iş hayatında aktif yer
alan bir birey olarak Kinima
Allagis Partisi Genel Başkanı
Fofi Genimata’nın önümüzdeki

genel seçimlerde milletvekili
adayı olmam yönündeki teklifini
memnuniyetle kabul ettim.”
ifadelerine yer verdi.
Milletvekili adayı Sibel
Mustafaoğlu şunları kaydetti:
“Yerel yönetimlerdeki kişisel
tecrübelerimden, insanların
içinde bulundukları durumdan
doğan korkularını, çaresizliği ve
umutlarını çok iyi bilen bir kişi
olarak, daha iyi, daha adil bir
gelecek için mücadele etmek
zorunda olduğumu
hissediyorum. Ülkeyi terk eden
genç nesil için, emeğinin

karşılığını alamayan çiftçi için,
çocuklarının geleceği için
endişe eden anneler için, her
gün maaşının eksildiğini gören
işçi, memur ve emekli için,
haksız vergilendirme yüzünden
işyerini kapatmamak için üstün
çaba harcayan esnaf için,
bugünün karanlığını yok etmek
ve daha aydınlık bir gelecek için
bu teklifi kabul ettim. Var
gücümle de azınlığımızın ve tüm
Rodop ili halkının Yunanistan
meclisindeki yeni, çağdaş ve
dinamik sesi olmak için
mücadele edeceğim.”

Andonis Gravanis seçim yarışına start verdi
ANDONİS Gravanis, Gümülcine
belediye başkan adaylığını ve listesini,
17 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirdiği
etkinlikte açıkladı.
Gümülcine Belediyesi meclis üyesi ve
Rodop İli Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Gravanis, Gümülcineliler
Kulübü’nde gerçekleştirdiği toplantıda
listenin ismini, bazı belediye meclis üye
adaylarını ve programını açıkladı.
“Ortak Vizyon” adını verdiği listenin
yarışa hazır olduğunu vurgulayan
Gravanis, belediyenin kalkınmasına
öncelik vereceklerini söyledi. Gravanis
yaptığı konuşmada, şehir ve belediyeye
bağlı köyler için stratejik amacının
kalkınma olduğunu belirterek, bunun
için çalışacaklarını kaydetti.
Gravanis şunları kaydetti: “Altyapıda
ve yeşil alanlardaki eksikliği biliyoruz.
Köylerin terk edilmişliğini ve güvenlik
sorunları olduğunu biliyoruz. Köylerin
unutulduğunu ve hiçbir alternatif enerji
kaynağının kullanılmadığını da
biliyoruz. Turizm altyapılarının
olmadığını da biliyoruz. Sorunlar çok
karmaşık ve bunları çözebilmek için
sizlerden destek istiyoruz. Bu bizi
bölgede yaşanan gelişmeler karşısında

öncü duruma getirecektir. Belediyemize
yatırımları çekebilecek şok hareketler
gerekmektedir. Sosyo-ekonomik yönden
bölgemizin olumlu yanlarını gün yüzüne
çıkarmalıyız ki eğitim, yatırımlar ve
ticaret merkezi olabilelim. Bunlara
paralel olarak çağdaş tekniklerle halkın
yaşamını kolaylaştırmalıyız. Köylerimizi
dayanışma ve refahın merkezleri haline
dönüştürelim.”
Gümülcine’nin son yıllarda güç
kaybettiğini savunan Gravanis, “Bazı
yönetim merkezleri Gümülcine’yi
kalkınmamış bir bölge olarak
istemektedirler. Bakın, daha bizdeki
Hukuk Fakültesi’ni tam olarak
çalıştıramadıkları halde, Mora’da
(Peloponisos) yeni bir fakülte açmaya
kalkıyorlar. Eğitim camiası ve halk buna
karşıdır, çünkü planlaması
yapılmamıştır. Bu konularda bölgesel
olarak her kesimle mücadele etmeye
hazırım. Bugün burada bulunmanız
bizlere çalışma şevki vermekte ve
güçlendirmektedir. Belediyemizin başka
bir hızda ve de doğru yolda ilerlemesini
sağlayacağız.” dedi.
Gümülcine’de düzenlenen tanıtım
toplantısına Gümülcine eski Belediye

Başkanı Dimitris Koçakis, İskeçe Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Stelios
Moraitis, eski belediye başkan
adaylarından Fellina Kazaku, eyalet
meclis üyesi Mustafa Katrancı, YDP eski
milletvekili adaylarından Dr. Mehmet
Eminoğlu, İdris Ahmet ve belediye
meclis üyesi adaylarıyla, listenin
destekçileri katıldı.
Gravanis, gerçekleştirilen etkinlikte
listesinde yer alacak bazı adayları da
tanıttı. Gravanis’in listesinde yer

alacağını açıkladığı Türk azınlık üyesi
adaylar şöyle:
Avukat ve BTAYTD Başkanı Ercan
Ahmet, makine mühendisi Hasan
Hasan, avukat Mehmet Mehmet,
edebiyat öğretmeni Uğur Hasan, doktor
Rıdvan Molla Hüseyin, özel sektör Rasim
Halil İbram.
Belediye başkan adayı Andonis
Gravanis’in listesinde yer alacak diğer
adayları ise önümüzdeki dönemde
açıklayacağı ifade edildi.
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BenQ W1700 4K’yı inceleyelim
EVDE sinema sistemi kurmak pek de
öyle ucuz bir iş tahmin edersiniz ki,
ancak iyi bir sistem kurarsanız evde
zaman geçirmekten büyük keyif
alacağınız da aşikar. BenQ’nun bugün
inceleyeceğimiz W1700 4K modeli de,
tam olarak evde sinema keyfi için
tasarlanmış bir porjeksiyon cihazı. Peki,
neden böyle düşünüyoruz? Hemen
incelememize başlayalım...
Öncelikle tasarımıyla kompakt bir
projeksiyon cihazı oluyor BenQ W1700.
Ayrıca estetik açıdan da gayet güzel
görünüyor. Yuvarlatılmış kenar hatları
ve beyaz renkli dokusuyla, oturma
odanızda yer vermek isteyeceğiniz bir
cihaz. Dizayn ve estetiğinin yanı sıra
tasarımı, kurulum ve kullanım
noktasında da yardımcı oluyor. Mesela
projeksiyon cihazlarında hizalama
işlemi genel olarak zahmetli olabiliyor.
Ancak bu modelde, hizalama düzeltmesi
oldukça etkili çalışıyor. Öte yandan kısa
mesafaden de geniş görüntü
sağlayabiliyorsunuz. Yalnızca 3 metre
civarından 100 inçlik bir görüntü
yansıtmanız mümkün ki, bu gayet geniş
bir boyut. BenQ W1700’ün genel ekran
boyutu ise 30 inç ila 300 inç arasında
değişiyor; bunu da belirtelim.
Peki, BenQ W1700 evde sinema
keyfini nasıl sağlıyor? Cihaz tam 4K
çözünürlüğü destekliyor ve bunu
yaparken pek çok teknolojiyi kullanıyor.
DLP projeksiyon sistemini kullanan
cihaz, 4K çözünürlükte kusursuz bir
görüntü sunmak için birden fazla
bileşeni bir araya getirmiş. Elbette
bunların başında HDR10 desteği yer
alıyor. Ancak bu cihazın, HDR destekli
diğer projeksiyon cihazlarından farkı,
Doğal Renk Oluşturma teknolojisinde
yatıyor. Bu sayede, diğer HDR
projektörlerin aksine, aşırı doygun

renkler yerine, doğal tonlama
sağlanabiliyor ki, bu da seyir keyfini
doğal kılan bir etken. HDR noktasında
renkli görüntülerde olduğu gibi koyu
sahnelerde de bu desteğinden
faydalanan cihaz, renk doygunluğunu
ve renk skalasını doğru biçimde
kullanarak karanlık ayrıntıları
netleştiriyor; bu anlamda cihazı
fazlasıyla beğendik.
BenQ W1700 hakkında
bahsedeceğimiz bir diğer teknoloji ise
CinematicColor teknolojisi. Bu teknoloji
altında Rec.709 HDTV renk doğruluğu,
RGBRGB renk çarkı teknolojisi ve yüksek
doğal ANSI kontrast oranını aynı potada
eriten cihaz, izleyicilere sinema
renklerini sunabiliyor. Dolayısı ile
baştan beri söylediğimiz gibi renkleri
doğru olarak görebiliyorsuuz. Öte
yandan görüntüler gayet net. Bu arada
cihazda kullanılan DLP teknolojisinin,
sinema salonlarındaki projeksiyon

B U L M A C A
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Başat,
Eşref 2) Ana, İfşa, Zr 3)
Rokoko, Tire 4) Uran,
Ti, Nan 5) Tm, Aromatik
6) Attar, Dil 7) Pli,
Kokak 8) Tasma, Abu 9)
Morg, Ataman 10) An,
Oynak, Lu 11) Daru, Fırt
12) Müdafaa, Arı 13)
Ala, Kalamar 14) Sepya,
Klips.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Barut, Puma, Mas 2)
Anormal, Ondüle 3)
Şaka, Titr, Adap 4)
Onat, Agora 5) Tik,
Raks, Yufka 6)
Fotoroman, AA 7) Eş,
İm, Katafalk 8) Şat,
Ada, Akı, Al 9) İntikam,
Rami 10) Ezrail, Baltrap
10) Frenk, Sunu, Irs.

