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Yunan Parlamentosunda
İslamiyet tartışması
Aşırı sağ Yunan Çözümü (Elliniki Lisi) Partisi lideri Kiriakos Velopulos,
yeni vergi kanunu görüşülürken meclis kürsüsünden yaptığı
konuşmada, “İslamiyet’in bir din olmadığını, çağ dışı uygulamalar
öngören dini içerikli siyasi ideoloji olduğunu ve Batı tipi yaşamla
bağdaşmadığını” ileri sürdü.

YUNAN
Parlamentosunda,
Velopulos’un İslamiyet
ve Müslümanlarla ilgili
“küçültücü ve hakaret”
edici ifadeler
kullanması tepkilere
neden oldu.
Velopulos’un meclis
kürsüsünden yaptığı
konuşmaya ilk tepki
SİRİZA Meclis Grup
Temsilcisi
Çakalotos’tan geldi.
Azınlık milletvekilleri
İlhan Ahmet ve
Hüseyin Zeybek de
genel kurulda
yaptıkları
konuşmalarda
Velopulos’un
açıklamalarına tepki
gösterdiler.
»8

AK Bakanlar
Komitesi’nden
Yunanistan’a
uyarı

Tarihi bina kaderine mi terkedildi?
GÜMÜLCİNE’deki en
önemli Osmanlı mimari
eserlerinden biri olan eski
mahkeme binasının boya ve
sıvaları dökülmeye başladı.
1870 yılında Gümülcine
hükümet binası olarak inşa
edilen ve Osmanlı
hakimiyetinin bölgede sona
erdiği tarihe kadar hükümet
binası olarak hizmet veren
bina, Lozan
Antlaşması’ndan sonra 2004
yılına kadar adliye binası
olarak kullanıldı.
»9

AVRUPA Konseyi Bakanlar
Komitesi, Yunanistan’da
yaşayan Makedon azınlığa ait
“Makedon Medeniyet Evi” ile
ilgili Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) kararının
uygulanmasını inceledi.
Komite, Yunanistan’ın
AİHM’nin verdiği kararları
derhal, tam ve etkin olarak
uygulamakla yükümlü
olduğunu hatırlattı.
»3

dünya

4’te

bilim
Erdoğan
son gelişmeleri
değerlendirdi

7’de

ekonomi
LCD ve LED
arasında
ne fark var?

10’da

“Tüketim vergisi
indirimi
uygulanmalı”

spor

15’te

Şampiyonlar
Ligi'nin
enleri

AGİT Ulusal
Azınlıklar
Yüksek
Komiseri ile
görüşme
Batı Trakya Türk heyeti, AGİT Ulusal
Azınlıklar Yüksek Komiseri Lamberto
Zannier ile Lahey’de yaptığı
görüşmede, azınlığa yönelik nefret
söylemi ve sistematik ayrımcılık
konularını dile getirdi.

»9

Lisenin kapısına
“Domuz Eti
Lezzetlidir”
yazısı!
İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nin
giriş kapısına “Domuz eti lezzetlidir”
yazılması tepkiye neden oldu.

»11

Film sahnelerini
aratmayacak
hırsızlık
Hacıören köyünde kaçak göçmenler
bir soydaşın boğazına bıçak
dayayarak ellerini ve ayaklarını
bağladılar ve arabasını çaldılar.

»6
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“Sağlıklı Kadın, Sağlıklı Aile” paneli
BATI Trakya Türk Kadın
Platformu (BTTKP), 30 Kasım
Cumartesi günü “Sağlıklı Kadın,
Sağlıklı Aile” başlıklı bir panel
düzenledi.
Gümülcine’de Chris & Eve
Oteli’nde gerçekleştirilen panele
konuşmacı olarak Batı Trakya’da
dünyaya gelen ve Türkiye’de
kendi alanlarında uzman olan
Prof. Dr. Ömer Devecioğlu (Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı) ile
Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu
(Jinekolog ve
Kadın Hastalıkları
Uzmanı) katıldı.
Panelin oturum
başkanlığını
gazeteci ve kadın
platformu üyesi
Sevil Şerifoğlu,
sunuculuğunu ise
BAKEŞ Genel
Müdürü Pervin
Hayrullah yaptı.
Etkinlik Batı
Trakya Türk
Kadın Platformu
Sözcüsü Aslı
Ali’nin açılış
konuşmasıyla
başladı. Daha
sonra DEB Partisi
Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu
ve Türkiye
Cumhuriyeti
Gümülcine
Başkonsolosu
Murat
Ömeroğlu’nun eşi Aslı Ömeroğlu
söz alarak, etkinliğin
gerçekleşmesinde emeği geçenleri
tebrik ettiler.
Panelin birinci bölümde
Jinekolog ve Kadın Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Lemi
İbrahimoğlu kadın yaşamındaki
evreleri anlattı. Başta gebelik
olmak üzere kadın sağlığı
hakkında bilgiler veren Dr.
İbrahimoğlu, ideal gebelik yaşının
20-35 olduğunu belirterek kadın
üreme anatomisi, menopoz
dönemi, obezite ve buna bağlı
olası hastalıkları anlattı.

Obeziteden kaçınmanın çok
önemli olduğunun altını çizen
İbrahimoğlu, 40 yaşını aşan
kadınların doktora başvurarak
bazı tetkikleri yapmaları
gerektiğini vurguladı.
İkinci bölümde Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ömer
Devecioğlu konuştu. Dr.
Devecioğul, çocukların bedensel
ve ruhsal gelişimi sorunları ve
nasıl eğitilmesi gerektiği
konularında bilgi verdi. Ağırlıklı
olarak 0-3 yaş grubu
çocukların
yetiştirilmesinde
özellikle ebeveynlere
düşen sorumluluklara
değinen Dr.
Devecioğlu, yapılan
bilimsel çalışmalardan
bahsetti. Bu dönem
içerisinde çocukların
maruz kalabileceği
hastalıklardan da söz
eden Devecioğlu,
çocuğun gelişimi,
eğitimi ve toplumda
daha başarılı
olabilmesi konusunda
yapılan bilimsel
çalışmaları aktardı.
Son olarak Dr.
Devecioğlu, çocukların
gelişimi sırasında
annelerinin yanı sıra
babalara da büyük
sorumluluk düştüğünü
hatırlattı.
Batı Trakya Türk
Kadın Platformu’nun düzenlediği
panele Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nun eşi Aslı Ömeroğlu,
DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu, Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet’i temsilen eşi Belgin
Hakkı, BAKEŞ Genel Müdürü
Pervin Hayrullah, BTAYTD İskeçe
Okutan Anne Projesi Koordinatörü
Sevtap Hint, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği yönetim
kurulu üyesi Asime Hasanoğlu,
TOÇEK Tiyatro Topluluğu
yönetmeni Şükran Raif ve çok
sayıda kadın katıldı.

Panele
konuşmacı
olarak
Çocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları
Uzmanı
Prof. Dr. Ömer
Devecioğlu ile
Jinekolog ve
Kadın
Hastalıkları
Uzmanı Prof.
Dr. Lemi
İbrahimoğlu
katıldı.

Prof. Dr. Ömer Devecioğlu (solda) ile Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu’nun (sağda) konuşmaları ilgiyle izlendi.

Ailede iletişim ve şiddet konuşulacak
BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) “Aile İçi İletişim ve Şiddet” konulu bir
etkinlik düzenliyor.
BTAYTD İskeçe Kültür Merkezi’nde düzenlenecek
olan etkinliğe konuşmacı olarak, Türkiye’den
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden öğretim
üyesi Dr. Elmaziye Temiz katılacak.
Herkese açık olan etkinlik, 14 Aralık Cumartesi
günü saat 17:30’da başlayacak.

ELEMAN ARANIYOR

Batı Trakya Türk Kadın
Platformu Sözcüsü Aslı Ali

Merkezi Gümülcine’de bulunan ΚΑΤΙΟΥ Π & ΣΙΑ Ε.Ε
madeni yağ ve yedek parça şirketi, Rodop ve İskeçe
illerinde çalışacak tecrübeli pazarlama elemanı alacaktır.
Çalışacak elemana; maaş, bonus, otomobil ve
cep telefonu imkanı sağlanacaktır.
Aranan özellikler: araba ehliyeti sahibi olması,
Türkçe bilmesi, kolay iletişim kurabilme, profesyonellik
bilinci, disiplinli çalışma. Çalışma şekli: tam gün.
Bilgi için tel: 6932273772, email: info@katiou.gr
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AK Bakanlar
Komitesi’nden
Yunanistan’a uyarı
Halit Habipoğlu: “Ülkemiz Yunanistan’ı Batı Trakya
Türk toplumu ve Makedon azınlığa ait derneklerle
ile ilgili AİHM kararlarını ivedilikle uygulamaya
çağırıyoruz.”

AVRUPA Konseyi Bakanlar Komitesi, 3-5
Aralık tarihlerinde Fransa’nın Strazburg
şehrinde yaptığı toplantıda, Yunanistan’da
yaşayan Makedon azınlığa ait “Makedon
Medeniyet Evi” ile ilgili Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanmasını
inceledi. Bakanlar Komitesi, AİHM kararına
rağmen Yunan mahkemelerinin derneğin kayıt
başvurusunu hala dikkate almadığını not
ederek, bahse konu davayı gelecekteki
toplantılarından birinde tekrar inceleme kararı
aldı.
“Makedon Medeniyet Evi”nin kuruluş
başvurusu Yunan mahkemeleri tarafından
“kamu düzeni” gerekçe gösterilerek
reddedilmiş, iç hukuk yollarının tüketilmesinin
ardından derneğin başvurduğu AİHM 1998
tarihli kararında, Yunanistan’ın Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin örgütlenme özgürlüğüne
dair 11. maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti.
5 Aralık 2019 tarihli kararında Bakanlar
Komitesi, “Makedon Medeniyet Evi” ile ilgili
davanın örgütlenme özgürlüğünün ihlali ile
alakalı olduğunu belirterek, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ne taraf bir devlet olarak
Yunanistan’ın AİHM’nin verdiği kararları
derhal, tam ve etkin olarak uygulamakla
yükümlü olduğunu hatırlattı. “Makedon
Medeniyet Evi”’nin kayıt başvurusunun Yunan
mahkemelerince dikkate alınmadığına atıfta
bulunan Bakanlar Komitesi, bu noktada Yunan
makamlarının pozisyonunun, Yunanistan’da
2017’de değiştirilen Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu’nun 758. maddesi uyarınca davanın
yeniden görülmesi için derneğin öngörülen süre

içerisinde başvurmaması
nedeniyle davanın
kapanması yönünde
olduğunu kaydetti.
Bununla birlikte Bakanlar
Komitesi, Yargıtay’da
özellikle Hukuk Usulü
Muhakemeleri
Kanunu’nun 758.
maddesinin
yorumlanması ile ilgili
olarak bazı davaların
halihazırda devam ettiğini
not ederek, Batı Trakya
Türk toplumuna ait İskeçe Türk Birliği (İTB),
Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç
İli Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili “Bekir Usta
ve diğerleri” grubu davalarına atıfta bulundu.
Yunan makamlarından “Makedon Medeniyet
Evi” davasına ilişkin Yunan ulusal içtihat
hukuku, özellikle de Hukuk Muhakemeleri
Usulü Kanunu’nun 758. maddesi ile ilgili tüm
gelişmeler hakkında kendilerini
bilgilendirmesini isteyen Bakanlar Komitesi, söz
konusu davayı gelecekte tekrar inceleme kararı
aldı.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, “Ülkemiz
Yunanistan, aleyhindeki AİHM kararlarına
rağmen Batı Trakya Türk toplumunun ve
Makedon azınlığın örgütlenme özgürlüğünü
ihlal etmeye devam ediyor. Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi’nin çağrılarına kulak
tıkayan, uyarılarını dikkate almayan
Yunanistan, çeşitli bahaneler öne sürerek AİHM
kararlarını uygulamamakta diretiyor. ABTTF
olarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde
Batı Trakya Türk toplumu ve Makedon azınlığa
ait derneklerle ilgili davaları yakından takip
edecek, Bakanlar Komitesi’ni halihazırda Yunan
ulusal mahkemeleri nezdinde devam eden
hukuki süreç ve gelişmeler hakkında
bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.” açıklamasında
bulundu.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin
konuya ilişkin kararının linki:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectID=090000168098f8b9

Evros’ta donarak öldüler
YUNANİSTAN’da, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç)
bölgesinde donarak öldükleri belirlenen altı düzensiz göçmenin
cesedi bulundu.
AA muhabirine konuşan bölgede görev yapan Adli Tıp Uzmanı
Pavlos Pavlidis, geçtiğimiz hafta sonu, Evros bölgesinin çeşitli
noktalarında donarak öldükleri belirlenen altı düzensiz göçmenin
cesetlerinin bulunduğunu söyledi.
Pavlidis, yaşları 18 ila 30 olan altı göçmenden ikisinin kadın
olduğu ve Afrika ülkelerinden geldikleri bilgisini paylaştı.

