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DEB Partisi’nden,
AP seçimlerine
katılma kararı

DOSTLUK Eşitlik Barış
(DEB) Partisi’nden 26 Mart
Salı günü yapılan yazılı
açıklamada, partinin AP
seçimlerine katılacağı
belirtildi. Açıklamada, “Bir
önceki Avrupa Parlamentosu
(AP) seçimlerinde olduğu
gibi azınlığımızın ve
ülkemizde herhangi bir
şekilde ayrımcılığa veya
haksızlığa uğramış herkesin
sesi olmak adına bu yılki AP
seçimlerine de katılmamızın
büyük önem arz ettiğini
düşünüyoruz.” ifadelerine
yer verildi.
Genel Başkan Çiğdem
Asafoğlu da, seçimlere
katılarak Batı Trakya
Türkleri’nin varlığını ve hala
çözüm bekleyen sorunları
Avrupa’ya ve Yunanistan’a
duyurmayı amaçladıklarını
söyledi.
»8

İTB, 11 yıldır
AİHM kararının
uygulanmasını
bekliyor

“Yeni Ortak Tarım Politikası” konuşuldu
MİLLETVEKİLİ İlhan Ahmet’in
katkılarıyla, tütün primleri ve AB’nin
“Yeni Ortak Tarım Politikası”nın ele
alındığı etkinlikte, Atina Belediye
Başkanı Kaminis, Avrupa Komisyonu
Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel
Müdürlüğü’nde Strateji ve Politika
Analizi Genel Direktörü Haniotis,
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi’nden Sinan Ahmet,
Yunanistan Pamuk Üreticileri
Federasyonu eski Genel Başkanı
Skopianos, Tarım ve Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü Başkanı
Veteriner İsmail Molla Ali Mehmet,
Meriç İli “GAİA” Kadın Kooperatifi
Başkanı Frangudi, Rodop İli
Kalkınma A.Ş Müdürü Kapulas
konuşma yaptı. »9, 10

İSKEÇE Türk
Birliği’nden, yapılan
açıklamada, AİHM’in 27
Mart 2008 tarihinde
açıkladığı kararın üzerinden
11 yıl geçmesine rağmen söz
konusu kararın hala
uygulanmadığı, 2008
yılından bu yana büyük bir
haksızlık ve adaletsizliğin
devam ettiği vurgulandı.
»4

dünya

bilim

ekonomi

ABD, Golan kararıyla
Apple Watch EKG
BMGK’de
özelliği
yalnız kaldı
12’de
7’de
2’de
kullanımda

AP’den“tek saat”
uygulamasına
onay

spor

15’de

Futbolcular için
yeni tehlike:
Oyun bağımlılığı

25 Mart
törenlerle
kutlandı
25 Mart Bağımsızlık Bayramı için
ülkenin her yerinde olduğu gibi Batı
Trakya genelinde de törenler
düzenlendi. Resmi geçit törenlerinde
azınlık öğrencileri de yer aldı. »5

Keramaris’in
yerine
Bantikos
geliyor
Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü değişiyor. Hükümetin
eski ortağı Bağımsız Yunanlılar
(ANEL) Partisi üyesi olan Panayotis
Keramaris’in yerine Kavala’dan
Kostas Bantikos’un getirileceği
bildirildi. »8

Önder Mümin
seçim
bürosunu açtı
Yassıköy belediye başkan adayı ve
İleri listesi başkanı avukat Önder
Mümin, seçim bürosunu 27 Mart
Çarşamba akşamı Yassıköy
meydanında düzenlediği törenle açtı.

»10

gundem_1057 2.qxp_Layout 1 11/04/2019 11:32 Page 2

GÜNDEM haber

2

29
1 Şubat
Mart 2019

Kapısında kilit olmayan kütüphane
EDİRNE’deki Trakya
Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi, 24 saat öğrencilere
hizmet veriyor.
Trakya Üniversitesi’nin
kütüphanesi, pek çok yayın ve
kitap sayısının yanı sıra 24 saat
hizmet vermesiyle de öne
çıkıyor. Her geçen gün kullanıcı
ve ödünç verme sayısını artıran,
19 bin 226 üyesi bulunan
kütüphane geçen yılı 810 bin
kullanıcı ile tamamladı.
Kütüphane fiziki kullanımının
yanı sıra ödünç materyal alma
sistemiyle de öğrencilerin
ihtiyacına cevap veriyor.
Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
kütüphanelerin insanlığın
hafızası olduğunu söyledi.
Tabakoğlu, “İlk emri ‘oku’
olan medeniyetin
mensuplarıyız. Trakya
Üniversitesi kütüphanemiz, aynı
anda 500 kişiye hizmet eden,
7/24 çalışan ve geceleri
öğrencilerimize çorba ikramında
bulunduğumuz kurumumuz.”
dedi.
Kütüphanenin sadece
üniversiteye değil Edirne’ye,
bölgeye ve Balkanlar’a hizmet
verdiğini ifade eden Tabakoğlu,
Trakya Üniversitesi
kütüphanesinin aynı zamanda
Balkan Kütüphaneler Birliği’nin
kurucusu ve daimi temsilcisi
olduğunu anımsattı.
Kütüphanenin bünyesinde
pek çok kitap, e-yayın, dergi, tez
ve katalogların yer aldığını
anlatan Tabakoğlu şunları
kaydetti: “Kütüphanemizin çok
zengin olduğunu ifade etmek
isterim. Her yıl da bu içerikler
yenilenmektedir.
Kütüphanemizin kapıları isteyen
herkese 24 saat açıktır. Geçen yıl
830 bin kişi kütüphanemizden

faydalandı. Yaklaşık 20 bin
kayıtlı üyemiz var ve 35 bin
kadar kitap da ödünç vermişiz.
Gerçekten bilgi paylaşımı
açısından iyi çalışan bir
sistemimiz var.
Trakya Üniversitesi
kütüphanesi Balkanlar’ın en
önemli ve büyük
kütüphanelerinden biri. 8 ayrı
okuma salonu yer alan
kütüphanemizde, 121 bin kitap,
6 bin tez, 2 milyon 100 bin e-tez,
7 bin 700 DVD, 300 e-dergi, 5 bin
500 e-gazete, 25 bin 500 e-derdi,
321 bin e-kitap yer alıyor. Ayrıca
kütüphanemiz Türkiye’de en
fazla DVD koleksiyonuna sahip
kütüphaneler arasında yer
alıyor.”
Kütüphanenin konferans,
seminer ve sergi salonlarında yıl
boyunca etkinlikler
gerçekleştiğini aktaran
Tabakoğlu, hızlı tarama imkanı
sunan kitap tarama cihazının da
2014’ten bu yana hizmet
verdiğini söyledi.
Kütüphane koleksiyonunun
tamamının dijital ortamda
olduğunu vurgulayan
Tabakoğlu, üniversite
kütüphanesinin aynı zamanda
bir elektronik kütüphane
olduğunu kaydetti.
Rektör Tabakoğlu, Edirne’ye
ait özel kitap ve katalogların
bulunduğu bölümün yer aldığını
anlatarak, “Tarihi kentimiz
Edirne ile ilgili yapılan tüm
kitap, tez ve süreli yayınlar
kütüphanemizde yer alıyor.
Edirne kitaplığımız tüm
araştırmacıların hizmetindedir.
Edirne tarihi, sosyal yaşam,
kültür-sanat, mimari, Selimiye
Kırkpınar, Balkan Savaşı,
bilimsel yayınlar gibi birçok
yayın kütüphanemizde yer
alıyor.” şeklinde konuştu.

Dokuz yıl sonra yağmur duası

Avrupa Parlamentosu’ndan
“tek saate” onay
AVRUPA Parlamentosu (AP),
üye ülkelerde yaz ve kış
aylarında saat değişikliği
yapılmasına son verilmesine
ilişkin hazırlanan tasarıyı
onayladı.
Strazburg’da bir araya gelen
AP Genel Kurulu, Avrupa Birliği
(AB) ülkelerinde mevcut yaz ve
kış saati uygulamasının
değiştirilmesine yönelik tasarıyı oyladı.
Milletvekilleri, tek saat uygulamasına geçilmesini öngören
tasarıyı 192’ye karşı 410 oyla kabul etti.
Tasarıya göre, AB üyesi ülkeler Nisan 2020’ye kadar yaz veya kış
saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak ve 2021 yılından
itibaren mevsimsel saat uygulamasına son verecek.
AB ülkelerinde her yıl mart ayının son pazar günü saatler bir saat
ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye
alınıyor.
AB Komisyonu’nun yaz saati uygulaması hakkında görüş almak
için geçen yıl yaptığı ankete 4,6 milyon kişi katılmıştı. Ankette,
katılımcıların yüzde 84’ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına
karşı çıkmıştı.

RODOP ili Kozlukebir belediyesine bağlı
Menetler ve Değirmendere köyleri arasında yer
alan Kurbantepe’de yağmur duası yapılacak.
Dokuz yılda bir yapılan etkinlik, bu yıl 14
Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.
Geleneğe göre etkinliği Menetler ve

Değirmendere köyleri birlikte düzenliyor.
Etkinlikte dokuz adet büyükbaş hayvan kurban
edilerek katılımcılara ikram ediliyor.
Tüm soydaşların davetli olduğu etkinlikte
mevlit okunacak ve yağmur duası yapılacak.
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HAFTANIN YORUMU

Azınlık basını
ABTTF Brüksel
Temsilciliği’ni
ziyaret etti

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Yıllar geçti üzerinden...

Gazeteciler ABTTF Brüksel Temsilciliği’nin
çalışmalarını bizzat yerinde gördü ve çalışmalar
hakkında ayrıntılı bilgi edindi.

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun (ABTTF)
düzenlediği program
çerçevesinde Batı Trakya Türk
basını mensupları 20 Mart
Carşamba günü ABTTF Brüksel
Temsilciliği’ni ziyaret etti.
ABTTF ve Avrupa Hür İttifakı
(EFA) ortaklığında Avrupa
Parlamentosu’nda düzenlenen
ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
eğitim alanında yaşadığı
sorunların ele alındığı
konferansı takip eden
gazeteciler, ardından
ABTTF’nin rehberliğinde AP
binası ve AP Müzesi’ni
(Parlamentarium) gezdi.
Gezinin ardından Gündem
Gazetesi’nden Ozan Ahmetoğlu,
Birlik Gazetesi’nden İlhan
Tahsin, Cumhuriyet
Gazetesi’nden Sezer Rıza ve
Millet Gazetesi’nden Yunus
Onbaşı’nın yanı sıra
konferansın konuşmacılarından
Batı Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Genel
Müdürü Dr. Pervin Hayrullah,

ABTTF Brüksel Temsilciliği’ni
ziyaret etti.
Ziyarette, ABTTF’yi temsilen
ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, ABTTF Başkan
Yardımcıları Sami Yusuf ve
Vedat Arap, ABTTF Merkez Ofis
Sorumlusu K. Engin Soyyılmaz
ve ABTTF Brüksel Temsilciliği
Koordinatörü Aykut Garipoğlu
Batı Trakya’dan gelen konukları
ağırladı.
Ziyaret kapsamında yapılan
ortak görüşmede ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu,
Avrupa Birliği (AB) üyesi
Yunanistan’da hak ihlallerine
maruz kalan ve ayrımcılığa
uğrayan Batı Trakya Türk
toplumunun sorunlarını AB
gündemine taşımak ve
çözümüne katkıda bulunmak
amacıyla Aralık 2010’da açılan
ABTTF Brüksel Temsilciliği’nin
Avrupa Parlamentosu (AP)
başta olmak üzere AB kurumları
nezdinde lobi faaliyetleri
yürüttüğünü ifade etti. Bu
doğrultuda ABTTF’nin EFA ile

Tarihi eserleri iade kozu
ATİNA’daki Parthenon
Tapınağı’ndan götürülerek British
Museum’da sergilenen ve
Yunanistan’ın 200 yıldır istediği
Elgin mermerlerinde yeni bir
gelişme yaşandı. İki Türk bilim
insanının Osmanlı kayıtlarında
yaptığı araştırma, İngiltere’nin
“Sultanın fermanıyla izinli aldık”
savunmasını çürüttü.
Osmanlı arşivi belgelerini

inceleyen Türk bilim insanları Prof.
Dr. Zeynep Aygen ve Orhan Sakin,
İngiliz Müzesi’nin Elgin
mermerlerinin fermanla getirildiği
iddiasını yalanladı. Fermanın aslı
ortada olmadığı için British
Museum’un heykellerin yasal olarak
çıkarıldığı yönündeki iddiasının tek
kanıtı, İtalyancaya çevrilmiş bir
mektuptaki ibareye dayanıyor.
Ancak mektubun da orijinali yok.

3

birlikte düzenlediği eğitim
konulu ortak konferansın çok
başarılı geçtiğini belirten
Habipoğlu, konferansa AP’de
farklı siyasi gruplara mensup
Yunan kökenli parlamenterlerin
de iştirak etmesinin ABTTF’nin
başarılı çalışmalarının bir
sonucu olduğunu aktardı. Batı
Trakya Türk toplumunun
sorunlarının yıllar içerisinde
artış gösterdiğini belirten
Habipoğlu, Batı Trakya Türk
toplumunu temsil eden
kuruluşların birlikte ve
koordineli bir şekilde
çalışmasının önemine vurgu
yaparak, ABTTF Brüksel
Temsilciliği’nin yaptığı
çalışmalarla Batı Trakya Türk
toplumunu AB’de daha görünür
ve bilinir kıldığını söyledi.
Ziyaret kapsamında yapılan
görüntülü sunum ile ABTTF
Brüksel Temsilciliği’nin faaliyet
ve çalışmaları Batı Trakya Türk
basını mensuplarına ayrıntılı
olarak aktarıldı.

