
GÜN DEMGün dem
oku, 

gün de mi 
ya ka la... GÜN DEM

12 Ekim 2018 Y› l :23 Haf  ta l ık  S i  ya s i  ve  Ak tü  e l  Ga ze  te Sayı :1034 F i  yat ı :  0 .80 Eu ro

Gün dem
oku, 

gün de mi 
ya ka la...

12’de 7’de

ekonomi spor

İtalya- AB arasındaki
“bütçe krizi” 

sürüyor

Fitbit 
Versa’yı 

inceleyelim 10’da

Isınma amaçlı 
mazot cep 
yakacak! 15’da

Belçika’da 
futbola yolsuzluk

bulaştı

PENTAGON’da Amerikalı
mevkidaşı James Mattis’le bir
araya gelen Savunma Bakanı
Panos Kammenos, Volos,
Larisa ve Dedeağaç’ta da
Amerikan üsleri kurulmasını
önerdi. Eğitim ve Din İşleri
Bakan Vekili Meropi Cufi,
"Yeni üslerle ilgili bir gündem
yok. Yunanistan, ABD'nin bir
ileri karakolu olma rolünü
oynamaya niyetli değil." dedi. 
»3

bilimdünya

Tarım sorunları
Atina’da
görüşüldü
Son dönemde Rodop ve Evros
illerinde tarım ürünlerinde yaşanan
zararlarla ilgili olarak Tarım Kalkınma
ve Gıda Bakanı’nın katılımıyla
bakanlık binasında bir toplantı
gerçekleşti.  »9

Avrupa  Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı’nın Viyana’daki merkezinde
düzenlediği  insan hakları ve eğitim
konulu Tamamlayıcı İnsani Boyut
Toplantısı’nda, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın eğitim alanındaki güncel
sorunları dile getirildi ve çözüm
önerileri sunuldu. »2

Doğu  Makedonya - Trakya Eyalet
Başkan Yardımcılığı görevine
başlayan Tarkan Multaza, önceliğinin
altyapı çalışmaları ile çiftçilerin
sorunlarına yönelik çözümler
olacağını vurguladı.  »4

“Yaptığım
işlerle anılmak
isterim”

Eğitim
sorunları AGİT
topantısında
dile getirildi

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) ve İskeçe Türk Birliği (İTB), 9-10 Ekim
tarihlerinde Strazburg’daki Avrupa Konseyi’ne
çalışma ziyaretinde bulundu. 

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu ve İTB
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, 10 yıldır AİHM
kararının uygulanmasını bekleyen İTB
davasını gündeme taşıdılar. 

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, İTB
Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve ABTTF
Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı
Arık’tan oluşan Batı Trakya Türk heyeti,
Strazburg’da siyasiler ve bürokratlarla
görüşmeler gerçekleştirdi. 

»9

İTB davası Avrupa Konseyi’nde

Müftülük konusu
yeniden gündemde
Şer-i yetkilerin sınırlandırılmasını öngören değişikliğin yürürlüğe
girmesi için, müftülüklerin idari yapısını değiştiren cumhurbaşkanlığı
kararnamesinin kabul edilmesi şartı kaldırıldı.

İSKEÇE SİRİZA Milletvekili
Zeybek,  Eğitim Bakanı
Gavroglu’nun önerisiyle geçtiğimiz
günlerde meclisten geçen  yasa
değişikliğiyle ilgili olarak, “Kabul
edilen yasa değişikliyle aile
hukuku ve miras meselelerini
devlet mahkemelerinde çözmek
isteyen insanımız için imkan
sağlamış olduk. Geçtiğimiz
günlerde yayınlanan yasa ile artık
çiftler istedikleri takdirde medeni
hukuka başvurabilecekler. Bu
konudaki engel ortadan kalkmış
oldu. Yani cumhurbaşkanlığı
kararnamesinin çıkmasını
beklemeye artık gerek kalmadı.
Miras konularının da medeni
hukukta görüşülmesi
konusundaki mağduriyet
giderilmiş oldu.” dedi.

Yunanistan İnsan Hakları Birliği
Yönetim Kurulu üyesi avukat Halil
Mustafa da, müftülüklerle ilgili
düzenlemeyi anlattı.  »8

Dedeağaç’a
Amerikan
üssü önerisi
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GÜMÜLCİNE
Belediyesi’ndeki iktidar

listesi, yoluna Yannis
Garanis ile devam

edecek.
Belediyedeki
iktidar listesi
Vatandaşlar

Toplumu
(Kinonia

Politon),
Belediye
Başkanı
Yorgos

Petridis’in önümüzdeki
seçimlerde aday
olmayacağını açıklamasının
ardından yeni başkan
seçimine gitti. 

Listede yer alan tüm
belediye meclis üyelerinin
katılımıyla yapılan seçim, 4
Ekim Perşembe günü
gerçekleşti. Yannis Garanis,
Kleopatra Stoyannidu ve
Nikos Sotirakopulos arasında
geçen liste başkanlığı yarışını
Garanis kazandı. Böylece
Mayıs 2019’da yapılacak
belediye seçimlerinde iktidar
listesinin Gümülcine belediye
başkan adayı Yannis Garanis
olacak. 

Garanis, sosyal
yardımlaşma merkezi
(KEMEA) başkanlığını
yürüyor. Beden eğitimi
öğretmeni olan Yannis
Garanis evli ve iki çocuk
babası. 

Eğitim sorunları AGİT
toplantısında dile getirildi

Garanis’le
yola devam
kararı

AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 8-9 Ekim
tarihlerinde Viyana’daki merkezinde düzenlediği “İnsan Hakları ve
Eğitim: AGİT Bölgesinde Eğitim Vasıtasıyla İnsan Haklarını,
Barışçıl Birlikteliği ve Güvenliği Tanıtmak” konulu Tamamlayıcı
İnsani Boyut Toplantısı’na, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’ni temsilen Onur Mustafa Ahmet katıldı. Toplantıda Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim alanındaki güncel sorunları dile
getirildi ve çözüm önerileri sunuldu.

8 Ekim Pazartesi günü toplantının açılışından önce bir yan
etkinlik düzenlendi. “Milenyumlar ve Eğitimin Dijital Devri ve
Yeniden Farkındalık Kavramsallaştırması” konulu yan
etkinlikte dijital devrin eğitime etkisi ve geleceği ile
özellikle insan ticareti üzerine farkındalık konuları
tartışıldı.

Yan etkinliğin ardından gerçekleştirilen resmi açılışta
İtalyan Elçi Luca Fratini, Demokratik Kuruluşlar ve İnsan
Hakları AGİT Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Katarzyna
Gardapkhadze ve Fin İnsan Hakları Birliği Genel
Sekreteri Dr. Kaari Mattila’nın yaptıkları
selamlama konuşmalarından sonra birinci
oturuma geçildi. “AGİT Bölgesinde İnsan
Hakları Eğitimi Akımı için Politika
Geliştirme” konulu  oturumda insan
haklarının eğitim olarak okullarda
verilmesi ve toplumlara aktarılması gibi
konular konuşuldu. 

Oturumun ardından, İtalya’nın AGİT
Başkanlığı’nı yürütmesi vesilesiyle bir
resepsiyon verildi.

