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“Turizm kalkınma
için önemli bir araç”

Gümülcine Belediye Başkanı Yannis Garanis, bölgede turizm sektörünün
Batı Trakyalılar
geliştirilmesiyle ilgili GÜNDEM Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.
GÜMÜLCİNE Belediye
Başkanı Garanis, Rodop ili ve
tüm bölgenin turizm alanında
önemli bir merkeze dönüşmesi
için tüm özelliklere sahip
olduğunu söyledi. Türkiye ve
Bulgaristan başta olmak üzere
komşu ülkelerden gelen turistler
için bölgenin bir cazibe merkezi
olabileceğine inandıklarını ifade
eden Garanis, hayata geçirmeyi
planladıkları çalışmaları anlattı.
Garanis, “Turizm alanında
bölgemizin önemli bir
destinasyon olması için en
büyük avantaj ise bölgenin çok
kültürlülüğüdür. Farklı kültürler
bölgemizde buluşup, uyumlu bir
yaşam sürdürüyor. Farklı
kültürlerin, dinlerin,
geleneklerin dokusunu
çevremizde görebiliyoruz.
Bölgenin mimarisinde,
etkinliklerimizde ve yöresel
gastronomide tüm bu özellikleri
bulmak mümkün.” dedi.
»8

“Türkiye ile
müzakere
etmek
gerekir”

Aynı tas, aynı hamam...
CUMHURBAŞKANI Prokopis Pavlopulos,
belediye meclisinin oybirliğiyle aldığı kararla
kendisine fahri hemşehrilik verilmesi
nedeniyle geldiği Maronya’da bir konuşma
yaptı. Pavlopulos konuşmasında, Batı Trakya
Türk Azınlığı’na da değindi. Batı Trakya’da
yaşayan azınlığın dini bir azınlık olduğunu,
dolayısıyla azınlık üyelerinin Yunan
Müslümanları olduğunu söyleyen Pavlopulos,
bunun da hiçbir zaman değişmeyeceğini ileri
sürdü. Konuşmasından Türkiye’ye mesaj
vermeyi de ihmal etmeyen Pavlopulos,
“Adaların silahlandırılması hakkımız ve
Türkiye’nin tahriklerine karşı
zorunluluğumuzdur.” ifadelerini kullandı.
»9

ESKİ Deniz Kuvvetleri
Komutanı Andonis
Andoniadis, savunma içerikli
ciddi haber sitelerinden
“Militarie”deki demecinde,
Türkiye ile müzakere etmek
gerektiğini söyleyerek, “Resmi
tezlerin hangilerinden
feragatta bulunursak
karşılığında ne alırız onu
tartmalıyız.” dedi.
»3

dünya

13’te

bilim
AP’den Türk
bayrağını yırtan
Lagos’a ceza

7’de

ekonomi
Kaç yaşında
olduğunuz IQ ile
bağlantılı

spor

Futbolun
YAKA Kiraz Paketleme
müzmin sakat
Tesisi yatırımlarına
11’de devam ediyor
15’te
oyuncuları

Bursa’da genel
kurulda buluştu

Türkiye’deki BTTDD Bursa Şubesi
olağan genel kurulunda, tek listeyle
gidilen ve açık oylama usulüyle
yapılan seçimde, mevcut başkan Dr.
Ali Emin Latif güven tazeledi.
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Öğretmenler
Derneği’nde
Salih Ahmet
ile devam
Rodop – Meriç İlleri Selanik Özel
Pedagoji Akademisi (SÖPA) Mezunu
Öğretmenler Derneği genel kurulu 12
Şubat Çarşamba günü gerçekleşti.

»6

İskeçe’de
Sümer Ezgü
rüzgarı
BTAYTD’nin 8 Şubat Cumartesi
akşamı düzenlediği aile gecesine,
Türkiye’den gelen ünlü sanatçı
Sümer Ezgü renk kattı.
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İki dernek başkanından İTB ziyareti
MERKEZİ Bursa’da
bulunan Balkan Türkleri
Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu Başkanı ve
Uludağ Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
öğretim üyesi Dr. Kader Özlem
ile Diplomasi Araştırmaları
Derneği Başkanı ve Uludağ
Üniversitesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Barış Özdal, İskeçe
Türk Birliği’ni (İTB) ziyaret
etti.
8 Şubat Cumartesi günü
gerçekleşen ziyarette iki
dernek başkanı ve
akademisyen, İTB Başkanı
Ozan Ahmetoğlu tarafından
karşılandı. Ahmetoğlu,

ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
İTB’nin 93 yıllık tarihi geçmişi,
sürdürdüğü hukuk mücadelesi
ve faaliyetleri hakkında
konuklara bilgi verdi.
Dr. Kader Özlem ve Prof. Dr.
Barış Özdal da, Batı Trakya
Türklerinin ilk sivil toplum
kuruluşu olan ve kültürel
anlamda son derece önemli bir
misyonu üstlenen İTB’de
olmaktan duydukları
memnuniyeti dile getirdi.
İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, iki dernek
başkanına ziyaretin anısına
“Gönlümüzdeki İskeçe”
kitabını hediye etti.

BTAYTD ve ÇOMÜ’den
“Farkındalık Zamanı”
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ile
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ), “Farkıdalık Zamanı” adlı
ortak bir etkinliğe imza atacak.
“Anne ve babalar çocuğumuzu ne
kadar tanıyoruz?” ve “Akran çatışması,
özgüven, teknoloji bağımlılığı”
konularının işleneceği etkinlikte
ailelere bilgi verilecek.
İskeçe ve Gümülcine’de
gerçekleştirilecek olan ve tüm Batı
Trakya halkının davetli olduğu
etkinliğin programı şöyle:
15 ŞUBAT CUMARTESİ
“Anne ve babalar çocuğumuzu ne
kadar tanıyoruz?”
Elmaziye TEMİZ
Büyük Müsellim Köyü Folklor ve
Kültür Derneği
12:30-15:30

“Akran çatışması, özgüven,
teknoloji bağımlılığı”
Numan YILDIRIM
Hemetli Camii
12:30-15:30

“Azınlıkları Koruma Paketi”nin yasa
önerileri Avrupa Komisyonu’na tanıtıldı

“Akran çatışması, özgüven,
teknoloji bağımlılığı”
Murat BİRCAN
Kozlukebir Belediye Toplantı Salonu
12:00-14:00
Sirkeli Belediye Toplantı Salonu
15:30-17:00
16 ŞUBAT PAZAR
“Akran çatışması, özgüven,
teknoloji bağımlılığı”
Murat BİRCAN
İskeçe BTAYTD Kültür Merkezi
11:30-14:30

“Anne ve babalar çocuğumuzu ne
kadar tanıyoruz?”
Elmaziye TEMİZ
Gökçepınar Kuran Kursu
12:30-15:30
“Akran çatışması, özgüven,
teknoloji bağımlılığı”
Numan YILDIRIM
Gazi Evrenos Bey
Yassıören Kütüphanesi
12:30-15:30

AVRUPA’da yaşayan ulusal
azınlıkların en büyük çatı kuruluşu
Avrupa Milletleri Federal Birliği’nin
(FUEN) organize ettiği “Azınlıkları
Koruma Paketi (MSPI)” başlıklı Avrupa
Vatandaşları Girişimi, 5 Şubat’ta
Brüksel’de yapılan resmi toplantıda
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na
tanıtıldı.
Girişim hakkında AB Komisyonu ile
yapılan bu ilk resmi toplantıda, FUEN
Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP)
Milletvekili Loránt Vincze, FUEN Başkan
Yardımcısı Daniel Alfreider, FUEN
Onursal Başkanı Hans Heinrich Hansen,
MSPI Vatandaşlar Komitesi üyeleri ile
azınlık hakları uzmanlarından oluşan
MSPI heyeti, Değerler ve Şeffaflıktan
Sorumlu AB Komisyonu Başkan
Yardımcısı Věra Jourová ve Yenilik,
Araştırma, Kültür ve Eğitimden Sorumlu
AB Komiseri Mariya Gabriel ile bira araya
geldi. Toplantıda, girişimde yer alan
somut yasa önerileri MSPI heyeti
tarafından AB Komisyonu’na aktarıldı.
2013 yılında FUEN tarafından
başlatılan girişim için toplanan 1.288.385
imzanın geçerliliği, AB üyesi 28 ülkenin
yetkili makamları tarafından onaylanmış,
böylelikle MSPI, AB Komisyonu’nun
belirlediği koşulları yerine getirerek
başarıya ulaşan beşinci Avrupa
Vatandaşları Girişimi olmuştu.
Avrupa’daki ulusal ve dilsel azınlıkların
haklarını geliştirmeyi ve AB düzeyinde
azınlık koruma mekanizmasının
oluşturulmasını amaçlayan MSPI, AB’ye

bu konuda elindeki araçları kullanma ve
bir dizi yasal tasarruf alma çağrısında
bulunmaktadır.
Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)
Başkanı Halit Habipoğlu, “MSPI’nin AB
Komisyonu’na tanıtıldığı bu ilk resmi
toplantı, AB düzeyinde azınlık koruma
mekanizmasının oluşturulmasına yönelik
çok önemli bir adım niteliğindedir.
Girişimde yer alan yasa önerilerinin
uygulamaya geçirilmesi için AB
Komisyonu’nun ve AB Konseyi’nin ikna
edilmesinin başarılması halinde,
Avrupa’daki ulusal azınlıkların
korunması ile dilsel ve kültürel çeşitliliğin
teşvik edilmesi, AB’nin tüm üye devletleri
bağlayıcı genel politika alanlarından biri
olacaktır. Girişim, ulusal azınlıkların dil,
eğitim ve kültürel haklarının korunması
ve AB’nin bunlarla ilgili etkin politikalar
oluşturarak fon sağlamasını talep eden
yasa önerilerini içermektedir. Yunanistan
tarafından eğitim ve dini özerkliği
yıllardır sistematik olarak ihlal edilen Batı
Trakya Türk toplumu, girişimin ulusal ve
dilsel azınlıklar için talep ettiği program
ve projelerde aktif olarak yer alabilecek,
AB düzeyinde varlığını daha da güçlü ve
görünür kılacaktır. Yanı sıra AB
tarafından bahse konu yasa önerilerinin
hayata geçirilmesi, Batı Trakya Türk
toplumunun ulusal ve kültürel kimliğini
koruyup geliştirmesine büyük katkı
sağlayacak, asimile olmasını
engelleyecektir” açıklamasında bulundu.
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Eski Deniz Kuvvetleri
Komutanı: “Türkiye ile
müzakere etmek gerekir”
TÜRKİYE ile Libya arasında
deniz yetki alanlarına ilişkin
mutabakat muhtırasının
imzalanmasından sonra
gerilim havası devam ederken,
eski Deniz Kuvvetleri Komutanı
Andonis Andoniadis, Atina’nın
tezlerine karşı çıkarak
Türkiye’nin tutumuna yakın
açıklamalarda bulundu.
Türkiye ile müzakere etmek
gerektiğini söyleyen
Andoniadis, “Resmi tezlerin
hangilerinden feragatta
bulunursak karşılığında ne
alırız onu tartmalıyız.” dedi.
Hürriyet gazetesinde yer
alan habere göre, 2002-2005
yılları arasında Yunan Deniz
Kuvvetleri Komutanı olan
Andoni Andoniadis (74),
savunma içerikli ciddi haber
sitelerinden “Militarie”deki
demecinde, Yunanistan’ın
hava sahası, karasuları, kıta
sahanlığı, FIR hattı (uçuş bilgi
bölgesi) gibi resmi tezlerini
çürütmekle kalmayıp,
Türkiye’nin bölgede bir süper
güç olduğunu da vurguladı.
“Türkiye yerel (bölgesel
anlamında) bir süper güçtür.
ABD’den sonra NATO’nun en
güçlü silahlı kuvvetlerine
sahip. Jeostratejik önemi çok
büyük. Mülteciler konusunda
da musluk Türkiye’nin elinde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir
ABD Başkanı Trump, bir Rusya
lideri Putin ile görüşüyor.”
diyen Andoniadis, Yunan
resmi tezlerine şöyle yanıt
veriyor:

Oysa hava sahası konusundaki
resmi tez deniz hukukuna
aykırıdır.
FIR UÇUŞ HATLARI
Resmi tez: Yunanistan’ın
sivil uçakların güvenliğini
üstlendiği bölgeye önceden
uçuş planı vermeden giren
Türk savaş uçakları, Atina Fır
hattının çiğnemektedir. Yunan
savaş uçakları da Türk savaş
uçaklarını püskürterek cevap
vermektedir.
Andonyadis: FIR hattı
egemenlik bölgesi değildir.
Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütü ICAO, askeri uçaklara
uçuş planı sunma zorunluğu
getirmemektedir. Sadece uçuş
planı sunmalarını tavsiye
etmektedir. Türk savaş uçakları
uçuş planı vermeye mecbur
değil.
ALÇAK UÇUŞLAR
Resmi tez: Türk savaş
uçakları adalar üzerinde alçak
uçuşlar gerçekleştirmektedir.
Türkiye bu şekilde, adaların
Yunan olduğundan şüphe
ettiğini göstermek
istemektedir. Yunan savaş
uçakları da Türk savaş
uçaklarını püskürtmektedir.
Andonyadis: Bir savaş
uçağının sapması için en az 6
millik alana ihtiyacı vardır.
Ege’nin coğrafyası malum.
Havada
öyle
bir

EGE’DE HAVA SAHASI
Resmi tez: Yunanistan’ın
karasuları 6, hava sahası da
1930 yılındaki bir kararnameye
dayanarak 10 mildir.
Andonyadis: Dünyada,
Yunanistan’dan başka
karasuları genişliği ile hava
sahası genişliği farklı bir
ülke yok. Bu sınırları
sadece Türkiye değil,
başka ülkeler de
tanımıyor. Biz, ‘Türkiye
uluslararası hukuku,
deniz hukukunu
çiğniyor’ diyoruz.

YUNANLILAR EGE’Yİ
YUNAN DENİZİ SANIYOR
Eski Yunan Deniz Kuvvetleri
Komutanı Andonis Andoniadis
demecinde ayrıca şunları
belirtti:
“Yunan halkı, Ege’nin
tümünün Yunan denizi
olduğuna inanıyor,
zannediyor. Dolayısıyla bir
Türk savaş gemisi bir adaya 6.5
mil yaklaştı mı ‘Burada ne işi
var’ diyor. Yunan dış ve
savunma politakalarındaki
yanlışların önemli bir bölümü
ise bilgisizlikten
kaynaklanıyor.
Türkiye, sadece Ege’nin
ekonomisini (doğal zenginlik)
paylaşmak istiyor.
Türkiye ile müzakere
yapmalıyız. Ancak, Türkiye ile
eşit şartlarda müzakere
masasına oturacağımızı
zannediyorsak hiçbir şey
başaramayız. Müzakere
masasında tüm istediklerimizi
kazanacağımıza inanıyorsak
yanılıyoruz. Resmi tezlerin
hangilerinden feragatta
bulunursak, karşılığında neyi
alırız, onu tartıp hareket
etmeliyiz. Sözgelimi,
Türkiye’ye ‘Biz karasularımızı
genişletmeyeceğiz’ diyerek,
karşılığında daha geniş kıta
sahanlığı bölgesi isteyebiliriz.”

