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Müftü Mete
hakkında 
suç duyurusu
Eski Altın Şafak Partisi milletvekili
İoannis Lagos’un başkanlığını yaptığı
EL.A.SYN. Partisi, İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete hakkında  Yargıtay
(Arios Pagos) Mahkemesi’ne suç
duyurusunda bulundu.
»6

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu (BTTADK), Türkiye’nin Elazığ
ili ve çevresini etkileyen depreme
maddi ve manevi destek verileceğini
açıkladı.
»4

Danışma
Kurulu’ndan
depremzedelere
yardım

Baltacı yeniden
başkan seçildi
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği  39. olağan genel kurulu, 26
Ocak Pazar günü Gümülcine’de
gerçekleştirildi. Dr. Hüseyin Baltacı
yeniden başkan seçildi.
»4

12’de 7’de

ekonomi spor

İngiltere’nin AB 
üyeliği 47 yıl sonra

sona erdi

Huawei P30 lite 
64 GB modeli
inceleyelim    14’te

THAE kiraz 
eğitimi gezisi

düzenledi 15’te

Avrupa'nın 
5 büyük liginde

görünüm

RODOP KİNAL Milletvekili İlhan
Ahmet, İskeçe KİNAL Milletvekili
Burhan Baran ve İskeçe SİRİZA
Milletvekili Hüseyin Zeybek, İkinci
Dünya Savaşı’nda Yunanistan
ordusunda askerlik yaptıkları sırada
şehit düşen Batı Trakyalı Türk
askerler için anıt mezar yapılmasını
istediler. Azınlık milletvekilleri söz
konusu talebi içeren mektubu
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve
Milli Savunma Bakanı Nikos
Panayotopulos’a gönderdiler. 

» 2

NEONAZİ Altın Şafak
partisinin eski milletvekili
İoannis Lagos, Avrupa
Parlamentosu genel
kurulunda skandal bir
harekete imza attı.
Göçmenlerin durumuna ilişkin
oturumda konuşan ırkçı vekil,
“Türkiye her istediğini
yapabiliyor. Buna son
vermeliyiz” diyerek Türk
bayrağını yırttı. »11

Irkçı vekil
Türk
bayrağını
yırttı

bilimdünya

Batı Trakya Türkleri 
29 Ocakları andı
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın hak arama mücadelesinde en önemli
dönüm noktası olan 29 Ocaklar,  BTTADK, BTTDD ve ABTTF’nin
öncülüğünde düzenlenen etkinliklerle yurt içinde ve yurt dışında anıldı.

BATI Trakya Türk Azınlığı’na
ait isimlerinde Türk kelimesi
bulunan dernekler hakkında
verilen kapatılma kararı, Türk
azınlığa yapılan baskı ve
ayrımcılıkları protesto etmek
amacıyla Türk azınlığının 1988
yılında direnişinin; 1990 yılında
da Batı Trakya Türklerini hedef
alan saldırıların yıl dönümü
nedeniyle 29 Ocak Çarşamba
günü Gümülcine’de Chris & Eve
Oteli’nde  bir etkinlik
gerçekleştirildi.

Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu’nun
düzenlediği anma etkinliğine
Batı Trakya genelinden çok
sayıda soydaş katıldı. 

“Dünden Bugüne Batı
Trakya’da Türk Varlığı ve 29
Ocaklar” başlığı altında
gerçekleşen etkinliğin açışlış
konuşmasını Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif yaptı.

»8, 9

29 OCAKLAR 

UNUTULMAZ

Şehit düşen azınlık askerleri
için anıt mezar talebi 
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Şehit düşen azınlık askerleri 
için anıt mezar talebi 

RODOP KİNAL Milletvekili
İlhan Ahmet, İskeçe KİNAL
Milletvekili Burhan Baran ve
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, İkinci Dünya
Savaşı’nda Yunanistan
ordusunda askerlik yaptıkları
sırada şehit düşen Batı Trakyalı
Türk askerler
için anıt mezar
yapılmasını
istediler. Azınlık
milletvekilleri
söz konusu
talebi içeren
mektubu
Dışişleri Bakanı
Nikos Dendias
ve Milli
Savunma Bakanı
Nikos
Panayotopulos’a
gönderdiler. 

Azınlık
milletvekililleri,
2020 yılında
Trakya’nın
kurtuluşunun
100. yılı
nedeniyle
düzenlenecek
etkinliklerde,
İkinci Dünya
Savaşı’nda işgal
kuvvetlerine
karşı verilen özgürlük
mücadelesine katılan ve hatta
canlarını veren azınlık
mensuplarının da hatırlanmasını
istediler.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı
Nikos Dendias ve Milli Savunma
Bakanı Nikos Panayotopulos’a
bir mektup gönderen üç azınlık
milletvekili,  İkinci Dünya
Savaşı’nda Arnavutluk
cephesinde hayatını kaybeden
Yunan askerlerinin
onurlandırılması için Yunanistan
ile Arnavutluk arasında 2009
yılında imzalanan ikili
anlaşmaya atıfta bulunarak, söz
konusu cephede şehit düşen
azınlık mensubu askerler için de
gereğinin yapılması çağrısında
bulundular.

Azınlık milletvekilleri, 1940 –
1941 yılları arasında
Arnavutluk’taki harekatlarda
hayatlarını kaybeden Yunan
askerlerinin aranması,
mezarlarının açılması,
kimliklerinin tespiti ve yeniden
definleri konusunda imzalanan
ve 22 Ocak 2018 tarihinde
uygulanmaya konan anlaşma
uyarınca 193 askerin defin
işleminin 19 Kasım 2019
tarihinde Arnavutluk’taki Klisura
Askeri Mezarlığı’nda düzenlenen
dini ve askeri törenle
gerçekleştirildiğini hatırlattılar. 

Söz konusu cephede,
Yunanistan ile İtalya arasındaki
çatışmalarda Batı Trakya’nın
Meriç, İskeçe ve Rodop illerinden
çok sayıda azınlık mensubunun

da yer aldığını belirten azınlık
milletvekilleri, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı’nın arşiv
belgelerinde, vatan savunması
esnasında savaş alanında
hayatını kaybeden Batı Trakyalı
azınlık mensubu askerlerin
varlığının kaydedildiğini,

bunların çoğunun
Arnavutluk
cephesinde şehit
düştüğünü
kaydettiler. 

Mektupta,
“Yukarıda adı
geçen ve Yunan
askerleri için
tahsis edilen
alanda, vatanları
Yunanistan’ın
savunulması
uğruna verilen
mücadeleye
sağladıkları katkı
ve yaptıkları
fedakarlıklar
unutulmayarak,
cephede
hayatlarını
kaybeden azınlık
mensubu askerleri
de onurlandırmak
adına bir anıt
yapılması, onlara
karşı en azından

bir vefa borcumuzdur” denildi. 
Milletvekilleri, “Yunanistan

Dışişleri Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamada, hayatlarını
kaybetmelerinin üzerinden
geçen 80 yıldan sonra Yunan
askerlerinin ruhlarının huzura
erişmesi bakımından yapılan bu
sembolik girişimden duyulan
memnuniyet dile getirilerek,
böylesi hassas ve insani konuda
sergiledikleri işbirliği sebebiyle
Arnavutluk makamlarına
teşekkür edilmiştir. İlaveten,
Yunanistan ve Arnavutluk
arasındaki bu ikili anlaşmaya
sadık kalınması ve bölgedeki
saha çalışmasının süratle sona
erdirilmesine verilen önem
vurgulanmıştır. 

Öte yandan 2018 yılında,
Arnavutluk’ta dönemin
hükümeti tarafından Permedi
yakınlarındaki Klisura Askeri
Mezarlığı’nın genişletilmesi için
dört dönüm arazi tahsis edilmesi
kararlaştırılmıştır. 

Bu imkanlar dâhilinde
inancımız odur ki, azınlık
mensubu askerler anısına da
benzer bir anıt yapılması, bu
meyanda atılacak son derece
olumlu bir adım olacaktır.

Ayrıca, söz konusu anıtın
açılış töreninin, gelenek ve
göreneklerimizin gözetilmesi
yanında İslam dininin
kaidelerine uygun bir şekilde
tertiplenmesi de ihmal
edilmemesi gereken bir husustur
” ifadelerine yer verdiler. 

Habipoğlu, Makedon azınlığın 
gazetesi Ilinden’e konuştu

İlhan Ahmet,
Hüseyin

Zeybek ve
Burhan Baran,
İkinci Dünya
Savaşı’nda
şehit düşen

Batı Trakyalı
Türk askerler

için anıt
mezar

talebinde
bulundu. 

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı ve Avrupa Milletleri Federal
Birliği (FUEN) Başkan Yardımcısı Halit
Habipoğlu, Arnavutluk’ta yaşayan Makedon
azınlığın gazetesi “Ilinden”e özel röportaj verdi.
Ilinden Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nikolla
Gjurgjaj’ın yazılı olarak ilettiği soruları
yanıtlayan Habipoğlu, ABTTF’nin Yunanistan’da
yaşayan Batı Trakya Türk toplumunun
sorunlarının çözüme kavuşturulması için
uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetler ile
FUEN’in Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki ulusal
azınlıklarla ilgili girişimlerini aktardı.

Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumuna
karşı 1960’lı yıllarda etkisini göstermeye
başlayan ve 1970’li yıllarda yoğunlaşan baskı ve
sindirme politikalarının bölgeden yoğun göçü de
beraberinde getirdiğini belirten Habipoğlu,
Yunanistan’ın Batı Trakya Türkleri aleyhine
uygulamaya koyduğu bu politikaların “eritme”
ve “göçe zorlama” şeklinde kendini gösterdiğini
ifade etti. Habipoğlu, Yunanistan’da Batı Trakya
Türk toplumunun “Türk” olduğunu inkar eden
Yunan hükümetine karşı uluslararası düzeyde
ses getirmek için bir çatı örgütlenmesine
gidilmesi amacı doğrultusunda 28 Şubat 1988’de
Almanya’da ABTTF’nin kurulduğunu not
ederek, ABTTF’nin 30 yılı aşkın bir süredir Batı
Trakya Türklerinin uluslararası düzeydeki sesi
olarak Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler,
AGİT, Avrupa Birliği nezdinde hak
savunuculuğu ve lobi çalışmaları
gerçekleştirdiğini dile getirdi.

“FUEN, AVRUPA’DA YAŞAYAN ULUSAL
AZINLIKLARI BİR ARAYA GETİREN 
EN BÜYÜK ÇATI KURULUŞU”
Habipoğlu, Avrupa’daki ulusal azınlıkların en
büyük çatı kuruluşu FUEN’in “Azınlıklar
Koruma Paketi” başlıklı Avrupa Vatandaşları
Girişimi ile Avrupa’da yaşayan ulusal ve dilsel
azınlıklar için AB düzeyinde koruma ve
destekleme araçları ve mekanizmaları
yaratılmasını amaçladığını belirterek, bu
girişimin Avrupa’da yaşayan ulusal ve dilsel

azınlıklar için kimliklerini ve kültürlerini devam
ettirmeleri ve asimilasyona karşı ayakta
durmaları açısından çok önemli bir kazanç
olduğunu kaydetti. 

Bahse konu girişimin AB tarafından
uygulamaya sokulması için çalışacak, aralarında
FUEN Başkanı Lorant Vincze’nin de bulunduğu
AP milletvekillerinin olduğunu not eden
Habipoğlu, FUEN’in bu girişim ile ulusal
azınlıklar ile ilgili tavsiyelerinin AB’nin yasama
organları tarafından hayata geçirilmesi için tüm
gayretini gösterdiğini ifade etti. 

Balkanlar’daki azınlıklara mesajı da sorulan
Habipoğlu, “Haklı olmak yetmiyor, hakkını
almak için mücadele etmek gerekiyor. Bu da
ancak birlik ve beraberlik, dayanışma içerisinde
olmaktan geçiyor” ifadesini kullandı. 

Avrupa’nın kuzeyinde, olgunlaşmış
demokrasiye sahip ülkelerde yaşayan ulusal
azınlıkların azınlık hakları bakımından geniş
haklara sahip olduklarına işaret eden
Habipoğlu, ancak Avrupa’nın güneyi için aynı
şeyi söylemenin mümkün olmadığını, Balkanlar
dahil Avrupa’nın güneyindeki bu ülkelerde
azınlık haklarının çoğunlukla tabu olduğunu, bu
ülkelerin pek çoğunda ulusal azınlıklarla ilgili
diyalog mekanizmalarının ya sorunlu işlediğini
ya da hiç olmadığını kaydetti.
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BM’den “adalardaki
göçmenleri ana karaya
taşıyın” çağrısı

BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin (UNHRC) Yunanistan Sözcüsü
Boris Cheshirkov, Yunan makamlarına
adalardaki göçmenleri ana karaya taşıma
planlarını hızlandırmaları ve refakatsiz çocuklar
için yeterli bakımı sağlamaları çağrısında
bulundu.

Sözcü Cheshirkov, AA muhabirinin,
Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki göçmenlerin
durumuna ilişkin sorularını yanıtladı.

İltica işlemlerinin yavaş ilerlemesine ve
kamplardaki kötü yaşam koşullarını protesto
eden göçmenlerle polis arasında çıkan arbedeye
değinen Cheshirkov, “BM Mülteciler Yüksek
Komiserliği, Moria kabul merkezinde ve
yakınındaki zeytinliklerde kalan bir dizi insanın,
zor yaşam koşullarını ve uzun sığınma
prosedürlerini protesto ettiğini anlıyor.” dedi.

Cheshirkov, Ege’deki Midilli (Lesvos), Sakız
(Hios), Sisam (Samos), Lerios (Leros) ve
İstanköy’de (Kos) şu anda yaklaşık 6 bin kişilik
alanda 36 binden fazla insanın yaşadığını
belirterek, “Çatışmalardan kaçan bu insanların,

yeterli barınma imkanlarına, tuvaletlere, hızlı ve
adil biçimde sığınmaya ve güvenliğe ihtiyacı
bulunuyor. Yunan makamlarına, binlerce kişiyi
adalardan ana karaya taşıma planlarını
hızlandırma, kalacaklar için kabul koşullarını
iyileştirme, adil ve etkin sığınma prosedürlerini
sağlama, refakatsiz çocuklar ve korunmasız
diğer insanlar için yeterli bakımı sağlama
çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

POLİS İLE GÖÇMENLER ARASINDA ARBEDE
Midilli Adası’nda, 3 Şubat Pazartesi günü iltica
işlemlerinin yavaş ilerlemesi ve kamplardaki
kötü yaşam koşullarını protesto eden
göçmenlerle polis arasında arbede çıktı.

Moria kampı önünde toplanan yaklaşık 2 bin
kişi Ada’nın merkezine yürümek isteyince polis
ses ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre,
göçmenlerle polis arasında çıkan arbedede
aralarında küçük yaşta çocukların bulunduğu
çok sayıda kişi polisin kullandığı gazdan
etkilendi.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Biz olabilmek...

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

A frika’da çalışan bir
antropolog bir kabilenin
çocuklarına bir oyun

oynamayı önerir. Oyun basittir.
Çocukları belirli bir yerde yan yana
sıraya dizer ve açıklar: “Herkes
karşıdaki ağaca kadar tüm gücüyle
koşacak ve ağaca ilk ulaşan
birinciliği kapacak. Ödülü ise yine
o ağacın altındaki güzel meyveleri
yemek olacak.” 

Çocuklar oyuna hazır olunca,
antropolog oyunu başlatır. İşte o
anda bütün çocuklar el ele tutuşur
ve beraberce koşarlar. Hedef
gösterilen ağacın altına beraber
varırlar ve hep beraber meyveleri
yemeye başlarlar.

Antropolog şaşırır ve çocuklara
neden böyle yaptıklarını sorar.
Aldığı cevap hayli manidardır; “Biz
ubuntu yaptık... Yarışsaydık,
aramızdan sadece bir kişi yarışı
kazanacak ve birinci olacaktı. Nasıl
olur da diğerleri mutsuzken yarışı
kazanan bir kişi ödül meyveyi
yiyebilir? 

Oysa biz ubuntu yaparak
hepimiz yedik. Ubuntu bizim
dilimizde “Ben, biz olduğumuz
zaman benim demek.”

* * *
Yukarıdaki yazı, Facebook’ta

yapılan paylaşımlardan bir alıntı.
Gerçeği ne kadar yansıtıyor
bilmiyorum, ama özünde çok ama
çok güzel bir öğreti taşıyor. Bir
insanlık dersi veriyor bize. Birlik
içerisinde olmanın gücünü,
yüceliğini anlatıyor. 