9 Ekim Salı günü toplantının ikinci
oturumunda “İnsan Hakları Eğitiminin
İlerletilmesine yönelik Yeni Bilişim
Teknolojilerinin Kullanılması” konuşuldu.

Bu konuda, birçok ülke delegasyonu buna
yönelik altyapı çalışmalarını anlattılar. Daha
sonra gerçekleştirilen yan etkinlikte “Roma ve
Sinti Çocukları ve Gençliği için Kaliteli Eğitime
Ulaşım” konusu işlendi. 

Viyana’da gerçekleşen toplantının üçüncü
oturumda “Barış ve Güvenliği Teşvik Etme Aracı
olarak Eğitim Hakkının Etkili Kullanılması”
konusu masaya yatırıldı. Oturumda birçok sivil
toplum örgütü söz alarak eğitim alanında
toplumlarının meselelerini dile getirdiler.

Üçüncü oturumda söz alan Onur Mustafa Ahmet,
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim alanındaki
sorunlarına atıfta bulundu değindi. Anaokullarına

gitmenin 10 sene önce zorunlu hale gelmesiyle, azınlığın sürekli
talebinin çift dilli azınlık anaokullarının kurulması yönünde
olduğunu vurguladı ve Yunan devletinin, azınlığın ihtiyaçlarını
dikkate almadığını, azınlık ile diyalog kurmadan azınlığın eğitimi
için kendi başına kararlar aldığını belirtti. Farklı azınlık köylerinde,
sadece azınlık çocuklarıyla dolu ve sadece Yunanca eğitim veren 57
devlet anaokulu bulunduğunu vurguladı. Yunan devletinin
uygulamasını başlattığı anaokulu pilot çalışmasının verimli
gitmediği ve bu alanda azınlığın eğitim ihtiyaçlarını hiç

karşılamadığını söyledi. Yunanistan’ın, son 10 yılda toplamda
69 tane azınlık ilkokulunu kapattığını anlatan Onur Mustafa
Ahmet, bazı okullarda eksik veya yetersiz öğretmen ve
müfredat olmasıyla, ailelerin çocuklarını başka okullara
yönlendirmesi, bu sebeple bazı okulların öğrenci

sayılarında büyük düşüşler yaşanması ve bunun sonucunda
da okulların doluluk derecesinin altına düşmesi bahanesiyle

okulların kapatıldığını belirtti. Ortaöğretimde, azınlık
ortaokul-liselerinin sayısı ve kapasitelerinin

ilkokullardan mezun öğrencileri
kaldıramayacak düzeyde olduğunu ve bu
sebeple yüzlerce azınlık öğrencisinin sadece
Yunanca eğitim veren devlet ortaokul ve
liselerine gitmek zorunda kaldıklarını
vurguladı. Son olarak Onur Mustafa
Ahmet, azınlık ilkokullarına Yunan
müfredatı kitaplarının yıllardır
yenilenmesine yönelik talebini dile getirdi,
geçtiğimiz haftalarda velilerin okullarda
boykot eylemi gerçekleştirdiklerini anlattı

ve azınlık ile istişare içerisinde kitapların
yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Sorunların yanı sıra çözüm önerileri de
sunan Onur Mustafa Ahmet’e cevap olarak
Yunan delegasyonu, birçok azınlık köyünde
devlet anaokulu olduğunu ve anaokulu pilot
çalışmasının başarıyla uygulandığını, çok
sayıda azınlık ilkokulu bulunduğunu ve
kapatılmalarının sebebinin sadece doluluk
dereceleri olduğunu, kitapların yenilenmesi

konusunda da azınlık milletvekillerinin Eğitim
Bakanı’yla görüştüğünü ve bu konuda ilerleme
kat edildiğini belirtti.

Üçüncü oturumun ardından AGİT
Tamamlayıcı İnsani Boyut Toplantısı’nın genel
değerlendirmesi yapıldı, hazırlanan raporlar
okundu ve kapanış gerçekleştirildi.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim sorunları ve çözüm önerileri
Viyana’daki AGİT Tamamlayıcı İnsani Boyut Toplantısı’nda anlatıldı.

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği (GTGB) eski başkanı
Koray Hasan, Edirne Trakya
Üniversitesi’ndeki doktora
çalışmasını tamamladı.

Koray Hasan, Trakya
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tarih Anabilim
Dalı’nda, “Yunan
kaynaklarına göre Birinci
Balkan Savaşı’nda
Yunanistan” konulu doktora
çalışmasını tamamlayarak
doktor ünvanını aldı.  

Koray
Hasan
doktora
çalışmasını
tamamladı
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Hülya EM‹N

Kitap için her gün 10 dakika
K itap okuyor muyuz? Bir

kaç dakikanızı ayırıp
kendinize bu soruyu

sormanızı ve bir cevap vermenizi
rica ediyorum. 

Kitap okumak, bir toplumun,
bir ülkenin gelişmişliğinin en
temel özelliklerinden biridir.
Basılan kitap türleri ve sayısı,
kitap okumaya ayrılan vakit, kişi
başına düşen kitap miktarı
gelişmişlik derecesini ölçmede
esaslı bir kriter oluşturur.

Toplum olarak kitap okumaya
pek de meyilli olduğumuzu
söyleyemeyeceğim ne yazık ki?
Aslında ülke geneline de
baktığımızda durum çok farklı
değil. 

Kitap okuma alışkanlığı
sıralamasında Yunanistan diğer
Avrupa ülkelerinin gerisinde
kalıyor. 

Avrupa İstatistik Ofisi’nin
yaptığı bir araştırmaya göre,
Yunanistan’da sistematik kitap
okuyanların (yani yılda 10 kitabın
üzerinde kitap okuyanlar) oranı
yüzde 7,8. 

Kıyaslama yapabilmek adına,
bu sıralamanın başında gelen
İzlanda’da aynı oran yüzde 35,1.
Lüksemburg ve Finlandiya’da
yüzde 24,4, Almanya’da yüzde
22,1. 

Yunanistan’da yılda en az bir
kitap okuyanların oranı ise
yüzde 48,8. İzlanda, Norveç,
İsveç gibi ülkelerde aynı oran
yüzde 80, hatta yüzde 90’ların
üzerinde seyrediyor.

Bazı Yunanlı yayıncıların
verdiği rakamların da pek iç açıcı
olduğunu söyleyemeyeceğim.
Metehmio yayınlarının sahibi N.
Papageorgiu, ülkemizde yılda 10
kitabın üzerinde kitap
okuyanların sayısının yüzde 10
olduğunu söylüyor. 

Psihogios yayınlarının sahibi
de Yunanistan’da sistematik
kitap okuyanların nüfusun yüzde
22’si oluşturduğuna, hiç kitap
okumayanların oranının da
yüzde 48’i aştığına dikkat
çekiyor.

Kitap okumak bir alışkanlık
işidir. Zaman içerisinde elde
ettiğimiz olumlu bir kazanımdır.
Ancak kitap okuyamamaya
neden olarak hepimizin onlarca
bahane sıralayabileceğini
tahmin ediyorum. 

“Ama hiç vaktim yok”
dediğinizi duyar gibiyim. Evet,

günümüzde çoğumuza zamanın
yetmediği kesin. Sürekli bir
koşuşturma içindeyiz. Ama kitap
okumak için zamanın olmaması
sadece arkasına sığındığımız bir
bahane. 