SOLDANSAĞA
1) Bir maymun türü – Herkesin kullandığı, herkesin
anladığı 2) İki yüzey arasındaki uzaklık – Boş ve
yararsız, saçma 3) Uygun bulmama – Kumaşın
üzerinde bulunan tel tel iplik 4) Belirti, iz – Tropikal
rüzgar 5) Hakkından vazgeçme – Kurçatovyum’un
simgesi 6) Özenli, düzgün – Rubidyum’un simgesi 7)
Çıkış – Yardım amacıyla toplanan para 8) Tantal’ın
simgesi – Pamuk ipliği – Bir erkek ünvanı 9) Bir ilimiz
– Bir işten anlayan 10) (tıp) Pamukçuk – İki kıyı
arasındaki dar ve derin deniz 11) Her an, gittikçe –
Lityum’un simgesi 12) Sodyum’un simgesi – Torbalı
balık ağı – Beyaz 13) Üç köşeli ve telli bir tür çalgı –
Kibarca olmayan 14) Karda göz kamaşması – (halk
dili) Bayır.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Minarenin ezan okunan yeri – (halk dili) Alacak,
borç 2) Hadım etme – Sol tarafın ziti – Sarhoş bağırması 3) Toptaki zırhlı kule – Tanrı – Praseodim’in
simgesi 4) İlaç – Radyum’un simgesi – Karşılıksız
sevgi 5) Grup, ulam – İnsanda ayağın yüksek olan üst
bölümü 6) Bir nota – Başlangıç yemeği – Ad, ün 7)
Osmanlı sarayında bostancıların giydikleri başlık –
Kudret, iktidar – İrade dışı hareketi 8) Karı, eş –
Titan’ın simgesi – Evlilik hayatının ilk ayı veya ilk
günleri 9) İnce yapılı, narin – Bir tür beyaz, ipek
kumaş – Namus, haya 10) En kısa zaman – Zürafa –
Çocuğu olan kadın 11) Orta öğretim kurumu – Erkek
adlarından sonar kullanılan saygı sözü – Bir deri
hastalığı.

cihazlarında da kullanıldığını belirtelim;
bu oldukça önemli bir nokta.
Elbette bir projeksiyon cihazında
görüntü kadar ses de oldukça önemli.
Cihazda BenQ CinemaMaster Audio+ 2
ses güçlendirme teknolojisi kullanılmış.
Böylece rezonans ses odasında yer alan
5 watt’lık hoparlör ile iyi bir ses
performansı sağlayabiliyorsunuz. Her ne
kadar incelemenin başından beri evde
sinema üzerine yoğunlaşmış olsak da,
bu cihazı elbette pek çok senaryoda
kullanabilirsiniz. Spor, müzik ve oyun
noktalarında da keyifli bir kullanım
vadediyor. Bu arada ses konusunda
cihazın tüm bu senaryolar için özel
modlar bulundurduğunu da belirtelim.
Peki, BenQ W1700’ün lamba ömrü ne
kadar? Cihazda BenQ SmartEco
teknolojisi kullanılmış. Böylece siyahları
derin şekilde yansıtmak veya
görüntüleki ayrıntıların kontrastını
arttırmak üzere lamba parlaklığını

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

1

2

3

4

5

görüntülenen içeriğe göre otomatik
olarak ayarlayabilen cihaz, lamba
ömrünü 10 bin saate kadar uzatabiliyor.
Bu da lamba değiştirme ve bakım
maliyetlerini en aza indiriyor.
Evinin bir odasını sinema salonuna
çevirmek isteyenler için ideal olan BenQ
W1700, gerçekçi 4K görüntü sunması,
bunu canlı ve doygun renklerle
süslemesiyle iyi bir projektör arayanlar
tarafından rahatlıkla tercih edilebilir.
Sonuç olarak değerlendirecek olursak
BenQ W1700, fazlasıyla başarılı bir
projeksiyon cihazı oluyor. Hazır kış da
gelmişken, evde kendinize güzel bir
sinema köşesi yapma gibi bir
düşünceniz varsa, bu cihaz size
fazlasıyla yardımcı olacaktır. Bu arada
BenQ W1700’ün 3D desteği olduğunu da
söylemek lazım. 3D filmlerle aranız
iyiyse, bu anlamda da bu cihazdan
faydalanabilirsiniz.

6
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YTB Başkanı Abdullah Eren
Batı Trakya’yı ziyaret etti
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin 90. kuruluş
yılı etkinlikleri için Batı Trakya’ya gelen
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren,
17 Aralık Pazartesi günü Gümülcine ve İskeçe’de
bir dizi temaslarda bulundu.
YTB Başkanı Eren ilk olarak Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu’nu
ziyaret etti. Eren daha sonra Batı Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nde (BTTÖB)
dernek başkanları Ercan Ahmet ve Aydın
Ahmet ile dernek yöneticileri ile görüştü.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’i
makamında ziyaret eden YTB Başkanı
Abdullah Eren’in bir sonraki durağı Batı
Trakya Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) oldu.
Eren, burada Başkan Ahmet Hacıosman ve
yöneticilerle biraraya geldi.
YTB Başkanı, BAKEŞ’teki görüşmesinin
ardından Batı Trakya İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve Mensupları Derneği’ne
(BİHLİMDER) geçti. Dernek çalışmaları
hakkında BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin
Ahmet’ten bilgi alan Eren, daha sonra
Gümülcine Türk Gençler Birliği’ni ziyaret etti.
Abdullah Eren GTGB’de Başkan Necat Ahmet
ve diğer yöneticiler tarafından karşılandı. Eren,
bir süre dernek başkanı ve yöneticilerle sohbet
etti.

İSKEÇE TEMASLARI
Gümülcine’deki temaslarının ardından
İskeçe’ye geçen Abdullah Eren ilk olarak
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’yi ziyaret etti.
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile karşılıklı görüş
alışverişinde bulunan Eren, müftülüğün
çalışmaları ve müftülük sorunuyla ilgili bilgi
aldı.
Eren daha sonra İskeçe Türk Birliği’ni (İTB)
ziyaret etti. Eren ve beraberindeki heyet, İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, dernek
yöneticileri ve soydaşlar tarafından karşılandı.
Ziyaret sırasında söz alan İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Abdullah Eren’e ziyaretinden
dolayı teşekkür etti. Ahmetoğlu, İskeçe Türk
Birliği’nin bir yandan Batı Trakya Türklerinin
kimliğini ve kültürünü ayakta tutmak amacıyla
faaliyetler düzenlediğini ve bu amaçla bir
gayret içinde olduğunu, diğer yandan ise 35
yıllık bir hukuk ve insan hakları mücadelesi
sürdürdüğünü söyledi. İTB’nin uluslararası
alanda yürüttüğü hukuk mücadelesine
değinen Ahmetoğlu, “Ne yazık ki
Yunanistan’da Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’yla ilgili AİHM kararlarını tanıyacak ve
uygulayacak bir siyasi irade yok. Bizler azınlık
olarak adaletin eninde sonunda tecelli
edeceğine ve resmiyetimizin iade edileceğine,
AİHM kararlarının uygulanacağına inanıyoruz
ve bu doğrultuda da mücadelemizi
sürdürüyoruz.” dedi.

“BU HAKLI MÜCADELEDE BATI
TRAKYA TÜRKLERİNİN YANINDAYIZ”
YTB Başkanı Abdullah Eren İTB’de yaptığı
konuşmada, aslen bir Batı Trakyalı olarak
hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük

mutluluk duyduğunu ifade etti. YTB Başkanı
Eren, “Ben sizlerden biriyim. Sizlerin
hemşehrisiyim, Batı Trakyalı’yım. Burasıyla
duygusal bir bağımız var. Çocukluğumuzdan
beri var olan bir şey.” diye konuştu.
İTB’nin hukuk mücadelesine de değinen
Abdullah Eren, “Mahkemelerin verdiği kararlar
her ne kadar hukuki gözükse de bu kararlar
sadece belli başlı prosedürlere göre verilmiş
kararlardır. Sadece Yunanistan’daki
mahkemeler değil dünyadaki tüm mahkemeler
bir araya gelip Batı Trakya’da Türk ismi
kullanılamaz diye hükmetse dahi bunun
aslında hakkaniyette, realitede bir geçerliliği
yok. Çünkü Batı Trakya’da bugün beraber
olduğumuz gibi buraya yerli yabancı,
dünyanın dört bir yanından gelen insanların
gördüğü gibi Batı Trakya’da bir Türk Azınlık
bir Türk toplumu yaşamakta ve yüzlıllardır
olduğu gibi bundan sonra da bu topluluk
burada yaşamaya devam edecektir. Bizler bu
haklı hukuki mücadelede İTB’nin ve Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın sonuna kadar
yanında olacağız. Buradaki kültür ve tarih yeni
çıkmış bir kültür ve tarih değildir. Çok uzun
yıllara dayanan bir kültür ve gelenek var. Batı
Trakya insanı mücadelesini verir ama çirkef
değildir. Haysiyetli bir şekilde mücadele eder.
Batı Trakya Türk Azınlığı Türkiye’ye çok yakın
bir coğrafyada Yunanistan devletinin sınırları
içinde, Yunanistan devletinin kanunlarına
göre yaşıyor. Aslında Batı Trakyalı Türkler
Yunanistan için büyük bir zenginlik.
Yunanistan bunun farkına vardığı anda büyük
bir merhale atlatmış olacak ama maalesef
bunu farkedemiyor. Buradan korkacak
çekinecek bir şey yok. Bizim Batı Trakyalı
insanımız bu ülkeye değer katacak.
Yunanistan’ın son dönemde yaşadığı
ekonomik kriz ve bu krizin Batı Trakya’ya olan
ciddi etkileri sebebiyle son dönemde özellikle
gençlerimiz arasında zorunlu bir göç sorunu
ortaya çıktı.. Ne yazık ki bölgede istediğimiz
nüfus artışını sağlayamıyoruz. Bizim en önemli
önceliğimiz birlik ve beraberliğimizi
sağlamamızdır. Daha sonra kendimize olan
özgüveni arttırmamız lazım. Bu oldukça
önemli bir konu. Özellikle gençlerimiz kendi
özgüvenlerini geliştirerek yetişmeli. Bu konuda
biz elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız.”
ifadelerini kullandı.
YTB Başkanı Abdullah Eren, İTB ziyaretinin
ardından Çınar Derneği’ni ziyaret etti. Burada
derneğin Asbaşkanı Bilal Budur ve yöneticileri
ile görüşen Eren derneğin faaliyetleri hakkında
bilgi aldı.
Abdullah Eren daha sonra sırasıyla
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı ve
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet’i
ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde
bulundu.

