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Gümülcine ve İskeçe
seçilmiş müftüleri İbrahim
Şerif ve Ahmet Mete,
müftülükleri yeniden
düzenleyen cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle ilgili olarak
basın toplantısı düzenledi. Her
iki basın toplantısı 6 Eylül
Çarşamba günü saat 18:00’de
Gümülcine Türk Gençler Birliği
ve İskeçe Türk Birliği’nde
gerçekleştirildi.»5

bilimdünya

İskeçe saat
kulesi
yenilenecek
Şehrin sembolü olan şehir
meydanındaki saat kulesinin onarım
ve bakım çalışmaları için İskeçe
Belediyesi ile projeyi üstlenen firma
arasında anlaşma imzalandı. 
» 4

Batı Trakya Bölgesi’nde yaşayan
öğrencilere yönelik Uzaktan Öğretim 
Ders Destek Sistemi Projesi
kapsamında düzenlenen II. Bilim
Şenliği, 1 Eylül Cumartesi günü
Yassıköy’de gerçekleştirildi.   »2

Delinasufköy’de  38 yaşındaki
Mehmet Salih,  evine ait ısıtma
sistemini temizlediği esnada
elektirik akımına kapılarak hayatını
kaybetti. Salih’in elektrik akımına
kapıldığını gören eşi ve çocuğu
yardım etmek isterken onların da
elektrik akımına kapıldığı ve tedavi
için hastaneye kaldırıldıkları
öğrenildi. »3

Delinasufköy’ün
acılı günü

2. Bilim 
Şenliği
Yassıköy’de
yapıldı

TARİHİ Alantepe Yağlı Güreşleri ve
Kültürel Etkinlikleri, olağanüstü bir
katılımla gerçekleşti.

31 Ağustos Cuma günü Alantepe
ağası Hasan Hüseyin’nın köyü
Basırlıköye’den başlayan etkinlikler, 2
Eylül Pazar günü Türkiye’den gelen
sanatçı Ankaralı Yasemin’in verdiği
muhteşem konserle son buldu.  

Kozlukebir Belediyesi’nin
katkılarıyla düzenlenen Alantepe
etkinlikleri için yaylaya gelen
konuklar ve kurum temsilcileri davul
zurna eşliğinde halkı selamlayarak
alana girdi. » 10, 11

Halk Alantepe’ye akın etti

Azınlıktan çığ
gibi tepki!
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, müftülüklerle ilgili
kararnamenin azınlığın beklentilerine cevap vermediği açıklamasını
yaptı. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’ndeki toplantıda
da “Hukukçular Kurulu” oluşturma kararı alındı.

BTAYTD’nin  1 Eylül Cumartesi
günü düzenlediği toplantıya azınlık
mensubu dört azınlık milletvekili,
azınlık üyesi hukukçular ve
BTAYTD yöneticileri katıldı.
Toplantıda, müftülüklerin özerk bir
yapıya sahip olmasının önemi
vurgulandı.

Danışma Kurulu da 2 Eylül Pazar
günü  bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıdan sonra yayımlanan
açıklamada, kararnamenin
müftülükleri tamamen azınlığın
elinden alınarak, devletin
kontrolündeki bir devlet dairesi
haline getirilmeyi öngördüğü
belirtildi ve söz konusu
kararnamenin kabul edilemez
olduğu vurgulandı. 

Azınlık kurum ve kuruluşları,
kararname taslağına tepkilerini dile
getiren açıklamalar 
yayımladılar. »6, 7, 8

Seçilmiş
müftülerden 
kararnameyle
ilgili basın
toplantısı
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2. Bilim Şenliği Yassıköy’de gerçekleştirildi

ÇANAKKALE Onsekiz Mart
Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
(ÇOMÜ TÖMER) Müdürlüğü ve Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) ile ortaklaşa
yürütülen “Batı Trakya Bölgesi’nde
Yaşayan Öğrencilere Yönelik Uzaktan
Öğretim Ders Destek Sistemi” projesi
kapsamında II. Bilim Şenliği düzenlendi. 

Şenlik, Rodop iline bağlı Yassıköy
stadyumunda gerçekleşti. Düzenlenen
etkinliğe öğrenciler, veliler, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, Rodop ili
Milletvekili İlhan Ahmet, Türkiye’nin

Gümülcine Muavin Konsolosu İbrahim
Işık ve çok sayıda soydaş katıldı.

Program; projede görev yapan
öğretmenlerin bilimsel deney, etkinlik,
oyun ve çeşitli eğitim gösterileriyle
başladı ve öğrenciler tarafından yoğun
ilgi gördü. 

Açılış konuşmaları ile devam eden
programda, projeye düzenli olarak
katılım sağlayan ve başarı gösteren 75
öğrenciye hediyeler takdim edildi.
Akşam saatlerine kadar devam eden II.
Bilim Şenliği toplu fotoğraf çekimi ile
sona erdi.

Batı Trakya Bölgesi’nde yaşayan
öğrencilere yönelik Uzaktan Öğretim 
Ders Destek Sistemi Projesi kapsamında
düzenlenen II. Bilim Şenliği, 1 Eylül
Cumartesi günü Yassıköy’de
gerçekleştirildi. 

“Eve Yardım Programı” ve 
“Yaşlılar için Günlük 
Bakım Merkezleri”
geliştirilmek isteniyor

ARALARINDA Rodop ili milletvekili
İlhan Ahmet’in de bulunduğu
Demokratik İttifak Meclis Grubu’ndaki 7
milletvekili, “Eve Yardım Programı”nı
(������� ��� �π���) tekrar meclis
gündemine taşıdı. 

Meclise sundukları soruyla yerel
yönetimlere bağlı olan “Eve Yardım
Programı” ve “Yaşlılar için Günlük
Bakım Merkezleri” (������ �µ�������
��������� ������µ����) gibi sosyal
dayanışma ve koruma programlarının
doğru bir şekilde çalışıp, engellilere ve
yaşlılara düzenli bakım sağlayabilmesi
için geliştirilmelerini ve kurumsal
yapılarının korunmasını talep ettiler. 

Demokratik İttifak ve Değişim
Hareketi, sosyal bakım programlarının
düzenli çalışmaları adına, belediyelerin
sosyal hizmetlerine dahil edilmeleriyle
ilgili meclise bir öneri paketi sundu. 

Sunulan öneriler şöyle: 
- “Eve Yardım Programı” ve “Yaşlılar

için Günlük Bakım Merkezleri”nin,
belediye başına tek bir koordinasyon
merkezi olmak üzere, belediyelerin
sosyal hizmetlerine dahil edilmeleri.

- ASEP ile göreve alınan ve

değerlendirmeden geçmiş olan bu
programlardaki tüm çalışanlara daimi
memur iş sözleşmesi sağlanması.

- Programlarda kullanılan arabaların
takım olarak tümünün yenilenmesi.

- Bakıma muhtaç insanlarımızın tam
destek alabilmesi için, gerekli olan
teknolojik ekipmanların temin edilmesi.

- 4199/13 sayılı kanun ile başlatılan
“evde tedavi”nin  ve “Eve Yardım
Programı”nın tam olarak hizmet
verebilmesi için, insan kaynağının
(personelin) gerekli uzmanlıklarla
tamamlanması.

- Bakıma muhtaç insanlarımızın
programa dahil edimesi için gerekli
kriterlerin yeniden düzenlenmesi.

- Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi
için, bakanlıkta “Eve Yardım Programı”
ile ilgili, modern değerlendirme
sistemine sahip olacak bir idare
biriminin kurulması.

- Tamalayıcı hizmetler sunmak üzere,
nitelikli gönüllülerin kullanılması.

- “Eve Yardım Programı” ile “Yaşlılar
için Günlük Bakım Merkezleri” arasında
işlevsel bir bağ kurulması.

Batı çıkışındaki tren geçine dikkat!

GÜMÜLCİNE’de halk
arasında “eski İskeçe
yolu” olarak bilinen
bölgedeki tren
geçidindeki  ışık ve sesli
uyarı sistemiyle demir
bariyerlerin çalışmadığı
bildirildi. 

Bu nedenle yolu
kullanan vatandaşların
geçitten geçerken çok
dikkatli olmaları ve trenin
yaklaşıp yaklaşmadığını
kontrol etmeleri
gerekiyor. Geçidin
çalışmadığını gösteren
levha bulunmasına
rağmen, birçok
sürücünün bu durumun farkında olmadığı belirtildi. 

Bu kişilerden biri de geçitten geçerken birkaç saniyeyle trenin aracını
sürüklenmesinden kurtulan Sonia Deliyanni. Gümülcineli Deliyanni yaşadığı
olaydan sonra konuyu sosyal medya hesabından paylaşarak, herkesi bölgeden
geçerken daha dikkatli olmaya davet etti. 

Söz konusu tren geçitlerinin (hemzemin geçit) devlet demiryolları kurumunun
sorumluluğunda olduğu ifade edildi. 

Gümülcine’nin batı çıkışındaki tren geçidi
(hemzemin geçit) can güvenliği için ciddi
tehlike oluşturuyor. 
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Kooperatif Başkanı
zarar tespit
çalışmalarının
yapılmasını istedi

SA H! B!: HÜL YA EM!N
Ge nel Mü dür ve Ya y›n Yö net me ni: Hül ya Emin

Ya z› ‹ş le ri: Ozan Ah me toğ lu
Ad res: P. Mavromihali 4-6 Ko mo ti ni 69100

Tel- Fax: 2531070929
ema il: gun dem@ote net.gr

web si te si: www.gun dem ga ze te si.com

ABO NE ŞART LA RI
Y›l l›k (52 sa y›) 40 Eu ro. Ku ru luş lar: 100 Eu ro.

Be le di ye ler:150 Eu ro. Res mi Da ire ler:200 Eu ro.
Yurtd› ş›:100 Eu ro.
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TRAKYA Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, Tarım Tazminatları
Kurumu’ndan (ELGA) bölgeye gelerek
incelemelerde bulunmasını istedi. Kooperetif
Başkanı Esat, 4 Eylül Salı günü ELGA’nın
Atina’daki merkezi ile Dedeağaç şubesine yazı
gönderdi. 

Temmuz ayında yaşanan şiddetli yağmur ve
dolu nedeniyle Trakya genelinde tütün
üretiminde büyük zarar meydana geldiğini
belirten Hüseyin Esat, ürünü zarar gören

çiftçilerin 14 Ağustos itibarıyla dilekçelerini
tamamladıklarını ifade etti. 

Dilekçelerin tamamlanmış olmasına
rağmen, ELGA’nın bugüne kadar bölgeye
gelerek incelemelerde bulunmadığına dikkat
çeken Hüseyin Esat, ELGA yetkililerinden bir
an önce bölgeye gelerek tarlalarda zarar tespit
çalışmalarını yapmalarını istedi. 

Esat, üreticilerin zaman harcamadan hak
ettikleri tazminatlarını almaları gerektiğini
vurguladı. 

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Yine çözümsüzlük...

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
çözüm bekleyen en önemli
sorunlarından biri

müftülük konusu. Son gelişmelerle
birlikte bırakın sorunun çözümüne
yönelik umut zerreciklerinin
oluşmasını; konu tam anlamıyla bir
gayya kuyusuna dönüştü.

Atina’dan son dönemde gelen
mesajlar, azınlığı müftülük
sorununun çözümü konusunda bir
beklentiye sokmuştu. Ancak
ağustos ayı sonunda ortaya çıkan
cumhurbaşkanlığı kararnamesi
taslağı hiç de azınlığın umduğu
gibi çıkmadı. 

Taslağın istişareye açıldığının
duyurulmasıyla birlikte azınlık
kurum ve kuruluşları da hemen
harekete geçti. Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’nde
azınlık milletvekilleri, azınlık
avukatları ve dernek yöneticilerinin
katılımıyla yapılan toplantıyı,
azınlığın en yüksek karar organı
niteliğindeki Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu toplantısı
izledi. Azınlık milletvekilleri bu
toplantıda da hazır bulundu.
Ardından azınlık kurumlarından
peşi sıra yazılı açıklamalar geldi.

Yapılan toplantılardan,
açıklamalardan özetle ortaya çıkan
tepki şu: Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi taslağı iyi niyetli bir
yaklaşım olmaktan uzak ve
müftülüklerin özerk yapısını
ortadan kaldırmaya yönelik bir
girişim.

Kısacası taslak, azınlığın
beklentilerinden çok uzak ve
azınlık için bir yeni hayal kırıklığı.

İstişareye açılan
cumhurbaşkanlığı kararnamesi
tasarısı için görüş belirtme süresi,
kurumlar için 30 Eylül’de sona

eriyor. BTAYTD toplantısı
sonucunda oluşturulan
“Hukukçular Kurulu”nun yapacağı
çalışma, bu çalışmalara
milletvekillerimizin vereceği
destek ve katılım, diğer azınlık
kurumlarımızın gösterdiği
kararlılık, azınlığın müftülük
konusunda vereceği demokratik
mücadele ve hukuk mücadelesi
açısından son derece önemli. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
taslağıyla ortaya çıkan bu
karmaşık durumun belki de tek
pozitif yanı, azınlığın son
gelişmelere verdiği topyekûn
tepki. Bunu, azınlığın vereceği
mücadelenin başarısı açısından
olmazsa olmaz olarak kabul
ediyorum.

Demokratik kurallar,
uluslararası hukuk, azınlığı bu
mücadesinde haklı kılıyor. Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın
Yunanistan’da var oluşunun temel
dayanağı Lozan Barış Antlaşması,
“azınlıklara dinsel kurumlarını
kurma, yönetme, denetleme ve
buralarda kendi dillerini serbestçe
kullanma” hakkını tanıyor. 

Ülkemizin dahil olduğu Avrupa
Birliği normları da bu tür
özgürlükleri destekliyor.

Ama ne yazık ki Atina’nın
yıllardır azınlığa karşı tutumu
değişmiyor. Azınlığa rağmen
azınlık için karar vermekten
vazgeçmeyen Atina, azınlıkla
doğrudan diyaloğa geçme
yöntemini ısrarla reddediyor.

Çözümsüzlüğün çözüm diye
karşımıza konulmasını hiçbir
demokratik ve çağdaş yapıya
yakıştıramıyorum. Neticete ısıtılıp
ısıtılıp önünümüze konan şey ne
yazık ki hep çözümsüzlük. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

3

KOZLUKEBİR Belediyesi’ne
bağlı Delinasufköy’de ikamet
eden Mehmet Salih, elektrik
akımına kapılarak yaşamını
yitirdi.

Delinasufköyün’de kahve
çalıştıran 38 yaşındaki Mehmet
Salih, 2 Eylül Pazar günü saat 12
sularında evine ait ısıtma
sistemini temizlediği esnada

elektirik akımına kapılarak
hayatını kaybetti. Salih’in
ölümü köy halkını ve
sevenlerini yasa boğdu. Mehmet
Salih’in cesedi otopsi için
Gümülcine Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldı.

Salih’in elektrik akımına
kapıldığını gören eşi ve çocuğu
yardım etmek isterken onların

Delinasufköy’ün acılı günü
da elektrik akımına
kapıldığı ve tedavi için
Dedeağaç Devlet
Hastanesi’ne
kaldırıldıkları öğrenildi.

Mehmet Salih’in
cenazesi 3 Eylül Pazartes
günü ikindi namazından
sonra Delinasufköy’de
toprağa verildi.
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Çipras felaket bölgesini ziyaret etti
BAŞBAKAN Aleksis Çipras,

98 kişinin hayatını kaybettiği
yangın felaketinin yaşandığı
Atina’nın Mati bölgesini ziyaret
etti.

Çipras, halkın acil ihtiyaç ve
isteklerini dinlemek için bölgeye
ziyarette bulunduğunu
belirterek, “Yaşanan trajik
günlerin unutulmayacağı
mesajını vermek için
buradayım.” ifadelerini
kullandı.

Ziyaret sırasında bazı bölge
sakinleri, sorumluların bir an
önce bulunması ve
cezalandırılması gerektiğini
söyleyerek Çipras’a tepki
gösterdi.

Çipras’a, içişleri ve ulaştırma
bakanlarının bulunduğu bir
heyet eşlik etti.

Bu arada İçişleri Bakanlığı,
yangında zarar görenlere
ihtiyaçlarını karşılamaları için 6

milyon 543 bin euro yardım
dağıtıldığını açıkladı.

Ana muhalefetteki Yeni
Demokrasi Partisi (YDP)
tarafından yapılan açıklamada
ise, “Çipras, ulusal felaketten 42
gün sonra olay mahalline gitti.
Hükümetinin yetersizliğinden
dolayı özür dilemek yerine
trajikomik bir şekilde
sorumluluklarından saklanmak
için.” ifadelerine yer verildi.

23 Temmuz’da Atina’nın
yaklaşık 20 kilometre
kuzeydoğusundaki Penteli
bölgesinde ormanlık alanda
çıkan yangının şiddetli rüzgar
nedeniyle sahil kenarındaki
Mati ve civarındaki bölgelere
sıçramasıyla ülkenin en büyük
yanın felaketlerinden biri
yaşanmıştı. Yangında 98 kişi
ölmüş, 187 kişi yaralanmış,
yüzlerce ev ve araç kül olmuştu.

İSKEÇE saat kulesinde onarım çalışmalarının
başlayacağı bildirildi. Şehrin sembolü olan şehir
meydanındaki saat kulesinin onarım ve bakım
çalışmaları için İskeçe Belediyesi ile projeyi üstlenen
firma arasında anlaşma imzalandı. 

