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Umutlar
2019’a kaldı!

İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek, Rodop KİNAL Milletvekili İlhan Ahmet, BTTADK Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet 2018 yılını değerlendirdi. »8, 9

Bulgaristan
Türkleri
şehitlerini andı
Bulgaristan Türkleri, 1985-1989 yılları
arasındaki asimilasyon politikasına
boyun eğmedikleri için güvenlik
güçlerince öldürülen şehitlerini andı.
Kırkovo ilçesine bağlı Mogilyane
köyünde, 26 Aralık 1984’te öldürülen
17 aylık bebek Türkan Feyzullah’ın
anısına kurulan anıtın başında anma
töreni düzenlendi.»6

Baltalı’ya “Türk
Halk Kültürüne
Hizmet Ödülü”

Çipras’tan
“Kosova”
açıklaması

Bir yıl böyle geçti…
BATI Trakya Türk
Azınlığı’nın temel sorunları
2018 yılında da çözüme
kavuşmadı. Etnik kimlik
konusu, müftülükler, eğitim
alanındaki sorunlar geçen
yıl içerisinde de varlığını
sürdürdü.
2018 yılında yaşanan
önemli gelişmeleri sizler
için derledik. Bu haftayı,
2018’in ilk altı ayına
damgasını vuran olaylara
ayırdık.

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
son dönemde Kosova’nın
attığı “gümrük vergisi” ve
“ordu kurulması” adımlarına
ilişkin, “Kosova, yangına
körükle gidiyor.” ifadelerini
kullandı. Çipras, Kosova’nın
Bosna Hersek ve Sırbistan’dan
ithal edilen ürünlere yüzde
100 gümrük vergisi
uygulaması ile kendi
ordusunu kurmasına tepki
gösterdi. »3

dünya

Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu
tarafından 1981 yılından bu yana
verilen “Türk Halk Kültürüne Hizmet
Ödülleri” Ankara’da düzenlenen
törenle sahiplerine verildi. »5

»10, 11

bilim

“AB vatandaşlarını
askere alma konusunu
inceliyoruz”
12’de
7’de

ekonomi
Veri
madenciliği
nedir?

14’de

Başmüftülüğe
3 milyon euroluk
devlet desteği

spor

15’de

2018'de
en çok kazanan
sporcular

Atina’da bomba
patladı!
Başkent Atina’da kilise önünde
bulunan patlayıcı maddenin infilak
etmesiyle iki kişi yaralandı.

»3
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GÜNDEM kutlama

MUSTAFA MUSTAFA
Rodop SİRİZA Milletvekili
En içten duygularla
tüm insanlarımızın
yeni yılını kutlar,
esenlik, sağlık ve
mutluluklar dilerim.
“Gelen gideni
aratmayacak”

AYHAN KARAYUSUF
Rodop SİRİZA Milletvekili
Yeni yılın tüm
insanlığa
dostluk, barış,
sağlık ve
mutluluk
getirmesini
temenni
ediyorum.

28 Aralık 2018

HÜSEYİN ZEYBEK
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Halkımızın
yeni yılını
kutlar,
bar›ﬂ,
huzur ve
mutluluk dolu
günler
dilerim.

İLHAN AHMET
Rodop KİNAL Milletvekili
2019'un
Azınlığımıza ve
Trakyamıza refah,
esenlik getirmesini
ve haksızlıkların
ortadan kalkacağı
bir yıl olmasını
temenni ederim.

Yassıköy Belediyesi
BİRLEŞİM HAREKETİ Başkanı

Mustafa Katrancı

ERDOĞAN SAİT

Eyalet Meclis Üyesi

Susurköy Eski Belediye Başkanı

Tüm Halkımızın
yeni yılını kutlar,
bar›ﬂ, huzur ve
mutluluk dolu
günler dilerim.

Tüm halkımızın
yeni yılını
kutlar, bar›ﬂ,
huzur ve
mutluluk
dolu bir
yıl dilerim.
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Çipras’tan “Kosova” Açıklaması
CEMİL KABZA
Mustafçova Belediye
Başkanı

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, son
dönemde Kosova’nın attığı “gümrük
vergisi” ve “ordu kurulması” adımlarına
ilişkin, “Kosova, yangına körükle
gidiyor.” ifadelerini kullandı.
Çipras, Sırbistan’ın
başkenti Belgrad’daki temasları
kapsamında, Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic tarafından kabul
edildi. Başbakan, Sırbistan Sarayı’ndaki
görüşmenin ardından düzenlenen ortak
basın toplantısında, Kosova’nın Bosna
Hersek ve Sırbistan’dan ithal edilen
ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi
uygulaması ile kendi ordusunu
kurmasına tepki gösterdi.
Kosova’nın son dönemde attığı bu
adımların bölgeye istikrarsızlık
getirdiğini belirten Çipras, “Kosova,
yangına körükle gidiyor.”
değerlendirmesinde bulundu.
Çipras, Kosova’nın gümrük vergisi ve
ordu kurulması adımlarının, bölgeye
istikrar değil, aksine istikrarsızlık
getireceğini söyledi.
Kosova’nın attığı bu adımları
kınadığını ifade eden Çipras,
Cumhurbaşkanı Vucic ile Sırp
hükümetinin işinin zor olduğunu
belirterek, çözüm yolunda ilerleyen
Sırbistan’ı desteklediğinin altını çizdi.
Sırbistan’ın bölgede istikrar
sağlamayı amaçladığı
değerlendirmesinde bulunan Çipras,
Yunanistan’ın da “isim sorunu”
konusunda Makedonya ile imzaladığı
anlaşmayla bölgedeki istikrar
unsurlarından biri olduğunu
kanıtladığını dile getirdi.
İsim sorununun çözümüne ilişkin
anlaşmanın, Sırbistan-Yunanistan
ilişkilerine de ivme kazandıracağını
belirten Çipras, “Makedonya’nın,
aramızda gri bir alanı temsil ettiğini

söylersek, abartmış olmayız. Artık
aramızda bir duvar değil, köprü olacak.
Bu anlaşma bizi birbirimize bağlayacak
projelerle ilişkilerimizi güçlendirmemizi
sağlayacak.” dedi.
Makedonya ile Yunanistan
arasındaki ilk uluslararası anlaşmanın
Sırbistan’ın da katılımıyla
imzalanacağını ifade eden Çipras,
Selanik (Yunanistan),
Üsküp (Makedonya), Belgrad (Sırbistan)
ve Budapeşte’yi (Macaristan) birbirine
bağlayacak bir demiryolu koridoru
oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

“SIRBİSTAN HALKI YUNANİSTAN’I
DOST OLARAK GÖRÜYOR”

Yassıköy Belediye Başkanı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de
Yunanistan ile ilişkilerinin son derece
iyi olduğunu belirterek, “Sırbistan halkı
Yunanistan’ı siyasette de ekonomide de
müttefik ve dost olarak görüyor.” dedi.
Yunanistan ile ilişkilerini daha da
geliştirmek istediklerine dikkati çeken
Vucic, Sırbistan’ın toprak bütünlüğünü
desteklediği ve Kosova meselesindeki
pozisyonunu anladığı için Yunanistan’a
teşekkür etti.
Yunanistan’ın
Sırbistan’ı Avrupa Birliğine (AB) üyelik
yolunda da desteklediğini anımsatan
Vucic, “Sırbistan’ın, ekonomi ve diğer
alanlardaki çalışmalarıyla
destekçilerinin yüzünü kara
çıkarmadığına inanıyorum.” diye
konuştu.
Çipras’ı Kosova meselesi hakkında
bilgilendirdiğini de aktaran Vucic,
Kosova’nın gümrük vergi hamlesinin,
21. yüzyıla yakışmadığını savundu.
Çipras, Belgrad’daki temasları
kapsamında Sırbistan-Yunanistan
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi
Toplantısı’na da katıldı.

Atina’da bomba patladı
BAŞKENT Atina’da kilise
önünde bulunan patlayıcı
maddenin infilak etmesiyle iki
kişi yaralandı.
Emniyetten alınan bilgiye göre,
kent merkezindeki Kolonaki
semtinde yer alan Agios Dionisios
Kilisesi’nin önünde şüpheli metal
bir kutu bulundu.
Kilisenin zangocu

Tüm halkımızın
yeni yılını
kutlar,
sağlık, başarı ve
huzur dolu
bir yıl
dilerim.

durumu polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri
incelemede bulunurken patlayıcı
maddenin infilak ettiği, bir polisin
yaralandığı belirtildi. Patlama
sırasında zangoç da yaralandı.
Elinden ve yüzünden yaralanan
polisin hayati tehlikesi
bulunmadığı, zangacun da sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İsmet Kadı
ve Meclis Üyeleri
Tüm
vatandaşlarımızın
yeni yılını kutlar,
sağlık, başarı ve huzur
dolu bir yıl olmasını
dilerim.
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.

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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Avukat
Önder Mümin

Yassıköy Belediye Başkan adayı

Tüm halkımızın
yeni yılını
kutlar, sağlık,
başarı ve huzur
dolu bir yıl
dilerim.

28 Aralık 2018

Diş Doktoru SEDEF İBRAM

ORTODONTİST
Başta Batı Trakya Müslüman
- Türk Azınlığı olmak üzere,
herkesin yeni yılını kutlar,
2019’un sağlık, mutluluk ve
barış getirmesini dilerim.

Muayenehane Tel: 2531085666
Cep Tel:6946968590 - 6946680050
Harilau Trikoupi 50, GÜMÜLCİNE

Si BEL MUS TA FAOĞLU

AHMET İBRAHİM

Gümülcine Belediyesi Gayrımenkul
Malvarlığını Yönetme Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı ve
KİNAL Partisi milletvekili adayı

Eyalet Meclis Üyesi

Tüm halkımızın
yeni yılını kutlar,

Tüm
vatandaşlarımızın
yeni yılını kutlar,
sağlık, başarı ve
huzur dolu bir yıl
olmasını dilerim.

bar›ﬂ ve huzur
dolu bir yıl
dilerim.

İBRAHİM ŞERİF
Kozlukebir Eski Belediye Başkanı
Tüm Batı Trakya
Müslüman Türk
halkının yeni yılını
kutlar, bar›ﬂ,
huzur ve mutluluk
dolu bir yıl
dilerim.

İnşaat Mühendisi

Mesut Mehmet
Gümülcine Belediyesi Yerel
Meclis Başkanı
Bat› Trakya
Türk az›nl›€›n›n ve
müşterilerimizin
yeni yılını kutlar,
sa€l›k, bar›ﬂ ve
mutluluklar
dilerim.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU

ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

2018’de neler oldu, neler olmadı?

A

dettendir; yılsonu geldiğinde “bu
yıl neler oldu” değerlendirmesi
yapılır. Yine böyle bir
dönemdeyiz. Birkaç gün sonra 2018 yılını
geride bırakıp, yeni bir yıla 2019 yılına
“merhaba” diyeceğiz. Belki de sizler bu
satırları okurken yeni yıla çoktan
“merhaba” demiş olabiliriz.
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı
açısından 2018 yılını
değerlendirdiğimizde “bu yıl neler oldu”
sorusuna yanıt aramaktan çok “bu yıl
neler olmadı” sorusuna cevap vermek
daha kolay olacaktır. Zira, geride
bıraktığımız yıl azınlığımız açısından yine
sorunların devam ettiği bir yıl olmaya
devam etti. 2018’in yıllarca çözüm
bekleyen “azınlık sorunları”nın, azınlığın
beklentileri ve talepleri doğrultusunda
çözüme kavuştuğu bir yıl olmadığı aşikar.
Azınlık eğitimi, milli kimliğin inkarı,
müftülük sorunu, vakıflar, dernekler ve
örgütlenme özgürlüğü, 19. madde
mağdurları gibi kronikleşmiş sorunlar
konusunda toplum olarak iyimser
olabileceğimiz aşamaya geldiğimizi
söylemek isterdik. Ancak ne yazık ki
böyle bir gelişme yaşanmadı. “Batı
Trakya’daki azınlık konusu hükümetin
küçük ortağı ANEL ve Kammenos’a teslim

edildi” tezi her ne kadar 2018 yılında bir
miktar zayıflamış olsa da, tamamen yok
edilemedi. 2018’de azınlık dernekleri ve
özellikle de iki seçilmiş müftü aleyhine
soruşturma ve ifadeye çağırma vakaları
devam etti.
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın 2015
yılında yapılan seçimlerde SİRİZA’ya
verdiği desteğe karşılık “gereğinin”
yapılacağına dair emarelerin ortaya
çıktığı bir dönemi yaşamayı beklerdik
aslında. Müftülük sorunuyla ilgili olarak
yapılan açıklamaları ve atılan bazı
adımları görünce bu kronikleşmiş azınlık
sorununun, azınlığın beklentileri dikkate
alınarak çözüme kavuşturulmak istendiği
izlenimine kapıldığımızı söylemek
gerekir. Ancak sonradan öyle anlaşıldı ki
devletin müftülükle ilgili düşüncesi ve
projesi, azınlığın bir kısmının tercih ettiği
miras ve aile hukukuyla ilgili şer-i
yetkileri ortadan kaldırmak ve
müftülükleri kurum olarak bakanlığa
bağlı bir genel müdürlük haline
getirmekmiş! Devlet tarafından müftülük
kurumuna “müftü” olarak tayin edilen
kişinin yanına yine devlet tarafından 4 – 5
danışmanın tayin edileceği bir kurum,
Batı Trakya Türklerinin dini hayatını
belirleyecek bir azınlık kurumu değil, bir

5

devlet dairesi olacaktır. Devletin niyeti
Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu için
kendi istediği kalıpta “Made in Greece”
bir dini yapı ve sözde örgütlenme şekli
yaratmaksa bunu açıkça dile getirecek
cesareti de kendinde bulmalıdır. En
azından şu ana kadar yaşananlardan bu
anlaşılıyor. İşin ilginç ve biraz da garip
tarafı ise, 30 – 35 yıl önce azınlığın
iradesine rağmen müftülüklere tayin
ettiği ve 2018’de ise görevden aldığı
kişilerin de yeni uygulamaya tepkili
olması ve devletin bu uygulamasına karşı
yargıya başvuracaklarını söylemeleri
oldu.
Geride bırakmak üzere olduğumuz
yılın azınlık açısından önemli
olaylarından biri de; azınlık okullarında
yaşanan Yunanca kitap kargaşası
nedeniyle 48 azınlık ilkokulunda eylem
yapılmasıydı. Ne yazık ki, azınlık
eğitimiyle ilgili olarak devletin
vurdumduymaz tutumunun ve iyi
niyetten yoksun politikasının devam
ettiğini üzüntüyle görmekteyiz. Devletin
bu noktada politikasında bir şeyi
netleştirmesi gerekiyor. Azınlık eğitiminin
kurumsal yapısına saygı gösterilerek,
azınlık eğitiminin sağlıklı bir şekilde
devam etmesine imkan verecek mi, yoksa
kısa bir zaman içinde azınlık eğitiminin
içini boşaltarak azınlık eğitiminin
ölmesini mi amaçlayacak? Ne yazık ki
2018 yılı azınlık eğitiminde geleceğe
dönük olarak “iyimser” olmamızı
gerektirecek bir gelişme yaşamadık.
Anaokulu meselesine gelince. Azınlık
eğitiminin ilkokul ayağına da destek
olabilecek olan “azınlık anaokulu”
talebine kayıtsız kalmaya devam eden bir
devlet var karşımızda. Eğitim
Bakanlığı’nın hayata geçirdiği
“Tercümanlı anaokulu” uygulaması, bu
talebi ve bu sorunu çözmeye yönelik

değil, “idare” etmeye yönelik bir girişim
olduğu kesin. Bu yıl genişletilerek hayata
geçirilen “tercümanlı anaokulu” sistemi
azınlık gençleri arasında yaşanan
istihdam sorunu da dikkate alınınca tepki
gösterilmeyen bir uygulama haline geldi.
Milli kimliğin inkarına dayanan
dernekler meselesi ve örgütlenme
özgürlüğü konusunda ise bırakın gelişme
olmasını, gerileme dahi var. Yunanistan,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
kararlarını görmezden gelmeye,
uluslararası hukuku uygulamamakta inat
etmeye devam ediyor. Vakıflar ve 19.
madde mağdurları konularını ise “sorun”
olarak görmek dahi istemiyor.
Yunanistan’ın azınlık meselelerindeki
“inatçı” politikaları karşısında, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın daha dirayetli,
daha aktif, hukuk ve demokrasi
çerçevesinde haklarının iadesine dönük
daha dinamik bir mücadeleyi
benimsemesi bir zarurettir. Telem azınlık
meselelerinde birilerinin bir tarafa,
diğerlerinin öbür tarafa yürümeye
çalışması mücadele iradesinin zaafa
uğramasından başka bir işe yaramaz.
Azınlık hakları alanında sürprizlerin
yaşanmaması pek de “sürpriz” sayılmaz.
Ancak, azınlık toplumunun özellikle
ekonomik alanda yaşadığı darboğazın,
işsizlik nedeniyle yaşanan göçün
önümüzdeki yıl da devam etmesi acı bir
“sürpriz” olacaktır. Bu konuda mutlaka
bir şeylerin yapılması gerekiyor. Yaşanan
ekonomik krize çareler aramak, çözüm
önerileri sunmak ve bu konuda çalışmak
hepimizin boynunun borcu.
Allah ömür verirse bir yıl sonra 2019’u
değerlendirirken “bu yıl da şunlar şunlar
olmadı, yapılmadı” dememek ümidiyle,
hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl
diliyorum. Kalın sağlıcakla…

