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Edirne’de
Balkan – Türk
kadın çalıştayı

TOÇEK
20. yılını
kutladı
BALKANLAR’da yaşayan Türk
kadınlarının sorunlarına çözüm
önerileri sunulmasını amaçlayan
“Mirasımızın İzinde: 1. Balkan –
Türk Kadın Çalıştayı”, Trakya
Üniversitesi ve KADEM Tekirdağ
Temsilciliği’nin işbirliği ile 16
Şubat Cumartesi günü Edirne’de
Trakya Üniversitesi Balkan
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Etkinlikte, TBMM Başkanvekili
Prof. Dr. Mustafa Şentop ve
KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur
Gümrükçüoğlu’nun yanı sıra
Türkiye ve Balkanlar’dan siyaset,
akademi ve sivil toplum alanında
isimler ağırlandı.
9 Balkan ülkesi ve Türkiye’den
temsilcilerin yer aldığı çalıştaya,
Batı Trakya Türk Kadın Platformu
adına Dr. Pervin Hayrullah ve
sözcü Sevil Şerifoğlu ile GÜNDEM
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hülya Emin konuşmacı olarak
katıldı. »8,9

Yazarlar
GTGB’de
buluştu

“Batı Trakya'da Türk ismine
dahi tahammül edemiyorsunuz”
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı ve AK
Parti Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan seçim
çalışmaları çerçevesinde
16 Şubat Cumartesi günü
Edirne'de halka hitap etti.
20 bin kişinin izlediği
mitingte Erdoğan’ın “Batı
Trakya’da Türk ismine
tahammül
edemiyorsunuz” sözleri
dikkat çekti. »9

GÜMÜLCİNE Türk
Gençler Birliği’nde
“Balkan Yazarlar
Buluşması” adı altında
düzenlenen etkinlikte Batı
Trakyalı yazarlar bir araya
geldi.
GTGB’de 20 Şubat
Çarşamba akşamı
gerçekleştirilen etkinliğe 11
yazar katıldı. »5

dünya

bilim

“AP'nin 2018
Türkiye Raporu
13’teTaslağı kabul edilemez” 7’de

ekonomi
QuietComfort
35 II'yi
inceleyelim

6’da

Tarım üreticilerine
destek
programı

spor

15’de

Şampiyonlar
Ligi'ne VAR
damgası

Tohum ve Çekirdek Tiyatro
Toplulukları (TOÇEK) 20. yılını
Gümülcine’de muhteşem bir konserle
kutladı. TOÇEK’in 20. kuruluş yıl
dönümü nedeniyle düzenlenen
etkinlikte, Türkiye’den ünlü “Üç
Soprano – Anadolu Sopranoları”
grubu seyirciyle buluştu. »2

Pfleger azınlık
temsilcileriyle
görüştü
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Selanik Başkonsolosu Gregory W.
Pfleger, Batı Trakya Türk Azınlığı
temsilcileriyle görüştü. Gümülcine’de
gerçekleşen görüşmede Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın sorunları Amerikalı
Başkonsolosa aktarıldı.

»2

Grip salgınında
56 kişi hayatını
kaybetti
Yunanistan’da son üç ayda H1N1
virüsünün sebep olduğu grip
salgınında 56 kişinin hayatını
kaybettiği bildirildi. »13
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“Anadolu Sopranoları”ndan
muhteşem konser
TOHUM ve Çekirdek Tiyatro
Toplulukları (TOÇEK) 20. yılını
Gümülcine’de muhteşem bir konserle
kutladı. TOÇEK’in 20. kuruluş yıl
dönümü nedeniyle düzenlenen
etkinlikte, Türkiye’den ünlü “Üç
Soprano – Anadolu Sopranoları”
grubu seyirciyle buluştu.
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin
ses ve enstrüman sanatçılarının
performansı Batı Trakyalı
sanatseverlerden tam not aldı.
Konserde solist olarak “Anatolian
Sporanos – Anadolu Sopranoları”
adıyla üç soprano Esin Talınlı, Çiğdem
Önol ve Funda Ateşoğlu, Türk sanat
müziği eserlerinden, türkülerden ve
aryalardan oluşan muhteşem bir
performans sergiledi.
TOÇEK Yönetmeni Şükran Raif
etkinlik öncesinde yaptığı
konuşmada, “Bu akşam TOÇEK’in 20.
kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bu
çerçevede Türkiye’den Ankara Devlet
Opera ve Balesi’nin ses ve enstrüman
sanatçıları aramızda. Bu akşam Esin
Talınlı, Funda Ateşoğlu ve Çiğdem
Önol’dan oluşan soprano
sanatçılarımız bizlere birlikte.
Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.
Salonu dolduran tüm
sanatseverlere teşekkür eden Şükran
Raif, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı
Hristos Metios ve Gümülcine Belediye
Başkanı Yorgos Petridis’in etkinliğe
katılımlarından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. TOÇEK’in
bundan sonraki çalışmalarından da
kısaca bahseden Raif, “Keşanlı Ali
Destanı” oyununu sahneye koymak
üzere provalara devam ettiklerini
söyledi.
“Üç Soprano” konsere izleyicileri

Türkçe ve Yunanca selamlayarak
başladı. Bölgeye ilk kez geldiklerini
belirten sanatçılar, Gümülcine’de
olmaktan büyük mutluluk
duyduklarını belirttiler ve TOÇEK’in
20. yılını tebrik ettiler. Ağırlıklı olarak
Türk halk müziği ve sanat müziği
eserleri seslendiren “Üç Soprano” her
şarkıdan sonra izleyicilerden büyük
alkış aldı.
Yunanca olarak seslendirdikleri
“Milise Mou – Konuş Bana” şarkısıyla
Yunanlı izleyicilere sürpriz yapan
konuk sanatçılar, konserin sona
ermesinin ardından izleyicilerin
alkışları üzerine yeniden sahneye
çıktılar. Grup, iki eser daha
seslendirerek Batı Trakyalı
sanatseverlere veda etti.
Konser sonrasında konuk ekibe
TOÇEK Yönetmeni Şükran Raif ve Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı çiçek
verdi ve muhteşem konser için
teşekkür etti.
Gümülcine’deki REX salonunda
gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu ve eşi Aslı Ömeroğlu,
konsoloslar İbrahim Sakli, Neslihan
Altay ve muavin konsolos İbrahim
Işık, Rodop Milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve İlhan Ahmet, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı
Hristos Metios, Eyalet Başkan
Yardımcısı Tarkan Multaza,
Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin
Baltacı, İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın
Ahmet, bazı yerel yöneticiler ve çok
sayıda sanatsever katıldı.

ABD Selanik Başkonsolosu, azınlık temsilcileriyle görüştü
AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD)
Selanik Başkonsolosu Gregory W.
Pfleger, Batı Trakya Türk Azınlığı
temsilcileriyle görüştü.
ABD’nin Selanik Başkonsolosu
Gregory W. Pfleger ve başkonsolosluk
çalışanlarından Ksenia Kosmidu,
bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret
çerçevesinde 15 Şubat Cuma günü
Dostluk Eşitik Barış (DEB) Partisi Genel
Başkanı Çiğdem Asafoğlu, DEB Partisi
MYK üyesi Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) Başkanı Hüseyin Baltacı,
Asbaşkan İlhan Mehmet ve Batı Trakya
Kültür Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Genel
Müdürü Pervin Hayrullah’dan oluşan
heyetle bir araya geldi.
Gümülcine’de gerçekleşen görüşmede
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunları
Amerikalı Başkonsolos’a aktarıldı. Batı
Trakya Türk Azınlığı temsilcileri, güncel
sorunların yanı sıra, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın talep ve beklentileriyle,

maruz kaldığı antidemokratik
uygulamaları ve haksız muameleleri dile
getirdi.
Azınlığın milli kimliğinin devlet
tarafından inkarı ve bu alanda
uygulanan çifte standardı aktaran
azınlık temsilcileri, görüşmede Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin azınlık
dernekleri kararlarının Yunanistan
tarafından uygulanmaması, azınlık
eğitimi, müftülük sorunu ve genel
anlamda azınlığı ilgilendiren sorunlar
hakkında bilgi verdi.

GÖRÜŞMEYİ SOSYAL MEDYADA
PAYLAŞMAMA SORU İŞARETLERİ
YARATTI
Bu arada, ABD Selanik Başkonsolosu
Gregory W. Pfleger, bölgemizde
gerçekleştirdiği ziyaretleri sosyal medya
hesabından paylaşmasına rağmen, Türk
azınlık temsilcileriyle yaptığı görüşmeye
paylaşımlarında yer vermedi. Bu durum,
soru işareti oluşmasına neden oldu.

Helsinki İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan Temsilcisi
Panayotis Dimitras, kişisel sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda, ABD
Selanik Başkonsolosu Gregory W.

Pfleger’in, Gümülcine’de Türk azınlık
temsilcileriyle görüşmesini neden
paylaşmadığı sorusunu yöneltti.
Dimitras’ın sorusuna herhangi bir yanıt
verilmedi.
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Azınlık kuruluşlarından
Ana Dili Günü açıklamaları
ULUSLARARASI Ana Dili
Günü nedeniyle Batı Trakya
Türk azınlık kuruluşları
açıklama yayınladı.
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu ile Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
yayınladığı yazılı açıklamalarla
Ana Dili Günü’nü kutladı ve
azınlık eğitiminin önemine
vurgu yaptı.

ABTTF’DEN
ANA DİLİ GÜNÜ
AÇIKLAMASI
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu,
Ana Dili Günü nedeniyle
yayınladığı açıklamada, çift dilli
azınlık anaokulu talebini
yineledi. Habipoğlu, “İki dilli
azınlık anaokulları talebimizi
yineleyerek Yunanistan’dan
kaliteli çift dilli azınlık eğitim
sisteminin yaratılabilmesi için
Batı Trakya Türk toplumu ile
diyalog içerisinde mevcut
sorunlara çözüm üretmesini
istiyoruz.”
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 21 Şubat
Uluslararası Ana Dili Günü
vesilesiyle, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın iki dilli azınlık
anaokulları talebini gündeme
getirdi.
ABTTF tarafından yapılan
yazılı açıklamada, Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Orgütü (UNESCO)’nün 21 Şubat’ı
Uluslararası Ana Dili Günü ilan
etmesinin ardından 2000
yılından bu yana 21 Şubat’ta
dilsel ve kültürel çeşitlilik ile
çokdilli olmanın teşvik edilmesi
amacıyla dünya çapında çeşitli
etkinlikler gerçekleştirildiği
hatırlatıldı.
Açıklamada, “Dünyada
konuşulan 6000 dilden yüzde
43’ünün tehlike altında
olduğuna dikkat çeken UNESCO,
dillerin kimlik, iletişim, sosyal
entegrasyon, eğitim ve kalkınma
üzerindeki karmaşık etkilerine
dikkat çekerek dillerin yok
olması halinde kültürel
çeşitliliğin de yok olacağını
belirtiyor. Dillerin somut ve
somut olmayan mirasın
korunması ve geliştirilmesinde
en etkili araçlar olduğunu
belirten UNESCO, ana dillerin
korunmasının ve teşvik
edilmesinin dilsel çeşitliliği ve
çok dilli eğitimi teşvik etmenin
ötesinde anlayış, hoşgörü ve
diyaloga dayalı bir dayanışma
bilincini de geliştireceğini
belirtiyor.
Dilsel çeşitliliğin önemine
dikkat çeken UNESCO,
dünyadaki nüfusun yüzde
40’ının konuştukları ya da
anladıkları bir dilde eğitim

imkanına sahip olmadığını
belirtiyor. Ana dil temelli çok
dilli eğitim sisteminin erken
dönem eğitimde ve kamusal
yaşama katılımda giderek artan
bir öneme sahip olduğunun
anlaşıldığını belirten UNESCO,
geleneksel bilinç ve kültürlerin
sürdürülebilir bir biçimde
korunması ve aktarılmasının
diller aracılığı ile çok dilli ve çok
kültürlü toplumların var
olabileceğini vurguluyor.”
ifadelerine yer verildi.
ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu da Uluslararası Ana
Dili Günü nedeniyle yaptığı
açıklamada, “Batı Trakya
Türkleri’nin 21 Şubat
Uluslararası Ana Dili Günü kutlu
olsun! UNESCO’nun kamusal
yaşama katılımda erken dönem
eğitim dahil ana dilinde eğitim
temelli modellerin önemine
dikkat çekmesine karşın
Yunanistan, okul öncesi
eğitimde ana dili öğrenimini yok
sayarak iki dilli azınlık
anaokulları talebini görmezden
gelmeye devam ediyor. Öte
yandan Yunanistan gerçek
anlamda çok dilli ve çok kültürlü
bir toplum yaratılabilmesi için
anadili Türkçe’nin ve ülke dili
Yunanca’nın çok iyi bir biçimde
öğretildiği kaliteli bir azınlık
eğitim sistemi yaratmak yerine
okul sayısındaki azalmaya
ilaveten azınlık okullarında
eğitim kalitesinin artırılması
yönündeki taleplere kulak
tıkıyor, dini okullardaki Türkçe
ders sayısını ise azaltıyor.
Ülkemiz Yunanistan’ı bir kez
daha Batı Trakya Türk
toplumunun ana dilinde eğitim
hakkına saygı göstermeye
çağırıyor, kaliteli bir azınlık
eğitim sistemi için
Yunanistan’dan Batı Trakya
Türk toplumu ile diyalog
içerisinde mevcut sorunlara
çözüm üretmesini istiyoruz.”
açıklamasında bulundu.

