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Gün dem
oku, 

gün de mi 
ya ka la...

3’te 7’de

ekonomi spor
13 milyondan

fazla insan 
açlıkla boğuşuyor

Asus ROG Strix
XG32VQ’yü
inceleyelim 4’te

Otellerdeki yerel
turist sayısı giderek

azalıyor 15’de

Futbolda 
8 kural değişikliği

kararıı

33 Avrupa Parlamentosu
milletvekili, Başbakan  Çipras
ile Kuzey Makedonya
Başbakanı  Zaev’in 2019 yılı
Nobel Barış ödülünü alması
için öneride bulundu.

Öneri mektubunun
yazılmasına SİRİZA AP
Milletvekili  Papadimulis ve
Almanya Sosyal Demokrat
Partisi AP Milletvekili
Fleckenstein’ın öncülük ettiği
belirtildi. »5

bilimdünya

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu  ve Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği  temsilcilerinden oluşan
Batı Trakya Türk heyeti, 1-2 Nisan
tarihleri arasında Viyana’da
gerçekleşen din veya inanç
özgürlüğü konulu Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) toplantısına katıldı.
Yapılan sunumlarda, azınlığın
dini özerkliğini ortadan
kaldırmayı amaçlayan
müdahaleler ve müftülere yönelik
adli kovuşturmalar dile getirildi.
»8

Çipras ve Zaev
için Nobel
Barış Ödülü
önerisi

AİHM’in başına  
Yunanlı yargıç
Fransa’nın Strazburg şehrinde
bulunan Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM) başına ilk kez
bir Yunanlı seçildi. Prof. Linos –
Aleksandros Sisilianos yeni görevine
5 Mayıs’ta başlayacak.   »3

Aslen  Rodop ilinin Dündarlı
köyünden olan Mustafa Dündar,
Türkiye’de yapılan yerel seçimlerde
üçüncü kez Bursa Osmangazi
Belediye Başkanı seçildi.
Bursa’nın en büyük ilçesi olan
Osmangazi belediyesine yeniden
seçilen Dündar, kendisine büyük
destek veren Osmangazililere
teşekkür etti. »2

Dündar 
üçüncü kez
belediye
başkanı

Batı Trakya heyeti AGİT toplantısında

İTB’nin düzenlediği
“Mehmet Hilmi Şiir Yazma ve
Okuma Yarışması” yoğun bir
katılımla gerçekleşti.
Etkinlik, 30 Mart Cumartesi
günü İskeçe’deki Elisso
Otelinde yapıldı. 

İTB’nin kurucularından ve
Batı Trakya’daki basın,
kültür ve sanat yaşamında
büyük izler bırakan gazeteci
– öğretmen Mehmet Hilmi
anısına gerçekleştirilen
etkinlikte şiir okuma
yarışması da yer aldı. Şiir
okuma yarışmasına İskeçe
genelinden 25 genç katıldı. 

Etkinlikte, şiir yarışması
ve ödül töreninin yanı sıra
İTB müzik kursu öğrencileri
küçük bir konser verdi.
Zeybek grubunun gösterisi
de büyük beğeni topladı.     

»9, 10

Eğitim 
çınarına 
veda
Uzun yıllar Gümülcine İdadiye Türk
Azınlık İlkokulu’nda öğretmenlik ve
müdürlük yapan Galip Besim hayatını
kaybetti. Galip Besim, Gümülcine
Yenimahalle Mezarlığı’nda toprağa
verildi. »8

Mehmet Hilmi
şiirlerle anıldı
B. Trakya’daki basın, eğitim ve kültür hayatına önemli katkılarda bulunan
gazeteci – öğretmen Mehmet Hilmi adına ilk kez bir etkinlik düzenlendi. 
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Dündar üçüncü kez belediye başkanı
ASLEN  Rodop ilinin Dündarlı köyünden olan Mustafa Dündar,

Türkiye’de yapılan yerel seçimlerde üçüncü kez Bursa Osmangazi
Belediye Başkanı seçildi.

Bursa’nın en büyük ilçesi olan Osmangazi belediyesine üçüncü
kez seçilen Mustafa Dündar, önceki dönemlerde olduğu gibi yeni
dönem için de kendisine büyük destek veren Osmangazililer’e
teşekkür etti. Dündar, “Osmangazi’de 10 yılı geride bıraktık.
Vatandaşlarımız verdikleri destekle bize bir beş yılın daha
kapılarını açtı. İnşallah bu beş yılı da geçtiğimiz dönemler gibi çok
güzel bir şekilde geçireceğiz.” dedi.

MUSTAFA DÜNDAR KİMDİR?
1965 yılında Gümülcine’de doğan Mustafa Dündar, ilkokulu
Yunanistan’da, orta ve lise eğitimi Türkiye’de tamamladı. İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak serbest avukatlık
yaptı.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi’nin
yönetim kurulu üyeliğini, üç dönem de başkanlığını yaptı. 3 Kasım
2002 genel seçimlerinde Bursa milletvekili seçildi.  29 Mart 2009
yerel seçimlerinde ilk kez Bursa Osmangazi Belediye Başkanı oldu.
Mart 2014 yerel seçimlerinde ikici kez belediye başkanı seçildi. 

Evli ve üç çocuk babası olan Dündar, İngilizce ve Yunanca
biliyor.

Batı Trakyalıların
sevilen başkanı
muhtar seçildi

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) İzmit Şubesi eski başkanı Lütfü Bodur,
Türkiye’deki yerel seçimlerde girdiği muhtarlık
yarışından galip çıktı. İzmit’in en kalabalık
mahallelerinden Hacı Hızır Mahallesi’nin yeni
muhtarı Lütfü Bodur oldu.

Uzun yıllar yöneticilik ve ardından başkanlık
yaptığı BTTDD İzmit Şubesi’ndeki görevinden
ayrılarak muhtar adayı olan Lütfi Bodur, üç
dönemdir muhtarlık görevini yürüten Hüseyin
Kılıç ile diğer muhtar adayı Mustafa Güneş’i açık
ara oy farkıyla geride bıraktı.

Kendisine destek veren ve vermeyen herkese
teşekkür eden Bodur, “Mahalleme hizmet
boynumun borcu olsun. Bana güvenenleri
mahcup etmeyeceğim. Kazanan Hacı Hızır
Mahallesi olmuştur. Diğer adaylarımıza da
seviyeli, tatlı bir rekabete vesile oldukları için
ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. 

1963 yılında İskeçe’nin Keçilli köyünde
dünyaya gelen Lütfü Bodur iki çocuk babası.
Bodur, İzmit’teki Trakya Gıda’nın kurucu ve
yöneticisi. Bodur ayrıca, 2009 – 2015 tarihleri
arasında BTTDD İzmit Şubesi’nin ikinci başkanı,
2015 - 2019 yılları arasında da başkan olarak
görev yaptı. 

Meymarakis’e kadın
siyasetçilerden tepki

YENİ Demokrasi Partisi’nin eski
genel başkanı ve Avrupa
Parlamentosu milletvekili adayı
Vangelis Meymarakis geçen Pazar
Rodop ilini ziyaret etti. Meymerakis’in
kadın adaylarla ilgili yerel basında yer
alan bazı açıklamaları ise tartışma
konusu oldu. 

“ipatrida.gr” sitesinin haberine
göre, 31 Mart Pazar günü Yassıköy’ü
ziyaret eden Meymarakis, YDP’nin
Rodop ilindeki milletvekili aday
listesine atıfta bulunarak, listedeki
kadın adayların “listeyi süslemek”
amacıyla listede bulunduklarını
söyledi. Aynı habere göre,
konuşmasında milletvekili adayı
olacağı açıklanan Evripidis
Stilyanidis’e destek veren
Meymarakis’in kadınlar konusundaki
açıklamalarına, YDP’den Rodop
milletvekili adayı olan Vula
Eleftheriadu tepki göstererek
toplantıyı terk etti. Meymarakis’in
kadın adaylar konusundaki
açıklaması, basında ve sosyal
medyada da tartışma konusu oldu.

Meymarakis’in, aynı gün
Gümülcine’deki Rodop Esnaf ve
Sanatkarlar Odası’nda katıldığı
etkinlikte konuyla ilgili sorulara yanıt
vermekten kaçındığı ve “Bu konular
politik dedikodudan ibarettir”

değerlendirmesinde bulunduğu
belirtildi. 

SİBEL MUSTAFAOĞLU 
TEPKİ GÖSTERDİ
Bu arada, KİNAL Partisi’nden
milletvekili adaylığı açıklanan Sibel
Mustafaoğlu da Meymarakis’e tepki
gösterdi. 

Mustafaoğlu yazılı açıklamasında,
“YDP listelerinde yer alan veya parti
içinde faaliyet gösteren kadınları asla
değerlendirmek değil amacım, ama
YDP Avrupa Parlamentosu adayı
Meymarakis’in Yassıköy’deki
açıklamaları kabul edilir gibi değil. Bu
açıklamalar siyaset içinde ve dışında,
eşitlik ve demokrasi için mücadele
veren tüm kadınları küçük
düşürmüştür. YDP Genel Başkanı
Kiriakos Miçotakis konuyla ilgili
görüşlerini ve hala Meymarakis’in
YDP’yi Avrupa’da layıkıyla temsil
etme konusunda ne düşündüğünü
acilen açıklamalıdır. Bu açıklama
yapılmadığı takdirde, adayının
ortaçağ zihniyetindeki ırkçı fikirlerine
destek veriyor demektir. Keşke
Meymarakis ve onun gibi düşünenler,
her gün eşit muamele görmek için
mücadele eden bizler kadar güçlü
yürekli ‘süs eşyası’ olabilseler. Bu
zihniyetleri var olduğum sürece,

yüksek sesle, şiddetle kınamaya
devam edeceğim.” görüşlerine yer
verdi.

ELENİ LAFÇİ ELEŞTİRDİ
Meymarakis’e bir tepki de SİRİZA’nın
Gümülcine belediye başkan adayı
Eleni Lafçi’den geldi.

Lafçi sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, “Kadını dekoratif
bir unsur olarak isteyen algı beni bir
kadın, bir siyasetçi ve aktif bir
vatandaş olarak derinden etkiliyor,
çünkü kadın hareketinin
mücadelelerini değersizleştiriyor ve
nüfusun yarısını küçümsüyor. Bu
sözler Avrupa meselelerinde önemli
bir rol oynamak isteyen insanlardan
gelince daha da fazla
endişeleniyorum.” ifadelerine yer
verdi.

NODE’DEN AÇIKLAMA
YDP Rodop İl Örgütü’nden (NODE)
yapılan açıklamada ise Eleni Lafçi’nin
siyaset yapma şekli eleştirildi ve
düzmece haber ürettiği ileri sürüldü.
Açıklamada ayrıca bu tür haberler
üretenlerin, Yunancayı daha iyi
incelemeleri tavsiyesinde bulunuldu
ve Meymarakis’in kullandığı
kelimenin sözlük anlamına yer verildi.
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AİHM’in başına
Yunanlı yargıç

FRANSA’nın Strazburg
şehrinde bulunan Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM)
başına ilk kez bir Yunanlı
seçildi. Prof. Linos –
Aleksandros Sisilianos yeni
görevine 5 Mayıs’ta başlayacak. 

AİHM genel kurulu, iki
dönem başkanlık yapan İtalyan
yargıç Guido Raimondi’nin
yerine, 1 Nisan Pazartesi günü
Sisilianos’u seçti. 

1960 yılında Atina’da doğan
Sisilianos, Atina Hukuk
Fakütesi’nden mezun oldu.
Uluslar arası hukuk dalında
master derecesi olan Sisilianos,
doktorasını Strazburg’taki
Robert Schuman
Üniversitesi’nde yaptı. 

AİHM’de Mayıs 2011’den bu
yana yargıç olarak görev yapan
Sisilianos, Mayıs 2017’den beri
de başkan yardımcılığı
görevinde bulunuyordu. 

Yunanistan Adalet
Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, Sisilianos’un

başkanlık görevine
getirilmesinin, insan hakları
alanındaki sürekli
çalışmalarının
sonucu olduğu
belirtildi ve
Sisilianos’un
başkanlık
görevine
getirilmesinin
Yunanistan
için büyük bir
onur olduğu
kaydedildi.

Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos
da Sisilianos’u
telefonla
arayarak

tebrik etti.
Avrupa Konseyi üyesi ülkeler

tarafından 1959’da kurulan
uluslar arası bir mahkeme olan

AİHM, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nde

düzenlenen medeni ve
siyasal hakların ihlal
edildiğini iddia eden
bireysel veya devlet
başvuruları hakkında
hüküm veriyor.

AİHM, 1998 yılından
bu yana tam zamanlı

mahkeme olarak
çalışıyor.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Geçen yıllara yazık...
D oğu Bloku’nun çöküşüyle

başladı herşey. Bir
domino etkisiyle başlayan

çözülme, Tito Yugoslavyası’nı da
etkisi altına aldı ve bir zamanların
Yugoslavya Sosyalist Federal
Cumhuriyeti bölünerek küçük yeni
devletler ortaya çıktı. 

Bu devletlerden biri de
“Makedonya Cumhuriyeti”ydi.
Ancak isminde yer alan
“Makedonya” kelimesi,
Yunanistan’la uzun yıllar sürecek
tartışmanın da başlangıcı oldu.
Yunanistan’ın itirazları nedeniyle
Birleşmiş Milletler 1993 yılında adı
geçen devleti “Eski Yugoslavya
Makedonya Cumhuriyeti” adıyla,
yani kısaca FYROM olarak tanıdı.

O döneme tanık olanlarınız,
başta Selanik olmak üzere ülkenin
dört bir yanında gerçekleşen dev
mitingleri, “Makedonya Yunandır”
sloganlarını, resmi ağızlardan
yapılan  hararetli açıklamaları
hatırlayacaktır. 

İki ülke arasındaki isim
sorunundan kaynaklanan bu
gerginlik tam tamına 28 yıl sürdü.
Hem de doludizgin. 

Ve olmaz denilen,
gerçekleşeceği hayal bile
edilmeyen anlaşma sonunda
imzalandı. Gerek Batılı ülkelerin
sorunun çözümüne yönelik baskısı,
gerekse iki ülkede çözümü
getirebilecek liderlerin bulunması,
tarihi Prespes Anlaşması’yla
sonuçlandı. 

Bu atılan ilk somut adımdı.
Makedonya’nın adının “Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti” olarak
değiştirilmesini öngören anlaşma,
iki ülke başbakanlarının da katıldığı
törenle, iki ülke sınırındaki Prespes
Gölleri kıyısında geçen yıl 

Haziran ayında imzalandı. Tabii
ki tepkiler eşliğinde. 

Her iki taraftan da yükselen
seslere rağmen, gelişmeler çorap
söküğü gibi geldi. 

Makedonya Meclisi isim
sorununun çözümüne yönelik
anlaşmayı onayladı. Hükümet ile
muhalefet partileri arasında uzun
süre uzlaşma sağlanamayan
görüşmelerin ardından Makedonya
Meclisi nihayet 30 Eylül’de istişare
referandumu düzenlenmesine karar
verdi.

Referandum öncesinde Batılı
ülke ve kurumlardan üst düzey
isimlerin Makedonya’yı ziyaret

etmesi dikkat çekiciydi.
Ziyaretlerdeki açık mesaj,
“referandumda anlaşmayı
destekleyici bir sonuç çıkmasının
Makedonya’ya NATO ve AB üyeliği
kapısını açacağı” yönündeydi.