Birlik ve beraberlik, toplumların
geleceği, sağlıklı gelişimi için belki
de tek reçete. Birbirine bağlı olan,
“biz” duygusuyla hareket edebilen
toplumlar daima kazançlı çıkarlar.
Çözülmeye müsait olan,
birbirinden kopuşan toplumlar ise
kaybetmeye mahkumdur.

Özellikle, bizim gibi azınlık
toplumları için “birlik – beraberlik”
kavramları çok önemlidir. Bu
toplumlar birlik içerisinde hareket
ettikçe benliklerini korumayı
başaracak ve kimliklerini diri
tutabileceklerdir. Birlik ve
beraberlik ruhunun yerini
kıskançlık, çekememezlik aldığı

zaman ise o toplumda çözülmeler
başlayacak ve benliği, kimliği
tehlikeye düşecektir.

Örnek; 29 Ocak 1988’de
kimliğini inkar edenlere karşı el ele
tutuşan, yapılan haksızlıklara karşı
haykıran azınlık insanı en büyük
gücünü birbirine kenetlenmekten
sağlamıştır. Kadınıyla, erkeğiyle,
çoluk  çocuğuyla yollara
döküldüyse, polis barikatlarına
göğüs gerebildiyse, bu ancak birlik
- beraberlik ruhuyla
gerçekleşebilmiştir.

Zor günler insanları birbirine
daha da yakınlaştırır. Ancak
rehavet çökmeye başladı mı,
dağılmalar da beraberinde gelir.
Bu nedenle, sadece güç
zamanlarda değil, her koşulda
birlikte hareket edebilmeyi
başarmaktır marifet olan.

İnsanoğlunun tabii ki zaafları
vardır. Bazen
vurdumduymazlıktan, bazen
egolarımızdan, kişisel
menfaatlerimizden dolayı sadece
kendimizi düşünerek hareket
ederiz. “Bana dokunmayan yılan
bin yaşasın” dediğimiz çok
olmuştur. Ya da kıskançlık
duygularımıza yenik düştüğümüz
ve akıl tutulmasına uğradığımız
anlar.

“Bu duygulardan arınmış bir
insan, mükemmel bir insandır. Bu
gerçekçi değil.” diyebilirsiniz. Haklı
da olabilirsiniz. Ancak bu duyguları
kontrol altına alabilmeyi öğrenmek
de bizim elimizde. 

Kişisel görüşüm; toplum olarak
en önemli zaafımızın yıkıcı eleştiri
yapma eğiliminde olmamız. “Biz”
olabilmek için herşeyden önce bu
bakış açımızı değiştirmemiz
gerekiyor. Yapılan çalışmaların,
girişimlerin, yeni atılan adımların
iyi tarafını görmeye çalışarak,
kısacası pozitif bir bakış açısı ve
davranış içerisine girmeye gayret
ederek işe başlamak hiç de zor
değil.

Ne güzel demişler... Nerede
birlik, orada dirlik… Bir elin nesi
var, iki elin sesi var… Anca beraber,
kanca beraber… Yalnız taş duvar
olmaz…

Yüzen bariyer planı tepkilere yol açtı
HÜKÜMETİN Ege

adalarındaki düzensiz göçmen
geçişlerini engellemek amacıyla
yüzen bariyer kullanılmasına
yönelik planı muhalefet
partileri ve sivil toplum
kuruluşlarının tepkisine yol
açtı. 

Ana muhalefet partisi SİRİZA
tarafından yapılan açıklamada,
hükümetin yüzen bariyer
kullanma planı ‘’insanlık dışı’’
olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ‘’halkımızın
dayanışma duygusunu ve
insanlığını rencide eden,
Avrupa ve uluslararası
standartları ihlal eden bir utanç
eylemi’’ ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Af Örgütü
Yunanistan Direktörü Gavriil
Sakelaridis konuyla ilgili, ‘’Yeni
Demokrasi hükümeti, yasa dışı

bir uygulamayı hayata geçirmek
için yasal bir yol bulmaya
çalışıyor.’’ dedi.

Yüzen bariyer planının
birçok soru işaretine neden
olduğunu belirten Sakelaridis,
planın iltica hakkı gibi temel
hakları ihlal ettiğini savundu.

Avrupa Birliği (AB)
Komisyonundan yapılan
açıklamada ise ‘’hükümetin
bariyer kullanma planını
basından öğrendik. Ne
planladıklarını ve bariyer
kurmakla neyi hedeflediklerini
daha iyi anlayabilmemiz için
Yunan makamlarıyla temasa
geçeceğiz.’’ ifadelerine yer
verildi.

YDP hükümeti, Ege
adalarındaki düzensiz göçmen
geçişlerini engellemek amacıyla
yüzen bariyer kullanılacağını

açıklamıştı. 2 bin 700 metrelik
bariyerin, 50 santimetresi
denizin üzerinde kalacak
şekilde 1 metre 10 santim
yüksekliğinde olması ve yanıp
sönen ışıklarla donatılmasının
planlandığı duyurulmuştu.
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BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) 39.
olağan genel kurulu, 26 Ocak Pazar
günü Gümülcine’de gerçekleştirildi.

Gümülcine’de yapılan kongrede
derneğin yönetim kuruluna Hüseyin
Baltacı, İlhan Mehmet, Yücel
Eminoğlu, Yüksel Esat, Meltem Giritli,
Handan Ali Hüseyin, Enise Molla
Ahmet; denetim kuruluna da Güngör
Hasan, Murat Ahmet ve Emin Recep
aday oldular.

Kongrede, divan başkanlığına
Gümülcineli avukat Ercan Ahmet,
sekreterlik görevine ise Doğan
Tütüncü ve Merve Ali getirildi.

BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı
derneğin faaliyet raporunu okudu.
Ardından Denetim Kurulu Başkanı
Güngör Hasan denetim kurulu
raporunu sundu.

BTAYTD kongresinde , Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet, İskeçe

Milletvekili Hüseyin Zeybek, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
Yassıköy Belediye Başkanı Önder
Mümin, DEB Partisi Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu ve İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu birer
selamlama konuşması yaptılar.

Protokol konuşmalarının ardından
eleştiri ve öneriler bölümüne geçildi.
Bu bölümde sırasıyla, İlknur Tuzlacı,
Mustafa Süleyman ve Ramadan Molla
söz alarak, yeni seçilecek dernek
yönetimine önerilerde bulundular.
Son olarak oylamaya geçildi.

BTAYTD 39. olağan genel
kurulunda yönetim ve denetim
kuruluna aday olanların isimleri ve
aldıkları oylar şöyle:

YÖNETİM KURULU ADAYLARI
Hüseyin Baltacı 143 oy
Yüksel Esat 96 oy

Meltem Giritli 90 oy
İlhan Mehmet 79 oy
Handan Ali Hüseyin 75 oy
Yücel Eminoğlu 67 oy
Enise Molla Ahmet 63 oy

DENETİM KURULU ADAYLARI
Güngör Hasan 97 oy
Murat Ahmet 82 oy
Emin Recep 56 oy

GÖREV DAĞILIMI
BTAYTD’nde gerçekleştirilen kongre
sonrasında yönetim ve denetim
kuruluna seçilen üyeler arasında
görev dağılımı yapıldı. Dr. Hüseyin
Baltacı yeniden başkan seçildi.

26  Ocak Pazar akşamı yapılan
toplantı sonucunda görev dağılımı
şöyle gerçekleşti: 

YÖNETİM KURULU
Başkan: Hüseyin Baltacı
Asbaşkan: İlhan Mehmet
Genel Sekreter: Meltem Giritli
Kasadar: Yüksel Esat
Üye: Handan Ali Hüseyin
Üye: Yücel Eminoğlu
Üye: Enise Molla Ahmet

DENETİM KURULU
Başkan: Güngör Hasan
Üye: Murat Ahmet
Üye: Recep Emin

BTAYTD ÜYELERİ 
BİR ARAYA GELDİ
Bu arada, BTAYTD yönetim kurulu, 15
Ocak  Çarşamba günü, BTAYTD
İskeçe Şubesi Kültür Merkezi’nde
üyelerine yönelik bir  toplantı
düzenledi. 

BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı
açılış konuşmasında, toplantının
amacının  dernek üyelerini bir araya
getirmek ve fikir alışverişinde
bulunmak olduğunu belirtti. Baltacı,
BTAYTD’nin çeşitli sosyal sorumluluk
projelerinin hayata geçirilmesi
aşamasında ve uygulanmasında,
azınlığın ve ülkenin diğer kurum ve
kuruluşlarıyla işbirliğine hazır
olduklarını söyledi. 

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete de, bu
tür buluşmaların, topluma katkısının
çok önemli olduğunu ve daha sık
yapılması gerektiğini ifade etti. 

Daha sonra söz alan BTAYTD
üyeleri de yapılan toplantıdan
memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), Türkiye’nin Elazığ
ili ve çevresini etkileyen depreme maddi ve manevi destek verileceğini
açıkladı. 
BTTADK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Elazığ
ve çevre illerde meydana gelen depremde hayatını kaybeden
kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.
Anavatan Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Dualarımızla, felaketzedelerin yanında olduğumuzu bildirirken 5.000
euro maddi yardımlarımızla, maddi yaraları sarmak için katkıda
bulunuyoruz. Bir kere daha Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi
sunuyoruz.” 

Danışma Kurulu’ndan
depremzedelere yardım

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΘΡΑΚΗΣ 

ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ  9   ΚΟΜΟΤΗΝΗ  69100

ΤΗΛ : 25310 82910  ΦΑΞ : 2531082912

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 14-1-2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ.   

13660   

DUYURU

Değerli Tütün Üreticileri 

Kooperatifi üyeleri, 
30/12/2019 tarihine kadar tüccarlar

2,415,564 kg tütün almışlardır. Alınan
bu tütünlerin ortalaması 3.80 eurodur ,
bizler her zaman tüccarlara bu fiyatların
hiç iyi olamadığını her defasında ilettik.
Tüccarlar , yeni yıldan itibaren
fiyatlarda düzenleme yapılacağını ve
daha yüksek fiyata tütün alacaklarını
söylediler, fakat 13/1/2020 tarihinde
başlattıkları tütün alımında fiyatlarda
artış olmadığını görmekteyiz. 

Saygıdeğer tütün üreticileri
kooperatifi üyeleri, mevcut ortalamanın
daha iyi seviyeye gelebilmesi için hep
birlikte hareket edip direnmemiz
gerekmektedir. Kısacası olabildiğince
tütün teslim etmeyelim ve son zamana
kadar beklememiz bizim yararımıza
olacaktır.

TÜCCARLARLA YAPILAN FİYAT
ANLAŞMASI ŞU ŞEKİLDEDİR:

8.30 – 5.20 – 4.25 – 2.25

TRAKYA TÜTÜN ÜRETİCİLERİİ
KOOPERATİFİİ

YÖNETİM KURULU

Baltacı yeniden başkan
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KİNAL Başkanı 
Fofi Gennimata 
Gümülcine’ye geldi

Atina ve Brüksel’e
çalışma ziyareti

AVRUPABatı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 17 Ocak
Cuma günü başkent Atina’ya
çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu ve
ABTTF Başkan Yardımcısı Mustafa
Kasap, ziyaret çerçevesinde bir dizi
temaslarda bulundu.

ABTTF heyeti ilk olarak Irkçılık
ve Faşist Tehdide Karşı Birlik
Hareketi (KEERFA) Başkanı Petros
Konstantinu ile görüştü.
KEERFA’nın ofisinde yapılan
görüşmede, ABTTF’nin faaliyetleri
ve Batı Trakya Türk toplumunun
sorunları dile getirildi.

Ziyaretin önemli duraklarından
biri de yaklaşık 30 bin Batı Trakya
Türk’ünün yaşadığı Federal
Almanya’nın Atina Büyükelçiliği
oldu. ABTTF heyetini makamında
kabul eden Büyükelçi Yardımcısı
Heike Dettman’la yapılan
görüşmede, ABTTF’nin faaliyetleri
ve Batı Trakya Türk toplumunun
sorunları aktarıldı.

Genç Akademisyenler
Topluluğu’nun (GAT) Atina
şubesinde, Atina’da üniversite
eğitimi gören Batı Trakya Türk
gençleri, kendilerini ziyaret eden
ABTTF heyetini sıcak ve samimi bir
şekilde karşıladı. ABTTF’nin
faaliyet ve etkinlikleri hakkında
bilgi alan gençler, Batı Trakya Türk
toplumunun Atina’da yeterince
tanınmadığını söylerken, Batı
Trakya Türk toplumunun ve
kültürünün Atina’da tanıtımı için
iş birliğine açık olduklarını
vurguladılar.

ABTTF heyeti, Atina ziyareti
çerçevesinde anavatan Türkiye
Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliği’ne
de nezaket ziyaretinde bulundu. 

BRÜKSEL TEMASLARI
ABTTF 4 Şubat 2020 tarihinde
Avrupa Birliği’nin (AB) merkezi
Brüksel’e çalışma ziyaretinde
bulundu. 

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu
ve ABTTF Başkan Yardımcısı Sami
Yusuf, ABTTF Brüksel
Temsilciliği’nde görevli Deniz
Servantie’nin de eşlik ettiği
çalışma ziyareti kapsamında
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi

milletvekilleri, İtalya’daki Alman
azınlığına mensup Herbert
Dorfmann (EPP, İtalya),
Letonya’daki Rus azınlığına
mensup Tatjana Ždanoka (Yeşiller,
Letonya) ve Romanya’daki Macar
azınlığına mensup ve aynı
zamanda Avrupa Milletleri Federal
Birliği (FUEN) Başkanı Loránt
Vincze (EPP, Romanya) ile görüştü.

AP çatısı altında azınlık
haklarıyla ilgilenen milletvekilleri
ile yapılan görüşmelerde, Batı
Trakya Türk toplumunun güncel
sorunları ve Batı Trakya bölgesinde
yaşanan güncel gelişmeler
aktarıldı. 

Habipoğlu, Yunanistan’da Batı
Trakya Türk toplumunu hedef alan
nefret söyleminin devam ettiğini
belirterek, bazı Yunan
siyasetçilerin yaptığı
açıklamalarda ve basında çıkan
haber ve yorumlarda “öteki”
olarak nitelendirilen Batı Trakya
Türk toplumunun Yunanistan için
bir “tehdit” ve “tehlike” unsuru
olarak gösterilmeye çalışıldığını
kaydetti.

Azınlığın antlaşmalarla garanti
alınan eğitim ve din özerkliğinin
Yunan devleti tarafından
sistematik olarak ihlal edildiğinin
altını çizen Habipoğlu, Batı Trakya
Türk azınlık okullarının öğrenci
azlığı gerekçe gösterilerek teker
teker kapatıldığını, Batı Trakya
Türklerinin seçtiği müftülerin
Yunan hükümetince tanınmadığını
ifade etti. Batı Trakya Türk
toplumunun örgütlenme
özgürlüğü alanında yaşadığı
güncel sorunlara da değinen
Habipoğlu, Yunanistan’ın Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin
(AİHM) Batı Trakya Türk dernekleri
ile ilgili 2008 yılında aleyhinde
verdiği kararları hala
uygulamadığını hatırlattı. 

Batı Trakya Türk toplumunun
yaşadığı ekonomik sorunların da
konuşulduğu görüşmelerde, AP
Geleneksel Azınlıklar, Ulusal
Topluluklar ve Diller
İntergrubu’nun 2020 faaliyet
takvimi ve geleceğe dönük iş birliği
konuları hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.

GÜMÜLCİNELİLER
Kulübü’nde bir konuşma
yapan KİNAL lideri, gerek YDP
hükümetini, gerekse ana
muhalefet partisi SİRİZA’yı
eleştirdi. Gümülcine’deki
etkinliğe partinin bölgedeki
milletvekilleri İlhan Ahmet ve
Burhan Baran da katıldı. 

KİNAL Rodop İl Örgütü
Genel Sekreteri Pavlos
Damianidis’in açılış

konuşmasını yaptığı etkinlikte
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet
de söz alarak konuştu. Son
seçimlerde partinin en yüksek
orana Rodop ilinde ulaştığını
hatırlatan Ahmet, bir sonraki
seçimlerde de ülke genelinde
en üst sıralarda olacaklarına
inandığını söyledi. 

KİNAL Partisi Başkanı,
Trakya bölgesinin partilerine
geleneksel olarak büyük destek
verdiğini vurguladı. Babasının
bölgeye büyük önem verdiğine
dikkat çeken Gennimata,
kendisinin de mirası
devraldığını belirtti. Yeni
Demokrasi Partisi’nin ekonomi
politikalarını eleştiren
Gennimata, hükümetin sosyal
yardım uygulamalarını çok
ciddi ölçüde değiştirdiğini ve
bazı yardımların da tamamen
kaldırıldığını söyledi. 