BTTÖB’NDEN
ADA DİLİ GÜNÜ
AÇIKLAMASI
Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği (BTTÖB) 21 Şubat
“Uluslararası Ana Dili Günü”
nedeniyle bir açıklama
yayınladı.
Açıklamada; bir insanın ana
dilinden kopması veya
koparılması onun yalnızca
ailesi, milleti ile bağlarının
kopması değil, aynı zamanda
dünya ile bağlarının kopması
anlamına geldiği vurgulandı.
BTTÖB tarafından yapılan
açıklama şöyle:
“Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO), 21 Şubat’ı, 1999’dan
beri Uluslararası Ana Dili Günü
ilan etti. Uluslararası uzlaşıyı,
kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği
desteklemek için her 21 Şubat’ta
ana diline dikkat çekmek için
dünyada çeşitli etkinlikler
yapılıyor. UNESCO raporuna
göre dünyada 2 bin 500 dil
kaybolma tehlikesi yaşıyor. Ana
dil en başta anne çocuk
arasındaki iletişimin
sağlanması, duygu ve
düşüncelerin ifade edilebilmesi,
toplum içi iletişimin
kurulabilmesi açısından
önemlidir. Ana dil iletişim
dışında kültürel taşıyıcılık da
yapar. Aile ve yakın çevreden
öğrenilen masallar, ninniler,
türküler de ana dil ile nesilden
nesile aktarılır. Bu nedenle ana

dilin öğrenilmesi ve günlük
yaşamda kullanılabilir duruma
gelmesi önemlidir. Özetle Ana
Dil:
- Kişinin anneden, aileden ve
çevresinden kurallı ve bilinçli
öğrenim süreci olmaksızın
öğrendiği dildir. Daha sonra
sözlü ve yazılı öğrenimle
geliştirilir.
- Kişinin ait olduğu kültürü
kavrayabilmesini,
yaşatabilmesini, geleceğe
taşıyabilmesini ve
zenginleştirebilmesini sağlar.
Her kültür ancak kendi dili ile
vardır ve bu dille anlamlıdır.
- Kişinin geçmişi ile geleceği
arasındaki bağı kurar ve kişiyi
kendi köklerine taşır.
- Kişinin kimliğinin ve
kişiliğinin oluşmasında
belirleyicidir.
- Kişinin dünyayı, tabiatı ve
çevresini anlamasını sağlar.
- Kişinin düşüncelerini en
derin duygularla ifade
edebilmesini, hayatı
anlamlandırabilmesini sağlar.
- Kişi öğrendiği ve hâkim
olduğu ana dili sayesinde diğer
yabancı dilleri daha hızlı
öğrenir.
Yani dil, insanın dünyaya
açılan penceresidir. Bir insanın
ana dilinden kopması veya
koparılması onun yalnızca
ailesi, milleti ile bağlarının
kopması değil, aynı zamanda
dünya ile bağlarının kopması
demektir. Dillerini kaybeden
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milletlerin millet olarak ayakta
kalabilmeleri imkânsızdır. Ana
dilinden kopan bireyde pek çok
milli değerlerinden de kopmuş
olur. Yazı dili, o dilde eğitim
yapılmak suretiyle öğrenilir ve
geliştirilir. Ana dil eğitiminden
mahrum olan halkların dillerini
geliştirmeleri, kültürlerini
öğrenip gelecek nesillere
aktarmaları son derece zor,
hatta imkânsızdır.
Sosyologların, psikologların,
eğitimcilerin ve eğitimle ilgili
tüm çevrelerin ortak bulguları,
insanların duygu ve
düşüncelerini en iyi kendi
diliyle aktardığı yönündedir.
Özellikle çocukların ana
dillerinden koparılmalarının
onlara yapılabilecek en büyük
işkence olduğu yine herkesin
ortak görüşüdür! “Dilini
kaybeden dinini, milliyetini,
şahsiyetini kaybeder.” Her
halkın, dolayısıyla her bireyin
ana dilini kullanmaya ve ana
diliyle eğitim görmeye hakkı
vardır. Bu evrensel bir insanlık
hakkıdır. Bu sebeple Batı
Trakya Türk Azınlığı olarak çift
dilli Türkçe Yunanca eğitim
verecek anaokullarını talep
ediyor ve her fırsatta bu
talebimizi yineliyoruz. Ana dilin
gelişiminde önemli rol
oynayacak bu okulların
ilkokullarda olduğu gibi bir
müfredata dayalı, geliştirmeye
ve zenginleştirmeye dönük
yapılması arzumuzdur.”

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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Öğretmenler Derneği
olağan genel kurulu gerçekleşti
RODOP – Meriç İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği’nin olağan genel
kurul toplantısı 20 Şubat Çarşamba günü
gerçekleşti.
Gümülcine’deki Chris & Eve Oteli’nde
gerçekleşen genel kurul toplantısında
Divan Başkanlığı’na Mehmet Yusuf,
sekreterlik görevlerine ise Tahir Ömer ve
Hamdi Alibaş getirildi.
Genel kurul öncesi Rodop İli
İlköğretim Müdürü Marinos
Konstantinidis söz aldı. “Her zaman
sizlerin yanındayız” diyen
Konstantinidis, “Sizlerle eğitimle ilgili
her türlü işbirliği yapmaya hazırız.
Bundan sonra ben olsam da, olmasam da
daha iyi bir eğitim için mücadele
vermeliyiz.” ifadelerine yer verdi.
Genel kurulun açılış konuşmasını
Rodop – Meriç İlleri Öğretmenler Derneği
Başkanı Salih Ahmet yaptı. Ahmet,
dernek yönetiminin çalışmaları ve azınlık
eğitiminin sorunları hakkında görüşlerini
dile getirdi.
Dernek başkanı Salih Ahmet
konuşmasında şunları kaydetti: “Zaman
zaman derneklerin pasif olduğu yönünde
yapılan bazı eleştirilere cevap vermek
istiyorum. Bakınız, hiç kimse sendikacı
veya dernekçi doğmamıştır. Hepimiz
dernekçiliği yaşayarak öğreniyoruz. Bu
görevi yerine getirirken bazı
hatalarımızın olması muhtemeldir. Bu
konuda her türlü iyi niyetli eleştiriye
açığız, fakat pasif sözünü kabul
etmiyoruz. Amacımız sadece bağcıyı
dövmek değil, üzüm yemek olduğundan
bazen sessiz mücadeleyi tercih ediyoruz.
Ha bazen gürültü de gerekiyor mu? Evet
gerekiyor. Gerektiğinde onu da yapar
mıyız? Evet yaparız. Geçmişte bunun
örneklerini de verdik zaten. Gerekirse
gene yaparız. Ama bazen mevcut
koşullar mücadelenin sessiz ilerlemesini
gerektiriyor. Fakat bu hiç bir zaman
mücadelenin yapılmadığı anlamına
gelmemelidir. ‘Minarenin yapılışına şahit
olmayan, yerden bitti sanırmış.’ diye çok
güzel bir atasözü var. Bu sene kapanması
ve birleştirilmesi öngörülen okullar vardı.
Beşikli ve Payamdere okullarının
kapanması, Baraklı ve Demircili
okullarının birleştirilmesi gibi. Bu okullar
öylesine kapanmaktan kurtulmadı. Bu
kendiliğinden olmadı. Bu okulları
kapatma kararı alanlar, hemen sonraki
gün ‘biz bu okulları kapatmaktan
vazgeçiyoruz’ demediler. Bunun
arkasında sıkı ve sistematik bir mücadele
var. Bu okulların encümen heyetleri
verilen mücadeleye şahittirler. Musaköy
ilkokulu kendi kendine açılmadı mesela.
Fakat bu mücadelelerin bir perde önü,
bir de perde arkası var. Perde arkasında
olup bitenleri ancak bu mücadeleyi
verenler bilir ve genellikle açıklanmaz.”
Salih Ahmet şöyle devam etti: “Bir çok
sorunumuz çözüm bekliyor. Bazı
sorunların şimdiye kadar çözülmemiş
olmaları isteklerimizden feragat ettiğimiz
anlamına gelmez. Israrla istemeye devam
edeceğiz. Seminer meselesi, müdürlük
yasasının değiştirilmesi, çift dilli azınlık
anaokullarının kurulması, medrese

diplomasının tanınması, sigortasız
yılların tanınması, sözleşmelilerin tayini,
daha fazla istihdamın sağlanması
yönünde isteklerimiz devam edecek.
Ama dediğimiz gibi. Bütün bunları
istemeye devam etmek için önce
okullarımızın ayakta kalması lazım. Biz
onun için bu zamana kadar enerjimizin
büyük kısmını bu yönde harcadık ve
harcamaya devam edeceğiz. Sözleşmeli
meslektaşlarımıza seslenmek istiyorum.
Bazıları sizlere, derneklerin sizin için bir
şey yapmadığını işlemek istiyor. Sizin
iyiliğinizi bizden fazla düşünürmüş gibi
görünen bu kişiler azınlık okullarında
istihdamın artması için bir şey
yapmıyorlar, tam aksine azaltmaya
çalışıyorlar. Çünkü hedef belli. Azınlık
okulunu bitirmek veya sayılarını en aza
indirmek. Size alternatif olarak 240
İmam Yasası’nı da öneren bu kişilerin
niyetini sorgulamamız lazım. Biz ne
diyoruz? Gelin hep birlikte önce azınlık
okulunu yaşatalım diyoruz. Çünkü ancak
azınlık okulunu yaşatırsak, azınlık
eğitiminden ve istihdamdan söz
edebiliriz. Azınlık okulunun hızla eridiği
bir zamanda, ters orantılı olarak daha
fazla istihdamın sağlanması imkansızdır.
Azınlık okulunun yaşaması, toplumun
bu okulları tercih etmesine bağlı
olduğundan, yapılacak her mücadele
toplumla birlikte yapılmalıdır. Toplum ve
biz istersek bu okulları ayakta tutacağız.
Öyleyse elbirliği içinde bu ana sorunların
üstesinden gelecek, yine, okullardaki
kalitenin artması için hep birlikte
mücadele edeceğiz.”
Daha sonra yönetim kurulunun
icraatları dernek başkanı Salih Ahmet
tarafından üyelere aktarıldı. Denetim
Kurulu’nun raporu da üye Mehmet
Bülbül tarafından okunarak, 2019 yılı
bütçesi oybirliğiyle onaylandı.
Son olarak öneriler bölümüne geçildi.
Dernek üyeleri söz alarak azınlık eğitimi
ile ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm
önerileri hakkında görüşlerini
paylaştılar.

İTB’nin hayattaki en yaşlı
fulbolcusu vefat etti
İSKEÇE Türk Birliği Futbol Takımı’nda
görev alan hayattaki en yaşlı futbolcusu
Mehmet Haliloğlu vefat etti. İskeçe Türk
Birliği’nin resmi statüsüyle faaliyet gösterdiği
yıllarda derneğin futbol takımında oynayan
Mehmet Haliloğlu, 16 Şubat Cumartesi günü
İskeçe’de vefat etti. Haliloğlu, 17 Şubat Pazar
günü Sünnemahalle Camii’nde kılınan ikindi
namazından sonra İskeçe Aşağımahalle
Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. 88
yaşında hayata gözlerini yuman Mehmet
Haliloğlu’nun cenaze törenine İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, akrabaları,
komşuları ve dostları katıldı.
1931 yılında İskeçe’de dünyaya gelen
Mehmet Haliloğlu, geçimini terzilik yaparak
sağladı. 1951 yılında İskeçe Türk Birliği
Futbol Takımı’na dahil olan Haliloğlu bir
süre takımda görev yaptı. Haliloğlu daha
sonra Almanya’ya göç etti. 1990’ların
başında İskeçe’ye dönen Mehmet Haliloğlu,
İskeçe Türk Birliği Futbol Takımı’nda
oynayan hayatta olan en yaşlı futbolcuydu.
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Batı Trakyalı yazarlar GTGB’de buluştu
GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği’nde “Balkan Yazarlar
Buluşması” adı altında
düzenlenen etkinlikte Batı
Trakyalı yazarlar bir araya geldi.
GTGB lokalinde 20 Şubat
Çarşamba akşamı
gerçekleştirilen etkinliğe 11
yazar katıldı. “Yazarlar
Buluşması”na daha önce kitap
yayınlayan Hasan Ahmet,
Vildan Serdar, Hasan Paçaman,
Ramadan Duban, Mehmet
İmamoğlu, Tevfik Hüseyinoğlu,
Rahmi Ali, Gökmen Sabrioğlu,
Şerafettin Hurşit, İbrahim Baltalı
ve Asım Çavuşoğlu katıldı.

GTGB BAŞKANI NECAT
AHMET

Hıristiyanlık olan, ancak dilleri
Türkçe olan Gagauz’larla birlikte
bu günü kutlamak istediklerini
vurguladı.
Batı Trakya’da bir dönem
Yazarlar Derneği kurulmak
istendiğini de anımsatan başkan
Ahmet, ancak çeşitli
nedenlerden dolayı bu derneğin
kurulamadığını söyledi. Necat
Ahmet son olarak düzenlenen
bu etkinliğin Yazarlar
Derneği’nin kurulmasına katkı
sağlayabileceğini söyledi.

CAFER HAFIZ MEHMET
Batı Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Başkan
Yardımcısı Cafer Hafız Mehmet
yaptığı konuşmada etkinliğin
gerçekleşmesinde emeği
geçenlere teşekkür etti.
Yazarlığın kolay bir iş
olmadığını söyleyen Hafız
Mehmet, bundan sonraki
etkinliklerin daha geniş katılımlı
olması temennisinde bulundu.

Etkinliğin açılış konuşmasını
GTGB Başkanı Necat Ahmet
yaptı. Necat Ahmet etkinliği
düzenlemedeki amaçlarının, 21
Şubat Uluslararası Anadili
Günü’nü kutlamak olduğunu
belirtti. Moldova’daki Komrat
Gagauzluk Derneği işbirliğinde
gerçekleştirdikleri etkinliğin Batı ÇİĞDEM ASAFOĞLU
Trakya’da ilk kez gerçekleştiğini DEB Partisi Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu, böyle bir
belirten Necat Ahmet, dinleri

etkinlikte bulunmaktan büyük
bir memnuniyet duyduğunu
belirterek, Balkan Türklerinin
tarihine ışık tutabilecek bu tür
etkinlikler düzenleyen GTGB’ne
teşekkür etti.

İBRAHİM ŞERİF
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif konuşmasında şu
ifadelere yer derdi: “Bugün
küçük ama manası büyük olan

bir etkinliği düzenleyen başta
GTGB Başkanı ve yönetimini
kutluyorum. Bu bir ilk, ama
ilkler her zaman zordur.
Yazarların bir araya gelmiş
olması takdire şayan bir
durumdur. İnşallah bu ve benzer
etkinlikler herkese örnek olur.”
Daha sonra etkinliğe katılan
yazarlar tek tek söz alarak kendi
özgeçmişleri ve yazdıkları
kitaplar hakkında katılımcılara
bilgi verdiler.
Etkinliğe Rodop Milletvekili

İlhan Ahmet’i temsilen
danışmanı Sibel Osmanoğlu,
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Hüseyin Baltacı, Rodop
– Meriç İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı
Salih Ahmet, BİHLİMDER
Başkanı Mehmet Emin Ahmet,
Aşağıköy Azınlık Kültür Folklor
Derneği Başkanı Ferdi Bozali,
yerel yöneticiler ve soydaşlar
katıldı.