K

ime söyleseniz inanmaz.
Yalan söylediğinizi ya da
kafa bulduğunuzu
zanneder. Doğaldır. Çünkü hiçbir
makul mantıklı insanın
anlayabileceği bir şey değildir
olup bitenler.
Neden mi bahsediyorum? 27
Mart 2008 tarihinde Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin Rodop İli
Türk Kadınları Derneği (RİTKKD)
hakkında aldığı lehte karardan ve
bu kararının üzerinden tamı
tamına 11 yıl geçmesine rağmen
halen uygulanmamasından.
Rodop ilinde ikamet eden 42
kadının 2001 yılında, yani 18 yıl
önce bir kültür derneği kurma
hevesi ne yazık ki kursağında
kaldı. “Dernekler Özel Defterine”
kayıt için mahkemeye yapılan
başvuruya ilkin, derneğe üye
olabilecekleri belirleyen tüzüğün
“3. maddesinin yanıltıcı olduğu”
gerekçesiyle itiraz edildi.
Başvurulan Temyiz
Mahkemesi’nin red kararı daha
açık ve netti. Mahkeme, “Türk”
kelimesi nedeniyle derneği kayıt
etmeyi reddetti. Yargıtay’dan
(Arios Pagos) da farklı bir karar
çıkmadı. 1 Nisan 2005 tarihinde
açıklanan Yargıtay kararı da
olumsuz olunca, dernek
yöneticileri Avrupa İnsan Hakları
Mahkesi’nin yolunu tuttu.
Batı Trakya Türk kadınları ve
tüm azınlık arasında coşkuyla
karşılanan AİHM kararı 27 Mayıs
2008 tarihinde açıklandı. “Emin ve
diğerleri” (Emin and others) adıyla
geçen davada Yunanistan, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
dernek kurma ve toplantı
özgürlüğünü kapsayan 11.
maddeyi ihlal etmekten suçlu
bulundu.
Mahkeme, RİTKKD davasında
Yunanistan’ın “kamu düzenini
bozar” iddiasını asılsız buldu;
henüz kurulmamış ve hiçbir
faaliyet göstermemiş olan
derneğin kamu düzenini
bozacağının ispatlanmadığına dair
karar verdi. Mahkeme ayrıca,
Yunanistan’ın, “Dernek,
kurulmasıyla Yunanistan’da etnik
azınlığın varlığını teşvik eder”
yönündeki kuşkularını da yersiz
bularak, böyle bir amaç gütse bile,
demokratik toplumlarda bunun bir
tehlike olarak görülmemesi

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.

gerektiğine kanaat getirdi.
RİTKKD yöneticilerinin, AİHM
kararını gerekçe göstererek
bundan sonra ülke içerisinde
yaptıkları girişimler de ne yazık ki
sonuç vermedi. Dernek yöneticileri
yine mahkemelerin red kararıyla
karşı karşıya kaldı.
AİHM kararlarını uygulamadığı
için siyasi baskıya maruz kalan ve
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
tarafından takibe alınan
Yunanistan, AİHM kararlarına
Yunan mahkemelerinin adapte
olmasına yönelik 2017 yılında
yasal bir düzenleme yapmak
zorunda kaldı. Ancak bu yasal
düzenleme de hayal kırıklığından
öte bir şey değildi. “Milli
güvenlik”, “Kamu güvenliği”
“üçüncü şahısların özgürlüğü”,
“uluslararası anlaşmalar” gibi
gerekçelerle bezenen düzenleme,
söylendiği gibi AİHM kararlarının
uygulanmasının önünü açmıyor,
tam tersine kapatıyor. Özetle,
Yunanistan bu gayretinde samimi
olmadığını ortaya koydu.
RİTKKD yöneticileri bu kez de
2017 yılında yapılan yasal
değişikliğe dayanarak, dosyanın
tekrar görüşülmesi için Trakya
İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. 7
Aralık 2018’de avukatların grevi
nedeniyle gerçekleşemeyen dava,
duruşmanın erken tarihe alınması
talebine rağmen 25 Ekim 2019
tarihine ertelendi.
Erteleme tarihi, Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi’nin konuyu
(İskeçe Türk Birliği ve Evros Azınlık
Gençleri Derneği ile ilgili kararlar
da dahil olmak üzere) en geç Eylül
2019’da yeniden ele alma kararı
göz önünde tutulacak olursa,
Yunanistan’ın iç hukuk
tamamlanmadığı gibi mazeretlerle
konuyu sürüncemede tutma
girişimi içinde olduğu düşüncesini
yaratıyor .
Özetle Yunanistan, temel insan
haklarından biri olan örgütlenme
özgürlüğünü ihlal etmeyi
sürdürüyor. Üstelik imza attığı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,
taraf olduğu Lozan Antlaşması,
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı,
kendi Anayasa ve Medeni
Kanunu’nda yer alan ve dernek
kurma özgürlüğünü koruma altına
alan hükümlere ters düşmeyi göze
alarak.

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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İTB, 11 yıldır
AİHM kararının
uygulanmasını bekliyor
İskeçe Türk Birliği (İTB), Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM) İTB kararının 11. yıl
dönümünde bir açıklama yayımladı.

“

AİHM
kararlarının
uygulanması ve
derneğimizin
resmi statüsünün
iade edilmesi için
Avrupa Konseyi
başta olmak üzere
uluslararası
platformda hukuk
mücadelemizi
sürdüreceğiz.

“

İSKEÇE Türk Birliği (İTB),
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM) İTB
kararının 11. yıl dönümünde bir
açıklama yayımladı.
Yapılan açıklamada, AİHM’in
27 Mart 2008 tarihinde
açıkladığı kararın üzerinden 11
yıl geçmesine rağmen söz
konusu kararın hala
uygulanmadığı, 2008 yılından
bu yana büyük bir haksızlık ve
adaletsizliğin devam ettiği
vurgulandı. “Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nde (AİHM)
haklılığı tescil edilen İskeçe
Türk Birliği, Avrupa Konseyi
başta olmak üzere uluslararası
platformda demokratik hukuk
mücadelesini sürdürecektir. Ta
ki adalet tecelli edene kadar…”
ifadelerinin kullanıldığı
açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“İskeçe Türk Birliği’nin
verdiği hukuk ve demokrasi
mücadelesinde dönüm noktası
olan Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin
İskeçe Türk Birliği
davasıyla ilgili
kararının
üzerinden
11 yıl geçti.
Avrupa
İnsan
Hakları
Mahkemesi
(AİHM) 27
Mart 2008
tarihinde
İskeçe Türk
Birliği’yle
birlikte Rodop
ili Türk
Kadınları Kültür
Derneği ve Meriç
ili Azınlık Gençlik
Derneği
davalarıyla ilgili
kararını açıklamış
ve üç azınlık
derneğini de haklı
bulmuştu.
Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın ilk sivil
toplum kuruluşu olan
İskeçe Türk Birliği’nin 1983
yılında tabelasının güvenlik
güçlerince indirilmesi ve hemen
akabinde dönemin valisi
tarafından derneğimizin
kapatılması talebiyle açılan
dava sonucunda başlayan
hukuk mücadelesi, 25 yıl sonra
2008 yılının 27 Mart tarihinde

Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararının
açıklanmasıyla yeni bir
aşamaya girmişti. Ancak ne
yazık ki AİHM kararı
2008 yılından bu
yana

uygulanmamakta ve büyük bir
haksızlık ve adaletsizlik devam

etmektedir.
Ülkemiz Yunanistan, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin
İskeçe Türk Birliği başta olmak
üzere, azınlık dernekleriyle ilgili
kararları uygulamamakla
uluslararası hukuk normlarına
uygun hareket etmemekte ve 11
yıldır uyarı almaya devam
etmektedir. AİHM kararlarını
uygulamadığı için 11 yıldır
Avrupa Konseyi ve genel
anlamda uluslararası
platformda uyarılara maruz
kalan ve mahkeme kararlarını
uygulamaya koyması için
sürekli çağrı yapılan
Yunanistan, adeta uluslararası
hukuku askıya almıştır.
2017 yılı sonbaharında Adalet
Bakanlığı tarafından hazırlanan
ve AİHM kararlarının
Yunanistan’da uygulanmasına
imkan vermek amacıyla ortaya
konan ancak sonradan yapılan
müdahalelerle değiştirilen ve
farklı bir şekle bürünen
yasanın da AİHM
kararlarını hayata
geçirilmesinden
oldukça
uzaktadır.
İskeçe
Türk Birliği
olarak
derneğimizin
tabelasının
yerinden
sökülmesiyle
başlayan hukuk
mücadelesi 36
yıldır devam
ediyor. Batı
Trakya Türk
Azınlığı’nın en
eski sivil toplum
kuruluşu olan
İskeçe Türk Birliği
olarak, demokrasi ve
uluslararası hukuk
adına, AİHM
kararlarının
uygulanmasını ve
derneğimizin resmi
statüsünün iade edilmesini
talep ettiğimizi bir kez daha
hatırlatmak isteriz.
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde (AİHM)
haklılığı tescil edilen İskeçe
Türk Birliği, Avrupa Konseyi
başta olmak üzere uluslararası
platformda demokratik hukuk
mücadelesini sürdürecektir. Ta
ki adalet tecelli edene kadar…”

Bulgaristan
Türklerine milli
azınlık statüsü
verilmesi için imza
kampanyası
BULGARİSTAN’daki
Türklerin kurduğu DOST
Partisi, ülkedeki Türklere milli
azınlık statüsü verilmesi için
imza kampanyası başlatacak.
Sorumluluk, Özgürlük ve
Hoşgörü İçin Demokratlar
(DOST) Partisi Genel Başkanı
Lütfi Mestan tarafından
yayımlanan bildiride, partinin
Bulgaristan’da yaşayan
Türklere milli azınlık statüsü
verilmesi için imza kampanyası
düzenleyeceği bildirildi.
Bildiride şu ifadeler yer aldı:
”Bizler şüphesiz Arnavutluk,
Ukrayna, Moldova, Macaristan
ve diğer ülkelerdeki etnik
Bulgarlardan daha az
ölçüde milli azınlık
durumunda
değiliz. Bu
gerçeği
reddetmek
etnik, dini ve
kültürel
kimliğimizi
kaybettirmez,
ancak etnik
gruplar arası
ilişkilerde
gerginlikler
yaratmaya devam
eder. Tıpkı komünist
rejimi güç kullandığı
yöntemleriyle bizi
asimile edemediği gibi
gizli asimilasyon politikası
da başarısızlıkla
sonuçlanacaktır.”
DOST partisi,
Türklere milli
azınlık
statüsü
verilmesi
talebini

siyasileştirmeyeceğini
belirterek, bu yüzden
azınlıkların hak ve
özgürlüklerini savunmaya
azimli olan partilere internet
üzerinden gerçekleştirilecek
imza kampanyasına katılma
çağrısında bulundu. DOST
partisi, bildiride azınlıkların
hak ve özgürlüklerinin
korunmasına öncelik veren
sivil toplum kuruluşlarının
yanı sıra tüm Bulgaristan
vatandaşlarına imza
kampanyasını destekleme
çağrısında bulundu.
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Brüksel izlenimleri…

A

vrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) ile Avrupa
Parlamentosu’nda (AP) grubu
bulunan Avrupa Hür İttifakı (EFA) ortak bir
konferans düzenledi. Brüksel’de Avrupa
Parlamentosu’nda gerçekleştirilen etkinlik
20 Mart Çarşamba günü yapıldı.
“Avrupa’da Azınlıkların Eğitimde
Karşılaştığı Temel Sorunlar: Batı Trakya
Türkleri ile Danimarka’daki Alman Azınlığı
Örneklerinin Karşılaştırılması” başlıklı
konferans, AP’deki Yeşiller/EFA Grubu
Başkan Yardımcısı ve AP Geleneksel
Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller
İntergrubu Eş Başkanı, AP Milletvekili
Josep-Maria Terricabras’ın ev sahipliğinde
gerçekleşti. Etkinliğe, ABTTF tarafından
Batı Trakyalı basın mensupları da davet
edildi. Brüksel’e giden azınlık gazetecileri
hem azınlık eğitimiyle ilgili etkinliği takip
etti hem de ABTTF’nin Brüksel
Temsilciliği’yle neler yaptığını, ne tür
çalışmaları hayata geçirdiğini yakından
görme fırsatı buldu. Ben de GÜNDEM
gazetesi adına Brüksel’deki etkinliğe

katılanlar arasında yer aldım.
Avrupa Parlamento binasında
gerçekleştirilen etkinlikte Avrupa’daki
azınlık eğitim sistemi ile ilgili uygulamalar
karşılaştırmalı olarak ele alındı, Batı Trakya
Türk toplumunun eğitimde karşılaştığı
temel sorunlar dile getirildi. Konferans AP
Milletvekili Josep-Maria Terricabras ve
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu’nun açılış
konuşmalarıyla başladı. Batı Trakya Türk
Azınlığı ile Danimarka’daki Alman
Azınlığı’nın eğitimi karşılaştırmalı olarak
anlatıldı. Konferansta Batı Trakya Azınlığı
Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Genel
Müdürü Dr. Pervin Hayrullah,
Danimarka’dan Kuzey Schleswig Alman
Okul ve Dil Derneği Pedagoji Danışmanı
Käthe Freiberg-Nissen, Danimarka’dan
Kuzey Schleswig Alman Okul ve Dil Derneği
Pedagoji Müdürü Anke Tästensen,
Hollanda’dan NHL Stenden Üniversitesi
Friz Dili ve Eğitimde Çok Dillilik Bölümü
Başkanı Dr. Alex Riemersma ve EFA
Direktörü Günther Dauwen konuşma
yaptılar.

Yıllarca Türk azınlık eğitimindeki
sorunların nihai çözüme kavuşmadığını, en
basit taleplerimizin dahi kabul edilmediği,
yaklaşık 700 öğrencinin eğitim gördüğü bir
azınlık lisesine hala bir binanın bile
yapılmadığını bilen bizler için,
Danimarka’daki küçük bir azınlığın kendi
dillerine eğitim veren 20 anaokulu
olduğunu öğrenmek ve bu kurumlara
büyük önem verildiğini duymak gerçekten
imrendiriyor insanı.
Konferansa katılan ve Çamerya Arnavutu
olduğunu belirten iki kişinin de söyledikleri
gerçekten dikkat çekiciydi. Bu kişiler kendi
toplumlarının bölgeden zorla koparıldığını
hatta soykırıma uğradıklarını ve hala
doğdukları toprakları ziyaret
edemediklerini söylediler. Ayrıca
konferansa katılan Avrupalı konuşmacılar
Makedon azınlığından ve baskı altındaki
Makedonca dilinden de bahsettiler. Bu
azınlığın tanınmadığı – kabul edilmediği
gibi, bu dilin varlığının da inkar edildiği dile
getirildi.
Batı Trakya Türklerinin en öncelikli
sorunu olan azınlık eğitiminin ele alındığı
konferansı AP’deki Yunanlı milletvekilleri
ile danışmanları da izledi. Avrupa
Parlamentosu’nda bulunan Potami Partisi
Milletvekili Miltiadis Kirkos, Altın Şafak
Partisi’yle seçilen asker kökenli
milletvekilleri Eleftherios Sinadinos ve
Yorgos Epitidios ile Yeni Demokrasi Partisi
Milletvekili Manolis Kefaloyannis’in
danışmanı konferansı izleyenler arasında
yer aldı. Sadece katılmakla kalmadılar, söz
alıp görüşlerini de dile getirdi Yunanlı
milletvekilleri.
En ılımlı konuşmayı yapan Potami
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partisinden sayın Kirkos, Batı Trakyalı
konuşmacı Pervin Hayrullah’ın eğitim
alanında yaşanan sorunlara karşın
“Rakamlar ve istatistiklere göre Trakya’da
eğitim alanındaki durumun iyiye gittiğini”
söyledi. Temel tezi bu oldu. AP milletvekili
Miltiadis Kirkos, Batı Trakya’dan Brüksel’e
giden biz Batı Trakyalı heyetle gelip
konuşma ve tanışma nezaketini gösterdiği
için bu hareketini kayda değer bulduğumu
ifade etmek isterim.
Ancak Yunanlı siyasetçilerin sözlerinde
genel anlamda “inkar” politikasının izleri
çok net bir şekilde görünüyordu.
“Yunanistan’da Türk azınlık yoktur,
Trakya’daki azınlık Müslüman azınlıktır.
İstanbul’daki azınlık etnik Rum azınlığıdır.
Yunanistan’da Makedon azınlık yoktur.
Makedonca diye bir dil kullanılmamaktadır.
Bu söylenen iddiaları kabul etmiyoruz.”
gibi cümleleri kulaklarımız bir de Avrupa
Parlamentosu’nda duydu! Fakat inanın
bana bütün bu iddialar ve “inkarcı” tezler
inandırıcılıktan çok uzakta. Demokrasiye ve
insan haklarına inanan insanların bu
zihniyete inanmaları neredeyse imkansız.
Çünkü bu tez, gerçeğin mevcut realitenin
çok çok uzağında.
Kapanışta konferansın moderatörlüğünü
yapan EFA Direktörü Günther Dauwen’in
konuşması ise mevcut durumun ve
sorunun kısa bir özeti gibiydi. Dauwen,
Yunanistan’la azınlık arasında diyalog
eksikliğine dikkat çekerek, azınlık
sorunlarının çözümü için bir anlamda
Yunanistan’a diyalog sürecini başlatması
çağrısında bulundu.