Katılım, referandumun başarılı
sayılabilmesi için yetersiz olsa da
referandumda “evet” oyları açık ara
önde çıktı. 

Makedonya’da bunlar
yaşanırken, Atina cephesinde de
SİRİZA – ANEL evliliği boşanmayla
sonuçlandı. Ayrılığın ardından
Çipras gücünü tazelemek için
meclisten güvenoyu istedi ve
mecliste kendi partisi dışında bazı
milletvekillerinin de desteğini
alarak görevde kalmayı başardı. 

Akabinde, Prespes Anlaşması
Yunan Meclisi’nden de geçti. İki
ülke arasında varılan “isim
sorunu”nun çözümüne yönelik
anlaşma, 300 sandalyeli Yunan
Meclisi’nde 153 milletvekilinin
“evet” oyuyla kabul edildi.

Ancak bu arada Atina’da ve ülke
genelinde sesler yükselmeye
devam etti. Fakat meydanlardaki,
“Makedonya Yunan’dır,
Makedonya’dan elinizi çekin”
sloganları, sonucu değiştirmeye
yetmedi.

Oylama sonrası Başbakan
Çipras’ın mesajı gayet netti:
“Bugün doğan Kuzey Makedonya,
dost bir ülke olacaktır.”

28 yıllık anlaşmazlığın ardından
başlayan yeni dönemi, Çipras
geçtiğimiz günlerde Kuzey
Makedonya’ya yaptığı ilk resmi
ziyaretle taçlandırdı. Beraberinde
10 bakan ve çoğu tanınmış 140 iş
insanı ile birlikte Üsküp’ü ziyaret
eden Çipras, enerji, tarım ve
çimento sektöründe 500 milyon
euroyu aşkın yatırım yapacaklarını
açıkladı.

Üstelik bu tarihi ziyaret
sırasında, bir zamanların kanlı
bıçaklı bu iki ülkesi savunma
işbirliği alanında da anlaşma
imzaladı. Kuzey Makedonya’nın
hava sahasının denetimini bundan
böyle Yunanistan üstlenecek.

Evet, yanlış duymadınız!  
Aşırılıkların, düşmanlıkların, kin

ve nefretin kimseye bir faydası yok.
Bunca yıllık gerginliğe değdi mi
diye düşünmeden edemiyor insan.

Son söz mü? Geçen yıllara
yazık…

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 
başına ilk kez bir Yunanlı seçildi.

BM: 113 milyondan fazla 
insan açlıkla boğuşuyor

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM),
başta Yemen, Kongo
Demokratik Cumhuriyeti ve
Afganistan olmak üzere küresel
düzeyde 113 milyon insanın
“akut açlık” çektiğini duyurdu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü
tarafından yayımlanan “2019
Küresel Gıda Krizi Raporu”na
göre, geçen yıl açlık tehlikesi ile
karşı karşıya olan ülkelerin
başında Yemen, Kongo
Demokratik Cumhuriyeti,
Afganistan, Etiyopya, Sudan,
Güney Sudan, Nijerya ve Suriye
geldi.

Raporda, bu 8 ülkede
yaklaşık 72 milyon insanın akut
açlık çektiği belirtilerek,
yaşanan savaşlar, ekonomik
çalkantılar, iklim değişikliğine
bağlı doğal afetler ve güvenliğin
sağlanamamasının açlık
sıkıntısının ana nedenleri
olduğu ifade edildi.

Açıklanan verilere göre,
dünya genelinde 53 ülkede
toplam 113 milyon insanın acil
gıda ihtiyacı bulunuyor. Dünya
genelinde 2017’de açlık sıkıntısı
çeken insan sayısı ise toplam
124 milyondu.

Küresel düzeyde “akut açlık”

durumundaki kişi sayısının en
yüksek olduğu ülkenin 15,9
milyon ile Yemen olduğu
aktarılan raporda, bu ülkeyi,
13,1 milyonla Kongo Demokratik
Cumhuriyeti ve 10,6 milyonla
Afganistan’ın takip ettiği
kaydedildi.

Ayrıca raporda “Çocukların
beslenmesinde gözlenen akut
ve kronik yetersizlik derin
endişe kaynağı olmayı
sürdürüyor.” ifadesine yer
verildi.

Linos - Aleksandros Sisilianos
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TÜRKİYE Kültür ve
Turizm Bakanlığı İstanbul
Tarihi Türk Müziği Topluluğu,
Gümülcine’de sahneye
çıkacak. 

Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanlığı ve
Gümülcine Belediyesi Kültür
Eğitim Spor Şirketi işbirliğiyle
organize edilen etkinlik, 6
Nisan Cumartesi akşamı
Gümülcine Müzik Sarayı’nda
yapılacak.

Saat 20:30’da sahneye
çıkacak semazen ve tasavvuf
grubunun gerçekleştireceği
etkinliğin sanat
yönetmenliğini ise Bahri
Güngördü yapıyor.

Tüm Batı Trakya halkının
davetli olduğu etkinliğe giriş
ücretsiz olacak.

Gümülcine’de
bir soydaş
yanarak 
can verdi

GÜMÜLCİNE’nin Dutluk
mahallesindeki Lavirinthu
sokağında bulunan evde çıkan
yandınga bir soydaş yanarak
can verdi.

Ayhan ve Ahmet adında iki
kardeşin yaşadığı evde çıkan
yangın sonucunda
kardeşlerden 38 yaşındaki
Ayhan’ın yanarak can verdiği
öğrenildi. Kardeşlerin
evlerinde elektrik olmadığı
için mum kullandıkları ve
yangının mumlardan çıkmış
olabileceği dile getirildi. 

Evin bulunduğu sokağın
dar olması sebebiyle itfaiye
ekipleri eve ulaşmakta zorluk
çekti. Yangının olduğu eve
ulaşmak için diğer evlerin
çatılarından geçmek zorunda
kalan itfaiye ekipleri zorlu
müdahale sonunda yangını
kontrol altına aldı.

Otellerdeki yerel turist
sayısı giderek azalıyor

Müzik
Sarayı’nda
semazen
gösterisi

TURİZM Araştırma ve Tahmin Enstitüsü’nün
(ΙΤΕΠ) araştırmasına göre, son yıllarda otelcilik
sektöründe yenilenme, modernizasyon, yatak
kapasitelerinin artırılması yönündeki
çalışmalarına rağmen yerel turist oranında
sürekli düşüş yaşanıyor. 

Aynı araştırma, otelcilik sektöründe faaliyet
gösteren şirketlerin son dönemde 1,6 milyar
euroyu bulan yatırım gerçekleştirdiklerini de
ortaya koyuyor.

Enstitü tarafından yayınlanan rapora göre,
geçtiğimiz yıl Yunanistan’daki otellerde
kalanların yüzde 84’ünü yabancı turistler
oluşturuyor. Özellikle iç turizme yönelik faaliyet
gösteren oteller bu durumdan son derece
olumsuz etkilenirken, söz konusu veriler kriz
sebebiyle Yunan halkının gelirindeki düşüşün
tatil yapmayı zorlaştırdığını gösteriyor. 

2010 yılında yerli turist sayısı yüzde 26 iken,
2017 yılında bu sayının yüzde 16’ya düştüğü bir
diğer veri olarak araştırmada yer alıyor.

Raporda yıl boyunca otellerdeki en yüksek
doluluk oranının yüzde 55 ile Haziran, Temmuz
ve Ağustos aylarını kapsayan üç aylık dönemde
gerçekleştiği belirtiliyor. 2018 yılı verileri baz
alındığında Mayıs ayında otellerin çoğunda
doluluk oranı yüzde 60’ın altında seyrederken,
yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranına sahip

oteller sadece yüzde 8.2’de kaldı. 
Turizm döneminin en yoğun olduğu Ağustos

ayında ise otellerin yüzde 65’inden fazlası yüzde
80 ile yüzde 100 arasında doluluk oranına ulaştı.
Bu oranlar oda fiyatlarına da etki etti. Buna göre
2018 yılının Mayıs ayında otellerin yüzde 76’sı
oda fiyatını 80 euronun altında tutarken, sadece
yüzde 4’ü fiyatlarını 160 euronun üzerinde
tutabildi. Aynı yılın Ağustos ayına bakıldığında
ise oda fiyatını 80 euronun altında tutan otellerin
oranı yüzde 57’ye düşerken, 160 euro üzerinde
oda fiyatı belirleyen otellerin oranı Mayıs ayına
göre üç katın üzerinde artarak yüzde 14,4’e
yükseldi.

BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜÇ KAT ARTTI
Yayınlanan rapora göre, 2012 -2018 yılları

arasında otel sayısı yüzde 2, yatak sayısı ise yüzde
6.8 oranında artış gösterdi.

Yine aynı araştırmaya göre, 2000 yılında ülke
genelindeki beş yıldızlı otellerin oranı sadece
yüzde 6 iken, 2018 yılında bu oran üç katın
üzerinde artarak yüzde 19.5’a çıktı. Otellerin
coğrafi dağılımlarına bakıldığında ise ülke
genelindeki otellerin yüzde 85’i Girit, Güney Ege,
İyon Adaları ve Orta Makedonya bölgelerinde
bulunuyor.

Ülke genelindeki otellerde Yunan müşteri sayısı son 10 yılda düzenli
olarak azalıyor. Geçen yıl otellerde kalanların yüzde 84’ü yabancıydı.

Gümülcine’de yayınlanan Proia gazetesinin sahibi gazeteci
Eleni (Niça) Andoniadu 86 yaşında hayata gözleri yumdu.

Gümülcine eski Belediye Başkanı Andreas Stoyannidis’in
döneminde uzun yıllar meclis üyeliği görevinde de bulunan
Andoniadu, Gümülcine Belediyesi’nin ilk kadın meclis başkanı
oldu. 

Proia gazetesini 1950 yılında babasından devralan
Andoniadu, adı geçen gazetenin yayınını 1980’li yıllara kadar
sürdürdü. 

Niça Andoniadu 3 Nisan Çarşamba günü düzenlenen cenaze
töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 

GazeTeci Niça aNdoNiadu hayaTıNı kayBeTTi

BATI  Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) Mesleki Tanıtım ve
Rehberlik Kolu, 29 Mart Cuma
günü öğrencilere yönelik
sınav kaygısı ile baş etmenin
yollarını anlatan bir sunum
gerçekleştirdi. 

Dernek lokalinde psikolog
Nurdan Ahmet tarafından
gerçekleştirilen sunumda,
öğrencilere “Kaygı ve sınav
kaygısı nedir, kaygının
nedenleri, olumlu ve olumsuz
düşüncelerin başarıya etkisi,
kaygının giderilmesi için
nelere dikkat edilmeli” gibi
konularda bilgi verildi. 

Konunun daha iyi
anlaşılması amacıyla örnekler
verildi, başarılı olmak için
neler yapılması gerektiğini ve
başarılı kişi ile başarısız kişi
arasındaki farkları anlatan
kısa bir video gösterisi
gerçekleştirildi. 

Sunum, soru ve cevap
kısmıyla son buldu.

Kaygıyla
baş 
etmenin
yolları

İki kardeşin
yaşadığı evde çıkan
yangın sonucunda
kardeşlerden 38
yaşındaki Ayhan
yanarak hayatını
kaybetti.
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33 Avrupa Parlamentosu (AP)
milletvekili, Başbakan Aleksis Çipras
ile Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran
Zaev’in 2019 yılı Nobel Barış ödülünü
alması için öneride bulundu.

Avrupa Parlamentosu’nda bulunan
altı farklı siyasi grubun (Sol,
Sosyalistler,Yeşiller – Avrupa Hür
İttifakı, Avrupa Halk Partisi,
Muhafazakarlar ve Liberaller) 16
ülkeden toplam 33 milletvekili, Norveç
Nobel Komitesi’ne gönderdikleri
mektup ile 2019 yılı Nobel Barış Ödülü
için Başbakan Aleksis Çipras ve Kuzey
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’i
önerdi.

Öneri mektubunun yazılmasına
SİRİZA AP Milletvekili Dimitris
Papadimulis ve Almanya Sosyal
Demokrat Partisi AP Milletvekili Knut
Fleckenstein’ın öncülük ettiği belirtildi. 

33 AP milletvekilinin imzasını
taşıyan mektupta 2015 yılı Nobel Barış
Ödülü’nü kazanan Tunus Ulusal
Diyalog Komitesi’nden Ouided
Bouchamaoui’nin Çipras ve Zaev’i
önermiş olmasının da dikkate alınması
gerektiği belirtilirken, “İki başbakanın
başarılarının ödüllendirilmesi ciddi bir
şekilde değerlendirilmeli. Sayın
Quided Bouchamaoui’nin önerisinin
çok doğru olduğunu ve büyük bir
öneme sahip olduğunu, iki başbakanın
çabalarının milli hassasiyetler
açısından, bir türlü çözülemeyen
sorunlar ve savaşlardan acılar çekmiş
Batı Balkanlar bölgesi için son derece
önemli olduğunu düşünüyoruz.

Balkanlar’da böylesine yenilikçi bir
anlaşma ilk kez başarıyla sonuçlandı.
Her iki Başbakan da kendi ülkelerinde
uğradıkları iç baskıya rağmen liderlik

örneği gösterip öne doğru adım atarak
söz konusu anlaşmayı imzaladılar.
Nobel Barış Ödülü için adaylıkları
herkese cesaret ve ulusal sınırların
ötesinde ilerici düşünmenin
ödüllendirilmesi gerektiği mesajını
vermektedir.

Söz konusu ödül Aleksis Çipras ve
Zoran Zaev’e vardıkları anlaşmanın
kendi ülkelerinde kabul görmesi ve iki
ülkenin dostluklarını pekiştirmesi
açısından önemli bir destek vermenin
yanı sıra karmaşık ulusal farklılıklar ve
sorunlar yaşayan ülkelere de iki
başbakanı örnek alarak sorunlarını
çözmek için cesaret verecektir.”
denildi. 

Mektuba imzasını atan AP
milletvekilleri şöyle: Dimitris
Papadimulis (GUE/NGL), Stelyos
Kuloglu (GUE/NGL), Konstantina
Kuneva (GUE/NGL), Jasenko Selimovic
(ALDE), Ivo Vaigl (ALDE), Ivan
Jakovcic (ALDE), Johannes Cornelis
Van Baalen (ALDE), Norica Nicolai
(ALDE), Ilhan Kyuchyuk (ALDE),
Charles Tannock (ECR), Eduard Kukan
(EPP), Antanas Guoga (EPP), Andrey
Kovatchev (EPP), Michael Cramer
(Greens/EFA), Bart Staes (Greens/EFA),
Ernest Urtasun (Greens/EFA), Igor
Soltes (Greens/EFA), Victor Bostinaru
(S&D), Tanja Falon (S&D), Knut
Fleckenstein (S&D), Tonino Picula
(S&D), Agnes Jongerius (S&D), Brando
Benifei (S&D), Peter Kouroumbashev
(S&D), Babette Winter (S&D), Liisa
Jaakonsaari (S&D), Biljana Borzan
(S&D), Clare Moody (S&D), Boris Zala
(S&D), Suzanne Melior (S&D), Maurin
Karine Gloanec (S&D), Arndt Kohn
(S&D).