21 Aralık 2018
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GTGB 90. yılını kutladı
Batı Trakya Türkleri’nin tarihi
kuruluşlarından biri olan Gümülcine Türk
Gençler Birliği 90. yılını kutladı.
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği’nin
(GTGB) 90. yıl dönümü 16 Aralık Pazar
günü Yassıköy’deki Astrea düğün
salonunda gerçekleştirilen etkinlikle
kutlandı. Etkinliğe Türkiye’den Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
Abdullah Eren katıldı. 90. yıl
etkinliğinde TRT Türk Halk ve Türk
Sanat Müziği ekibi ile Kurtalan Ekspres
muhteşem bir konser verdi.
Etkinlik GTGB saz ekibinin
seslendirdiği türkülerle başladı.
Ardından GTGB halk oyunları ekibi
sahne aldı. Etkinlik, GTGB’nin
kuruluşundan günümüze kadar
faaliyetlerini içeren sinevizyon
gösterisiyle devam etti.
Etkinlikte eski GTGB başkanlarına,
azınlık dernek başkanlarına, etkinliğe
katkıda bulunanlara, uluslararası alanda
ödül alan emekli öğretmen Rahmi Ali,
doktor Hasan Ahmet ile gazeteci İbrahim
Baltalı’ya ve GTGB’nin 90. yıl
kompozisyon yarışmasında dereceye
girenlere plaket ve hediye verildi.
Gecenin sunuculuğunu GTGB
yönetim kurulu üyesi Sibel Gülistan
yaptı.

NECAT AHMET
GTGB Başkanı Necat Ahmet açılış
konuşmasında, “Gümülcine Türk
Gençler Birliği hakkında söylenecek
belki çok şeyler var, ama biz yine de en
azıyla yetinelim. Bugüne kadar
bünyesinde barındırdığı ve topluma
kattığı gençlerin bir anne baba veya nine
ve dede olarak onları ve torunlarını
burada bir arada görmenin sevincini
yaşıyoruz. Ama ne yazık ki, 1928’den beri
faaliyetlerini devam ettiren Rodoplar’ın
kalbi olarak tanımlayabileceğimiz bu
birliğimiz, 1983 yılından beri
faaliyetlerini Yunanistan’a göre gayri
resmi olarak devam ettirebilmektedir.
Kendi davasına sadık kalan, zorluklara
karşı boynunu hiçbir zaman eğmeyen,
problemleri günden güne arttırmaya
çalışanlara inat her gün daha fazla
insanımız tarafından sahiplenilen bu

birliğimizin 90. yıl etkinliğine katılımınız
bizim için bir şereftir.” ifadelerini
kullandı.
Necat Ahmet şöyle devam etti: “Bu
kadar problemin içinde bizleri derinden
üzen olayların başında, genç nüfusun
ekonomik imkansızlıklardan dolayı
günden güne memleketlerini terk edip,
Avrupa’nın yollarını tutmalarıdır. Bir
diğer üzücü olay ise ekonomik
imkanların azaldığı bir Yunanistan’da
günden güne farklı bölgelerde farklı
kültürlerle büyüyen bir gençliğin,
beyinlerini yıkamaya çalışan bu sisteme
bir dur diyebilmektir hedefimiz. Kendi
kahramanlarını, ilim ve bilim adamlarını
iyi tanıyan bir gençlik yetiştirmektir
amacımız. Kendi ayakları üzerinde
durabilen, zorluklar karşısında
eğilmeyen, cesaret, azim ve özgüvene
sahip bir gençlik. Bu milli şuurun
benimsenmesi ve nesilden nesile
aktarılmasını da Allah’ın yardımıyla hep
birlikte başaracağız inşallah.”

İBRAHİM ŞERİF
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif yaptığı konuşmada, “Batı
Trakya’nın kalbi Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nde atıyor. Bir kaç gün
önce başkanımız Necat Ahmet bana göre
noksan bıraktığı, ki zaten benim
söylemem için noksan bırakması
gerekiyordu; geçenlerde GTGB’nin
salonunda otururken baştan sona kadar
gelmiş geçmiş başkanların fotoğraflarına
tek tek baktım. Bugünkü başkanımız 30.
başkan. Bir de dedim ki bu insanların
hayatta olanları ile olmayanlarını
saydım. 21’i hayatta değil, 9’u hayatta.”
dedi.
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ben Batı
Trakya kültürüne hizmet eden hakkın
rahmetine kavuşmuş bütün başkanlara
Allah’tan rahmet diliyorum ve bu
Devamı 10. sayfada

9
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10
9. sayfanın devamı
hizmeti yapıp da hala hayatta olan
bütün ağabeylerimize hayırlı ömürler
diliyorum. Allah kendilerinden razı
olsun. Çünkü gerçekten Batı Trakya Türk
kültürüne büyük hizmetleri
dokunmuştur. Batı Trakya kültürünün
kalbinin attığı, yaşandığı yerdir
Gümülcine Türk Gençler Birliği. Gençler
Birliği, bütün Rodop vilayetini bugüne
kadar kucaklaşmış, bundan sonra da
kucaklayacağını inanıyorum ve daha
nice 90 yıllara diyorum.”

MUSTAFA MUSTAFA
Rodop ili SİRİZA milletvekili Mustafa
Mustafa, “Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nin 90. kuruluş yıl dönümü
hepimize kutlu olsun. Bu birliğimiz daim
olsun. Şimdiye kadar olduğu gibi
bundan sonra da varlığını deva ettirsin.
Yurt dışından gelen bütün
misafirlerimize de hoş geldiniz, bizleri
onurlandırdınız. Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nin kuruluşunda emeği
geçmiş olan ve ebediyete göç etmiş
olanları büyük bir saygı ve minnetle
anıyoruz. Ruhları şad olsun. Şu andaki
yönetimi de çalışmalarından dolayı
tebrik ediyorum.” ifadeleriyle sözlerine
başladı.
Mustafa konuşmasının devamında
şunlara değindi: “Gümülcine Türk
Gençler Birliği toplum olarak tarihimizde
önemli bir yeri olan kuruluşumuzdur.
Bizim toplum olarak bilinç
kazanmamızda, tercihimizi
yapmamızda, Türkiye’den gelen
esintinin bize neler getirdiğini
kavramamızda çok önemli bir rol
oynamıştır. Vermiş olduğumuz çok
yönlü bu mücadelede Gümülcine Türk
Gençler Birliği bu bayrağı taşımış ve
bugünlere getirmiştir. Nice badireler
geçirmiştir, iç savaşlar, Bulgar işgali,
Cunta gibi, 1983’te Yunanistan’ın Avrupa
Birliği’ne girdiği bir dönemde tabelası
sökülmüş. Ancak toplumların varlığı
hiçbir şekilde kanunlara da, uluslararası
anlaşmalara da bağlı değildir. Bu
toplumlar varsa vardır ve varlığını da
sürdürecektir. Yolunuz açık olsun,
çalışmalarınız daim olsun.”

MURAT ÖMEROĞLU
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu konuşmasına,
“Hepinizle birlikte bugün burada
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin
kuruluşunun 90. yılını kutlamaktan
memnuniyet duyuyorum.” diyerek
başladı. Başkonsolos Ömeroğlu şöyle
konuştu: “Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nin bir doksan yıl daha, belki de
sonsuza kadar birleştirici, bütünleştirici
rolünü ve Gümülcine’de Türk varlığının
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kalbi olan konumunu koruyacağına
inancımı tekrar yenilemek isterim. Ben
bu geceyi hazırlayan başta başkanımıza
olmak üzere gençlerimize ve emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.”

ABDULLAH EREN
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin 90.
yıl etkinliğine katılmak üzere
Gümülcine’ye gelen Türkiye
Cumhuriyeti Yurt Dışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de
yaptığı konuşmada, “Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nin 90. yılını andığımız
bu programa hoş geldiniz. Ben sizleri en
kalbi duygularımla selamlıyorum. Batı
Trakya’nın her tarafını, bütün
hemşehrilerimizi selamlıyorum. Sadece
yaşayan sizler değil, bu toprakların
bizlere yurt olmasında emeği geçen
ecdadımızı ve bu toprakları bizlere yurt
yapan Fatih Sultan Mehmet’i hayırla yad
ediyoruz. Kosova fatihi Birinci Murat
Hüdavendigar’ı, Sarı Saltuk’u, Gazi
Evrenos Bey’i hayırla yad ediyoruz.
Onların çizgisinden gittiğine inandığımız
Batı Trakya davasına gönül vermiş, bu
dava yolunda ömrünü feda etmiş benim
küçük iken tanışma şerefine nail
olduğumuz Dr. Sadık Ahmet’i de hayırla
yad ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Abdullah Eren şöyle devam etti:
“Değerli hemşehrilerim, ben sizlerin
içinden biriyim. Batı Trakyalı’yım.
Babam küçük iken 1968 yılında
Türkiye’ye okumak için gitmiş ve daha
sonra Türkiye’de kalmış. Yaşamına
orada devam etmiş. Annem de
Kastamonulu; ben de doğma büyüme
İstanbullu’yum. Bu topraklarla bağımız
hiçbir zaman kopmadı, bundan sonra da
kopmayacak. Bulunduğumuz konum
itibariyle Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı olarak sadece Batı
Trakya Azınlığı değil, dünyanın dört bir
tarafındaki soydaşlarımızın dertlerine
çare aramaya elimizden geldiği kadar
yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Bizi birbirimize bağlayan duygusal bir
yol var. Bu topraklar da dahil Türklerin
olduğu her yerde biraz acı var ve acıyla
yoğrulmuşuz. Esas bu acı, bizleri
birbirimize bağlıyor. Benim ninem 92
yaşında vefat etti. Annesi köyde bir
hastalıktan dolayı vefat etmiş. Babası da
Balkan Savaşı’na gitmiş bir daha
gelmemiş. Bu toprakların tanıdık bir
hikayesi; yetim ve öksüz kalmış. Ama
ninem vefat etmeden evvel 90’lı
yaşlarında, ‘Ne anam var ne babam var’
diye türkü söylerdi. Aslında bu
toprakların hikayesini çok iyi anlatan bir
hikayedir. Sadece burada değil, şimdi
bizler Kırım Tatarları’yla, Ahıska
Türkleri’yle, Uygur Türkleri’yle alakalı
da projeler üretmeye çalışıyoruz. Böyle
acıları nakış gibi birbirine ördüğünüz
zaman işte bu coğrafyanın hikayesi,