25 Mart törenlerle kutlandı
YUNANİSTAN’ın bağımsızlığını kutlandığı 25 Mart ulusal
bayramı için ülke genelinde törenler düzenlendi.
Kutlamalar dini ayinlerle başladı. Anıtların önüne siyasi
temsilciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, emniyet ve
askeri yetkililer tarafından çelenkler bırakıldı.
25 Mart Bağımsızlık Bayramı için ülkenin her yerinde olduğu
gibi Batı Trakya genelinde de törenler düzenlendi.
Gümülcine’de 25 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde
düzenlenen geçit töreninde sivil toplum kuruluşları, engelli
çocuklara eğitim veren özel okullar, ilkokul, ortaokul ve lise
öğrencileri yer aldı. Son olarak alandan askeleri birlikler geçti.
Resmi geçit töreninde azınlık ilkokulları, Gümülcine Celal
Bayar Azınlık Ortaokulu – Lisesi ile Hayriye Medresesi
öğrencileri de yer aldı.
Törende hükümeti Göç Politikaları Bakanlığı Genel Sekreteri
Kostantinos Papadimitriu temsil etti. Gümülcine’deki çelek
törenine Rodop milletvekilleri Mustafa Mustafa, Ayhan
Karayusuf, Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkan Yardımcıları
Tarkan Multaza, Nikos Çalikidis, Gümülcine Balediye Başkanı
Yorgos Petridis, emniyet ve askeri yetkililer ile Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu katıldı.
İskeçe’de de 25 Mart nedeniyle yapılan resmi geçit törenine
okulların yanı sıra askeri birlikler ve dernekler katıldı. Geçit
törenine İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu ile Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri de katıldı.
İskeçe’deki törende hükümeti Ekonomi ve Kalkınma Bakan
Yardımcısı ve İskeçe Milletvekili Stathis Yannakidis temsil etti.

ANKARA’DA DA KUTLANDI
Yunanistan’ın bağımsızlık günü, Türkiye’nin
başkenti Ankara’da da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
binasında Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis’in
ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, büyükelçiler, misyon temsilcileri ile çok
sayıda davetli katıldı.
Resepsiyon, Yunanlı sanatçı Betti Harlafti’nin konseriyle
başladı.
Harlafti, “Zülfi Livaneli Türk olmasına rağmen Yunanların da
bestecisidir.” diyerek Livaneli’den de bir eser okudu. Resepsiyon,
konserin ardından verilen ve Bakan Pekcan’ın da katıldığı
kokteyl ile devam etti.

Çipras’tan “taciz” açıklaması
BAŞBAKAN Aleksis Çipras, 25 Mart Pazartesi
günü kendisini Didim açıklarındaki Eşek
(Agathonisi) adasına nakleden helikopterin Türk
savaş uçakları tarafından rahatsız edildiğini öne
sürdü. Türk güvenlik kaynakları ise Türk
jetlerinin Ege’de herhangi bir taciz olayına
karışmadığını, uçakların mutat görevlerini
yaptığını belirtti.
Çipras, 25 Mart 1821’de Osmanlıya karşı
ayaklanmanın yıl dönümü nedeniyle düzenlenen
törene katılmak üzere Eşek adasına gitti.
Başbakan yaptığı konuşmada, “Eşek adasına
gelirken, bölgede bazı Türk savaş uçakları uçtu.
Helikopterin pilotu, Yunan savaş uçakları, Türk
savaş uçaklarını püskürtünceye kadar alçak

irtifada bazı manevralar yapmak zorunda kaldı”
dedi. Çipras önce mizahi bir ifadeyle “Bugün
bizim milli bayramımız. Türk uçakları herhalde
kutlamalarımıza katılmak istediler”, ardından da
sert bir ifadeyle, “Bilmelidirler ki, böylesi saçma
davranışların hiçbir anlamı yok. Hedefleri ne?
Yunan Başbakanı’nın bindiği helikopteri rahatsız
etmek mi? Boşuna yakıt harcıyorlar. Yunan
Başbakanı da gerekirse yüzerek bile en ücra
adaya kadar gidecektir” diye konuştu.
AA’ya göre güvenlik kaynakları, Türk
jetlerinin herhangi bir taciz girişiminin
olmadığını, uçakların mutat görevlerini icra
ettiklerini bildirdi.
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Kene dış paraziti ile mücadele

S

ıcakların artışa geçtiği bu
günlerde, can
dostlarımızla birlikte
bizlerinde yaşantısını tehtit eden
bazı canlıların, özellikle
Kenelerin faaliyete geçtiklerini
ve can dostlarımızla birlikte
bizlerin sağlığını tehtid altına
aldığını biliyormuydunuz?
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. 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. Bu aç larva kenelerin
kan emmeleri esnasında can
dostlarımızda birçok ölümcül
hastalıkların pençesine düşerler.
Kenelerin kan emme esnasında
kan emdikleri canlıya nakletiği
hastalıklar arasında Babesiosis,
Theileriosis, Hepatozoonosis,
Borreliosis, Tularemi,
Anaplasmosis, Ehrlichiosis,
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
sayılabilir. Saydığım bu
hastalıklardan korunmada en
önemli yol kene ile temasın
önlenmesi ve kenelerle

mücadeledir. Bireysel tedbirlerin
yanında, bizlerin ve can
dostlarımızın temaslarının
olduğu ortamlara aralıklı olarak
akarisid ilâçlarının kullanılması
AMİTRAZ (TACTİC), PHOXIM
(SEBACİL), DEET, pyrethroid
emdirilmiş elbiseler ile kene
teması önlenebilir. Ayrıca, bu tip
ortamlardan 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. Can
dostlarımız olan kedi ve
köpeklerimizi de bu tehditlerden
korumak boynumuzun borcudur.
Zamanı gelmiştir. Veteriner
Hekiminize giderek onlara en
uygun dış parazitlere karşı
gerekli ilâçlamayı
yaptırabilirsiniz.
Can dostlarınızla birlikte
hepinize sağlık dolu günler
diliyorum...

DEĞİŞİM Hareketi (KİNAL)
Başkanı Fofi Gennimata, 24-25
Mart tarihleri arasında Evros
ilini ziyaret etti.
24 Mart Pazar akşamı
Dedeağaç’taki bir otelde
konuşma yapan Gennimata,
hükümeti ve ana muhalefet
partisi YDP’yi eleştirdi ve erken
seçim çağrısını yineledi.
Kuzey Makedonya ile
imzalanan Prespes
Anlaşmasını ve mecliste
oylanma şeklini de eleştiren
Gennimata, milli meselelerde
taviz verilmemesi gerektiğini
söyledi.
KİNAL Başkanı, 25 Mart

Pazartesi günü ise Dedeağaç’ta
milli bayram nedeniyle
düzenlenen törenlere katıldı.
Çelenk törenine katılan ve
resmi geçit törenini izleyen
Gennimata, daha sonra Kipi
sınır kapısına hareket etti. Kipi
sınır kapısında yetkililerle
görüşen ve Yunanistan ile
Türkiye’yi birbirine bağlayan
köprüye giden Gennimata,
bölgede görev yapan askerlerle
görüştü. Gennimata burada
yaptığı açıklamada, Türkiye’yle
barış içinde yaşamak
istediklerini, ancak ülke olarak
milli hassasiyetlerden asla
taviz vermeyeceklerini belirtti.

Gennimata’ya Evros
ziyaretinde Rodop Kinal
Milletvekili İlhan Ahmet de
eşlik etti. Ziyaretle ilgili sosyal
medya hesabından açıklama
yapan Milletvekili İlhan Ahmet
şu ifadeleri kullandı: “Değişim
Hareketi (KİNAL) lideri Fofi
Gennimata 25 Mart Ulusal
Bağımsızlık Günü töreni için
geldiği Meriç ilinde Bahçeköy
(Kipi) gümrük sahasında
inceleme yaptı. Geçişlerde
yaşanan gecikmelere çözüm
için alan genişletme çalışması
ve ikinci bir köprünün
yapılması çağrısında
bulundu.”

Kırköy’de tarım ve
hayvancılık semineri

TARIM – Hayvancılık Araştırma Enstitüsü
(THAE), İskeçe Ova Kardeşlik Derneği’nin talebi
üzerine, 23 Mart Cumartesi günü Kırköy Kültür
Merkezi’nde tarım ve hayvancılık semineri
düzenledi. Seminere Ova Kardeşlik Derneği
yönetim kurulu, üyeleri ile tarım ve
hayvancılıkla uğraşan üreticiler katıldı.
Etkinlikte, ziraat mühendisi Hüseyin Sadık,
veteriner hekim Turgut Molla ve ekonomi
koordinatörü Onur Mustafa Ahmet konuşma

yaptı.
Konuşmacılar, biber üretimi, hayvancılık ve
“küçük tarım üretimlerinin geliştirilmesi” ile
“biyolojik tarımlar” programları hakkında slayt
gösterisi eşliğinde bilgi verdiler. Ayrıca tarımda
örgütlenme ve kooperatifleşmenin önemi de
anlatıldı.
Bunun yanı sıra üreticilerle karşılıklı
görüşmeler yapılarak bilgi alışverişinde
bulunuldu.
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Apple Watch EKG özelliği kullanımda
ELEKTROKARDİYOGRAM (EKG)
çekebilmesi, Apple‘ın geçtiğimiz eylül
ayında tanıttığı Watch Series 4’ün en
önemli özelliği olarak öne çıkmıştı. Söz
konusu özellik, ilk olarak aralık ayında
ABD’de kullanıma sunulmuştu.
Yayınlanan son watchOS
güncellemesiyle birlikte Apple Watch
EKG özelliği Avrupa’da ve Hong Kong’ta
da aktif hâle geldi.
19 Avrupa ülkesinde ve Hong Kong’ta
yaşayan Apple Watch Series 4 sahipleri,
watchOS 5.2 güncellemesiyle birlikte
EKG verilerini telefonlarındaki Sağlık
uygulaması üzerinde
görüntüleyebilecek. Akıllı saatle EKG
çekmek için saatteki EKG uygulamasını
açmak ve işaret parmağını Digital
Crown’ın üstüne koymak gerekiyor.
EKG’yi ve kalp ritmini kaydeden akıllı
saat, bu verileri iPhone’daki sağlık
uygulamasına gönderiyor. Kullanıcılar
uygulama üzerinden bir PDF oluşturarak
EKG sonuçlarını doktorlarıyla
paylaşabiliyor.
Apple watchOS 5.2 güncellemesiyle
Apple Watch sahiplerine Hermès imzalı
yeni saat arayüzleri de sunuyor.
Güncelleme çeşitli hata düzeltmelerini
ve güvenlik odaklı yenilikleri de
beraberinde getiriyor. Apple Watch
sahipleri watchOS 5.2’yi
iPhone’larındaki Watch uygulaması
üzerinden indirebiliyor.
Özelliğin hâlihazırda kullanılabildiği
ülkelerin listesi şu şekilde: ABD, ABD
Virjin Adaları, Almanya, Avusturya,
Belçika, Birleşik Krallık Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Guam, Hollanda,
Hong Kong, İrlanda, İspanya, İsveç,
İsviçre, İtalya, Lüksemburg, Macaristan,
Norveç, Portekiz, Porto Riko, Romanya,
Yunanistan.

istemeyeceğiniz şeyler paylaştıysanız, bu
gönderileri veya yorumları derhal sosyal
medya platformundan kaldırmanızı veya
görünürlük ayarlarını "Özel" olarak
ayarlamanızı tavsiye ederiz.
Ancak Internet Archive'in şu anda
yürütmekte olduğu işlem şimdiye kadar
sizin bu tür gönderi veya yorumlarınızı
kütüphenesinde sonsuza kadar
saklamak için hâlihazırda arşivlemiş
olabilir. Eğer Internet Archive üzerinde
gönderilerinizin saklanmasını
istemiyorsanız hizmetin bu tür durumlar
için bir prosedür bulundurduğunu da
hatırlatalım. Bu sayede Internet
Archive'in sunduğu prosedürü takip
ederek Google+ üzerindeki
gönderilerinizi dev arşivden kaldırmanız
mümkün olacak.

GOOGLE + İNTERNET ARŞİVİNİ
RAFLARINA KALDIRIYO
Google+ üzerindeki verileriniz internette
sonsuza dek arşivlenebilir! Buna engel
olmak için yapmanız gerekenleri
açıkladık.
Başarısız sosyal medya platformunun
popülaritesini kaybetmesinin ardından
güvenlik skandalları ile karşı karşıya
kalan ve bu sebeple kapatılan Google+,
Google'ın açıklamasına göre tüm verileri
ile önümüzdeki Nisan ayının başından
itibaren internetten kaldırılacak. Ancak
bu başarısız sosyal medya platformu
girişimini tüm ihtişamı ile internette
tutmak isteyen birileri var.
Internet Archive isimli internet
sitesinin hedefi, internetin zengin dijital
mazisini tek ve büyük bir çevrimiçi
kütüphanede toplamak. Bu sayede
internet tarihinin sunucu sahipleri ve

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Aha,
Akü, Bot 2) Kantar,
Kara 3) İlah, Eza, Ta 4)
Si, Kom, Dram 5) Tb,
Katrak 6) Fauna, Rot 7)
Karni, Ego 8) Öbek,
Epe, Ak 9) Rutin, Lutr
10) En, Teke, Eda 11) Af,
Sakal 12) Glasnost Na
13) Ama, Es, Kral 14)
Malul, Kible.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Akis, Flöre, Gam 2)
Halita, Bunalma 3) Ana,
Buket, Faal 4) THK,
Nakit 5) AA, Okar,
Nesnel 6) Krema, Ne,
Kaos 7) Tripleks 8)
Kadro, Eu, Atkı 9) Ba,
Rate, Tel, Rb 10) Ortak,
Gard, Nal 11) Taam,
Kok, Adale.