Çipras ve Zaev için Nobel Barış Ödülü önerisi

B u yıl Mayıs ayı tam anlamıyla
seçim ayı. 26 Mayıs’ta yapılacak
belediye ve eyalet seçimlerinin

yanısıra beş yılda bir yapılan Avrupa
Parlamentosu (AP) seçimleri de
gerçekleştirilecek. Bu seçimlerde AB’ye
üye ülkelerdeki Avrupa Birliği vatandaşları
oy hakkına sahip. Ülkeler nüfuslarına göre
Avrupa Parlamentosu’nda temsil ediliyor.
Örneğin en büyük nüfusa sahip Almanya
AP’ye 96 milletvekili seçerken ülkemiz
Yunanistan 21 milletvekili seçiyor. 

Avrupa Parlamentosu seçimleri
vatandaşın yaşadığı sorunlarla ilgili olarak
siyasi iktidara, ülkeye, hatta Avrupa’ya
“mesaj” gönderdiği bir seçim yarışı
oluyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde
hükümet veya yerel yöneticiler
belirlenmiyor. Bu seçimde başbakanı,
ülkenin meclisinde görev yapacak
milletvekillerini veya belediye

başkanlarıyla, eyalet başkanlarını
seçmiyoruz. Hükümet veya yerel
yöneticilerin belirlendiği bir seçim yarışı
olmamasından kaynaklanan özellik
nedeniyle bu seçimler ülke insanının
mesaj verme, şikayetini bildirme ve “ben
de buradayım” veya “şu beklentilerim ve
taleplerim” var dediği bir seçim yarışı
oluyor. 

Vatandaşı olduğumuz Yunanistan 1981
yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi.
Bugüne kadar Yunanistan’da sekiz kez
Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. İlk
AP seçimi 1981 yılında gerçekleştirildi. Son
AP seçimleri ise bundan beş yıl önce 2014
yılında yerel seçimlerle birlikte yapıldı. 

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI HEP
GÖRMEZDEN GELİNDİ

Bugüne kadar yapılan AP seçimleri
(2014 yılındaki hariç) liste usulüyle
yapıldı. Son birkaç seçime kadar siyasi

partiler, listelerine Batı Trakya Türk
Azınlığı’ndan aday almadılar. Son AP
seçim yarışlarında ise azınlıktan da aday
alan partiler, seçimlerin liste yöntemiyle
yapıldığı dönemlerde bu adayları
seçilecekleri yere koymadı. 2014 yılında
başlayan uygulamayla ise AP adayları zait
usulüyle seçilmeye başlandı. Ancak tüm
ülkenin tek bölge ve tek oy pusulası
yöntemiyle yapılan seçimlerde azınlığın
siyasi partilerden Avrupa Parlamentosu
milletvekili seçmesi neredeyse imkansız.
Batı Trakya Türklerine sadece oy
potansiyeli olarak bakan siyasi partilerin,
Avrupa Parlamentosu’na azınlıktan
milletvekili göndermek şöyle dursun, AP
seçimlerinden sonra azınlığımızın, Avrupa
Parlamentosu ve Avrupa Birliği’nin bir
parçası olduğu gerçeğini dahi unuttuğu
aşikar. Azınlıktan “öylesine” birer aday
alan siyasi partiler ne hikmetse seçimleri
takip eden 5 yıl boyunca Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın sorunlarını,
beklentilerini, örneğin geri kalmışlığını
Avrupa Birliği’ne ve Avrupa
Parlamentosu’na taşımayı “unutuyor” her
nedense! 

Bugüne kadar Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın yıllanmış sorunlarına çözüm
getirmesini beklediğimiz hükümetler ve
bu hükümetleri kuran partilerin
uygulamalarından sürekli hayal kırıklığına
uğradığımız ne yazık ki şüphe götürmez
bir gerçek. Klasik olacak ama bir kez daha
sıralayalım; azınlık eğitimi, milli kimliğin
inkarı, vakıflar, müftülük sorunu, 19.
madde mağdurları, örgütlenme özgürlüğü
gibi uzun yıllar çözüm bekleyen sorunların

yanına, ekonomik kriz, ekonomik geri
kalmışlık ve buna bağlı olarak sürekli artış
gösteren büyük göç sorunu da eklendi.
Azınlık gençleri, birer – ikişer yurtdışına
gitmek için adeta sıra bekliyor. Ülkenin en
yoksul bölgeler sıralamasında ilk
sıradayız. En yüksek işsizlik rakamlarının
olduğu bölgeyiz. Hele hele dağlık bölgede
bir ferdi yurtdışında olmayan aile kalmadı.
Çocuklar babasız büyümek zorunda.
Anneler, hem babalık, hem annelik
görevini yapmak zorundalar. 

İşte tüm bu sorunları, çözümsüzlükleri,
vurdumduymazlıkları, azınlığımızı dikkate
almayan, Batı Trakya Müslüman Türk
Toplumu’nu ötekileştiren, hedef gösteren,
tehdit olarak gören, iten ve izole eden,
talep ve beklentileriyle ilgili isteklerine
dahi cevap vermeyen anlayışa gereken
tepkiyi vermek, yaşadığı devlete, devletin
hükümetine, siyasi sistemine, ülkeyi
yönetenlere, bu ülkenin kaderini elinde
tutan siyasi partilere bir mesaj göndermek
için Batı Trakya Türk Azınlığı’nın siyasi
partisi olan Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak
Avrupa Parlamentosu seçimlerine
katılıyor. Atina’ya bu mesajı gönderirken,
aynı zamanda Avrupa’ya ve Avrupa
Parlamentosu’na da “Avrupa’da biz de
varız” diyerek, ekonomik ve sosyal
anlamda geri bırakılmamıza dikkat
çekerek bu duruma çözüm bulunması için
çağrıda bulunacak siyasi mesajın
gönderileceği bir seçim olacak 26 Mayıs
AP seçimleri. Şimdiden hayırlı olsun… 

Ozan AHMETOĞLU

avrupa Parlamentosu seçimleri ve
dostluk eşitlik Barış Partisi

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

damianos ve Petalotis Merkez kurulu’nda
KİNAL Partisi ikinci kongresini

gerçekleştirdi. 30 – 31 Mart tarihlerinde
gerçekleştirilen kongrede yeni Merkez
Kurulu üyeleri de belirlendi. Partinin
Merkez Kurulu’na Rodop ilinden
gazeteci Damon Damianos ve eski
milletvekili Yorgos Petalotis, İskeçe
ilinden Panayotis Davitidis, Evros
ilinden de Vangelis Petricikis ile Kristalia
Armenaki seçildi. Merkez Kurulu’na
aday olan ve Rodop ilinden milletvekili
olacağı açıklanan Sibel Mustafaoğlu ise
Merkez Kurulu’na seçilemedi. KİNAL
Partisi’nin yeni Merkez Kurulu 251
üyeden oluşuyor. 

Atina’da gerçekleştirilen partinin
ikinci kongresine Rodop KİNAL
Milletvekili İlhan Ahmet’in yanı sıra
Rodop ve İskeçe’den bazı parti üyeleri de
katıldı. 

KİNAL Partisi Başkanı Fofi Gennimata
geleceğe ümitle baktıklarını belirterek,
KİNAL’ın oluşturulma aşamasında
KİNAL’dan ayrılan Potami ve DİMAR
partilerinin takındığı tavrı eleştirdi.
Partinin organlarının atama usulüyle
belirlenmesinin doğru olmadığını dile
getiren Gennimata, “Ancak öyle
anlaşılıyor ki sorun bazı kişileri siyasi
ihtiraslarıyla ilgiliymiş” diye konuştu. 
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ABTTF’den Yunanistan
2018 İnsan Hakları
Raporu’na paralel rapor

PARALEL raporunda
ABTTF, Batı Trakya
Türk toplumunun
uğradığı
haksızlıkları ve
yaşadığı
sorunları dile
getirdi.

Avrupa
Batı Trakya
Türk
Federasyonu
(ABTTF),
Amerika
Birleşik
Devletleri (ABD)
Dışişleri Bakanlığı
tarafından
yayımlanan Yunanistan
2018 İnsan Hakları
Raporu’ndaki Batı Trakya
Türk Azınlığı ile ilgili
açıklamalara yanıt
niteliğinde paralel bir rapor
hazırladı. ABD’nin yetkili
makamlarına iletilen
paralel raporunda ABTTF,
Batı Trakya Türk toplumuna
ilişkin konular hakkında
ayrıntılı bilgilendirmede
bulundu ve ABD raporunda
yer verilmeyen güncel
gelişmeleri aktardı.

Paralel raporunda
ABTTF, Yunan devletinin
Batı Trakya Türk
toplumunun etnik Türk
kimliğini tanımadığının
altını çizerek, bugün
Yunanistan’da yerel
mahkemelerce kayıtlı
“Türk” isimli resmi bir
derneğin bulunmadığını
belirtti. Yunanistan’ın
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM)
İskeçe Türk Birliği, Rodop
İli Türk Kadınları Kültür
Derneği ve Meriç İli Azınlık
Gençleri Derneği ile ilgili
aleyhinde verdiği kararların
aradan 10 yılı aşkın bir
zaman geçmesine rağmen
halen uygulamadığını not
eden ABTTF, Avrupa
Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin “Bekir Usta
Grubu Davaları” adı altında
AİHM’nin söz konusu

kararlarının
uygulanmasını yakından
denetlediğini belirterek,
Yunan ulusal
mahkemelerinde devam
eden hukuki süreci ayrıntılı
olarak aktardı.

Eğitim konusuna ilişkin
olarak ABTTF, Batı Trakya
Türk toplumunun
antlaşmalarla garanti altına
alınan eğitim özerkliğinin
geçen yıllar içerisinde
Yunan hükümetinin
uygulamaları ve yasalar ile
tahrip edildiğini belirterek,
ekonomik gerekçeler ile çift
dilli azınlık ilkokullarının
kapatıldığını, 2008’de 194
olan azınlık ilkokulu
sayısının 2018’de 128’e
düştüğünü kaydetti. 

Batı Trakya Türk
toplumu mensubu
çocukların erken çocukluk
döneminde ana dilleri
Türkçe’yi öğrenebilecekleri
iki dilli azınlık
anaokullarının
bulunmadığını belirten
ABTTF, Yunan hükümetinin
Batı Trakya Türk
toplumunun bölgede
Türkçe ve Yunanca
dillerinde eğitim verecek
çift dilli azınlık anaokulları
açılması yönündeki
taleplerini görmezden
geldiğini ifade etti.

Yunanistan’ı Batı Trakya
Türk toplumunun

eğitim özerkliğini
iade etmeye

çağıran ABTTF,
azınlık eğitim
sistemi
içerisinde
Türkçe-
Yunanca çift
dilli azınlık
anaokullarının
açılmasını

talep etti.
Paralel

raporda, Batı
Trakya Türk

toplumunun önde
gelenleri ve temsilcilerine

yönelik adli
kovuşturmaların 2018
yılında da devam ettiğini
not eden ABTTF, “müftülük
makamını gasp” gerekçesi
ile Batı Trakya Türk
toplumunun seçtiği
Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif hakkında
dava açıldığını dile getirdi.

Din özgürlüğüne ilişkin
olarak, 1913 Atina ve 1923
Lozan Antlaşmalarıyla Batı
Trakya Türk toplumuna
kendi dini liderlerini seçme
hakkının tanındığını
hatırlatan ABTTF,
Yunanistan’ın Batı Trakya
Türk toplumunun seçtiği
müftüleri halen
tanımadığını, Yunan
Parlamentosu’nda Ocak
2018’de kabul edilen ve aile
ve miras hukuku alanında
müftüler tarafından
kullanılan şer’i yetkileri
tercihli hale getiren yasanın
Batı Trakya Türk
toplumunun dini
özerkliğini ortadan
kaldırmaya yönelik başka
bir adım olduğunu aktardı.

ABD Dışişleri
Bakanlığı’nın yayımladığı
Yunanistan 2018 İnsan
Hakları Raporu’na
https://www.state.gov/doc
uments/organization/28937
9.pdf linkinden
ulaşabilirsiniz.

VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

kedilerle gelen tehdit:
Toksoplazma hastalığı

B u haftaki konumuzu yine bir
zoonoz  ve de özellikle hamile
bayanları tehdit eden ve

düşüklere sebebiyet veren  bir hastalık
olan toksoplazma enfeksiyonuna ayırdık.
Toksoplazma  hastalığı  nasıl bir
hastalıktır? Nasıl bulaşır?
Toksoplazmadan  korunma yolları ve
yapılması gerekenler nelerdir? Kısacası bu
sorularımıza yanıt arayalım:

Toksoplazmozis Toxoplasma gondii adı
verilen parazitin neden olduğu bir
enfeksiyondur. İlk kez 1908 yılında
Afrikada gondi adı verilen bir tür
kemirgende saptanmıştır. Tüm dünyada
insanların da dahil olduğu pekçok tür
omurgalı canlıda enfeksiyona neden olur.
Buna karşılık sadece evcil kedilerin
bağırsağında dişisi ve erkeği bir araya
gelerek üreyebilir. Başka bir yerde
üremesi mümkün değildir. Bu enfektif
parazitler kedinin dışkısı ile dış dünyaya
atılır ve buradan diğer canlılara sindirim
sistemi yolu ile bulaşır. Bir başka değişle
enfeskiyonun insan ya da diğer hayvanlara
bulaşabilmesi için ağızlarından girmesi
gerekir. 

Kediler de bu paraziti enfekte bir
hayvanı (fare gibi) çiğ olarak yediklerinde
alırlar. Bundan sonra yaklaşık 2 hafta
süreyle parazit kedinin bağırsağında
çoğalır. Takip eden dönemde kedinin
dışkısı ile dışarıya atılır. Atılan bu
parazitlerin bulaşıcı olabilmesi için dış
dünyada 24 saat geçirmeleri gerekir. Daha
önce bulaşıcılıkları olmaz. Enfekte bir kedi
yaklaşık 2-3 hafta süreyle dışkısı ile
parazit atar. Bundan sonraki dönemde
kedinin dışkısında parazit olmaz. Bir kere
toksoplazma enfeksiyonu geçiren kedi
bağışıklık kazanır ve daha sonra yeniden
enfekte olmayacağı gibi bulaştırıcılık
özelliği de taşımaz Benzer bir özellik
insanlarda da vardır. Bir kere enfeksiyon
geçiren bir kişi bağışıklık kazanır ve daha
sonra yeniden hastalanmaz. 

Sokak kedileri genelde bu enfeksiyonu
yaşamlarının çok erken döneminde
geçirirler ve bağışıklık kazanırlar. Bu
nedenle büyük sokak kedilerinden
enfeksiyon bulaşması çok uzak bir
olasılıktır.Benzer şekilde çiğ etle
beslenmeyen, sadece kuru mama yiyen ve
sokağa çıkmayan ev kedilerinde ise
hastalığın görülmesi olanaksızdır. Kedinin
dışkısı ile toprağa atılan ve 24 saat içinde
bulaşıcı özellik kazanan parazitler
beslenme sırasında (örneğin otlaklarda)
sığır, koyun, inek gibi hayvanların sindirim
sitemine geçer. Daha sonra buradan kas
dokusu içine geçerek hayvanı enfekte
eder. Böyle bir hayvanın eti pişirilmeden
ya da az pişirilerek bir insan tarafından
yendiğinde direkt olarak o insanda da
enfeksiyona neden olur. Bir başka
bulaşma yolu da toksoplazma bulunan
toprakla temas etmiş meyve ve sebzelerin
uygun şekilde yıkanmadan yenmesidir.