Göçmen ve mülteci
sorununun son dönemde
büyüdüğünü ve içinden
çıkılmaz bir hal aldığını dile
getiren KİNAL başkanı, Türk –
Yunan ilişkilerinde de
gerginliğin arttığını ifade etti.
Ülkenin ciddi ve güçlü bir orta
sol politikaya ve partiye ihtiyaç
duyduğunu kaydeden
Gennimata, SİRİZA ile Alelsis
Çipras’ı da eleştirdi.
Gennimata, “Halk belki SİRİZA
hükümetinden kurtuldu, ancak
Miçotakis hükümetinde de
aradığını bulamadı.” diye
konuştu. 

Etkinliğe Gümülcine
Belediye Başkanı Yannis
Garanis, Rodop ili eski
milletvekilleri Ahmet
Hacıosman, Galip Galip ve
yerel yöneticilerle diğer
partililer katıldı. 

KİNAL Partisi
Başkanı Fofi

Gennimata, 1
Şubat

Cumartesi günü
Gümülcine’yi

ziyaret etti.
Rodop İl

Örgütü’nün
düzenlediği

yılbaşı çöreği
etkinliğine

katılmak üzere
bölgeye gelen

Gennimata,
parti üyeleriyle

de bir araya
geldi. 

BUGÜNE kadar Balkan
coğrafyasında sayısız iftar sofrası
kurarak Balkanlar ile Türkiye
arasında köprü olan Bayrampaşa
Belediyesi, 15’inci kez Balkan
yollarına düşmeye hazırlanıyor.

Bereket Konvoyu’nun Ramazan
ayındaki rotasını belirlemek üzere
Bayrampaşa Belediye Başkan
Yardımcısı İsmail Gemici’nin
başkanlığında belediye binasında
ilk toplantı yapıldı. Balkanlar’da
Ramazan projesinin önemli bir
kültür projesi olduğunun altını
çizen Gemici, “Bizim Balkanlar’da tarihimiz, kültürümüz, sevdamız var. Oradaki kardeşlerimizi
yalnız bırakamayız. Bu duygularla bir kez daha Balkanlar’daki kardeşlerimizle kaynaşmak için
yollara düşmeye hazırlanıyoruz” dedi.

2005 yılında ilk yolculuğuna çıkan Bayrampaşa Belediyesinin Bereket Konvoyu, Balkanları
karış karış gezerek Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Kuzey
Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere toplam dokuz Balkan ülkesinin her bir
şehrinde ayrı ayrı iftar ve gönül sofraları kurdu. 

Bereket Konvoyu 15’inci 
Balkan yolculuğuna hazırlanıyor 
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Wuhan Coronovirus 
salgınına akademik bakış...
S anal ortamda gezinirken son günlerde

gündem oluşturan akademisyen Prof.
Dr Ali Cesur Onmaz’ın yazısı dikkatimi

çekti ve paylaşmak istedim. Yazı aynen şöyle:
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan

Coronavirüs (2019-nCoV) salgını Aralık
ayından itibaren yüzlerce kişiyi enfekte etti.
Virüsü ilk kez çözen bilim adamı Leo Poon,
muhtemelen bir hayvanda başladığını ve
insanlara yayıldığını düşünmektedir.
Wuhan salgınının arkasındaki yeni virüsun,
koronavirüs adı verilen bir aileye ait olduğu
tespit edildi. Koronavirüsler hayvanlar
arasında yaygın olan büyük bir virüs
grubudur. Koronavirüs, elektron mikroskobu
altındaki kraliyet tacı şeklindeki karakteristik
görüntüsünden dolayı taç anlamına gelen
Latince corona’dan türetilmiştir.
Koronavirüsler, 1970’lerin başından itibaren
hayvanlarda hastalıklara neden olduğu kabul
edilmekte olup, öncelikle memelilerin ve
kuşların üst solunum ve gastrointestinal
sistemini enfekte etmektedir. Koronavirüsler
çiftlik hayvanlarında ve evcil hayvanlarda,
bazıları ciddi olabilecek ve tarım endüstrisi
için bir tehdit olabilecek bir dizi hastalığa
neden olur.

Tavuklarda, bir koronavirüs olan
enfeksiyöz bronşit virüsü (infectious
bronchitis virus, IBV) sadece solunum yolunu
değil aynı zamanda ürogenital sistemide
etkileyerek farklı organlara yayılabilir.
Sığırlarda (bovine coronavirus, BCV) ve
domuzlarda bulaşıcı gastroenterit
koronavirüsleri (transmissible gastroenteritis
coronavirus, TGEV) barsak yangısı ve ishale
yol açmaktadırlar. Kedi koronavirüsünün iki
formu olup, kedi enterik koronavirüs (Feline
coronavirus, FCoV) daha az klinik önemi olan
bir patojendir, ancak bu virüsün spontan
mutasyonu yüksek mortalite ile ilişkili bir
hastalık olan kedi enfeksiyöz peritonitisine
(feline infectious peritonitis, FIP) neden
olabilir. Benzer şekilde, gelincikleri enfekte
eden iki tip koronavirüs vardır; ilk tip gelincik
enterik koronavirüs, epizootik kataral enterit
(epizootic catarrhal enteritis, ECE) olarak
bilinen bir gastrointestinal sendroma ve ikinci
tip ferret sistemik coronavirüs olarak bilinen
virüsün daha öldürücü bir sistemik
versiyonuna (ferret systemic coronavirus,
FSC) neden olur. İki tür köpek koronavirüsü
(CCoV) vardır, bunlardan biri hafif
gastrointestinal hastalığa neden olan virüstür
ve diğeri solunum yolu hastalığına neden
olmaktadır. Çalışmalar, kedileri ve köpekleri
etkileyebilecek pantropik köpek
coronavirüsünün köpekler için ölümcül
olabileceğini gösteriyor. Fare hepatit virüsü
(mouse hepatitis virüs, MHV), özellikle
laboratuvar farelerinin kolonileri arasında
yüksek ölüm oranına sahip salgın bir murin
hastalığına neden olan bir koronavirüstür.
Yine HKU2 ile ilişkili bir yarasa coronavirüsü,
domuzlarda akut diyare sendromu olarak
adlandırılan (swine acute diarrhea syndrome
coronavirus, SADS-CoV) ishale neden olur.
Koronavirüsler hayvanlar arasında yaygın
olan büyük bir virüs grubudur ve nadir
durumlarda bilim adamları tarafından zoonoz
olarak adlandırılmaktadır. İnsanlarda görülen
enfeksiyonların %60’ı zoonozdur yani
insanlar ve hayvanlar arasında müşterek
seyreder. Zoonotik hastalıklara virüsler,
bakteriler, parazitler ve mantarlar gibi zararlı
mikroorganizmalar neden olur. Bu
mikroorganizmalar insanlarda ve hayvanlarda
hafif ila ciddi hastalık ve hatta ölüme kadar
birçok farklı hastalık türüne neden olabilir.
İnsanlar ve hayvanlar arasındaki yakın
bağlantı nedeniyle, insanlarda zoonotik
hastalıklara neden olabilecek
mikroorganizmalarla enfekte olabileceği

ortak yolların farkında olmak önemlidir.
Bulaşma doğrudan temas (tükürük, kan,
idrar, dışkı vb.), dolaylı temas (hayvanların
yaşadığı ve dolaştığı alanlarla veya
mikroplarla kontamine olmuş nesnelerle veya
yüzeylerle temas etmek) yoluyla, vektör
kaynaklı (bir kene veya sivrisinek veya pire
gibi bir böcek tarafından ısırılmak) ve gıda
kaynaklı (kontamine bir şey yemek veya
içmek, pastörize edilmemiş süt, az pişmiş et,
yumurta veya enfekte bir hayvandan dışkısı
ile kontamine çiğ meyve ve sebzeler gibi)
olabilmektedir. Doğal olmayan koşullarda
hayvanların bir araya getirilmesi, çok fazla
stres altında kötü koşullarda barındırılması,
hasta olmaları ve başta viruslar olmak üzere
diğer mikroorganizmaları bulaştırmaları için
iyi bir fırsat yaratabilir. Bu durum insanlarda
da hastalıkların ortaya çıkma riskine yol
açabilmektedir. Virüs ve hayvan arasındaki bu
etkileşim, ortaya çıkan salgının kaynağını
izlemeye de yardımcı olabilmektedir. Ayrıca
erken teşhis testlerinin geliştirilmesi, salgının
hangi virüs çeşidinden kaynaklandığının
belirlenmesinde ve hastalığa karşı önlem
alınmasında oldukça önemlidir. Hastalığın
antibiyotikle tedavisinin olmaması ve virusun
mutant formlara dönüşerek hastalık yapma
yeteneğinin güçlenmesi bu hastalığa karşı
hijyen, koruma ve kontrol önlemlerinin
alınmasını önemli kılmaktadır.

Koronavirüsler, bazıları insanlarda
hastalığa neden olan büyük bir virüs ailesidir,
diğerleri ise develer, genç yaşlı sığırlar,
domuzlar, kediler, köpekler, kuşlar, ve
yarasalar da dahil olmak üzere hayvanlar
arasında dolaşmaktadır. Yarasalar bilim
adamları tarafından artık tüm büyük
koronavirüslerin orijinal kaynağı olarak kabul
edilmektedir. Son dönemlerde ortaya çıkan
koronavirus kaynaklı Ağır Akut Solunum
Sendromu (severe acute respiratory
syndrome, SARS) ve Orta Doğu Solunum
Sendromu (Middle East respiratory
syndrome, MERS) gibi zoonoz karakterli
salgınların yarasaların ağız veya dışkı yoluyla
kirlettiği meyveleri yiyen evcilleştirilmiş
memeli hayvanlar tarafından insanlara
sıçradığı tahmin edilmektedir. Bu durumda
koronavirüs enfeksiyonlarının kaynağının
yarasalar olduğu ve virusun insanlara
ulaşmak için misk kedileri, rakun köpekleri ve
porsuk gibi yaban havyanları ile deve gibi
memeli hayvanları bir köprü olarak kullandığı
düşünülmektedir. Bu bağlamda yaban hayatı
ticaretinin yasaklanması, hem yaban
hayatının orjinal halinin korunmasında hem
de hastalıkların yayılımının önlenmesinde
etkili olacağı kanısını doğurmaktadır. Ayrıca
günümüzde ülkeler arası ulaşımın kolay
olmasının zoonoz hastalıkların taşınmasını
kolaylaştırdığı düşünüldüğünde, hem insan
hem de hayvan hareketlerinin kontrollü bir
şekilde yapılması zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır.

Günuümuüzde insanlar, hayvanlar ve
çevrenin giderek artan yakınlaşması sonucu
ortaya çıkan durum, bu konudaki zorlukların
tek sağlık kavramı ile ele alınması gerekliliğini
bir kez daha ortaya koymuştur. Ülkemizde ve
dünyada yeni zoonoz hastalıkların ortaya
çıkmasını ve yayılmasını önlemek için, tek
dünya, tek tıp, tek sağlık konseptine uygun
olarak için beşeri hekimler, veteriner
hekimler, gıda sektörü çalışanları ve çevre
mühendislerinin işbirliği yaparak bir takım
ekseninde birlikte çalışmaları zorunludur.
Ayrıca sağlık bilimleri alanında yüksek lisans
diploması ile mezun olan Veteriner
Hekimler’in modern dünyada olduğu gibi
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam
edilmeleri zoonoz karakterli salgınların takibi,
kontrol ve önlenmesinde oldukça önemlidir.

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr
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ESKİ Altın Şafak Partisi milletvekili
İoannis Lagos’un başkanlığını yaptığı
EL.A.SYN. Partisi, İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete hakkında suç duyurusunda
bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa
Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtan
Lagos’un başkanlığını yaptığı E.LA.SYN.
(Ulusal Halkın Vicdanı) Partisi, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete hakkında Yargıtay

(Arios Pagos) Mahkemesi’ne suç
duyurusunda bulundu.

Parti tarafından yapılan açıklamada,
Ahmet Mete’nin Trakya bölgesinde
Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda
faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi;
gerekli belgelerin toplanarak E.LA.SYN
Partisi yetkilileri tarafından 3 Şubat
Pazartesi günü Yargıtay Mahkemesi’ne
sunulduğu belirtildi.

Önder Mümin’den
referandum önerisi!

YASSIKÖY Belediye Başkanı Önder
Mümin, Yassıköy Su ve Kanalizasyon
Şirketi kurulumu için referanduma
gidilmesini istedi.

Yassıköy Belediye Başkanı tarafından
31 Ocak Cuma günü yapılan
açıklamada, “Dört aydan bu yana
sizlerden aldığımız yetkiyi uygulama
adına, eşi görülmemiş bir çaba ve gayret
içerisindeyiz.

Maalesef sizlerin bize emanet ettiği
tartışılmaz, net  ve tarihi yüzde
65.98 oranındaki yetki, muhalefet
listeleri tarafından tanınmamaktadır.
Amaçları yapıcı muhalefet değil, bir
nevi bizi terbiye edip diz çöktürmektir.
Yani halkın iradesi sizlerin iradesine
ders verip, diz çöktürmektir. Halkın
iradesinin yok sayılmasına izin
vermedik bundan sonrada
vermeyeceğiz.” ifadeleri kullanılan
basın açıklamasında, Yassıköy Su ve
Kanalizasyon Şirketi’nin kuruluşunun
bir oy farkla meclisten geçmediğine
vurgu yapan Önder Mümin, “Yassıköy
Su ve Kanalizasyon Şirketi ’nin
kurulmasının mutlaka gerekli olduğunu
düşünerek sizlerin iradesine gitme
kararı aldık.

Demokrasilerde kararlar ve çözümler
tartışılmaz bir şekilde halkın iradesine

aittir. Şahsım ve ileri listemiz, sizin
yetkiniz ile hareket ediyor yalnız ve
sadece  sizlere hesap veriyoruz.

Bu vesile ile, Su ve Kanalizasyon
Şirketi’nin kurulması kararını size
emanet ederek belediye meclisimizin
alacağı karar ile 8 mart 2020, Pazar
günü referandum yapılmasını
öneriyorum.

Referandumun gerçeklesmesi  için
meclisimizin  2/3 çoğunluğunun kararı
gerekmektedir. Belediye meclis
üyelerinin böyle ciddi bir konuda halkın
iradesine gitmekten
çekinmeyeceklerini
umuyorum.

Böylece Yunanistan
çapında referendum
gerçekleştirecek ilk
belediye olarak tarihe
geçeceğimizi de sizler
ile paylaşıyorum.”
ifadelerini
kullandı.



GÜN DEM haber17 Mayıs 2019 7GÜN DEM bilim-teknik7 Şubat 2020 7

HUAWEİ nin P30 lite 64 GB
modeli, sahip olduğu özelliklerle
segmentine gayet uygun bir
model oluyor. Tasarımıyla
olduğu kadar kullanım
performansı, iyi pil ömrü ve
kamera seçenekleriyle, inceleme
süresince bahsettiklerimiz
dahilinde bir telefon satın almak
isteyenler için ideal bir seçenek
olacağı kesin.

Arka ana kamerasıyla 24 MP
çözünürlüğüyle P30 lite 128 GB
modelinden daha az detay
sağladığı da öyle. Fakat buna
karşın ön kameranın 32 MP'e
güncellenmiş olması da avantaj
sağlıyor.

Huawei P30 lite Tasarımı
Nasıl?

İlk olarak elbette tasarımla
başlayalım. Yeni P30 lite,
tasarımıyla diğer modelle
herhangi bir fark yaratmıyor.
Yine polikarbonat malzemeden
oluşan bir sırt yüzeyine sahip
olan telefon, çerçevelerinde ise
metalik malzeme içeriyor.
Telefonun ağırlığı 159 gram
seviyesinde. Böylece oldukça
hafif olan model, 7.4 mm
kalınlığıyla da ince akıllı
telefonlar arasında yer alıyor.
Telefonun arka yüzeyinde ince
bir bezel ile çevrelenmiş bir
parmak izi sensörü bulunuyor.
Parmak izi sensörü gayet akıcı
çalışırken, telefonda ayrıca bir
yüz tanıma özelliği de elbette
mevcut durumda. 

Yeni P30 lite'ın sağ köşesinde
güç ve ses butonları, alt kenarda
ise 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C
portu ve hoparlör mazgalı
bulunuyor. Telefonun üst
kenarına baktığımızda da SIM
kart çekmecesini görüyoruz.
Hibrit SIM kart sistemi kullanan
telefon, böylece çift SIM kartlı
modellerden biri olurken, ikinci
SIM kart takmak istemeyen

kullanıcılara burada microSD
kart yuvası da sağlıyor. Yani bu
telefona microSD kartınızı
takabiliyor ve depolama
kapasitesini arttırabiliyorsunuz.