Baltalı’ya “Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü”
HALK Kültürü Araştırmaları
Kurumu tarafından 1981
yılından bu yana verilen “Türk
Halk Kültürüne Hizmet
Ödülleri” Ankara’da düzenlenen
törenle sahiplerine verildi. Batı
Trakya’dan Rodop Rüzgarı
dergisi sahibi ve Genel Yayın
Yönetmeni araştırmacı,- yazar
İbrahim Baltalı da ödüle layık
görüldü.
Ankara’da 22 Aralık
Cumartesi günü düzenlenen
ödül törenine Halk Kültürü
Araştırmaları Kurumu Başkanı
Prof. İrfan Ünver Nasrattınoğlu,
Trakyalılar Vakfı Başkan
Yardımcısı Naci Erol, Haccetepe
Üniversitesi öğretim üyesi Halim
Çavuşoğlu, Milliyet
gazetesinden Aydın Hasan,
Romanya ve Moldava
ülkelerinin Türkiye temsilcileri,
akademisyenler, halk kültürüne
ilgi duyanlar ile diğer davetliler
katıldı.
Tören, Prof. İrfan Ünver
Nasrattınoğlu’nun açılış
konuşması ile başladı.
Nasrattınoğlu, Halk Kültürü
Kurumu’nun 15 Mart 1955
tarihinde başta Ord. Prof. Dr.
Fuat Köprülü, Prof. Dr. Orhan
Acıpayamlı (Aydın), Dr. Hâmit
Zübeyr Koşay, Prof. Dr.
Abdülkadir İnan, Aymet Adnan
Saygun, Mehmet Şakir

Ülkütaşır, Prof. Dr. Suut Kemal
Yetekin ve Halil Bedii Yönetken
tarafından kurulduğunu belirtti.
Nasrattınoğlu, “Halk Kültürü
Araştırmaları Kurumu,
kuruluşundan günümüze kadar
Türkiye, ABD, Avusturya,
Belçika, Bulgaristan, Çekya,
Hollanda, İsveç, Kıbrıs,
Macaristan , Makedonya, Mısır,
Moldova/ Gagauzya, Polonya,
Romanya, Ukrayna ve Kırım’da
bir çok bilimsel toplantılar
düzenledi. Türk kültürünün
gelecek nesillere aktarılması için
bildirileri kitap olarak yayınladı.
Makedonya’da Çalıklı
Festivali’ne destek verdi. 20 yılı
aşkın bir süredir burada
sempozyumlar düzenlemektedir.
1981 yılından bu yana her yıl
“Türk Kültürüne Hizmet
Ödülleri” vermektedir.” diye
konuştu.
Nasrattınoğlu, 2018 yılında
“Türk Halk Kültürüne Hizmet”
ödülüne layık görülen kişileri
ise şöyle açıkladı:
• İbrahim Baltalı –
Araştırmacı, Yazar, Rodop
Rüzgarı Dergisi Sahibi ve G.
Yayın Yönetmeni.
• Hatice Gülensoy – Ressam /
Halk Hikayeleri Araştırmacısı.
• Ayhan Kalkan –
Araştırmacı, Gazeteci, Yazar.
• Ramazan Kıvrak – Yörük

Obaları Araştırmacısı/TV
Program yapımcısı.
• İvanna Köksal
(Romanya/Gagauzya) - TV
Program Yapımcısı, Gazeteci ve
Gagauzya Milletvekili.
• Prof. Dr. İrfan Morina
(Kosova) - Hasan Priştina Devlet
Üniversitesi Filoloji Bölümü,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Başkanı.
• Gülten Abdula Nazare
(Romanya) – Yazar, Emekli

Öğretmen.
• Prof. Dr. Nebi Özdemir –
Haccetepe Ün. Edebiyat
Fakültesi , Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nde Türk Halk Bilimi
Anabilim Dalında öğretim üyesi.
• Hasan Özpunar – Sultan
Divani Mevlivihane Müzesi
Müdürü. “Taşpınar” kültür, tarih
sanat dergisi editörü.
• Kadir Pürlü – Sivas İl Kültür
ve Turizm Müdürü.
• Mehmet Tütüncü (Hollanda)

– Balkanlar, Cezayir, Tunus
Osmanlı Eserleri Araştırmacısı.
• Prof. Dr. Meliha Demet
Ulusoy – Haccetepe Ün.
Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü
Öğretim Üyesi.
• Mehmet Yardımcı – Yazar,
emekli öğretim üyesi.
Törenin devamında kurum
başkanı ve yetkililer tarafından
ödüller sahiplerine takdim
edildi.
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Sığırlarda şap hastalığı

B

ilindiği üzere bölgemiz
bir süredir bulaşıcı viral
hastalıkların etkisinde
olup, bu vesileylede binlerce
büyükbaş ve küçükbaş hayvan
itlaf edilmişti. Yine büyükbaşların
korkulu rüyası olan ŞAP
HASTALIĞININ anavatan
Türkiye’nin pek çok ilinde
hortlamasıyla hastalık Sakarya,
Bursa ve Balıkesir illerine kadar
yayılım gösterdi. Bu yüzden de
tedbir amaçlı olarak birçok ilde
hayvan pazarları kapatılmıştır. En
son da İzmir ve bölgesinin de
aşırı viral tehditte olduğunu ve bu
bölgelerin de ülkemiz ve
bölgemize pek te uzak bölgeler
olmadığını düşünürsek; bu
haftakai konumuzu ŞAP
HASTALIĞINA ayırdık...
ŞAP; çift tırnaklı hayvanlarda
görülen, çok bulaşıcı VİRAL bir
hastalıktır. Daha çok sığırlarda
sorun olarak görülür. Ekonomik
yönden çok büyük kayıplara
sebep olur.
Ergin sığırlarda genellikle
öldürücü değildir. Ancak;
buzağılarda virusun doğrudan
kalp kası üzerine etki göstermesi
sonucu ani ölümler olur. Şap
hastalığı ağız, ayak ve memelerde
yaralarla klinik belirti gösterir.
Belirtiler önce kabarcık şeklinde
olup, sonra kabarcıkların
sıyrılması sonucu yaralar ortaya
çıkar. Hastalık ağızdan ip gibi
salya akması, ağız şapırtısı,
topallık ve dişilerde meme
uçlarındaki yaralarla karakterize
olup, ergin hayvanlar genellikle
iki hafta içinde klinik olarak
iyileşirler.
Şap hastalığı iyileştikten sonra
meme ucu yaraları ile ilgili olarak
meme iltihapları (mastitis) ve
ayaktaki yaraların sonucu topallık
gibi kalıcı problemler hayvanların
ve işletmenin başına dert olabilir.
Şap virusunun yedi tipi ve
bunların toplam 60 alt tipi
bulunmaktadır. Tipler arasında
çapraz bağışıklık söz konusu
değildir.
Şap virusu kuru ortamlara ve
güneş ışığına dayanıksızdır.
Ancak kışın hayvan dışkısında altı
ay canlı kalabilir. Salyada 14 gün,
sütte 9 gün canlı kalabildiği
bildirilmektedir. Virus her türlü
yol ile hızla bulaşır. Doğrudan
temas en önemli bulaşma yolu
olup, araçlarla, insanlarla,
rüzgarla, sütle bulaşabilir. Hasta
hayvanların idrarı, dışkısı, salyası,
sütü ve eti bulaşma kaynağıdır.
Virusun girişi ağız, burun, boğaz
yoluyla olur. Yayılmada hayvan
pazarları, ortak kullanılan
suluklar ve meralar önemli rol
oynar. Hastalık çıkmış yerin on
kilometre yarıçapındaki bölge en
çok tehlikeye maruz kalan
bölgedir. Hastalık çıktığı

duyulduğunda işletmeler derhal “
içine kapanmalıdır”. Yani hayvan,
ot, saman, malzeme ve insan giriş
çıkışı, kesinlikle önlenmelidir.
Çalışanların zorunlu giriş çıkışı
için giysilerin, çizmelerin
değiştirilmesi ve dezenfeksiyon
yapılması gibi önlemler
alınmalıdır. Hastalık etkeni
çamaşır suyu, çamaşır sodası ve
sirkeye karşı hassastır. Çamaşır
suyunun % 2’lik, çamaşır
sodasının %4 ‘lük çözeltilerinin
dezenfeksiyonda kullanılması
uygun olur. Ağızdaki yaraların
%10’luk yemek sodası (sodyum
bikarbonat) çözeltisi ile
yıkanması da rahatlatıcı ve
iyileştirmeyi hızlandırıcı bir etki
gösterir.
Şap hastalığında bulaşmanın
en önemli yolu doğrudan temas
olup, buradaki başlıca problem
inkubasyon dönemi veya kuluçka
dönemi dediğimiz klinik
belirtilerin görülmediği zaman
dilimidir. Dışarıdan bakıldığında
henüz bir belirti görülmediği
halde hastalık ilerlemekte ve
bulaşma olmaktadır. Klinik
belirtiler görüldüğünde ise iş
işten geçmiştir. Başka bir yanıltıcı
yol klinik iyileşmenin ardından
hayvanların bir süre “ taşıyıcı”
olarak kalmasıdır. Özellikle yutak
bölgesinde altı ay ile 24 ay
arasında virusun canlılığını
koruduğu bildirilmektedir. Şap
virusunun kuluçka süresi 2-14
gün arasındadır. Hastalık
genellikle 3-5 gün içinde ortaya
çıkar. Karantina süresinin bu
bilgiler ışığında 15 günden az
olmaması gerekir. Çiftliğe yeni
getirilecek bir hayvanın, en az 15
gün karantinada tutulduktan
sonra, diğerlerinin yanına
konulması yerinde olur. Hastalık
çıkmış bölgelerden, hastalık
sönmüş dahi olsa, hayvan
almamak en akılcı önlemdir.
Şap hastalığı zoonoz
hastalıklar listesinde, yani
hayvanlardan insanlara geçebilen
hastalıklar arasında sayılmakla
birlikte, böyle bir bulaşma çok
nadirdir. Çift tırnaklı hayvanların
bir hastalığı olduğundan insanlar
bu viruse karşı duyarlı değildirler.
Bağışıklık sistemi çökmüş,
direnci kırılmış insanlara, çocuk
ve yaşlılara bulaşma ihtimali
olabilir.
Hastalığın tedavisi yoktur. Ağız
ve ayakların sodyum bikarbonat
(yemek sodası) solüsyonu ya da
sirkeli suyla silinmesi yararlı olur.
İkincil enfeksiyonların önlenmesi
için antibiyotik kullanılması
yaygın bir uygulamadır. Hastalık
daha önce de söylediğimiz gibi iki
hafta içinde, belki bir takım
hasarlar bırakarak, iyileşir.
Hastalığın koruyucu aşıları vardır.
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Erdoğan Hristiyan
vatandaşların Noel
yortusunu kutladı
TÜRKİYE Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan
vatandaşların Noel yortusunu
kutladı.
Erdoğan’ın mesajı şöyle:
“Hristiyanlık inancına
mensup
vatandaşlarımızı Noel yortuları
vesilesiyle tebrik ediyorum.
Mensubu olduğumuz
medeniyetin değerleri
doğrultusunda, insanlar
arasında köken, ırk, dil, din ve
mezhep ayrımı yapılmamasına
tarih boyunca olduğu gibi
bugün de azami özen gösteren
bizler, tüm vatandaşlarımızın
kendi kültür, din ve
geleneklerini özgürce
yaşayabilmelerine büyük önem
veriyoruz.
Çeşitli kültür ve geleneklerin
yüzyıllarda barış içinde bir
arada yaşadıkları bu
coğrafyada, farklılıkları
zenginlik olarak telakki etmek;

karşılıklı saygı ve adaleti, din ve
ibadet özgürlüğünü esas almak
suretiyle, birlik ve
beraberliğimizin daha da
güçlendiğine inanıyoruz.
Hristiyan vatandaşlarımızın,
kendi inançları doğrultusunda

kutladıkları Noel yortularının,
dayanışma ve karşılıklı saygı
ikliminin gelişmesine vesile
olmasını diliyor, başta Hristiyan
vatandaşlarımız olmak üzere,
tüm Hristiyan aleminin Noel
yortusunu tebrik ediyorum.”