Görüldüğü gibi toksoplazma insana 3
temel şekilde bulaşabilir.

1-) Enfekte bir kedinin dışkısı ile temas
edip daha sonra bu temasın gerçekleştiği
eli yıkamadan ağıza götürmek;
2-) Enfekte bir hayvanın etini iyice
pişirmeden yemek;

3-) Paraziti barındıran bir besin maddesini
iyice yıkamadan yemek; 

İnsanlarda bir bulaşma yolu daha
vardır:
4-) Enfekte bir anne adayından hamilelik
sırasında bebeğine bulaşması.

Toksoplazma enfeksiyonları
erişkinlerde genelde pek belirti vermez.
Çoğu zaman doktora gitme gereksinimi
doğurmayan hafif bir soğuk algınlığı
şeklinde atlatılır. Hafif kas ve eklem
ağrıları, halsizlik, yorgunluk, lenf
düğümlerinde şişlik gibi belirtiler
görülebilir. Belirtiler birkaç hafta ile birkaç
ay içinde kendiliğinden geriler. Çok
nadiren göz enfeksiyonlarına neden
olabilir. Bağışıklık sistemi baskılanmış
lösemi, lenfoma, AIDS hastaları ile organ
nakli yapılan hastalarda çok daha ağır
seyredebilir ve hatta ölümlere neden
olabilir. 

Hamilelikte ise toksoplazma
enfeksiyonu anne karnındaki bebeği de
enfekte edebilir ve bebekte ağır sorunlara
neden olabilir.

Düşük, anne karnında ölüm,
toksoplazma bebeğe bulaşmışsa gözlerde
körlüğe kadar götüren göz hasarı, beyin
kanallarının tıkanmasına bağlı hidrosefali,
mikrosefali (başın küçük kalması) ve
beyinde kireçlenme ile sonucunda ağır
nörolojik problemlere neden olabilir.

Toksoplazma enfeksiyonu olan
hamilelerin yüzde 40’ında bebekte de
enfeksiyon görülebilir. Gebelik haftası ne
kadar erken ise enfeksiyonun şiddeti de o
kadar fazladır. 20. haftanın altında
etkilenen bebeklerin yüzde 25’inde
şiddetli enfeksiyon izlenir.

Çoğunlukla düşük veya anne karnında
ölüm ile sonuçlanabilir. 20. gebelik
haftasından sonra geçirilen
enfeksiyonlarda ise bebekte yüzde 10
oranında hafif bir enfeksiyon görülür;
yüzde 90’ında subklinik yani sessiz
seyreder.

En önemli konu ise toksoplazma
enfeksiyonu geçirmiş olan bebeğin normal
olarak dünyaya gelmesine rağmen,
sonraki yaşlarda sessiz toksoplazma
enfeksiyonunun ortaya çıkarak sorunlara
neden olmasıdır.

Toxoplasmadan korunmak için;
Ellerinizi öğünlerden önce iyice yıkayın.
Sebze ve meyveleri yemeden önce

uzun süre ile yıkayın.
Evcil hayvanlarınızın aşılarını ihmal

etmeyin.
Evcil hayvanlarınızı çiğ et ile

beslemeyin. 
Evcil hayvanlarınızın kumlarını 24 saat

aralıklarla değiştirin.
Periodik olarak evcil hayvanlarınızı iç

paraziter ilaçlarla ilaçlayın.
Et ve et ürünü gıdaları (salam, sosis,

sucuk) mutlaka çok iyi pişirdikten sonra
tüketin.

Günde en az 8-10 bardak su için.
Kesme tahtaları üzerinde et kestikten

sonra iyice yıkayın ve bir süre başka işlem
yapmayın.

Pastorize edilmemiş süt içmeyin.
Pastorize edilmemiş süt ile yapılan

besinleri tüketmeyin.
Hepinize sağlıklı günler diliyorum…

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr

gundem_1057.qxp_Layout 1  11/04/2019  11:30  Page 6



GÜN DEM bilim-teknik5 Nisan 2019

Agresif tasarımı 144Hz ve
kavisli ekranıyla oyunculara
özel Asus ROG Strix XG32VQ
monitörü inceledik

Oyuncular artık iyiden iyiye
27 inç ve üzeri monitörleri tercih
ederlerken, seçenekler arasında
kavisli modelleri de büyük
ölçüde değerlendiriyorlar. Zira
kavisli ve geniş bir ekran,
oyuncuyu sarmalayan bir his
sağlaması sebebiyle, oyunun
atmosferine daha çabuk adapte
olma imkanı tanıyor. Asus'un
bugün değerlendireceğimiz
ROG Strix XG32VQ modeli de
öylesi bir monitör oluyor. 31.5
inç boyutunda devasa ekranı,
2K çözünürlüğü ve 144Hz paneli
ile Adaptive Sync desteği
sağlamasıyla, oyuncular için
önemli bir model olduğu kesin.
Peki, detaylarında neler
gizliyor. Şimdi yakından
bakalım...

Açıkçası tasarımıyla
fazlasıyla beğendiğimiz bir
model oldu Asus ROG Strix
XG32VQ; oyuncular için kallavi
bir tasarıma sahip. Kaslı
gövdesiyle agresif görünen
modelin kavisli ekrana sahip
olduğunu söylemiştik. Buna
uygun şekilde arka gövdesiyle
de dolgun kavisli bir görünüm
kazanan monitör, standıyla da
agresif profilini ortaya koyuyor.
Özellikle standın altında yer
alan Asus'un ROG logolu
kapağı, Asus'un söylemiyle
şirketin Işık İmzası oluyor.
Kutuda farklı kapaklar
bulunuyor. Bunlardan
dilediğinizi bu alana

yerleştiriyor ve masanızın
üzerinde ROG imzası beliriyor.

Elbette monitörde RGB
ışıklandırma da mevcut.
Monitörün arkasında daire
biçimli RGB alan, Aura Sync ile
farklı renklere bürünebiliyor.
Dilediğiniz renk ve çeşitli
efektlerle bu alandaki
ışıklandırmayı
ayarlayabiliyorsunuz.

Bu arada monitörün
ergonomik özellikleri de
önemli. Ekranı sağa - sola 50
derece açıyla çevirebiliyor,
yükseklik ayarlamasını 100
mm'ye kadar yapabiliyor ve
ekranı öne – arkaya 20 ila 5
derece arasında
eğebiliyorsunuz. Özellikle uzun
oyun seanslarında, iyice
koltuğa gömüldüğünüz
durumlarda bu tür geniş ayar
seçenekleri, ideal bir görüş açısı
sağlaması açısından monitörler
için önemli ki bu modelde de
mevcut.

Monitörün ekran çerçeveleri
oldukça ince. Böylece
gövdesinde geniş bir görüntü
alanı sunan monitör, ayrıca bu
sayede çoklu ekranlı
kurulumlar için de destek
çıkıyor.

ROG Strix XG32VQ'nun
bağlantıları arka tarafta bir
kapak altında saklanıyor.
Böylece bağlantılar ortada
görünmüyor. Bu güzel bir
yöntem fakat kapağı açtıktan
sonra yerine oturtması biraz
zorluyor.

Monitörün görüntü
bağlantılarına baktığımızda,

burada HDMI 2.0'dan
DisplayPort 1.2'ye ve mini
DisplayPort'a kadar seçeneğin
yer aldığını görüyoruz. Ayırca
çift USB 3.0 portu da
bulunduran monitörde kulaklık
girişi de mevcut. Merak edenler
için bu noktada söyleyelim:
Monitörde hoparlör ne yazık ki
yer almıyor.

Yine ekranın sağ arka
tarafında da menü butonlarının
yer aldığını belirtelim.

ROG Strix XG32VQ'nun
ekranı 31.5 inç boyutunda.
Böylece geniş bir görüntü
sunan monitör, kavisli yapısıyla
da göz dolduruyor. 1800R
kavisli yapıda tasarlanan
monitör, böylece düz ekranlara
kıyasla daha cazibeli görünüyor
doğrusu. Bu elbette yalnızca
tasarımda değil, oyunun içinde
de geçerli. Ayrıca karşısında
film izlerken de büyük keyif
alacağınızı rahatlıkla
söyleyebiliriz. Zira her iki

senaryo için de biz uzunca bir
süredir bu monitörü
kullanıyoruz.

ROG Strix XG32VQ, 144Hz
panel kullanıyor. Adaptive Sync
teknolojisi sayesinde oyunlarda
grafik kartı ile monitör
arasındaki senkron kaybından
ötürü oluşan ekran
yırtılmalarının önüne geçen
monitör, bu sayede keyifli bir
oyun deneyimi sağlayabiliyor.
Bu arada ekran
çözünürlüğünün de 2K
olduğunu söyleyelim.

Test sistemimizin ana
bileşeni olan ROG Strix
XG32VQ, oyun performansında,
yani monitör için uyguladığımız
gerçek dünya testlerinde çok iyi
tepki sağlıyor. Minimum Input
Lag ile beraber özellikle
Overwatch ve CS:GO gibi
rekabetçi oyunlar için
mükemmel bir seçim olacaktır
kanısındayız. Öte yandan son
dönemin popüler oyunu

Battlefield V performansıyla da
oldukça beğendik. Monitörün
sağladığı görsellik, oyunun
atmosferine fazlasıyla uygun.
Monitör yüzeyinde eşit değerde
parlaklık sağlanması ve renk
gamutunun geniş olması büyük
avantaj sağlıyor.

Asus ROG Strix XG32VQ, 2K
çözünürlüğünde bir monitör
arayan oyuncular için rahatlıkla
tercih edilebilecek bir model
oluyor. Kavisli tasarımı, agresif
hatları, 144 Hz paneliyle iyi
performans sağlaması, geniş
bağlantı desteği sunması ve
ergonomik yapısıyla bu
kategoride önemli bir model
oluyor.

Özellikle 2K çözünürlüğünde
144Hz panel ve kavisli ekran
bulunduran bir monitör arayan
oyun severler Asus ROG Strix
XG32VQ modelinden memnun
kalacaklardır.

Asus ROG Strix XG32VQ’yü inceleyelim
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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SOL DAN SA ĞA
1) (eski) Sadık köle – Geçici yenilik 2) En kısa zaman
– Basamak, merhale – Oyunda kağıt atma sırası 3)
Kira – Asker şapkalarına takılan işaret 4) Kalın, tok
ses – Olağandan hacimli 5) Nam, şöhret – Sterlinin
yüzde biri 6) Kedi, köpek yavrusu – Tütün dumanının
bıraktığı yağlı kir 7) (halk dili) Ağabey – Başlıca, asal
– Bizmut’un simgesi 8) İskambil kağıdı ile oynanan
bir tür kumar – D. Anadolu’da çalınan bir çalgı türü 9)
(kısaca) Avrupa Birliği – (halk dili) Haber, muştu –
Baştaki killer 10) Bir konuda ayak direme – Mavi 11)
Çıplak – Cambazların ayaklarına takıp yürüdükleri
çifte sırık 12) İlgi eki – Karışık renkli – Stronsiyum’un
simgesi 13) (tıp) Kansız – (halk dili) Fal 14) Şekerli
posa – Öğrenme isteği.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Taban, duraç – Kalın, kaba kumaş – Erkek kişi 2)
Böylece, bu biçimde – Devlet büyükleri – Neon’un
simgesi 3) Aptal, bön – Bir element adı 4) Koyu gri
renk – Kalın, kaba baston – Dolaylı olarak anlatma 5)
Hayat arkadaşı – Sevgi ile söylenen sitem sözü –
Duman lekesi 6) Yarışta birbirini geçmeye çalışan
kimseler – İddia, tez – Tibet öküzü 7) Molibden’in
simgesi – Üzme, sıkıntı verme – İşler, işlemler 8)
Lokomotifi işleten kimse – Sarp ve zor geçit 9) Çok
anlayışlı ve sezgili kimse – Bir görevde temilli olan –
Namus, haya 10) Beden örtüsü – Aklama, temize
çıkarma – Boşa çıkarma, rast getirememe 11) Bir
şeyin yere bakan yanı – Kül rengi, boz – Kuyudan
kovayı çeken araç.

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1) Karma,
Kekik 2) Öd, Iskalama
3) Raf, Tirit 4) Elips,
Stres 5) Bermuda, En 6)
Baki, Ga 7) Madam,
Skif 8) AA, Uyak, İni 9)
Nida, Tapma 10) Aha,
Kayra 11) Abrama, Ra
12) La, Nekes, Al 13) Ira,
Laterna 14) Kısmi,
İlhan.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Körebe, Anmalık 2)
Adale, Mai, Barı 3)
Firma, Dar, As 4) Mı,
Pm, Duahan 5)
Astsubay, Ameli 6) Ki,
Damat, Aka 7) Karsak,
Kak, Eti 8) Elit, İs,
Parsel 9) Katre, Kimya,
Rh 10) İm, Enginar, Ana
11) Kaos, Afi, Aklan.
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D
ABTTF ve BTAYTD temsilcileri,

Avusturya’nın başkenti Viyana’da
düzenlenen AGİT Ek İnsani Boyut
Toplantısı’na katıldı. “Din veya İnanç
Özgürlüğünün Korunması ve Teşvik
Edilmesi Dahil Hoşgörü ve Ayrımcılıkla
Mücadele Prensiplerinin Savunulması”
başlıklı 2019 yılının ilk insani boyut
toplantısında ABTTF Uluslararası
İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık ve
BTAYTD üyesi öğretim üyesi Dr. Ali
Hüseyinoğlu, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın din özgürlüğü alanında
yaşadığı sorunları ve dini özerklik
hakkının ihlal edilmesi konularını
gündeme taşıdı.

AGİT’in 2019 Dönem Başkanlığı’nı
üstlenen Slovakya ve AGİT Demokratik
Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi
(ODIHR) tarafından düzenlenen
toplantının din veya inanç özgürlüğü
bağlamında ırkçılık ve ayrımcılığın
temel nedenleri ve sonuçlarının
tartışıldığı ilk oturumunda söz alan Batı
Trakya Türk heyeti, Yunanistan’da
yaşayan Batı Trakya Türk toplumunun
dini özerkliğinin uluslararası
antlaşmalarla garanti altına alındığını
ve kendi dini liderleri olan müftüleri
seçme hakkına sahip olduğunu
hatırlatattı. Heyet, Yunan devletinin tek

taraflı uygulamalarla azınlığın din
alanındaki özerkliğini ortadan
kaldırmaya çalıştığına dikkat çekti. 

Yunanistan’ın Batı Trakya
Türkleri’nin seçtiği müftüleri
tanımadığını ve 1990’ların başında
çıkarılan yasa ile müftülerin devlet
tarafından atandığını belirten Batı
Trakya Türk heyeti, 1970’lerden beri de
Batı Trakya Türk toplumuna ait
vakıfların idare heyetlerinin atamayla
belirlendiğini kaydetti. Batı Trakya Türk
toplumunun seçtiği müftülere yönelik
son yıllarda gittikçe artan ve siyasi
baskı, yıldırma aracı haline dönüşen
adli kovuşturmaları aktaran Batı Trakya
Türk heyeti, Yunanistan’dan Batı
Trakya Türk toplumunun kendi dini
liderlerini seçme hakkına saygı
göstermesini ve dini özerkliğini ihlal
eden devlet müdahalelerine son
vermesini istedi. 