BTTDD İzmir Şubesi’nde Mustafa Kurnaz dönemi
BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
İzmir Şubesi’nde olağanüstü
genel kurul gerçekleşti.
Konu ile ilgili olarak yapılan
açıklamada şu ifadeler
kullanıldı: “İzmir şubemizin
olağanüstü genel kurulu Ocak
ayı içerisinde yaklaşık 300
üyenin kahvaltılı buluşması ile
gerçekleştirildi.
Genel kurula Genel Başkan
avukat Necmettin Hüseyin,
Teşkilat ve BATÇEV Başkanı
Musa Yurt, Bursa Şube Başkanı
Dr. Ali Eminlatif, Üsküdar Şube
Başkanı Hasan Küçük,
Zeytinburnu Şube Başkanı Fatih
Hacıbedel, Küçükçekmece Şube
Başkanı Vedat Hakkı Meşeli,
İzmir Şube eski başkanı ve
önceki dönem İzmir Baro
Başkanı avukat Aydın Özcan
katıldı.
Divan Başkanlığı’na Hasan
Küçük, katip üyeliklere Handan
Haspat ve Niyazi Murtaza’nın
oy birliği ile seçilmesinden
sonra saygı duruşu ve istiklal
marşının okunması ile başlayan
kongrede açılış konuşmasını
eski Şube Başkanı Mümin
Durmuş yaptı.
Mümin Durmuş, İzmir
şubesinin tarihi günlerinden
birini yaşadığını, bu güzel tablo
ile İzmir’de Batı Trakyalıların
kucaklaşmasının anlamlı
olduğunu ifade etti. Önceki
döneme ilişkin faaliyetler ve
gelişmeler konusunda genel
kurula hitap eden başkan
kongreye katılan diğer şube
başkan ve yöneticilere de
özellikle teşekkür etti.
Protokol konuşmalarında

kürsüye eski şube başkanımız
ve Eski İzmir Baro Başkanı
Aydın Özcan geldi. Genel
kurulu selamlama
konuşmasında Batı Trakya
Türklerinin sorunlarına değinen
Aydın Özcan gerek İzmir Şubesi
gerekse diğer şubelerin
yürüttüğü mücadelenin
önemini vurguladı. Azınlık
hakları ve temel insan hakları
konusunda yürütülen bu
mücadelede elimizi her zaman
taşın altına koyduk koymayada
devam edecegiz dedi.
Teşkilat ve BATÇEV Başkanı
Musa Yurt, Bursa Şube Başkanı
Dr.Ali Eminlatif, Zeytinburnu
Şube Başkanı Fatih Hacıbedel,
Küçükçekmece Şube Başkanı
Vedat Hakkı Meşeli de genel
kurulu selamlama konuşmaları
yaparak birlik ve beraberlik
mesajları ile güne damgasını
vurdular.
Daha sonra kürsüye çıkan
Genel Başkan Av. Necmettin
Hüseyin yaptığı konuşmada:
“Gördüğünüz gibi şubelerimiz
burada, vakıflarımız
yöneticilerimiz, üyelerimiz
burada, bizler buradayız. İzmir
uzun süre sonra şaha kalktı
diyebiliriz bu güzelliği bizlere
yaşatan yönetici
arkadaşlarımıza teşekkür
ediyoruz. Kongrelerimiz bayram
yerine döner oldu. Derneğimize
karşı ilgi giderek artıyor ve
artacakta. Bugün burada bir
araya geldik aktiviteler gittikçe
artıyor. Sizce yeterli mi ? Tabiiki
değil, daha sık, daha kalabalık,
daha özel ve güzel etkinlikleri
hep birlikte yaratmalı ve kalıcı
hale getirmeliyiz. Sorunları

çözmek misyonumuzdu ancak
biz sorunları çözdük iş bitti
diyemeyiz, denmemelide. Asıl iş
şimdi başlıyor, asıl aktiviteler
şimdi daha güçlü ses vermeli,
yaşatılan kültürdür yaşatılan
değerlerdir. Bizler nereden
geldiğimizi unutamayız,
unutmayacağız ve tabiî ki
unutturmayacağız. Kendi
benliğimizi korurken yerinde
mücadeleyi sürdüren
kardeşlerimize destek vereceğiz.
Bu sabah İzmir’e yol alırken
güneşin bir başka güzel
doğduğu şehir diye aklımdan
geçirmiştim. Evet gerçekten
sizlerle birlikte olmakla bu
sabah doğan güneşin anlamı bir
başka oldu. İzmir’le,
İzmir’lilerle Batı Trakyalılarla,
Balkan coğrafyasından
gelen kardeşlerimizle hepinizle
bugün daha da güzelleşti.
Hepinize çok teşekkür ediyoruz.
Derneğimize camiamıza sahip
çıktığınız için teşekkür
ediyoruz. Bugüne kadar hizmet

eden tüm yönetici
kardeşlerimize bir kez daha
huzurunuzda teşekkür ediyor,
yeni seçilecek kardeşlerimize ve
başkanımıza şimdiden başarı
dileklerimizi iletiyoruz.
Kongremiz camiamıza hayırlı
uğurlu olsun hepinizi saygı ve
sevgiyle selamlıyorum” diyerek
sözlerini tamamladı.
Sonrasında faaliyet, hesap ve
denetim raporları ayrı ayrı
okunarak, her biri ayrı ayrı oy
birliği ile ibra oldu. Kongrenin
seçim maddesine geçildiğinde
de aşağıda yazılı Mustafa
Kurnaz başkanlığındaki liste
kongreye katılan tüm üyelerin
oybirliği ile seçildi.
Mustafa Kurnaz yaptığı
teşekkür konuşmasında
üyelerin önceki yönetimi ibra
etmelerinden dolayı
teşekkürleri yanında kendisinin
başkanlığında oluşturulan
yönetim kurulunu oybirliği ile
göreve getirmelerinden dolayı
gösterilen güvenden dolayı

teşekkürlerini sundu. Ayrıca
katılan diğer şube başkanları ve
genel başkana genel kuruldaki
bu anlamlı birliktelik tablosunu
yarattıkları için teşekkür etti.
Genel Kurul sonucunda
göreve gelen yönetim aşağıdaki
isimlerden oluştu.
BAŞKAN
Mustafa Kurnaz
Yönetim Kurulu Asil
Mümin Durmuş
Erdinç Karaca
Özgür Kamil
Yavuz Hakkı
Kenan Engin
Aydın Yurtçu
Yönetim Kurulu Yedek
Sedat Aksu
Hüseyin Öztürk
Nilgün Karaca
İbrahim Güven
Ömer Müminoğlu
Bilal Tomba
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Kene ısırıklarıyla
bulaşan hastalıklar

S

ıcakların artışa geçtiği bu
dönemde, yaşantımızı tehtit
eden bazı canlıların,
özellikle Kenelerin faaliyete
geçtiklerini ve de yaşantımızı
tehtid altına aldığını
biliyormuydunuz? Keneler nasıl
canlılardır? Kenelerle bulaşan
hastalıklar nelerdir? Hangi tür
keneler, son günlerin kabusu
haline gelen Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi Hastalığını
bulaştırıyor ve kenelerle
mücadelede yapılması gerekenler
nelerdir? Bu konulara kısaca
değinelim...
Keneler, eklembacaklılar
grubuna dahil kan emici dış
parazittir. İnsan, koyun,köpek,
deve gibi gibi canlıların derilerine
yapışarak kanlarını emer.
Vücutları, başla kaynaşmış bir
göğüs ve torba biçimli karın
kısmından ibarettir. Dört mm olan
bir dişi kene 11-12 mm’ye kadar
şişebilir. Erginlerinde dört çift
bacak bulunur. Bacakların
uçlarında çengeller ve vantuzlar
vardır. Deriye rahatça yapışarak
hortumlarıyla kan emerler. İyice
şiştikten sonra kendilerini yere
atarak konaklarından uzaklaşır, ot
veya ağaçlara tırmanırlar. Duvar
çatlaklarına yumurtalarını
bırakarak hızlı bir şekilde aç
larvalarını doğaya salırlar.
Keneler, kan emme esnasında
bir çok hastalık etkenini de kanını
emdikleri canlıya bulaştırırlar.
Bunlardan başlıcaları :
Tifüs (Boutounesse ateşi ) (R.
conorii)
· Tularemi (F. tularensis)
· Q ateşi (Coxiella burnetii)
· Kene ile bulaşan tekrarlayan
ateş (Borrelia sp)
· Lyme hastalığı (Borrelia
burgdoferi)
· Kırım-Kongo Hemorajik Ateş
(KKKA)
· Kayalık dağlar benekli ateşi (R.
ricketsii)
· Babeziyoz (Babesia microti)
· Colorado kene ateşi (Coltivirus)
· Erlihiyoz (E. chaffeensis, E.
phagoctophila)
Bu hastalıklardan özellikle
Kırım-Kongo Hemorajik veya
Kanamalı Ateşi dediğimiz ve insan
hayatını tehdit eden, geçen
yıllarda da bölgemizde ölümle
sonuçlanan hastalık, HYALOMMA
CİNSİ, enfekte olmuş yani soyu
Nairovirus ile taşıyıcı olmuş
kenelerin insandan kan emmesi
esnasında bulaşır. Klinik olarak
hafif, orta ve ciddi-ağır olmak
üzere farklı formlarda görülebilir.
Başlangıç belirtileri; şiddetli
başağrısı, üşüme ile yükselen ateş,
boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk
ve yaygın kas ağrılarıdır. Bu
bulgular gribe benzer. Şikayetlere
baş dönmesi, ense ağrısı, fotofobi
ve sarılık eklenebilir. Ayrıca

bulantı, kusma ve ishal görülebilir.
Hastalığın ikinci haftasında
kanamalar ve vücutta morluklarla
giden böbrek yetmezliğinin
geliştiği ağır tablo oluşabilir. Bu
dönemde kanlı idrar , vaginal
kanama, mide kanaması
görülebilir. Damarların
duvarlarında bulunan endotel
hücreleri ve kan hücreleri virüsün
direkt hedefindedir. Klinik
belirtiler, karaciğer ve endotel
(damar duvarı) hasarı ile trombosit
sayısındaki belirgin düşüşün bir
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Hastalığın kesin tedavisi yoktur.
Tedavinin temelini destek tedavisi
oluşturur. Sıvı-elektrolit verilmeli
ve kan komponentlerinin
replasmanı ile gereğinde dializ de
yapılabilir. Antiviral ilaçlardan
Ribavirinin kullanımı Dünya Sağlık
Örgütü tarafından önerilmektedir.
Hastalıktan korunmada en
önemli yol kene ile temasın
önlenmesi ve kenelerle
mücadeledir. Özellikle büyük ve
küçük baş hayvanlar mart ayı
başından itibaren kenelere karşı
ilaçlanabilir. Açık alanlarda
bulunma söz konusu ise kol ve
bacakları örtecek kıyafetler
giyilmesi, pantolon paçalarının
çorabın içine sokulması, akarisid
ilâçlarının kullanılması
(AMİTRAZ(TACTİC), PHOXIM
(SEBACİL), DEET, pyrethroid
emdirilmiş elbiseler) ile kene
teması önlenebilir. Ayrıca, bu tip
yerlerden dönüşte tüm vücudun
kene yönünden taranması ve tespit
edildiğinde uygun şekilde
çıkarılması korunmada önemlidir.
Kenelerin yayılmasında rolü olan
yaban hayatı izlenmeli, risk
haritaları çıkarılmalı ve gerekli
önlemler alınmalıdır. Keneler
tarafından ısırıklarda, kene asla ve
asla bilinçsizce kopartılmamalı ve
üzerine herhangi bir kimyasal
dökülmemelidir. Çünkü bu gibi
durumlar kenenin kusmasına
sebebiyet vereceğinden hastalık
etkenlerinin kolayca kana
bulaşmasına neden olurlar. Bu gibi
durumlarda hemen en yakın sağlık
kurumuna başvurulmalı ve
uzmanlarca kene yapıştığı yerden
alınmalıdır. Sağlık kurumlarına
ulaşımın mümkün olmadığı
durumlarda, deriye yapışmış kene,
yağlanmış bir pamuk vasıtasıyla iki
yandan keneyi sıkmadan sabırlı bir
şekilde tutularak, başını kendisinin
deriden çıkarmasını beklemektir.
Bunun sebebi ise kenelerin
solunum organellerinin iki yanda
olması ve yağlı bir pamuk ile
yanlardan tutulması durumunda
havasız kalan kenenin çengellerini
toplayıp başını kusmadan deriden
çıkarmasıdır.
Hepinize sağlık dolu günler
diliyorum...
KALIN SAĞLICAKLA
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Tarım üretimlerinin
geliştirilmesi için
destek programı

BATI Trakya Tarım –
Hayvancılık Enstitüsü, 14 bin
euro tutarında destek primini
kapsayan “Küçük Tarım
Üretimlerinin Geliştirilmesi” 6.3
Programı hakkında açıklama
yayınlayarak çiftçileri
bilgilendirdi.
Enstitü tarafından programla
ilgili yayınlanan bildiri şöyle:

“KÜÇÜK TARIM
ÜRETİMLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ”
6.3 PROGRAMI
(Başvurular 4 Mart 2019– 15
Mayıs 2019)
Tarım-Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü, çiftçilere 14.000 €’luk
destek primini kapsayan “Küçük
Tarım Üretimlerinin
Geliştirilmesi” 6.3 Programı
çerçevesinde, bundan
faydalanılması adına
üreticilerimize hizmet
vermektedir.
Başvurular 4 Mart 2019 ile 15
Mayıs 2019 tarihleri arası
gerçekleştirilecek ve puanlama
sistemi üzerinden
değerlendirilecektir.
Enstitü uzmanları, üreticilerle
bire bir görüşme yaparak, bütün
detaylarının sistemde başvuru
koşullarına uygunluğunu
kontrol ederek alacağı puanı
ölçecek ve üreticinin buna
uygun olduğu takdirde,
üretimin geliştirilmesi üzerine iş
planını oluşturacaklar.
Gerekli evrakların da temin
edilmesiyle üreticiye destek
primi için sisteme başvurusu
Enstitü uzmanları tarafından
gerçekleştirilecektir.
Tarım veya hayvancılık
alanında üretim yapan, aşağıda

belirtilen koşullara uygun olan
ve üretimini geliştirerek bu
destek primiyle ilgilenen bütün
üreticilerimizi Enstitüye davet
ediyoruz (Tel: 2531 304298).

1.PROGRAM
• Tarım-Kalkınma
Bakanlığının 2014-2020
Programı altında
• 6.3Programı«Küçük Tarım
Üretimlerinin Geliştirilmesi»–
Υπομέτρο6.3«Ανάπτυξη Μικρών
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»
• Toplam Bütçe : 70.000.000
€– Doğu Makedonya-Trakya
Eyaleti Bütçesi : 6.272.000 €

2.DESTEK
• DestekPrimi: 14.000 €
• Onaylandığı anda %70’i
yatırılacak – İş Planının süresi
içerisinde %30’u yatırılacak

üretimin Tipik Getirisinin
(ΤυπικήΑπόδοση) 5000 € ile
7999€ arasında olması,
• Kişisel tarım gelirinin
(ατομικό αγροτικό εισόδημα)
son 3 yıl ortalamasının 3000
€’nun altında olması,
• Toplam aile gelirinin
(συνολικό οικογενειακό
εισόδημα) son 3 yıl
ortalamasının 15.000 €’nun
altında olması.

4.İŞ PLANI
• İş Planının Oluşturulması,
• En az 3 yıl, en fazla 4 yıl
süreli üretimin geliştirilmesi
üzerine İş Planının yazılması,
• 2018 yılı Tarım
Beyannamesindeki toplam
üretimin hazırlanan İş Planı
sonunda en az %15 artması.

