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Gün dem
oku, 

gün de mi 
ya ka la...

“Cenazelerimizi 
rahat bırakın”

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete,
devlet tarafından görevlendirilen
tayinli müftülerin, askerliğini yaptığı
sırada vefat eden bir Müslüman’ın
naaşının üzerine Yunan bayrağı
konulmasının dinen caiz olduğuna
ilişkin verdikleri fetvayla ilgili yazılı
bir açıklama yaptı.
»13

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias,
İstanbul’da Noel ayinine katıldı.
Patrikhanenin bahçesindeki kilisede
düzenlenen ayine katılan  Dendias,
yeni yılın barış getirmesini dileyerek,
Hristiyan dünyasının Noelini kutladı.
»11

Dendias,
İstanbul’da 
Noel ayinine
katıldı

Selanik’te
Türk diplomatın 
aracı
kundaklandı
Selanik’te 23 Aralık Pazartesi saat
02.35 sularında, kimliği
belirlenemeyen kişiler tarafından
Türk Konsolosluğunda çalışan bir
diplomatın aracı ateşe verildi.
Aracın arka lastiklerine parafin
yerleştirilerek alev almasına neden
olundu.
»114’te 7’de

ekonomi spor

AB’de 2019’a 
Brexit ve AP seçimleri

damga vurdu

GDPR nedir, 
neler 

getirmektedir? 10’da

Levent S. Ahmet,
pamuk toplantısına

katıldı 15’te

Yunanistan 
Ligi'nde olaylar

dinmiyor!

2017 yılında
Yunanistan’ın İstanköy
Adası’nda
(Kos)meydana gelen 6.3
büyüklüğündeki
depremde hasar gören
merkezdeki Defterdar
İbrahim Efendi Camii ile
Germe (Platani)
köyündeki Gazi Hasan
Paşa Camii’nin
restorasyonuna ilişkin
şaşırtıcı gelişmeler
yaşanıyor. 

» 3

BÜTÇE görüşmeleri
kapsamında mecliste söz alan
KİNAL Milletvekili İlhan
Ahmet, YDP hükümeti ile ana
muhalaefet partisi SİRİZA’yı
Trakya’ya ve azınlığa karşı
kayıtsız kalmakla eleştirdi.
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, son dönemde
azınlığa ve kurumlarına
yönelik kasıtlı bir saldırı
olduğunu söyledi. 

»2

Ahmet ve
Zeybek
mecliste
konuştu

bilimdünya

Bir yıl böyle geçti

Bir yılı daha geride bırakırken, Batı Trakya Türk Azınlığı açısından yaşanan
önemli olayları GÜNDEM Gazetesi’nin manşetlerinden derledik. 2019
yılına, AP seçimleri ve erken genel seçimler sonucunda yaşanan iktidar
değişikliği damgasını vurdu. Azınlığın yıllarca çözüm bekleyen kronik
sorunlarıyla ilgili bu yıl da somut adımlar atılmadı. İşte geçen yıl yaşanan
önemli olaylar... »8, 9

İstanköy’de neler oluyor?
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Ahmet: “Ekonomik
çöküş azınlığı 
tehdit ediyor”

İSKEÇE SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, son dönemde
azınlığa ve kurumlarına yönelik
kasıtlı bir saldırı olduğunu söyledi. 

Milletvekili Zeybek mecliste
yaptığı konuşmada mevcut
hükümetin azınlıkla diyaloğa
girme düşüncesinin olmadığını
belirterek, son dönemde bazı
çevreler tarafından azınlığa ve
azınlık kurumlarına karşı kasıtlı
bir saldırının yapıldığına tanık
olduklarını vurguladı. 

“HÜKÜMET ENDİŞE YARATAN
BU EYLEMLERİ YALNIZCA
SEYREDİYOR”
İskeçe Milletvekili Zeybek şu
ifadelere yer verdi: “Son dönemde
azınlığımıza ve kurumlarına karşı
kasıtlı bir saldırının belirli çevreler
tarafından yapıldığına tanık
oluyoruz. Hükümetiniz kendi
içinden bile gelen bu karanlık ve
endişe yaratan eylemleri yalnızca
seyrediyor. Azınlığımızı bu tür
oyunlardan korumalısınız.
Herkesin eşit haklara sahip olan
sosyal ve hukuk devletinin hakça
ve adilce işleyişini temin
etmelisiniz.” 

“İSKEÇE AZINLIK LİSESİ’NİN 
PROBLEMİNE ÇÖZÜM
DÜŞÜNCENİZ
BULUNMAMAKTADIR”
Milletvekili Zeybek, 2020 bütçesi
görüşmeleri çerçevesinde 15 Aralık
Pazar günü meclis konuşmasında
bölgenin ve azınlığın yaşadığı
sorunlara değindi. Eğitim
alanındaki problemlere ve İskeçe
Azınlık Lisesi’nin durumuna atıfta
bulunan Zeybek, “SİRİZA
döneminde okullarımız ilk günden
itibaren eksiksiz bir şekilde
kitapları ve öğretmenleri ile
eğitime başlıyordu. Oysa
bugünlerde bile okullarımızda
öğretmen açığı bulunmaktadır.
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Ortaokul Lisemizin bina sorunuyla
ilgili Eğitim Bakanı’na sorduğum
sözlü soru önergeme yetersiz ve
alakasız cevaplar aldım. Bu

cevaplar doğrultusunda anlıyoruz
ki 740 öğrencimizi zor şartlarda
barından ve vardiyalı eğitim veren
bu önemli okulumuzun yeni bina
ve altyapı sorunları ile ne kısa
vadeli çözümleriniz, ne de uzun
vadeli yeni bir bina inşa etme
çalışmalarınız ve düşünceleriniz
bulunmamaktadır.” dedi.  

“DİYALOĞA GİRME 
VE SORUNLARI 
ÇÖZME PLANINIZ YOK”
Vakıf ve müftülük seçimlerine de
değinen Hüseyin Zeybek,
hükümetin azınlıkla diyalog
kurma niyetinin olmadığını dile
getirdi. Zeybek şöyle konuştu:
“Azınlığımızın kangrenleşmiş
vakıf ve müftülük seçimleriyle
ilgili de girişimleriniz
bulunmamaktadır. SİRİZA
hükümeti bu sorunları çözme
planı ve gayreti içindeydi.
Hükümetinizin azınlığımızla
diyaloğa girme ve bu sorunları
çözme niyeti ve düşüncesinin
olmadığı aşikardır.” 

“SOSYAL VE ADALETLİ
SİSTEM ORTADAN
KALDIRILIYOR”
2020 bütçesiyle ilgili görüşlerini
dile getiren Zeybek bütçenin orta
ve alt tabakaya yönelik
olmadığını, elit üst tabakanın

çıkarlarına yönelik olduğunu
kaydederek, “SİRİZA döneminde
inşa edilmeye çalışılan sosyal ve
adaletli sistemin ortadan
kaldırmasının hedeflediğini
görüyoruz. Hükümetinizin seçim
vaatlerini çok çabuk unuttuğunu
görüyoruz. Çiftçilerin sigorta
primlerinin artacağını
açıklıyorsunuz. Zarar ziyan
tazminlerini özel sigorta
şirketlerine vererek devletin
kurumu olan ELGA’yı devre dışı
bırakmaya yöneliyorsunuz.
Çiftçilere yönelik petroldeki
indirimleri de unuttunuz.
Tütüncüye ve tütün üretimine
yeterli desteği vermiyorsunuz.
Dünyanın en kaliteli aromatik
basma türünü yok ediyorsunuz.
Zor dönemler geçiren tütüncü
mutlaka desteklenmeli.
Deminimis gibi değişik fonlarda
kullanılmalı. Bu yıl da olumsuz
hava koşulları nedeniyle oluşan
zararlar ve ürün kaybı mutlaka
tazmin edilmeli.” 

“ALTYAPI ÇALIŞMALARININ 
FİNANSMANI
DURDURULUYOR”
Yurt dışında çalışanlara yönelik
bir istihdam politikasının
olmadığını, bölgedeki altyapı
çalışmalarının durdurulduğunu
kaydeden Zeybek, “Eyaletimizdeki
alt yapı çalışmalarının
finansmanlarını
durduruyorsunuz. Bunun yanında
Ketenlik yolu da sekteye
uğrayabilir. Filodimos (Belediye
dostu) programını
donduruyorsunuz. Bu da bölge
belediyelerimizin bu programa
dahil ettikleri önemli altyapı
çalışmalarının da durdurulması
demektir. Avrupa’nın çeşitli
ülkelerinde zor şartlarda çalışan
emekçilerimize yönelik bir
istihdam politikanız
bulunmamakta. Unutmayalım ki
özelikle İskeçe ekonomisi bu
işçilerimiz sayesinde ayakta
kalabilmektedir.” ifadelerine yer
verdi. 

RODOP KİNAL
Milletvekili İlhan Ahmet,
iktidardaki Yeni Demokrasi
hükümeti ile ana
muhalaefet partisi SİRİZA’yı
Trakya’ya ve azınlığa karşı
kayıtsız kalmakla eleştirdi.

İlhan Ahmet, “Önceki
SİRİZA hükümeti gibi
mevcut hükümet de
Trakya’nın ve azınlığın
destek taleplerini
benimsemiyor, sorunlarını
ve ihtiyaçlarını görmezden
geliyor, sosyal ve ekonomik
olarak dışlıyor. Sadece
ayrıcalıklı sınıfı gözeten
iktidar olmaktan vazgeçin.”
ifadelerine yer verdi. 

Meclis genel kurulundaki
2020 yılı bütçesi
görüşmelerinde söz alan
İlhan Ahmet, özellikle
Rodop ilinde ekonomik dar
boğazdaki küçük esnaf ve
çiftçilerin durumunu bir kez
daha dile getirdi. Ahmet,
hükümetin, Rodop ilinde
2018 yılına ait tarım
zararlarını tazmin etmekle
yükümlü olduğunu
vurgulayarak, konuyla ilgili
Tarım Bakanı Voridis
tarafından verilen sözü de
hatırlattı. 

Milletvekili Ahmet,
Rodop ili ekonomisinin bel
kemiğini oluşturan tarım
sektörünü vuran 2018 yılı
zararlarının devlet
yardımları kapsamında
PSEA’dan tazmin
edilebilmesi için öngörülen
koşulların mevcut
olduğunun altını çizerek,
ilgili kurumun resmi
raporunu meclis katipliğine
sundu.

“İKTİDARIN AZINLIĞA
KARŞI HAKSIZ VE 
AYRIMCI POLİTİKASI 
İSPAT OLMUŞTUR”
İlhan Ahmet, “Gerekli tüm
şartları taşımalarına rağmen
çiftçilere herhangi bir ödeme
yapmayan hükümetin
bölgemize ve azınlığımıza
karşı nasıl haksız ve ayrımcı
siyaset izlediği açıkça ispat
olmaktadır.” diye konuştu.  

Ekonomik yardımın bölge
ve azınlık için hayati önem
taşıdığının altını çizen
milletvekili, “Rodop ilindeki
dar gelirli vatandaşlara bir
diğer büyük darbe sosyal
yardım (kinoniko merisma)
dağıtımında yapılmıştır. Bu
haktan yararlanamayan
özellikle çiftçiler için
yardımların, yıllık geliri 7 bin
euronun altında olacakları
kapsayacak şekilde
düzenlenmesi
gerekmektedir.” dedi.  

RODOP İLİ İÇİN UCUZ
AKARYAKIT İSTEDİ
İlhan Ahmet, ucuz akaryakıt
fiyatına sahip Bulgaristan’a
sınır bölgesi olan Rodop
ilindeki sermaye çıkışının
önüne geçmek ve bölgedeki
işletmeler aleyhine haksız
rekabeti engellemek için
Rodop iline özel yakıt vergisi
düzenlemesi de talep etti.

AB’de İtalya ve
Katalonya’daki uygulamaları
örnek gösteren milletvekili,
Rodop ilinin özel bölge
kapsamına alınarak, yakıtta
düşük vergilendirme
uygulanmasının kaçınılmaz
olduğunu belirtti.

“Son dönemde azınlığımıza
kasıtlı bir saldırı var”

Merkezi Gümülcine’de bulunan ΚΑΤΙΟΥΠ& ΣΙΑ Ε.Εmadeni 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 

ELEMAN ARANIYOR
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İstanköy’deki 
vakıf malları 
elden mi 
çıkartılıyor?

2017 yılında Yunanistan’ın
İstanköy Adası’nda meydana
gelen 6.3 büyüklüğündeki
depremde hasar gören
merkezdeki Defterdar İbrahim
Efendi Camii ile Germe (Platani)
köyündeki Gazi Hasan Paşa
Camii’nin restorasyonuna
ilişkin şaşırtıcı gelişmeler
yaşanıyor. 

15 Aralık tarihinde
Kosnews24’te yayınlanan
habere göre, Germe köyündeki
Gazi Hasan Paşa Camii’nin
restorasyon bedeli eyalet
yönetimi tarafından, Defterdar
Camii’nin restorasyon
masrafları ise İstanköy
Belediyesi tarafından
karşılanacak. Haberde yer alan
bilgiye göre, İstanköy
Belediyesi, Defterdar İbrahim
Efendi Camii’nin restorasyon
bedelinin karşılığı olarak cami
altındaki dükkanların kiralarını
doğrudan toplamak ve
dükkanlardan birini Turizm
Danışma Bürosu olarak
kullanmak üzere tayinli
İstanköy Vakfı ile görüşüyor. 

Bu arada, 2018 yılında vakfa
ait 34 dönümlük arazi,
camilerin restorasyonu için
kaynak sağlama gerekçesiyle
vakfın icra yöneticisi tarafından
bir turizm şirketine satılmıştı.
Ancak arazinin satışından elde
edilen gelirin restorasyonun
gerçekleşmesine yetmemesi
nedeniyle İstanköy Belediyesi,
700 bin euroluk tadilat
masrafları karşılığında vakfa ait
camiden elde edilen kira
gelirlerini doğrudan toplamak
istiyor.

Konu ile ilgili olarak
açıklama yapan Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit
Habipoğlu, “İstanköy

Belediyesi, kültürel mirasın
parçası olan İstanköy’deki
Osmanlı mirası camilerin doğal
afet nedeniyle ağır hasar
görmesi sonucunda restore
edilmesi ihtiyacını kullanarak
tayinli vakıf yönetimi ile
anlaşmaya varıp adanın
merkezinde oldukça değerli
cami altındaki dükkanların kira
gelirlerini toplama, hatta
dükkanlardan birini kendisine
tahsis etme yoluna gidiyor.
Belediyenin doğal afetten
kaynaklanan mağduriyetten
servet yaratma çabası kabul
edilemez. Ülkemiz
Yunanistan’dan adadaki vakıf
yönetimine tayinle belirlediği
isimlerle anlaşma yoluna
giderek Türk toplumuna ait
değerli taşınmazlardan elde
edilen gelirlere el koymaktan
vazgeçmesini ve  adada
yaşayan Türk toplumunun din
ve ibadet özgürlüğü
çerçevesinde sahip olduğu vakıf
idare heyetlerini seçimle
belirleme hakkını iade etmesini
talep ediyoruz.” ifadelerini
kulladı.