Andonis Andoniadis

Bir intihar daha!
RODOP ilinin Kozlukebir
Belediyesi’ne bağlı Yukarı
Gerdeme köyünde 66 yaşında
bir vatandaşın intihar ederek
yaşamına son verdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, tek
başına yaşayan H.H. isimli
vatandaş kendini av silahıyla
kalbinden vurdu. Birkaç gündür

kavram yok ama, bence bu
“zararsız geçiş”tir. Sözgelimi
bir Türk savaş uçağı Rodos
üzerinde uçmuşsa, bunu
Türkiye Rodos’un Yunan adası
olduğundan şüphe ediyor
şeklinde yorumlamak doğru
değil. Türkiye’nin resmi
savunma politikasında
adalarımızı istila etmek gibi bir
hedefi bulunduğunu
zannetmiyorum.

kendisinden haber alamayan
yakınları eve girince, H.H.’nin
cansız bedeniyle karşılaştılar.
Olay yerine çağrılan polis
ekipleri, evde incelemelerde
bulundular. Daha sonra H.H.
otopsi yapılmak üzere
Gümülcine Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldı.

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Pavlopulos ne diyor?..

M

art ayında görev
süresi sona eren
Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos’u
geçtiğimiz günlerde Şapçı –
Maronya Belediyesi ağırladı.
Meclisin oybirliğiyle aldığı karar
çerçevesinde, Cumhurbaşkanı,
Şapçı – Maronya Belediyesi’nin
fahri hemşehrisi ilan edildi.
Tören için bölgeye gelen
Pavlopulos’un yaptığı
konuşmayı dinlerken, itiraf
etmeliyim ki, Elen ırkından
olmayan bir Yunanistan
vatandaşı olarak kendimi yine
dışlanmış hissettim.
Pavlopulos’un “serhat
bölgesine” yaptığı ve “Yunan”,
“Yunanlılık” gibi kelimelerin bol
bol altını çizdiği konuşmasında,
siyasi mesajların ilki azınlığa,
ikincisi ve daha ağırlıklı olanı
da Türkiye’ye yönelik oldu.
Ülkenin en üst makamında
oturan bir devlet adamından,
bir kez daha “Yunan
Müslümanı” olduğumu
dinledim. Bölgede iki toplumun
uyum içinde birlikte
yaşamasının bağlantı
noktasının “Yunanlılık”
olduğunu savunan
Cumhurbaşkanımızın siyasetçi
olmanın yanı sıra hukukçu
kimliğiyle akademik kariyeri
olduğunu da düşününce
endişelerim daha da arttı.
Pavlopulos konuşmasının
önemli bir bölümünü Türkiye’ye
yönelik mesajlara ayırdı.
Türkiye’yi uluslararası hukuku
ve Avrupa hukukunu ihlal
etmekle suçlayan
Cumhurbaşkanı, iki ülkenin
birlikte yaşamasına “evet”
derken, bunun koşullarının ne
olduğunu da sıraladı.
Aslında, Pavlopulos’un
konuşmasında kullandığı
ifadeler, bana göre, azınlık
olarak Yunanistan’da
yaşamanın koşullarını belirten
nitelikteydi: Yunanlı Müslüman
olmak.
Türkiye’ye yönelik

SahİBİ:hülYaEmİn

GenelmüdürveYay›nYönetmeni:hülyaEmin
Yaz›‹şleri:Ozanahmetoğlu
adres:P.mavromihali4-6Komotini69100
Tel-Fax:2531070929
email:gundem@otenet.gr
websitesi:www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI

Y›ll›k(52say›)40Euro.Kuruluşlar:100Euro.

Belediyeler:150Euro.ResmiDaireler:200Euro.
Yurtd›ş›:100Euro.

mesajlarında Yunanistan’ın
Avrupa Birliği’nin bir parçası
olduğunun sık sık altını çizen,
Yunanistan’ın bir Avrupa ülkesi
olduğunu vurgulayan ve bu
noktada uluslararası hukuka ve
Avrupa hukukuna atıfta
bulunan Pavlopulos’un, aynı
hukuk bilgisini azınlık hakları
açısından da kullanmasını
dilerdim.
Gerek uluslararası hukuk,
gerekse Avrupa hukukunun
azınlık ve insan haklarına bakış
açısı, Yunanistan’daki birçok
devlet yetkilisinin dile getirdiği
politikalarla örtüşmüyor.
Farklıya hoşgörüyle yaklaşmak,
değişik görüşlere saygı duymak
Avrupa hukukunun yanı sıra
Avrupa ruhunun da bir parçası.
İşte sık sık dile getirilen Batı
hukuk kuralları ve felsefesini
istediğimiz zaman uygulayıp,
istemediğimiz zaman
görmezden geliyorsak, o zaman
inandırıcılığımızı yitirir ve
samimiyetimiz de sorgulanır
doğal olarak.
Ben Türküm... İsmin Hülya...
Kimsenin bana yeni kimlik
yaratmasına ihtiyacım yok.
Kimliğimin değiştiriliyor
olmasını, bana yeni kimlikler
biçilmesini de kabul etmemi
kimse bekleyemez.
Ben Batı Trakya’da yaşayan
Türk toplumunun bir parçayım
sadece. Benim gibi binlerce
Hülya, Ahmet, Mustafa, Ayşe
var... Kimliklerine saygı
duyulmasını bekleyen,
kendisine yeni kimlikler
yaratılmasından rahatsızlık
duyan binlerce kişi...
İnsanın benliğine saygı
gösterilmesini beklemesi,
takdir edersiniz ki en doğal
hakkı.
Unutmadan... Bir başkasının
size verdiği kimlik, hiçbir zaman
gerçek kimlik olamaz. Esas
olan, kimlik sahibinin beyanıdır.
Onun dışında ne söylense
BOŞTUR...

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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Batı Trakyalılar Bursa’da genel kurulda buluştu
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa
Şubesi 27. olağan genel kurulu, 9 Şubat
Pazar günü Merinos Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tek
listeyle gidilen ve açık oylama usulüyle
yapılan seçimde, mevcut başkan Dr. Ali
Emin Latif güven tazeledi.
Dernek üyeleri ile Türkiye ve Batı
Trakya’dan temsilcilerin yoğun şekilde
katıldığı genel kurulda; eski Devlet
Bakanı Cavit Çağlar, TBMM İnsan
Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve
Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu,
IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit
Eren, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar,
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,
BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
Yassıköy Belediye Başkanı Önder
Mümin, Avrupa Batı Trakya Türkleri
Federasyonu kurucu Başkanı Cafer
Alioğlu, Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık
Ahmet, AK Parti ve CHP Bursa
milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile
dernek üyeleri hazır bulundu.

EMİNLATİF: “DAVAMIZ
BATI TRAKYA”
Batı Trakya davasının üç kolundan biri
olan Türkiye’de haklı mücadelelerine
sahip çıkmaya devam edeceklerini
belirten BTTDDBursa Şubesi Başkanı Ali
Emin Latif, “Bizim hesabımız her zaman
Batı Trakya insanının çıkarları,
kazanımları oldu. Kimsenin kişisel
çıkarını düşünmedik, ayrımcılık
yapmadık. Memleketimize, Batı
Trakya’ya sahip çıktık. Üç yılda çok yol
katettik. Şimdi halihazırda elimizde
olmayan sebeplerle henüz
gerçekleştiremediğimiz sözlerimizi
tutmak ve derneğimizi çok daha üst
seviyelere taşımak gibi hedeflerimiz
var.” dedi.

ÇAĞLAR’A “RUSYA” TEŞEKKÜRÜ
Batı Trakya’nın bir aşk ve tutku
olduğunu dile getiren Hakan Çavuşoğlu
ise şunları kaydetti:
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye’nin sadece
Türkiye’den ibaret olmadığını, gönül
coğrafyamızın çok daha geniş olduğunu
bizlere gösterdi. Çağlar ve Şankaya
aileleri de Türkiye’ye ve Bursa’ya büyük
kazanımlar sağladı. Bu kongreyi
diğerlerinden ayıran Cavit Çağlar’ın
aramızda bulunmasıdır. Kararan Rusya
ilişkilerini aydınlığa kavuşturan isim
Cavit Çağlar’dır, ona teşekkür
ediyorum.”

“ÇAĞLAR BAŞLATTI,
DEVAMI GELDİ”
Ramazan ayında Batı Trakya’da
düzenlenen organizasyonda soydaşlarla
bir araya geldiğini anımsatan Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş da şu ifadeleri kullandı: “Oradaki
lezzeti başka yerde bulamadım.
İhtiyacımız birlik ve beraberlik. Batı
Trakyalıların iş ve siyaset dünyasında
önemli yerlere gelmesi sürecini Cavit

Çağlar başlattı ve devamı da geldi.
Dilerim ki sayıları artsın.”
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar ise, “Batı Trakya’da öğrenciler
arasında kullanılan kelimelerin çoğu
Yunanca, bunun önüne geçmemiz
lazım. Kültürümüzde inancımız ve
dilimiz gitti, dernekler bu süreçte
sorumluluk almalı.” dedi.
Batı Trakya Türkleri’nin durumlarının
eskisi gibi olmadığına dikkat çeken

IRCICA Genel Direktörü Halit Eren de,
Türkiye’deki sorunların neredeyse
tamamının çözüldüğünü ve Batı Trakya
Türklerinin dünyada ve Türkiye’de
çaldıkları her kapıdan girecek kadar
başarılı olduklarını vurguladı.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif ise, ortak paydanın
islamiyet ve camiler olduğuna, bu
paydada saf tutmanın gerekliliğine

dikkati çekerek, “Bu bayrak inmez, bu
ezan dinmez” diye konuştu.

YENİ YÖNETİM
BTTDD Bursa şubesinin yeni yönetim
kurulu şu isimlerden oluştu: Ali Emin
Latif, Ramadan Eminoğlu, Aziz
Azizoğlu, Ahmet Serdar, Mustafa Köse
Ahmet, Özkan Altınkol, Zekeriya Osman.
Onur Kurulu: Cavit Çağlar, Hakan
Çavuşoğlu, Halit Eren, Mustafa Dündar,
Rıdvan Ali.

ACI KAYBIMIZ
Gümülcine ili Muratlı köyünden
öğretmen Mustafa Hoca’nın eşi
Naciye Hoca,
28 Ocak 2020 tarihinde 69 yaşında,
kalp krizi sebebiyle Allah’ın rahmetine kavuşmuştur.
Başta eşi Mustafa Hoca, kızları Pervin Hoca, Gülin Hoca,
damadı Engin Polat, torunları Can Polat, Emine Polat olmak
üzere, gerek cenaze törenine katılarak, gerek yurt içi ve
yurt dışından telefonla bizleri arayarak veya mesaj göndererek
acımızı paylaşan herkese sonsuz teşekkürler.
AİLESİ
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Sayın Cumhurbaşkanı, ne dersiniz?

B

ir devlet adamı düşünün ki
ülkesinin bir bölgesine gidiyor
ve bölgenin vatandaşlarına,
yani kendi vatandaşlarına “sizin şu
hakkınız yok!” diyor. Kim bu devlet
adamı diye soranlara söyleyelim. “Bizim
Cumhurbaşkanımız Prokopis Pavlopulos.
Rodop ilindeki dört belediyeden biri
olan Maronya – Şapçı Belediyesi sayın
Cumhurbaşkanı’na fahri hemşerilik
ünvanı kararı almış. Türk belediye meclis
üyelerinin de bulunduğu meclis bu kararı
oybirliğiyle almış. İyi de etmiş.
Nitekim Cumhurbaşkanı Pavlopulos 10
Şubat Pazartesi günü bölgemize gelip
fahri hemşerilik ünvanının kendisine
verilmesiyle ilgili törene katıldı. Tören,
Maronya’da gerçekleştirildi. sayın
Cumhurbaşkanı, Maronya’nın Yunan
tarihi açısından önemine vurgu yaparak
başladığı konuşmasında, Şapçı ve
Maronya’da doğan ve Helenizme hizmet

edenleri saydı. Cumhurbaşkanı
konuşmasının devamında sözü Batı
Trakya’da yaşayan azınlığa getirdi. Ve
azınlığın Türk milli kimliğin inkar etme
yolunu tercih etti bir kez daha. “Bir kez
daha” diyorum, çünkü Cumhurbaşkanı
Pavlopulos bunu görev süresi boyunca
birkaç kez yaptı.
Batı Trakya’da yaşayan yaklaşık 150
kişilik Müslüman Türk Toplumu’na
kendisine göre (bir kez daha) bir kimlik
biçti; “Yunan Müslümanları”.
Cumhurbaşkanı konuşmasında “Bu
bölgede Hıristiyan ve Müslüman
Yunanlılar yaşıyor. Bunların barış ve
uyum içinde yaşamalarına imkan
sağlayan birleştirici unsur da Yunanlılık
unsurudur” ifadelerine yer veriyor.
Peki bu ilk kez mi oluyor? Hayır ilk kez
olmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı’nın her
bölgeye yaptığı ziyarette lafı dönüp
dolaştırıp azınlığın kimliğine getirmesi ve

bizleri kimlik açısından kendine göre,
veya temsil ettiği politikaya göre
tanımlaması ve bunda ısrar etmesi
oldukça garip ve düşündürücü.
Pavlopulos’un 2017 yılı Aralık ayında
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Atina ziyareti sırasında
Erdoğan’la yaptığı görüşme sırasında da
“Lozan antlaşmasına göre Yunanistan’da
dini azınlık vardır. Bu da Müslüman
Yunan azınlıktır” dediği hala
hafızalarımızda. Pavlopulos, bu tavrını
görev süresi boyunca hep sürdürdü. Batı
Trakya bölgesine gerçekleştirdiği
ziyaretlerde, Batı Trakya Türklerinin milli
kimliğiyle ilgili açıklama yapmayı hiç
“ihmal” etmedi.
Nasıl ki Lozan antlaşmasına göre
Türkiye’de gayri müslim azınlık
öngörülmesi, oradaki azınlığın Rum
azınlık olduğu gerçeğini değiştirmiyorsa,
antlaşmanın Batı Trakya’da Müslüman
azınlık öngörmesi bizim kendimizi
toplum olarak “Türk azınlık” olarak
tanımlamamızı engelleyemez. Kaldı ki
sürekli bir şekilde uluslararası hukuktan
ve Avrupa hukukundan bahseden
Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un bununla
ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarının olduğunu unutmaması
gerekir.
Bir Cumhurbaşkanı düşünün ki, ülkesi
içinde ziyaret ettiği bir bölgede yaşayan
vatandaşların yarısına yakınının “milli
kimliğini ifade etme hakkını” ihlal
etmeye yönelik açıklamalarda
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bulunuyor. “Sizlerin milli kimliğini ifade
etme hakkı yoktur” demeye getiriyor bu
söyledikleriyle. Ve bunu bir kez değil,
düzenli olarak yapıyor. Hatta bu
açıklamalar bir süre sonra sistematik bir
hal aldı. Prokopis Pavlopulos özellikle
son dönemde bölgemize yaptığı her
ziyarette, azınlığın kimliğine değindikten
sonra sözü Türkiye’ye getirir ve bol bol
mesaj verir hale gelmişti.
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı,
vatandaşı olduğu Yunanistan tarafından
Türk milli kimliğinin inkarına karşı
gereken mesajı yıllar öncesinde vermişti.
Azınlığın en büyük toplumsal tepki
hareketi, Türk kimliğinin inkarına karşı
verilen 29 Ocak mücadelesinde ortaya
çıkmıştır. Nitekim, Cumhurbaşkanı
Pavlopulos’un açıklamalarıyla ilgili
olarak azınlık kurumları bu sefer de
açıklamalar yayınlamış ve tepki
göstermiştir.
29 Ocak 1990’da maruz kaldığımız
saldırılar, yakına kadar uygulanan
yasalar ve idari kararlarla ayrımcılık,
haksızlık ve baskıya maruz kalan Batı
Trakya Türk Toplumu’ndan samimi bir
özür ve ayrımcılıkların neden olduğu
ekonomik, sosyal ve eğitimsel geri
bırakılmışlığımızın telafisi için önlemler
alınacağı yönünde açıklamalar
beklerken, devlet büyüklerinden “sizin
milli kimliğiniz yok, olamaz ve
olmayacak” türünden beyanatların
modası geçmedi mi? Sayın
Cumhurbaşkanı ne dersiniz?

