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SIĞINMACILARA gıda
temini için AB’nin sağladığı
fonlarının Yunanistan
tarafından olası kötü
yönetilmesiyle ilgili OLAF
inceleme başlattı. Komisyon,
fonların kötü yönetildiğine
dair bir kanıt bulunmadığını,
ancak bu konuda  şikayetler
olduğu için OLAF’tan
soruşturma başlatmasının
istendiğini kaydetti. »3

bilimdünya

“Dönüş”ün
başına
Çavuşoğlu geldi
Bulustra Belediyesi’ndeki muhalefet
listesi “Dönüş”’ün (Strofi) başkanı ve
belediye meclis üyesi Nikos
Kaliambakas’ın istifası üzerine liste
başkanlığına Gökçeler bölgesinden
seçilen birinci yedek üye Lütfü
Çavuşoğlu getirildi.  »5

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Recep Zıpkınkurt,
Yunanistan'a açılan Pazarkule sınır
kapısının artık yetersiz kaldığını
belirterek, genişletilmesi için
çalışmaların başladığını açıkladı. »2

Metron Analisis kamuoyu araştırma
şirketinin “Ta Nea” gazetesi için
yaptığı kamuoyu araştırmasında, ana
muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi
(YDP) birinci parti çıktı. Söz konusu
ankette YDP tek başına iktidar
oranlarına yaklaştı. Anket sonuçlarına
göre, YDP % 27,4, SİRİZA da  %18,7
oranında oy aldı.
»11

Anketten 
Yeni Demokrasi
birinci çıktı

Pazarkule 
sınır kapısı
genişletilecek

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Kurulu görüşmelerine katılmak
üzere gittiği ABD’nin New York
kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya
geldi. Basına kapalı gerçekleşen
toplantıda, Batı Trakya ve
İstanbul’daki azınlıklar
konusunun da ele alındığı
belirtildi.  Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Başbakan Çipras’ı
resmi bir çalışma ziyareti için
İstanbul’a davet ettiği de
kaydedildi. 

»2

New York’ta görüştüler

Kitap eylemi
giderek büyüyor
Batı Trakya genelinde eylem yapan azınlık ilkokulları encümen
heyetleri temsilcileri ve velilerin katılımıyla yapılan toplantıdan
“boykota devam” kararı çıktı. Boykota katılan okul sayısı 37 oldu.

BATI Trakya’daki azınlık
okullarında devam eden Yunanca
kitap karmaşasının çözüme
kavuşması için encümen heyetleri
ve velilerden oluşan bir heyet, 26
Eylül Çarşamba günü Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet Eğitim
Müdürü Panayotis Keramaris’le
görüşerek taleplerini dile getirdi. 

Aynı gün İskeçe Merkez Türk
Azınlık İlkokulu’nda Batı Trakya
genelinde eylem yapan 35 azınlık
ilkokulunun encümen heyetleri
temsilcileri ve velilerin katılımıyla
yapılan toplantıdan da “boykota
devam” kararı çıktı. 

SİRİZA Partisi’nin üç azınlık
milletvekili ile İskeçe ve
Gümülcine'den ikişer encümenden
olaşacak 7 kişilik bir heyet
Atina'ya giderek, Eğitim Bakanı ve
yetkili kurumlarla görüşmeler
yapacak.

»8, 9, 10

Sığınmacı
fonları için
inceleme
başlatılıyor
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ÇİPRAS ve Erdoğan
görüşmesinde, Batı Trakya ve
İstanbul’daki azınlıklar
konusunun da ele alındığı
belirtildi. 

Başbakan Aleksis Çipras,
Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Kurulu görüşmelerine
katılmak üzere gittiği ABD’nin
New York kentinde Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile bir araya geldi. 

Bir saat süren görüşme
basına kapalı gerçekleşti. 

Yunan ulusal basınında yer
alan haberlere göre görüşme,
geçen Temmuz ayında NATO
zirvesi sırasındaki
görüşmeden daha olumlu
havada geçti. 

Hükümet kaynaklarına
dayandırılan haberlerde, iki
tarafın da ilişkilerin
geliştirilmesi için yeniden
gündem belirleme konusunda
hemfikir olduğu, Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Başbakan Çipras’ı resmi bir
çalışma ziyareti için İstanbul’a
davet ettiği kaydedildi.

Ulusal basında yer alan
haberlere göre Başbakan
Çipras görüşmede, ikili
ilişkilerin geliştirilmesi için
uluslararası hukuk kurullarına
saygı ve Ege Denizi’nde
gerginliğin azaltılmasının
önemine değindi. Bu
doğrultuda görüşmelerin
arttırılması ve ilgili güven
arttırıcı önlemlerin
uygulanması kararı alındı. 

Toplantıda, kaçak
göçmenler konusunda AB –
Türkiye arasında imzalanan
anlaşmanın desteklenmesi
için iki ülke yetkilileri

arasında işbirliğinin
arttırılması da kararlaştırıldı.
Ayrıca güvenlik ve kaçakçılık
şebekelerinin çökertilmesi gibi
konularda da işbirliğinin
geliştirilmesi için anlaşma
sağlandığı belirtildi. 

Edinilen bilgiler
doğrultusunda, Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan
görüşmede Atina’da bulunan
darbeci sekiz asker konusunu
bir kez daha gündeme getirdi. 

Basında yer alan haberler
doğrultusunda görüşmede,
ekonomik işbirliği konuları da
ele alındı. İzmir – Selanik
arasında başlaması öngörülen
gemi seferleri ve turizm
alanında işbirliği de görüşülen
konular arasında yer aldı. 

New York’taki ikili
görüşmede, Batı Trakya Türk
Azınlığı ve İstanbul Rum
Azınlığı konularının da
gündeme geldiği kaydedildi. 

Çipras – Erdoğan
görüşmesinde Yunanistan
tarafından Dışişleri Bakanı
Nikos Kocias, Dijital Politika,
Telekomünikasyon ve Bilgi
Bakanı Nikos Pappas,
Başbakanın diplomatik
danışmanı Vangelis
Kalpadakis, Dışişleri Bakanlığı
Genel Sekreteri Dimitris
Paraskevopulos,
Yunanistan’ın BM Daimi
Tensilcisi Maria Theofili ve
Dışişleri Bakanlığı’ndan
Theodoros Passas yer aldı.
Toplantıda Türkiye tarafından
da Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine
ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, MİT Müsteşarı
Hakan Fidan, Savunma
Bakanı Hulusi Akar ve Avrupa
Birliği Bakanı Ömer Çelik hazır
bulundu. 

New York’ta 
Çipras – Erdoğan
görüşmesi

EDİRNE Ticaret ve Sanayi
Odası (ETSO) Başkanı Recep
Zıpkınkurt, Yunanistan’a açılan
Pazarkule sınır kapısının artık
yetersiz kaldığını belirterek,
“Ticaret Bakanlığı projeleri
hazırlattı. Pazarkule sınır
kapısının genişletilmesi için
çalışmalar başlatıldı.” dedi.

ETSO Başkanı Recep
Zıpkınkurt, düzenlediği basın
toplantısında, son dönemde
döviz kurundaki artışla birlikte
Bulgaristan ve Yunanistan’dan
alışverişe gelenlerin sayısının her
geçen gün arttığına dikkat çekti.
Kent ekonomisine ciddi katkıda
bulunan Yunan ve Bulgar
turistler için esnafı uyaran
Zıpkınkurt, “Esnafımızın fiyat
etiketlerini dükkanlarına veya
malların üzerine asmasını
öneriyorum. Bakıyoruz, büyük
mağazalardan alışveriş
yapıyorlar, niye? Çünkü üzerinde
fiyat etiketi var. Ama bizim
büyük mağazaların haricinde
küçük ve orta ölçekli
işletmelerimizin
birçoğunda fiyat etiketi
yok. Sanayi ve Ticaret İl
Müdürlüğü dönem
dönem denetimlere
çıkıyor ama fiyat etiketinin
olmaması, müşterinin
aklında ‘acaba yabancıya
farklı fiyata mı mal satıyor’
gibi endişeye yol açıyor.
Dolayısıyla bunu
ortadan kaldırmamız
lazım. Bu durum
aynı zamanda
restoran ve
lokantalar için de
geçerli.” diye
konuştu.

Yunan ve Bulgar
turistlerin sıkça

gelmesi nedeniyle sınır
kapılarında yoğun bir trafik
olduğunu söyleyen ve
Pazarkule’nin artık yetersiz
kaldığını ifade eden Zıpkınkurt,
sınır kapısının genişletilmesi için
çalışmalar başlatıldığını söyledi.
Zıpkınkurt, “Burasıyla alakalı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda
bir çalışma yapıldı. O kapının
yenilenmesiyle alakalı bir
çalışma var. Gümrük ve Ticaret
İşletmeleri projeleri hazırlattı.
Bakanlıkta tartışılıyor; ‘kaç
metrekare olsun, alışveriş
mağazası olsun mu, idari binalar
ne olacak’ gibi konular
konuşuluyor. Kaldı ki, geçen
hafta büyük ihtimalle Rifat
Hisarcıklıoğlu, Milli Savunma
Bakanı ile bir araya gelecekti.
Askeriye var biliyorsunuz
Pazarkule’de, oranın yerinin
değişmesi lazım. Bildiğiniz gibi
odamızın da gümrük sahası
içerisinde 5 bin metrekare yeri
var. Biz de arsamızı vermeyi

planlıyoruz, yapılacak
gümrük binalarının
içine. Dolayısıyla
oradaki gümrük
sahası da
genişlerse
Pazarkule’yi de

rahatlatmış
oluruz.” dedi.

Pazarkule 
sınır kapısı
genişletilecek
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Anlayabilmek...
Y ıllar önce ebeveyn ve

çocuk iletişimi üzerine
yazılmış bir kitapta

“çocuğun duygularına karşılık
vermek” üzerine okuduklarım,
sadece anne - baba - çocuk
üçgeninde değil, insan
ilişkilerine bakış açımda da
önemli değişikliklere neden
olmuştu.

Karşımdaki insanın, çocuk -
yetişkin farketmez, duygularını
anlamanın, ama sadece
anlamanın ne kadar önemli
olduğunun farkına varmıştım. 

Üzgün, sinirli olma gibi
duygu yükünün ağır olduğu
anlar, bence bireylerle ilişki
kurmanın, onlara erişebilmenin
en zor olduğu anlardır. İnsanın
duygusal açıdan yoğun olduğu
zamanlarda ise en çok rahatsız
eden nasihatlar vermek,
üzülmemesi, boşvermesi
yönünde tavsiyelerde
bulunmaktır.

“Seni anlıyorum” demek
kadar iletişimi kolaylaştıran bir
şey yoktur. En basit örnekle; bir
konuda çok üzülmüş bir insana,
“boşver üzülme”, “değmez”
türünden şeyler söylemek
inanın ki var olan ne acıyı, ne de
üzüntüyü azaltır. Tam tersine
onun daha fazla sinirlenmesine
ve hırçınlaşmasına sebep
olabilir.

Ama karşınızdaki kişinin
duygularını anlamaya çalışmak,
onunla hemfikir olmasanız bile
hissettiklerine saygılı olmak
iletişim kurabilmenin temel
koşullarından biridir.

Bunu hayatın her evresine
uygulayabilirsiniz. Ebeveyn –
çocuk ilişkisinden tutun da, karı
– koca ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi,
komşuluk ilişkisi…. Daha da
ötelere gidecek olursak,
çoğunluk – azınlık ilişkisi, devlet
– vatandaş ilişkisi… 

Zannediyorum ki, özellikle
devlet – azınlık ilişkisinde bu

konuda ciddi bir eksiklik söz
konusu. 

Devlet, azınlığın isteklerini
dikkate almıyor, dinlemiyor,
anlamıyor diyoruz ya… İşte tam
da bundan bahsediyorum. 

Azınlık, “Eğitimde ciddi
sorunlar var” diyor… Devlet,
“Senin bu konudaki sıkıntılarını
anlıyorum” demeye
yanaşmıyor. Anlamaz, görmez
bir tutum içine giriyor.

Azınlık, “Kitaplar çocuklar
için yetersiz” diyor, çoğunluktan
bazı hemşehrilerimiz,
“Üniversiteye kontenjanla
giriyorsunuz ya daha ne
istiyorsunuz” diye karşılık
verebiliyor. Azınlığın yıllarca
mahrum bırakıldığı haklarını
gaspetmenin suçlularını arayan,
bu hak ihlalinin nedenini,
niçinini sorgulayan, hesabını
soran yok. 

Azınlık hep kötü çocuk olarak
gösteriliyor. En tepedeki
yöneticiden tutun da, şehrinizde
yayınlanan gazeteye kadar
herkes azınlığın isteklerini
yargılıyor. 

İnsanca yaşama hakkı için
ortaya koyulan söylemlerin, bu
söylemleri  dile getirenlerin
damgalandığı, tu kaka ilan
edildiği bir toplumda sağlıklı
diyalogdan söz etmek mümkün
olabilir mi? 

Azınlığı, azınlığın isteklerini
anlayan yok, anlamaya çalışan
yok. Anlamak, anlamaya
çalışmak, hele hele çözüm
yolları sunmak zaman zaman
“vatan hainliği” ile bile
özdeşleştirilebiliyor.

Tek taraflı ve siyasi
nedenlere dayandırılarak
oluşturulan devlet – vatandaş
ilişkisinde güveni sağlamak ne
yazık ki mümkün değil. 

Güvenin olmadığı yerde ise
ne iletişim, ne saygı ne de
sevgiden bahsetmek mümkün
olabilir. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

SIĞINMACILARA gıda
temini için Avrupa Birliği’nin
(AB) sağladığı fonlarının
Yunanistan tarafından olası
kötü yönetilmesiyle ilgili
Avrupa Yolsuzlukla Mücadele
Ofisi (OLAF) inceleme başlattı.  

AB fonlarının kullanımında
olası düzensizliklerle ilgili
araştırma, 2017 yılında Avrupa
Komisyonu Göç ve İçişleri Genel
Müdürlüğü’nden alınan bazı
bilgiler doğrultusunda
başlatıldı. 

FONLARIN KÖTÜ
YÖNETİMİNE İLİŞKİN 
KANIT YOK
Bu arada  Avrupa Komisyonu,
Yunanistan’ın mülteci fonlarını
kötü yönettiğine dair bugüne
kadar bir kanıt bulunmadığını
açıkladı. Ancak bu konuda
Avrupa  Komisyonu dışında
şikayetler olduğu için OLAF’tan
soruşturma başlatması istendiği
kaydedildi.  

Avrupa Komisyonu Sözcüsü
Natasha Bertaud, “OLAF’ın
incelemesi altında bulunan
Yunanistan’da sığınmacılara
gıda temini için ayrılan paralar
olağanüstü Avrupa fonlarından
geliyor ve uzun vadeli

göçmenlik fonlarından
kapsamlı bir incelemeye tabi
tutulmak için farklı bir kontrol
yöntemine sahipler.”
açıklamasında bulundu. 

“Projeyi iki kez ziyaret ettik
ve kaynakların herhangi bir
kötü yönetimini bulamadık, bu
yüzden fon sağlamaya devam
ettik” diyen Bertaud, ancak
Komisyon’un bu tür
dolandırıcılık olaylarını
soruşturmaya uygun
olmadığını, yapılan şikayetler
nedeniyle de konuyu uygun bir
organ olan OLAF’a
devrettiklerini söyledi. 

HABERİ YAPAN
GAZETECİLERE 
GÖZALTI
Bu arada, Fileleftheros
gazetesinde yayımlanan
haberde, AB tarafından
ülkedeki mültecilere yönelik
gönderilen fonların Savunma
Bakanı Panos Kammenos’a
yakın isimlerce kar amaçlı
kullanıldığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine Kammenos,
gazetenin sahibi Thanasis
Mavridis, yayın yönetmeni
Panagiotis Lampsias ve siyasi
haberler editörü Katerina
Galanu hakkında karalama ve

iftira yapıldığı iddiasıyla dava
açmıştı.