PROF. DR. KAYMAKÇI: 
“VAKIF MALLARI
SOYDAŞLARIN YARARINA
KULLANILMALI”
Konu ile ilgili olarak bir
açıklama yapan Rodos,
İstanköy ve Onikiada Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Kaymakçı, Yunanistan’daki
Türk vakıflarının, Lozan Barış
Antlaşması öncesinde Osmanlı
Devleti Hukuk Sistemi’ne
uygun olarak kurulduklarını,
bugün de Osmanlı Hukuku,
İslâm Hukuku ve ikili
antlaşmalara uygun olarak
yönetilmeleri gerektiğini

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Yeni yıla girerken…

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

İ yisiyle, kötüsüyle bir yılı
daha geride bıraktık. 2020
yılını karşılarken yeni gelen

sene için de - adettendir - iyi
dileklerde bulunuyoruz.

Aslında azınlık olarak iyi şeyler
dilemeye ve olumlu gelişmelerin
olmasına gerçekten çok
ihtiyacımız var. Çünkü seneler
hep aynı olumsuzluklarla gelip
geçiyor. 

Toplum olarak, azınlık olmanın
getirdiği sorunların çözüme
kavuşmamasının yorgunluğu
içindeyiz. Azınlığın ne sorunlarını
duyan, ne bunlara kulak asan bir
yönetim var. Gerek Atina’daki
merkezi hükümetin, gerekse
yerel yöneticilerin bu sorunların
çözümü konusunda inisiyatif
alma niyetleri yok.

Gelen yılın, geçen yıldan bir
farkı olmuyor. Doğruyu söylemek
gerekirse, çözüm yerine, azınlık
gündemine yeni sorunlar
ekleniyor.

Geçen seneye damgasını
vuran olaylara şöyle bir göz
attığımızda, eğitim, müftülük,
vakıflar, dernekleşme özgürlüğü
gibi temel konularda hiçbir adım
atılmadığını, olumlu gelişmeler
yerine mevcut durumu daha da
ağırlaştıran gelişmelerin
yaşandığını gözlemliyoruz.

Müftülükleri yeniden
yapılandırmayı öngören
cumhurbaşkanlığı kararnamesi,
kapatılan azınlık ilkokulları,
azınlığın yeni okul binası
isteklerinin görmezden
gelinmesi, medresede azaltılan
Türkçe dersler, müftüler aleyhine
yürütülen soruşturmalar ve
açılan davalar, tayinli vakıf idare
heyetlerinin görev süresinin
uzatılması, yeniden açılması ve
kurulmasına izin verilmeyen
dernekler… Saymakla bitmeyen
sorunlar…

İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi öğrenci ve velilerinin ile
bölgedeki azınlık halkının
katıldığı ve vardiyalı eğitimin

protesto edilerek yeni okul binası
talebinin dile getirildiği protesto
yürüyüşü, azınlığın tepkisini
ortaya koyması açısından bence
çok, ama çok önemli bir
gelişmeydi.

Ortaya konulan en demokratik
tepkileri bile kimsenin duymak
istememesi, dikkate almaması
ise bu tepkileri veren azınlık
insanının karşı karşıya kaldığı en
büyük hayal kırıklığı, en büyük
çaresizlik.

Sesi duyulmayan,
dinlenmeyen, yok sayılan bir
toplumdan bahsediyoruz. Bu
toplumun, yaşadığı, her türlü
sorumluluğunu yerine getirdiği
ülkesinde kendini eşit vatandaş
olarak hissetmesi nasıl mümkün
olabilecek ki?

Yunanistan yönetimleri,
uluslararası düzeyde gelen
baskıları, itibar zedelenmesini
bile göze alıyor.

İnanılır gibi değil, ama gerçek
bu. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarını
uygulamamakta direniyor,
uluslararası  insan hakları
kuruluşlarının yaptığı uyarılarıları
görmezden geliyor.

Azınlığı “milli tehlike” olarak
gösteren ve bu “tehlikenin”
ortadan kaldırılması için yıllardan
bu yana üretilen devlet
politikaları niye? Kime ne yarar
sağlıyor? 

Bir ülkede yaşayan
vatandaşların eşit hak ve
sorumluluklara sahip olduğunu
düşünen bizlerin asla cevap
bulamayacağı sorular bunlar.

Yine de umut etmekten
vazgeçmiyoruz. 2020 yılının
huzur, eşitlik, hoşgörü
getirmesini diliyoruz. 

Azınlığa kulak verileceği,
düşüncelerinin, sorunlarının
dikkate alınacağı bir yıl olması
dileğiyle…

belirterek, Evkaf
Nizamnamesi’ne göre “vakıf
malının alınamaz, satılamaz,
mülk edinilemez ve miras
olarak taksim edilemez”
olduğunu vurguladı. 

Evkaf Nizamnamesi
uyarınca şimdiye kadar
gerçekleştirilen satış ve bağış
işlemlerinin tümünün geçersiz
olduğunu söyleyen Kaymakçı,
din ve ibadet özgürlüğünün
cemaat olarak
kullanılabilmesi için söz
konusu malların
korunmasının gerekliliğine
dikkat çekti. 

İstanköy Defterdar İbrahim
Efendi Camii’nin restorasyonu
için İstanköy Vakıf İdaresinin
oldukça değerli olan cami
altındaki dükkanların kira
gelirlerini, hatta
dükkanlardan birinin
belediyeye tahsis etmesinin
kabul edilemez olduğuna
dikkat çeken Kaymakçı,
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi
Rodos ve İstanköy’deki Vakıf
İdarelerinin seçimle
belirlenmesini ve vakıf
mallarının soydaşların
tercihleri doğrultusunda
soydaş toplumun yararına
kullanılmasını talep ettiklerini
söyledi.
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Tüm
halkımızın 
yeni yılını 
kutlar, 
sağlık, başarı
ve huzur dolu 
bir yıl 
di le rim.

Halkımızın 
yeni yılını
kut lar, 
ba r›fl, 
hu zur ve 
mut lu luk do lu 
gün ler 
di le rim.

HÜ SE YİN ZEY BEK
İs ke çe Sİ Rİ ZA Mil let ve ki li

Yeni yılın tüm
insanlığa
dostluk, barış,
sağlık ve
mutluluk
getirmesini
temenni
ediyorum.

BURHAN BARAN
İskeçe KİNAL Mil let ve ki li

2020'nin
Azınlığımıza ve
Trakyamıza refah,
esenlik getirmesini
ve haksızlıkların
ortadan kalkacağı 
bir yıl olmasını
temenni ederim. 

İLHAN AHMET
Rodop KİNAL Mil let ve ki li

AHMET İBRAM
Eyalet Başkan Yardımcısı

Kozlukebir Be le di ye Başka nı

RIDVAN AHMET
Tüm 

halkımızın 

yeni yılını kutlar,

sağlık, başarı ve

huzur dolu bir

yıl olmasını

dilerim.

Rıdvan Deli Hüseyin
Mustafçova Belediye Başkanı

Tüm halkımızın 

yeni yılını 

kut lar, 

ba r›fl, hu zur ve 

mut lu luk do lu 

gün ler di le rim.
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A dettendir, yıl sonunda yılın
değerlendirmesi yapılır. Fakat biz
Batı Trakya Türkleri için artık

“umutlar bir sonraki yıla kaldı” demek de
artık klasikleşti. Türkler ve dolayısıyla Türk
azınlık sözkonusu olduğu zaman öyle
“tutucu” , “değişmez” ve “kemikleşmiş” bir
yapı var ki, fobileri büyüte büyüte, olumluya
doğru manevra yapabilecek bir alan
bırakmamış kendisine. Yani Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın “milli tehlike”
ve “tehdit” bakış açısından farklı bir bakış
açısıyla değerlendirilebilecek bir zemin
bulmak çok zorlaştı. Zira bu konularda
“kalıplarla” düşünmek ve bu şekilde
hareket etmek adeta “kutsal kural” haline
gelmiş. 

İktidara gelen siyasi partilerden
bağımsız bir şekilde yıllar için oluşan bu
zihniyet adeta kendi kendisinin kurbanı
olmuş durumda. Bunun sonucunda
demokratik normlar ve uluslararası hukuk
kuralları dikkate alınmadan, hatta
görmezden gelinerek oluşturulan bir
politikayı kırmak ve değiştirmek oldukça
güç. 

Neyse… 2019 yılı da geldi ve geçiyor. Siz
bu satırları okurken ya yılın son günlerinde
olacağız yada 2020 rakamını gösteren
takvim yapraklarının da eksildiğine şahit
olacağız. Batı Trakya Müslüman Türk
Toplumu açısından geride bıraktığımız yılı
değerlendirdiğimizde “önemli” olarak
nitelendirebileceğimiz birkaç olay
görüyoruz. 

2019 yılı Yunanistan’da iktidar
değişiminin yaşandığı yıl oldu. 2015 yılı
Ocank ayından bu yana devam eden SİRİZA
– ANEL ve daha sonra ANEL’siz Siriza
iktidarı sona erdi. Dört buçuk yıl aradan
sonra Yeni Demokrasi Partisi yeniden
iktidara geldi. Bu kez farklı bir genel başkan
ve farklı bir başbakanla. Temmuz 2019
itibarıyla Miçotakis’li yeni dönem başladı.
Batı Trakya Türkleri için bu dönemle ilgili
olarak “iyimser” olmaya vesile olacak bir
şey bügüne kadar göremedik. Azınlıkla
alakalı konuların iyiye gideceğine dair bir
“işaret” henüz yok. 

Aslında erken genel seçime giden süreç
Mayıs ayı sonunda yapılan Avrupa
Parlamentosu seçimleri oldu. SİRİZA AP

seçimlerinde yüzde 10’luk bir farkla
seçimleri kaybedince, Çipras hem de seçim
akşamı erken seçime gideceğini ilan etti. 

Batı Trakya açısından AP seçimlerine
bakacak olursak, Dostluk Eşitlik Barış
Partisi’nin zaferinden bahsetmek gerekir.
DEB Partisi ilk kez bir seçim yarışına girdiği
2014’ten sonra 2019’daki seçimlerde ikinci
zaferini kazandı. Her iki seçimde de Rodop
ve İskeçe illerinin DEB Partisi’nin rengine
boyandığını ve bu iki ilde de birinci parti
olduğunu hatırlatmak gerekir. 2014 ve 2019
seçimlerinde Türk azınlığın verdiği mesaj
çok açık ve net. Azınlık seçmeni, kendisini,
sorunlarını, taleplerini ve sesini duymazdan
gelen zihniyete “ben buradayım” diyor ve
tepkisini dile getiriyor. 

2018 yılı içinde Batı Trakya’daki
müftülüklerin yapısının değiştirilmesini
öngören bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi
gündeme gelmişti. Bu kararnameye o
dönemin iktidar partisi olan SİRİZA’lı
vekiller de değiştirilmesi gerektiğini
belirtmişti. Bu kararnamede bazı
değişiklikler yapılması ve azınlığın talep ve
isteklerinin dikkate alınacağına dair güçlü
bir beklenti vardı. Ancak olmadı. Geride
bıraktığımız yıl içinde SİRİZA iktidarının son
günlerinde Batı Trakya’daki müftülükleri bir
genel müdürlüğe indirgeyen
cumhurbaşkanlığı kararnamesi kabul edildi.
Müftülük kurum olarak “içi boşaltılmış”
hale getirildi. Ne yazık ki azınlığın dikkate
alınmadığı bir olayı daha böylece yaşamış
olduk. 

Batı Trakya Türklerinin reaksiyon
gösterdiği ve tepkisini ortaya koyduğu iki
olay yaşandı 2019 yılı içinde. Biri İskeçe’de,
diğeri Gümülcine’de. İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’nin durumu malum. Uzun
yıllar önce yeni bir binaya taşınması

gereken okulda bu yıl öğrenci fazlalığından
dolayı vardiyalı eğitim yapılıyor. Okul binası
öğrencilere yetmediğinden sabah ve
öğleden sonra olmak üzere vardiyalı eğitim
başladı eğitim yılı başından itibaren. İşte bu
duruma tepki gösteren öğrenci ve veliler
eylem başlattı. Bir süre dersler boykot
edildi. Daha sonra ise 2 binin üzerinde
soydaşın katılımıyla yapılan bir protesto
yürüyüşü gerçekleştirildi. Son derece
dinamik ve tempolu bir protesto eylemiydi.
Azınlık insanı daha iyi ve daha kaliteli bir
eğitim için haykırdı. İskeçe’deki,
Gümülcine’deki ve Atina’daki duymamak
için kulaklarını tıkayan yetkililere kendini
duyurmaya çalıştı. Tarihe geçecek bir eylem
oldu. Sonuçlarıyla ilgili olarak bundan sonra
da konuşacağımız bir hareket olduğu
inancındayım. 

Bir diğer reaksiyon örneği ise Gümülcine
Medresesi’ndeki öğrencilerden geldi.
Öğrenciler, Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın kabul etmediği, devlet
tarafından tayin edilen Gümülcine müftü
naibinin okulun ilk günü yapılacak törene
katılmasına engel oldu. Birileri müftü
naibini arka kapıdan okula sokunca da bu
kez öğrenciler okulu terk etti. Düne kadar
devletteki belirli zihniyete sahip kişilerin ve
tayinli müftünün adeta “arka bahçesi”
olarak gördüğü medresenin öğrencileri
“tayinli müftüye” okulun kapısını kapamış
oldu. Bu da başlı başlına tarihe geçecek bir
eylem olarak hatırlanacak. 

Evet bir yılı daha geride bıraktık.
Umutlarımızı, beklentilerimizi, toplum
olarak taleplerimizi 2020’ye taşıyoruz. Eski
yıla güle güle derken, sevdiklerinizle nice
güzellikler yaşayacağınız mutlu ve
herşeyden önce sağlıklı bir yıl diliyorum. 

Ozan AHMETOĞLU

Bir yılın hatırlattıkları…

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Baltacı Edirne’de sağlık 
turizmi zirvesine katıldı

ORTODONTİST ORTODONTİST 
Dr. SEDEF İBRAMDr. SEDEF İBRAM

Başta Batı Trakya

Müslüman - Türk

Azınlığı olmak üzere,

herkesin yeni yılını 

kutlar, sağlıklı, 

mutlu, barış ve huzur

dolu nice yıllar dilerim.  

Yas sıköy Be le di ye Başka nı

Önder Mümin
Tüm 

halkımızın 

yeni yılını kutlar,

sağlık, başarı ve

huzur dolu bir yıl

olmasını dilerim.

BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) Başkanı
Dr. Hüseyin Baltacı, Edirne’de
düzenlenen Uluslararası Sağlık Turizmi
Zirvesi’ne katıldı. 

Edirne Valiliği himayesinde, Trakya
Kalkınma Ajansı ve Edirne İl Sağlık
Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen
Trakya Uluslararası Sağlık Turizmi
Zirvesi Edirne’de gerçekleştirildi. Yerel

ve bölgesel düzeyde birçok katılımcının
yer aldığı etkinlikte Yunanistan, Kosova
ve Romanya’dan da konuklar yer aldı. 

Yunanistan’dan Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Dr.
Hüseyin Baltacı, Edirne’de gerçekleşen
Trakya Uluslararası Sağlık Turizmi
Zirvesi’ne katıldı. Baltacı etkinlikte bir
de konuşma yaptı. 
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GAZETECİ Damon
Damianos, KİNAL Partisi’nin
İnsan Hakları Bölümü
Sekreterliği’ne getirildi. 