SOLDAN SAĞA
1)Aynı türden öğelerin karıştırılmasıyla oluşmuş –
Ballıbabagillerden, kokulu bir bitki 2) Sıvı safra –
Hedefe denk getirememek 3) Üstüne öteberi koymak
için duvara ya da dolabın içine birbirine parallel
olarak tutturulmuş tahta ya da metal levha –
Kızartılmış ekmek ve et suyuyla yapılan yemek 4)
Oval – (psikoloji) Gerginlik 5) Dizlere kadar inen dar
ve kısa pantolo – İki yüzey arasındaki uzaklık 6)
Sürekli – Galyum’un simgesi 7) Fransa’da evil kadınlara verilen san – Dar yarış kayığı 8) (kısaca) Anadolu
Ajansı – Kafiye – (halk dili) Kayın birader 9) Çağırma,
bağırma – Tutku ile sevme 10) (halk dili) İşte, burada
– Lütuf 11) (halk dili) İdare – Radyum’un simgesi 12)
Bir nota – Eli sıkı, cimri – Kırmızı 13) Karakter – Bir
tür org 14) Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan,
tikel – İran Moğallarında hükümdarın ünvanı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Bir çocuk oyunu – Hatıra, yadigar 2) Kas – Mavi –
Bahçe duvarı, çit 3) Ekonomik etkinlik birimi – Geniş
ve bol karşıtı – Arsenik’in simgesi 4) Bir soru eki –
Prometyum’un simgesi – Dua okuyucu 5) Bir asker
rütbesi, gedikli – (felsefe) Tatbiki 6) İlgi eki –
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında
verilen ad – (halk dili) Ağabey 7) Postundan kürk
yapılan bir memeli – Elma, armut Kurusu – Hitit 8)
Seçkin – Duman lekesi – İmar yasalarına gore sınırlanmış arazi parçası 9) Damla – Bir bilim dalı –
Rodyum’un simgesi 10) Belirti – Dikenli bir bitki –
Çocuğu olan kadın 11) Kargaşa – (argo) Gösteriş,
çalım, caka – Sularını bir denize veya göle gönderen
bölge.

internet sitesi sahiplerinin merhametine
terk edilmesinin önüne geçtiğini belirten
Internet Archive, "Görevimiz sahip
olduğumuz tüm bilgiye evrensel erişim
imkânı sunmak." ifadesiyle amacını
özetliyor.
Yorumlarınızın Ölümsüzleştirilmesini
İstemiyorsanız Elinizi Çabuk Tutun
Doğal olarak bu işlemi yönetebilmek
için Internet Archive'ın bağlı bulunduğu
kriterleri de mevcut. Platform sadece
Google+ üzerinde görünüm ayarı
"Herkes" olarak ayarlanan gönderileri
kaydedecek ve bir gönderide çok fazla
sayıda yorum bulunması durumunda
sadece ilk 500 yorum kaydedilecek.
Platform ayrıca Google+ üzerindeki
fotoğraf ve videoları tam çözünürlükleri
ile kaydetmeyecek.
Eğer bir noktada Google+ hesabı
açarak bu site üzerindeki topluluklar ile
dünyanın bundan sonra erişmesini
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DEB Partisi, Avrupa
Parlamentosu
seçimlerine
katılıyor
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
Mayıs ayında yapılacak Avrupa
Parlamentosu (AP) seçimlerine katılma
kararı aldı.
DEB Partisi’nden 26 Mart Salı günü
yapılan yazılı açıklamada, partinin AP
seçimlerine katılacağı belirtildi.
Açıklamada, “Bir önceki Avrupa
Parlamentosu (AP) seçimlerinde olduğu
gibi azınlığımızın ve ülkemizde herhangi
bir şekilde ayrımcılığa veya haksızlığa
uğramış herkesin sesi olmak adına bu
yılki AP seçimlerine de katılmamızın
büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz.”
ifadelerine yer verildi.
DEB Partisi’nin yazılı açıklaması
şöyle: “Ülkemiz Yunanistan yeni bir
seçim sürecine girmiş bulunmaktadır.
Bu seçim süreci çerçevesinde
önümüzdeki Mayıs ayında yerel
seçimlerle birlikte Avrupa Parlamentosu
seçimleri de gerçekleştirilecektir.
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi
olarak bu yıl 26 Mayıs Pazar günü
gerçekleşecek olan Avrupa
Parlamentosu (AP) seçimlerine katılma
kararı aldığımızı tüm
kamuoyu ile paylaşmak
isteriz.
Bir önceki
Avrupa
Parlamentosu
(AP)
seçimlerinde
olduğu gibi
azınlığımızın
ve ülkemizde
herhangi bir
şekilde
ayrımcılığa
veya haksızlığa
uğramış
herkesin sesi
olmak adına bu
yılki AP seçimlerine
de katılmamızın
büyük önem arz
ettiğini

düşünüyoruz.
2014 yılı AP seçimlerindeki
başarımızın sonucunda elde ettiğimiz
kazanımları devam ettirmek ve daha da
ileri seviyelere taşımak için,
Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın görmezden gelinen
sorunlarını daha güçlü bir sesle
haykırmak için,
Avrupa Birliği’nin en yoksul
bölgelerinden biri, ülkemiz
Yunanistan’ın ise en yoksul bölgesi
olarak yaşadığımız ciddi ekonomik
sıkıntılara vurgu yapmak için,
Sadece bölgemizde değil tüm ülkede
haksızlığa uğrayan toplumların ve
bireylerin “haklı” sesi olabilmek için,
Din, dil, ırk ayırımı yapmaksızın
herkesin eşit vatandaş olarak samimi
adalete ihtiyacı olduğunu bir kez daha
hatırlatmak için,
Ülkemiz Yunanistan için bir tehdit
değil, bir zenginlik olduğumuzu
anlamayanlara göstermek için,
Daha demokratik, daha hoşgörülü bir
Yunanistan ve Avrupa Birliği talebimizi
yinelemek için,
Kısacası dostluk, eşitlik ve barış
için,
Hadi bir daha birlik ve
beraberlik içinde, daha güçlü
ve demokratik bir sesle
varlığımızı ve isteklerimizi
herkese duyurmaya!”

2014 SEÇİMLERİNDE
YAKLAŞIK 43 BİN OY
ALMIŞTI
Hatırlanacağı üzere, DEB
Partisi 2014 yılında
yapılan seçimlere katılmış
ve ilk kez katıldığı seçim
yarışında büyük bir başarı
göstermişti. DEB Partisi ülke
genelinde yaklaşık 43 bin oy
alarak dikkatleri çekmişti. Bu
sonuçlar sayesinde DEB
Partisi Batı Trakya
Türkleri’nin

yaşadığı
Rodop ve
İskeçe
illerinde birinci
parti olmuş ve
haritada bu iki il DEB
Partisi rengine boyanmıştı.

“BİZ DE VARIZ DİYECEĞİMİZ
BİR SEÇİM OLACAK”
26 Mayıs Pazar günü yapılacak Avrupa
Parlamentosu seçimleriyle ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşan DEB Partisi Genel
Başkanı Çiğdem Asafoğlu, seçimlere
katılarak Batı Trakya Türkleri’nin
varlığını ve hala çözüm bekleyen
sorunları Avrupa’ya ve Yunanistan’a
duyurmayı amaçladıklarını söyledi.
Asafoğlu, “Bu seçimler ‘biz de varız ve
buradayız’ diyeceğimiz bir seçim olacak.
Ne yazık ki azınlık toplumunun
sorunları, sıkıntıları beklediğimiz şekilde
çözüme kavuşmadı. Bizim sorunlarımızı
ve taleplerimizi konuşmaktan dahi
kaçınan bir anlayışla karşı karşıyayız.
Diyalog sürecini başlatmayan,
sorunların üzerini örtmeye çalışan

anlayışın
değişmesini
istiyoruz. İşte
DEB Partisi bu
gerçekleri dile getirmek ve
insanımızın bu şikayetini ve
beklentilerini ifade etmek için seçimlere
giriyor.” diye konuştu.

“SEÇİM ÇALIŞMALARIMIZ
BAŞLADI”
Seçim hazırlıklarına başladıklarını ifade
eden DEB Partisi Başkanı, “26 Mayıs’a
yaklaşık iki aylık bir süre var. Biz parti
olarak seçim hazırlıklarına başladık.
Partimizin Merkez Yürütme Kurulu
üyeleri çalışmaya başladı. Sürekli bir
istişare içindeyiz. Seçimlerle ilgili
hazırlıklar önümüzdeki günlerde
hızlanmış olur. Biz halkımızın,
toplumumuzun sesini, istek ve
taleplerini yaşadığımız ve küçük bir
parçası olduğumuz Avrupa’ya duyurmak
istiyoruz. Bu doğrultuda da çalışmamıza
başladık.” diye konuştu.

Keramaris’in yerine
Bantikos geliyor
DOĞU Makedonya –
Trakya Eyalet Eğitim
Müdürü değişiyor.
Hükümetin eski ortağı
Bağımsız Yunanlılar
(ANEL) Partisi üyesi
olan Panayotis
Keramaris’in yerine
Kavala’dan Kostas
Bantikos’un getirileceği
bildirildi.
Eyalet Eğitim
Müdürlüğü görevi için
yapılan 14 başvuru
arasında Kostas
Bantikos’un en yüksek
puanı aldığı ifade edildi.
Listelerin Eğitim Bakanı
Kostas Gavroglu
tarafından onaylandığı
ve önümüzdeki
günlerde atamaların
yapılacağı dile getirildi.
Yeni Eyalet Eğitim
Müdürü Kostas
Bantikos’un Drama

kökenli olduğu ve
Kavala’da görev yaptığı
ifade edildi. Bantikos’un
Kavala İlköğretim
Müdürü olduğu
belirtildi. 2015 yılında

göreve getirilen
Keramaris’in yerine
atanacak Bantikos’un
görev süresi 2022 yılının
Temmuz ayında kadar
devam edecek.
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Gümülcine’de “Yeni Ortak
Tarım Politikası” konuşuldu
RODOP Milletvekili İlhan Ahmet’in
katkılarıyla, tütün primleri ve AB’nin
“Yeni Ortak Tarım Politikası”nın (KAP)
ele alındığı etkinlik, 22 Mart Cuma
akşamı gerçekleştirildi.
Batı Trakya Türk toplumunun büyük
kesimini oluşturan tarım ve havyan
besiciliği ile uğraşan soydaşları
ilgilendiren etkinliğe bölge halkı büyük
ilgi gösterdi.
Gümülcine’de gerçekleştirilen
etkinlikte konuşmacılar, KAP programı
ve Rodop bölgesinde tarımla uğraşan
binlerce aileye yansımaları hakkındaki
düşüncelerini paylaştılar.
Gazeteci Damon Damianos’un
yönettiği programın açılış konuşmasını
etkinliği organize eden Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet yaptı.
İlhan Ahmet, “Burada bir aile olarak
geçmişte olanlara bir göz atalım. 2004
yılında siz milletimizin oylarıyla
parlamentoya seçildiğim zaman, Rodop
ilinde tek milletvekili olarak tarımın
önemini kavramış, bölgemizdeki tarım
arazilerinin dönüm olarak azlığını göz
önünde bulundurarak, çiftçimizi daha
zengin nasıl yapabilirim, gelirini nasıl
arttırabilirim konusunda çok önemli
değişimlere sizin de yardımınızla imza
attım.
İlk defa kalite teşvik primi denilen bir
uygulamayı başlattım. O zaman
aldığımız primin üzerine AB’den
sunulan ek kaynaklardan gelir
sağlamak, çevreye saygılı olmak ve
kaliteye önem vermek amacı ile bunu
gerçekleştirdim. ELGA tarafından
bölgemize zararların zamanında
ödenmesini, adil ve gerçekçi olmasını
temin ettim. Kirazcımıza, pamukçumuza
ve hayvan besicilerimize
kooperatifleşmeleri yönünde önemli ve
büyük adımlar attım. Kiraz
Kooperatifinin kurulmasında ve AB’den
ekonomik destek ile tesislerin
desteklenmesinde öncülük ettim.
Özellikle tütünlerde primlerin
kesilmemesi için büyük mücadele ettim.
O zaman benim fikrim primlerin yarı
bağımsız olması yönündeydi. Ancak
azınlığın ve bölgenin kalkınmasını
istemeyen bazı kişilerin müdahalesi
sonucu yanlış olarak prim sistemi tam
bağımsız olarak kabul edildi. Halkımıza
popülizmden uzak bir şekilde önermiş
olduğum yarım bağımsız prim sistemi
kabul görseydi, bölgeye gelen teşvik
primlerinin kaybedilmesinin önüne
geçmiş olacaktık ve milyonlarca euro
gelir kaybetmeyecektik.” ifadelerini
kullandı.

“HÜKÜMETLER YARDIMLARI
İSTEDİĞİ GİBİ DAĞITABİLİR”
Milletvekili olmadığı dönemde de AB
Tarım Politikası ve primlerle ilgili
çalışmalarına devam ettiğini anlatan
İlhan Ahmet, bu konuya gereken
önemin verilmediğini söyledi.
Milletvekili İlhan Ahmet şöyle devam
etti: “2007 seçimlerinde bilinen
sebeplerden dolayı milletvekilliği
sandalyemi sadece 60 oy için
kaybettim. 2007’den 2015’e kadar olan 8

yıllık zaman içerisinde milletvekili
olmamama rağmen AB Tarım
Politikası’nda olan değişiklikler ile
kaybettiğimiz bu fırsatı nasıl geri
alabileceğimiz yönünde bir dizi
çalışmalar yaptım, dönemin
milletvekillerine bunları sundum, ancak
gereken önem maalesef gösterilmedi ve
çözüm için bir şey yapılmadığını
gördüm. 2015’te tekrar milletvekili
seçilmemle kaldığımız yerden devam
etmek üzere çalışmalarıma hız vererek
devam ettim ve şunu tespit ettim.
2020 – 2025 yılları arasında
uygulanacak olan Yeni AB Tarım
Politikası’nda her üye ülkenin, yani
Yunanistan’ın da, AB tarafından
gönderilen toplam yardımların
hükümetin istediği şekilde dağıtma ve
verme yetkisi olduğunu tespit ettim.
Meclis genel kurulunda defalarca söz
alarak bu talebimi yazılı ve sözlü dile
getirmeme rağmen, ilgili bakanlıktan
cevap alamayınca, bu iddiamızın
doğruluğunu teyit ve ispat etmek için
bizzat kendim AB’ye iki defa gidip,
Brüksel’de en yüksek düzeyde
görüşmeler yaptım. Davamızda ve
talebimizde haklı olduğumuzu tespit
edip AB’deki bürokratlar ile bu imkan
üzerinde hemfikir olduk. Zaten sayın
Haniotis’in de bugün burada
bulunmasının sebebi budur. Yaptığım
bu çalışmanın ürünüdür.”
Batı Trakya’nın en fakir bölgeler
arasında olduğunu hatırlatan İlhan
Ahmet, hükümetin bölgeye yaptığı
yardımı arttırması gerektiğini belirterek,
“Tarım Bakanlığı’nın ve hükümetin,
fakir ve dejavantajlı bölgelere, ki en
başta bizim bölgemiz en fakir bölgeler
içinde yer almaktadır, dönüm başına
vermiş olduğu para miktarını kat kat
arttırabileceğini tespit ettik. Bu
uygulamayı İspanya’nın bugün hala
uyguladığını gördük. Talebimiz açık ve
nettir. Madem Doğu Makedonya-Trakya
Eyaleti, en fakir eyaletler içerisindedir ve
Rodop ili de en fakir olanıdır, dönüm