Üç gazeteci kısa süreli
gözaltına alınmalarının
ardından serbest bırakılmıştı.

Göç Politikaları Bakanı
Dimitris Vitsas, AB fonlarından
1,1 milyar euronun
Yunanistan’daki mülteciler için
ayrıldığını belirterek, bir miktarı
sivil toplum kuruluşlarına (STK)
aktarılan fonların yüzde 35’inin
Yunan hükümetinin
kullanımına sunulduğu
bilgisini paylaşmıştı.

Midilli Adası’ndaki mülteci
kampında elverişsiz koşullar ve
aşırı kalabalık birçok STK’nin
tepkisini toplamıştı.

Geçen yıl SolidarityNow
(Dayanışma Şimdi) isimli sivil
toplum kuruluşu, Avrupa
Parlamentosu’na,
Yunanistan’daki mültecilere
yardım etmeyi amaçlayan
paranın olası kötü yönetimini
soruşturması için çağrıda
bulunmuştu. Adı geçen
kuruluş, Yunanistan’daki
mültecilerin yaşam koşullarının
kötü olduğunu ve
Yunanistan’ın sığınmacı
sistemini iyileştirmek için
Brüksel’den önemli miktarda
fon aldığını vurgulamıştı. 

AB, sığınmacı 
fonları için 
inceleme başlatıyor

İTB müzik kursu öğrencilerinden konser 
İSKEÇE Türk Birliği (İTB)

müzik kursu öğrencileri konsere
hazırlanıyor. 

İTB müzik kursu öğrencileri,
müzik öğretmeni Süleyman
Kara öncülüğünde 30 Eylül
Pazar günü konser verecek.
Öğrencilerin canlı olarak
sunacakları konser saat 12:00’de
birlik lokalinde

gerçekleştirilecek.
Etkinlikte, Türk müziğinin

efsane sanatçısı Barış
Manço’nun eserleri ile diğer
sanatçılardan şarkılar
seslendirilecek. 

İTB lokalinde gerçekleşecek
etkinlik halka açık olarak
yapılacak. 
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AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Avrupa
Diller Günü nedeniyle bir
açıklama yayımladı. 

ABTTF’nin açıklamasında,
“AB üyesi ülkemiz
Yunanistan’ı Batı Trakya Türk
toplumu mensuplarının
anadilleri Türkçe’yi
öğrenmeleri ve
kullanmalarının önündeki
tüm engelleri kaldırmaya ve
Batı Trakya bölgesinde iki dilli
azınlık anaokullarının
açılmasına izin vermeye
çağırıyoruz.” ifadeleri dikkat
çekti.

ABTTF tarafından yapılan
açıklama şöyle: 

“Batı Trakya Türk toplumu
Avrupa Diller Günü’nü yine
buruk bir şekilde kutluyor.

Yunanistan’da yaşayan Batı
Trakya Türk toplumuna
mensup çocuklar ana dilleri
Türkçe’yi öğrenme ve ana
dilde eğitim hakkından
yoksun bırakılıyor.

Avrupa Diller Günü,
Avrupa Konseyi’nin
girişimiyle 2001’den beri her
yıl 26 Eylül’de çeşitli
etkinliklerle kutlanıyor.
Avrupa Konseyi ve Avrupa
Birliği’nin (AB) öncülüğünde
Avrupa genelinde dilsel
çeşitliliğin ve çok dilliliğin
kutlandığı bu önemli günde
her yaşta Avrupalı daha fazla
dil öğrenmeye teşvik ediliyor.

Tüm Avrupa’da 200’ün
üzerinde dil konuşulurken
bunlardan yaklaşık 60 tanesi
bölgesel veya azınlık dili.
Avrupa Diller Günü’nün
kutlanmasının başlıca

amaçları olarak kamuoyunu
dillerin önemi konusunda
bilinçlendirmek, kültürler
arası anlayışı artırmak,
Avrupa’nın dilsel ve kültürel
çeşitliliğini geliştirmek diye
sıralanıyor.

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) olarak
yaklaşık 60 azınlık dilinin
konuşulduğu Avrupa’da
yaşayan herkesin Avrupa
Diller Günü’nü kutluyoruz.
Yunanistan’da yaşayan Batı
Trakya Türk toplumu, dilsel
hoşgörünün altının çizildiği
bu önemli günü yine buruk bir
şekilde kutluyor. Batı Trakya
Türk toplumuna mensup
çocuklar, Yunan devletinin
Türkçe ve Yunanca iki dilli
azınlık anaokullarının
açılmasına izin vermemesi

nedeniyle yalnızca Yunanca
dilinde eğitim verilen devlet
anaokullarına gitmek zorunda
bırakılarak anadilleri
Türkçe’yi öğrenme ve
anadilde eğitim hakkından
yoksun bırakılıyor.  Kamusal
alanda da Batı Trakya Türk
toplumu mensuplarının ana
dilleri Türkçe’yi
kullanmasında halen sorunlar
yaşanabiliyor. ABTTF olarak
AB üyesi ülkemiz Yunanistan’ı
Batı Trakya Türk toplumu
mensuplarının anadilleri
Türkçe’yi öğrenmeleri ve
kullanmalarının önündeki
tüm engelleri kaldırmaya ve
Batı Trakya bölgesinde iki dilli
azınlık anaokullarının
açılmasına izin vermeye
çağırıyoruz.”

ABTTF: “Avrupa
Diller Günü’nü
buruk kutluyor”

BATI Trakya Türk
Öğretmenler Birliği (BTTÖB),
Avrupa Konseyi’nin girişimiyle
2001 yılından bu yana 26 Eylül’de
çeşitli etkinliklerle kutlanan
Avrupa Diller Günü nedeniyle bir
mesaj yayımladı.

Açıklamada, Avrupa Diller
Günü’nde Batı Trakya Türk
Azınlığı çocuklarının aileleriyle
birlikte daha iyi dil öğrenmek içi
okul önlerinde kitap boykotunda
olduğu vurgulandı.

Konuyla ilgili olarak BTTÖB
tarafından yapılan yazılı
açıklama şöyle:

“Avrupa’nın tamamında,
Avrupa Konseyi’ne üye 47 devlet
tarafından temsil edilen 800
milyon Avrupalı hangi yaşta
olursa olsun, ister okul içinde
ister okul dışında daha fazla dil
öğrenmeye teşvik edilmektedir.
Dilsel farklılıkların daha yüksek
bir kültürler arası anlayışa
ulaşmada önemli bir araç olduğu
ve kıtamızın zengin kültürel
mirasının anahtarı olduğu
bilinciyle, Avrupa Konseyi bütün
Avrupa’da çok dilliliği
desteklemektedir. Avrupa Diller
Günü, Strasburg’taki Avrupa
Konseyi’nin inisiyatifiyle 26
Eylül 2001’den bu yana, her yıl
kutlanmaktadır.

Bu gün kapsamında, Avrupa

çapında, çocuklar için veya
çocuklarla birlikte katılım
sağlanacak etkinlikler,
televizyon ve radyo programları,
dil kursları ve konferanslar gibi
birçok etkinlik
düzenlenmektedir.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
çocukları ise aileleriyle birlikte
Avrupa Diller Günü’nde daha iyi
dil öğrenmek için okul önlerinde
kitap boykotunda. Ne yaman bir
çelişki bu. Ülkemiz resmi dilini
daha iyi öğretebilmek için büyük
bir çaba içinde olması
gerekirken, azınlık çocukları
devletinden resmi dili daha iyi
öğrenebilmek için kitap talep
ediyor. Kısacası resmi dillerin
yanında bölgesel ve azınlık
dillerini destekleyen Avrupa’dan,
ülke olarak öğrenmemiz gereken
çok şey var. Avrupa Diller
Günü’nün bölgemizde de
dilimizin gerekli saygıyı göreceği
coşkulu etkinliklerle kutlanacağı
günü özlemle bekliyoruz. İki yıl
sonra ilkokulda çift dilli Türkçe
Yunanca eğitim alacak
çocuklarımızın anaokullarında
da çift dilli eğitim alması ve
ilkokula çift dilde hazırlanması
gerektiğini, bu güzel gün vesilesi
ile bir kez daha haykırıyoruz.
Buruk da olsak Avrupa Diller
Günü’nü kutluyoruz.”

BTTÖB: ‘Buruk da
olsak Avrupa Diller
Günü’nü kutluyoruz’

Yunanistan’dan bazı kaçakların “geri itildiği” iddiası
EDİRNE Emniyet Müdürlüğü

ekiplerince Bosnaköy köyü
yakınlarında 30 düzensiz göçmen
yakalandı. Yunanistan tarafından geri
itildiği öne sürülen bu kişilerden
bazılarının yarı çıplak olduğu ve
üzerlerine gübre çuvalı geçirdiği
öğrenildi.

Yunanistan tarafından 30 düzensiz
göçmenin uluslararası sözleşmelere
aykırı şekilde Türkiye’ye gönderildiği
ileri sürüldü.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri,
Bosnaköy köyü yakınlarında çok sayıda
düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı
üzerine bölgeye gitti.

Polis, 30 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişilerden bazılarının yarı çıplak

olduğu ve üzerlerine gübre çuvalı
geçirildiği tespit edildi. 

Düzensiz göçmenler ifadelerinde,
Yunan askerlerinin kendilerini
darbederek elbiselerini aldıklarını,
Meriç Nehri üzerinden Türkiye tarafına
zorla gönderdiklerini öne sürdü.
Göçmenler, Yunanistan tarafından
Türkiye’ye zorla gönderilen kişi
sayısının yaklaşık 80’i bulduğunu,
ancak diğerlerinin nereye gittiklerini
bilmediklerini söyledi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten
sonra İl Göç İdaresi’ne teslim edilen
düzensiz göçmenlere elbise, ayakkabı
verilerek, yemek ve duş imkanı
sağlandı.
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“Bu azınlık Yunanca öğrenmek
istemiyor.” Bu cümleyi, eleştiriyi, daha
doğrusu ithamı bugüne kadar çok
duyduk, çok okuduk. Şöyle ki; Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın en karmaşık ve
çözüme muhtaç sorunu olan azınlık
eğitimiyle ilgili olarak taleplerini dile
getirdiğinde bu talepleri çarpıtmak
amacında olan çevreler devreye girer ve
yukarıda okuduğunuz “mantıksız” iddiayı
ortaya atarlardı. Zira, azınlık eğitimiyle
ilgili olarak azınlığın talepleri genelde
Türkçe’yle alakalı olurdu. Azınlık
eğitiminin Türkçe ayağının
iyileştirilmesine yönelik talep ve
beklentiler dile getirildikçe, bu talepleri
“etkisizleştirme” ve “tu kaka” etme
görevini üstlenen bazı kesimler devreye
girerdi. Gerçi bugün de olay pek değişmiş
görünmüyor. 

Azınlık toplumu, azınlık eğitimi için
konuştukça, Türkçe ayağının
iyileştirilmesini istedikçe algı operasyonu
da devreye giriyordu; “Bu azınlık
Yunanca öğrenmek istemiyor.” Azınlık
eğitiminin iyileştirilmesi için yapılan
çağrılara verilen karşılık genelde böyle

oluyordu. En azından resmi devlet
olmasa bile devletle aynı yönde konuşan
“yan” kuruluş ve çevrelerden gelen tepki
bu doğrultuda oluyordu. “Azınlık
Yunanca öğrenmek istemiyor.” 

Tabii Batı Trakya Türk azınlığı her ne
kadar “Anadilimizi iyi öğrenmeden
Yunanca’yı öğrenemeyiz” dese de,
“Sorunun büyüğü Türkçe’de yaşanıyor”
demeye çalışsa da karşı taraf kafaya
takmıştı bir kere “Yunanca öğretmek
istemiyorsunuz, bu yüzden hep Türkçe
istiyorsunuz” diye algı operasyonuna
devam ediyordu. Amaç; azınlığın makul
ve demokratik taleplerini çarpıtmak, etki
alanını daraltmaktı. 

İlerleyen yıllarda bu algı operasyonu
aileler üzerinde yoğunlaştı. “Aman
komşu, aman arkadaş çocuğunu azınlık
okuluna gönderme. Çocuğun geleceğiyle
oynama. O okullar kötü okul.” Bir ölçüde
de başarılı oldu bu algı operasyonu.
“Yunanca öğrenmek istememekle” itham
edilen bu azınlık velileri, çocukları daha
iyi Yunanca öğrensin diye çocuklarını
devlet ilkokullarına göndermeye başladı.

Yıllar geçtikçe de bu oran arttı. Azınlık
okullarındaki çocukların daha iyi Yunanca
öğrenmeleri için başlatılan “Müslüman
Çocukların Eğitimi” programının hayata
geçirildiği yıllarda, azınlık okullarından
devlet okullarına kaçış daha da arttı. 

Ve geldik bugüne. Azınlık okulundaki
öğrencinin velisi çocuğu daha iyi
öğrensin diye eylem yapıyor. Ne yaman
çelişki değil mi? 

“Çocuklarımız bu kitaplarla geride
kalıyor. Kitapların seviyesi gerilerde
kaldı. Günümüz ihtiyaçlarına cevap
vermiyor, bu kitaplar değişsin” diye
sesini yükselten azınlığa şimdi ise “Dur
bakalım, sen bilemezsin” deniyor. Fakat
böyle diyen sistem, öte yandan azınlık
okullarından kaçarak devlet okulundaki
eğitim ve kitap sistemine dahil olan
azınlık çocuklarını gördükçe zevkten dört
köşe oluyor. Sahi azınlık okulundaki
çocuğun seviyesi ve zeka düzeyi o
kitaplara müsait değilken, devlet okuluna
giden komşu çocuğunun seviyesi ve zeka
düzeyi nasıl müsait olabiliyor? 

Batı Trakya Türk Azınlık okullarını
tercih eden, bu okulların kendi kimliğinin
ve kültürünün bir parçası olduğuna
inanan binlerce insan, Türkçe’yi güzel
öğrenmek isterken, aynı zamanda
çocuğunun bu ülkenin resmi dilini de
öğrenmesini ve bilmesini istiyor. Kendi
kültüründen kopmadan, yaşadığımız
ülkenin, vatandaşı olduğumuz, doğup
büyüdüğümüz ülkenin dilini,  yani
Yunanca’yı da çok iyi bilmek ve
konuşmak istiyoruz. Kendi dilimizin
yanısıra, Yunanca’yı mükemmel düzeyde
bilen çocuklarımızı, gençlerimizi
gördükçe gurur duyuyoruz. Bu alanda

daha da ileriye gitmek bizim de isteğimiz,
arzumuz ve hatta hakkımız. Azınlık
okulunda hem Türkçe’yi, hem Yunanca’yı
çok iyi öğrenmek isteyen, azınlık
okulundaki eğitim kalitesinin
iyileştirilmesini talep eden, taleplerini
cesurca dile getirmekten çekinmeyen bir
nesil var artık. 

Dolayısıyla geçmişte “Azınlık Yunanca
öğrenmek istemiyor” safsatalarıyla algı
operasyonu yapmak ne kadar mantıksız
ise, Türkçe’yi veya Yunanca’yı öğrenmek
isterken, bu taleplerimiz dile getirirken
öküz altında buzağı aramak o derece
saçma!

Azınlık okullarındaki kitap kargaşası
geçen haftaki yazımda da belirttiğim gibi
çok büyük ölçüde bakanlığın ve hatta
siyasilerin çelişkili açıklamaları nedeniyle
ortaya çıktı. Bakanlığın azınlık
okullarındaki Yunanca kitap değişimi,
veya kitap meselesini iyi yönetemediğini
söylemek durumundayız. 

Önemine binaen yazıma, geçen haftaki
son paragrafla son vermek istiyorum. Ne
yazık ki Batı Trakya’daki azınlık
okullarında yeni bir kargaşa ile karşı
karşıyayız. Yeni bir “kitap sorunu”yla
karşı karşıyayız. Tüm bunlar devletle,
yani Eğitim Bakanlığı ile azınlık arasında
sağlıklı bir diyalog ve istişare
mekanizmasının olmamasından
kaynaklanıyor. Ve bu durum azınlık
eğitimiyle alakalı olarak azınlık toplumu
ile ciddi ve samimi bir diyalog sürecinin
başlamasının aciliyetini bir kez daha
ortaya koyuyor. Azınlık eğitimiyle ilgili
diyalog ve istişare mekanizmasının
hayata geçirilmesi artık bir zorunluluk. 