Niye mi? Her gün okumaya 10
dakikamızı ayırsak, bu yılda 10
kitap anlamına geliyor.

Gün içinde 10 dakikamızı
nerelere harcamıyoruz ki? 

Bilgisayar oyunları, cep
telefonlarında sosyal medyada
geçirdiğimiz zaman,
televizyonda izlediğimiz dizilerin
süresi…. Tüm bunları düşününce
10 dakikanın ne kadar kısa, ama
aynı zamanda ne kadar önemli
bir süre olduğunu anlıyoruz.

Kitap okumak bir alışkanlıktır
demiştim ya… Herşeyden önce
böyle bir alışkanlığa sahip miyiz,
değil miyiz ona bir bakmak
gerekiyor. Bu konuda
araştırmalar yapacak, veriler
ortaya koyabilecek hem
kurumlarımız, hem de bu
kurumlarda çalışabilecek
insanlarımız mevcut.

Eğer azınlık olarak ileriye
gitmek, gelişmek, aydın bir
toplum olmak istiyorsak bunları
yapmak zorundayız. 

Örneğin, Yüksek Tahsilliler
Derneği azınlığın kitap okuma
alışkanlığını ortaya koyabilecek
bilimsel bir çalışma yapabilir. Ve
bu çalışmanın sonuçlarına göre
de önlemler alınabilir. 

Mesela elde edilecek sonuçlar
doğrultusunda, çocuklara okuma
alışkanlığını aşılayacak,
geliştirecek sosyal etkinlikler
planlanabilir.

Bir başka öneri kitap okuma
grupları oluşturulabilir. Tiyatro
grubunda bu tür bir çalışmanın
yapıldığını duymuştum. Bunun
alanı, yaş grupları vs.
çeşitlendirilerek genişletilebilir,
daha yaygın hale getirilebilir.

Her zaman, herkesin
okumaktan zevk alacağı bir
kitap, kitaplar mutlaka vardır.
Yeter ki ilgi alanımıza hitap
edecek kitaplara ulaşabilelim. 

Harry Potter romanının yazarı
J.K. Rowling, “Eğer kitap
okumayı sevmiyorsan, doğru
kitabı bulmamışsındır.” derken
fazlasıyla haklı. 

O zaman, “Her gün kitap için
10 dakika” diye bir kampanyaya
ne dersiniz? İmkansız
görünmüyor değil mi?

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

SAVUNMA Bakanı Panos
Kammenos, Suda dışında
Yunanistan’ın başka
şehirlerinde de Amerikan üsleri
kurulması teklifinde bulundu.
Pentagon’da Amerikalı
mevkidaşı James Mattis’le bir
araya gelen Kammenos, Volos,
Larisa ve Dedeağaç’ta da
Amerikan üsleri kurulmasını
önerdi. 

Kammenos, “Yunanistan
ABD’yi stratejik bir ortak ve
müttefik olarak görüyor; hatta
tek ortak ve müttefik olarak
diyebilirim. ABD’nin askeri
güçlerini sadece Suda
Körfezi’nde değil, aynı zamanda
Volos, Larissa ve Dedeağaç’ta da
daha kalıcı olarak geliştirmesi
Yunanistan için önemlidir.”
ifadelerini kullandı. 

Ulusal basında yer alan
haberlerde, Dedeağaç şehrinin
görüşmelerde dile getirilmesinin
tesadüfi olmadığı, daha önce
Dedeağaç limanının doğu

Avrupa’ya helikopter nakli için
Amerikan ordusu tarafından
kullanıldığı dile getirildi. 

Bu arada, Amerikan
Savunma Bakanı Mattis,
Yunanistan’ın yüzde 2
oranındaki savunma
harcamaları konusundaki
taahhütünün ve F-16 savaş
uçaklarının yenilenmesi
konusunda iki ülke arasındaki
anlaşmanın memnuniyet verici
olduğunu söyledi. 

Geçen hafta ABD’nin Atina
Büyükelçisi Geoffrey Pyatt,
Dedeağaç’a ziyarette
bulunmuştu. Pyatt, ziyaretin
ülkesinin bölgeye yönelik yoğun
ilgisinin göstergesini olduğunu
belirterek, ABD’nin bazı askeri
güçlerini stratejik öneme sahip
bölgeye taşımasından dolayı
memnuniyetini dile getirmişti. 

HÜKEMETTE FİKİR AYRILĞI
Kammenos'un, ABD'ye ülkedeki
üç üste kalıcı  askeri güçleri

konuşlandırması çağrısı ve
Makedonya ile isim sorununa
ilişkin bir B planı sunduğunu
açıklaması koalisyon
hükümetinin büyük ortağı
SİRİZA'nın tepkisini çekti.  

Eğitim ve Din İşleri Bakan
Vekili Meropi Cufi meclis
kürsüsünden yaptığı
konuşmada, "Yeni üslerle ilgili
bir gündem yok. Yunanistan,
ABD'nin bir ileri karakolu olma
rolünü oynamaya niyetli değil."
ifadelerini kullandı. 

Meclis Başkanı Nikos Vuçis,
hükümetin Makedonya ile
gerçekleştirilen Prespa
Anlaşması'na bağlı kaldığını
vurgulayarak, "Bu açıklamaya
ilişkin şaşkın ve endişeli
olduğumu söyleyebilirim."
değerlendirmesinde bulundu. 

Dışişleri Bakan Vekili Yorgos
Katrugalos da Makedonya
meselesine ilişkin bir B planının
hiçbir kabine toplantısında
konuşulmadığını belirtti. 

Kammenos’tan
Dedeağaç’a Amerikan
üssü önerisi

İTB Kadınlar Kolu ile Ova Kadınlar
Kolu’ndan aşure etkinliği 

İSKEÇE Türk Birliği
(İTB) Kadınlar kolu ile
Ova Kadınlar Kolu
ortaklaşa aşure etkinliği
düzenliyor.

Etkinlik, 13 Ekim
Cumartesi günü saat
14:00’da Kırköy Kültür
Merkezi’nde
gerçekleşecek. 

Aşure etkinliğine tüm
kadınların davetli olduğu
belirtildi.  
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DOĞU Makedonya - Trakya Eyalet
Başkan Yardımcılığı görevine getirilen
eyalet meclis üyesi Tarkan Multaza
GÜNDEM’e konuştu. 1 Eylül itibarıyla
yeni görevine başlayan Tarkan Multaza,
önceliğinin altyapı çalışmaları ile
çiftçilerin sorunlarına yönelik çözümler
olacağını vurguladı. Kapısının her
zaman ve herkese açık olduğunu ifade
eden Multaza, Eyalet Başkan Yardımcısı
olarak verdiği sözlerle değil, yaptığı
işlerle anılmak istediğini kaydetti. 