Huawei P30 lite Ekran
Özellikleri

Ekranın hemen üzerinde su
damlası şeklinde çentik ile ön
kamerayı kullanıma sunan
telefonun ekranı 6.15 inç
büyüklüğünde.İnce tutulan
ekran kenar çerçeveleri ile
beraber yüzde 84.2'lik ekran –
gövde oranı sağlayan telefon,
çözünürlük olarak da Full HD+
olarak da isimlendirebileceğimiz
1080x2312 piksel çözünürlük
sağlıyor.

Ekranın piksel yoğunluğu 415
ppi seviyesinde olurken, ekran
paneli de IPS LCD olarak
karşımıza çıkıyor.

Huawei P30 lite Google
Desteği Sunuyor mu?

Yeni Huawei P30 lite, Android
9 işletim sistemiyle kutusundan
çıkıyor olsa da, Huawei'nin bu
telefon için güncelleme yol
haritasında Android 10 planı var.
Yani Huawei P30 lite, yakın
zaman içinde Android 10
güncellemesi alacak.

Huawei P30 Lite'a EMUI 10
Güncellemesi

Şu an üzerinde yine EMUI 9.1
arayüzünü bulunduran telefon,
Android 10 güncellemesi ile
beraber EMUI 10 güncellemesine
de kavuşacak.

P30 Lite 64 gb kutusundan
çıktığında varsayılan olarak
çekmecesiz bir menü yapısıyla
geliyor, ancak ayarlardan bunu
kolaylıkla değiştirebiliyor ve
uygulama çekmecesini ekleyerek
kendinize göre optimize
edebiliyorsunuz.

Yine alttaki navigasyon
kullanımını değiştirebilir, ekran
çözünürlüğünü ayarlayabilir,

temayı değiştirebilir; böylece
telefonu tamamen
kişiselleştirebilirsiniz.

Huawei P30 Lite Teknik
Özellikler ve Performans

Yeni P30 lite, teknik kadro
bakımından diğer modelden
önemli fark içermiyor diyebiliriz.
Aradaki belli tek fark, depolama
biriminde karşımıza çıkıyor.
Elimizdeki model 64 GB'lık
depolama birimine sahip.
Telefonun RAM kapasitesi 4 GB
olurken, yer alan işlemci ise Kirin
710.

Huawei P30 Lite 64 GB İle
Pubg Oynanabilir mi?

Grafik hanesinde yine Mali-
G51 MP4 GPU bulunduran telefon
oyun performansıyla segmentine
uygun sonuç üretiyor ve grafik
yönüyle yeterli performansı
gözetiyor. Öyle ki, gerek PUBG
olsun gerek Asphalt 9 gibi
popüler oyunlarda gayet akıcı
deneyim elde edebiliyorsunuz.

Oyunlar dışında gündelik
kullanımlarda da performans
konusunda sıkıntı
yaşamayacağınız bir telefon
oluyor P30 lite. Instagram,
Facebook, Twitter ve YouTube
gibi uygulamaları rahatlıkla
kullanabilir, uygulamalar
arasında rahatça dolaşabilirsiniz.

Bu arada P30 lite'ın teknik
kadrosuna ilişkin olarak 802.11ac
Wi-Fi desteğinin bulunduğunu,
Bluetooth 4.2 sürümünü
kullandığını, aptX HD desteği
sunduğunu ve FM radyoya yer
verdiğini de söyleyelim. 

Huawei P30 lite Pil Ömrü
Nasıl?

P30 lite 64 GB'ın batarya
kapasitesi 3340 mAh. Kutu
içeriğinde 18W'lık şarj adaptörü
yer alıyor ve bu sayede oldukça
hızlı şekilde telefonu şarj
edebiliyorsunuz. 

Elbette her zaman olduğu gibi

bu telefona da standart 90
dakikalık Full HD video testimizi
uyguladık. Tam ekran
parlaklığında ve Wi-Fi açık
senaryoda Full HD bir videoyu
oynattığımızda, yüzde 17
oranında şarj kaydeden telefon,
böylece kabaca 9 saat boyunca
video oynatabiliyor. Bu süre de
multimedya kullanımı için gayet
yeterli bir sonuç.

Huawei P30 lite 64 GB Kamera
Özellikleri

Huawei P30 lite 64 GB modeli,
özellikle kameralarıyla diğer
modelden ayrılıyor. Huawei, bu
modelinde arka tarafta yine 3
kameraya verirken, bu kez ana
kamerayı 24 MP olarak
konumlandırmış.

Geniş açılı fotoğraflar
çekebilen bu 24 MP kamera, f/1.7
diyaframa sahip. Lazer otofokus
bulunduran ana kamera ile 4:3
formatta yapacağınız çekimlerde
24 MP ölçüsünde fotoğraflar
çekebiliyorken, diğer görüntü
formatlarında bu çözünürlük 18
MP ve 15 MP şeklinde değişiyor. O
nedenle kameranın fotoğraf
çözünürlüğü ayarlarından
istediğiniz ayarı yapmanız
önemli. Telefondaki ikinci
kamera 8 MP ölçülü ve 17mm'lik
ultra geniş açılı olurken, 3'üncü
kamera ise 2 MP ölçüsünde
derinlik sensörü olarak karşımıza
çıkıyor ve bu sensör de f/2.4
diyaframa sahip.

Huawei P30 lite 64 GB modeli inceleyelim   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SOLDANSAĞA
1) Sinir hastalıkları ile ilgili hastane bölümü –

Atın ağzındaki demir araç 2) Geçimsizlik – Klakson
3) İridyum’un simgesi – Dizi, sıra – (halk dili) Ördek
4) Çok kokulu bir tür kahve – Kurtçuk 5) Tek sıra
elmastan gerdanlık – Zevke uygun düşmek 6)
Tahtaya yuvarlak biçim vermek için kullanılan çarklı
tezgah – (halk dili) Yetişkin 7) Bir tür sıçan – Oy 8)
Protaktinyum’un simgesi – Voleybolda bir oyun –
Sodyum’un simgesi 9) Yiyecek, içecek satan kimse
– Tanrı tanımaz kimse 10) Dünyanın uydusu –
Uyuşturucu bir ilaçla vücudun bütününde veya
belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum
yitimi 11) Akıl – Kuluçka 12) Görüntüyü kaydeden
cihaz – Adanılan şey, nezir 13) Göçebelerin konak
yeri – Yüce – İtici güç 14) Bir işin yapılış yöntemini
açıklama – Eski Yunan’da siyasal gücü zorla eline
geçiren kimse.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) (Müzik) Canlı bir biçimde çalınmak – Çizgi, im

2) Akdeniz havzasında görülen çok sıcak bir rüzgar
– Hisse – Kalın, kaba kumaş 3) Bir suçu bağışlama –
Postundan kürk yapılan bir memeli – Çare 4) Bir
cismin bir yanını kaldıraçla yükseltme işi – Derince
çanak 5) Yapma, etme – Deve sürücüsü, deveci –
Çatı, dam 6) Net olmayan görüntü – Yasa dışı,
yasaya aykırı 7) İlave – (Felsefede) Ben – Başlıca
içeceğimiz – Telli bir çalgı 8) İçbükey, mukaar,
konkav – Damla 9) Sarı, yağlı peynir – Azarlama,
paylama 10) Beden, boy bos – Cılız, zayıf – Baba, cet
11) Mavi – Bir opera parçası – Başta, başlangıçta.

B U L M A C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Hezimet, Vat 2) Al,
Manivela 3) Mekan, Ti,
Kr 4) Aba, Tartma 5)
Marsık, Rina 6) Şem,
Ahar 7) Kıl, Olay, No 8)
İthal, Ham 9) Re, Om,
Fauna 10) Azar, Madde
11) Rubai, Eu 12) AA,
Akmantar 13) Şif, Sini,
La 14) Klasik, Trok.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Hamam, Kora, Aşk 2)
Elebaşı, Ezrail 3) Kareli,
Au, Fa 4) İma, Sm,
Torba 5) Mantı, Ohm,
Aksi 6) En, Akala,
Mimik 7) Titr, Halfa, An
8) Vitray, Adenit 9) Ve,
Mir, Hudut 10) Alkan,
Nane, Alo 11) Tar,
Aroma, Orak.
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BATI Trakya Türk
Azınlığı’nın hak arama
mücadelesinde en önemli
dönüm noktası olan 29 Ocaklar
Gümülcine’de anıldı.

Batı Trakya Türk Azınlığı’na
ait isimlerinde Türk kelimesi
bulunan dernekler hakkında
verilen kapatılma kararı, Türk
azınlığa yapılan baskı ve
ayrımcılıkları protesto etmek
amacıyla Türk azınlığının 1988
yılında direnişinin; 1990 yılında
da Batı Trakya Türklerini hedef
alan saldırıların yıl dönümü
nedeniyle 29 Ocak Çarşamba
günü Gümülcine’de Chris & Eve
Oteli’nde  bir etkinlik
gerçekleştirildi.

Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu’nun
düzenlediği anma etkinliğine
Batı Trakya genelinden çok
sayıda soydaş katıldı. 

Etkinlik, gazeteci Hülya
Emin’nin hazırlayıp sunduğu
“Biz Buradayız” programının 29
Ocak olaylarını anlatan
bölümünün izlenmesiyle
başladı. 

Etkinliğin açılış konuşmasını
ise Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif yaptı. İbrahim
Şerif konuşmasında, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın
karşılaştığı sorunların 1967
Albaylar Cuntası’yla birlikte
daha da arttığına dikkat çekti.

1988 yılına gelindiğinde,
Gümülcine Türk Gençler Birliği
(GTGB), Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği (BTTÖB) ve
İskeçe Türk Birliği’nin (İTB)

Yunanistan Yargıtayınca
kapatıldığını hatırlatan İbrahim
Şerif, “Bu, azınlığa vurulan son
darbe oldu.” diye konuştu.

Yargıtayın derneklerle ilgili
kararına itiraz eden Türk
azınlığın sesini duyurmak için
toplu direniş kararı aldığını
belirten Danışma Kurulu
Başkanı, “Azınlık toplumu
sesini duyurmak için, Türk ve
Yunan başbakanlarının
Davos’ta bir araya geldiği 29
Ocak 1988’de bir yürüyüş
yapma kararı aldı. 29 Ocak
günü, azınlığın kemiğine
dayanan bıçak misali on
binlerce insan, İskeçe’nin,
Dedeağaç’ın ve Gümülcine’nin
dağlarından ovalarından
koparak akın akın
Gümülcine’ye geldi.
İnsanlarımız o gün, Türküz,
bundan vazgeçmiyoruz diye
haykırdılar. O şanlı bir
mücadeleydi.” ifadelerini
kullandı.

“Dünden Bugüne Batı
Trakya’da Türk Varlığı ve 29
Ocaklar” başlığı altında
gerçekleşen etkinlik iki oturum
halinde yapıldı. 

Gazeteci Hülya Emin’nin
moderatörlüğünü yaptığı birinci
oturuma konuşmacı olarak,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsünden
uzman tarihçi Özer Hatip,
BTAYTD Başkanı Dr. Hüseyin
Baltacı ve BAKEŞ Genel Müdürü
Dr. Pervin Hayrullah katıldı.

Birinci oturumda ilk olarak
söz alan tarihçi Özer Hatip, Batı
Trakya Türkleri tarihinde
kitlesel hareketlerin 1878

yılında başladığını söyleyerek,
1980’li yıllara gelindiğinde
özellikle eğitim sorunu ve etnik
kimliğin inkarının azınlığın
canını sıkan en önemli konular
olduğunu vurguladı. 

1988’in Batı Trakya
Türklerinin gurur duyması
gereken bir tarih olduğunun
altını çizen Hatip, “Batı Trakya
Türk toplumu köklü ve siyasi
bir tarihe sahiptir. Azınlık hiç
bir zaman demokratik
tahammüllerin dışına
çıkmamıştır. Azınlık son derece
demokratik bir mücadele
vermiştir. Gelinen nokta
azınlığın ötekileştirilmesinden
ortaya çıkmıştır.” diye konuştu.

BTAYTD Başkanı Hüseyin
Baltacı da o tarihlerde
yaşadıklarından örnekler
vererek, “29 Ocak azınlığımız

için bir dönüm
noktasıdır. Belki
dönem değişti,
ama baskılar
hala devam
ediyor. 29 Ocak
olayları
mücadele
azmimizi
bugüne kadar
canlı tuttu,
bugün de canlı
tutmaya devam
ediyor.” diye
konuştu.

BAKEŞ Genel Müdürü Pervin
Hayrullah da Yunanistan’da
Türk varlığının tarihi bir
gerçeklik olduğunu ve bunu hiç
kimsenin reddedemeyeceğini
belirtti. Batı Trakya’da Türk
kimliğini tartışmaya açmanın
tamamen güdümlü bir siyasi

manevra olduğunu ifade eden
Hayrullah, kişinin kendi
kimliğini belirlemesinin en
temel insan hakkı olduğunu
ifade etti. 29 Ocakların Batı
Trakya Türklerinin uyanışı
olduğunu söyleyen Pervin
Hayrullah, “Batı Trakya
Türkleri, Yunanistan için bir
zenginliktir.” diye konuştu. 

Hayrullah konuşmasının
devamında, “Batı Trakya
genelinde azınlık bireylerinin
topraklarının istimlak edilmesi
ve özellikle GTGB, İTB ve
BTTÖB’nin kapatılması 29
Ocakların başlangıcıdır. Bu
kimliğimize vurulan önemli bir
darbedir” ifadelerini kullandı. 

Hayrullah ayrıca, 29 Ocak
olaylarının uluslararası basında
ne şekilde yer aldığını örnekler
vererek aktardı ve özellikle
azınlığın yaşanan bu olaylara
bakış açısını değerlendirdi. 

Hayrullah sözlerini, “Bugün,
Yunanistan’da yaşayan Türk
Azınlığı, Lozan Barış
Antlaşması çerçevesinde
garanti altına alınmış haklarını
talep etmektedir. 29 Ocaklar da
bu talepler doğrultusunda
yaşanmış bir uyanışın
sembolüdür.” diyerek
tamamladı.

Batı Trakya Türkleri 
29 Ocakları andı

GÜN DEM haber

Hülya Emin Hüseyin Baltacı Pervin Hayrullah Özer Hatip
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Türkiye, Almanya ve
Srebrenitsa’da anma 

Gazeteci Hülya Emin oturumu kapatırken,
Yunan devletinin, özellikle 1990 yılında yaşanan
vandalizm olayları nedeniyle azınlığa bir özür
borcu olduğu, bunun devletin azınlığın güvenini
kazanması için gerekli olduğu değerlendirmesinde
bulundu. 

PROF. TURAN GÖKÇE, BÖLGEDEKİ 
TÜRK VARLIĞININ GEÇMİŞİNİ ANLATTI
Etkinliğin ikinci bölümünde söz alan İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Turan Gökçe, bölgedeki Türk varlığının Osmanlı
dönemi öncesine dayandığını belirtti.

29 Ocak olaylarının Türkiye’de ve dünya
kamuoyunda gerektiği kadar bilinmediğini ve
yeterince değerlendirilmediğini belirten Gökçe, bu
konuda akademik araştırma yapılması ve
yaşananların kitaplaştırılmasının ihtiyaç olduğuna
dikkat çekti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin bu konuda
inisiyatif üstlenebileceğini ifade eden Gökçe, kısa
vadede uzman bir ekiple bölge ziyaret edilerek
bilimsel araştırma yapılmasının planlandığını
belirtti.

Etkinliğin kapanış konuşmasını ise İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete yaptı. Mete
konuşmasında, “29 Ocakların ruhunu
kaybetmemek, aksine yaşamak gerekir. Rabbim
inşallah bizlere devletimizle beraber gönül birliği
nasip eylesin.” ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe; Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, İskeçe Milletvekili Burhan Baran,
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Doğu
Makedonya Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı
Ahmet İbram, eyalet meclis üyeleri Tarkan Multaza
ve Cihan İmamoğlu, DEB Partisi Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu, Yassıköy Belediye Başkanı Önder
Mümin, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Deli
Hüseyin, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Aydın Ahmet, BAKEŞ Genel Başkanı
Hüseyin Bostancı, Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Sedat Hasan, BİHLİMDER Başkanı
Mehmet Emin, Güney Meriç Eğitim Kültür Derneği
Başkanı Bekir Mustafaoğlu, Batı Trakya Camileri
Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık, diğer
kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş
katıldı.