İskeçe Belediyesi’nden yapılan konuyla ilgili
açıklamada, şehrin sembolü olan tarihi yapının
sağlamlaştırılması ve saatin daha iyi çalışmasına
yönelik bakım ve onarım çalışmalarının
gerçekleştirileceği ifade edildi. 

İskeçe saat kulesi, şehirdeki Osmanlı döneminden
kalan en önemli eserlerden biridir. Tarihi saat kulesi
1870 yılında İskeçe’nin ticaretle uğraşan önde gelen
ailelerinden Hacı Emin Ağa tarafından yaptırılmıştı.

Askeri Cunta döneminde, 1972 yılında şehir
meydanındaki saat kulesi Türk – Osmanlı kültür
mirası olması nedeniyle yıkılmak istenmiş, ancak
halkın tepkileri sonucu yıkım engellenmiştir. Buna
rağmen saat kulesinin kitabeleri ise yok edilmişti. 

İskeçe saat kulesi, en az son 30 yıldan bu yana
şehrin sembolü olarak kullanılmaktadır. 

TÜRKİYE’nin Sakarya
ilinden 40 kişilik bir heyet 29
Ağustos Çarşamba günü İskeçe
Türk Birliği’ni ziyaret etti. 

Prof. Dr. Vahdettin Sevinç
önderliğinde Türkiye’nin
Sakarya ilinden
akademisyenlerden oluşan
heyet İskeçe Türk Birliği’ni (İTB)
ziyaret etti. 

Ziyaretçiler, İTB Asbaşkanı
İsmet Tüccar tarafından
karşılandı ve kendilerine
İTB’nin tarihi, hukuki süreci ve
faaliyetleri hakkında bilgi
verildi. 

Heyet adına söz alan Prof. Dr.
Vahdettin Sevinç, İTB’li daha
önce de ziyaret ettiklerini ifade
ederek, bu çatı altında tekrar
bulunmaktan dolayı mutlu
olduğunu belirtti ve derneğin
bir an önce resmiyetinin iade
edilmesi temennisinde
bulundu. 

Ziyarette ayrıca, İTB Merkez
Biçki Dikiş Nakış ve El Sanatları
Kursu öğretmeni Lütfiye
Nihatoğlu ve Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’ni (BTTÖB)
temsilen Ali Hakkı yer aldı.

Sakarya’dan 
İTB’ye ziyaret
Türkiye’de Sakarya ilinden 40
kişilik bir heyet 29 Ağustos
Çarşamba günü İskeçe Türk
Birliği’ni ziyaret etti. 

İskeçe saat kulesinde 
onarım çalışmaları başlıyor
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Batı Trakya Türkelerinin
kaderimidir hayal kırıklığına
uğramak? Eğitim yasası

hazırlanır, ümitleniriz olmaz. Zaten
uygulanmak zorunda olan, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi Kararları’nın
Yunanistan’da da uygulanmasını öngören
yasal düzenleme hazırlanır, son anda
yapılan müdahalelerle o da olmaz.
Müftülük meselesinin çözeceğiz diye
çıkıp açıklama yaparlar, yasal düzenleme
hazırlanır. Sonuç; yine olmaz. 

Vatandaşı olduğumuz, ordusunda
askerlik yaptığımız, vergisini verdiğimiz,
nüfus cüzdanımızda, pasaportumuzda
bayrağını taşıdığımız, vatanımız
dediğimiz bu devlet Batı Trakya
Müslüman Türk Toplumu’na neden hala
“milli tehlike” olarak bakar? Kendi
soruma kendim cevap vereyim;
saplantılarından, önyargılarından. Sebep
bundan başkası olamaz. 

Azınlığın okullarda eğitim gördüğü dile

bile “Türkçe” demeyip de son yıllarda
olduğu gibi “azınlık dili” veya “azınlık
eğitim müfredatı” gibi uydurma birşeyler
söyleyen zihniyet başka türlü tarif
edilemez. 

Malum, Batı Trakya’daki önemli azınlık
sorunlarından biri olan Müftülük
konusunda son dönemde bir hareketlilik
var. Azınlık toplumu, azınlık kamuoyu,
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ortaya
çıkana kadar hep sessiz durdu.
Beklemeyi yeğledi, sabırlı oldu. Aceleyle
bir görüş dile getirmedi. Müftülükle ilgili
yol haritası bile açıklanırken, “öyle olmaz
böyle olsun” demedi. Devletin atacağı
adımı iyiniyetle beklemeyi tercih etti. Ve
o adım Ağustos ayının son günlerinde
geldi. Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı,
müftülüklerin yapılandırılması,
örgütlenmesi ve idari işleyişiyle ilgili
olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
taslağını açıkladı. Ne yazık ki bir “azınlık
klasiği” daha! Hayal kırıklığı. İktidar
partisi üyesi milletvekillerinin dahi “pes”
dediği bir durum. Taslağı okuduktan

sonra Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın dini hayatını şekillendirecek
ve belirleyecek önemli bir kurum değil,
eğitim bakanlığına bağlı bir ilçe eğitim
müfettişliği sanıyorsunuz sanıyorsunuz. 

Devlet bugüne kadar yapmadığını
yapıp “müftülük” kurumunu ele alıp
şekillendirmiş, idari olarak yeni bir
yapıya büründürmüş. Resmiyette
kalmamış, A’dan Z’ye kadar her şeyiyle
ve her yönüyle “devlet”e bağlamış.
“Müftü” olarak görev yapacak (veya
yaptığını zannedecek) kişinin çevresini
kendi atayacağı ve kendine bağlı küçük
bir memur ordusuyla çevirip –
çevrelemiş. Azınlık toplumunun hiçbir
dinamiğinin etkili olamayacağı bir sistem
oluşturmaya çalışmış. Ve bunun adına da
“müftülüklerin idari yapısı” gibi bir şeyler
demiş. 

Devlet veya devlet adına bu
düzenlemeyi hazırlayanlar bunu
hazırlarken, lütfedip de azınlığın seçtiği
dört milletvekiline bunu sormamışlar,
danışmamışlar. “Efendiler biz bu olayı
şöyle düşünüyoruz. Siz ne dersiniz?”
dememişler. Bugüne kadar demedikleri
gibi. Acaba “biz bunu açıklayalım da
azınlık tepki göstersin sonra da bu iş
olmasın ve yarım kalsın” mı dediler? “Bu
iş yarım kalsın da biz de bu müftü
naipleriyle bu işi bir 20 yıl daha
götürürüz” diye mi düşündüler? Kim
bilir? 

Hazırlanan kararname müftülük

olayına kesinlikle azınlığın
penceresinden bakmadığı gibi temel
insan hakları ve azınlık hakları
perspektifinden de bakmıyor. Bakış açısı
devleti merkeze alan bir bakış açısı.
“Müftülük nasıl devlete hizmet edebilir”
amacına dönük bir yaklaşımla ele
alınmış. Azınlık hiçbir zaman devletin
denetimine karşı çıkmadı. Makul bir
devlet denetimi başka, devletin en
önemli azınlık kurumlarından biri olan
Müftülükler üzerinde devletin tahakküm
oluşturması başka. Ne yazık ki hazırlanan
yasal düzenleme bu durumu ortaya. Bu
kararnameyi hazırlayan her kimse, bunu
yaparken en azından da azınlığın
milletvekillerine bunu neden
danışmadığını, görüş almadığını anlamak
gerçekten mümkün değil. 

“Müftülüklere istediğimiz şekli
verelim, istediğimiz kalıba sokalım,
orasını bakanlığa bağlı bir devlet dairesi
haline getirelim, sonra müftü seçimi olsa
da zararı yok” diye düşünülmüşse eğer,
33 yıllık “Müftülük Sorunu”nun çözümü
istenmiyor demektir. 

Vatandaşı olduğumuz devletin Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın önemli bir
sorununda önyargılarından sıyrılıp,
vurdumduymaz tavrından vazgeçip
samimi bir diyalogla azınlığın demokratik
talep ve beklentilerine cevap vereceğini
ümit etmek istiyorum. Yunanistan
demokrasisinin bu olgunlukta
olmadığına inanmak istemiyorum… 

Ozan AHMETOĞLU

Müftülük sorunu ve demokratik olgunluk

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Seçilmiş müftülerden 
kararnameyle ilgili basın toplantısı

GÜMÜLCİNE ve İskeçe
seçilmiş müftüleri İbrahim
Şerif ve Ahmet Mete,
müftülükleri yeniden
düzenleyen
cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle ilgili olarak
basın toplantısı düzenledi.
Her iki basın toplantısı da 6
Eylül Çarşamba günü saat
18:00’de gerçekleştirildi.
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif basın toplantısını
Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nde, İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete de basın
toplantısını İskeçe Türk
Birliği’nde düzenledi. 

İskeçe ve Gümülcine
seçilmiş müftülerinin basın
toplantılarına Batı Trakya
genelinde görev yapan çok
sayıda din görevlisi de
katıldı. 

Eğitim Bakanlığı
tarafından açıklanan ve
müftülüklerin yeniden
organize edilmesini ve idari
olarak yeniden
yapılandırılmasını öngören
kararnamenin kabul
edilemez olduğunu dile
getiren seçilmiş müftüler,
“Kamuoyunun görüşlerine

açılan taslak metni
kategorik olarak reddediyor
ve bahse konu metnin
azınlık nezdinde kabul
görmeyeceğini ilan
ediyoruz.” ifadelerini
kullandılar. 

Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif ile
İskeçe Seçilmiş Müftüsü
Ahmet Mete’nin
yayımladıkları ortak basın
açıklaması şöyle: 

GÜMÜLCİNE VE İSKEÇE
SEÇİLMİŞ MÜFTÜLÜKLERİ
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Müftülüklerin yargısal
yetkilerini ihtiyari hale
getiren yasal düzenleme
çerçevesinde hazırlanan
Cumhurbaşkanlığı
Karanamesi taslağını
inceledik. 

Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’nın
uluslararası belgelerle kayıt
altına alınmış dini
özgürlüklerinin garantisi
olan Müftülüklerin, bahse
konu kararnameyle adeta
zincirlere vurulmaya
çalışıldığını görüyoruz. 

Azınlığın varoluşsal

kurumu olan Müftülüklerin
devlet memurlarının
tahakkümü altına
sokulmaya çalışıldığı ve
sıradan devlet daireleri
haline getirilmelerinin
hedeflendiği
anlaşılmaktadır. Azınlığın
Müftülerini seçme hakkının
gasp edildiği yetmezmiş
gibi, bu kez Müftülüklerin
işlevsel ve kurumsal olarak
içi boşaltılmaktadır. 

Dahası, Azınlığın
Müftülüklerde anadillerini
konuşmaları
yasaklanmaktadır. Bu
durum, Azınlığımızın
kimliğinin inkarına yönelik
yıllardan bu yana
uygulanan politikaların
devamını teşkil etmektedir.
Böyle bir uygulamanın,
evrensel Azınlık haklarına
da aykırı olacağını
vurgulamak isteriz. 

Bu çerçevede,
kamuoyunun görüşlerine
açılan taslak metni
kategorik olarak reddediyor
ve bahse konu metnin
Azınlık nezdinde kabul
görmeyeceğini ilan
ediyoruz. 
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BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu 2 Eylül Pazar
günü müftülüklerle ilgili olarak

hazırlanan cumhurbaşkanlığı
kararnamesi taslağını görüşmek
üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıdan sonra
yayımlanan açıklamada,
kararnamenin müftülükleri
tamamen azınlığın elinden
alınarak, devletin
kontrolündeki bir devlet dairesi
haline getirilmesiyi öngördüğü
belirtildi ve söz konusu
kararnamenin kabul edilemez
olduğu vurgulandı. 

Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle ilgili olarak
Danışma Kurulu tarafından
yapılan açıklama şöyle: 

“2 Eylül 2018 Pazar günü
Milletvekillerimizin katılımıyla
gerçekleşen Danışma Kurulu
toplantısında, Azınlığımızı
yakından ilgilendiren Müftülük
hususunda hazırlanan
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
taslağı tüm yönleri ile ele
alınmıştır. 

Müftülüğün yargısal

yetkilerini, organizasyon
şemasını ve kadrolarını adeta
baştan şekillendiren
sözkonusu kararname
taslağı Kurulumuzca
hayal kırıklığı olarak
nitelendirilmiştir. 

Azınlığın
beklenti ve

taleplerine
cevap
vermekten uzak
bu metin, içi
boşaltılmış, kontrolü
tamamıyla Din İşleri ve
Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı bir müftülük kurumu
yaratılması amacıyla kaleme
alınmış gözükmektedir.
Toplantıya katılan ilgili tüm

kurum ve kuruluşlarımızın
temsilcileri ile

milletvekillerimizin söz
konusu kararname

taslağının kabul
edilemez olduğunu

vurgulamışlardır. 
Kurulumuz,

Azınlığımızın
uluslararası

belgelerle garanti
edilmiş müktesep

haklarının ve hukukunun
korunabilmesi için gerekli

tüm girişimlerin yapılması
gerektiği düşüncesindedir. Zira,
bu son kararnameyle
müftülüklerin tamamen

azınlığımızın elinden alınması
ve adeta sıradan bir devlet
kurumu haline getirilmesi
teşebbüsüne karşı tek ses, tek
yumruk olmak ve birlik içinde
hareket etmemiz gerektiğine
inanıyoruz. Bu çerçevede
toplantımızda oybirliğiyle
aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

• Milletvekilleri ile birlikte
resmi kurum ve
kuruluşlarımızın Milli Eğitim
Bakanı Gavroğlu’nu ziyaret
ederek, çözüm önerilerimizin
kendisine iletilmesi 

• Tüm Azınlık kurum ve
kuruluşlarının bahsekonu
metne ilişkin karşı görüşlerini
kamuoyuyla paylaşmaları 

• Bütün soydaşlarımızın ilgili
internet sayfası üzerinden talep
ve beklentilerini iletmeleri.” 

BTAYTD’deki toplantıda müftülük yasası ve 
cumhurbaşkanlığı kararnamesi ele alındı

GEÇEN günlerde istişareye sunulan
müftülükler konusundaki
cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslağı,
azınlık kurumlarını harekete geçirdi.
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin (BTAYTD) 1 Eylül Cumartesi
günü düzenlediği toplantıda söz konusu
kararname taslağı tartışıldı ve bu
konuda görüş belirtmek üzere
“Hukukçular Kurulu” oluşturulmasına
karar verildi. 

BTAYTD’nin düzenlediği toplantıya
azınlık mensubu dört azınlık
milletvekili, azınlık üyesi hukukçular ve
BTAYTD yöneticileri katıldı.  

Yapılan toplantıda müftülüklerin
özerk bir yapıya sahip olmasının önemi
vurgulandı. 

Toplantı sonrasında BTAYTD Başkanı
Ercan Ahmet ve İskeçe SİRİZA
Milletvekili Hüseyin Zeybek kısa bir
değerlendirmede bulundular. 

ERCAN AHMET
BTAYTD Başkanı Ercan Ahmet, 29
Ağustos tarihinde yayınlanan
kararnamenin usul hukuku kurallarını,
çalışma koşullarını ve personelle ilgili
düzenlemeler içerdiğini belirtti ve “İyi
niyetli bir tasarı değildir.”
değerlendirmesinde bulundu.

Ercan Ahmet, “Kararnamenin birinci
kısmında çelişkiler ve eksikler vardır. 10
ve 11. maddelerde resmi devlet dilinin
kullanılacağı belirtilmekte ki bu da
Lozan Antlaşması’nın 36. maddesinin
açık ihlalidir. Dile müdahale
edilmektedir. Kararnameyle azınlığın
dili kısıtlanamaz.

2. kısmı ise tümden reddetmek
gerekir. Bu kısımda müftülüklerin
özerkliği kaldırılmaktadır. Lozan
Antlaşması’nı ihlal eden 1991 ve 2008
tarihli yasalar korunmaktadır. Azınlık
bunları kabul etmemektedir.
Müftülüklerin özerkliği uluslararası
anlaşmalarla kabul edilmiştir.
Dolayısıyla alınan kararlar açıkça
Lozan’a aykırıdır.

Personel alımıyla ilgili konularda Din
İşleri inisiyatif almaktadır. Amaç
zorlaştırmak ve yıkmaktır. Özerk her
kurum kendi personelini seçer.

Bir diğer konu da itiraz
mekanizmasının olmamasıdır. Bilindiği
gibi bu Yunanistan’da üç aşamalı bir
durumdur.

Müftülüklerle ilgili son gelişmeleri,
kuracağımız “Hukukçular Kurulu”
görüşecek, gereken önerileri devlete
yazılı ve sözlü olarak iletecektir.”
ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN ZEYBEK
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek toplantıyı düzenleyen BTAYTD
yönetimi ile toplantıya katılan
hukukçuları tebrik etti. 