GÜNDEM: Sayın Tarkan Multaza
bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 

Tarkan MULTAZA: 1979 yılında
Rodop iline bağlı Domruköy’de dünyaya
geldim. İlkokulu kendi köyümde
tamamladım.  Ortaokul ve liseyi ise
Gümülcine’de okudum. Liseden sonra
üniversiteyi kazandım. 2008 yılında
Larisa Üniversitesi Bilgisayar ve
Telekomünikasyon Bölümü’nden mezun
oldum. Aynı yıl Rodop ili Tarım
Kooperatifleri Birliği’nde bilgisayar
teknisyeni olarak işe başladım. 2011
yılında bilgisayar ve elektronik cihazlar
üzerine kendi iş yerimi açtım. 2014
yılından günümüze kadar ise Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi’nde tarım
beyannamelerinden sorumlu kişi olarak
iş hayatıma devam ediyorum. 

GÜNDEM: Politikaya ve toplum
işlerine olan ilginizden bahseder
misiniz?

Tarkan MULTAZA: Ben küçük yaştan
itibaren politikaya ilgi duyuyordum.
Toplumun sorunları ve toplumun
konuları her zaman ilgi alanımda
olmuştur. Kendim Rodop ilinin en
önemli tütün üreticisi köylerinden biri
olan Domruköy’de dünyaya geldim ve
burada büyüdüm. Hala ailemle birlikte
bu köyde yaşıyorum. Küçük yaşlardan

itibaren halkın içinde oldum. Köylünün
içinde oldum. Bu da bana bazı gerçekleri
görme ve yaşama imkanı verdi.
Halkımızın eksikliklerini gördüm ve
görmeye devam ediyorum. Üniversite
hayatımdan sonra bunu daha bilinçli bir
şekilde yapmaya başladım. İnsan
büyüdükçe ve tecrübe edindikçe
çevresindeki olaylara başka türlü
bakmaya başlıyor. Halkımızın
eksikliklerini giderme çabası ve bu
amaçla çalışma arzusu bana 2014
seçimlerine katılma kararı aldırttı. Bu
çaba  2014 seçimlerinde bana olan inanç
ile birleşti ve eyalet meclis üyesi olarak
seçildim. Beni bu göreve layık görüp de
oyunu veren, destek olan,
cesaretlendiren herkese teşekkür
ederim. 

GÜNDEM: Eyalet yönetimindeki
göreviniz nedir? Yetki alanınızdaki
konular nelerdir? Çalışma ofisiniz
nerede ve ne zaman bu ofiste
oluyorsunuz? 

Tarkan MULTAZA: Doğu Makedonya
-Trakya Eyaleti Başkan Yardımcılığı
görevine 1 Eylül itibari ile başladım.
Ekonomi, Yönetim ve Şeffaflık konuları
yetki alanımda bulunuyor. Görevim
başladı ve bu doğrultuda yararlı
çalışmalar gerçekleştirme inancındayım.
Çalışma bürom Gümülcine’de eski
valilik binasında birinci katta 106
numaralı odada olup, çalışma saatleri
içerisinde kapım halkımıza her türlü
ihtiyacında hizmet verebilmek adına
açıktır. Kesin sözler vermeyi, büyük
sözler söylemeyi pek sevmem. Fakat
elimden geldiğince herhangi bir konu
için uğraşacağıma söz verebilirim. Uğraş
vermekten, emek harcamaktan hiç
çekinmem. 

GÜNDEM: Rodop ilinde toplumun
sorunlarını ve beklentilerini

değerlendirecek olursanız neler
söylersiniz? Halkımızın öncelikli
problemleri nelerdir? 

Tarkan MULTAZA: Bölge
ekonomisinin can damarı olan çiftçilik
ve hayvancılıkla ilgili problemler
karşılaştığımız başlıca sorunlar arasında
yer alıyor. Eyalet yönetimi olarak bölge
idaresine seçildiğimiz ilk günden beri
ben ve diğer meclis üyesi arkadaşlarım
bölge halkının sorunlarıyla yakından
ilgilenmeye çalışıyoruz. Özellikle bu yıl
çiftçimizin uğradığı zararlarla ilgili ELGA
(Tarım Tazminatları Kurumu) ile
görüşmelerimiz devam etmekte. Kurban
Bayramı’nda karşılaşılan sorunla ilgili
milletimizin mağdur olmaması ve bu
olayların tekrar yaşanmaması için

mezbaha projeleri gündemimizde. Olası
bir kontrol durumunda hayvan
besicilerimizin hayvan primlerini
kesintisiz alabilmeleri için yetkililerle
irtibatımız devam etmekte. Ayrıca
çiftçilerimizin tarlalarını sulama
sorunlarını giderici projeler geliştirip,
yeni sulama sistemlerini  bölgemize
kazandırmayı hedeflemekteyiz. Kalfa
bölgesindeki Deli İbram ve Domruköy
yakınındaki Uzun Oluk çaylarına
yapılacak üst geçitler tamamlanmış
bulunmakla birlikte yıl sonuna kadar
Menetler çayı olarak bilinen Lissos
(Kocaçay), Ircanhisar ve Kalkanca
Poşpoş çaylarına köprü yapımlarının
tamamlanacağı öngörülmektedir. Yeni
yıl ile birlikte trafik yolu çizgilerinin
tekrar yenilenmesi, yollarda oluşan
çukur ve çatlakları kapatma
çalışmalarının sürdürülmesi
planlanmaktadır. 

GÜNDEM: Eyalet Başkan
Yardımcısı olarak öncelikleriniz
nelerdir? Nasıl bir çalışma
yürüteceksiniz? Aklınızda somut bir
şeyler var mı? 

Tarkan MULTAZA: Yukarıda dile
getirdiklerimizin bazılarını çözüme
kavuşturduk, bazılarını da zaman
içerisinde elimizde bulunan imkanlar
neticesiyle ben ve diğer meslis üyesi
arkadaşlarım çözüme ulaştırmaya gayret
edeceğiz. Altyapı çalışmaları  ve
çiftçilerimizin sorunlarına yönelik
çözümler benim öncelik sıralamamda
üst sıralardadır. Sizlerin de bildiği gibi
verilen söz, vaktinde verilmesi gereken
bir borçtur. Şahsım adına verdiğim
sözlerle değil, yaptığım işlerle adımın
anılmasını istiyorum. Halkımızın bize
verdiği desteğin farkında olup,
karşılığını en iyi şekilde yaptığımız ve
yapacağımız işlerle vermeyi planlıyoruz.

“Verdiğim sözlerle değil, 
yaptığım işlerle anılmak isterim”

Zagnaferis adaylığını açıkladı
İSKEÇE ili Eyalet Başkan Yardımcısı Kostas Zagnaferis,

önümüzdeki yerel seçimlerde eyalet başkanlığı
için aday olacağını açıkladı.

Yeni Demokrasi Partisi’nin eyalet
başkanlığı için halihazırdaki başkan
Hristos Metios’u aday göstermesinin
ardından Zagnaferis bağımsız aday olarak
seçimlere katılacağını söyledi.

Hatırlanacağı üzere, Yorgos Pavlidis’in
ölümünün ardından boşalan eyalet

başkanlığı koltuğu için Metios ile
yarışan Zagnaferis seçimi

kaybetmiş ve Eyalet Başkanı
Hristos Metios olmuştu.

Zagnaferis yaptığı
açıklamada, “Yerel

yönetimlerdeki
yaklaşık 10

yıllık

tecbüremiz ile yaşayarak öğrendiğimiz sorunların ve
eyaletimizin büyük potansiyelinin farkında olan bazı yerel
yöneticiler ve halkımız ile birlikte eyalet yönetimine talip
olma kararı aldık.