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Dünya İnsan Hakları Günü...
10 Aralık, İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nin doğum
günü. Yani, “insan haklarının
anayasası” olarak kabul edilen
bildirinin 1948 yılında Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Kurulu’nda
kabul edildiği gün.
İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi, İkinci Dünya Savaşı
sonrasında devletlerin, birey hak
ve özgürlüklerini güvence altına
alma isteğiyle ortaya çıktı.
Bildirge, BM İnsan Hakları
Komisyonu tarafından Haziran
1948’de hazırlandı; aynı yılın
Aralık ayında da Genel Kurul’un
Paris’te yapılan oturumunda
kabul edildi.
10 Aralık tarihinin “Dünya
İnsan Hakları Günü” olarak
kutlanmasının sebebi işte bu.
İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi, insanın doğuştan
sahip olduğu kişisel hak ve
özgürlükleri tanımlıyor; her
insanın yasa önünde eşit
olduğunu, işkenceye, kötü
muameleye ve onur kırıcı
cezalara tabi tutulamayacağını
ilan ediyor.
Irk, renk, din, cinsiyet, dil,
siyasi veya diğer görüşler, ulusal
veya sosyal köken, mülkiyet,
doğum veya diğer statüler
sebebiyle ayrım gözetmeksizin
herkesin aynı insan haklarına
sahip olduğunu ilan etmesi
açısında bildirge tabii ki çok
önemli.
Bir cihan savaşınının
küllerinden doğan bu
beyanname, günümüzde de yol
gösterici işlevini sürdürüyor.
Ancak dünya üzerinde insan
hakları alanında yaşanan
ihlallelere engel olmaya da tek
başına yetemiyor.
İnsan hakları, günümüzün en
önemli gündem maddelerinden
birini oluşturmaya devam ediyor.
Ülkeler bu konuda hala
denetleniyor, eleştiriliyor,
yapılan ayrımların ortadan
kaldırılması için çabalar
sarfediliyor.
Kaderin cilvesi mi desek,

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.

bilemedim… Bu yıl 10 Aralık’ta
İnsan Hakları Günü kutlanırken,
İsveç Kraliyet Bilimler
Akademisi’nin Nobel Edebiyat
Ödülü’nü Bosna Hersek’te
yaşanan soykırımı inkar eden ve
her fırsatta eski Sırp lider
Slobodan Milosevic’e duyduğu
hayranlığı dile getiren
Avusturyalı yazar Peter
Handke’ye teslim etmesi hayret
verici bir gelişme olarak
karşımıza çıkıyor.
Bu durum, insanlığa hizmet
edenleri ödüllendirmek amacını
taşıyan bu prestijli ödüle de ister
istemez gölge düşürüyor.
Kendi ülkemizde yaşananlara
bir göz atacak olursak… Ne yazık
ki insan hakları alanında
Yunanistan’ın da dosyası bir
hayli kabarık. Özellikle azınlıklara
karşı yürütülen sistematik
ayrımcılık ne yazık ki hala devam
ediyor. Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın, temel insan hakları
arasında yer alan eğitim, din ve
vicdan hürriyeti, vatandaşlık
hakkı gibi alanlardaki sıkıntıları
sürüyor.
İskeçe Türk Birliği, Rodop İli
Türk Kadınları Kültür Derneği,
Evros Azınlık Gençleri
Derneği’nin yanı sıra Makedon
Kültür Evi’nin faaliyete
geçmesine izin vermeyen
Yunanistan, bu konuda var olan
AİHM kararlarını görmezden
gelmeye devam ediyor ve
örgütlenme özgürlüğü alanında
ciddi bir suç işliyor.
Üstelik, kendisine yöneltilen
siyasi baskılara ne pahasına
olursa olsun göğüs gererek ve bu
durumun uluslararası kuruluşlar
nezdinden siciline olumsuz
yansımasını göze alarak.
Evet, insan hakları uluslararası
ve ulusal yasalarla koruma altına
alınıyor. Ancak buna rağmen
uygulamada hala ciddi sancılar
yaşanıyor.
Durum böyle olunca da
insanın içinden İnsan Hakları
Günü diye bir şey kutlamak
gelmiyor…

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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Trump,
Miçotakis’le
görüşecek

ABD Başkanı Donald
Trump’ın, 7 Ocak’ta Başbakan
Kiriakos Miçotakis ile Beyaz
Saray’da bir araya geleceği
bildirildi.
Beyaz Saray basın ofisi,
Trump ve Miçotakis arasında
gerçekleşecek görüşmeye ilişkin
yazılı bir açıklama yaptı.
Görüşme sırasında Balkanlar
ve Doğu Akdeniz’deki
işbirliğinin ele alınacağı
belirtilen açıklamada, “Bu
ziyaret, önemli bir NATO
müttefiki olan Yunanistan ile
ABD arasındaki güçlü
ekonomik, güvenlik ve kültürel
bağları onore edecek.”
ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, Trump’ın
telekomünikasyon güvenliği
noktasında 5G’nin önemine,
bölgedeki zararlı etkileri
önlemeye ve dünya genelinde
dini özgürlüklerin teşvik
edilmesi konularına vurgu
yapacağı belirtildi.

Libya
büyükelçisi
sınır dışı
YUNANİSTAN, Türkiye ile
Doğu Akdeniz’deki deniz yetki
alanları sınırlandırması
konusunda anlaşma imzalayan
Libya’nın Atina Büyükelçisi’ni
sınır dışı etme kararını
uygulamaya koydu.
Dışişleri Bakanı Nikos
Dendias, Libya’nın Atina
Büyükelçisi’nin Dışişleri
Bakanlığına çağrılarak, Yunan
hükümetinin bu konudaki
kararının kendisine bildirildiğini
ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat
süre tanındığını açıkladı.
Kararın, Yunanistan’ın
Trablus hükümetine karşı
hoşnutsuzluğunun ifadesi
olduğunu belirten Dendias, bu
adımın Libya’nın Yunanistan’ın
koyduğu kurallara riayet
etmemesi nedeniyle atıldığını
söyledi.
Dendias, sınır dışı kararının
Libya ile diplomatik ilişkilerin
kesilmesi anlamına gelmediğine
dikkati çekti.

Erdoğan Doğu Akdeniz’deki
gelişmeleri değerlendirdi
TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Özel
Yayını’na katılarak Libya ile yapılan mutabakata
ilişkin konulara değindi. “Yunanistan, Mısır,
İsrail ve Rum Yönetimi bu bölgede Türkiye’nin
onayı olmadan doğal gaz hattı kuramaz”
ifadelerine yer veren Erdoğan ayrıca, Libya
yönetiminden askeri yardım çağrısı gelirse Türk
askerinin bölgeye gidebileceğini belirtti.
Türkiye ile Libya arasında Akdeniz’de deniz
yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin
mutabakatla ilgili açıklama yapan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu mutabakat
muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası
hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı. Bir
sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz’de
değil, Karadeniz’de hatta uluslararası sularda da
bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu anlaşmayı biz
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladık.
Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ciddi
anlamda rahatsız oldular. Biz bu adımı atınca
bunların oyunları bozuldu. Bu anlaşmayla Doğu
Akdeniz’deki yetki alanımızı maksimum düzeye
çıkardık. Ortak arama faaliyetleri
gerçekleştirebileceğiz. Yunanistan, Mısır, İsrail ve
GKRY bu bölgeden Türkiye’nin onayı olmadan
doğal gaz hattı kuramaz.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında
yaptığı açıklamalarda, “Son yılların Kaddafi
döneminde bununla ilgili bir adım atmıştık. Fakat
attığımız adım Kaddafi’nin ölümü sebebiyle
devam etmemişti. Ondan bu yana bir sessizlik
vardı. Bu sessizliği de bölgede Mısır, Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan gibi kendileri
egemenliği altına alarak, ‘Türkiye, Libya
buralarda sesleri çıkmayacak, buralarda biz
hakimiz, Türkiye sondaj gemilerini gezdiremez’
gibi tehditler savurdular. Bu tehditleri
dinlemedik. Haklarımıza rağmen tehdit ettiler
ama biz aldırmadık.” ifadelerini kullandı.

“YUNANİSTAN İLE DİYALOĞA AÇIĞIZ”

çerçevede olduğu görülmüştür. Yunanistan ile
diyalog kanallarını yeniden canlandırmaya
hazırız. Başbakan Miçotakis’e de bizzat ifade
ettim, iki ülke arasında taze bir başlangıç olsun
dedim. Ancak Yunanistan tarafından olumlu bir
cevap alamadığımızı da belirtmek isterim.
Libya Büyükelçisini sınır dışı etti. Bu gizli bir
muhtıra değil. İki taraf da onay sürecini
tamamlayarak yürürlüğe girdi. Şimdi Birleşmiş
Milletler’e (BM) gönderdik, tescil aşamasında.
Neredeyse oy birliği içerisinde TBMM’den geçti,
bir parti hariç.” diye konuştu.

“ESKİDEN BUNLARA MUKTEDİR DEĞİLDİK”
Türkiye Cumhurbaşkanı açıklamalarını şöyle
sürdürdü: “Bu anlaşma Türkiye Libya arasındaki
deniz yetki alanlarının sınırlarını belirlemiş oldu.
Ortak arama tarama faaliyeti yapabilir. Kıta
sahanlığı haklarımızın korunmasına devam
edeceğiz. Hem kendi haklarımızı hem de Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarını
korumaya devam edeceğiz. Eskiden biz böyle
sondaj için bir gemi alalım, bırakın kiralamaya
muktedir değildik. Şimdi bizim kendimize ait
gemilerimiz var.
Tüm kıydaş ülkelerle müzakereler hazırız.
Bizim barışçıl biz çözüme destek veren
tutumumuz değişmedi, aynı yerdeyiz. Beraber bu
çalışmaları yürütebiliriz. Bizim derdimiz düşman
kazanmak değil, dost kazanmak. Düşman olanlar
varsa onları da dost olmaya davet ediyoruz.
Muhtıra Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’yi
Akdeniz’de çevreleme, yalnızlaştırma
girişimlerine güçlü bir cevap niteliğindedir.”

LİBYA’YA ASKER GÖNDERME İHTİMALİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Libya isterse
Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden
izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi
bakımından atılması gereken adımlarımız var.
Libya’ya her türlü desteği vermeye hazırız.

Erdoğan, “Ülkemizin her zaman barışçıl

YunAnİstAn, türkİYe'Yİ BM'Ye şİkAYet ettİ

Dış Politika
Konseyi
toplandı
YUNANİSTAN Dış Politika
Konseyi, Doğu Akdeniz’deki
gelişmeler ve Türkiye ile Libya
arasında imzalanan anlaşmayla
ilgili konuları ele almak üzere 10
Aralık Salı günü Atina’da
toplandı.
Dışişleri Bakanı Nikos
Dendias toplantıdan sonra
yaptığı açıklamada son günlerde
yaşanan olaylarla ilgili siyasi
parti temsilcilerini
bilgilendirdiğini belirterek,
“Memnuniyetle söylemek isterim
ki; yapılan toplantıda milli birlik
ruhu tespit edilmiştir.” dedi.
Dış Politika Konseyi
toplantısına Dendias’ın yanı sıra,
dışişleri bakan yardımcıları
Kostas Frangoyannis ve Kostas
Vlasis ile Meclis Savunma ve Dış
Politika Komisyonu Başkanı
Konstandinos Gulekas katıldı.
Toplantıya Yeni Demokrasi
Partisi’nden Aggelos Sirigos ve
Makarios Lazaridis, SİRİZA’dan
Yorgos Katrungalos ve Evangelos
Kalpadakis, KİNAL’dan Andreas
Loverdos ve Petros Efthimiu,
Yunan Çözümü Partisi’nden
Antonios Milonakis ve Evangelos
Fanidis, Mera 25 partisinden
Sofia Sakorafa katıldı.

YUNANİSTAN, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki
Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na
ilişkin itirazını Birleşmiş Milletlere (BM) sundu. Muhtıranın bölgedeki istikrara zarar vereceğini söyleyen Yunanistan,
Avrupa Birliği’ne de Türkiye ve Libya'ya yaptırım çağrısında bulundu.
Hükümet Sözcüsü Stelios Peças ülkesinin,Türkiye ve Libya arasında yapılan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına
İlişkin Mutabakat Muhtırasına itirazlarını BM’ye sunduğunu duyurdu.
Yunanistan, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı muhtıranın geçersiz olduğunu ve kötü niyetle yapıldığını savundu.
Türkiye - Libya Muhtırası'nın bölgedeki istikrara zarar vereceğini söyleyen Yunanistan, Avrupa Birliği'ne de Türkiye ve
Libya'ya yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.
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Zorunlu göçün 30. yılı ve
dedemin radyosu
1989 yılının yazıydı. Lise öğrencisiydim.
Evimizde radyo sesi pek eksik olmazdı. Bu
alışkanlık rahmetli Ahmet dedemden bana
miras kaldı diyebilirim. Pazar günleri lig
maçlarını dilediği radyo başından kalkarken
“Sabiha, ben ikindiye gidiyorum. Radyoyu
dinle bakalım, Galatasaray gol atarsa bana
söylersin” diye babaanneme seslenişini hiç
unutmadım.
Haziran ayından başlayarak 1989 yazı
boyunca İstanbul radyosundan, bizim 50 – 60
kilometre kuzeyimizde bulunan Bulgaristanlı
soydaşlarımızın “zorunlu göçü”nü radyodan
dinlemiştik. Diktatör Jivkov rejiminden kaçan
Bulgaristan Türkleri, Kapıkule’ye varınca veya
Türkiye’deki göçmen merkezlerine gelince
TRT radyosuna konuşur, ailelerine,
yakınlarına, akrabalarına, soydaşlarına mesaj
gönderirlerdi. Amcamın dedeme
“gemilerden” getirdiği siyah Sanyo marka
radyodan dinlediklerim hala kulaklarımda
çınlıyor. Soydaşların radyodan duyduğum
ağlamaklı konuşmalarını ölene kadar
unutamam. Bu olaylar yaşanırken, biz Batı
Trakya Türkleri de zor dönemlerden

geçiyorduk. 1988 yılındaki 29 Ocak yaşanmış,
Batı Trakya Türklerinin tarihi dernekleri
kapatılmış, ayrımcılık ve baskının yoğun
olduğu, 29 Ocak 1990 olaylarının arifesinde
olduğumuz “zor” bir dönemden geçiyorduk.
Ve tabii ki Batı Trakya Türkleri de “acaba aynı
şey bizim de başımıza gelir mi?” endişesini
duyuyordu.
Peki neydi üzerinden 30 yıl geçen 1989
zorunlu göçü? Şöyle bir hatırlayalım.
Bulgaristan’ın 1984-1989 yılları arasında
Türklere yönelik uyguladığı asimilasyon
politikasından kaçan yaklaşık 350 bin kişinin
“zorunlu göçü”nün üzerinden 30 yıl geçti.
Bulgaristan’ın asimilasyon politikası
nedeniyle 1989 yılında, Avrupa’nın 2. Dünya
Savaşı’ndan sonraki en büyük “zorunlu göçü”
ile karşı karşıya kalan Türk toplumunun
maruz kaldığı baskı, zulüm ve nihayetinde
zorunlu göçün üzerinden 30 yıl geçti.
Bilindiği üzere eski Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliğinin (SSCB) desteğiyle
1944’te hükümeti devirerek yönetimi ele
geçiren Bulgaristan Komünist Partisi (BKP),
iktidarda kaldığı 45 yıllık dönemin son

yıllarında ülkedeki Türk ve diğer
Müslümanları asimile etmeye çalıştı. Todor
Jivkov yönetimindeki Bulgaristan Türk
azınlığa yönelik asimilasyon politikasını 1984
yılında yoğunlaştırdı.
Tek milletli bir devlet yaratma çabasındaki
komünist rejim 1984’ten itibaren bir dizi
kararı uygulamaya koydu. Bunların başında
Türkçe konuşma yasağı geliyordu. Türk
isimlerinin Bulgar adlarıyla değiştirilmesi de
acılarla anılacak bu kara dönemin en belirgin
baskı aracı olacaktı. Türklerin yoğun olarak
yaşadığı bölgelerden kopartılarak, Bulgarların
yoğun olduğu bölgelerde yaşamaları, Türkçe
eğitim kurumlarının kapatılması, Türkler ve
Bulgarlar arasında karma evliliklerin teşvik
edilmesi, Türk toplumunun önde gelen
liderlerinin tutuklanarak Belene kampına
gönderilmesi ve alınan kararlara
uymayanların hapis ve para cezasına tabi
tutulması başlıca “önlemler” arasında yer
aldı.
Türk ve Müslümanların isimlerinin
değiştirilmesi, bir başka ifadeyle
“Bulgarlaştırma” girişimleri sonucu 1985
sonuna dek 310 bin kişinin isimleri
değiştirildi.
Ülkede asimilasyon kampanyasına karşı
Türklerin direnişinde 24 kişi hayatını kaybetti.
Asimilasyon politikası istendiği gibi sonuç
vermeyince bu kez zorunlu göç başlatıldı.
Türkler, asırlardır yaşadıkları topraklardan
zorla koparıldı ve göçe zorlandı.
Türkiye’ye yönelik 1989 göçü, sadece
Bulgaristan Türklerinin tarihi açısından değil,
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Avrupa
tarihi açısından değerlendirildiğinde de
kıtanın en büyük kitlesel göç dalgası özelliğini
taşıyan insani trajedilerinden biri oldu.
Türkler isim değiştirmeye zorlandı, Türkçe
konuşanlara para cezaları kesildi. Türklerin
dini vecibelerini yerine getirmesi engellendi,