Etkinlikte ayrıca, 29 Ocak 1990’da fanatik Yunan
gruplarca Gümülcine ve İskeçe’de Türklere karşı
yapılan toplu saldırılarla ilgili resim sergisi açıldı.

Bu arada, azınlık kurum ve kuruluşları, 29
Ocakların yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklamalar
yaptılar. Bildirilerde, üzerinden 30 yıl geçmesine
rağmen 29 Ocak 1990 olaylarıyla ilgili Yunan
devleti tarafından bugüne kadar bir özür
beyanında bulunulmadığı ve hakların
kazanılmasında herhangi bir ilerleme olmadığı
vurgulandı. Avrupa Birliği’nin Batı Trakya’daki
azınlık ve insan hakları ihlallerine sessiz ve
tepkisiz kaldığı kaydedilen bildirilerde, bu
durumun Batı Trakya Türk toplumunca endişe ile
karşılandığı vurgulandı.

29 Ocaklar, Türkiye ve Avrupa’da
yapılan etkinliklerle de anıldı. 

Türkiye’de Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel
Merkezi ve şubelerin
organizasyonuyla 29 Ocaklar için
anma etkinlikleri gerçekleştirildi. İlk
olarak BTTDD Genel Merkezi
tarafından düzenlenen Bosna gezisi
gerçekleştirildi. Dernek yöneticileri
ve üyelerinden oluşan heyet Genel
Başkan Necmettin Hüseyin
başkanlığında Srebrenitsa’da
Potoçari Anıtı’na çelenk koydu. 

25 Ocak Perşembe günü
İstanbul’dan havayolu ile
Saraybosna’ya giden yaklaşık 80
kişilik heyetin ilk durağı şehir
turundan sonra Bosna Hersek
Cumhuriyeti’nin kurucusu Aliya
İzetbegoviç’in mezarı oldu. Daha
sonra ise heyet Türkiye’nin
Saraybosna Büyükelçiliği’ni ziyaret
ederek, büyükelçi Haldun Koç’la
görüştü. Batı Trakya Türklerinden
oluşan heyet Bosna gezisi sırasında
Mostar ve Srebrenitsa’yı da ziyaret
etti. 

BTTDD 29 Ocaklar için
düzenlenen etkinlikler çerçevesinde
İzmit, Bursa ve Soma’da panel
gerçekleştirdi. İlk panel 28 Ocak Salı
günü İzmit’te yapıldı. BTTDD Genel
Merkezi ve BTTDD İzmit Şubesi
tarafından düzenlenen panelde Ege
Üniversitesi Devletler Hukuku Ana
Bilim Dalı Başkanı Dr. Turgay Cin,
BAKEŞ Başkanı Hüseyin Bostancı ve
BAKEŞ Genel Müdürü Pervin
Hayrullah konuştu. 

BTTDD Genel Merkezi ile BTTDD
Bursa Şubesi tarafından Bursa’da
gerçekleştirilen panel ise 29 Ocak
Çarşamba günü yapıldı. BTTDD eski
genel başkanlarından Burhanettin
Hakgüder’in yönettiği panelde
İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı
Ozan Ahmetoğlu ve Ege Üniversitesi
öğretim üyesi Turgay Cin konuştu. 

Son etkinlik ise 30 Ocak Perşembe
günü Soma’da gerçekleştirildi.
BTTDD Genel Merkezi ve BTTDD
İzmit Şubesi tarafından organize
edilen etkinlikte Uludağ Üniversitesi
öğretim üyesi Ahmet Serdar ve Ege

Üniversitesi öğretim üyesi Turgay
Cin konuştu. 

ALMANYA’DA 29 OCAK
ETKİNLİKLERİ 
Bu arada, 29 Ocaklar Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)
tarafından düzenlenen etkinliklerle
anıldı. 

ABTTF üyesi dernekler,
Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya
Türk toplumunun hak ve özgürlükler
mücadelesinde çok önemli bir
dönüm noktası olan “29 Ocak
Toplumsal Dayanışma ve Milli
Direniş Günü”nün 32. yıl dönümünü
düzenledikleri özel etkinlikler ile
andı. Gütersloh ve Çevresi
Yunanistan Batı Trakya Türkleri
Kültür ve Aile Birliği 1 Şubat
Cumartesi günü, Lauf Batı Trakya
Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği ile Viersen Batı Trakya
Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği 2 Şubat Pazar günü
ABTTF’nin destek ve katkılarıyla
kendi lokallerinde anma etkinlikleri
düzenledi. 

Ev sahibi derneklerin yönetici ve
üyelerinin katıldığı anma
etkinliklerinden Gütersloh’takine
ABTTF Başkan Yardımcıları Aydın
Ahmet ve Bülent Çolak, Lauf’takine
ABTTF Başkan Yardımcısı Ferruh

Hasan ve Viersen’dekine de ABTTF
Başkan Yardımcısı Serdar Kalekoğlu
katıldı. 

Gütersloh’taki anma etkinliğinde
ev sahibi derneğin başkanı İbrahim
İbram ve ABTTF Başkan Yardımcısı
Aydın Ahmet tarafından yapılan
konuşmalarda, bu günün Batı
Trakya Türk toplumunun Türk
kimliğini inkar eden ve varlığını bir
tehlike olarak gören zihniyete karşı
bir cevap olduğu vurgulanarak, 29
Ocakların her zaman hatırlanacağı
ifade edildi.

Viersen’deki anma etkinliği, Batı
Trakya Türk toplumunun haklı
davasına katkıda bulunan ve
hayatını kaybedenler için bir
dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Viersen derneği başkanı Şenol
Gacal’ın yaptığı konuşmanın
ardından “29 Ocak Toplumsal
Dayanışma ve Milli Direniş Günü” ile
ilgili video birlikte izlendi.

Ev sahibi derneğin başkanı Sinan
Yusuf’un açılış konuşmasıyla
başlayan Lauf’taki anma
etkinliğinde, 29 Ocak 1988’deki
protesto yürüyüşünde yaşanan
olaylar ile 29 Ocak 1990’daki
saldırıları anlatan video gösterildi.
Çocuklar tarafından şiirlerin
okunduğu anma etkinliği, davetlilere
yemek ikramı ile sona erdi.

Prof. Dr. Turan Gökçe

Srebrenitsa’da anma



Kaçimigas: “İskeçe Azınlık
Lisesi’nin bina sorununu
yakından takip ediyoruz”

DOĞU Makedonya – Trakya
Eyalet eclisi muhalefet listesi
başkanı Kostas Kaçimigas, İskeçe
Azınlık Ortaokul – Lisesi’nin bina
sorunuyla ilgili olarak, “Bu konuyu
yakından takip etmeye devam
edeceğiz.” dedi. 

Kasım ayında eyalet meclisine
konuyla ilgili sundukları soruya
eyalet yönetimi tarafından verilen
yanıtı değerlendiren
Kaçimigas, “Biz
Kasım ayında
yapılan meclis
toplantısında
İskeçe Azınlık
Lisesi’nin bina
sorununu
gündeme
taşıdık ve soru
sormuştuk.
İskeçe Azınlık
Lisesi’nin,
İskeçe’de
eyalete ait
iki

binayı talep ettiğini hatırlatmış ve
bu binaların eyalet yönetimine ait
olup olmadığını ve bu binalarda
eğitim yapılıp yapılamayacağını
sormuştuk. Bu binalarla ilgili olarak
bir yanıt istemiştik.” ifadelerine yer
verdi. 

“SORUMUZA TAM OLARAK
CEVAP ALAMADIK”

Konuyla ilgili GÜNDEM
Gazetesi’ne konuşan

Kaçimigas, konuyla ilgili
sordukları soruya
İskeçeli Eyalet Başkan
Yardımcısı
Galanopulos’un cevap
verdiğini kaydederek

şunları söyledi: “Sayın
Galanopulos eyalet
yönetiminin azınlık
eğitimiyle ilgili
konularda yetkisinin
olmadığını söyledi. Ne
yazık ki bir yanıt

verilmedi. Yanıt
vermekten

çekindiler. Çünkü söz konusu
binaların eyalete ait olup olmadığı
konusunda cevap verilebilirdi.
Eyaletten talep edilen söz konusu
binaların sağlam olup olmadığını
ve okul olarak hizmet verebilir mi,
veremez mi diye bir bilgiyi açıklama
konusunun yetkisinin dışında olup
olmadığını sizlerin takdirine
bırakıyorum. Bence soruya tam
anlamıyla cevap verilmekten
kaçınıldı.” 

“KONUYU TEKRAR 
GÜNDEME GETİRECEĞİZ”
İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’nin bina sorununu yakından
takip etmeye devam edeceklerini
belirten muhalefet listesi başkanı
Kaçimigas, “İskeçe’de yaşanan bu
sorun gayet ciddi bir sorun olarak
çözüm bekliyor. Eyalet yönetiminin
eğitim konularında yetkisi
olmayabilir. Ancak binaların
mülkiyeti ve bu binalarda ders
yapılabilir mi, yapılamaz mı gibi
konularda yetkisi mutlaka vardır.
Biz ekip olarak bu sorunu yakından
takip etmeye devam edeceğiz.
Önümüzdeki toplantılarda konuyu
yine gündeme taşıyacağız. Zaten bu
konuda arkadaşlarımız Rıdvan
Kurak ve Serkan Mahmut ile
diyalog ve işbirliği içindeyiz.”
ifadelerine yer verdi. “Uluslararası En İyi Film” ve “En İyi Belgesel”

kategorilerinde Kuzey Makedonya’nın Oscar adayı
olan “Bal Ülkesi” Türkiye’de izleyicilerle buluştu. 

Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov’un
yönetmenliğini paylaştığı belgesel, Avrupa’da
yabani arı yetiştiriciliğiyle uğraşan son kadın olan 50
yaşındaki Türk kökenli “Hatice” karakteri üzerinden
çevre ve doğal kaynakların kullanımını ele alıyor.

Film, ABD’de geçen yıl düzenlenen Sundance
Film Festivali’nde “Uluslararası Belgesel Film”
dalında Jüri Özel Ödülü alırken, filmin yönetmenleri
Ljubomir Stefanov ile Tamara Kotevska Büyük Jüri
Ödülü’ne, görüntü ekibinden Femi Daut ile Samir
Luma da Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ile Makedonya
Film Ajansının destekleriyle çevre koruma programı
doğrultusunda çekilen filmde, Hatice Muratova,
Nazife Muratova, Hüseyin Sam, Lütviye Sam ve
Mustafa Sam yer aldı.

TÜRKİYE’NİN ÜSKÜP BÜYÜKELÇİSİ
BELGESELİN HATİCE’SİNİ ZİYARET ETTİ
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet
Sekizkök, “En İyi Yabancı Dilde Film” ile “En İyi
Belgesel Film” kategorilerinde Oscar ödüllerine aday
gösterilen Kuzey Makedonya yapımı “Honeyland”
(Bal Ülkesi) belgeselinin ana karakteri Hatice
Muratova’yı yeni evinde ziyaret etti.

İştip şehri yakınlarında bulunan Dorfullu köyüne
yaptığı ziyarette Sekizkök’e Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp
Koordinatörü Aytekin Ayden de eşlik etti.

Muratova ve ailesine hediyeler takdim eden
Büyükelçi Sekizkök, daha sonra Muratova ile birlikte
başkent Üsküp’e geldi.

Eski Üsküp Çarşısı’nı ve Sultan Murat Camisi’ni
ziyaret eden grup, ardından Üsküp Büyükelçiliği
rezidansında öğle yemeği yedi.

Bal Ülkesi
Türkiye’de
vizyona girdi
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BULGARİSTAN’ın Pazarcık ilinde, Meriç kıyısında
bulunan ölü balıklar endişe yarattı.

Bulgaristan bölge yetkilileri, Meriç Nehri’nde
balıkçılık ve sulama faaliyetlerini tedbir amacıyla
yasakladı. Yetkililer, analiz ve ölüm nedenlerinin
araştırılması için ölü balıklardan örnek aldı. 

Doğu Makedonya – Trakya Eyaleti Veterinerlik
Müdürlüğü tarafından yapılan  açıklamada, balıkların
ölüm nedeninin bölgedeki bir geri dönüşüm
fabrikasından nehre akıtılan atıklar olabileceği
belirtildi. Açıklamada ayrıca Meriç (Evros) nehrinde
balıkçılık ve sulama faaliyetlerinin yapılmaması
uyarısında bulunuldu.

Bulgaristan tarafından yapılan analizlerde, nehir
suyunda toksik maddeler bulunmasa da söz konusu
fabrikanın üretim sürecine ait atık maddelerin
bulunduğu ve bu atıkların suda yaşayan canlılar için
son derece tehlikeli olduğu bildirildi.

“BAĞIMSIZ BİRLİK GİRİŞİMİ’ SU
KAYNAKLARINDAN ÖRNEK 
ALINMAMASINI ELEŞTİRDİ
Doğu Makedonya – Trakya Eyaletinde Kostas
Kaçimigas başkanlığındaki “Bağımsız Birlik Girişimi”,
eyalet genelindeki nehir, göl ve deniz gibi su
kaynaklarında ağır metallerin varlığını incelemek

üzere örnekler alınmaması konusunu meclis
gündemine taşıdı.

Konu ile ilgili eyalet meclisine soru önergesi sunan
“Bağımsız Birlik Girişimi” listesi, 2014 yılından önce
eyalet genelindeki nehirler, göller ve denizden ağır
metallerin varlığını incelemek üzere haftalık olarak
örnekler alındığını ve uzmanlar tarafından düzenli
olarak incelendiğini hatırlattı. Söz konusu çalışmanın
2014 yılı itibariyle sona erdiği ve halk sağlığı için son
derece önemli olan bu çalışmanın artık yapılmadığını
belirten Kaçimigas eyalet yönetimine şu soruları
yöneltti:

- Ağır metal varlığı incelemesi için su örneklerinin
alınması ne sebeple durduruldu?

- Çalışmanın devam etmesi veya durdurulması için
her hangi bir talimat verilmiş midir?

- Yönetim 2014 yılının Eylül ayından itibaren örnek
alınması çalışmasını kendi isteğiyle mi durdurdu? Eğer
öyleyse bunun sebebi nedir?

- Su kaynaklarının kalitesinin düzenli ve sürekli
olarak yapılacak çalışmalar ile ortaya çıkacağı göz
önüne alındığında, bölgemizdeki su kaynakları için bir
veri tabanı oluşturulması amacıyla eyalet yönetimi
örnek alınması çalışmasına devam etme kararı almayı
düşünüyor mu?

Meriç nehrindeki balık
ölümleri endişe yarattı
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YUNANİSTAN Dışişleri
Bakanlığı, Avrupa
Parlamentosu (AP) Genel
Kurulunda Yunan milletvekili
İoannis Lagos’un Türk
bayrağı yırtmasını kınadı. 

Bakanlık tarafından
Lagos’un AP’deki Türkiye
karşıtı provokasyonuna
ilişkin bir açıklama
yayımlandı. 

Açıklamada, şu ifadeler
kullanıldı: “Yunanistan, milli
sembollere karşı yapılan her
türlü hakaret içeren hareketi,
bu durumda Türkiye’nin milli
sembolü, en sert şekilde
kınamaktadır. Neonazizmin
temsilcilerinin kabul edilemez
hareketleri, Yunan ve Avrupa
geleneklerinden uzaktır.
Yunan toplumunun
Parlamento dışında bıraktığı
Altın Şafak oluşumunun
kendi reklamını yapma
çabasıdır. Neonaziler sadece
kendilerini temsil eder.”

Türkiye’den
tepki yağdı

TÜRKİYE Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunda
(AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan
milletvekili İoannis Lagos’a tepki
göstererek, “Avrupa’nın şımarık, ırkçı
çocukları hadlerini bilsin. Avrupa,
İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık ‘dur’
demeli.” ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin
Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları
kaydetti: “Şanlı bayrağımıza uzanan
elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl
döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar
bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı
çocukları hadlerini bilsin. Avrupa,
İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık ‘dur’
demeli. Bayrağımız her yerde şerefle
dalgalanmaya devam edecek. AP’nin
de bu palyaço hakkında gerekeni
yapmasını bekliyoruz.”

“ADLİ MERCİLERİMİZ
HAREKETE GEÇTİ”

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
Yunan milletvekilinin Avrupa
Parlamentosundaki (AP) bayrak
provokasyonuna ilişkin, “Adli
mercilerimiz İoannis Lagos hakkında
harekete geçmiştir.” ifadesini kullandı.

Bakan Gül, twitter hesabından
yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
“Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi,
bir ila üç yıl arası hapisle cezalandırılır.
Adli mercilerimiz İoannis Lagos
hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık
karşıtlığını her fırsatta ifade eden
uluslararası toplumu, hukukun gereği
için işbirliğine davet ediyoruz.”