Damianos’un, Parti Genel
Başkanı Fofi Gennimata’nın
kararıyla görev alacağı İnsan
Hakları Bölümü beş kişilik bir
sekreterlik tarafından
yönetiliyor. 

GÜNDEM gazetesi köşe
yazarlarından olan Damianos,
Yunanistan ve Avrupa’daki
yabancı düşmanlığı, ırkçı
saldırılar, nefret söylemi,
şiddet olayları ve fanatizmin
arttığı bir dönemde böyle bir
göreve getirilmesinin önemli
olduğuna inandığını
belirterek, parti başkanına
şahsına gösterdiği güvenden
dolayı müteşekkir olduğunu
kaydetti. 

GÜNDEM gazetesi olarak
köşe yazarımız Damon
Damianos’a yeni görevinde
başarılar dileriz. 

Öte yandan, son Avrupa
Parlamentosu (AP)
seçimlerinde KİNAL’dan AP
milletvekili adayı olan

Gümülcineli Pavlos
Damianidis’in de Avrupa İşleri
Bölüm Başkan Vekili olarak
görevlendirildiği bildirildi. 

Tütün üreticilerinin
sorunları tarım
bakanına iletildi

VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Atlarda Ruam hastalığı

Ö zellikle Türkiye
medyasında, yazılı ve
görsel basında yer

alarak gündemi oluşturan bir
konuyu bu hafta köşemize
taşımak istedik. Adalar
bölgesinde yaklaşık 81 atın
itlafıyla gündeme oturan Ruam
Hastalığı... Nedir? Nasıl Bulaşır?
Kısaca değinelim.

Ruam;  At, merkep, katır gibi
literatürde genel olarak equide
olarak sınıflandırılan tek tırnaklı
hayvanların bir hastalığıdır.
Zoonoz olarak adlandırılan bir
hastalıktır. Kısa bir tabirle
hastalık bu tür hayvanlardan biz
insanlara da bulaşarak lezyonlar
oluşturabilir.

Yeni ortaya çıkmış bir hastalık
olmayıp, tarih olarak daha
milattan sonra ikiyüzlü üç yüzlü
yıllarda görüldüğü bilinmektedir.

Ruam hastalığının henüz bir
tedavisi olmayıp, bu hastalığa
yakalanan ve de belirtilerini
gösteren hayvanlar derhal itlaf
edilmektedir. Ayrıca itlaf edilen
hayvanlara ait ekipmanlarda
(eğer, kaşağı,yular v.s gibi)
toplanır ve uygun şekilde yok
edilir. Uygun yönetmeliklere göre
itlaf edilen hayvanlar derin
çukurlarlara özel önlemler
alınarak gömülürler. Hastalık
teşhis edilen enfekte olan
hayvanların ederi Türkiyede 3/4 ü
tazminat olarak devlet tarafından

hayvan sahibine ödenir.
Bu hastalık; Burun Ruamı, deri

Ruamı, akciğer Ruamı olarak
çeşitli formlarda görülebiliyor.
Burun ve ağızdan akıntılar burun
ruamında gözlemlenirken, deri
ruamında ise deride apseler,
apselerdende dışarı doğru irin
akıntıları gözlemlenebilir. Bu
akıntılar da çevreyi kontamine
ederek bulaşmada ve de
hastalığın yayılmasında oldukça
etkilidir. Akciğer ruamında
solunum güçlüğü dikkati çeker.
Solunum, sindirim, deri yoluyla
bulaşmalar şekillendiğinden
özellikle bu tür hayvanların
sahipleri, bakıcıları ve de temas
edenler risk altındadır. Aynı
zamanda bu türlerin etlerinin
kaçak olarak kesilip sucuğa
katılıp satılmışsa az pişmiş ve çiğ
olarak tüketilen bu tür gıdalarla
da insanlara bulaşması olasıdır.

Hastalığın ortaya çıkışını ve de
yayılmasını önlemek aşısından bu
tür hayvanların periodik olarak
rutin bir şekilde kontrolleri ve
muayene edilmeleri şarttır.

Bulaşmanın önüne
geçilebilmesi açısından da sınır
güvenliği önemli bir yere sahiptir.
Özellikle bu hastalığın İran’da
sıklıkla ortaya çıkması sebebiyle,
hastalığın ilerlemesinin önüne
geçilebilmesi açısından büyük
önem arz etmektedir.

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr
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Gazeteci Damianos,
KİNAL İnsan Hakları
Sekreterliğine getirildi

TRAKYA Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, 19 Aralık Perşembe günü
Tarım Bakanı Makis Voridis’i ziyaret etti.

Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, Atina ziyareti sırasında Tarım
Bakanı Makis Voridis ve KAPNİKİ Başkanı
Theodoros İordanidis ile görüştü.  

Görüşmede tütün üreticilerinin problemlerini
bakana aktaran Hüseyin Esat, 2018 yılında
üreticilerin uğradığı büyük zararların acil olarak

karşılanmasını istedi. 
“Önlem 6.3” programında çeşitli nedenlerden

dolayı program dışı kalan 55 kişinin de
mağduriyetinin bir an önce giderilmesini
gündeme getiren Esat, sorunların her geçen gün
arttığına dikkat çekti. 

Tarım Bakanı Makis Voridis ise, tütün
üreticilerinin sorunlarının en kısa zamanda
giderilmesi için çalışacakları sözünü verdiği
bildirildi.

Öğretmen Ender Hakkı vefat etti
İSKEÇELİ öğretmen ve

İskeçe Türk Birliği eski
yöneticilerinden Ender
Hakkı vefat etti. 1946
yılında İskeçe’de
dünyaya gelen Ender
Hakkı, 12 Aralık
Perşembe günü İskeçe
Aşağımahalle Çınar
Camii’nde kılınan ikindi
namazının ardından son
yolculuğuna uğurlandı. 

1946 yılında İskeçe’de
dünyaya gelen Ender
Hakkı, İskeçe Merkez
Türk Azınlık
İlkokulu’ndan 1959
yılında mezun oldu.
Türkiye’nin açtığı İlköğretmen Okulu sınavlarını kazanarak yatılı
olarak Hasanoğlan İlköğretmen Okulu’na gitti. 1967 yılında
öğretmen okulundan mezun oldu. Ender Hakkı Yunanistan’a
dönerek askerlik görevini yaptıktan sonra öğretmen olarak ilk
görev anlaşmasını 1971 yılında İskeçe Karaköy Azınlık Okulu
encümenleriyle yaptı, ancak devlet tarafından göreve tayin
edilmedi. Atina, Selanik ve İskeçe’de farklı işlerde çalışan Ender
Hakkı, daha sonraki yıllarda Ilıca ve Şahin Türk Azınlık İlkokulları
encümen heyetleriyle sözleşme imzalasa da öğretmen olarak tayin
edilmedi. Üç dönem İskeçe Türk Birliği yöneticiliği de yapan Ender
Hakkı, üç çocuklu bir ailenin çocuğuydu. 
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General Data Protection
Regulation (GDPR) veya Avrupa
Birliği Genel Veri Koruma
Yönergesi; güvenlik uzmanları
tarafından 2016 yılından beri
geliştirilen ve 25 Mayıs
2018 tarihinde Avrupa Birliği
sakinleri için yürürlüğe giren,
bir veri güvenliği standardıdır. 

İnternetin, hobici
gençlerinin uğraşı olmaktan
çıkıp dünyanın yeni iletişim
standartına dönüşmesi şirketler
için çeşitli fırsatlar doğurdu.
İnternet ve internet yayıncılığı
sayesinde şirketler milyarlarca
veriyi toplama imkanına sahip
oldular. 

Şirketlerin interneti
değneksiz çoban görmesinin bir
sonucu olarak, Yahoo’nun
hacklenmesi ve Facebook’un
büyük The Cambridge
Analytica skandalı gibi her yıl
büyük veri skandalları sahne
almaya başladı. Avrupa Birliği
bu işe bir dur demek
adına, tamamen kullanıcıyı
koruyup kollayan bilgi
güvenliği yasalar
bütününü geliştirdi.

GDPR’a göre kişisel veri
nedir?

GDPR, kullanıcıların “kişisel
verilerini” koruyor. GDPR’da
kişisel veri ise “tanımlanmış
veya tanımlanabilir doğal
kişiyle alakalı tüm veriler”
kapsamında değerlendiriliyor.
Birkaç basit örnek vermem
gerekirse:

İsminiz, adresiniz, telefon
numaranız, sosyal güvenlik
numaranız gibi biyografik

bilgileriniz.
Fiziksel görünüşünüze dair

veriler. Saç, göz ve ten rengi ya
da vücut ölçüleriniz.

Eğitim hayatınız ve çalışma
geçmişiniz hakkındaki bilgiler.
Okuduğunuz okullar, maaşınız,
eğitim durumunuz, vergi
bilgileriniz ve kimlik
bilgileriniz.

Tıbbi veya genetik veriler.
Arama geçmişiniz, özel

mesajlarınız veya konum
bilgileriniz gibi hassas
verileriniz.

Bu listedeki verilerin her biri
sizi tanımlanabilir kişiye
dönüştürüyor. GDPR
kapsamında bu listenin daha
uzunca bir yolculuk yaptığını
ve belirttiklerimin kilit noktalar
olduğunu unutmayın.

GDPR ne yapacak? Neyi
değiştiriyor?

GDPR, Avrupa Birliği
sakinlerinin verilerine ilişkin
haklarının korunduğu bir
güvenlik standardıdır. GDPR’a
göre bu kişilerin verileri yasal
koruma altındadır ve şu sekiz
hak sunulmaktadır:

Bilgilendirilme hakkı: Eğer
bir şirket verilerinizi
topluyorsa, net bir şekilde
hangi verilerinizi toplandığını
bu verileri hangi amaçla
kullanacağını, ne süre ve hangi
koşullarda saklayacağını,
paylaşılacaksa bilgilerin hangi
üçüncü parti taraflarla
paylaşılacağını
bildirmelidir.Erişim hakkı: Bir
kişi, şirket veya
organizasyonun topladığı

kişisel verilerin neler olduğunu
görmek istiyorsa bu veriler
kendisine bir ay içinde
sunulabilmelidir.

Düzeltme hakkı: Bir kişi,
şirketin elindeki verilerin
geçersiz olduğunu beyan
ediyorsa bu verilerin şirket
tarafından düzeltilmesini talep
edebilir. Şirketler ve
organizasyonlar bu isteği bir ay
içinde uygulamalılar.

Silinme hakkı: Bir kişi,
şirketin elinde tuttuğu verilerin
bazı şartlar altında silinmesini
talep edebilir. Örneğin
verilerinizin artık
kullanılmamasını istiyorsanız
veya ihtiyaç duyulmadığını
düşünüyorsanız verilerinizin
silinmesini talep edebilirsiniz.

İşlem sınırlama hakkı: Eğer
organizasyon ilgili kişiye ait
verileri silemiyorsa -örn:
verilerin yasal süreçlerde
kullanılması gerektiği için- kişi
verilerinin kullanım hakkını
sınırlayabilir.

Veri taşınabilirliği
hakkı: Kullanıcılar, kişisel
verilerini bir servisten başka bir
serviste kullanmak için
alabilirler.

Objektif gerekçeler: Veriler
hangi amaçla kullanılıyor
olursa olsun, verilerin ne
amaçla kullanıldığı
bildirilmelidir. Eğer yasal
nedenler veya toplumun
faydası için toplanıyorsa bu
durumda yasal nedeler
belirtilmelidir.

Otomatikleştirilmiş karar
vermeye özne olmama

hakkı: GDPR kapsamında
bireylerin kendilerini ve
verilerini etkileyen otomatik
kararlar konusunda bir itirazda
bulunabilmeleri veya açıklama
yapabilmeleri için güvenlik
önlemleri koyulmaktadır.

Yukarıdaki haklardan
anlayabileceğiniz üzere AB
sakinleri, GDPR sayesinde
çeşitli yasalarla korunmak,
kişisel verilerinin neden ve
hangi amaçla toplandığı
konusunda bilgilendirilme
hakkına sahip oluyor. GDPR
kimleri ilgilendiriyor?

GDPR; dijital reklamcılıkla
alakalı olarak reklam
verenler, ajanslar, reklam
ağları, veri/teknoloji
şirketleri ve birçok
yayıncıyı ilgilendiriyor. 

GDPR, Avrupa Birliği
sakinlerini ilgilendiriyor ancak
AB dışında kurulmuş olan
şirketlerin de AB vatandaşları

ve kullanıcıları için GDPR’a
uyum sağlamış olması
bekleniyor. GDPR’a uyum
sağlamayan kuruluşları ciddi
yasal yaptırımlar bekliyor.
GDPR’ı ihlal eden şirketler 20
milyon euro para cezasına
çarptırılabiliyor. Amazon ve
Google gibi şirketleri göz önüne
aldığımızda, yasanın ihlali
konusunda milyarlarca dolarlık
yasal tazminatlar caydırıcı
olabiliyor.

Birçok şirket şimdiden
GDPR’ı bir veri standardı olarak
kabul etmekle kalmayıp, AB
dışında yaşayan kullanıcılar
için de GDPR’ın uygulanması
kararı aldı. Apple, önümüzdeki
birkaç ay için GDPR’ı tüm
müşterileri için sunacağını
bildirirken, Facebook da GDPR
korumasını AB dışındaki bazı
kullanıcılar için sunulacağı
açıklamasında bulundu.

GDPR nedir, neler getirmektedir? 
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SOL DAN SA ĞA
1) Yiyeceği ortak toplantı – Dolaylı olarak anlatma 2)

Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kağıt tomar –
(halk dili) Cüzzamlı 3) Gümüş’ün simgesi – Güreşte bir
oyun 4) Malzemesi marka sahibince karşılanarak
başka bir firmaya yaptırılan – Bir düşünceye gönülden
bağlı bulunma 5) Para, akçe – Hitit 6) Polonyum’un
simgesi – Temel, esas – İterbiyum’un simgesi 7)
Pompada açılır kapanır kapak – Tavlada dört sayısı 8)
(kısaca) Anadolu Ajansı – Amele – Organ 9) Kısaca
kilogram – Yazı yazma aracı 10) Bir ağaç türü – Kement
11) Pulculuk 12) Oyun kağıdı – Boyun eğen –
Radyum’un simgesi 13) (halk dili) Yetişkin – Şölen, toy
14) Bu bitkinin kurutulup sigara biçiminde veya
pipoyla içilen yaprağı – Gelenek. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Cennet cehennem arası – Yapma, etme – Çiçek

demeti 2) Ayakkabı, çanta yapımında kullanılan parlak
deri – Amerika elmasından çıkan zamk – (kısaca)
Akümülatör 3) Vilayet – Gidilen yol üzerinde olmayan –
Bisküviye benzer tatlı, hafif bir yiyecek 4) Tıpkıçekim –
Asalak böcek 5) Apansız – Kılık – Çinko’nun simgesi 6)
Taneli bir meyve – Terbiyum’un simgesi – Çok iğneli
olta takımı 7) Kardeş karıları – İvedi – (Farsça) Dadı 8)
(tıp) Bellek yitimi – Öge, unsur 9) Söz dinleme, boyun
eğme – Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse – Bir nota
10) Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses –
Yalvarma – Canavar düdüğü 11) İri, kart – Aferin, yaşa!
– Tanrıtanımaz kimse. 