Türk kültürüne ait unsurların kullanımı
yasaklandı. Bu uygulamalara direnip milli
kimliğine sahip çıkan Türkler, işkence adası
olarak bilinen Belene’ye gönderildi.
Türkler, 29 Mayıs 1989’da komünist lider
Jivkov’un açıklamalarıyla göç etmeye zorlandı.
Yaşanan sürecin en başından itibaren
soydaşının yanında olan Türkiye, Bulgaristan
Türklerine kapılarını açtı.
Haziran-Temmuz-Ağustos 1989
döneminde yoğunlaşan göç trafiği 1 yılda 345
bin 960 kişinin Türkiye’ye gelmesiyle
sonuçlandı. 1990 yılının ikinci yarısında
yaşanan göç hareketiyle de yaklaşık 360 bin
soydaş Türkiye’ye geldi.
Bu kara dönemin bir de sembolü var. Onu
da unutmamak gerekir diye düşünüyorum.
Türkan bebek. Peki kimdi bu Türkan bebek?
Daha 18 aylık olan Türkan, 26 Aralık 1984’te
Bulgaristan’ın Kırcaali iline bağlı Killi
bölgesinde isim değiştirme uygulamasını
protesto etmek için toplanan Türk ahalinin
içinde annesinin kucağında bulunuyordu.
Bulgar kolluk kuvvetlerinin kalabalığın
üzerine rastgele açtığı ateş sonucunda henüz
18 aylıkken şehit olan Türkan bebek,
Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü
haline geldi. Türkan bebek, her yıl 26 Aralık’ta
Bulgaristan’daki kabri başında anılıyor.
Anavatan Türkiye’de 2019 yılı boyunca,
Bulgaristan Türklerinin maruz kaldığı
“zorunlu göçü” anlatan birçok etkinlik,
konferans, panel, televizyon programı,
belgesel yapıldı. 1989 zorunlu göçünün
üzerinden tam 30 yıl geçti. Demokrasi,
hoşgörü, insan hakları gibi kavramları ayaklar
altına alan bu acı olay hiç şüphesiz
Balkanlar’da yaşayan Müslüman ve Türklerin
en büyük kitlesel göçe zorlanma
hareketlerinden biri oldu. Umarız sonuncusu
olur.

Türkiye’den Miçotakis’e
“hayalperest ideolojiler” tepkisi
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: “Yunan liderliğini, hayalperest
ideolojileri bir kenara bırakıp, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine sahip çıkmaya davet
ediyoruz.”
TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Hami Aksoy, Başbakan Kiriakos
Miçotakis’in bir etkinlikte dile getirdiği
iddialara sert tepki göstererek, “Yunan
liderliğini hayalperest
ideolojileri bir
kenara bırakıp,
dostluk ve iyi
komşuluk
ilkelerine sahip
çıkmaya davet
ediyoruz.” dedi.
Konuyla ilgili
bir soruya
verdiği yazılı
cevapta Aksoy,
“Yunanistan
Başbakanı
Kiriakos

Miçotakis’in ‘Uluslararası Soykırım Suçu
Konferansı’ adı altında, 6-8 Aralık 2019
tarihlerinde Atina’da yaptığı konuşmada
tarihimize ve bugüne yönelik mesnetsiz,
yalan ve iftira dolu hasmane iddiaları
reddediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Aksoy, “Yunan liderliği, tarihiyle
yüzleşmek istiyorsa, önce Yunan
Ordusu’nun Anadolu’yu işgali
sırasında işlediği savaş suçlarını tespit
eden Müttefik ülkeler Tahkikat
Komisyonu’nun raporu ile Türklere
uyguladığı katliam ve mezalimlerden
ötürü Yunanistan’ı tazminat ödemeye
mahkum eden Lozan Antlaşması
hükümlerine bakmalıdır.”
değerlendirmesinde bulundu.
Aksoy açıklamasının devamında,
“Yunan liderliğini işgalci Yunan
ordularına karşı mücadele vererek,
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önder
Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday
gösteren Yunanistan Başbakanı
Venizelos’un yolundan giderek,
hayalperest ideolojileri bir
kenara bırakıp, dostluk ve iyi
komşuluk ilkelerine sahip
çıkmaya davet ediyoruz.”
ifadelerini kullandı.

Büyükelçi
Diamesis,
güven mektubu
sundu
YUNANİSTAN’ın Ankara
Büyükelçisi Mihalis Diamesis,
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a güven
mektubu sundu.
Erdoğan, Yunanlı
Büyükelçiyi 10 Aralık Salı
günü Ankara’daki
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde kabul etti.
Diamesis, bazı büyükelçilik
mensuplarını Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a takdiminin
ardından hatıra fotoğrafı
çektirildi.
Diamesis, daha önce
Yunanistan’ın Kahire
Büyükelçisi olarak görev
yapıyordu.
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Afrika domuz vebası (AsF)

B

u haftaki konumuzu son
günlerde güncel olan ve
de kuzey komşumuz
Bulgaristan’da yaygın ve yayılma
eğilimi gösteren, ülkemiz
Yunanistan’ın da bu nedenle geniş
önlemler aldığı bir hastalığa,
domuzlarda salgın halinde
gözlemlenen ve de bulaşıcı olan
“Afrika Domuz vebası’na” ayırdık...
Afrika domuz vebası (ASF),
ciddi ekonomik kayıplarına neden
olan evcil ve yabani domuzların
oldukça bulaşıcı hemorajik viral bir
hastalığıdır. ASF, World
Organisation for Animal Health
(OIE) Terrestrial Animal Health
Code listesindeki bir hastalıktır ve
OIE’ye bildirimi zorunlu bir
hastalıktır.
Hastalık etkeni
Asfarviridae familyasına ait DNA
virüsüdür. Virüs aynı zamanda
Ornithodoros cinsinden keneleride
enfekte eder. African swine fever
(ASF) ve klasik domuz vebası
(classical swine fever – CSF)
belirtileri benzer olsa da, ASF virüs
ve CSF virüs birbirinden farklı iki
virüstür.
Bulaşma ve yayılım
ASF’nin epidemiyolojisi
karmaşıktır ve çeşitli faktörlere
göre değişkenlik gösterir. Bunlar;
çevre, domuz üretim sistemlerinin
tipi, vektör kenelerinin
varlığı/yokluğu, insan davranışları
ve yaban domuzlarının
varlığı/yokluğudur.
Bulaş yolları aşağıdaki gibidir:
• enfekte evcil veya yabani
domuzlarla doğrudan temas;
• dolaylı temas, kontamine
materyallerin yenilmesi.(örn. gıda
atıkları, yem veya çöp);
• kontamine alet-ekipman vb.;
• biyolojik vektörler
(Ornithodoros cinsi keneler).
Halk sağlığı riski
ASF, insan sağlığı için bir risk
değildir.
Klinik belirtiler
Klinik belirtiler ve ölüm oranları
virüsün virülansına ve domuzun
tipine/türüne göre değişebilir.
ASF’nin akut formu; yüksek
ateş, depresyon, iştahsızlık, deride
hemorajiler
(kulaklarda, karın bölgesinde ve
bacaklarda kızarıklık), siyanoz,
kusma, ishal,
gebelerde yavru atığı (abort) ve
enfeksiyon başladıktan sonraki 613 günde (veya 20 güne kadar)
ölümle karakterizedir. Ölüm
oranları %100 kadar yüksek
olabilir.
Subakut ve kronik formlara orta
veya düşük virülansa sahip
virüsler neden olur. Bu formlarda
daha uzun dönemlere yayılan ve
daha az şiddette klinik belirtiler
görülür. Mortalite oranları daha

düşük olsa da % 30-70’lere
varabilir. Kronik form; kilo kaybı,
aralıklı ateş, solunum belirtileri,
kronik deri ülseri ve eklem yangısı
ile karakterizedir.
ASF virüs enfeksiyonuna karşı
domuz türleri arasında duyarlılık
farkları vardır. Örneğin Afrika
yaban domuzları, klinik belirtiler
göstermeden enfekte olabilirler ve
bu durum rezervuar olarak hareket
etmelerine sebep olur.
Teşhis
Klinik bulgulara göre ASF’den
şüphelenilebilir, ancak özellikle
klasik domuz vebasından ayırt
etmek için laboratuvar testlerine
ihtiyaç duyulur.
Koruma ve kontrol
Şu anda ASF için onaylanmış bir
aşı bulunmamaktadır.
Hastalıktan arî olan ülkelerde
koruma ve kontrol tedbirinin
temelini uygun ithal politikalarının
ve biyogüvenlik önlemlerinin
uygulanması teşkil etmektedir. Bu
bağlamda enfekte olmuş canlı
domuzların ve domuz ürünlerinin
ASF’den arî bölgelere sokulması
engellenir. Bu durum aynı
zamanda, enfekte ülkelerden
gelen uçak, gemi veya diğer
araçlardan atık gıda ve benzeri
atıkların uygun şekilde bertaraf
edilmesini ve etkilenen ülkelerden
gelen canlı domuz ve domuz
ürünlerinin yasadışı ithalatını
kontrol etmeyi de içerir.
Biyogüvenlik önlemleri içinde
hastaların erken tespiti ve etik
kurallara göre öldürülmesi
(karkasların ve atıkların uygun
şekilde bertaraf edilmesi);
kapsamlı temizlik ve
dezenfeksiyon; karantina
tedbirlerinin alınması, hayvan
hareketlerinin kontrolleri;
sürveylans ve ayrıntılı
epidemiyolojik araştırma
sayılabilir.
Avrupa’da ve Asya’nın bazı
bölgelerinde yaşanan salgınlarda,
ASF’nin bulaşması ve yayılımı
büyük ölçüde yaban domuzu
popülasyonunun yoğunluğuna ve
bunların düşük biyogüvenlik
önlerinin uygulandığı domuz
üretim sistemleri ile
etkileşimlerine bağlı olduğu
görülmüştür. Yaban domuzu
popülasyonunu hakkında yeterli
bilgiye sahip olunması ve veteriner
hizmetleri, yaban hayatı ve orman
teşkilatı yetkilileri arasında iyi bir
koordinasyonun bulunması ASF’yi
başarılı bir şekilde önleme ve
kontrol etmede kritik öneme
sahiptir. Ayrıca vektör kenelerinde
dikkatle izlenmesi önemlidir.
Coğrafi dağılım
ASF; Asya, Avrupa ve Afrika’daki
vahşi ve/veya evcil domuzlarda
tespit edilmiştir.
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Hacıören’de
film sahnelerini
aratmayacak olay!

RODOP iline bağlı Hacıören köyünde yaşayan
bir soydaşın arabası kaçak göçmenler tarafından
çalındı.
Edinilen bilgiye göre, dağlık bölgedeki Hacıören
köyünde kaçak göçmenler bir soydaşın boğazına
bıçak dayayarak ellerini ve ayaklarını bağladılar ve
arabasını çaldılar. Olay, 9 Aralık Pazartesi akşamı
saat 18.00 civarında meydana geldi.
Hebilköy’den köyüne dönmekte olan Hacıörenli
soydaşın, seyir halindeyken yolda topallayarak
ilerleyen birini gördüğü ve yardım etmek amacıyla
aracını durdurduğu ifade edildi.
Arabaya yaklaşan kaçak göçmenin
sakladığı bıçağı kendisine yardım için duran
soydaşın boğazına dayadığı, bu arada yol
kenarında gizlenen ve bıçaklı olduğu anlaşılan
diğer üç kişinin de araca girerek Hacıörenli soydaşı
etkisiz hale getirdikleri kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, arabasından indirilen
soydaşın elleri ve ayakları bağlandı. Kaçak
göçmenlerin, soydaşın üzerindeki eşyaları da alıp,
araçla olay yerinden uzaklaştıkları kaydedildi.

Kaçak göçmenlerin, çalıntı araçla
Hacıören’in içinden geçerek uzaklaştıkları
belirtildi.
Soydaşın kendi çabasıyla ellerini ve ayaklarını
çözdüğü ve köyüne yalınayak gittiği ifade
edildi. Hacıörenli soydaşın olayla ilgili olarak
köylüleri ve polisleri haberdar ettiği öğrenildi.
Hacıören’den kaçmayı başaran ve Mehrikoz
bölgesinden Baldıran köyüne giden göçmenlerin
yolu, köy çıkışında polisler tarafından kesildi,
ancak polisleri gören göçmenlerin geri döndükleri
belirtildi.
Kaçak göçmenlerin polise yakalanmamak için,
aracı toprak bir yolda bırakarak ormana kaçtıkları
öğrenildi.
Çalıntı araç Sirkeli Karakolu’na götürülürken,
arabası çalınan soydaş da ifade vermek için
çağrıldı.
Kaçak göçmenlerin yakalanması için
Dedeağaç’tan getirilen özel eğitimli köpekler ve
dronlarla arama yapıldığı ifade edildi.

Öğretmen Ahmet
Mehmetoğlu vefat etti
BATI Trakya Türk
Öğretmenler Birliği üyesi
öğretmen Ahmet Mehmetoğlu, 5
Aralık Perşembe günü vefat etti.
Gümülcine’de dünyaya gelen
Mehmetoğlu, 75 yaşında
doğduğu şehirde hayata veda
etti.
Mehmetoğlu’nun cenazesi 6
Aralık Cuma günü ikindi
namazından sonra
Gümülcine’deki evinden
kaldırıldı.
Bat Trakya Türk Öğretmenler
Birliği (BTTÖB) Ahmet
Metmetoğlu’nun vefatıyla ilgili
olarak yazılı bir açıklama
yayımladı.
BTTÖB’nin açıklaması şöyle: “Öğretmenimiz
Ahmet Mehmetoğlu 1944 yılında Gümülcine’de
dünyaya geldi. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi
Gümülcine’de bitirdi. İki yıl İstanbul Yüksek
Öğretmen Okulu’nda okudu. Askerlik dönemi
geldiği için okulu bırakıp 2 yıl askerlik yaptı.