Türkler’in hikayesi ortaya çıkıyor.
Buradan hareket ederek şunu söylemek
istiyorum; sizler bu toprakların asıl
sahiplerisiniz. Lozan Antlaşması’na göre
Batı Trakya’daki soydaşlarımız, hukuki
olarak azınlık statüsündedir. Fakat bu
toprakların Yunanistan bayrağı altında
sizler asıl sahiplerisiniz. Sizlerin
çabalarıyla burası ekonomik olarak,
siyasi olarak, eğitim olarak, toplumsal
olarak kalkınacak. Sizlerin birlik ve
beraberliğiyle çok güzel günler
göreceğiz. Bizler bulunduğumuz konum
itibariyle Batı Trakya’ya çok önem
veriyoruz. Gümülcine Türk Gençler
Birliği, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
hikayesi açısından çok önemli bir sivil
toplum kuruluşudur. Hem Türk azınlığın
mücadelesinin bir sembol kurumu, hem
yaptığı hizmetlerle eğitim ve kültür
alanında azınlığa katkıda bulunan bir
kurumdur. Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nin daha nice 10 yıllarını kutlarız,
bir ve beraber oluruz.”
Türkiye ile Yunanistan’ın birbirine
benzeyen birçok yanı olduğunu dile
getiren Eren sözlerine şöyle devam etti:
“Son olarak şunu söylemek istiyorum.
Türkiye ve Yunanistan iki komşu ülke.
Aynı suya bakıyoruz; damak tadımız,
eğlence kültürlerimiz hemen hemen
aynı. Dolayısıyla bu kadar ortak tarihi
geçmişi olan iki ülke aralarındaki
sorunları konuşarak çözebilirler. Türkiye
ile Yunanistan 1920’lerdeki savaşlardan
ve 1930’lardan sonra çok yakın ilişkilere
giriyorlar. Cumhurbaşkanı Venizelos
Türkiye’yi ziyaret ediyor. İki ülke
Balkanlar’daki huzurun sağlanması için
Balkan Paktı’nı meydana getiriyorlar.
Dolayısıyla Türkiye ile Yunanistan
arasındaki ilişkiler ilerledikçe sizlerin de
huzuru, refahı artacaktır. Biz de
Yunanistan’daki yetkililerle
konuştuğumuz zaman bunu ifade
ediyoruz. Ben Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın Yunanistan için bir şans
olduğunu düşünüyorum. Burada genç
kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum.
Sizlerin en büyük avantajı, Avrupa
Birliği üyesi bir ülkenin
vatandaşlarısınız. Biz sizler için
elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Genç kardeşlerimiz, çok iyi Yunanca
konuşmanız gerekir. İyi okullarda eğitim
almanız gerekir. Bir de bunun yanında
bir yabancı dil daha öğrenmeniz gerekir.
Çünkü Batı Trakya davası uluslararası
camiada çok az bilinen bir davadır. Batı

Trakya Azınlığı’nın yıllarca haysiyetlice
yürütmüş olduğu mücadele, dünyada
çok az bilinen bir mücadeledir. Bunları
uluslararası camiaya duyurmamız
gerekir. Hem şahsım adına, hem
kurumum adına Batı Trakya’nın bundan
sonraki sürecinde elimizden gelen ne
varsa yapacağımızın sözünü sizlere
veriyorum. Bizler kendi içimizde bazı
hizmetleri yaparken öz eleştirimizi de
yapmamız gerekir. Bizler kendi içimizde
birlik ve beraberliğimizi sağlarsak, Batı
Trakya davasına sıkıca sarılırsak ben
eminim ki, sesimiz çok daha güçlü bir
şekilde çıkacak.”
Yapılan konuşmalardan sonra
Türkiye’den GTGB’nin etkinliği için
gelen TRT ekibi sahne aldı. Ekranlardan
tanınan “Akşam Sefası” programında
yer alan TRT Türk Sanat ve Türk Halk
Müziği sanatçıları sundukları
performansla büyük beğeni topladı.
Daha sonra Türk rock müziğinin ünlü
gruplarından biri olan Kurtalan Ekspres
konser verdi. Kurtalan Ekspres’in
konseri de coşkuyla izlendi.

YOĞUN KATILIM
GTGB’nin 90. yıl etkinliğine Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı
ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, Rodop Milletvekili Mustafa
Mustafa, Türkiye’den Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah
Eren, İpsala Belediye Başkanı Mehmet
Kerman, İpsala Kaymakamı Enis
Aslantatar, Keşan Kaymakamı Nuri
Özder ve Trakyalılar Vakfı Başkan
Yardımcısı Naci Erol, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu, Muavin Konsoloslar İbrahim
Sakli ve İbrahim Işık, Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza, DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
BAKEŞ Başkanı ve sabık milletvekili
Ahmet Hacıosman, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Öğretmenler
Derneği Başkanı Salih Ahmet,
BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin, DMT
Eyalet Başkan Yardımcısı Tarkan
Murtaza, DMT eyalet meclis üyesi Ahmet
İbram, BTAYTD Başkanı Ercan Ahmet,
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, Güney Meriç
Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu, diğer azınlık sivil toplum
kuruluş başkan ve yöneticileri katıldı.
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Bakanlık Atina’da
cami için imam arıyor

11
DİN VE TOPLUM

AhmetHRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Yılbaşı yaklaşırken

EĞİTİM ve Din İşleri Bakanlığı, başkent
Atina’da inşası devam eden caminin imamını
belirlemek üzere ilan verdi.
Bakanlık tarafından verilen ilanda, Atina’nın
ilk ibadete açık camisi için aranan imamın
kriterleri sıralandı.
Adayların Yunanca bilmesi, Yunan vatandaşı,
askerliğini yapmış ve en az üç yıl Atina’da
ikamet etmiş olması, adli sicil kaydının
bulunmaması gerekiyor.
35 yaş şartı konulan ilanda,
adayların mükemmel derecede Kur’an-ı Kerim,
ilahiyat ve Arapça bilgisine sahip olması
istendi.
Ayrıca adayların, iyi derecede İngilizce,
Fransızca veya Almanca bilmesinin de tercih
sebebi olduğu ifade edildi.
Caminin 2019’da ibadete açılacağı belirtildi.
İnşaatın tamamlanmasının ardından cami

yönetimi, eğitim ve maliye bakanlıklarından iki
devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek
mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman
cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu yedi
üyeli bir kurula devredilecek.

Trafik kazasında bir
gencimizi kaybettik!
İSKEÇE’ye bağlı Bekeovası köyünde 17
yaşındaki Oğuzhan Necatioğlu köy içinde
geçirdiği motosiklet kazasında hayatını
kaybetti.
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Lisesi
öğrencisi olan Oğuzhan’ın ölümü tüm bölgeyi
yasa boğdu. Edinilen bilgiye göre, kaza 15
Aralık Cumartesi saat 18:00 sıralarında
meydana geldi. Kaza sırasında motosikletle
yolda seyreden Oğuzhan Necatioğlu’nun karşı
yönden gelen bir otomobille çarpıştığı
bildirildi.
Talihsiz Oğuzhan’ın cenazesi 16 Aralık
Pazar günü ikindi namazının ardından
Bekeovası’nda toprağa verildi.

Hacıköy basketbol sahası için sözleşme imzalandı
KOZLUKEBİR
Belediyesi’de bağlı
Hacıköy’e basketbol
sahası yapılacak. Belediye
başkanı Rıdvan Ahmet ile
projeyi hayata geçirecek
firma olan P.B. Ariantzis
arasındaki anlaşma 13
Aralık Perşembe günü
imzalandı. İhalenin
indirimli bedelle 30.125,34
euro tutarında olduğu
ifade edildi.