BTTDD Kadın Kolları’ndan 29 Ocak etkinliği
MERKEZİ İstanbul’da bulunan Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Kadın Kolları, 29 Ocaklar nedeniyle 8
Şubat Pazar günü kahvaltılı bir anma
etkinliği düzenledi. Etkinliğe konuşmacı
olarak GÜNDEM Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Hülya Emin ve Batı Trakya
Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ)
Genel Müdürü Pervin Hayrullah katıldı.
Zeytinburnu’nda Belgradkapı Sosyal
Tesisleri’nde gerçekleşen kahvaltıya kar
yağışına rağmen yoğun katılım oldu. 1
Şubat tarihi için planlanan etkinlik,
yoğun program nedeniyle 8 Şubat’a
kalmıştı.
Açılış konuşmasını yapan Kadın
Kolları Başkanı Nalan Hacıdeli,
kahvaltıya katılan kadınlara teşekkür
etti.
Gazeteci Hülya Emin, 29 Ocak 1988
Milli Direnişe götüren süreç ve 29 Ocak
1990 yılında yaşanan olaylar hakkında
katılımcılara bilgi verdi.

Tarihin toplumların ortak hafızası
olduğunu hatırlatan Hülya Emin, bu
nedenle geçmişin iyi anlaşılması ve
anlatılması gerektiğini söyledi. 29
Ocakların üzerinden yıllar geçmesine
rağmen aynı sorunların konuşuluyor
olmasının söz konusu sorunların
varlığını sürdürdüğü anlamına geldiğini
belirten konuşmacı, Yunan devletinin
özelikle 1990’da yaşananlar nedeniyle
azınlığa bir özür borcu olduğunu ifade
etti.
BAKEŞ Genel Müdürü Pervin
Hayrullah da konuşmasında, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın milli kimliğinin
hedef alınması konusuna değindi.
Azınlığı etnik açıdan farklı gruplara
ayırmaya çalışan devlet politikasına
değinen Pervin Hayrullah, azınlık olarak
uluslararası toplantılarda yapılan
çalışmaları da katılımcılara aktardı.
BAKEŞ Genel Müdürü, 2008 yılında
Avrupa İnsan Mahkemesi’ni kazanan

BTAYTD’den Başkonsolosluğa
nezaket ziyareti
BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) yönetim ve denetim kurulu
üyeleri, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu’nu ziyaret etti.
5 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen
ziyaretle ilgili olarak BTAYTD tarafından
yapılan açıklama şöyle: “Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’nin yönetim kurulu
ve denetim kurulu üyeleri 05 Şubat 2020
tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine
Başkonsolosu Sn. Murat Ömeroğlu’na bir
nezaket ziyareti gerçekleştirmişlerdir.”

azınlık dernekleri hakkında bilgi verdi
ve son gelişmeleri paylaştı.
Daha sonra söz alan BTTDD Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin de
konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür
etti. Necmettin Hüseyin, Genel Merkez
ve şubeler olarak gerçekleştirdikleri 29
Ocakları anma etkinliklerine değindi.
Etkinliğe, Zeytinburnu Belediye
Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti
Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami
Delibalta, Teşkilat Başkanı Musa Yurt,

Genel Başkan Yardımcısı Besim
İsmailbaşa, Zeytinburnu Şube Başkanı
Fatih Hacıbedel, İstanbul Batı Trakya
Spor Kulübü Başkanı Hakan Güler ve
yaklaşık 150 Batı Trakyalı kadın katıldı.
Bu arada, Genel Başkan Necmettin
Hüseyin, desteklerinden dolayı kadın
kolları üyelerine teşekkür plaketi verdi.
Hülya Emin ve Pervin Hayrullah’a
plaketlerini, Genel Başkan Necmettin
Hüseyin, Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy ile birlikte sundu.

GÜNDEM haber

6

14 Şubat 2020

Öğretmenler Derneği’nde
Salih Ahmet ile devam
RODOP – Meriç İlleri Selanik
Özel Pedagoji Akademisi
(SÖPA) Mezunu Öğretmenler
Derneği genel kurulu 12 Şubat
Çarşamba günü gerçekleşti.
Gümülcine’deki Chris & Eve
Oteli’nde yapılan kongrede,
Rodop İl Eğitim Müdürü
Konstantinidis Marinos, “Tris
İerarhes” Öğretmenler Derneği
yönetim kurulu üyesi Stefanos
Makriyannis, Batı Trakya
Azınlık Okulları Encümenler
Birliği Başkanı Ercan Ahmet,
Yassıköy Azınlık İlkokulu Aile
Birliği Asbaşkanı Pınar Köse,
Gümülcine İdadiye Azınlık
İlkokulu Okul Aile Birliği
Başkanı İsmail Dikili birer
selamlama konuşması yaptı.

MARİNOS KOSTANTİNİDİS
Rodop İl Eğitim Müdürü
Marinos Konstantinidis yaptığı
konuşmada, “Öğretmenlere
yakın olduk. Gerçek işbirliğini
getirdik. Bu konularda daha
fazla çaba gerekmektedir.
Devlet işini yapacaktır. Önemli
olan ailelerin düşünceleridir.
Siz öğretmenler kendinizi
geliştiriniz. Buna kimsenin
itirazı olamaz. Kapım her zaman
ve herkese açıktır.” dedi.
Konstantinidis, eğitim
konusunda bazı adımların
atıldığını, fakat bunların yeterli
ve mükemmel olmadığını
belirtti.

STEFANOS MAKRİYANNİS
“Tris İerarhes” Öğretmenler
Derneği yönetim kurulu üyesi
Stefanos Makriyannis, “Azınlık
ve devlet okulları öğrencilerinin
sorunları vardır. Bunları birlikte
çözebileceğimize inanıyorum.
İşbirliğimiz daha da derin
olmalıdır. Gelecek hafta
yapılacak olan genel greve
hepinizi davet ediyorum.
İnsanların mutlu olabilmeleri
için çok az şeylere ihtiyaç
vardır. Nazım Hikmet’in
sözlerindeki gibi sabah eve

ekmek götürmek büyük bir
mutluluk vermektedir.”
ifadelerini kullandı.
Makriyannis her iki dernek
üyelerinin mesleki anlamda
aynı sorunları olduğunu
söyledi.

ERCAN AHMET
Batı Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet ise konuşmasında
şunları belirtti: “Veliler olarak
öğretmenlerle çalışmaya
hazırız. Kötü niyetli çevrelerin
tek yaptıkları şey azınlık
okullarını kötülemektir. Ancak
bu böyle değildir. Yunanca
kitaplar konusunda sorunlar
var. Bölgesel toplantılar
yapıyoruz ki bu konuda ileride
bu çalışmaları bir rapor haline
getireceğiz. İki derneğin
yaptıkları toplantılarda hepimiz
‘özel kaynaştırma sınıflarını
istediğimizi’ söyledik. Belediye
meclisinde konu görüşülürken
öğretmenler kurulundan
olumsuz karar çıktı. Encümen
seçimleri teşvik edilmelidir.
Encümenler üretken olmalıdır.”

Devlet okuluna giden
öğrencilerin hangi sınıflara
koyulduğuna bir bakılsın.
Üniversite başarı oranı %25
civarındadır. Her okul aile
birliği kurmalıdır.” diye
konuştu.

PINAR KÖSE
İSMAİL DİKİLİ
Gümülcine İdariye Azınlık
İlkokulu Okul Aile Birliği
Başkanı İsmail Dikili, azınlık
sorunları içinde eğitimin ilk
sırada yer aldığını belirterek,
“Anaokullarında ana dilimizi
öğrenemiyoruz. Okullarımızda
ciddi sorunlar var.
Kütüphanelerde Türkçe
kitapları yok ettiler. Tam gün
eğitim, Türkçe eğitimi
etkilemeyi amaçlamaktadır.
İngilizce öğretmenleri Türkçe
müfredatından olmalıydı.
Azınlık okullarına yeteneksiz
öğretmenler gönderip çocukları
devlet okullarına gönderme
amaçlanmaktadır. Azınlık
okullarına, azınlığı tanımayan
öğretmenler atanmaktadır.
Şimdi de büyük köylere devlet
okulları yapılmak isteniyor.

Yassıköy Azınlık İlkokulu Aile
Birliği Asbaşkanı Pınar Köse,
eğitimin en iyi derecede olması
gerektiğini belirterek, azınlık
öğrencilerin Türkçe ve
Yunanca’da başarılı olması
gerektiğini söyledi.
Yapılan konuşmadan sonra
divan kuruluna Yusuf Mehmet,
Mehmet Hüseyinoğlu, Hasan
Keleş ve Salih Muhtar seçildi.

DERNEK BAŞKANI
SALİH AHMET
Rodop – Meriç İlleri Selanik
Özel Pedagoji Akademisi
Mezunu Öğretmenler
Derneği’nin 142 faal üyesinden
128’i derneğin olağan genel
kuruluna katıldı. Dernek
başkanı Salih Ahmet genel
kurulda yaptığı konuşmada
önemli mesajlar verdi.

Yönetim kurulunun
çalışmalarını da anlatan Ahmet
şöyle konuştu: “Varlık
mücadelesi veren okullarımızın
ayakta kalabilmesi için yollar
aradık. Üyelerimizin özlük
hakları konusunda çalışmalar
yaptık. Enerjimizi azınlık
okulları için harcadık. Gelecek
10 yıl içinde azınlık okulları
yarıya inecektir. İçler acısı bir
durum. Önce bu erozyonu
durdurmamız gerekir. Devlet
okullarını tercih eden ailelerle
yapacağımız çok şeyin
olduğuna inanıyoruz. El ele
verdiğimizde başarılı
olduğumuzu gördük.
Okul varsa, öğretmen de
vardır. Derneklerin yapmış
olduğu çalışmalar neticesinde
azınlık okullarını tercih
edenlerin arttığını gördük.
Devletin gözünde artık eski
SÖPA mezunu öğretmen yok.
Okullar kapanırken neden buna
ihtiyaç duyulsun ki. Bizler her
zaman güçlü ve değerli
olduğumuzu göstermeliyiz.
Daha dün tüzük değişikliği
için mahkemeden olumsuz
karar çıktı. Derneğimizin
adının, ‘Türkçe Öğretmenler
Derneği’ olarak değiştirilmesi
kabul edilmedi. Sigorta
konularında ise netice
alamadık. Okullarımızın varlığı,
Türkçe ile Yunanca’nın
varlığına bağlıdır. Bu konuda
bazı derneklerle yaptığımız
görüşmelerde ortak
düşüncelerimizin olduğunu
gördük. Bu konuda basın
açıklaması da yaptık.”
Sayman İdriz Hasan’ın mali
raporu okumasının ardından,
2020 bütçesi genel kurula
sunuldu. Devamında ise Rıdvan
Halil denetim kurulu raporunu
okudu. Ardından yönetim
aklandı.
Eleştiriler bölümünde
dernekten istifa eden altı
üyenin durumu gündeme geldi.

Söz konusu üyeler derneğe
yeniden üye olmak isteyince
tartışmalar yaşandı. Daha önce
istifa eden altı üyenin genel
kurulda yeniden derneğe
üyeliği kabul edildi.
Rodop – Meriç İlleri Selanik
Özel Pedagoji Akademisi
Mezunu Öğretmenler
Derneği’nin olağan genel
kurulunda gerçekleşen
seçimlerde adayların aldığı
oylar ve görev dağılımı şöyle
oluştu:

YÖNETİM KURULU
ADAYLARI:
Salih Ahmet: 89 oy
İdris Hasan: 87 oy
Hakkı Hacı: 77 oy
Mehmet Yakup: 63 oy
Hüseyin Şakir Hüseyin: 59 oy
İbrahim Mustafa: 58 oy
Mehmet Süleyman Çolak: 56 oy
Mehmet Baba Hasan: 49 oy
Nihat Kara Hasan: 41 oy
Hamdi Alibaş: 28 oy

DENETİM KURULU
ADAYLARI:
Mehmet Bülbül: 68 oy
Ali Derviş: 66 oy
Rıdvan Halil: 65 oy
Lütfü Deli Şakir: 31 oy
Osman Arnavut Yusuf:15 oy
Ahmet Kara Hüseyin: 8 oy

GÖREV DAĞILIMI
Yönetim Kurulu
Başkan: Salih Ahmet
Asbaşkan: Mehmet Süleyman
Çolak
Genel Sekreter: Hakkı Hacı.
Sayman: İbrahim Mustafa
Üye: İdris Hasan.
Üye: Hüseyin Şakir.
Üye: Mehmet Yakup
Denetim Kurulu
Başkan: Mehmet Bülbül.
Sekreter: Ali Derviş
Üye: Ridvan Halil
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Kaç yaşında olduğunuz IQ ile bağlantılı
LİSELİ çocuklar üzerinde
yapılan bir deney, IQ ile
biyolojik yaş ve kaç yaşında
hissedildiği arasında bir
bağlantı olduğunu tezini
ortaya atıyor. İşte o ilginç
deneyden ayrıntılar...
Biyolojik yaşımızı ile kaç
yaşında hissettiğimiz nadiren
uyum gösteriyor. Stres,
maddi konular, günlük
rutinler, bizim daha genç ya
da daha yaşlı
görünmemizde
rol oynarlar. Peki
IQ daha genç ya
da daha yaşlı
görünmemizde
nasıl bir etkiye
sahip?
Yapılan bir
çalışma IQ'nun
insanın hangi
yaşta
gösterdiğiyle
bağlantısı
olduğu fikrini
ortaya atıyor.
Çalışma ilk
olarak 1957
yılında başlıyor.
Araştırmacılar
bir grup lise
öğrencisinin
IQ'larını ölçtüler.
Daha sonra
1992'den 1993'e
ve 2011'de
öğrenciler 71
yaşına
geldiklerinde

"hissettikleri yaşları"
soruldu. Sonuç oldukça
şaşırtıcıydı, daha yüksek
IQ'ya sahip olanlar daha
genç hissediyorlardı.
Peki kişinin nasıl hissettiği
kaç yaşında göründüğünü
etkiler mi? Basitçe
düşünüldüğünde
olduğundan daha yaşlı ve
fiziksel olarak daha düşük
seviyede hissetmek, insanları

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Asabiye, Gem 2) Nifak,
Korna 3) İr, Saf, Badi 4)
Moka, Larva 5) Akarsu,
Uyma 6) Torna, Eke 7)
Sarig, Rey 8) Pa, Blok,
Na 9) Bakkal, Ate 10)
Ay, Aneztezi 11) Us,
Gurk 12) Kamera, Adak
13) Oba, Ulu, İti 14)
Tarif, Tiran.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Animato, Barkot 2)
Siroko, Pay, Aba 3) Af,
Karsak, Umar 4)
Basarna, Kase 5) İka,
Sarban, Ruf 6) Flu,
İllegal 7) Ek, Ego, Su,
Ut 8) Obur, Katra 9)
Gravyer, Tekdir 10)
Endam, Enez, Ata 11)
Mai, Arya, İlkin.