Ozan AHMETOĞLU

“Yeniden” kitap sorunu -2

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Bulustra Belediyesi’nde muhalefet listesi
başkanlığına Lütfü Çavuşoğlu geldi

İSKEÇE’ye bağlı Bulustra
(Avdira) Belediyesi’nde
muhaletefet listesi başkanlığına
Lütfü Çavuşoğlu getirildi.
Bulustra Belediyesi’ndeki
muhalefet listesi “Dönüş”’ün
(Strofi) başkanı ve belediye
meclis üyesi Nikos Kaliambakas
görevinden istifa etti.
Kaliambakas’ın istifası üzerine
liste başkanlığına Gökçeler
bölgesinden seçilen birinci
yedek üye Lütfü Çavuşoğlu
getirildi. 

Bulustra Belediyesi’nde
muhalefet liste başkanlığına
gelen Lütfü Çavuşoğlu konuyla
ilgili olarak GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada, seçimlere kadar
kalan sürede listeyi en iyi şekilde
belediye meclisinde temsil
etmeye çalışacağını söyledi.
Çavuşoğlu, “Bundan sonraki
gelişmeleri ve belediye ile ilgili
olayları değerlendireceğiz, takip
edeceğiz. Mayıs ayında
yapılacak seçimlere katılıp
katılmayacağımızı ve katılırsak
da hangi şartlarda katılacağımızı
gelişmelere göre
kararlaştıracağız. Bulustra
belediyesindeki köyler ve
vatandaşlar daha iyi hizmeti hak

ediyor. Bölgemiz ve insanımız
için en doğrusunu yapmaya
gayret edeceğiz.” diye konuştu. 

Konuyla ilgili olarak İskeçe
SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek de yayımladığı
açıklamada, “Muhalefetteki
Strofi listesi başkanı sayın
Kaliambakas istifa ederek yerini
Gökçeler bölgesinden birinci

yedek olan sayın Lütfü
Çavuşoğlu almıştır. Bundan
sonra hem Strofi listesinin
başkanlığını hem de Bulustra
Belediyesi’ndeki gelişmelerinin
takipçisi ve Bulustra
belediyesindeki
vatandaşlarımızın belediye
meclisinde güçlü sesi olacaktır.”
ifadelerine yer verdi. 

AB sınırlarını İHA'larla 
korumaya hazırlanıyor

AVRUPA Birliği (AB), dış sınırlarında güvenliği artırmak
için insansız hava aracı (İHA) ile Yunanistan, İtalya ve
Portekiz'de deneme uçuşları yapmaya başladı.

AB Sınır Güvenliği Ajansından (FRONTEX) yapılan yazılı
açıklamada, orta irtifalı ve havada uzun süre kalma
kapasitesine sahip İHA'ların sınır güvenliği için kullanımının
denemeye çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, bu kapsamda Yunanistan, İtalya ve
Portekiz'de yerel makamlarla koordineli şekilde uçurulan
İHA'lar gözetim sistemleri, termal kameralar ve radarlarla
donatıldı.

Yıl sonuna kadar test edilecek İHA'ların maliyet ve etki
bakımında başarıları değerlendirilecek.
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Köpeklerde 
kaşıntıların nedenleri

B u haftaki konumuz,
köpeklerdeki kaşıntılar
ve nedenleri  hakkında

olacaktır... Genel olarak, bir
köpeğin kaşınmasının pek çok
nedeni vardır. Sıklıkla pek çok
etkenin bir araya gelmesi ile
oluşan deri hastalıkları, deride
irritasyonlara ve kaşınmalara
neden olurlar. Kaşınma,
dokunun hassasiyetini arttırır ve
hayvan daha da çok kaşınmaya
başlar. Esas neden ortadan
kaldırılmadığı sürece bu kısır
döngü devam eder ve içinden
çıkılmaz bir hal alır. 

En sık karşılaşılan sebepler
dış parazitlerdir. Dış parazitler;
hayvanın derisine, derisinin
içine veya kıllarına yerleşirler.
Hayvanın kanını emmek, derisini
ve veya kıllarını yemek suretiyle
beslenirler. Bu parazitlerin
ısırıklarına ya da kendilerine
karşı gelişen allerjik
reaksiyonlar, enfeksiyonlar vs
kaşınmaya neden olurlar. Dış
parazitlere pireler, keneler,
bitler, sivrisinekler ve uyuz
etkenleri
gibi eklem bacaklılar  örnek
olarak gösterilebilirler. Derideki
bakteriyel floranın dengesini
pek çok faktör bozabilmektedir.
Hijyen eksikliği, uygun olmayan
şampuan ve temizlik
maddelerinin kullanımı, bazı
ırklarda (Shar Pei gibi) deri
kıvrımları arasında kalan kapalı
bölgelerin aşırı nemlenmesi gibi
nedenlerle bakteri ve
mantarların üremesi
kolaylaşacaktır. Eğer bu
bakteriyel üreme tedavi
edilmezse çok daha ciddi deri
hastalıkları ile karşılaşılacaktır.
Allerjilere bağlı deri hastalıkları
da mutlak surette
değerlendirilmelidir. Gıda
kökenli allerjiler köpeklerde
görülen allerjilerin %3-8’ini
oluşturmaktadır. Fakat pire
ısırığı ya da çeşitli yüzeylerle
(örneğin çamaşır suyu ile silinen
bir yüzeye temas eden köpeğin
karnında, bacaklarında allerjik
lezyonların oluşması gibi) temas
sonucu oluşabilen lokal tepkiler,
allerjik deri hastalıklarının
sıklığını
arttırmaktadırlar. Özellikle pire
ısırığına karşı duyarlı olan
hayvanlarda tek bir pirenin
ısırması dahi ciddi allerjik
tepkimelerle sonuçlanacaktır.

Besinden aldıkları yağlardan
sentezledikleri esansiyel yağ
asitleri ile metabolizmalarının
düzgün işlemesini sağlayan

köpekler, düşük kaliteli
beslenme sonucu E.Y.A.
sentezleyemezler ve sonuç
olarak vücutta bazı değişiklikler
meydana gelir. Köpeğinin
esansiyel yap asitlerini
sentezleyebilmesi ve sağlıklı
kalabilmesi için, dengeli olarak
hesaplanmış gıdalarla
beslenmesi gerekmektedir.  

Düşük kaliteli mamalarla
beslenme (mamalarda
düşükbesin maddeleri
kullanımı), mamanın hatalı
saklanması (hava alan mamalar
yağ asitlerinin okside olması
sonucu bozulmasına neden
olurlar), ev yemeği ile besleme
(gerekli yağlar ve besin
maddeleri
dengelenemeyecektir) ve bazı
hastalık durumlarında da E.Y.A.
metabolizması aksamaktadır.
Yağların emilimini sağlayan
enzimleri salgılayan pankreasın
hastalıklarında, karaciğer
hastalıklarında, uzun süreli
ishallerde, spesifik enzimlerin
üretilemediği genetik
hastalıklarda; söz konusu
E.Y.A.’nin emilimleri ya da
sindirimleri
gerçekleşemeyeceğinden
hayvanda eksikliklere bağlı
belirtiler görülecektir. Bu gibi
durumlarda diet düzenlemesi
tek başına faydasız kalacaktır.
Esas neden ortadan
kaldırılmadığı sürece kaşıntı gibi
belirtiler devam edecektir.

Günümüzde E.Y.A.
hayvanların deri hastalıklarının
tedavilerinde geniş olarak
kullanılmaktadır. Omega 3 gibi
uzun zincirli yağ asitleri deri
hastalıklarının yanı sıra pek çok
hastalıkta koruyu ve tedavi edici
ajan olarak önerilmektedir.

Esansiyel yağ asitleri bir kaç
hafta gibi kısa bir sürede; deri
ve tüy örtüsünde parlaklığın
artması, köklerin sağlamlaşarak
dökülmelerin azalması gibi
etkileri nedeni ile dikkatli
kullanıldıkları sürece son derece
faydalı olduklarını
kanıtlamışlardır. Tek başlarına
tedavide çok düşük bir rol
oynasalar da, vücudun normal
fonksiyonlarını yerine
getirmesini sağlayarak ilaçların
etkinliklerini arttırmaktadırlar.

Sonuç olarak;
Hayvanınızın sağlığının temel

taşlarını oluşturan besin
öğelerini ona sunmak için,
beslenmesine dikkat etmeniz
gerektiğini tekrar vurgulamak
isterim.

VETERİNER BAKIŞI

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

Etkinlikler ambülansa engel
olunca hayatını kaybetti!

1 Ekim’de sermaye
kontrolleri kalkıyor

İSKEÇE’de 65 yaşındaki bir
soydaşın, eylül ayı başında
düzenlenen “Eski Şehir
Etkinlikleri” nedeniyle
ambülansın evine gelememesi
üzerine hayatını kaybettiği
ortaya çıktı. 

Edinilen bilgiye göre,
Arenmahalle bölgesinde
İdragogiu sokağında ikamet
eden ve solunum yolları
yetmezliği olan 65 yaşındaki
Emine Hüseyinoğlu’nun Eski
Şehir Etkinlikleri’nin yapıldığı
gün durumunun ağırlaşması
üzerine yakınları ambülans
çağırdı. Hastane yetkililerinin

“Eski Şehir Etkinlikleri”
nedeniyle bölgenin çok
kalabalık olduğunu ve
ambülansın hastanın
bulunduğu yere yaklaşmasının
mümkün olmadığını
söyledikleri ifade edildi.
Hastane yetkililerinin aileye
belediyeye başvurmaları
önerisinde bulundukları da
kaydedildi. 

Bu durum üzerine ailenin
polisi arayarak yardım istediği,
ancak polisin de yaşanan
yoğunluk nedeniyle bölgeye
aracın yaklaşamayacağını
bildirdiği dile getirildi. 

Hastanın durumunun daha
da ağırlaşması üzerine ailesinin
hasta kadını komşularının
aracıyla hastaneye kaldırmaya
çalıştığı, ancak 65 yaşındaki
Emine Hüseyinoğlu’nun
hastaneye giderken yolda
hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Olayın İskeçe polisi
tarafından araştırıldığı
kaydedildi. 

İskeçe’de yaşanan bu olay,
özellikle Eski Şehir Etkinlikleri
sırasında benzer durumların
yaşanmaması için alınması
gereken önlemleri bir kez daha
gündeme getirmiş oldu. 

ÜLKEDE ekonomik krizin patlak vermesiyle
uygulamaya konan sermaye kontrolleri (capital
controls) 1 Ekim Pazaretesi gününden itibaren
kaldırılıyor. Böylece bankalardan para çekme
konusundaki kısıtlama da sona ermiş olacak. 

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanması
beklenen yasal düzenlemeyle, son olarak 5 bin
euro olan bankadan aylık para çekme kısıtlaması
son buluyor. Özel kişiler, banka
mevduatlarındaki hesaplardan hiçbir engel

olmadan istedikleri miktarda para çekebilecekler.
Ayrıca, yurt dışına çıkışta kişilerin yanında

götürebilecekleri nakit miktarı da 3 bin eurodan
10 bin euroya artırılıyor. 

İhracatta daha önce 40 bin euro olan sınırlama
da 100 bin euroya yükseltiliyor. 

Yunanistan’daki faaliyetlerden elde edilen
karlardan sağlanan sermaye ihracatı da tamamen
serbestleştiriliyor.
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iOS 12’yi inceleyelim...
GÜN DEM bilim-teknik

APPLE, iOS 12 ile birlikte
akıllı telefon ve tablet
bağımlılığına dikkat çekmeyi
sağlayacak yararlı bir aracı da
sunuyor. Ayarlar içinden
erişilebilen Ekran Süresi,
iPhone veya iPad’nizi gün
içinde veya son 7 günde nasıl
kullandığınızı, hangi
uygulamayı daha çok açtığınızı,
ekranı kaç defa uyandırdığınızı
gösteriyor. Diğer deyişle, acı
gerçeği getirip önünüze
koyuyor. Kendinizi kontrol
etmenizi sağlayacak birtakım
araçlar da mevcut. Cihazın
kullanımını belirli süreler
arasında kısıtlayabilir ya da
belirli uygulamalara veya
oyunlara sınır ekleyebilirsiniz.
Tabii ki, bu sınırları kolaylıkla
aşabilirsiniz. Apple, bu noktada
kullanıcıların kendi iradelerine
güvenmelerini istiyor.

Ekran Süresi içinde
ebeveynleri ve çocukları
ilgilendiren özellikler de var.
Anne ve babalar, Ekran Süresi
ayarları içinden çocuklarının
iPhone ve iPad’lerinin günlük
ve haftalık kullanımlarını
görüyor, cihaza ve
uygulamalara sınırlar
ekleyebiliyor. Eğer çocuklar
daha fazla kullanmak için izin
isterlerse, bunun için size
başvurmaları gerekiyor. Ekran
Süresi özellikle ebeveynlerin
çok hoşuna gidecektir.

Bildirimler her iOS
sürümüyle birlikte yenilikler
kazanıyor. iOS 12 ile birlikte
Bildirim Merkezi’nde, aynı

uygulamadan gelen bildirimler
gruplanmış hâlde gösteriliyor.
Böylelikle bildirim merkezine
daha düzenli bir görünüm elde
ediliyor. Öte yandan bildirimleri
doğrudan kilitli ekrandan veya
bildirim merkezi içinden
yönetebilir, sessize alabilir ya
da tamamen kısıtlayabilirsiniz.
Eskiden bir uygulamanın
bildirimlerini yönetmek için
Ayarlar’ın menüleri içinde
gezinmek gerekirdi. Neyse ki,
iOS 12 ile buna gerek kalmadı.

Bildirimler demişken,
Rahatsız Etme de, özellikle
rahat bir uyku çekmeyi
isteyenlerin hoşuna gidecek
yenilikler kazanıyor. Saat
uygulamasında bulunan Yatma
Zamanı özelliğini
etkinleştirdiyseniz, iPhone’da
veya iPad’de uyku saatleriniz
belliyse, bunu Rahatsız Etme ile
entegre edebilir ve bu saatler
arasında bu özelliğin otomatik
olarak açılmasını
sağlayabilirsiniz. Yatma zamanı
içinde Rahatsız Etme aktifken
iPhone ya da iPad’in ekranını
açtığınızda, arka planı epey
karanlık bir kilitli ekran ve
Rahatsız Etme’nin açık
olduğunu belirten bir bildirim
görüyorsunuz. Bildirimler ise
kullanıcılara gösterilmiyor.
Eğer bildirimleri görmek
isterseniz, bu kilitli ekranda
parmağınızı yukarı doğru
sürüklemeniz yeterli oluyor.

Öte yandan Denetim
Merkezi’nden Rahatsız Etme’yi
açmak isterseniz, bu kontrole

hafifçe bastırdığınızda açılan
panelden Rahatsız Etme’nin ne
kadar süre boyunca açık
kalacağına dair daha fazla
seçenek göreceksiniz. Bu
sayede Rahatsız Etme’nin açık
kalması ve önemli bildirimleri
veya çağrıları kaçırma
tehlikeniz ortadan kalkacaktır.

Fotoğraflar uygulamasına da
düzenliliği artıracak yenilikler
geliyor. Yapay zekânın
nimetlerinde yararlanmaya
devam eden bu uygulama,
özellikle fotoğrafları arama
tarafında güçlü araçlar
sunuyor. Ara sekmesi
kullanışlı, Twitter ve
Instagram’ın Keşfet bölümlerini
andırıyor. Burada zaman,
mekân veya belirli kavramlara
göre ayarlanmış otomatik
albümler sayesinde fotoğrafları
albüm albüm ayırmaya ihtiyaç
duymadan, istediğiniz zaman
fotoğraflarda kolaylıkla
gezinebilirsiniz. Sizin İçin adı
verilen bir başka sekme de,
sizin için otomatik olarak
oluşturulmuş anıları gösteriyor.
Öte yandan Fotoğraflar, çoğu
zaman paylaşılması unutulan
birlikte çekilmiş fotoğrafların
arkadaşlar arasında
paylaşılmasını teşvik ediyor. Bu
da iOS 12’nin yararlı
yeniliklerinden bir tanesi olarak
gösterilebilir.