Siyasi anlamda hepimizin bir görüşe eğilimi olduğu
gerçeğini inkar etmemekle birlikte en önemli hedef olarak
bölgemizin kalkınmasını ortaya koyan kişiler olarak
tamamen bağımsız, yetenekli ve saygın kişilerden oluşan
bir liste oluşturma kararı almış bulunuyoruz.

Hedefimiz eski başkanımız Pavlidis’ten sonra oluşan
boşluğu en iyi şekilde doldurarak bölgemize hak ettiği
hizmeti vermektir. Hedeflerimize ulaşmak adına bilgi ve
birikimimizle, inancımızla halkımızın güvenini kazanmaya
talibiz.

Önümüzdeki 15 günlük süreçte listemizde yer alacak ilk
isimleri açıklamaya başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre,
Zagnaferis’in adaylığını Kavala ve Drama illeri eyalet
başkan yardımcılarının yanı sıra yaklaşık 15 eyalet meclis
üyesi de destekliyor. 
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B atı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nı ilgilendiren
konulardan biri olan müftülük

meselesi yine gündemde. Sebep ise
bundan yedi ay önce mecliste kabul
edilen yasanın yarım kalması.
Hatırlayacaksınız; hükümet önce
Başbakan Aleksis Çipras’ın ağzından
müftülüklerde değişiklik yapmak
istediğini yaklaşık bir yıl önce Gümülcine
ziyareti sırasında duyurmuştu. Akabinde
Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan
yasa meclise geldi. Bu yasa müftülerin
yargı yetkilerini kısıtlayan bir
düzenlemeydi. Sonuçta azınlığa pek fazla
sorulmadan, istişareye pek önem
verilmeden yasa meclisten geçti. Bizler
de yasa geçtiğine göre artık müftülüklerin
yargı yetkilerinin sınırlandığını biliyorduk.
Ancak hiç de öyle değilmiş. 

Yargı yetkilerini ele alan düzenlemenin
yürürlüğe girmesi için, yani müftülerin
yargı yetkilerinin “gerçek” anlamda
sınırlandırılması için daha sonra
hazırlanan bir başka yasal düzenlemenin

hayata geçmesi gerekiyormuş. O da
müftülüklerin kurumsal ve idari yapısını
yeniden şekillendiren Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiymiş. Biri olmadan diğeri
işlerlik kazanmıyormuş. Bunu da
geçtiğimiz günlerde Eğitim Bakanlığı’nın
müftülük meselesini yeniden gündeme
getirip yasa değişikliği teklifini ortaya
koyunca anladık. Meğerse yaklaşık yedi
ay önce yapılan değişiklik hala geçerlilik
kazanmamış. Eğitim Bakanlığı’nın yasada
değişiklik yapmasıyla müftülerin yargı
yetkilerini kısıtlayan düzenlemenin
yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanlığı
kararnamesinin hayata geçmesi şartı
ortadan kalktı. 

Sanki azınlık konularında yapılacak
her türlü değişikliğin aynı zamanda “ölü”
tutulmasına yarayacak, o değişikliğin
hayata geçmemesine yarayacak bir aracı
da hazır ediyor. Öyle anlaşılıyor ki; böyle
bir araca ihtiyaç duyan bir sistem var.
Müftülük meselesinin nasıl bir yöne
doğru evrileceği gerçekten merak

konusu. Nihai düzenlemenin nasıl ve ne
şekilde olacağını hep birlikte göreceğiz.
Umarım, korkular, fobiler ve azınlığa karşı
antidemokratik yöntemler bu süreçte
galip gelmez. 33 yıllık sorunun daha da
derinleşerek, azınlıkla devlet arasında
oluşan uçurumu daha da büyütecek
vahim boyuta ulaşmaması dileğimizdir. 

*****

Yıllanmış azınlık sorunlarından biri de
Batı Trakya Türklerinin milli kimliğini
inkar politikasına dayanan uygulamaların
sonucu olarak ortaya çıkan dernekler
sorunu. Bir diğer deyişle Batı Trakya
Türklerinin örgütlenme özgürlüğü
meselesi. Bu azınlık meselesinde sembol
halinde gelmiş bir İskeçe Türk Birliği
davası var. İskeçe Türk Birliği davası
aslında Rodop ili Türk Kadınları Kültür
Derneği ve Meriç ili Azınlık Gençleri
Derneği’ni de kapsıyor. 

2008 yılında Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin oybirliğiyle haklı bulduğu
İskeçe Türk Birliği ve diğer derneklerin
kararı on yıldır ülkemiz Yunanistan
tarafından uygulanmıyor. İşte bu sorunu
dile getirmek, bu konuda yaşanan
gelişmeleri aktarmak ve kararın
uygulanarak İskeçe Türk Birliği’nin
resmiyetinin iadesini istemek amacıyla
geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi’ne
bir çalışma ziyaretinde bulunduk. 

Ziyarette diğerlerinin yanı sıra Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının
Avrupa Konseyi üyesi devletler tarafından
uygulanması konusunda rapor hazırlayan

AKPM Yunan Ulusal Heyeti üyesi ve eski
dışişleri bakanlarından Evangelos
Venizelos’la da görüşme fırsatı bulduk.
ABTTF başkanı Halit Habipoğlu ile birlikte
yaptığımız görüşmede sayın Venizelos’la
İskeçe Türk Birliği davasını konuştuk.
Kendisinin sohbet sırasında söylediği bir
noktanın altını çizmek istiyorum. Bu da
Avrupa Konseyi adına hazırlayacağı
raporun tarafsız ve objektif bir rapor
olacağıydı. Buna içtenlikle inanmak
istiyorum. Sayın Venizelos’un
demokrasiyi, insan hakları ve uluslararası
hukuk değerlerini üstün tutarak bir rapor
hazırlayacağını ve vatandaşı olduğumuz
Yunanistan’a ciddi tavsiyelerde
bulunacağına ve yol göstereceğine
inanmak istiyorum. Tabii ki Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararının
uygulanması yönünde. 

Yaptığımız görüşmelerde İskeçe Türk
Birliği davasının uluslararası hukuk
bakımından ne kadar önemli bir dava
olduğunu bir kez daha gördük. Bu
davada ve bu mücadelede azınlığın ne
kadar haklı olduğunu yeniden tespit
ettik. AİHM kararlarının denetlendiği
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin
Aralık ayındaki toplantısından sonra
azınlık dernekleri dava sürecinde yeni bir
döneme girileceğini ümit ediyorum.
Ülkemiz Yunanistan’ın, başta İskeçe Türk
Birliği olmak üzere bu dava kararlarını
uygulamamak için kendisini “çare”
aramak, daha doğrusu “bahane”
aramaktan kurtulmasını bekliyor ve ümit
ediyorum. 

Ozan AHMETOĞLU

İki azınlık meselesi…

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Batı Trakyalıların 
‘Şükrü Amcası’ dualarla anıldı

YDP eyalet seçimlerinde 
Hristos Metios’u destekleyecek

YENİ Demokrasi Partisi (YDP), Mayıs ayında yapılacak yerel
seçimlerde destekleyeceği eyalet başkan adaylarını açıkladı.
Buna göre Yeni Demokrasi Partisi, Doğu Makedonya - Trakya
eyaletinde halihazırdaki Eyalet Başkanı Hristos Metios’u aday
olarak destekleyecek. 