SOLDAN SAĞA
1) Uygulama, Pratik – (halk dili) Yalan 2) Alıntı,
iktibas – En çok, çoğu kez 3) Rubidyum’un simgsei
– Bitki öz suyu 4) Vakit – Sürekli 5) Ezgi, makam,
Mavi 6) O yer – At üretilen çiftlik – Zirkonyum’un
simgesi 7) Dar ve kalın tahta – Babanın kız kardeşi,
hala 8) Neptünyum’un simgesi – Oyunda berabere
kalma – Ün, şöhret 9) Baharat satan dükkan, aktar
– Bir ay adı 10) Rütbesiz asker – Hoşnutluk 11)
Sütün yüzündeki yağlı katman – Bir suçu
bağışlama 12) Tantal’ın simgesi – Dostlar –
Arsenik’in simgesi 13) Kudret, iktidar – Una benzer
madde 14) Klakson – Ayak direme.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Özel oluş veya davranış biçimi, stil – Yerinde
sağlam durmayan – Eşi olmayan, biricik 2)
Kaymak taşı, su mermeri – Platin’in simgesi – Dört
köşe döşeme taşı 3) Tulyum’un simgesi – Anlam –
Deriden sızan tuzlu sıvı – Kripton’un simgesi 4)
Çatı kirişi tahtası – Cihaz 5) Açar, açkı – Anlam 6)
Engel – Hz. Muhammed’in niteliklerini oven kaside
– Okuyucu 7) Üzüntü, dert – Lakin, fakat –
Hastalığın mikrobuyla hazırlanan eriyik 8) Boşa
çıkarma, rast getirememe – (kısaca) Avrupa Birliği
– Bir ağaç türü 9) Bir sanat dalı – Savurganlık,
tutumsuzluk – Stronsiyum’un simgesi 10) (halk
dili) Şarkı – Tutanak – Baba, cet 11) Kir ile kaplı
olan – Cerahat – Bir işin sırasını gösteren plan.

depresyona
sürükleyebilir
ve
hastalıklara
karşı
savunmasız
hale
getirebilir.
Fakat ne
kadar genç
hissedilirse, o
kadar çok şey
yapmak
isteniyor ve
hayata
tutunmak için
bir amaca
sahip
olunuyor.
Çevremize,

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

1

dünyaya karşı duyulan
merak ve heyecan her yaşta
genç hissetmeye yardımcı
oluyor. Zeki insanların yeni
ülkeleri keşfetme, yeni şeyleri
deneme olasılıkları daha
yüksektir, çünkü kendilerini
beleyen ihtimallerin
çeşitliliğine karşın algıları
daha açıktır.
Normal şartlarda yüksek
bir zeka, daha iyi bir eğitim,
daha yüksek maaşlı iş, daha
fazla kazan ile doğru
orantılıdır. Ortalama üstü
maaşa sahip birisi dünyanın
her yerinde daha fazla maaş
alır ve daha iyi tıbbi bakım
görür, daha fazla seyahat
eder ve daha güzel besinlerle

2

3

4

5

6

beslenir.
Stres, hücresel düzeyde
yaşlanmayı hızlandırdığı için
genç kalma mücadelesini
sekteye uğratıyor. IQ seviyesi
yüksek olan kişiler,
problemlerine öncelik verme
ve sorun çözmede
başarılıdırlar. Dolayısıyla
sorunlarını çözme ve stres
kaynağını ortadan kaldırma
konusunda sorun
odaklıdırlar.
Araştırmacıların
ellerindeki veriler ile IQ'nun
yüksek olup olmaması ile
yaşlı ya da genç görünme
arasında çok fazla metrik olsa
da, bir eşleşme olduğu fikri
insanları etkiliyor.

7

8
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Yannis Garanis: “Turizm bölgenin
kalkınması için önemli bir araç”

GÜNDEM: Turizm sektörü Rodop ili
ve daha geniş anlamda bölgemiz için
ekonomik kalkınma aracı olabilir mi?
YANNİS GARANİS: Gümülcine
Belediyesi’nin sahip olduğu özellikler
nedeniyle çok önemli bir destinasyon
olabileceğini ifade etmek gerekir. Çok
zengin doğası, uzun ve son derece güzel
sahil şeridi, göl ve nehirleri, çok az
rastlanan ormanlarımız, bölgemizin en
önemli avantajları arasında. Turizm
alanında bölgemizin önemli bir
destinasyon olması için en büyük
avantaj ise bölgenin çok
kültürlülüğüdür. Farklı kültürler
bölgemizde buluşup, uyumlu bir yaşam
sürdürüyor. Farklı kültürlerin, dinlerin,
geleneklerin dokusunu çevremizde
görebiliyoruz. Bölgenin mimarisinde,
etkinliklerimizde ve yöresel
gastronomide tüm bu
özellikleri bulmak
mümkün.
Dile getirdiğim
bu nedenler ve
özellikler
sebebiyle
bölgemiz gerek
yurt içinden,
gerekse yurt
dışından
turistleri
çekebilir.
Bölgemiz
turistler için
en cazip

destinasyonlardan biri olabilir. Bunun
için tüm şartlara sahip. Böylelikle turizm
sektörü bölgenin gelişmesi ve
kalkınması için çok önemli bir araç
olabilir.
GÜNDEM: Bölge olarak bunu
gerçekleştirebilecek altyapıya sahip
miyiz?
YANNİS GARANİS: Gerekli olan
altyapıyı sabit adımlarla ve uzun vadeli
bir stratejik planla oluşturuyoruz. Örnek
olarak Fener bölgesindeki Biyolojik
Arıtma Tesisi’ni dile getirebilirim. Çok
önemli ve tüm bölge açısından hayati ve
değerli bir proje. Bu proje önümüzdeki
dönemde Fener bölgesinde yatırım
yapmak isteyen iş insanları için çok
önemli bir avantaj
oluşturmaktadır. Yasalar
uyarınca biyolojik arıtma
tesisi yapmaktan muaf
olacak. Çünkü bu
gereksinim belediye
tarafından karşılanmış
olacak.
GÜNDEM: Türkiye’den
Yunanistan’a sadece
karayoluyla gelen
turistlerin sayısı 2019
yılında 755 bini aştı. Bunun
yanı sıra Bulgaristan’dan
gelen turist sayısı da sürekli
bir şekilde
yükseliyor.
Rodop ili ve
bölge bu
büyük
turist

“

Turizm alanında
bölgemizin
önemli bir
destinasyon olması için
en büyük avantaj
bölgenin çok
kültürlülüğüdür. Farklı
kültürler bölgemizde
buluşup, uyumlu bir
yaşam sürdürüyor.
Farklı kültürlerin,
dinlerin, geleneklerin
dokusunu çevremizde
görebiliyoruz. Bölgenin
mimarisinde,
etkinliklerimizde ve
yöresel
gastronomide
tüm bu özellikleri
bulmak mümkün.

“

GÜMÜLCİNE Belediye Başkanı
Yannis Garanis, bölgede turizm
sektörünün geliştirilmesiyle ilgili
GÜNDEM Gazetesi’nin sorularını
yanıtladı.
Turizmin bölge kalkınması için çok
önemli bir araç olabileceğini ifade eden
Gümülcine Belediye Başkanı Garanis,
Rodop ili ve tüm bölgenin bu alanda
önemli bir merkeze dönüşmesi için tüm
özelliklere sahip olduğunu söyledi.
Türkiye ve Bulgaristan başta olmak
üzere komşu ülkelerden gelen turistler
için bölgenin bir cazibe merkezi
olabileceğine inandıklarını ifade eden
Garanis, belediye olarak turizm alanında
hayata geçirmeyi planladıkları
çalışmaları anlattı.
İşte Gümülcine Belediye Başkanı
Yannis Garanis’in gazetemizin
sorularına verdiği yanıtlar.

hareketinden yararlanabilir mi? Bölge
turizm açısından cazibe merkezi
olabilir mi?
YANNİS GARANİS: Tabii ki olabiliriz.
Türkiye’den, Bulgaristan’dan,
Balkanlar’dan ve Karadeniz bölgesindeki
ülkelerden gelen turistler, aradıkları tüm
özellikleri bizim yöremizde bulabilir.
Onlar için cazip ve çekici olabilecek tüm
özelliklere sahip olduğumuzu
düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Ticaret
odaları, esnaf odaları, otelci dernekleri
ve diğer kurumlarla sıkı bir işbirliği ve
iletişim içindeyiz. Tüm bu kurum ve
kuruluşlarla bölgemizin turizm stratejini
ve planlamamızı yapmayı amaçlıyoruz.
Bunun yanı sıra Gümülcine belediyesi
olarak mevcut altyapımızı ve
tesislerimizi yeniliyoruz, iyileştiriyoruz

ve modernize ediyoruz. Veya yeni tesis
ve altyapıları hayata geçiriyoruz.
Amacımız turizm sektöründe
yatırımcıları bölgeye çekebilmek. Ayrıca
Fener Festivali veya karnaval etkinliği
örneğinde olduğu gibi kültürel ve turizm
konulu önemli etkinliklere imza
atıyoruz.
GÜNDEM: Belediye başkanı olarak
sizin ve belediyenin turizmle ilgili
olarak planlaması nedir?
YANNİS GARANİS: Belediye yönetimi
ve belediye başkanı olarak şahsen,
yapılacak bazı çalışma ve girişimlerle
turizmin bu bölgenin kalkınmasında
temel araç olabileceğine inanıyoruz. Bu
nedenle turizm bölgesi olarak, bu
ürünün iyileştirilmesi için bazı hedefler
koyduk ve bunları hayata geçirmeye
çalışıyoruz. Bu amaçlarımızı ve
çalışmalarımızı şu şekilde özetleyebiliriz:
Bölgemizin avantajlarını ve yerel
kimliğini öne çıkararak, turizm alanında
tanıtımı sağlamak.
Gümülcine Belediyesi’deki turizm
işletmelerini sektörel faaliyet ve
çalışmalara dahil ederek, özel teşebbüsü
arttırmak.
Yerel halkın turizm alanındaki
gelişmeye dahil edilmesini sağlayacak
çalışmaları hayata geçirmek. Bölge
halkında turizm bilincinin
oluşturulmasını sağlamak.
Bölgemizin tanıtımının yapılması
amacıyla gerek yurt içinde, gerekse yurt
dışındaki yerel yönetimlerle işbirliği
olanaklarını geliştirmek.
Kültürel etkinlikler aracılığıyla bölge
turizminin güçlendirilmesini sağlamak.
Gümülcine Belediyesi’nin sahil
şeridinde yapılacak çalışmalarla
ziyaretçi sayısının arttırılması ve bu
bölgede verilen hizmetlerin
iyileştirilmesi.
Turizm sezonunun uzatılmasına
yönelik tanıtım, hizmet ve bilgilendirme
çalışmalarının arttırılması.
Bölge turizminin ve bölgenin
tanıtımına yönelik reklamcılık ve halkla
ilişkiler çalışmalarını yoğunlaştırmak.

14 Şubat 2020
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Pavlopulos’tan giderayak inciler:
“Azınlık; Yunan Müslümanları”
Cumharbaşkanı
Prokopis Pavlopulos,
Rodop iline bağlı
Şapçı – Maronya
Belediyesi’nin
davetlisi olarak
geldiği Batı
Trakya’dan Türkiye’ye
yönelik mesajlar
verdi. Pavlopulos
konuşmasında, Batı
Trakya Türk
Azınlığı’na da değindi.
Batı Trakya’da
yaşayan azınlığın dini
bir azınlık olduğunu,
dolayısıyla azınlık
üyelerinin Yunan
Müslümanları
olduğunu söyleyen
Pavlopulos, bunun da
hiçbir zaman
değişmeyeceğini ileri
sürdü.
CUMHURBAŞKANI Pavlopulos,
belediye meclisinin oybirliğiyle aldığı
kararla kendisine fahri hemşehrilik
verilmesi nedeniyle geldiği Maronya’da
bir konuşma yaptı.
Konuşmasında Türkiye’ye ağırlık
veren Pavlopulos, geçtiğimiz günlerde
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın
Ege adalarının silahsızlandırılmasıyla
ilgili açıklamalarına yanıt verdi.
Pavlopulos, Türkiye’nin tahriklere
devam ettiğini savunarak, Yunanistan’ın
Ege adalarını silahlandırma hakkına
sahip olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı
Pavlopulos, “Adaların silahlandırılması
hakkımız ve Türkiye’nin tahriklerine
karşı zorunluluğumuzdur.” ifadelerini
kullandı.
Pavlopulos, Yunanistan’ın kıta
sahanlığını 12 mile çıkartmasını,
Türkiye’nin “casus belli” (savaş nedeni)
saydığını da hatırlattı. Yunanistan’ın
sınırlarının ve münhasır ekonomik
bölgesinin aynı zamanda Avrupa
Birliği’nin sınırı olduğunu kaydeden
Pavlopulos, Türkiye’nin tahriklerinin
tüm bölgede sorun yaratabileceğini
iddia etti.
Cumhurbaşkanı konuşmasında,
Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaya
da değinerek, bu anlaşmanın
uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve
hiçbir sonucunun olamayacağını belirtti.
Pavlopulos, Türkiye ile Yunanistan
arasındaki deniz sınırlarını belirleyen

AB’nin çevre programı NATURA’ya da
atıfta bulundu.
Mart ayında görevi sona eren
Cumhurbaşkanı Pavlopulos,
konuşmasında Batı Trakya Türk
Azınlığı’na da değindi. Batı Trakya’da
yaşayan azınlığın dini bir azınlık
olduğunu, dolayısıyla azınlık üyelerinin
Yunan Müslümanları olduğunu söyleyen
Pavlopulos, bunun da hiçbir zaman
değişmeyeceğini ileri sürdü.
Pavlopulos, görevinin sona
ermesinden sonra da Trakya’yı
ilgilendiren meselelerle yakından
ilgilenmeye devam edeceğini de
sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Pavlopulos’a, fahri
hemşehrilik ünvanının verildiği törene
ev sahibi Belediye Başkanı Dinos
Haritopulos’un yanı sıra Rodop ili Yeni
Demokrasi Partisi Milletvekili Evripidis
Stilyanidis, SİRİZA Milletvekili Dimitris
Haritu, KİNAL Partisi Milletvekili İlhan
Ahmet, Doğu Makedonya – Trakya
Eyalet Başkanı Hristos Metios ve diğer
davetliler katıldı.

Pavlopulos, Batı Trakya bölgesinde
yaşayan azınlığın dini bir azınlık, azınlık
mensuplarının da Yunan Müslümanları
olduğunu belirterek, bunun da hiçbir
zaman değişmeyeceğini ileri sürdü.”

“YUNANİSTAN’IN TÜRK
KİMLİĞİMİZİ REDDETMESİ GERÇEĞİ
ASLA DEĞİTİRMEYECEKTİR”
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu,
Cumhurbaşkanı’nın azınlıkla ilgili
ifadeleri üzerine yaptığı açıklamada
şunları kaydetti: “Batı Trakya Türk

toplumu modern Yunanistan
kurulmadan yüzyıllar önce de bu
bölgede vardı. Tarih boyunca sınırlar
değişti ancak biz bugün de Batı
Trakya’da hala varız ve Türk’üz. Yunan
devletinin etnik Türk kimliğimizi ısrarla
reddetmesi, bu gerçekliği asla
değiştirmeyecektir. Ülkemiz Yunanistan,
Batı Trakya Türk toplumunu ‘tehdit’ ve
‘tehlike’ olarak görme paranoyasından
bir an önce kurtulmalı, bizlerle
doğrudan diyalog kurmalıdır.”