başına verilen bu teşvikin, para
yardımının arttırılmasında yasal bir
engel yoktur. Tam tersine insani
sebepler yatmaktadır. Velhasıl
azınlığımıza ve bölgemize yapılan bu
yardımların arttırılması tamamen
hükümetin elindedir.
Sizlerin milletvekili olarak, mecliste ve
Avrupa’da vermiş olduğum bu
mücadele, bu uğraş, bu emek bir hayal
değildir. Ben bu paneli seçim için
yapmıyorum. Bu mücadelemiz ciddi,
disiplinli ve bilgiye dayanan samimi bir
mücadeledir ve siz değerli halkımızın bu
mücadelemde şahsen bana destek
vereceğinizden eminim. Bugün dahi bu
çabalarımı, sizler için yaptığım bu
girişimlerimi kösteklemek isteyenler var.
Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Sizin
desteğiniz bana devam ettiği sürece bu
hükümet veya bundan sonraki hükümet
döneminde tekrar beni milletvekili
olarak parlamentoya göndermenizle bu
tamamlanacaktır. Sizlere hiç bir zaman
yalan söylemedim. Bunun bedelini
ödemiş olsam dahi. 2007’de olduğu gibi,
önümüzdeki dönemde bu uğraşın, bu
mücadelenin kesintiye uğramasına

halkımız izin vermeyecektir. Buna
kalbimle inanıyorum, bundan eminim,
çünkü halkıma güveniyorum.” dedi.
İlhan Ahmet’in açılış konuşmasından
sonra etkinliğe davet edilen
konuşmacılar söz aldı. Etkinlikte Atina
Belediye Başkanı Yorgos Kaminis,
Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal
Kalkınma Genel Müdürlüğü’nde Strateji
ve Politika Analizi Genel Direktörü,
Müdürü ve Genel Sorumlusu Tasos
Haniotis, Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Sinan
Ahmet, Yunanistan Pamuk Üreticileri
Federasyonu Eski Genel Başkanı Nikos
Skopianos, Tarım ve Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü Başkanı Veteriner
İsmail Molla Ali Mehmet, Meriç İli
“GAİA” Kadın Kooperatifi Başkanı Zoi
Frangudi, Rodop İli Kalkınma A.Ş
Müdürü Ziraat Mühendisi Dr. Nikos
Kapulas konuşma yaptı.
Konuşmacılar “Avrupa Birliği Yeni
Ortak Tarım Politikası ve Rodop İli İçin
Yeni Olanaklar” hakkında görüşlerini
dile getirdiler.
Devamı 10. sayfada
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Önder Mümin
seçim bürosunu açtı
10. sayfanın devamı
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanı Hristos Metios da
Gümülcine’de gerçekleştirilen
etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı.
Bölgenin ülkedeki ayçiçeği üretiminin
yüzde 69’unu, basma tütünün yüzde
40’ını ve susuz pamuk üretiminin
yüzde 75’ini karşıladığını belirten
Metios, “İklim çiftçilerimize sorunlar
yaratmaktadır. Ürünlerde meydana
gelen hastalıklar sonucunda kalite
düştüğünden düşük fiyatlar
uygulanmaktadır. Az topraklı çiftçiler
ve iklim değişikliği konuları yeni
KAP’ta mutlaka dikkate alınmalıdır.
Bizler, tarım kesimini destekliyoruz.
Sulama, toprak bütünlemesi vb. bir
çok projeyi hayata geçirdik. 1500
çiftçimizin programlarda yer
almalarını sağladık.” diye konuştu.
Atina Belediye Başkanı Yorgos
Kaminis ise yoksul bölgelerin
desteklenmesi gerektiğini belirterek,
“Adil bir paylaşım için bölgeler arası
eşitsizlik giderilmelidir. Yeni KAP- AB
Ortak Tarım Politikası iklim
değişikliğinin getirdiği sonuçlara göre
şekillenmektedir. Maliyeti düşürmek,
üretimi arttırmak ve çevre kirliliği
konularında önlemler almak için
çiftçilerimize bilimsel çalışmaları
getirmeliyiz. Avrupa değerlerine
inanıyoruz. Güçlü bir Avrupa
hedeflemekteyiz.” ifadelerini kullandı.
AB Tarım Komiseri Haniotis de,
“KAP, AB’nin en eski programı olup
bütün ülkeleri kapsamaktadır. Sorun
ne kadar destek verileceği değildir.
Önemli olan bunun nasıl
paylaşıldığıdır. AB, Yunanistan’a
destek vermektedir. Kalite ve bilimsel
çalışmalar sonuç vermektedir.”
görüşlerine yer verdi.
Etkinliği yöneten gazeteci Damon
Damianos’un, “Tütünün geleceği var
mı?” sorusuna Haniotis şu cevabı
verdi: “Yeni KAP’ın sağlıkla ilgili
ilişkileri vardır. Biz, sizlere üretmeyin
demiyoruz. Ürünün nasıl üretileceği
önemlidir. Destek verilebilir. Kriterler
üye ülkelere bağlıdır. Küçük çiftçiler
desteklenmelidir. AB, ürünü değil,
üreticiyi desteklemektedir.”
Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Esat Hüseyin’in,
“Sorunlarımızı yazılı olarak bildirdik,
ancak cevap alamıyoruz. Her yeni
düzenlemeden sonra üretici
kaybetmektedir.” değerlendirmesine
ise Haniotis, “Alternatif ürünleri ve
pazarı bulmanız gerekli. Tütün,
tarımın küçük bir dalıdır. Diğer büyük
dallar yanında kaybetmektedir. Dünya
nüfusu artarken toprak aynı
kalmaktadır. KAP’la tütün sorunu
çözülemez. Kazananlar,
kaybedenlerin zararını tazmin
etmelidir.” ifadeleriyle cevap verdi.
Etkinliğin sonunda konuşmacılar,
çiftçilerin sorularını yanıtladı.

YASSIKÖY belediye
başkan adayı ve İleri listesi
Başkanı avukat Önder
Mümin, seçim bürosunu 27
Mart Çarşamba akşamı
Yassıköy meydanında
düzenlediği törenle açtı.
Başkan adayı Önder
Mümin, listesindeki belediye
meclisi ve muhtar adaylarıyla
birlikte Yassıköy meydanına
geldi.
Yassıköy meydanında
toplanan halka seslenen
Önder Mümin, belediyeye
bağlı köylerin isimlerini
sayarak herkese teşekkür etti
ve Rodop ili ile eyalet
genelinde seçim bürosunu
açan ilk liste olmanın
gururunu yaşadıklarını
söyledi.
Seçim bürosu olarak genç
yaşta hayatını kaybeden
Yassıköy eski Belediye
Başkan Yardımcısı Erkan
Halim’in işlettiği dükkanı
seçtiklerini ve belediye
başkanı olmaları durumunda
kendisi için bir anma töreni
düzenleyeceklerini söyleyen
Önder Mümin, ismini de
Yassıköy’ün sokaklarından
birine vereceklerini belirtti.
Önder Mümin
konuşmasının devamında,
“Bu akşam İleri listesiyle
güçlü bir başlangıç
yapıyoruz. Halkın
kendisinden doğmayan
hiçbir oluşum başarıya
ulaşamaz. Unutmayın bu
listeyi Önder Mümin
kurmadı. Bu listeyi Muzaffer
Konte kurmadı. Bu listeyi
Mümin Şakir kurmadı. Bu
listeyi Salim Hüseyin
kurmadı. Bu listeyi Ercan
Mümin kurmadı. Bu listeyi
Rıdvan Demir kurmadı. Bu
listeyi siz kurdunuz, Yassıköy
belediyesi mensupları
kurdu.” ifadelerini kullandı.
Daha sonra liste olarak
belediyicilik anlayışlarını
açıklayan Önder Mümin
şöyle konuştu: “Sekiz yıldır
halkla iç içe uyguladığımız
siyasi anlayışı bu sefer liste
halinde devam ettireceğiz.
Yassıköy belediyesi
mensupları, belediye
başkanını, belediye meclis
üyelerini, muhtarlarını
yanında, yakınında, içinde
görmek istiyor. Halktan uzak,
kopuk ve sönük bir
belediyecilik anlayışını kabul
etmediğimizi belirtmek
istiyorum. Bizleri
şereflendiren seçmenimizin
acı ve tatlı günlerinde
yanlarında durmak bizim
manevi boyun
borcumuzdur.”

“KALKINMA AMAÇLI BİR
BELEDİYE İNŞA EDECEĞİZ”
Önder Mümin konuşmasına
şöyle devam etti: “Tüm
birimlerimizi yeniden
yapılandıracağız. Böylelikle
belediye mensupları hem
idari hem ekonomik
anlamda, hem de günlük
işlerini hızlı bir şekilde
çözmüş olacaklar. Günlük
basit ihtiyaçlara rekor sürede
sonuç alacağız. Seçim
dönemi yaklaştığında son üç
ayda yapılan seçime endeksli
işleri inandırıcı bulmadığımı
buradan açık ve net şekilde
belirtmek istiyorum. Doğru
ve samimi belediyecilik dört
yıl boyunca devamlı olarak
hizmette sınır tanımayan bir
belediyeciliktir. Biz,
kalkınma amaçlı bir belediye
inşa edeceğiz. İş imkanlarıyla
turizme endeksli bir belediye
yaratarak sadece kendi
çapımızdaki belediyelerle
değil; Gümülcine, İskeçe,
Dedeağaç ve Kavala
belediyeleriyle yarışan bir
belediye yaratacağız. Hep
birlikte belediyemizi,
başkanımız, muhtarlarımız
olarak durmayacağız ve
dışarıya gıpta ile izleteceğiz.”
“İKİ DÖNEM SONUNDA
AYNI GÖREVE TEKRAR
ADAY OLMAYACAĞIZ”
İkinci dönemin sonunda
aday olmayacaklarını da
söyleyen Önder Mümin,
“Görüyorsunuz,
okuyorsunuz. Atina Belediye
Başkanı Kaminis, Selanik
Belediye Başkanı Butaris,
Gümülcine Belediye Başkanı
Petridis iki dönemin sonunda
devam etmeyeceklerini
açıkladılar. Amerika’da dahi
başkan adayı iki dönemin
üzerinde aday olamıyor. Bize
göre bir dönem azdır, iki
dönem yeterli ve kâfi, üç

dönemden sonra ise
kaçınılmaz bir metal
yorgunluğu olduğunu
düşünmekteyiz. Bu vesileyle,
ben dahil, bu liste mensubu
hiçbir arkadaşım iki dönem
sonunda aynı göreve tekrar
aday olmayacak.” ifadelerini
kullandı.
“Yaratıcı, bağımsız,
kalkınmış bir belediye için
belediye başkanınız olmak

istiyorum!” ifadelerini
kullanan Önder Mümin
seçmenlerin desteğini istedi.
Önder Mümin,
konuşmasının sonunda
başkanlığını yaptığı listeden
belediye meclis üyesi ve
muhtar adaylarını sahneye
davet etti ve hep birlikte
fotoğraf çektirildi. Törenin
sonunda seçim irtibat
bürosunun açılışı yapıldı.

ABONELER‹M‹Z‹N
D‹KKAT‹NE
Y›ll›kaboneücretleriniödemeyen
abonelerimizin,Gümülcine’deki
P.Mavromihali(İdadiyeSokağı)4-6
adresindebulunanbüromuza
gelerekaboneücretleriniödemeleri
önemle ricaolunur.
GÜNDEM
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Serdar Balcı - Bulatköy

Emine Mehmet - Ayazma

Çoşkun Ahmet - Sendelli

Hüseyin Eminçe - Yuvacılı

Hasan Salih Çavuş - Gebecili

Nurettin Mustafa - Bulatköy

Şükrü Murat - Eşekçili

Oral İbrahim - Çepelli

Bilal Çonka - Çepelli

Nida Veli - Çepelli

Hemete Bayramoğlu - Çepelli

Yeşim Mustafa - Çepelli

Nilay Amet - Büyük Müsellim

Nilüfer Süleyman - Büyük Müsellim

Büşra Hacıibram - Büyük Müsellim

Serhat Hasan - Büyük Müsellim

Hasan İbram - Büyük Müsellim

İlker İdriz - Büyük Müsellim

Mümin Süleyman - Büyük Müsellim

Necibettin Hüseyin - Susurköy

Halil Bayram - Susurköy

Erdal Mustafa - Susurköy

Sezer Hasan - Susurköy

Nilüfer Hasan - Susurköy

Ayşe Deli Hasan - Susurköy

Günay Hasan - Kozlardere

Tuncay Hüseyin - Kozlardere

Tahir Memet - Kozlardere

Mümin Ramadam - Kozlardere

Ramadan Mümin - Kozlardere

Esin Hasan - Narlıköy

Duygu Mümin - Narlıköy

Ercan Canavar Ali - Narlıköy

Ekrem Hüseyin - Narlıköy

Kenan Mustafa - Yalanca

Cüneyt Kamba - Yalımlı

Celal Halil - Yassıköy

Osman Osman - Karamusa

Mehmet Ramadan - Ortacı

Osman Arif - Palazlı

Ömür Emin - Palazlı

Mümin Mümin - Ortacı

Zeiş Sali - Sasallı

Şerike Halil - Sasallı

Şeim Mustafa - Sasallı

Feride Sevdalı - Sasallı

İhsan Kınalı - Bekirli

Adem Hacı Ahmet - Bekirli

Ahmet Yurtçu - Arabacıköy

Gülsüm Halil Başı Ahmet - Kozlardere
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Καλημέρ - Χαμπα

GÜNDEM yorum

Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Ρήξη Μαξίμου - «Πράττω»:
Ποιος κυβερνάει στην Θράκη τελικά;