5. ENSTİTÜ DESTEĞİ
3.KOŞULLAR
DestekPrimi Başvurusu için
Gerekli Temel Koşullar:
• Resmi olarak tarım veya
hayvancılıkla uğraşan kişiler
• 18 – 61 yaş arasında
profesyonel çiftçiler
(επαγγελματίες αγρότες – ΚΠΛ’e
kayıtlı olanlar),
• Entegre Yönetim ve Kontrol
Sistemine (ΟΣΔΕ) kayıtlı olan
ve2018 yılı Temel Destek
Dilekçesini
(ΕνιαίαΑίτησηΕνίσχυσης) yapan
kişiler,
• Daimi ikameti Gümülcine
ve İskeçe merkezi dışındaki
herhangi bir köyde olan kişiler.
Nüfusu 5000’in altında olan
belediye nahiyeleri (δημοτική
κοινότητα)
• 2018 yılı Tarım
Beyannamesindeki toplam

• Tarım-Hayvancılık
Araştırma Enstitüsünün
programlar üzerine danışmanlık
hizmetleri
• Çiftçinin bütün resmi
verileriyle programa
uygunluğunun kontrol edilmesi,
• Çiftçinin hedefleri ve
üretiminin geliştirilmesi
doğrultusunda iş planının
oluşturulması,
• Programa kayıt, veriler, iş
planı ve resmi evraklarla
başvurunun yapılması,
• Başvuru ve
değerlendirmesinin takip
edilmesi,
• Başvuru onaylandığı
takdirde, iş planının
gerçekleştirilmesine yönelik
danışmanlık desteğinin
verilmesi.
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QuietComfort 35 II'yi inceleyelim
BİR süredir severek
kullandığımız bir kulaklık var
ki, artık incelemesini
yapmamız, kendinden
bahsetmemiz gerekiyor. Konu
ses olunca birbirinden kaliteli
ürünleriyle ünlü Bose, 10 yıldan
fazla bir süredir gürültü
engelleme özelliğini içeren
cihazlar üzerinde çalışıyor.
Elbette bu konudaki tecrübesini
kulaklık alanındaki öncülerden
biri olmasıyla parlatan Bose,
QuietComfort 35 II kulaklığıyla
da adeta bir süredir kulağımızın
pasını siliyor. Şimdi daha
yakından inceleyelim.
Tasarım
QuietComfort 35 II, kablosuz
bir kulaklık seti. Kullandığımız
uzun süre boyunca oldukça
rahat bulduğumuz kulaklık,
kaliteli bir işçilikle üretilmiş.
Kulaklık çevresi metalik bir
yüzey olmasa da plastik
malzeme ile güzel görünüyor ve
en önemlisi bu sayede pek çok
rakibinden daha hafif olmasıyla
uzun kullanımda konfor
sağlıyor. Kulaklığın ağırlığı 234
gram.
Kulaklığın kutu içeriğinde bir
taşıma çantası, şarj kablosu ve
kablolu müzik dinlemek
isteyenler için 3.5 mm kablo yer
alıyor. Kulak başlıklarına
baktığımızda, sağ tarafta
Bluetooth anahtarı görüyoruz.
Bu anahtarı açıp hızlıca
telefonunuzla
eşleştirebiliyorsunuz. Sony'nin
pek çok modelinde
gördüğümüz NFC kablosuz
bağlantı desteği ise bu modelde

yer almıyor. Ancak hızlıca
bağlandığını söyleyelim. Elbette
kulaklığın bir uygulaması da
var, ondan da az sonra
bahsedeceğiz.
Aynı kulak başlığında, cihazı
şarj etmek için bir microUSB
yuvası, onun diğer yanında da
ses açma ve kısma butonları ile
arada bir tuş daha yer alıyor.
Ortadaki bu butona tek
tıkladığınızda, telefonunuza
gelen çağrıları cevaplayabiliyor,
şarkıları başlatıp
durdurabiliyorsunuz. Aynı tuşa
çift basarsanız bir sonraki
şarkıya, 3 kez basarsanız bir
önceki şarkıya geçiş
yapabiliyorsunuz. Bu tuşa basılı
tutarsanız ise, sesle kontrole
ulaşmanız mümkün.
Diğer kulak başlığına
baktığımızda, burada da Action
Button adı verilen bir tuşun yer
aldığını görüyoruz. Bu tuş da
gürültü engelleme özelliğini
kontrol etmeniz ve Google
Asistan ile Alexa'ya ulaşmanız
için buraya konumlandırılmış.
Onun yanında da yine 3.5 mm
kulaklık girişi bulunuyor.
Evet, kulaklığın çevresinde
bunlar bulunurken, iç
yüzeyinde ise rahat kulak
yastıklarına rastlıyoruz. Bu
arada rahat kulak yastıklarıyla
olduğu kadar, kulaklığın
başınızı çok sıkmamasıyla da
uzun süreler boyu konforlu bir
kullanım sağladığını
söyleyelim.
Performans
QuietComfort 35 II, gürültü
engelleme özelliğine sahip bir

kulaklık ki bu işlevi fazlasıyla
başarılı bir şekilde yerine
getiriyor. Bizimle olduğu süre
boyunca yalnızca
Mecidiyeköy'ün kalabalık
caddelerinde yürürken değil,
aynı zamanda uçak
seyahatlerimizde de
denediğimiz bu özellik,
mükemmel çalışıyor. Dilerseniz
kulaklığın gürültü engelleme
seviyesini yüksek ve düşük
şeklinde ayarlayabiliyor veya
tamamen kapatabiliyorsunuz.
Burada seçim size kalmış.
Kulaklığın ses performansına
gelirsek, gerçekten iyi ses
verdiğini söyleyebiliriz fakat
sınıf lideri olmadığını da ilave
etmeliyiz. Sunduğu ses temiz,
baslar kendini hissettiriyor
fakat ezici değil, tizlerin dengesi
de yine cızırtı seviyesine
çıkmıyor. Bu yönlerden gayet
keyifli bir kulaklık olmuş. Fakat
bu konuda açıkçası daha önce
incelediğimiz Sony 1000xM2

B U L M A C A
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Mandıra, Cip 2) Espas,
Ukala 3) Ti, Kın, Amel
4) Elit, Anket 5) Lirizm,
Akil 6) İkili, Boa 7)
Bomba, Nal 8) Ta,
Mide, Ca 9) Kaşmer, Ski
10) Ar, Atletizm 11) Er,
Emen 12) Balsam, Tarz
13) Udi, Bek, Yar 14)
Rampa, Ulema.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Metelik, Kambur 2)
Asilik, Tar, Ada 3) Np,
İribaş, Elim 4) Daktilo,
Mars 5) Isı, Zimmet,
aba 6) Nam, Birleme 7)
Au, Bad, Em, Ku 8)
Kakao, Estet 9)
Camekan, Kinay 10)
İleti, Aciz, Ram 11) Pal,
Lala, Mezra.

SOLDANSAĞA
1)Düzeltme, düzelti – İnce, yayvan yiyecek 2)
Oyunda kağıt atma sırası – Rahat, sakin – Nam,
şöhret 3) Omurgayı oluşturan kemikler – Bir balık
simgesi – Bir tür dans 6) İki direkli, seren yelkenli
gemi – Her vakit, sürekli olarak 7) Gümüş – Yapılar –
Yabani hayvan yakalama işi 8) Gemicilikte, zinciri
kısa bir süre tut emir – İnsan saçını oluşturan ipçik 9)
Bir nota – Ongun – Emme 10) Sarhoş bağırması –
Sahip 11) Tatlı çörek – Gözden geçirme 12) İlgi eki –
Yasaklama – Kısaca kilogram 13) Bir deniz teknesinin
başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma
yanını vererek yanaşması – Saat kadranı 14) Bir tür
sıçan – Ay.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Kuram, nazariye – Dizi, sıra – Üstün nitelikli 2)
Alıntı, iktibas – İlgisiz – Baryum’un simgesi 3)
Tembih, ikaz – Çok ısıtılmış olan 4) Dışla ilgili, dıştan
olan – Taneli bir meyve – Olağandan hacimli 5)
Duman lekesi – Tomruk biçme makinesi –
Desigram’ın kısaltması 6) İçki veya uyku sersemliği –
Çölde esen rüzgar – (halk dili) Bel kemiği 7) Bir nota
– Çevresi suyla kaplı kara – (sosyoloji) Eş, karı 8)
Kalbin üzerini saran zar – Tutuşma 9) Kalıtımla geçen
– Yosunun tutunma organı – Belirti 10) Raks –
(Farsça) Sıva aracı – Yağ bezlerinin deri üzerinde
oluşturduğu iltihaplı sivilce 11) Tavır, davranış – Ses,
ün, haber – Bir dolgu gereci.

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

1

modelinin hakkını teslim etmek
gerek. Zira o model ses
konusunda çok daha
başarılıydı. İki cihaz arasındaki
önemli bir fark da aptX desteği
oluyor. QuietComfort 35 II'de
aptX desteği ne yazık ki yok. Bu
da kablosuz ses performansını
etkileyen bir unsur kuşkusuz.
Cihazın pil ömründen de
bahsedelim. QuietComfort 35 II,
sürekli kullanımda 20 saate
kadar müzik dinletisi
sağlayabiliyor. Bu anlamda da
Sony 1000xM2 ile muadil
olduğunu söyleyebiliriz.
Yaklaşık 2.5 saat içinde tam
kapasite şarj olabilen kulaklık,
15 dakikalık hızlı şarj ile yine 2.5
saatlik bir kullanım sağlıyor.
Son olarak QuietComfort 35
II'nin Bose Connect adında bir
uygulaması olduğundan da
bahsedelim. Bu uygulamayı
mobil cihazınıza indirerek
kulaklığı kontrol edebiliyor ve
pek çok ayarlamayı buradan da

2

3

4

5

6

yapabiliyorsunuz. Bu uygulama
üzerinden, Google Asistan ve
Alexa ayarlarına da
erişebiliyorsunuz. Böylece
Action Button'a bastığınızda
sanal asistanlarınıza
bağlanabilirsiniz. Öte yandan
biz kulaklığı büyük oranda
Samsung Galaxy Note 9
üzerinden kullandık. Yine Voice
Control ile Bixby'ye de
erişebiliyorsunuz.
Bose QuietComfort 35 II,
başarılı bir kulaklık. Dengeli ses
performansıyla pek çok
kullanıcı tarafından mutlaka
beğenilecektir
kanaatindeyiz.Sanal asistan
desteği, konforlu yapısı ve uzun
pil ömrüyle de beğenilen
QuietComfort 35 II, tüm bu
yönlerine karşın karşısında
önemli rakipler bulunduruyor.
Bunların başında da kuşkusuz
1000xM2 modeli yer aldığını da
söylemek lazım.

7

8

9

10 11
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Edirne’de
Balkan – Türk
kadın çalıştayı
Balkanlar’da yaşayan
Türk kadınlarının
sorunlarına çözüm
önerileri sunulmasını
amaçlayan
“Mirasımızın İzinde: 1.
Balkan – Türk Kadın
Çalıştayı”, Trakya
Üniversitesi ve KADEM
Tekirdağ
Temsilciliği’nin
işbirliği ile 16 Şubat
Cumartesi günü
Edirne’de Trakya
Üniversitesi Balkan
Kongre Merkezi’nde
gerçekleşti.
Etkinlikte, TBMM
Başkanvekili Prof. Dr.
Mustafa Şentop ve
KADEM Başkanı Dr.
Saliha Okur
Gümrükçüoğlu’nun
yanı sıra Türkiye ve
Balkanlar’dan siyaset,
akademi ve sivil
toplum alanında
isimler ağırlandı.
9 Balkan ülkesi ve
Türkiye’den
temsilcilerinin yer
aldığı çalıştaya, Batı
Trakya Türk Kadın
Platformu adına Sözcü
Sevil Şerifoğlu ve Dr.
Pervin Hayrullah ile
GÜNDEM Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni
Hülya Emin konuşmacı
olarak katıldı.

Etkinlikte, Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, DEB
Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu,
Dr. Sadık Ahmet’in eşi ve DEB Partisi
Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet,
Gümülcine Belediyesi meclis üyesi Sibel
Mustafaoğlu de yer aldı. Batı
Trakya’dan 70 kadının katıldığı
çalıştayda, açılan sergide Batı Trakya el
sanatları ve geleneksel kıyafetleri de
tanıtıldı.
Balkan Kongre Merkezi’nde yapılan
çalıştay saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Protokol konuşmalarını ise KADEM
Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şentop
Şahin, Trakya Üniversitesi’nden Dr.
Nilgün Tabakoğlu, KADEM Başkanı
Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu, TBMM Başkanvekili Prof.
Dr. Mustafa Şentop yaptı.

TBMM BAŞKANVEKİLİ
MUSTAFA ŞENTOP
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop
yaptığı konuşmada, kadınların kültür
taşıyıcıları olduğunu, kültürün ince
detaylarını dokuyarak sonraki
kuşaklara aktarılmasında büyük önem
taşıdığını vurguladı. Şentop, çalıştayın
düzenlenmesinde başta KADEM olmak
üzere emeği geçen herkese teşekkür
etti.
20. yüzyılın insanlık tarihinin en
vahşi ve en kanlı yüzyılı olduğunu,
yaşanan savaşlar nedeniyle 100
milyona yakın insanın hayatını
kaybettiğini ifade eden Şentop, 21.
yüzyılın başında insanlığın çıkış ve
arayış içerisinde olduğunu vurguladı.

“BABA OCAĞI”
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Erhan Tabakoğlu da Osmanlı
medeniyetinin Edirne’de kurulduğunu
söyledi. Edirne’nin Evlad-ı Fatihan’a
baba ocağı olduğunu ifade eden
Tabakoğlu, o yüzden çalıştayın
Edirne’de yapılmasının çok anlamlı
olduğunu kaydetti.
Tabakoğlu, geleneksel hale getirmeyi
hedefledikleri çalıştay ile ilgili olarak
“Bu çalıştay, siyaset, akademi ve sivil
toplumdan birçok önemli ismi
buluşturacak olmanın çok ötesinde,
somut çıktılarıyla soydaşlarımızın
sorunlarına çare üretecek bir platform
haline gelecek.” diye konuştu.
KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur
Gümrükçüoğlu ise kökleri asırlar
öncesine dayanan kadim dostluğu ve
kardeşliği yad etmek için bir araya
geldiklerini söyledi.
Etkinliğin düzenleme komitesinde
yer alan KADEM Tekirdağ Temsilcisi
Zeynep Şentop Şahin, “Bu çalıştayda
Türkiye ve 9 Balkan ülkesinden 40’ın
üzerinde siyaset, akademi ve sivil
toplumun önde gelen isimleri bir araya
gelecek. Amacımız devletimizin dış

politikasının önemli bir parçası olan
soydaşlarımıza desteğinin farkında
olarak sivil toplum nezdinde
farkındalığı arttırmak, kadın sorunları
ile ilgilenen sivil toplum kuruluşları
arasında ortaklıklar ve iş birliklerinin
geliştirilmesinde katkı sunacak bir
zemin oluşturmak. Ayrıca çok kültürlü
bir toplum içerisinde yaşayan
soydaşlarımıza milli ve manevi
değerlerin aktarımı konusunda sivil
toplum kuruluşları ve akademisyenler
arasında bilgi ve iyi uygulama
örneklerinin paylaşılmasını sağlamak
istiyoruz.” diye konuştu.
Trakya Üniversitesi adına düzenleme
komitesinde yer alan Dr. Nilgün
Tabakoğlu, “Milli ve manevi değerlerin
korunması, yaşatılması ve gelecek
kuşaklara taşınmasında karşılaşılan
sorunlar ve çözüm yolları gibi önemli
konuların işleneceği etkinliğimizle,
umuyorum ki Balkanlar’daki soydaş
kadınların sesi olacağız, onların
sorunları için çözüm önerileri
geliştireceğiz.
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“Batı Trakya'da
Türk ismine
dahi tahammül
edemiyorsunuz”

AÇILIŞ PANELİ
“Mirasımızın İzinde: Balkanlar’da
Türkler” başlıklı açılış panelinde ise
Kosova Demokratik Türk Partisi
Milletvekili ve Parlamento Başkan Vekili
Müferrah Şinik, Makedonya Anayasa
Mahkemesi üyesi Salih Murat, Karadağ
Müftüsü Rıfat Feyziç, çalıştayın Danışma
Kurulu’nda da yer alan BAKEŞ Genel
Müdürü Pervin Hayrullah konuşma
yaptılar.
“Balkanlar’da Kadın Olmanın Zorlukları
ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi”
başlıklı oturuma konuşmacı olarak
katılan Batı Trakya Türk Kadın

Platformu Sözcüsü ve İskeçe Türk Birliği
Kadın Kolu Başkanı Sevil Şerifoğlu,
Platform hakkında bilgi verdi. Rodop İli
Türk Kadınları Kültür Derneği Başkanı
Hülya Emin de kurulmasına izin
verilmeyen söz konusu derneğin hukuki
sürecini anlattı.
Çalıştaya katılamayan psikolog ve Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği yönetim
kurulu üyesi Asime Hasanoğlu’nun
tebliği de çalıştaya yazılı olarak sunuldu.
Çalıştay çalışmaları, oturum raporları ve
sonuç bildirgelerinin okunmasıyla son
buldu. Çalıştaya katılanlara plaketlerini
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ile
Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan
Tabakoğlu verdiler.
Etkinlik, Trakya Üniversitesi Balkan
Senfoni Orkestrasının “Balkan Türk
Kadın Bestekarlar Konseri” ile kapandı.