Bulgaristan Türkleri
şehitlerini andı

BULGARİSTAN Türkleri, 1985-1989 yılları
arasındaki asimilasyon politikasına boyun
eğmedikleri için güvenlik güçlerince öldürülen
şehitlerini andı.
Ülkenin güneydoğusunda Kırcaali şehrinin
Kırkovo ilçesine bağlı Mogilyane köyünde, 26 Aralık
1984’te öldürülen 17 aylık bebek Türkan Feyzullah’ın
anısına kurulan anıtın başında anma töreni
düzenlendi.
Törene, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü
Mustafa Hacı, Sofya Büyükelçiliği geçici
Maslahatgüzarı Barbaros Dicle, Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani, Türkan bebeğin annesi Fatma
Feyzullah, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.
Törende Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği, Türkan
Bebek ve şehitler için mevlit okuttu.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy,
şehitler için yayımladığı mesajda, “Türkan
bebeğimizin katlinin 34. sene-i devriyesinde,
totaliter dönemin yarattığı bu acıların, artık
günümüzde bir daha yaşanmaması ortak
temennimizdir. Bebeğimiz ve diğer demokrasi

şehitlerinin aziz ruhları önünde saygıyla eğiliyor,
komşumuz ve müttefikimiz dost Bulgaristan’ın
güzide vatandaşları tüm soydaşlarımızın acılarını
içten paylaşıyorum. Ruhları şad olsun.” ifadesini
kullandı.
Bulgaristan’da 1944’de başlayıp 1989’a kadar
süren komünist rejim, ülkedeki yaklaşık 2 milyon
Türk ve Müslüman’ın “sözde Bulgar kökenli”
olduklarını ileri sürerek, adını “Yeniden Doğuş”
verdikleri “Bulgarlaştırma”yı öngören bir
asimilasyon kampanyası başlatmıştı.
Rejim, 1985-1989 yılları arasında yoğunlaştırdığı
asimilasyon politikası kapsamında uyguladığı
“Müslüman isimlerin Bulgar isimlerle değiştirilmesi”
politikasına karşı çıkan 25 kişiyi öldürmüştü.
Türk ve Müslümanların ayaklanmaları sonucu
eski diktatör Todor Jivkov, isimlerini değiştirmek
istemeyenlere sınır kapılarını açmış ve onları
Türkiye’ye göçe zorlamıştı.
1989 yılının yaz döneminde yaklaşık 500 bin Türk
ve Müslüman, Türkiye’ye göç etmişti.
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Veri madenciliği nedir?
GELİŞEN ve sürekli bir
değişime sahip olan çevre
koşulları, sınırların kalkması ile
küreselleşen dünya, farklı
pazarlama ve ar-ge yöntemleri
‘verinin’ değil ‘bilginin’
öncelikli olarak önemini her an
daha da artacak şekilde ortaya
çıkarmaktadır.
Teknolojinin hızlı bir şekilde
gelişiyor olması, bir çok işlemin
eletronik ortamda kayıt
edilmesini, bu kayıtların
saklanabilmesini ve
istenildiğinde erişilebilmesini
hem kolaylaştırdı hemde
doğrusal olarak ucuza sahip
olabilmemize sebep oldu.
Firmalar elektronik
ortamdaki verileri geleceğe
dönük kararlar alırken, analiz
ederken kullanmak isterler.
Peki bilgisayar ortamında
yığınlar halinde duran verileri
nasıl anlamlı hale getireceğiz?
Bu sorunun cevabı karşımıza
direkt olarak veri madenciliğini
çıkartmaktadır.
Veri Madenciliği (Data
Mining) Nedir?
Veri madenciliği,
yapılandırılmış ya da
yapılandırılmamış datayı
anlayabilmek ya da
öngörülebilir sonuçlar elde
edebilmek için geniş veri
kümeleri üzerinde modeller,
anomaliler ve korelasyonlar
bulma işlemidir. Bilginin kimi
yöntemler ile analiz edilmesi ve
çıkan sonuçların bir uzman
gözüyle yorumlanmasıyla
geçmiş verilerden gelecek
tahminleri yapabilme işlemidir.

Basit bir tanım yapmak
gerekirse veri madenciliği,
geniş miktarda bilginin
biriktirilerek içlerinden yararlı
bilginin ayrıştırılıp,taranması
sürecidir. Gelecek müşteri
davranışlarının tahmin
edilebilmesi ve müşteri bilgileri
içerisinde modellerin
tanımlanması olarak ifade
edebiliriz.
Veri işlenmediği sürece
değersizdir. Yığın halindeki
veriler işlenerek değerli hale
getirilerek ardından bilgiye
dönüştürülür. Temel olarak
veriler niteliklerine göre
önceden tanımlanmış sınıflara
ayrılır.
Veri madenciliği kayıt altına
alınmış olan yığın halindeki
verileri anlam kazandırabilmek
için gerekli işlemlerden geçirir
ve bilgiye dönüştürür.
Bilgiye dönüştürülen bu
verileri satışa yönelik
işlemlerinizde kullanabilirsiniz.
Örneğin; Süpermarketler ya
da büyük müşteri kitlesine
hitap eden firmalar
müşterilerinin tüm bilgilerini ve
alışveriş işlemlerini kayıt
altında tutarlar. İşlenmediği
sürece bir anlam ifade
etmeyecek olan bu veriler veri
madenciliği sayesinde,
müşterilerinin satın alma
eğilimlerini inceleyerek
kategorize edilip, yapmak
istedikleri promosyonlarla
hangi müşterilerinin
dikkatlerini çekebileceklerini
tespit edip, o müşterilerine
daha fazla satış

gerçekleştirebilirler.
Veri Madenciliği İşlemleri
Nelerdir?
Veri temizleme: Gürültülü ve
tutarsız verileri çıkarmak.
Veri birleştirme: Birçok veri
kaynağının birleştirilmesi.
Veri seçme: Yapılacak olan
analiz ile ilgili olan verileri
belirlemek.
Veri Dönüşümü: Verinin veri
madenciliği tekniğiyle
kullanılabilecek hale
dönüşümünü gerçekleştirmek.
Veri madenciliği: Veri
örüntülerini yakalayabilmek
için akıllı metotları uygulamak.
Örüntü değerlendirme: Bazı
ölçümlere sonucu elde edilmiş
bilgiyi temsil eden ilginç

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Şebek,
Banal 2) En, Malayani
3) Ret, Taraz 4) Emare,
Alize 5) Feragat, Ku 6)
Onat, Rb 7) Start, İane
8) Ta, Tire, Bay 9) Ağrı,
Erbap 10) Aft, Kanal 11)
Anbean, Li 12) Na,
Trata, Ak 13) Arp,
Amiyane 14) Karık,
Kıran.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Şerefe, Takanak 2)
Eneme, Sağ, Nara 3)
Taret, Rab, Pr 4) Em,
Ra, Atıfet 5) Kategori,
Tarak 6) La, Antre, Nam
7) Barata, Erk, Tik 8)
Ayal, Ti, Balayı 9)
Nazik, Abani, Ar 10) An,
Zurnapa, Ana 11) Lise,
Bey, Liken.

SOLDAN SAĞA
1) Buğdaygillerden bir bitki – Eyer takımı satıcısı 2)
Çocuğu olan kadın – Herhangi bir törende yer alan
topluluk – Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
3) İçine kapanık, psikolojik sorunları olan kimse – Bir
mikroskop camı 4) Müzikte bir nota – Tantal’ın simgesi – Su yosunu 5) Kavrulmuş buğday 6) Razı olma
– Meyveyi dala bağlayan ince bölüm 7) Kafa – (kapı
ve pencerede) Üst eşik – Lütesyum’un simgesi 8) Çok
kullanılmış, eski – Asalak böcek 9) Skandiyum’un
simgesi – (fizik) Elektrik direnç birimi – Dolaylı olarak
anlatma 10) (tıp) İşlev yitimi – Altın’ın simgesi 11)
Köpek – Yüzü parlak bir tür ipekli kumaş 12) Bir
erkek ünvanı – Kalın, kaba baston – Büyüteç 13)
(felsefe) Temel öge – Bir daha kavuşulmayacağı
düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır 14) (spor)
Futbolda savunmanın gerisinde görev yapan oyuncunun arkasındaki tek kişi – Uzun ve yorucu çalışma.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Kargaşa – Akla ve gerçeğe aykırı – Bayındır 2) Eski
Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan – Babanın
erkek kardeşi – Baba, cet 3) Mavi – (müzik) Keman
yayı – Satrançta bir taş 4) Mayi – Tenis oynanan alan
– Mendelevyum’un simgesi 5) Sığ sularda, ağır yükleri taşımak için kullanılan altı düz tekne – Gramerde,
ünlülerin uzun söyleyişi 6) Torbalı balık ağı – Ant,
yemin 7) İri kıyılmış sığır etinden yapılan bir yiyecek
– Billur 8) Avuç içi – Bir şeyi bir yere asma – Selin
sürükleyip getirdiği toprak – Bir bağlaç 9) İskambil
kağıdı – Baryum’un simgesi – Bayrak 10) Yapılan iş –
Kumaşta kıvrım – Rahat, sakin 11) Alna bağlanan
yemeni – Ut çalan kimse – (farsça) Temiz.

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

1

örüntüleri tanımlamak.
Bilgi sunumu: Madenciliği
yapılarak elde edilmiş olan
bilginin kullanıcıya sunumunu
gerçekleştirmek.
Veri madenciliğini
istatistiksel bir yöntemler serisi
olarak görmek mümkün
olabilir. Fakat veri madenciliği,
geleneksel istatistikten birkaç
şekilde farklılık göstermektedir.
Veri madenciliğinde amaç,
kolaylıkla mantıksal kurallara
ya da görsel sunumlara
çevrilebilecek nitel modellerin
çıkarılmasıdır. Bu bakımdan
veri madenciliği insan
merkezlidir ve çoğunlukla
insan-bilgisayar arayüzünü
birleştirmektedir. Veri

2

3

4

5

6

madenciliği sahası, istatistik,
makine bilgisi, veritabanları ve
yüksek performanslı işlem gibi
temelleri de içerir.
Sonuç olarak üretilen verinin
hacmi her geçen gün daha da
artmaktadır. Günümüzde dijital
evrende %90 oranında
yapılandırılmamış veri
bulunmaktadır. Dikkat edilmesi
gereken durum ise bunun daha
fazla veri daha fazla bilgi
anlamına gelmediğinin
anlaşılmasıdır. Önemli olan
onu işleyip yapılandırarak
anlamlı bir forma
dönüştürebilme işlemini
gerçekleştirmektir.

7

8

9

10 11
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Umutlar 2019’a kaldı!
Bir yılı daha geride bırakırken Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın sorunları açısından 2018
yılının değerlendirmesini İskeçe SİRİZA
Milletvekili Hüseyin Zeybek, Rodop Kinal
Milletvekili İlhan Ahmet, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı
Aydın Ahmet’e sorduk.
HÜSEYİN ZEYBEK
İskeçe SİRİZA milletvekili Hüseyin Zeybek.
2018 yılının ülkenin krizden çıktığı bir yıl
olduğunu söyledi. Ülkedeki ekonomik
krizin Batı Trakya Türk Azınlığı’nı da
derinden etkilediğini belirten Zeybek, eylül
ayı itibariyle ülkenin memorandumlardan
kurtulduğunu ve artık çok farklı bir
tablunun ortaya çıktığını belirtti.
“Ekonomik kriterlerin yerine getirilmesi ve
göstergelerin düzelmesi olumlu bir
gelişme. Ekonomik veriler iyi gidiyor. Bu
alanda geleceğe artık daha rahat
bakabiliyoruz.” diyen Zeybek azınlık
konuları hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
“Ne yazık ki azınlığımızın hakları
konusunda var olan sorunlar devam
etmekte. Bu sorunların bir kısmında bazı
iyileşmeler oldu. Örneğin anaokullarında
başlatılan çift dilli pilot uygulama, İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’ne ek bina yapılması, lisenin
statüsünün değişmesi olumlu gelişmeler
olarak değerlendirilebilir. Ayrıca
müftülüklerin şeri yetkileri konusunda
yapılan değişikliklerle halkımıza devlet
mahkemelerine başvurma hakkı verilmesi
de bana göre önemli bir gelişmeydi.
Hükümetin bu yıl en çok önem verdiği
konu tabii ki ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik krizden çıkmasıydı. 2018 yılı bu
anlamda zorlu bir süreç oldu. Bölgemizde
çeşitli sıkıntılar yaşadık. Örneğin
bölgemizin en önemli gelir kaynağı olan
tütünde baş gösteren hastalık sonucu
çiftçimiz zarara uğradı. Hükümet bu
konuda bir tazminat ödemesi yaptı. Bence
bu önemli bir katkıydı. Tabii Rodop ilinde
zararın boyutu diğer illere göre daha fazla
olduğu için tazminatın belki daha fazla
olması gerekiyordu. O yönde de
çalışmalarımız var. Eyalet genelinde diğer
illerde de hava şartları sebebiyle olsun,
hastalık sebebiyle olsun tütüncümüz için
zor bir yıl oldu.”
2018 yılı içinde azınlık eğitimi alanında
yaşanan gelişmeler hakkında konuşan
Hüseyin Zeybek, “Geride bırakmakta
olduğumuz yıl içinde bir diğer önemli
konu ilkokullarımızdaki Yunanca
müfredatı ilgilendiren kitaplarla ilgili
yaşanan sorundu. Bu konuda da
çalışmalar yapıldı. Frangudaki programı
kitapları dediğimiz kitapların devlet
okullarında okutulan kitaplarla
değiştirilmesi konusunda düzenlemeler
oldu. Büyük oranda Frangudaki
programının kitaplarının yerini devlet
okullarında okutulan kitaplar almaya
başladı. Bu konuda biliyorsunuz bakanlık
bünyesinde bir kurul oluşturuldu. Bu kurul
çalışmalarına başladı ve devam ediyor.
Azınlık kuruluşları ile görüşmeler yapıldı.
Encümenlerle görüşmeler yapıldı. Kısacası
bu alanda olumlu adımlar atıldığına
inanıyorum ve bu olumlu adımların devam
edeceğini düşünüyorum.” ifadelerini

kullandı.
Azınlık olarak mücade edilmesi gereken
çok konu olduğunu vurgulayan İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek sözlerini şöyle
sürdürdü: “Azınlık olarak tabii daha
almamız gereken çok yol var. Mücadele
etmemiz gereken çok konu var. Vakıflar
konusundaki seçim talebimiz devam
ediyor. Daha önce değindiğim eğitim
konusu var. O konuda belki bazı adımlar
atıldı ama azınlık eğitimin kalitesinin daha
da üste çıkarılması için çalışmalar
yapılması lazım. Müftülükler konusunda
tabii bizim talebimiz müftülerin seçim ile iş
başına gelmesi yönünde. Bu konuda
taleplerimiz yerine getirilmesi için
mücadelemiz devam edecek.”
2019 yılının bir seçim yılı olacağını
söyleyen Zeybek sözlerini şu ifadelerle
tamamladı: “2019 yılı bir şeçim yılı olacak.
Gerek yerel seçimler, gerek Avrupa
Parlamentosu seçimleri, gerekse de genel
seçimlerle birlikte bir çok seçimi
yaşayacağımız bir yıla giriyoruz. Bizim
hükümet olarak 2018 yılında mücade
etmemiz gereken en önemli konu daha
öncede söylediğim gibi ekonomik kriz
konusuydu. Artık ülkemiz
memorandumlardan kurtulmuş, kendi
ayakları üzerinde durabilecek bir ülke
haline gelmiştir. Önümüzdeki yıl artık
kalkınma projelerine ağırlık verilecek.
İktidarımızın devam etmesi durumunda
ekonominin daha da ileriye gitmesi için
çalışmalarımız devam edecek. Tabii azınlık
konularının çözümü konusuna da daha
fazla zaman ayırma imkanımız olacak.
İnanıyorum ki 2019 yılı her açıdan çok
daha farklı bir yıl olacak. Herşeyden önce
artık memorandumlardan kurtulmuş bir
ülke olarak yolumuza devam edeceğiz.
2019 yılı genel anlamda ülkemiz için bir
kalkınma yılı olacak diye düşünüyorum.
Bu kalkınma hamlelerinin azınlığımıza da
olumlu yansımaları olacağına inanıyorum.
Son olarak 2019 yılının hem ülkemiz, hem
de azınlığım için hayırlı bir yıl olmasını
diliyorum.”