ABTTF’DEN PAVLOPULOS’UN
AÇIKLAMALARINA CEVAP
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos’un kendisine Şapçı –
Maronya Belediyesi tarafından fahri
hemşehrilik ünvanı verilmesi töreninde
yaptığı konuşmada azınlıkla ilgili
açıklamalarına yanıt verdi. ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu, “Tarih
boyunca sınırlar değişti ancak biz bugün
de Batı Trakya’da hala varız ve Türk’üz.”
dedi.
Konuyla ilgili olarak ABTTF
tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos, 10 Şubat 2020 tarihinde
Rodop iline bağlı Şapçı-Maronya
Belediyesi’nin davetlisi olarak Batı
Trakya’ya geldi. Belediye meclisinin
kararıyla kendisine fahri hemşehrilik
verilmesi dolayısıyla düzenlenen
törende konuşan Pavlopulos, Batı
Trakya Türk toplumuna da atıfta
bulundu. Önümüzdeki Mart ayında
görev süresi sona erecek olan

Proto Thema Atatürk kitapçığı dağıttı
HAFTALIK Proto Thema gazetesi,
“20. Asrın Büyük Şahsiyetleri” adlı kitap
promosyonu çerçevesinde Mustafa
Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan bir
kitapçığı okurlarına dağıttı.
Kitapçıkta Atatürk için “Ülkesinde
kendi vizyonunu uygulama iradesine
sahip olmasaydı, çağdaş Türkiye, en
azından bugünkü haliyle olmayacaktı.”
deniliyor.
Gazete, Ryan Gingeras tarafından
kaleme alınan “Mustafa Kemal Atatürk -

Türklerin Atası” başlıklı kitabın sunuş
metninde, “Yunanların çoğu, Küçük
Asya trajedisiyle özdeşleştirerek
neredeyse içgüdüsel olarak ondan
nefret ediyor. Bununla birlikte (Atatürk)
Türkiye’de mutlak güç ve büyük çapta
nüfuz sahibi bir şahsiyet idi. Mustafa
Kemal Atatürk, ülkesinde kendi
vizyonunu uygulama iradesine sahip
olmasaydı, çağdaş Türkiye, en azından
bugünkü haliyle olmayacaktı.”
ifadelerini kullandı.
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Gümülcine’de “Yunanistan,
Türkiye ve Batı” paneli
YUNAN Siyaset Bilimi Örgütü
Gümülcine Temsilciliği
tarafından 7 Şubat Cuma akşamı
“Yunanistan, Türkiye ve Batı”
konulu bir panel düzenlendi.
Panel, Rodop valiliği binasında
bulunan “Yorgos Pavlidis”
toplantı salonunda
gerçekleştirildi.
EVRİPİDİS STİLYANİDİS
YDP Rodop Milletvekili
Evripidis Stilyanidis
konuşmasına, son dönemdeki
Yunanistan – Türkiye ilişkileri
göz önüne alındığında etkinliğin
son derece önemli olduğunu
vurgulayarak başladı.
2004 yılında dönemin Türkiye
Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı Gümülcine’de
ağırladığını hatırlatan
Stilyanidis, söz konusu ziyaretin
oldukça verimli ve olumlu bir
ziyaret olarak tarihe geçtiğini dile
getirdi. O ziyaretten sonra iki
ülke arasında özellikle ticari
anlamda büyük atılımlar
yapıldığını hatırlatan YDP
milletvekili, Türkiye’nin son
yıllarda Avrupa’dan uzaklaşma
politikası sebebiyle ikili
ilişkilerin zarar görmeye
başladığını ve bu durumun
devam ettiğini vurguladı.
Türkiye’nin özellikle 15
Temmuz darbe girişiminden
sonra Avrupa ekseninden
uzaklaşarak tek başına bölgesel
bir güç olma çabasına girdiğini
söyleyen Stilyanidis, bu
durumun daha önce dile getirilen
“komşularla sıfır sorun”
politikasını değiştirerek
“komşularla sürekli sorun”
politikasına dönüştüğünü öne
sürdü.
Türkiye’nin son dönemde
kendisini bölgesel güç olarak
görmesiyle birlikte, bölgede
sürekli olarak gerginliği
arttırdığını savunan Stilyanidis,
buna son örnek olarak Türkiye ile
Libya arasında imzalanan ancak
Yunanistan tarafından kabul
edilmeyen ikili anlaşmanın
gösterilebileceğini söyledi.
Yunanistan ile Türkiye’nin bir
araya gelip sorunlarını çözmeleri
için öncelikle iki konunun
açıklığa kavuşması gerektiğini
belirten Evripidis Stilyanidis, “İlk
olarak hangi konuları
konuşacağımızı, ikinci olarak ise
bunları hangi kanunlara ve
esaslara göre konuşacağımızı
belirlememiz gerekiyor. Bu
sorunlar her iki tarafın da iyi
niyetli olması durumunda
çözülebilecek sorunlar. Ancak
son dönemde yaşananlar
durumu zora sokuyor.”
ifadelerini kullandı.
Daha önceki yıllarda hem
Yunanistan hem Türkiye’nin,
Amerika ve NATO endeksli
politikalar yürüttüğünü söyleyen
Stilyanidis, Türkiye’nin son

dönemde Rusya ile çok iyi
ilişkiler kurarak farklı bir adım
attığını ifade etti. “Türkiye’nin
gelecekte Amerika ve Rusya ile
ilişkilerinin ne düzeyde olacağını
belirleyecek çok önemli bir konu
var. O da ‘Kanal İstanbul’
projesidir. Biliyorsunuz;
geçtiğimiz günlerde Türkiye
Cumhurbaşkanı katıldığı bir
televizyon programında
boğazlarla ilgili Mondros
Antlaşması’nın artık bir tarih
olduğunu söyledi. Söz konusu
kanal Türkiye topraklarından
başlayıp yine Türkiye
topraklarında biteceği için
Mondros Antlaşması’ndaki
maddelere uymak zorunda
olmayacak. Bu bana göre son
derece önemli bir konu. Çünkü
boğazlardan Rusya ve
Kazakistan’dan Batı’ya gitmek
üzere tonlarca petrol geçiyor.
İstanbul boğazından geçen enerji
yüklü gemilerin sayısı Panama
kanalından dört kat, Süveyş
kanalından ise üç kat fazla. Bu
sebeple ‘Kanal İstanbul’ projesi
Türkiye hükümeti için son derece
önemli bir ekonomik ve statejik
hedeftir. Şu anda İstanbul
Boğazı’ndan yılda 35 bin gemi
geçerken, tamamlanması
durumunda ‘Kanal İstanbul’dan
yılda 85 bin gemi geçebilecek.
Üstelik şu anda İstanbul
Boğazın’dan geçmesi mümkün
olmayan büyük boyutlardaki
gemilerin de geçmesine olanak
sağlanacak.” ifadelerine yer
veren Stilyanidis, “Kanal
İstanbul” projesinin Türkiye
açısından büyük kazanımları
olabileceği gibi zararları da
olabileceğini söyledi.
Söz konusu projenin
Türkiye’nin özellikle iki büyük
ülke Amerika ve Rusya ile arasını
bozabileceğini söyleyen
Stilyanidis, buna neden olarak
da “Kanal İstanbul” projesi
sayesinde Türkiye’nin, bu iki
büyük ülkenin boğazlardan
geçmek isteyecek olan askeri
gemileri üzerinde kontrolü ele
alması olacağını gösterdi.
Türkiye’nin Batı’dan ve
Avrupa Birliği hayalinden
vazgeçerek büyük bir hata
yaptığına inandığını söyleyen
Stilyanidis, bu hatanın
Türkiye’ye, bölge ülkelerine ve
Yunanistan - Türkiye ilişkilerine
büyük zararar verebileceğini
vurguladı.
Stilyanidis son olarak,
Yunanistan’ın tüm bu risklerle
baş edebilmesi için öncelikle
ülke içinde birliğin sağlanması ve
özellikle milli konularda
siyasilerin ortak bir strateji
belirleyip uygulaması gerektiğini
söyledi.
YANNİS AMANATİDİS
Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı
ve SİRİZA Selanik Milletvekili

Yannis Amanatidis de, Türkiye
ile Yunanistan ilişkilerine sadece
iki ülke açısından değil, dünya
açısından bakmanın daha doğru
olacağını belirtti. Amanatidis, iki
ülke arasındaki ilişkilerin tüm
bölgeyi, hatta tüm dünyayı
ilglendiren ve etkileyen ilişkiler
olduğunu vurguladı.
Avrupa’da ve çevresinde
yıllarca süren barış ve huzur
ortamının geride kaldığını,
bölgede gerginliklerin arttığını
söyleyen Amanatidis, bir barış
paktı olan Avrupa Birliği’nin bile
sorunlar yaşamaya başladığını,
geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin
birlikten ayrılmasının buna güzel
bir örnek olduğunu belirtti.
Yunanistan’ın da içinde
bulunduğu Doğu Akdeniz
bölgesinde de son dönemde
gerginliğin çok fazla arttığını
vurgulayan Amanatidis,
Türkiye’nin bölgesel, hatta
küresel bir güç olma hayalinin
artık ete kemiğe bürünmeye
başladığına dikkat çekerek,
Türkiye’nin uluslararası hukuku
hiçe sayarak Libya ile anlaşma
imzalamasının bu durumun bir
örneği olduğunu iddia etti.
Dünya genelinde son
dönemde özellikle enerji
alanında yeni bir rekabetin
başladığını ve Türkiye’nin bu
rekabet masasına güçlü bir
şekilde oturma çabasında
olduğunu, bu amaçla bir çok kez
ülkesindeki milyonlarca göçmeni
ve mülteciyi Batı’ya karşı bir koz
olarak kullanmaya çalıştığını
söyleyen Amanatidis, Avrupa
Birliği’nin bu konuda tam
anlamıyla başarılı bir politika
yürütmekten uzak olduğunu
belirtti.
Yunanistan’ın kendi haklarını
savunmak durumunda olduğunu
ve bundan asla
vazgeçmeyeceğini söyleyen
Amanatidis, bu amaçla çevredeki

ülkelerle anlaşmalar
yapılmasının önemli olduğunu,
güçlü ittifaklar kurarak bölgede
söz sahibi olunabileceğini
belirtti. Örnek olarak geçtiğimiz
günlerde imzalanan EastMEd
projesinin büyük bir stratejik
başarı olduğunu ve
Yunanistan’ın elini
güçlendirdiğini vurgulayan
Amanatidis, bu anlaşmanın
Avrupa için de son derece önemli
olduğunu sözlerine ekledi.
Türkiye’nin son dönemde
uluslararası hukuku ve deniz
hukukunu hiçe sayan adımlar
attığını savunan Amanatidis, bu
duruma hukuka saygılı olan tüm
ülkelerin bir tepki vermesi
gerektiğini söyledi.
Amanatidis son olarak, ülke
içinde SİRİZA Partisi olarak
hükümete karşı muhalefet
görevlerini yerine getireceklerini,
ancak milli meselerde tüm
partilerin birlikte hareket etmesi
gerektiğine inandığını belirtti.
SOTİRİOS SERBOS
Son olarak söz alan Trakya
Dimokritos Üniversitesi
Uluslararası Siyaset Bilimi
öğretim üyesi Sotirios Serbos,
Yunanistan ile Türkiye’nin 90’lı
yılların sonundan itibaren ikili
ilişkileri düzeltmek için önemli
çabalar gösterdiğini ve bu
çabalar sayesinde bir çok
sorunun çözüme
kavuşturulduğunu belirtti. Ancak
bu çabaların büyük sorunları
çözmek için yeterli olmadığını
vurgulayan Serbos,
Yunanistan’ın son dönemde
Türkiye’nin gerçekleştirdiği
büyümeyi öngöremediğini
vurguladı.
Siyasetin bugüne göre değil,
geleceğe göre planlanması
gerektiğini söyleyen Serbos,
“Bazen bana Türkiye ile
yaşadığımız Kardak krizinden

sonra nelerin değiştiği sorusu
yöneltiliyor. Benim cevabım da
‘herşey değişti’ şeklinde oluyor.
Çünkü Yunanistan’da olsun,
Türkiye’de olsun, hatta tüm
dünyada herşey değişti.”
ifadelerini kullandı. 2009
yılından itibaren bir çok
gelişmenin yaşandığını belirten
Serbos, “Bu dönem içinde
Yunanistan çok ciddi bir
ekonomik ve toplumal kriz
yaşarken, Türkiye ekonomik
gelişimi ile G20 üyesi bir ülke
haline geldi. G20 bir bakıma
dünyayı birlikte yönetme
oluşumudur. Aynı dönem içinde
Avrupa Birliği de ciddi sorunlar
yaşadı. Bundan 20 yıl önce bir
ülkenin Avrupa Birliği
üyeliğinden ayrılacağını hayal
dahi edemezdik. Bunu da
öngöremedik. Tüm bu gelişmeler
Avrupa Birliği’ni derinden
yaralamıştır. Yunanistan Avrupa
Birliği’nin güçlü olmasını en çok
isteyen ülkelerin belki de başında
geliyor. Avrupa’daki bu
belirsizlikleri ve krizi Türkiye
kendi lehine kullandı ve açıkçası
kendi açısından stratejik
anlamda çok doğru hamleler
yaptılar.” dedi.
Serbos son olarak Batı’nın
Türkiye’ye karşı ortak ve güçlü
bir stratejisi olmadığı sürece
Türkiye’nin bunu lehine
kullanmaya devam edeceğini
söyledi.
Sunumların ardından
konuşmacılar, katılımcılardan
gelen sorulara cevap verdiler.
Gümülcine’deki etkinliğe
Rodop KİNAL Milletvekili İlhan
Ahmet, Rodop SİRİZA Milletvekili
Dimitris Haritu, İskeçe SİRİZA
Milletvekili Hüseyin Zeybek,
Gümülcine – Maronya Mitropoliti
Panteleimon, askeri yetkililer,
akademisyenler, üniversite
öğrencileri ve bölge halkı katıldı.
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Savunma Bakanları
Brüksel’de görüştü
Yunanistan Milli Savunma Bakanı
Nikos Papayiotopulos ile Türkiye Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO
Savunma Bakanları Toplantısı
kapsamında gittikleri Brüksel’de bir
araya geldiler.
Görüşmede, güven artırıcı önlemler
kapsamında iki ülke askeri heyetleri
arasında yapılacak üçüncü görüşmenin
17-21 Şubat'ta, Atina’da
gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı,
diyalog kanallarının sürekli açık
tutulmasının öneminin vurgulandığı
öğrenildi.

YAKA Kiraz Paketleme Tesisi
yatırımlarına devam ediyor
YAKA Kiraz Paketleme
Tesisi Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Sadık
Ahmet, önümüzdeki
dönemde de yatırımlara
devam edeceklerini söyledi.
İş insanı Levent Sadık
Ahmet, süper marketlerin
taleplerini karşılayabilmek
amacıyla yeni dozajlama ve
paketleme makinaları
siparişi verdiklerini
kaydetti. Sadık Ahmet,
Avrupa’nın dev süper
marketlerinin YAKA’yı
tercih ettiklerini ifade etti.

“DEV SÜPER
MARKETLER YAKA’YI
TERCİH EDİYOR”
Türkiye’deki Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK)
Türkiye – Yunanistan İş
Konseyi Başkanlığı görevini
de yürüten Levent Sadık
Ahmet, “2020-2030
yıllarında her sezon iki bin
ton (2 milyon kilo) kiraza
ihtiyacımız var. Avrupa’nın dev süper marketlerinin
YAKA’yı tercih etme sebepleri, kalite, sertifikalar, iyi
tarım uygulamaları, sağlıklı bilançolar ve
samimiyet. Üreticilerimiz ve müşterilerimiz bizim
için çok değerli.” ifadelerine yer verdi.
Levent Sadık Ahmet, 5-7 Şubat tarihleri arasında
Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen Meyvecilik
Fuarı’na katıldı.
Konuyla ilgili olarak YAKA IKE tarafından
yapılan açıklama şöyle:
“5-7 Şubat 2020 tarihinde Almanya’nın Berlin
şehrinde düzenlenen, alanında Avrupa’nın en
büyüğü olan fuarda bu yıl 93 ülkeden 3 bin 300
firma yer aldı. Yaka Kiraz Paketleme Tesisi
standında bir çok misafirini ağırladı.
Süper marketlerin taleplerini karşılayabilmemiz
için yeni dozajlama ve paketleme makinaları siparişi
verdik. Mayıs ayı başında teslim edilecek olan yeni
makinalar ile 250 gramdan 2 kilograma kadar şale
(küçük kase) carry bag (küçük poşetli kiraz) ve film
kaplı şale üretimimiz çok hızlı ve yüksek kapasiteli
olacaktır.