Zeybek sözlerine şöyle devam etti:
“Çok seviyeli, belirli bir stratejisi ve
sonucu olan bir toplantı oldu. Burada bir
çalışma ortamı oldu. Yedi ay önce bir
yasa çıktı ve bu yasaya atfen
uygulanabilmesi için cumhurbaşkanlığı
kararnamesi geldi. Bu kararnameyle
alakalı olarak isteyenler 7 Eylül’e kadar
elektronik ortamda, kurumlar ise 30
Eylül’e kadar görüşlerini

belirtebilecekler ve istişare sürecine
katılabilecekler. Fakat bizim de
girişimlerimizden sonra kurumların da
kale alınması için gerekli girişimler
yapıldı. Çünkü bir sol hükümet olarak en
büyük arzumuz alınan kararlarda
mutlaka görüşlerin bildirilmesidir.
Azınlığı ilgilendiren bu kadar önemli bir
kararda azınlığın görüşünün olması
gerekir. Bu amaçla bu kararnameyi
tartışmak için, düzeltmek için toplandık.
Müftülüklerimiz çok farklı bir kuruma
doğru gitmekte. Ben hukukçu değilim.
Tabii ki yasayı okuduğum ve  anladığım
kadarıyla, bu yasanın en büyük  amacı
müftülükleri birer devlet kurumu haline
getirmektir. Yani müftülükler bir devlet
dairesi gibi çalışacak. Biz bunu arzu

etmiyoruz. Biz müftülüklerimizin
özerkliğinin olmasını arzu ediyoruz.
Eğer seçim olursa ve bir müftü gelirse
tabii ki kendi ortamını, kendi çalışma
ortamını kendisi kurması lazım. Burada
bazı şeylere itirazlarımız oldu. Tabi
yoğun bir rapor çıkacak, görüşler
toplanacak ve ondan sonra azınlığımızın
içinde görüş bildiren kurumlar da var ise
bunlar toplanıp hep birlikte bakanlık
nezdinde girişimlerimizi yaparız.
Azınlığın lehine olan ve olması gereken
bir yasada düzeltmeler yapılması lazım.
Eskiden tabu olan bu tür şeyler
tartışılıyor. Biz demokrasiye inanan
insanlarız, demokratik kurallar
çerçevesinde hak arama mücadelesine
sonuna kadar devam etmekteyiz.”

“Müftülüklerle ilgili kararname azınlığın 
beklentilerine cevap vermekten uzak”

Batı Trakya
Türk Azınlığı

Danışma
Kurulu,

müftülüklerle
ilgili

kararnamenin
azınlığın

beklentilerine
cevap

vermediği
açıklamasını

yaptı.
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EĞİTİM Bakanlığı Din İşleri Genel Sekreteri Yorgos Kalancis,
Gümülcine ve İskeçe tayinli müftü naiplerini ziyaret etti. Kalancis
ziyareti sırasında geçtiğimiz günlerde açıklanan ve Batı Trakya Türk
Azınlığı tarafından tepkiyle karşılanan müftülüklerin yeniden
yapılandırılmasıyla ilgili cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin
açıklamalarda bulundu. 

Kalancis, 4 Eylül Salı günü Gümülcine Müftü Naibi olarak atanan
Cihat Halil’i ziyaret etti. Halil’e görevinde başarılar dileyen Kalancis,
müftü naiplerinin müftünün tüm yetkilerine sahip olduklarını ve ikinci
bir gelişmeye kadar müftü olarak görev yapması gerektiğini söyledi. 

Kalancis, 5 Eylül Çarşamba günü de İskeçe Müftü Naibi olarak tayin
edilen Bilal Kara Halil’i ziyaret etti. 

Müftülüklerin yeniden düzenlenmesini öngören ve diyalog sürecine
sunulan cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslağıyla ilgili görüşlerini
aktaran Kalancis, müftülerin şer-i yetkileri ve müftülüklerin
organizasyonuyla ilgili kararname taslağının diyalog ve istişareye
sunulduğunu kaydetti. 

Kalancis, devletin müftülüklerin ekonomik ve idari yönünü garanti
altına alması gerektiğini belirterek, söz konusu düzenlemeyle
Yunanistan devletinin başlattığı bir reformu tamamlamak istediğini
vurguladı. Bu nedenle hükümetin cumhurbaşkanlığı kararnamesini
mecburiyet olmamasına rağmen diyalog ve istişare sürecine açtığını ve
ilgili tüm tarafların görüşlerini beyan edebileceklerini dile getirdi. 

“Hiç kimse herşeyi düşünemez. Şüphesiz ki ilginç şeyler dile
getirilecektir ve biz de bu görüşleri dikkate alacağız” diyen Kalancis, bir
kesimin söz konusu düzenlemenin geciktiğini, diğer bir kesimin ise çok
acele edildiğini iddia ettiğini belirtti. Kalancis, “İki görüşe de bir örnekle
yanıt vermek istiyorum. Eğitim Bakanlığı çok fazla işlem gerektirmeyen
bir manastırın kurulması için bile altı ay gibi bir süreye ihtiyaç duyuyor.
100 yıldan bu yana çözüme kavuşmayan bir sorunu eğer bir ay içinde
çözmeye kalksaydık ciddi bir iş yapmamış olacaktık. Bu konuya
ciddiyetle yaklaşmaya çalışıyoruz, çünkü din konusuyla ilgili bir
meseleyi ele alıyoruz. “ dedi. 

Yorgos Kalancis, cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yapılacak
değişikliklerin Eğitim Bakanlığı tarafından imzalandıktan sonra mali
hizmetler için raporun çıkacağını, Adalet Bakanı tarafından
imzalanacağını ve daha sonra bunun Danıştay’ın ilgili bölümüne
incelenmek üzere gönderileceğini, bunun da bugünden yarına
olmayacağını söyledi.

Bu sürecin tamamlanması için aylara ihtiyaç olduğunu belirten Din
İşleri Genel Sekreteri Kalancis, böyle bir düzenlemenin her zaman
yapılmadığını, bunun doğru bir şekilde yapılması gerektiğini, aksi
takdirde yanlış yapılacağını ve insanların ümitlerinin kırılacağını ifade
etti. 

Kalancis, bu konuda acele edenlerden biraz daha sabırlı olmalarını
isteyerek, “Bir günde kainatı değiştiremeyiz.” diye konuştu. 

Kalancis’den 
“kararnamenin
tamamlanması 
zaman alacak” 
mesajı

BATI Trakya Türk Azınlığı kurumları,
müftülüklerin yetkileri ve yeninden
yapılandırılmasını öngören
cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslağıyla
ilgili açıklamalar yayımlayarak tepkilerini
dile getirdiler. Azınlık kurumları, söz konusu
kararnamenin müftülüklerin özerk yapısını
ortadan kaldırmayı amaçladığını belirterek,
bunun kabul edilmesinin mümkün
olmadığını vurguladılar. Azınlık dernekleri
kararnamenin azınlığın taleplerine cevap
verecek nitelikte olmasını istediler. 

DEB: “KARARNAME AZINLIĞIMIZDA
HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN
OLMUŞTUR”
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, tasarının
azınlıkta ve azınlık kurumlarında hayal ve
tepkiye neden olduğu vurguladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Batı Trakya Türk Azınlığı’nın yaşadığı
sorunlardan müftülük sorunuyla ilgili olarak
son dönemde oluşan beklentiler, geçtiğimiz
günlerde açıklanan cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle olumsuz bir mecraya doğru
yönelmiş bulunmaktadır.

Hükümetin müftülük sorununa çözüm
getireceği yönünde yapılan açıklama ve
niyet belirtmeleri, azınlık toplumunda da
ciddi bir beklentinin doğmasına sebep oldu.
Ancak geçtiğimiz günlerde müftülüklerle
ilgili olarak açıklanan kararname taslağı,
azınlığımızda ve azınlık kurumlarında hayal
kırıklığı ve tepkiye neden olmuştur.”

Müftülüğün özerk yapısını ortadan
kaldıran zihniyete karşı olduklarının
belirtildiği DEB Partisi açıklaması şöyle
devam etti: “Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın dini hayatını etkileyen en
önemli kurum olan müftülüklerimizin özerk
yapısını ortadan kaldıran ve müftülüğü
bakanlık tarafından atanacak devlet
memurları devlet dairesi haline getirecek
zihniyete karşı olduğumuzu vurgulamak
isteriz. Müslüman toplumun dini hayatına
hizmet etmesi gereken müftü ve
müftülüklerin bu denli devletin kontrolüne
alınması bu soruna çözüm değil,
çözümsüzlük getirir.

Eğitim Bakanı’nı ve konuyla alakalı tüm
yetkilileri, uluslararası anlaşmalara saygı
duyarak, müftülük kurumunun özerk

yapısına zarar vermemek için azami özeni
göstererek, azınlıkla samimi ve yapıcı bir
diyalog çerçevesinde soruna çözüm bulmaya
davet ederiz.”

İTB: “MÜFTÜLÜKLERİMİZİN ÖZERK
YAPISININ ORTADAN KALDIRILMASI
KABUL EDİLEMEZ”
İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) açıklamasında
Müftülüklerle ilgili kararnameyle
müftülüklerin özerk yapısının ortadan
kaldırılmak istendiği, bunun kabul
edilemeyeceği ve kararnamenin gözden
geçirilerek revize edilmesi gerektiğini
belirtti. 

İTB’nden yapılan açıklama şöyle: 
“Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın

yıllarca çözüm bekleyen sorunlarından biri
olan müftülük sorununda uluslararası
anlaşmalara saygı ve azınlığımızın haklı
talep ve beklentilerine cevap verecek bir
çözüm beklediğimizi ifade etmek isteriz. 

Geçtiğimiz günlerde Eğitim ve Din İşleri
Bakanlığı tarafından hazırlanan ve
kamuoyuna açıklanan müftülüklerle ilgili
cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bu
soruna çözüm getirmekten çok uzak olduğu
açıktır. Müftülük gibi azınlık toplumu
açısından son derece önemli olan, din ve
ibadet özgürlüğünün en hayati kurumu olan
bu kurumun devlet tarafından tahakküm
altına alınması kesinlikle kabul edilemez.
Batı Trakya Türk Azınlığı olarak, devlet
kurumlarının denetimine karşı
çıkmadığımızı belirtir ancak bu denetim
mekanizmasının çok daha ileriye taşınarak,
devletin tahakkümüne, baskısına
dönüşmesine tahammül etmeyeceğimizi
ifade etmek isteriz. 

İskeçe Türk Birliği olarak, geçtiğimiz
günlerde açıklanan cumhurbaşkanlığı
kararnamesinin Batı Trakya’da 33 yıldır
devam eden müftülük sorununa çözüm
getirmekten çok uzak olduğunu vurgularız.
Devlet yetkililerinden beklentimiz ve
talebimiz, azınlığın talep ve beklentilere
cevap verebilecek, uluslararası anlaşmalara
uygun bir düzenlemenin hayata
geçirilmesidir. 

Azınlık kurumlarından
kararnameye tepki! 

Devamı 8. sayfada
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Evcil köpeklere 
mikrochip uygulaması

ÜÜlkemiz Yunanistan’da
ve  diğer Avrupa
ülkelerinde , evcil pet

hayvanları için (kedi ve
köpekler), özellikle de
köpeklere şart koşulan mikroçip
uygulaması, minik bir çip
yardımı ile kalıcı bir kimlik
sağlamayı ve hayvana ait
bilgileri ortak bir veri tabanında
toplamayı hedeflemektedir. 

Kedi ve köpeklere takılan bu
minik çipler, sadece o hayvana
özel bir numara barındırmakta
ve mikroçip ortak veri tabanına
kayıt edilen kedi ya da köpeğin
her yerde tanınmasını ve
sahiplerine çok kısa bir
zamanda ulaşılmayı
sağlamaktadır.

Kısacası bu mikroçip
dostunuzun size ait olduğunu
dünyanın her yerinde
kanıtlayabilen bir elektronik
nüfus cüzdanı olarak
çalışmaktadır.

Petinizle ilgili her türlü
bilgiye bu numarayla ulaşmanız
mümkün olabilmektedir. Bu
yöntem dünyadaki pek çok
ülkede yaygın olarak
uygulanmakta ve Avrupa
Birliği’nde hayvanlarının ülkeler
arasında seyahat edebilmesi
için mikroçip uygulaması
zorunlu tutulmaktadır.

Özellikle av köpeklerinde bir
o kadar gerekli olan bu
uygulama sayesinde sezon dışı
işe yaramayan bu tür köpeklerin
başıboş bırakılıp, toplum için
tehdit oluşturmalarının önüne
geçilmesi amaçlanmaktadır.
Kısacası avcı, tüm sezon

boyunca yararlandığı hayvanını
av sezonu bittiğinde terk
edemiyecektir. Bu chipler
sayesinde terk edilen hayvanın
sahibi kolayca tespit edilerek,
terk etmeden kaynaklanan cezai
yükümlülüklede karşı karşıya
kalacaktır.

Bununla birlikte, çalınmaya
ve kaybolmaya karşı tek
yöntemin de mikroçip
uygulaması olduğunu
unutmamak gereklidir. Petinizin
boynuna takılan tasmanın
çıkarılması ya da yapılan
dövmen silinmesi mümkündür.
Bir petin sahibine ait olduğunu
ispatlamanın en garantili yolu
mikroçiptir. Prinç büyüklüğünde
olan mikroçip sol boyun altına
birkaç saniyede uygulanmakta
ve kimliğine işlenmektedir.
Veteriner Hekiminiz tarafından
doldurulan evraklara petinizin
fiziksel özellikleri ve kendi
kişisel bilgileriniz yazılarak ,
takılan chipin içerdiği özel bir
numara ile birlikte internet
ortamında tarım ve hayvancılık
bakanlığının veri tabanına
kayıtları yapılmaktadır. 

Petlerimize chip uygulaması
ülkemizde kanuni bir zorunluluk
olup, bu uygulama ile petlerimiz
gerçek kimliklerine ve
sahiplerine kavuşmaktadırlar.
Aksi haller, cezai yaptırımlarla
karşılaşmamıza neden olacağı
gibi, can dostlarımıza karşı
büyük bir vefasızlık olur.

Hepinize gerçek kimlikleri ve
sahiplerine kavuşmuş can
dostlarınızla birlikte sağlık dolu
günler dilerim...

VETERİNER BAKIŞI

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

Bu amaçla; açıklanan cumhurbaşkanlığı
kararnamesinin yeniden gözden geçirilerek revize
edilmesi, azınlığın kabul edeceği ve demokratik
taleplerimize cevap verecek nitelikte bir
düzenlemenin hazırlanmasıdır. Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın iradesini yok sayan girişim ve çözüm
önerilerinin yaşanan sorunu sona erdirmeyeceği
realitesinin yetkililer tarafından idrak edilmesinin
en büyük arzumuz olduğunu ifade eder, gerekli
hassasiyetin gösterileceğine inanmak istediğimizi
vurgulamak isteriz.” 

GTGB: “KARARNAME AZINLIĞIN
BEKLENTİLERİNE CEVAP 
VERMEKTEN UZAK”
Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB),
müftülüklerle ilgili açıklanan cumhurbaşkanlığı
kararnamesinin azınlığın beklenti ve taleplerine
cevap vermekten uzak olduğunu vurguladı. 

GTGB tarafından yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi:

“Müftülükler ve yetkileri konusunda,
hükümetin bu makamları devlet dairesi
konumuna getirme çabaları kabul edilemez.

Yeni açıklanmış olan Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin halkımıza ve İslam Hukuku’na
zarar verdiği kanaatindeyiz. Müftülüğün yargısal
yetkilerini baştan şekillendiren söz konusu
kararname taslağı, azınlığın beklenti ve
taleplerine cevap vermekten uzaktır.

Gümülcine Türk Gençler Birliği Yönetim
Kurulu olarak, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu öncülüğünde, uluslararası antlaşmalarla
garanti altına alınmış olan müftlük haklarına
sahip çıkacağımızı tüm kamuoyu ile
paylaşıyoruz.”

BTTÖB: “İNANÇ ÖZERKLİĞİMİZİN 
GASPI KABUL EDİLEMEZ”
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) de
açıklamasında, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
inanç özerkliğinin gasp edilmesinin kabul
edilmeyeceğini vurguladı. 

Azınlığın gerek eğitim, gerekse inanç
özerkliğinin Lozan Antlaşması’yla garanti altına
alındığını belirten açıklamada şöyle denildi: 

“Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın gerek
inanç gerek eğitim özerkliği Lozan Antlaşması ile
garanti altına alınmıştır. Azınlığımızın inanç
özerkliğinin temsiliyet makamı olan müftülüğün,
yeni çıkarılmak istenen cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile çalışma ve işleyiş yapısı
değiştirilmekte, özgür ve özerk durumuna son
verilmekte ve bir devlet dairesi haline getirilerek,
Din İşleri ve Eğitim Bakanlığı’na bağlanılması
istenmektedir. Bu hali ile inanç özerkliğimizin
gaspı anlamına gelen bu taslak kararname
tarafımızdan asla kabul edilemez ve hiçbir zaman

da kabul edilmeyecektir.
Yıllardır büyük bir sabırla müftülük sorununun

çözümünü bekleyen azınlık insanının taleplerini
katiyetle karşılamayan bu cumhurbaşkanlığı
kararnamesi, insanlarımızda büyük bir hayal
kırıklığı yaratmıştır. Azınlık sorunlarının çözümü
noktasında Yunan hükümetlerinin sürekli azınlığı
yok saymaları, azınlığın fikrini almadan ve
diyalog kapılarını devamlı kapalı tutarak, tek
taraflı kararlar almaları sorunları daha da
büyütmekte ve karmaşık hale getirmektedir.

Bu kararname ile bir devlet dairesi özelliği
kazandırılan müftülük makamına gelecek
müftünün nasıl seçileceği konusuna bir açıklık
getirmeyen taslak kararname dini özerkliği
bütünüyle bitirmekte ve hiç arzu etmediğimiz
kısıtlamalar getirmektedir. 