“

kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının
devamında "Batı’da camilerimiz
bombalanıyor, yakılıyor, bunu
yapıyorlar. Batı Trakya’da aynı şey.
Sayın Çipras’la geçenlerde
görüştüğümde aynı şeyi
söyledim. Dedim ki,
bak, bizden bir şeyler
istiyorsunuz. Ruhban
Okulu’nu istiyorsunuz.
Ben de size diyorum ki
gelin Fethiye Camii’ni
açalım. Camiyi
açıyoruz, dediler; ama
dedim ki minaresi niye
yok. Kilise çan kulesi
olmadan olur mu? Biz,
diyoruz ki çan kulesi mi
yapacaksın, gel, yap;
derdimiz, sıkıntımız
yok. Bunun özelliği
neyse öyle yap. Bizim
de mütemmim cüzü
nedir? Şu semaya
yükselen minarelerdir.
Diyor ki, muhalefet
beni eleştiriyor. Biz, siyasetçiyiz,
kendimize güveneceğiz. İstedikleri kadar
eleştirsinler. Batı Trakya’da Türk ismine
dahi tahammül edemiyorsunuz; Türk,
Türk. Bizim böyle bir derdimiz yok.
İstediğin yerde Rum ismini kullan. Biz,
bu noktada düşünce özgürlüğünden
yanayız.” ifadelerini kullandı.

Batı Trakya’da
Türk ismine
dahi tahammül
edemiyorsunuz;
Türk, Türk. Bizim
böyle bir derdimiz
yok. İstediğin yerde
Rum ismini kullan.
Biz, bu noktada
düşünce
özgürlüğünden
yanayız

“

Gerek ülkemizde gerek dünyada,
Balkanlar’daki soydaşlarımız adına ses
getiren, gündem yaratan bir çalıştaya
imza atacağız.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
seçim çalışmaları çerçevesinde 16 Şubat
Cumartesi günü Edirne'de halka hitap
etti. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği
mitingte Erdoğan’ın Batı Trakya’da Türk
ismine tahammül
edilemediği sözleri
dikkat çekti.
Konuşmasının
sonuna doğru
düşünce
özgürlüğünden
bahseden Erdoğan,
Türkiye’de yaşayan
azınlıkların menkul
ve gayri
menkullerini iade
ettiklerini belirtti ve
“Türkiye, hangi
dinden, hangi
mezhepten olursa
olsun tüm
vatandaşlarının hak
ve özgürlüklerini en
geniş şekilde
yaşayabildiği
döneme bizimle birlikte girmiştir. Açık
veya kapalı, nasıl giyinirse giyinsin
bizlerin bunlara müdahale hakkımız
yok. İşte bunu biz sağladık, biz getirdik.
Mesela, Ermeniler, Rumlar, Museviler
başta olmak üzere haklarını bizim
dönemimizde en geniş şekilde
kullanabilmiştir. Menkullerini ve gayri
menkullerini biz iade ettik.” ifadelerini
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Topsidis listesindeki
40 adayı açıkladı

DOĞU Makedonya – Trakya eyalet
başkan Adayı Hritodulos Topsidis,
listesinde yer alacak 40 adayı açıkladı.
Topsidis’in liderliğini yaptığı “Bölgesel
Sentez” listesindeki adayların tanıtımı
Kavala’da düzenlenen etkinlikle
gerçekleştirildi. Kavala’daki bir otelde
yapılan tanıtıma Topsidis’in taraftarları ve
ismi açıklanan eyalet meclis üye
adaylarıyla yakınları katıldı.
Toplantı, Evros, Rodop, İskeçe, Kavala
ve Drama bölgelerinden eyalet meclis üye
adaylarının tanıtımıyla başladı. Doğu
Makedonya - Trakya eyalet başkan adayı
Tosidis, eyalet için hazırladıkları
programın ana eksenlerine değinerek
ekonomi, kalkınma, kültür, çevre ve sosyal
politika alanlarıyla ilgili düşüncelerini ve
projelerini paylaştı. Bölgeye hizmet
edebilecek güçleri birleştirdiklerini
belirten Topsidis, hizmet sunabilecek
insanlara önem verdiklerini söyledi. Doğu
Makedonya – Trakya eyaletini “Avrupa’ya
açılan kapı” olarak nitelendiren Topsidis,
yeni bir kalkınma modelinin
benimsenmesi gerektiğini dile getirdi.
Topsidis’in açıkladığı adaylar arasında
Rodop ve İskeçe illerinden azınlık
mensubu yedi aday bulunuyor. Söz
konusu listede Rodop ilinden azınlık üyesi
adaylar Yüksel Esat, Cihan İmamoğlu,
Emre Mustafa ve Rıdvan Hacımehmet.
İskeçe ilinden azınlık üyesi adaylar ise;
İbrahim Amuçka, İrfan Hacıgene ve Suzan
Kadri.
LİSTEDEKİ 40 ADAY
Eyalet başkan adayı Topsidis, Kavala’da

düzenlediği etkinlikte listesinde yer alacak
40 eyalet meclis adayının ismin açıkladı.
“Bölgesel Sentez” listesinin ilk 40 adayı
şöyle:
Mihalis Amiridis (İskeçe) , İbrahim
Amuçka (İskeçe) , Stavros Vavias (Evros) ,
Nikolaos Vulgaridis (Evros) , Odisseas
Vurvukelis (İskeçe) , Hristos Gakis
(Kavala) , Anastasia Galopulu (Drama) ,
Anastasia Gaydaci (Evros) , Hristos
Gondias (Drama) , Valentina Disliyan
(İskeçe) , Konstantinos Eksakustos (Evros)
, Yüksel Esat (Rodop) , Nikolaos Evkarpidis
(Rodop) , Panayotis Zitakis (Evros) , Cihan
İmamoğlu (Rodop) , Katerina İoannidu
(Kavala) Nikol-İustini İoannidu (Evros) ,
Aleksandros İosifidis (Kavala) , Stavros
Kavaracis (Evros) , Suzan Kadri (İskeçe) ,
Evaggelia Kahelu (Kavala) , Dimitrios
Kliçiotis (Kavala) , Hristos Kurtis (Evros) ,
Athanasios Kiriaku (Kavala) , Theodoros
Markopulos (Kavala) , Emre Mustafa
(Rodop) , İoannis Moraitis (Rodop) ,
Aristidis Moisiadis (Drama) , Kalliopi
Ksakopulu (Kavala) , Maria Ksenidu
(Drama) , Fotis Uzunudis (Evros) , Stelios
Papadopulos (Drama), Stavrula Pehlivani
(Rodop) , Panayotis Hacihristu (Kavala) ,
Ekaterini-Sereti Patavu (Drama) , Athina
Stamatiadu (Kavala) , Emmanuil Tapacas
(Rodop) , Nikolaos Çavlos (Drama) , İrfan
Hacıgene (İskeçe) , Rıdvan Hacımehmet
(Rodop).
Etkinliğin sonunda bir konuşma yapan
Hristodulos Topsidis, listelerinin yarışa
başladığını belirterek, bölge için yeni bir
sayfa açtıklarını vurguladı.

Kostas Kaçimigas
eyalet başkanlığı adaylığını
resmi olarak açıkladı
KOSTAS Kaçimigas, 17 Şubat Pazar
günü Chris & Eve Oteli’nde
düzenlenen toplantıda Doğu
Makedonya – Trakya eyalet başkan
adayı olduğunu resmi olarak açıkladı.
Kaçimigas etkinlikte yaptığı
konuşmada, Mayıs ayında yapılacak
yerel seçimlere “Bağımsız Birlik
Girişimi” isimli listeyle katılacaklarını
açıkladı. Doğu Makedonya – Trakya
eyaletinin jeopolitik açıdan önemli bir
bölgede olduğunu vurgulayan
Kaçimigas, bölgenin potansiyelinin iyi
bir şekilde değerlendirilmesi için liste
olarak eyalet yönetimine aday
olduklarını söyledi.
Konuşmasının devamında yerel
yönetimlerde üstlendiği rölü ve aldığı
görevleri anlatan Kaçimigas, 1991
yılından bu yana yerel yönetimlerde
yer alan biri olarak eyaleti yönetmek
için gerekli tecrübe ve bilgiye sahip
olduğunu söyledi.
Görevde bulunan eyalet yönetimini
de eleştiren Kaçimigas, özellikle
Avrupa Birliği projelerinden eyalet
olarak gerektiği gibi
yararlanılmadığını vurguladı. Doğu
Makedonya – Trakya eyaletinin
Yunanistan, hatta Avrupa genelindeki
en yoksul bölge olduğunu söyleyen

Kaçimigas, tüm bu olumsuzluklara
rağmen bölgenin potansiyelini doğru
bir şekilde kullanarak bu durumu
değiştirebileceklerini ve vatandaşlara
yansıyacak şekilde bölgenin
kalkınacağına inandığını belirtti.
Kaçimigas, Drama, Kavala, İskeçe,
Rodop ve Evros illeri için ayrı ayrı
projelerle halka hizmet etmek için her
türlü çabayı göstereceklerini belirtti.
Bölgeye gerekli katkıyı yapmak ve
hak ettiği kalkınmayı sunmak için hiç
bir parti veya siyasi görüşe
bakmaksızın tüm vatandaşların birlik
içinde çalışması gerektiğini söyleyen
Kaçimigas, “Bugün buradaki
etkinliğimize katılan siz değerli
misafirlerimize teşekkür ediyorum.
Sizin buradaki varlığınız bizlere
bölgemiz için daha iyi günlerin
geleceğine dair büyük ümit veriyor.
Ben hepinizden zafer için birlik içinde
bizlere destek olmanızı bekliyorum.
Zafer için siyasi görüşü ne olursa olsun
tüm bölge vatandaşlarının çabası
gerekiyor. Bu çaba ile kötü gidişata dur
deyip bölgemizin avantajlarını
değerlendirebiliriz. Bölgemiz için
mücadele etmek bir mecburiyet
değil,bir görevdir.” ifadeleri ile
sözlerine son verdi.

Serkan Hatip, Topsidis’in listesinden adaylığını açıkladı
İSKEÇE Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Serkan
Hatip eyalet meclis üye adayı olduğunu açıkladı.
İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı
Serkan Hatip, Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Başkan Adayı Hristodulos Topsidis’in listesinden aday
olduğunu açıkladı.
İskeçe’deki Success Dersanesi ortaklarından ve
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı olan Serkan Hatip, 21
Şubat Perşembe günü kendi sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamayla Mayıs ayındaki yerel seçimlerde
eyalet meclis üye adayı olduğunu duyurdu.
Serkan Hatip’in yayınladığı açıklama şöyle:
“Saygıdeğer soydaşlarım, 20 yıldır sizlerin desteği ve
güveni ile eğitim sektöründe aralıksız olarak verdiğimiz
hizmetin yanı sıra, iki dönemdir yine sizlerin desteği ve
şahsıma duyduğunuz güven ile ilimizin Ticaret ve
Sanayi Odasında Başkan Yardımcısı sıfatı ile görev

yapmaktayım. Samimiyet ve iyi niyet ile çalışıldığında,
başarının tesadüf olmadığının en canlı örneği olarak da
son yıllarda Ticaret Odamızın ülkemiz Yunanistan’ın en
faal odaları arasına girmesini gösterebiliriz.
Aradan geçen bu zaman zarfında, sahip olduğum
bilgi birikimi ve deneyimlerle, bölgemiz insanına daha
fazla hizmet edebilmek adına, yakın gelecekte
yapılacak olan eyalet seçimlerinde, Hristodulos
Topsidis’in listesi ile bölgemizden eyalet meclis üyesi
adayı olarak katıldığımı açıklamak isterim.
Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sizlerin
desteği ile bölgemizin gelişmesi ve refah bir ortamda
var olan sorunlara genç ve dinamik bir ekiple çözüm
üretip katkı sağlayabileceğimize inancım tamdır.
Bu sebeple, siz değerli halkımızın, şahsıma
göstermiş olduğunuz güven ve desteğin devamını
dilerim.”
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Tarkan Multaza ile
Ahmet İbram’dan
“eyalete devam” açıklaması

Tarkan Multaza

DOĞU Makedonya – Trakya
Eyalet Başkan Yardımcılığı
görevinde bulunan Ahmet
İbram ile Tarkan Multaza, Mayıs
ayındaki seçimlerde aynı
listeden yeniden aday olacak.
Eyalet Başkan Yardımcısı
Tarkan Multaza ile eski Eyalet
Başkan Yardımcısı Ahmet
İbram, yeni dönemde de Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanı Hristos Metios’un
listesinden aday olacaklarını
açıkladılar.
Konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşan Tarkan
Multaza ile Ahmet İbram, Mayıs
ayında yapılacak yerel
seçimlerde Hristos Metios’un
listesinden eyalet meclis üye
adayı olacaklarını dile
getirerek, “2014 yılında
çıktığımız bu yola devam etmek
istiyoruz. Seçmenlerimizin,
halkımızın desteği bizim için
çok önemli. Bu yönde destek ve
teşvik olmasaydı zaten bu yola

Ahmet İbram

koyulmazdık.” ifadelerini
kullandılar.
Görevde bulundukları süre
içinde halka hizmet etme,
yardım etme, yol gösterme
konusunda en iyisini yapmaya
çalıştıklarını aktaran eyalet
başkan yardımcısı Tarkan
Multaza, “İmkanlar dahilinde
halkımızın yanında olmaya
çalıştık. Kimseye yalan
söylemedik. Kimseyi
kandırmadık. İnsanımıza
yardımcı olmak bizim için bir
numaralı amaçtı. Bundan sonra
da insanımızın desteği olduğu
sürece aynı doğrultuda
çalışmaya devam edeceğiz. Bizi
bu göreve getiren
seçmenlerimize, halkımıza
teşekkür ediyorum.
Gösterdikleri güvene layık
olmaya çalışacağız.” diye
konuştu.
Eyalet başkan yardımcılığı
görevinden bölgeye ve
insanlara mümkün olan en iyi

hizmeti götürmek için gayret
ettiklerini belirten eski Eyalet
Başkan Yardımcısı Ahmet
İbram ise şunları kaydetti:
“Görevde olduğumuz süre
içinde bölgemizin altyapı
sorunlarına eğildik. Önemli bazı
projeleri hayata geçirmek için
adımlar attık. İnsanlarımızın
önceliklerine dikkat etmeye
çalıştık. Her şeyden önemlisi de
halkımıza samimiyetle
davrandık. Çünkü biz de bu
halkın içinden çıktık. Çok küçük
yaştan bu yana sıradan halkın
bir ferdi olarak, sıradan
insanların yaşadığı sorunları
yaşadık ve yaşıyoruz. Yeni
dönemde de beş yıl boyunca
edindiğimiz tecrübeyi
uygulamaya çalışacağız.
Tecrübelerimizden
yararlanarak, seçmenlerimiz
teveccüh gösterirlerse daha iyi
hizmet etmeye çalışacağız.”