YDP Başkanı Kiriakos Miçotakis Arta ve Preveza’ya
gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Mayıs ayında yapılacak yerel
seçimlerde mevcut eyalet başkanlarını destekleyeceklerini
açıkladı. 

Buna göre seçimlerde YDP tarafından yeniden aday olarak
desteklenecek eyalet başkanları şöyle: 

Hristos Metios – Doğu Makedonya Trakya Eyaleti
Apostolos Cicikostas – Orta Makedonya Eyaleti
Kostas Agorastos – Tesalya Eyaleti 
Aleksandros Kahrimanis – Epir Eyaleti
Yorgos Hacimarkos – Güney Ege Eyaleti 
Hristiana Kalogiru – Kuzey Ege Eyaleti 
Öte yandan başkent Atina’nın dahil olduğu Attika eyaletinde

Yeni Demokrasi Partisi’nin halihazırda Amarisiu Belediye
Başkanı ve Yunanistan Belediyeler Birliği Başkanı Yorgos
Patulis’in adaylığını destekleyeceği bildirildi. 

Diğer eyaletlerle ilgili olarak gerekli açıklamaların
önümüzdeki dönemde yapılacağı ifade edildi. 

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Bursa Şubesi’nin kurulduğu 1974
yılından 1990 yılına kadar aralıksız başkanlığını
yapan, Bursaspor eski Başkanı, sanayici Şükrü
Şankaya, ölümünün 13’üncü yılında kabri başında
anıldı. 

Yardımsever ve mütevazı kişiliğiyle Bursalıların
gönlünde taht kuran, Batı Trakya Türkleri’nin
haklı mücadelesine sağladığı katkılarla Batı
Trakyalılar arasında çok özel bir yeri olan sanayici
Şankaya için yakınları ve sevenleri bir kez daha
Ahmetpaşa Mezarlığı’nda bir araya geldi.

Törene merhum Şükrü Şankaya’nın yeğeni,
eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, oğlu Yeşim Tekstil
CEO’su Şenol Şankaya, kardeşi Bursaspor Divan
Kurulu Onursal Başkanı Kadir Şankaya’nın yanı
sıra, BTTDD Bursa Şubesi’nin yöneticileri katıldı. 

Törende, BTTDD Bursa Şubesi’ni Başkan Dr. Ali
Eminlatif, 2. Başkan Hasan Ali Çavuş, yönetim

kurulu Üyesi Mustafa Özbek, denetim kurulu
üyesi Naim Karagöz, dernek görevlisi Zekeriya
Osman ve Batı Trakya Spor Kulübü Osmangazi
Şube Başkanı Özkan Altınkol temsil etti. 

“HEMŞEHRİLERİNİN 
KALBİNDE ÖZEL BİR YERİ VAR”

BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Ali Eminlatif
törenin ardından yaptığı açıklamada, Şükrü
Şankaya’nın Batı Trakyalılar arasında çok özel bir
yeri olduğunu söyledi. Eminlatif, ‘’Şükrü Amca’yı
13 yıl değil, asırlar da geçse hemşehrileri
unutmayacaktır. Kurulduğu günden itibaren 16 yıl
başkanlığını yaptığı BTTDD Bursa Şubesi’nde
onun ve arkadaşlarının gösterdiği yolda yılmadan
yürümeye ve Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın Yunanistan’daki hak arama
mücadelesine son nefesimize kadar katkı
sağlamaya devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı. 
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Doğanın vazgeçilmez besin
kaynağı süt ve tüketimi...

B u haftaki konumuzu
hemen hemen birçok
canlı için vazgeçilmez

bir besin kaynağı olan süte
ayırdık... Kısaca sütü
tanımlayacak olursak;
kadınların ve dişi hayvanların
yavrularını beslemek için
memelerinden gelen, besin
değeri yüksek beyaz sıvı olarak
tanımlayabiliriz. Ayrıca
bazı bitkilerin türlü
organlarında bulunan beyaz
renkte öz suya ve erkek balığın
tohumuna da süt
denilmektedir. 

İnsanoğlu 5000 yıldan beri
süt içiyor. Bu konudaki ilk
kanıtlar Dicle ve Fırat ırmakları
arasında kurulan Sümer
Uygarlığı’nın Ur kentinde
bulunmuştur. Bir yaşam
mucizesi diye nitelenebilecek
kadar büyük besin değerine
sahip olan sütün, insan
yaşamındaki yeri insanlık tarihi
kadar eskidir.

Yüzyıllardır sağlığa yararlı
bir içecek olduğu
söylenen sütün yararları
uzmanlarca kanıtlanmıştır. Süt
içerdiği bol ve tüm kalsiyum ve
vitaminlerle birçok hastalığı
önler, hatta tedavi eder. Bu
yüzden uzmanlar, Sağlık
açısından bol miktarda süt
tüketilmesini öneriyorlar.
Sütün yaraları saymakla
bitmez. Kısaca hatırlayacak
olursak, düzenli tüketilen
sağlıklı sütün, kemik erimesini
önleme, mikrobik
enfeksiyonlara karşı etkili,
ishali tedavi edici,  mide
rahatsızlıklarını giderici,
sindirim sistemini düzene
sokucu, ülseri önleyici,  beyine
enerji verici,  diş çürüklerini
önleyici,  kronik bronşiti
önleyici, tansiyonu düşürücü
ve kanserin önlenmesine
yardımcı etkileri vardır. 

Peki taze sütler mi daha
faydalı yoksa UHT sütler mi?
sorusuna uzmanlar farklı
yanıtlar veriyor... Şöyle ki;
marketlerde satılan sütün raf
ömrünü uzatmak için yapılan
UHT’nin (yüksek ısıyla
mikroplardan arındırma işlemi)
bazı hastalık yapan bakterileri
ortadan kaldırırken, faydalı
bakterileri de yok ettiği
söyleniyor.

Sütün içindeki faydalı
bakterilerin hastalık
yapmadıkları gibi, birçok
hastalığı da önlediğini, sütün
doğal kesilmesini ve
ekşimesini sağladığını
belirtiyorlar. Uzmanlar, UHT
nin, sütün raf ömrünü ve
mikroplardan ari olmasını
sağlarken, doğal vitamin ve
mineral zenginleşmesini
engellediğini, sindirim
enzimlerini tahrip ettiğini ileri
sürüyorlar... 

O halde ne yapmalıyız?...
Tabi ki hijyen ve temizliğin ön
planda olduğu, sağım
kurallarının sağlandığı süt
işletmelerinden temin edilen
güvenilir, taze çiğ sütleri
evimizde tüketmek en doğru
ve sağlıklı yol olacaktır... Bu
tür sütlerden evlerde yapılacak
olan süt ürünleri de bir o kadar
sağlıklı ve faydalıdır.

Bu arada şunu da belirtmek
gerekirse, pastörize edilmiş
günlük sütler, UHT ye göre
tüketilmeleri daha sağlıklıdır.