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Yönetim
Kurulu olarak hazırlanan bu taslak kararnamenin
ivedilikle geri çekilmesini ve azınlıkla istişare
edilerek yeniden ele alınmasını, azınlık insanının
taleplerinin dikkate alınarak çözümlenmesini
beklemekteyiz. Aksi bir durumda Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu ile birlikte hareket
ederek, Müftülük sorunun antlaşmalara uygun ve
azınlık insanının arzu ettiği şekilde
çözümleninceye kadar gerekli mücadele içinde
olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

ABTTF: “BATI TRAKYA TÜRK TOPLUMUNUN
DİNİ ÖZERKLİĞİ YOK EDİLİYOR”
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF),
Batı Trakya’da mu�ftu�lu�kleri yeniden
yapılandırmayı ve mu�ftu�lu�klere yeni c�alıs�ma
sistemi getirmeyi o�ngo�ren cumhurbas�kanlıg�ı
kararnamesi taslag�ını “dini özerkliği tamamen
ortadan kaldırma” girişimi olarak nitelendirdi.
Konu hakkında bir ac�ıklama yapan ABTTF
Bas�kanı Halit Habipog�lu, “Yunanistan Ocak
2018’de c�ıkardıg�ı yasa ile o�nce Batı Trakya Tu�rk
toplumu mensuplarıyla ilgili miras, evlenme ve
bos�anma konularında mu�ftu�ler tarafından
kullanılan s�er’i yetkileri tercihli hale getirerek
mu�ftu�lerin yetkilerini sınırlandırdı. S�imdi de
mu�ftu�lu�klerle ilgili yasanın hazırlanıs� su�recinde
oldug�u gibi yine o�ncesinde Batı Trakya Tu�rk
toplumu ile istis�are etmeden bir
cumhurbas�kanlıg�ı kararnamesi c�ıkartılıyor ve
bahse konu yasanın uygulanmasına gec�iliyor.
Kararname ile Batı Trakya Tu�rk toplumuna ait
olan o�zerk yapıdaki mu�ftu�lu�kler dog�rudan
devlete bag�lanarak bir devlet kurumu haline
getiriliyor. Bu yolla Batı Trakya Tu�rk toplumunun
uluslararası antlas�malarla garanti alınmıs� dini
o�zerklig�inin tamamen ortadan kaldırılması
amac�lanıyor. Batı Trakya Tu�rk toplumu olarak
uluslararası hukuku hic�e sayan bu kararnameyi
kabul etmemiz mu�mku�n deg�ildir. Kararnamenin
geri c�ekilmesi ve mu�ftu�lu�klerimizin o�zerk
yapısının devamı ic�in demokrasi ve hukuk
c�erc�evesinde mu�cadelemizi yu�ru�teceg�iz” dedi.

7. say fa nın de va mı

Çipras’tan toplu sözleşme müjdesi
HÜKÜMET,  dört sektörde imzalanan toplu sözleşmelerle

yaklaşık 75 bin çalışanın maaşında artış sağlanacağını duyurdu.
Başbakan Aleksis Çipras, dört sektörde toplam 75 bin çalışanı

ilgilendiren yeni toplu sözleşmeler imzalandığını bildirdi. 
Çipras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çalışma

Bakanlığı ve ilgili sendikalar arasında yapılan dört toplu
sözleşmeyle çalışanların maaşlarını arttıracaklarını belirtti. 

“Kurtarma paketlerinden çıkışın alameti olan ilk hükümet
kararımızı gerçekleştirdik” ifadesini kullanan Çipras, işçileri
güçlendirme mücadelelerinin süreceğini kaydetti. 

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Efi
Ahçioglu’nun, bankacılık, gemicilik, seyahat ve turizm acenteleri ve
Uluslararası Denizcilik Birliği üyesi firmalara ilişkin toplu
sözleşmeleri imzaladığı bildirilmişti. 

Hükümet, kurtarma paketi programları altında etkisini kaybeden
toplu sözleşmeleri yeniden güçlendirerek işçilerin gelir ve haklarını
geliştirmeyi hedefliyor. 
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MSI GS65 Stealth Thin 8RF incelemesi

GÜN DEM bilim-teknik

UZUN süredir gördüğümüz
en güzel oyuncu
bilgisayarlarından biri MSI
GS65 Stealth Thin 8RF testte!

MSI'ın sekizinci nesil Intel
işlemciler ile güçlendirilmiş
yeni oyuncu bilgisayarları bir
süredir konuğumuz olmaya
başladı. Bu defa karşımızda
daha önce incelediğimiz MSI
GT63 Titan 8RG kadar etkileyici,
hatta komple paket olarak
bakıldığında büyük kardeşini
bile gölgede bırakabilecek
kadar başarılı bir model var. 

MSI GS65 Stealth Thin 8RF
tasarımı nasıl?

Tasarımdan başlayalım
isterseniz, ürün hayli ince ve şık
bir tasarıma sahip, ayrıca üst
kapaktaki MSI logosu da
laptopta seçilen renk ve tasarım
itibarıyla Lamborghini'yi
andırmıyor değil. 15.6 inçlik bir
ekrana sahip olmasına rağmen
daha ufakmış gibi duran GS65
Stealth Thin sadece 17mm
kalınlığında ve ağırlığı da 1.88
kilogram. Bu kadar güçlü bir
bilgisayarın bu kadar rahat
taşınabilir olması elbette ürüne
kocaman bir artı getiriyor.
Ekran / gövde oranı ise %82.

Ekrana gelirsek eğer, daha
önce söylediğimiz gibi üründe
15.6 inçlik Full HD çözünürlüğü
destekleyen 144Hz bir IPS panel
bulunmakta. 7ms gecikme
süresine sahip olan IPS panel
geniş açıdan bakıldığında bile
görüntü kaybı yaşatmıyor ve iyi
haber, kullanılan ince
çerçeveye rağmen test
ürünümüzde herhangi bir ışık

sızmasına rastlamadık.
MSI GS65 Stealth Thin 8RF

performansı
Bu ince ve şık oyuncu

bilgisayarı bizim test ettiğimiz
konfigürasyonunda (8RF) Intel
Core i7-8750H işlemciye (2.2 Ghz
standart çalışma hızı, Turbo
Boost ile 6 çekirdekte 3.9 Ghz, 4
çekirdekte 4.1Ghz), Nvidia
GeForce GTX 1070 (8GB) ekran
kartına ve 16GB DDR4 RAM'e
sahip. Depolama için ise
512GB'lık yüksek performanslı
bir SSD disk tercih edilmiş. Bu
konfigürasyon bugün itibarıyla
piyasada olan tüm oyunları en
üst seviyede oynamak için
fazlasıyla yeterli, üstelik ileriye
dönük olarak da bu yeterliliği
uzunca bir süre korumaya
devam edecek. Örnek vermek
gerekirse, sistem canavarı bir
oyun olan Assassin's Creed
Origins'te Ultra ayarlarda
yaptığımız testlerde ortalama
80fps gibi harika değerlere
ulaştı. Bu performansıyla HTC
Vive veya Oculus Rift gibi VR
gözlüklerinin gereksinimlerine
tam anlamıyla cevap verebilen
ürün, sanal gerçeklik üzerine
bir sistem kurmayı
düşünenlerin de ilgisini
çekecektir.

MSI bu modelinde de
Steelseries tarafından üretilen
RGB destekli bir oyuncu
klavyesi kullanılmış. Tuş
yüksekliği GT63'te kullanılana
göre daha düşük olan klavye
oldukça rahat bir kullanıma
sahip ve bıraktığı kontrol hissi
de son derece başarılı.

GS65 Stealth Thin'de tıpkı
GT63 Titan'da olduğu gibi
Dynaudio'nun katkılarıyla
geliştirilen bir ses sistemi var.
Performansı tatminkar olsa da
günün sonunda elimizdekinin
bir laptop olduğunu da kabul
etmek gerekiyor. Açıkçası GS65
Stealth Thin de bu konuda bir
istisna değil.

MSI GS65 Stealth Thin 8RF
diğer özellikler

Ürünün inceliği akla direkt
olarak soğutma performansını

getiriyor. Yük altında işlemci ve
ekran kartı ısısı makul
seviyelerde kalırken ürünün alt
kısmı ve klavyenin üst kısmının
bir miktar ısındığına tanık
olduk. Bu ilk seferde şaşırtsa da
elbette risk teşkil eden bir
durum değil.

GS65 Stealth Thin yazılım
desteği anlamında da hayli
zengin. MSI Shift sayesinde
ürün sessizliğini korurken
mümkün olan en yüksek
performans için kendisini

optimize ediyor. Dragon Center
ise bilgisayarınızın her türlü
kritik değerinin kontrol altında
kalmasına yardımcı oluyor.

MSI GS65 Stealth Thin 8RF
şıklık, kullanım kolaylığı ve
performansı bir araya getirme
anlamında uzun süredir
gördüğümüz en başarılı ürün.
Piyasada 2400 € civarına
bulunabilen GS65 Stealth Thin,
oldukça pahalı bir model. Bu
noktada da elbette devreye
tercihler giriyor.
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SOL DAN SA ĞA
1) Sinir hastalıkları ile ilgili hastane bölümü –

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

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

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

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

Yu ka rıdan Aşağıya:
1)Hamam, Kora, Aşk 2)
Elebaşı, Ezrail 3) Kareli,
Au, Fa 4) İma, Sm,
Torba 5) Mantı, Ohm,
Aksi 6) En, Akala,
Mimik 7) Titr, Halfa, An
8) Vitray, Adenit 9) Ve,
Mir, Hudut 10) Alkan,
Nane, Alo 11) Tar,
Aroma, Orak.
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Alantepe’ye akın vardı!

KOZLUKEBİR Belediyesi’nin
katkılarıyla düzenlenen
Alantepe etkinlikleri için
yaylaya gelen konuklar ve
kurum temsilcileri davul
zurnayla eşliğinde halkı
selamlayarak alana girdi. 

Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet’in hac ibadetini
yerine getirmek amacı ile kutsal
topraklarda olmasından dolayı,
konuklar Belediye Başkan
Vekili İsmail Molla Ali Mehmet
tarafından karşılandı. 

Etkinlikte katılımcılara pilav
– ayran ikram edildi.

BAŞPEHLİVAN TANSEL
UMUT 
Üç günlük etkinliklerin son
gününde yağlı güreş finalleri
yapıldı. Finalde Batı Trakyalı
güreşçi Niyazi İbiş ile
Türkiye’den Tansel Umut güreş
tuttu. Niyazi İbiş’i yenen Tansel
Umut, 2018 Alantepe
Başpehlivanı oldu. 

PROTOKOL KONUŞMALARI 
Tarihi Alantepe etkinliklerinin
son günü, 2018 Alantepe Ağası
Hasan Hüseyin’in
konuşmasıyla başladı. Hasan
Hüseyin konuşmasında şunları
kaydetti: “Bu etkinliklerin Batı
Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın tarihi ve kültürel
değerlerine sahip çıkmasının
yanı sıra birlik ve beraberlik
içerisinde yaşamaya kararlı
olduğunu göstermesi açısından
da son derece önemli olduğunu
düşünüyorum. Rodop
dağlarında, Alantepe
Yaylası’nda sportmenlik ve
barış ruhuyla, insanlık
sevgisiyle bir araya gelen,
birbirine sarılan eller huzurlu
bir geleceğin teminatıdır. Her
yıl bir önceki yıldan daha güzel,
daha zengin, daha dolu, daha
kalabalık ve daha coşku dolu
şenlikler yaşanmasını temenni
ediyorum. Her geçen gün
gelişmekte olan kültürel
etkinliklerin daha da ileriye
taşınmasında katkıda bulunan,
bu tür etkinliklere geleceğimiz
için sahip çıkan ve gençlerimize
bu tür etkinliklerin önemini
doğru bir şekilde aktararak
onlara bu etkinliğin devam
ettirilmesi konusunda yardımcı
olan herkese teşekkür ederim.
Bu etkinlik mutlaka gelecek
nesillere aktarılmalı ve ilelebet

yaşatılmalıdır.”

İSMAİL MOLLA ALİ MEHMET
Kozlukebir Belediyesi Başkan
Vekili İsmail Molla Ali Mehmet,
Alantepe’nin 600 yılı aşkın bir
gelenek olduğunu hatırlatarak,
bu yıl da bu kültürel geleneği
gerçekleştirmekten duyduğu
mutluluğu dile getirdi. 

Bu tür etkinliklerin halkın
birlik ve beraberliğini, örf ve
ananelerini yaşatmasını
sağladığını belirten İsmail
Molla konuşmasının
devamında, “Bizler, her türlü
zor ve kısıtlı imkanlara rağmen
Kozlukebir Belediyesi olarak var
gücümüzle etkinliğin
gerçekleşmesi için çalıştık ve
çalışmaya devam edeceğiz.”
dedi

İBRAHİM ŞERİF
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif şunları söyledi: 

“Buraya katılmak, azınlığın
tarihine, kültürüne destek
vermek demektir. Çünkü 700
yıldan beri düzenlenen yağlı
güreşler bizim geleneğimizin
temelini teşkil eder. Bütün
milletlerin, din mensuplarının;
kültürleri, inanışları ve
yaşayışları vardır. Bizim de
dinimizden kaynaklanan,
yaprakları ve budakları olan,
kültür yaşamımıza vesile olan
değerlerimiz vardır. Milletlerin
kendilerine gçre kültürlerini
yaşatmak, geleceklerini garanti
altına almak için yaşayış
tarzları vardır. Bu yaşayış tarsi
da bizim varlığımızın
geleceğimizin devamıdır. Bu
kültürü bozmak isteyenler
çıkacaktır. Tarih boyunca bu
böyle olmuştur. Ama biz de
yaşatmak için mücadele
edeceğiz.” İbrahim Şerif,
etkinliğin gerçekleşmesinde
emeği geçenlere ve katılanlara
teşekkür etti.

MUSTAFA MUSTAFA
Rodop ili SİRİZA Milletvekili
Mustafa Mustafa, “Yıllarca bu
gelenek devam etsin.
İnsanlarımız kültürlerine
geleneklerine bu yolla sahip
çıkabilsinler. Alantepe er
meydanı diyoruz; bir sohbet
sofrası, bir gönül meydanı
diyoruz. 

Tarihi Alantepe Yağlı Güreşleri ve Kültürel
Etkinlikleri, olağanüstü bir katılımla gerçekleşti.
31 Ağustos Cuma günü Alantepe ağası Hasan
Hüseyin’nın köyü Basırlıköye’den başlayan
etkinlikler, 2 Eylül Pazar günü Türkiye’den gelen
sanatçı Ankaralı Yasemin’in verdiği muhteşem
konserle son buldu. 
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Böyle bir ortamda politik
konuşma yapmanın anlamı
yok. Tüm katılımcıları sonsuz
sevgi ve içten duygularla
selamlıyorum” diye konuştu.

İLHAN AHMET
Rodop ili Demokratik İttifak
Milletvekili İlhan Ahmet,
“Seçek Yaylası’nda hükümetin
tavrı ve yasaklamaları sonucu,
‘Kara Cuma’ diye  halk
tarafından ifade edilen günde
Cuma namazını kılamadık.
Belediye Başkanı Rıdvan ve
meclis üyeleriyle birlikte biz de
etkinlik yapmak istedik. Ama
Rıdvan’ın da demiş olduğu gibi
‘Her yer Seçek Yaylasıdır.’ Biz
Seçek etkinliğimizi şükürler
olsun ki gerçekleştirdik. Bunu
neden söylüyorum? Bu barış
ortamını, bu birlik ve
beraberliğimizi bundan sonraki
yıllarda tek ve bir olarak devam
ettirmek istiyoruz. Ben, bir
azınlık milletvekili olarak
sözümün arkasındayım.
Halkımın, milletimin istediği ve
ifade ettiği duyguların bir
tercümanıyım. Ben, sizin
vekilinizim. Sevgili soydaşlar
millet de zaten bunu istiyor.
Halkımız, birlik içerisinde,
matlar önünde engellemeler ile
etkinlik yapılmasını istemiyor!
Beraberlik ve birlik istiyor. Bu
konuda engel çıkaranları aklı
selim davranmaya, siyasetten
uzak durmaya, partizanlık
zihniyetinden uzak durmaya
davet ediyorum.
İkinci olarak sevgili
soydaşlarım, önümüz kış. Kışın
da ne kadar zor ekonomik
şartlar içerisinde olacağınızı
biliyorum. Daha henüz
tütünlerimize, pamuklarımıza,
buğdaylarımıza gelen
zararlardan ötürü tazminat
konusunda ilerleme
kaydedilmemiştir. Burada
mesele yalnız girişimlerde
bulunmak değildir. Sonuç
almak önemlidir. Eylül ayın
sonunda, genel kuruldan ve
meclisten haykırdığım gibi,
buradan da söylüyorum; bu
milletin zararını, ziyanını
açıklamaları gerekiyor! Bu
milleti umutsuzluk içerisinde
bırakmamak zorundadırlar. Er
meydanı, gerçeklerin söylendiği
bir meydan olmalıdır ki gerçek
söz burada söylenir. Burada
milletin isteğini, Batı
Trakyalıların isteklerini dile
getirmezsem nedir ki benim
görevim?
Son üç yıldan bu yana bu
hükümetten şikayetim var.
Sadece primleri, tütünler ve
ekonomik konularda değil, ama
halkımızın din özgürlüğü
konusunda şikayetim var. Bu
tarihe mal olsun. Üç yıldan bu
yana bu hükümet, Hristiyan
arkadaşlarımıza ve Ortodoks
dinine, kiliseye zerre kadar
dokunmamıştır, cesaret dahi
edememiştir. Tam tersine
ENFİA’dan muafiyet bile
getirmiştir. Genel Kurul’da
söylememe rağmen bu
vakıflarımıza sağlanmadı.
Amma, tam tersi, bizim

azınlığımızın din özgürlüğüne
müdahaleler bitmemiştir,
devam etmektedir ve tarihte
olmamış derecede olmaktadır.
Bu kurban kesiminden, müftü
atamasından her konuya kadar
bir şekilde devam etmektedir.
Ben, Azınlık milletvekili olarak,
bu sıfattan gurur duyuyorum.
Siz destek verdiğiniz sürece bu
sıfatı taşımak istiyorum.” diye
konuştu. 