“Yılbaşı” tabiri milâdî yılın ilk
ayının ilk günü olan 1 Ocak
kastedilir. Yılbaşı kutlamaları
denilince de eski yılın sona erip
yeni yıla geçildiği 31 Aralık/1
Ocak gecesi yapılan eğlence ve
faaliyetler anlaşılır. Ancak yılbaşı
eğlenceleri, ilk bakışta yeni yıla
girişin kutlamaları gibi
gözükmekle birlikte bunun
hıristiyan noel bayramıyla da
yakın ilgisi bulunmaktadır.
Hıristiyanlıkta milâdî takvimin
başlangıcı Hz. Îsâ’nın doğum
tarihi esas alınmış ve bu giderek
bütün dünyada da
benimsenmiştir. Bu bakımdan
hıristiyanlar aralık ayının son
haftasını, doğumun arefesini
teşkil etmesi bakımından, en
önemli dinî bayramları olarak
kabul etmişlerdir. Dinî bir
atmosfer içinde geçen Noel
bayramı akabinde ise, yeni yıla
giriş büyük bir çılgınlıkla, lüks ve
israfla kutlanır.
Müslüman toplumlarda
“yılbaşı kutlaması” adı altında
düzenlenen eğlence toplantıları
ise, hiçbir kültürel ve geleneksel
temele sahip değildir.
Toplumumuzda öteden beri
yılbaşı kutlamalarıyla ilgili olarak
yapılan uyarılar ve gösterilen
hassasiyet de buradan
kaynaklanır.
Maalesef biz Müslüman
Türklerden de bazılarımız gaflete
düşüp bu kutlamalara ve
eğlencelere katılmakta,
çocuklarımızı da önceden
hazırlanan hediyeleri Noel Baba
getirdi gibi safsatalarla
eğlendirmeye çalışmaktayız. Bir
de bazı anaokullarda Müslüman
Türk çocuklarına noel
kutlamalarının yapıldığını
üzülerek duymaktayız. Bu
konuda ailelerin duyarlı
davranmaları ve dinimize,
örfümüze ters düşen bu gibi
davranışlardan çocuklarını uzak
tutmaları gerekir. Bu noel ve
yılbaşı ki; Müslümanlıkla
uzaktan yakından hiçbir alakası
olmayıp bilakis küfür kokan bir
adet olduğu için hem dinimize,
hem de özünü dinimizden alan
örf ve adetlerimize tamamen
zıttır.
Biz dini ve milli hasletleremize
sahip çıkmaya çalışan Müslüman
Türkler olarak, bizi yok etmeye
yönelik kültürünün arkasından
gidemeyiz. Onların ahlak, yaşam,
moda ve gidişatları bizim için
örnek ve ölçü olamaz. Hamd
olsun ki biz Müslüman’ız ve
özünü İslâm’dan almış olan milli
kimliğimiz Türk’tür. Kimliğimiz,
hayat tarzımız, ahlakımız bellidir.
Sevinçleriyle, üzüntüleriyle bir

yılı daha geride bırakıyoruz. 2019
yılına girmekte olduğumuz bu
günlerde, bir yandan
ömrümüzden bir yıl daha
eksildiği için sevinmeli miyiz,
yoksa ölüme bir adım daha attık
diye bir burukluk için mi
olmalıyız? Aslında yeni yıla,
geçmiş günlerde yaşanmış
tecrübelerden ders alarak
gelecekte nasıl daha başarılı
oluruz diye kendimizi
sorgulayarak yaşanabilir bir
çevreye kavuşmak için
kendimize, ailemize ve topluma
karşı olan sorumluluğumuzun
bilincini arttırmanın gayreti ve
yarın bizi ahirette karşılayacak
olan güzel amellerimiz
arttırmanın düşüncesi içersinde
girmeliyiz.
İslam dini, temel kuralları
itibariyle haram ve helal
sınırlarını koyarken, insana
faydalı olanları helal kabul etmiş,
zararlı olan içki, kumar ve zina
gibi şeyleri yasaklamıştır.
Müslümanlar, yılbaşını, hem bu
dünyada hem ahirette pişman
olacağı haram davranışlardan
kaçınarak geçirmesi gerekir.
Yılbaşı eğlenceleri tamamen
bugünkü Batı kültüründen
doğmuş bir gelenektir. Onun için
yılbaşı ve Gayrı Müslimlerin diğer
bayram günlerinde de onlara
uymak gayesi ile onların
yaptıklarını yapmak, o günlerde
bayram niyetiyle çocuklara elbise
almak ve yılbaşı niyetiyle
pişirilen hindileri ve diğer
yemekleri yemek caiz değildir.
Bu hareketler büyük günahlara
sebebiyet verdiğinden dolayı
uzak durmamız gerekmektedir.
Peygamberimiz (s.a.s.) “Kim,
(düşüncede, yaşayışta, giyinişte)
bir kavme benzemeye çalışırsa, o
da onlardan olur.”
Yüce Mevlâ’mız Kur’an-ı
Keriminde, İslâm mensuplarına
şu ayeti bildirir:
“İyilik ve (Allah'ın
yasaklarından) sakınma
üzerinde yardımlaşın, günah ve
düşmanlık üzerine
yardımlaşmayın. Allah'tan
korkun; çünkü Allah'ın cezası
çetindir.” (Maide suresi: 2)
Geride bıraktığımız yılın
muhasebesini yaparak yeni yılda
daha başarılı olamak için
insanlığa faydalı olacak yeni
projeler üretmeliyiz. Bu çerçeve
doğrultusunda geçen yılın
inşallah hakkımızda hayırlı
olduğunu temenni ederken, 2019
yılının da hepimiz için mutluluk,
helal kazanç, huzur ve barış
getirmesini Cenâb-ı Hak’tan
niyâz ederim.
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Η φτὼχεια δεν εὶναι
στο DΝΑ της Θρὰκης

Π

ριν λίγες μέρες η κυβέρνηση
αποφάσισε να δώσει
αποζημίωση σε αγρότες 100
ευρώ ανά στρέμμα για τις απώλειες
εισοδήματος που σημειώθηκαν κυρίως
στην Ροδόπη από την νεκρωτική ίωση
που έπληξε την φετινή παραγωγή των
καπνών. Το ύψος της αποζημίωσης
αυτής, όπως καταγγέλθηκε ακόμα και
από κυβερνητικούς παράγοντες, είναι
απελπιστικά μικρό και αναντίστοιχο της
έκτασης της ζημιάς που υπήρξε.
Υπολογίζεται ότι η οικονομική ζημιά για
τους καπνοπαραγωγούς της Ροδόπης
μπορεί να αγγίζει ακόμη και τα 20
εκατομμύρια ευρώ και αυτά είναι
χρήματα που θα λείψουν από 7.000
πολίτες και τις οικογένειές τους και
φυσικά από την οικονομία και την αγορά
της περιοχής μας. Μια δίκαιη και εύλογη
αποζημίωση που θα μπορούσε να
αναπληρώσει έστω και σε ένα βαθμό την
τεράστια ζημιά που προκλήθηκε στην
παραγωγή, με βάση τα κριτήρια που
λαμβάνονται υπόψη για την διαμόρφωση
της τιμής στον καπνό, θα έπρεπε να
προσεγγίζει τα 400 ευρώ ανά στρέμμα.

Υπήρξαν άλλωστε κυβερνητικοί
παράγοντες που παραδέχθηκαν
δημοσίως την αδικία που διαπράχθηκε
σε βάρος της Θράκης και των
καπνοπαραγωγών της- και δεν είναι
δυστυχώς η πρώτη φορά που συμβαίνει
αυτό και δεν αφορά μόνο την σημερινή
κυβέρνηση.
Εδώ και χρόνια έχει ξεκινήσει μια
καμπάνια από φορείς, οργανώσεις,
αιρετούς αλλά και τους ίδιους τους
αγρότες προκειμένου Αθήνα και
Βρυξέλλες να πεισθούν ότι ο μπασμάς
της Θράκης δεν είναι απλά ένα βλαπτικό
προϊόν για τη υγεία η καλλιέργεια του
οποίου θα έπρεπε να καταργηθεί.
Αντιθέτως, ότι είναι ένα κομμάτι μιας
μακραίωνης παράδοσης σύμφυτης με την
ιστορία και την οικονομία μιας μεγάλης
γεωγραφικής ενότητας και μιας εξίσου
μεγάλης ανθρώπινης κοινότητας που
τυχαίνει να ταυτίζεται σχεδόν εξ’
ολοκλήρου στις μέρες μας με την
Μειονότητα που κατοικεί σε τούτα εδώ
τα χώματα. Και αν δεν το
καταλαβαίνουν αυτοί, θα πρέπει να τους
το δώσουμε να το καταλάβουν εμείς.
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Άλλη λύση δεν υπάρχει για να μην
επέλθει οικονομικός και κοινωνικός
αφανισμός.
Η Θράκη παραδόξως συνεχίζει να
αποτελεί την φτωχότερη από πλευράς
οικονομικών δεικτών Περιφέρεια της
Ελλάδας. Το «παραδόξως» εδράζεται
κυρίως στο γεγονός ότι έχει όλα τα
φυσικά και γεωγραφικά πλεονεκτήματα
για να είναι μια πλούσια και όχι μια
φτωχή περιοχή. Τους λόγους για τους
οποίους η Θράκη κατέληξε έως τα μέσα
της δεκαετίας του ‘90 να είναι το
«αποπαίδι» των ελληνικών Περιφερειών
και του πολιτικού συστήματος της
χώρας το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές
από αυτήν εδώ την στήλη. Σήμερα όμως
-και ενώ βαδίζουμε προς την τρίτη
δεκαετία του 21ου αιώνα- δεν υπάρχει
καμία αληθοφανής δικαιολογία ώστε η
περιοχή αυτή να αντιμετωπίζεται από
το κεντρικό κράτος ως ο «φτωχός
συγγενής».
Η επικείμενη είσοδος στη ζώνη των
κρατών της συμφωνίας της Σένγκεν της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ανοίγει
τεράστιους εμπορικούς διαδρόμους για
την Θράκη προς τα ενδότερα της
Κεντρικής Ευρώπης μετατρέποντας το
μειονέκτημα της γεωγραφικής της
απομόνωσης σε στρατηγικό
πλεονέκτημα και νέο αφήγημα
ανάπτυξης. Η μεγάλη αγορά της
κοντινής μας Τουρκίας και τα
σημαντικά επενδυτικά πλεονεκτήματα
που θα μπορούσαν να απορρέουν από
μια στενή σχέση συνεργασίας με αυτή
την χώρα, σκοντάφτουν σχεδόν πάντα
στις φοβίες του ελληνικού πολιτικού
συστήματος και τα γραφειοκρατικά
προσκόμματα που τίθενται στην
προσπάθεια επενδυτικής επέκτασης
στην περιοχή μας μεγάλων τουρκικών