İLHAN AHMET
Rodop ili KİNAL milletvekili İlhan Ahmet,
2018 yılının azınlık hakları konusunda
ciddi kayıpların yaşandığı bir yıl olduğunu
söyledi. İlhan Ahmet, “Bu kayıplar içinde
bana göre en büyük olanı vakıfların ve
müftülüklerin çalışmasını ve özerkliğini
kaldırmaya yönelik olarak hazırlanan
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’dir. Bu
kararname azınlığın bütün tepkilerine
rağmen hükümet tarafından geri
alınmadığı gibi Danıştay tarafından
onaylanmak üzere olduğunu biliyoruz. Bu
kararnameyle azınlığımız en önemli
kurumları olan müftülüklerimizin
çalışması ortadan kaldırılıyor ve bir nevi
devletleştiriliyor. Bu 2018 yılına damga
vuran bir gelişmedir. Tabii bundan önce
müftülerin yargı yetkileriyle ilgili yapılan
düzenlemeyle de müftülük makamının içi
boşaltılmak istenmiştir. 2017 yılında İskeçe
Türk Birliği ve etnik kimlik konusunda
umud vadeden bir yasa geçirilmişti. Ancak
bu yasa AİHM’nin kararının uygulamasını
sağlamadı. 2018 yılında da bu ‘operasyon’
müftülüklerle devam etti. Bunlara ek
olarak bir diğer üzücü olay medrese
olayıdır. Medrese okul olarak Osmanlı
döneminden kalma yaklaşık 600 yıldır
faaliyetlerini yürüten bir okuldur. Son
dönemde bilindiği üzere medresedeki
Türkçe derslerinin azaltılması sorunu
ortaya çıktı. Bir de buna ek olarak Türkçe

müfredattaki din dersleri kitaplarının
önümüzdeki dönemde Yunanca olarak
basılacağı ve din derslerinin Yunanca
dilinde okutulmasının planlandığını
büyük bir endişe ile takip ediyoruz. Yani
2018 yılı azınlığımızın din özgürlüğüne
yapılan saldırılarla geçen bir yıl olmuştur.”
diye konuştu.
2018 yılının ekonomik açıdan da zor ve
sorunlarla dolu bir yıl olarak
hatırlanacağını ifade eden İlhan Ahmet,
“Ekonomik açıdan da bir kaç sorundan
bahsetmek gerekiyor. Ekonomik alanda
Avrupa Birliği’ndeki kurumlara yaptığımız
iki ziyarette de azınlığımız çiftçisine ek
yardım yapılması gerektiğini belgeleriyle
ortaya koyduk. Dönüm başına verilen
teşvik paralarının bölgemizde imkan
olmasına rağmen, Avrupa Birliği’nden bu
konuda herhangi bir itiraz olmamasına
rağmen hükümet takdir hakkını
kullanmayarak bu önemli haktan da
azınlığımızı mahrum etmiştir. Burada
ekonomik bir haksızlık söz konusudur.
2018 yılına ekonomik alanda damga vuran
bir diğer olay da çiftçimizin uğradığı
zararlar sonucu hak ettiği tazminatı
alamamış olmasıdır. Hükümetin bu zarar
karşılama hakkını çok az zarara uğrayan,
hatta hiç zarara uğramayan bölgelerde
kullanarak özellikle Rodop ilini terk
etmesi, umursamaması son derece
üzücüdür.” dedi.
Yeni yıldaki beklentilerinden ve
yapmayı planladığı çalışmalardan
bahseden İlhan Ahmet sözlerine şu
ifadelerle son verdi: “2019 yılında şahsen
‘Değişim Hareketi’ (KINAL) milletvekili
olarak azınlığımız hak ve hukukunu
koruyarak, bunları her platformda dile
getirmeye devam edeceğim. En son
mecliste yaptığım bütçe konuşmasında da
azınlığın meselelerine meclis genel
kurulunda değinmiştim. Etnik kimlik
meselesi, AİHM kararlarının
uygulanmaması, azınlığın düşünce ve
fikirlerinden dolayı cezai tahkimata
uğraması, müftülerimiz ve kurumlarımızın
cezai tahkimatlarla mahkemelere
taşınması, vakıflarımızın yönetimi,
müftünün belirlenmesi konusunun
azınlığın önerdiği şekilde hükümet
tarafından çözülmesi, eğitim özerkliğine
karşı yapılan hamleler konusunda açık
olarak meclis genel kurulunda görüşlerimi
ifade ettim. Bütün bu meseleleri takip
etmeye devam edeceğiz. 2019 yılı bildiğiniz
gibi bir seçim yılıdır. Mensubu olduğum
KİNAL partisinin genel seçimler
sonucunda kurulacak olan koalisyon
hükümetine dahil olması ile ki bunun
olacağına yürekten inanıyoruz, iktidar
ortağı olarak bu bahsettiğim konuların
halledilmesi için ön hazırlığımızı yaptık.
Ben sizin aracılığınızla bütün
soydaşlarımızın 2019 yılını kutlamak
istiyorum. 2019 yılının ümit dolu, barış
içinde çok daha iyi olacağını kesinlikle

söylemek istiyorum. Benim buradan
verebileceğim en önemli mesaj iç ve dış
göçün, özellikle de dış göçün mutlaka
durması gerekiyor. Gençlerimize,
işçilerimize, çiftçilerimize açıkça çağrıda
bulunmak istiyorum. İçleri rahat olsun,
müsterih olsunlar. 2019 yılında
ülkemizde yaşanacak olan siyasi
değişiklikle yukarıda bahsettiğim
sorunların hallolacağı yönünde açık bir
şekilde gazeteniz aracılığıyla teminat
vermek istiyorum. Herkese iyi bir yıl
diliyorum.”
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İBRAHİM ŞERİF
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif 2018 yılının özellikle Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın
beklentilerinin dışında bir yıl olarak
geçtiğini söylerek şu ifadeleri kullandı:
“Öncelikle 2019 yılının azınlığımıza,
ülkemize ve insanlığa hayırlara vesile
olamasını Allah’tan niyaz ediyorum. 2018
yılının azınlıkta ve Yunanistan’da nasıl
geçtiğine bakacak olursak özellikle
azınlığımız açısından beklentilerin
dışında, arzuların dışında bir yıl olarak
geçti. Her yeni yıl yeni bir umut ve yeni bir
heyecan demek. Ancak azınlığımız 2018
yılında bu umutları ve heyacanı
yaşayamadı. Azınlık açısından baktığımız
zaman Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı Lozan antlaşması ile
Yunanistan’da azınlık olarak bırakılmış,
belirli hakları, hukuku olan bir azınlıktır.
Fakat azınlıkta 2018 yılında bazı sorunların
düzeleceğini tahmin ederken tam tersine
durumun 2017 yılından hatta 2016 yılından
daha kötü olduğunu gördük. Azınlık
olarak malumunuz bizim burada bir dini
ve kültürel özerkliğimiz var. Son yıllarda
vatandaşlık haklarımızı kullabilmemize
rağmen azınlık haklarımızda kısıtlamalar
ve sıkıntılar yaşanmakta.”
Azınlık hakları veya azınlık kültürü
dendiği zaman en başta din ve eğitim
meselelerinin geldiğini vurgulayan
İbrahim Şerif sözlerine şöyle devam etti:
”Dini bölüme baktığımız zaman 2018
yılında azınlık aleyhine, azınlığın
özerkliğine zarar veren bir çok
kararnameler, yasalar çıktı. Özellikle
müftülük konusunda bunu açıkça gördük.
Müftülüğün herşeyden önce yetkileri
konusunda çıkan yasalar uluslararası
anlaşmalara tamamen ters yasalardır.
Örnek verecek olursak müftünün boşama
yetkisinin kaldırılmamakla beraber bir
nevi kağıt üzerinde var olan ancak
uygulaması zor olan bir duruma
getirildiğini görüyoruz. Örneğin boşanacak
olan kişilerin ancak kendi aralarında
anlaşarak müftünün huzurunda
boşanabilecekleri şartı getirilmiştir.
Boşanmaya, ayrılmaya karar vermiş
kişilerin müftünün huzurunda boşanmak
için tekrar anlaşması insan fıtratına aykırı
bir durumdur. Yeni düzenlemeyle
taraflardan sadece birinin istemesi
durumunda boşanma davasının medeni
hukuka taşınması sağlanıyor. Burada bir
kişi devlet mahkemelerinde boşanma
isteğinde bulunduğunda onun sözü geçerli
sayılıyor ve diğer kişi de devlet
mahkemelerinde boşanma davasına dahil
olmak zorunda kalıyor. Onun görüşünün
bir değeri kalmıyor. Burada bir adaletsizlik
durumu ortaya çıkıyor. Çünkü taraflardan
herhangi birisi menfaati doğrultusunda
hareket edecektir. Buna bir örnek verecek
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olursak. İslam hukukunda var olan Mehr-i
mueccel ve Mehr-i muaccel konuları
medeni kanunda yok. Yani devlet
mahkemelerinin bu konu hakkında karar
vermesi mümkün değil. Bu daha çok
erkeklerin lehine olacak bir durum ortaya
çıkarıyor. Erkek hiç bir zaman islam
literatüründeki izinnamede var olan ve
evlenme şartı olan Mehr-i mueccel ve
Mehr-i muaccel’I ödemek istemeyecektir ve
bunun için medeni hukuka gitmek
isteyecektir. Kısacası bu düzenleme ile
hem müftünün yetkileri elinden alınmış
olacak hem de İslam hukukuna göre kadın
için bir güvence olan Mehir’den
kadınlarımız mahrum edilmiş olacak. Yani
kadınlarımız mağdur duruma düşecek.”
Müftülükler konusunda azınlığın
bekletilerinin aksine olumsuz gelişmeler
yaşandığını söyleyen İbrahim Şerif:
“Müftülükle ilgili olarak biliyorsunuz
azınlığımızın seçilmiş olan müftülerin
tanınması yönünde bir talebi var. Ancak
bu talep 33 yıldır ne yazık ki yerine
getirilmemektedir. 1985 yılında önce bir
müftü naibi ardından da bir müftü halkın
görüşü alınmadan bu makamlara
atanmıştır. Halkımız 33 yıldır kendi seçtiği
müftülerin tanınmasını beklerken 2018
yılında yine müftü naiblerinin tayini ile
karşı karşıya kaldı. Bu durum 2018 yılı için
azınlık açısından olumsuz bir tablonun
ortaya çıkmasına sebep oldu.” ifadelerini
kullandı.
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın
eğitim alanındaki sorunlarına dikkat çeken
İbrahim Şerif, “Eğitim konusuna gelecek
olursak, bildiğiniz gibi eğitim-öğretim
yılının başında İskeçe Merkez Azınlık
İlkokulu’nda başlayan daha sonra tüm
İskeçe’deki okullara ve Rodop ilindeki bazı
okullara yayılan bir boykot söz
konusuydu. Bu boykot kararını azınlık
velileri çocuklarının sadece Türkçe değil
Yunancayı dahi düzgün öğrenemedikleri
gerekçesiyle aldılar. Velilerin isteği daha
medeni ve çağa uygun Yunanca kitaplarla
eğitim yapılmasıydı. Bu boykot bakanlık
tarafından verilen bazı sözler sonucunda
sona erdirildi fakat azınlık yine de ümit ile
bekliyor. Bunun yanısıra bildiğiniz gibi
yıllardan beri Batı Trakya’da Müslüman
Türk Azınlığı’nın dini sahasına hizmet
etmesi beklenen Gümülcine’deki Medrese-i
Hayriye var. Son yıllarda bu Medrese
gayesinin dışına çıkarak tamamen bir
Yunan lisesi durumuna döndürülen bir
dini kurum haline geldi. Bu durumu
hazmedemeyen öğrenciler ve veliler
boykota başladılar. Medresenin temel
amacı Batı Trakya’ya din adamı
yetiştirmek, camilerde görev yapacak
insanları yetiştirmekti. Fakat son
zamanlarda aslından çok uzaklaşan
Medrese’nin Türkçe derslerinin son sınıfta
tamamen kaldırılması diğer sınıflarda
Türkçe ders saatlerinin ciddi oranda

azaltılması bardağı taşıran son damla
olmuştur. Şu anda boykot halen devam
etmektedir ve veliler ile öğrenciler bu
konuda son derece kararlı olduklarını ifade
etmektedir. Bizim duyduğumuza göre
Medresede şu anda Türkçe müfredat için
sadece 6 öğretmen bulunurken Yunanca
müfredat için 21 tane öğretmen var. Bir dini
lisede, bir azınlık lisesinde Müslüman Türk
öğretmenler toplam öğretmen sayısının
3’te 1’i oranında olması son derece
üzücüdür. Bu durum da azınlık açısından
baktığımızda 2018 yılı için pek te iyi bir
durum değil.” dedi.
Azınlığın ekonomik anlamda da zor bir
dönemden geçtiğini vurgulayan İbrahim
Şerif sözlerini söyle tamamladı : “B Gerek
mevsimlik işiler gerekse tüm ailelerini
alarak ekmek parası için Avrupa’ya göç
etmek durumunda kalan insan sayımız
oldukça çoğaldı. Bu durum ne yazık ki
azınlık okullarını da olumsuz yönde
etkiliyor. Göç sonucu boşalan köylerde
öğrenci azlığı sebebiyle bir çok okulumuz
kapandı ve kapanmaya devam edecek gibi
duruyor.
Tüm bunlara baktığımız zaman 2018 yılı
azınlığımız açısından hiçte iç açıcı bir yıl
olmamıştır. Bu azınlığın beklentilerinin
çok uzağında kalan bir yıl olarak tarihe
geçmiştir. İnşaallah 2019 yılı yeni bir umut,
yeni bir heyecan ve var olan hataların
düzeltildiği bir yıl olur.”