Siri de iOS 12 ile birlikte sık
kullandığınız uygulamalara
veya sıkça yaptığınız işlere
daha kolay erişmenizi
sağlayacak Siri Kestirmeleri

özelliğini sunuyor. Böylelikle
Siri’yi hayatınıza daha fazla
sokabilirsiniz. Öte yandan el
fenerini Siri’yle kolaylıkla
açmak gibi küçük, ancak
kullanışlı bir özellik de iOS 12
ile birlikte sunuluyor.

Apple’ın yüklü olarak gelen
Borsa, Sesli Notlar, Kitaplar gibi
uygulamalar da yenilendi. Bu
uygulamaları çoğu zaman
açmasak da, yenilikler
sayesinde açma ihtimalimiz
daha da artabilir. Borsa içinde
haberlerin de sunulması
yatırımcıların işine yarayabilir.
Sesli Notlar ise sadece iPhone’u
değil, iPad veya Mac’i olanlar
için, sesli notları eş zamanlama
imkanı kullanışlı olabilir.

iOS 12’de gelen küçük, ancak
kullanışlı birtakım yenilikler de
var. Örneğin Pil uygulaması
içinde cihazdaki pil kullanımını
gösteren bir grafik bulunuyor.
iPhone X kullanıcıları ise Face

ID’ye başka bir görünüşlerini de
ekleyebilecekler. Böylelikle
kendilerini tanıması daha kolay
ve hızlı olacak. Öte yandan yine
iPhone X’da, çoklu görev ekranı
içinde uygulamaları kapatmayı
kolaylaştıracak bir hareket
geliyor. iPad’de ise, sonbaharda
beklediğimiz Ana ekran
düğmesiz iPad Pro’ya hazırlık
niteliğinde, yeni gezinme
hareketleri var. Aynı zamanda
çoklu görev ekranı ve Denetim
Merkezi yine birbirinden
ayrılmış.

Gördüğümüz kadarıyla iOS
12, performans konusunda söz
verilenleri karşılıyor. Sunulan
yenilikler belki son kullanıcıları
tatmin etmeyebilir. Ancak
günlük hayatta cihazlarını
kullanma alışkanlıklarına
farkında olmasalar da, dikkate
değer etkide bulunacağını
düşünüyoruz. 

28 Eylül 2018
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SOLDANSAĞA
1) Lifleri ip, çuval ve kağıt yapımında kullanılan bir bitki
– Toprağı ekip biçmek için kullanmak 2) (argo)
Gösteriş, çalım, caka – (Yunanca) Kayıkta dümen kolu
– Stronsiyum’un simgesi 3) Bi ripe geçirilmiş sebze
bağı – Kent, şehir 4) (felsefe) İlinek – Bir bitki türü –
Sevimli, neşeli 5) Bir nota – Otsu bir bitki 6) Dolma
kalem – İlgi çekici, değişik kimse 7) Baba, cet – Büyük
yılan 8) Yayım – Kalın, kaba kumaş 9) Uzun ve yorucu
çalışma – Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam 10)
(ünlem) Yazıklar olsun – Malı alıcıya parasıyla verme –
Rutherfordyum’un simgesi 11) Sinek, böcek ilacı –
Bunama, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme 12)
Seçmeli yemek – Üstüne öteberi koymak için duvara
ya da dolabın içine birbirine parelel olarak tutturulmuş
tahta ya da metal levha 13) Sır – Ozansı 14) Öz su –
Saka kuşu.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yahudi din adamı – Bir işi gerçekleştirmek için
yapılan nesne – Süt çocuğu sesi 2) Dalavereci, çıkarcı –
İflas etmiş 3) Sancak – Adet – Bal koymaya yarayan
küçük tekne 4) (müzik) Nağme – Noksan 5) Göz – Pay –
Elçilik uzmanı 6) Çevre bilimci – Radyum’un simgesi 7)
İlave – Toryum’un simgesi - (mecaz) Coşku veren,
duyguları kamçılayan 8) (halk dili) İri saman –
Tanrıtanımaz kimse – Kimse, kişi – Rutenyum’un
simgesi 9) Ortaklık, ortak olma – Erler 10) Metal, tahta
vb. Üzerine kazıldıktan sonra basılan resim – (halk dili)
Kafile, küçük kervan, göç 11) Borç ödemede güvenilir
olma durumu – İçine mektup konulan kağıttan kese –
Bilim, bilgi.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1) Esrik,
İklim 2) San, Arya, Li 3)
Np, Anaerkil 4)
Amazon, Ark 5) Aha,
Teke 6) Erg, Başak 7)
Can, Ödev, Fa 8)
Ezkaya, Zat 9) Mg,
Seyyar 10) Isı, AA, Aga
11) Ana, Ansızın 12)
Beraat, Ca 13) Anacık,
Ilım 14) Tünek, Araka.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Esna, Acem, Azat 2)
Sapma, Azgın, Nü 3)
Rn, Agenk, Saban 4)
Azar, Ası, Ece 5) Kano,
Göze, Arık 6) Rant,
Dayanak 7) İye, Ebe,
Yasa 8) Karakavza, Itır
9) Kreş, Araz, La 10)
İlik, Aft, Gıcık 11) Mil,
İka, Panama.
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Yunanca kitap sorunu
Keramaris’e iletildi

Encümenler 
“eyleme devam”

kararı aldı
BATI Trakya genelinde eylem

yapan 35 azınlık ilkokulunun
encümen heyetleri temsilcileri
ve velilerin katılımıyla yapılan
toplantıdan “boykota devam”
kararı çıktı. 

İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’nda gerçekleştirilen
toplantı, 26 Eylül Çarşamba
günü köylerden gelen encümen
ve velilerin yüksek katılımıyla
gerçekleşti. 

Toplantıda, aynı gün Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü Keramaris ile
yapılan görüşmenin
değerlendirmesi yapıldı. Azınlık
Okulları Encümenler Birliği
Asbaşkanı ve İskeçe Merkez
Türk Azınlık İlkokulu Encümen
Heyeti Başkanı Hüseyin Baltacı,
encümen ve velilere gelinen
aşamayla ilgili bilgi verdi.
Baltacı, iktidardaki SİRİZA
Partisi’nin üç azınlık milletvekili
ile İskeçe ve Gümülcine’den
ikişer encümenden olaşacak 7
kişilik bir heyetin Atina’ya
gideceği, Eğitim Bakanı ve
yetkili kurumlarla görüşmeler
yapılacağını aktardı. 

Toplantıya katılan
encümenler ve veliler, oy birliği
ile eyleme devam etme kararı
aldılar.  Toplantıda ayrıca
önümüzdeki günlerde
yaşanacak gelişmelere göre tüm
okulların katılımı ile İskeçe’de
bir yürüyüş yapılabileceği ve
eylemin daha etkili hale
getirilmesi için çeşitli çalışmalar
yapılması yönünde görüş
birliğine varıldı.

27 Eylül Perşembe sabahı
itibariyle eyleme katılan okul
sayısı 37’ye yükseldi. İskeçe ve
Rodop illerinde eyleme katılan
okullar şöyle:

İSKEÇE İLİ
1. İskeçe Merkez Azınlık

İlkokulu

2. Kireççiler Azınlık İlkokulu
3. Koyunköy 1. Azınlık 
İlkokulu
4. Koyunköy 2. Azınlık 
İlkokulu
5. Gökçeler Azınlık İlkokulu
6. Şahin Azınlık İlkokulu
7. Dolaphan Azınlık İlkokulu
8. Ketenlik Azınlık İlkokulu
9. Misvaklı Azınlık İlkokulu
10. Paşevik Azınlık İlkokulu
11. Yassıören Azınlık İlkokulu
12. Bekeobası Azınlık 
İlkokulu
13. Mustafçova Azınlık 
İlkokulu
14. Agnila Azınlık İlkokulu
15. Ilıca Azınlık İlkokulu
16. Gökçepınar Azınlık 
İlkokulu
17. Karaçanlar Azınlık 
İlkokulu
18. Alıkçılar Azınlık İlkokulu
19. Karaköy Azınlık İlkokulu
20. Koru Azınlık İlkokulu
21. Höyükköy Azınlık 
İlkokulu
22. Demircik Azınlık İlkokulu
23. Kozluca Azınlık İlkokulu
24. Öksüzlü Azınlık İlkokulu
25. Kırköy Azınlık İlkokulu
26. Sakarkaya Azınlık 
İlkokulu 
27. Elmalı Azınlık İlkokulu
28. Eski Mizanlı Azınlık 
İlkokulu
29. Sünnetçiköy Azınlık 
İlkokulu
30. Çaymahalle Azınlık 
İlkokulu
31. Bratankova Azınlık 
İlkokulu

RODOP İLİ
1. Yassıköy Azınlık İlkokulu
2. Bekirli Azınlık İlkokulu
3. Yalımlı Azınlık İlkokulu
4. Çepelli Azınlık İlkokulu 
5. Kozlardere Azınlık İlkokulu
6. Büyük Müsellim Azınlık 
İlkokulu

BATI Trakya’daki azınlık
okullarında devam eden
Yunanca kitap karmaşasının
çözüme kavuşması için
encümen heyetleri ve
velilerden oluşan bir heyet, 26
Eylül Çarşamba günü Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’le görüşerek
taleplerini dile getirdi. Rodop
SİRİZA Milletvekili Mustafa
Mustafa da encümen heyeti
yöneticileriyle Keramaris
arasında yapılan görüşmede
hazır bulundu. 

Encümen ve veliler,
okullardaki eylemlerin sona
erdirilmesi için Eğitim
Bakanlığı’ndan sorunun
çözümüne yönelik somut adım

beklediklerini söylediler. 
Keramaris’in

Gümülcine’deki bürosunda
gerçekleştirilen görüşmede,
Azınlık Okulları Encümen
Heyetleri Birliği Başkanı Ercan
Ahmet ve Asbaşkanı Hüseyin
Baltacı velilerin taleplerini
aktardı. Bakanlığın gönderdiği
birbirinden farklı iki
genelgeden sonra durumun bir
karışıklığa neden olduğunu ve
bunun sonucunda okullarda
eylemlerin başladığını anlatan
Ercan Ahmet, 2015 yılından bu
yana Frangudaki programı
tarafından hazırlanan
kitapların değiştirilmesi
talebini dile getirdiklerini
hatırlattı. Eğitimcilerin büyük
bölümü tarafından bu gerçeğin

kabul edildiğini anlatan Ercan
Ahmet, ortaya çıkan soruna
çözüm bulunmasını istedi. 

Eyalet Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris de talebin
haklı bir talep olduğunu ifade
ederek, “Ancak okullardaki
işgallerin sona ermesi
gerekiyor. Kitapların
değiştirilmesi isteniyorsa buna
bir itirazım yok. Bugün
yaptığımız görüşmeyi ve
burada konuşulanları
bakanlığa ileteceğim. Fakat
okul işgallerinin devam etmesi
halinde diyaloğun yapılması
kolay değil.” diye konuştu. 

Encümen Heyetleri Birliği
Asbaşkanı Dr. Hüseyin Baltacı
da sorunun uzun zamandır
devam ettiğini belirterek,
“Bizler bu programın ve bu
kitapların yetersizliğini dile
getirdik. Derneğimiz bu
kitapların değişmesini talep
etti. Gelecekte çocuklarımızın
gözüne bakıp bu mücadeleyi
verdik demek istiyoruz.” diye
konuştu. 

Baltacı, bakanlıktan bu
sorunun çözümü ve kitap
kargaşasını sona erdirecek net
ve somut bir adım
beklediklerini vurguladı.
Baltacı, azınlık eğitimi ve
azınlık okullarını kötüleyen bir
sistemin ve algının
oluşturulmasının da kabul
edilemez olduğunu ifade etti. 

Görüşmeye katılan encümen
ve veliler, eylemlerin sona
erdirilmesi için bakanlıktan
somut adım beklendiklerini
ifade ettiler. 

Encümen ve velilerden oluşan heyet, okullardaki
eylemlerin sona erdirilmesi için Eğitim
Bakanlığı’ndan sorunun çözümüne yönelik somut
adım beklediklerini söylediler. 
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Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu, azınlık okullarında devam eden
boykotlarla ilgili olarak yayımladığı
açıklamada, azınlık okullarındaki
boykotların takdirle karşılandığını
vurguladı. Danışma Kurulu, Yunanca
ders kitaplarının günümüz ihtiyaçlarına
cevap vermediğinin altını çizdi. 

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu’nun açıklaması şöyle: 

“Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu, azınlık okullarında okutulacak
olan Yunanca kitaplarla ilgili
gelişmeleri başından beri takip
etmektedir. Bu çerçevede Encümenler
Birliği’nin talebi üzerine, Danışma
Kurulu, 26 Eylül 2018 Çarşamba günü

olağanüstü toplanmış ve azınlık eğitimi
konusunda cereyan eden olayları ele
almıştır.

Danışma Kurlu, milletvekilleri
ve encümenleri il eğitim
koordinatörü Sn. Keramaris
ile yaptıkları
görüşmenin ardından
Atina’da Eğitim
Bakanı ve İlköğretim
Enstitüsü ile görüşme
kararlarını memnuniyetle
karşılamaktadır.

Bizler Danışma Kurulu olarak
azınlık okullarında devam etmekte
olan boykotun ve bu konuda velilerin
gösterdiği hassasiyeti takdir ile

karşılıyoruz. Nitekim bundan sonra
atılacak adımlarda da halkımızı daha

sağduyulu olmaya davet ediyor,
eğitim konusundaki

hassasiyetlerinin devamını
diliyoruz.

‘Müslüman
Çocukların Eğitimi’

(Frangudaki
Programı)  projesi

çerçevesinde yirmi yıl
önce azınlık okulları için

yazılan Yunanca ders kitapları,
günümüzün ihtiyaçlarına cevap

vermediği aşikârdır. Eğitim
camiasının isteği bu konuda azınlık
okulları için yeni kitap yazımı veya

devlet okullarında okutulan kitapların
azınlık okullarında okutulması için,
içeriğinin uygun hale getirilmesi
yönündedir.

Eğitim çocuklarımız için vazgeçilmez
olduğundan dolayı, azınlık
okullarındaki eğitim seviyesinin
yükseltilmesi de en büyük arzumuzdur.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu olarak bu konunun sonuna
kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha
bilginize sunuyor ve bundan sonraki
kararlarımızı Atina’daki görüşmelerin
neticesine göre alacağımızı belirtmek
isteriz.”

Danışma Kurulu: “Azınlık okullarındaki boykotları takdirle karşılıyoruz”

Azınlık kurumlarından 
okul eylemlerine destek 

İSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete,
Yunanca ders kitabı kargaşası nedeniyle
İskeçe’de bir çok azınlık ilkokulunda
başlatılan eyleme destek verdiğini
açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden
açıklama yapan Müftü Mete şu ifadeleri
kullandı: “Sevgili Batı Trakyalı azınlık
evlatları. Senelerdir evlatlarımıza
uygulanan geri zekalı muamelesi
geçtiğimiz günlerde değişime yeşil ışık
yakmıştır. Bu sevindirici çalışma kabul
görmeyen okullarda protesto edilmiştir.
Bu çalışmaları ve hareketi yapan
kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hareketi
destekliyorum. Tüm okulların destek
çıkmasını bekliyoruz. Daha güzel günler
görme ümidiyle hepinize hürmet ve
selamlarımı gönderiyorum.”