επιχειρήσεων.
Η σύγκληση του εκπαιδευτικού
συστήματος της Μειονότητας με εκείνο
των δημοσίων σχολείων αντιμετωπίζει
συχνά τεχνητά εμπόδια που εμπίπτουν
στην χωρία των πολιτικών και των
δήθεν εθνικών σκοπιμοτήτων με
αποτέλεσμα να διατηρούνται μέχρι και
τις μέρες μας σημαντικές
ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην
ισότιμη πρόσβαση στην γνώση για τα
παιδιά που επιλέγουν τον δρόμο της
μειονοτικής εκπαίδευσης.
Η έλλειψη ενός εκτεταμένου δικτύου
υποδομών στον τομέα των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων είναι φανερό ότι δεν
βοηθά στην ανασυγκρότηση του
πρωτογενούς τομέα παραγωγής που
είναι κυρίαρχος στην Θράκη.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω
έρχεται η αναδιανομή της φτώχειας
μέσω επιδομάτων. Και οι πολίτες
εθίζονται να περιμένουν την
ελεημοσύνη των 300 ή 400 ευρώ για να
καλύψουν τις βιοποριστικές τους
ανάγκες, επί της ουσίας όμως να
σκεπάσουν τα σημάδια της εξαθλίωσης
και της ανημποριάς τους.
Είναι τελικά στο DNA της Θράκης η
φτώχεια; Είναι η μοίρα μας, είναι το
κισμέτ που δεν μπορούμε να υπερβούμε
και θα το αναμείνουμε καρτερικά; Η
απάντηση σε όλα αυτά τα αγωνιώδη
ερωτήματα είναι ότι η Θράκη διαθέτει
όλα τα πλεονεκτήματα για να μην είναι
φτωχή, να μην είναι εγκαταλειμμένη
στην τύχη της. Μπορεί να ανοίξει τα
φτερά της και να ευημερήσει
παράγοντας πλούτο που θα αλλάξει την
εικόνα της και θα αντιστρέψει την
σημερινή κατάσταση. Είναι η μεγάλη
πρόκληση για την γενιά μας. Να μην την
αφήσουμε να πάει χαμένη!

Trump: “Askerlerimizin
eve dönme zamanı geldi”
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı
Twitter’dan yaptığı paylaşımda, DEAŞ’la mücadeleye
ilişkin açıklamalar yaptı.
“Uzun zamandan beri Suriye’de savaşıyoruz.
Yaklaşık 2 senedir ABD Başkanıyım, gerçekten aşama
kaydettik ve DEAŞ’ı yendik.” değerlendirmesinde
bulunan Trump, paylaşımında,
“DEAŞ’ı kötü bir şekilde
yenilgiye uğrattık ve
toprakları geri
aldık.” ifadesine
yer verdi.
“Askerlerimizin
eve dönme
zamanı geldi.”
açıklamasını
yaparak, ABD
askerlerinin
ülkelerine geri
döneceğini duyuran
Trump, Twitter

üzerinden yaptığı diğer bir açıklamada ise,
“Başkanlığım döneminde Suriye’de bulunmamızın tek
nedeni olan DEAŞ’ı yendik.” ifadesini kullanmıştı.

MEDYADAN TEPKİ
ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilme kararına
geniş yer veren ABD’nin CNN kanalı, Trump’ın,
çekilme kararını alırken, ulusal güvenlik
danışmanlarının ve askeri uzmanların “Suriye’den
şimdi çekilmenin zamansız ve mantıksız olduğuna”
yönelik tavsiyelerini dinlemediğini ileri sürdü.
Washington Post gazetesi askeri kaynaklara
dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Jim
Mattis’in Suriye’de en azından küçük bir birlik
tutulması tavsiyesine rağmen Trump’ın bu kararı
aldığını ve Mattis’in görevinden ayrılabileceğini iddia
etti.
New York Times gazetesi Trump’ın, 2 bin ABD
askerinin bulunduğu Suriye’den çekilme ve askeri
operasyonlara son verme kararının, Rusya ve İran’ın
bölgede güçlenmesine sebep olacağını iddia etti.
Kararın, ABD’nin Orta Doğu’daki
duruşu ve politikasını ani bir şekilde
kaydırdığını belirten Wall
Street Journal gazetesi ise,
Trump’ın bu kararının,
Türkiye’nin askeri
operasyon düzenleyeceğini
açıkladığı ABD’nin
Suriye’deki ortağı
YPG/PKK’yı tehlikeye
sokacağını savundu.

Özel televizyon
kanalı SKAİ'ya
bombalı saldırı
BAŞKENT Atina'da özel televizyon kanalına zaman
ayarlı bomba ile saldırı gerçekleştirildi. Önceden ihbar
edilen saldırı maddi hasara yol açarken yaralanan
olmadı
Atina'da bir özel televizyon kanalının binasına
zaman ayarlı bomba ile saldırı gerçekleştirildi.
SKAI televizyonu binasına zaman ayarlı bomba ile
gerçekleştirilen saldırıda maddi hasar meydana geldi.
Olaydan yaklaşık 45 dakika önce bir başka
televizyon kanalı ve haber sitesine, bomba ile irtibatlı
olduğu düşünülen bir kişi tarafından ihbarda
bulunulduğu belirtildi.
İhbar üzerine harekete geçen polis, TV kanalını
boşalttı. Binanın önündeki Posidonos bulvarı trafiğe
kapatılırken bölge güvenlik çemberine alındı.
Patlama nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.
Olayda yaralanan olmadı.
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NEDEN ORTAOKUL İSTİYORUZ?

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Üstad NURİ Efendi bir kitlenin
ayakta kalabilmesi ve biraz insan
seviyesinde bir hayata kavuşabilmesi
için mutlaka okumuş bir kitlesi olması
icab ettiğini bildiği için açık açık hem
kendi içimize, hem de dış güçlere
seslenmektedir.
O süreçte bütün dünyada yeni bir
düzen kurulmakta idi. İşte üstad o

dönemde azınlığımızın eğitim
hayatında bir yeniliğin gerçekleşmesi,
yeni dönemde bizim de toplum olarak
çağın gereklerine biraz olsun ayak
uydurmamız için gayret sarfediyordu.
Bunun için aklıselim insanlara
sesleniyor ve avazı çıktığı kadar
‘ORTAOKUL’ istiyordu.
Yayınladığımız yazısına dikkat
ederseniz orta eğitim durumumuzu çok
ince elekten geçirerek, hem azınlık

içindeki yöneticileri uyarıyor, hem de
ortaokulu, bilhassa o sırada çok sıcak
olan Türk – Yunan ilişkilerinden
istifade ederek ortaokulu açmak için
Türkiye’den eğitmen istiyordu.
Türkiye’de hem ilkokullarımıza hem
de muhtemel açılacak ortaokullara
eğitmen vereceğini müjdelemektedir.
Bugün orta eğitimimizin bir parça
düzgün olmasının sebebi bu
görüşmelerdir.

Demek ki bazı şeyleri elde etmek için
zamanında istemekte fayda vardır.
Demek ki fırsatları kaçırmamak
lazımdır. Belki bazı şeyler zor gibi
görünür ama talep etmekte hep fayda
olmuştur.
Bizim gerek ilköğretimimiz, gerekse
ortaöğretimimiz çok zor aşamalardan
bu noktaya gelmiştir.
Ne demiş erenler; “Ağlamayan
çocuğa meme vermezler.”
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Emine Tabak

Çocuğun doğru davranışlar
kazanmasında ailenin rolü

B

iz yetişkinler genllikle
çocukları ‘yaramaz
çocuklar’ ve ‘uslu
çocuklar’ olmak üzere ikiye
ayırırız. Hatta bazen anneler,
‘benim çocuğum hiperaktif’,
‘benim çocuğum asosyal’ gibi
etiketler de koyarlar. Ancak
yapılan araştırmalar
göstermiştir ki, özellikle
çocuklar için, ailelerin
kullandığı bu olumsuz
sıfatlar, onlarda istenmeyen
davranışların artmasına
sebep olmaktadır. Çünkü
çocuğa ne kadar çok bağırıp
kötü sıfatlarla seslenirsek, o
da o kadar fazla söz
dinlemeyerek olumsuz
davranışlar sergileyecektir.
Her çocuk diğerinden
faklıdır. Bazı çocuklar daha
uysal, bazıları da daha
yaramazdır. Ayrıca her
çocuğun da doğuştan gelen
bazı özellikleri vardır. Ancak
bu özellikler ailenin
davranışlarıyla da şekillenir.
Mesela çocuğun istediği bir
şeye hayır deyip de,
ağladığında buna evet
dersek, çocuk ağlamayı koz
olarak kullanarak, ‘nasıl olsa
ağlayınca her istediğim
yerine getiriliyor’ diye
düşünerek bunu
sürdürecektir. Eğer aile buna
göz yumarsa, çocukta bu
davranış yerleşecektir. Ancak
ağladığında isteklerine
karşılık verilmezse, çocuk bu
davranışından vazgeçebilir.
Çocuklar genellikle aileden
bekledikleri yeterli ilgiyi
göremedikleri zaman
olumsuz davranışlar
gösterirler. Bilirler ki olumsuz
davranınca ailenin ilgisini
çekeceklerdir. Bunun için de
anne babanın söylediğinin
tersini yapan, söz dinlemeyen
çocuklara, anne baba ilgisiz
davranmalı, olumlu
davranışlar gösterildiğinde de
överek ödüllendirilmelidir. Bu
şekilde davranıldığında,
çocuğun özgüveni gelişir ve
gerginliği de ortadan kalkar.
Bazı çocuklar fazla
asabidirler. Bunun sebebi de
ya evde çocuğa kötü örnek
olan sinirli biri vardır, ya da
genetik bir özelliktir. Asabi
çocukların da genellikle tüm