Son olarak Batı Trakya Türk heyeti,
Yunanistan’ın müftülük ve vakıflar
konusunda Rodos, İstanköy ve
Onikiadalar’da yaşayan Türklere karşı
da benzer bir tutum sergilediğini
hatırlatarak, adalardaki Türk
toplumunun son 50 yıldır dini
özgürlüklerini tam anlamıyla
yaşayamadığını not etti.

Toplantının ikinci gününde,
Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar
veya diğer inançlara mensup kişileri
hedef alan ayrımcılık, nefret ve şiddet
ile mücadelenin iyi örnekleri ile
toplumların güvenliği ve mağdurlara
destek konusunun tartışıldığı oturumda
konuşan Batı Trakya Türk heyeti,
azınlığa karşı nefret söyleminin
bölgedeki barışçıl ortamı tehdit ettiğini
belirterek, siyaset ve medya alanındaki
bu nefret söylemini örnekleri ile dile
getirdi. 

Batı Trakya Türkleri’nin anavatanı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Aralık 2017’de Batı Trakya’yı
ziyareti öncesinde sokaklara tehdit dolu
mesajlar içeren kağıtlar atıldığını ve
bazı evlerin duvarlarına haç işaretleri
çizildiğini not eden Batı Trakya Türk
heyeti, Batı Trakya Türk toplumunu
temsil eden ABTTF ve BTAYTD’nin AGİT
Nefret Suçları Raporu’na her yıl katkıda
bulunduğunu ifade etti. AGİT 2017
Nefret Suçları Raporu’na göre Yunan
polisince toplam 128 nefret suçunun
kaydedildiği, bunlardan 46’sı hakkında
adli kovuşturma yürütüldüğü, ancak 6
tanesinin mahkumiyetle sonuçlandığını
belirten Batı Trakya Türk heyeti,
Yunanistan’da İslamofobi temelli nefret
suçlarının büyük çoğunluğunun halen
tanımlanmadığını ve bu nedenle de
Yunan devlet makamları tarafından
cezalandırılmadığını ekledi.

İki oturumda da yanıt hakkını
kullanan Yunanistan, İslam dünyasında
müftülerin seçimle göreve geldiği bir
ülke bulunmadığını belirterek
Yunanistan’da da müftülerin devlet
tarafından belirlendiğini ifade etti. Batı
Trakya Türk toplumunun dini ve
kültürel özgürlüklerine tamamen saygı
gösterildiğini ileri sürerek resmi devlet
tezini tekrar eden Yunanistan, Batı
Trakya Türk heyetinin sunumlarında
dile getirdiği eleştirileri reddetti.

Batı Trakya heyeti AGİT toplantısında

Galip öğretmeni       
kaybettik

BATI Trakya’nın eğitim
çınarlarından biri daha aramızdan
ayrıldı. Uzun yıllar Gümülcine İdadiye
Türk Azınlık İlkokulu’nda öğretmenlik
ve müdürlük yapan Galip Besim, 1
Nisan Pazartesi günü Hak’kın
rahmetine kavuştu. 

1930 yılında Gümülcine’de dünyaya
gelen ve toplam 47 yıl azınlık eğitimine
hizmet eden Galip öğretmen, yaklaşık
30 yıl boyunca İdadiye İlkokulu’nda
müdürlük yaptı. 

Galip Besim, 2 Nisan Salı günü
ikindi namazından sonra Gümülcine
Yenimahalle Mezarlığı’nda defnedildi.
Galip öğretmenin cenaze törenine
katılanlar arasında Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nu
temsilen Ramadan Duban ve İsmail
Dikme, Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Başkanı Aydın Ahmet, İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu,
BAKEŞ Başkanı Ahmet Hacıosman,

DEB Partisi Başkan Yardımcısı Mustafa
Şargo, Rodop eski milletvekili Galip
Galip, Büyük Müsellim Kültür ve
Folklor Derneği Başkanı Cevat
Abdurrahman ve çok sayıda soydaş
yer aldı. 

Kıymet Besim ile evli olan öğretmen
Galip Besim, diş hekimi Ali Besim ve
Ferişte Devecioğlu’nun babasıydı. 

Avrupa Batı Trakya
Türk Federasyonu

(ABTTF) ve Batı
Trakya Azınlığı

Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD)

temsilcilerinden
oluşan Batı Trakya

Türk heyeti, 1-2
Nisan tarihleri

arasında Viyana’da
gerçekleşen din veya

inanc= özgürlüğü
konulu Avrupa

Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı (AGİT)

toplantısına katıldı.
Yapılan sunumlarda,

azınlığın dini
özerkliğini ortadan

kaldırmayı
amaçlayan

müdahaleler ve
müftülere yönelik

adli kovuşturmalar
dile getirildi. 
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Mehmet Hilmi 
şiirlerle anıldı

İTB’nin düzenlediği “Mehmet Hilmi
Şiir Yazma ve Okuma Yarışması” yoğun
bir katılımla gerçekleşti. Etkinlik, 30
Mart Cumartesi günü İskeçe’deki Elisso
Otelin’de yapıldı. 

İTB’nin kurucularından ve Batı
Trakya’daki basın, kültür ve sanat
yaşamında büyük izler bırakan gazeteci
– öğretmen Mehmet Hilmi anısına
gerçekleştirilen etkinlikte şiir okuma
yarışması da yer aldı. Şiir okuma
yarışmasına İskeçe genelinden 25 genç
katıldı. 

Etkinlikte, şiir yarışması ve ödül
töreninin yanı sıra İTB müzik kursu
öğrencileri küçük bir konser verdi.
Yetişkinlerden oluşan Zeybek grubunun
gösterisi de büyük beğeni topladı.  

Etkinliğe katılanlar İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu ve dernek yöneticileri
tarafından karşılandı. Mehmet Hilmi Şiir
Yarışması’na İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Türkiye’nin Gümülcine
Konsolosu Neslihan Altay, DEB Partisi
Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu,
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin
Baltacı, Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Başkanı Aydın Ahmet, Batı Trakya
Türk Kadın Platformu Sözcüsü Aslı Ali,
İskeçe Ticaret Odası Başkan Yardımcısı
Serkan Hatip, Dinkler Hanımeli Derneği
Başkanı Aylin Ahmetoğlu, Ketenlik
Gençlik Derneği Başkanı Caner Dayı,
Mustafçova Gençlik Derneği Başkanı
Muhammet Kabza’nın yanı sıra kalabalık
bir topluluk katıldı. 

“AMACIMIZ HEM MEHMET HİLMİ’Yİ
ANMAK, HEM EDEBİYATA
İLGİYİ ARTTIRMAK”

Etkinlik, Mehmet Hilmi’nin hayatını
anlatan sinevizyon gösterisiyle başladı.
Sunuculuğunu İTB Asbaşkanı İsmet
Tüccar ile Genel Sekreter Elçin
Hacıibram’ın yaptığı etkinliğin açılış
konuşmasını ise İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu gerçekleştirdi. Ahmetoğlu,
ilk kez gerçekleştirdikleri şiir
yarışmasına gösteriden ilgiye ve
programın hazırlanmasında emeği
geçenlere teşekkür etti. Ahmetoğlu, “İTB
olarak böyle bir etkinliği ilk kez
gerçekleştiriyoruz. Mehmet Hilmi Şiir
Yarışması’nı gerçekleştirmedeki
amacımız İskeçe ve Batı Trakya’ya
büyük hizmetleri olan merhum gazeteci
ve öğretmen Mehmet Hilmi’yi anmak ve
İskeçe’de, Batı Trakya’da, Türk şiirine,

edebiyatına olan ilgiyi, sevgiyi artırmak
ve bu konuda hassasiyet yaratmaktır.
Emeği geçenlere teşekkür etmek
istiyorum. Özellikle de şiir yazarak
yarışmaya katılanlar ve şiir okuyarak
yarışmaya katılanları tebrik ediyorum.
Ayrıca gerek okuma yarışmasında,
gerekse şiir yazma yarışmasında görev
alan jüri üyelerimize teşekkürü borç
biliyorum.” dedi.

“ÇAĞIMIZIN SORUNLARINA ÇARE
OLABİLECEK BİR ETKİNLİK”
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza da konuşmasında, “İTB bugün
çağımızın sorunlarına çare olabilecek bir
etkinliğe imza atıyor. Çocuklarımız
maalesef internet çağında ‘İnternet
belası’ ile yaşıyor. Cep telefonlarıyla
karşı karşıyayız ki kitap okuyamaz da
olduk. Maalesef edebiyat ve şiirle
uğraşamaz durumdayız.” ifadelerine yer
verdi. 

“SANATA İLGİSİ OLAN 
İNSANLARIN ORTAYA 
ÇIKARILMASI ÇOK ÖNEMLİ”
DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu etkinliği gerçekleştiren İTB’yi
tebrik ederek, “Böyle bir etkinlikte
bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Şiir
yazmak ve okumak kolay iş değildir;
sanat yetenekleri olan insanları da
ortaya çıkarmak hiç kolay iş değildir. Bu
insanları öne çıkarmak adına bu güzel
etkinliği düzenleyen İTB başkanın ve
ekibini tebrik ediyorum.” dedi. 

“KISACIK ÖMRÜNE ÇOK 
ŞEYLER SIĞDIRMIŞ”
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek
etkinliğe katılmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, “Herkesi
kutluyorum. Çok önemli ve anlamlı bir
etkinlik. Mehmet Hilmi kısacık ömrüne
çok şeyler sığdırmıştır. Bizim ışık
kaynağımız; devrimci, ilerici ve aydın bir
insandı. Gerçekten de Batı Trakya Türk
Azınlığı’na İskeçe Türk Birliği’ni ve
yazılarını bırakmıştır. Bizlerin de bunları
çocuklarımıza anlatmamız lazım. Bu
azınlık için hizmet etmiş, çile çekmiş
insanlarımızı anmamız gerekmektedir.
Bu insanlara minnet borçluyuz. Bunlar
isimsiz kahramanlar da
olabilir.” ifadelerini kullandı.

Devamı 10. sayfada

İskeçe Türk Birliği (İTB) ilk kez bir şiir
yarışması düzenledi. Ayrıca Batı

Trakya’daki basın, eğitim ve kültür
hayatına önemli katkılarda bulunan

gazeteci – öğretmen Mehmet Hilmi adına
da ilk kez bir etkinlik yapılmış oldu. 

Birinci: Seher Şehoğlu İkinci: Açelya Ahmetoğlu 

Üçüncü: Pelin Kabza 
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TÜRKİYE’nin Selanik
Başkonsolosluğu ve
Türkiye’deki Trakya Kalkınma
Ajansı, Türkiye ve Yunanistan
arasında sağlık turizminin
geliştirilmesi ve yeni olanaklar
yaratılması amacıyla Selanik’te
bir toplantı düzenliyor. 16
Nisan’da Met Otel’de yapılacak
olan “Sağlık Turizmi İçin Ağ
Oluşturma” toplantısında,
Türkiye’nin Trakya bölgesinde
faaliyet gösteren 10 dolayında
hastanenin üst düzey
temsilcileri hazır bulunacak.

Toplantıda temsil edilecek
hastaneler, özellikle diş
hekimliği, mide kelepçesi, kalp
ameliyatı, suni döllenme ve

estetik  ameliyatlarda
uzmanlaşmış kuruluşlar olarak
tanınıyor.

Saat 14:00’de başlayacak
toplantı öncesinde ise bir
resepsiyon düzenlenecek. Met
Otel’de saat 13:00’de başlayacak
resepsiyonda, Türkiye’nin
Selanik Başkonsolosu Orhan
Yalman Okan, Trakya Kalkınma
Ajansı Mahmut Şahin ve
Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği
Kültür ve Tanıtma Müşaviri
Tuba Ulu Yılmaz’ın
konuşmalarının ardından sektör
temsilcileri, Yunanistan’daki
sektör temsilcileri ile bire bir
görüşme yapma olanağı
bulacak.

“TÜRK AZINLIĞA HİZMET ETMİŞ BU
ŞAHSİYETLERİ ANLATMAK İÇİN 
ÇALIŞMA YAPILMALIDIR”
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete de Mehmet Hilmi
anısına böyle bir etkinliği gerçekleştiren İTB’yi
tebrik ederek, etkinliğin önemine vurgu
yaptı. Müftü Mete şöyle konuştu: “Mehmet
Hilmi’nin hayatını izlerken, bu insanlar bu
memleket için sürgün hayatı, hapis hayatı
yaşamışlardır. Fakat biz, maalesef bu insanların
hayatlarını evlatlarımıza öğretmekten aciziz.
Üniversite bitirmiş gençlere, benim işim yoktur
diyenlere buyurunuz alan sunuyoruz. Batı
Trakya tarihinde Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı için hizmet etmiş böyle şahsiyetleri
geleceğe aktarmak için çalışma yapabilirler.
Yalnız Mehmet Hilmi değil ki onun gibi bir çok
kahramanımız var, onları da bu kapsama almak
lazım.” 

“SANATA İMZA 
ATANLAR ÖLÜMSÜZDÜR”
Türkiye’nin Gümülcine Konsolosu Neslihan
Altay, “Bu güzel ve anlamlı kültürel etkinlikte
bizleri bir kez daha bir araya getiren İskeçe Türk
Birliği ekibine teşekkür ediyorum. Merhum
Mehmet Hilmi örneğinde de gördüğümüz gibi,
sanata imza atan şahsiyetler ölümsüzdür. Bu
anlamda, bu yarışmaya katılma cesaretini
gösteren tüm sanatseverleri ve şiir severleri cani
gönülden tebrik ediyorum. Onların hepsi bizim
için gönüllerin birincisi.” dedi. 
Protokol konuşmalarından sonra Şiir Okuma
Yarışması’na geçildi. Yarışmanın jüri heyetini
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB)
Başkanı Aydın Ahmet, BTTÖB Asbaşkanı Hasan
Boşnak, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
Zeynep Koca ve İskeçe Müftülüğü’nden
ilahiyatçı Mustafa Trampa oluşturdu.

ŞİİR OKUMA YARIŞMASI SONUÇLARI
25 gencin katıldığı Mehmet Hilmi Şiir Okuma
Yarışması’nda dereceye girenler şöyle oluştu: 
Birincilik: Seher Şehoğlu 
İkincilik: Açelya Ahmetoğlu 
Üçüncülük: Pelin Kabza 

KONSER VE ZEYBEK GRUBU
Şiir Okuma Yarışması’ndan sonra müzik
öğretmeni Süleyman Kara yönetimindeki İTB
müzik kursu öğrencileri küçük bir konser verdi.
Gençlerin performansı katılımcılardan büyük
alkış aldı. İTB Zeybek grubu ise yeni
kıyafetleriyle sundukları gösteriyle adeta göz
kamaştırdı.