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Alkarna, Pot 2) Faul,
Alpaka 3) Av, Dastar
4) Kamış, Ortam 5)
Şarkı, Tiz 6) İm, Şua, Ah
7) Allak, Flama 8) Ra,
Zeka, Yiy 9) Mo, Bakar
10) Baobap, Şasi
11) Papalina 12) Lain,
Mey, Re 13) Ayn,
Sakatat 14) Kagir,
Enayi.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1) Afak, Gar, Bulak 2)
Lavaş, Lama, Aya 3) Ku,
Mail, Doping 4)
Aldırmaz, Ban 5) Aşk,
Kebap, Sr 6) Nas, İş,
Kapama 7) Alto, Ufak,
Leke 8) Partal, Aşiyan
9) Parti, Ayran, Ta 10)
Ok, Azami, Saray 11)
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-Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin 5.
olağan kongresi 5 Ocak Cumartesi günü
gerçekleştirildi. Kongrede başkanlığa tek
aday olan Çiğdem Asafoğlu partinin yeni
genel başkanı oldu. 

-Gümülcine Hayriye Medresesi
öğrencileri, ders saatlerinin azaltılmasını
öngören bakanlık kararının iptal
edilmesi talebiyle eylem başlattı. 198
öğrencinin eğitim aldığı medresedeki
eylem yaklaşık iki ay sürdü. 

-Koalisyon ortağı Bağımsız Yunanlılar
(ANEL) Partisi hükümetten ayrıldı.

Çipras liderliğindeki hükümet,
meclisteki güven oylamasında 151
milletvekilinin desteğini alarak yoluna
devam etti. 

-İstanköy’deki Türkler, adadaki
tayinli vakıf idare heyetinin vakıf
arazisini satma girişimine tepki gösterdi. 

-Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya’daki
azınlık okulları encümen heyetlerinin
seçimleriyle ilgili kararnamede
değişikliğe gitti. Seçimlerde sadece bir
adaya oy verilebilecek. 

-Yunanistan’ın en yoksul illerinin
İskeçe ve Rodop illeri olduğu açıklandı.
Yunanistan İstatistik Kurumu ülkenin en
yoksul iki ilinin Türk azınlığın yaşadığı
Rodop ve İskeçe olduğunu duyurdu. 

-İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nin
statüsünün bakanlık kararıyla “özel
okul”dan çıkartılıp,  “azınlık okulu”
statüsüne getirilmesinden sonra ilk kez
encümen seçimi yapıldı. 

-Şubat ayında Ankara’da yapılan
Recep Tayyip Erdoğan – Aleksis Çipras
görüşmesinde Batı Trakya konusu da
gündeme geldi. “Yunanistan’daki
kardeşlerimizin yüzleştiği sıkıntıları tüm
yönleriyle sayın başbakana aktardım”
diyen Erdoğan, Heybeliada Ruhban
Okulu konusunun gündeme geldiğini,
kendisinin de
Batı
Trakya’daki
müftülük
sorununun
çözümünü
istediğini
vurguladı. 

-Batı Trakya
Türk
Azınlığı’nın
eğitimdeki
sorunları ve
çözüm önerileri
Gümülcine’de
düzenlenen
uluslararası
etkinlikte ele
alındı. BTAYTD,
BAKEŞ, ABTTF ve FUEN tarafından
düzenlenen etkinliğe Birleşmiş Milletler
(BM) Azınlıklar Özel Raportörü Prof. Dr.
Fernand de Varennes de katıldı. 

-Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu seçimlerinde Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif göreve devam etti. 

-Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu üyeleri, Ankara’da temaslarda
bulundu. 

-Avrupa Batı Trakya Türk

Federasyonu, Avrupa Parlamentosu’nda
grubu bulunan EFA ile ortaklaşa, Batı
Trakya’daki Türk azınlık eğitiminin ele
alındığı bir etkinlik düzenledi. 

-Ana muhalefet Yeni Demokrasi
Partisi Başkanı Kiriakos Miçotakis, Batı
Trakya ziyareti sırasında başbakana
bağlı olarak faaliyet gösterecek
“Müslüman Komisyonu” oluşturmayı
amaçladığını açıkladı. 

-Milletvekili İlhan Ahmet’in

katkılarıyla Gümülcine’de “Yeni Ortak
Tarım Politikası” konulu panel
düzenlendi. 

-Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Eğitim Müdürlüğü’ne Panayotis
Keramaris’in yerine Kavalalı Kostas
Bantikos getirildi. 

-Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) Türkiye – Yunanistan İş
Konseyi ve Enterprise Greece işbirliğinde
Türkiye – Yunanistan İş Konseyi
Networking Toplantısı gerçekleştirildi. 

-İskeçe Türk Birliği, Batı Trakya’nın
kültür ve eğitim yaşamına önemli
hizmetleri olan gazeteci – öğretmen
Mehmet Hilmi adına ilk kez Şiir
Yarışması düzenledi. 

-Başbakan Aleksis Çipras, ilk kez
Kuzey Makedonya’ya resmi ziyarette
bulundu. 

-Celal Bayar Azınlık Lisesi,
Yunanistan Matematik ve Mantık
Yarışması’nda ikinci oldu. 

-Gümülcine tayinli vakıf idare
heyetinin görev süresi uzatıldı. 

-İskeçe Türk Birliği’nin resmiyetinin
iadesi için açılan davanın 2020 yılı Mart
ayında Yargıtay’da (Arios Pagos)
görüşüleceği açıklandı. 

-Türkiye eski başbakan yardımcısı

Hakan Çavuşoğlu ve eski bakanlardan
işadamı Cavit Çağlar, Batı Trakya’yı
ziyaret ederek, Kurbantepe yağmur
duasına katıldı. 

-T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı, Gümülcine’nin
Değirmendere köyünde iftar programı
düzenledi. 

-26 Mayıs 2019 Pazar günü yapılan
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde
DEB Partisi, Rodop ve İskeçe illerinde

birinci parti oldu.
İkinci kez AP
seçimlerine katılan
DEB Partisi ilk
başarısını tekrarladı.
DEB Partisi Rodop
ilinde oyların yüzde
38’ini, İskeçe ilinde ise
yüzde 25,30’unu
alarak iki ilde de
birinci olarak, Rodop
ve İskeçe’yi kendi
renklerine boyadı. 

-26 Mayıs tarihinde
yapılan AP
seçimlerinde ana
muhalefet partisi Yeni
Demokrasi ülke
genelinde oyların

yüzde 33,12’sini alarak birinci oldu.
İktidardaki SİRİZA ise yüzde 23,75 ile
ikinci sırayı aldı. AP seçimlerindeki ağır
yenilgi üzerine Başbakan Çipras erken
seçime gideceklerini açıkladı. 

-Belediye ve eyalet seçimleri de 26
Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde yapıldı.
Üç azınlık belediyesinden Kozlukebir’de
değişiklik olmadı ve Rıdvan  Ahmet
yeniden belediye başkanı seçildi.

Yassıköy’ün yeni belediye başkanı
Önder Mümin, Mustafçova’nın yeni
belediye başkanı da Rıdvan Delihüyesin
oldu. Gümülcine ve İskeçe
belediyelerinde de değişiklik yaşandı.
Yannis Garanis Gümülcine’nin, Manolis
Çepelis de İskeçe’nin yeni belediye
başkanı seçildi. Eyalet seçimlerinde ise
ikinci tur kıyasıya mücadeleye sahne
oldu. Hristos Metios ile Hristodulos
Topsidis ikinci turda yarıştı. Seçimi galip
bitiren isim Metios oldu. 

-2018 yılında açıklanan; Gümülcine,
İskeçe ve Dimetoka müftülüklerini
yeniden yapılandırmayı öngören
cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, Batı
Trakya Türk azınlığının taleplerinin
dikkate alınmadan yürürlüğe girmesi
tepkilere neden oldu. Türkiye Dışişleri
Bakanlığı da olaya tepki gösterdi. 

Bir yıl böyle geçti...
GÜN DEM haber

Bir yılı daha geride
bırakırken, Batı
Trakya Türk Azınlığı
açısından yaşanan
önemli olayları
GÜNDEM
gazetesinin
manşetlerinden
derledik. 
2019 yılına, Avrupa
Parlamentosu
seçimleri ve hemen
devamında yapılan
erken genel seçimler
ile yaşanan iktidar
değişikliği damgasını
vurdu. Batı Trakya
Türklerinin yıllarca
çözüm bekleyen
kronik sorunlarıyla
ilgili olarak bu yıl da
somut adımlar
atılmadı. 
İşte GÜNDEM’in
manşetlerinden
derlediğimiz 2019
yılında yaşanan
önemli olaylar… 

Mendere öğrencileri tayinli müftü
naibinin okula girmesine izin vermedi.

Azınlık meclise 3 vekil gönderdi.
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-7 Temmuz Pazar günü yapılan
seçimlerde Batı Trakya Türkleri üç
milletvekili seçti. Rodop ilinden KİNAL
Partisi adayı İlhan Ahmet yeniden
milletvekili seçilirken, İskeçe ilinde uzun
yıllar sonra iki Türk vekil seçildi. SİRİZA
Partisi’nden Hüseyin Zeybek yeninden
milletvekili olurken, KİNAL’dan Dr.
Burhan Baran da milletvekili seçildi. 

-7 Temmuz seçimleri ülkede iktidar
değişikliğine neden oldu. 2015 yılı Ocak
ayında iktidara gelen SİRİZA’nın dört
buçuk yıllık iktidarı sona erdi. 158
milletvekili seçen YDP başkanı Kiriakos
Miçotakis yeni başbakan oldu.
Seçimlerin önemli başlıklarından biri de
ırkçı Altın Şafak partisinin barajı
aşamayarak meclis dışında kalmış
olması. 

-Türkiye’de 15 Temmuz 2016
tarihindeki FETÖ darbe girişiminin
üçüncü yıl dönümünde Batı Trakya’da
da anma etkinlikleri gerçekleştirildi. 15
Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü
nedeniyle Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda etkinlik yapıldı.
GTGB, İTB, Gümülcine ve İskeçe
müftülükleri de anma etkinlikleri
düzenledi.

-Batı Trakya Türklerinin lideri Dr.
Sadık Ahmet vefatının 24. yıl
dönümünde anıldı. Anma etkinliklerine
Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Mustafa Şentop katıldı. 

-Yeni eğitim yılı öncesinde altı Türk
azınlık ilkokulunun daha kapatılacağı
açıklandı. Buna göre Rodop iline bağlı
Dündarlı, Bulduklu, Doğanca ve Melikli,
İskeçe ilinde Zeynelli ve Meriç ilinde
Çilingirmahalle azınlık ilkokulları
kapatıldı. 

-Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği Başknaı
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, kurban
bayramı öncesinde Yunanistan’daki
cami ve mescitlerin ibadete açılması
çağrısında bulundu. 

-İskeçe müftüsü merhum Mehmet
Emin Aga, 13. ölüm yıl dönümünde kabri
başında anıldı. 

-İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nde
Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği’nin
öncülüğünde eylem başlatıldı. Okulda
öğrenci sayısındaki artış nedeniyle
vardiyalı eğitime geçildi. Bu nedenle
eylem başlatan öğrenci ve veliler kısa
vadede okulun ek binasına prefabrik
sınıfların yapılmasını, uzun vadede ise
yeni okul binası talep ediyor. 

-Yeni eğitim yılının ilk günü
Gümülcine Hayriye Medresesi’nde
gerginlik yaşandı. Devlet tarafından
Gümülcine müftü naibi olarak atanan
ancak azınlık tarafından tanınmayan
Cihat Halil, okuldaki törene katılmak
isteyince, öğrenciler tayinli müftü
naibinin okula girmesine izin vermedi.
Olaydan birkaç gün sonra Medrese
müdürü Üzeyin Ahmet’in görevden
alınması ise dikkat çekti.

-Batı Trakya Kültür ve Eğitim
Şirketi’nin (BAKEŞ) yeni başkanı
Hüseyin Bostancı oldu. 

-İskeçeli soydaşlar ve İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi velilerinin katılımıyla
protesto yürüyüşü yapıldı. Azınlık
ortaokul – lisesindeki bina sorununun
çözüme kavuşturulması talebiyle
yapılan eylem 23 Eylül Pazartesi günü
gerçekleştirildi. 2 bin kişinin üzerinde bir
katılımla yapılan protesto yürüyüşünde
pankartlar taşındı ve sloganlar atıldı.
Okul önünden başlayan yürüyüş, eyalet
binasına kadar devam etti. 

-Avrupa Konseyi Bakanlar Komistesi,
Türk azınlık dernekleriyle ilgini
mahkeme kararlarının Yunanistan
tarafından uygulanmamasını açık bir
dille eleştirdi ve Yunanistan’ı bir kez
daha uyardı. 

-Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin
(GTGB) yeni başkanı Sedat Hasan oldu. 

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile Başbakan Kiriakos
Miçotakis, New York’taki BM Genel
Kurul toplantısı çerçevesinde bir araya
geldi. 

-İskeçe’nin Yunanistan’a ilhak
oluşunun 100. Yılı iki gün süren
etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara
Cumhurbaşkanı Pavlopulos da katıldı. 

-Batı Trakya Azınlığı Yüksek

Tahsilliler Derneği’nin İskeçe’deki yeni
şubesi düzenlenen etkinlikle açıldı.
Etkinliğe katılan İskeçe Belediye Başkanı
Manolis Çepelis, muhalefet listeleri ve
milliyetçi çevrelerin yoğun saldırısına
maruz kaldı. 

-Azınlık Hakları Grubu Avrupa Ofisi,
“Batı Trakya’daki Türk Azınlık: Uzun
Yıllardır Süren Hak ve Tanınma
Mücadelesi” başlığı altında rapor
yayınladı. 

-Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif,
Meriç iline bağlı Musaköy’de Cuma
namazına katıldığı için “müftülük
makamını gasp” suçlamasıyla
yargılandığı Dedeağaç mahkemesi
tarafından 80 gün hapis cezasına
çarptırıldı. 

-İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile
Gökçepınar imamı Erkan Azizoğlu’nun
Gökçepınarlı askerin cenazesinde
yaşanan olaylar nedeniyle yargılandığı 1
Kasım tarihli davanın duruşması 26
Şubat 2020’ye ertelendi. 

-İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nin
bina sorunuyla ilgili olarak azınlık
milletvekilleri tarafından sunulan soru
önergelerine verilen bakanlık
yanıtlarında sorunun çözümüne yönelik
bir adım atılmaması dikkat çekti. Olay
azınlık içinde “oyalama devam ediyor”
izleniminin oluşmasına neden oldu. 

-Gümülcine’deki 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı Resepsiyonu büyük katılımla
gerçekleşirken bu yıl ilk kez Drama
Metropoliti Pavlos da resepsiyona
katılanlar arasında yer aldı. Milliyetçi
çevreler Pavlos’a tepki göstermekte
gecikmedi. 