istekleri yerine getirilir.
Çünkü çocuk krizlere girerek
ağlamalarıyla aileyi tedirgin
eder. Anne baba da çocuğa
bir zarar gelebilir
düşüncesiyle onun her
arzusunu yerine getirmeye
çalışırlar. Aslında doğru olan,
onu kendi haline bırakarak
hiç ilgilenmemektir. Çünkü
sabredip beklenirse çocuk
sakinleşebilir.
Bazı çocuklar da saldırgan
davranışlarıyla dikkat
çekerler. Diğer çocukları itip
kakarlar, tekmelerler ve
vururlar. Bu davranış şekli,
daha çok evlerinde ya da
yakın çevrelerinde şiddet
uygulanan çocuklarda
görülebilmektedir. Çocuk
istediğini yaptırabilmek için
şiddete başvurur. Çünkü o,
çevresinde de şiddeti
görmektedir. Dolayısıyla aile
fertleri, evdeki davranışlarda
ölçülü, dikkatli olmaya özen
göstererek iyi model
oluşturabilmelidirler.
Çocuğa iki yaşından
itibaren nezaket kuralları
öğretilmeye başlanmalıdır.
Toplum içinde nasıl
davranması gerektiği,
büyüklere saygı göstermesi,
kibar olması, sofra adabı gibi
kurallar okula başlamadan
önce evde öğretilmeye
başlanmalıdır. Daha sonra da
buna okulda devam
edilmelidir.
Sonuç olarak, çocuğun
eğitiminde ailenin dikkat
etmesi gereken en önemli
şey, çocuğun olumlu
davranışlarının her zaman
onu överek ödüllendirerek
pekiştirilmeye çalışılması,
olumsuz davranışlar
gösterdiğinde de ona uygun
cezalar vererek, sevdiği
şeylerden onu mahrum
ederek cezalandırılmasıdır.
Ancak hiç bir zaman şiddete
başvurulmamalıdır. Çünkü
çocuğa uygulanabilecek
şiddet yapılabilecek en büyük
hatadır, telafisi de hiç bir
zaman olamaz!
Çocuklarınızla her zaman
sevgi ve huzur dolu
günlerinizin olaması
dilekleriyle.
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Yannis Garanis
adaylığını resmen açıkladı
GÜMÜLCİNE belediye başkan
adayı Yannis Garanis adaylığını
resmen açıkladı. Garanis,
geçtiğimiz günlerde
Gümülcine’deki Chris&Eve
Oteli’nde gerçekleştirdiği
toplantıda seçim yarışına hazır
olduğunu söyledi.
“Vatandaşlar Toplumu”
listesinin başkanlığını üstlenen
Garanis’in adaylığını resmen
açıkladığı toplantıya Gümülcine
Belediye Başkanı Yorgos
Petridis’in yanı sıra belediye
meclis üyeleri ve liste
mensupları katıldı. Mayıs ayında
yapılacak yerel seçimlerin son
derece kritik olduğuna dikkat
çeken Garanis, yerel
yönetimlerin her yıl biraz daha
azalan devlet yardımının
olumsuz etkilerini azaltarak,
kaynak bulmak ve projeler
üretmek zorunda olduğu bir
döneme girdiğini söyledi. Liste
üyelerine ve özellikle de belediye
başkanı ve listenin eski başkanı
Petridis’e teşekkür eden Garanis,
sekiz yıllık dönemde Gümülcine
Belediyesi’nin gelir düzeyi
düşük kesimlere öncelik vererek,
belediyedeki gerekli altyapı

çalışmalarını hayata geçirerek
önemli işlere imza attığını ifade
etti.
Üstlendiği sorumluluğun
bilincinde olduğunu dile getiren
Garanis, liste olarak eleştirilere
ve önerilere açık olduklarını
belirtti. Yeni yerel yönetim
kanunu ile seçim yasasına da
değinen belediye başkan adayı
Yannis Garanis, güçlü ve
bağımsız bir yönetim

oluşturabilmek amacıyla
seçimlerde ilk turda yüksek bir
oy oranı ve güçlü bir destek için
çağrıda bulundu.
Garanis, “Vatandaşlar
Toplumu” listesi olarak
önümüzdeki dönemde
programlarını ayrıntılı bir
şekilde kamuoyuyla
paylaşacaklarını ifade etti ve
tüm taraftarlarından bu süreçte
destek istedi.

İskeçe’de Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği
genel kurulunu yaptı
İSKEÇE ili SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği, 4 Aralık Salı günü yıllık
olağan genel kurul toplantısını
gerçekleştirdi.
İskeçe’de Merkez Azınlık
İlkokulu’nda gerçekleşen genel
kurul toplantısında Divan
Başkanlığı’na İrfan Otuzbir,
sekreterliğe ise Cavit Zümbül ile
Cavit Damgalı seçildi.
Genel kurulda faaliyet ve
hesap durumları ile denetleme
kurulu raporu üyelere okunarak,
derneğin hesap ve işlemlerinin
usulüne göre yapıldığı ifade
edildi.
Toplantıda dernek başkanı
Nurettin Kıyıcı, yönetimde
bulunduğu dönemde yaptıkları
faaliyetleri anlattı. Ayrıca
çalışma dönemi içerisinde
azınlık eğitimi ile ilgili
gelişmeleri ve tüm sorunları dile
getirdi.
127 kayıtlı üyenin katılımıyla
gerçekleştirilen genel kurul
toplantısında Nurettin Kıyıcı
başkanlığında eski yönetim
yeniden seçildi.
Yönetim kuruluna dokuz
kişinin aday olduğu seçimlerde

oy dağılımı şu şekilde
gerçekleşti:
Nihat Kuru: 89 oy
Nurettin Kıyıcı: 81 oy
İrfan Kalfa: 75 oy
Hüseyin Alemdar: 68 oy
Mehmetali Eblük: 61 oy
Hasan Kabza: 60 oy
Hüseyin Grozdil: 57 oy
Mehmet Onbaşı: 24 oy
Hasan Gıda: 23 oy
Dört kişinin aday olduğu
denetim kurulu adaylarının
aldığı oylar ise şöyle:
İsmet Eblük: 69 oy
Cavit Damgalı: 57 oy
Cavit Zümbül: 40 oy
Adem Sefer: 36 oy

Derneğin yeni yönetim ve
denetim kurulu ise şöyle oluştu:
YÖNETİM KURULU
Başkan: Nurettin Kıyıcı
Asbaşkan: Mehmet-Ali Eblük
İkinci Asbaşkan: Nihat Kuru
Genel Sekreter: İrfan Kalfa
Genel Sekreter Yardımcısı:
Hüseyin Alemdar
Kasadar: Hüseyin Grozdil
Kasadar Yardımcısı:
Hasan Kabza
DENETİM KURULU
Başkan: İsmet Eblük
Üye: Cavit Damgalı
Üye: Cavit Zümbül
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Altın Ayakkabı ödülü
beşinci kez Lionel Messi'nin
2017-2018 sezonunda attığı
34 golle Avrupa liglerinin en
çok gol atan futbolcusu olan
Lionel Messi, kariyerinde 5. kez
Altın Ayakkabı ödülünün
sahibi oldu. Messi, 32 gollü
Muhammed Salah ve 30 gollü
Harry Kane'i geride bıraktı.
Barselona kentinde
düzenlenen ödül töreninde
Messi'ye, kariyerindeki 5. "Altın
Ayakkabı" ödülü verildi. Messi,
burada yaptığı
konuşmada,"Futbola
başladığımda bunların hiçbirini
beklemiyordum. Benim düşüm,
profesyonel futbolcu olmak ve
futbolda başarılı olmaktı." dedi.
Arjantinli 31 yaşındaki
futbolcu, "Dünyanın en iyi
takımındayım. Sahadaki takım
arkadaşlarım mevkilerinin
dünyadaki en iyileri. Bu her
şeyi daha da kolaylaştırıyor ve
bu tip ödülleri almamı sağlıyor.
Takım arkadaşlarımla birlikte
futbolun her anından büyük
zevk alıyorum." diye konuştu.
Fiziksel ve psikolojik olarak
kendisini iyi hissettiği bir

Michael Schumacher,
yürümeye başladı!

dönemde olduğunu söyleyen
Messi, ilerleyen yaşına rağmen
formunu koruyabilmek için
çalıştığını ve kendisine dikkat
ettiğini ifade etti.
Barselona'daki "Altın
Ayakkabı" ödül törenine
Arjantinli futbolcunun takım
arkadaşları ve Barcelona
Kulübünün yöneticileri de

katıldı. Messi'nin ödülünü
aldıktan sonra, kuruluşuna
destek verdiği Barselona'daki
Pediatrik Onkoloji
Merkezi'nden 5 çocuk ile
fotoğraf çektirmesi güzel
görüntüler oluşturdu.
2017-2018 sezonunda Avrupa
liglerindeki gol krallığı
yarışında Messi 34 golle birinci

olurken, onu 32 golle
Muhammed Salah (Liverpool)
ve 30 golle Harry Kane
(Tottenham) izlemişti.
Messi, bu sezon La Liga'da
geride kalan 16 haftada attığı 14
golle, gol krallığı yarışında
birinci sırada yer alıyor.

Manchester United,
Mourinho'nun
görevine son verdi

Maç oynanırken
fenalaşan babasını
kaybetti

Monaco Pepe'nin
peşine düştü
FRANSA ligi ekiplerinden Monaco, Beşiktaş'la
yollarını ayıran Pepe ile görüşme kararı aldı.
Geçtiğimiz gün Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli
yıldız oyuncu Pepe için sürpriz bir talip daha çıktı.
Thierry Henry'nin çalıştırdığı Ligue 1 ekiplerinden
Monaco, Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe ile ilgileniyor.
Bu sezon Ligue 1'de çok kötü günler geçiren Monaco'da
teknik direktör Henry devre arası transfer döneminde
savunmayı güçlendirmek istiyor. Fransız basınına
yansıyan haberde Monaco'nun savunma adayları
arasında 35 yaşındaki Pepe'nin de yer aldığı belirtildi.

3 TAKIM PEŞİNDE
Geçtiğimiz günlerde Pepe'nin Flamengo,
Wolverhampton ve eski takımı Porto'nun da gündeminde
olduğu iddia edilmişti.
35 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu bu sezon
Beşiktaş formasıyla 17 resmi maçta görev yapmıştı.