Askerliği bitirdikten sonra
Edirne Öğretmen Okulu’na
dışardan sınavlarına girerek
öğretmen olarak Yunanistan’a
döndü. Nuhçalı Türk İlkokulu
encümenleriyle anlaşma yaparak
çalışmak için başvurdu. Fakat
Yunan yönetimi çalışma izni
vermedi. Öğretmen olarak
çalışabilmek için birçok kere
Yunan makamlarına başvurmasına
rağmen çalışmasına izin verilmedi.
1969-70 öğretim yılında eşinin
okulu olan Nuhçalı Türk
İlkokulu’nda 6 ay öğretmenlik
yapabildi.
En son Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine devam
ederek 1996-97 öğretim yılında muzun olmuştur.
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği camiası
adına öğretmenimiz Ahmet Mehmetoğlu’na
Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, öğretmen
camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanı
cennet olsun.”
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LCD ve LED arasında ne fark var?
TELEVİZYONLADA ve
monitörlerde LCD ve LED
ekranları sıkça duyuyoruz.
Peki, bu iki terim ne anlama
geliyor?
Yeni bir TV veya monitör
alırken, içerisindeki teknoloji
hakkında fikir sahibi olmak,
paranızın karşılığını almak
yönünden çok faydalı olabilir.
Aşağıda LCD ve LED arasındaki
farkı açıkladık.
LCD Monitör Nedir?
Likit Kristal Ekran (LCD),
monitörlerde, TV'lerde
kullanılan, uzun bir geçmiş
sahip, temel teknolojilerden bir
tanesi. LCD'lerin uygun fiyatlı
hale gelmesiyle tehlikeli
kimyasallar barındıran CRT
(tüplü)
ekranların yerini
almıştı.
LCD'de sıvı
kristal
moleküllerinden
oluşan bir panel
bulunur.
Moleküller,
elektrik akımı
yardımıyla çeşitli
şekiller alabilir,
ışığı
engelleyebilir
veya geçmesine
izin verebilirler.
LCD TV veya
monitörlerin
arkasında bir ışık
kaynağı bulunur
ve bu kristalleri
aydınlatır.
LCD'ler, renk üretebilmek
için her piksel içerisinde

kırmızı, yeşil ve mavi alt
piksellere sahiptir. Ekranın
içindeki transistörler, pikselden
çıkan ışığın yönünü kontrol
eder ve bu şekilde ışık, kırmızı,
yeşil veya mavi filtreden geçer.
LED Monitör Nedir?
Işık yayan diyotlar (LED),
üzerinden elektrik geçtiğinde
görünür ışık yayan küçük
yarıiletkenlerdir. LED'ler
LCD'deki aydınlatmadan
genellikle daha uzun ömürlü ve
verimlidir. Buna karşın LED'in
LCD'nin bir türü olduğunu
söyleyelim. LCD'de arka ışık
CCFL tüpleri yoluyla, LED'de ise
bir dizi LED ile üretilir. LED'ler
ışığı daha iyi kontrol
edebildiğinden daha yüksek bir

verimlilik sunarlar.
LCD ve LED Karşılaştırması

LED
ekranların aslında "LED arka
aydınlatmalı LCD monitör"

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Zarif,
Kanca 2) Ate, Aman, Ak
3) Pt, Tripleks 4)
Takaza, Ata 5) Rap,
Tüyo 6) Ram, Yılgı 7)
İka, Ateş, Öç 8) El,
Fışkın 10) Ast, Lr, Oba
11) Akı, Maestro 12)
Trampa, Ab 13)
Çamuka, Fava 14) Arazi,
Miyop.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1) Zapt, Lime, Akça 2)
Attar, Kalak, Ar 3) Re,
Karar, Sıtma 4) Tapa,
Aft, Ruz 5) Farz, Mazı,
Maki 6) Miat, Taşlama
7) Kap, Üye, Krep 8)
Anlayışlı, Safi 9) Etol,
Anot, Ay 10) Caka, Gök

olarak sunulması
gerekiyor ancak bu
hem biraz uzun,
hem de pazarlama
açısından yeni bir
ürün türü
oluşturmaya izin
vermiyor. Ancak
ikisi arasında bazı
farklar da var. Genel
olarak şu iki
maddeyi aklınızda
tutmanız yeterli
olacaktır.
• LED monitörler,
LED'ler ile
aydınlatılan sıvı
kristal ekranlardır.
• LCD monitörler
ise floresan
lambalarla aydınlatılan sıvı
kristal ekranlardır.

SOLDAN SAĞA
1) Ağız kısmı demirden bir ağ – Rokerde ortaya sürülen
eşit miktardaki para 2) Maçta kural dışı hareket –
Devegiller sınıfından bir hayvan 3) Yabani hayvan
yakalama işi – (halk dili) Baş örtüsü 4)
Buğdaygillerden bir bitki – Canlı bir varlığın içinde
bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü 5)
Doğuyla ilgili – İnce, keskin ses 6) Belirti – Işın –
Beddua, ilenme 7) Kendisine güvenilmeyen kimse –
Küçük işaret bayrağı 8) Radyum’un simgesi – Anlak,
dirayet – Bir yüzeydeki ince çizgi 9) Mendelevyum’un
simgesi – (halk dili) Öküz, sığır 10) Bir ağaç türü –
Otomobilin iskelet bölümü 11) Sardalye yavrusu 12)
Lanetlenmiş – Şarap – Bir nota 13) Göz – Kesilmiş
hayvanın iç organlarıyla baş ve ayakları 14) Taş veya
tuğladan yapı – Avanak.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Ufuklar – Büyük tren istasyonu – (halk dili) Kaynak,
pınar 2) Uzun, sade pide – Boynu uzun hayvan – Avuç
içi 3) Kurçatovyum’un simgesi – Eğilimi olan –
Sporcuya yasak olan uyarıcı ilaç 4) Kayıtsız, lakayıt –
(tarih) Eski Macar prensi 5) Aşırı sevgi ve bağlılık
duygusu – Ateşte susuz olarak pişirilmiş et –
Stronsiyum’un simgesi 6) Kesin yargı – Bir değer
yaratan emek – Taze soğan ve marulla pişirilmiş kuzu
eti yemeği 7) Viyola – Boyutları olağandan küçük – Kir
izi 8) Kullanmaktan ötürü eskiyen – Ev, mesken 9)
Siyasi topluluk – Yoğurla yapılan içecek – Tantal’ın
simgesi 10) Yayla atılan çubuk – Maksimum –
Hükümdarların oturduğu büyük yapı 11) Yemek,
yiyecek – Açık mavi renginde olan – Hitit.

1
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5
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7
8
9
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13
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Bunların yanında LED ve
LCD monitörlerin oyunculara,
sinema meraklılarına,
tasarımcılara yönelik özel
işlevleri olabilir.
LED Monitör Türleri
LED monitörlerin bazı türleri
bulunuyor. En sık rastlanan
türler arasında Edge-Lit LED,
Full-Array LED, RGB LED, OLED
ve QLED var. OLED ekranlarda
her piksel kendi ışığını
üretirken QLED (Quantum Dot
LED) ekranlar, normal LED
ekranlara göre yüzde 90 daha
iyi renk isabeti sunabiliyor.
Samsung'un kullandığı bu
teknolojinin "kuantum" ile bir
ilgisi pek yok, ancak çok iyi bir
renk doygunluğu ve kontrast
sunabiliyor.
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Yunan Parlamentosunda
İslamiyet tartışması
Aşırı sağ Yunan
Çözümü (Elliniki
Lisi) Partisi lideri
Kiriakos Velopulos,
yeni vergi kanunu
görüşülürken meclis
kürsüsünden yaptığı
konuşmada,
“İslamiyet’in bir din
olmadığını, çağ dışı
uygulamalar
öngören dini içerikli
siyasi ideoloji
olduğunu ve Batı tipi
yaşamla
bağdaşmadığını”
ileri sürdü.
Velopulos’un
İslamiyet ve
Müslümanlarla ilgili
“küçültücü ve
hakaret” edici
ifadeler kullanması
genel kurulda
tepkilere neden oldu.
YUNAN Parlamentosunda, aşırı sağ
Yunan Çözümü (Elliniki Lisi) Partisi
lideri Kiriakos Velopulos’un İslamiyet ve
Müslümanlarla ilgili “küçültücü ve
hakaret” edici ifadeler kullanması
tepkilere neden oldu. Velopulos’un
meclis kürsüsünden yaptığı konuşmaya
ilk tepki SİRİZA Meclis Grup Temsilcisi
Efklidis Çakalotos’tan geldi. Azınlık
milletvekilleri İlhan Ahmet ve Hüseyin
Zeybek de genel kurulda yaptıkları
konuşmalarda Velopulos’un
açıklamalarına tepki gösterdiler. Bu
arada, bir tepki de KİNAL Meclis Grup
Başkanı Andreas Loverdos’tan geldi.
Parlamentoda yeni vergi kanunuyla
ilgili konuşmalar sırasında sözü
İslamiyet’e getirerek Müslümanlarla
ilgili “küçültücü ve hakaret” içeren
ifadeler kullanan Velopulos, meclis
kürsüden yaptığı konuşmasında,
“İslamiyet’in bir din olmadığını, çağ dışı
uygulamalar öngören dini içerikli siyasi
ideoloji olduğunu ve Batı tipi yaşamla
bağdaşmadığını” ileri sürdü.

“NAZİLER, YAHUDİLER HAKKINDA
BÖYLE KONUŞUYORDU,
UTANMALISINIZ”
Velopulos’a sert tepki gösteren SİRİZA

temsilicisi Çakalotos, Yunan Çözümü
lideri Velopulos’un aşırı faşist ve ırkçı
söylemlerle Yunanistan’daki
Müslüman azınlığı ve farklı dine ait
diğer vatandaşları hedef haline
getirdiğini belirterek özür dilemesi
gerektiğini söyledi.
SİRİZA iktidarı döneminde Maliye
Bakanlığı görevinde bulunan
Çakalotos, Yunan anayasasının din
hürriyetini güvence altına aldığını ve
ülkede Müslümanların bulunduğunu
kabul ettiğini belirterek, “Naziler,
Yahudiler için bu şekilde konuşuyordu.
Utanmalısınız.” ifadelerini kullandı.
İLHAN AHMET’TEN TEPKİ
Parlamentoda yeni vergi kanunuyla
ilgili konuşmalar sırasında söz alan
Rodop KİNAL Milletvekili İlhan Ahmet
da konuşmasının başında
Velopulos’un sözlerine tepki gösterdi.
İlhan Ahmet, Velopulos’un
söylemleriyle tüm Müslümanlara,
genel olarak İslamiyet ile ilgili asılsız
iddialarda bulunarak açıkça hakaret
ettiğini söyledi.
İslam dininde aşırılıklara yer
bulunmadığını ve sözde İslam adına
hareketlerde bulunan bazı tarikatların
ve yan dini kuruluşların gerçek İslam’ı
ve Kur’an’ı temsil etmediğini
vurgulayan İlhan Ahmet şunları
kaydetti:
“Sayın Velopulos, tüm dinlerde
çeşitli doktrinler, tarikatlar ve yan dini
kuruluşlar olduğu gibi, İslam’da da
bazı tarikatlar (aşırılıklar içeren)
olabilir. Ancak bu İslam değildir,
kutsal kitap Kur’an-ı Kerim değildir.
Sizin Meclis kürsüsünden iftira etmeye,
küfür etmeye ve İslam’ın bir din

olmadığını söylemeye hakkınız yok.
İslam’ın bir din olmadığını söylerken
bunun ne anlama geldiğinin farkında
mısınız? Ben de Ortodoksluğun ve
Katolikliğin din olmadığını söyleyeyim.
Bu mesele bu şekilde nereye varacak?
Bu hassas dönemde mecliste ne
dediğimizin farkında olmamız lazım.”
HÜSEYİN ZEYBEK’TEN TEPKİ
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek de aşırı sağ Yunan Çözümü
(Elliniki Lisi) Partisi lideri Kiriakos
Velopulos’un İslamiyet ve
Müslümanlarla ilgili “küçültücü ve
hakaret” içeren ifadelerine tepki
gösterdi.
Meclisteki yeni vergi kanunu
oturumundaki konuşmalar sırasında
söz alan Hüseyin Zeybek, Kiriakos
Velopulos’un sözlerini hatırlatarak,
“Sayın Velopulos’un bugünkü
konuşmasında İslam dinine karşı ırkçı
ve şoven tutumundan bahsetmek
istiyorum. Bu tür görüşlerin
demokrasinin beşiğinde dile
getirilmesi bize eski karanlık günleri
hatırlatmaktadır. Bu tür ırkçı
yaklaşımları kınıyorum.” ifadelerini
kullandı.
Son dönemde Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın hedef
haline getirildiğini hatırlatan Hüseyin
Zeybek, “Son dönemlerde görüyoruz ki
Batı Trakya Azınlığı bazı çevreler
tarafından hedef haline
getirilmektedir. Birkaç gün evvel
meclis başkan yardımcısı Sayın
Athanasiu da bir açıklamasında ‘Midilli
adası böyle giderse ikinci bir Rodop
olacak’ benzetmesi yapmış ve bu
azınlık insanını rencide etmiştir.

Unutmayalım ki Batı Trakya Azınlığı
fertleri Yunan vatandaşıdır. Bu tür
görüşleri kınamanın dışında bütün
demokratik güçler hep birlikte
karanlığa karşı mücadele edip geçit
vermemeliyiz.” dedi.
LOVERDOS’DAN TEPKİ
Öte yandan, KİNAL Meclis Grup
Başkanı ve Atina Milletvekili Andreas
Loverdos da meclis genel kurulunda
söz alarak, İslam dinini ve
Müslümanları hedef alan konuşması
nedeniyle Yunan Çözümü (Elliniki Lisi)
partisi genel başkanı Velopulos’u
kınadı.
Loverdos meclis genel kurulunda,
Velopulos’un açıklamalarını “ırkçılık”
ve “cinayet” olarak nitelendirdi.
Ülkedeki egemen dine mensup
olmayan kişileri farklı inançlarından
dolayı dışlamanın anayasaya aykırı
olduğunu belirten Loverdos,
Yunanistan’ın müttefikleri arasında
İslam ülkelerinin olduğunu da
hatırlatarak, Velopulos’un sözleriyle
milli menfaatlere de zarar verdiğini
belirtti.
Mecliste yaşanan İslamiyet
tartışmaları sırasında iktidar partisi
Yeni Demokrasi (ND) ve mecliste grubu
bulunan diğer muhalefet partilerinin
tartışmada yer almayarak sessiz
kalması dikkati çekti.
Öte yandan, meclis dışında bazı
kesimlerden de gelen tepkiler üzerine
Yunan Çözümü adına açıklama yapan
milletvekili Vasilis Viliardos, partisinin
lideri Velopulos’un meclisteki
konuşmasında “aşırılıktan söz ettiğini,
Müslümanların dinini kastetmediğini”
iddia etti.
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Gümülcine’de Osmanlı dönemine ait
mimari eser kaderine mi terk edildi?
Osmanlı döneminde hükümet konağı
olarak kullanılan Gümülcine eski adliye
binasının son hali içler acısı.