-İskeçe’de Topiros Belediyesi,
bölgedeki Türk aznlık okullarına tamir
işlerinde yardımcı olabilmek için,
mülkiyeti köy vakıflarına ait azınlık
okullarının belediyeye devredilmesini
istedi. GÜNDEM’in web sitesinde yer
alan haberin ardından ortaya çıkan
tepkilerden sonra Topiros
Belediyesinden yapılan açıklamada

olayın yanlış anlaşıldığı ifade edildi. 
-Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma

Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif ile İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa
Şentop ve YTB Başkanı Abdullah Eren’i
ziyaret ederek görüştü. 

-İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek’in İskeçe’deki Mahitis gazetesi
sahibi Panos Papadopulos’a,
Gökçepınarlı asker Ahmet Katunlu’nun
cenazesinde Yunan bayrağıyla ilgili
haberde iftira ve yalan haber
suçlamasıyla açtığı dava, üç duruşma
sonrasında Papadopulos’un beraatıyla
sonuçlandı. Mahkemenin kararı hayal
kırıklığı yarattı. 

-Taşınmaz malların bildirimleri
devam ederken, bazı bölgelerde azınlık
okullarının köylerdeki vakıf idare
heyetleri tarafından Tapu – Kadastro’ya
bildirimi kabul edilmedi. 

-Eski tayinli müftüler Mehmet Emin
Şinikoğlu ve Cemali Meço, Millet
gazetesinden Cengiz Ömer ve Feyzullah
Hasan Kahya’ya 220 bin euroluk
tazminat davası açtı. 

-Aşırı milliyetçi “Yunan Çözümü”
partisi lideri Kiriakos Velopulos’un
mecliste yaptığı konuşmada,
“İslamiyetin bir din olmadığını, çağ dışı
uygulamalar öngören dini içerikli siyasi
ideoloji olduğunu” iddia etmesi
tartışmalara neden oldu. Siriza’dan
Çakalotos, azınlık milletvekilleri İlhan
Ahmet ve Hüseyin Zeybek, Velopulos’a
tepki gösterdi. 

-Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi,
Yunanistan’daki Makedon azınlığa ait
“Makedon Medeniyet Evi” ile ilgili AİHM
kararını inceleyerek, Yunanistan’ın
AİHM kararlarını tam ve etkin olarak
uygulamakla yükümlü olduğunu
hatırlattı. 

-Antakya Medeniyetler Korosu,
Gümülcine’de konser verdi.

İskeçe Belediye Başkanı Çepelis

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile Başbakan Kiriakos Miçotakis 

New York’ta  bir araya geldi. 

Seçilmiş Müftülerin Ankara ziyareti.

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde 
yaşanan sorunlar protesto edildi.
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Azınlık milletvekilleri DOATAP’ı sordu
İSKEÇE SİRİZA Milletvekili

Hüseyin Zeybek, DOATAP’ın
işleyişi ve çalışan elemanların
yetersizliği ile ilgili Eğitim ve
Din İşleri Bakanına soru sordu.

Milletvekili Zeybek, son
dönemde söz konusu kurumun
işleyişinde ciddi sorunlar
gözlendiğine dikkat çekti.Yurt
dışında öğrenimlerini
tamamlayanların denklik
işlemlerinin çok geciktiğini
belirten Zeybek, bakana
yönelttiği soruda şu ifadelere
yer verdi.

“2019 yılından itibaren
denklik başvuruları dijital
ortamda yapılmaktadır.Bu
sistem SİRİZA hükümeti
döneminde işlemlerin daha
hızlı ve dilekçelerin  online
takip edilebilmesini
kolaylaştırmak amacıyla
devreye sokuldu.

Kurumun sekreteryası ile
iletişimin zor olması, site
sayfasının düzenli olarak
güncellenmemesi aksaklıklara
ve başvuruda bulunanların
mağduriyetine neden
olmaktadır.

Tabii son dönemlerde bu
önemli kurumun yönetim
problem, var olan sorunları
ikiye katlamıştır. Eski yönetimin
3 yıllık süresi dolmuş olması ve
yeni yönetim kurulunun tayin
edilmemesi söz konusu olayı
dahada karmaşık hale
getirmiştir.

Eğitim bakanlığının
açıklamalarına göre çalışan
danışmaların kadrosu 21 kişi
olması gerekirken şu an 8

danışman çalışmaktadır.Bu
durum da yaşanan gecikmelerin
temel nedenlerindendir.

Vurgulamak istediğim
noktalar şunlardır,

Yurt dışandaki
üniversitelerden mezun olan
gençlerin  diploma denklik
işlemlerinin makul bir zamanda

yapılması ve iş hayatına bir an
önce dahil edilmeleri onlar
açısından hayati önem
taşımaktadır.

Kurum çalışanları iş
yoğunluğundan kaynaklanan
gecikmelerden dolayı sık sık
vatandaşların tepkileriyle
karşılaşmaktadır.

Diploma denklik işlemlerinin
bekleme süresi çoğunlukta bir
yılı da aşmaktadır.

Sayın Eğitim Bakanından
yanıtlamasını istediğimiz
sorular şunlardır:

1) Yurt dışındaki üniversite
mezunlarının, denklik
işlemlerinin bekleme süresinin
daha makul bir zamanda
sonuçlanabilmesi adına ne tür
önlemler almayı
düşünüyorsunuz?

2) Kurumun personel
eksikliği  ile ilgili sorunu ne
zaman çözmeyi
düşünüyorsunuz; yeni kadro
açmayı planlıyor musunuz?

3) Bize şu an denklik belgesi
bekleyen başvuruların kesin
sayısını ve bu bekleme
süresinin ortalama ne kadar
olduğunu söyleyebilir misiniz?

4) Diploma denklik
işlemlerinin değerlendirme
esnasında bulunduğu nokta
hakkında, vatandaşlar ile
kurum arasındaki kopukluğu ve
meydana gelen  iletişim
sorunlarını ne şekilde çözmeyi
düşünüyorsunuz?”

KİNAL Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet ve İskeçe
Milletvekili Burhan Baran,
DOATAP’ın işleyişi ve personel
yetersizliği ile ilgili olarak
Eğitim ve Din İşleri Bakanı’na
soru sordu.

Azınlık milletvekilleri
sundukları soru önergesinde,
Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki
Kerameos’un geçtiğimiz
günlerde bir radyo
programında  DOATAP’ın
işleyişinin oldukça düzeltildiği
ve “Bakanlık yabancı
ülkelerden alınan
diplomaların tanınması ve
denkliklerinin verilmesi için
gerekli işlemleri oldukça
hızlandırmıştır” şeklindeki
açıklamasının gerçeklerden
çok uzak olduğunu belirttiler. 

Bazı durumlarda
gecikmelerin dört yılı
bulduğunu vurgulayan
milletvekilleri, tüm gerekli
evrakları teslim ederek
işlemlerini tamamlayan genç
üniversite mezunlarının uzun
süre beklemek zorunda
kalmalarının ve bu süre içinde
başvurularının durumu
hakkında bilgi dahi
alamamalarının, DOATAP
kurumu ile telefon üzerinden
bile irtibata geçemedikleri için
ekonomik bir yük altına
girerek Atina veya Selanik’e
gitmek zorunda kalmalarının
kabul edilemez olduğunu
belirttiler.

Bu yıl 20 Mayıs tarihinde
faaliyete geçen “e-doatap”
dijital platformunun da
bekleme sürelerini
azaltmadığını, hatta bir çok
vatandaşın kuruma gönderdiği
e-maillere cevap dahi
alamadığını ifade eden
milletvekileri, tüm bu
olumsuzluklar göz önüne
alındığında DOATAP
kurumundaki personel
sayısında ciddi bir yetersizliğin
olduğunun açıkça ortaya
çıktığını vurguladılar.

Bu durumun, üniversite
eğitimini yurt dışında
tamamlayan gençlerin çalışma
hayatına dahil olmalarına
engel teşkil ettiğini, gençlerin
ülkelerine dönerek çalışma
isteklerini kısıtladığını ve
bunun “beyin göçü”ne sebep
olduğunu, genç, dinamik ve
eğitimli gençlerin işsizlik
sebebiyle ekonomik olarak zor
durumda kalmalarına neden
olduğunu belirten
milletvekilleri bakana şu
soruları yönelttiler:

Bu kabul edilemez
durumun sona ermesi için
sayın bakan ne gibi önlemler
almayı planlamaktadır?

Sayın bakan DOATAP
kurumunun görevlerini etkin
bir şekilde yerine getirebilmesi
için acil bir şekilde kuruma
yeni personel almayı
düşünüyor mu?

RODOP Amatör Ligi’nde uzun yıllardan beri
Çepelli Kartalları futbol takımında başkanlık
yapan Erdal Mustafa yakalandığı hastalığa yenik
düşerek hayata veda etti.

Sadece futbol camiasında değil, sosyal hayatta
da dürüstlüğüyle, güler yüzlülüğüyle herkesin
takdirini kazanan Erdal Mustafa, 21 Aralık
Cumartesi akşamı hayata gözlerini yumdu.

Erdal Mustafa için 22 Aralık Pazar günü Çepelli

köyünde ikindi namazının ardından cenaze
töreni düzenlendi.

44 yaşında hayata veda eden Erdal Mustafa,
evli ve iki çocuk babasıydı.

Erdal Mustafa’nın cenaze törenine sadece
doğup büyüdüğü Çepelli köyü sakinleri değil,
Rodop ilinin birçok köyünden sevenleri katıldı.
Törene, ayrıca futbolla ilgilenen çok sayıda
Yunanlı arkadaşının da katılması dikkat çekti. 

Erdal Mustafa son
yolculuğuna uğurlandı

Erdal Mustafa
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Levent Sadık Ahmet,
İspanya’daki “Pamuk ve
Tarım Toplantısı”na katıldı

Selanik’te
Türk diplomatın 
aracı kundaklandı

SELANİK’te 23 Aralık
Pazartesi saat 02.35 sularında,
kimliği belirlenemeyen kişiler
tarafından Türk
Konsolosluğunda çalışan bir
diplomatın aracı ateşe verildi.

Aracın arka lastiklerine
parafin yerleştirilerek alev
almasına neden olundu. İtfaiye
ekiplerinin olaya kısa sürede
müdahale etmesiyle alevlerin
başka araçları sıçraması
engellendi. Olay sırasında
araçta bulunmayan Türk
diplomata olay yerinde bulunan
kişilerce bilgi verildi ve
diplomat kısa sürede olay yerine
geldi.

Olayın gerçekleştiği İoannis
Varvakis Caddesi’nde olay
anından itibaren Acil Eylem ve
Güvenlik görevlileri yer aldı.
İtfaiye ekipleri ve Yunan Polis
Patlayıcı Kontrol Birimi
tarafından araçta kontroller
yapıldı. 

ANKARA’DAN TEPKİ
Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy,
Türkiye’nin Selanik
Başkonsolosluğu görevlisinin
aracının kundaklanması

hakkındaki soruya verdiği yazılı
cevapta, “Selanik
Başkonsolosluğumuz
görevlisinin özel aracının
kundaklanmasını şiddetle
protesto ediyoruz.” ifadesini
kullandı. 

Olayı “vahim” olarak
niteleyen Aksoy, tepkilerinin
bakanlıkça Yunanistan’ın
Ankara Büyükelçisi’ne ve
Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliğince Yunan
makamlarına gösterildiğini,
ayrıca gerekli sözlü ve yazılı
girişimlerde bulunulduğunu
aktardı.

Yunanistan’daki Türk
diplomatik personeline ve mal
varlıklarına yönelik benzer
olayların son yıllarda arttığına
dikkati çeken Aksoy, “Yunan
makamlarından, bu tür
eylemleri engellemelerini ve
misyonlarımız ile personelinin
korunmasına yönelik tüm
gerekli tedbirleri almalarını, bu
olayların faillerini yargı önüne
çıkararak, hak ettikleri şekilde
cezalandırılmalarını
bekliyoruz.”
değerlendirmesinde bulundu.

YUNANİSTAN pamuğunun
büyük bir bölümünü dünya
piyasalarına pazarlayan Levent
Sadık Ahmet, özellikle Batı
Trakya bölgesinde üretilen

pamuğun kalitesini İspanya’da
anlattı.

Levent Sadık Ahmet’in
şirketi DCT Trading tarafından
yapılan yazılı açıklamada;

İzmir Ticaret
Borsası,
Yunanistan
Pamuk
İhracatçılar
Birliği ve İspanya
Pamuk
İhracatçılar
Birliği ortak
girişimi ile her yıl
farklı bir ülkede
yapılan
toplantının, bu yıl
İspanya’nın
Barcelona
şehrinde
gerçekleştirildiği
bildirildi. 

Levent Sadık
Ahmet’in DCT
Trading’i
temsilen
toplantıda yer
aldığı belirtilen
yazılı açıklamada
şu ifadelere yer
verildi:
“Dünyanın birçok
farklı ülkesine
Yunan pamuğu
ihracatı yapan
DCT Trading, bu
yılda liderliği

elinden bırakmamıştır. Hava
koşullarının da uygun olması
ile yüksek verim elde
edilmiştir. Yunanistan 2019
yılında, son 10 yılın en yüksek
pamuk rekoltesini üretmiştir.
Bu yıl eski yıllarda olduğu gibi
Türkiye’den gelen yoğun alım
talebi, Türkiye’yi yine lider
ülke konumuna getirmiştir.
Uzak doğu ve Mısır aynı
tonajlarda Yunan pamuğu
satın almıştır. Konferansta;
Verim, GDO, EUcotton ve
Lojistik konuları ele alınmıştır.
Yunanistan ile İspanya’nın
ortak girişimi ile artık Yunan ve
İspanyol pamukları EUCotton
olarak pazarlanmaktadır.
Avrupa birliğindeki tek pamuk
üreten iki ülke arasında
organize bir şekilde yürütülen
projelerin devamı da
tartışılmıştır. Türkiye ise;
yüksek verim ve tüketim ile
başta AB markalarının ana
tedarikçisi ve organik pamuk
üretiminde, Akdeniz’deki aslan
payına sahip olan tek ülkedir.
Kaliteli, verimli pamuk üretimi
ve belirli tohum ile iyi tarım
uygulamaları, pamuk
üretiminde çok önemli bir rol
oynamaktadır. Eski tohumlar
artık tamamen üretimden
kaldırılmıştır. Üretim, talep ile
doğru orantılıdır. Pazarın
kabul etmediği pamuğun artık
ticari değeri yoktur. 2020
yılında, Yunanistan ve
Türkiye’de pamuk üretiminin
yine aynı ölçüde olacağı
öngörülmektedir. Ayrıca
Levent Sadık Ahmet, DCT
Trading olarak 2020 yılı (yeni
mahsul) kontratlarını almaya
başladıklarını ve bir yıl sonra
üretilip teslim edilecek
pamuğu, hem açık hem de fix
(sabit) fiyat ile alıp satabilen,
dünyadaki az şirketlerden biri
olduklarını vurgulamıştır.” 

Türkiye’deki Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye –

Yunanistan İş Konseyi Başkanı
Levent Sadık Ahmet, İspanya’nın

Barcelona kentinde
gerçekleştirilen  Dördüncü

Akdeniz Pamuk Üretim, Lojistik
ve Tarım Toplantısı’na katıldı.

Dendias, İstanbul’da Noel ayinine katıldı
DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos Dendias, İstanbul’da Noel

ayinine katıldı. Patrikhanenin bahçesindeki kilisede
düzenlenen ayine katılan  Dendias, yeni yılın barış
getirmesini dileyerek, Hristiyan dünyasının Noelini
kutladı.

Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki
Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat
Muhtırası ile ilgili soruları yanıtlamayan Bakan Dendias,
daha sonra Fener Rum Patriği Vartholomeos, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer
Belediye Başkanı Şükür Genç ve Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat ile görüştü.

Görüşmeye ev sahipliği yapan Vartholomeos, Yunan
Bakan ve belediye başkanlarına eski Ukrayna Devlet
Başkanı Petro Poroşenko’nun gönderdiği çikolataları
ikram etti.

Dendias’ın ayine katılmasından dolayı memnuniyetini
dile getiren Vartholomeos, “Bakanın böyle bir günde bizi
yalnız bırakmayıp ayinimize katıldığı için çok teşekkür
ediyoruz. Yeni yılınızı kutluyor, yeni yılın size, ailenize,
memleketinize ve bütün dünyaya hayırlı olmasını
diliyorum. Bakanın ziyareti resmi bir ziyaret değil özel bir
ziyarettir.” diye konuştu.

Bakan Dendias’a belediye başkanlarıyla ilgili bilgi
aktardığını kaydeden Bartholomeos şöyle konuştu:
“Bakan Bey’e belediye başkanlarının bize çok yakın
olduklarını anlattım. Görüyorsunuz bizi şahsen ziyarete
geldiler, çiçek gönderdiler. Belediye başkanlarımız
azınlıklara karşı istisnasız ayrıcalık yapmadan
davranıyor. Kendilerine herkesin huzurunda teşekkür
etmeyi bir borç biliyoruz. Sizleri kıymetli bir dost olarak
görüyor ve davranıyoruz.”
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Ώστε λοιπόν η Χ.Α. δεν είναι
εγκληματική οργάνωση; 

E ίναι ένα σοκ. Ύστερα από
τέσσερα χρόνια ακροαματικής
διαδικασίας, παρέλασης

μαρτυριών, αποδεικτικών στοιχείων και
ντοκουμέντων για τη δράση της Χρυσής
Αυγής, η δημόσια κατήγορος δεν
εντόπισε κάτι μεμπτό… 

Όπως γράφει σήμερα η ιστοσελίδα
“protagon.gr”, “αν η πρόταση της που
προκάλεσε αίσθηση γίνει δεκτή ελάχιστοι
θα καταδικαστούν από τους
κατηγορούμενους και το αποτέλεσμα της
πολύκροτης δίκης θα είναι μαζικές
απαλλαγές των κατηγορουμένων”. 

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, από την
αποτίμηση των στοιχείων της
ακροαματικής διαδικασίας δεν προέκυψε
ότι η ηγεσία της Χρυσής Αυγής
συμμετείχε καθ’ οποιοιδήποτε τρόπο στο
σχεδιασμό των εγκληματικών πράξεων
που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.
Η εισαγγελέας που ζήτησε την καταδίκη
μόνον του Γιώργου Ρουπακιά για τη
στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα
δεν πείστηκε, όπως είπε, για τα στοιχεία
που συγκρότησαν το βαρύ

κατηγορητήριο και έκρινε ότι τα
περισσότερα από αυτά, φωτογραφίες,
ναζιστικά συνθήματα, εμπρηστικές
δηλώσεις στελεχών ΧΑ και άλλα, ότι δεν
συγκροτούν ποινικώς αξιόλογα ευρήματα
που να συνθέτουν το τοπίο για να
στηριχθεί η κατηγορία της εγκληματικής
οργάνωσης. 

Άλλωστε και για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα η εισαγγελέας υποστήριξε
προκαλώντας αντιδράσεις, ότι «δεν
υπήρχε οργανωμένο σχέδιο ούτε είχε
λόγο η ΧΑ να οργανώσει μία δολοφονία».
Ειδικότερα, η εισαγγελέας υποστήριξε ότι
“δεν αποδείχθηκε ότι υπήρξε κεντρικός
σχεδιασμός εγκληματικών πράξεων.
Πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά
για τα οποία δεν φέρει ευθύνη η ηγεσία…
”. «Η ιδεολογία ενός πολιτικού κόμματος
είναι ποινικά αδιάφορη αυτό που
ελέγχεται είναι οι αξιόποινες πράξεις. Οι
πολιτικές απόψεις δεν ελέγχονται
ποινικά» ανέφερε καθώς δεν διαπίστωσε
πως από τα στοιχεία ότι η Χρυσή Αυγή
έδρασε ως εγκληματική οργάνωση.

Κατά την εισαγγελέα αποτελούν

μεμονωμένα περιστατικά η δολοφονία
του Παύλου Φύσσα, η δολοφονία του
Σαχζάτ Λουκμάν, η επίθεση σε βάρος
μαθητή στο Παλαιό Φάληρο, η επίθεση
στο στέκι Αντίπνοια. Η εισαγγελική
λειτουργός στην αγόρευση της
αναφέρθηκε στην πορεία της Χρυσής
Αυγής λέγοντας πως το έτος 1992
αποτέλεσε έτος σταθμό καθώς τότε
«αποχώρησαν μέλη ακραία
ιδεολογικά». 

Σύμφωνα με την ίδια δεν
αποδείχθηκε πως η Χρυσή Αυγή είχε
συντάξει κρυφό καταστατικό.
Αναφερόμενη σε υποθέσεις που
φέρονται να πρωταγωνιστούν μέλη της
Χρυσής Αυγής υποστήριξε πως από τα
στοιχεία δεν προκύπτει πως είχαν
στοχοποιηθεί τα θύματα και συνδέονται
με την ηγεσία της Χρυσής Αυγής.
Μάλιστα, αναφερόμενη στη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα επικαλέστηκε
συνέντευξη του Ηλία Κασιδιάρη ο
οποίος έλεγε πως «η δολοφονία Φύσσα
ήταν η πολιτική δολοφονία της Χρυσής
Αυγής» αλλά και στην ανάληψη της
πολιτικής ευθύνης από τον Νίκο
Μιχαλολιάκο.

«Από ποιο στοιχείο προκύπτει η
στοχοποίηση των θυμάτων και ο
κεντρικός σχεδιασμός της ηγεσίας;»
αναρωτήθηκε και πρόσθεσε: «Δεν
προκύπτει σχεδιασμός ή εντολή
βουλευτών». «Πράγματι η δολοφονία
Φύσσα σήμανε την αντίστροφη μέτρηση
για την Χρυσή Αυγή» είπε η
εισαγγελική λειτουργός
συμπληρώνοντας πως τελικά το κόμμα
δεν κατάφερε να εκλεγεί στις τελευταίες
εκλογές. 

Ανατρέχοντας σε ένα ρεπορτάζ του
υπογράφοντος στην αθηναϊκή

εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» για την δράση
της Χ.Α. σε βάρος της Μειονότητας της
Θράκης που δημοσιεύθηκε στις 25
Σεπτεμβρίου 2013 πέφτω πάνω σε μία
δήλωση του συναδέλφου
δημοσιογράφου και προέδρου της
Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης Οζάν
Αχμέτογλου ο οποίος απαντώντας σε
σχετική ερώτηση έλεγε τότε: «η Χρυσή
Αυγή, πέρα από ένα μεγάλο
ερωτηματικό, νομίζω ότι είναι και μια
απειλή. Πιστεύουμε ότι απειλείται η
αρμονική συμβίωση μεταξύ των
πληθυσμιακών στοιχείων της περιοχής,
αλλά απειλείται πλέον και η ζωή μας. Η
Χρυσή Αυγή παρουσιάζει τη
Μειονότητα σαν πέμπτη φάλαγγα, σαν
να εχθρεύεται η Μειονότητα την ίδια
της την πατρίδα που είναι η Ελλάδα. Ο
σεβασμός στο κοινοβουλευτικό
πολίτευμα είναι δεδομένος, όπως και οι
επιλογές των ψηφοφόρων στα διάφορα
κόμματα, αλλά βλέποντας τι κάνει η
Χρυσή Αυγή θεωρώ ότι πάνε να
γκρεμίσουν μια ειρηνική συμβίωση
αιώνων, εμποτίζοντας τη συνείδηση των
ανθρώπων με ρατσιστική βία και με την
απλοϊκή όσο και επικίνδυνη λογική ότι
για τα πάθη σου φταίει ο απέναντι, ο
διαφορετικός».

Να σημειώσουμε βέβαια ότι η
πρόταση της εισαγγελέως δεν είναι
δεσμευτική για το δικαστήριο και για
τον λόγο αυτό αναμένεται με εύλογο
πλέον ενδιαφέρον η τελική απόφαση
του, από την οποία θα κριθεί αν θα μπει
οριστικά και αμετάκλητα ένα τέλος
στην δράση της Χ.Α. στην Ελλάδα ή εάν
αντιθέτως η ηγεσία της θα αποδοθεί
αθώα ως λευκή περιστερά στους
κόλπους της ελληνικής κοινωνίας.

AB’de 2019’a Brexit ve AP seçimleri damga vurdu
AVRUPA Birliği’nin (AB) 2019

gündemine, Brexit süreci ve Avrupa
Parlamentosu (AP) seçimleri damga
vurdu.

Avrupa ülkeleri 23-26 Mayıs
tarihlerinde sandık başına giderek
AB’nin gelecek beş yılını şekillendirecek
adayları oyladı.

Seçimlerde, daha önce başat güç olan
merkez sağ ve sol partiler oy kaybı
yaşadı ve çoğunluğu kaybetti. Bununla
birlikte Yeşiller, sağcılar ve liberaller
sandıktan güçlenerek çıktı.

Kazanımları göze çarpan Yeşillere
ilginin kaynağında, Avrupa’da iklim
değişikliği konusunda giderek yükselen
endişeler ve bunun sonucunda patlak
veren iklim protestoları bulunuyor.

AB üyesi 28 ülkede yapılan seçimlerde
oy kullanma oranının yüzde 51’i
bulması, kıta nüfusunun sandığa
ilgisindeki artışı ortaya koydu. Bir önceki
seçimde bu oran yüzde 43
seviyesindeydi.

Netice itibarıyla, AP’de geleneksel
partilerin oy kaybetmesi ve bu oyların
Yeşiller, sağcılar ve liberaller arasında
bölüştürülmesi “parçalı” bir görüntü
ortaya çıkardı.

BREXİT KÖRDÜĞÜMÜ
İngiltere’nin AB’den ayrılmasını öngören
23 Haziran 2016’daki Brexit
halkoylamasını takip eden üç buçuk yıl
son derece “sancılı” geçti.

Her ne kadar eski Başbakan Theresa
May, Brüksel ile Brexit konusunda

anlaşmaya varsa da bu metni
ülkesindeki parlamentodan
geçiremeyince istifa etmek durumunda
kaldı.

Avrupa genelinde yükselen popülist
söylem ve siyasi hareketlerden İngiltere
de nasibini aldı ve Boris Johnson
başbakanlık koltuğuna oturdu, diğer bir
deyişle “10 numaraya” taşındı.

Brexit konusunda kararlı bir tutum
izleyen Johnson hükümeti, AB ile
masaya oturarak yeni bir anlaşma yaptı. 

Geçen hafta İngiltere’nin erken
seçime gitmesiyle Brexit tünelinde ışık
gözüktü. Johnson liderliğindeki

muhafazakarların “net bir galibiyet”
elde ettiği seçimler, ilerleyen süreçte
Birleşik Krallığın iç siyasetinde de
kartların yeniden karılmasına yol açacak
gibi gözüküyor.

Öte yandan, adanın karşı kıyısındaki
kıta Avrupası’nda, İngiliz
Parlamentosunda ayrılık belgesinin bir
an önce oylanması ve daha önce üç kaç
kez ertelenen Brexit’in 31 Ocak’ta
gerçekleşmesi beklentisi hakim.

AB KURUMLARINA YENİ İSİMLER
AP seçimlerinin ardından AB Komisyonu
Başkanlığına Alman Ursula von der

Leyen, AB Konseyi Başkanlığına
Belçikalı Charles Michel ve AP
Başkanlığına İtalyan David Sassoli
atandı.

Von der Leyen, Macar, Fransız ve
Rumen Komisyon üyesi adaylarının,
AP’de güvenoyu alamaması nedeniyle
göreve aralıkta, bir ay gecikmeyle
başladı.

Ayrılık eşiğindeki İngiltere’nin de
Komisyonda görev yapacak bir isim
seçmesi gerekiyordu ancak Başbakan
Johnson, tüm ısrarlara rağmen kimseyi
aday göstermeyeceğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankasının ilk kadın
başkanı ise Christine Lagarde oldu.

GENİŞLEMEYE FRANSIZ FRENİ
Balkanlarda artan Rusya, Çin ve Türkiye
etkisinden rahatsız olan AB, bu
coğrafyada nüfuzunu artırmanın
yollarını aradı.

Bu kapsamda AB ile üyelik
müzakerelerine başlayan Sırbistan (2011)
ve Karadağ (2013) üyelik yolunda
ilerlerken, Kuzey Makedonya ve
Arnavutluk ise Brüksel’den
müzakerelere başlamak için verdiği sözü
tutmasını istiyor.

Birliğin, genişlemesine karşı olan ve
bunun yeni kurallara bağlanmasını
isteyen Fransa’yı, Hollanda ve
Danimarka gibi üyeler de destekliyor.

Yeni AB Komisyonu Başanı von der
Leyen ise Birliğin kapısında bekleyen
Üsküp ve Tiran ile müzakerelerin
başlatılmasından yana.
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İskeçe Müftüsü Mete:
“Cenazelerimizi 
rahat bırakın”

İSKEÇE Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete,
devlet tarafından görevlendirilen tayinli
müftülerin, askerliğini yaptığı sırada vefat eden
bir Müslüman’ın naaşının üzerine Yunan
bayrağı konulmasının dinen caiz olduğuna
ilişkin verdikleri fetvayla ilgili yazılı bir
açıklama yaptı. 

Bayrağın cenaze törenine taşınabileceğini,
ancak naaşın üzerine konulmasının doğru
olmadığını vurgulayarak Ahmet Mete,
“Öncelikle bayraklara herkesin saygıda kusur
etmemesi gerekir. İkinci olarak; bayraklar
dinlerin simgesini taşıyorsa, durumu güzel
anlayıp ona göre değerlendirmek lazımdır.
Bayrak cenaze töreninde taşınabilir. Aynı dinin
mensubu vatandaşların naaşı üzerine
bayraklarını koymalarında bir sorun yoktur.
Fakat müslüman bir askerin naaşı üzerine
hirstiyanlığın simgesini taşıyan bir bayrak veya
farklı bir bezin konulması doğru değildir.” dedi.

Son dönemde azınlığın önde gelenlerine
atılan çamur, iftira ve basındaki saldırıların
arttığına dikkat çeken Müftü Mete,
“Kamuoyuna Bilgilendirme” başlığı altında
yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

“Son dönemde Yunan makamlarının biz Batı
Trakya Müslüman Azınlığını hiçe sayarak
yaptıkları işlemler bizleri derinden üzmektedir.
Cemaatimizi hiçe sayarak ve küçük düşürerek
kurumlarımızı zor durumlara sokulmaktadır.