Bu arada, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı Lagos hakkında resen
soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada,
Lagos hakkında Türk Ceza Kanunu’nun
300. maddesinde belirtilen “devletin
egemenlik alametlerini aşağılama”
suçundan resen soruşturma

yürütüleceği kaydedildi.

Irkçı vekil Lagos 
Türk bayrağını yırttı

Yunanistan
Dışişleri
Bakanlığı 
kınadı

AVRUPA Parlamentosu (AP)
Başkanı David Sassoli, Genel
Kurulda Türk bayrağını yırtan
Yunan milletvekili Ioannis
Lagos hakkında yaptırım süreci
başlattı.

AP Sözcülüğü Vekili
Delphine Colard, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
sürecin AP’nin Usul Kuralları
uyarınca “Cezalar” başlıklı
176’ıncı maddesine dayanarak
başlatıldığını söyledi.

Sassoli’nin aynı zamanda
Yunan milletvekili Lagos’a yazılı
olarak bildirimde bulunduğunu
aktaran Colard, “Söz konusu
olaydan sonra AP Başkanı,
milletvekili hakkında yaptırım
sürecini başlatmıştır.” ifadesini
kullandı.

Yaptırımlar arasında
“kınama”, “2 ila 30 günlüğüne
yetkilerinin askıya alınması”,
“AP Genel Kurulunda oy
hakkının elinden alınması” ve
“parlamento faaliyetlerine
katılımın bir süreliğine askıya
alınması” gibi seçenekler
bulunuyor. 

AP Başkanı,
“yaptırım
süreci”
başlattı

AVRUPA Parlamentosunda (AP) ırkçı
Altın Şafak partisinin eski üyesi bağımsız AP
milletvekili Ioannis Lagos, Yunan
adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin
oturumda Türk bayrağını yırttı.

Brüksel’de düzenlenen AP Genel
Kurulunun “Yunan Adalarında İnsani
Durum” başlıklı oturumunda bölgedeki
göçmenlerin durumu ele alındı. Aşırı sağcı
Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız AP
milletvekili Lagos, “Kimsenin burada Yunan
vatandaşlarının durumunu konuştuğunu
duymuyoruz. Herkes göçmenlerden
bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları
ne olacak?” diyerek tepki gösterdi.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde
70’inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke
halkının göçmenler tarafından saldırılara
uğradığını iddia etti. Irkçı Lagos, “Bir tarafta
da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor.
Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu
Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır.
Artık buna bir son vermeliyiz.” dedi ve
kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak
büyük bir provokasyona imza attı.

Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal
çağrısında bulunarak bu tür davranışlara
müsaade etmeyeceğini söyledi.

AP Genel Kurulunun Türk bayrağını
yırtan 1972 doğumlu Lagos hakkında, şu
anda Yunanistan’da “suç örgütü kurma,
yönetme ve örgüte üye olma” nedeniyle
soruşturma yürütülüyor.

2012-2019’da Yunanistan’ın neonazi
Altın Şafak Partisi’nden AP
milletvekilliğine seçilen Lagos,
bu partiden istifa ettikten sonra
2019’da kendi kurduğu “E. La.
Syn” Partisi’nin (Milli Halk
Vicdanı) genel başkanı.

AP’de ise bağımsız milletvekili
olarak görev yapan ırkçı Lagos,
Altın Şafak Partisi üyesi olduğu

yıllardaki faaliyetleri
nedeniyle Yunanistan’da iki kez tutuklandı.

Yunanistan’daki terörle mücadele
birimince gözaltına alınan Lagos, 2019’da,
2013’te işlediği saldırı suçundan dolayı da 8
ay hapis cezasına mahkum edildi.

Lagos’un 2013’te Atina’da öldürülen
faşizm karşıtı müzisyen Pavlos Fissas
davasında da ismi geçiyor.

Altın Şafak Partisi’nin lideri Nikos
Mihaloliakos ve aralarında Lagos ile başka
milletvekillerinin de bulunduğu 69 sanık,
Yunanistan Kamu Düzeni Bakanlığının
talimatıyla başlatılan soruşturma sonucunda
suç örgütü yönetme ve örgüte üye olma ile
ırkçı saldırı suçlamalarıyla 2013’ten beri
yargılanıyor.

Lagos, geçmişte aynı zamanda şantaj,
haraç toplama, kadın ticareti, çek senet

tahsilatı ve ruhsatsız silah
kullanmakla da
suçlanmıştı.

Neonazi Altın Şafak partisinin eski milletvekili
İoannis Lagos, Avrupa Parlamentosu Genel
Kurulunda skandal bir harekete imza attı.
Göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda konuşan
ırkçı vekil, “Türkiye her istediğini yapabiliyor. Buna
son vermeliyiz” diyerek Türk bayrağını yırttı.
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Το Ελληνο-Τουρκικό Φόρουμ ζητά
ειρηνική επίλυση των διαφορών

M έσα από μια κοινή δήλωση-
παρέμβαση που έδωσαν στη
δημοσιότητα, εξέχοντες

Έλληνες και Τούρκοι ακαδημαϊκοί και
διπλωμάτες παροτρύνουν τις κυβερνήσεις
σε Άγκυρα και Αθήνα «να ανοίξουν νέο
διάλογο».

Το Ελληνοτουρκικό Φόρουμ (Greek-
Turkish Forum), ένα φόρουμ διαλόγου - με
ιστορία δεκαετιών - στο οποίο
συμμετέχουν εξέχοντες Έλληνες και
Τούρκοι ακαδημαϊκοί και καθηγητές,
διπλωμάτες (πρώην πρέσβεις) και
δημοσιογράφοι, συναντήθηκε στην
Αθήνα το διήμερο 13-14 Ιανουαρίου του
2020. Στο πλαίσιο της δήλωσης που
έδωσαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή,
17 Ιανουαρίου, μετά το πέρας των
συναντήσεων που είχαν στην ελληνική
πρωτεύουσα, τα μέλη του
Ελληνοτουρκικού Φόρουμ:

Παροτρύνουν όλες τις πλευρές να
ασκήσουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να
απέχουν από εμπρηστικές δηλώσεις και
ενέργειες και να ανοίξουν νέο διάλογο

Παροτρύνουν τις κυβερνήσεις και τον

Τύπο να εργαστούν ενεργά για την
αντιστροφή της τάση αμοιβαίας
δυσπιστίας και παραπληροφόρησης

Υπογραμμίζουν την ανάγκη
επανέναρξης των διερευνητικών
συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
το συντομότερο δυνατό

Χαιρετίζουν τη δέσμευση και την
αποφασιστικότητα των ηγετών της
ελληνοκυπριακής και της
τουρκοκυπριακής κοινότητας να
επιτύχουν μια διευθέτηση βασισμένη σε
μια Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία
(ΔΔΟ) με πολιτική ισότητα

Στέλνουν το μήνυμα ότι η ειρήνη, η
σταθερότητα και η οικονομική
συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο θα
ενισχυθούν από μια διευθέτηση του
Κυπριακού προβλήματος.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του
Ελληνοτουρκικού Φόρουμ:

Το Ελληνοτουρκικό Φόρουμ (ΕΤΦ)
συναντήθηκε στην Αθήνα στις 13 και 14
Ιανουαρίου 2020 εν μέσω εντάσεων
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην
Ανατολική Μεσόγειο και εν τη απουσία

επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος.
Το ΕΤΦ σημείωσε την άνοδο των

εντάσεων στις διμερείς σχέσεις όσον
αφορά τις εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο και παρότρυνε όλες τις
πλευρές να ασκήσουν μέγιστη
αυτοσυγκράτηση, να απέχουν από
εμπρηστικές δηλώσεις και ενέργειες και
να ανοίξουν νέο διάλογο. 

Το ΕΤΦ έχει καταγράψει με
ανησυχία τον βαθμό αμοιβαίας
δυσπιστίας και παραπληροφόρησης και
παρότρυνε τις κυβερνήσεις και τον
Τύπο να εργαστούν ενεργά για την
αντιστροφή αυτής της τάσης.

Το ΕΤΦ συμφώνησε ότι κανένα
παράκτιο κράτος δεν πρέπει να
αποκλεισθεί από τις προσπάθειες για
την προώθηση της περιφερειακής
οικονομικής συνεργασίας και ότι το
διεθνές δίκαιο θα πρέπει να αποτελέσει
τη βάση για όλες αυτές τις προσπάθειες.
Το ΕΤΦ επανέλαβε την άποψή του
σχετικά με την ανάγκη επανέναρξης
των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας το συντομότερο
δυνατό.

Το ΕΤΦ εξέφρασε την ικανοποίησή
του για την επιβεβαίωση της δέσμευσης
και της αποφασιστικότητας των ηγετών
της ελληνοκυπριακής και της
τουρκοκυπριακής κοινότητας να
επιτύχουν μια διευθέτηση βασισμένη σε
μια Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία
(ΔΔΟ) με πολιτική ισότητα. Αυτό
τονίστηκε και πάλι στην ανεπίσημη
συνάντηση του Ελληνοκύπριου και
Τουρκοκύπριου ηγέτη της 25ης
Νοεμβρίου 2019 με τον Γενικό
Γραμματέα του ΟΗΕ στο Βερολίνο. 

Το ΕΤΦ εξέφρασε την ικανοποίησή
του για τη δέσμευση και των δύο

ηγετών στην κοινή δήλωση της 11ης
Φεβρουαρίου 2014, τις προηγούμενες
συγκλίσεις και το πλαίσιο των έξι
σημείων που υποβλήθηκε στις 30
Ιουνίου 2017, προκειμένου να
επιτευχθεί μια στρατηγική συμφωνία
που θα ανοίξει το δρόμο για μια
συνολική διευθέτηση.

Το ΕΤΦ συμφώνησε επίσης ότι το
σημερινό status quo δεν είναι βιώσιμο
και ότι η επίλυση του Κυπριακού εντός
ενός προβλεπτού ορίζοντα είναι
υψίστης σημασίας όχι μόνο για τους
Κύπριους αλλά και για τους Έλληνες,
τους Τούρκους και την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Είναι σαφές ότι η ειρήνη, η
σταθερότητα και η οικονομική
συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο
θα ενισχυθούν από μια διευθέτηση του
Κυπριακού προβλήματος.

Το ΕΤΦ επαίνεσε τις εργασίες της
δικοινοτικής τεχνικής επιτροπής για την
πολιτιστική κληρονομιά και επανέλαβε
την ανάγκη να προταθούν και να
εφαρμοστούν πρόσθετα ΜΟΕ. 

Το ΕΤΦ εξέφρασε επίσης την
υποστήριξή του στην πρόταση που
υποβλήθηκε για την εισαγωγή της
τουρκικής γλώσσας στον κατάλογο των
επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Τα μέλη του ΕΤΦ: Aydın Mustafa,
Carras Costa, Clis Elias, Çolak, Emine,
Filis Constantinos, Göğüş Hasan,
Grigoriadis Ioannis N., Hatzivassiliou
Evanthis, Kalopsidiotou Stavri, Kaymak
Erol, Kızılyürek Niyazi, Lampsa Paulina,
Mavrommatis Manthos, Öztelcan Özlem,
Papaioannou Vassilis, Psaltis Charis,
Rozakis Christos, Triantaphyllou Dimitris,
Trimikliniotis Nikos, Vural Volkan Yakış,
Yaşar Yetkin Murat.  

İngiltere’nin AB üyeliği 47 yıl sonra sona erdi
İNGİLTERE’nin Avrupa Birliği

(AB) üyeliği 47 yıl sonra
biterken, Başbakan Boris
Johnson yeni bir çağın şafağında
olduklarını söyledi.   

İngiltere, 1973’te katıldığı
AB’den yerel saatle 23.00’te (YSİ
01.00) ayrılırken, “Brexit günü”
kapsamında hem devlet
kurumları hem de özel
kuruluşlar çeşitli kutlamalar
yaptı.

Bu kapsamda, Başbakanlık
binası “10 Numara”ya yansıtılan
saatle geriye sayım yapıldı. Bazı
hükümet binaları, İngiliz bayrağı
renklerinde ışıklandırdı.

İngiliz Merkez Bankası, 50
penilik madeni parayı tedavüle
soktu. “31 Ocak 2020” tarihini
taşıyan paranın üzerinde “Bütün
milletlerle barış, refah ve
dostluk” ifadesi yer aldı.

Aşırı sağ siyasetçi ve AB
karşıtı kampanyanın
mimarlarında Nigel Farage’ın
liderliğindeki Brexit Partisi,
parlamento önünde kutlama
partisi düzenledi.

Brexit yanlıları, saatler
23.00’ü gösterdiğinde hep
beraber sevinç gösterilerinde
bulundu. 

“YENİ BİR ÇAĞIN ŞAFAĞI”
Başbakan Johnson, İngiliz
televizyonlarından ulusa
sesleniş konuşmasında, genel
olarak Brexit sürecinde

kamuoyunda oluşan
kutuplaşmayı sona erdirme ve
“yaraları sarma” çağrısında
bulundu. 

Hükümet olarak görevlerinin
ulusu bir araya getirme ve ülkeyi
ileriye taşıma olduğunu
vurgulayan Johnson, “Bu gece
söylenecek en önemli şey,
bunun bir son değil, başlangıç
olduğudur. Bu, gerçek bir ulusal
yenilenme ve değişim zamanı.
Bu, yeni bir çağın şafağı.”
değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, artık vatandaşların
kaderini ülkenin doğdukları
bölgelerinin belirlemeyeceğini
belirterek, Brexit’le “bütünleşme
ve ilerlemeye başlanılan bir anın
yaşandığını” ifade etti. 

Saatlerin 23.00’ü
göstermesiyle AB ile bağlantılı
resmi kurumlardaki AB
bayrakları indirildi, ayrıca Brexit
sürecini yürütmek için kurulan
bakanlık lağvedildi. 

İngiliz vekillerin Avrupa
Parlamentosu (AP) üyeliği sona
ererken, İngiltere’nin AB iç
yazışmalarına erişimi de kesildi. 

GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLADI
İngiltere’nin AB üyeliğinin
bitmesiyle, geçiş süreci dönemi
başladı. Bu süre zarfında
İngiltere,  başta ticaret olmak
üzere güvenlik, sağlık, ulaşım
gibi alanlarda anlaşmaya
varmak için Birlikle müzakereler

yürütecek.
İngiltere’nin 30 Haziran’a

kadar talep etmesi halinde geçiş
dönemi, 2 yıl daha
uzatılabilecek. Ancak Johnson
liderliğindeki İngiliz hükümeti,
bu sürenin uzatılmayacağını ilan
etmiş bulunuyor.

İngiltere, bu süreçte gümrük
birliği, ortak pazar ve serbest
dolaşım gibi AB üyeliği
unsurlarını sürdürecek ve AB
kurallarına tabi kalacak. Ancak
ülke, AB’nin karar alma
mekanizmalarında söz hakkını
kaybedecek.

MÜZAKERE HAZIRLIĞI 
AB Komisyonu Başmüzakerecisi
Michel Barnier, birlik
standartlarına uyması koşuluyla
İngiltere ile sıfır gümrük vergisi
ve sıfır kota da dahil olmak üzere
iddialı bir ticaret anlaşması
üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Barnier, AB’den 31 Ocak’ta
ayrılan İngiltere ile gelecekteki
ilişkileri belirleyecek
müzakerelere yönelik taslak
yönerge hakkında Brüksel’de
basın toplantısı düzenledi.

İngiltere ile müzakerelerde AB

vatandaşlarının ve işletmelerinin
çıkarlarını savunacaklarını
vurgulayan Barnier, İngiltere ile
çok sayıda başlığın
görüşüleceğini ve 31 Aralık
2020’deki geçiş sürecinin sona
ermesinin ardından yaşanacak
değişikliklerin küçümsenmemesi
gerektiğini söyledi. 

AB ve İngiltere arasında
karşılıklı ticarette “haksız
rekabetin” engellenmesi
gerektiğini belirten Barnier,
“Rekabetin açık ve adil
olduğundan emin olmalıyız.”
dedi.
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Kardere’de muhtarlık
Birlik listesine geçti

KOZLUKEBİR Belediyesine
bağlı Kardere köyünde,
seçimlerden yedi ay sonra
muhtarlık el değiştirdi. Yeni
muhtar, Birlik listesinin adayı
Ahmet Ahmet oldu.