GÜMÜLCİNE’deki en önemli Osmanlı
mimari eserlerinden biri olan eski
mahkeme binasının boya ve sıvaları
dökülmeye başladı. 1870 yılında
Gümülcine hükümet binası olarak inşa
edilen ve Osmanlı hakimiyetinin bölgede
sona erdiği tarihe kadar hükümet binası
olarak hizmet veren bina, Lozan
Antlaşması’ndan sonra 2004 yılına kadar
adliye binası olarak kullanıldı.
Son yıllarda atıl durumda bırakılan
150 yıllık tarihi binanın boya ve sıvaları,
son haftalarda yaşanan yağışların da
etkisiyle dökülmeye başladı. Tarihi
yapının doğu kısmındaki giriş ve
balkonunda büyük hasar olduğu dikkat

çekti.
SİRİZA destekli Doğu Makedonya –
Trakya eyaleti muhalefet listesi Başkanı
Kostas Kaçimigas da, Gümülcine’deki
tarihi binanın durumuyla ilgili olarak
sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda, binanın Osmanlı döneminde
inşa edildiğini belirterek, 100 yıl önce bu
binada imzalanan anlaşmayla Batı
Trakya’nın Fransız idaresi tarafından
Yunanistan’a teslim edildiğini hatırlattı
ve “Öyle anlaşılıyor ki Adalet
Bakanlığı’ndan birilerinin ilgilenmesi
için binanın çökmesi gerekiyor”
yorumunda bulundu.

Batı Trakya Türk heyeti, AGİT Ulusal
Azınlıklar Yüksek Komiseri ile görüştü
BATI Trakya Türk heyeti, AGİT
Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri
Lamberto Zannier ile görüştü.
Görüşmede, Yunanistan’da Batı
Trakya Türk toplumuna yönelik
nefret söylemi ve sistematik
ayrımcılık dile getirildi.
Batı Trakya Türk toplumunu
temsilen Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) ve Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD), 9 Aralık
Pazartesi günü Hollanda’nın
Lahey şehrine çalışma ziyaretinde
bulundu. ABTTF’nin öncülüğünde
gerçekleştirilen çalışma ziyareti
kapsamında ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, ABTTF Uluslararası
İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı
Arık, BTAYTD Asbaşkanı İlhan
Mehmet ve BTAYTD İnsan Hakları
Komisyonu Başkanı Dr. Pervin
Hayrullah’tan oluşan Batı Trakya
Türk heyeti, Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ulusal
Azınlıklar Yüksek Komiseri

Büyükelçi Lamberto Zannier ile
makamında görüştü.
Görüşmede Batı Trakya Türk
heyeti, Yunanistan’da Batı Trakya
Türk toplumunu “öteki”, “tehdit”
ve “tehlike” olarak gören nefret
söylemi ile Batı Trakya Türklerinin
günlük yaşamın her alanında
maruz kaldığı sistematik
ayrımcılığı Yüksek Komisere
örnekleriyle aktardı. 1923 Lozan
Barış Antlaşması ile Batı Trakya
Türk toplumunun statüsü ve
haklarının belirlendiğini belirten
Batı Trakya Türk heyeti,
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk
toplumuna ulusal güvenlik
meselesi olarak yaklaştığını, tarihi
önyargılar ve kalıplaşmış
düşüncelerin toplumsal hayatın
her alanında kendisini
gösterdiğini, mevcut sorunların
çözümü için Yunan devleti ile
doğrudan ve yapısal bir diyalog
mekanizmasının bulunmadığını
kaydetti.
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İskeçeli Mustafa’nın “O ses türkiye” başarısı
İskeçeli üniversite öğrencisi Mustafa Paçıman,
Türkiye’deki TV8’de yayınlanan “O Ses Türkiye”
programına katıldı. Genç Mustafa yarışmanın üst
turuna yükseldi.
Başırılı performansıyla dikkat çeken Mustafa
Paçıman, yarışmadaki jüri üyelerinden Murat Boz’un
beğenisini kazanarak bir üst tura yükseldi.
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci
sınıf öğrencisi olan Mustafa Paçıman yarışmada
söylediği “Yalan” şarkısı ile büyük beğeni topladı.
Yarışmada takımına aldığı Mustafa Paçıman
hakkında konuşan ünlü sanatçı Murat Boz,
Mustafa’nın düzgün ve etkileyici sesi ile çok daha iyi
yerlere gelebileceğini belirterek, bundan sonraki
turlarda birlikte daha da başarılı olacaklarına
inandığını vurguladı.
Mustafa Paçıman’ın yarışmadaki başarısı sosyal
medyada da geniş yer aldı. Batı Trakya’dan çok
sayıda kişi Mustafa Paçıman’ın videosunu sosyal
medyada paylaştı. İskeçeli Mustafa’nın bir sonraki
turlarda göstereceği performans şimdiden merak
konusu oldu.

“Rodop iline özel tüketim
vergisi indirimi uygulanmalı”
Bulgaristan akaryakıt piyasası ile mücadele edemez hale
geldiklerini belirten Rodop İli Akaryakıt Bayileri Derneği
yöneticileri, Rodop ilindeki işletmelerin ayakta kalması için
milletvekili İlhan Ahmet’ten yardım istediler.
RODOP Akaryakıt Bayileri Derneği
yöneticileri, KİNAL Milletvekili İlhan
Ahmet’i ziyaret ederek sorunlarını ve
taleplerini aktardılar. Görüşmede, Rodop
iline özel tüketim vergisi indirimi
uygulanması gündeme geldi.
Bulgaristan ile sınır komşusu olan
Rodop ilindeki akaryakıt istasyonlarının,
fiyatların düşük olduğu Bulgaristan
akaryakıt piyasası ile mücadele edemez
hale geldiğini belirten dernek yetkilileri,
Rodop ilindeki işletmelerin ayakta kalması
için milletvekilinden yardım istediler.
Araç sahiplerinin düşük akaryakıt
fiyatları nedeniyle Bulgaristan’a
yöneldiğini belirten yetkililer,
Yunanistan’daki akaryakıt piyasasının
mevcut durumundan ülke genelinde en
kötü etkilenen bölgenin Rodop ili
olduğuna dikkat çektiler.
Dernek yetkilileri, Rodop ilindeki
akaryakıt istasyonlarının kapanma
noktasına geldiğini belirterek, bölge için
“özel tüketim vergisi indirimi”
uygulamasının hayata geçirilmesini
istediler.
Milletvekili İlhan Ahmet özel vergi
indiriminin kaçınılmaz olduğunu
belirterek, AB Komisyonu tarafından ilan
edilen ve üye devletler için bağlayıcı olan
2003/96/ΕΚ/27.10.2003 sayılı ve tarihli
kararı hatırlattı.
Buna göre her üye devletin, akaryakıt
fiyatları da dahil olmak üzere bölgeler
arasında farklı vergi politikası uygulama
hakkı olduğunu vurgulayan İlhan Ahmet,
Rodop ilinde ikamet eden vatandaşların
da daha ucuz akaryakıt alabilmesinin
mümkün olacağını ifade etti.
İlhan Ahmet, özellikle sınır
bölgelerindeki akaryakıt fiyatlarında
yapılacak böyle bir düzenleme sayesinde

Rodop ilindeki işletmelerin ayakta
kalmasının destekleneceğini ve komşu
ülkelerle rekabet edebilir hale
gelebileceğini belirtti.
Milletvekili, önümüzdeki günlerde
gerekli çalışmaları yaparak, sınır
bölgesindeki illerde daimi ikamet edenler
için akaryakıt özel tüketim vergisinin
düşürülmesi ve fiyatların aşağı çekilmesi
için parlamento nezdinde girişimlerde
bulunma sözü verdi.

“HAYVAN BESİCİLERİ YOKSULLUK
SINIRINA DAYANDI”
Öte yandan İlhan Ahmet, Tarım Bakanı
Makis Voridis’e yönelttiği soru
önergesinde, hayvan besicilerine 2015
Ortak Tarım Politikası’nda (ΚΑΠ) mera
dağılımında büyük haksızlık yapıldığını;
bir önceki hükümet dönemindeyse et ve
süt ürünlerinin satışında arabuluculara
göz yumularak denetimsiz bırakıldığını
belirtti.
Trakya’daki hayvan besicilerinin,
günden güne artan sorunlarla yoksulluk
eşiğine geldiğini vurgulayan milletvekili,

Rodop ilindeki besicilerin süt yardımı dahi
alamaz hale geldiğine işaret etti. İlhan
Ahmet, “Örneğin Rodop ilinin dağlık
bölgesindeki hayvan besicileri, süt
üretimindeki taban miktarı (plafon)
tutturamaz hale gelmiştir. Bu sebeple
bağlantılı yardımdan da (sindedemeni
enishisi) faydalanamamaktadırlar”
diyerek, ilgili bakana dağlık bölgelerin süt
yardımına dahil edilmesini sağlayacak bir
düzenleme yapıp yapmayacağını sordu.
Soru önergesinde ova bölgesindeki
hayvan besicilerine de değinen İlhan
Ahmet, koyun ve keçi sütündeki düşük
fiyatlar nedeniyle hayvan besicilerinin
faydalandığı de minimis yardımları
kapsamına, ova bölgesindeki besicilerin
de dahil edilmesini tarım bakanından
talep etti.
Diğer yandan, banka hesaplarında 7500
euroya kadar olan el konulamaz hakkının
hayvan besicileri özelinde telafi
ödeneklerini de (eksisotikes) kapsayacak
şekilde genişletilmesini isteyen
milletvekili, “Telafi ödenekleri /
tazminatları (eksisotikes), el konulamaz
banka hesabı kapsamına alınacak mı?”
diye sordu.
Ahmet, hayvan bakıcılarının
(çobanların) sosyal güvence taleplerini de
dile getirerek ilgili bakandan, “Hayvan
bakıcılarının (çobanların) talepleri
doğrultusunda IKA’ya değil de çalışma
pulu (ergasimo) uygulamasına tabi
olmalarını sağlayacak düzenlemeyi
yapacak mısınız?” sorunun cevabını
istedi.
Hayvan hastalıklarının tanı ve
teşhisinde alınan veterinerlik hizmeti için
besicilere verilen tazminat miktarının
aşağıya çekilmesini eleştiren milletvekili,
bu miktarın önceki seviyeye çıkarılmasını
istedi.

Önder
Mümin,
YAKA-İKE’yi
ziyaret etti
YASSIKÖY Belediye Başkanı Önder
Mümin, 2 Aralık Pazartesi günü
YAKA-İKE şirketi sahibi Levent Sadık
Ahmet’i ziyaret etti.
Bir saate yakın Levent Sadık
Ahmet’le görüşen Önder Mümin
görüşmeyle ilgili olarak, “Bölgemizde
faaliyet gösteren tarıma ve istihdama
katkısı tartışılmaz YAKA-İKE şirketi ve
Levent Sadık Ahmet’i tebrik
ediyorum. Verim düşüklüğünü
arttırma adına akıllı tarım üzerine
işbirliğimiz olacağını bildirmek
istiyorum. Avrupa’nın istediği piyasa
kalitesi bulunan, Sebrina, Samba,
Kristallina, Lapins türü kiraza,
üreticilerin yönelmesini özellikle rica
ediyorum. Önümüzdeki 15 yıl
boyunca sezonluk 2000 ton ihracata
uygun kiraz ihtiyacı bulunmaktadır.
Avrupa’daki tek BRC AA+
sertifikasına sahip olan kiraz
paketleme tesisi YAKA-İKE şirketi ve
Levent Sadık Ahmet’e bölgemize
yaptığı yatırım ve katkıdan ötürü
tekrar teşekkür ediyorum.” ifadelerini
kullandı.
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Azınlık Lisesi’nin
kapısına “Domuz Eti
Lezzetlidir” yazısı!
İSKEÇE Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’nin giriş kapısına “Domuz
eti lezzetlidir” yazılması tepkiye
neden oldu.
Hacistavru sokağı 10
numarada bulunan İskeçe
Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nin
ana binasının giriş kapısına
kimliği belirsiz kişi veya kişiler
tarafından Yunanca olarak
“Domuz eti lezzetlidir” (Nostimo
to Hirino) diye yazı yazıldı.
Olay, sabah saatlerinde okula
gelen veli ve öğretmenler
tarafından fark edildi. 700’ün
üzerinde öğrencinin eğitim
gördüğü ve çözüme
kavuşturulmayan bina sorunu
nedeniyle vardiyalı eğitimin
devam ettiği İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’nin giriş
kapısına yazılan slogan,
geçtiğimiz haftalarda Selanik’te
göçmen kampı önünde yapılan
domuz etli ve alkollü protesto
eylemini akıllara getirdi.
İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi Encümen Heyeti Başkanı
Erhan Hüseyin Ali konuyla ilgili

Zeybek
emeklilerle
ilgili sorunları
bakana sordu
olarak GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada, “Yazı, öğretmen
meslektaşlar tarafından, öğrenci
ve veliler tarafından fark edildi.
Biz bu hareketi okulumuza ve
öğrencilerimize yapılan bir
hakaret ve saldırı olarak
görüyoruz. Umarız benzer
durumlarla bundan sonra

karşılaşmayız. Tabii ki bu yazı
da en kısa zamanda kapı
boyanarak yok edilecektir. Buna
benzer olaylarla meşgul olmak
yerine keşke okulumuzun bina
sorununun sona erdiğine dair
müjdeli haberler verebilseydik.”
diye konuştu.

Türkiye’deki üniversite eğitim
imkanları, İTB’de anlatıldı

TÜRKİYE Bursları ve Türkiye’de Üniversite
Eğitim Sistemleri konusunda öğrencilere İskeçe
Türk Birliği’nde (İTB) bilgi verildi.
İTB Eğitim Koordinatörlüğü tarafından organize
edilen etkinlik, 6 Aralık Cuma günü dernek
lokalinde gerçekleşti.
İTB lokalindeki toplantıda İskeçe Türk Birliği
Eğitim Koordinatörü Cemali Tahir, öğrencilere bilgi
verdi.
Çok sayıda üniversite öğrencisi adayının
katıldığı etkinlik, İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Ahmetoğlu,
gençler açısından üniversite eğitiminin önemine
değindi ve dernek olarak üniversiteye hazırlık
sürecinde tüm öğrencilere destek olduklarını
belirtti. İTB Başkanı, “Sizler için hayatınızın en
önemli süreçlerinden biri başlamak üzere. Bu

dönemde size başarılar diliyor, herşeyin
gönlünüzce olmasını temenni ediyoruz.” diye
konuştu.
İTB Eğitim Koordinatörü Cemali Tahir,
Türkiye’de eğitim görmek isteyen Batı Trakyalı
öğrencilere yönelik Türkiye Bursları ve Türkiye’de
Üniversite Eğitim Sistemi hakkında ayrıntılı bilgi
verdi. Tahir, yeni yılla birlikte üniversite
sınavlarına kadar önemli bir sürecin başladığına
işaret ederek, bu dönemi karşılıklı işbirliği ve
iletişim içinde değerlendirmek istediklerini
vurguladı. Cemali Tahir, İTB Eğitim
Koordinatörlüğü olarak üniversite adayı gençleri
desteklemekten onur duyacaklarını, ancak
gençlerin de bu süreçte ellerinden gelen gayreti
göstermeleri gerektiğini söyledi.

SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, sosyal sigortalar
kurumu EFKA’nın yazılım
sistemindeki eksiklikler
sebebiyle özel durum
gerektiren emeklilik
dilekçelerindeki gecikme
hakkında Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Vasilis
Kikilias’a soru sordu.
Milletvekili Zeybek,
sitemdeki sorunlar sebebiyle
bir çok kişinin mağdur
olduğunu belirterek, bakanın
yanıtlaması için sunduğu
soruda şu ifadelere yer verdi:
“Sosyal sigortalar
sisteminin yapılandırılması ve
yenilenmesi adına bir takım
reformlar yapılmış, bundan
dolayı çeşitli meslek
gruplarına ait farklı sigortalar
tek bir sigorta sistemi altında
(EFKA) birleştirilmiştir. Bu
durum farklı muamele
gerektiren emeklilik
dilekçelerinin ilerleyebilmesi
için yazılım sisteminin
güncellenmesi gereğini
gündeme getirmiştir.
Emeklilik hesaplarını yapan
bilgi işlem logaritmasının
geliştirilmemesi bürokratik
işlemlerin uzamasına ve özel
durumlar içeren emeklilik
dilekçelerinin
sonlandırılmamasına,
dolayısıyla da ödenek
bekleyen birçok
vatandaşımızda geçim
sıkıntısına neden olmuştur. Bu
konuya IKA’nın Kavala şubesi
karakteristik bir örnektir. Söz
konusu durumdan etkilenen
vatandaşlarımız birden fazla
sigortası bulunanlar ( IKA –
TEBE veya IKA – OGA) ve
sağlık nedenlerinden dolayı
erken emeklilik

bekleyenlerdir. Özel durum
arz eden bu tazr emeklilik
dilekçelerinin sistem
tarafından geçişlerinin
yapılmaması bu insanların
uzun süre emekli maaşlarını
almamalarına neden
olmuştur.
Biz hükümetinizin bu tür
emeklilik sorunlarının
giderilmesinin seçim
vaatlerinden biri olduğunu
unutmuyoruz. Emeklilik
durumuna gelmiş insanların
zamanında emekliye
ayrılamaması büyük bir sorun
teşkil etmektedir. Ayrıca,
emeklilik durumlarının
değerlendirmesini yapan
yazılım sisteminin
yenilenmesini üstlenen
şirketin, hiçbir sorumluluk
almaması, teslim tarihi ile
ilgili birçok kez uzatma alması
daha büyük problemlere
neden olmaktadır.”
Milletvekili Zeybek şunları
sordu:
• Yazılım sisteminden
kaynaklanan, gerek birden
fazla sigortaya sahip olan,
gerek sağlık nedeniyle emekli
olan ve yaş haddinden dolayı
emekli olmayı bekleyen
vatandaşlarımızın
mağduriyetlerini hangi süre
içinde çözmeyi
düşünüyorsunuz?
• Bu gecikmeden
kaynaklanan büyük sorunu
nasıl telafi etmeyi
düşünüyorsunuz?
• EFKA şubelerinin daha
işlevsel ve üretken olabilmesi
adına eleman eksikliğini ve
sigorta kurumlarının
entegrasyonunu ne şekilde
çözmeyi planlıyorsunuz?”
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Σταθεροποίηση για Ν.Δ. και ΚΙΝΑΛ,
πτώση για ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει η MRB

Ε

ξι μήνες μετά τις εκλογές της 7ης
Ιουλίου, η μεγάλη δημοσκόπηση
«Τάσεις» της εταιρίας MRB που
διεξάγεται δύο φορές τον χρόνο
αποτυπώνει μία εικόνα της κοινής γνώμης
σε ό,τι αφορά την πολιτική της
συμπεριφορά.
Είναι απολύτως αναμενόμενο ότι η
κυβερνώσα παράταξη που αναδείχθηκε
νικήτρια από την κάλπη με διαφορά 8,5
μονάδων από την αξιωματική
αντιπολίτευση, δεν μπορεί παρά να
προηγείται και στην πρόθεση ψήφου
μέσα σε λίγους μήνες από τις
προηγούμενες εκλογές. Άλλωστε η Ν.Δ.
προηγούνταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις,
με αυξομειώσεις στην διαφορά από τον
ΣΥΡΙΖΑ, από τα μέσα περίπου του 2016
έως και τις παραμονές της πρόσφατης
εκλογικής αναμέτρησης.
Η πανελλαδική έρευνα έγινε σε δείγμα
2.000 πολιτών με δικαίωμα ψήφου, με τη
μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων
(face to face) και διεξήχθη από τις 27
Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2019.
Συνεπώς, θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει
μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας σε σχέση με τις
αντίστοιχες τηλεφωνικές έρευνες που
διεξάγονται στην Ελλάδα σχεδόν κάθε
μήνα.
Η Ν.Δ. στην πρόθεση ψήφου
καταγράφει ποσοστό 36,8% με τον
ΣΥΡΙΖΑ να έπεται με 24,5%.

Ακολουθούν: Κίνημα Αλλαγής 7,7%,
ΚΚΕ 5,5%, Ελληνική Λύση 4,3%, ΜέΡΑ
25 3,2%, Χρυσή Αυγή 2,7%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ
1,1%. «Άλλο Κόμμα» επέλεξε το 2,9% των
ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της
«Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αγγίζει το
11,3%. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης
Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν
αποφάσισα-Δεν απαντώ»: 4,8% και
«Λευκό-Άκυρο-Αποχή»: 6,5%.
Η εκτίμηση ψήφου με την πλήρη
αναγωγή της πρόθεσης ψήφου στους
πολίτες που δήλωσαν κάποια κομματική
προτίμηση, δηλαδή επί της ουσίας το
ενδεχόμενο αποτέλεσμα σε περίπτωση
που οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη
Κυριακή, δίνει κεντρική τιμή για τη Ν.Δ.
στο 41,5%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
1,65% από τις εκλογές του Ιουλίου. Η
κεντρική τιμή του ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίζει το
27,6% και παρουσιάζει μία πτώση από τις
εκλογές τεσσάρων (4) περίπου μονάδων.
Το Κίνημα Αλλαγής κινείται στο 8,7% και
δείχνει να ανακάμπτει δημοσκοπικά κατά
0,6% σε σχέση με το 8,1% που πέτυχε στις
εκλογές. Το ΚΚΕ εμφανίζεται με κεντρική
τιμή στο 6,2% και άνοδο 0,9% από τον
Ιούλιο, το κόμμα Βελόπουλου, η
«Ελληνική Λύση», καταγράφει ποσοστό
4,8% προσαυξημένο κατά μία μονάδα
ενώ, τέλος, το κόμμα Βαρουφάκη, «ΜεΡΑ
25» κινείται στην περιοχή του 3,6%,
δηλαδή περίπου στο ίδιο ποσοστό και

ελαφρά βελτιωμένο σε σχέση με τις
εκλογές. Στο 3% κινείται κατά μέσο όρο
και η Χρυσή Αυγή που δείχνει να
αντέχει δημοσκοπικά παρά το γεγονός
ότι έμεινε εκτός Βουλής για λίγες
χιλιάδες ψήφους.
Στην παράσταση νίκης, προηγείται
με 61,2% η ΝΔ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
συγκεντρώνει ποσοστό 19,1%. Η
επιλογή «Κανένα κόμμα» καταγράφει
ποσοστό 11,8%. Ακολουθούν «Άλλες
αναφορές» με ποσοστό 5,2 % και «Δεν
ξέρω/Δεν απαντώ» με ποσοστό 2,8%.
Στο ερώτημα ποιο από τα δύο
κόμματα, ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλατε να
κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά
στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές,
το 41% απαντά η ΝΔ, το 30,1% ο
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 20,9% κανένα κόμμα.
Ποιο από τα δύο κόμματα, ΝΔ ή
ΣΥΡΙΖΑ, θα σας ενοχλούσε αν κερδίσει
έστω και με μία ψήφο διαφορά στις
επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, το
35,5% απαντά ΝΔ και το 46,3% απαντά
ΣΥΡΙΖΑ.
Στο ερώτημα πότε θα θέλατε να
προκηρυχθούν βουλευτικές εκλογές»,
το 57,4% απαντά «να προκηρυχθούν
περίπου στο τέλος της τετραετίας». Στο
αντίστοιχο ερώτημα «πότε πιστεύετε ότι
θα προκηρυχθούν βουλευτικές
εκλογές» το 64,3% απαντά «θα
προκηρυχθούν περίπου στο τέλος της
τετραετίας».
Στο ερώτημα για το ποιος θεωρείται
από τους ψηφοφόρους ως ο
καταλληλότερος πρωθυπουργός, ο
σημερινός πρωθυπουργός και πρόεδρος
της Ν.Δ. συγκεντρώνει τις προτιμήσεις
του 40,9% των ερωτηθέντων ενώ ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής
της αξιωματικής αντιπολίτευσης το
29,1%. «Κανένας από τους δύο»
απαντά το 26,3%.
Τα πέντε σημαντικότερα
προβλήματα της χώρας είναι η ανεργία
με 52%, το
μεταναστευτικό/προσφυγικό/οικ.
μετανάστες με 40,5%, η

13 Aralık 2019
υγεία/περίθαλψη με 33,6%, το
φορολογικό σύστημα με 33,4% και η
οικονομική ανάπτυξη με 30%.
Η λέξη «ελπίδα» σε ποσοστό 41,1%
εκφράζει περισσότερο τους πολίτες για
το παρόν και το μέλλον της χώρας,
ακολουθεί η «οργή» με ποσοστό 41%, η
«ντροπή» με 36,9% και ο «φόβος» με
35,6%.
Στο ερώτημα «πώς πιστεύετε ότι
πάνε τα πράγματα γενικά στη χώρα
μας», το 56,1% απαντά «Πολύ άσχημαΑρκετά άσχημα», ενώ το 16,9% απαντά
«Πολύ καλά-Αρκετά καλά».
Στο ερώτημα, «πώς κρίνετε σε
γενικές γραμμές σήμερα την οικονομική
κατάσταση της Ελλάδας», το 59,4%
απαντά «Πολύ κακή – κακή» και το
12,9% απαντά «Πολύ καλή-καλή».
Ως προς την επικείμενη εκλογή
Προέδρου Δημοκρατίας σημαντικό
ποσοστό των πολιτών (44,8%)
δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν να
παραμείνει ο Προκόπης Παυλόπουλος
για δεύτερη θητεία ενώ το 41,1%
επιθυμεί νέο πρόσωπο στην θέση του
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Στην περίπτωση που δεν θα είναι
υποψήφιος ο κύριος Παυλόπουλος σε
αυθόρμητο επίπεδο για τη θέση του
Προέδρου της Δημοκρατίας ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής
επιλέγεται από το 26% όσων μπήκαν
στην διαδικασία να αναφέρουν κάποιο
όνομα, ο πρώην πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς από το 11,2%, το 8%
επιλέγει την κυρία Ντόρα
Μπακογιάννη, το 5,9% τον Ευάγγελο
Βενιζέλο, το 4% την κυρία Μαρία
Δαμανάκη.
Οι πολίτες με αυξημένα ποσοστά
(59,2%) θεωρούν πιθανό ένα θερμό
επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας. Η ανησυχία των πολιτών
τους οδηγεί, σε ποσοστό 70,2% να
πιστεύουν ότι τα προβλήματα στην
εξωτερική πολιτική θα ενταθούν τα
επόμενα χρόνια.

Batı Trakya Türk heyeti
BM Azınlık Sorunları
Forumu’nda
AZINLIKLARIN eğitim hakkının
tartışıldığı Birleşmiş Milletler (BM)
forumunda, Batı Trakya Türklerinin
eğitim alanında yaşadığı sorunlar dile
getirildi.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Batı
Trakya Türk toplumunu temsilen 28-29
Kasım tarihleri arasında İsviçre’nin
Cenevre kentinde düzenlenen BM
Azınlık Sorunları Forumu’nun 12.
oturumuna katıldı. “Azınlıkların Eğitim,
Dil ve İnsan Hakları” temalı oturuma,
ABTTF Merkez Ofis Sorumlusu K. Engin
Soyyılmaz ile BTAYTD yönetim kurulu
üyesi eğitimci Meltem Giritli ve BTAYTD
Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları
Danışmanı Av. İlker Çavuşoğlu’ndan
oluşan Batı Trakya Türk heyeti katıldı.
Rodos ve İstanköy Türklerini temsilen
Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER)

Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı da
oturumda yer aldı.