BTTÖB’NİN AÇIKLAMASI
Konuyla ilgili olarak BTTÖB’den yapılan
açıklama şöyle: 

“Her yeni eğitim ve öğretim yılına
güzel umutlarla ve temennilerle
başlıyoruz. Lâkin azınlık eğitimi
hükümetler tarafından yıllar içerisinde
hep tek taraflı alınan kararlar, azınlığın
Lozan Antlaşması’nda elde ettiği hakları
hiçe sayarak çıkarttıkları kararnameler,
genelgeler ve yasalar yüzünden
karmaşık hale getirildiği için, her eğitim
yılına yeni sorunlarla başlamak zorunda
kalıyoruz.

Batı Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Derneği’nin geçmiş
yıllarda azınlık okullarında okutulan
Yunanca ders kitabının yetersizliğini
vurgulayan, azınlık okullarında da
devlet okullarında okutulan Yunanca
ders kitabının okutulmasını talep eden
açıklamaları ve söylemleri oldu.

Yetkililer maalesef bu istekleri
görmezlikten gelip, dikkate almadılar.
Azınlık okullarında Yunanca eğitiminin
seviyesini yükseltmek adına yapılan bu
girişimlerin göz ardı edilmesi anlaşılır
bir tutum değildir. Azınlık okullarında
okutulan ve Frangudaki ders kitapları
olarak tanımlanan kitapların
kaldırılmasını ve yerine devlet
okullarında okutulan Yunanca ders
kitaplarının konulmasını talep eden

encümenler ve veliler, taleplerinde çok
haklıdırlar.

İlgili Bakanlığın yaptığı açıklama ile
kitapları öğretmen tercihine bırakması,
konuyu gerektiği gibi ciddiye almadığını
gösterir. Azınlık okullarının gerçek
sahiplerinin veliler ve onları temsil eden
encümenler olduğunu, encümenlere
rağmen encümenlerin kabul etmediği
kararları kimsenin alamayacağını, alınsa
bile bu kararların antidemokratik
kararlar olacağını hatırlatmak isteriz. 

Devlet okullarına giden yüzlerce
azınlık çocuğu devlet okullarında
okutulan Yunanca ders kitabı ile
öğrenim görürken sorun yaşanmıyor da,
azınlık okullarına giden azınlık
çocuklarının aynı kitaptan öğrenim
görmeleri mi sorun yaratıyor? Bu tür
“ben dedim oldu” mantığı ile yapılan bu
yaklaşımı ne veliler ne encümenler ne de
toplumumuz artık kabul etmiyor. Bu
dayatmaya karşı ilk boykot kararını
İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu
Encümen Heyeti ve velileri aldı. Diğer
okullarımızın da benzer kararlar aldığı
bilgisi geliyor.

Çocuklarımız eğitim ve öğreniminden

daha fazla mahrum edilmeden,
encümen ve velilerimizin talepleri
doğrultusunda sorunun ivedilikle
çözümlenmesini beklediğimizi, Batı
Trakya Türk öğretmenler Birliği olarak
velilerimizin ve encümenlerimizin
yanında olduğumuzu kamuoyuna
saygıyla duyururuz.”

DEB PARTİSİ’NDEN 
DESTEK AÇIKLAMASI
Batı Trakya’daki azınlık okullarında
okutulan ve Frangudaki programı
tarafından hazırlanan Yunanca ders
kitaplarının kaldırılarak, yerine devlet
okullarında kullanılan Yunanca ders
kitaplarıyla eğitime devam edilmesi
talebiyle başlatılan okul eylemlerine
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi de
destek verdi.

DEB Partisi yayımladığı yazılı
açıklamada, azınlık okullarında velilerin
taleplerinin dikkate alınması ve
Yunanca ders kitapları karmaşasının son
bulması amacıyla acilen adım atılması
gerektiğini vurguladı.

Batı Trakya’daki
azınlık okullarında

okutulan ve
Frangudaki

programı
tarafından

hazırlanan Yunanca
ders kitaplarının

kaldırılarak, yerine
devlet okullarında

kullanılan Yunanca
ders kitaplarıyla

eğitime geçilmesi
talebiyle başlatılan

okul eylemlerine
İskeçe Seçilmiş

Müftüsü Ahmet
Mete, Batı Trakya
Türk Öğretmenler

Birliği (BTTÖB), DEB
Partisi ve İskeçe

Türk Birliği (İTB)
yayımladıkları
açıklamalarla

destek verdiler.
Açıklamalarda,

sorunun çözüme
kavuşması için

çağrıda bulundu. 
Devamı 10. sayfada

gundem_1032.qxp_Layout 1  12/11/2018  14:33  Page 9



GÜN DEM haber 28 Eylül 201810
14

Konuyla ilgili olarak DEB Partisi
tarafından yapılan yazılı açıklama
şöyle:

“Batı Trakya’daki Türk Azınlık
okullarında, daha iyi bir azınlık
eğitimi için boykot kararı alan tüm
velileri destekliyoruz. 20 yıldır
okullarımızda Yunanca eğitim
yapılan kitapların değiştirilerek,
devlet okullarında eğitim yapılan
Yunanca kitapların eğitime dahil
edilmesi talebini gayet demokratik
ve mantıklı bulduğumuzu ifade
etmek isteriz. 

Azınlık okullarındaki Yunanca
kitapları hazırlayan Frangudaki
Programı’nın ihtiyaçların gerisinde
kaldığını ve günümüz eğitim
şartlarına cevap veremediği
neredeyse herkes tarafından kabul
görmektedir. Bu çerçevede azınlık
eğitimindeki  diğer sorunların da
çözüme kavuşmasının önemini
vurgulamak  isteriz. Eğitim
Bakanlığı’nın okullarımızdaki
Yunanca ders kitaplarıyla ilgili
kararlı bir politika
benimseyememesi, çözüme
kavuşabilecek bir konunun büyük
bir sorun haline gelmesinde önemli
pay sahibi olmuştur. 

Bu bağlamda azınlık
okullarındaki velilerin taleplerinin
dikkate alınması ve Yunanca ders
kitapları karmaşasının son bulması
amacıyla acilen adım atılmasını
beklediğimizi vurgularız. Konunun
geçiştirilmesi halinde büyüyerek
daha da büyük sorun haline
geleceğini de hatırlatmak isteriz.”

İTB’DEN AÇIKLAMA
İskeçe Türk Birliği’nden yapılan
konuyla ilgili açıklamada, azınlık
eğitiminin iyileştirilmesi için verilen
mücadelenin desteklendiği
vurgulandı. 

İTB’nin açıklamasında şu
ifadelere yer verildi: 

“İskeçe Türk Birliği olarak Batı
Trakya’da ‘Azınlık Eğitimi’nin
iyileştirilmesi için verilen
mücadeleyi desteklediğimizi
belirtmek isteriz.

Bu bağlamda, azınlık okullarında
eğitim yapılan Yunanca kitapların
değiştirilmesi ve Frangudaki
programı kapsamında hazırlanan
kitapların yerine devlet okullarında
okutulan Yunanca kitaplarla eğitime
geçilmesi talebiyle, İskeçe Merkez
Türk Azınlık İlkokulu Encümen
Heyeti ve Okul Aile Birliği ile öğrenci
velilerinin boykot kararı aldığını
hatırlatırız. İskeçe Merkez Türk
Azınlık İlkokulu’nda iki günlük
boykotun ardından İskeçe’ye bağlı
Kireççiler Türk Azınlık İlkokulu
öğrenci velilerinin de boykot kararı
aldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Okullarımızda yaşanan “Yunanca
kitap kargaşası”nın, Batı Trakya
Türk Azınlık Eğitimi’nde yaşanan
sorunların sadece bir kısmını
oluşturduğunu belirterek, öğrenci
velileri tarafından daha iyi bir azınlık
eğitimi için başlatılan mücadeleyi
desteklediğimizi ve bunun yaşanan
problemlerin çözümü için vesile
olmasını temenni ettiğimizi
vurgulamak isteriz.”

9. say fa nın de va mı

BATI Trakya’daki azınlık okullarında
devam eden eylemlere Avrupa Batı Trakya
Türk Federasyonu ve Türkiye’deki Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nden
destek açıklamaları geldi. 

Her iki kuruluş tarafından yapılan
açıklamada öğrenci velileri tarafından
başlatılan boykotlara destek verildi. 

BTTDD: “GELECEĞİNE SAHİP
ÇIKANLARI SAYGIYLA
ALKIŞLIYORUZ”
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) tarafından, Batı Trakya Türk
Azınlık okullarında devam eden boykot
eylemi ile ilgili olarak yapılan açıklamada,
“Yunanistan’da azınlık olarak yaşamlarını
devam ettiren Batı Trakya Türkleri’nin,
legal yollarla haklı hak arama
mücadelelerinin destekçisi ve tarafı
olduğumuzu, bizden beklenen desteği de
ortaya koyma iradesini her zaman açıkça
gösterdiğimizi de  beyan ederiz.” denildi.

Son gelişmeleri değerlendiren BTTDD
Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın okullarında
başlayan hak arama mücadelesi için “bu
daha başlangıç” ifadesini kullandı.

Necmettin Hüseyin’in açıklaması şöyle:
“Batı Trakya’da kangrenleşmiş olarak
yıllardır karşımızda duran ana dildeki
kitap sorunu yanında diğer kitaplardaki
sorunlar, yeni eğitim yılının başlaması ile
tekrar hortlayınca, top yekün bir
mücadeleye dönüştü.

Kapatılan okullar sorununa karşı
verilen mücadelenin yanında, eğitime
devam eden okulların koşullarındaki
adaletsizliğin düzeltilmemesi meselesine
karşı da toplumumuzun mücadelesi
ortadadır. Bu konuda son bir haftadır
çocuklarımızın geleceği için Batı Trakya
Türk azınlığının her bir ferdi
mücadeledeki ses tonunu yükseltti ve
yükseltmeye devam ediyor. 

Yaklaşık 25 yıldır çağdışı kitaplara
mahkum edilen çocuklarımız, eğitim
hayatlarının devam eden dönemlerinde
bunun büyük eksikliğini hissettiği de
açıktır. Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
yıllardır gasp edilen tüm haklarının
yanında eğitim sorunun da bu kadar
kronikleşmesi sonrasında birilerinin
çağrısı olmaksızın, birilerinin teşviki
olmaksızın, toplum çocuklarının ve kendi
geleceği  için sesini yükseltti. Gündemde
olan sorunun da varlığının haykırılması
yanında tek sevindirici olan yanı da
budur.

Dalga dalga toplum tepkisini
genişletmekte ve azınlık olarak yaşamakta
olduğu ülke Yunanistan’da hakkını
aramaktadır. Yunan devletinin azınlığın
okullarına müdehalesi sonucu olarak
çağdışı eğitim koşullarına mahkum edilen
insanlarımızın haklı feryadıdır. Azınlığın
kendi idaresinde olması gereken
okullarındaki yönetim hakkı gasp edilerek
teker teker kapatılmaya zorlanması
sürecinde bu haklı tepkilerin bir dönüm
noktası oluşturacağından hiç şüphemiz
yoktur. Azınlık kendi okullarının
yönetimine adeta bu tepkisiyle yeniden el
koymaya hazır olduğunu açıkça
göstermiştir. Gasp edilen tüm hakkının
iadesi için bu bir başlangıçtır.

Belirttiğimiz gibi birkaç gün önce bir
okulla başlayan mücadele, dalga dalga
yayılarak onlarca okula ulaşmış ve
ulaşmaya devam edecektir. Bu mücadele
de sadece eğitimdeki sorunlar için değil,

azınlık olarak bu güne kadar gasp edilen
tüm hakların yeniden kazanımına kadar
devam edecek bir mücadeledir. Bu
mücadeleyi yarında müftülüklerimiz,
vakıf mallarımız ve dini özgürlüklerimiz
için camilerimizde, uygulanan ekonomik
ayrımcılık için işçisi, esnafı ve çiftçisinin
kenetlenmiş mücadelesinin yanında etnik
kimliğimizin inkarı karşısında da Batı
Trakya Türklerini top yekün
meydanlardaki mücadelesi ile göreceğiz.  

Bizlerde Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği olarak bu güne kadar
olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her
zaman vatanımız Yunanistan’da azınlık
olarak yaşamlarını devam ettiren Batı
Trakya Türkleri’nin, legal yollarla haklı
hak arama mücadelelerinin destekçisi ve
tarafı olduğumuzu, bizden beklenen
desteği de ortaya koyma iradesini her
zaman açıkça gösterdiğimizi de  beyan
ederiz.

Temennim  kendilerine defaatle çağrıda
bulunduğumuz yetkililerin sesimize kulak
vererek bu konuda derhal çözüm
üretmeleri, her şeyden değerli ve kutsal
olan modern ve güncel donatılara sahip
eğitim hakkından Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın çocuklarının da bir dakika
daha fazla mahrum kalmamasını
sağlamalarıdır.” 

ABTTF: “VELİLERİN MÜCADELESİNİ
DESTEKLİYORUZ”
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) azınlık okullarında devam eden
eylemle ilgili olarak bir açıklama
yayımladı. Açıklamada, Batı Trakya Türk
Azınlığı çocuklarının daha iyi bir eğitim
alabilmesi için velilerinin başlattığı
mücadelenin ve eylem kararınının
desteklendiği vurgulandı.

ABTTF tarafından yapılan açıklamada
şu ifadeler kullanıldı:

“Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya
Türk toplumuna ait azınlık ilkokulları,
Yunanca müfredatta okutulan 20 yıllık
basitleştirilmiş Yunanca ders kitaplarının
terkedilerek yerine devlet okullarında
okutulan güncel Yunanca kitaplarla
eğitime geçilmesi talebiyle eylem kararı
aldı. Öğrenci velilerinin aldığı karar
doğrultusunda İskeçe ilinde 27, Rodop
ilinde de 3 olmak üzere toplam 30 Türk
azınlık ilkokulu Yunanca ders kitaplarıyla
ilgili karmaşa ve belirsizliğin çözüme
kavuşturulması için eylem yapmaya
devam ediyor. Eylem yapılan ilkokullarda
öğrenciler derslere girmeyerek okulların
önünde bekliyor.

‘Müslüman Çocukların Eğitimi

Programı (PEM)’ kapsamında Atina
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Anna
Frangudaki’nin başkanlığındaki bir ekip
tarafından 1997 yılında hazırlanan
basitleştirilmiş Yunanca kitaplar, yaklaşık
20 yıldır Batı Trakya’daki Türk azınlık
ilkokullarında okutulmakta. Batı Trakya
Türk toplumu, artık güncelliğini
kaybetmiş ve yetersiz olan bu Yunanca
kitapların kaldırılarak eğitimde eşitlik
ilkesi uyarınca yeni başlayan 2018-2019
eğitim-öğretim yılından itibaren Türk
azınlık ilkokullarında da devlet
okullarında okutulan güncel ders
kitaplarının kullanılmasını talep ediyor.
Yakın zaman önce Yunanistan Eğitim,
Araştırma ve Din İşleri Bakanlığı, Batı
Trakya’daki Türk azınlık ilkokullarında
devlet okullarında okutulan Yunanca
kitaplar ile de eğitim yapılmasına karar
vermiş ancak hangi kitaplarla öğretim
yapılacağı konusunda seçme hakkını bu
okullarda görev yapan Yunan
öğretmenlere bırakmıştı. Bu durum birçok
Türk azınlık ilkokulunda Yunanca ders
kitapları ile ilgili karışıklık yaşanmasına
ve eğitimin aksamasına yol açarken
öğretmenler genelde Frangudaki
programına ait kitaplar ile ders işlemeye
devam etmişti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu,
‘Frangudaki programı kapsamında
yaklaşık 20 yıl önce kaleme alınan
Yunanca ders kitaplarının güncelliğini
kaybettiği ve yetersiz kaldığı aşikardır.
Batı Trakya’daki Türk azınlık
ilkokullarında bu kitaplarla eğitime
devam edilmesi çocuklarımızın dilsel ve
zihinsel gelişimini engelleyecek, eğitim
hayatlarının sonraki aşamalarında
zorluklarla karşılaşmalarına yol açacaktır.
ABTTF olarak Batı Trakya Türk toplumuna
mensup çocukların daha iyi bir eğitim
alabilmesi için velilerinin başlattığı
mücadeleyi ve eylem kararını
destekliyoruz. Türk azınlık
ilkokullarındaki Yunanca ders kitabı
kargaşasının mutlaka velilerin ve onları
temsil eden encümenlerin talepleri
doğrultusunda çözüme kavuşturulması
gerektiğine inanıyoruz. Ülkemiz
Yunanistan’dan Batı Trakya Türk
toplumunun ikili ve uluslararası
antlaşmalarla garanti altına alınan eğitim
özerkliğine tam saygı göstererek özerk
azınlık eğitim sistemine zarar veren tek
taraflı politika ve kararlarını
sonlandırmasını bekliyoruz.’ dedi.”