ÜRETİM BANDIMIZDA ARTIK EKSİK YOK
Müşteri odaklı, profesyonel ve global düşünemeyen
firmalar saf dışı kalıyor. Rekabet çok yoğun.
Dünyanın birçok ülkesinde müşterileri ile görüşen
YAKA yetkilileri; 2020 kiraz sezonu anlaşmalarının
yapıldığı ve 2020 kiraz sezonunda Allah kısmet
ederse ürün tedariğinin yine 2019 da olduğu gibi

rahat olacağını vurguladı.
2020 Bahçe Bakımları; 2020
Üretim, Bakım
programımızın ve iyi tarım
üretici listemizde olmayan
üreticilerin ürünlerini
değerlendirme şansımız yok.
Budama, gübreleme,
ilaçlama, sulama ve toplama
işlemlerinin kesinlikle
program dahilinde yapılması
zorunludur.

2020-2030 YILLARINDA
HER SEZON İKİ BİN TON
KİRAZA İHTİYACIMIZ VAR
Avrupa’nın dev süper
marketlerinin YAKA’yı tercih
etme sebepleri, kalite,
sertifikalar, iyi tarım
uygulamaları, sağlıklı
bilançolar ve samimiyet!
Üreticilerimiz ve
müşterilerimiz bizim için çok
değerli.
Rodop vilayetinde son
yıllarda hızlı değişim başladı.
Bilhassa bu yıl modern bahçe
kurulumuna yönelen üreticilerimiz 3 yıl içinde bizim
desteğimiz ile verim almakla birlikte, dekar başına
en az 1 ton kiraz alabilecekleri öngörülmektedir,
dünya genelinde örnekleri vardır.
YUNANİSTAN GENELİ ORTALAMA DÖNÜM
VERİMİ 800-1000 kg
RODOP VİLAYETİNDE 350-400 kg
Kilogram fiyatı odaklı değil, yüksek verim ve
kalite odaklı üretim yapmak gerekmektedir.
Dünyada kirazda lider olan ülkeleri örnek almamız
gerekli.
YAKA sadece Avrupa ve Asya’da dev
süpermarketlerin direk tedarikçisidir.
Üretimimizin %90’ı ihraç edilmektedir. 2020
sezonluk iş başvurularımız 17.2.2020 tarihinde kabul
edilmeye başlanacaktır.”

ÇİN VE KORONAVİRÜS ETKİSİ
YAKA – IKE tarafından yapılan açıklamada Çin’deki
koronavirüs olayına da atıfta bulunularak, “Tabii şu
an dünyadaki borsa ve ticaretin virüsten olumsuz
etkilendiği ancak önümüzdeki aylarda piyasaların
rahatlayacağını düşünüyoruz. Şu an Çin
limanlarında, Şili’den yola çıkmış 2000 konteynır
kirazın imha edilme ihtimali var. Dünya kiraz
üretiminde söz sahibi Şili, virüs sebebi ile Çin’de
büyük zarar ediyor. Fiyatlar serbest düşüş yaşıyor.
En kısa zamanda sorunun çözülmesini temenni
ediyoruz. Şimdiden tüm üreticilerimize hayırlı ve
bereketli bir sezon diliyoruz.”

Yassıköy’le
Yıldırım
‘kardeş’ oluyor
RODOP iline bağlı Yassıköy Belediyesi ile Bursa’nın
Yıldırım Belediyesi’nin “kardeş belediye” olacağı bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde Bursa’yı ziyaret eden Yassıköy
Belediye Başkanı Önder Mümin, Yıldırım Belediye Başkanı
Oktay Yılmaz ve belediye yöneticileriyle bir araya geldi.
Önder Mümin yaptığı açıklamada, Yıldırım Belediyesi ile
kardeş belediye olmak için sürecin başlatılacağını duyurdu.
Bursa’daki Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Bursa Şubesi’nin kongresine katılmak üzere Bursa’ya giden
Yassıköy Belediye Başkanı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay
Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Ali Mollasalih’i makamlarında
ziyaret etti. Mümin, görüşmelerin sıcak ve samimi bir
ortamda gerçekleştiğini belirterek, Yıldırım Belediyesi ile
kardeş belediye olma konusunda anlaştıklarını ifade etti.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, “Bizler
Türkiye’deki kardeşleriniz olarak her zaman elimizden
geleni yapmaya hazırız. Zaman zaman çeşitli etkinliklerle
bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de
destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.
Önder Mümin, Bursa Osmangazi Belediye Başkan Vekili
Cem Kürşad Hasanoğlu’nu da ziyaret etti.
Belediye Başkanı Mümin’in, Bursa
ziyaretinde Türkiye eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, eski
Başbakan Yardımcısı ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu
Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve IRCICA Genel Direktörü Halit
Eren’le de bir araya gelerek görüştüğü bildirildi.
Bu arada, Yassıköy Belediyesi tarafından Dünya Barış
Günü olan 1 Eylül 2020 tarihinde organize edilecek “Barış
Festivali”ne, anavatan Türkiye’yi temsilen Bursa’nın
Yıldırım ve Osmangazi belediyelerinin katılacağı bildirildi.
Bu arada Önder Mümin, 3 Şubat Pazartesi günü Mestanlı
Belediye Başkanı İlknur Kazım, Koşukavak Belediye
Başkanı Sebihan Mehmet ve Smolyan Belediye Başkanı
Nikolay Melemov’u ziyaret etti.zGörüşmelerde belediye
başkanları arasında fikir alışverişinde bulunuldu ve ortak
çalışmalar içerisinde bulunulacağı belirtildi.
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Κριτική Κομισιόν στην Υπ. Παιδείας για
θρησκευτικά και «εθνική συνείδηση»
Έμμεση αλλά σαφή καταδίκη των
πολιτικών της υπουργού Παιδείας, Νίκης
Κεραμέως, συνιστά η απάντηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ερωτήσεις
του Στέλιου Κούλογλου σχετικά με τη
διδασκαλία του μαθήματος των
θρησκευτικών στα σχολεία, αλλά και την
«καλλιέργεια εθνικής συνείδησης» στους
μαθητές.
Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, με ερωτήσεις του προς την
Κομισιόν, είχε επισημάνει πως οι
δηλώσεις της υπουργού ότι η εκμάθηση
της ιστορίας «δεν πρέπει να έχει
χαρακτήρα κοινωνιολογικό, αλλά να
αναπτύσσει την εθνική συνείδηση»,
αντίκεινται στα ευρωπαϊκά ιδεώδη αλλά
και στα προγράμματα σπουδών του
δυτικού κόσμου, που υιοθετούν ως σκοπό
της ιστορίας την καλλιέργεια της
ιστορικής συνείδησης και σκέψης. «Η
“εθνική συνείδηση” θεωρείται υπεύθυνη

για τον εθνικισμό και συνιστά εμπόδιο για
την ευρωπαϊκή συνύπαρξη, όπως
προκύπτει και από τις εργασίες του
Συμβουλίου της Ευρώπης», τόνιζε ο
ευρωβουλευτής στις ερωτήσεις του.
Στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τονίζει ότι «τον Μάιο του 2018,
το Συμβούλιο εξέδωσε συστάσεις για την
προώθηση των κοινών αξιών, της
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της
ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας.
Τα κράτη-μέλη παροτρύνθηκαν να
εφαρμόζουν προοδευτικό κλίμα στην
τάξη, προάγοντας ανεκτικές στάσεις και
να ενθαρρύνουν την κριτική κατανόηση
των κυριότερων εξελίξεων στην ιστορία.
Τα κράτη-μέλη ανέλαβαν επίσης τη
δέσμευση να προωθήσουν τη γνώση της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».
Ο κ. Κούλογλου είχε εγείρει, επίσης, το
ζήτημα της διδασκαλίας των
θρησκευτικών στα σχολεία,

υπενθυμίζοντας απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την
οποία «με τη διδασκαλία των
θρησκευτικών πρέπει να επιδιώκεται η
ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής
συνείδησης» και ότι «το μάθημα αυτό
απευθύνεται αποκλειστικά στους
ορθόδοξους χριστιανούς μαθητές». Ο
ευρωβουλευτής είχε δηλώσει πως «αυτή
η απόφαση, που αντίκειται στο
ελληνικό Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
αποτελεί διάκριση σε βάρος των
μαθητών που ακολουθούν άλλα
θρησκευτικά δόγματα και για τους
οποίους δε διασφαλίζεται η εκμάθηση
των Θρησκευτικών στα δημόσια
σχολεία. Παραβιάζει επίσης τα
προσωπικά δεδομένα των μαθητών που
θα πρέπει να δηλώνουν το θρησκευτικό
τους δόγμα». Είχε ζητήσει μάλιστα από
την Κομισιόν να εξηγήσει τι μέτρα
σκοπεύει να πάρει, προκειμένου να
υποστηρίξει τη θρησκευτική ελευθερία
και να προστατεύσει τα προσωπικά
δεδομένα των Ελλήνων μαθητών.
Η Επίτροπος για τα θέματα της
Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας,
Μαρίγια Γκάμπριελ, απάντησε εξ
ονόματος της Επιτροπής, ότι «η
θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται,
δυνάμει του άρθρου 10 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως και τα
προσωπικά δεδομένα των μαθητών,
τονίζοντας: «Σύμφωνα με τον γενικό
κανονισμό για την προστασία των
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δεδομένων, τα δεδομένα που
αποκαλύπτουν θρησκευτικές
πεποιθήσεις, ανήκουν σε ειδική
κατηγορία δεδομένων, η επεξεργασία
των οποίων καταρχήν απαγορεύεται,
εκτός και αν δικαιολογείται βάσει μίας
από τις περιοριστικά προβλεπόμενες
παρεκκλίσεις. Κατά την εφαρμογή του
κανονισμού, τα κράτη-μέλη οφείλουν
να τηρούν τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες που ορίζονται στον Χάρτη».
Η Κομισιόν υπενθυμίζει επίσης στην
ελληνική κυβέρνηση ότι πρέπει να
συμμορφωθεί: «η ελληνική αρχή
προστασίας των δεδομένων εξέδωσε
την απόφαση 28/2019 για το ζήτημα της
αναγραφής του θρησκεύματος και της
ιθαγένειας στους τίτλους σπουδών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο
μηχανογραφικό σύστημα “myschool”
και ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι θα
μελετήσει την υπόθεση και θα
συμμορφωθεί με την απόφαση της
αρχής προστασίας των δεδομένων».
Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα με την Απόφαση 28/2019
είχε αποφασίσει ότι « η αναγραφή του
θρησκεύματος στο Ατομικό Δελτίο
Μαθητή και στο Μητρώο Μαθητή,
καθώς και στους απολυτήριους τίτλους
και στους λοιπούς τίτλους και
αποδεικτικά σπουδών των μαθητών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ως
προαιρετική είτε ως υποχρεωτική,
παραβιάζει την αρχή της
αναγκαιότητας και αναλογικότητας».

Azınlık kurumlarından Pavlopulos’a tepki
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un
Maronya’da gerçekleştirilen törende Batı
Trakya’daki azınlığın milli kimliğiyle ilgili
açıklamaları, Batı Trakya Türk Azınlığı
kurumlarının tepkisine neden oldu.
BATI TRAKYA AZINLIĞI
YÜKSEK TAHSİLLİLER DERNEĞİ
“Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği belirtmek ister ki: azınlığın her
zaman hem kurumları aracılığıyla hem
de üyelerinin özgür ve demokratik
iradesiyle, dini kimliğinin ötesinde,
ayrıca etnik ve ulusal kimliğinin Türk
olarak tanımlanma arzusu vardır. Sayın
Pavlopulos’un açıklamaları, ülkemizin
demokratik olarak olgunlaşmamış
olduğunun bir göstergesidir. Er ya da
geç bu mantığın sona ereceğini ve
demokrasinin doğduğu ülkede, yine
demokrasinin kazanacağını umuyoruz.”

eksiksiz bir şekilde uygulanması için
gayret göstermesini beklediğimizi
hatırlatmak isteriz.”

BATI TRAKYA KÜLTÜR VE
EĞİTİM ŞİRKETİ
“Batı Trakya Türk Azınlığının kimliğini
reddetmek tarihi gerçekleri
reddetmektir. Cumhurbaşkanı Sayın
Pavlopulos Batı Trakya’ya yaptığı son
ziyarette tarihi bir yanılgıya düşerek
Türk Azınlığı, Müslüman Yunanlılar
olarak tanımlamıştır. Bu tanımlama
tarihi gerçekleri değiştiremez.”

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ

BATI TRAKYA TÜRK
ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ

“Toplumumuz, milli kimliğinin tartışma
konusu olamayacağını ve bu konuda
azınlığımızın iradesinin yok
sayılamayacağını geçmişten bugüne
kadar defalarca dile getirmiş ve gereken
mesajları ülke ve dünya kamuoyuna
vermiştir. Cumhurbaşkanı Sayın
Pavlopulos’tan ve ülkemiz
Yunanistan’dan, Batı Trakya Müslüman
Türk Toplumu’nun ‘milli kimliğini inkar’
politikasında ısrar etmek yerine, ifade
özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, din
ve vicdan özgürlüğüyle de yakından
ilgili olan Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin Müslüman Türk
Azınlığı’nı ilgilendiren kararlarını tam ve

“Cumhurbaşkanı Sayın Prokopis
Pavlopoulos Batı Trakya’ya
gerçekleştirdiği son ziyaretinde, daha
önceleri de yaptığı benzer açıklamaları
bir kez daha tekrarlayarak, Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın milli
kimliğini inkar etmiştir. Azınlığı
Müslüman Yunanlılar olarak
tanımlayarak bilimsel tarihçiliği ve
gerçekliği reddetmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanı’na hatırlatmak
isteriz ki, şu an başı olduğu Yunanistan
Devleti’nin izniyle uzun yıllar
okullarımızda, derneklerimizde ve
okullarımızda verilen karnelerimizde
kimliğimiz yer almıştır. Demokrasiyle

yönetilen ülkelerde devamlılık esastır
diye düşünüyor ve siyasi kararlarla
demokrasi dışına çıkılarak yok sayılan
milli kimliğimizin, geçmiş yıllarda
olduğu gibi devletimiz tarafından
ivedilikle tanınmasını beklediğimizi
belirtmek isteriz. Ayrıca kendilerinden
bu hususta, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı lehine vermiş olduğu
kararların bir an evvel uygulanması
yönünde çaba göstermelerini
beklediğimizi de hatırlatmak isteriz.
Kimlik bir insanlık hakkıdır. Bu hakkı
reddetmek insan haklarını inkar
etmektir. Bu tavrı bir AB üyesi olan
ülkemize yakıştıramıyoruz. Demokrasi
doğduğu coğrafyada büyümelidir.”

GÜMÜLCİNE TÜRK
GENÇLER BİRLİĞİ

“Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın milli kimliğini inkar ederek,
toplumumuzda hayal kırıklığı yaratan
sayın Cumhurbaşkanı, bu
açıklamalarıyla, ülke vatandaşlarının
bir kısmının ‘milli kimliğini ifade etme
hakkını’ ihlal etmiştir.
Batı Trakya Türk toplumu geçmişte
olduğu gibi hala varlığını Batı Trakya
da sürdürmektedir ve var olmaya da
devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Sayın Pavlopulos ve
ülkemiz Yunanistan, Batı Trakya
Müslüman Türk Toplumu’nun ‘milli
kimliğini inkar’ politikasında ısrar
etmek yerine, ifade özgürlüğü,
örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan
özgürlüğüyle ilgili olan Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin kararlarını
uygulanmasını beklemekteyiz.”
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Müftü Mete’nin
davası ertelendi

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Kalplere hayat veren ilaç: Zikir

G

İSKEÇE Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin 5
Şubat Çarşamba günü Selanik Tek Hakimli
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davası 4 Haziran
2020 tarihine ertelendi. 2016 yılındaki DEB
Partisi kongresinde, partinin eski başkanı
Mustafa Ali Çavuş’u, Rauf Denktaş’a
benzetmesi nedeniyle açılan dava, diğer
duruşmaların uzun sürmesi nedeniyle 4
Haziran Perşembe gününe kaldı.