Toplumsal Hareket Listesi
seçimlere katılmıyor
RODOP iline bağlı Kozlukebir
Belediyesi ana muhalefet listesi
Toplumsal Hareket, Mayıs
ayında yapılacak yerel
seçimlere katılmama
kararı aldı.
Toplumsal Hareket
Listesi Merkez Kurulu,
yerel seçimlere
katılma konusunu
değerlendirmek
amacıyla 15 Şubat
Cuma günü toplandı.
Yapılan toplantıda,
yerel seçimlerde
belediye başkan adayı
göstermeme kararı alındı.
Toplumsal Hareket
Listesi Merkez Kurulu
tarafından yapılan konuyla ilgili
açıklama şöyle:
“Toplumsal Hareket Merkez Kurulu, 15

Şubat 2019 tarihinde toplanmış olup
aşağıdaki kararları almıştır:
1) 19 Mayıs 2019 yerel
seçimlerinde belediye
başkan adayı
göstermeyecektir.
2) Ana muhalefette
olsak bile halkımızın
çıkarları yanında
yer aldık, bundan
sonra da yer almaya
devam edilecektir.
3) Üyelerimiz,
tercih ettikleri
listelerde yer
alabileceklerdir.
4) Yenilenme,
büyüme ve diğer
bölgelerimizde de
örgütlenmeye gidilecektir.”

U14 Milli Takımı
önseçmelerine
iki azınlık genci
davet edildi
YUNANİSTAN U14 Futbol
Milli Takımı ön seçmelerine
İskeçe Futbol Dernekleri
Birliği’nden Şakir Kadı ve
Muzaffer Hacımemiş davet
edildi.
21 Şubat Perşembe günü
Selanik’te yapılacak olan 14
yaş altı futbol Milli Takımı ön
seçmelerine Batı Trakya
genelinden toplam 10 yetenekli
genç futbolcu çağrıldı. Tamamı
2005 yılı doğumlu olan gençler
kendi takımlarında
gösterdikleri başarılı
performansların ardından milli

takım tarafından ön seçmelere
davet edildi.
U14 Milli Takımı’na İskeçe
Futbol Dernekleri Birliği’nden
Şakir Kadı, Muzaffer
Hacımemiş, Hristos
Mandaridis ve Vasilis Pistikos;
Gümülcine’deki Trakya Futbol
Dernekleri Birliği’nden Yorgos
Gutakis ve Konstantinos Çolas,
Evros Futbol Dernekleri
Birliği’nden Stelyos Kalamaras,
Sarantis Çelempakis, Pashalis
Tufakis ve Anastasis
Yannakidis davet edildi.

BTTDD İzmit Şube
Başkanı Bodur
görevinden istifa etti
BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği İzmit Şube
Başkanı Lütfi Bodur,
görevinden istifa etti.
Türkiye’de yapılacak yerel
seçimlerde İzmit Hacı Hızır
Mahallesi Muhtar Adayı olan
Lütfi Bodur, dernek başkanlığı
görevinden ayrıldı. BTTDD
İzmit Şube yönetimi başkanın
istifa dilekçesini 18 Şubat
Pazartesi günü yapılan
toplantıda ele alarak karara
bağladı.
Konuyla ilgili olarak yapılan
açıklamada tüzük gereği üç ay
içerisinde şube ikinci
başkanlığı görevini yürüten
Yüksel Öztürk öncülüğünde
BTTDD İzmit Şubesi’nin
olağanüstü genel kurula
gideceği ifade edildi.
2015 yılından bu yana
BTTDD İzmit Şube başkanlığını
yürüten Bodur, 2009 – 2015
yılları arasında da başkan
yardımcılığı görevinde
bulundu.
Derneğin açıklamasında şu
ifadelere yer verildi: “Batı
Trakya davasına tüm benliği ile
bağlı olan, davası için gecesini
gündüzüne katıp çalışan,

maddi ve manevi hiç bir
fedakarlıktan çekinmeyen,
yapmış olduğu proje ve
etkinlikler ile Batı Trakya
Türklük Davası sesinin çok
daha geniş kitlelere
ulaşmasında büyük emeği
olan, ömrünü davasına adayan
büyük dava adamı değerli
Başkanımız Lütfi Bodur’a
derneğimize yapmış olduğu
hizmetler, göstermiş olduğu
özveri, fedakarlık ve
mücadeleden dolayı sonsuz
teşekkür eder, Hacı Hızır
Mahallesi Muhtarlığı
seçimlerde kendisi ve ekibine
başarılar dileriz.”
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GÜNDEM yorum

Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Το τέμενος της Αθήνας, τα
τεθωρακισμένα του κ. Καμένου και άλλα
πολλά!
Τα ελληνοτουρκικά θέματα
κυριαρχούν στην επικαιρότητα στον
απόηχο της επισκέψεως του έλληνα
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Τουρκία και της συναντήσεως του με τον
τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλούν για
συμφωνία των δύο ηγετών σε ένα νέο
“Ελσίνκι 2” όπου θα τεθούν οι βάσεις
συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου, ενώ
άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για την
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής
της Χάλκης αλλά και για το άνοιγμα του
Τεμένους της Αθήνας.
Σε ό,τι αφορά το Τέμενος της Αθήνας,
το ρεπορτάζ αναφέρει ότι πιθανότατα θα
ανοίξει τις πύλες του την 1η Απριλίου
μετά από πολλά χρονιά πολιτικών
παλινωδιών, γραφειοκρατικών εμποδίων
και κοινωνικών αντιδράσεων που
απέτρεπαν την ολοκλήρωσή του. Στο ίδιο
ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Βασίλη
Σκουρή που δημοσιεύεται στον ιστότοπο
news247.gr, η Αθήνα φέρεται να μην
ικανοποιεί το αίτημα της Άγκυρας για
μιναρέ και επαναλειτουργία του Φετιχιέ
Τζαμί.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες
πληροφορίες πιθανότερη ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας του Τεμένους της
Αθήνας είναι η 1η Απριλίου, ημέρα που η
κατασκευάστρια εταιρεία έχει δεσμευτεί
να παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο,
κάτι που- όπως πιστεύουν οι αρμόδιοιμπορεί (εφόσον ο καιρός το επιτρέψει) να
πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα.
Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι οι
αρμόδιες αρχές βρίσκονται στη
διαδικασία της επιλογής ιμάμη. Η σχετική
θέση έχει προκηρυχθεί, με τις
πληροφορίες να επιμένουν ότι αυτός δεν
θα είναι σιίτης, αλλά πρόσωπο του
μετριοπαθούς Ισλάμ. Θα είναι δηλαδή
σουνίτης και σύμφωνα με την προκήρυξη,
έλληνας πολίτης, που θα μιλάει
ελληνικά…
Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές
«το πρόσωπο για την πολύ ευαίσθητη
θέση του πρώτου ιμάμη στην Αθήνα έχει
μάλλον βρεθεί. Το τέμενος θα διοικείται
από επταμελή Διοικούσα Επιτροπή που
αποτελείται από δυο εκπροσώπους του
υπουργείου Παιδείας, έναν εκπρόσωπο
του υπουργείου Οικονομικών, δυο
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εκπροσώπους του δήμου Αθηναίων και
δυο εκπροσώπους των
μουσουλμανικών οργανώσεων της
Αθήνας. Επικεφαλής είναι ο
προϊστάμενος της διεύθυνσης
θρησκευτικής διοίκησης του
υπουργείου Παιδείας Κωνσταντίνος
Πιταδάκης».
Βρίσκεται επίσης στο Συμβούλιο της
Επικρατείας προς έγκριση το τελευταίο
προεδρικό διάταγμα για τον τρόπο
λειτουργίας του τεμένους. «Η
κυβέρνηση κρατά χαμηλούς τόνους για
το θέμα, καθώς αναμένονται
αντιδράσεις από ακροδεξιούς κύκλους
και χρυσαυγίτες. Σύμφωνα με αρμόδιες
πηγές στην Αθήνα λειτουργούν
παράνομα 74 τζαμιά, στην Κρήτη 4 και
στη Θεσσαλονίκη 2», καταλήγει το
ρεπορτάζ. Σε μια πρώτη ανάγνωση
όλων αυτών των πληροφοριών,
προκύπτει ότι στο Τέμενος της Αθήνας
τον πρώτο λόγο θα έχει το ελληνικό
κράτος και όχι οι θρησκευτικοί
λειτουργοί του Ισλάμ στην Ελλάδα..
Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα
αυτά, ο μέχρι πριν ένα μήνα υπουργός
Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Πάνος
Καμένος, σε πρόσφατη τηλεοπτική του
συνέντευξη λέει πράγματα που είναι να
απορεί κανείς πώς έγινε αποδεκτός από
ένα αριστερό κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ
και πώς συγκυβέρνησε μαζί του για
τέσσερα ολόκληρα χρόνια, κατέχοντας
μάλιστα το ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας!
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Καμένος σε
αυτή του την συνέντευξη εμφανίζεται
να υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «τα
Σκόπια είναι 20 λεπτά δουλειά. Αν
αποφασίσει μια ίλη τεθωρακισμένων να
περάσει μέσα θα φτάσει στην άλλη
πλευρά των Σκοπίων. Θα φτάσει στη
Σερβία»! Με άλλα λόγια ο κ. Π.
Καμένος εμφανίζεται ως δυνητικά

υπέρμαχος μιας ακραίας στρατιωτικής
και ιμπεριαλιστικής επέκτασης της
Ελλάδας σε ξένα ευρωπαϊκά εδάφη
μέσα στον Βαλκανικό χώρο που θα
φτάνει μέχρι την Σερβία! Δεν είναι όμως
η πρώτη φορά που διαβάζουμε
ανάλογες θεωρίες.
Θυμίζουμε το κλίμα που επικρατούσε
στην Ελλάδα από τις αρχές της
δεκαετίας του 90, όταν διάφοροι
πολιτικοί κύκλοι στο εσωτερικό της
χώρας εμφανιζόταν υπέρμαχοι της
στρατιωτικής κατάληψης των Σκοπίων,
ενώ δεν πρέπει να ξεχνούμε και τα
ελληνικά παραστρατιωτικά τάγματα
που πολέμησαν στο πλευρό του Ράτκο
Μλάντιτς κατά την πολιορκία της
Σρεμπρένιτσα και ενέχονται σε
δολοφονίες χιλιάδων άμαχων
μουσουλμάνων την εποχή εκείνη.
Υποτίθεται όμως ότι όλα αυτά
αποτελούσαν μια θλιβερή ανάμνηση
αφού στη νέα εποχή που βιώνουμε,
Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία με την
συμφωνία των Πρεσπών μπήκαν στον
δρόμο της ειρηνικής συνύπαρξης. Να
λοιπόν, που ο πρώην υπουργός Άμυνας
της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα ήρθε να
επαναφέρει μνήμες αλλά και μία
πολιτική ρητορική που κάθε άλλο παρά
μπορεί να ταιριάζει σε σύγχρονες
δημοκρατίες.
Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ
βαδίζουμε μέσα σε ένα εκρηκτικό
πολιτικό τοπίο σε εκλογές τον Μάιο με
το μόνο που απομένει να διευκρινιστεί
να είναι αν αυτές οι εκλογές θα είναι
εντέλει διπλές ή τριπλές. Αν θα
αφορούν, δηλαδή, μόνο την
αυτοδιοίκηση και την ευρωβουλή ή εάν
ο πρωθυπουργός αποφασίσει τελικά
την ίδια χρονική περίοδο να δώσει και
την «μητέρα των μαχών», που δεν είναι
άλλη από την κάλπη των εθνικών
εκλογών.