BTTDD ve ABTTF’den destek
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Sorumluluk bilinci

Seçkin bir milletin torunları
olan biz Batı Trakya
Müslüman Türk Toplumu,

azınlık olarak kaldığımızdan bu
yana seksen küsur sene geçmiştir.
Türk Milleti olarak bizi canlı tutan
dinimize, dilimize ve kültürümüze
bugüne kadar çetin mücadeleler
vererek sahip çıkmış ve dimdik
ayakta kalabilmişiz. Bundan böyle
de atalarımızdan devraldığımız bu
unsurları hepimiz
sorumluluğumuzun bilinciyle
hareket ederek en güzel bir şekilde
sahip çıkmaya ve bizden sonraki
geleceğimizin teminatı gençlerimize
güzel örnek teşkil ederek onlara
aktarmaya gayret göstermemiz en
başta gelen görevlerimizdendir.
Elbette bu sorumluluk bilincini ne
kadar taşıdığımızı hepimiz
kendimizi sorgulamak zorundayız.
Çünkü günümüz şartlarına bakacak
olursak millet olarak gidişatımızın
pek iyi olmadığını açıkça görmek
mümkündür.

Bu kötü gidişatı hepimiz
görmekteyiz ve her vesileyle bunları
kendi aramızda konuşuyor ve
şikâyet ediyoruz. Fakat çoğu defa
bu şikâyetleri yaparken kendimizi
unutuyoruz. Sanki biz başka
dünyada yaşıyoruz. Oysa
toplumumuzda kötü giden bir
durum varsa, bizim de buna
payımızın olabileceğini düşünmek
zorundayız. Çünkü biz başka yerde
yaşamıyoruz. “Kötü gidişata sebep
olanlardan biri de ben olabilirim”
düşüncesiyle hareket edip öncelikle
kendimizi, ondan sonra etrafımızı
düzeltmeye çalışmamız lazımdır. 

Son yıllarda rehavetin artması,
dünya için bitmez tükenmez
ihtiyaçlar, bizi kör bir ihtirasın
peşine sürüklemiştir. Ruhi yapımızı
oluşturan manevi değerlerimize de
pek önem verdiğimiz söylenemez.
Tabi ki bununla beraber mücadele
ruhumuz da zayıfladı. “Boş veer,
memleketi ben mi kurtaracağım,
nemelâzım” anlayışıyla hareket
etmeye başladık. Diğer yandan
gençliğimizin kötü alışkanlıklar
peşinde koştuklarından ve bizi
beğenmediklerinden bahsediyoruz.
Peki gençlerimiz, bizim neyimizi
beğensinler, hangi güzel
davranışlarımızı örnek alsınlar?
Veya biz onlara nasihat ederken o
dediklerimizi yapıyor muyuz?
Eyleme dönüşmeyen sözlerin etkili
olmasını bekleyemeyiz. Öncelikle
bizler hırs ve heveslerden
vazgeçerek içimize yönelmemiz,
imanımızı ve Müslümanlığımızı
gözden geçirip inanç birliğini
sağlamamız gerekir ki, millî
hüviyetimiz olan Türklüğümüzü de
muhafazaya alabilelim.

Kur’an-ı Kerim’de büyük
peygamberlerden Hz. İbrahim’in
putprestler tarafından ateşe atıldığı
haber verilemktedir. Karıncanın biri
ağzına aldığı bir damla su ile o ateşi
söndürmeye gidiyor. Onu görenler,
“bu küçücük halinle o kocaman

ateşi söndürebilir misin?” diye
alaylı bir şekilde sorduklarında şu
ilginç cevabı vermiştr: “Benim
görevim, gücümün yettiği kadarıyla
o ateşi söndürmeye çalışmaktır,
onu söndürecek olan ise başkasıdır
(Allah’tır).” 

Kötü gidişata ayak direyen
karınca misali mücadele için hamle
yapan, boş vermeyen, nemelâzım
demeyen, sorumluluk bilincine
erişmiş insanlar; neticeye
varamazlarsa bile bu uğurda
ölmekle bahtiyar olurlar. Bizden
önceki mücadele adamları bizim
varlık sebebimiz ve onurlu hayat
çizgimiz olan millî ve dinî değerleri
bize teslim ettikleri gibi sonradan
gelecek neslimize hiç bozulmadan
hatta daha iyi seviyeye getirerek
teslim etmemiz üzerimize farzdır.
Böyle bir yola başkoyanlara Allah
da yardım eder. “Kim Allah’a karşı
gelemekten sakınır da sorumluluk
bilinci içinde hareket ederse, Allah
ona bir çıkış yolu açar.” (Talak s.:2)
Sorumsuzlukla, nemelâzımcılıkla ve
vurdumduymazlıkla hiçbir yere
varamayız, tam tersine; bütün çıkış
yollarımızı tıkar saplandığımız
bataklığın içinde boğulup yok
oluruz. Maalesef içimizden davaya
sahip çıkmayan bazı insanlarımız,
çıkarlarına aykırı düşmesinden
endişe ettikleri her mücadeleden
kendilerini geri çekmeyi hüner
sayıyorlar. Yani haksızlık, zulüm ve
yanlışlara müdahale yerine kaçışı
tercih ediyorlar.

Osmanlı Padişahlarından Yavuz
Sultan Selim, Şeyhülislâm Zembilli
Ali Efendi’ye sorar; “Hocam, en
büyük günah nedir?” O da;
“Nemelâzım Efendim.” Diye cevap
verir. Padişah sorusunu ikinci kez
tekrar eder, aynı cevabı alınca,
hayret eder. “Hocam, ben size ciddi
bir soru soruyorum, oysa siz beni
hafife alıyorsunuz” diyerek kızar.
Bunun üzerine Zembilli Ali Efendi
şunları söyler:

“Haşa, Padişahım. Ben size
sorunuzun cevabını verdim. Bir
insanın nemelâzım demesi, en
büyük günahı işlemiş olur.”

Evet, yanıbaşımızdaki evde
yangın çıkmışsa, eğer söndürmeye
gitmez nemelâzım dersek, yangın
bizim eve de sıçrar. İşte toplumda
da kötü gidişata duyarsız kalırsak, o
kötü gidişata sebep olanlardan biri
de biz olduğumuzu unutmayalım.
Haksızlıklara karşı mücadele
vermezsek, haksızlıklarla yaşamaya
mahkum oluruz. Bu durumdan
kurtulmak için öncelikle imanımızı
yenilemek ve dini yaşantımızı
düzeltmek zorundayız.
Türklüğümüzün de sigortası
inandığımız gibi yaşamaktır. Aksi
halde sadece lafla hiçbir yere
varamayız. Hazreti Ömer'in şu çok
anlamlı sözüyle son vermek
istiyorum: “Eğer inandığınız gibi
yaşamazsanız, yaşadığınız gibi
inanmaya başlarsınız”

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU

HÜKÜMET ortağı Bağımsız Yunanlılar (ANEL)
Partisi Sekreteri Thimios Drosos görevinden istifa
ettiğini açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı
açıklama ile istifasını duyuran parti sekreteri
istifa nedenine ilişkin herhangi bir ifade
kullanmadı. 

Drosos, istifa dilekçesini ANEL Başkanı

Pannos Kammenos’a sunduğunu belirtirken,
bugüne kadar birlikte mücadele ettiği herkese
teşekkür etti. Bundan sonra da toplum
meselelerinde her zaman aktif olacağını
vurgulayan Drosos açıklamasına, “Memorandum
sonrası Yunanistan için kalkınma ve toplumsal
birliktelik iddiasını hep birlikte kazanacağız.”
ifadeleri ile son verdi.

Anketten YDP 
birinci çıktı

METRON Analisis kamuoyu araştırma
şirketinin “Ta Nea” gazetesi için yaptığı kamuoyu
araştırmasında, ana muhalefetteki Yeni
Demokrasi Partisi (YDP) birinci parti çıktı. Söz
konusu ankette YDP tek başına iktidar oranlarına
yaklaştı. 

Metron Analisis şirketinin anketine göre
partilerin aldığı oy oranları şöyle:

YDP: % 27,4
SİRİZA: %18,7
KİNİMA ALLAGİS: % 6
KKE: % 5: 
ALTIN ŞAFAK: % 4,5
MERKEZ BİRLİĞİ: % 2,4
TO POTAMİ: % 1,7
ANEL: % 1
LAOS: % 1
ELLİNİKİ LİSİ: %1
KARARSIZLAR: %10,6

OY KULLANMAYACAKLAR: %7
GEÇERSİZ/BEYAZ OY: %5
Aynı araştırmada halkın % 42’si erken

seçimlerin yapılması taraftarı olurken, %33 gibi
bir oran da erken seçime hayır dedi. Ankete
katılanların yüzde 19’u ise başbakanın değişmesi
ve milli mütabakat hükümeti kurulmasından
yana. 

Ankete göre Makedonya sorunu ve
referanduma bağlı gelişmelerin erken seçime
neden olacağına inanların oranı yüzde 66. Buna
ihtimal vermeyenlerin oranı ise yüzde 28. İki ülke
arasındaki Prespes anlaşmasına karşı olanların
oranı da yüzde 71. 

Anket sonuçlarına göre yüzde 28 ile YDP lideri
Kiriakos Miçotakis en ideal başbakan. Aleksis
Çipras ise yüzde 18 oranında kaldı. Ankete
katılanların %35’i ise “İdeal başbakan kim?”
sorusuna “Hiçbiri” yanıtını veriyor.

ANEL Sekreteki 
Drosos istifa etti
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Η Μειονὸτητα θὲλει η φωνὴ της 
να εισακοὺγεται

Ι
σονομία και Ισοπολιτεία σημαίνει
πρωτίστως ίσες ευκαιρίες. Ίσες
ευκαιρίες στην ζωή, στην μόρφωση,

στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
στις θρησκευτικές και πολιτικές
ελευθερίες, ισότιμη αντιμετώπιση από το
κράτος και τους φορείς της πολιτείας σε
όλα τα επίπεδα. 

Η Ισονομία και η Ισοπολιτεία
προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός κράτους
που θα σέβεται την διαφορετικότητα και
θα θεσπίζει μέτρα που θα καθιστούν τις
θετικές διακρίσεις για τις ομάδες του
πληθυσμού που τις χρειάζονται,. ως
κατευθυντηρία γραμμή της λειτουργίας
του. 

Στην εξίσωση των δικαιωμάτων
μπαίνουν πάντοτε οι κοινωνίες. Από το
πόσο έντονα και επιτακτικά ζητούν,
επιδιώκουν, μάχονται για τα δικαιώματά
τους, ορίζεται και ο βαθμός, το μέγεθος
της αποτελεσματικότητας στην
διεκδίκηση και την κατάκτηση των
αιτημάτων τους. 

Αν υπήρχε στην Θράκη ένας σοβαρός
λόγος πέραν των υπολοίπων, για να
τίθεται σε αμφισβήτηση η κατάκτηση της
Ισονομίας και της Ισοπολιτείας, αυτός θα
ήταν σίγουρα η Μειονοτική Εκπαίδευση.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες
κάτω από τις οποίες παρέχεται η
Μειονοτική Εκπαίδευση στην Θράκη,
γέννα στην ίδια την μειονοτική κοινωνία
εύλογες ενστάσεις, παράπονα και
διεκδικήσεις προκειμένου αυτή να γίνει
καλύτερη, ποιοτικότερη και
αποτελεσματικότερη ως προς την
παιδευτική της λειτουργία και τα
αποτελέσματα της.

Ζήσαμε στην Θράκη για δεκαετίες
έχοντας περίπου ως δεδομένο ένα
παράδοξο μειονοτικό πεπρωμένο, ότι
δηλαδή η Μειονοτική Εκπαίδευση ήταν,
είναι και θα παραμείνει υποδεέστερη της
δημόσιας, ότι το μειονοτικό σχολείο είναι
ένα κακό σχολείο που δεν χρήζει
βελτιώσεων και την λύση θα δώσει μόνο
η οριστική κατάργησή του. 

Γι’ αυτό και οι εξαιρέσεις που
θεσπίστηκαν από το ελληνικό κράτος για
την μειονοτική εκπαίδευση δεν είχαν
πάντοτε ως αποκλειστικό στόχο την
βελτίωσή της, αλλά τον ασφυκτικό της
έλεγχο, τον εναγκαλισμό της με πολιτικές
και εθνικές σκοπιμότητες, την ταύτισή
της με συντηρητικά υπηρεσιακά και
εκπαιδευτικά κατεστημένα, την
εμπέδωση της αναξιοκρατίας ως μιας
φυσικής ροής των πραγμάτων και την

εκπαιδευτική υστέρηση των μαθητών
της μειονότητας ως ένα πάθημα της
μοίρας τους επειδή ήταν μειονοτικοί,
μουσουλμάνοι, Τούρκοι και σε κάθε
περίπτωση διαφορετικοί. 

Με άλλα λόγια η βούληση της
μειονοτικής οικογένειας για την επιλογή
του μειονοτικού σχολείου ως δικαίωμα,
παράλληλα με την επιδίωξη της ομαλής
ένταξης στην ελληνική κοινωνία, της
κατάκτησης μιας ανταγωνιστικής θέσης
στις επόμενες βαθμίδες της
εκπαίδευσης, ναρκοθετούνταν από την
ίδια την φύση και την λειτουργία του
μειονοτικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Έφτασε όμως η στιγμή που η
μειονοτική κοινωνία δεν μένει απαθής
στα όσα συμβαίνουν γύρω της. Σε όσα
αποφασίζονται για εκείνη χωρίς την
έκφραση γνώμης της, χωρίς την
συμμετοχή της εκεί όπου κρίνονται
σημαντικά θέματα που αφορούν το
μέλλον της και την ποιότητα του
καθημερινού της βίου.

Το αίτημα των εκπροσώπων των
σχολικών εφοριών για την απόδοση των
βιβλίων του δημοσίου σχολείου στους
μαθητές που φοιτούν στα μειονοτικά
σχολεία δεν φιλοδοξεί να
υποκαταστήσει τους επιστημονικά
υπεύθυνους για την εκπόνηση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αυτού
του είδους τα σχολεία. Είναι μια κραυγή
διαμαρτυρίας για την συνεχιζόμενη
υποεκτίμηση των δυνατοτήτων και του
γνωσιολογικού υπόβαθρου των
μαθητών που παρακολουθούν το
μειονοτικό πρόγραμμα. 

«Βάσει της αρχής της ισότητας στην
εκπαίδευση υποστηρίζουμε ότι τα
παιδιά μας, που εκπαιδεύονται σε
μειονοτικά δημοτικά σχολεία, έχουν το
δικαίωμα να επωφελούνται από τα ίδια
βιβλία με τους μαθητές που
μορφώνονται σε δημόσια σχολεία. Ως
εκ τούτου ζητάμε την κατάργηση των

ξεπερασμένων βιβλίων που
εκπονήθηκαν στα πλαίσια του
«προγράμματος εκπαίδευσης
Μουσουλμανοπαίδων Φραγκουδάκη»
και να καθιερωθεί άμεσα τα σύγχρονα
βιβλία των δημοσίων σχολειών έτσι
ώστε  να διδάσκονται στη νέα σχολική
χρονιά 2018-2019 στα μειονοτικά
σχολεία». 