Konuyla ilgili yazılı bir
açıklama yapan ana
muhalefetteki Birlik listesi
Başkanı Erdem Hüseyin, şu
ifadelere yer verdi: “Bildiğiniz
üzere 26 Mayıs 2019 günü
gerçekleştirilmiş olan yerel
seçimlerde Kardere
köyümüzde muhtariyet
seçimini Birlik listesi
kazanmıştır. Ama malesef
sonuçlar yanlış açıklanmıştır
ve muhtariyet Demokratik Güç
listesine geçmiştir.

Bu olayın çözümü için
konunun muhattaplarına
defalarca başvurmamıza

rağmen malesef hiç bir sonuç
alamadık. Unutulmamalıdır
ki, bizler hepimiz azınlık
mensubu kişileriz. Gönül
isterdi ki bu olayın
mahkemelere intikal etmeden
önce aramızda kardeşçe
anlaşarak çözülmesiydi.

6 Kasım 2019 tarihinde
Gümülcine Mahkeme
Dairesinde görüşülen Kardere
Muhtariyet davasında olayın
muhattapları bu yanlışın
düzelmesi için bize yardımcı
olacaklarına mahkemede de
utanmadan bu yanlışı
savunmuşlardır.

Geçen hafta açıklanan
mahkeme sonucu itibariyle bu
büyük yanlışlık düzeltilmiştir
ve adalet yerini bulmuştur.
Kardere halkının sandıktaki
iradesi kazanmıştır ve yeni

muhtarlarımız Kardere
köyümüze hayırlı olsun.
Unutulmamalıdır ki halkın
sandıktaki iradesi her şeyin
üzerinde gelir. Bizler Birlik
Listesi olarak ilk günden
itibaren her zaman doğruları
savunduk ve savunmayada
devam edeceğiz. Bazı
çevrelerce bizim oylarımıza
sahip çıkamadığımız
eleştirileri yapılmaktaydı. Bu
mahkeme kararı oylarımızı
sonuna kadar
savunduğumuzun en büyük
ispatıdır. Yanlışı savunmak,
yalan söylemek ve bile bile kul
hakkı yemek, hem siyasi
hayatta hem de özel hayatta
dinimizce de haramdır. Ne
kimsenin hakkını yeriz, ne de
hakkımızı yedirtiriz.”

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Milli manevi değerleri korumak

M illetleri ayakta tutan
millî ve manevî
değerlerdir. Bu

değerler, milletlerin birlik
beraberlik ve toplumsal
dayanışma içerisinde yaşamasını
ve milli kimliğiyle tarih
sahnesinde yer almasını
sağlamaktadır. Milletler, söz
konusu değerleri gelecek
kuşaklara aktardığı oranda
varlıklarını sürdürürler. Tarih,
bize milli ve manevi değerlerine
sahip çıkmayan ve başka
milletleri körü körüne taklit edip
milli şahsiyetlerini kaybedenlerin
dünya coğrafyasından silinip yok
olduklarını göstermektedir. Bu
yüzden, bir toplumu içten yıkmak
isteyenler, inanç, ahlak ve milli
değerleri yok etmeyi ilk hedef
olarak seçmektedirler.

Milli ve manevi değerleri
korumanın yolu, dinimize sımsıkı
sarılmak, ahlaki görevlerimizi
yerine getirmekten geçtiğini
unutmayalım. Bunları oluşturan
kültürümüze de sahip çıkmak
gerekir.

Din, Allah tarafından konulmuş
bir kanundur. İnsanlara, yaratılış
gayesini ve varoluş hikmetini
bildirir. Yüce Rablerine karşı ne
şekilde ibâdette bulunacaklarını
öğretir. İyi ve faydalı şeyler
yapmaya sevkeder, zararlı
işlerden de alıkoyar.

Din, insan aklının kendi
kendine sorup durduğu, "Ben
kimim, nereden gelip, nereye
gidiyorum?" suâllerinin tatmîn
edici yegâne cevab kaynağıdır.

Din, imkânların tükendiği,
ümidlerin söndüğü yerde
başlayan imkân yolu ve ümid
ışığı, ilâçların dindiremediği
acıların ilâcı, yıkık gönüllerin
sığınağıdır.

Din; adâlet, iyilik, fedakârlık,
doğruluk, fazilet gibi duyguların
hayat menbaı, insan vicdanındaki
inanma ihtiyacının tam
karşılığıdır. İnsanlar, dinleri
peygamberlerden öğrenmişlerdir.

Peygamberler, vahiy yoluyla
Allah'dan aldıkları dinî hükümleri,
aldıkları şekliyle insanlara
bildirmişlerdir. Ahlak, insanın
huylarının ve özelliklerinin
bütünüdür. İnsan bu huy ve
özelliklerinin etkisiyle iyi ya da
kötü davranışlar gösterebilir.
Ahlaklı olmak insanın doğru,
güzel ve iyi davranışlarda
bulunması; yanlış, çirkin ve kötü
davranışlardan uzak durmasıdır.

İslam ahlakının gâyesi, Allah’ın
(c.c.) bütün yaratıklarına karşı
merhametli olmak, hiçbir menfaat
gözetmeksizin fedakarlıkta
bulunmak, karşılıksız sevmek;
insani ilişkilerde iyi niyetli,
dürüst, güvenilir olmak ve kötü
eğilimlerden uzak durmaktır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
“Ben güzel ahlakı tamamlamak
için gönderildim.” buyurarak
ahlakın gayesini açıklamıştır.
Efendimiz (s.a.v.) cahiliye
âdetlerine dayalı anlayışı yıkarak
Kur’an-ı Kerim’i temel alan bir
ahlak anlayışı getirmiştir. Buna
göre Müslüman’ın asıl amacı,
Peygamberimiz’in (s.a.v.) ahlakını
kendisine örnek alarak, iyi
huylarını geliştirmek olmalıdır. 

Netice olarak; toplumu
oluşturan fertlerin birlik ve
dayanışma içinde olmaları, dinî
ve millî varlığımızın korunup
devam ettirilmesinin zorunlu
kıldığı bir sorumluluktur. Ayrıca
bu, barış ve huzurun da
teminatıdır. Batı Trakya
Müslüman Türk Toplumu olarak
üzerimize düşen görev,
sorumluluk bilinci içinde birlik ve
dirliğimizi korumaktır. Şunu
hiçbir zaman unutmayalım ki, biz
Müslüman Türk toplumuyuz. Bizi
böyle bir toplum  yapan; sahip
olduğumuz dinimiz İslâm, milli
varlğımız olan Türklüğümüz,
dilimiz, tarihimiz, kültürümüzü
oluşturan gelenek ve
göreneklerimiz, kısacası millî ve
dinî değerlerimizdir.

Batı Trakya Müslüman Türkü
olarak bizler, şartların
gerektirdiği türlü zorluklara her
zaman katlanmış, mukaddes
değerleri uğrunda her türlü
sıkıntıya sabretmişiz. Bu günlere
gelmemiz de bunlara sahip
çıkmamızdandır. Bundan böyle
de Allah’ın inayetiyle aynı inanç
ve mücadele ruhuyla sahip
çıkmaya devam edeceğimize
kimsenin şüphesi olmasın.  

Yakın geçmişte Batı Trakya
Müslüman Türkleri olarak milli ve
dini hasletlerimizi koruma adına
verdimiz mücadeleyle bütün
dünyaya ne olduğumuzu
bildirdik. Önümüzdeki Çarşamba
günü yıl dönümünü
kutlayacağımız 29 Ocak 1988
tarihi Batı Trakya Türkleri'nin
kimliklerinin inkarına karşı
suskunluğunu bozduğu milli
direniş günü olarak tarihe
geçmiştir. 29 Ocak milli direniş
günümüz kutlu olsun.

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU

GÜMÜLCİNELİ emekli öğretmen ve hattat
Emin Kadiroğlu’nun “Evlad-ı Fatihan’dan
Fatihanname” isimli kitabı yayımlandı.

Emin Kadiroğlu’nun kitabında Batı Trakya
bölgesindeki bazı tarihi eserler hakkında
bilgilerin yanı sıra bir çok tarihi belgenin ve
kitabelerin fotoğrafları da yer alıyor. Batı Trakya
genelindeki bazı köyler ve bu köylerdeki tarihi
eserler hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilen
kitapta, hat sanatı hakkında da bilgi ve örnekler
yer alıyor. 

Kitabın yazarı Emin Kadiroğlu 1938 yılında
Gümülcine’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini
Gümülcine’de tamamlayan Kadiroğlu, daha
sonra Ankara ve Selanik’te açılan öğretmenlik
kurslarına katılarak ilkokul öğretmeni oldu ve
45 yıl boyunca öğretmenlik yaptı. Emin
Kadiroğlu bu süre içinde resim çizme yeteneğini
hat sanatına dönüştürdü ve Batı Trakya’da
eskimiş veya tahrip olmuş cami, çeşme gibi
tarihi eserlerin kitabelerini tamir ederek tekrar
gün ışığına çıkardı.

Emin Kadiroğlu daha önce de “Hat
Çalışmalarım” adı altında kendi hat eserlerinin
yer aldığı bir eser yayınlamıştı.

“Evlad-ı Fatihan’dan
Fatihanname” kitabı
yayımlandı
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Emine Tabak

Anne baba ayrılığının 
olumsuz etkileri

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

“Yazın babamla tatile
gideceğiz, ama annemin de
bizimle gelmesini çok
isterdim!”, sözleri, anne – baba
ayrı bir çocuğa ait. Ne yazık ki
bu tür sözleri son zamanlarda
çevremizde çok sık duymaya
başladık. Zira toplumumuzda
da artık çok fazla ayrılıkların
yaşandığına tanık olmaktayız.
En kötüsü de çocukların bu
ayrılıklar sonucu yaşadıkları
travmalar! Dolayısıyla da
onların sevgi ihtiyacının
karşılanabilmesi ruhsal ve
zihinsel açıdan da iyi bir
gelirim gösterebilmesi için,
uyumlu bir aile içinde
büyümesi çok önemli,
kuşkusuz. Zira, ayrılıkların
yükünü en çok da çocuklar
çekmekte, ne yazık ki! Nitekim,
ayrılıklar sonrası çoğu zaman
çocuk kendisini suçlu
hissederek sebepleri de
kendisinde arayabilir.
Kendisinin yaramazlıklarından
dolayı onların ayrıldığına
inanan küçük çocuklara
rastlayabiliriz. Dolayısıyla da
bu düşünce ve inanç
doğrultusunda çocukta uyum
ve davranış bozuklukları da
görülebilir. Okulda, evde,
arkadaşlarının arasında
huzursuz ve mutsuz, okulda da
başarısız olabilir.

En erken yaşlar olan 0-2 yaş
dönemlerindeki çocuklar bile,
zannedilenin aksine,
ayrılıklardan olumsuz
etkilenebilirler ve bunu çok
rahat hissedebilirler. Bu
dönemde anne baba ayrılığı
yaşayan çocuklarda, ağlama
nöbetleri, yemek yemeyi
reddetme, oyuncaklara karşı
ilgisizlik gibi olumsuzluklar
gözlenebilir.

3-6 yaş çocukları ise aileyle
en çok vakit geçirmeyi seven
ve isteyen çocuklardır. Onlar
da bu tür ayrılıklarda,
kendilerini suçlayarak, “ben
yaramazlık yaptığım için
annem” ya da, “babam gitti”
diye düşünürler. Bu çocuklarda
da yatağını ıslatma, parmak
emme, konuşmayı reddetme
gibi bebekliğe geri dönüş
davranışlarına tanık olabiliriz.

7 – 12 yaş grubu çocukları
ise ayrılıklarda genellikle
kendilerini suçlamak yerine,
anne babayı suçlayarak, onlara
karşı öfke ve kin besleyebilir.
Okulda başarısızdırlar.

Arkadaşlarıyla sorunlar
yaşarlar. Bu yaş grubundaki
çocuklarla ayrılık sonrası, hatta
daha önce, anne – baba
karşılıklı konuşarak ayrılığın
nedenlerini anlatmalıdırlar. Bu
dönemde çocuklar anne baba
ayrılığını arkadaşlarından
gizlemeye çalışırlar. Hatta
çoğu zaman çeşitli savunma
mekanizmaları geliştirerek, ne
kadar mutlu bir aileye sahip
olduklarını anlatırlar.

Çocuğun 13 -18 yaş
döneminde yaşanan ayrılıklar
da oldukça travmatiktir. Çünkü
bu dönem, çocuğun en fırtınalı
dönemi olan ergenlik
dönemidir. Çocuğun doruğa
ulaşmış olan ruhsal ve
bedensel takıntılarının
yanısıra, bir de ailenin
bölünmesi eklendiğinde, çocuk
bunalıma girebilir.
Arkadaşlarından utandığı için
derdini onlarla da paylaşamaz.
Tek başına kalmayı tercih eder,
ya da kötü arkadaşlıklar
kurarak, yanlış yollara
yönelebilir.

Neticede, bu tür ayrılıklarda
kaybeden be zarar gören
genellikle çocuklar olmaktadır.
Çocukların büyük travmalar
yaşamaması için,
beraberliklerini
yürütemeyerek, ayrılmak
zorunda kalan eşlerin, birden
aile düzenini bozmadan,
çocukla aynı şekilde
ilgilenmeye devam
edebilmeleri son derece
önemlidir. Örneğin, baba
evden ayrılsa bile eğer her
sabah çocuğu okula
götürüyorsa, buna aynen
devam etmelidir. Haftanın belli
günlerinde de bir araya
gelinerek, çocukla ilgilenmek,
ortak bir şeyler paylaşmak,
çocuğa hala anne babasının
onu sevdiklerini hissettirmesi
açısından çok önemlidir.
Parçalanmış ailelerde en çok
dikkat edilmesi gereken husus,
çocuğa kenara itilmişlik
duygusunu yaşatmadan, onun
anne babası için ne kadar
değerli olduğunu hissettirecek
davranışlarda bulunabilmektir.
Bu doğrultuda, çocuğu
üzmeden, incitmeden bir
yaşam kurulabilmesi son
derece önemlidir.

Mutlu birlik, beraberliklerin
yaşanacağı günler diliyorum…

KOZLUKEBİR Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
yerel seçimlerde başkanlığını yaptığı Demokratik
Güç listesi ekibiyle 2 Şubat Pazar günü kahvaltıda
buluştu.

Kozlukebir köyünde verilen kahvaltıda Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, ekip üyelerine
katılımlarından dolayı teşekkür etti. Ahmet,
amaçlarının belediye halkının yaşam kalitesini
yükseltmek olduğuna dikkat çekti.

Kozlukebir Belediye Başkanı, “Bu topraklarda
doğup büyüyen buralarda ailesi ile birlikte
mütevazi bir hayat sürmeye çalışan ve beş yıl
belediye başkanı tecrübesi edinmiş biri olarak
aranızdayım. Bu yıllar bana daha önce farkına
varamadığım ve de varamayacağım birçok şeyi
anlamamı sağladı. Hizmetle geçen bu
dönemimizde bölgemizin en önemli unsurunun,
en değer verilecek unsurun bölge insanının
olduğunu anladım. Başka bir deyişle sizlerin ve
bölge insanının ne kadar değerli olduğunu
anladım. Bu nedenle belediye yönetimi olarak ilk
hedefimiz bölge halkımızın yaşam kalitesini
arttırmaktır.” diye konuştu.

Rıdvan Ahmet konuşmasının devamında,
“Bugün de buradaki toplantımızın sebebi
hizmettir. Çıktığımız bu hizmet yolunda her biriniz
benim için, belediyemiz için çok önemlisiniz ve
değerlisiniz. İnsanlarımıza en iyi hizmeti
verebilmek için, bu yolda bir şeyleri başarabilmek
için hepinize ve her birinize her zamankinden

daha çok ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.
Seçimlerde kazanan kazanmayan, listede yer

alan herkesin ve görüşlerinin çok önemli
olduğuna vurgu yapan Ahmet, “Geçtiğimiz
yaklaşık 5 buçuk yıllık süreç içinde
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle yaptığımız
toplantılarla belediyemizin bütün bölgelerinden
binlerce problemi kayıt altına aldık. Bütün bu
problemleri değerlendirdik, maddi imkânlar
nispetinde elimizdeki bütçeyle insan gücüyle ve
var olan makinelerimizle çözmeye çalışıyoruz.
Bizler geldiğimiz bu noktada sizlerden sadece
problemler duymak istemiyoruz. Sizlerden
bölgemizde yarınımızı bugünlerden daha iyi
yapacak projeler, çözümler öneriler ve bu konuda
yardımcı olacak fikirler bekliyoruz.” dedi.

Kahvaltıya katılan liste üyelerine belediyenin
çalışmaları hakkında da bilgi veren Rıdvan Ahmet,
artık deneyimli bir ekip olduklarını ve bu ekiple
programlara başvurduklarını söyledi. 