AHMET KARA
Dostluk Eşitlik Barış Partisi
Başkan Vekili Ahmet Kara de
konuşmasında, İlhan Ahmet’in
değindiği noktalara herkesin
kafa yormasını ve ciddi bir
şekilde düşünmesi gerektiğini
söyledi. Kara, “Bu sorunlar yeni
ortaya çıkmış değildir.
Hepimizin dile getirdiği bir şey
var. İktidar partisi
milletvekillerimizin de bunları
dikkate almasını rica ediyorum.
Nedir bu? Biz, Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı
mensupları olarak gerek Rodop
ilinde ve gerekse de İskeçe
ilinde SİRİZA’ya çok güçlü bir
destek verdik. Bunun tek bir
sebebi vardır. Biz, daha önceki
söylemlerini eyleme
dönüştüreceğini düşünerek
desteğimizi verdik. Bizim,
şimdiye kadar hiçbir partiye
angaje olmuş oyumuz yoktur,
bundan sonra da olmayacaktır.
Bizim haklı taleplerimiz yerine
getirilene kadar her platformda
mücadelemiz devam edecektir.
Bu platformun da ana
lokomotifi, hepinizin de bildiği
gibi siyasi oluşumumuz DEB
Partisidir. DEB Partisi bundan
böyle de azınlığın haklarını her
platformda savunmaya devam
edecektir.” ifadelerine yer verdi. 

HRİSTOS METİOS
Doğu Makedonya - Traya Eyalet
Başkanı Hristos Metios da davet
için teşekkür ederek,
Alantepe’de bulunmaktan
mutluluk duyduğunu dile
getirdi. Metios şöyle dedi: “Bu
tür zor zamanlardaki bu
etkinlikler insanları daha da
yakınlaştırır ve bölgenin
geleneklerini yaşatmaya
yardımcı olmaktadır ki bu tür
etkinlikler barış içinde
olmalıdır. Eyalet olarak, Rodop
ili ve özellikle de Doğu
Rodoplar için önemli projeleri
gerçekleştirmekteyiz. Üniversite
yakınlarından başlayan yol
Kalfa ve diğer köyleri geçerek
altı adet çayı aşmaktaydı. Yılın
yarıya yakın bir kısmında bu
yoldan geçmek mümkün
değildi. Bunlardan Kalfa ve
Domruköy çaylarındaki
projeleri tamamladık. Diğerleri
için de gerekli finansmanı
garanti altına almış
bulunmaktayız. Bu yılın sonuna
kadar hepsi ihaleye çıkacaktır.
Hepsi aynı yöntemle
yapılacaktır. Bu projelerden
ESPA programına dahil
ettiğimiz Kozlukebir
yakınlarındaki Lissos – Kocaçay
üzerine yapılacak olan
köprüdür. Bunun için de gerekli

finansman sağlanmış ve yıl
sonuna kadar da ihalesi
yapılacaktır. Yine bölgede yol,
sondaj, küçük göletler
yapılması konusunda da gerekli
kaynakları bulmuş durumdayız.
Bütün bunlar tarım kesimini
desteklediğimizi
göstermektedir. Yine tütünler
için de mücadele etmekteyiz.”

MURAT ÖMEROĞLU
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu
da yaptığı konuşmada,
etkinliğin düzenlenmesinde
emeği geçenleri tebrik etti.
Başkonsolos Ömeroğlu
herkesin birlik içerinde olması
ve diğer konuklara da bunu
göstermenin kendileri için çok
değerli olduğunu belirterek,
“Güreş biz Türkler için ata
sporu olarak
adlandırılmaktadır. Orta
Asya’dan buraya getirdiğimiz,
Türkiye’de ve özellikle Trakya
bölgesinde çok yaygın bir
şekilde sürekli
düzenlenmektedir. Dolayısıyla

kültürümüzün bir parçası ki, bu
bir dövüş sporu değil, bir
felsefesi vardır. Yensek de
yenilsek de rakibimize saygı
göstermemiz gerekir. Bunları
bilerek güreşçilerimizin burada
performans sergileyeceklerini
düşünüyorum.” diye konuştu. 
Alantepe şenliklerinin son
günü, yağlı güreşlerin son
bulması ve madalya töreninin
yapılmasından sonra “Ankaralı
Yasemin” konseriyle devam
etti. Alantepe yaylasına akın
eden soydaşlar Ankaralı
Yasemin’in canlı konseriyle
coştu. Konser gece geç saate
kadar devam etti. 

YOĞUN KATILIM VARDI
Tarihi Alantepe etkinliğine Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
milletvekilleri Mustafa Mustafa,
İlhan Ahmet ve Ayhan
Karayusuf, Eyalet Başkanı
Hristos Metios, Eyalet Başkan
Yardımcısı Ahmet İbram ile
meclis üyeleri Mustafa Katrancı,

İsmail Hüse Mustafa ve Tarkan
Murtaza, Türkiye Cumhuriyeti
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu, Kozlukebir
Belediyesi Başkan Vekili İsmail
Molla Ali Mehmet ve meclis
üyeleri, Kozlukebir eski
belediye başkanı İbrahim Şerif,
Toplumsal Hareket Başkanı
Sadettin Şakir Hüseyin ve ekibi,
DEB Partisi Bşkan Vekili Ahmet
Kara, Tütün Kooperatifi Başkanı
Esat Hüseyin, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Nejat
Ahmet, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Bursa
Şubesi Başkan Yardımcısı
Hasan Ali Çavuş, Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri Derneği
Başkanı Sadık Sadık, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı
Ercan Ahmet, SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı
Salih Ahmet, Güney Meriç
Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu, eski ağalar, Seçek
Derneği yöneticilerinin yanı sıra
kalabalık bir soydaş topluluğu
katıldı.
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KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Bu hafta pek çok

alanda gündeminizi
değiştiriyor ve yeniliyorsunuz.

Parasal durumunuz üzerinde yeniden
düşünmeniz gerekebilir. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Kendinizi pek çok

konuda girişken ve eyleme
geçerken bulacaksınız. İş ve

yaratıcı konularda yeni
sorumluluklar alırken, dinlenme
ihtiyacınızı ihmal etmeyin. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Evde yoğun ve
yorucu bir süreç yaşanıyor.

Yapabilecekleriniz üzerinde
ilerlemeye çalışın. İç dünyanızı huzursuz
eden konularla  da yüzleşme zamanı.

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Duygusal

açıdan biraz endişeli ve gergin
olacaksınız. Yaratıcı

kapasitenizi disiplin altına alın.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Maddi
durumunuza ilişkin bazı

endişeler söz konusu. Kişisel
açıdan daha fazla girişim yapmak için
fırsatlar yaratmanız lazım. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Aldığınız sorumlulukların

öneminin farkındasınız.
Hayatınıza çeki düzen vermek
adına yeni yollar
arıyorsunuz. Yaratıcı işlerin

getirdiği sorumluluklar aynı
zamanda çalışma hayatınızı yakından
ilgilendirecek.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Elde olmayan
pek çok nedenle baş

etme çabası içindesiniz.
Ancak böyle bir duygu içinde
yanlışlar yapmaya açıksınız. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Yeni konular,
ortak aktiviteler açısından
yorucu bir tempo var.

Ancak kendinizi iyi organize
etmeniz halinde başarılı

sonuçlar alabilirsiniz. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık) İş
hayatında istikrarı sağlamakta
zorluklar söz konusu. Bu
dönemde istediğiniz kararları
almakta zorluklar var. Daha

ziyade bekleme süreci
içindesiniz. Ruh sağlığınıza dikkat edin.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Yeni görüşler kazanabile-
ceğiniz ilişkilere önem
vermelisiniz. Farklı olana

yakınlaşırken, başkalarının
tecrübelerine önem verin.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Başkaları ile olan para
paylaşımlarınız üzerinde
duruyorsunuz. Aşırı risk içeren

konuları bu dönemde ele almalısınız.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Ortaklaşa işlerin size

getirdiği sorumluluklar
söz konusu. Öncelikle
yeni anlaşmaları size
sağlayacağı olanakları

iyi belirlemeli, fırsatları
kullanmalısınız. b

u
r
l
a
r
.
.
.

MUTLU olmanın en önemli
öğesi sağlıklı yaşamak. Sağlıklı
yaşamak için de küçük püf
noktalarına dikkat etmek
gerekiyor. İşte bunlardan biri de
yürüyüş yapmak…

Sağlığınız için çok basit ve
yararlı bir unsuru günlük
yaşantınıza yerleştirmeniz
yeterlidir. 

İster kalp hastası, ister kilolu,
ister şeker hastası, ister
kolesterollü, isterse sapasağlam
olun. Yürüyün. Tempolu
yürüyün. Her yere yürüyün.
Sadece kalp değil, tüm vücudun
sağlığı için yürüyün. Hem
kendinizi, hem göbeğinizi, hem
kaslarınızı, hem de kalbinizi
mutlu edin. Hergün yarım saat
yürüyün. Tempolu yürüyün.
Eve gelirken, işe giderken hep
bir durak önce inin. Merdiven
çıkın, asansörden vazgeçin.

YÜRÜDÜKÇE 
MUTLU OLUN 
Yürüdükçe beynin mutluluk
hormonu - endorfin
salgıladığını ve belli bir süre
sonra yürümenin bağımlılık
yarattığını unutmayın.

Bu durumda, yürüyeme-
diğiniz zamanlarda kendinizi
mutsuz hissetmeye başlarsınız.
Kaslarınız güçlenir, göbeğiniz
erir, kolesterolünüz düşer, kilo
sorununuzun ortadan
kalkmasına yardımcı olur ve
diyabet hastalığının gelişini
ötelersiniz. 

ÇABUK YORULMANIN
NEDENİ DÜŞÜK KONDİSYON

Kalp, akciğer ve kasların
kondisyonunun düşük olması,
çabuk yorulmanın en önemli
nedenlerinden biridir. İki
adımda nefes nefese
kalıyorsanız hareketsiz
yaşıyorsunuz demektir.
Yürüyerek kondisyonunuzu
artırabilirsiniz. Günlük
yaşamınıza yerleştireceğiniz
düzenli ve tempolu yürüyüş,
her yerde, her yaşta, sağlıkta
veya hastalıkta, her zaman
yapılabilecek spordur.

SPOR YAPMADAN ÖNCE
NELERE DİKKAT ETMELİ
Birden bire spora başlamak,
yıllarca hiç yapmamışken
kalbinizi riske atmak demek
olur. Bu nedenle spora
başlamadan önce mutlaka bir
doktor kontrolünden geçmek

gerekmektedir. Bu kontrolde
fiziksel kapasitenin
değerendirilmesiyle birlikte kan
tetkikleri ile şeker ve kolesterol
düzeyleri belirlenir. Ritmde,
kalp damarlarında, kalp
kapaklarında ve kasılmasında
bir sorun var mı, tüm bunlara
bakılır.  

HER YAŞIN 
SPORU AYRI 
Uzmanlar, 40 yaşını geçenlerin
yarışmacı sporlardan kaçınmalı
gerektiğine dikkat çekiyorlar.
Her yaşın en uygun sporu ise
tempolu yürüyüştür. Çok sıcak
ve soğuklarda yürüyüşe ara
verilmeli, açken ve yemekten
hemen sonra yürüyüş
yapmamalıdır. En ideali yemek
ya da kahvaltıdan 1-1,5 saat
sonrasıdır.’

KALP HASTALARI 
YÜRÜYÜŞ YAPABİLİR Mİ?
Eğer yürürken göğüs ağrısı
olmuyorsa, kalp damarlarına
stent takılmış, bypass olmuş
hastalar da yürüyebilirler. Zaten
bu hastalar düzenli olarak
doktor kontrolünden
geçmektedirler. Yürüyüş
onların yaşam tarzlarının artık
olmazsa olmaz bir parçasıdır.
Yürüdükçe kalp kası güçlenir,
damarlar daha iyi kan
pompalayarak tıkalı damarlara
da destek vermeye başlarlar.’

Sağlıklı yaşam
için yürüyüş
yapın!

İster kalp
hastası, ister
kilolu, ister

şeker hastası, ister
kolesterollü,
isterse sapasağlam
olun. Yürüyün.
Tempolu yürüyün.
Yürüyüşü günlük
yaşamınızın
bir parçası
haline
getirin.  

“ “
BİRÇOK kişide eğer uyku

sorunu varsa daha fazla yeme
isteği oluşmaktadır.

Yapılan bir çalışmaya göre
günde 6 saatten az uyuyan
kişilerde, normal sürede
uyuyanlara göre haftalık 800g.
artış olmaktadır.

Uykusuzluk ile kilo artışı
arasındaki ilişki ile ilgili birçok
çalışma bulunmakta.
Uykusuzluk kilo aldırmaz
sadece hormon seviyelerini
etkilediğinden iştahı artırarak
daha fazla yemenize ve
dolayısıyla kilo almanıza neden
olur.

Uykusuzluk ayrıca bağışıklık
sistemini de olumsuz etkiler;
daha sık hastalanabilirsiniz.

Sinir sistemi hastalıklarını
tetikleyebilir, bu nedenle daha
mutsuz ve depresif olabilirsiniz.

Eğer  kilo problemi yaşıyor,
dikkat etmenize rağmen kilo
veremiyorsanız uyku düzeninizi
gözden geçirin. Eğer uyku
sorunlarınız varsa bunu
çözümleyin.

Uyku düzeninizi
değiştirmekte önce
beslenmenizi değiştirmekle

başlayın.
*Karbonhidrat tüketiminizi

gözlemleyin, eğer basit
karbonhidratları çok
tüketiyorsanız; şeker ve şekerli
besinler, beyaz unlu mamüller..
gibi, şeker metabolizmanızı
etkileyerek uykusuzluğu
tetikleyebilir.

*Sindirimi zor olan besinleri
akşam saatlerinde yememeye
özen gösterin. Özellikle
proteinlerin sindirimi zordur, bu
nedenle daha çok öğle
yemeklerinizde tercih edin.

*Yağlı besinlerden,
kızartmalardan, hamur
işlerinden uzak durmaya çalışın.

*Serotonin hormonunun
sakinleştirici özelliği vardır.
Hindi ve tavuk eti serotonin
salgısını artırarak stresi
azaltacaktır.

*Ara öğün olarak
kuruyemişleri tercih edin, tabiki
uygun miktarda.

*Akşam yemeğinizden
sonraki ara öğününüzde az yağlı
süt veya yoğurt tüketin.

*Uyku öncesinde melisa ve
papatya çayı deneyin.

Uykusuzluk 
kilo yapıyor

gundem_1029.qxp_Layout 1  11.09.2018  11:11  Page 12



7 Eylül 2018 GÜN DEM haber 13

EYALET Başkan Yardımcılığı’a Ahmet İbram
yerine Tarkan Multaza getirildi.

Doğu Makedonya - Trakya Eyalet yönetiminde
başkan yardımcılığı görevinde değişim yaşandı.
Ahmet İbram, yerini Tarkan Multaza'ya bıraktı.

Doğu Makedonya – Trakya Eyaleti başkan
yardımcılığı görevini yaklaşık 16 aydan beri
sürdüren Ahmet İbram, görev süresinin
dolmasıyla birlikte görevini eyalet meclis üyesi
Tarkan Multaza'ya devretti.

Tarkan Multaza, daha önce görev yapan azınlık

üyesi eyalet başkan yardımcıları gibi Ekonomi,
Yönetim ve Şeffaflık konularından sorumlu
olacak.

Başkan yardımcılığı görevini devreden Ahmet
İbram, eyalet yönetiminde bazı görevlerine ise
devam ediyor. Eski valilik binasında 124 numaları
ofise taşınan Ahmet İbram'in, halk pazarlarından
sorumlu komisyon başkanlığı ile tarım ve
kalkınma konularından sorumlu komisyonunda
üyeliğinin devam edeceği bildirildi. 

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Korku ve ümit hali
"Ey iman edenler, Allah'tan

nasıl korkup-sakınmak
gerekiyorsa öylece korkup-
sakının ve siz, ancak Müslüman
olmaktan başka (bir din ve
tutum üzerinde) ölmeyin." (Al-i
İmran Suresi, 102) 

Âyette yer alan Allah korkusu
diğer korkular gibi insana
sıkıntı ve azap veren bir korku
değildir. Tam tersine, insana
kulluğunu ve aczini hatırlatan,
onun aklını ve şuurunu açıp
geliştiren, hayatının sorumluluk
bilinciyle yaşamasını sağlayan,
kişiyi üstün bir ahlak seviyesine
ulaştıran ve Allah'a yaklaştıran
saygı dolu bir korkudur. Aynı
zamanda bu korku Müminin
ahirete olan özlemini artıran,
ümit ve şevkini körükleyen, onu
kötülüklerden uzaklaştırıp,
Allah'ın rızasına, rahmetine ve
cennetine yaklaştıran, bundan
dolayı da çok büyük manevi haz
içeren bir duygudur.

Ümit etmek de Kuran’da
müminlerin önemli bir vasfı
olarak belirtilir. Kur’an
müminlere, hiçbir olay
karşısında ümitsizliğe
kapılmamaları, Allah’a dayanıp
güvenmeleri gerektiğini haber
verir. Aynı zamanda Allah’a
karşı saygı dolu bir korku içinde
olmalarını bildirir.