Το παραπάνω διατυπωμένο αίτημα
είναι καθαρό, διαυγές και εύληπτο για
εκείνους που θέλουν να το
αποκωδικοποιήσουν. Οι εκπρόσωποι
των σχολικών εφοριών ως μέλη της
μειονοτικής κοινωνίας αλλά πρωτίστως
ως γονείς και κηδεμόνες, ζητούν οι
εξαιρέσεις που προβλέπει το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την
Μειονοτική Εκπαίδευση να οδηγούν
στην σύγκλιση του με το επίπεδο
παρεχόμενων σπουδών του δημόσιου
σχολείου. Να αντιμετωπίζουν τους
μαθητές των μειονοτικών σχολείων ως
μειονοτικούς και όχι ως μειονεκτικούς!
Ως ισότιμους Έλληνες πολίτες που το
δικαίωμα της επιλογής του δικού τους
σχολείου δεν θα τους καθιστά
αυτόματα ως κατώτερους των
συμμαθητών τους που επιλέγουν το
αντίστοιχο δημόσιο εκπαιδευτήριο.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι
αναμενόμενες απαντήσεις από την
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στο
προσεχές άμεσο χρονικό διάστημα θα
πρέπει να τοποθετούνται με ενάργεια,
πειστικότητα και επιστημονική
τεκμηρίωση στο αίτημα που έχει
διατυπωθεί. 

Ήδη, είναι εδραιωμένη η πεποίθηση
στους κόλπους της μειονοτικής
κοινωνίας ότι η μειονοτική εκπαίδευση
αντιμετωπίζεται περισσότερο με όρους
πολιτικών σκοπιμοτήτων παρά με
αποκλειστικά εκπαιδευτικά κριτήρια.
Είναι ευκαιρία να αποδείξουμε αυτή
την φορά το αντίθετο…

Milletvekili Fokas
partisinden istifa etti

Merkez Birlik Partisi (Enosi
Kentroon) Selanik milletvekili
Aristidis Fokas partisinden istifa
ederek bağımsız milletvekili
olduğunu açıkladı.

Merkez Birlik Partisi meclis
grubundan istifa ettiğine dair istifa
dilekçesini Meclis Başkanı Vuçis’e
sunan Fokas, istifa gerekçesi olarak
partisinindeki iç karışıkları, partinin
aktif bir stratejisinin kalmamış
olmasını ve ülke sorunlarını
çözmeye yönelik cesaret eksikliğini
gösterdi.

Son istifa ile birlikte Merkez
Birliği Partisi’nin milletvekili sayısı
mecliste grup kurulabilmesi için en
az milletvekili sayısı olan 5’e düştü. 

Son günlerde Merkez Birliği
Partisi’nde istifalar artarken, parti
başkanı Leventis istifaların partiyi
bitirmeye yönelik bir çalışmanın
sonucu olduğu iddiasında bulundu.
Leventis yaptığı açıklamalarda,
birilerinin Merkez Birliği Partisi’ni
siyaset sahnesinden silmek
istediğini ileri sürmüştü.

ÜLKEYİ etkisi altına alan kötü hava
koşulları deniz taşımacılığını ve eğitimi
olumsuz etkiledi. Şiddeti 10 boforu bulan
rüzgar nedeniyle Pire, Rafina ve Lavrio
limanlarında seferler durdu, bazı
adalarda da eğitime ara verildi. 

Kötü hava koşulları ve şiddetli rüzgar
nedeniyle Andros, Tinos ve Mikonos
adalarında okullarda eğitime ara verildi.
Çocukların can güvenliğini sağlamak

amacıyla Mikonos ve Tinos belediye
başkanları okulları bir günlüğüne,
Andros belediye başkanı da iki
günlüğüne kapatma kararı aldı.

Bu arada, Batı Trakya’da 25 Eylül Salı
günü sabah saatlerinden itibaren hava
sıcaklığı büyük ölçüde azalırken , 26
Eylül Çarşamba günü soğuk havaya
şiddetli rüzgar da eklendi. 

Gemi seferleri durdu, 
okullar kapandı
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MAKEDONYA (FYROM) ile
Yunanistan arasındaki isim sorununu
çözen anlaşmaya ilişkin 30 Eylül’de
Makedonya’da yapılacak referandum,
“ülkenin ikinci bağımsızlığı” olarak
nitelendiriliyor.

Makedonya’nın adının “Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti” olarak
değiştirilmesini öngören anlaşmanın
kabulüne ilişkin bu referandumda halka
“Makedonya ve Yunanistan arasındaki
anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği
(AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?”
sorusu yöneltilecek.

Pazar günü yapılacak referandum,
ülke tarihindeki üçüncü referandum
olacak. Makedonya’da daha önce
yapılan iki referandumun birinde “evet”
kazanırken, diğeri yetersiz katılım
nedeniyle geçersiz sayıldı.

Ülkedeki ilk referandum 8 Eylül
1991’de, Makedonya’ya eski Yugoslavya
Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nden
ayrılarak bağımsızlık kazandıran
referandum oldu. Halka, “Gelecekte
Yugoslavya’nın egemen ülkeleriyle birlik
olma hakkı ile egemen ve bağımsız bir
Makedonya’ya var mısınız?” sorusunun
yöneltildiği referandumdan, yüzde 95,26
“evet” çıkmıştı.

Ülke tarihindeki ikinci referandum ise
7 Kasım 2004’te belediye sınırlarının
düzenlenmesi ve yeniden belirlenmesi
hakkında yapıldı. Halkın sadece yüzde
26,58’inin sandığa gittiği referandum,
yeterli katılım olmadığından yasalar
gereğince geçersiz sayıldı.

REFERANDUM KAMPANYALARI
Tarihi referandum öncesindeki
kampanyalar, 10 Eylül’de başlamıştı.

İktidardaki Makedonya Sosyal
Demokratlar Birliği (SDSM)
öncülüğündeki “Avrupa Makedonya’sı
için hep birlikte” isimli ittifaka,
Makedonya’nın NATO ve AB üyeliği ile
referandumdan olumlu sonuç elde
etmek adına “evet” oyu kullanma
çağrısıyla birçok siyasi parti katılıyor.

Başarılı bir referandumu, ülkenin
Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda
ileriye dönük bir adım olarak
nitelendiren ittifak, bunun
Makedonya’da refah, daha iyi bir
gelecek, güvenlik, yatırımlar ve
vatandaşların yaşam kalitesine olumlu
etki yapacağını ifade ediyor.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev,
referandum kampanyasındaki
konuşmalarında, bu referandumu
“Makedonya’nın ikinci bağımsızlığı”
olarak nitelendirirken, yapılan
araştırmaların, vatandaşların
çoğunluğunun NATO ve AB üyeliğini
desteklediğini gösterdiğine işaret ediyor.

Hükümeti oluşturan koalisyonunun
bir diğer önemli parçası Arnavut partisi
Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) de

“evet” kampanyasına destek veriyor.
BDİ de vatandaşların referandumda

“evet” oyu kullanması gerektiğini, zira
bunun Makedonya’nın daha kolay bir
şekilde NATO ve AB üyesi olmasına
yardımcı olacağı görüşünü paylaşıyor.

BDİ’ye göre, Makedonya ile
Yunanistan arasındaki anlaşma,
Makedonya’nın güçlü ilerleyişi,
vatandaşlar için garanti, istikrarlı barış
ortamı, ekonomik kalkınma ve ülkedeki
tüm etnik toplulukların kimliğinin
güçlendirilmesi için bir ön şartı teşkil
ediyor.

MİLLİYETÇİLER DESTEKLEMİYOR
Öte yandan isim sorununu çözen
anlaşmanın zararlı olduğunu savunan
muhalefetteki İç Makedon Devrimci
Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik
Birliği (VMRO-DPMNE) ise vatandaşlara
referandumda kendi takdirlerine göre
karar alıp oy kullanmaları çağrısında
bulunuyor.

VMRO-DPMNE Genel Başkanı
Hristiyan Mickovski, referandum
sorusunun devletin isminin
değiştirilmesini içermediğinden dolayı
içinde birçok anlam barındırdığını ve
manipülatif olduğu öne sürüyor.

Referandumda “evet” veya “hayır”
oyu kullanma yönünde çağrılar yapan
taraflar dışında, referandumun boykot
edilmesi gerektiğini düşünen sivil
toplum kuruluşları da bulunuyor.

Birkaç derneğin bir araya geldiği ve
“Makedonya boykot ediyor” sloganı
altında hareket eden oluşum,
referandumun boykot edilmesi
gerektiğini, zira NATO’nun
Makedonya’nın üye olması gerektiği bir
kurum olmadığını, ayrıca Yunanistan ile
varılan anlaşmanın ülkenin ulusal
çıkarlarına karşı olduğunu savunuyor.

Vatandaşlara referandumda “evet”
oyu kullanmaları çağrısında bulunan
bazı sivil toplum kuruluşları ise
referandumda “evet” sonucunun
çıkmasının ülkede adalet reformları,
ekonomik ve sosyal gelişme, daha
kaliteli eğitim, sağlık ve kültür
alanlarında gelişmeyi teşvik edeceğini
öne sürüyor.

CUMHURBAŞKANI İVANOV’A GÖRE
ANLAŞMA “ZARARLI”
Öte yandan anlaşmanın Makedonya’nın
ulusal çıkarları için zararlı olduğunu öne
süren Makedonya Cumhurbaşkanı
Gyorge İvanov, daha önce anlaşmanın
mecliste kabul edilmesinin ardından
bunu imzalamayacağını duyurmuştu.
İvanov, meclise ilettiği mektupta,
ülkenin anayasal ismi olan “Makedonya
Cumhuriyeti” isminin değişmesi gibi
Makedonya’nın ulusal kimliğini
zedeleyen fikirleri kabul etmediğini
vurgulamıştı.

Uluslararası temsilcilerle
gerçekleştirdiği görüşmelerde ise
Makedonya’nın refahı için büyük önem
arz eden Avrupa-Atlantik
entegrasyonunu desteklediğini söyleyen
İvanov, stratejik hedeflerin Makedon
toplumunun ulusal çıkarları adına
suistimal edilmemesi gerektiğini
savunuyor.

İvanov yaptığı bir konuşmada,
“zararlı” olarak nitelendirdiği anlaşma
referandumda kabul edilse de AB ve
NATO üyeliklerinin otomatik bir şekilde
gelmeyeceğini belirterek, referandumda
oy kullanmayacağını ifade etti.

REFERANDUM ÖNCESİ 
ÜST DÜZEY ZİYARETLER
Referandum öncesinde yabancı ülke
liderleri, bakanları ve üst düzey
diplomatlar ile uluslararası kuruluşların
temsilcilerinin Makedonya’ya
gerçekleştirdikleri ziyaretler dikkat çekti.

Makedonya’nın bağımsızlığından
bugüne hiç bu kadar yoğun olmayan
ziyaret trafiğinde, konuklar ülkenin
içişlerine karışmak istemediklerini
belirtirken, vatandaşlara referandumda
sandığa gitme çağrısında bulundu.

Yabancı konuklar, referandumun
gerçekleşmesini de içinde barındıran
Yunanistan ile Makedonya arasındaki
isim sorununu çözen anlaşmanın
başarılı olmasını, ülkenin AB ve NATO
üyelikleri için bir ön şart olarak
nitelendiriyor.

NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, eylül başında yaptığı
ziyarette, Makedonya’nın NATO ve AB
üyesi olması için “tarihi bir fırsat ile
karşı karşıya olduğunu” söylerken,
bunun Makedonya ve Yunanistan
arasında varılan anlaşmanın kabul
edilmesiyle olacağını ifade etmişti.

Almanya Başkanı Angela Merkel de
ziyaretinde Makedonya’nın Avrupa
ailesinin bir parçası olması için daha çok
çalışılması gerektiğini ancak ön şart
olarak referandumun başarılı olması
gerektiğini belirtmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica
Mogherini ise Makedonyalılara çağrıda
bulunarak, referandumda kullanacakları
oyların AB için kilit öneme sahip
olduğunu kaydetmişti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de
yapılacak referandumun, ülke tarihinin
en önemli oy kullanma işlemi olacağını
vurgulamıştı.

Referandum öncesince Makedonya’yı
ayrıca Avusturya Başbakanı Sebastian
Kurz, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko
Maas ve İngiltere’nin Avrupa’dan

Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan da
ziyaret etti.

Öte yandan geçen hafta Bosna
Hersek’i ziyaret eden Rusya Dışişleri
Bakanı Sergey Lavrov ise Makedonya
hakkındaki bir soruya, “Batı liderlerinin
bunu açık bir şekilde yapmasına rağmen
Rusya, (Makedonya’nın) içişlerine
karıştığı şeklinde yorumlanabilecek
ifadelerde bulunmuyor.” yanıtını
vermişti.

1,8 MİLYON SEÇMEN OY
KULLANABİLECEK

Makedonya Devlet Seçim
Komisyonu’nun verilerine göre,
referandumda 1 milyon 806 bin 336
seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Referandumun geçerli sayılabilmesi için
bu sayının yarısından fazlasının yani en
az 903 bin 169’unun oy kullanması
gerekiyor.

Öte yandan 30 Eylül’deki
referandumun sonuçlarının bağlayıcı bir
tarafı olmasa da hükümet, vatandaşların
referandumda göstereceği iradenin
bağlayıcı olarak kabul edileceğini
belirtiyor.

Referandumun ardından, iki ülke
arasındaki anlaşmada yer alan anayasal
değişikliklerin onaylanması için
Makedonya meclisindeki milletvekillerin
en az üçte ikisinin (120 milletvekilinden
81’inin) bunu desteklemesi gerekiyor.

Makedonya’da bu süreçlerin
tamamlanmasının ardından ise
anlaşmanın Yunanistan meclisinde de
onaylanması gerekiyor.

Makedonya’yı ziyaret eden yabancı
ülke temsilcileri, anlaşmanın sadece
Makedonya için değil, aynı zamanda
Yunanistan için de önemli olduğunu
ifade ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas,
“referandumun başarılı geçmesi
durumunda Yunan tarafına mesajı ne
olurdu?” şeklindeki sorusuna,
Makedonya tarafına iletilen mesajın
Yunan tarafı için de geçerli olduğu
yanıtını vermişti.

Maas, “Bana göre bu tarihi bir fırsat,
zira 20 yıldan fazla süren bir anlaşmazlık
çözüme kavuşabilir. İki ülke halkları
tarafından da kabul edilebilir. Bu sadece
Makedonyalıların değil, Yunanlıların da
çıkarınadır.” ifadelerini kullanmıştı.

Makedonya ve Yunanistan’ın,
vardıkları anlaşmada yer alan
yükümlülüklerini tamamen yerine
getirmelerinin ardından Makedonya’nın
“Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” ismi
ile resmi olarak NATO’nun 30. üyesi
olması bekleniyor.

Makedonya 
30 Eylül’de
referanduma
gidiyor

28 Eylül 2018
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Emine Tabak

Çağdaş eğitimin önemi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Azınlığımızın kanayan
yarası eğitimdeki
sorunlar, eksik öğretim

metodları, yetersiz kitaplar, pırıl
pırıl bir zekaya sahip, öğrenme
arzusuyla dolu çocuklarımızın,
ne yazık ki ‘öğrenemeden’
eğitilmelerini sürdürme çabaları
ve daha bir çok olumsuzluklar,
toplumumuz için çok büyük bir
sorun oluşturmakta! Bütün bu
olumsuzluklarla çocuklarımız
her çocuğun hakkı olan çağdaş
eğitimi alamadan, çıkmaza
girmiş bir eğitim sistemiyle
okullarına devam etmekteler,
ne yazık ki! 

Eğitimdeki yetersizlik ve
olumsuzluklar, bir toplum için
en büyük yaradır. Zira eğitim
dönemi insan hayatının en
önemli ve en belirleyici
dönemlerindendir. Özellikle de
okul öncesi ve ilkokul dönemi,
çocuğun kişiliğinin
şekillenmesi, genel bilgi ve
kültürün kazanılması açısından
büyük önem taşımaktadır.
Kişinin sağlıklı toplumsal
ilişkiler kurabilmesi, ve iyi bir
kariyer edinebilmesi açısından
eğitim en önemli ihtiyaçtır,
kuşkusuz!