Son olarak tükettiğimiz
sütün faydalarını tekrar
özetleyecek olursak;

1- Süt tüketiminin bağırsak
kanser risklerini azaltığı gibi,
tansiyonu düşürücü etkisi
vardır. 

2- Diğer sütlere oranla, keçi
sütünün alerjik etkisi daha
azdır. Özellikle anne sütüne
çok yakın olduğundan dolayı,
çocuklar için önerilen süttür.

3- Süt tüketimi büyümeyi
hızlandırır ve sindirimi
düzenler.

4- Günde 3 bardak süt
sağlığa faydalıdır. Kalsiyum
ihtiyacı sütle büyük oranda
karşılanır. Ancak günlük
tüketim normal sınırlar içinde
olmalıdır. Aşırı tüketim, demir
eksikliği ve kansızlığa
sebebiyet verebilir.

Çiğ sütler asla
tüketilmemeli, uygun şartlarda
pişirilmeli veya pastörize
edilmelidir. Laktoz intoleransı
olan bireyler süt yerine süt
ürünlerini (peynir ve yoğurt
gibi) tercih ederek, sütten
faydalanabilirler...

VETERİNER BAKIŞI

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

Kara para raporu

21 ülkeden girişimciler
Tekirdağ’da buluştu

YUNANİSTAN’da aklanan
kara paranın 36 milyar euroyu
aştığı tahmin ediliyor. 

Maliye Bakanlığı tarafından
yayımlanan bir rapora göre
emlakçılar, avukatlar,
muhasebeciler, noterler ve
bankacılar kara para aklama
konusundaki en riskli meslek
grupları arasında yer alıyor. 

Raporda, ekonomik suçlar,
dolandırılıcılık ve
yolsuzlukların tespit ve
araştırılmasının gittikçe
zorlaştığı ve bunun da
ekonomiye etkilerinin olumsuz
olduğu vurgulanıyor.  

Son beş yılda yapılan bir
araştırma, dolandırıcılık,
yolsuzluk ve rüşvet alanında
Yunanistan’da artış olduğunu

gösteriyor. Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye
gelişmiş diğer ülkelere kıyasla
Yunanistan’da yeraltı
ekonomisinin daha yaygın
olduğu gözleniyor. Yeraltı

ekonomisinin Yunanistan’da
yaklaşık olarak milli gelirin
yüzde 20’sine tekabül ettiği,
yani 36 milyar euroyu aştığı
belirtiliyor. 

20. TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler
Programı kapsamında 21 ülkeden Tekirdağ’a
gelen yatırımcılar, Trakyalı iş insanlarıyla
buluştu.

20. TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler
Programı ve ikili iş görüşmeleri kapsamında başta
Rusya, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan gibi
21 ülkeden gelen 50’ye yakın girişimci, Tekirdağ
Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) Trakyalı iş
insanlarıyla buluştu. Tarım, makine sanayisi,
eğitim, gıda, kozmetik gibi birçok sektör
konusunda sekiz gündür devam eden
görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

Gümülcine’den Mustafa Nihat Nurhan, çok
işlere imza atacaklarını belirterek, “Şu anda 21
ülkeden kardeşlerimiz var. Burada tanıştık,
bunlarla güzel işler yapabiliriz. Ticaretimizi çok
çok geliştirebiliriz. Afganistan, Romanya, Rusya,
Bulgaristan, Kırgızistan gibi 21 ülkeden
Türkiye’den, ana vatanımızdan mal almak için
geldiler. Şu anda ikili görüşmelerimiz devam
ediyor. İkili görüşmeler 8 günden beridir çok
verimli, çok güzel bir şekilde devam ediyor.
Herkes de bir şeyler yapacak” dedi.

“21 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 
50’ye YAKIN İNSANI VAR”
Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, “Türkçe
konuşan ülkelerin iş adamlarının Türkiye’ye gelip
kendi soydaşları ile, kendi insanlarıyla buluşarak

önce sosyal ve kültürel olarak tanışmaları,
kaynaşmaları, ardından da bu ilişkileri ticari
alışverişe, üretime, yatırıma, dış ticarete
dönüştürmenin bir modeli bu. Bu kapsamda 2005
yılından bu yana girişimci heyetlerin ülkemize
gelmesiyle alakalı programlar devam ediyor.
Bugün 20’cisini düzenledik, bu 20’cisi de
Tekirdağ’da gerçekleşti. Daha sonra Edirne Çorlu
ve Çerkezköy ile devam edecek. 21 ülkeden
yaklaşık 50’ye yakın iş insanı var. Bu ülkelerin
içerisinde Kosova, Makedonya, Yunanistan,
Bulgaristan, Romanya, Rusya, Ukrayna,
Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Afganistan,
Pakistan, İran, Irak gibi birçok ülkeden gelen
Türkçe konuşan yatırımcı ve girişimci iş
insanlarımız var.” açıklamasını yaptı.

Günay, “Sabah programımız başladı, bu
program kapsamında önce bölgemizi tanıtan bir
oturum gerçekleştirdik. Bugün ikili görüşmeler
yapmak üzere şehrimize iş insanlarıyla bize
misafir olan heyeti buluşturmak için bir aradayız.
Şu anda bölgemizdeki iş insanlarıyla karşılıklı iş
görüşmeleri yapılıyor. Gelen misafirlerimizle
buradaki esas amacımız hem bölgemizi
tanıtabilmek hem de gelen misafirlerimizle bir
ticari ağ oluşturmak, alışveriş yapabilmek,
karşılıklı ekonomimizi zenginleştirmek,
güçlendirmek.” dedi.
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Fitbit Versa’yı inceleyelim
GÜN DEM bilim-teknik

SON yıllarda akıllı saatlerin
popülerliğinin arttığına şahit
olduk. Birçok marka kendi akıllı
saatini geliştirirken bu alanda
uzun yıllardır faaliyette olan
markalar da bulunuyor.
Bunlardan biri olan Fitbit, 2009
yılında fitness takibi için
geliştirdiği cihazlarıyla sektöre
giriş yaptı. Ağırlıklı olarak
sağlıklı yaşayanların derdine
derman olmak üzere cihazlar
üreten markanın ilk akıllı saati
ise 2013 yılında geldi. Bu alana
damgasını vuran bir marka olan
Fitbit'in 2018 yılında piyasaya
sürdüğü en yeni modei ise
Versa oldu. Temelde akıllı bir
saat olan Versa, hem spor
alanındaki takipleri yapmak
hem de saat işlevi görmek gibi
özellikleri var

Sportif takip ve saat bir
arada: Fitbit Versa

Fitbit'in bu en yeni ürünü
1,34 inç büyüklüğünde
dokunmatik ekrana sahip bir
akıllı saat. Kare forma yakın bir
boyutu olan saatin boyutları ise
39,36 x 37,65 x 11,2 mm. Fitbit
Versa başta adım saymak
olmak üzere, kalp ritmi, yüzme,
koşma, mesafe ölçümü ve
çıkılan basamak sayısı gibi
değerleri ölçebiliyor. Kadınların
özel günlerini de takip edebilen
Fitbit Versa, telefon üzerinden
GPS, müzik dinleme ve benzeri
özellikler sunuyor.