2013 yılında Fransız
Alpler'inde kayak yaparken
düşerek beyin kanaması
geçiren ve o günden beri
komada olan efsane F1 pilotu
Michael Schumacher'in
iyileştiği ve yürümeye
başladığı iddia edildi.
Schumacher, 5 yıl önce 29
Aralık'ta Fransız Alpleri'nde
kayak yaparken düşmüş ve
aldığı çok ağır beyin hasarı
nedeniyle uyutularak 5 yıldır
komada tutuluyordu. Daily
Mail'den Jonathan McEvoy'un
haberine göre Schumacher'ın
artık yatalak olmadığı hatta
yürüyebildiği açıklandı.
Ferrari'nin eski yarış
direktörü olan Uluslararası
Otomobil Federasyonu (FIA)
Başkanı Jean Todt da geçen
günlerde yaptığı açıklamada
"Evet iddialar doğru. Son
Brezilya GP'sini Schumi ile
birlikte izledik" demişti.

İNGİLTERE Premier Lig
ekiplerinden Manchester
United'da, teknik direktör Jose
Mourinho'nun görevine son
verildi.İngiliz devi Manchester
United, Premier Lig'de aldığı
sonuçlar nedeniyle bir süredir
tartışılan Portekizli teknik adam
Jose Mourinho ile yolların
ayrıldığını açıkladı.
Kulüp sitesinden konuyla ilgili
yapılan açıklamada şu ifadelere
yer verdi:
“Jose'ye görev aldığı süre
boyunca çalışmaları için teşekkür

ederken, gelecek için de başarılar
dilemek istiyoruz. Kulüp yeni bir
teknik adam için kapsamlı bir işe
alım süreci yürütürken, mevcut
sezonun sonuna kadar yeni bir
teknik direktör atanacaktır.”
Manchester United, 17 hafta
sonunda İngiltere Premier Lig'de
26 paunla 6. sırada yer alıyor ve
lider Liverpool'un 19 puan
gerisinde.
Bu arada İngiliz devinin,
Mourinho'ya fesih bedeli olarak 24
milyon sterlin ödeyeceği
belirtiliyor.

STUTTGART'ın 33 yaşındaki
kaptanı Christian Gentner,
Hertha Berlin maçı sırasında
tribünde kendisini izleyen
babasını kaybetti.
Bundesliga'nın 15. haftasında
Stuttgart, sahasında Hertha
Berlin'i konuk etti. Stuttgart
karşılaşmadan eski Beşiktaşlı
Mario Gomez'in golleriyle 2-1
galip ayrıldı. Fakat maçta acı
bir olay yaşandı. Stuttgart'ın
kaptanı Christian Gentner,
babasını kaybetti.
Maç sırasında fenalık geçiren
33 yaşındaki oyuncunun
babası, yapılan tüm
müdahalelere rağmen
kurtulamadı ve statta vefat
etti.
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2018’de 4 bin 476 kişi
göç ederken öldü
KÖTÜ ekonomik koşullar, iklim
değişikliğinin neden olduğu doğal
afetler, siyasi baskı, şiddet ve çatışma
nedeniyle bu yıl da yüz binlerce kişi ana
vatanlarını terk etmek zorunda kaldı.
Dünya genelinde 2018’de 4 bin 476 kişi
göç ederken hayatını kaybetti.
Bu yıl göçe mecbur kalan
toplulukların başında, ülkelerindeki iç
savaştan kaçan Suriyelilerin yanı sıra
Orta ve Güney Amerika’da siyasi baskı
ve kötü ekonomik koşullar yüzünden
ülkelerinden göç edenler ile Yemen’de
zorla yerlerinden edilenler geldi.
Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM)
göre, 2018’de insanların göç etme
nedenlerinin en başında çatışma ve kötü
ekonomik koşullar geldi. IOM verileri,
genel olarak göç sayısında azalma
yaşansa da şiddet ve çatışma temelli
göçlerin geçen seneye kıyasla bu yıl
yaklaşık yüzde 30 arttığını ortaya
koyuyor.

AVRUPA’YA GÖÇ
Geçen yıla göre Akdeniz güzergahını
kullanarak Avrupa’ya ulaşmaya çalışan
kişi sayısı bu yıl yüzde 27 azaldı.
IOM’ye göre ülkelerini daha iyi bir
hayat için gönüllü olarak veya savaş,
doğal afet ve siyasi baskılar gibi
nedenlerle mecburen terk etmek
zorunda kalan 135 bin 607 kişi bu yıl
Avrupa’ya göç etti. Bunların 111 bin
237’si deniz yoluyla, 24 bin 370’i ise
karadan Avrupa kıtasına ulaşmayı
başardı.
Suriye başta olmak üzere Tunus,
Eritre, Pakistan, Irak, Kongo,
Afganistan, Fas ve Mali gibi çatışma
bölgelerinin yoğun olduğu ülkelerden
Avrupa’ya göç edenler, özellikle ilk varış
yerleri olan İtalya, İspanya, Yunanistan
ve Bulgaristan’da hayat mücadelelerine
devam ediyor.

ORTA VE GÜNEY
AMERİKA’NIN ZOR YILI
Güney ve Orta Amerika ülkelerinden yüz
binlerce kişi siyasi baskı, açlık, şiddet ve
çatışmalar nedeniyle ABD ve Kanada’ya
göç etmenin yollarını denedi. Bu
ülkelerden toplu olarak yola çıkan
göçmenler ve ABD Başkanı Donald
Trump’ın ülkeye alınacak göçmen
sayısına sınırlama getirme politikası,
ABD sınırının 2018’de göç
hareketliliğinin en yoğun yaşanan
yerlerden biri olmasına yol açtı.
ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği’nin
verilerine göre, 2018’de 396 bin kadar

kişi ülkeye hukuksuz şekilde girdikleri
için yakalandı. Öte yandan yaklaşık 125
bin kişi Orta ve Güney Amerika
ülkelerindeki kötü koşullardan kaçarak
sığınma talebiyle ABD sınırına ulaştı,
ancak yetkililer bu kişilerin ülkeye
girişini engelledi.
Bunun yanı sıra büyük kısmı
Honduras olmak üzere Guatemala ve El
Salvador gibi Orta Amerika ülkelerinden
yola çıkarak Meksika’nın sınır kenti
Tijuana’ya bu yıl 9 bin kadar kişi ulaştı.
Zor koşullar altında yaşam mücadelesi
veren bu kişiler, ABD’nin kapılarını
kendilerine açacağı günü beklemeye
devam ediyor.
Ekonomik krizle sarsılan
Venezuela’da bu sene ciddi ölçüde
kitlesel göç hareketliliği yaşandı. IOM’ye
göre 2018’de günde ortalama 6 bin
Venezuelalı başta Kolombiya ve Brezilya
olmak üzere komşu ülkelere göç etti.
Dünyanın en fakir ülkeleri arasında
yer alan Yemen’de yaklaşık 4 yıl önce
patlak veren iç savaşla büyüyen insani
kriz 2018’de ciddi boyutlara ulaştı.
Yemen’de bu sene yaklaşık 540 bin kişi
yerlerinden edildi. Bunun yanı sıra
ülkedeki binlerce Etiyopyalı ve Somalili
göçmen çatışmalar yüzünden tahliye
edilmek zorunda kaldı.

2018’DE GÖÇ YOLUNDA ÖLENLER
Göç ederken yaşamını yitiren kişi sayısı
2017’ye kıyasla bu sene yüzde 28 azalmış
olsa da göç güzergahlarında yaşanan
trajik ölümler insanlığın önemli
sorunlarından biri olmaya devam ediyor.
IOM’ye göre, 2018’de dünya genelinde 4
bin 476 kişi göç ederken hayatını
kaybetti.
Göç sırasında yaşanan ölümler son
dört senedir olduğu gibi bu yıl da en
fazla Akdeniz göç güzergahında
gerçekleşti. Akdeniz’den özellikle
Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 2 bin 217
kişi, ekseriyeti denizde olmak üzere göç
ederken yaşamını yitirdi.
Güney Amerika’dan Kuzey
Amerika’ya son yıllarda artan göç
dalgası bu bölgeyi, göçmen, mülteci ve
sığınmacı ölümlerinde ikinci sıraya
taşıdı. Amerika kıtasında yaşadıkları
kötü koşullar nedeniyle göç etmek
zorunda kalan 511 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan 2018’de Afrika’da bin 386,
Asya’da 134, Orta Doğu’da 121 ve
Avrupa’da da 107 kişi çıktıkları göç
yolculuğunda trafik kazası, sandal veya
bot gibi ulaşım için kullandıkları vasat
araçlarının batması, şiddetli çatışmalara

MRG’den ABTTF’ye ziyaret

Azınlık hakları alanında en önde gelen uluslararası sivil toplum kuruluşlarından biri olan Azınlık Hakları
Grubu (MRG) Avrupa Ofisi Yönetici Müdürü Neil Clarke, 14 Aralık Cuma günü Avrupa Batı Trakya
Federasyonu’nun (ABTTF) Almanya’nın Witten şehrindeki genel merkezini ziyaret etti.
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu’nun Clarke ile yaptığı görüşmede, ABTTF ve MRG arasında iş birliğine
gidilmesine dair prensip kararı alınırken, iş birliğine yönelik somut adımlar kapsamında 2019 yılında
ortaklaşa düzenlenmesi planlanan projeler ele alındı.
ABTTF’nin 17-20 Eylül 2018 tarihlerinde Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesine düzenlediği çalışma
ziyaretine MRG Europe Medya Programları Koordinatöru Anna Alboth ile birlikte katılan Clarke, MRG
adına Batı Trakya Turk Azınlığı’nın seçilmiş müftüleri ile kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile
görüşmüş ve sorunları yerinde incelemişti.