Biz Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı
olarak Yunan vatandaşı Türkleriz. Devletine
bağlı olmaktan rahatsızlık da taşımamaktayız.
Ancak maalesef son zamanlarda asılsız
iddialarla azınlığımızın önderlik
pozisyonundaki insanlarımıza atılan çamurlar,
iftiralar ve basındaki saldırıların haddi hududu
kalmamıştır. Bütün bunlar kurumlarımızı yok
edip manen çökertmek, toplumumuzun
başındaki önderleri etkisiz hale getirmek gayesi
taşımaktadır. 

En son örnek de; müftülük makamlarına
kendi tayin ettikleri kişilere, istedikleri fetvaları
verdirmek suretiyle Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nı hristiyanların gölgesinde tutmaya
çalışmaktadırlar.

Hatırlanacağı üzere 18 Kasım 2019 tarihinde
tayinli müftü naiplerinden bazı fetvalar

sorulmuştur. Bir tanesi:
Soru: Yunanistan’da askerliği esnasında

vefat eden bir müslüman askerin tabutu üzerine
dinen Yunan bayrağının konulması caiz midir?

Onların verdiği cevap konulabilir yönünde
olmuştur. Biz de diyoruz ki; öncelikle
bayraklara herkesin saygıda kusur etmemesi
grekir. İkinci olarak; bayraklar dinlerin
simgesini taşıyorsa, durumu güzel anlayıp ona
göre değerlendirmek lazımdır. Bayrak cenaze
töreninde taşınabilir. Aynı dinin mensubu
vatandaşların naaşı üzerine bayraklarını
koymalarında bir sorun yoktur. Fakat
müslüman bir askerin naşı üzerine
hirstiyanlığın simgesini taşıyan bir bayrak veya
farklı bir bezin konulması doğru değildir.
Verdikleri bu fetva aileleri mecbur edecek ve
ailelere sorulmadan dini hassasiyetlerine dikkat
edilmeden sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Onun
için benim bu hususta iki önerim vardır:

Hiristiyan din adamlarına, papazlara
sorulsun: Suudi Arabistan’da veya Irak’ta
hristiyan ortodoks bir asker ölse, naşı üzerine
Suudi Arabistan veya Irak bayrağı ile örtülebilir
mi, bu caiz midir? Bunun cevabını bekliyoruz.

Tayinli müftü diye gezen kişiler öldüklerinde
haç işaretli bayrağa sarılmalarını öneriyoruz.
Çünkü bu beyler zaten Yunan devletinin
cübbeli sarıklı askerleridir. Asker olarak
öleceklerine göre, Yunan makamları lütfen
onları Yunan bayrağına sararak toprağa
versinler.

Son verirken tekrar vurguluyorum;
cenazelerimizi rahat bırakın. Diriler yetmedi mi
ki ölülerimizle uğraşmaya başladınız. Kim
hangi dine mensupsa, dinlerinin gereklerine
göre hareket etsin. Hirstiyan, hristiyanlığa göre,
müslüman da müslümanlığa göre gömülsün.
Tabi birlikte yaşadığımız için de saygı çerçevesi
içerisinde birbirlerimizin cenazesine katılıp
acılarımızı paylaşabiliriz.

Şunu vurgulayarak son vermek istiyorum:
Bizim Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı
olarak bayraklara karşı saygımız hep olmuştur.
Olması da gerekir. Ancak dini simgeler üzerinde
iyi düşünülmeli ve kimseye dayatılmamalı bu
yöndeki  hassasiyetlere  saygı gösterilmelidir.”

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Yeni yıla girerken

B ir yılı daha geride
bırakırken ömür
sermayemizin de bir

bölümünü harcamış
bulunuyoruz. Yaşantımızdan bir
yıl daha eksilirken, ecel vaktine
daha çok yaklaşmış
olduğumuzu hiç unutmayalım.
Bu dünya hayatını bir köprüye
benzetebiliriz. Bu köprü sağlam
sütunlarla inşa edilmiş olup
kıyamete kadar hiç
yıkılmayacaktır. Köprünün
altında ise seller akmaktadır.
Köprüyü geçmeyi başaran insan
kurtuluş sahiline, ebedi saadete
kavuşacaktır. Ancak sele kapılıp
gidenler ise ebedi hüsrana
uğrayacaklardır.

Bu köprüden nice önemli
insanlar geçti, gitti. Nice
mübarek insanlar;
peygamberler, veli kullar,
memleket ve milleti için canını
feda eden şehitler bu köprüyü
geçip umduklarına nail
olmuşlardır. Diğer yandan nice
zalimler; Firaunlar, Nemrutlar,
Ebucehiller de sele kapılıp
gitmişlerdir.

Elbette hepimiz güzelliğe,
mutluluğa, huzura, sevgiye,
kardeşliğe talibiz. Bu noktada
yaratılış mayamızı, fıtratımızı
dolayısıyla insanlığımızı nedenli
muhafaza edip etmediğimizi
gözden geçirip köprüyü
başarıyla geçmenin şartlarına
sarılmaya, üzerimize düşen
insanî vazifemizi yapmaya
gayret etmemiz gerekir. Aksi
halde maazallah sele kapılır,
ebedî hüsrana uğrayanlardan
oluruz.

Bu vesileyle yeni yıla
girdiğimiz bu günlerde
kendimizi gözden geçirmeyi, öz
eleştirimizi yapmayı geride
kalan yılda yapmayı planlayıp
da yapamadıklarımızın
nedenlerini düşünmeyi ihmal
etmemeliyiz. 

İlk bakışta yeni yıla girişin
kutlamaları gibi gözükmekle
birlikte daha çok hristiyanlığın
Noel bayramıyla ilgili olan,
kültür ve geleneğimize aykırı
olan yılbaşı kutlamaları adı
altındaki çılgınca eğlencelerden
kaçınalım.  Milli ve dini
hassasiyetimizi ön plâna
çıkararak bize sözde yeni yıl
kutlamaları diye takdim edilen
Noel bayramını körü körüne
taklitten uzak duralım. Yoksa
hicri yılbaşı da milâdi yılbaşı da
birbirine dini yönden

üstünlükleri bulunmayan ve
zaman ölçmede esas alınan iki
ayrı başlangıç noktasıdır. Hatta
günümüzde Müslümanlar Hz.
Peygamberin hicretini esas alan
hicri takvim yerine Hz. İsa’nın
doğumunu esas alan milâdi
takvimi kullanmaktadır. Bu
yönüyle ele alındığında yeni
yılın başlaması sebebiyle
tebrikleşip birbirine iyi
dileklerini ifade etmelerinde bir
sakınca yoktur. Fakat yılbaşı
kutlamalarını sıradan bir
kutlama olarak algılayamayız.
Aksine, yılbaşı kutlaması, Noel
ağacı süslemesi, Noel babanın
hediye bırakması, sokakların,
caddelerin ve evlerin
ışıklandırılması gibi adetler
toplumumuzda kültürel
tahribata ve kimlik bunalımına
yol açmakta, özellikle
gençlerimizi kendi öz
değerlerinden koparıp dinimiz
ve kültürümüze aykırı bir hayat
tarzına alıştırmaktadır. Böyle
olunca, toplumumuzda bu tür
adetler yerine kendi kültür ve
değerlerimizden kaynaklanan
alternatif program ve faaliyetler
gösterilmesi ve yaşatılması ayrı
bir önem kazanmaktadır. 

Yılbaşı kutlamalarını vesile
edinerek Allah ve Resulünün
razı olmayacağı tavırlar yerine,
geçmiş senelerde yaptıklarımızı
gözden geçirerek ve gelecek
yeni yılda hayatımıza daha iyi
nasıl yön verebileceğimizi
düşünelim. Bunun için
alınabilecek bir önlem de, kendi
kültürel mirasımızdan ve dini
anlayış ve heyecanımızdan
kaynaklanan değerleri, gelenek
ve âdetleri iyileştirerek
yaşatmaya ve geliştirmeye
çalışmamız gerekir. 

Tüm geçmiş yıllarınızın
Rabbin huzuruna varacak
duruluğa erişmesini ve tüm
gelecek yıllarınızın bize şah
damarımızdan yakın bir Varlığın
idraki içinde yaşanmasını
diliyorum. 

Yeni yılı karşılarken
savaşların, katliamların olmadığı
barış ve esenlik duygularıyla
girmek istiyoruz. 2020 yılı,
dünyanın bütün anneleri ve
çocuklarıyla birlikte göz
yaşlarının son bulduğu,
savaşların bittiği, yüreklerimizde
acıların derin çukurlar açmadığı
bir dünyada sevgi, huzur ve
barışla buluşmak temennisiyle
hepinizin yeni yılı kutlu olsun.

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU
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Emine Tabak

Çocuklarda altını ıslatmanın
psikolojik sebepleri

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

A ltını ıslatma sorunu
pek çok çocukta
görülebilmektedir.

Çocukların 4 yaşına geldikleri
halde istekleri dışında idrar
kaçırmalarını “altını ıslatma
sorunu” olarak adlandırıyoruz.

Genellikle çocukta idrarı
kontrol edecek kasların
olgunlaşması, çocuk 9 aylıkken
başlar, 24 aylıkken sona erer.
36 aylıktan sonra altını
ıslatmaya devam eden
çocukların organik ve
psikolojik durumlarının kontrol
edilmesi gerekir. Bu durum,
anne babayı olduğu kadar
çocuğu da rahatsız etmekte ve
çocukta bazı uyumsuz
davranışların ortaya çıkmasına
neden olabilmektedir. Çocuğu
bu durumda olan aile, önce
çocuğun doktoruna danışarak
organik bir sebebin olup
olmadığını araştırdıktan sonra,
psikolojik nedenlerin
araştırılmasına geçilmelidir.

Altını ıslatma sorunu
yaşayan çocuklar üzerinde
yapılan araştırmalar, bunun
nedeninin % 90 psikolojik
olduğunu göstermiştir. Bunun
yanısıra kalıtımsal faktörlerin
de rolü olduğu görülmüştür.
Biz burada, hangi psikolojik
sebeplerin bu soruna yol
açabileceğini görmeye
çalışacağız:

Çocuk, bir kardeş
geldiğinde altını ıslatarak anne
babanın ilgisini üzerine
çekmeye çalışabilir. Bunun için
de eve yeni bir bebek
geldiğinde, ilginin büyük
çocuğa daha fazla gösterilerek,
onun kenara atılmış duygusu
yaşamasına engel olmak
gerekir.

Anne babanın çocuğa sert
davranışları, ağır cezalar
verilmesi, dayak, çocuğa
yetersiz ilgi ve sevgi
gösterilmesi, çocukta altını
ıslatma sebeplerinden
bazılarıdır. Çocuğa sert
davranmak yerine en sinirli
olduğumuz zamanlarda bile,
ona sabırla ve sevgiyle
yaklaşabilmeliyiz. Zira onu
anlayabilmek çok önemlidir.

Çocuğu çeşitli şekillerde
korkutmak, korku filimleri
izlemesine izin vermek. Ona
korkulu hikayeler anlatmak,
çocuğun altını ıslatmasına
neden olabilir.

Her çocuğun en az 10 saat

uyku uyuması gerekir. Onun
geç yatması, çok yorgun
olması da diğer
nedenlerdendir. Okulda
derslerinde  başarısız olan,
arkadaşları ile iyi
geçinemeyen,
öğretmenlerinden beklediği
ilgi ve anlayışı göremeyen, ya
da okulda aşırı baskıyla
karşılaşan çocuklarda da bu
duruma rastlanabilir.

Yapılan bir araştırmaya
göre, bu sorunu yaşayan
çocukların annelerinin yüzde
75’inin çok asabi veya aşırı
titiz, mükemmelliyetçi,
babaların da yüzde 70’inin
otoriter kişiliğe sahip oldukları
görülmüştür. Özellikle aşırı
titiz bir anne, evde çocuğuna
sürekli baskı yaparak, onun
rahat hareket etmesine engel
olabilmektedir. Dolayısıyla da
çocuk, hareket özgürlüğünün
kısıtlanmasına tepki
göstererek uyumsuz
davranışlarda bulunabilir. Bu,
sadece altını ıslatmayla sınırlı
kalmaz, çocuk aynı zamanda
sıkılgan, içe dönük, mutsuz,
sıkıntılı ve özgüven sorunu
yaşayan bir birey haline
gelebilir.

Bebeklerde bezin sık sık
değiştirilmesi gerekir. Çünkü
bu yapılmadığı sürece, çocuk
idrar kokusuna alışarak
bundan vazgeçmek
istemeyebilir.

Tuvaletin çocuğun
korkmadan gidebileceği
uzaklıkta olması gerekir.
Odasına uzak tuvalete çocuk
korkup gidemediği için de
tuvaletini tutarak altını
ıslatabilir.

Akşamları çocuğa sulu
gıdalar vermemek de annenin
dikkat etmesi gereken bir
ayrıntıdır. Anne, hangi
saatlerde çocuğun altını
ıslattığını anlamaya çalışmalı
ve onu o saatlerde uyandırarak
tuvalete götürmelidir.

Sonuç olarak, organik bir
sebep olmadığı sürece,
çocuğun duygusal sorunlarına
çözüm getirebilmek önemlidir.
Bunu aile tek başına
başaramadığı takdirde de bir
uzmandan yardım almak son
derece gerekli olabilecektir.

Çocuklarınızla sorunsuz,
sağlıklı bir hafta geçirmenizi
dilerim…

Uludağ Üniversitesi’nden
Batı Trakya ziyareti

BURSA Uludağ Üniversitesi
yetkilileri, 13 - 14 Aralık
tarihlerinde Batı Trakya’yı
ziyaret etti. Uludağ Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim
Kılavuz başkanlığındaki heyet,
Gümülcine ve İskeçe’de azınlık
kurumlarını ziyaret ederek
temaslarda bulundu ve
üniversitenin tanıtımını yaptı.
Uludağ Üniversitesi’nden gelen
heyete, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Bursa
Şubesi Başkanı Ali Eminlatif ve
dernek yöneticileri de eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim
Kılavuz başkanlığındaki heyet
ilk olarak Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nu makamında ziyaret
ederek görüştü. Heyet daha
sonra Gümülcine Türk Gençler
Birliği’ne geçti. Burada GTGB
Başkanı Sedat Hasan ve dernek
yöneticilerinin karşıladığı
Uludağ Üniversitesi yetkilileri
dernek hakkında bilgi edindi.
GTGB’de toplanan gençlere
yetkililer tarafından
üniversitenin tanıtımı yapıldı. 

Prof. Kılavuz ve
beraberindekiler,
Gümülcine’deki son ziyaretlerini
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif’e gerçekleştirdi. Müftü
Şerif’le makamında görüşen
Bursalı konuklar, azınlığın
durumuyla ilgili olarak da bilgi
aldı. 

Uludağ Üniversitesi
yöneticileri 14 Aralık Cumartesi
günü İskeçe iline geçti. Heyet ilk
olarak İskeçe Türk Birliği’ni
ziyaret etti. İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Uludağ Üniversitesi
yetkililerine ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ederek, dernek

hakkında bilgi verdi. 
Bursa Uludağ Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim
Kılavuz da İskeçe’de olmaktan
duydukları memnuniyeti dile
getirerek, Uludağ Üniversitesi
hakkında bilgi verdi. Daha sonra
öğrenci, veli ve dernek
üyelerine, Uludağ
Üniversitesi’nin tanıtımı yapıldı
ve 2020 yılında yapılacak sınav
ve öğrenci alımlarıyla ilgili bilgi
verildi. 