Γ

ράφαμε στην στήλη μας πριν δύο
εβδομάδες για τα γεγονότα που
σημάδεψαν την ελληνική πολιτική
στη Θράκη τις δεκαετίες του 50 και του 60
με την ίδρυση και λειτουργία του
Συντονιστικού Συμβουλίου Θράκης το
1959, που λειτούργησε ως πολιορκητικός
κριός σε βάρος των συμφερόντων της
Μειονότητας και της ομαλότητας στην
περιοχή.
Οι πρόσφατες όμως αποκαλύψεις που
ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά τις
παραιτήσεις τριών στελεχών της κίνησης
«ΠΡΑΤΤΩ» του πρώην υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά, από κρίσιμες
κυβερνητικές θέσεις στην Θράκη,
αναδύουν για μια ακόμη φορά οσμή
παρασκηνιακών μεθοδεύσεων και
συγκρούσεων κρατικών συστημάτων
εξουσίας για τον έλεγχο της πολιτικής και
την διαμόρφωση σφαιρών επιρροής στην
περιοχή μας.
Όλα αυτά λίγο πολύ τα είχαμε στο
μυαλό μας τα τελευταία χρόνια,
γνωρίζοντας την σύγκρουση Κοτζιά –
Καμμένου στην Θράκη με όλους όσους
ενεπλάκησαν στην διαμόρφωση των
πολιτικών, κυρίως στο μειονοτικό
κομμάτι. Η παραίτηση όμως τριών
προσώπων (ποια είναι άραγε αυτά;) που
είχαν πολιτική σχέση με το «ΠΡΑΤΤΩ»
του κ. Κοτζιά και ο τρόπος που αυτή
ζητήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου,
σύμφωνα πάντοτε με τον πρώην ΥΠΕΞ
της Ελλάδος, γεννά τεράστια
ερωτηματικά για τον τρόπο διαχείρισης
των ζητημάτων της Θράκης και από την

παρούσα κυβέρνηση.
Πιο συγκεκριμένα, με μια μακροσκελή
ανακοίνωση η κίνηση «ΠΡΑΤΤΩ»
γνωστοποίησε, αφήνοντας βαρύτατες
αιχμές κατά του άλλοτε κυβερνητικού
εταίρου, την παραίτηση τριών μελών της
κίνησης που κατείχαν έως σήμερα
δημόσια αξιώματα. Μάλιστα, όπως
επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι
παραιτήσεις αυτές ζητήθηκαν άμεσα ή
έμμεσα από το Μαξίμου με έωλα
επιχειρήματα. Τονίζεται δε πως η
απαίτηση αυτή θεωρείται αδικαιολόγητη
και ανεξήγητη μιας και η κίνηση
«ΠΡΑΤΤΩ» ήταν ο παλιός αλλά και
σταθερός σύμμαχος του ΣΥΡΙΖΑ καθώς
στα τέσσερα προηγούμενα χρόνια όλα τα
μέλη της κίνησης στήριξαν την κυβέρνηση
σε δύσκολες συνθήκες. Παραθέτω πιο
κάτω το απόσπασμα της ανακοίνωσης
του «ΠΡΑΤΤΩ» που αφορά την Θράκη:
«Επειδή η θρυαλλίδα του προβλήματος
που πρόκυψε στις σχέσεις μας αφορά την
πολιτική της Κυβέρνησης και της
αριστεράς τους τελευταίους μήνες στη
Θράκη, θέλουμε να επαναλάβουμε: είναι
θεμελιακή δημοκρατική απαίτηση να
υπερασπιζόμαστε τις μειονότητες μέσα
στη μειονότητα. Είναι θεμελιακό σε μια
δημοκρατική πολιτεία το δικαίωμα των
Ελλήνων Πομάκων, Ρομά και Αλεβιτών
να μην υποτάσσονται στο τουρκικό
προξενείο, στις προσπάθειές του να τους
ποδηγετήσει με την παραδοσιακή
συμβολή ορισμένων ελληνικών δυνάμεων.
Ως ΠΡΑΤΤΩ υπερασπιστήκαμε με πάθος,
και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, τα

δικαιώματα των Ελλήνων
μουσουλμάνων και χριστιανών στην
περιοχή. Δηλώνουμε για άλλη μια φορά
ότι θα υπερασπιστούμε τα νηπιαγωγεία
και τις βιβλιοθήκες που φτιάχτηκαν
κατά δεκάδες τα τελευταία χρόνια στη
Θράκη στα πλαίσια της κοινής
πολιτικής μας. Θα υπερασπιστούμε το
δικαίωμα των Πομάκων να μην
υποχρεώνονται να μαθαίνουν μια ξένη
για αυτούς γλώσσα, τα τούρκικα. Θα
αντιπαλέψουμε κάθε προσπάθεια να
παραδοθούν οι Έλληνες μουσουλμάνοι
στα χέρια τρίτων. Θα πολεμήσουμε
κάθε επιδίωξη δημιουργίας εκ νέου
συνθηκών φόβου στις κοινότητες των
Ελλήνων μουσουλμάνων που
αντιπαλέψαμε τα τέσσερα τελευταία
χρόνια με μεγάλο κόπο και πολλές
θετικές ενέργειες. Αυτό αφορά και
συγκεκριμένους ελληνικούς θεσμούς.
Τέλος, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε
την ένταξη των συλλόγων των Πομάκων
στην FUEN ώστε να σπάσει το
μονοπώλιο διεθνούς αναγνώρισης των
οργανώσεων του Προξενείου. Το
ΠΡΑΤΤΩ αταλάντευτα θα παραμείνει
στο μεγάλο μέτωπο για τη δημιουργία
μιας Δημοκρατικής Προοδευτικής
Παράταξης. Θα συμμετάσχει σταθερά
στη μάχη ενάντια στη δεξιά και στην
ακροδεξιά, τον νεοφιλελευθερισμό και
τον αυταρχισμό, στην υπεράσπιση της
πατρίδας και του λαού».
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι
ασφαλώς τεράστια: Ήταν σε γνώση της
ελληνικής κυβέρνησης η δράση των
προσώπων που σχετίζονται με το
«ΠΡΑΤΤΩ», εάν και εφόσον είχαν ως
έδρα την Θράκη, και αν ναι, αυτή τους
η δράση απηχούσε όλα αυτά τα χρόνια
την επίσημη κυβερνητική πολιτική;
Ποια είναι τα δεκάδες νηπιαγωγεία
που φτιάχτηκαν για την μειονότητα
στην Θράκη τα τελευταία χρόνια;
Μήπως πρόκειται για το πάγιο αίτημα
της Μειονότητας για ίδρυση κανονικών
δίγλωσσων νηπιαγωγείων και δεν το
μάθαμε ποτέ;
Τι ακριβώς είναι αυτές οι δεκάδες
βιβλιοθήκες, που σύμφωνα με την ίδια
ανακοίνωση φτιάχτηκαν στην Θράκη;
Ποιο το περιεχόμενό τους και πόσα
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χρήματα δαπανήθηκαν για την
δημιουργία τους και μέσα από ποιους
κωδικούς του κρατικού
προϋπολογισμού χρηματοδοτήθηκαν;
Ποια είναι τα χέρια τρίτων στα οποία
κινδυνεύουν να παραδοθούν οι
«έλληνες μουσουλμάνοι» και με ποιον
τρόπο θα γίνει αυτό;
Υπάρχει ή υπήρχε για την ελληνική
κυβέρνηση και το ΥΠΕΞ της Ελλάδας
θέμα αναθεώρησης της Συνθήκης της
Λωζάννης και των εκπαιδευτικών
πρωτοκόλλων, όπου προβλέπεται και
περιγράφεται ρητά το πλαίσιο της
μειονοτικής δίγλωσσης εκπαίδευσης
που εφαρμόζεται στην Θράκη από την
υπογραφή τους μέχρι και σήμερα;
Με ποιον τρόπο και ποιες
συγκεκριμένες ενέργειες, πρακτικές και
δράσεις οι εκπρόσωποι της κίνησης
«ΠΡΑΤΤΩ» στην Θράκη «αντιπάλεψαν
κάθε επιδίωξη δημιουργίας εκ νέου
συνθηκών φόβου στις κοινότητες των
Ελλήνων μουσουλμάνων τα τέσσερα
τελευταία χρόνια»; Ήταν η ελληνική
κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση γνώστης
αυτών των δράσεων και ενεργειών;
Ποιους «συγκεκριμένους ελληνικούς
θεσμούς» αφορούν αυτές οι
καταγγελίες αυτές;
Για το τέλος άφησα την απάντηση
που έδωσε σε όλα αυτά ο σημερινός
ΥΠΕΞ κ. Γ. Κατρούγκαλος προς τον κ.
Κότζια και η οποία συνοψίζεται στα
εξής: «Ειδικότερα όμως σε ό,τι αφορά
τις αιτιάσεις που αφορούν στη Θράκη,
θέλω να επισημάνω ότι η κυβέρνηση θα
συνεχίσει σταθερά την πολιτική της
αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της
περιοχής, της προάσπισης του
καθεστώτος ισονομίας και ισοπολιτείας,
και της προώθησης δημοκρατικών
μεταρρυθμίσεων για τα δικαιώματα της
μουσουλμανικής μειονότητας και τη
στήριξη των αναγκών κάθε μιας εκ των
τριών συνιστωσών της». Είναι
προφανές ότι για την σημερινή
κυβέρνηση η Μειονότητα της Θράκης
αποτελείται από τρεις συνιστώσες που
δεν κατονομάζει ο κ. Κατρούγκαλος
ενώ για τον κ. Κοτζιά υπάρχουν
τέσσερις ! Ο καθένας μπορεί να βγάλει
τα συμπεράσματά του…

ABD, Golan kararıyla BMGK’de yalnız kaldı
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nde (BMGK) tek taraflı Golan
Tepeleri kararıyla yalnız kalırken,
Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki
bölgenin İsrail toprağı olmadığı
konusunda birleşti.
BMGK, ABD Başkanı Donald Trump’ın
Golan Tepeleri üzerinde İsrail
egemenliğini tanımasının ardından
Suriye’nin talebi üzerine toplandı.
ABD’nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi
Koordinatörü Rodney Hunter, Konseyde
yaptığı konuşmada, ‘’Golan Tepeleri’nin
Suriye rejimi ve İran tarafından kontrol
edilmesine izin verilmesi durumunda
rejim, İran ve Hizbullah’ın İsrail’e
yönelik saldırılarına göz yumulmuş
olacağını’’ savundu.
Hunter, ‘’Bu karar İsrail’in güvenliği
açısından kritik stratejik öneme sahip ve
ABD, bölgenin istikrarına katkıda
bulunacağına inanıyor.’’ dedi.
Rodney Hunter, ayrıca ABD’nin Golan
kararının Suriye-İsrail ateşkes hattındaki
Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlemci
Gücü’nü (UNDOF) etkilemeyeceğini
belirterek, barış gücü misyonunun
bölgede kalması gerektiğini söyledi.

Ancak ABD tek taraflı aldığı bu kararı
savunduğu BMGK’de yalnız kaldı.
Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki
bölgenin İsrail toprağı olmadığı
konusunda birleşti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci
Yardımcısı Vladimir Safronkov keyfi
alınan ve dünya düzenine karşı çıkan bu
kararın başarısız olmaya mahkum
olduğunu belirterek, ‘’ABD’nin ne
sebeple olursa olsun tek taraflı aldığı bu
karar, uluslararası hiçbir hukuki kararı
değiştirmeyecek.’’ dedi.
Konseydeki Avrupa Birliği (AB) üyesi
üyesi ülkeler de ABD’nin Golan Tepeleri
kararının BMGK kararlarıyla ters
düştüğü görüşünü paylaştı.
Daimi üyelerinden Fransa ve İngiltere
ile geçici üyeler Belçika, Almanya ve
Polonya BMGK’nin 242, 338 ve 497 sayılı
kararlarına atıfta bulunarak Golan
Tepeleri’nin İsrail toprağı olmadığını
bildirdi.
Suriye rejiminin BM Daimi Temsilcisi
Beşşar Caferi ise ABD ve İsrail’e sert
eleştiriler yöneltti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan
Tepeleri kararını kınayan Caferi, ‘’ABD

kendi taahhütlerine ters düşüyor.
Ülkene utanç getirdin. Bu utanç verici
bir karar. Amerikan icraatları tehlikeli
çünkü uluslararası siyaseti çarpıtma
konusunda düşüncesiz ve benzeri
görülmemiş bir eğilimi temsil ediyor.’’
dedi.
BMGK’nin, İsrail’in 1981’de Golan
Tepeleri’ni ilhak etmesinin ardından
aldığı 497 sayılı ilk karar, İsrail işgaline

karşı çıkıyor ve kararda ‘’İsrail’in işgal
altındaki Golan Tepeleri’nde kendi
kanunlarını, yargısını ve idaresini
uygulama kararı hükümsüzdür ve
uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.’’
ifadesi kullanılıyor.
İsrail, Suriye toprağı olan Golan
Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal
altında tutuyor.
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Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Üç istifa, iki açıklama ve
“Trakya’daki azınlık politikası” İslam barış dinidir
ESKİ Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın
başkanlığını yaptığı Pratto Hareketi üyesi üç
memur dişleri bakanlığındaki görevinden
istifa etti. Olay geçen hafta yaşandı. 21 Mart
Perşembe günü sabah saatlerinde Pratto
Hareketi bu konuda bir basın açıklaması
yayımladı.
“Eski ortağımız bize haksızlık yaptı”
havasında yapılan açıklamada, istifaların
dolaylı olarak başbakanlıktan istendiği iddia
edilerek eleştirildi. Dört yıl boyunca
SİRİZA’yı destekleyen Pratto üyesi üç
memurun istifasının istenmesinin son
derece yanlış olduğu vurgulandı.
Pratto’nun açıklaması oldukça uzun.
Açıklama, hükümetle, Pratto hareketi
arasında son dönemde yaşanan sorunun
fitilinin Trakya’daki hükümet politikaları
olduğunu da gözler önüne seriyor. Kocias’ın
başkan olduğu Pratto hareketinin
açıklamasında Trakya’daki azınlık
politikasıyla ilgili “Azınlık içinde azınlıkları
korumamız temel bir taleptir.” cümlesi de
hayli dikkat çekici. Pratto Hareketi, “Yunan
Pomakların, Romanların ve Alevilerin Türk
başkonsolosluğunun -bazı Yunan güçlerin
de desteğiyle- boyunduruk altına alma
gayretlerine boyun eğmemesinin” bir hak
olduğunu ve bunu savunacaklarını
söylüyor. Açıklamada; Pratto olarak
bölgedeki Müslüman ve Hristiyanların
haklarını savunmaya devam edecekleri ifade
ediliyor. Aynı açıklamada, azınlık
bölgelerine açılan anaokulları ve
kütüphaneleri de savunmaya devam
edecekleri kaydediliyor. Ancak bu sözü
edilen anaokullarının ve kütüphanelerin
nerede olduğu ve tam olarak burada ne
yapıldığı konusunda en ufak bir şey
söylenmiyor.

Açıklama şu ifadelerle devam ediyor:
“Pomakların kendileri için yabancı bir dil
olan Türkçe’yi öğrenmek istememe haklarını
savunmaya devam edeceğiz. Yunanlı
Müslümanların üçüncü kişilerin ellerine
teslim edilmesine karşı mücadele edeceğiz.
Yunan Müslüman toplumları aleyhine
yeniden korku ortamının oluşmasına karşı
savaş vereceğiz. Bu aynı zamanda bazı
Yunan kurumlarıyla da ilgilidir. Son olarak
Pomak derneklerinin FUEN’e üye olmalarını
destekleyeceğiz ve bu alanda Başkonsolosuk
kuruluşlarının uluslararası alanda
tanınması konusundaki tekelin kırılmasını
savunacağız.”