Söz konusu davaya katılmak üzere Müftü
Mete’nin yanı sıra Ahmet Mete’nin avukatlığını
yapan İskeçe Barosu avukatlarından Ahmet
Kara ve Yannis Barkas, davada şahit olarak yer
alan DEB Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı
Ozan Ahmetoğlu ve İskeçe Müftülüğü’ne bağlı
din adamları Selanik adliyesinde hazır
bulundu.

AP’den Türk bayrağını
yırtan Lagos’a ceza
AVRUPA Parlamentosu (AP), Türk bayrağını
yırtan AP milletvekili İoannis Lagos’a ödenek
kesintisi ve dört gün parlamento faaliyetlerine
katılmama cezası verdi.
AP Başkanı David Sassoli, Strazburg’daki
genel kurul oturumunda yaptığı açıklamada,
Lagos’a, “aşağılayıcı dil kullanmaktan” ve
“ulusal bayrağı sembolize eden kağıdı
yırtmaktan” dolayı disiplin cezası verildiğini
açıkladı.
Sassoli, İoannis Lagos’a “Yedi günlük
ödenekten mahrumiyet” ve “Dört gün
parlamento faaliyetlerine katılmama” cezası
verildiğini belirtti.
İoannis Lagos, geçen günlerde Brüksel’de
düzenlenen AP genel kurulunun “Yunan
Adalarında İnsani Durum” başlıklı oturumunda
yaptığı konuşma esnasında Türk bayrağını
yırtmıştı.
AP, olayın ardından İoannis Lagos hakkında
yaptırım süreci başlatmıştı.

NATO’ya en düşük destek Türkiye ve Yunanistan’da
AMERİKAN Pew Araştırma Merkezi’nin NATO
müttefiki ülkelerde yaptığı kapsamlı ankette,
NATO hakkında en olumsuz düşünen ülke
Türkiye çıktı. Yunanistan ise ikinci sırayı aldı.
Ankete katılan Türklerin sadece yüzde 21’i
NATO’yu olumlu değerlendirirken, Yunanistan
yüzde 37’lik destek ile NATO’yu en olumsuz
bulan ikinci ülke olarak kayıtlara geçti.
16 üye ülkedeki araştırmada NATO’ya
ortalama destek yüzde 53 oldu. NATO’ya en
yüksek destek Rusya ile sorunlu ilişkiler yaşan
Polonya’da çıktı. Halkın yüzde 82’si NATO’yu
olumlu bir kuvvet olarak görüyor. Litvanya’nın
yüzde 77’si de Polonya’ya benzer gerekçelerle
NATO’ya desteğini açıklıyor. Almanya’nın yüzde

57’si, Fransa’nın yüzde 49’u, ABD’nin ise yüzde
52’si NATO’yu olumlu görüyor.
RUSYA GÜÇ KULLANIRSA
Ankette, Rusya’nın bir NATO ülkesine güç
kullanması durumunda kendi ülkelerinin NATO
altında duruma müdahil olmasını
destekleyenlerin oranı Türkiye’de yüzde 32,
Almanya’da yüzde 34, Fransa’da ise yüzde 41
oldu. NATO Antlaşması’nın 5’inci maddesi
müttefiklerin “birine ya da daha fazlasına
yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine
yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği”
ifadelerini barındırıyor.

eniş manasıyla
zikir, Allah’ı hatırlamak,
onun emirlerine uyup
yasaklarından kaçınmak
demektir. Zikir, lisan ile yapıldığı
gibi, kalp ile, akıl ile, tefekkür ile,
kulluk ile, güzel ahlakla da
yapılabilir. Rotasını şaşıran ölü
bir gönül ise, istikamet ayarı
olmayan, okyanus ortasında
dümeni kırılmış bir gemi gibidir.
Hangi girdapta helak olacağı
meçhuldür. Bu yüzden, yanlış
yönlere ve yollara düşmekten
kurtulamaz.
Demirin pas tutması gibi
kalpler de günah kirleriyle
paslanır. Hz. Peygamber (s.a.s.)
bu durumu şöyle
açıklamıştır: “Şüphesiz ki demirin
pas tutması gibi kalpler de pas
tutar.” Ey Allah’ın Rasulü
kalplerin cilası nedir,
denildiğinde: “Allah’ı zikretmek
ve Kur’an okumaktır.” diye cevap
verdi.
Kalbi diri tutan en faydalı gıda
ve ilaç Allah’ı zikretmektir. “İyi
bilin ki kalpler ancak Allah’ı
zikretmekle huzur bulur.” (Ra’d,
28)
Kuran’da: “O gün/kıymet günü
ne malın ne de evlatların bir
faydası vardır. Yegâne faydalı
olan şey kalb-i selim ile
gelmektir.” (Şuara, 26/88-89)
mealindeki ayette geçtiği üzere
kalb-i selim kavramı vardır. Bu
kavram, kalbin ölümüne, ölümcül
hastalığına sebep olan şeylerden
uzak olma halini tasvir eder.
Kalb-i selim; manevî
hastalıklardan özellikle de küfür,
nifak, şirk, riya ve gaflet gibi
marazlardan salim olan kalptir.
Tedavi edilmeyen ve edilemeyen
bedeni hastalıklar insanı ölüme
götürdüğü gibi tedavi edilmeyen
manevi hastalıklar da kalbi
öldürür.
Maddi bedene kan
pompalayan kalbin bazı
damarlarının daralması,
tıkanması ile kişiyi ölümcül bir
hastalığa; bütün damarlarının
tıkanması ise, kalp sektesine ve
ölüme götüreceği gibi, insanın
manevi hayatına, ruhuna,
hissiyatına iman, ihlas, takva
kanını pompalayan manevi kalp
damarları tıkanmış kimsenin kalbi
de her an sekteye uğraması söz
konusudur. Onun için her zaman
kalbin ilâcı olan Allah’ı
zikretmememiz gerekmektedir.
Bu da bizi kıyamet gününde
Allah’ın huzuruna kalb-i selimle

gitmemize vesile olacaktır.
Zikir, Allah’ın birliğini, sonsuz
kudretini ve yüceliğini dile
getirmek, O’nun nimetlerini
düşünmek ve her an için akıldan
çıkarmayıp hatırlamaktır. Zikir,
gündelik hayatın ruhlarımızı,
kalplerimizi yorgun düşüren
çekişmelerinden,
meşgalelerinden uzaklaşıp
Rabbimizin rızasını aramaktır. Bir
duruş, bir diriliştir zikir.
Özümüzdeki, sözümüzdeki,
gözümüzdeki, hâsılı bütün
benliğimizdeki hakkı-hakikati
perdeleyen her türlü örtüyü,
kaldırmaktır, her türlü gafletten
kurtulmaktır. Zikir, bizi
Rabbimizden uzaklaştıracak her
şeyi kalbimizden söküp atmaktır.
Zikir; hamd ile Allah’ı tesbih
etmek ve O’na gönülden ibadet
etmektir. Ve zikir, “Eğer bizi
bağışlamaz ve bize acımazsan
mutlaka ziyana uğrayanlardan
oluruz” niyazıyla Rabbimizin
engin rahmetine sığınmaktır.
Allah’a gereği gibi kul olma
inancıyla hareket eden kişinin,
yaptığı her meşru iş ve söylediği
her güzel söz nerede ve ne zaman
olursa olsun zikirdir, ibadet
niteliğindedir. Caddede yürürken
ahlaki kurallara riayet eden;
ticaretinde dürüst davranan,
insani ilişkilerinde kul hakkına
riayet edenler zikir halindedir ve
onlar zikir ehlidirler.
İslam bu ilahi kontrol ve
duyarlılıkla yaşama mertebesine
“ihsan” demektedir. Nitekim
Cibril hadisi olarak şöhret bulan
ve peygamberimiz (s.a.s.)’le
Cebrail arasındaki bir diyalogda
Cebrail, kişinin Allah’ı
görüyormuşçasına veya O’nun
tarafından görülüyor duygusuyla
ibadet etmesini ve her halini buna
göre düzenlemesini
Peygamberimize bildirmiş ve bu
durumu “ihsan” olarak
nitelendirmiştir. Gerçekte biz
Allah’ı göremesek bile, O bizleri
her hal ve şartta görmektedir.
İnsan her durumda Allah’ı
zikretmekle mükelleftir. Bir kulu,
Allah’ı zikirden alıkoyacak hiçbir
sebep olmamalıdır. Mü’min,
rahatlık ve afiyette Allah’ı
zikrettiği ve şükrettiği gibi,
musibet, afet ve felâketler
zamanında da Allah’a sığınmak,
O’nun yardımını istemek
mecburiyetindedir. Mü’minin bu
sığınışı yapmasıyla Allah’ın
rızasını kazanacağı her ameli, bir
zikirdir.
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İskeçe’deki “Aile Gecesi”nde
Sümer Ezgü rüzgarı

Disleksi

O

kula yeni başlayan
çocuklarda görülen
okuma ve öğrenme
zorluklarından biri de
“disleksi” dir.
Genellikle ilkokulun ilk
yıllarında ortaya çıkmaktadır.
Zeka seviyesi ile de pek ilgisi
yoktur. Hatta bazen zeka
düzeyi yüksek olan
çocuklarda da görülebilir.
Disleksisi olan çocuklarda
genellikle üstün bir yetenek
vardır. Ancak önemli olan bu
yeteneğin farkedilerek ortaya
çıkartılması ve
geliştirilebilmesidir.
Disleksili çocuklar,
hecelemede, okumada,
cümle kurmada, sayı ve
harfleri telaffuz etmede
zorlanırlar. Bu çocuklar yazılı
derslerde başarısız, sözel
derslerde başarılıdırlar.
Genellikle yazarken ve
okurken hafleri karıştırırlar,
onları tam olarak
belleyemezler: b – d, a – e, ı –
i harflerinde olduğu gibi. Ya
da 6 -9, 12 – 21 sayılarında
olduğu gibi, sayıları
karıştırırlar. Bu çocuklar, yazı
yazarken sıkıntı yaşarlar.
Bazen kalemi çok bastırır,
bazen de hafifçe yazarlar.
Yönleri karıştırırlar, ön – arka,
içerisi – dışarısı gibi. Mesela,
masanın üstündeki kalemi
verirmisin dendiğinde,
masanın etrafına bakarlar.
Zaman kavramları yoktur. Bu
gün olanı, yarın olacakmış
gibi anlatırlar. Kelimeleri
anlatmakta, okudukları yazılı
metni yorumlamakta
zorlanırlar. Dikkatsiz
davranışları vardır. Kemer ya
da ayakkabı bağlarını
bağlamakta zorlanırlar.
Verilen talimatlardan sadece
birini anlayıp yerine
getirebilirler: “Pantolonunu
çıkarıp, askıya asıp dolaba
kaldır” denildiğinde sadece
bunlardan birini yaparlar.
Eşyaların isimlerini
söylemekte zorlanırlar.
Bedenlerinin sağını solunu
ayırdedemezler. Harfleri,
şekilsiz ve karmaşık yazarlar.
Haftanın günlerini, ayları,
alfabeyi v.s. düzgün bir
şekilde öğrenemezler.
Günlerden hangi günde
olduğumuzu sorduğumuzda
cevap veremezler. Saati kolay
öğrenemezler. Doğum

günlerinin tarihini
hatırlayamazlar.
Bir yazıyı okurken
kelimeleri atlar, ya da yeni
kelimeler uydururlar.
Okurken sıra atlar, ya da aynı
sırayı tekrarlarlar. Uzun
kelimeleri okurken zorlanırlar
ve eksik okurlar. Çarpım
tablosunu öğrenmekte
zorlanırlar. Kelimeleri düz
çizgiye yazamayarak alta
üste geçirirler. Yazdıklarının
anlamını anlayamazlar.
Bunlardan birkaçına
çocuğumuzda
rastladığımızda, onun
disleksi problemiyle karşı
karşıya olabileceğini
düşünerek, bir uzmandan
yardım almamız gerekir.
Öğretmenler de disleksinin
özelliklerini
tanıyabilmelidirler. Bu
çocuklar sözlü derslerde
başarılı oldukları için,
öğretmenin onların
eğitiminde bunu göz önünde
bulundurması gerekir.
Sınavlar da sözlü olarak
yapılmalıdır.
Ailenin çocuğa yardımcı
olabilmesi için, onunla
birlikte şarkılar söylemeli,
bazı eşyaları sıralayarak
saymalı, günleri
belleyebilmesi için her güne
bir özellik belirleyerek
öğretmeye çalışmalıdır.
Evde, sağ – sol, yukarı –
aşağı, gibi kavramları
öğretecek oyunlar
oynanmalıdır. Bol bol
tekerlemeler söylenmelidir.
El becerilerinin
geliştirilebilmesi için
egzersizler yaptırılmalıdır.
Çocuğu eleştirmek yerine,
onu becerebildiği şeylerle
överek takdir etmek, çocuğun
özgüvenini geliştirecektir.
Ayrıca, çocuğun yeteneklerini
keşfetmeye çalışıp, bunların
geliştirilmesine yardımcı
olunmalıdır.
Son olarak da,
okullarımızda öğretmen ve
okul aile birliklerinin
öncülüğünde, gerek disleksi,
gerekse diğer okuma ve
öğrenme problemleri ile ilgili,
uzmanların aileleri
bilgilendirebileceği
seminerlere yer verilmesi son
derece yararlı olacaktır.
Güzel bir hafta geçirmeniz
dileğiyle…

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) tarafından 8 Şubat Cumartesi akşamı
düzenlenen aile gecesine, Türkiye’den gelen ünlü
sanatçı Sümer Ezgü renk kattı.
Ktima Politia düğün salonunda gerçekleşen
gecede, sahneye kendisine ait “Anadolu’dan
Geldik” adlı eseriyle çıkan Sümer Ezgü, etkinliğe
katılanlar tarafından beğeniyle dinlendi. Samimi
tavırlarıyla dikkat çeken sanatçıyla salondaki
soydaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.
Gece, BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı’nın
konuşmasıyla başladı. Etkinliğe katılan herkese
teşekkür eden Baltacı, Sümer Ezgü gibi büyük bir
sanatçıyı İskeçe’de ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Güzel bir etkinlik
olacağına inandığını ifade eden Baltacı, “Sizlerin
burada olmanız aslında en büyük güzelliktir.
Herkese bir kez daha teşekkürler.” dedi.
BTAYTD’nin etkinliğine katılanlar arasında
Türkiye’nin Gümülcine Muavin Konsolosu İbrahim
Işık, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan
Delihüyesin, DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu ve diğer davetliler yer aldı.