ŞİİR YAZMA YARIŞMASI SONUÇLARI
Etkinliğin devamında ise Şiir Yazma
Yarışması’na katılanlar arasında dereceye
girenlere ödülleri ve teşekkür belgeleri verildi.
Yaklaşık 50 şiiri değerlendiren jüri üyeleri ise
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokul –
Lisesi edebiyat öğretmenleri Saadettin Şakir
Hüseyin, Süleyman Dikme Süleymanoğlu ve
Sevim Kadı’dan oluştu.
Mehmet Hilmi Şiir Yazma Yarışması’nda
dereceye girenler şöyle: 

YETİŞKİNLER GRUBU 
Birincilik: Balkan Acısı - Ahmet Birmeç 
İkincilik: İskeçe’de Sonbahar - Ömriye Karataş 
Üçüncülük: Memleket Mektupları - İbrahim
Şaşma 
Mansiyon 1: Sönmeyen Meşalemiz: Mehmet
Hilmi - Emre Gezer 
Mansiyon 2: Gurbet - Yücel Mısırlı Şakir 

ORTAOKUL – LİSE GRUBU 
Birincilik: İlk Kurşun Destanı - Feride Yiğiter 
İkincilik: Ey İnsanlar - Nihat Sapuncu 
Üçüncülük: Yüreğin Umudu – Kübra Yüksel 
Mansiyon 1: Yiğitlerin Evladı - Hasan Kamo 
Mansiyon 2: Nereye? - Nazife Çolak 

10. say fa nın de va mı

Türkiye’den
yunanistan’la 
sağlık turizmini 
geliştirme hamlesi 

GÜMÜLCİNE’de Kırmahalle Azınlık İlkokulu öğrencileri 6 Nisan
Cumartesi günü öğrenci pazarı (kermes) düzenliyor.

Kırmahalle Azınlık İlkokulu öğrencileri ve Encümen Heyeti
tarafından düzenlenen ve velilerinin hazırladığı yiyecek ve
içeceklerin satılacağı kermes saat 09:00 ile 18:00 arası
gerçekleşecek. 

Kermesten elde edilen gelirin okulun ihtiyaçları için
kallanılacağı belirtildi.

Kırmahalle Azınlık İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği kermese
tüm soydaşların davetli olduğu ifade edildi.

Kırmahalle 
Azınlık İlkokulu
kermes düzenliyor
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Erdem Hüseyin: “Kozlukebir Belediyesi’nde 
Birlik zamanı!”

Tiran’da Türkçe’nin dünü,
bugünü, yarını konuşuldu

KOZLUKEBİR belediye başkanı adayı
eczacı Erdem Hüseyin, 28 Mart
Perşembe akşamı Gümülcine’de
düzenlediği yemekli toplantıda basın
mensuplarıyla bir araya geldi.

Erdem Hüseyin neden aday
olduğunu,  “Bölgemizi, toplumumuzu,
belediyemizi nasıl bir adım daha ileriye
götürebiliriz diye büyüklerimizle ve
arkadaşlarımızla konuştuk, tartıştık,
değerlendirmelerde bulunduk. Neticede
onların takdiriyle, bölge insanına hizmet
anlamında minnet borcumuzu ödemek
için benim ismim ön plana çıktı.”
sözleriyle açıkladı.

Basın mensuplarına seçim çalışmaları
hakkında bilgi veren Erdem Hüseyin,
2019 yerel seçimlerde başkanlığını
yapacağı listesinin isminin, “Hep
birlikte kazanacağız” sloganıyla
“BİRLİK” olacağını açıkladı.

Erdem Hüseyin, belediyecilik
anlayışlarıyla ilgili olarak, “Bizim
belediyecilik anlayışımızda, Kozlukebir
Belediyesi halkının günlük hayatta
karşılaştığı temel problemlere çözüm
sağlayarak yaşam kalitesini iyileştirmek,
bunu yaparken de hizmet dağılımını
adaletli bir şekilde uygulamak vardır.”
ifadelerini kullandı. 

Her an ulaşılabilir bir yönetim şekli
hedeflediklerini söyleyen Hüseyin,
“Bizim yönetimimiz döneminde kapalı
kapılar, randevular olmayacak. Her

köyde dönüşümlü olarak halk günleri
ilan edeceğiz, biz o günlerde o köylerde
halkımıza gideceğiz. Ayrıca şahsen
başkan olarak ben bölgedeki meclis
üyesi arkadaşlarımla birlikte, her ayın
son Cuma günü, idari merkez Sirkeli’nin
dışında dönüşümlü olarak eski yönetim
merkezlerimizden Kozlukebir, Hemetli
ve Mehrikoz’daki birimlerde hazır
olacağız.” diye konuştu.   

İçme suyuyla ilgili sorunlara da
değinen Erdem Hüseyin, “Özellikle yaz
aylarında tahammül edilmesi imkansız
bir hal alan su sıkıntısına çözüm
getirmek, öncelikli hedefimiz. Bunun
yanında, içme suyu şebekelerinde
kullanılan ve halk arasında amyant
olarak bilinen asbest boruları, taşıdıkları
kanserojen özellikler nedeniyle bir an
önce değiştirmek diğer bir önceliğimiz
olacak. Çünkü bu halkın sağlığıyla
oynamaya kimsenin hakkı yok.”
ifadelerini kullandı.

Kozlukebir Belediyesi’nde İmar
Müdürlüğü (Texniki İpiresia) birimini bir
an önce hayata geçireceklerini de
söyleyen Erdem Hüseyin, “Belediye
sınırları içerisindeki herhangi bir plan,
proje ve çalışmanın yürütülebilmesi için
başka belediyelerden yardım talep
edilmekte, bu da hem zaman kaybına
yol açmakta hem de ilave mali yük
getirmektedir.” dedi. 

ARNAVUTLUK Tiran Devlet
Üniversitesi ev sahipliğinde ‘’Türkçe’nin
Dünü, Bugünü ve Yarını’’ kongresi, 28 –
30 Mart tarihleri arasında Türkiye ve
Balkan ülkelerinden yoğun katılımla
gerçekleşti. Kongreye, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
adına Genel Sekreter Mümin Mümin
katıldı. 

Tiran Devlet Üniversitesi’nde Türk
Dili Bölümü’nün 20. kuruluş yıl dönümü
nedeniyle yapılan kongre, İstanbul
Medeniyet Üniversitesi, Bakü Qızlar
Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi,
Priştine Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs
Üniversitesi, Uluslararası Balkan
Üniversitesi, Gostivar Vizyon
Üniversitesi tarafından desteklendi. 

Kongrenin açılış konuşmasını
Arnavutluk Milli Eğitim Bakan
Yardımcısı Lorena Haxhiu yaptı.

Kongre düzenleme kurulu adına söz
alan Tiran Devlet Üniversitesi Balkan
Dilleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adriatik
Derjaj, Türk dilinin prestij dili seviyesine
yükselmekte olduğunu dile getirdi.
Derjaj, Arnavutluk’ta ve Balkan
coğrafyasında Türk dilinin bir iş dili
olarak değerlendirilmesi gerektiğini
vurguladı. 

Kogreye katılan, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği Genel
Sekreteri türkolog Mümin Mümin
yaptığı konuşmada, azınlık eğitimi,
azınlığın sosyo-kültürel yapısı, gelenek
ve görenekler, dernek faaliyetleri, Batı
Trakya Türk edebiyatını ve dili hakkında

bilgi verdi. 
Mümin ayrıca, “Osmanlı Asırlarında,

Bugünkü Yunanistan Sınırları İçinde
Kalan Şehirlerde Yaşamış Şair ve
Yazarların Hayatları” adlı bir sunum
yaptı. 

ahmet Faikoğlu’nun almanya’daki kardeşi vefat etti
İSKEÇE eski bağımsız milletvekili

Ahmet Faikoğlu’nun Almanya’nın
Düsseldorf şehrinde yaşayan kardeşi
Hasan Faikoğlu vefat etti. 

Hasan Faikoğlu uçakla doğduğu
şehir olan İskeçe’ye getirilerek, 29
Mart Cuma günü ikindi namazından
sonra İskeçe Habipler Mezarlığı’nda
toprağa verildi. 

İskeçe eski bağımsız milletvekili
Ahmet Faikoğlu sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda,
taziye dileklerinde bulunanlara
teşekkür etti.  
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Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Καλημέρ - Χαμπα

dsdamon@gmail.com

5 Nisan 2019

9 κατασχέσεις λογαριασμών την ώρα 
από την εφορία το 2018 !

Σ αρωτικές είναι οι επιπτώσεις από
τη χρηματοπιστωτική κρίση του
2008 και την κρίση δημόσιου

χρέους στην Ευρωζώνη το 2010 στη
μεσαία τάξη της Ευρώπης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας (ILO), το διάμεσο
εισόδημα της μεσαίας τάξης υποχώρησε
σε πάνω από τα δύο τρίτα των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αντιστρέφοντας την άνοδο που είχε
επιτευχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της
20ετίας μέχρι το ξέσπασμα της
χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Το εισοδηματικό χάσμα έχει διευρυνθεί
στην Ευρώπη όχι μόνον λόγω της πτώσης
των πραγματικών μισθών, αλλά και της
αποδυνάμωσης του κράτους πρόνοιας σε
συνδυασμό με την αύξηση των
φορολογικών υποχρεώσεων ή και την
κατάργηση φοροαπαλλαγών.

Στην Ελλάδα, με 19 κατασχέσεις την
ώρα απαντά η εφορία στην αδυναμία των
πολιτών να πληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία

που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το 2018
καταγράφεται ρεκόρ εισπράξεων από
κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών
αλλά και από τις ρυθμίσεις, με
αποτέλεσμα στον κρατικό κορβανά να
εισέλθουν περισσότερα από 5,55 δισ.
ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2014 οι
εισπράξεις από τις κατασχέσεις
ανέρχονταν στα 3,67 δισ. ευρώ.

H πολιτική των υψηλών φορολογικών
συντελεστών που συνοδεύονται από
έκτακτες φορολογίες όπως η εισφορά
αλληλεγγύης, αλλά και ο εξωπραγματικός
ΕΝΦΙΑ, οδήγησε τα νοικοκυριά σε δεινή
θέση, αφήνοντας απλήρωτους φόρους 9,1
δισ. ευρώ το 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις αρχές
του έτους μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου,
έχουν πραγματοποιηθεί 118.361
κατασχέσεις στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των φορολογουμένων που
έχουν χρέη στην εφορία.

Από την ανάλυση των στοιχείων

προκύπτει ότι το μεγάλο κύμα των
κατασχέσεων πραγματοποιήθηκε το
πρώτο τρίμηνο του 2018 και έκτοτε η
εφορία έκοψε ρυθμό εξαιτίας κυρίως
των άδειων τραπεζικών λογαριασμών,
αλλά και της φορολογικής
συμμόρφωσης αρκετών οφειλετών του
Δημοσίου. Το εντυπωσιακό πάντως
είναι ότι τον μήνα της εξόδου από το
μνημόνιο οι κατασχέσεις έπεσαν
κάθετα.

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο έγιναν
μόλις 48 κατασχέσεις, τον Σεπτέμβριο
5.227, τον Οκτώβριο 7.066, τον
Νοέμβριο 7.087 και τον Δεκέμβριο
5.702. Πάντως, τα δικαστικά τμήματα
των εφοριών έχουν εντολή να εντείνουν
τις πιέσεις προς τους οφειλέτες του
Δημοσίου να ενταχθούν στη ρύθμιση
των 12 δόσεων, διαφορετικά
ενεργοποιούνται αναγκαστικά μέτρα
είσπραξης ακόμα και για οφειλές μόλις
500 ευρώ.

Από την ανάλυση των στοιχείων
προκύπτει ότι στο διάστημα Ιανουαρίου
- Δεκεμβρίου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη
αυξήθηκαν το 2018 κατά 10,9 δισ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 9,1 δισ. ευρώ
είναι απλήρωτοι φόροι και τα υπόλοιπα
διάφορα πρόστιμα και καταπτώσεις
εγγυήσεων, παγιώνοντας μια
κατάσταση που ξεκίνησε το 2010.

Ειδικότερα: 1. Τα χρέη των
φορολογουμένων και των επιχειρήσεων
φθάνουν στα 104,6 δισ. ευρώ, ενώ εάν
προστεθούν τα πρόστιμα και οι
προσαυξήσεις που αναλογούν,
ξεπερνούν τα 185 δισ. ευρώ.

2. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν από
τις αρχές του έτους μέχρι και τον

Δεκέμβριο ανέρχονται στα 10,9 δισ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 9,1 δισ. ευρώ
είναι απλήρωτοι φόροι.

3. Μόνο τον Δεκέμβριο δεν
πληρώθηκαν φόροι ύψους 1,2 δισ.

4. Όσο και αν γίνεται λόγος για
φορολογική συμμόρφωση, από το 2010
μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί οι
οφειλέτες του Δημοσίου κατά 3
εκατομμύρια. Συγκεκριμένα, από 1
εκατομμύριο που ήταν οι οφειλέτες πριν
από την κρίση, σήμερα ανέρχονται σε
4,06 εκατομμύρια.

Πρακτικά, ένας στους δύο
φορολογουμένους έχει ανοικτούς
λογαριασμούς με την εφορία και 1,82
εκατ. φορολογούμενοι είναι
εκτεθειμένοι σε μέτρα αναγκαστικής
είσπραξης.

5. Σε 1.168.438 οφειλέτες έχουν
επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή
κατασχέσεις μισθών και τραπεζικών
λογαριασμών. Πάντως το κύμα των
κατασχέσεων φαίνεται να έχει
αποτελέσματα για τα ταμεία του
Δημοσίου, καθώς από τις αρχές του
έτους έχουν εισπραχθεί περισσότερα
από 5,55 δισ. ευρώ παλαιών και νέων
ληξιπρόθεσμων οφειλών, ποσό
ιδιαίτερα εντυπωσιακό αν συγκριθεί με
τα δεδομένα προηγούμενων ετών. 

6. Από το σύνολο των οφειλών, 18,1
δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί
επισήμως «ανεπίδεκτα είσπραξης».

Είναι φανερό ότι η μεσαία τάξη στην
σημερινή Ελλάδα στενάζει από την
υπερφορολόγηση και το γεγονός αυτό
αποτελεί μία πραγματική τροχοπέδη
στην ανάταξη της οικονομίας.     

Trakya Tarım Kooperatifi ilk genel kurulunu yaptı

TRAKYA Tarım Kooperatifi birinci
olağan genel kurulunu 24 Mart Pazar
günü gerçekleştirdi. 

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği lokalinde gerçekleşen genel
kurulda divan başkanlığını avukat
Vildan Şerif yaptı.

Merkezi Gümülcine’de bulunan
Trakya Tarım Kooperatifi’nin birinci
olağan kongresinde yönetim kuruluna
Erdi Şerif, Sadık Salihoğlu, Akın İslam
İbram ve Yakup Ali, denetim kuruluna
Ercüment Çağoğlu, Ogün Eminoğlu,
Sinan Bekir Softa ve Hasan Bekri aday
oldu.