Uludağ Üniversitesi yetkilileri
son olarak İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’yi makamında
ziyaret etti. Üniversite rektörü
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve
beraberindeki heyet İskeçe
Müftülüğü ziyareti sırasında
müftülük çalışmaları hakkında
bilgi aldı. 

Bursalı konuklar İskeçe
ziyaretinden sonra Bulgaristan’a
geçti. 

“Aile İçi İletişim ve Şiddet” paneli
BATI Trakya Azınlığı Yüksek

Tahsilliler Derneği (BTAYTD), 14
Aralık Cumartesi günü “Aile İçi
İletişim ve Şiddet” konulu bir
panel düzenledi.

BTAYTD İskeçe Kültür
Merkezinde düzenlenen panele
konuşmacı olarak Türkiye’den
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi öğretim üyesi Dr.
Elmaziye Temiz katıldı. 

Panelistlerle güncel bilgiler
paylaşan Dr. Temiz, aile içi
iletişimin nasıl olması gerektiği
ve davranışların kişiler
üzerindeki etkilerini anlattı. 

Etkinlikten sonra BTAYTD Dr.
Hüseyin Baltacı, Türkiye’den
konuk heyete ve etkinliğe
katılanlara teşekkür etti. 

İskeçe’de gerçekleştirilen
panele, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu
ve eşi Aslı Ömeroğlu da katıldı. 
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YUNANİSTAN Süper Ligi’nde oynanan
ve 0-0 biten Volu - Olimpiakos
karşılaşmasında konuk ekibin attığı bir
golün  Video Yardımcı Hakemi (VAR)
Angelos Evangelu’un hakemi uyarmasının
ardından ofsayt gerekçesiyle iptal
edilmesinin ardından olaylar büyüdü. 

Olimpiakos taraftarı, müsabakanın VAR
hakeminin evine molotof kokteylli saldırı
düzenlendi. Hakemlerin 17. haftada
oynanacak olan müsabakalara
çıkmayarak, ligde yaşanan olayları boykot
etmesi bekleniyor.

Yunanistan Süper Ligi’nin 16. haftası
yine olaylara sahne oldu. Pazar günü
oynanan ve 0-0’lık beraberlikle noktalanan
Volos - Olimpiakos müsabakasında
yaşananlar olayların fitilini ateşledi.

Konuk ekip Olimpiakos’un müsabakada
bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR’ın
uyarısıyla iptal edildi. 

Maçın tamamlanmasıyla Olimpiakos
taraftarları gol pozisyonunu iptal eden VAR
hakemi Angelos Evangelu’nun evini
basarak, molotof kokteylli saldırı
düzenledi. Öfkeli taraftar grubu, hakem
Evangelou’nun evinin önünde havai
fişekler patlattı. Hakem Angelos
Evangelu’nun evinde herhangi bir

yaralanma yaşanmazken, maddi hasarların
meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan
olayları Yunanistan Futbol Federasyonu ise
‘Mafyatik bir saldırı’ sözleriyle kınadı.

Daha önce PAOK Başkanı Ivan
Savvidis’in belinde bulunan silah ile

sahaya girmesiyle gündeme gelen
Yunanistan Süper Ligi’nde hakemlerin 17.
haftada oynanacak olan müsabakalara
çıkmayarak, ligde yaşanan olayları boykot
etmesi bekleniyor.

Ayrıca Olimpiakos'un pozisyonla ilgili

Vedat Muriqi yılın
futbolcusu seçildi
SEZON başında Çaykur
Rizespor’dan Fenerbahçe’ye
transfer olan başarılı forvet
Vedat Muriqi, ülkesi
Kosova’da yılın futbolcusu
seçildi.
Çaykur Rizaspor’daki başarılı
performansını yeni takımı
Fenerbahçe’de de sergileyen
Muriqi, şimdiden Avrupa’da
birçok kulübün dikkatini
çekmeyi başardı.
Başarılı golcü, ortaya
koyduğu performans
sonucunda Kosova Futbol
Federasyonu tarafından yılın
futbolcusu seçildi.
Yılın futbolcusu olabilmek
için Milot Rashica ile yarışan
Fenerbahçeli Muriqi,
rakibinden daha fazla oy
almayı başardı ve yılın
futbolcusu seçildi.

Yunanistan Süper Ligi'nde
olaylar dinmiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi
şampiyonu olan İngiltere’nin
Liverpool futbol takımı ile
Libertadores'i kazanan Brazilya
takımı Flamengo, Katar’da
oynanan 2019 FIFA Kulüpler
Dünya Kupası finalinde karşı
karşıya geldiler.

2019 Kulüpler Dünya Kupası
Şampiyonu olmak için sahaya
çıkan Liverpool ile Flamengo
takımları 90 dakika boyunca
birbirine üstüklük sağlayamadı ve
normal süre 0-0 sona erdi.
Uzatmaya giden maçta gülen taraf
İngiliz ekibi oldu. Flamengo'yu
99. dakikada Firmino'nun golüyle
1-0 mağlup eden Liverpool takımı

2019 Kulüpler Dünya Kupası
şampiyonu oldu.

2005’te Sao Paulo’ya finalde 1-0
kaybeden Liverpool, bu kez
kupayı müzesine götürmeyi
başardı.

Bu arada Liverpool’un yıldız
oyuncusu Muhammet Salah ta en
iyi oyuncu seçildi.

Liverpool'un Mısır'lı süperstarı
Muhammed Salah, Dünya
Kulüpler Kupası'nın en iyi
oyuncusu seçildi.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi,
Süper Kupa ve Kulüpler Dünya
Kupası'nı kazanan ilk İngiliz
kulübü oldu.

Irkçılık yaptı FİFA’dan
10 maç ceza aldı
FIFA, 2022 Dünya Kupası
Elemeleri'nde Hong Kong-
Bahreyn arasından oynan
maçta ırkçılık yapan
Bahreynli futbolcu Sayed
Baqer 10 maç ceza aldı.
14 Kasım'da oynanan maçta
soyunma odasına gittiği
sırada ev sahibi ülkenin
taraftarlarına "çekik göz"
hareketi yapan Baqer'in, ırkçı
davranışı nedeniyle 10 maç
men cezası aldığı FIFA
tarafından açıklandı.
Bahreynli futbolcunun ayrıca
30 bin İsviçre frangı para
cezasına çarptırıldığı
bildirildi.
Cezanın, Baqer'in tribündeki
bir taraftar tarafından
kamerayla çekilen ve sosyal
medyada yayınlanan
görüntüsüne dayandırılarak
verildiği ifade edildi.

2019 FİFA Kulüpler 
Dünya Kupası Şampiyonu
Liverpool oldu

LEWIS Hamilton, 2013 yılında Mercedes'e geçti ve
yaşadığı şampiyonluklarla birlikte kazandığı parayı da
giderek arttırdı. Hamilton şimdilerde bonuslarla birlikte
yıllık 50 milyon dolardan fazla para kazanıyor ve
Forbes'in haberine göre 2010-19 yılları arasındaki on yıllık
süreçte, en çok para kazanan 10. sporcu oldu. Hamilton
bu süreçte 400 milyon dolar kazandı. Bu rakamın
içerisinde, maaşlar, bonuslar, ödüller ve doğrudan spor
faaliyetleriyle ilgili diğer gelirler yer alıyor. Ancak
pazarlama ve spor dışı faaliyetlerden elde edilen gelirler
bu rakama dahil edilmiyor.

Listenin ilk sırasında 915 milyon dolarla ünlü boskçu
Floyd Mayweather yer alıyor. 

Son 10 yılın en çok kazanan 10 sporcusu: 
1. Floyd Mayweather (Boks), 915 milyon dolar
2. Cristiano Ronaldo (Futbol), 800 milyon dolar
3. Lionel Messi (Futbol), 750 milyon dolar
4. LeBron James Basketbol), 680 milyon dolar
5. Roger Federer (Tenis), 640 milyon dolar
6. Tiger Woods (Golf), 615 milyon dolar
7. Phil Mickelson (Golf), 480 milyon dolar
8. Manny Pacquiao (Boks), 435 milyon dolar
9. Kevin Durant (Basketbol), 425 milyon dolar
10. Lewis Hamilton (Formula 1), 400 milyon dolar

Son 10 yılın en çok
kazanan sporcuları
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Türkiye Dışişleri Bakanı 
“To Vima”ya konuştu

TÜRKİYE Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Yunanistan ile
Doğu Akdeniz’e ilişkin konuları
konuşmaya hazır olduğunu belirterek,
“Umarım yeni Yunan hükümeti olumlu
yanıt verecektir. Bu noktada
Yunanistan’a Türkiye ile diyalogdan
kaçınıp Avrupa Birliği’nin (AB) kör
desteğine güvenmesinin, sorunların
çözümüne en büyük engeli teşkil
edeceği uyarısında bulunmak
istiyorum.” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Atina’da yayımlanan
haftalık To Vima gazetesine verdiği
mülakatta gündemi değerlendirdi.

Türkiye’nin başından beri bölgedeki
sorunların çözümü için bir diyalog
politikası benimsediğini ancak
Akdeniz’de sahili bulunan ülkelerin
çoğunun bu çağrıları görmezden gelerek
tek taraflı hareketlerde bulunduğunu
vurgulayan Çavuşoğlu, “Libya ile
imzaladığımız muhtıranın uluslararası
hukuka uygun olduğuna ve deniz
sınırlandırmasına ilişkin temel ilkelere
saygı gösterdiğine inanıyoruz.”
değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin, “Libya’daki tek meşru
temsilci” olarak kabul edilen Ulusal
Mutabakat Hükümeti (UMH) ile
imzaladığı mutabakatı hatırlatan
Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Libya 2018’de İtalya, 2019’da ABD,
2018 ve 2019’da AB, 2019’da da Nijer ile
benzer mutabakat muhtıraları
imzalamışken Türkiye ile imzaladığı
mutabakatın neden yasa dışı olduğunu
anlatabilir misiniz? Libya kanunlarına
göre anlaşmanın geçerlilik kazanması
için UMH Başkanlık Konseyi tarafından
onaylanması gerekiyor ki bu süreç
tamamlandı. Dolayısıyla mutabakat
yasal ve geçerlidir. Libya’daki siyasi
sahnede herhangi bir değişiklik ise
Türkiye’nin tezini etkilemeyecektir.”

ADALARIN DENİZ BÖLGELERİ
YARATMA HAKLARI
Çavuşoğlu, Ege’deki adaların
deniz yetki alanları yaratma
hakkı konusuna da değinerek,
“Anakaradan uzakta bulunan
adaların veya anakaralar
arasındaki ortay hattın ters
tarafında kalan ve kıyı
uzunluğu anakara ile

kıyaslanmayacak ölçüde olan adaların
sadece kara sularının olabileceğini”
kaydetti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de en uzun
sahil şeridine sahip olduğuna vurgu
yapan Çavuşoğlu, Yunanistan ve Kıbrıslı
Rumların Türkiye’yi haksız şekilde dar
bir deniz şeridi ile kısıtlamayı
hedeflediğini belirtti.

Çavuşoğlu, “Türkiye’den 2,
Yunanistan’dan ise 570 kilometre
mesafede bulunan ve yüzölçümü 10
kilometrekare olan bir adanın 40 bin
kilometre Münhasır Ekonomik Bölge
(MEB) veya kıta sahanlığına sahip
olmasını mı bekliyorsunuz? Birleşmiş
Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine
taraf değiliz, ancak ilke olarak ruhuyla
ve birçok hükmüyle mutabıkız.”
ifadesini kullandı. 

Türkiye’nin, Girit Adası’nın
güneyindeki deniz bölgesinde
hidrokarbon araştırmalarında
bulunup bulunmayacağı sorusunu
yanıtlayan Çavuşoğlu,
Türkiye’nin kıta sahanlığında
egemenlik hakları
çerçevesinde hidrokarbon
araştırmalarının yapılması
için ihalelerde
bulunabileceğini ve bu
imkanı incelediğini söyledi.

“YUNANİSTAN TÜRKİYE
İLE DİYALOGTAN
KAÇINIP AB’NİN KÖR
DESTEĞİNE
GÜVENMEMELİ”
Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
Londra’da NATO Liderler
Zirvesi sırasında Yunanistan
Başbakanı Kiriakos
Miçotakis ile

görüşmesinde iki ülke arasındaki deniz
sınırlarının belirlenmesi için
Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD)
başvurulmasının gündeme gelip
gelmediği yönündeki soruya ise
Çavuşoğlu, konunun açık bir şekilde
masaya yatırılmadığı, daha ziyade
güven artırıcı önlemler ve istikşafi
temasların devamına odaklanıldığı
yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, “Biz bu görüşmede
Başbakan Miçotakis’e Doğu Akdeniz
meselelerini konuşmaya hazır
olduğumuzu net bir şekilde belirttik,
umarım yeni Yunan hükümeti olumlu
yanıt verecektir. Bu noktada
Yunanistan’a Türkiye ile diyalogdan
kaçınıp AB’nin kör desteğine
güvenmesinin sorunların çözümüne en
büyük engeli teşkil edeceği uyarısında
bulunmak istiyorum.”

değerlendirmesinde bulundu.

“MÜLTECİ KONUSUNUN 
TÜM AĞIRLIĞINI
TÜRKİYE’NİN KALDIRMASINI
BEKLEMEK ADİL DEĞİL”
Yunanistan’ın, Türkiye’nin AB ile
göçmen konusunda imzaladığı
mutabakata ilişkin yükümlülüklerini
yerine getirmediği yönündeki iddialarını
yanıtlayan Çavuşoğlu, Türk Sahil
Güvenlik ekiplerinin 2015’teki düzensiz
göçmen krizinin tekrarlanmaması için
her türlü çabayı gösterdiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, “Uluslararası bir mesele
olan düzensiz göçmen ve mülteci
konusunun tüm ağırlığını Türkiye’nin
kaldırmasını beklemek adil değildir.
Türkiye 3,7 milyon Suriyeliyi misafir
ederken ve doğu sınırlarımızdaki
düzensiz göçmen akınını kontrol etmeye
çalışırken bu tür iddiaları kabul etmek
mümkün değildir.” görüşünü dile
getirdi.

“RUM TARAFI İKTİDAR VE REFAHI
PAYLAŞMAK İSTEMİYOR”

Kıbrıs’ta çözüm arayışlarına ilişkin bir
soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu,
Ankara’nın adil ve kalıcı bir çözüm için
her zaman çalıştığını ancak Rum
tarafının, Kıbrıslı Türklerin siyasi
eşitliğini tanımamakta ısrar ettiğini
kaydetti.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kıbrıs Rum tarafı ne iddia ederse etsin
Kıbrıslı Türklerle iktidar ve refahı
paylaşmak istemiyor. Aksine, onları
azınlık gibi görmeyi tercih ediyor.
Maalesef Ada’da bugüne kadar taraflar
arasında ortak bir zemin ve vizyon yok.
Bunun için de Kıbrıslı Rumların gerçek
niyetlerini dile getirmek için Birleşmiş

Milletler çerçevesinde gayriresmi bir
beşli konferans teklifinde

bulundum.”

Mevlüt Çavuşoğlu: “(Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e) Doğu Akdeniz
meselelerini konuşmaya hazır olduğumuzu net bir şekilde belirttik, umarım yeni Yunan
hükümeti olumlu yanıt verecektir”