Cenâb-ı Hak şöyle
buyurmuştur:

“Onlar, korku ve ümit içinde
Rablerine dua ederler.”
(Secde16)

“Onlar ahiretten çekinir ve
Rabbinin rahmetini umarlar.”
(Zümer, 9)

Mümin daima korku ve ümit
arasında bulunmalıdır. Çünkü
fazla korkudan ümitsizlik,
korkusuz ümitten de gaflet
doğar. Mümin, Rabbinin
büyüklüğünü ve azabının
çetinliğini bilerek O’ndan
korkar. Buna göre sorumluluk
bilinci içersinde hareket ederek
Allah’ın emirlerini yerine getirir,
yasaklarından kaçınır. Allah’tan
en çok korkan, O’nu en çok
bilen ve zikredendir. Bu sebeple
Rasul-i Ekrem s.a.v. Efendimiz;
“Allah’a yemin ederim ki,
Allah’tan en çok korkanınız,
O’ndan en fazla sakınanınız
benim.” buyuruyor. (Buharî)

Cenab-ı Hak da buna işaret
ederek şöyle buyurmaktadır:
“Kulları içinde Allah’tan ancak
âlimler korkar.” (Fâtır, 28)

Görülüyor ki, ilahî bilgi
arttıkça kalbe düşen korku da
çoğalıyor. Fakat ümitle
dengelenen Allah korkusu

insanı bunalımlara değil,
isyandan uzak durmaya,
geçmişi telafi için taat ve
ibadete, geleceğe hazırlanmaya
sevk ve teşvik eder. Bunun için
büyükler demişlerdir ki:
“Herkes korktuğunda kaçar.
Yalnız Allah’tan korkan O’na
yaklaşır.”

Rasulullah s.a.v. Efendimiz,
ölüm halinde bulunan bir
gencin yanına gitti. Gence:

– Kendini nasıl buluyorsun,
diye sordu. Genç:

– Allah Teâlâ’nın rahmetini
umuyorum. Günahlarımdan da
korkuyorum, dedi. Bunun
üzerine Efendimiz (s.a.v.):

– Bir kulun kalbinde bu ikisi
bir araya gelirse, Allah Teâlâ o
kula umduğunu verir,
korktuğundan emin kılar,
buyurdu. (Tirmizî; İbn Mace)

Hz. Ömer r.a. şöyle derdi:
“Semadan birisi, ‘Ey

insanlar, bir kişi hariç hepiniz
cennete gireceksiniz!’
seslenmiş olsaydı, o bir kişinin
kendim olmasından korkardım.
Yine semadan birisi, ‘Ey
insanlar, bir kişi hariç hepiniz
cehenneme gireceksiniz’
seslenmiş olsaydı, cehenneme
girmeyecek olan o tek kişinin
ben olacağımı ümit ederdim.”

Rivayet edildiğine göre Hz.
Ali (r.a.), günahlarından korkup
ümitsizliğe düşen birine:

– Seni bu hale düşüren nedir,
diye sordu. Adam:

– Büyük günahlarım, diye
cevap verdi. Hz. Ali (r.a.):

– Hayır, kendine yazık
ediyorsun! Bil ki Allah’ın
rahmeti senin günahlarından
daha büyüktür, dedi. Adam:

– Benim günahlarım hiçbir
şeyin temizlemeyeceği kadar
büyük, dedi. Hz. Ali (r.a.):

– Yanılıyorsun! Asıl senin
Allah’ın rahmetinden ümidini
kesmen, işlediğin
günahlarından daha büyük,
dedi.

Korku ve ümit arasında bir
ruh haline sahip olmak için
gereken, sadece Allah’a karşı
samimi olmaktır. Samimiyetle
gönülden Allah’a yönelen kişi
O’nun yaratmasındaki
kusursuzluğu ve ihtişamı
görecek ve Allah’a karşı saygı
dolu bir korku duyacaktır.
Korku, onu Allah’ın sınırlarını
ihlal etmekten sakındıracak ve
mümin bundan duyduğu huzur
nedeniyle cenneti ümit
edecektir.

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLUTarkan Multaza

Eyalet Başkan
Yardımcısı oldu

RODOP iline bağlı Kozlukebir Belediyesi’nin
Sirkeli ve Kozlukebir bölgelerinden sorumlu
başkan yardımcıları değişti. 

3 Eylül Pazartesi itibariyle Sirkeli bölgesinden
sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Serdar
Mehmet, Kozlukebir bölgesinden sorumlu
Belediye Başkan Yardımcısı da Hüseyin Mustafa
oldu.

Konuyla ilgili olarak Kozlukebir Belediyesi
tarafından yapılan açıklama şöyle:

“2017-2018 döneminde Kozlukebir Belediye
Başkanlığı görevlerini layıkıyla yerine getiren
Rıdvan Hacı Mehmet ve Ümmet Mahmut
Hüseyin’e verdikleri hizmetlerden dolayı
teşekkür eder, 3 Eylül 2018 tarihinde görevlerinin
başına geçen Sirkeli Bölgesi Belediye Başkan
Yardımcısı Serdar Mehmet ve Kozlukebir  Bölgesi
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Mustafa’ya
yeni görevlerinde başarılar dileriz.”

Kozlukebir Belediyesi’nde
görev değişimi yapıldı
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Tώὰ:…πνο…Τπ σή Νε…βηήα: Τ…:πό
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σι:ΔΤὰέε…α: …Τί :τ…ι:…:π: ινύ Ττ:
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πΤὰ: ιέὰΝ…:τι ΠνόιΕιΤε … :ὰάκκΕκ:… Τ
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ςΔήτ:…η :…ι:… έιὰ:…ι ΔάσΤοσΕε…ινο
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α:ιΤύΔοτσΕ …
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αὰίσΕ…οπήὰΠΤ…ιόσν…π:ὰ:ιΤι: έτΕ…ήι:τ
Ε…πνκύ…α:αή…2 : Τίὰ σή…ιΕε,… Τ…ιoτ
:αὰ:ίν…β:Δ ό…κ ιόιΕι:ε…πνο
Τπ βκήΔΕαΤ» …«Μ…2Ε νσ ντν  αή
:σΣοΠί:,… έσΝ…ινο…Σ: τν έτνο…ιΕε
οσιέὰΕσΕε…(hysteresis)»,…ΤΠΕηΤί,…«έπκΕΠΤ
:αὰνπὰόΔΤσ :…ιν…π:ὰ:ηΝη αό

2οτ:  αό…ιΕε… ώὰ:ε,…Ττώ…οπντό ΤοσΤ
α: …ι ε…πὰννπι αέε…ιΝτ
Τι:ὰὰοΔ ίσΤΝτ …ςτ: Σίβνκ:,…όι:τ… ί:

ν αντν ί:…βὰίσαΤι: …σΤ…ΤκΤύΔΤὰΕ
πιώσΕ,…ηίτΤι: …πνκύ…2ύσανκν…τ:
2Ε  νοὰηΕΔνύτ…ν …πνκ ι αέε…σοτΔήαΤε
η :…ιΕτ…οκνπνίΕσΕ…σύτΔΤιΝτ,
:αὰνπὰόΔΤσ Ντ…2 :ὰΔὰΝι αώτ
Τι:ὰὰοΔ ίσΤΝτ» …

4: …η :…ιΕ…σοτέ Τ :…ό Νε…(σ σ …σιΕ
Τι: τΕ ντ :αή…Τπν ή…πνο… :ὰάΓΤ …η :

ιΕ… ώὰ:… Τιά…ιΕτ…πνκο2 :ΣΕ  σ έτΕ
«α:Δ:ὰή…έΠν2ν»),…ν…δότι …2Ττ…2Τί τΤ 
 2 :ίιΤὰ:…: σ ό2νΠνε …«ςὰαΤί…τ:
αν ιάΠΤιΤ…ιΕτ…πὰόσΣ:ιΕ…έαΔΤσΕ…ινο
5ὺ7…σιν…πκ:ίσ ν…ινο…άὰΔὰνο…γ…(!) …Μ
Οκκά2:…έ Τ …Τ σέκΔΤ …σΤ… ί:…π:ηί2:
: Εκήε…:τάπιοΠΕε,…πνο…σΕ :ίτΤ 
: ΕκόιΤὰΤε…ΤπΤτ2ύσΤ ε,…όι …Δ:

σοτΤ  σιΤί…ιν…αύ :…Σοηήε…ιΝτ
νὰΣΝ έτΝτ…ΟκκήτΝτ,… Τ…:πνιέκΤσ :

Ε…ν αντν  αή…Τπί2νσΕ…ιΕε… ώὰ:ε…τ:
Τ ὰνιΤὰΤύσΤ …:αό :…πΤὰ σσόιΤὰν …4: 

ιν…4ν τνβνύκ ν…έ Τ … Τι:ιὰ:πΤί,…η :…ι ε
Τπό ΤτΤε…2Τα:ΤιίΤε,…σΤ…έτ:…σώ :… Τ
ότΕ…:ὰ ν2 όιΕι:…τ:…ΤηαὰίτΤ …ιοπ αά

:πνΣάσΤ ε…πνο…έ νοτ…κΕΣΔΤί…:κκνύ» …3 
:οιό,…α:ι:κήηΤ …σΤ…άὰΔὰν…ινο…σιν
opendemocracy…o…α:ΔΕηΕιήε,…Ε…ΤκκΕτ αή
 σινὰί:…2Ττ…Τίτ: …:πκά… ί:…:ιο ήε
 σινὰί:…–…σοηαοὰί:…ιΤ τναὰ:ι αώτ
κ:Δώτ … ὰόαΤ ι: …πΤὰ σσόιΤὰν…η :…ιΕτ
ανκνσσ :ί:…:πνιο ί:…κνην2νσί:ε…α: 
2 ΤΔτνύε…2 :αοβέὰτΕσΕε …

İŞSİZLİK oranı, haziran ayında düşüşünü sürdürerek
son 7 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,1’e geriledi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine
göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik
oranı, Haziran’da bir önceki aya göre gerileyerek yüzde
19,1’e düştü. Ülkede işsiz sayısı 909 bin olarak açıklandı. 

Mayıs ayı işsizlik oranı da aşağı yönlü revize edilerek
yüzde 19,3 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15 ila 24 yaş
arası gençlerde oran yüzde 39,1’e düştü. 

Hükümet, işsizlik oranını bu yıl yüzde 18,4’e
düşürmeyi hedefliyor.

Ülkede işsizlik oranı, yüzde 28’e yaklaştığı 2013
yılından bu yana düşüş kaydetse de Euro Bölgesi’nde en
yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

MAKEDONYA’da (FYROM) isim
anlaşması ile ilgili yapılacak
referandum öncesi anlaşmanın
kabul edilmesi için yürütülen
kampanyaya uluslararası destek
sürüyor.

Makedonya ile Yunanistan
arasında imzalanan isim
anlaşmasının referandumda kabul
edilmesi yönünde kampanya
yürüten Başbakan  Zoran Zaev’e
uluslararası kuruluşlardan ve ülke
liderlerinden destek açıklamaları
ve ziyaretler devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Sekreteri’nin iki ülke arasındaki
isim anlaşması için görevlendirdiği
özel temsilcisi Matthew Nimetz
yaptığı açıklamada,
Makedonya’nın anlaşmayı kabul
etmemesi durumunda sorunun
çözümü için bir 25 yılı daha ihtiyaç
olabileceğini belirtti. 

Nimetz’in açıklamaları dışında
Zaev’in kampanyasının
desteklenmesi amacıyla ülkeye bir
çok ziyaret planlanmış durumda. 

Perşembe günü NATO Genel
Sekreteri Jens Stoltenberg’in
Üsküp’ü ziyaretini, Cuma günü
Makedonya’nın Avrupa Birliği’ne
dahil edilmesinin en büyük
destekçilerinden biri olan

Avusturya Başbakanı Sebastian
Kurz’u ziyareti izledi.

Makedonya’nın bağımsızlık
günü kutlamaların doruğa
ulaşacağı Cumartesi günü ise
Almanya Başbakanı Angela Merkel
ülkeyi ziyaret edecek.

Anlaşma ve yapılacak
referandum ile ilgili olarak Balkan
Insight (BIRN) sitesine konuşan
BM özel temsilcisi Matthew
Nimetzç şu ifadeleri kullandı:
“Umarım anlaşma her iki ülke
tarafından da kabul edilir.
Anlaşma oldukça adil ve her iki
ülkenin çıkarlarına uygun bir
anlaşma. Eğer kabul edilmezse

kısa sürede tekrar bir çözüm yolu
bulunacağını düşünmüyorum.
Bugünkü anlaşmaya varılması için
25 yıl geçmesi gerekti. Yeni bir
anlaşma için yine 25 yıl beklemek
gerekebilir.” 

Bir Makedon gazetecinin konu
ile ilgili sorusu üzerine ise Nimetz,
“Eğer sizler anlaşmayı kabul
etmezseniz, korkarım ki dünyaya
sorunun çözümünü istemediğiniz,
Avrupa Birliği’ne dahil olmanın
sizler için önemli olmadığı ve genel
anlamda sorunların çözümünden
yana olmadığınız mesajını vermiş
olacaksınız.” ifadelerini kullandı.

İşsizlik son 7 yılın 
en düşük seviyesinde

Zaev’e referandum öncesi
uluslararası destek
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Schengen Bölgesi’nde
düzenleme!

AVRUPA Birliği Konseyi, vize
serbestisi anlaşması yapılan
ülke vatandaşlarının seyahatleri
öncesinde güvenlik incelemesi
yapılmasına yönelik
Avrupa Seyahat
Bilgileri ve
Yetkilendirme
Sistemi
düzenlemesinin
onaylandığını
açıkladı.

Sistem yürürlüğe
girdiğinde, AB'ye
vizesiz seyahat
edecek tüm
yolcuların 7 euro karşılığında
internetten kayıt yaptırmaları
zorunlu olacak.

Ziyaretçiler, kimlik bilgileri,
seyahat belgeleri, ikamet
adresleri, iletişim bilgileri, daha
önce bir suç işleyip
işlemedikleri, hangi ülkelerde
bulundukları, AB ülkelerinden
sınır dışı edilip edilmedikleri
gibi çeşitleri soruları
yanıtlayacak.

ETIAS, girilen bilgileri çeşitli
Avrupa güvenlik veri tabanları
ile karşılaştırarak kişinin
güvenlik riski oluşturup

oluşturmadığını belirleyecek.
2021 yılında yürürlüğe

girmesi beklenen sistemden
alınan izin 3 yıla kadar ve çok
sayıda seyahat için geçerli
olacak.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa
ülkesinden oluşuyor.

Belçika, Avusturya, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka,
Estonya, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan,

Macaristan, İzlanda, İtalya,
Letonya, Litvanya,
Lüksemburg, Malta, Hollanda,
Norveç, Polonya, Portekiz,

Slovakya, Slovenya,
İspanya, İsveç, İsviçre,
Lihtenştayn

60'tan fazla ülke
vatandaşı Schengen
bölgesi ülkelerine
vizesiz seyahat
edebiliyor.?

Avrupa Birliği üyesi
olmamasına rağmen,
İzlanda, Norveç, İsviçre
ve Lihtenştayn

vatandaşları Schengen
Bölgesi'nde serbestçe seyahat
etme hakkına sahip.

Avrupa Birliği'nin ve
Schengen Antlaşması'nın üç
özel üyesi bulunuyor. Avrupa
kıtasının dışında kalsa da
Portekiz'e bağlı olan ada
topluluğu Azorlar, Madeira ve
İspanya'ya bağlı Kanarya
Adaları da Schengen sınırları
içerisinde yer alıyor.

BEYAZ Saray'da görevli üst düzey bir
yetkili, New York Times gazetesi için
kimliğini açıklamadan kaleme aldığı bir
makalede ABD Başkanı Donald Trump'a
karşı yönetim içinde oluşan 'direnişi'
yazdı.

Yetkili, “Trump yönetimi içindeki
direnişin parçasıyım” başlıklı yorum
makalesinde, “Trump gidene veya
görevden alınana kadar gündemini ve
ülke için kötü sonuçlar doğurabilecek
eğilimlerini sessizce engellemek için
çalıştıklarını” yazıyor.

BBC’nin haberine göre, makaleyi
yazan yetkilinin adı açıklanmasa da
Cumhuriyetçilerden ve yönetim içindeki
“direniş’ten olduğunu şu sözlerle ifade
ediyor: "Biliyorum, çünkü ben de
onlardan biriyim. Daha açık olmak
gerekirse, bizimkisi soldan çıkan bir
'direniş' değil. Biz yönetimin başarılı
olmasını istiyoruz.

"(…) Bir Cumhuriyetçi olarak seçilmiş
olsa da Başkan, muhafazakarların
benimsediği özgür akıl, serbest pazarlar
ve özgür halk ideallerine yakınlık
göstermiyor."

Trump, New York Times gazetesinde
yayımlanan makale için “korkakça” dedi
ve yetkiliye sayfalarını açan New York

Times'ı da eleştirdi. Trump, "Bu kişi
gerçekse, Ulusal Güvenlik gerekçesiyle
New York Times bu kişiyi ihbar etmeli."
dedi.

Makale, kıdemli gazeteci Bob
Woodward'ın Beyaz Saray'da Trump'ın
kararlarının engellenmesi için çevrilen
entrikaları anlattığı kitabın bölümlerinin
Washington Post gazetesinde
paylaşılmasından bir gün sonra
yayımlandı.