AYDIN AHMET
2018 yılında Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı açısından herhangi bir olumlu
adım görmediğini belirten Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın
Ahmet, bütün bir yıl boyunca atılan tüm
adımların azınlığın aleyhine geliştiğini
vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Bugüne kadar toplumsal faydadan ziyade
en ufak zararı olmamış İskeçe Türk Birliği,
Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nin resmi
olarak tanınması yine başka bir bahara
kaldı. Özellikle İskeçe Türk Birliği’nin
AİHM nezdinde yürüttüğü ve haklı
bulunduğu halde adaletin bir türlü yerine
getirilmemesi sürecini yakından takip
ettik, hatta bu hususta olumlu bir yasa
çıkarılacak diye de zaman zaman
umutlandık. Ancak bugüne kadar en ufak
bir gelişme olmadı. Hele hele bu hususta
çıkartılan yeni yasa, bu haksızlığın hiçbir
zaman düzeltilmemesi üzerine çıkarılmış
bir düzenleme gibi duruyor.”
Azınlığın en önemli sorunlarından biri
olan müftülük sorununa ve vakıflar
konusuna da değinen Aydın Ahmet,
“Azınlığın kronikleşen bir diğer sorunu
olan Müftülükle ilgili beklentilerin çok
ötesinde gelişmeler oldu. Yine her zaman
olduğu gibi azınlığın fikri alınmadan önce
Müftülüğün yetkileri sınırlandırıldı,
ardından atanmış Müftüler görevlerinden
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alındı, yerine yine devletin karar verdiği
Müftü Naibleri atandı. Azınlık bütün bu
gelişmelerin dışında tutuldu. Hatta kendi
içinde çelişen bir kararla da karşı karşıya
kaldık. Kiliseyi devletin dışına çıkarmaya
çalışan hükümet, kararnamelerle
Müftülüğü devletin içine almaya çalışıyor.
Kısacası Müftülük sorunu katmerleşerek
devam ediyor ve böylece inanç özerkliği
sonlandırılmak isteniyor. Vakıflar
meselesinde en ufak bir gelişme yok.
Vakıflar idaresi azınlık iradesinin dışında
tutuluyor. Azınlığımızın sahip olduğu
vakıflardan uzak tutulması kabul edilir bir
tutum değildir. Demokrasi, hukuk, insan
hak ve hürriyetleri çerçevesinde bu durum
açıklanamaz.” dedi.
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın
eğitim alanındaki özerkliğinin
sonlandırılmak istendiğini vurgulayan
Aydın Ahmet azınlık okullarının bir bir
kapatılmasının azınlığın geleceği
açısından son derece endişe verici bir
durum olduğunu belirtti. Aydın Ahmet
sözlerine şöyle devam etti: “Hepimizin her
azınlık bireyinin bu hususta kafa yorması
elzemdir. Çocuklarımızı azınlık okullarına
göndermeyerek, dolaylı olarak bu okul
kapanmalarına olanak sağlayan azınlık
mensuplarını da bir kez daha ciddiyetle
düşünmeye davet ediyoruz. Okullardaki
eğitim kalitesini bahane ederek,
çocuklarını azınlık okullarına
göndermeyen veliler, çevrelerinde
gördükleri tüm tahsilli yetişmiş insanların
azınlık okullarından mezun olduklarını
unutmamalıdır. Birincil amacımız
tarihimize, kültürümüze, milli ve manevi
değerlerimize bağlı nesiller yetiştirmek
olduğunu, bunun da ancak azınlık
okullarıyla mümkün olacağının altını bir
kez daha çizmek istiyorum. Azınlık olarak
devlet anaokullarına gitmekten başka
seçenek sunulmayan çocuklarımız için
Yunanca-Türkçe bilen yükseköğretim
mezunu bir azınlık mensubunun Yunan
anaokulu öğretmeni ile birlikte çalışmasını
değil, azınlık okul sistemi içerisinde iki
dilli Türkçe Yunanca eğitim verecek azınlık
anaokullarının açılmasını istiyoruz. Bu
uygulama ana dilin geliştirilmesine bir
katkı sunmayacaktır. Bir yıl sonra iki dilli
Türkçe Yunanca eğitim veren ilkokullara
gidecek çocukların, bu iki dilde anaokul
eğitimi almalarını ve ilkokula
hazırlanmalarını engelleyen mantığı
inanın ki anlamakta zorluk çekiyorum.
Talebimiz gayet nettir. Bizler azınlık olarak
Türkçe Yunanca eğitim verecek ve her iki
öğretmenin de birbirine paralel müfredatla
çalışacağı azınlık anaokulları istiyoruz.
Eğitimde taleplerimiz çoktur.
Okullarımızda Yunanca eğitimini
geliştirmek için yeni hazırlanacak kitaba,
bu kitabı okutacak ve azınlık çocuklarını
eğitmek üzere eğitilmiş Yunanca
öğretmenlerine ihtiyaç vardır. Ayrıca
halihazırda görev yapan Türkçe
öğretmenlerinin meslek içi seminerlere
tabi tutulmaları bir zarurettir. Ayrıca
anavatanın üniversitelerinden mezun olan
arkadaşlarımızın ilkokullarımızda görev
almaları sağlanmalıdır.
Encümenlerimizden alınan haklar iade
edilmelidir. Kontenjan öğretmelerinin
sayısının tekrar 35’e çıkarılması ve
köylerde görev almaları sağlanmalıdır. Bu
istekler ve talepler bu yıl da karşılanmadı.
Beklentimizi ve umutlarımızı bir sonraki
yıla taşıyoruz. Umudumuzu diri tutmak
durumundayız. Bu vesile ile
öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve
velilerimiz başta olmak üzere herkesin yeni
yılını kutluyor, yeni yılın başta eğitim
olmak üzere tüm azınlık sorunlarının
karşılıklı istişarelerle çözümleneceği, tüm
dünyada barışın hakim olacağı ve
insanların insanlığını yeniden
hatırlayacağı bir yıl olmasını gönülden
diliyorum.”
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Bir yıl böyle geçti…
2018 yılında yaşanan önemli
gelişmeleri sizler için derledik. Bu
haftayı, 2018’in ilk altı ayına
damgasını vuran olaylara ayırdık.
BATI Trakya Türk
Azınlığı’nın temel sorunları
2018 yılında da çözüme
kavuşmadı. Etnik kimlik
konusu, müftülükler, eğitim
alanındaki sorunlar geçen yıl
içerisinde de varlığını sürdürdü.
Yunanistan, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin azınlık
dernekleriyle ilgili aldığı
kararları uygulamama
konusundaki tutumunu devam
ettirdi.
2018 yılı, Batı Trakya Türk
Azınlık mensuplarıyla ilgili
miras, evlenme ve boşanma gibi
konularda İslami kuralların
yanı sıra Yunanistan Medeni
Kanunu’nun da geçerli olması
yönünde hazırlanan yasal
düzenlemenin parlamentoda
onaylanmasıyla başladı.
FETÖ darbe girişimi sonrası
Yunanistan’a kaçan darbeci
askerlerin serbest bırakılması,
2018 yılında Türk – Yunan
ilişkilerinde gerginliğe sebep
oldu.
İşte 2018 yılının ilk altı
ayında yaşanan önemli
gelişmeler.

OCAK
• 2018 yılı, Türk – Yunan
ilişkileri açısından gergin
başladı. FETÖ’nün darbe
girişimi sonrası Yunanistan’a
kaçarak siyasi sığınma
talebinde bulunan sekiz
darbeciden birinin
başvurusunun kabul edilmesi,
Atina – Ankara hattında
gerginlik sebebi oldu. Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, “Yunanistan, bu
kararı ile darbecileri koruyan ve
onlara kucak açan bir ülke
olduğunu bir kez daha ortaya
koymuştur.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, “Yunanistan, terör
ve suçla mücadele konusunda
bir müttefik ülkeden
beklediğimiz destek ve

işbirliğini göstermemiştir. Siyasi
saiklerle alındığını
düşündüğümüz bu kararın
Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz
ve bölgesel konulardaki ortak
çalışmalarımız üzerinde
kuşkusuz etkileri olacaktır.”
ifadeleri dikkat çekti.
Bu arada Yunanistan
hükümeti, darbeci askerlerden
birinin sığınma talebini kabul
eden Bağımsız İltica
Komisyonu’nun kararını iptal
ettirmek için Atina İdari İstinaf
Mahkemesi’ne başvurdu.
• Edirne Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün “İsmiyle
Müsemma Okullar” projesi
kapsamında, Edirne Dr. Sadık
Ahmet Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi tarafından
düzenlenen etkinlikte Dr. Sadık
Ahmet’i anıldı.
• Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz
darbe girişimi sonrası
Yunanistan’a kaçan 8
darbeciden biri olan Süleyman
Özkaynakçı, iltica hakkının
mahkeme tarafından askıya
alınmasının ardından tekrar
gözaltına alındı.
• Yeni Demokrasi Partisi
(YDP) kurmaylarından eski
bakan Dora Bakoyanni,
Gümülcine ziyaretinde yaptığı
açıklamada partisinin
müftülerin yargı yetkileri
olduğu sürece müftü seçimine
karşı olduğunu söyledi.
• Murat Ömeroğlu,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu olarak görevine
başladı.
• Batı Trakya Türk Azınlık
mensuplarıyla ilgili miras,
evlenme ve boşanma gibi
konularda İslami kuralların

yanı sıra Yunanistan Medeni
Kanunu’nun da geçerli olması
yönünde hazırlanan yasal
düzenleme parlamentoda
onaylandı. Eğitim Bakanlığı’nca
hazırlandıktan sonra meclise
sunulan kanun, genel kurulda
oy çokluğuyla kabul edildi.
Meclis salonunda sadece aşırı
sağ görüşlü Altın Şafak Partisi
milletvekilleri “hayır” oyu
kullanırken, diğer tüm
partilerin milletvekilleri yeni
kanuna “evet” dedi.
Yasal düzenleme Batı
Trakya’da tepkilere neden oldu.
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, söz konusu yasal
düzenlemeyi azınlık hakları
açısından olumsuz bir gelişme
olarak değerlendirdi ve yeni
kanunla “azınlığın
anlaşmalarla belirlenmiş
haklarının hukuk yoluyla planlı
şekilde elinden alındığını” ifade
etti.
• Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu’nun (DEİK) Yunanistan
İş Konseyi Başkanlığı’na, Batı
Trakyalı iş insanı Levent Sadık
Ahmet seçildi.
• Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi,
Yunanistan’a, Ulusal
Azınlıkların Korunması için
Çerçeve Sözleşme ve Bölgesel
Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı
onaylama çağrısını yineledi.
Ayrıca Yunanistan’dan
azınlıkların haklarının
güçlendirilmesi konusunda
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin kararlarını tam
olarak uygulamasını istedi.

ŞUBAT
• İskeçe Türk Birliği’nin
resmi statüsünün iade edilmesi
ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin kararının
uygulanması talebiyle açılan
dava, 9 Şubat Cuma günü
Gümülcine’de Trakya İstinaf
Mahkemesi’nde görüşüldü.
• Avrupa Parlamentosu (AP),

7 Şubat’ta Strazburg’ta
gerçekleşen genel kurulda AP
Milletvekili Cecilia Wikström
tarafından sunulan “AB Üyesi
Devletlerde Azınlıkların
Korunması ve Ayrımcılık
Yapılmaması” başlıklı karar
tasarısını kabul etti.
• Eski Dışişleri
Bakanlarından Theodoros
Pangalos, Türkiye ve Türklerle
ilgili olarak skandal niteliğinde
bir açıklamada bulundu. Skai
radyosuna konuşan
Pangalos’un, “En iyi Türk, ölü
Türktür” açıklamaları Batı
Trakya’da tepkiyle karşılandı.
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Pangalos’un
“En iyi Türk ölü Türk’tür”
sözleriyle ilgili olarak suç
duyurusunda bulundu.
• 2017–2018 Rodop İli
Liselerarası Erkekler Hentbol
karşılaşmalarında Celal Bayar
Azınlık Lisesi şampiyon oldu.
Selanik’teki Mandulidi
okullarının düzenlediği
yarışmaya katılan Celal Bayar
Azınlık Lisesi Müzik Grubu da,
ülke genelinden sekiz seçkin
okul arasından birinci oldu.
• İtalya’nın özerk Güney Tirol
bölgesinde, “Biz. Bugün! Yarın!
Avrupa.” isimli belgesel
nitelikteki tiyatro projesinde,
Batı Trakya Türk Azınlığı’nı
gazeteci Hülya Emin temsil etti.
Proje kapsamında Avrupa’dan
10 azınlık temsilcisi sahneye
çıktı.
• BAKEŞ tarafından
yayınlanan, Rodop Rüzgarı
dergisinin sahibi ve yazar
İbrahim Baltalı tarafından
kaleme alınan “Batı Trakya
Köyler Ansiklopedisi”nin
tanıtımı yapıldı.

MART
• Paralimpik milli yüzücü
Semiha Rızaoğlu, Batı Trakya
Türk Kadın Platformu
tarafından “2017 Yılının Kadını”
seçildi.
Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Bursa

Şubesi de, Batı Trakya
Türkleri’nin lideri merhum Dr.
Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık
Ahmet’i 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü kapsamında “Yılın
Kadını” seçti.
• Yunan Meclisi’ndeki Dış
İlişkiler ve Savunma Komitesi
toplantısında, aşırı sağ görüşlü
Altın Şafak Partisi milletvekili
Ellias Kassidiaris’in, SİRİZA
Rodop Milletvekili Mustafa
Mustafa’ya yönelik ırkçı
ifadeleri tartışmaya yol açtı.
Dönemin Dışişleri Bakanı
Nikos Kocias’ın, Kıbrıs meselesi
ve Türkiye ile ilişkileri içeren
konuşması sırasında
Kassidiaris, “Türk milletvekilini
aramızda bulunduramayız.
Türk ajanı dışarı.” ifadelerini
kullandı.
• Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos’un basına yansıyan,
“Tarihsel olarak bize düşmesi
gereken topraklara sahip
olmayabiliriz…”, “Tarih bizi
mecbur ettiği takdirde
atalarımızın yaptığını yaparız…
” şeklinde Türkiye’ye yönelik
açıklamalarına Türkiye Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,
“Cumhurbaşkanı Pavlopulos’u
uluslararası hukuka ve
ülkemizin sınırlarına saygı
duymaya, makamına
yakışmayan ve sebepsiz yere
gerginliğe yol açacak
söylemlerden imtina etmeye
davet ediyoruz.” yanıtını verdi.
• Uluslararası Helsinki İnsan
Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Gözlemciliği
Sorumlusu Panayotis Dimitras,
son dönemde azınlık hakları ve
ırkçılık temelli yaşanan olaylar
değerlendirildiğinde,
Yunanistan’da Türk azınlık
üyeleri için adaletin olmadığı
inancının doğduğunu söyledi.
• Çalıştığı tesiste yem karma
makinasına kendini kaptıran
Semetli köyünde ikamet eden
46 yaşındaki H. Osman’ın feci
ölümü bölge halkını yasa
boğdu.
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• Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF),
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan
Hakları Konseyi’nin İsviçre’nin
Cenevre şehrinde
gerçekleştirilen 37. olağan
oturumuna “Yunanistan, Batı
Trakya’da Türk toplumunun
dernek kurma özgürlüğünün
bekleyen sorunu ve Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarının uygulanmaması”
başlıklı yazılı bildiri sundu.
• DEB Partisi, 2016 yılında
Atina’da düzenlenen etkinlikte
ırkçı Altın Şafak Partisi
milletvekili ve
sempatizanlarından oluşan
grubun etkinliği basarak, parti
başkan ve yöneticileri ile
etkinliği organize edenlere ırkçı
tehdit ve hakaretler
savurmasıyla ilgili yapılan suç
duyurusunun arşive
kaldırılmasına tepki gösterdi.
DEB Partisi’nin açıklamasında,
“Faillerin bilinmediği gerekçesi
ve suç duyurusunun arşive
kaldırılması en hafif tabirle
gülünçtür. Bu olay aklımızda
farklı soru işaretlerinin
oluşmasına neden olmaktadır.
Batı Trakya Türk Azınlığı ve
Türk azınlığın kurum ve
yöneticileri söz konusu
olduğunda ülkemiz Yunanistan
adalet sisteminin farklı
kriterlerle hareket etmesi
azınlık üyesi vatandaşların
ülkedeki hukuk, adalet ve
demokrasiye olan inançlarını
zedelemektedir.” denildi.
• İTB, ihtiyaç sahiplerine ve
mültecilere yönelik olarak giysi,
kırtasiye malzemesi ve oyuncak
kampanyası başlattı.
• Batı Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Genel
Kurulu, 18 Mart Pazar günü
yapıldı. Azınlık okullarında
yaşanan sorunlarının da
görüşüldüğü genel kurulda
Ercan Ahmet başkan seçildi.
• Meclis Dış İlişkiler ve
Savunma Komisyonu’nda

11

Rodop Milletvekili Mustafa
Mustafa’ya sözlü saldırıda
bulunan İlias Kasidiaris ve
Panayotis İliopulos ile meclis
genel kurulundaki
konuşmasında dört azınlık
milletvekiline hakaret eden
Altın Şafak Başkanı Nikos
Mihaloliakos’a disiplin ve
kınama cezası verildi.
• Kendilerini “iktidar karşıtı
anarşistler” olarak adlandıran
yüzleri maskeli yaklaşık 25 kişi,
Gümülcine şehir meydanında
akşam saatlerinde
gerçekleştirdikleri gösterinin
ardından meydanda bulunan
Ziraat Bankası şubesine taşlı
saldırıda bulundu.
• Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Altın Şafak Partisi
Milletvekili Panayotis
İliopulos’un eşi olduğunu
anlaşılan kadının sözlü
saldırısına uğradı. “Pis Türkler,
Türk ajanları, hainler” diye
bağırarak hakaret eden kadının,
meclis güvenlik amirinin araya
girmesiyle özür dilediği ve
olayın daha fazla büyümediği
ifade edildi.
• İskeçe Türk Birliği’nin 35
yıllık hukuk mücadelesi ve 10
yıldır uygulanmayan Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kararı, İskeçe’de
düzenlenen konferansta ele
alındı. Konferansa konuşmacı
olarak birliğin eski avukatı
Orhan Hacıibram, şu anki
avukatı Ahmet Kara, Helsinki
İnsan Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Gözlemciliği
Temsilcisi Panayotis Dimitras
ve ABTTF Uluslararası İlişkiler
Direktörü Melek Kırmacı katıldı.