Yapılan oylamada 42 oy kullanıldı.
Kooperatif yönetimi için yapılan
seçimlerde oy dağılımı şu şekilde oluştu:

YÖNETİM  KURULU

Erdi Şerif: 27 oy
Sadık Salihoğlu: 26 oy
Akın İslam İbram: 14 oy
Yakup Ali: 10 oy

DENETİM KURULU
Ercüment Çağanoğlu: 24 oy
Ogün Eminoğlu: 24 oy
Sinan Bekir Softa: 10 oy
Hasan Bekir: 10 oy
Trakya Tarım Kooperatifi

yöneticilerinin 29 Mart Cuma günü
gerçekleştirdikleri toplantı sonrası görev
dağılımı şu şekilde oluştu:

YÖNETİM KURULU
Başkan: Erdi Şerif
Asbaşkan: Sadık Salihoğlu
Kasadar: Akın İslam İbram

DENETİM KURULU
Başkan: Ercüment Çağanoğlu
Üye: Ogün Eminoğlu
Üye: Sinan Bekir Softa
Kooperatiften yapılan açıklamada,

Trakya Tarım Kooperatifinin Batı Trakya
bölgesinde çiftçileri örgütlemek,
tarımsal üretimi güçlendirmek ve
çeşitlendirmek amacıyla kurulduğu
belirtildi. 

Kooperatif çatısı altında bir araya
gelen üreticilerin bu yıl karpuz ve biber

çeşitleri üretimine başladığı,
önümüzdeki yıl üretimin tüm yıla
yayılabilmesini sağlamak amacıyla ürün
yelpazesinin çeşitlendirilmesinin
planlandığı kaydedildi. 

Açıklamada; “Çiftçilerimizin
ürünlerine katma değer sağlamak temel
gayemizdir. Bu çerçevede,
üreticilerimize teknik destek sağlamayı
ve maliyetlerin düşürülmesi için
danışmanlık hizmeti sunmayı
öngörüyoruz.” ifadelerine yer verildi. 

İTB kongreye hazırlanıyor
İSKEÇE Türk Birliği (İTB) kongreye

hazırlanıyor.
Konuyla ilgili İTB’den yapılan

yazılı açıklama şöyle: “İskeçe
Türk Birliği’nin 92. yıllık
olağan genel kurul toplantısı
7 Nisan 2019 Pazar günü
gerçekleştirilecektir. 

Tüzük gereği çoğunluk
sağlanamadığı takdirde,
yeni yönetim ve denetim
kurulu seçimlerinin de
yapılacağı Yıllık Olağan
Genel Kurul toplantısı, 14
Nisan 2019 Pazar günü saat
11:00’da İskeçe Türk Birliği
lokalinde yapılacaktır. 

İskeçe Türk Birliği üyelerine yıllık
olağan genel kurul davetiyeleri
gönderilmeye başlanmıştır. Davetiyesi ulaşmayan üyelerimiz İskeçe Türk Birliği
Sekreterliği’ne veya İskeçe Türk Birliği Yönetim Kurulu üyelerine başvurabilir.”
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Namazla yükselmek

Geçtiğimiz Salı gecesi
mübarek Miraç Kandilini
hep birlikte ihya ettik.

Hepimiz için hayırlara vesile
olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz
ederim.

Miracın kelime anlamı; yukarı
çıkmak, yükselmek demektir.
İslam'da Mirac, Hz. Peygamber
(s.a.s)'in yükselerek Allah'ın
huzuruna kabul edilmesi olayı.
Mirac olayı hicretten bir yıl ya da
onyedi ay önce Receb ayının yirmi
yedinci gecesi gerçekleşir. 

Peygamberimiz (s.a.s.)
Mirac’tan beş vekit namaz
hediyesiyle döndü.
Peygamberimizin bir hadisi
şeriflerinde kulun Allah’a en yakın
yerinin secde olduğunu
belirtmesi, namaz kılan her
mü’minin manen miraca erdiği
şeklinde yorumlanmaktadır.

Namaz, kulun günde beş defa
Yaradan'ın huzuruna çıkması,
divanında durması demektir. Bu
yüce divanda, arada hiçbir vasıta
olmadan her türlü dilek ve
ihtiyacını, kul, bizzat Allah'a
arzeder, O'na sığınır, yalnızca
O'ndan yardım diler. Böylece
Peygamberimiz (s.a.s.)’in,
Mi'rac'da gerçekleşen Allah ile
mülâkatı hâdisesi, namaz içinde
sembolik olarak yaşanmış olur.
Bu sırra işaret için,
Peygamberimiz şöyle
buyurmuştur: “Namaz mü'minin
mi'râcıdır.”

Namazın müminin miracı
olması meselesini İsmail Hakkı
Bursevi tefsirinde şöyle açıklar:
Namaz Mi’râc gecesinde farz
kılınmıştır. Çünkü Mi’râc, en
değerli vakitlerden ve en faziletli
anlardandır. Namaz da imandan
sonra taatların en faziletlisidir.
İbadetlerin en güzeli vakitlerin en
güzelinde, kulu Muhammed’in,
Rabbine vuslat ve kurb (buluşma
ve en yakın olma) zamanı olan
Mi’râc’da farz kılındı.”

İşte namaz mümin için,
Alemlerin Rabbi olan Allah ile
buluşmak, görüşmek, konuşmak
ve derdini dökmek gibidir. Bu
yüzden ezanı her dinlediğimizde
hiç ertelemeden, şevk ve sevinçle,
adeta bir miraç heyecanıyla O’nun
huzuruna koşmak gerekir.

Namazda Rabbimizin
huzurunda diz çöküp Tahiyyat’ı
okurken Peygamberimizin (s.a.v.)
büyük miracını hatırlamalıyız.
Çünkü Efendimiz o muhteşem

gecede Rabbimizin huzuruna
yükselince selâm yerine, “Et-
tahiyyatü lillâhi ve’s-salâvatü
ve’t-tayyibât” dedi. Yani “Bütün
canlıların hayatlarıyla sundukları
hediyeler, bütün ruh sahibi olan
insanların, hayvanların, cinlerin ve
meleklerin ve kâmil insanların,
mukarreb melâikenin ibadetleri
Allah’a mahsustur.”

Rabbimiz bu güzel selâma
selâmla karşılık vermiş, “Es-
selâmü aleyke yâ
eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetullahi
ve berakâtüh” yani, “Allah’ın
selâmı, rahmeti ve bereketi senin
üzerinedir ey Nebî” buyurmuştur.

Bizlere ne mutlu ki, Rabbimizin
bizzat huzuruna alıp selâm verdiği
Nebi, bizim Peygamberimizdir.
İşte ümmetine düşkün o rahmet
Peygamberi, miraçta bile bizi
unutmamış, bu selâmı alırken
“Es-selâmü aleynâ ve alâ
ibâdillâhissalihîn”, yani “Selâm
bizim ve Allah’ın salih kullarının
üzerine olsun” demiştir.

O halde müjdeler olsun bize ve
tüm müminlere! Çünkü miraçta
kabul edilmiş muazzam bir duanın
sahibiyiz. Çünkü Rabbimizle
Habib-i Ekremi (s.a.v.) arasındaki
bu selâmlaşmanın sonucunda
ümmete edilen dua, kesinlikle
kabul edilmiş bir duadır. Ancak
bize yüklediği tek şart var:
Salihlerden olmak. Salih olmanın
ilk şartı da “namaz kılmak”tır.

Tahiyyat’ın sonunda ise, yine
Allah’ın emriyle Hz. Cebrail (a.s.)
ve bütün melekler, “Eşhedü
enlâilâhe illâllah. Ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve
rasûlüh” demişlerdir. Yani
“şehadet ederim ki Allah’tan
başka ilah yoktur. Yine şehadet
ederim ki Muhammed Allah’ın
kulu ve rasülüdür”. Tahiyyat’ı
okurken bu güzel hadiseyi
hatırlarsak namazımız miraçtan
bir hisse almış, kıymetlenmiş ve
derinleşmiş olur. 

Bir Müslümanın en büyük
alâmeti namaz kılmasıdır.
Kâinatta en büyük hakikat
imandır, imandan sonra namazdır.
Namaz aynı zamanda gözle
göremediğimiz imanın en büyük
belirtisidir. Sözün değil özün ispat
mekanıdır namaz. Kulluğun en
şerefli ve en değerli çizgisidir
namaz. Namazı hakkıyla ikame
edip hayatı bu nurlu ibadetle
şekillendirip İslam’ı yüreklerine
hakim kılabilenler safında olmak
temennisiyle.

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLUİbrahim Şerif Almanya’da

temaslarda bulundu

GÜMÜLCİNE Müftüsü İbrahim Şerif, 31 Mart
Pazar günü Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB)
tarafından Almanya’nın Köln şehrinde
düzenlenen “Balkanlarda Dini, Siyasi ve Sosyal
Kültürel Hayat” konulu panele ve kültür
şölenine katıldı.

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Köln
şehrindeki panelde “Batı Trakya’da Dini Hayat”
başlığı altında bir konuşma yaptı. İbrahim
Şerif’e Almanya ziyaretinde Batı Trakya

Camileri Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık
Sadık eşlik etti. 

Müftü İbrahim Şerif ve dernek başkanı Sadık
Sadık Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam
Birliği (DİTİB) tarafından yaptırılan Köln
Camii’ni ve yöneticilerini de ziyaret etti.
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Almanya’da
yaşayan Batı Trakyalı soydaşlarla da bir araya
gelerek görüşme imkanı buldu. Müftü Şerif
Köln’deki tarihi Dom Kilisesi’ni de ziyaret etti. 

Dini bilgiler yarıştı

GÜMÜLCİNE Seçilmiş
Müftülüğü’ne bağlı Kur’an
kursları arasında “Temel Dini
Bilgiler Yarışması”
düzenlendi.

Yapılan yarı finallerde
seçilen bölgelerin en iyileri,
finalde birinci olmak için
uğraş verdi.

Bu yıl yarışmanın finali, 30
Mart  Cumartesi günü
Kozlukebir Belediyesi’ne
bağlı Bıyıklıköy Camii’nde
gerçekleşti. Yarışmayı finalde
en iyi performansı sergileyen
2. Bölge öğrencileri kazandı.

Temel Dini Bilgiler
Yarışması’nda dereceye giren
bölgeler şunlar oldu;

1. İkinci Bölge (Baraklı,
Omurluköy, Basırlıköy)

2. Beşinci Bölge (Evrenköy)
3. Gümülcine Merkez (Yeni

Mahalle, Süpüren Mescidi,
Tuzçuköy)
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Emine Tabak

otizm nedir ?

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

SKelime anlamı ‘içe
dönüklük’, olan otizm,
son zamanlarda sıkça

duyduğumuz bir sözcük
haline gelmiştir. Otizm,
genellikle 3 yaşından sonra
belli olan, sosyal etkileşime
zarar veren, sınırlı ve
tekrarlayan davranışlarla
görülen, beynin gelişimini
olumsuz etkileyen bir
durumdur. Otistik çocuklar
genellikle öğrenme zorluğu
çekerler. Zeka düzeyi normal
ya da geri olabilir. Ancak zeka
seviyesi ne olursa olsun,
otistik çocuk çevreyi
algılamakta zorlanır.

Bir anne adayının özürlu
çocuk doğurma ihtimali % 2
dir. Otistik çocuk doğurma
ihtimali ise % 5 tir. Bir otistik
çocuktan sonra, ikincisinin de
otistik olma riski % 3 tür.
Otizm, erkek çocuklarda, kız
çocuklarından 4 kat daha
fazla görülmektedir. Her
çocuktaki otistik belirtiler ve
bunların seviyesi de farklıdır.

Otizmin belirtilerine
baktığımızda, sosyal
ilişkilerde güçlük, konuşma
zorluğu, sessiz iletişimde
zorlanma, oyun oynama ve
hayal gücünü kullanmada
zorlanma, değişikliklere karşı
tepki gösterme gibi özellikleri
görebiliriz. Otistik bir çocuk
başkalarıyla ilgilenmez. Göz
temasından kaçınır. İstediği
bir şeyi büyüklerinin ellerini
kullanarak gösterir. Kendi
parmağını kullanmaz. Diğer
çocuklarla oynamaz.
Sebepsiz yere güler, ağlar ve
anlamsız davranışlarda
bulunur. Anlamsız sözleri üst
üste tekrarlar. Adını
söylediğimizde bakmaz,
cevap vermez. Tek başına
oturup saatlerce dönen bir
objeyi seyredebilir, (çamaşır
makinası gibi) konuşma
zorluğu vardır. Söylediği
kelimeler zor anlaşılır.
Genellikle takıntıları vardır:
mesela sevdiği bir müziği
sürekli dinlemekten bıkmaz.

Otizmin nedenlerine
baktığımızda, genellikle
şunları görebiliriz: Hamilelik
döneminde annenin aile içi
huzursuzluklar nedeniyle
duygusal çatışmalar (korku,

panik) yaşaması, ruhsal
sorunlarının olması ve bu
nedenle de annenin bebeğini
reddetmesi. Doğumdan sonra
da annenin bebekle yeterince
ilgilenmemesi, çocuğun
yalnız bırakılması, çocuğun
aşırı televizyon izlemesi. Zira
çok fazla televizyon izleme,
çocuklarda bağımlılık haline
geldiğinde, çocuğu sosyal
yaşamdan kopararak, çeşitli
problemler ortaya çıkartabilir.
Otizmin diğer bir nedeni de
soyaçekim olarak
görülmektedir.

Otizm her çocukta ayrı
şekillerde görülebilir.
Derecesi de hafiften çok ağıra
kadar kendini
gösterebilmektedir. Bu
yüzden de otizm teşhisi
konulmuş çocuklarda farklı
özellikler dikkati çeker.

Otizmin tedavisi de artık
günümüzde olumlu sonuçlar
verebilmektedir. Ancak
önemli olan, ailenin çocuktaki
farklılığı erken anlayabilmesi
ve bir uzmandan yardım
alabilmesidir. Otizmin değişik
şekilleri olduğu için, bunun
uzman tarafından teşhis
edilerek, duruma göre bir
terapi uygulaması gerekir.
Ailelerin sadece otizm
konusunda değil, her zaman,
özellikle de ilk yaşlarda
çocuklardaki değişiklikleri
farkedebilmesi çok önemlidir.
Otizm erken farkedildiğinde,
çocuğun yetenek ve
ihtiyaçları doğrultusunda özel
eğitim programları
hazırlanması ve uzman kişiler
tarafından uygulanması çok
yararlı olur. Bu özel eğitim
sürecinde de, çocuğun kendi
doktoru, özel eğitim uzmanı,
konuşma terapisti, çocuk
nöroloğu ve ailenin ortak
çalışmaları son derece
önemlidir. Artık özel eğitimle
çok iyi duruma gelmiş otistik
çocuklar görebilmek
mümkündür. Burada en
önemli görev aileye
düşmektedir. Ailenin,
çocuğun durumunu erken
farkederek bir uzmana
başvurması son derece
önemlidir.

Çocuklarınızla sağlıklı bir
hafta geçirmenizi dilerim.

Yeni seçim kanunu hakkında
bilgilendirme toplantısı

GÜMÜLCİNELİ avukat ve eyalet meclis üyesi
adayı Cihan İmamoğlu, “Yeni seçim kanunu
(4555/2018 - Klisthenis) kapsamında Rodop
ilindeki yerel seçimlerdeki adayların hakları ve
yükümlülükleri” konulu bir bilgilendirme
toplantısı düzenledi. 

31 Mart Pazar günü Gümülcine’de bir otelde
düzenlenen toplantıya İmamoğlu’nun yanı sıra
avukat Mihalis Ragusis de katılarak değişiklikler
hakkında adaylara bilgi verdi.