New York Times'taki makalede yetkili,
Trump'ı “ahlaksız, ticaret ve demokrasi
karşıtı’ olarak tanımlıyor ve ABD
Başkanı için “yeterince bilgi sahibi
olmadan, olgunlaşmamış ve zaman
zaman da lakayt kararlar almaya
meyilli'”diyor.

“AZLETMEYİ DÜŞÜNDÜK
VAZGEÇTİK”
Makalede, Beyaz Saray'daki bir grup
danışmanın, Trump'ın azledilmesi için
“başkanın görevini yerine getirebilme
ehliyeti olmadığı hükmünü” içeren ABD
anayasasının 25'inci ek maddesini
gündeme getirmeyi düşündüğü ama
sonunda vazgeçildiği de yazıyor:

"Ama hiç kimse bir anayasa krizine
zemin hazırlamak istemedi. Yani, bu

durum öyle veya böyle sona erene kadar,
yönetimin dümenin doğru yöne
çevrilmesi için elimizden geleni
yapacağız."

Yetkili, kendilerini Beyaz Saray'daki
“kahramanlar” olarak tanımlıyor ve
Trump'ın bazı yardımcıları medyada
“kötü adam’ ilan edilse de arka planda,
her ne kadar bazen başarısız olsalar da
Beyaz Saray'da alınabilecek kötü
kararlara engel olmak için çalıştıklarını
belirtiyor.

Yetkili Amerikalılara da şöyle
sesleniyor:

"Bu kaotik zamanlarda yalnızca bir
züğürt tesellisi olacak ama, Amerikalılar
(Beyaz Saray'da) odada yetişkinlerin de
olduğunu bilmeli. Neler yaşandığının
tamamen farkındayız. Ve, Donald Trump
yapmasa da, biz doğru olanı yapmaya
çalışıyoruz. Sonuç, iki koldan ilerleyen
başkanlık."

Yetkili bu “iki kollu başkanlık”
anlayışına dış politikada Kuzey Kore ve
Rusya'yla ilişkilerde alınan kararları
örnek gösteriyor:

"Başkan Trump, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un gibi otokratlar ve
diktatörleri tercih ediyor gibi bir izlenim

veriyor ve bizimle benzer görüşlere
müttefik devletlerle kurulan bağları
yeterince takdir etmiyor.

"Zeki gözlemciler ise, yönetimin geri
kalanının farklı bir koldan ilerlediğinin
farkında. Bu kol, Rusya gibi içişlere
müdahale ettikleri için ceza aldığı,
dünya genelindeki müttefiklerin rakip
değil, ortak hareket edilen ortaklar
olarak görüldüğü bir kol."

“ BU KİŞİYİ İHBAR ETSİN”
ABD Başkanı Trump, makale için "utanç
verici" dedi ve attığı tweette New York
Times'a seslenip "Eğer bu 'üst düzey
yetkili' gerçekten varsa ve New York
Times'ın başka bir düzmece kaynağı
değilse, eğer bu korkak kişi gerçekten
varsa, New York Times, Ulusal Güvenlik
gerekçesiyle bu kişiyi hükümete ihbar
etmeli" dedi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah
Huckabee Sanders da resmi açıklamada
sert bir dil kullanıp bu kimliği
açıklanmayan kişinin "ülkesi yerine
egosunu, Amerikan halkının iradesinin
önünde tuttuğunu" söyledi.

Trump ve Beyaz Saray, makaleyi
yayımladığı için New York Times
gazetesini de eleştirdi.

“Trump’a engel
olmak için iki
koldan başkanlık
yürütüyoruz”

DÜNYA'dan 250 kat fazla su
bulunan gezegenler keşfedildi.

Bilim insanları, yeni
keşfedilen TRAPPIST-1 yıldız
sistemindeki 7 gezegenin kayaç
yapıda olduğunu ve bazılarında
Dünya'dan daha fazla su
bulunduğunu belirledi.

"Space.com" internet
sitesinde yer alan habere göre,
İsviçre'nin Bern
Üniversitesi’nden gök bilimci
Simon Grimm'in önderlik ettiği
bilim insanları, ilk kez 2016'da
keşfedilen TRAPPIST-1
sistemindeki öte gezegenlerin
kütle ve kompozisyonlarına
ilişkin detaylı çalışma yaptı.

Gezegenlerin yörüngesindeki
yıldız ile Dünya arasında
gözlemlenebilir olduğu "geçiş
zamanı varyasyonlarını" (TTV)
inceleyen bilim insanları, 7

gezegenin kütlelerinin büyük
ölçüde kayaçlardan oluştuğu,
bazı gezegenlerin kütlelerinin
yüzde 5'e kadar, yani
Dünya'dakinden 250 kat fazla su
içerdiğini ortaya çıkardı.

Dünya'ya 40 ışık yılı
mesafedeki TRAPPIST-1
sisteminde yer alan
gezegenlerden üçü, ilk kez
Avrupa Güney Gözlemevi’nin
Geçiş Halindeki Gezegen ve
Gezegensiler Küçük Teleskobu
(TRAPPIST) tarafından
keşfedilmişti. Ertesi yıl
Amerikan Havacılık ve Uzay
Ajansı (NASA), sistemde toplam
7 gezegen olduğunu, bunların
hepsinin yıldızın canlı
yaşamının ortaya çıkmasına
müsait yaşanabilir bölümünde
bulunduğunu açıklamıştı.

Suyu bol
gezegenler
keşfedildi
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Gü mül ci ne Has ta ne si: 
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25413 51100
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Yunanistan’da ekonomi büyüdü

ÜLKE ekonomisinin bu yılın ikinci
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde
0,2 oranında büyüdüğü açıklandı. 

Yunanistan İstatistik Kurumu’nun
(ELSTAT) açıkladığı verilere göre,
mevsim etkisinden arındırılmış Gayrisafi
Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe
göre yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. 

GSYH, yıllık bazda da yüzde 1,8
oranında arttığı belirtildi. 

Ekonomik büyümede, bir önceki
çeyreğe göre yüzde 0,5 oranında artış
kaydeden tüketim harcamaları, yüzde
3,9 oranında artış yaşanan ihracat ve
yüzde 4,8 oranında yükselen ithalat
etkili oldu. 

Açıklamada ayrıca, ilk çeyrek yıllık
bazda büyüme oranının da yüzde 2,5
olarak yukarı yönlü revize edildiği ifade
edildi. 

Hükümet, orta vadeli programında bu
yıl ekonominin yüzde 2 oranında
büyüyeceği beklentisini açıklamıştı. AB
Komisyonu ise, bu oranın yüzde 1,9
olacağı tahmininde bulunuyor. 

Kurtarma paketi programından son
çıkan ülke olan Yunanistan’da, program
resmi olarak 20 Ağustos’ta sona ermişti.
Ekonomideki büyüme, Yunanistan’ın
program sonrasında
uygulaması gereken kemer sıkma
önlemlerine ilişkin kreditörleri
ile pazarlık payını güçlendirmesi
bekleniyor. 

Hükümetin, 2019 yılında emeklilik
maaşlarında, 2020 yılın ise vergi
muafiyet alt sınırında düzenlemeye
gitmesi bekleniyor. Öte yandan ülkenin
kreditörleri, Yunanistan’ın 2022 yılına
kadar yüzde 3,5, sonrasında ise yüzde 2,2
oranında yüksek miktarda faiz dışı bütçe
fazlası vermesini talep ediyor.

Ülkede GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 artarken, 
yıllık bazda büyüme yüzde 1,8 oranında gerçekleşti.

YUNANİSTAN Denizciler Federasyonu
(PNO), toplu sözleşme kapsamında gemi
çalışanlarının maaşlarında daha yüksek
zam talep ederek greve gitti. 

PNO’dan yapılan açıklamada,
işverenlerin, 8 yıl boyunca çalışanların
maaşlarına tatmin edici düzeyde zam
yapmayı reddetmesi nedeniyle grev kararı
alındığı belirtildi.  

Grev nedeniyle Yunan adaları ve ana
kara arasındaki gemi seferleri sabah
06.00’dan itibaren bir gün süreyle
durduruldu.  

(PNO), toplu sözleşme kapsamında gemi
çalışanlarının, maaşlarında daha yüksek
zam talep ederek gittikleri grevi,
pazarlıkların sonuç vermemesi üzerine bir
gün daha uzatma kararı aldı.

Yunanistan Yolcu Gemi İşletmeleri
Derneği’nden (SEEN) yapılan açıklamada,
gemi seferlerinin iki gün iptal edilmesi
sebebiyle ada sakinleri ve turistlerin de
aralarında bulunduğu 300 binden fazla
kişinin grevden etkilendiğinin tahmin
edildiği belirtildi. 

Denizciler greve gitti,
seferler iptal edildi
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Yandaki TRAKYA gazetesi
küpüründe okuduğunuz gibi: 

İskeçe müftüsü muhterem Hafız
SABRİ efendi 11 Mayıs 1949 Çarşamba
günü daha 50 yaşını doldurmadan
örnek bir dini lider olarak aramızdan
ayrıldı. 

En büyük oğlu ilkokulda 6 yıl sınıf
arkadaşımızdı. Ailesinin, gerek
babasının sağlığında, gerek vefatından
sonra bütün serüveninin her halini
bilenlerdeniz. 

Muhterem hafız SABRİ efendi çok
sevilen ve sayılan bir insandı. Rum –
Türk, yoksul – zengin diye hiç insan
ayrımı yapmazdı. 

Onun için de ikinci dünya savaşı
esnasında Bulgar idaresi acımasızca
sürgün etmiştir. 

Cenazesi pek muhteşem olmuştu.
Biz ilkokul öğrencisiydik. Cenaze günü
okul idaresi bütün öğrencilerin

cenazeye katılmasını sağladı.
Öğrenciler kol kola tutularak Belediye
Bandosunun arkasında caddenin iki
tarafına zincir örülmüş gibi bütün
cemaati korur vaziyette dizilmişti. 

Belediye Bandosu ZİRAAT
BANKASI’nın yanına kadar katıldı.
Orada katılmış olan bütün resmi zevat
ayrıldı. Belediye Bandosu da ayrıldı. 

Oradan taa mezarlığa kadar, azınlık
ailesinin her kesiminden insanlar,
hafifçe yağmur yağmasına rağmen
muhterem hafız SABRİ efendiyi toprağa
verinceye kadar herkes bu MUHTEREM
insana saygısını korudu. 

EVET: 
23 HAZİRAN 1948 ÇARŞAMBA günü

Gümülcine müftüsü MUHTEREM insanı
çok muntazam bir törenle ALLAH’IN
RAHMETİNE teslim ettik. 

10 ay 3 gün sonra 11 MAYIS 1949
ÇARŞAMBA günü MUHTEREM İSKEÇE
MÜFTÜSÜ ÇOK SAYGIN HAFIZ SABRİ
EFENDİ’yi ebedi ikametine çok büyük
bir kalabalık ve BELEDİYE BANDOSU
refakatinde uğurladık. 

NUR İÇİNDE YATSINLAR. 
Ondan sonra bugüne kadar ne mi

oldu? 
Acele etmeyin efendim yakında hep

beraber yaşayacağız yeni olayları… 

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

ART NİYET OLMADIKTAN SONRA
BÜTÜN KONULAR ÇÖZÜLÜR-3
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Emine Tabak

Okula yeni başlayan çocuklara
nasıl yardımcı olunabilir

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Yeni eğitim – öğretim
döneminde okula
başlayacak küçükler için

ilk zamanlar zorlu bir süreç
yaşanabilir. Bunun için de aile ve
öğretmenlerin, çocuğa karşı olan
tutumları büyük önem
taşımaktadır.

Okula yeni başlayan çocuklar,
özellikle ilk haftalarda uyum
sorunu yaşayabilirler. Anne
babasının özel ilgisine alışmış
olan çocuk, sınıfta da aynı ilgiyi
beklediği için, hayal kırıklığı
yaşayabilir. Zira öğretmenini
diğer çocuklarla paylaşmak
zorundadır. Ayrıca, okulda
kurallar vardır ve bu kurallara
uyum sağlamakta da
zorlanabilir. Evdeki gibi her
istediğini yapamayacak,
davranışlarını kontrol etmesi
gerekecektir. Dolayısıyla da
sıkılarak okula gitmek
istemeyebilir. Sabahları evden
ayrılırken ağlamaların,
sızlamaların sebeplerinden biri
de budur. Ağlayarak annesine
kendisini acındırarak, duygu
sömürüsü yaparak evde
kalmaya çalışır.

Bütün bu tepkilerin
gösterilmesi, okula yeni
başlayan bir çocuk için son
derece doğaldır. Çocuğa
yardımcı olabilmek için de anne
babanın kararlı ve tutarlı
davranışlar gösterebilmesi de
son derece önemlidir. Çocuk ne
kadar çok olumsuz
davranışlarda bulunsa da anne
baba üzüldüklerini belli
etmemeli ve geri adım
atmamalıdırlar. Çünkü çocuk,
onların yüz ifadelerinden
endişelerini çok iyi okuyabilir.
Dolayısıyla da anne baba kararlı
davranışlarla çocuğun okula
gitmek zorunda olduğunu ona
anlatabilmelidirler.

Okula yeni başlayan çocuğa
yapılan hatalı bir davranış şekli
de okuldan gelir gelmez, ‘okulda
ne yaptın, sıkıldın mı, dersi
anlayabildin mi?’ gibi soruların
sorulmasıdır. Çocuk, okulda
neler yaptığını kendisi
anlatmadıkça, ona
sorgularmışcasına sorular
sorulmamalıdır. Tekrar, tekrar
okulun ne kadar güzel, ne kadar

faydalı bir yer olduğunu
anlatmak da çocuğu sıkabilir.
Anne baba, rahat, tutarlı ve
kendilerinden emin bir şekilde
çocuğa yaklaştıkça,  o da
rahatlayacaktır

. 
Yapılan bir diğer hata da,

okula yeni başlayan çocuğa
‘bak, sen artık okula gidiyorsun’
bundan sonra oyun yok, ders
var’ gibi olumsuz sözler
söyleyerek onu
endişelendirmektir. Bunu
yapmayarak, çocuğa her zaman
oyun oynama fırsatı vermek,
yapılacak doğru bir davranıştır.

Aileler genllikle, çocuklardan
hemen okuma yazmayı
öğrenmelerini beklerler. Sınıfta,
‘benim çocuğum daha önce
okumayı söktü’ yarışı vardır.
Anne babalar şunu
unutmamalıdırlar ki, her çocuk
farklı bir bireydir ve her çocuğun
zeka ve yetenekleri gibi, okuma
olgunluğu da farklı gelişecektir.
Çocuk çok zorlandığında ise
okuldan soğuyabilir.

Dolayısıyla ilk yıl, anne
babanın yaklaşımı, öğretmenin
tutumu, çocuğun okulu
sevmesinde çok çok önemlidir.
Eğer çocuk ilk sene okulunu
sevemez, uyum sağlayamazsa,
bu onun gelecekteki bütün
eğitim hayatını olumsuz
etkileyecektir. Bu yüzden de
çocuğa ders çalışması için baskı
yapmamak, oyun oynamasına
fırsat vermek, onun kendisini
rahat hissetmesine yardımcı
olacaktır.

Öğretmenler de okula yeni
başlayan çocuklara karşı
güleryüzle ve anlayışla
yaklaşmalıdırlar. Çünkü okula
yeni başlayan çocukların okulu
sevmesinde en önemli
faktörlerden biri de
öğretmenlerin davranış ve
tutumudur. Çocuğun başarılı
olabilmesi için, aile ve öğretmen
işbirliği de son derece önemlidir.
Onların, çocuklara sabırla
yaklaşımı sonucunda başarılı
öğrenciler karşımıza çıkacaktır.

Sorunsuz ve başarılı bir
eğitim yılı olmasını dilerim. 

Edirne'de Batı Trakyalı
öğretmenlere eğitim 

18

YUNANİSTAN'ın Batı
Trakya bölgesinden 31
öğretmen için Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA), Kadın ve
Demokrasi Derneği (KADEM)
ve Trakya Üniversitesi (TÜ)
desteğiyle Edirne'de
düzenlenen eğitimler sona
erdi.

Batı Trakya'daki okullarda
görev yapan fen bilgisi, fizik,
kimya ve biyoloji alanından 31
öğretmeninin katıldığı
eğitimlerde öğretmenler teorik
eğitimlerin dışında, rüzgar
tribünü, ekolojik kağıt, köprü,
biyoplastik yapımı, ağaç
dalından kulaklık tasarlama,
su arıtma cihazı tasarlama gibi
çalışmalar yaptı. 

Rektör Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu, Balkan Kongre
Merkezi’nde düzenlene
sertifika töreninde, Trakya
Üniversitesi’nin sadece öğrenci
eğitimiyle sınırlı kalmadığını,
mezuniyet sonrası programları
da çok önemsediğini belirtti.  