SORUNLAR GÜNDEME TAŞINDI
“İnsan Hakları ve Azınlık Dili Eğitimi”
başlıklı ikinci oturumda söz alan
BTAYTD, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
eğitim hakkıyla ilgili mevcut ihlalleri ve
sorunları ayrıntılarıyla aktardı. Yunan
hükümetinden Batı Trakya Türk
toplumunun eğitim hakkına saygı
göstermesini isteyen BTAYTD,
Yunanistan’a uluslararası ve ikili
antlaşmalardan doğan tüm
yükümlülüklerini yerine getirmesi
çağrısında bulundu. BTAYTD ayrıca,
Yunan makamlarından eğitim
sorunlarının çözümü için Batı Trakya
Türk toplumu ile diyalog başlatılmasını
istedi.
“Azınlık Dillerinde Eğitim İçin
Kamusal Politika Hedefleri ve Azınlık
Dillerinin Öğretilmesi” başlıklı üçüncü

oturumda konuşan ABTTF, 1923 Lozan
Antlaşması ile eğitimde özerk kılınan
Batı Trakya Türk toplumunun anadilde
eğitim hakkı ile birlikte kendi okullarını
kurma ve yönetme hakkına sahip
olduğunu hatırlattı. Batı Trakya Türk
toplumunun eğitim özerkliğinin
Yunanistan tarafından sistematik olarak
ihlal edildiğinin altını çizen ABTTF,
öğrenci sayısının az olduğu gerekçesiyle
özerk yapıdaki azınlık ilkokullarının
kapatıldığını, Batı Trakya bölgesinde iki
dilli azınlık anaokullarının açılmasına
Yunan makamlarının ısrarla izin
vermediğini kaydetti. Yunan devletinin
Batı Trakya Türk toplumuna yönelik tek

taraflı ve dayatmacı eğitim politikaları
sürdürdüğünü belirten ABTTF, Yunan
makamlarına Batı Trakya Türk toplumu
ile diyalog içerisinde sorunlara çözüm
üretmesi çağrısında bulundu.
Oturumda konuşan Yunanistan
temsilcisi, Lozan Antlaşması ile Batı
Trakya’da yalnızca Müslüman azınlık
olduğu yönündeki Yunan devletinin
resmi tezini tekrar ederek, Yunanistan’ın
Lozan Antlaşması hükümleri ile tam
uyumlu bir şekilde Batı Trakya Türk
toplumunun eğitiminin iyileştirilmesine
yönelik çabalarının devam edeceğini
iddia etti.
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ABTTF: “Yunanistan Batı
Trakya Türklerine karşı
ayrımcılığa son vermelidir”
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu, 10 Aralık Dünya
İnsan Hakları Günü nedeniyle
yayımladığı açıklamada,
Yunanistan’a Batı Trakya Türk
Azınlığı’na karşı yürüttüğü
ayrımcılığa son verme çağrısında
bulundu.
ABTTF tarafından yapılan
açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Kurulu
tarafından 1948 yılında kabul
edildiği gün olan 10 Aralık tarihi
her yıl Dünya İnsan Hakları
Günü olarak kutlanıyor. İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi
ile her insanın eşit olduğu, ırk,
renk, din, cinsiyet, dil, siyasi
veya diğer görüşler, ulusal veya
sosyal köken, mülkiyet, doğum
veya diğer statüler sebebiyle
ayrım gözetmeksizin herkesin
aynı insan haklarına sahip
olduğunu ilan edilmiştir. Bu yılki
Dünya İnsan Hakları Günü’nün
teması, ‘Gençlik İnsan Hakları
için Ayağa Kalkıyor’ ve bu tema
çerçevesinde tüm dünyada
çeşitli etkinlik ve kampanyalar
düzenleniyor.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları
Günü münasebetiyle bir
açıklama yayımlayan BM İnsan
Hakları Yüksek Komiseri
Michelle Bachelet, 2019 yılında
özellikle gençlerin muazzam bir
aktivizm yaparak dünyamızın
yaşadığı kriz hakkında seslerini
daha yüksek sesle dile
getirdiğini ve söz konusu olanın
kendilerinin ve henüz doğmamış
olanların gelecekleri olduğuna

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

stresin çaresi zikirdir

S

dikkat çektiklerini vurguladı.
İklim değişikliği ya da
dünyadaki birçok ülkede
yaşanan insan hakları krizleri ile
mücadelenin tabii ki de sadece
genç insanların omuzlarına
yüklenemeyecek kadar önemli
olduğunu belirten Bachelet,
herkesin dayanışma içerisinde
bir arada durarak acil olarak
eyleme geçmesi gerektiği ifade
etti. Karar vericiler insanların
adalet ve eşitlik çağrılarına kulak
vermeli diyen Bachelet, herkes
için hakların ve seçeneklerin
olduğu bir dünya için barışçıl ve
güçlü bir şekilde tüm dünya
genelinde hareke geçilmesi
gerektiğini ifade etti.”

“AYRIMCILIĞA DERHAL
SON VERİLMELİ”
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habipoğlu, “Batı Trakya
Türk toplumunun Avrupa ve
uluslararası alandaki
temsilcisi ABTTF olarak tüm
insanların 10 Aralık Dünya İnsan
Hakları Günü’nü en içten
duygularımızla kutluyoruz.
İnsan haklarının tüm dünyada
coşkuyla kutlandığı bu önemli
günde, ülkemiz Yunanistan’ı
Batı Trakya Türk toplumunu
karşı yürüttüğü sistematik
ayrımcılığa derhal son vermeye
ve bizlerle doğrudan ve yapıcı
diyalog kurmaya çağırıyoruz”
açıklamasında bulundu.

BTAYTD, FUEN toplantısına katıldı

6 - 8 Aralık tarihleri arasında Berlin’de
düzenlenen FUEN eğitim toplantısına, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) adına
yönetim kurulu üyesi Meltem Giritli katıldı. Giritli
toplantıda Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
sorunlarını diğer azınlık temsilcilerine aktarma
fırsatı buldu.

Açılış oturumunu Robert Shuman
Enstitüsü’nden Jannes Herman-Mostert yaptı.
Açılış oturumunda, Meltem Giritli, Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın yaşadığı sorunları aktardı. Giritli,
özellikle Türk azınlığının eğitim sorunlarına dikkat
çekti.

tres; insanın iç
dengesini ve uyumunu
bozan zorlama olarak
tanımlanır. Fakat kedisi öldüğü
için deprasyona girecek
derecede incinebilir bir kişi,
kimsenin dayanamayacağı bir
acıya dayanabilmektedir. Bu
nedenle stres kişiden kişiye
değişebilen bir kavram olarak
kabul edilmelidir.
Günümüzde midesi yanan,
başı ağrıyan, kalbi çarpan,
göğsü sıkışan, endişe ve
tedirginlik içindeki insanlar,
rahatsızlığı ile stres arasındaki
ilişkinin genellikle
farkındadırlar.
Stres hastalığının kaynağı
ne olabilir diye düşündüğümüz
zaman, insanın sahip olduğu
inanç esaslarına ve yüce
değerlerine nedenli sahip çıkıp
çıkmadığına göz atmamız
lazımdır.
Ergenlik dönemine
yaklaşmış bir genç düşününüz,
kimlik duygusu gelişmek üzere
ve idealleri ile özdeşim
kurmaya başlayacak. Bu
gencin önüne sunulan
maneviyattan uzak, sadece
maddeye dayalı yaşantı
biçiminin önerisi ile bu genç
diyecektir ki:
“Zengin olmalıyım, meşhur
olmalıyım, dünyaya bir defa
geliyorum hayatın tadını
çkarmalıyım, evim, arabam, kız
arkadaşlarım olmalı, kimse
bana karışmamalı.”
Ego idealinde hedef değer
olarak bu öneriyi benimseyen
gencin hayatını şu davranış ve
düşünce kalıpları
şekillendirecektir:
“Amacıma ulaşmam için en
önemli aracım paradır”
“Toplumda beğenilen,
kabul gören kişiler para gücü
olanlardır.”
“Parasız rahat yaşamak
mümkün değildir.”
“Parası olan nasıl kazanırsa
kazansın saygın duruma
gelmektedir”
Bunlar gibi kabul gören
günümüzde ön plana çıkarak
değişen değerlerin hem
bireysel hem toplumsal
sonuçları olacaktır. İnsanlar
farkında olmadan bir yarışma
ortamında kendilerini
bulmaktadırlar.
Bireyler daha bencil, çıkarcı
ve tüketim çılgını hâline
gelmektedir. Sevgisiz ve
acımasız insanlar daha başarılı
ve zengin olabilmekte ama
mutlu olamamaktadır.
Maddeci tarzı yaşantı
biçiminde kaybolan yüce
değerler;

“Emek, çalışmak, dürüst
olmak, insanlara faydalı olmak,
iyilikte yarışmak, yardım sever
olmak, kavgacılığı değil acıma
duygusunu ön plana çıkarmak,
tüketim çılgınlığı değil kanaat
diğer bir ifadeyle yetinme
duygusu” değil midir?
Bugün batı toplumlarında
istatistik sonuçlarına göre,
stresin ve depresyonun
anlamlı biçimde artışında yüce
değerlerin geri plana
itilmesinin rolü yok mudur?
İnsanlardaki
dizginlenemeyen hırs, beklenti
düzeyinin yükseldiği kişinin
gücünü aştığında ne kadar
varlıklı olursa olsun fakir
konumuna düşer ve böylece
önlenemez stres başlar.
Peki bunlardan kurtulmanın
yolu nedir? Diyebiliriz ki tek
çare, zikirdir. Müslüman asla
zikirden uzak kalamaz;
denizdeki balık için su neyse
müslümanın ruhu için zikir
odur. Zikir ruh gibidir. Vücut
nasıl ki ruh olmaksızın
yaşayamıyorsa, müslümanda
zikir olmaksızın yaşayamaz;
yaşasa da ona hayat denmez.
Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’in
muhtelif yerlerinde zikrin
kalplerin ilacı, gönüllerin
devası olduğundan bahsetmiş,
Allah’ı zikretmeyenlerin
kalplerinin asla huzur
bulamayacağını bizlere
bildirmiştir. Şu ayet bunlardan
birisidir:
“Biliniz ki, kalpler ancak
Allah’ı zikretmekle huzur
bulur.” ( R‘ad Suresi, 28. ayet)
Kalbinin huzurlu, sukunetli
ve mutmain olmasını mı
istiyorsun, o halde hemen
Rabbini zikretmeye koyul!
Göreceksin ki kalbin Allah’ın
zikri ile yumuşayacak, ruhi
bunalımlardan kurtulacak,
streslerden uzak kalacak ve
huzura kavuşacaksın. Allah için
buna önem verelim. Eğer biz
buna önem verir, Rabbimizi
zikreder ve O’nu gündemde
tutmaya çalışırsak, bunun
neticesi olarak O’da bizi
zikredecek ve hem kendi
katındaki meleklere, hem de
diğer insanlara bizi sevdirecek
ve onların bize değer vermesini
sağlayacaktır. Eğer hem Allah,
hem insanlar, hem de melekler
nezdinde itibar kazanmak
istiyorsan haydi Allah’ı
zikretmeye!
“Ey iman edenler! Allah’ı
çokça zikredin. Ve onu sabah,
akşam tesbîh edin” (Ahzab
Suresi, 41, 42.ayetler)
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Baran’dan Ketenlik ve
Gökçeler ziyareti
KETENLİK

GÖKÇELER

Çocuğun zeka gelişimine
nasıl katkı sağlanabilir?

Ç

ocuğun zeka
gelişimine katkı
sağlayabilmek için
anne babaya bazı uğraşlar
ve görevler düşmektedir. Her
şeyden önce çocukla
ilgilenmek, onunla bolca
vakit geçirebilmek son
derece önemlidir. Çocukla
oyun oynamak, ayrıca da
onu oyun oynaması için
serbest bırakmak gerekir.
Bazı anne babalar, çocuğun
her saatini aktiviteyle
doldurmak isterler. Halbuki
çocuğun serbest oyunlar
oynayabilmesi, onun hayal
gücünün gelişimi için çok
gereklidir.
Çocukla sık sık sohbet
etmek ve sohbet ederken
çeşitli değişik kelimeler
kullanmak gerekir. Bu onun
sözcük dağarcığının
zenginleşmesine yardımcı
olur. Onunla birlikte şarkılar
söylemek, şiirler okumak,
hikayeler anlatmak da buna
katkı sağlayacaktır.
Çocukla birlikte doğada
zaman geçirmek, ağaçları,
çiçekleri, böcekleri, taşları,
yaprakları incelemek onların
isimlerini öğretmek çocuğun
bilgi dağarcığını
geliştirecektir. Çocuk
doğada mutlu olur, enerjisini
boşaltır ve rahatlar.
Çocuğumuzdan bol bol
kitap okumasını isteyerek
ona kitaplar alarak, bize de
okumasını isteyerek onu
teşvik edebiliriz.
Çocukların kil, çamur,
hamur ile oynamalarına izin
verilmelidir. Yaratıcılığını
ortaya koyabilmesi için bu
çok önemlidir. Hamurla
yapacağı şekiller, hatta
kurabiyeler, kekler, ona
büyük keyif verecektir.
Ayrıca onun özgüveninin
gelişimi için de çok önemli
dir.
Çocuğa bozuk bazı
makineleri vererek,
parçalarını takıp sökmesine
izin verilmelidir. Bunun
yanısıra, evin içinde de
kendisine yaşına uygun
sorumluluklar verilmelidir.

Bu onun hayatı öğrenmesine
yardımcı olacaktır.
Çocuğun hayal
kurmasına, düşüncelerini
söylemesine izin
verilmelidir. Farklı
düşünceler dile getirdiğinde,
gerçekleşmesi zor hayaller
kurduğunda da onunla alay
edilmemelidir.
Çocuğumuz, cevabını
bilmediğimiz sorular
sorduğunda geçiştirmeden,
ona birlikte araştırıp cevabı
bulabileceğimizi söyleyerek,
araştırmalıyız. Çocuk da
böylece araştırma yapmayı
öğrenecektir.
Spor yapmak, bir müzik
aleti çalmak, zekanın
gelişimini destekler. Spor,
aynı zamanda sorumluluk ve
çalışma disiplini kazandırır.
Müzik ise ruhu besler.
Çocuklarımızı
bilgisayardan uzaklaştırmak,
en önemli görevlerimizden
olmalıdır. Çocuğu sanatsal
faaliyetlere ve spora
yönlendirecek, TV ve
bilgisayar başında
geçireceği zamanı en aza
indirmeye çalışabiliriz.
Çocuklarımızın
duygularını, endişelerini,
sorularını dinleyerek, onları
önemsediğimizi belli
etmeliyiz. Karekterine,
yeteneklerine saygı
gösterip, olmayanı
oldurmaya çalışmamalıyız.
İlgi alanlarını keşfetmesi için
ona yadımcı olmalıyız.
Çocuğumuza vicdanlı bir
insan olabilmesi için örnek
olarak, bunun önemini
anlatabilmeliyiz.
Her şeyden önemlisi de,
çocuğa bol bol sevgi
verebilmektir. Zira, ailenin,
özellikle de annenin
sevgisinin zekayı geliştirdiği
bilimsel olarak
kanıtlanmıştır.
Günleriniz hep sevgiyle
geçsin…

İSKEÇE KİNAL Milletvekili Dr. Burhan Baran,
“Köy Zamanı” projesi çerçevesinde köy
ziyaretlerine devam ediyor. Ketenlik köyünden
sonra Baran, Gökçeler köyünü ziyaret etti.
Milletvekili Baran’ın “Köy Zamanı” projesi
kapsamında ikinci durağı, Balkan kolunda yer
alan Ketenlik köyü oldu. Toplantı, Kenetlik köyü
kütüphanesinde yoğun katılım ile gerçekleşti.
Ketenlik Gençliği Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği ile birlikte organize edilen toplantıda,
Ketenlik köyünün sorunları, Tapu Kadastro
(Ktimatologio ), tütün satışlarında karşılaşılan
zorluklar ve birçok sorun aktarıldı.
Milletvekili Dr. Baran sorunları yakından
dinleyip, çözüm bulma konusunda çalışacağı
konusunda köy halkına söz verirken, Ketenlik
halkına ve Ketenlik Gençliği Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği’ne projelerine katkılarından
dolayı teşekkür etti.