BAKAN KATRUGALOS’DAN CEVAP
Bu son derece ilginç ve birçok açıdan soru
işaretleri doğuran açıklamadan birkaç saat
sonra Dışişleri Bakanı Katrugalos da cevabi
bir açıklama yayımladı. Pratto Hareketi
üyelerinin görevlerinden istifa etmelerinden
üzüntü duyduğunu belirten bakan, böyle bir
istifanın kendilerinden istenmediğini ifade
etti. Söz konusu memurların dışişleri
bakanlığına hizmet ettiğini ve Pratto
tarafından yayımlanan açıklamayı
yorumlamayacağını dile getiren Katrugalos,
Trakya’yla ilgili konulara değindi.
Hükümetin Trakya bölgesinin kalkınmasını
ve yeniden yapılandırılmasını desteklemeyi,
yasalar önünde eşitlik politikasını
uygulamayı sürdüreceğini belirtti.
Katrugalos’un, “Müslüman azınlığın
haklarıyla ilgili demokratik reformları ve
azınlığın üç kesiminin de ihtiyaçlarını
karşılamaya devam edeceğiz.” ifadeleri
dikkat çekti.
Evet son derece ilginç ve soru işaretleriyle
dolu gelişmeler bunlar. Siz ne dersiniz?

Cemali Mülazım, İskeçe
belediye başkan adayı
İSKEÇELİ öğretmen Cemali Mülazım,
İskeçe belediye başkanı adayı oluyor.
Andarsia (Değişim için Antikapitalist Sol
İttifak) Partisi’nin desteğiyle oluşacak
listenin adı ise “İskeçe’de Andarsia
(İsyan).”
Andarsia partisinin aktif üyelerinden
olan eğitimci Cemali Mülazım’ın
başkanlığını yapacağı listenin seçimlere
katılacağı geçtiğimiz günlerde açıklandı.
Cemali Mülazım, Mayıs ayında yapılacak
yerel seçimlerde İskeçe Belediyesi’ndeki
tek azınlık mensubu başkan adayı olacak.
Listenin açıklamasında, İskeçe
belediye yönetimi ve Belediye Başkanı
Haralambos Dimarhopulos eleştirildi.
29 Mart Cuma günü, İskeçe İşçi
Merkezi’nde düzenlenecek basın
toplantısıyla Cemali Mülazım’ın
başkanlığını yapacağı listenin tanıtımının
yapılacağı ifade edildi.

D

inimiz İslâm barış dinidir.
Arapçada s-l-m kökünden
gelen İslâm, barış
demektir. Kelime anlamı olarak
barış, esenlik, güven, huzur, itaat,
boyun eğme ve teslimiyet
anlamlarına gelmektedir. Buna
göre İslâm’ın bir anlamı da barış ve
güvenlik demektir. Barış ve esenlik
anlamındaki ‘selam’ da bu kökten
gelmektedir. Selâm veren kimse
selâm vermekle, karşısındaki
kimseye güven, barış ve esenlik
dilemiş, kendisinden ona bir
kötülüğün gelmeyeceğini telkin
etmiş olur. Mü’minler cennette
“selam aleyküm” sözü ile
karşılanacaklardır. Allah’ın güzel
isimlerinden biri de “es-selam”dır.
Cennete de ‘daru’s-selam/ barış
yurdu’ denir. (Yunus, 25)
Geniş anlamıyla barış; uyum,
karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile
oluşturulan ortam anlamına gelir
ki, bütün insanların kardeşçe bir
uyum içinde bulunması demektir.
İslâm, insanlara Allah'ın sonsuz
merhamet ve şefkatinin
yeryüzünde tecelli ettiği huzur ve
barış dolu bir hayatı sunmaktadır.
İnsanların, yeryüzünde öfke, kin,
nefret ve şiddetin karşısında
merhamet, şefkat, hoşgörü ve
barış içerisinde yaşayabilecekleri
güzel ahlak ve fazilet kurallarını
içerir. Onları hem dünya ve hem de
âhirette mutlu etmeyi ilke edinir.
Nitekim Cenâb-ı Hak:
"Rızasını arayanı Allah onunla
barış yollarına götürür ve onları
iradesiyle karanlıklardan aydınlığa
çıkarır, selâm (barış) yollarına
iletir" (Mâide, 5/16).
Barışın İslamdaki önemi
büyüktür. Yüce dinimiz İslam
yeryüzünde barış ve adaleti
amaçlamış; kini, nefreti,
düşmanlığı, bozgunculuğu,
merhametsizliği ve zulmü
yasaklamıştır. Aslında bütün ilâhi
dinlerin mesajları barışa yöneliktir.
Zira bütün ilâhi dinlerin gayesi,
dünya ve ahirette insanların
mutluluğunu, saadet ve
selametlerini sağlamaktır.
Gönderilen tüm Peygamberler
barışın gerçekleşmesi için çaba
harcamışlardır. Özellikle Hz
Peygamber, evrensel barışı
gerçekleştirmek için
gönderilmiştir. Kur’anı Kerim Hz.
Peygamber (s.a.s.)’in evrensel
barışı temin için gönderildiğini;
“Biz seni alemlere rahmet olarak
gönderdik” (Enbiya, 21/107)
ifadesi ile açıklamaktadır.
Peygamberimiz de namazlardan
sonra ve diğer zamanlarda
dualarında barış ve huzuru
istemiş ve şöyle demiştir: “Allahım
barış ve esenlik sensin ve barış ve
esenlik ancak senden gelir.” Ayrıca
Peygamberimiz Medine'ye

hicretinden sonra Evs ve Hazreç
kabilelerini barıştırmış ve
aralarındaki asırlık kan davasına
son vermiş, Veda hutbesinde de
kan davalarını tamamen
kaldırdığını, kaldırdığı ilk kan
davasının da Abdulmuttalib'in
torunu Iyas bin Rabia'nın kan
davası olduğunu beyan etmiştir.
Barış ve huzurun zıddı olan fitne
ve fesad dinimizce hoş
görülmemiş, Kur’an, fitnenin adam
öldürmeden daha kötü bir şey
olduğunu beyan etmiştir. (Bakara,
2/191) Yine Kur’an, barışın zıddı
olan bozgunculuğun
yapılmamasını emretmiştir. (Araf,
7/56) Savaş ise bir emir olmayıp
sadece haklı sebeplerle
yapılmasına müsaade edilen bir
izin durumudur. (Hac, 22/39)
İslâm’da savaşın meşru
amaçlarından biri zulmü, haksızlığı
ortadan kaldırmaktır. İslâm’da
savaş başkalarına zulmetmek için
değil, yapılan zulmü ve haksızlığı
ortadan kaldırmak için meşru
kılınmıştır. Onun için savaşta
düşmana zulmedilmez,
savaşmayan yaşlılara, kadınlara,
çocuklara, din adamlarına,
mabetlere dokunulmaz. Dinimizde
savaşta haddi aşmak da doğru
görülmemiştir. (Bakara, 194).
Ayrıca, savaşta karşı taraf barış
yapmak isterse, müslümanların
buna uyması istenmiştir. (Nisa,
4/90)
Sonuç olarak barış tüm dünya
için gereklidir. Barışın ve huzurun
olduğu yerde insanlar mutlu ve
huzurlu olurlar. İslam dininin
gayesi insanı hem bu dünyada
hem de Ahirette mutluluğa
erdirmektir. Cennet, kin, nefret,
şiddet ve adavet yeri değil, barış
yurdudur. Cennete girmenin yolu,
bu dünyadan barış ve huzur
ortamını oluşturmaktan geçer.
Allah bizi barış ve selamet yurduna
eriştirsin. Dünyamızı kana bulayıp
cehenneme çevirmek, barış ve
huzur ortamını bozmak isteyen
terör örgütlerine ve teröristlere
fırsat vermesin. Kahhar ism-i
şerifiyle onları kahr-u perişan
eylesin. Bu vesileyle bütün terör
kurbanlarına ve özellikle Yeni
Zellanda’da 15 Mart Cuma günü
Cuma namazını kılarken bir cani
tarafından hunharca şehit edilen
terör kurbanı kardeşlerimize
Rabbim rahmetiyle muamele edip,
mekanlarını cennet eylesin.
Yaralılara da acil şifalar nasip
etsin.
Barış ve huzur ortamının
oluşması için geliniz hep beraber
Allah’ın ipine, Kur’an’a, İslâm’a
sımsıkı sarılalım. Bu gerçeği hiç ir
zaman unutmayalım, Barış ve
huzur İslâm’dadır...
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Emine Tabak

Çocuğumuza okuma
alışkanlığı kazandıralım

O

kumak, çocuğun
duygusal, zihinsel ve
sosyal gelişiminde
önemli bir uyarıdır. Bu yüzden
her anne baba bebeklikten
başlayarak, çocuğa kitap
okumayı alışkanlık haline
getirebilmelidir.
Çocuğun duygusal
gelişiminde sevgi, şefkat ve
güven sözcükleri çok önemli
yer tutmaktadır. Bu nedenle
de çocuklar, kendilerine sevgi
ve güven ileten kitaplara
büyük ilgi duyarlar. Anne
babaların bunu temel alarak
çocuklarına okuyacakları
kitapları seçmeleri gerekir.
1 yaşından başlayarak
çocuklara resimli kitaplardaki
hayvanları, eşyaları anlatarak
onların kitapla tanışması
sağlanabilir. Bu kitaplar, onun
kelime haznesinin
gelişmesinde son derece
faydalı olacaklardır.
Çocuğumuza ne kadar fazla
konuşup okuyabilirsek, ona
ne kadar çok şey
anlatabilirsek, o da o kadar
erken ve düzgün
konuşabilecektir.
2-3 yaşlarındaki çocuklar,
kendilerine resimli masal
kitaplarının okunmasından
çok hoşlanırlar. Bu
kitaplardaki kahramanlarla
kendilerini özdeşleştirirler.
Bunun için de dikkat etmemiz
gereken, bu masal
kahramanlarının çocuğa iyi
örnek oluşturabilecek
özelliklerde olmasıdır.
Dolayısıyla, kitap seçerken,
şiddet ve korku içeren kitaplar
seçmekten kaçınılmalıdır.
Sevgi ve güveni öğreten
kitaplar tercih edilmelidir.
Her gün belirli saatlerde
çocuğa kitap okuyarak, onun
kitapla tanışması sağlanabilir.
Kendimiz okuduktan sonra da,
çocuktan anladıklarını bize
anlatmasını isteyebiliriz.
Çocuk, okuduklarımız dışında
da bir şeyler katarak
anlatabilir. Bu onu gelişiminin
bir parçasıdır ve onun hayal
dünyasını bize
yansıtmaktadır. Önemli olan,
çocuğun olayları anlatırken

kullandığı kelime sayısı ve
konuşmasındaki akıcılıktır.
6-7 yaşlarında çocuk, daha
çok doğa, hayvan ve çocuk
konulu öyküler tercih eder. 6
yaşındaki çocuk, uyumadan
önce yarım saat kendisine
kitap okunmasını ister. Bu
dönem çocuğun okumaya
karşı ilgisinin pekiştirilmesi
açısından, en uygun
dönemdir.
10-12 yaşlarından sonra
çocuklar, kitap konularında
kendi tercihlerini yapmaya
başlarlar. Erkekler genellikle
spor, bilim, macera kitapları
seçerken, kızlar romantik,
duygusal, öykü ve şiir kitapları
seçerler.
Çevremde gözlemlediğim
kadarıyla çocuklarımızın
okumaya karşı çok fazla ilgili
olmadıkları dikkatimi
çekmekte, ne yazık ki!
Bilgisayar kullanımı da
çocuklarımızı çok fazla
olumsuz yönde etkileyerek,
kitapla çocuğun arasına
girdiği için ağır basarak kitap
okunmasına engel teşkil
edebiliyor. Ancak bunu
aşabilmek kuşkusuz ailenin
elinde olabildiği için anne
babalar iyi birer rol model
olarak her zaman kitap
okumaya özen
göstermelidirler. Hem
kendimiz için, hem de daha
henüz okumayı öğrenememiş
küçüklerimize sürekli kitaplar
okuyarak buna öncülük
edebilmeliyiz.
Gerek kendimizin, gerekse
çocuklarımızın dil gelişimi ve
toplumumuzun sosyo –
kültürel gelişimi açısından
kitap okumaya vereceğimiz
önem çok büyük olmalıdır.
Çünkü okumak, toplumları
geliştirir ve sosyo – kültürel
yapıyı kuvvetlendirir.
Bireylerin, dolayısıyla da
toplumların gelişimine katkı
sağlamanın yanısıra, bakış
açılarının da çeşitlilliğine katkı
sağlar.
Çocuklarınızla birlikte, bol
okumalı ve okutmalı günler
dilerim.

29 Mart 2019

BTAYTD Kadınlar Kolu’ndan
Ömeroğlu’na nezaket ziyareti
BATI Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD)
Kadınlar Kolu yönetimi,
18 Mart Pazartesi günü
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’na bir nezaket
ziyareti gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde
yapılan seçimlerle
yenilenen Kadınlar Kolu
yönetimi Sevkan
Tahsinoğlu
başkanlığında
başkonsolosluğu ziyaret
etti.
BTAYTD Kadınlar
Kolu, Başkonsolos
Murat Ömeroğlu ve
Konsolos Neslihan Altay
ile görüştü.

Mehmet Emin
annesini kaybetti

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) eski başkanlarından Mehmet Emin’in
annesi Emine Emin (82), 23 Mart Cumartesi sabahı
hayatını kaybetti.
Emine Emin, aynı gün ikindi namazından sonra
Gümülcine’de kalabalık bir cenaze töreniyle son

yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi. 1937
doğumlu olan Emine Emin’nin cenazesi
Gümülcine Şehreküstü mahallesindeki evinden
kaldırıldı ve Mastanlı Mezarlığı’na defnedildi.
Emin Emin ile evli olan merhume, Mehmet ve
Ahmet adında iki çocuk annesiydi.

Gümülcine Harmanlık mahallesinde intihar
GÜMÜLCİNE’nin Harmanlık
mahallesinde bir soydaşın kendini asarak
intihar ettiği bildirildi. Edinilen bilgiye
göre, 22 Mart Cuma günü akşam
saatlerinde Harmanlık mahallesinde
ikamet eden 54 yaşındaki bir kişi kendine
ait tütün deposunda yaşamına son verdi.
Yakınları tarafından bulunan soydaş
Gümülcine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Canına kıyan soydaşın 23 Mart Cumartesi
günü Gümülcine’de toprağa verildiği
ifade edildi.
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Futbolcuların kariyerlerini bitirecek
yeni tehlike: Oyun bağımlılığı!
İNGİLTERE başta olmak
üzere futbol dünyasında oyun
çılgınlığı başladı. Kafa
dağıtmak, eğlenmek için
oynama sınırını aşan bazı
futbolcular, kariyerlerini zor
duruma sokuyor. Sakatlıklar,
psikolojik sorunlar, ailevi
meseleler, doping, yasa dışı
bahis derken futbol dünyası
yeni bir problemle karşı karşıya;
oyun bağımlılığı! Son dönemde
artan oyun bağımlılığı futbol
dünyasını da etkilemiş
durumda. Cep telefonları ya da
tablette online olarak
oynanabilen oyunlar, stresli
futbol hayatlarından bir nebze
de olsa uzaklaşmak isteyen
futbolcuların kaçış noktası
oldu. Ancak bazıları bu işi biraz
abartmış durumda...
İngiliz The Sun gazetesine
konuşan ve adı açıklanmayan
İngiltere League One
futbolcusu, oyun bağımlılığı
yüzünden kız arkadaşını ve işini
kaybetmekle karşı karşıya
olduğunu itiraf etti. Bazen
günde 16 saate kadar oyun
oynadığını söyleyen futbolcu
yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

Solskjaer ile 3 yıllık
anlaşma sağlandı!