Bir toplumun gelişebilmesi
için bireylerinin iyi bir eğitim
alabilmesi son derece
önemlidir. Gerek bilimsel, gerek
ekonomik, gerekse kültürel
gelişim için iyi bir eğitim
gerekir. İyi bir eğitim sonucu,
öğrenebildiklerini
sorgulayabilen, özgüveni
yüksek bireyler yetişir.
Böylelikle de refaha ulaşmış,
mutlu, özgüveni yüksek bir
toplum oluşur.

Eiğitim kişilerin karakterlerini
de geliştirir. Onlara sorumluluk,
dürüstlük gibi doğru davranışlar
kazandırır. Bu sayede de
toplum, özünü ve kültürünü
koruyarak yaşamaya devam
eder. Eğitimden yoksun olan
toplumlarda, her şeyden önce
kişi kendi benliğini kaybeder.

Eğitimsiz toplumlarda,
kargaşa ve güven eksikliği
oluşur. Bu da, insanlar arasında
anlaşmazlıklara, güvensizliklere
ve toplumun huzurunun
bozulmasına yol açar. Eğitimsiz
bir toplum, özgeçmişini, tarihini
bilemez, dolayısıyla da ona
sahip çıkamaz. Kişiliğin ya da

benliğin kaybedilmesi de böyle
bir şeydir. 

Eğitimin yetersiz olduğu
toplumlarda insanlar,
birbirlerine yardım etmek
yerine, birbirlerine nasıl kötülük
yapabileceklerini düşünürler.
Sağlıklı bir düşünce ve
muhakeme gücü yoktur.
Özgüven eksikliği vardır ve bu
da korkak, ikiyüzlü insan
sayısını arttırır. Eğitim
yetersizliği ve eksikliği, mantıklı
davranamamayı da beraberinde
getirir. Mantık eksik olunca da
kişiler içgüdüleriyle hareket
ederler ve hatalar yapabilirler.
Hepsinden önemlisi de eğitim
eksikliği, bizim gibi azınlık
toplumlarında kişinin ‘kimliğini’
unutup ‘başkalaşmasına’ neden
olabilir ki, bu da son derece acı
bir durumdur.

Tüm bunların yaşanmaması
için, çocuklarımızın iyi bir eğitim
alabilmesinin önemine
inanmamız gerekir. Bunun için
de en büyük çabayı anne –
babalar gösterecektir elbette!
İlkokullarda okuyan
çocuklarımızın daha iyi bir
eğitim ve öğretimden
faydalanabilmeleri için aileler
ve okul – aile birliklerinin,
öğretmenlerin, duyarlı ve sağ
duyulu yaklaşımları çok
önemlidir. Çocuklarımıza bilgi
ve genel kültür vermekle
birlikte, özgüven ve kişilik
gelişimlerine de katkı
sağlayabilecek bir eğitim
sisteminin oluşturulabilmesi
için büyük çaba gerekmektedir.
Çocuklarımızın çaresizlik
yaşamadan, her zaman koşar
adımlarla eğitim alanında
ilerleyebilmelerini
sağlayabilmek, bütün azınlık
fertleri için bir amaç olmalıdır.
Çünkü çocuklarımız iyi ve
doyurucu bir eğitim
alabilecekleri sürece mutlu
olabileceklerdir. Eksik eğitim
sistemiyle öğrenim gören
çocuk, tatminsizlik yaşayarak,
olumsuz arayışlara girerek
mutsuz olabilir.

Eğitimimizdeki bu
kördüğümün en kısa zamanda
çözülmesini ve çocuklarımızın,
aydınlık yarınlara, çağdaş bir
eğitim sistemiyle birlikte
yürüyebilmelerini diliyorum!

Mutlu haftalar!...

14

BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin (BTAYTD)
olağan yaz genel kurulunu 23 Eylül
Pazar günü İskeçe Türk Birliği
lokalinde gerçekleşti.

Kongre Erkan Ruşen’in divan
kurulu başkanlığına, Yeliz Koç ve
Pınar Koca Mollaoğlu’nun sekreterlik
görevine seçilmesiyle başladı. 

BTAYTD Başkanı Ercan Ahmet
yaptığı konuşmada, Şubat ayından
bugüne kadar gerçekleşen etkinlikleri
anlattı. Ahmet konuşmasının
sonunda, dernek üyelerinin sorularını
yanıtladı, görüş ve eleştirilerini
dinledi. 

BTAYTD’de yaz 
kongresi gerçekleşti

Batı Trakyalı gençler
İstanbul Teknofest’te 

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği’nin (GTGB)
organizasyonluğunda, Batı Trakyalı gençler, 23
Eylül Pazar günü, İstanbul 3. Havaalanı’nda
düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali’ne katıldı.

Teknofest’e, Batı Trakya’nın farklı
bölgelerinde havacılığa, uzay ve teknolojiye ilgi
duyan 20 genç katıldı.

İstanbul 3. Havaalanı’nda düzenlenen
festivale katılan gençler festival alanında
kurulan stantları gezdiler, hava araçları ve
fütüristik teknolojik cihazlar konusunda bilgi

aldılar.
Festivalde sivil havacılık, Solotürk ve Türk

Yıldızları’nın gösterileri izleyenleri büyüledi.
Gümülcineli gençler ayrıca Minyatürk ve

Panorama müzelerini ziyaret ederek, tarihi ve
kültürel alanda yeni deneyimler edindiler.

GTGB ekibi İstanbul’da bulundukları süre
içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
Bayrampaşa Belediyesi tarafından ağırlandılar.

İstanbul Teknofest gezisinde Batı Trakyalı
gençlere GTGB Başkanı Necat Ahmet ve yönetim
kurulu üyesi Ali Hüseyin eşlik etti.

gundem_1032.qxp_Layout 1  12/11/2018  14:33  Page 14



GÜN DEM spor 1528 Eylül 2018

UEFA'nın toplantısı sonrası
yapılan oylama sonucu EURO
2024'ü düzenleyecek ülke
Almanya olarak belirlendi.
EURO 2024'e ev sahipliği
yapma hakkı kazanan ülke 27
Eylül Perşembe günü UEFA'nın
İsviçre'nin Nyon kentindeki
merkezinde belli oldu. Türkiye
ve Almanya'nın aday ülkeler
olduğu yarışmada kullanılan
oylar sonrasında Almanya'nın
EURO 2024'ü düzenlemesine
karar verildi. 

UEFA Başkanı Aleksander
Ceferin, kararı açıklamadan
önce yaptığı kısa konuşmada,
iki önemli aday olduğunu
belirterek, "İkisi de futbol
ülkesi. Maalesef sadece biri bu
turnuvayı düzenleyebilecek"
dedi.

Edinilen bilgilere göre EURO
2024 ev sahibinin seçildiği
toplantıda, 16 oydan 12'sini
Almanya, 4'ünü ise Türkiye

aldı.

Kararın açıklamasının
ardından açıklama yapan
UEFA Başkanı Aleksander
Ceferin, "Prosedür şeffaftı.
Oylama demokratik oldu. Her
demokratik karar, haklı bir
karardır. Söyleyebileceğim tek
şey fantastik bir EURO 2024
bekliyorum." dedi.

İŞTE OY KULLANAN
İSİMLER

UEFA Başkanı Aleksander
Ceferin, başkan yardımcıları
İsveçli Karl-Erik Nilsson,
Portekizli Fernando Gomes,
Ukraynalı Grigoriy Surkis,
İtalyan Michele Uva ve İngiliz
David Gill ile UEFA yönetim
kurulu üyeleri Polonyalı

Zbigniew Boniek, Macar
Sandor Csanyi, İrlandalı John
Delaney, İsviçreli Peter
Gillieron, Fransız Florence
Hardouin, Bulgar Borislav
Mihaylov, İspanyol Juan Luis
Larrea Sarobe, Hırvat Davor
Suker, Hollandalı Michael van
Praag, İtalyan Andrea Agnelli,
İngiliz Ivan Gazidis seçimde oy
kullandı.

Alman ve İngiliz basını
Karius'u yazdı!
FENERBAHÇE ile oynanan
derbi maçında Beşiktaş'ın
kalecisi Karius'u Alman ve
İngiliz medyası yakın takibe
aldı ve performansına hayran
kaldı. Liverpool forması
giyerken Şampiyonlar Ligi
finalinde yediği hatalı goller
yüzünden eleştirilen Karius,
Beşiktaş kalesinde müthiş
performansıyla adeta yeniden
doğuyor.
Alman kaleciyi yakın takibe
alan İngiliz ve Alman basını
da onun derbideki
performansına hayran kaldı.
Karius’un, Kadıköy’deki
gerilimi yüksek maçta
takımının en önemli
kozlarından biri olduğu
belirtilen haberlerde, sakinliği
ve kurtarışları ile özgüven
kazandığı kaydedildi.
Bild gazetesi, Loris Karius’un
derbide Fenerbahçe
forvetlerine set çektiği, yediği
golde ise hatasının
bulunmadığını vurguladı.
İngiliz basını ise Beşiktaş’la 2
yıllık kiralık sözleşme
imzalayan 25 yaşındaki
kalecinin yeni ve iyi bir
başlangıç yaptığını hatırlattı.

EURO 2024’ü Almanya
düzenleyecek

RUS iş adamı Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiliz ekibi
Chelsea'yi satma kararı aldı. 

İngiliz ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in kulübü
satacağı rakam belli oldu. Satış sürecinde yer alan ismi açıklanmayan
bir yetkilinin aktardığı bilgiye göre Rus iş adamı kulübü 3 milyar sterline
satmaya karar verdi. İngiltere'nin dev ekibinin bir çok talibi bulunduğu
aktarılırken, şu ana kadar bu rakamın sunulmadığı ifade edildi. Satın
alma için 2.3 milyar dolarlık bir teklif geldiği ancak bu teklifin
Abramovich tarafından reddedildiği belirtildi. Bu rakama satılmış
olsaydı, bir spor takımının dünyadaki rekor satışı olacaktı. Rus
milyarder İngiliz ekibini iflasın kıyısındayken 2003'te 140 milyon
sterline almıştı. 

Abramovich satın aldığında 1955'ten beri şampiyonluk yaşamayan
Londra ekibi o tarihten sonra 5 lig şampiyonluğu yaşadı, 5 FA Cup
kazandı, 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu, 1 kez de Avrupa Ligi
şampiyonu oldu.

Arsene Wenger:
Emekli Olmadım
ARSENAL’i 29 yıl çalıştıran ve
geçen sezon takımdan ayrılan
Arsene Wenger, henüz emekli
olmayı düşünmediğini
belirtti. Arsenal'den ayrılan
Arsene Wenger, emeklilik
kararı almadığını belirtirken,
henüz bir takımla
görüşmediğini kaydetti.
Henüz emekliliği
düşünmediğini söyleyen
deneyimli hoca, "Emekli
olmadım. Eğer olacak
olsaydım çoktan olurdum.
Ekim ayında 69 yaşında
olacağım. Yeni bir takım
çalıştırır mıyım, şu anda
bilmiyorum" ifadelerini
kullandı. Arsene Wenger, 29
yıl çalıştığı Arsenal'de 3
Premier Lig şampiyonluğu ve
7 kez de FA Cup kazandı.

Rus iş adamı
Abramovich,
Chelsea'yi satıyor

İTALYAN oyuncu Giuseppe Rossi'nin geçen sezon
doping yaptığı ortaya çıktı.

Giuseppe Rossi, gözünde bulunan bir rahatsızlık
sebebiyle kullandığı ilaçtan ötürü dopingli çıktı.

İtalyan Antidoping Ajansı, geçtiğimiz sezon 12
Mayıs'ta oynanan Genoa - Benevento son hafta maçının
ardından yapılan testlerde, İtalyan santrafor Giuseppe
Rossi'nin doping testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gözünde bulunan bir rahatsızlık sebebiyle, anti-
glokom temelli bir ilaç kullanan Rossi için savcılık
tarafından 1 yıl futboldan men edilme isteğiyle dava
açıldı. 1 Temmuz itibarıyla, Genoa ile yollarını ayıran
İtalyan yıldız şu sıralar serbest oyuncu konumunda
bulunuyor.

İtalya Ligi doping
skandalı ile
çalkalanıyor
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GTGB’de aşure etkinliği
GÜMÜLCİNE Türk Gençler

Birliği’nin (GTGB) Bursa
Büyükşehir Belediyesi’nin
katkılarıyla düzenlediği aşure
etkinliği 25 Eylül Salı günü
gerçekleşti.

Etkinlik, GTGB Başkanı Necat
Ahmet’in konuşmasıyla başladı.
Ahmet yaptığı konuşmada,
aşure gününün önemini anlattı.
Necat Ahmet, etkinliğe
katılamayan Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur
Aktaş’ın ve Rodop Demokratik
İttifak Milletvekili İlhan
Ahmet’in gönderdiği mesajları
da okudu.

GÜMÜLCİNE MÜFTÜSÜ
İBRAHİM ŞERİF
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif etkinlikte yaptığı
konuşmada, aşure günüyle ilgili
tarihi olayları anlattı ve bu
günün İslam dini açısından
önemini dile getirdi. Aşurenin
içerdiği farklı tatların topluma
bir mesaj verdiğini belirten
Müftü Şerif, bunun uyum,
hoşgörü ve barış içinde birlikte
yaşam mesajı olduğunu
vurguladı.

BAŞKONSOLOS 
MURAT ÖMEROĞLU
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu
da etkinlikte emeği geçenleri
tebrik ederek, farklı tatların
biraraya gelmesinin güzelliğine
vurgu yaptı. 

Program, Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’ne bağlı ilahi
grubunun okuduğu ilahilerle
devam etti. 

Etkinliğin sonunda
katılımcılara aşure dağıtıldı.

GTGB’de gerçekleştirilen
etkinliğe SİRİZA Milletvekili
Mustafa Mustafa, Batı Trakya
Yüksek Tahsiller Derneği
Başkanı Ercan Ahmet, İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, BİHLİMDER
Başkanı Mehmet Emin Ahmet,
Batı Trakya Türk Kadın
Platformu Sözcüsü Sevil
Şerifoğlu, Güney Meriç Azınlık
Eğitim ve Kültür Derneği
Başkanı Bekir Mustafaoğlu,
Dostluk Eşitlik Barış Partisi’ni
temsilen Genel Başkan
Yardımcısı Refika Mehmet
Adem, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliğini temsilen
yönetim kurulu üyesi Asime
Hasanoğlu ile çok sayıda soydaş
katıldı. 

Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin (GTGB) Bursa
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği aşure
etkinliği 25 Eylül Salı günü gerçekleşti.

BTTÖB Türk sanat müziği 
korosu çalışmalarına başlıyor

BATI Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nin
(BTTÖB) Türk sanat müziği korosu
çalışmalarına başlıyor. 

İlk buluşmasını 28 Eylül Cuma akşamı saat
18:00’de dernek lokalinde gerçekleştirecek olan
koroda yer almak isteyen müzikseverlerin koro
çalışmalarına katılabileceği belirtildi. 

Konuyla ilgili olarak BTTÖB tarafından
yapılan açıklama şöyle: 

“Kültürümüzü ve müziğimizi yaşatmak
adına Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve
Türk sanat müziği koromuz gayretle çalışıyor.
Bu gayretli çalışmaların içinde yer almak
isteyen tüm müzikseverleri koromuzun bir
üyesi olarak görmek istiyoruz.

Özellikle yeteneklerini göstermek isteyen,
kültürümüzün yaşamasını önemseyen, haftada
bir gün iki saatini neşeli, keyifli bir ortamda
geçirmeyi arzulayan ve hayatına yeni
dostluklar katma düşüncesi içerisinde olan tüm
genç arkadaşlarımızı koromuza katılmaya
davet ediyoruz.

İlk buluşmamızı 28 Eylül 2018 Cuma akşamı
saat 18.00’de Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’nde gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmada
mevcut koro üyelerimizle birlikte yeni
katılımcılarla Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’nde buluşmaktan ziyadesiyle mutlu
olacağız.”
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