“AP'nin 2018 Türkiye Raporu
Taslağı kabul edilemez”
TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Aksoy, AP'nin hukuki
bağlayıcılığı olmayan 2018
Türkiye Raporu Taslağı'nın
kesinlikle kabul edilemez
olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Hami Aksoy, Avrupa
Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler
Komitesi'nde kabul edilerek AP
Genel Kuruluna sevk edilen
"2018 Türkiye Raporu
Taslağı"na ilişkin, "Hukuki
bağlayıcılığı olmayan, tavsiye
kararı niteliğindeki taslak
raporda, ülkemizin Avrupa
Birliği'ne (AB) katılım
müzakerelerinin resmen askıya
alınması çağrısında
bulunulması kesinlikle kabul
edilemez." ifadesini kullandı.
Aksoy, konuya ilişkin bir
soruya verdiği yazılı yanıtta,
AP'nin 2018 Türkiye
Raporu'nun ilk taslağının 14
Kasım 2018'de açıklandığını ve
bugüne kadar AP üyeleri
tarafından taslak rapora ilişkin
verilen toplam 319 değişiklik

önergesinin, uzlaşı komisyonu
toplantılarında tartışıldığını
belirtti.
Üzerinde uzlaşıya varılan
taslak raporun AP Dış İlişkiler
Komitesi'nde oylandığına
dikkati çeken Aksoy, nihai
raporun 11-14 Mart veya 25-28
Mart'ta düzenlenecek AP Genel
Kurulunda kabul edilmesinin
beklendiğini vurguladı.
Aksoy, şöyle devam etti:
"Hukuki bağlayıcılığı
olmayan, tavsiye kararı
niteliğindeki taslak raporda,
ülkemizin AB'ye katılım
müzakerelerinin resmen askıya
alınması çağrısında
bulunulması kesinlikle kabul
edilemez. Raporda yer alan
asılsız iddialar ise, AP'nin
ülkemize karşı taraflı ve
önyargılı tutumunun yeni bir
göstergesidir.
Söz konusu taslak rapora ve
tutarsız yaklaşımlarla verildiği
anlaşılan değişiklik
önergelerine ilişkin olarak
gerekli girişimlerde bulunduk

ve bulunmaya devam ediyoruz.
AP üyelerine ülkemizde
Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi'ne geçişle birlikte
yaşanan gelişmeleri ve mevcut
reform sürecimizi anlatıyoruz.
Buna rağmen, ülkemiz karşıtı
çevrelerden beslenerek ortaya
atılan mesnetsiz iddiaların
taslak raporda yer almaya
devam ettiğini üzülerek
görüyoruz. Gerekli
düzeltmelerin yapılarak mart
ayındaki AP Genel Kurulunda
onaylanacak nihai raporun
daha gerçekçi, tarafsız ve teşvik
edici olmasını bekliyoruz.
Ancak böyle bir rapor
ülkemizce dikkate alınacaktır."
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Aksoy, Türkiye'nin, AB'ye
katılım sürecinde ve bu yolda
reform çalışmalarını sürdürme
konusunda kararlı olduğunu
vurgulayarak, "Bunu her
şeyden önce, en yüksek
standartları hak eden halkımız
için istiyoruz. Türkiye'nin
katılım müzakerelerinin askıya

alınmasına değil, katılım
sürecinin önünün açılmasına
ihtiyaç vardır."
değerlendirmesinde bulundu.
Katılım sürecinin hem
Türkiye'nin hem de AB'nin
yararına olduğunu vurgulayan

Aksoy, "Bu kapsamda AB'nin
ve AB halklarının temsil edildiği
AP'nin, aday ülke Türkiye'ye
karşı ahdi yükümlülüklerine
sadık kalmasını bekliyoruz."
ifadesini kullandı.
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Rodop ilinde ehliyet
sınavları yeniden başlıyor

AhmetHRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İslam ahlakıyla yaşamak

İ

RODOP ilinden sorumlu
Eyalet Başkan Yardımcısı Nikos
Çalikidis, sürücü adaylarının
sınav sorununa çözüm bulmak
amacıyla grev yapan
Gümülcine’deki sürücü kursu
temsilcileri ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından, ehliyet
sınavlarının yeniden
başlayacağı kaydedildi.
Eyalet Başkan Yardımcısı
Çalikidis, “Sürücü ehliyeti
almak için sınavların
yapılmaması nedeniyle
bölgemizde oluşan sorunun
geldiği boyutu biliyoruz.

Ehliyetlerini alamayan
vatandaşlarımızla dayanışma
içindeyiz ve sorunlarını
anlıyoruz. Öte yandan sürücü
kurslarındaki eğitimcilerin de
taleplerine destek veriyoruz.
Ulaştırma Bakanlığı, meydana
gelen sorunun en büyük
sorumlusudur. Konuyla ilgili
yasa tasarısı, sorunların
çözümünden çok sorunu daha
da büyütüyor. Çatışmaların
yaşandığı bir dönemde
gerginliklerin olması arzu
ettiğimiz bir durum değildir.
Ehliyet sınavlarının yeniden

başlamasını talep ettik ve
önümüzdeki günlerde sürücü
ehliyet sınavları yeniden
başlayacak. Sınavlar, 18 – 2 –
2019 Pazartesi tarihinden
itibaren sürücü kursu
eğitimcilerinin çalışma saatleri
dahilinde olmak üzere
başlayacak. Özellikle bakanlık
yönetimi başta olmak üzere
tüm kesimlere güçlü bir mesaj
gönderiyoruz. Bu soruna güçlü
bir çözüm bulunması amacıyla
güç birliğimizi sürdürüyoruz.”
açıklamasını yaptı.

Grip salgınında 56 kişi
hayatını kaybetti

YUNANİSTAN’da son üç ayda H1N1
virüsünün sebep olduğu grip salgınında 56
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan Hastalıkları Kontrol ve Önleme
Merkezi’nden (KEELPNO) yapılan açıklamada,
grip nedeniyle sağlık merkezlerine başvuran
hasta sayısında son günlerde ciddi artış
kaydedildiği, son bir haftada yoğun bakım
ünitelerinde tedavi gören 18 kişinin yaşamını
yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, son üç aydır H1N1 virüsünün
sebep olduğu grip salgınında 56 kişinin hayatını
kaybettiği belirtildi.
Yaklaşık 226 kişinin H1N1 virüs salgınından
etkilendiği aktarılan açıklamada, sağlık
merkezlerine başvuran 40 kişinin yoğun bakım
ünitelerinde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Yetkililer, H1N1 virüsünün halen yayılma
aşamasında bulunduğuna dikkati çekerek halka
aşı olmaları çağrısı yaptılar.

slama ahlakı Allah’ın
sınırlarına riayet, imanın
gereklerine inanmak,
İslam’ın şartlarına teslimiyettir.
İslam ahlakı güzel ve iyi
olanların, hakka ve adalete
uyanların, tevazu ile
yardımlaşanların, merhamet ve
şefkat gösterebilenlerin,
sabrederek bağışlamayı
bilenlerin ahlakıdır. Bu haliyle
İslam ahlakı denen şey
Peygamberimizin ahlakıdır,
Kur’an ahlakıdır, bizzat Allah’ın
ahlakıdır.
İslam ahlakının gayesi güzeli
yüceltmek, ezilenleri ayağa
kaldırmak ama öte yandan
yardımlaşma ve paylaşmayla hak
olanın tarafını tutmak, kötü
ahlak ile savaşmak, kötülere
karşı mazlumun yanında olmayı
öğütlemektir.
Yüce Rabbimiz Kur’an’da;
“İnsan, kendinsin başıboş
bırakılacağını mı sanır?” diye
buyurmaktadır. O halde insan
yüksek bir gaye ile bu dünyaya
gelmiş ve bu gaye uğruna
zamanı bir sermaye bilip azim ve
gayret göstermesi gerekir.
Elbette neleri yapıp yapmaması
da bir takım kurallara bağlı
kalması gerekir.
Buna göre ahlâk, insanın bir
ömür boyu uyması gereken
kuralların, yapması gereken
görevlerin bütünüdür. Acaba
insanın kime, kimlere karşı
görevleri vardır. Elbette öncelikle
kendini yaratana karşı görevleri
vardır. İnsan Rabbini bilecek,
tanıyacak, O’nun kendisinden
beklediği kulluk görevlerini
yapacaktır. En yakınında ailesi,
onlardan hemen sonra diğer
insanlar, hatta Allah’ın yarattığı
diğer varlıklar, hayvanlar, bitkiler
vardır. Ahlâkı Allah’ın emirlerine
saygı, yarattıklarına şefkat ve
sevgi diye tarif eden İslâm
büyükleri meseleyi işte
böylesine kapsamlı
düşünmüşlerdir.
Ahlâk sadece davranışların
değil, davranışlara yön veren
duyguların ve insanın iç
dünyasının eğitimidir. İnsanlara
“Rabbimin kulları” diye
bakabilmek, Müslümanları
“benim kardeşlerim” diye
görebilmek insanın davranış
mekanizmalarını buna göre
programlamaya bağlıdır. Bu
program çalıştığı zaman insan
birine bakarken bakışına bir
tutam sevgi, bir ölçek şefkat
katacaktır. Kimseye üstten
bakmayacaktır. Konuşurken
karşısındakine değer verecek,

ona başını çevirerek
bakmayacak, bütün vücuduyla
dönerek konuşacaktır.
Ayrıca yaşadığı çevrenin
maddi ve manevi yönden
korunması; insanları rahatsız
edecek pislikleri, kötülükleri
bertaraf etmeye çalışması, her
kesin mutluluğunu istemesi,
kısaca insanca bir hayatı
yaşaması dinimizin koyduğu
prensiplere uymasına bağlıdır.
İnsanın ve toplumun huzura,
sükûna, mutluluğa ihtiyacı
vardır. Bunlar onun en tabiî
hakkıdır. Görevlerini yapabilmesi
için bu şartlar gereklidir. En
üstün meziyetlerle donatılan
insanoğlu birbiriyle didişmekten,
çekişmekten, kavga etmekten
rahatsız olmalıdır. Eğer birilerini
ezmek, tedirgin etmek, ağlatmak
onu rahatsız etmiyorsa insanî
özelliklerini yitirmiş demektir.
Günümüz insanlığının en büyük
problemi işte bu noktadadır.
Çağımızda belki ilim ve teknoloji
gün geçtikçe ilerlemektedir, ama
imanın beslediği ahlâki
değerlerden uzak kalındığı için
bu güzelim dünyamızda
kavgasız, gürültüsüz, cinayetsiz
gün geçmemektedir.
Bu durumdan insanlık nasıl
kurtulur? Herkesin bunları
düşünmesi ve kurtuluşun gerçek
adresini acilen bulması gerekir.
Aksi takdirde; insan ilâhi
mesajdan uzak kaldığı, onunla
bağını zayıflattığı, yahut ona sırt
çevirdiği sürece, Kur’an’da
bildirilen; ahlâksızlık batağında
yüzdükleri için batıp giden nice
milletler gibi yok olup
gidecekleri muhakkaktır.
İnsanı terbiye etmenin yani iç
güdülerinin tutsaklığından
kurtarıp üstün değerlere
yükseltmenin en mükemmel yolu
imandır. Gönül rızasıyla içten
benimseyerek gerçekleştirilecek
en sağlam itaat ve disiplinin
imana dayanması gerekir. Din,
insanın hareketleri devamlı
surette gözetleyen denetleyiciyi
onun kalbine yerleştirmiştir.
Böylece insan, Allah'ın her şeyi
gördüğünü ve hiçbir kötülüğü
cezasız bırakmayacağını hesap
ederek ona göre adım atar.
O halde bize düşen görev;
Kur’an ile ahlaklanmak, bu
ahlakı ecele dek muhafaza
etmektir. Güzel ahlaklı insanın
nasıl davranması gerektiğini
anlatan ise Kur’an’ın kendisidir
ve ahlak baştan sona ayetlerin
satırları arasındadır. Rabbim
bizleri güzel ahlaktan, İslam
ahlakından ayırmasın.
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Avrupa Konseyi’nden
sığınmacı eleştirisi

Çocuklarda parmak
emmenin nedenleri

B

ebeğin doğumundan
itibaren ilk bir yılın,
onun duygusal gelişimi
açısından ne kadar önemli
olduğu pek çok anne baba
tarafından bilinmez.
Oysa bu dönem sağlıklı
yaşanmazsa, yani bebek,
gerekli ilgi ve sevgiyi
göremezse, daha sonraları
problemlerle karşılaşılabilinir.
Genellikle parmak emme, ilk
bir yılda başlar. Bebek bundan
haz alır, mutlu olur. Bazen de
parmak emme dişlerin
çıkmasıyla birlikte
başlayabilir. Kaşınan diş
etlerinden rahatsız olan
bebek, elini ağzına götürerek
parmak emme alışkanlığını
kazanabilir. Burada önemli
olan, çocuğun parmak
emmeye hangi yaşlarda
başladığıdır. 3 yaşından sonra,
özellikle de 5-6 yaşlarından
sonra parmak emmeye
başlaması, ortada duygusal bir
sorun olduğunu gösterir. Anne
baba, çocuğun parmak
emmesine sebep olan nedeni
bulup, etkeni ortadan
kaldırmaya çalışmalıdır.
Parmak emme sebepleri,
anne baba geçimsizliğinden,
yeni bir kardeşin doğumuna
kadar, pek çok durumda
ortaya çıkabilir. 3 yaşından
sonra, hatta daha önce bile,
çocuklar ailedeki bir çok
olumsuzlukların farkına
varabilirler. Anne baba
arasındaki sürtüşmeler, ufak
tefek tartışmalar bile, çocuğu
olumsuz yönde etkilemek için
yeterlidir. Onun o küçük
dünyasında fırtınalara yol
açabilir. Bebek, sakin bir
ortamda büyüdüğü zaman
huzurlu olur. Aile içindeki
uyumsuzluklar, onarılması güç
olabilecek bir çok
olumsuzlukları da beraberinde
getirirler. Dolayısıyla çocuğun
yanında tartışmak, hatta
sesleri bile yükseltmek son
derece sakıncalıdır. Çünkü
anne babanın ruh hali,
çocuklara da yansımaktadır.
Onlar mutsuz, asabi oldukları
sürece , çocuk da inatçı ve
sinirli olacaktır.
Aileye yeni bir bebek
geldiğinde de, büyük çocukta
parmak emme davranışı
görülebilir. Çocuk yeni bir
bebeğin gelişiyle birlikte,

kendisine olan ilginin
azalabileceğini düşünür.
Huzursuz ve mutsuz olabilir,
okula gitmek istemez.
Annesinin bebeğe karşı olan
davranışlarını, ilgisini izler.
Kendisi de bebeksi
davranışlarda bulunarak,
kardeşine gösterilen ilginin
aynısını bekler. Bunun için de
anne baba, onunla her
zamankinden daha fazla
ilgilenerek, kendisine olan
sevgilerinin azalmadığını
hissettirmelidirler.
Bazen de anne, kendi rahatı
için, aileye yeni bir bebek
geldiğinde, diğer çocuğunu
anneanne veya babanneye
göndermektedir. Bu durum,
çocukta duygusal
bozukluklara neden olabilecek
yanlış bir davranıştır. Çünkü
çocuk, kendisini aileden
dışlanmış, uzaklaştırılmış
hissedebilir.
Parmak emme, bazen de
çocuğun okula başlamasıyla
birlikte ortaya çıkabilir. O
zaman da okuldaki ve evdeki
nedenler aynı zamanda
araştırılmalıdır. Çocuk okulda
öğretmeni ya da arkadaşlarıyla
uyumsuzluklar yaşıyor olabilir.
Bu uyumsuzluğu da çeşitli
davranış bozuklukları ile
gösterebilir. Anne , baba ve
öğretmen sebebi bulup çözüm
arayışına girmelidirler.
Parmak emme aşırıya
kaçtığında, çoğu zaman
çocuğun diş yapısına da
bozabileceği için, çözümün
mümkün olduğunca erken
olması, onun hem ruh sağlığı
hem de beden sağlığı
açısından önemlidir.
Çocuğumuzun sorunlar
yaşamasına engel olabilmek
ve her zaman mutlu, huzurlu
olmasını sağlayabilmek için
sevgiyi hiç bir şekilde
esirgememeliyiz. Sık sık ona
sarılmak ve kendisine onu çok
sevdiiğimizi söylemek,
çocuğumuzun iyi bir ruh
sağlığı ile büyümesine katkı
sağlayacaktır. Mutlu çocuk,
mutlu bir aile için de büyüyen
çocuktur. Bunu her anne baba
unutmadan uygulamalıdır. Zira
insanı mutsuzluğa ve
umutsuzluğa götüren sevgi
eksikliğidir.
Sevgi dolu bir haftanız
olsun!