Balkanlar vizyonununa
paralel, Batı Trakyalı soydaş
öğretmenlerin katılımıyla
yararlı bir eğitim
gerçekleştirmenin
memnuniyet verici olduğunu
anlatan Tabakoğlu,
konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye ve Balkanlar’da,
‘Balkanlar ve üniversite’

denildiğinde akla ilk gelen
kurum Trakya Üniversitesi.
Hemen her hafta bir ekibimiz
Balkanlar’ı ziyaret ediyor,
Balkanlar odaklı birçok proje
geliştiriyoruz. Bu projenin
ortaya çıkmasında da
Balkanlar vizyonumuz etkili
oldu. Eşimin de fikir ve
katkılarıyla Batı Trakya’daki,
özellikle kadın
öğretmenlerimiz için bir
çalışma gerçekleştirdik. Eğitim
fakültemizden değerli
hocalarımızın katkılarıyla
ortaya böyle bir proje çıktı.
Sonrasında TİKA ile görüşerek
projemizi anlattık ve
desteklerini aldık. Bu, aynı
zamanda TİKA ile
gerçekleştirdiğimiz ilk ortak
proje oldu. İlk adımı Batı
Trakyalı öğretmenlerle atmak
istedik. Bu vesileyle, bir
sözümüzü burada tekrar
hatırlatmak isterim. ‘Ben,
üniversite okumak istiyorum.’
diyen hiçbir Batı Trakyalı
öğrenciyi üniversitesiz
bırakmayacağız."

AK Parti Edirne Milletvekili
Fatma Aksal, Batı Trakya’dan
gelerek eğitimlerini Trakya
Üniversitesi’nde tamamlayan
öğretmenlerin sertifika
törenine katılmaktan büyük
keyif ve mutluluk duyduğunu
vurguladı.

Aksal, şunları ifade etti:

"Trakya Üniversitesi, bizim göz
bebeğimiz. Yalnızca Türkiye’ye
değil, Balkanlar'a ve
Balkanlar’dan gelen
öğrencilere de eğitim veren
önemli bir kurum.
Balkanlar’dan gelen önemli
sayıda öğrenciye ev sahipliği
yapıyor. Trakya
Üniversitesi’nin bu sayıyı
giderek artıracağına ve
Balkanlar'a daha fazla hizmet
edeceğine olan inancım tam.
Milletvekili olmanın yanında,
bir akademisyen olarak bu tür
eğitimlerin nazarımda önemli
bir yeri var. Hayatta iki önemli
kıymet vardır. Bunlardan biri
bilgi, diğeri ise sevgidir. Bunlar
paylaşıldığında azalmıyor,
aksine daha da artıyor. Geride
bırakılan bu bir haftada, bilgi
ve sevginin çokça
paylaşıldığını görebiliyorum.
Eğitim süresince burada
kurduğunuz dost ilişkileri ve
sevgi tohumlarını ülkenize de
ulaştırmanızı, birer gönül elçisi
olmanızı temenni ediyorum.
Ülkemizde olduğunuz ve
sizlerle bir araya geldiğim için
memnuniyet duyuyorum.
Sizleri tebrik ediyor, hayırlara
vesile olmasını diliyorum." 

Aksal'ın konuşmasının
ardından, eğitimlerini
başarıyla tamamlayan
öğretmenlere sertifikaları
verildi.

İSKEÇE’ye bağlı Kırköy’de yaşayan Sabri
İbrahimoğlu intihar etti. İbrahimoğlu’nun 65
yaşında olduğu kaydedildi. 

Edinilen bilgiye göre, İbrahimoğlu sabah
saatlerinde Kırköy’deki evinde silahla
yaşamına son verdi. Sabah eşiyle birlikte
kahvesini içen 65 yaşındaki Sabri
İbrahimoğlu’nun daha sonra silahını alarak

canına kıydığı ifade edildi. İbrahimoğlu’nun
cesedi otopsi yapılmak üzere İskeçe Devlet
Hastanesi’ne götürülürken olayla ilgili
araştırma İskeçe polisi tarafından
yürütülüyor. 

Sabri İbrahimoğlu’nun geçimini çiftçilikten
sağladığı ve iki çocuk babası olduğu belirtildi. 

İskeçe Kırköy’de intihar!
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UEFA'nın milli takım
düzeyindeki yeni
organizasyonu UEFA Uluslar
Ligi, 7 ve 8 Eylül'de oynanacak
ilk hafta karşılaşmaları ile
başlayacak.

Turnuva, milli takımların
oynadığı hazırlık maçlarını
daha heyecanlı hale getirmek
ve elemeleri geçemeyen
takımların da Avrupa
Şampiyonası'na katılabilmesini
amaçlıyor.

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020)
Elemeleri, yine 10 grupta
oynanmaya devam edecek ve
gruplarda ilk iki sırayı alan milli
takımlar finallere katılmaya hak
kazanacak. 24 ülkenin
mücadele edeceği EURO 2020
finallerine kalacak son 4 takım
ise UEFA Uluslar Ligi'nden
çıkacak. Uluslar Ligi, elemeleri
geçemeyen takımlara EURO
2020'ye katılması için ikinci bir
şans verecek.

Organizasyonda, UEFA üyesi
55 ülkenin milli takımları, ülke
puanına göre 4 lige (A, B, C ve
D) ayrıldı. A ve B Ligi'nde 12'şer,
C Ligi'nde 15, D Ligi'nde 16
ülkenin milli takımları yer
alıyor. Böylelikle yakın güce
sahiptakımların birbirleriyle

mücadele etmeleri, daha
rekabetçi ve zevkli
karşılaşmaların ortaya çıkması
hedefleniyor.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki her
4 ligden birer takım Avrupa
Şampiyonası biletini
kazanacak. Bu yeni
organizasyon sayesinde Malta,
Kazakistan, Cebelitarık gibi en
düşük puana sahip takımların
yer aldığı D Ligi'nden de bir
ekip Avrupa Şampiyonası'na
katılma hakkını elde edecek. Bu
da futbolseverlere şampiyonada
farklı ülke milli takımlarını
izleme imkanı tanıyacak. 

TURNUVA STATÜSÜ
A ve B Liglerindeki 12'şer ülke,

üçerli 4 grupta yer alacak. C
Ligi'nde bir grupta 3, diğer 3
grupta dörder ülke milli takımı
boy gösterecek. D Ligi'nde ise 4
grupta dörder ülke yer alacak.
Liglerinde aynı grupta yer alan
takımlar, birbirleriyle
deplasmanda ve evinde olmak
üzere maç yapacak. 

B, C ve D Liglerinde
gruplarını lider tamamlayan
ekipler, sonraki turnuvada bir
üst ligde mücadele edecek. A, B
ve C Liglerinde gruplarını son
sırada bitiren takımlar ise alt
lige düşecek.

A Ligi'ndeki 12 takım
arasında gruplarını ilk sırada
tamamlayanlar, UEFA Uluslar
Ligi'nin şampiyonunu

belirlemek için 5-9 Haziran
2019'daki dörtlü finalde
mücadele edecek.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki A, B,
C ve D Liglerinde gruplarını
lider bitiren takımlar kendi
aralarında dörtlü final (yarı
final, üçüncülük ve final
maçları) oynayacak. Liderler,
EURO 2020'ye elemeler sonucu
katılım hakkı kazanmışsa söz
konusu ligdeki gruplarda
onlardan sonra en yüksek
puana sahip takımlar, dörtlü
finale kalacak. 2020'nin mart
ayında yapılacak dörtlü finalleri
kazanan 4 takım, EURO 2020'ye
katılacak. 

Mourinho bir yıl hapis
cezasına razı oldu

Real Madrid'i çalıştırdığı
dönemde vergi kaçırmakla
suçlanan Jose Mourinho,
ertelenmiş bir yıl hapis
cezasını içeren bir anlaşmaya
razı oldu.

Real Madrid'i çalıştırdığı
dönemde vergi kaçırmakla
suçlanan Portekizli teknik
direktör Jose Mourinho,
ertelenmiş bir yıl hapis
cezasını içeren bir anlaşmayı
kabul etti. 

Britanya Virjin Adaları'nın
yanı sıra İrlanda ve Yeni
Zelanda'daki off-shore
şirketleri, 3,3 milyon avroyu
bulan geliri gizlemek için
kullanmakla suçlanan
Mourinho, anlaşma
kapsamında ertelenmiş bir yıl
hapis cezasına razı oldu.

3,3 milyon avronun yüzde
60'ına denk gelen 1,9 milyon
avro da para cezası ödeyecek
olan Mourinho, anlaşma
sayesinde mahkemeye
çıkmayacak ya da hapse
girmeyecek.

Futbolun yeni heyecanı 
UEFA Uluslar Ligi başlıyor

PANATHİNAİKOS, İtalyan golcü futbolcu
Federico Macheda'yı, Olimpiakos da Fildişi
Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure’yi
kadrosuna kattı.

Panathinaikos Kulübü, serbest oyuncu
statüsünde bulunan 27 yaşındaki Macheda ile 3
yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine Manchester United'da
başlayan Macheda, takımında fazla forma şansı
bulamamıştı. Sampdoria, Queens Park Rangers,
Stuttgart, Doncaster Rovers, Cardiff City,
Birmingham City ve Nottingham Forest gibi
takımlarda da oynayan İtalyan forvet, son
olarak Novara'da top koşturmuştu.

OLİMPİAKOS
Öte yandan Olimpiakos Kulübü, serbest oyuncu
statüsünde bulunan 35 yaşındaki Toure'nin
transfer edildiğini duyurdu.

Daha önce 2005-2006 sezonunda
Olimpiakos'ta oynayan Toure, Yunanistan
temsilcisinden ayrıldıktan sonra Fransa'nın
Monaco, İspanya'nın Barcelona ve İngiltere'nin
Manchester City takımlarında görev yaptı.
İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın

göreve gelmesinin ardından Manchester City'de
fazla forma şansı bulamayan Toure, geçen sezon
sonunda sözleşmesinin bitmesiyle serbest
kalmıştı.

Fikret Orman 
resmen aday
Siyah-beyazlı kulübün 16
Eylül'de yapılacak
olağanüstü genel kurulunda
başkanlığa yeniden aday olan
Fikret Orman, dilekçesini
sundu.
Beşiktaş Kulübünün 16 Eylül
Pazar günü yapılacak
olağanüstü genel kurulunda
başkanlığa yeniden aday olan
Fikret Orman, dilekçesini
teslim etti.
Siyah-beyazlı kulübün
internet sitesinden yapılan
açıklamada, başkan Fikret
Orman'ın BJK Akatlar Spor ve
Kültür Kompleksi'nde
düzenlenecek kongrede
başkan adaylığı için dilekçe
ve yönetim kurulu listesini
divan başkanlık kuruluna
sunduğu ifade edildi.

Panathinaikos Macheda'yı,
Olimpiakos Toure’yi transfer etti
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Dışişleri Bakanları İzmir’de buluştu
DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos Kocias ile

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu İzmir’de biraraya geldi.
Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu’nun
yenilenen binasının açılış kurdelesi iki
bakan tarafından kesildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
törende yaptığı konuşmada, konuk
bakanı İzmir’de ağırlamaktan mutluluk
duyduğunu ifade etti.

Türkiye  ve Yunanistan’ın coğrafyanın
ve tarihin adeta kenetlediği iki ülke
olarak iki büyük medeniyeti temsil
ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu şöyle
konuştu:

“Bu iki büyük medeniyetin izlerini ve
zenginliklerini birlikte taşıyoruz.
Niko’nun her zaman söylediği gibi, Allah
bizi komşu yaptı. Her iki ülkede de
sayısız kültürel miraslarımız var.
Gelirken bilgilere baktım, dillerimizde
ortak 5 bin kelime var. Tüm bunlar
halklarımızı birbirine yakınlaştırıyor. Biz
Yunanistan ile ilişkilerimizde iş birliği ve
diyaloğu temel yapı taşı olarak
görüyoruz. Niko’nun da söylediği gibi
anlaşamadığımız konular var. Hatta
bazen fırtınalı günler yaşıyoruz ya da
durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama
sonuçta sağduyunun hakim olmasının
sebebi de iki tarafta da bu işbirliği ve
diyaloğu temel taşı olarak görmek
yatıyor.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın geçen yıl aralık ayında
Yunanistan’ı ziyaret etmesinin ilişkilerde
yeni bir dönüm noktası olduğunu, bu
ziyaretin 65 yıl sonra devlet başkanı
düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu
vurgulayan Çavuşoğlu, Yunanistan ile
ilişkileri Yüksek Düzeyli Stratejik
İşbirliği Konseyi seviyesine
çıkarttıklarını anlattı.

İZMİR İLE SELANİK ARASINDAKİ
FERİBOT SEFERLERİ 
Bu kapsamda son toplantının da
İzmir’de gerçekleştiğini anımsatan
Bakan Çavuşoğlu, sonraki toplantının
ise Atatürk’ün doğum yeri olan
Selanik’te gerçekleştirilmesinin
planlandığını aktardı.

İzmir ile Selanik arasında kardeş şehir
ilişkisi bulunduğunu, bu bağları somut
projelerle güçlendirmek istediklerini
belirten Çavuşoğlu,  “İzmir ile Selanik
arasındaki feribot seferlerinin
başlamasında gecikme olmuş. Bunun bir
an önce başlaması gerekiyor. Bu konuda
birlikte çalışalım. Aynı şekilde İstanbul
ile Selanik arasında tren yolu projemiz
var, bunu da hayata geçireceğiz.” diye
konuştu.

“YUNANİSTAN’I HEDEF 
ALAN HAİNLER”
İki ülke arasında bazı konularda görüş

ayrılıklarının sır olmadığını ifade eden
Mevlüt Çavuşoğlu sözlerini şöyle
sürdürdü:

“Ama Yunanistan özellikle
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik
sürecine her zaman çifte standarttan
uzak durarak, hatta çifte standardı
eleştirerek destek vermiştir. Yunanistan
İzmir Başkonsolosluğu esasen 1877
yılından bu yana İzmir’de bizim
misafirimizdir. Biz bu ev sahipliğinden
mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde
Yunanistan temsilcilikleri ve burada
görev yapan tüm personel bize
emanettir, bizim misafirimizdir. İki
ülkenin de kültüründe misafirin önemli
bir yeri vardır.

Dostum Niko, burada, İzmir’de ve
ülkemizde sadece Yunanistan’ın hayrına
olan insanlar barınabilir. Yunanistan’ı
hedef alan teröristler, darbeciler ve
hainler, yani Yunanistan’ı hedef alan
hainler bizim ülkemizde barınamaz.
Buna da izin vermeyiz.”  

“SORUNLARA RAĞMEN İŞBİRLİĞİ
YOLUNU BULABİLDİK”  
İzmir’deki yeni başkonsolosluk
binasının açılışını Türk mevkidaşıyla
birlikte yapmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren Dışişleri
Bakanı Kocias, iki ülke arasında bazı
sorunlara rağmen Bakan Çavuşoğlu ile
işbirliği yapma, birlikte çalışabilme
olanaklarını bulabildiklerini belirterek,
yeni başkonsolosluk binasının yeniden

yapılanması ve restorasyonunun da iki
ülke arasında yeniden yapılanmanın bir
başlangıcı olarak görülebileceğini
bildirdi.

Kocias, Ankara’daki büyükelçilik
binasında da benzeri bir restorasyon
işlemi yapacaklarına değinerek şöyle
devam etti:

“Sayın Çavuşoğlu ile birlikte iki ülke
arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyelere
gelebilmesi için çalışıyoruz. Aynı
zamanda Türkiye’nin AB yöneliminde de
birlikte çalışıyoruz. Bu iki ülkede de iki
büyük lider işbaşında. Ki bu liderler
uluslararası hukuka bağlı olarak,
dayanarak iki ülke arasında mevcut olan
sorunları çözebilme kabiliyetine
sahipler. Bu iki lider istikrar için birlikte
çalışmaya devam ediyorlar. Yunanistan
uzun yıllardan sonra ekonomik krizden
çıkıyor. Her türlü darbeciye, darbe
girişimine karşı her zaman Türkiye’nin
yanında olduk ve olmaya devam
ediyoruz. Eminiz ki ekonomik alanda da
istikrarını koruyacaktır Türkiye. Türkiye,
Avrupa’da önemli bir güç. Yunanistan
da medeniyetin Avrupa mirasının beşiği.
Allah bize komşu olmanın güzelliklerini
ve zorluklarını birlikte yaşatıyor.”

“TERÖRİSTLERİ
BARINDIRMIYORUZ”
Törenin sonunda Çavuşoğlu’nun
konuşmasının ardından tekrar söz alan
Kocias, Türkiye’ye gösterdiği
misafirperverlik için teşekkür ederek

şunları kaydetti:
“Biz ülkemizde teröristleri

barındırmıyoruz. Misafir etmiyoruz.
Bizim ülkemizde her zaman geçerli olan
husus, hukuk sürecinin ve uluslararası
hukuk sürecinin işletilmesi yönündedir.
İnanıyorum ki buna bizim ikili
ilişkilerimiz de dayanmakta.
Dostluğumuz aynı şekilde, Avrupa’daki
ortak yönelimimiz de.

Türkiye’nin üye olduğu günleri
beklememize gerek yok, inşallah en kısa
süre Türk vatandaşlarına yönelik vize
uygulaması kalkar ve
konsolosluğumuzdaki iş yoğunluğu da
azalır. Türkiye tabii ki AB ile mevcut
anlaşmaların hayata geçirilmesini hak
eden bir ülke. İmzalanan bütün
anlaşmaların hayata geçirilmesi son
derece önemli.”

Öte yandan, açılış töreni
sırasında İzmir’in Kurtuluşunun 96’ıncı
yıldönümü için 9 Eylül’de gösteri
yapacak Solo Türk uçaklarının prova
uçuşlarından gelen sesler de salona
ulaştı.

Konuk Bakanın uçak sesleri üzerine
parmağıyla havayı işaret etmesi üzerine
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
gülümseyerek endişelenecek bir durum
olmadığını söyledi.

Tören sonrası iki bakan, binadan
çıkarak Kordon’da yürüyüş yaptı,
vatandaşlarla sohbet etti, çocukları
sevdi.
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