"İdmandan eve gelir gelmez
oynamaya başlıyorum.
Deplasmana gittiğimizde
oteldeki odamda sürekli oyun
oynuyorum. Maçtan önce gece
2-3'e kadar uyumuyorum ve
ertesi gün çok yorgun
oluyorum. Bazen idmanları
kaçırdığım bile oluyor. Sadece
benim değil takım
arkadaşlarımın da bu konuda
yardıma ihtiyacı var. Neredeyse
takımın yarısı oyun bağımlısı.
Ayrıca bizim gibi olan farklı

takımlardaki birçok futbolcu
olduğunu da biliyorum." diyor.
Futbol dünyasındaki oyun
çılgınlığı sadece alt liglerden
ibaret değil. Örneğin geçtiğimiz
Dünya Kupası sırasında
İngiltere Milli Takımı
oyuncuları Harry Kane, Dele
Alli ve Kieran Trippier'in 1137
maç yaptığı ortaya çıkmıştı. Her
bir maçın 20 dakika sürdüğü
düşünülürse 379 saatlerini oyun
oynamakla geçirmiş oluyorlar.
Dele Alli'nin Hırvatistan'la

oynanan yarı final maçından
önce 23 maç yapması, basında
eleştiri almıştı. Ancak milli
futbolcu, bir e-spor takımına
yatırımcı olarak hobisini,
profesyonel zemine taşımayı
tercih etti.
İngiltere Profesyonel
Futbolcular Birliği'nde oyuncu
danışmanı olarak görev yapan
Jeff Whitley, bazı kulüplerin
futbolcularını oyun
bağımlılığından kurtarmaları
için yardım istediğini söylüyor.

Eden Hazard bitiyor!

Paris, NBA maçına ev
sahipliği yapacak

UEFA'dan PSG'nin yıldızı
Neymar'a hakaret cezası
ŞAMPİYONLAR Ligi son 16 turunda Manchester
United'a yenilerek elenen Paris Saint Germain'in yıldızı
Neymar 'hakeme hakaretten' ceza alacak.
UEFA, maçının ardından hakeme hakaret ettiği
gerekçesiyle Fransa ekibinin Brezilyalı futbolcusunu
suçlu bulduğunu açıkladı.
Sakatlığı nedeniyle Manchester United maçlarında
oynayamayan Neymar, Instagram hesabından küfür de
içeren ifadeler kullanarak, "Bu tam bir rezalet. UEFA,
VAR'ın başına pozisyonları incelesin diye futboldan
anlamayan dört adam koyuyor. Ortada elle oynama yok.
Arkan dönük durumdayken nasıl elle oynayabilirsin?"
şeklinde yazmıştı. Hakkında disiplin soruşturması açılan
Neymar'ın alacağı ceza ise daha sonraki bir tarihte
açıklanacak.
Fransa temsilcisi PSG, İngiltere ekibi Manchester
United'a karşı 2-0 kazandığı ilk maçın 6 Mart'taki
rövanşında 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Karşılaşmanın son dakikalarında VAR sistemi vasıtasıyla
ceza alanında elle oynama tespit eden hakem, Manchester
United lehine penaltı kararı vermişti.

MANCHESTER United, Ole
Gunnar Solskjaer ile 3 yıllık
anlaşmaya vardığını resmi
internet sitesinden açıkladı.
Jose Mourinho yönetiminde
sezona kötü başlayan
Manchester United, 19 Aralık
2018'de 45 yaşındaki Norveçli
teknik adamı göreve getiren
Manchester United, Premier
Lig'de 4, Federasyon
Kupası'nda 1 olmak üzere 15
günde 5 galibiyete imza
atmıştı.
ManU'da rüzgarın terse
dönmesinin ardından
Solskjaer ile 3 yıllık imza
kararı alındı. Manchester
United başında şu ana kadar
27 maça çıkan Solskjaer, 27
maçta 19 galibiyet, 3
beraberlik ve 5 mağlubiyet
aldı.

REAL Madrid Başkanı
Florentino Perez, geçtiğimiz
haftalarda yeniden göreve
getirdiği Zinedine Zidane'a
transferde ilk hediyesini vermeye
hazırlanıyor. İtalyan basını
İspanyol devinin Chelsea'de forma
giyen Belçikalı süperstar Eden
Hazard ile her konuda anlaştığını
ve transferin bitmeye çok yakın
olduğunu yazdı. Çizme'de yayım
yapan Tutto Mercato Web adlı
internet sitesi, Real yönetiminin
28 yaşındaki hücum oyuncusuyla
yıllık 15 milyon euro'ya söz
kestiğini yazdı.
Haberde İspanyol devinin
Chelsea'ye ödeyeceği bonservis
bedelinin ise 90 ile 100 milyon

euro arasında olacağı ifade edildi.
Site, Borussia Dortmund'a
kiralık olarak gönderdiği Christian
Pulisic'i geri alacak olan ve
transfer yasağı bulunan Premier
Lig devinin Hazard'a veda etmeye
hazırlandığını kaydetti. Uzun
süredir Real'de oynamak
istediğini söyleyen Hazard'ın
Chelsea'yle olan sözleşmesi 2020
yazında sona eriyor. FIFA
tarafından transfer yasağına
çarptırılan İngiliz kulübü Chelsea,
Hazard'ın sözleşme yenilememesi
durumunda önümüzdeki yaz
dünya yıldızını bedavaya
gönderme riskiyle karşı karşıya
bulunuyor.

AMERİKAN Basketbol
Ligi'nde (NBA) gelecek yıl ilk
kez bir normal sezon
karşılaşması Paris'te
oynanacak.
NBA'in internet sitesinde yer
alan açıklamada, 24 Ocak
2020'de Charlotte Hornets ile
Milwaukee Bucks arasında
gerçekleştirilecek normal
sezon maçına Fransa'nın
başkenti Paris'in ev sahipliği
yapacağı bildirildi.
AccorHotels Arena'da
oynanacak karşılaşmanın,
NBA'in Paris'teki ilk normal
sezon maçı olacağı belirtildi.
Daha önce Hornets, 1994'te
yapılan sezon öncesi hazırlık
maçında Golden State
Warriors ile Paris'te
karşılaşmıştı.
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Türkiye-Yunanistan İş Konseyi
Networking Toplantısı
DIŞ Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) TürkiyeYunanistan İş Konseyi ve
Enterprise Greece iş birliğiyle
Türkiye-Yunanistan İş Konseyi
Networking Toplantısı
gerçekleştirildi.
DEİK’ten yapılan açıklamaya
göre, DEİK Türkiye-Yunanistan
İş Konseyi ve Enterprise Greece
iş birliğinde düzenlenen
Türkiye-Yunanistan İş Konseyi
Networking Toplantısı,
Türkiye’nin Selanik
Başkonsolosu Orhan Yalman
Okan, DEİK/TürkiyeYunanistan İş Konseyi Başkanı
Levent Sadık Ahmet, Enterprise
Greece Başkan ve Üst Yöneticisi
(CEO) Grigoris Stergiulis,
Yunanistan Sanayicileri
Federasyonu (SBE) Başkan
Yardımcısı Yanis Stavru ve
Yunanistan İhracatçılar Birliği
(SEVE) Başkanı Yorgos
Konstantopulos ile Türk ve
Yunan iş dünyası
temsilcilerinin katılımlarıyla
Yunanistan’ın Selanik şehrinde
gerçekleştirildi.

“GAYEMİZ, TÜRK – YUNAN
İŞ BİRLİKLERİ VE
ORTAKLIKLARININ
ÖNÜNÜ AÇABİLMEK”
Açıklamada görüşlerine yer
verilen Türkiye’nin Selanik
Başkonsolosu Orhan Yalman
Okan, Türk-Yunan ekonomik,
ticaret ve yatırım ilişkilerini
daha da geliştirmeyi
amaçladıklarını belirterek,
“Gayemiz iki ülke iş dünyası
arasındaki etkileşimi ve iş
birliğini artırmak, sadece ikili
düzeyde değil üçüncü ülkelerde
ve diğer kıtalarda da TürkYunan iş birliklerinin ve
ortaklıklarının önünü
açabilmektir.” ifadelerini
kullandı.
Başbakan Aleksis Çipras’ın
geçen ay başında Türkiye’yi
ziyaret ettiğini hatırlatan Okan,
“Liderlerimiz tarafından ikili
ekonomik, ticari ve yatırım
ilişkilerinin daha da
geliştirilmesi ortak hedefi bir
kez daha vurgulanmıştır. Bizim
de hükümetlerimizin bu ortak
direktifi doğrultusunda, Türk ve
Yunan iş insanlarına her türlü
desteği memnuniyetle vermeye
devam edeceğimizi burada

vurgulamak isterim.”
değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’nin ekonomik ve
sanayi gücünün Yunanistan
için muazzam fırsatlar
barındırdığını ifade eden Okan,
Yunan ticaret erbabını ve
yatırımcılarını daha fazla
Türkiye’de görmek istediklerini
kaydetti.
Okan, Türkiye’nin ekonomik
büyüklüğü hakkında bilgi
vererek, 2018-2030’da da
Türkiye’nin ortalama yüzde 4,3
büyüme oranıyla OECD ülkeleri
arasında en hızlı büyüyen
ekonomi olmasının
beklendiğini kaydetti.
Türk-Yunan ikili ticaret
rakamlarını değerlendiren
Okan, “2018 yılı verilerine göre
Yunanistan ile ticaret hacmimiz
4,22 milyar dolar. Aslında, 2014
yılından bu yana ikili ticaret
hacminin ilk kez 4 milyar dolar
seviyesini tekrar geçmesi
sevindiricidir. Ancak, ortak
hedefimiz ticaret hacmini 8 ve
hatta 10 milyar dolara çıkarmak
olmalıdır. Burada bir restart
yaptığımıza ve yeni bir sayfa
açtığımıza inanıyorum.”
ifadelerini kullandı.
Okan, ayrıca restartın
vereceği ivmeyle, iki yıldır
toplanmasını bekledikleri
Türkiye-Yunanistan Yüksek
Düzeyli İşbirliği Konseyi
Toplantısı’nın da en kısa
zamanda Selanik’te
gerçekleştirilmesini temenni
etti.

“AMACIMIZ, TİCARET
HACMİNİ 8 MİLYAR
DOLARA ÇIKARMAK”
DEİK Türkiye-Yunanistan İş
Konseyi Başkanı Levent Sadık
Ahmet ise 1988’den bu yana
faaliyet gösteren TürkiyeYunanistan İş Konseyi’nin,
Türkiye’nin Yunanistan’a
ihracatını artırmak ve Yunan
yatırımlarını Türkiye’ye çekmek
için uygun platformlar
oluşturduğunu kaydetti.
Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ve
Yunanistan Dışişleri Bakanı
Yorgos Katrugalos’un
Antalya’da bir araya geldiğini
hatırlatan Ahmet, “İnanıyorum
ki, onlar tarafından ilişkilerimiz
hakkında verilen olumlu

mesajlar, iş dünyası için
önümüzdeki dönemde çok daha
güçlü bir ekonomik iş birliğinin
olacağına dair işaretlerdir.”
değerlendirmesinde bulundu.
Türk ve Yunan şirketleri ve
kurumları arasındaki iş
birliğinin artırılmasının ana
önceliklerinden biri olduğunu
ifade eden Ahmet, “2018 yılında
ticaret hacmimiz yaklaşık 4
milyar dolardı. Amacımız daha
çok çalışarak bu rakamı 8
milyar dolara çıkarmak.”
ifadelerini kullandı.
Ahmet, 2019’un ilk
çeyreğinde Yunanistan’a
yapılan ihracatın yüzde 21,3
arttığını ve 2019 Şubat’taki
ihracat rakamının 216 milyon
dolar olduğunu aktararak
şunları kaydetti: “Şubat 2018
için aynı rakamı kontrol
ettiğimizde, artış oranının
yüzde 40,5 olduğunu
görüyoruz. Bu rakamlar 2019’da
ticaretimizin 4 milyar dolardan
fazla olacağı mesajını veriyor.
Tarım, turizm ve enerji sektörü
için birçok fırsat var.
Toplantıların sektöre yönelik
olmasının daha verimli
olacağına inanıyorum. Komşu
ülkeler olarak, Türk-Yunan
ortaklıklarında daha da
hızlanabilmek için üçüncü
ülkelerde ortak projeler de
oluşturabiliriz. Ticaret
hacmimizi ve ikili
yatırımlarımızı daha da

artırabiliriz, ancak eski Gümrük
Birliği engel teşkil ediyor.
Ekonomik ilişkilerimizi
güçlendirmek ve derinleştirmek
için bir güncelleme yapılması
gerektiğine inanıyorum. Yunan
dostlarımızın Gümrük Birliği ve
ayrıca Avrupa Birliği üyelik
sürecimiz için desteğini
görmekten mutluluk duyarız.”

“SİZİNLE BİRLİKTE
ÇALIŞMAYA VE DESTEK
OLMAYA HAZIRIZ”
Enterprise Greece Başkan ve
CEO’su Grigoris Stergiulis ise,
Selanik’in tüm bölge için
önemli bir merkez olduğunu,
Kuzey Yunanistan’ın tarım,
tekstil ve ağır sanayide üretim
santrali olduğunu belirterek
şunları aktardı: “Aslında,
Yunanistan ve Türkiye

arasındaki ikili ticaretin yüzde
70’i burada gerçekleşiyor. Bu,
Selanik’i iki ülke arasındaki
ticareti daha da geliştirmeyi
amaçlayan iş toplantılarına ev
sahipliği yapan doğal bir mekân
haline getiriyor. Selanik ile
İzmir arasında bir feribot hattı,
Selanik’ten İstanbul’a yüksek
hızlı tren bağlantısı ve İpsala
sınır kapısında ikinci bir köprü.
Bu bağlantılar büyük ölçüde
mal alışverişi ve turizm için yeni
yollar sağlama yeteneğini
artıracaktır. Bu ticaret ve
yatırımın iki ülke arasında daha
fazla iş birliği oluşturmak için
mükemmel bir temel olduğunu
düşünüyorum. Enterprise
Greece’de sizinle birlikte
çalışmaya ve iş projelerinizi
hayata geçirmede size destek
olmaya hazırız.”