İmamoğlu, yeni seçim kanuna göre Mayıs
ayında yapılacak yerel seçimlerde muhtarlar,
belediye meclis üyeleri, eyalet ve Avrupa
Parlamentosu olmak üzere dört sandığın olacağını
söyledi. İmamoğlu, karışıklığı engellemek için
belediye meclisi ile yerel meclis sandığının bir
yerde, eyalet yönetimi ve Avrupa Parlamentosu
sandığının başka bir yerde olacağını ifade etti.
İmamoğlu bu konuları düzenleyen yasal
düzenlemenin önümüzdeki günlerde yapılacağını
ifade etti. 

İlgili kanuna göre hakimlerin, askerlerin, devlet
ve belediye makamlarında müdür ve müdür
yardımcısı pozisyonunda olanların, belediye genel

sekreterleri ve hukukçularının meclis üyesi adayı
ya da muhtar adayı olamayacağını söyleyen
İmamoğlu, belediyeye 500 euronun üzerinde
borcu olanların da belediye ve eyalete aday
olamayacağını belirtti. 

Ayrıca tüm adayların istedikleri herhangi bir
bankadan özel (Epaggelmatiko) bir hesap
açtırmaları gerektiğini kaydeden İmamoğlu,
adayın bütün seçim masrafı işlemlerinin bu hesap
üzerinden yapılması gerektiğini söyledi. 

Adaylara getirilen yasaklardan da bahseden
İmamoğlu, bir adayın herhangi bir kahvehaneyi ya
da ofisini seçim bürosu olarak kullanamayacağını
belirtti. Poster, afiş ve benzeri seçim
malzemelerinden de istifade edilemeyeceğini
belirten İmamoğlu, adayların radyoya ya da
televizyona röportaj vermek için bir kez çıkma
haklarının olduğunu, ancak gazetelerde istedikleri
kadar yer alabileceklerini belirtti. İmamoğlu, son
24 saatte  tüm adayların seçim propagandası
yapmalarının yasak olduğunun da altını çizdi.

Cihan İmamoğlu ve Mihalis Ragusis,
katılımcıların sorularını da yanıtladılar.

Güney Meriç Derneği’nde
Kadınlar Kolu seçimleri yapıldı

GÜNEY Meriç Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği
Kadınlar Kolu seçimleri 31 Mart Pazar günü
derneğin merkezi olan Musaköy’de yapıldı.

Güney Meriç Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği
Kadınlar Kolu yönetimi şu şekilde oluştu:

Başkan – Ayfer İsmail

Asbaşkan – Rasime Yusufoğlu
Sekreter – Ebru Yavaş
Kasadar – Zekiye Çapar Hasan
Üye – Bengül Mustafaoğlu
Üye – Nilgün Yusuf
Üye – Zekiye Sarımahmut
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ULUSLARARASI Futbol
Birliği Kurulu IFAB, futbol
sahalarında 8 kuralın
değiştiğini resmen açıkladı.

IFAB'ın değiştirdiği kurallar
içinde oyuncu değişikliğinin en
yakın yerden yapılması, penaltı
atışında kalecinin duracağı
nokta ve hakemin oyun tekrar
başladıktan sonra bir önceki
pozisyonla ilgili karar
değiştiremeyeceği gibi
yaptırımlar var.

Uluslararası Futbol Birliği
Kurulu (IFAB) 1 Haziran 2019
tarihinden itibaren geçerli
olacak değişen futbol kuralları
ile ilgili açıklama yayınladı.
Açıklamada sekiz kuralın
değiştiği duyuruldu.

İşte değişen kurallar:
1. Çıkan oyuncu hakem

tarafından aksi söylenmediği
sürece en yakın yerden sahadan
çıkmalıdır.

2. Futbolcuların formaların
içine giydikleri tişört renkli ve
desenli olabilir. Formanın
ucuyla aynı şekilde olduğu

sürece iç tişörtler renkli ve
desenli olabilir.

3. Hakem oyun tekrar
başladıktan sonra karar
değiştiremez. Ancak belli
durumlarda önceki pozisyon
için sarı ve kırmızı kart verebilir.
Hakem VAR incelemek için
monitörün başına geçerken,
oyuncuları sahaya geri çağırırsa
karar hala değiştirebilir. Kırmızı
ve sarı kart gösterilebilir. Teknik
heyetten birisi kuralları ihlal

ederse sarı veya kırmızı kart
görebilir.

4. Hakem atışı sırasında
futbolcular en az 4 metre
hakemin uzağında olacak.

5. Herhangi bir nesneye
tekme atmak veya fırlatmak
aynı şekilde cezalandıracak.
Sayılmayan gol sırasında
futbolcu kurallara aykırı şekilde
sevinir ve bundan dolayı sarı
kartla cezalandırılırsa, gol iptal
olsa bile o sarı kart değişmez.

6. Kaleci aut atışını
kullandıktan sonra futbolcu
topla ceza sahası dışında
buluşmak zorunda değil. Topun
ceza sahasını terk etmesi
gerekmiyor.

7. Penaltı atışı sırasında
kalecinin ayağı çizginin
gerisinde olamaz. Bir adım önde
veya çizginin üstünde olmalıdır.

8. Futbolcu taç atışı
kullanırken, rakibi ondan en az
2 metre uzakta olmalıdır.

efsane isim Pele
hastaneye kaldırıldı
REUTERS’İN haberine göre;
Brezilya futbolunun efsane
ismi Pele hastaneye kaldırıldı.
Pele'nin hayati bir
tehlikesinin bulunmadığı
ifade edildi.
Pele geçen gün Paris'te Kylian
Mbappe ile bir araya gelmişti.
Efsane isim, son yıllarda
böbrek ve prostat
sorunlarıyla uğraşıyordu.
21 yıllık futbol kariyerinde
1363 maça çıkan ve 1281 gol
atan efsane, Brezilya
formasıyla çıktığı 91 maçta 77
gol atma başarısı gösterdi.
1958, 1962 ve 1970 yılları
arasında Brezilya Milli Takımı
ile Dünya Kupası zaferi
yaşayan Pele, FIFA tarafından
Yüzyılın Futbolcusu
seçilmişti.

IFAB'dan futbolda 8 kural
değişikliği kararı

YENİ Zelanda’nın Crusaders
(Haçlılar) takımı, 15 Mart’ta
camilere yönelik terör
saldırısından sonra ismini ve
logosunu değiştirme kararı aldı.

Basında yer alan haberlere göre
ülkede Müslümanlara yönelik 15
Mart'ta yapılan saldırıdan dolayı
Yeni Zelanda'nın en büyük Rugby
kulübü Crusaders (Haçlılar) ismini
ve logosunu değiştirme kararı
aldı.Bu konuda bir araştırma
şirketiyle çalışan kulüp, 15 Mart’ta
camilere yönelik terör
saldırısından sonra yıl sonuna
kadar dini simgelerin ve şövalye
imajının tamamen değişeceğini
açıkladı.

Crusaders kulübü CEO’su Colin

Mansbridge aldıkları kararın
gerekçesini yaptığı açıklamayla
şöyle açıkladı: “İlgili görüşleri
dikkate alarak, kapsamlı bir
değişimde kararlıyız. En önemlisi
doğru olanı yapmaya kararlıyız.
Haçlı ismi, Müslüman topluma
çoğu Ortaçağ'da yapılan haçlı
seferlerini hatırlatıyor ve bu
saldırgan bulunuyor. 

Crusaders kulübü Başkanı
Steve Tew ise konuyla ilgili olarak
yaptığı açıklamada, "Kulübün
isminin 'Haçlılar' olmasının
Hristiyan ve Müslümanlar
arasındaki birlikteliğe katkı
sağlamadığı çok açıktır. Statükoyu
korumak artık geçerli değil."
ifadesini kullandı.

Sterling'den
öğrencilere kupa
maçı jesti
İNGİLTERE Premier Lig
ekiplerinden Manchester
City'de forma giyen Raheem
Sterling, kupa maçına davet
edeceği öğrenciler için 550
bilet satın aldı.
İngiliz basınında yer alan
haberde, 24 yaşındaki
futbolcunun, mezun olduğu
okuldaki öğrencilerin
Federasyon Kupası yarı
finalinde Brighton Hove
Albion ile oynayacakları maçı
izleyebilmeleri için 550 bilet
satın aldığı kaydedildi.
Premier Lig'de şampiyonluk
mücadelesi veren,
Manchester City, cumartesi
günü Wembley Stadı'nda
Federasyon Kupası yarı final
maçı oynayacak.

Yeni Zelanda takımı
'Haçlılar' isim değiştiriyor

BİR dönem Beşiktaş'ın transfer gündemine de gelen
Mario Mandzukic, kulübü Juventus ile kontrat yeniledi.
Torino devinden yapılan açıklamada Hırvat golcünün
kendisini 2021 yılına kadar Siyah Beyazlı kulübe bağlayan
sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Bir dönem Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen
Hırvat golcü Mario Mandzukic, kulübü Juventus ile olan
kontratını resmen uzattı. Torino devinin resmi internet
sitesinden yapılan açıklamada 32 yaşındaki santrforun
kendisini 2021'e dek Siyah Beyazlı kulübe bağlayan
sözleşmeye imza attığı belirtildi.

2015 yazında Atletico Madrid'den 21 milyon euroluk
bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olan
Mandzukic, bu sezon takımıyla çıktığı 30 maçta 9 gol ve 7
asist kaydetmişti. Yıldız santrfor, geçtiğimiz yaz ülkesi
Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda final oynama başarısı
göstermişti.

Mario Mandzukic,
Juventus'la 
nikah tazeledi
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Başbakan Çipras’tan 
K. Makedonya’ya ilk resmi ziyaret

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, Kuzey
Makedonya’ya ilk resmi ziyaretini
gerçekleştirdi. 

Çipras, havaalanında Kuzey
Makedonya Savunma Bakanı Radmila
Şekerinska ve Ekonomi Bakanı Kreshnik
Bekteshi tarafından karşılandı. Çipras’ı,
başkent Üsküp’te ise mevkidaşı Zoran
Zaev karşıladı. Çipras için başkent
Üsküp’teki hükümet binası önünde
resmi tören düzenlenirken, daha sonra
heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.
Çipras ve Zaev görüşmenin ardından
ortak basın toplantısı düzenledi.

Zaev ülkesinin ilk kez bir Yunan
başbakanına ev sahipliği yaptığını
anımsatarak, tarihi olarak nitelendirdiği
Prespes Anlaşması’nın imzalandığı 17
Nisan 2018’den beri birkaç kez tarih
yazdıklarını söyledi.

Zaev, “Bizler cesur kararlar
alındığında herşeyin mümkün
olabileceğini gösteren iki dost milletiz.
Prespes Anlaşması tam olarak
uygunladı. Dostluk ilişkimiz, komşuluk
ilişkilerimize ve geniş çaplı
işbirliklerinde bizlere çok yarar
sağlayacak. Aleksis Çipsas ülkemin iyi
bir dostudur.” ifadelerini kullandı. 

Konuşmasının devamında imzalanan
ikili işbirliği anlaşmalarına değinen
Zaev, bu anlaşmalarla fırsatların
geliştirilmesi ve değerlendirilmesinin
amaçlandığını vurguladı. Her iki
ülkeden de yaklaşık yüzer iş insanının
katılacağı iş forumunun açılışını da
yapacaklarını belirten Zaev, iki ülke
arasındaki ticaret hacminin, yüzde
20,7’lik büyüme ile yaklaşık bir milyar
euroya ulaştığını vurguladı.

BAŞBAKAN ÇİPRAS
İki ülke arasında Kuzey Makedonya’nın
Avrupa Birliği’ne (AB) katılım öncesi ve
katılım süreçlerinin geliştirilmesine
ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını
ifade eden Çipras, kendisinin bu ülkeyi
ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı
olduğunu anımsatarak, “Çok zaman
kaybettik, 30 yıl kaybettik. Bu ‘ara
açılmalarını’ aşmamız lazım.” dedi.

Çipras Kuzey Makedonya’ya yaptığı
ziyareti değerlendirirken, bunun
Balkanlar için de önemli olduğunu
söyleyedi. Balkanlar’da çekişmelerin,
çatışmaların ve savaşın olmadığı yeni ve
farklı bir hikaye yazmak için çaba
gösterdiklerini kaydeden Çipras, “Bizler
karşılıklı bir işbirliği ve gelişme ortamı
yaratmayı amaçlıyoruz. Bu çabanın
başarısı Balkanlar ve Avrupa için de bir
başarı olacaktır. Çok zaman kaybettik o

yüzden hızlı bir şekilde koşmalıyız.
Yaklaşık olarak 30 yıllık bir zaman
kaybımız var. Bugünkü
görüşmelerimizin ana gündem maddesi
ekonomi olacak ve bizler buraya
yaklaşık 140 Yunanlı iş insanından
oluşan kafile ile geldik. Bu çabalara
yardımcı olması için bir Koordinasyon
Kurulu oluşturuyoruz.” ifadelerini
kullandı.

Yunanistan ve Kuzey Makedonya
arasındaki eylem planının, iki ülke
arasındaki tüm işbirliği alanlarını
kapsadığını söyleyen Çipras, görüşmede,
bölgenin gelişimi için olumlu olarak
nitelendirdiği pek çok bölgesel işbirliği
girişimlerine de değindiklerini ifade etti.

İki ülke hükümetleri arasında,
Prómachoi-Majden yeni sınır kapısının
açılması için mutabakat zaptı
imzalandığını anımsatan Çipras, bu
sayede, iki halkın iletişiminin, turizm ve
ticaret işbirliğinin güçleneceğini
vurguladı. 

Ayrıca, Çipras görüşme sırasında
ekonomi, ticaret, altyapı, sağlık, eğitim,
savunma, enerji ve siber güvenlik gibi
önemli alanlarda işbirliğin geliştirilmesi
konusunu da ele aldıkları bilgisini
paylaştı.

İki ülke savunma bakanlıklarının
savunma alanında işbirliği anlaşması
imzaladıklarını belirten Çipras, bu
adımın, Yunanistan’ın Kuzey

Makedonya’nın savunma fırsatları ve
kabiliyetlerini oluşturulması, beceri ve
bilgilerin aktarılması ve NATO
yapılarındaki müşterek çalışmaların
güçlendirilmesi yönündeki iradesinin bir
kanıtı olduğunun altını çizdi.

Çipras, “Bu işbirliği gerçekten önemli
ve eğitim, savunma sanayisi, siber
savunma, askeri istihbarat ve Yunan
havacılığı tarafından Kuzey Makedonya
hava sahasında gözetim yapılmasını
teşkil eden havacılık politikası gibi
birçok alanı kapsıyor.” dedi.

Süper güçlerin Balkanlar üzerindeki
ilgisinin sorulması üzerine Çipras,

“Bölge için dile getirilen bu çok fazla
ilgiden istifade edilmelidir. Ancak
bölgeye ilgisi olan tüm güçler, bu bölge
ve iki ülke insanının, ülkelerinin
geleceğini belirlemede kendi rollerinin
olduğunu anlamalıdır.”
değerlendirmesinde bulundu.

Çipras, Üsküp’teki temasları
kapsamında Kuzey Makedonya Meclis
Başkanı Talat Caferi ile de görüştü.
Çipras ve Zaev, iki ülke girişimcilerinin
bir araya geldiği Kuzey Makedonya -
Yunanistan İş Forumu’na da katıldı. İş
Forumu iki ülkeden çok sayıda iş
insanının katılımıyla gerçekleştirildi. 

Üsküp “selfie”si...
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