Rıdvan Ahmet, “Büyük projelere imza atmayı
hedefliyoruz. Bu doğrultuda Kozlukebir
Belediyesini 2030’lara taşıyacak projelere imza
atacağız. Uzun vadede gerçekleşebilecek projelere
örnek vermek gerekirse Değirmendere’ye
yapılabilecek bir baraj ve oradan altta kalan bütün
köylerin içme ve sulama suyu temini, bugünün
büyük problemi köy planlarının genişlemesi,
Balkan köylerimize sulama barajlarının inşası gibi
sayabiliriz.” diye konuştu.

THAE kiraz eğitimi gezisi düzenledi

Rıdvan Ahmet ekibi ile 
kahvaltıda biraraya geldi

Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsünün (THAE), YAKA İKE şirketiyle işbirliği içerisinde yürüttüğü “Farklı Bölgelere Kiraz
Üretimini Yaygınlaştırarak Modern Kiraz Bahçeleri Kurulumu ve Bakımı” projesi kapsamında, 26 Ocak Pazar günü, Edessa bölgesine
kiraz eğitimi gezisi düzenledi.
THAE ve YAKA İKE tarafından düzenlenen bir günlük eğitim gezisinde üreticiler, Edessa bölgesindeki modern sistemlerle kurulan ve
dünya piyasalarında yüksek fiyatlara talep gören kaliteli kiraz cinslerinin üretildikleri bahçeleri ziyaret etme fırsatı buldular.
THAE ziraat mühendisleri, Edessa’da ziyaret ettikleri modern bahçelerin kurulumundan, kiraz cinslerine ve bahçelerin bakım
metotlarına kadar tüm bilgileri üreticilere yerinde aktardılar.
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AVRUPA’nın en büyük 5 futbol ligi
kabul edilen İngiltere (Premier Lig),
İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya
(Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1)
karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. 

Premier Lig
Liderlik koltuğunda oturan Liverpool, hafta
içi oynadığı erteleme maçında West Ham
United'ı 2-0 yenmesinin ardından hafta
sonu da Southampton'ı 4-0 mağlup etti.
Peş peşe 16. galibiyetine imza atan
Liverpool, ligdeki yenilmezlik serisini 42
karşılaşmaya, takipçileriyle arasındaki
farkı da 22 puana çıkardı. Haftanın öne
çıkan mücadelesinde Tottenham, 2.
sıradaki Manchester City'yi sahasında 2-0
yendi.  Premier Lig'in 25. haftasının
ardından 73 puanı bulunan Liverpool, 51
puanlı Manchester City, 49 puanlı Leicester
City ve 41 puanlı Chelsea'nin önünde
zirvedeki yerini korudu.

La Liga
Geçen hafta liderliği Barcelona'dan alan
Real Madrid, evinde oynadığı derbi maçta
Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
Barcelona, seyircisi önünde çıktığı Levante
müsabakasını, 17 yaşındaki Ansu Fati'nin
golleriyle 2-1 kazandı. La Liga'nın 22.
haftası sonunda puanını 49'a çıkaran Real
Madrid, liderliğini sürdürdü. Başkent
ekibini, Barcelona 3, Getafe ve Sevilla 10'ar
puan geriden takip etti.

Serie A
Lider Juventus, sahasında oynadığı
Fiorentina karşılaşmasını 3-0 kazandı.
Fileleri 2 kez havalandıran Cristiano
Ronaldo, 2005'te peş peşe 9 lig maçında gol
atan David Trezeguet’den beri bunu
başaran ilk Juventus oyuncusu oldu.
evinde SPAL'i 5-1 yendi. Serie A'nın 22.
haftasını 54 puanla geçen Juventus,
zirvedeki yerini korudu. Juventus'u, 51
puanlı Inter ve bir maç eksiği bulunan 49
puanlı Lazio izledi.

Bundesliga
Haftaya lider başlayan Leipzig, ağırladığı
Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı.

Mainz deplasmanından 3-1 galip ayrılan
Bayern Münih, zirvenin yeni sahibi oldu.
Bundesliga'nın 20. haftası sonunda 42
puan toplayan Bayern Münih'i, 41 puanlı
Leipzig, 39'ar puanlı Borussia Dortmund ve
Borussia Mönchengladbach takip etti.

Ligue 1
Liderlik koltuğunda oturan PSG, evinde
oynadığı Montpellier mücadelesini 5-0
kazandı. Olympique Marsilya, Bordeaux
deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü.
Rennes ise sahasında Nantes'ı 3-2 mağlup
etti. PSG, Ligue 1'in 22. haftasının ardından
55 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique
Marsilya 43, Rennes 40 puanla Paris
ekibinin arkasında yer aldı.

Nurmagomedov'a
rekor maç teklifi
KHABİB Nurmagomedov'a
Suudi Arabistan'da
dövüşmesi için servet teklif
edildi. Oyuncunun menajeri
Ali Abdelaziz,
Nurmagomedov'un boks
dünyasının gelmiş geçmiş en
iyi boksörlerinden biri olarak
gösterilen Floyd Mayweather
veya bir diğer UFC sporcusu
Coner McGregor ile
dövüşmesi karşılığında 100
milyon dolar teklif edildiği
açıkladı. Nurmagomedov, 18
Nisan'da New York'ta Tony
Ferguson ile karşı karşıya
gelecek. Bu maçı kazanması
gereken Dağıstan asıllı
sporcu, kabul ettiği takdirde
Suudi Arabistan'da ringe
çıkacak. Bu maç içinse tam
100 milyon dolar alacak.

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

LİGDE şampiyonluk
mücadelesi veren Demir Grup
Sivasspor (41), Medipol
Başakşehir (39), bir maçı eksik
olan Trabzonspor (38), Aytemiz
Alanyaspor (38), Fenerbahçe (37),
Galatasaray (36) ve Beşiktaş (33)
arasındaki zorlu yarışta, ipi
göğüsleme hesapları yapan
ekipler 21. haftadan başlayarak
kendi aralarında oynayacak. 

Süper Lig'de 21. haftanın
önemli mücadelesinde
Fenerbahçe bir puan önünde
bulunan Aytemiz Alanyaspor'u
Kadıköy'de ağırlayacak. Aynı
hafta puan durumunda ilk iki
sırada yer alan Demir Grup
Sivasspor ve Medipol Başakşehir
de Sivas'ta karşı karşıya gelecek. 

Süper Lig'de 22. hafta da benzer
bir heyecana sahip olacak.Yeni
teknik direktörü Sergen Yalçın'la

şampiyonluk yolunda yeniden
iddialı hale gelmeye çalışan
Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e
konuk olacak. Söz konusu
haftanın diğer önemli
karşılaşması ise bir maçı eksik
Trabzonspor ile Demir Grup
Sivasspor arasında Trabzon'da
oynanacak. 

Zirve yarışının en önemli virajı
ise 23. haftada geçilecek ve şu an
yarışta yer alan 7 takımın 6'sı
birbiriyle mücadele edecek.
Haftanın en önemli
mücadelelerinde Fenerbahçe,
Galatasaray'ı konuk edecek,
Beşiktaş da Trabzonspor'u
ağırlayacak.

Şampiyonluk yolunda iddialı
Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz
Alanyaspor'un maçı da haftanın
kritik mücadelesi olarak dikkati
çekiyor. 

Lionel Messi,  Pique
ile tartıştı
BARCELONA’da teknik
direktör değişikliğine rağmen
takım içinde huzur
sağlanamadı. Ligde zor günler
geçiren Barcelona'da sular
durulmuyor. Dünya devinde
forma giyen 2 süper yıldız
Messi ve Pique kavga etti.
İspanya basınından AS'ta yer
alan haberde; Barcelona'da
takım içi gruplaşmaların ciddi
boyutlara ulaştığı vurgulandı.
Bu durumun olumsuz
sonuçlara yol açtığı belirtildi.
Haberde; Katalan ekibinde
antrenmanda Messi ile Pique
arasında kavga çıktığı
kaydedildi. Birbirlerinin
üzerine yürüyen ikili, bir anda
bağırarak konuşmaya
başladığı ve takım
arkadaşlarının araya girerek
tarafları sakinleştirdiği
vurgulandı.

Süper Lig'de kritik 3 hafta

SEZON başında İspanya La Liga takımı Celta Vigo'dan
satın alma opsiyonuyla Galatasaray’ın kadrosuna kattığı
Emre Mor, Olimpiakos'a kiralandı.

Olimpiakos, 22 yaşındaki orta saha transferi için
Galatasaray'a 410 bin Euro ödeyecek. Sezon başında Celta
Vigo'dan 600 bin Euro'ya kiralanan ve 8 milyon Euro da
satın alma opsiyonu bulunan Emre Mor'un ikinci yarıdaki
maaşı ise sarı-kırmızılılar tarafından ödenecek.

Galatasaray'dan transferle ilgili yapılan açıklamada şu
ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un
2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi
konusunda Olympiakos FC. Kulübü ile anlaşmaya
varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Olympiakos FC.
Kulübü Şirketimize net 410.000 Euro geçici transfer
(kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020
sezonu için kalan net 290.000 Euro sabit transfer ücreti
Şirketimiz tarafından ödenecektir."

Emre Mor, Olimpiakos'a
kiralandı
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“Yunanistan’daki Türk azınlık
yaşamını zorlukla sürdürüyor”

(AA) - TÜRKİYE ile Yunanistan
arasında 30 Ocak 1923’te imzalanan
sözleşme ile öngörülen mübadelenin
dışında tutulan Batı Trakya Türkleri,
Lozan Antlaşması ile azınlık statüsü
altında bırakıldıkları Yunanistan’da
haklarının ihlal edilmesinden kaynaklı
bir dizi sorunla zorlu bir yaşam
mücadelesi veriyor.

Mübadele dönemini ve akabindeki
yıllarda Batı Trakya’da yaşananları AA
muhabirine değerlendiren 84 yaşındaki
Gümülcineli tarihçi ve yazar Tevfik
Hüseyinoğlu, Batı Trakya’daki Türklerin
mübadeleden muaf tutulması kararının,
o dönemde bölgedeki Müslüman Türk
nüfus tarafından hüzünle karşılandığını
söyledi.

Bölgedeki mübadelenin ilk olarak
Yunanistan ile Bulgaristan arasında sınır
bölgelerinde uygulandığını, Kurtuluş
Savaşı’ndan sonra ise Yunanistan’ın
teklifi üzerine Türkiye ile Yunanistan
arasında da genel mübadeleye
gidildiğini anlatan Hüseyinoğlu, o
dönem Türkiye’ye yapılan baskılar
sonucu Patrikhane ve İstanbullu
Rumların bu uygulamanın dışında
tutulduğunu dile getirdi. 

Hüseyinoğlu, buna karşılık olarak da
Meriç ve Karasu nehirleri arasındaki Batı
Trakya’da yaşayan Türklerin
Yunanistan’da kalmasının
kararlaştırıldığını kaydetti.

Batı Trakya’nın, Yunanistan’a
bırakılması ve ardından mübadele
dışında tutulmasının bölgedeki
Müslüman Türk nüfus tarafından tepki
ve hüzünle karşılandığını ifade eden
Hüseyinoğlu, Batı Trakya ile ilgili
kararlarda bölgedeki Türklerin
görüşünün alınmadığını savundu. 

Hüseyinoğlu, o dönemde Batı
Trakya’nın Yunanistan’a bırakılmasına
tepki amacıyla Gümülcine’deki medrese
önünde büyük bir protesto eylemi
düzenlendiğini belirtti. 

Batı Trakya’daki Türklerin
Yunanistan’da bırakıldıkları günden beri
zor zamanlar geçirdiğini ve büyük
kayıplar verdiğini anlatan Hüseyinoğlu,
Türk azınlığın 1930’lu yıllardan itibaren
tüm kurum ve kuruluşlarıyla adeta
kıskaca alındığını söyledi.

Hüseyinoğlu, Yunanlıların daha o
zamandan beri bazen açık, bazen üstü
kapalı şekilde hep böyle bir politika
izlediğini kaydetti.

“RUMLAR, TÜRK AİLELERİN 
YANINA YERLEŞTİRİLDİ”
Mübadele yıllarında Batı Trakya’da

zor günler yaşandığını kaydeden
Hüseyinoğlu, diğer bölgelerde
yerleşecek yer bulamadıkları için Batı
Trakya’ya gelen birçok Rum ailenin,
İskeçe ve Gümülcine’de Türk ailelerin
yanına yerleştirildiğini söyledi.

Hüseyinoğlu, bazı Rum mübadillerin
sözleşmede Batı Trakya’ya
yerleştirilemeyecekleri maddesine
rağmen geçici olarak İskeçe ve
Gümülcine’ye getirildiğini anlatarak,
“Bu aileler, daha sonra hükümet
kararıyla gönderildikleri Karasu’nun
ötesindeki Drama ve Serez’de yerel halk
tarafından istenilmedikleri için tekrar
Gümülcine’ye döndü. Birçoğu Türk
ailelerin yanına yerleştirildi. Bu, büyük
tartışmalara neden oldu.” dedi.

Hüseyinoğlu, Rum ve Türklerin
Gümülcine ve İskeçe bölgelerinde
birlikte yaşadıkları yıllarda karşılaşılan
zorluklara rağmen bazı aileler arasında
büyük dostluklar kurulduğunu ifade etti.

“BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN
KADERİ, İSTANBUL RUMLARININ
KADERİNE BAĞLI”
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif de Batı Trakya’daki
Türklerin kaderinin, İstanbul’daki
Rumların kaderiyle bağlı olduğunu
belirterek, “Zira, Patrikhane’nin Türkiye

dışına çıkarılması kabul edilseydi biz de
şimdi Türkiye’de olacaktık. Patrikhane
de belki burada olacaktı.” dedi. 

1923’te imzalanan Türk-Yunan Nüfus
Mübadelesi Sözleşmesi ile bölge
insanının büyük bir kırılma yaşadığını
ve zor günler geçirdiğini anımsatan Şerif
şunları kaydetti: 

“Savaşların neticesinde insanların
birbirilerine küs olduğu ve bir arada
yaşamalarının mümkün olmayacağı
değerlendirilerek mübadele konusu
gündeme geldi. Müslüman Türklerin
Batı Trakya denilen bölgede, İstanbul
sınırları içinde ve Gökçeada’daki
Ortodoks Rumların da Türkiye’de
kalması karara bağlandı. Burada esas
olan Patrikhane’nin İstanbul’da
kalmasıydı. Bu da Yunanistan’ın fikriydi.
Büyük devletler de destekledi ve bu
şekilde çare bulundu.”

Şerif, mübadele sözleşmesinden
yaklaşık bir asır sonra bugün
Yunanistan’daki Türk azınlığın din,
eğitim ve ekonomi alanlarında keyfi
uygulamalara maruz kaldığına dikkati
çekerek, gelecekle ilgili çok büyük
kaygılar olduğunu söyledi.

Türk azınlığın başta kimlik sorunu
olmak üzere bir dizi yaşamsal sorunla
karşılaştığına işaret eden Şerif şunları
belirtti:

“Bugün geldiğimiz noktada azınlığa

‘Türk’ denmiyor, sadece ‘Müslüman’
deniyor. Dini alanda itiraz ettiğimiz
birçok keyfi uygulama bulunuyor.
Eğitim konusunda da her şeyin
Yunancaya evrildiğini, okulların
idaresine müdahale edildiğini
görüyoruz. Eğitimli, tahsilli gençlerimiz
olmasına rağmen kamu kurumlarına
nüfus oranında memur alımı yapılmıyor.
Bu nedenle göç söz konusu. Lozan’da
Gümülcine bölgesinde nüfusun yüzde
80’ini oluşturan Türklerin oranı bugün
yüzde 30 civarında.

Kaynaklar doğruysa Lozan’ın
imzalandığı dönemde sayısı 303 olan
azınlık ilkokullarından bugün ise sadece
124’ünün kaldığını görüyoruz.”

NÜFUS MÜBADELESİ
Yunanistan’daki yerleşik Müslümanlar
ile Türkiye’deki yerleşik Ortodoks
Rumların zorunlu göçünü öngören
mübadele sözleşmesi, 30 Ocak 1923’te
Lozan’da imzalandı. Lozan
Antlaşması’na ek olarak hazırlanan
sözleşmeye göre, İstanbul’daki Rumlar
ile Batı Trakya’daki Müslüman Türkler
hariç Yunanistan’da yerleşik bütün
Müslümanlar Türkiye’ye, Türkiye’de
yerleşik bütün Rumlar da Yunanistan’a
gönderildi.

Mübadele iki milyona yakın insanı
kapsadı.