NİSAN
• Öğretmen Tevfik
Hüseyinoğlu ile öğretmen
Mehmet İmamoğlu’nun kaleme
aldığı “Yunanistan’da
Başmüftülük, Müftülükler ve
Müftüler” isimli kitap Batı
Trakya Kültür ve Eğitim Şirketi
(BAKEŞ) tarafından yayınlandı.

• Avrupa ülkelerinde
yaşayan azınlıklara ait sivil
toplum kuruluşlarını çatı
kuruluşu olan Avrupa Milletleri
Federal Birliği’nin (FUEN)
“Azınlıklar Koruma Paketi” için
başlattığı 1 milyon imza
kampanyası başarıyla
tamamlandı. Yunanistan’da
toplanan 5.166 imza ise AB
Komisyonu’nun Yunanistan
için belirlediği ulusal eşik
değeri olan 15.750’yi aşmaya
yeterli olmadı.
• Yunanistan Danıştay
Mahkemesi, 15 Temmuz 2016’da
FETÖ’nün Türkiye’deki darbe
girişiminden sonra
Yunanistan’a kaçan 8
darbeciden birinin adli kontrol
şartıyla serbest bırakılmasına
karar verdi.
• IX. Türk Dünyası Edebiyat
Dergileri Kongresi tarafından
Batı Trakyalı yazar Rahmi Ali
2018 yılı için Türk Dünyasında
Yılın Edebiyat Adamı ilan
edildi.
• İskeçeli avukat Stergios
Yalaoğlu’nun şikayeti üzerine
2014 yılında Gökçepınar’da
yaptığı bir konuşmada
Yahudiler hakkındaki ifadeleri
ve “240 İmam Yasası”yla ilgili
söylemleri nedeniyle İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete
aleyhine açılan dava Selanik’te
görüşüldü. Mete, 8 ay hapis
cezasına çarptırıldı.
• GTGB, “Haydi Sen de
Paylaş, Çocuklar Sevinsin”
sloganıyla ihtiyaç sahiplerine
yönelik yardım kampanyası
başlattı.
• Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği’nin
himayesinde, BTTDD İzmit
Şubesi’nin ev sahipliğinde ve
İzmit Belediyesi’nin desteğiyle
gerçekleşen Batı Trakya Türkleri
Uluslararası Kadın Kurultay’ı,
Batı Trakyalı kadınları bir araya
getirdi.

MAYIS
• İlkokullara kayıtların
başlaması nedeniyle, Batı
Trakya’daki Türk azınlık eğitim
kurumları başkanları,
çocukların azınlık okullarına

gönderilmesi çağrasında
bulundu.
Batı Trakya Türk Kadın
Platformu da, öğrencilerin
azınlık ilkokullarına
gönderilmesi için kampanya
başlattı. Kadın Platformu’nun
başlattığı kampayanın sloganı
“Okullarımızı Çocuksuz
Azınlığımızı Okulsuz
Bırakmayalım” oldu.
• Yunanistan İltica Dairesi,
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe
girişimi sonrası Yunanistan’a
kaçan 8 darbeciden eski binbaşı
Ahmet Güzel’in iltica talebine
onay verdi.
• Yassıköy Belediyesi
tarafından düzenlenen 18. Kiraz
Festivali, 11 – 13 Mayıs
tarihlerinde gerçekleştirildi.
• İstanbul Bayrampaşa
Belediyesi tarafından
“Kardeşlik Sınır Tanımaz”
sloganıyla organize edilen
Bereket Konvoyu’nun bu yıl ilk
durağı, Kozlukebir
Belediyesi’ne bağlı
Delinasufköy oldu. Batı
Trakya’daki ikinci iftar
programı ise İskeçe’nin Şahin
köyünde gerçekleşti.
• Danıştay hakimleri,
Yunanistan’a kaçan darbecilere
iltica hakkı verilmesi kararı aldı.
İltica hakkı alan ve gözaltı
süresi dolan dört darbeci
serbest bırakıldı.
• Gümülcine Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu, Rodop İli
Ortaokullar Arası Atletizm
Karşılaşmaları’nda bir altın, üç
gümüş ve 3 bronz olmak üzere
toplam 7 madalya kazandı.

HAZİRAN
• Merkezi İstanbul’da
bulunan Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği eski genel
başkanlarından Op. Dr. Erol
Kaşifoğlu hayatını kaybetti.
• Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Hami Aksoy, Yunanistan’a
kaçan sekiz darbecinin serbest
bırakılmasına ilişkin,
“Yunanistan darbecilere
güvenli mekan sağlayan bir
ülke olduğunu net olarak ortaya

koymuştur. Demokrasinin
beşiği olduğunu iddia eden bir
ülkenin, komşu ülkede
demokrasiyi yıkmak için darbe
girişiminde bulunan vatan
hainlerini tahliye etmesi ne
uluslararası hukukla ne de
komşuluk hukukuyla
bağdaşır.” açıklamasında
bulundu.
• Türkiye’deki Başbakanlık
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı’nda
(YTB) yeni başkan Abdullah
Eren görevine başladı. Eren,
baba tarafından Batı Trakya
kökenli.
• Devlet tarafından
Gümülcine Müftülüğü’ne
atanan Cemali Meço ile İskeçe
Müftülüğü’ne atanan Mehmet
Emin Şinikoğlu’nun Millet
Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Cengiz Ömer ve
gazetenin başyazarı Feyzullah
Hasankahya aleyhine açtığı
dava İskeçe Üç Hakimli Ceza
Mahkemesi’ne görüşüldü.
Mahkeme, Cengiz Ömer ve
Feyzullah Hasankahya’ya 20’şer
ay hapis cezası verdi. Davaya
itiraz edilerek istinafa taşındı.
• Tohum ve Çekirdek Tiyatro
Topluluğu (TOÇEK),
“Tiyatronun Büyüsü” isimli
çocuk oyununu sahneledi.
• Yunanistan ve Makedonya
“isim sorunu” anlaşmasını
imzaladı. Anlaşma,
Makedonya’nın isminin “Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti”
anlamına gelen “Republika
Severna Makedonija” olarak
değiştirilmesini ve ülkenin AB
ve NATO üyeliklerine yönelik
Yunanistan’ın vetosunun
kaldırılmasını öngörüyor.
• Batı Trakya kökenli Hakan
Çavuşoğlu, 27’nci dönem
milletvekili genel seçimlerinde
Bursa milletvekili olarak seçildi.
• Türk Dünyasında 2018 yılı
edebiyat ödülünü alan ve uzun
yıllar Batı Trakya’da eğitimciyazar olarak hizmet veren
Rahmi Ali, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği tarafından
birlik binasında düzenlenen
etkinlikle onore edildi.
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Το Μαξίμου «παρακολουθεί» στενά
Ζάεφ και Καμμένο

O

υπουργός Εθνικής Άμυνας και
ηγέτης του κόμματος των ΑΝΕΛ,
Πάνος Καμμένος βρέθηκε την
Πέμπτη στην Κομοτηνή και την
Αλεξανδρούπολη σε μία επίσκεψη για
την οποία οι δημοσιογράφοι της
περιοχής έμαθαν ελάχιστα καθώς δεν
υπήρξε διάθεση να κοινοποιηθεί το
πρόγραμμα των επισκέψεων του. Εκείνο
το οποίο έγινε γνωστό επισήμως είναι ότι
στην Ροδόπη θα επισκεπτόταν το
φυλάκιο της Νυμφαίας και ότι στην
Αλεξανδρούπολη θα είχε μία συνάντηση
με πολιτικά στελέχη του κόμματός του.
Δεν πέρασαν απαρατήρητες όμως οι
δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας
κατά την διάρκεια των εορτών των
Χριστουγέννων με τις οποίες ανέβασε
στα ύψη τους τόνους απέναντι στην
Τουρκία, κάνοντας πολλούς να
αναρωτηθούν εάν όλο αυτό είναι
επίσημη θέση της κυβερνήσεως και του
Μεγάρου Μαξίμου ή εάν αντιθέτως ο κ.
Καμμένος εκφράζει με αυτή την
ρητορική τις προσωπικές πολιτικές του
αγωνίες…
Μεταφέρω πιο κάτω ρεπορτάζ από
την ιστοσελίδα “tvxs.gr” το οποίο μιλά
για τον καθοριστικό ρόλο που θα
διαδραματίσουν με την στάση τους τις
επόμενες εβδομάδες τόσο ο
πρωθυπουργός της πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας κ. Ζόραν Ζάεφ όσο και ο κ.

Πάνος Καμμένος, ενόψει της κύρωσης
από το κοινοβούλιο της γειτονικής χώρας
της συμφωνίας των Πρεσπών που
προβλέπει την μετονομασία της σε
«Βόρεια Μακεδονία».
“Η εορταστική ραστώνη μπορεί να
αναστέλλει αλλά δεν αίρει τις πολιτικές
αγωνίες για την συμφωνία των Πρεσπών.
Και δύο εκ των βασικών παικτών του
«δράματος», ο Ζόραν Ζάεφ και ο Πάνος
Καμμένος, φροντίζουν όχι μόνον να
υπενθυμίζουν σταθερά, αλλά και να
επιτείνουν τις εν λόγω αγωνίες για την
ελληνική κυβέρνηση.
Ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ, ο οποίος
δίνει πλέον την τελική μάχη για να
περάσει τις αλλαγές στο σύνταγμα της
χώρας του, επαναβεβαίωσε χθες το
κρίσιμο διάστημα για να κλείσουν όλες οι
εκκρεμότητες επί της συμφωνίας στην
χώρα του: Εκτίμησε ότι η συνταγματική
αναθεώρηση θα περάσει με πλειοψηφία
86 έως 90 ψήφων και είπε ότι η τελική
φάση της συζήτησης στην Βουλή των
Σκοπίων θα αρχίσει στις 9 Ιανουαρίου –
δηλαδή, πλην θεαματικού απροόπτου οι
αλλαγές στο σύνταγμα θα έχουν
ψηφιστεί έως τις 15 με 20 Ιανουαρίου.
Ταυτόχρονα όμως επανήλθε και στην
ρητορική περί «μακεδονικής
ταυτότητας» και γλώσσας, δείχνοντας ότι
το συγκεκριμένο διάστημα κάθε άλλο
παρά εύκολο θα είναι για την Αθήνα.
«Ενισχύουμε», δήλωσε «την αξιοπρέπεια

μας ως χώρα, κανείς δεν μπορεί να
υποτιμήσει ούτε την ταυτότητα, ούτε τη
γλώσσα μας που είναι η μακεδονική.
Ανοίγουμε τις προοπτικές μας και
πιστεύω ότι η ΠΓΔΜ θα γίνει μέλος του
ΝΑΤΟ και θα ξεκινήσουν οι
διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή
Ένωση».
Στην Αθήνα, οι αναφορές αυτές
εξακολουθούν να αποδίδονται κυρίως
στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι Ζάεφ
στα Σκόπια και στην ανάγκη του
πρωθυπουργού της πΓΔΜ να
χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα – ακόμη κι
εάν αυτά κινούνται οριακά στο πνεύμα
της συμφωνίας των Πρεσπών – για να
«κλειδώσει» τις ψήφους των βουλευτών
που αποσκίρτησαν από το
αντιπολιτευόμενο VMRO. Ελληνικές
κυβερνητικές πηγές, άλλωστε,
υπενθυμίζουν πως οι ίδιες οι
συνταγματικές τροπολογίες που
ψηφίστηκαν ήδη από την αρμόδια
κοινοβουλευτική επιτροπή στα Σκόπια
ξεκαθαρίζουν οριστικά πως η ιθαγένεια
δεν συνιστά σε καμία περίπτωση
αναγνώριση εθνότητας.
Τούτο ωστόσο δεν σημαίνει πως
αυτή η ρητορική Ζάεφ – η οποία
πιθανώς θα κλιμακωθεί εκ νέου έως τις
15 Ιανουαρίου – δεν παραμένει
προβληματική για την ελληνική
κυβέρνηση. Κι αυτό διότι μπορεί να
αποτελέσει την «βολική αφορμή», όπως
σημειώνει χαρακτηριστικά κυβερνητικό
στέλεχος, «για την επιστροφή των
επιφυλάξεων» βουλευτών που
ταλαντεύονται ως προς την ψήφιση της
συμφωνίας.
Με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής τα
σίγουρα «ναι» στην συμφωνία
καταμετρώνται στα 148 με 149, η
ανησυχία αυτή αφορά κυρίως τις τρεις
ψήφους του Ποταμιού που είναι
καθοριστικές για να πιαστεί ο αριθμός
των 151+ και η απόλυτη πλειοψηφία.
Σταύρος Θεοδωράκης, Γιώργος
Μαυρωτάς και Σπύρος Λυκούδης
παραμένουν οι ρυθμιστές της τελικής
ψηφοφορίας, καθώς μετά και την
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προσχώρηση του Χάρη Θεοχάρη στην
ΝΔ περιορίζεται σημαντικά η δεξαμενή
των πιθανών υποστηρικτών της
συμφωνίας. Και, ειδικά για τους δύο
πρώτους, στο κυβερνητικό στρατόπεδο
υπάρχει υπόγεια μεν, ορατή δε
ανησυχία ότι δεν αποκλείεται εάν όχι να
καταψηφίσουν την συμφωνία, να
απόσχουν της τελικής ψηφοφορίας με
το επιχείρημα των σταθερών
παρεκκλίσεων Ζάεφ από το γράμμα και
το πνεύμα των Πρεσπών.
Την ίδια ώρα, και ο Πάνος Καμμένος
επιλέγει να συντηρεί κλίμα
«κυβερνητικού διαζυγίου» εν όψει της
κύρωσης της συμφωνίας από την
Βουλή. «Δεν μου το επιτρέπει ούτε η
ιστορία, ούτε η υπηρεσία μου στο
ΥΠΕΘΑ να συναινέσω στην παράδοση
του όρου της Μακεδονίας», δήλωσε
παραμονή Χριστουγέννων από την
Κύπρο, επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος
και οι ΑΝΕΛ θα αποχωρήσουν από την
κυβέρνηση μόλις έρθει στην Βουλή η
συμφωνία των Πρεσπών.
Γενική πεποίθηση στο Μαξίμου είναι
πως ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ ακόμη κι
εάν αποχωρήσει θα συνεχίσει να
στηρίζει την κυβέρνηση. Το γεγονός
όμως πως, παρά την συμφωνία
ανακωχής με τον πρωθυπουργό,
κλιμακώνει την ρητορική της
«αντίστασης» στο Μακεδονικό
προκαλεί ισχυρή ενόχληση. Και τούτο
διότι συντηρεί κλίμα και εντυπώσεις
διάλυσης της κυβέρνησης – ένα κλίμα,
το οποίο σίγουρα δεν πρόκειται να
αφήσει ανεκμετάλλευτο ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και η ΝΔ. Επίσημα σχόλια
και δηλώσεις επ’ αυτού δεν υπάρχουν,
ούτε πρόκειται να υπάρξουν άμεσα,
προκειμένου να μην τορπιλιστούν
περαιτέρω οι ήδη εύθραυστες
ισορροπίες. Τόσο οι πολιτικές κινήσεις
Καμμένου όμως, όσο κι εκείνες του
Ζόραν Ζάεφ παρακολουθούνται στενά
από το Μαξίμου, και αμέσως μετά την
Πρωτοχρονιά θα εκτιμηθεί εάν
απαιτείται επανακαθορισμός
στρατηγικής και πρωτοβουλιών...”

“AB vatandaşlarını askere alma konusunu inceliyoruz”
fazla yabancı ülke vatandaşı sivil olarak
istihdam ediliyor. İkinci Dünya Savaşı
sonrası imzalanan anlaşmalarda Alman
ordusunun askerlerinin Alman olması
şartı getirilmişti.