AVRUPA Konseyi,
Yunanistan’ı, ülkedeki sığınmacı
ve mültecilerin insani olmayan
koşulları dolayısıyla eleştirdi.
Avrupa Konseyi İşkencenin
Önlenmesi Komitesi (CPT)
tarafından yayımlanan raporda,
ülkedeki sığınmacılara Yunan
polisince fiziksel şiddet
uygulandığı belirtildi.
Sığınmacıların özellikle Evros
ve Lesvos kamplarında polis
tarafından kötü muameleye
maruz kaldığının altı çizilen
raporda, hükümete konuya
ilişkin önlem alması çağrısında
bulunuldu.
Raporda, Konsey
uzmanlarınca ziyaret edilen
sığınmacı merkezlerindeki
şartların “uygunsuz” olduğuna
dikkati çekilerek, Filakio mülteci
kampında tek kişilik odada 95

kişinin barındığına işaret edildi.
Kamplarda hamile kadın ve
çocukların da bulunduğu
anımsatılarak, sığınmacıların
haftalarca ya da aylarca
tutulduğu kamplardaki
çocukların yarısının
refakatçisinin olmadığı
kaydedildi.
Raporda, kötü koşullara diğer
kamplarda da rastlandığı ifade

edilerek, kirli yataklar ve hijyen
konusunda yaşanan sıkıntıların
da sığınmacıların hastalıklara
yakalanmasına neden olduğu
bildirildi.
Raporda, Yunan hükümetinin
sığınmacı kamplarında yaşanan
sorunlara ilişkin genel olarak
yeterli önlem almadığı belirtildi.

DEB Partisi’nden
Durhasanlar köyüne ziyaret

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi köy
ziyaretlerine devam ediyor.
Genel Başkan Yardımcısı Metin Hacıosman,
Gençlik Kolları Başkanı Burak Adil ve MYK üyeleri
Ali Hüseyin ile Eray Bayram 15 Şubat Cuma günü
öğle saatlerinde Durhasanlar köyünü ziyaret etti.
DEB Partisi ekibi Cuma namazını Durhasanlar
köyünde kıldıktan sonra köy halkı ile sohbet etme

imkanı buldu.
DEB Partisi’nden yapılan açıklamada: “DEB
Partisi olarak, bu sıcak karşılamalarından dolayı
Durhasanlar köyü halkına teşekkür eder, parti
olarak azınlığımızla iletişimimizi arttırmak adına
bu tür köy ziyaretlerinin devam edeceğini
belirtmek isteriz.” ifadelerine yer verildi.
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Şampiyonlar Ligi'ne VAR
kararları damga vurdu!
UEFA Şampiyonlar Ligi son
16 turu ilk maçlarında Atletico
Madrid - Juventus ve Schalke
04 - Manchester City
karşılaşmaları oynandı. Her iki
karşılaşmada geceye damga
vuran olaylar yaşandı.
Avrupa futbolunun kulüp
düzeyindeki bir numaralı
organizasyonu UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde son 16
turunun ilk ayağı, iki
karşılaşmayla tamamlandı.
Metropolitano Stadı'nda
İtalya temsilcisi Juventus'u
ağırlayan İspanya ekibi Atletico
Madrid'in 28. dakikada
kazandığı penaltı, Video
Yardımcı Hakem (VAR)
sisteminin yardımıyla iptal
edildi.Alman hakem Felix
Zwayer, Juventuslu Mattia De
Sciglio'nun, Atletico Madridli
Diego Costa'ya ceza sahası
dışında faul yaptığını tespit
ederek penaltıyı, İspanya
temsilcisi lehine frikike çevirdi.
İlk yarısı golsüz geçen
mücadelenin ikinci yarısında
ataklarını sıklaştıran Atletico
Madrid, 78. dakikada Jose

James Rodriguez'den
Madrid'e dönüş sinyali

Maria Gimenez, 83. dakikada
Diego Godin'in ağları
sarsmasıyla Juventus'u 2-0
mağlup etti.İspanya
temsilcisinin 70. dakikada
Alvaro Morata ile bulduğu gol
ise VAR kararıyla geçersiz
sayıldı.
Atletico Madrid'de Diego
Costa ve Thomas, maçta
gördüğü sarı kartın ardından
cezalı duruma düşerek rövanş
maçında forma giyme şansını

kaçırdı.

MANCHESTER CITY İKİNCİ
YARIDA AÇILDI
İngiltere temsilcisi
Manchester City, konuk olduğu
Schalke 04 karşısında 18.
dakikada Sergio Aguero'nun
golüyle 1-0 öne geçti.Schalke
04, biri VAR yardımıyla
kazandığı iki penaltı atışını 38.
ve 45. dakikalarda Nabil
Bentaleb'in gole çevirmesiyle 2-

1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla
sona erdi.
Manchester City, ikinci
yarının 68. dakikasında Nicolas
Otamendi'nin ikinci sarıdan
kırmızı kart görmesiyle 10 kişi
kalmasına rağmen 85. dakikada
Leroy Sane, 90. dakikada
Raheem Sterling'in fileleri
havalandırmasıyla Schalke
04'ü 3-2 mağlup etti.
İki karşılaşmanın rövanşı da
12 Mart'ta oynanacak.

Bayern Münih maçında
sahada olan Mane'nin
evi soyuldu

Khedira, 1 ay
sahalardan uzak
kalacak

PSG, Metehan Güçlü ile
profesyonel sözleşme
imzaladı
PARİS Saint-Germain, 1999 doğumlu Türk futbolcu
Metehan Güçlü ile profesyonel sözleşme imzalandığı
açıkladı.
Fransız ekibi Metehan ile 30 Haziran 2022 yılına kadar
sürecek bir sözleşme imzaladı.
Fransa takımı Paris Saint-Germain'in altyapısında
forma giyen Türk futbolcu Metehan Güçlü, kulübü ile
profesyonel sözleşme imzaladı. PSG'nin resmi internet
sitesinden yapılan açıklamada 19 yaşındaki futbolcu ile 30
Haziran 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı
duyuruldu.
Metehan, sezon başından bu yana Paris SaintGermain'in yedek takımıyla çıktığı 16 maçta 11 kez rakip
fileleri havalandırdı. Genç futbolcu Türkiye U17, U18 ve
U19 kategorilerinde de forma giydi.

BAYERN Münih ile kiralık
sözleşmesi sezon sonunda
bitecek olan James
Rodriguez, Real Madrid'e
dönüş sinyali verdi.
Konuyla ilgili olarak İspanyol
Marca gazetesine
açıklamalarda bulunan
Kolombiyalı yıldız, "Şu anda
Haziran'a kadar Bayern'in
sözleşmeli oyuncusuyum. Bu
tarihten önce kesinleşen bir
durum olmayacak. Madrid'de
her şeyim var. Evim, beni
seven insanlar... Ama neler
olacağını söyleyemem.
Madrid'i özlüyor muyum?
Gerçek şu ki özlüyorum,
evet." dedi.
27 yaşındaki oyuncu bu sezon
Bayern Münih forması altında
12'si ilk 11'de olmak üzere 18
resmi maçta görev alıp 3 gol 3
asistlik bir performans
sergiledi.

İNGİLTERE Premier Lig
ekiplerinden Liverpool'da forma
giyen Sadio Mane'nin evi, Bayern
Münih'le oynanan maçta soyuldu.
İngiltere Premier Lig
ekiplerinden Liverpool'da forma
giyen Sadio Mane'nin evi soyuldu.
Merseyside polisinden yapılan
açıklamada, 26 yaşındaki
Senegalli futbolcunun evinin
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı
günü Bayern Münih ile
oynadıkları maç sırasında

soyulduğu kaydedildi.

EVDE KİMSE YOKTU
Soygun sırasında evde
kimsenin olmadığı, hırsızların cep
telefonu, saat ve araba
anahtarlarını çaldığı basına
yansıdı.
Liverpool'un 2017 yılının Kasım
ayında Şampiyonlar Ligi'nde
Maribor ile oynadığı maç sırasında
da Mane'nin evine hırsız girmişti.

İTALYA Serie A ekiplerinden
Juventus, Alman futbolcusu
Sami Khedira'nın kalp
rahatsızlığı sebebiyle 1 ay
forma giyemeyeceğini
açıkladı. Serie A'da lider
konumda bulunan Juventus,
deneyimli futbolcusu Sami
Khedira'nın yaşadığı kalp
ritmin bozukluğu sebebiyle
tedaviye alındığını ve bu
süreçte 1 ay boyunca görev
alamayacağını açıkladı. Torino
ekibinde dördüncü sezonunu
geçiren tecrübeli futbolcu, bu
sezon sakatlıklardan dolayı
toplamda 13 maç forma
giyemedi. Khedira, bu sezon
Juventus formasıyla oynadığı
15 maçta 3 gol kaydetti.
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“Yunanistan’a kaçan darbeciler
Türkiye’de yargılanmalı”
TÜRKİYE’nin Atina
Büyükelçisi Özügergin,
2016’daki FETÖ darbe
girişiminin ardından
Yunanistan’a kaçan eski
askerlere ilişkin, “Darbecilerin
Türkiye’ye iade edilmesi ve
Türk adaleti tarafından
yargılanması gerekir.” dedi.
Büyükelçisi Burak
Özügergin, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın davetiyle Başbakan
Aleksis Çipras’ın Ankara ve
İstanbul’a gerçekleştirdiği
ziyaretin ardından iki ülke
arasındaki ilişkileri
değerlendirdi.
Türkiye ve Yunanistan
arasında birçok başlığın
bulunduğuna dikkati çeken
Özügergin, “İki komşu ülke
liderinin birbirlerini ziyaret
etmesi için çok önemli bir sebep
olması gerekmiyor. Türkiye, 80
milyonu aşkın nüfusuyla
dünyanın ilk 20 ekonomisinden
biri. Yunanistan da hedefleri
olan bir ülke. Dolayısıyla iki
liderin bir araya gelmesi
gayet olağan. Aradaki
konuları da karşılıklı, yüz
yüze oturarak halletmek
önemli.” diye konuştu.
Özügergin, Ege
Denizi’nde iki ülke
arasında birçok
meselenin bulunduğuna
ve bu meselelere ilişkin
temasların yaklaşık üç
yıldır durduğuna işaret
ederek, “Hepsi girift
konular. Mantık gereği
birbirleriyle bağlantılı
meseleler. Önemli olan
diyalog kanallarının
açık tutulması.
İkili

diyalog sürecinin sürdürülmesi
her zaman istediğimiz bir
şeydi.” ifadelerini kullandı.
Çipras’ın İstanbul’daki
ziyaretlerinin önemine dikkati
çeken Özügergin, “Bu
ziyaretler, Türkiye’nin kendi
Rum kökenli vatandaşlarına
yönelik son dönemdeki
açılımlarının ve esasta bakış
açısının yerinde görülmesine ve
takdir edilmesine imkan tanıdı.
Biz kendi insanımızın bir
karşılık beklemeden refahı ve
iyiliği için adımlar atıyoruz.”
diye konuştu.
Özügergin, iki ülkedeki
“azınlıkların ayrıştırıcı değil
birleştirici bir unsur” olması
gerektiğinin iki ülke lideri
tarafından da ifade edildiğini
vurguladı.
Öte yandan, Fetullahçı Terör
Örgütü mensubu ve 15 Temmuz
darbe girişimine katılan ve
sonrasında Yunanistan’a firar
eden eski askerlerle ilgili
Özügergin,

Türkiye’nin bu darbecilerin
iadesi konusunda ısrarcı
olduğunu söyledi.
Özügergin, “Darbecilerin
Türkiye’ye iade edilerek Türk
adaleti tarafından yargılanması
gerekir.” dedi.

“KIBRIS BARIŞ HAREKATI
SEBEP DEĞİL SONUÇTUR”
Öte yandan Özügergin, yaklaşık
50 yıldır çözüme kavuşmayan
Kıbrıs sorununun da iki lider
arasında görüşülen konular
arasında bulunduğunu ifade
ederek, “Türk tarafının Kıbrıs
sorununa bakışı ancak bütün
meselelerin aynı anda
beraberce ele alındığı bir
sürecin sonuç vereceği
şeklindedir. Önce tüm konuları
masaya koyalım. Şu anda,
Kıbrıs’ı ilgilendiren bütün
meselelerin aynı anda
beraberce ele alınacağı, nasıl
bir hedef arandığı konusunda
fikir birliğinin olup olmadığının
araştırılması gerekiyor.” diye
konuştu.
Rum tarafının Ada’da siyasi
gücü ve ekonomik kaynakları
paylaşmak isteyip
istemediğinin soru işareti
oluşturduğunu kaydeden
Özügergin şöyle devam etti:
“Önce sorunun ne olduğu
konusunda anlaşmak lazım.
Yoksa aradan geçen tüm
hükümetlere, liderlere, BM
Genel Sekreterlerine ve yapılan
planlara rağmen neden hala
sonucun sıfır olduğunu
anlayamayız. Kıbrıs Sorunu
1974’te değil 1963’te, hatta daha
öncesinde ortaya çıktı ve o
tarihte Ada’da Türk askeri
yoktu. Barış harekatı, Kıbrıs
sorununun bir sebebi
değil, yarattığı bir
sonuçtur. Ayrıca,
eğer 2004’te
Annan Planı’na
Rum kesimi
tarafından
onay
verilseydi şu
anda
Ada’daki
asker
sayısı

Yunanistan Dışişleri
Bakanlığı’ndaki personel
sayısından daha az olacaktı.”

“DOĞU AKDENİZ’DE
TÜRKİYESİZ DENKLEM
ÇALIŞMAZ”
Özügergin, Doğu Akdeniz’deki
enerji kaynaklarının Avrupa
pazarına taşınmasına ilişkin ise,
“Türkiye’nin içinde
bulunmadığı bir Doğu Akdeniz
enerji denklemi doğru bir
denklem olmayacaktır,
çalışmayacaktır. Bazı ekonomik
ve siyasi gerçekler var. Doğu
Akdeniz’de yatırım hamlelerini
sahadaki gerçeklerden bağımsız

olarak yapmak mümkün olmaz
diye düşünüyorum.” ifadelerini
kullandı.
Erdoğan ve Çipras’ın
enerjinin bir iş birliği alanı
olması konusunda ortak görüşe
sahip olduğuna işaret eden
Özügergin, “Esasen enerji
alanında Türkiye ile Yunanistan
arasında bir iş birliği şimdiden
mevcut. Bildiğimiz gibi Trans
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
(TANAP) ve Trans Adriyatik
Doğalgaz Boru Hattı (TAP)
projeleri birbirine bağlandı
bile.” değerlendirmesinde
bulundu.

İTB’de göç sergisi

İskeçe Türk Birliği’nde “Göçün Acısında Birleşen Göneller”
konulu fotoğraf sergisi gerçekleştirilecek.
Ankara’daki Trakyalılar Yardımlaşma, Dayanışma Araştırma ve
Tanıtma Vakfı ile İskeçe Türk Birliği tarafından düzenlenen
fotoğraf sergisi ve müzik dinletisi 23 Şubat Cumartesi günü
açılacak. İskeçe Türk Birliği lokalindeki serginin açılışı saat
12:00'de yapılacak.
Sergiye tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