ÜÇÜNCÜ DURAK GÖKÇELER

projesinin üçüncü durağı Yaka kolu köylerinden
Gökçeler oldu.
Yaka bölgesinin en büyük köyü olan Gökçeler’i
ziyaret eden Burhan Baran, soydaşlarla bir araya
geldi. Gökçeler köy ilkokulunda gerçekleştirilen
toplantıda Milletvekili Baran, meclis çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Baran, “Seçimler öncesi
halkımızın yanında olacağız dedik. Sözümüzü
tutuyoruz ve sizleri köylerinizde ziyaret edip
sorunlarınızı dinliyor, not alıyor ve çözüm
üretmeye çalışıyoruz. Ziyaretlerinize her zaman
geleceğiz. Sizleri de sorunlarınızı dinlemek ve
çözüm bulabilmek için büroma bekliyorum.” diye
konuştu.
Toplantıda, Gökçeler köyünün genel
sorunlarının yanı sıra Tapu Kadastro
(Ktimatologio) bildirimleri ve bildirimler
neticesinde oluşan sorunların giderilmesi
konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Milletvekili Dr. Baran, toplantıya ilgi gösteren
Gökçeler halkına teşekkür etti.

Milletvekili Dr. Burhan Baran’ın “Köy Zamanı”

BtAYtD’de liselilere meslek tanıtımı
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği bünyesinde
faaliyet gösteren Mesleki Tanıtım
ve Rehberlik Kolu, 4 Aralık
Çarşamba günü, dernek lokalinde
bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte;
tıp bölümü mezunu uzman
doktorlar, lise öğrencilerine
meslekleriyle ilgili bilgi verdi ve
tecrübelerini paylaştı.
İlk olarak Kadın Hastalıkları Doğum uzmanı Dr. Selma Giroğlu
mesleğini tanıttı. Giroğlu,
konuşmasında doktorluk
mesleğini icra edebilmek için
önceliklerin neler olması
gerektiğine değindi. Doktorluğun
özveri istediğinin altını çizen
Giroğlu, doktor olabilmek için
merak etmek, araştırmayı sevmek
ve çok iyi bir gözlemci olmak
gerektiğini ifade etti. Giroğlu, bu
mesleğin sadece eğitim sürecinde
değil, meslek yaşamında da
sürekli kendini yenilemeyi,
araştırmayı ve okumayı
gerektirdiğini vurguladı.
Doktorluk mesleğinin para
kazanmak için yapılmaması
gerektiğini, insanlara yardım

etmeyi sevmenin ilk şart
olduğunu anlatan Giroğlu, bunu
göze alamayanların doktor
olmayı yeniden düşünmeleri
gerektiğini sözlerine ekledi.
Daha sonra söz alan Çocuk
Doktoru Eylem Bağdatlı, mesleğin
olumlu yönlerinden ve
zorluklarından bahsetti. İnsanlara
yardım etmiş olmanın verdiği
mutluluğun bir doktor için ne
kadar önemli olduğunu belirten
Dr. Eylem Bağdatlı, doktor – hasta
ilişkisinde güven vermenin bir ön
koşul olduğunu belirtti. Doktorluk

mesleğinin hastayı tedavi etmenin
yanı sıra psikolojik boyutunun da
önemli olduğunu vurguluyan
Bağdatlı, hastayla empati
kurmanın ve moral vermenin
önemine değindi. Bağdatlı,
öğrencilere meslek tercihi
yaparken kendilerini 20 yıl
sonrasında nerede gördüklerini
hayal etmelerini ve buna göre
karar vermelerini tavsiye etti.
Öğrencilerin yoğun katılımıyla
gerçekleşen etkinlik,
öğrencilerden gelen sorulara
verilen cevaplarla son buldu.
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İşte Devler Ligi'nin enleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup
aşamaları tamamlandı. Gruplarında ilk iki
sırayı alan takımlar isimlerini bir üst tura
yazdırırken 3. sırayı alan ekipler ise yoluna
UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Bir üst tura yükselen takımlar şu şekilde:
A Grubu: Paris Saint-Germain,
Real Madrid
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham
C Grubu: Manchester City, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid
E Grubu: Liverpool, Napoli
F Grubu: Barcelona, B.Dortmund
G Grubu: Leipzig, Olympique Lyon
H Grubu: Valencia, Chelsea
Grup maçlarının ardından yoluna UEFA
Avrupa Ligi'nde devam edecek 8 takım ise
şunlar: Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar
Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg,
Inter, Benfica, Ajax.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup
aşamalarında 96 maç oynanırken
futbolseverler toplamda 308 gole tanık
oldu.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde grup
aşamalarının enleri:

EN ÇOK GOL ATAN: B. MÜNİH
Grup aşamalarında 6 maç sonunda en çok
gol atan takım 24 golle B Grubu'nu 6'da 6
yaparak tamamlayan Alman ekibi Bayern

Beklenen oldu,
Ancelotti kovuldu!
oynadığı 6 karşılaşmada kalesinde sadece 2
gol gördü.

Münih oldu.

EN AZ GOL ATAN: GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında en az
gol atan ekip ise attığı 1 golle Galatasaray
oldu.

EN ÇOK GOL YİYEN: GENKKIZILYILDIZ
Genk ve Kızılyıldız ise kalelerinde
gördükleri 20'şer golle 6 maç sonunda en
çok gol yiyen iki ekip oldu.

EN AZ GOL YİYEN: PSG
Devler Ligi'nde grup aşamalarında en az
golü yiyen takım ise A Grubu'nda yer alan
Paris Saint-Germain oldu. Fransız ekibi

EN GOLCÜ İSİM: LEWANDOWSKİ
Grup aşamalarının en golcü ismi ise yine
Bayern Münih'ten çıktı. Robert
Lewandowski kaydettiği 10 golle gol
krallığında zirvede yer alırken Polonyalı
golcüyü 8 golle Salzburg'tan Erling Braut
Haaland takip etti.

EN ÇOK ASİST YAPAN: HAKİM ZİYECH
Ajaxlı Hakim Ziyech ise 6 maçta yaptığı 5
asist ile grup aşamalarında en çok asiste
imza atan oyuncu oldu. Bu oyuncuyu 4'er
asist ile Lyon'dan Tolisso, Man. City'den
Mahrez ve Liverpool'dan Firmino takip etti.

Eski Beşiktaşlıya
büyük terbiyesizlik!

İtalyan futbolunda
“yılın en iyileri” belli oldu
İTALYA Futbolcular Birliği (AIC), İtalya Birinci Futbol
Ligi'nde (Serie A) geçen sezonun en iyi performansını
sergileyen oyuncu, takım ve teknik direktörü belirledi.
AIC tarafından Milano'da düzenlenen büyük gala
gecesinde, geçen yılın en iyileri olarak seçilenler
ödüllerini aldı.
Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano
Ronaldo, Seri A'da geçen sezonun "En İyi Futbolcusu"
ödülünü aldı. Ronaldo, ödül töreninde yaptığı
konuşmada, "Bu bir gurur. Takım arkadaşlarıma ve bana
oy veren herkese teşekkür ediyorum. Serie A zor bir lig.
Ödül dolayısıyla çok mutluyum." dedi.
Ligde geçen sezonunun "En İyi Takımı" Atalanta
olurken, "En İyi Teknik Direktör" ödülüne ise Atalanta'yı
çalıştıran Gian Piero Gasperini layık görüldü.
Inter'in kalecisi Samir Handanovic "En İyi Kaleci"
seçilirken, "En İyi Savunmacılar" ödülü ise Joao Cancelo,
Giorgio Chiellini, Aleksandar Kolarov ve Kalidou
Koulibaly'nin oldu.
"En İyi Orta Saha Oyuncuları" ödülü de Miralem Pjanic,
Josip Ilicic ve Nicolo Barella'ya verilirken, "En İyi Forvet
Oyuncuları" ödülü ise Cristiano Ronaldo, Fabio
Quagliarella ve Duvan Zapata arasında paylaşıldı.
Gecede, Gianluca Rocchi de geçen sezonun "En İyi
Hakemi" ödülünü aldı.

İTALYA Serie A'da son yıllarda
şampiyonluk yarışının içinde
olan ancak bu sezon lider
Inter'in 17 puan gerisine
düşen Napoli, sezon başında
göreve getirdiği teknik
direktör Carlo Ancelotti'nin
görevine son verdi.
Daha önce son 16'ya kalan ve
gruptaki son maçında dün
akşam Genk'i 4-0 yenen
İtalyan ekibinden yapılan
açıklamada, "Carlo
Ancelotti'nin sözleşmesinin
feshine karar verildi. Napoli
ve başkan Aurelio De
Laurentiis ile Carlo Ancelotti
arasındaki arkadaşlık,
karşılıklı saygı devam
edecektir" denildi.
Ancelotti’nin ardından
takımın başına Gattuso’nun
getirildiği açıklandı

Chelsea'ye talip çıktı!
FRANSIZ temsilcisi Lyon,
Şampiyonlar Ligi G grubunun son
maçında Leipzig'i ağırladı ve
mücadele 2-2 sona erdi. Lyonlu bir
taraftar, Leipzig maçında haddini
aştı.
Beşiktaş'taki performansıyla
siyah-beyazlı taraftarların
gönlünde taht kuran kaptan
Marcelo için şok pankart açıldı.
Maçın ardından bir taraftar,
üzerinde eşek fotoğrafı olan ve
"Marcelo bu kulübü terk et" yazan
bir pankartla sahaya atladı.
Pankartı ilk görenlerden biri
olan kaptan Memphis Depay,
hızla taraftarın üzerine koşarak
tepkisini gösterdi ve pankartı
indirdi.
Ardından ise Galatasaray'ın
eski futbolcusu Denayer de
taraftara tepki gösterdi. Daha
sonra ise güvenlik görevlileri,
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar

saha içerisinde tartıştı. Daha sonra
ise taraflar birbirinden ayrıldı.
Olayın ardından Lyon kulüp
Başkanı bir açıklama yaparak;
Depay ne kadar iyi bir kaptan
olduğunu gösterdi ve
yapabileceğini yaptı. Bu tarz
olayları kabul edemeyeceklerini
söyleyen Aulas, "Marcelo karşıtı
pankartı açan taraftarın videosu
elimizde. Gidip onunla ve taraftar
grupları ile görüşeceğim. Bunlar
bizim kabul edemeyeceğimiz
şeyler. 32 yıldır bu işteyim. Bugün
Lyon, Şampiyonlar Ligi'nin eleme
turlarına 12. kez yükselmeye hak
kazandı. Tabii ki oyuncular bu
kaba saldırının dolayı üzgünler.
Ben de üzgünüm" ifadelerini
kullandı.
Saldırı sonrasında ailesinin
güvenliğinden endişe eden
Brezilyalı futbolcu, takımdan
ayrılma kararı aldı.

AVRUPA ve dünya futbolunun
önde gelen kulüplerinden
Chelsea'ye talip çıktı.
Özel yatırım firması olan
Eldridge Industries'in başkanı
olan ABD'li Todd Boehly,
geçtiğimiz ay Chelsea'yi satın
almak için bir girişimde
bulundu.
İngiliz medyasında yer alan
haberlere göre beyzbol takımı
Los Angeles Dodgers'ın da
sahibi olan Boehly'nin,
Premier Lig'deki bir kulübe
yatırım yapmakla ilgilendiği
ve bu bağlamda da Maviler'e
yöneldiği belirtildi.
Todd Boehly, Chelsea için
kulübün patronu Roman
Abramovich'e 3 milyar
Sterlin'lik bir teklif sundu.
Abramovich'in teklife sıcak
bakabileceği buna sebep
olarak ise Abramovich'in son
yıllarda İngiliz ekibini elden
çıkarma isteği gösteriliyor.
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Antakya Medeniyetler Korosu’ndan
Gümülcine’de unutulmayacak konser
ANTAKYA Medeniyetler Korosu ve
sanatçı Seren Serengil, Gümülcine’de
verdikleri konserle gönülleri fethettiler.
Üç semavi dinden altı farklı
medeniyete mensup, tamamı Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olan imamlar,
papazlar, öğretmenler, avukatlar,
öğrenciler, esnaflar, mühendisler,
doktorlar ve ev kadınlarından oluşan
Antakya Medeniyetler Korosu, 1 Aralık
Pazar akşamı Gümülcine’de konser
verdi.
Kardeşlik ve Sevgi Konseri, Seren
Serengil’in katkılarıyla gerçekleşti.
1 Aralık Pazar akşamı saat 19:00’da
Gümülcine Müzik Sarayı’nda sahneye
çıkan Antakya Medeniyetler Korosu’nun
konserine, Batı Trakya’nın dört bir
yanından soydaşlar büyük ilgi gösterdi.
Konser öncesinde TOÇEK Tiyatro
Topluluğu’ndan Öznur Mehmet,
katılımcılara Türkçe ve Yunanca olarak
Antakya Medeniyetler Korosu hakkında
bilgi verdi.
Koro Şefi Yılmaz Özfırat’ın
yönetiminde erkek ve kadınlardan
oluşan koro, farklı dinlere mensup
ilahilerin yanı sıra Türkçe ve Yunanca
eserler seslendirerek konsere katılanlara
uzun süre unutamayacakları bir gece
yaşattılar.
Konserin ilk bölümünde koro sahne
alırken, ikinci bölümde koroya sanatçı
Seren Serengil de eşlik etti.
Konseri, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve eşi
Aslı Ömeroğlu, Konsoloslar Neslihan
Altay ve İbrahim Sakli, Türkiye’nin

Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, Doğu
Makedonya Trakya Eyaleti Başkan
Yardımcısı Ahmet İbram, eyalet meclis
üyeleri Tarkan Multaza ve Cihan
İmamoğlu, Doğu Makedonya Trakya
Eyaleti Sekreteri Zoi Kosmiou, Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet’in eşi Belgin
Hakkı, DEB Partisi Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu ve DEB Partisi Onursal
Başkanı Işık Sadık Ahmet, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Hüseyin Baltacı, BAKEŞ Başkanı
Hüseyin Bostancı, BAKEŞ Genel Müdürü

Pervin Hayrullah, TOÇEK Tiyatro
Topluluğu Yönetmeni Şükran Raif,
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı
Sedat Hasan, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın
Ahmet ve çok sayıda soydaş izledi.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU
Antakya Medeniyetler Korosu, 8 Nisan
2008 tarihinde Hatay’da kuruldu.
Koroda, üç semavi dine ve altı farklı
medeniyete mensup pek çok kişi
bulunuyor. Koro üyelerinin tümü

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup,
gönüllülük esasına dayalı olarak koroda
görev alıyor. Koro mensupları arasında
imamlar, papazlar, öğretmenler,
avukatlar, öğrenciler, esnaflar,
mühendisler, doktorlar, ev kadınları gibi
çeşitli meslek ve sosyal gruplardan
kişiler bulunuyor.
Birçok ödül alan Medeniyetler
Korusu, iki kez Barış ve Kardeşlik
Ödülü’ne layık görülmüş; 2012 yılında da
Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmişti.