ASKER SAYISI 203
BİNE ÇIKARTILACAK

ALMANYA Genelkurmay Başkanı

Eberhard Zorn, Alman ordusunun
yıllardır devam eden nitelikli askeri
personeli açığını gidermek için, Avrupa
Birliği (AB) ülkelerinden vasıflı asker
almayı planladıklarını bildirdi.
Zorn, Funke Medya Grubuna bağlı
gazetelere yaptığı açıklamada, kalifiye
eleman eksikliğinin yaşandığı bir
dönemde, Alman ordusunun nitelikli
eleman bulması için bütün seçenekleri
değerlendirdiğini ifade etti.

AB üyesi ülke vatandaşlarının Alman
ordusunda özel görevlere getirilmesi
seçeneğinin de masada olduğunu
belirten Zorn, “Burada, doktorlar veya
bilişim uzmanlarından söz ediyoruz.”
dedi.
Funke Medya Grubu, Alman
hükümetinin konuyu AB ülkeleri ile
görüştüğünü belirterek, özellikle Doğu
Avrupa ülkelerinin buna temkinli
yaklaştığını dile getirdi.
Alman ordusunda şu anda 900’den

Almanya, 2025'e kadar ordusunda 21 bin
ilave personel istihdam etmeyi
amaçlıyor. Bu amaçla, 182 bin olan
personel sayısı 2025'e kadar kademeli
olarak 203 bine çıkartılacak.
Bu sayısının artırılmasına gerekçe
olarak NATO'da acil müdahale
birliklerine katkı sunmak, siber güvenlik
ve Avrupa projeleri için yeni kurulacak
komuta merkezi gösteriliyor.
Alman hükümeti 2019 yılı için
savunma harcamalarını 43,2 milyar
euroya yükselteceğini açıklamıştı.
Almanya, aynı zamanda gelecek 5
yılda savunma harcamalarını orduya
daha fazla asker alınması ve mevcut
silah sistemlerini modernleştirmek için
43 milyar eurodan 60 milyar euroya
çıkarmayı hedefliyor.
Almanya Savunma Bakanlığı
tarafından hazırlanan bir rapora göre,
bakanlık 2023’e kadar savunma
harcamalarının yüzde 40 artırılmasını

istiyor. Gelecek yıl 43 milyar euro olarak
planlanan harcamaların 2024'e kadar 60
milyar euroya çıkarılması amaçlanıyor.
Almanya’nın savunma harcamaları
geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılanın
(GSYİH) 1,24’üne denk gelirken, söz
konusu harcamaların 60 milyar euroya
çıkmasıyla bu oran yüzde 1,50'ye
yükselmiş olacak.

TRUMP, ALMANYA’YI
ELEŞTİRMİŞTİ
NATO, ülkelerin savunma harcamalarının
gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2'sini
bulmasını esas alıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, göreve
geldikten sonra yaptığı açıklamada,
Almanya’yı hedef alarak,savunma
harcamalarını NATO taahhütleri
çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın
yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere,
"Taahhütlerini yerine getirmeyenler var.
Onlarla ilgilenilecek." uyarısında
bulunmuştu.
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel
Macron’un kasım ayında bir Avrupa
ordusu kurulması fikrini ifade etmesi ve
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in
Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı bir
konuşma ile buna destek vermesi dikkat

çekmişti.
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3. Avrasya Fetva Meclisi
Toplantısı gerçekleşti

13
DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Zamanın değerlendirilmesi

TÜRKİYE Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri
Yüksek Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen 3.
Avrasya Fetva Meclisi Toplantısı, 21-22 Aralık 2018
tarihlerinde İstanbul Clarion Hotel’de gerçekleşti.
dan
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş’ın açılışını yaptığı toplantıya Batı
Trakya’dan Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü’nü
temsilen Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, İskeçe
Seçilmiş Müftülüğü’nü temsilen Vaiz ve Kur’an
kursu öğreticisi Muhammed Fatih Deli katıldı.
Toplantıda, “Modern Dönemde Dini Soruların
Cevaplandırılmasında Görülen Yöntem ve
Sorunları” ile “Finans Ekonomi ve Ticaret
Hayatına Dair Bazı Güncel Fetvalar” konuları ele
alındı.

Hollandalı grup 150 mülteciyi
Yunanistan’dan ülkelerine
götürmek istiyor

YUNANİSTAN’dan bir grup mülteciyi alarak
ülkelerine götürmek isteyen Hollandalı sivil
toplum örgütü, Atina’ya ulaşarak gösteri
düzenledi.
Hollanda’nın Ultrecht kentinden hareket
eden ve 3 bin kilometrelik yolun
ardından Yunanistan’a ulaşan “Onları Buraya
Getirelim” isimli grup, 150 mülteciyi ülkelerine
götürmek istediklerini açıkladı.
Avrupa’daki mülteci karşıtlığına ve
mültecilerin zorlu hayat şartlarına dikkati
çekmek isteyen grup üyeleri, bir otobüs ve
onlarca araçla geldikleri Atina’da Sintagma

Meydanı’nda gösteri yaptılar.
Yunanistan Parlamentosu’na giden bir grup
üye, sığınma hakkı almış 150 mülteciyi
götürmek istediklerini belirten mektuplarını
Meclis Başkanlığı’na bıraktı. Grup üyeleri
ayrıca Başbakan Aleksis Çipras’a da bir mektup
gönderdiklerini bildirdi.
Yunanistan’ın özellikle adalarında tutulan
sığınmacıların hayat koşullarının çok zor
olduğuna işaret eden grup, Avrupa ülkelerinin
daha fazla yük omuzlaması gerektiğini
vurguluyor.

"Zaman; duyu organlarımız
tarafından birbiri peşi sıra
meydana gelen birtakım olaylar
neticesinde hissedilen, bir tür
algıdır. İnsanların kendilerini
mutlu hissetmeleriyle, stres ve
sıkıntı içinde yaşamaları
zamanlarını algılama ve kullanma
biçimleriyle doğrudan ilgilidir.
Güzellik ve çirkinlik, iyi ve kötü,
genişlik ve darlık, sevinç ve
hüzün, sıhhat ve hastalık,
zenginlik ve fakirlik, kâr ve zarar
gibi zıtlıkları bünyesinde
toplayan zamanı, bir çok şair
bizimle ölüme doğru akıp giden,
fakat hareketlerini
göremediğimiz bir gemiye
benzetmişlerdir. Hatta denilmiştir
ki; "Biz günleri geçiriyoruz diye
seviniyoruz, halbuki her geçen
gün ecele yaklaştıran ömürden
bir eksikliktir."
Zaman çok kıymetli bir
hazinedir. O kadar ki Cenâb-ı Hak
zamana yemin ediyor: “Asra
yemin olsun ki, muhakkak insan
(ömrünü yalnız geçici dünyâ
isteklerine kavuşmak için
harcadığından) büyük bir (zarar
ve) ziyândadır. Ancak îmân
edenlerle, Salih amel (iyi işler)
yapanlar, birbirlerine hakkı,
(inanılması ve yapılması lâzım
olan şeyleri ve ibâdetleri yapmak,
günâhlardan sakınmak
husûsunda) sabrı tavsiye edenler
böyle değil (onlar zararda ve
ziyânda değildirler).” (Asr sûresi)
Zaman akıp gitmiş, takvim
itibariyle bir yıl daha geride
kalmıştır. Sevinçleriyle,
kederleriyle, acılarıyla ve
mutluluklarıyla bir zaman dilimini
de yaşayıp ömrümüzden
eksilterek, yeni umutlarla,
beklentilerle dolu yeni bir yıla
daha girdik. Geçmiş elimizden
uçup gitti. Öyle ise bize, Yüce
Rabbimiz'in bahşetmiş olduğu
ömrümüzün geri kalanını
güzelliklerle, iyiliklerle neden
süslemeyelim. Geçmişten ibret
alınarak yaşanmış tecrübeler
olarak değerlendirip,
geleceğimizi Allah'ın rızasına
uygun davranışlarla neden
şekillendirmeyelim.
Peygamberimiz (s.a.v) ne
güzel buyurmuş: “Beş şey elden
çıkmadan önce beş şeyin
kıymetini bilin; ihtiyarlık
gelmeden gençliğin, hastalık
gelmeden sağlığın, fakirlik
gelmeden zenginliğin, meşguliyet
gelmeden zamanın, ölüm
gelmeden ömrün.” Görüldüğü
gibi bu beş şeyden birisi de
zaman dediğimiz nimetin
meşguliyetin önüne geçme
yarışıdır.
Zamanı nasıl

değerlendirmeliyiz? Kısaca şöyle
sıralayabiliriz:
1. Kendimize zaman
ayırmalıyız: Hayatımızın sağlıklı
sürdürülmesi için bedenimize
zulmetmemeliyiz. İnsanoğlu için
sunulmuş güzelliklerden istifade
etmesini bilmeliyiz. Şu ilahi
mesajı da asla aklımızdan
çıkarmamalıyız: “Ey Adem
oğulları! Her secde edişinizde
güzel elbiselerinizi giyin, yiyin,
için, fakat israf etmeyin, çünkü
Allah israf edenleri sevmez.”
(A’raf Suresi, âyet: 31)
2. Ailemize zaman ayırmalıyız:
“Sizin en hayırlı olanınız ailesine
karşı iyilikte bulunanınızdır”
buyuran Hz. Muhammed’i (s.a.s.)
bir aile reisi olarak tanımalıyız.
Onun örnek aile hayatını
öğrenmeye çalışmalıyız. Hayat
arkadaşlarımız olan eşimize ve
ciğerparemiz olan evlatlarımıza
karşı vazifelerimizi bilmeliyiz...
“Kendilerine öf bile deme, onları
azarlama, ikisine de güzel söz
söyle” şeklinde Kuran-ı Kerimde
yer alan inceliğe göre annebabalarımıza karşı
davranışlarımızı kontrol
etmeliyiz.
3. Sevdiklerimize zaman
ayırmalıyız: “Doğrularla beraber
olunuz” diye bir tavsiyenin
kitabımızda var olduğunu
bilmeliyiz. “Birbirimizi
sevmedikçe imanımızın bir değeri
olmadığını” ifade eden sevgililer
sevgilisinin biz ümmetine tebliğ
ettiği ahlaki kaideleri kişiliğimize
yansıtmalıyız. Muhabbet
beslemenin, tanışmanın, fikir
alışverişinde bulunmanın,
hoşgörülü olmanın, tebessüm
dolu bir bakışın hepimize çok şey
kazandıracağını düşünmeliyiz.
4. İnancımıza zaman
ayırmalıyız: Allah’a karşı kulluk
borcumuz olan ibadetlerimizi
severek yapmalıyız. Gönülden,
gösterişten uzak
davranışlarımızla inancımızı
hakkıyla ispat etmeliyiz.
“Kendileri için yeryüzünün mescit
kılındığı” bizden başka bir
ümmetin olmadığını düşünerek
azmedersek ibadete zaman
bulabiliriz.
Kısaca zamanımızı iyi veya
kötü değerlendirdiğimizin ortaya
çıkacağı mahşer anı gelip
çatmadan, tedbirler almak
durumundayız. Ona göre
zamanımızı bizi yaratan
Rabbimizin rızasına uygun,
insanca değerlendirmeye
bakalım. Allah’ın bize bahşettiği
zaman denilen bu kıymetli nimeti
hakkıyla değerlendirebileceğimiz
hayırlı yarınlara ulaşmak
temennisiyle...
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Başmüftülüğe 3 milyon
euroluk devlet desteği

Çocuklarda Uyku Problemi

A

ilelerin çocuk
büyütürken
karşılaştıkları en
önemli sorunlardan biri de
uyku problemidir. Genellikle
altıncı aydan itibaren
çocuklarda uyku sorunları
başlayabilir. Bunlar, uykuya
dalarken karşılaşılan
zorluklar, sabah çok geç yada
çok erken uyanmalar,
akşamları çok geçya da çok
erken uyumalar, geceleri sık
sık uyanmalar, uyandıktan
sonra tekrar uyumakta
zorluklar, gündüzleri uykulu
bir halde dolanma gibi
problemlerdir.
Bazı çocuklar, uyku
düzenlerinin bozulmasından
rahatsızlık duymazlar, ne
zaman ve nerede yatarlarsa
yatsınlar rahat uyuyabilirler.
Bazı çocuklar ise, bu konuda
çok hassastırlar, en ufak bir
değişiklik, onların uykularının
bozulmasına neden olabilir.
Anne baba arasındaki
tartışmalar, onların çocuğa
karşı olumsuz davranışları,
korku filmleri izlemek,
korkulu hikayeler dinlemek,
yeni bir kardeşin dünyaya
gelmesi, uyku düzeninin
bozulmasına sebep olabilecek
durumlardır.
Çocuğun tutarlı bir uyku
programının olması son
derece önemlidir. 2-3
yaşlarındaki bir çocuğun ne
zaman yatması gerektiğine
kendisi değil, anne babası
karar vermelidir. Bir çok
ailede, çocuk yatmak
istemediği zaman, annenin
onu ikna etme çabası
göstermeyişine pek çoğumuz
tanık olmuşuzdur. “Yatmazsa
yatmasın, sabah uyusun!”
diyerek çocuğun uyku
eğitiminde çok önemli olan bu
alışkanlığın kazandırılmasına,
anne kendisi bilmeyerek
engel olmaktadır. Zira,
çocuğun düzenli bir öğle
uykusu ve gece erken yatma
programı olmalıdır. Uykudan
önce çocuğun anne ya da
baba ile 20-30 dakikalık bir
zaman geçirmesi, mesela
masal, hikaye dinlemesi,
çocuk için son derece
yararlıdır. Bu tür alışkanlıklar
çocuğa yatma saatini
sevdirerek yatağa isteyerek
gitmesine yardımcı olacaktır.
Daha büyük çocuklarda da
anne babayla yatmadan önce

yarım saat keyifli bir vakit
geçirmek onu rahatlatarak
kaliteli bir uyku uyumasına
destek olabilecektir. Onunla
konuşmak, ona tatlı sözler
söylemek sorunlarını,
endişelerini dinlemek çocuğu
rahatlatır ve uykuya daha
rahat dalmasına yardımcı
olur.
Bir çok aile, çocuklarını
kendi yataklarında yatırırlar.
Bu yanlış bir davranıştır.
Çocuğun psikososyal gelişimi
ve bağımlılık sorunu
yaşamaması için
bebekliğinden itibaren kendi
odasında ve tek başına
uyuması gerekir. Çocuğu
yatağına yatırarak ona masal
okuyup kapısını aralık
bırakarak çıkmak en doğru
davranış şeklidir. Eğer çocuk,
anneyi yanına çağırıyor ya da
yatağından kalkıyorsa,
annenin onun yanına giderek,
kendisinin her zaman yanında
olduğunu, onu yalnız
bırakmadıklarını söyleyerek
çocuğu rahatlatması gerekir.
Onu sakinleştirdikten sonra
dışarı çıkılmalıdır.
Ağladığında da, ağlaması
dayanılır durumda olduğu
sürece odasına gitmemek,
çocuğun yalnız uyumaya
alışabilmesi açısından
önemlidir.
Her anne baba çocuğunu
çok sever ve onun üzülmesini
istemez elbette! Ancak onun
iyiliği için özgüveninin
gelişebilmesi için de böyle
davranmak daha doğrudur.
Anne baba her zaman
çocuğun yanında
olamayabilir. Dolayısıyla da
çocuğun bağımsız olabilmesi
ve kendine güven
duyabilmeyi öğrenebilmesi
gerekir.
Hafta sonları, ya da haftaiçi
bazı günlerde de çocuğun
sabah uyandıktan sonra, anne
babanın yatağına giderek
onlarla keyifli bir zaman
geçirmesine de izin
verilmelidir. Bu da çocuğa
mutluluk ve keyif vererek
rahatlamasını sağlayacaktır.
Önemli olan aşırıya
kaçmadan, onları
şımartmadan sevgimizi
gösterebilmektir.
Çocuklarınızla güzel
sabahlara uyanmanız
dilekleriyle, mutlu bir hafta
dilerim.