Çiftçiler Selanik AGROTICA
fuarını ziyaret etti

TARIM-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nün
organizasyonu ile çiftçiler Selanik AGROTICA
Fuarı’nı ziyaret etti
Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, 2 Şubat
Pazar günü çiftçilere yönelik organizasyonu ile
Selanik’teki AGROTICA Fuarı’na günü birlik
ziyaret gerçekleştirdi. Fuarı ziyaret eden 50 kişilik

ekipte Batı Trakya’nın farklı bölgelerinden tütün,
kiraz, zeytin, farklı sebze ve meyve ürünleri üreten
çiftçilerle, farklı ziraat ve veteriner fakültelerinde
eğitim gören azınlık öğrencileri yer aldı.
Çiftçiler, öğrenciler ve Enstitü’nün ziraat
mühendisleri ile veteriner hekimleri gün boyunca
fuardaki standları gezme imkanı buldu.
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Futbolun müzmin sakat oyuncuları
İSPANYA ekibi Barcelona'nın yaşadığı
sakatlıklarla gündeme gelen Fransız
oyuncusu Ousmane Dembele, futbol
dünyasında "müzmin sakat" olarak
değerlendirilen isimleri akıllara getirdi.
Barcelona'ya 105 milyon avro gibi yüksek
bir bonservis bedeliyle transfer olduğu
2017-2018 sezonundan bu yana çeşitli
sakatlıklar nedeniyle istikrarlı şekilde
forma giyemeyen 22 yaşındaki Dembele, bu
yüzden potansiyeline ulaşmayı
başaramadı.
Yıllar boyunca pek çok futbolcu, yeşil
sahalarda geçirdikleri süre ve
başarılarından çok yaşadıkları sakatlıklarla
gündeme geldi. Bu futbolcular arasında,
sakatlıkları yüzünden potansiyelini sahaya
yansıtma fırsatı bulamayan Fransız Abou
Diaby ve İngiliz Owen Hargreaves başı
çekti. Hollandalı Arjen Robben ve
İngilizlerin unutulmaz golcülerinden
Michael Owen da adlarının sık sık
sakatlıklarla anılmasından kurtulamadı.
Jack Wilshere, Theo Walcott, Jonathan
Woodgate, Kieron Dyer, Aaron Ramsey,
Alberto Aquilani, Alexandre Pato, Tomas
Rosicky ve Trabzonspor'da oynayan Daniel
Sturridge de yıllar boyunca adları
sakatlıklarla anılan isimlerden bazıları
oldu.

Abou Diaby
Geçen yıl 32 yaşındayken kariyerine son
veren Diaby, sakatlık konusunda futbol
dünyasında araştırma konusu oldu.
Kariyerine ülkesinin Auxerre ekibinde

Ziyech Chelsea’ye
transfer oldu
başladıktan sonra 2006'da Fransız teknik
direktör Arsene Wenger'in büyük
umutlarla Arsenal'a transfer ettiği orta saha
oyuncusu, İngiltere ekibinde 9 yıl boyunca
180 maçta görev yapabildi. Geçirdiği çeşitli
sakatlıklardan dolayı potansiyeline
ulaşamayan oyuncuların başında gelen
Diaby'nin, kariyerinde neredeyse
vücudunda sorun yaşamadığı yer kalmadı.

Owen Hargreaves
Kanada asıllı İngiliz futbolcu Owen
Hargreaves, kariyeri sakatlıklardan en fazla
etkilenen isimlerden biri olarak futbolculuk
hayatını 31 yaşında sonlandırdı.
Almanya'nın Bayern Münih takımında
geçirdiği 7 yılda yaşadığı birkaç ciddi
sakatlığa rağmen 218 maçta forma giyen

Hargreaves, 2007'de İngiltere ekibi
Manchester United'ın yolunu tuttu.
Manchester ekibinin 17 milyon sterlin
karşılığında transfer ettiği Hargreaves,
yaşadığı birçok sakatlığın etkisiyle 4 yılda
39 maçta forma giyebildi.

Michael Owen
Liverpool'da 1996-2004 yıllarında top
koşturan Owen'ın 274 maçta kaydettiği 147
gol, kendisine yıldız oyuncularla "Los
Galacticos" devrine giren İspanya ekibi
Real Madrid'in kapılarını açtı. Golcü
futbolcu, bir sezonluk Real Madrid
kariyerinin ardından ülkesinde Newcastle
United, Manchester United ve Stoke City'de
görev yaptı.

Çin Grand Prix'sine
koronavirüs engeli

HOLLANDA takımlarından
Ajax'ın yıldızı Hakim Ziyech'in
gelecek sezon Chelsea'de
forma giyeceği açıklandı.
Chelsea, Ziyech transferi için
Ajax'a 44 milyon euro
bonservis bedeli ödeyecek.
Hollanda Ligi takımlarından
Ajax, yıldız oyuncusu Hakim
Ziyech'in İngiltere Premier
Lig takımlarından Chelsea'ye
transfer olduğunu açıkladı.
Chelsea'nin Ziyech için Ajax'a
40 milyon euro peşin ve 4
milyon euro da bonus olmak
üzere 44 milyon euro
ödeyeceği duyuruldu.
Hollanda ekibi Ajax ile bu
sezon 30 resmi maça çıkan
Hakim Ziyech, 8 gol ve 21
asistlik performans sergiledi.

Lucescu Beşiktaş
yolunda

Transfere 1,15 milyar
dolar harcandı
DÜNYADAKİ futbol kulüpleri, devre arası transfer
döneminde transfere 1,15 milyar dolar harcadı.
FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden
(ITMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 1-31 Ocak
2020 döneminde küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı,
2018'in aynı dönemine oranla yüzde 6,6 artarak 4 bin 108'e
ulaştı.

HARCAMANIN %71,8'İ 5 BÜYÜK LİGDEN
Dünya çapında transfer için yapılan harcama da yüzde 4,3
artarak 1,15 milyar dolar oldu. Avrupa'nın en büyük 5 futbol
ligi kabul edilen İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve
Fransa'nın takımları, dünya çapında yapılan 4108 transferin
yüzde 14,1'ini gerçekleştirirken, bu kulüplerin transfer
maliyetleri de küresel harcamanın yüzde 71,8'ini oluşturdu.

NİSAN ayında yapılması
planlanan Formula 1 Çin Grand
Prix'si, bugün yapılan
açıklamayla birlikte resmen
ertelendi. Son haftalarda ortaya
çıkan koronavirüsün patlak
vermesi ve yayılmasıyla bu
organizasyon için de erteleme
kararı çıktı. Formula 1 yönetimi,
2020 takviminde yer alan ve 17-19
Nisan tarihlerinde yapılacağı
açıklanan Çin Grand Prix'in
ertelendiğini açıkladı.
Formula 1'in resmi internet
sitesinden yapılan açıklamada,
Çin Grand Prix'si Organizatörü
Juss Sports Group'un Çin Halk
Cumhuriyeti Otomobil ve
Motosiklet Sporları Federasyonu
(CAMF) ve Şanghay Spor Yönetimi
ile yapılan görüşmelerin ardından

resmi olarak erteleme talebinde
bulunduğu kaydedildi.
Koronavirüs salgınıyla ilgili
endişelerin devam ettiğinin
belirtildiği açıklamada, FIA'nın da
seyahat eden sporcular, personel
ve yöneticilerin güvenliğini
sağlamak için erteleme talebini
kabul ettiği bildirildi.
Formula 1 yönetiminin yazılı
olarak yaptığı açıklamada, "Çin
Grand Prix'si, F1 takviminin her
zaman çok önemli bir parçası oldu
ve oradaki Formula 1 hayranları
her zaman inanılmazlar. Hepimiz
en kısa sürede Çin'de yarışmayı
dört gözle bekliyoruz ve bu zor
dönemde ülkedeki herkese en
iyisini diliyoruz" ifadeleri
kullanıldı.

İSTANBUL'a gelerek
Beşiktaş'a imza atması
beklenen Mircea Lucescu
geleceği konusunda
açıklamalarda bulundu.
Futbola geri döneceğini
doğrulayan Lucescu,
yapacağı görüşme sonrasında
nihai kararını vereceğini
belirtti. Beşiktaş'a imza
atması beklenen Mircea
Lucescu muhtemelen siyah
beyazlılarda göreve
başlayacağını söyledi. Futbola
geri dönüp dönmeyeceği
sorulan Lucescu,
"Muhtemelen futbola geri
dönüyorum. Beşiktaş'a
danışman, teknik direktör
olarak yardım edeceğim.
Başkan A. Nur Çebi ile bir
görüşmem var. Bunun
sonrasında kabul edip
etmediğimi göreceğiz"
sözlerini kullandı.
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AB’yi kuran Maastricht
Anlaşması 28 yaşında
İngiltere'nin AB'den ayrılması, Birlik genelinde yıllardır
coşkuyla kutlanan anlaşmanın yıl dönümüne gölge
düşürdü. Avrupa Ekonomik Topluluğunu Avrupa Birliği'ne
dönüştüren Maastricht Anlaşması'yla 28 yıl sonra tam
olarak "ulus devletlerden oluşan bir birlik" kurulamadı.
AVRUPA Birliği’ni (AB)
kuran ve temel yapısını
oluşturmasıyla bilinen
Maastricht Anlaşması’nın
28’inci yıl dönümü (7 Şubat)
İngiltere’nin Birlikten
ayrılmasının burukluğuyla
kutlandı.
İç siyasette yoğun
tartışmaların ardından 12
Avrupa ülkesi Almanya, Fransa,
İngiltere, İtalya, İspanya,
Hollanda, Belçika, Portekiz,
Yunanistan, Danimarka,
İrlanda ve Lüksemburg,
Hollanda’nın Maastricht
şehrinde 7 Şubat 1992’de AB’yi
kuran anlaşmaya imza attı.
Maastricht Anlaşması’nın 1
Kasım 1993’te yürürlüğe
girmesiyle Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) Avrupa
Birliği’ne dönüşmüş oldu.

oluşan bir birlik”, “Avrupa
vatandaşlığı” ile “ortak
ekonomi ve parasal birlikten”
oluşan üç ana hedefle ortaya
çıktı.
Anlaşma ile üye ülkeler
arasında ekonomik, siyasi ve
hukuki ilişkiler yeni bir boyut
kazanırken, Ekonomik ve
Parasal Birlik, Ortak Dışişleri ve
Güvenlik Politikası ile Adalet ve
İçişleri alanında iş birliği
başlıklarıyla yeni kurulan
AB’nin üç temel direği
oluşturuldu.
Üye ülkelerin ekonomik ve
parasal birliği için bir plan
oluşturan anlaşma, bugün Euro
Bölgesi adıyla bilinen bağımsız
bir Avrupa Merkez Bankası
(ECB) tarafından yönetilecek
olan euro para biriminin gerekli
hazırlıklarının tamamlanmasını
da hedef olarak belirledi.

HÜZÜNLÜ YIL DÖNÜMÜ
Güçlü bir Birlik kurmayı
hedefleyen Maastricht
Anlaşması, bu yıl dönümünü
hüzünlü bir şekilde kutluyor.
Anlaşmayı ilk imzalayan ve
Birliğin en güçlü üyelerinden
kabul edilen İngiltere’yi 31
Ocak’ta kaybeden AB, bir
sonraki genişlemeye kadar 27
üyeli bir birlik olarak varlığını
sürdürmeye hazırlanıyor.
İlk kez üye kaybı yaşayan ve
genişlemeye mesafeli yaklaşan
AB genelinde, Birliği var eden
Maastricht Anlaşması’nın son
28 yılda ne kadar başarılı
olduğu da tartışılıyor.

İŞ BİRLİĞİ VE
KOORDİNASYON
İÇİN DEV ADIM
Anlaşmanın temel hedefi, taraf
ülkelerin, genel politikalar
alanında daha fazla iş birliği ve
koordinasyonunu sağlamak
olarak tanımlanıyor.
Anlaşma, “ulus devletlerden

ÜNLÜ MAASTRICHT
KRİTERLERİ BELİRLENDİ
Anlaşmayla üye ülkelerin
ekonomik ve parasal birliğe
katılabilmeleri için gerekli
şartlar ortaya kondu.
Bu çerçevede ilk şart,
“toplulukta en düşük
enflasyona sahip üç ülkenin
yıllık enflasyon oranları
ortalaması ile ilgili üye ülke
enflasyon oranı arasındaki fark
1,5 puanı geçmemeli” olarak
belirlendi.
Diğer şartlar ise şöyle
sıralandı:
“Üye ülke kamu borçlarının
gayrisafi yurt içi hasılaya
(GSYİH) oranı yüzde 60’ı
geçmemelidir. Üye ülke bütçe
açığının GSYİH’ye oranı yüzde
3’ü geçmemelidir. Herhangi bir
üye ülkede uygulanan uzun
vadeli faiz oranları 12 aylık
dönem itibarıyla fiyat istikrarı
alanında en iyi performans
gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2

puandan fazla aşmamalıdır.
Son 2 yıl itibarıyla üye ülke
parası diğer bir üye ülke parası
karşısında devalüe edilmiş
olmamalıdır.”

“AVRUPA VATANDAŞI”
KAVRAMI OLUŞTURULDU
Maastricht Anlaşması’nın diğer
önemli bir katkısı ise “Avrupa
vatandaşı” kavramını
oluşturması oldu.
Anlaşmayı 28 yıl önce
imzalayan 12 üye ülke
vatandaşları, Avrupa vatandaşı
olarak kabul edildi. Bu
vatandaşların diğer üye ülkeler
arasında özgürce seyahat ve
ikamet etmesi ile Avrupa ve
yerel seçimlerde oy
kullanmalarının önü açıldı.

ORTAK DIŞ POLİTİKA
HEDEFLENDİ
Maastricht Anlaşması ile aynı
zamanda ortak dış ve güvenlik
ile adalet ve içişlerinde iş birliği
politikalarının belirlenmesine
karar verildi.
Bu çerçevede, AB üyesi
ülkeler ve Birliğin ortaklık
kurduğu diğer ülkelerin
güvenlik güçleri arasında,
uluslararası organize suçlar ve

terörizm konusunda iş birliği ve
etkili çalışma ortamı sağlamak
amacıyla bir Avrupa Polis
Teşkilatı (Europol) kurulması
kararı da Maastricht Anlaşması
ile alındı.

BREXIT, “MAASTRICHT”
RUHUNA GÖLGE DÜŞÜRDÜ
AB genelinde Maastricht
Anlaşması’nın yıl dönümü
yıllardır büyük coşkuyla
kutlanırken, anlaşma bu yıl
yeni yaşına Brexit etkisi altında
giriyor.
İngiltere gibi önemli bir
üyenin ayrılışının yarattığı
siyasi ve ekonomik etkilerin
yanı sıra Birlik genelinde başka
ayrılıklar ihtimali “Maastricht
ruhuna” gölge düşürüyor.
Özellikle Birlik genelinde
derinleşen Batı-Doğu ayrışması,
halihazırda birçok konuda AB
ile ters düşen Vişegrad
ülkelerinin de sıklıkla “ayrılık”
hayallerini dile getirmelerine
yol açıyor.
Öte yandan, güncel
gelişmeler, Maastricht
Anlaşması’nın hedeflerinden
biri olan “ortak dış ve güvenlik”
politikası belirleme konusunda
başarısız olduğuna işaret

ediyor.
Genişleme, göç, savunma
gibi konularda ortak politika
belirleyemeyen AB’nin halen
“ulus devletlerden oluşan bir
birlik” olamadığı, üyelerin
ulusal çıkarlarına öncelik
vermeyi sürdürdüğü görülüyor.
Son Avrupa Parlamentosu
seçimlerine katılım oranının
yüzde 51’lerde kaldığı göz
önünde bulundurulursa,
Maastricht Anlaşması’nın
hedeflediği Avrupa vatandaşı
kavramının da tam olarak
oluşmadığı, sadece serbest
dolaşım açısından başarı
sağladığı ortaya çıkıyor.
Diğer yandan euro birimi
parasal birlik açısından büyük
bir başarı gibi görünse de
euronun dolar hakimiyetini
aşamadığı ve öngörülen
beklentiyi tam olarak
karşılamadığı gün yüzüne
çıkıyor.
Maastricht Anlaşması AB’yi
kurarak büyük bir başarıya
imza atsa da Birliğin
geleceğinin yoğun şekilde
tartışıldığı bir dönemde yeni
yaşına buruk bir şekilde giriyor.