BULGARİSTAN
Parlamentosu’nda, Bulgaristan
Müslümanları Başmüftülüğü’ne
yıllık 3 milyon euro devlet
desteği verilmesine ilişkin
“Dinler Yasası” kabul edildi.
Parlamentoda kabul edilen
yasaya göre, 2013’teki son nüfus
sayımı kapsamında tespit edilen
diğer dinlere mensup her bireye
yıllık 5 euro destek sağlanacak.
Genel nüfusa oranı yüzde 1’in
altındaki topluluklara da her yıl
devlet bütçesinden para
verilecek.
Buna göre, devletin,
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü’ne yıllık maddi
desteği 3 milyon euro olarak
belirlendi. Nüfusu 7 milyon olan
ülkede 1,5 milyon Müslüman
yaşıyor.
En kalabalık cemaate sahip
Bulgar Ortodoks Kilisesi de
devlet bütçesinden 20 milyon

euro yıllık destek alacak.
Yasayla, yabancı din
adamlarının, ülkede görev
yapmalarına izin veriliyor.
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü Genel Sekreteri
Celal Faik, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, yasayı genel

olarak onayladıklarını belirterek,
“Milletvekillerimiz, yaklaşık üç
aydır tartışılan yasa tasarılarının
olabilecek ‘en yumuşak’ halini
kabul etti.” değerlendirmesinde
bulundu.
Yasa, 1 Ocak 2019’da
yürürlüğe girecek.

Bıyıklıköylü Halit Mehmet
kazada hayatını kaybetti!

ASLEN Bıyıklıköylü olan 41
yaşındaki Halit Mehmet, 21
Aralık Cuma günü Bursa’da bir
kaza sonucu hayatını kaybetti.
Bursa Osmangazi ilçesinde
freni boşalan bir aracın telefon

santraline çarpması sonucunda
devrilen santralin altında
kalarak ağır yaralanan Halit
Mehmet 25 Aralık Salı akşamı
hayatını kaybetti.
Genç yaşta hayatını kaybeden

Halit Mehmet’in cenazesi, 27
Aralık Perşembe günü ikindi
namazından sonra Bursa’da
toprağa verildi.
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2018'de en çok
kazanan sporcular
FORBES dergisinin
araştırması 2018 yılının en çok
gelir elde eden sporcularını
ortaya çıkardı.Her geçen gün
daha fazla endüstriyelleşen
spor dünyasının oluşturduğu
ekonomik ortam, zamanla yeni
milyarderler ortaya çıkarmaya
devam ediyor.Forbes dergisi
tarafından Haziran 2017 ile
Haziran 2018 arasındaki maaş
ve sponsor gelirleri ile bonuslar
hesaba katılarak yapılan
araştırmaya göre ABD'li boksör
Floyd Mayweather, 2018'in en
çok kazanan sporcusu oldu.
İrlandalı Conor McGregor ile
yaptığı maçtan 275 milyon,
sponsorlardan 10 milyon olmak
üzere bir yıl boyunca 285
milyon dolar gelir elde ederek
2018'in en çok kazanan
sporcusu olan Mayweather,
spor dünyasının milyarderleri
arasına girdi.Namağlup kariyeri
boyunca yaptığı önemli unvan
maçlarından yüksek kazançlar
elde eden Mayweather'ın geliri,
2018 yılında 1,07 milyar dolara
ulaştı.

Djokovic Avrupa'da
yılın sporcusu
seçildi

Mayweather'ın ardından
2018'in en çok kazanan
sporcuları listesinde iki yıldız
futbolcu yer aldı.
Barcelona'nın Arjantinli
futbolcusu Lionel Messi 84'ü
maaş ve bonuslar, 27'si sponsor
anlaşmalarından olmak üzere
elde ettiği 111 milyon dolarlık
kazançla 2018'in en fazla

kazanan ikinci sporcusu
oldu.Juventus'un Portekizli
futbolcusu Cristiano Ronaldo,
maaş ve bonuslardan 61
milyon, sponsorlardan 47
milyon olmak üzere 108 milyon
dolarlık kazancıyla listenin 3.
sırasına yerleşti. 2018'in en çok
kazanan ilk 10 sporcusu arasına
3 futbolcu adını yazdırdı.

Messi ve Ronaldo'nun yanı
sıra Paris Saint-Germain'in
Brezilyalı futbolcusu Neymar
da söz konusu listede ilk 10
arasında yer aldı.
Maaş ve bonuslardan 73
milyon, sponsorlardan 17
milyon olmak üzere 90 milyon
dolar kazanan Neymar, listede
5. sıraya yerleşti.

Beşiktaş
Şenol Güneş’le
devam kararı aldı

“Serie A’yı askıya
alabiliriz”

Ronaldo'dan futbolda
ırkçılığa tepki
İTALYA’NIN Juventus takımında forma giyen
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, futbolda ırkçılığa
"hayır" dedi.
Napoli'de forma giyen Senegal asıllı futbolcu Kalidou
Koulibaly'ye yönelik İnterli taraftarların ırkçı
tezahüratlarıyla başlayan İtalyan futbolundaki ırkçılık
olaylarına Ronaldo da tepkisini gösterdi. Ronaldo,
instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada ve
futbolda her zaman saygı ve terbiye gerekiyor. Her türlü
ayrımcılığa, saldırıya ve ırkçılığa hayır." ifadelerini
kullandı.
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında
oynanan İnter-Napoli maçında, Napoli'de forma giyen
Senegal asıllı Fransız futbolcu Kalidou Koulibaly'i hedef
alan ırkçı tezahüratlar ülkede futbolda ırkçılık
tartışmalarını başlatmıştı.
İtalyan basını ve futbol otoriteleri de Koulibaly'e
yönelik ırkçı tezahüratları eleştirdi.

BU sezon iki grand slam
şampiyonluğu yaşayan Sırp
tenisçi Novak Djokovic,
Avrupa'da yılın sporcusu
seçildi.Polonya Haber Ajansı
(PAP) spor servisinin
düzenlediği, aralarında
Anadolu Ajansı'nın yer aldığı
23 haber ajansının katıldığı
oylamada, 145 oy alan 31
yaşındaki Djokovic, en iyi
sporcu ödülüne layık görüldü.
Hırvatistan Milli Takımı ve
Real Madrid'in yıldızı Luka
Modric 132 oyla ikinci sırada
yer alırken, Formula 1'de
kariyerinin beşinci
şampiyonluğunu kazanan
Büyük Britanyalı Lewis
Hamilton 114 oyla üçüncü
oldu.PAP tarafından 61'incisi
düzenlenen yarışmada geçen
yıl Hamilton yılın sporcusu
seçilmişti

BEŞİKTAŞ Yönetimi,
Kasımpaşa mağlubiyetinden
sonra takımdaki geleceği
tartışmaya açılan Teknik Direktör
Şenol Güneş'e sürpriz şekilde yeni
sözleşme teklif etme kararı
aldı.Siyah-beyazlı yönetim kurulu
Fikret Orman başkanlığında
gerçekleştirilen kritik toplantıda
oybirliğiyle Güneş'in sezon
sonunda bitecek sözleşmesinin
uzatılmasına karar
verdi.Kasımpaşa maçından sonra
Guti'nin sezon sonuna kadar
göreve devam etmesini de
gündeme getiren yönetimin
çoğunluğunun bu fikre karşı

çıktığı öğrenildi.Şenol Güneş'in
görevde kalmasını gerektiğini
söyleyen yöneticilerin, "Sözleşme
uzatma kararımız, takımda bir
süredir problem yaratan
futbolculara da bir mesaj
niteliğinde olur. Hocamızın
arkasında durduğumuzu
göstermeliyiz. Sezon sonu gidecek
diye düşünenler var. Bu durumu
ortadan kaldırmamız gerek" diye
konuştukları bildirildi. Şenol
Güneş'in kalması yönünde görüş
bildirenlere hak veren Başkan
Fikret Orman'ın da aynı fikirde
olduğu belirtildi.

İTALYA Futbol Federasyonu
Başkanı Gabriele Gravina,
Napoli'de oynayan Senagalli
futbolcu Kalidou Koulibaly’e
yapılan ırkçı saldırı sonrası
Serie A’yı askıya
alabileceklerini söyledi.
İtalya Ligi Serie A'da 18.
haftasında oynanan InterNapoli maçında, Napoli'nin
Senegalli stoperi Kalidou
Koulibaly'i hedef alan ırkçı
tezahüratlar, İtalyan
futbolunda deprem etkisi
oluşturdu.
Irkçı tezahüratlarla alakalı
konuşan Gravina, "InterNapoli maçında
yaşananlardan sonra Serie A
askıya alınabilir. Bu konuyu
görüşeceğiz" diye konuştu.
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Necmettin Hüseyin, Rumeli Türk Dernekleri
Federasyonu Başkanlığı’na seçildi
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Başkanı avukat Necmettin
Hüseyin Rumeli Türk Dernekleri
Federasyonu başkanlığına seçildi.
RUMELİ Türk Dernekleri
Federasyonu 10. olağan genel kurulunu
16 Aralık Pazar günü Ataköy’deki
federasyon merkezinde gerçekleştirdi.
Federasyon Başkanı Kerim Erden’in
açılış konuşması ile başlayan genel
kurulda divan başkanlığına İsmail
Rüstemoğlu, yardımcılıklarına Saffet
Erdem ve Necat Osman seçildi. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
sonrası Divan Başkanı İsmail
Rüstemoğlu tarafından mevcut Başkan
Kerim Erden’e söz verildi.
Federasyon Başkanı Kerim Erden
yaptığı konuşmada, “Görevimizi
tamamlamanın verdiği heyecanı
huzurunuzda yaşıyoruz. Rumeli Türk
Dernekleri Federasyonu, tümü kamu
yararına olan derneklerden oluşan ve bu
konuda ilk kurulmuş olan
federasyondur. Federasyonumuz
bünyesindeki her derneğin konusunda
uzman olduğunu belirterek üye
derneklerimiz tarafından takdire şayan
çalışmalar yapılmaktadır. Geçen yirmi
yıl içerisinde ve kendi dönemimizde
federasyondaki birlik beraberliğin her
kesime örnek olması gerektiğini
düşünüyorum. Tüm yönetici
arkadaşlarımıza, delegelerimize ve
derneklerimize bir kez daha
huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi.
Mevcut yönetimin faaliyet, hesap ve
denetim kurullarının raporlarının genel
kurula sunumu yapılarak teker teker
görüşmeye açıldı. İbra edilen eski
yönetim adına teşekkür konuşması
yapılarak seçimler maddesinde geçildi.
Avukat Necmettin Hüseyin
başkanlığında genel kurulda tek liste
aday olurken oy birliği ile yeni dönemde
görev yapmak üzere seçildiler.
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanlığı görevini
yürütmekte olan ve Rumeli Türk
Dernekleri Federasyonu Başkanı seçilen
Necmettin Hüseyin, 19 Aralık Çarşamba
günü gerçekleşen görev dağılımı sonrası
yaptığı açıklamada, “Bizler bir bütünün
parçaları olarak Rumeli coğrafyasını
temsil eden derneklerin temsilcisiyiz.
Burada hedeflediğimiz gibi bir bütün
olarak hareket ederek, güçlü yanlarımızı
birleştirerek elele verip daha da
güçleneceğiz. Aramızdaki samimiyet ve
değerlerimizle yarım asrın üzerinde
varlığını sürdüren dava dernekleri adına
elbirliği ile neler yapacağımızı sizzler de

göreceksiniz. Önemli olan birlik vurgusu
ile birlikte güç birliğini yansıtabilmektir.
Her kesimin görüşlerini alarak birlikte
sesimizi yükselteceğiz, taleplerimizi
zorlayacağız, haklarımızın takipçisi
olacağız. Bunun yanında sosyal ve
kültürel alana yönelik faaliyetlerle
federasyonumuzda üye derneklerin
bölgesel kültürlerini ve değerlerini
yaşatmak adına katkı sunacağız. Tüm
delegelere ve üye derneklerimize bugüne
kadar gösterilen uyumlu çalışma için
teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönem
de birlikte yol almaya devam edeceğiz.
Geçmiş dönem yönetici ve başkanları ile
son başkan Kerim Erden’e de yaptığı
hizmetler ve sağladıkları katkılar için
teşekkür ediyoruz.” dedi.
Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu
Başkanlığını yürütecek Necmettin
Hüseyin’in 16 Aralık tarihinde seçilen
yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden
oluştu.
YÖNETİM KURULU
ASİL
Necmettin HÜSEYİN – Başkan
Adem FAZLIOĞLU - Başkan
Yardımcısı
Fahri VATANSEVER Başkan Yardımcısı
Hasan KÜÇÜK –Sekreter
Fahrettin ALKAN - Muhasip
Sebahattin MERİÇ – Üye
Necati BARLAS- Üye
Sebahattin DEMİR- Üye
Yasin GÜLER- Üye
YEDEK
Fatih HACIBEDEL
Hakkı Vedat MEŞELİ
Ahmet KERECİ
Celap MOLLA
Necat OSMAN
Baybüke KURTULUŞ
Rahim KARABULUT
Mehmet OLCAY
Mersin BALKAN
DENETİM KURULU
ASİL
Mehmet HASANOĞLU
Fikret HACI
Hüseyin AĞAOĞLU
YEDEK
Mümin DURMUŞ
Rakip ÇELİKCA
Münir GÜL

Noel alışverişi Edirne’den

YUNANİSTAN ve Bulgaristan’dan
gelen turistler, Noel alışverişlerini
Edirne’de her hafta cuma günü
kurulan Ulus Pazarı’ndan yaptı
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı
Edirne’de kurulan, kıyafetten,
züccaciyeye pek çok ürünün satıldığı
halk arasında “Sosyete Pazarı” olarak
bilinen Ulus Pazarı’na, komşu ülkeler
Bulgaristan ve Yunanistan’dan
turistler ilgi gösteriyor.
Turistler, pazarın yanı sıra alışveriş
için kentteki tarihi çarşıları ve alışveriş
merkezilerini de ziyaret ediyor.
Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi
(UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu,
gazetecilere yaptığı açıklamada,
komşu ülke vatandaşlarının 24-25
Aralık’ta kutlayacakları Noel için
alışverişlerini Edirne’de yaptıklarını

söyledi.
Pazarda yeni yıl hareketliliği
yaşandığını ifade eden Reisoğlu
şunları kaydetti: “Edirne son yıllarda
cazibe merkezi haline geldi. Başta
Yunanistan ve Bulgaristan olmak
üzere Balkanlardan binlerce turist
Edirne’ye gelip alışveriş yapıyor. Noel
için komşu ülke vatandaşları Edirne’ye
ve pazarımıza akın etti. Alışverişlerini
burada yapıyorlar. Kent ekonomisine
güzel bir katkıda bulunuyorlar.
İstedikleri her ürünü kendi ülkelerine
göre burada yarı fiyatına alıyorlar.
Bundan dolayı hem onlar mutlu hem
de esnaf olarak işlerimiz arttığı için biz
mutluyuz. Yabancı misafirlerimizin
Noel’ini kutluyorum. Yeni yılın
herkese sağlık ve hayırlı işler
getirmesini temenni ediyorum.”