Fitbit Versa kullanım
özellikleri

Akıllı saat Fitbit Versa
özellikle sporla ilgilenenlerin
ilgisini çekebilecek özellikler

sunuyor. Saatin standart
kayışları plastik. Ürünün
gövdesi ise alüminyum
malzemeden üretilmiş. Saatin
üzerinde biri sol diğer ikisi sağ
yanda olmak üzere 3 tuş
bulunuyor. Bunlarla cihazın
kullanımını sağladığınız gibi
dokunmatik ekranla da bazı
özelliklere erişebiliyorsunuz.

Saatin ana ekranı ilk bakışta
saati, o gün içinde atılan adım
sayısını, o anki kalp atış
sayısını ve o saate kadar
yakılan kaloriyi gösteriyor.
Bunun dışındaki bazı bilgilere
de ekranı kaydırarak
ulaşabiliyorsunuz. Saat uzun
süre hareketsiz kaldığınızda sizi
titreyerek uyarıyor. Anladığınız
gibi saatte bir höparlör
bulunmuyor. Bunun yerine
titreşim var. Alarm ve benzeri
seçenekleri titreyerek
bileğinizde hissediyorsunuz.

Fitbit Versa 50 metreye kadar
su geçirmiyor. Eğer spor
yapıyorsanız size önerilerde de
bulunuyor ve 15 farklı spor
türünün takibini yapabiliyor.
Bunlar arasında Koşu, Bisiklet,
Yüzme, Koşu Bandı, Ağırlık
Kaldırma gibi seçenekler yer
aliyor. Spor tutkunları için
güzel bir fonksiyon.

Alarm ve Timer gibi
özellikleri de bulunan saat aynı
zamanda uyku kalitesi takibi de
yapıyor. Bu da faydalı bir
özellik olmuş. Saat topladığı
verileri kendi üzerinde de
gösterebildiği gibi detaylarına
ilerleyen satırlarda
değineceğimiz Fitbit

uygulaması ile çok daha geniş
kapsamlı bilgi verebiliyor.

Akıllı saat GPS desteği de
sunuyor ancak bunu telefon
üzerinden yapıyor. Yani
telefonun GPS özelliğini
kullanıyor. Ayrıca Deezer ve
Pandora gibi uygulamalar
yardımı ile telefon üzerindeki
müzikleri saat yardımı ile
değiştirebiliyorsunuz. Ne yazik
ki Spotify desteği yok. Deezer ve
Pandora da yaygın kullanılan
uygulamalar değil.

Öte yandan saat gerekli
ayarları yaparsanız
telefonunuza gelen SMS, e-
posta ve bazı uygulamaların
uyarılarını size kendi ekranında
gösterebiliyor. Ayrıca arama
geldiğinde de ekranın da
gösterim yapabiliyor. Aramayı
engelleme özelliği var. Fakat
aramayı başlatmak ya da
görüşme yapmak bu saatin

özellikleri arasınde yer almıyor.
Fitbit Versa pil ömrü
Akıllı saatin üzerinde 145

mAh lityum-polimer pil
bulunuyor. Bu pil teknik
verilere göre 4 güne kadar
kullanım sunuyor. 

Fitbit Versa telefon
uygulaması

Saatin telefonla
entegrasyonu Fitbit isimli bir
uygulama ile sağlanıyor. Versa
hemen hemen birçok Android
ve birçok iPhone modeli ile
uyumlu olarak çalışabiliyor. 

Uygulama saatin topladığı
verileri derli toplu sunması ve
bunlara bazı ekler yapması
açısından önemli. Uygulamada
günlük adım sayısı, katettiğiniz
mesafe, yakılan kalori ve
antrenman süresi gibi bilgiler
görülebiliyor. Ayrıca uyku
durumunuz, yediğiniz yemek
ve içtiğiniz su (bunu sizin

manuel olarak yazmanız
gerekiyor) gibi bilgileri
uygulama üzerinden
görebiliyorsunuz. Uyku
kalitesinin takibinde ne kadar
süre uyuduğunuz, uykunuzun
derinlik süreleri gibi detaylı
bilgilere de ulaşabiliyorsunuz.

Uygulama birçok veriyi
geçmişe yönelik olarak da
gösterebiliyor. Yani sadece
bugüne ve o anı değil
geçmişteki verilerinizi de
uygulamadan görebiliyorsunuz.
Saati takip senkronizasyon
yaptığınız andan itibaren bütün
veriler uygulamaya kayıt
ediliyor. Ayrıca uygulamaya
Fitbit'e login olarak girdiğiniz
için senkron olduğunuz andan
itibaren tüm verileriniz hızlı bir
şekilde görüntüleniyor. Yani
uygulamayı silseniz bile
verileriniz silinmiyor.

12 Ekim 2018
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SOLDANSAĞA
1) Görüntülük – Kas 2) Üstüne öteberi koymak için
duvara ya da dolabın içine birbirine parelel olarak
tutturulmuş tahta ya da metal levha – (sosyoloji)
Eş, karı – Gümüş’ün simgesi 3) Belirti, nişan – Bir
ülkedeki arazi sınırlarının ve değerlerinin devlet
eliyle belirlenmesi 4) Japon kökenli bir dövüş yön-
temi – İlgi çekici, değişik kimse 5) Bir şeyin
üzerindeki pislik – Büyük atardamar 6) Çabuk
kırılır cisim – Ölü 7) Kalın, kaba kumaş – Namzet –
İnce bükülmüş urgan 8) İçinde insan, hayvan,
doğa ögeleri bulunan resim, figüratif – Kudret,
iktidar 9) Namus, haya – Ezan okunan yer 10)
Köyün zengini, ağa – Arsenik’in simgesi – Kayak
11) Tanrı tanımaz kimse – Çok kullanılmış, eski 12)
(zooloji) Boy 14) Tapınaklarda üzerinde kurban
kesilen, günlük yakılan, dini tören yapılan taş
masa – İşaret için yapılmış çentik veya iz.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Bir ağaç türü – Çocuğu olan erkek – Yansıma 2)

Bir tür giysi – Patent – Lütesyum’un simgesi 3)
Rutherfordyum’un simgesi – (askerlik) Gerileme,
geri çekilme, geri kaçma – Yeni evlenmiş kadın 4)
(jeoloji) Toprak – Dolaylı olarak anlatma – Çocuğu
olan kadın 5) Hz. Muhammed’in niteliklerini oven
kaside – Parasal – Uzun ve yorucu çalışma 6)
(felsefe) Fikir – Devim bilimi 7) Karışık renkli –
(halk dili) Bel kemiği – Gece bekçisi 8) Muhrip –
(halk dili) Kekeme 9) Ad, unvan – Pokerde, oyun-
cunun önündeki paranın tümü – Lorentiyum’un
simgesi 10) Ansızın ve güçlü – İrade dışı hareketi –
Kışın uçma organı 11) (felsefe) Ben – Genellikle
kauçuktan yapılmış toparlak – Yıkılmış veya çok
harap olmuş yapı.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1) Zalim,
Aksam 2) Abu, Usta, Su
3) Md, Katarakt 4)
Kadife, Ayı 5) Lal, Pike
6) Loş, Yatma 7) Oba,
Alev, Ev 8) Santra, Zat
9) Ar, Okumak 10) Çan,
Ba, Aba 11) Kan, Balerin
12) Anilin, Tm 13)
Sanayi, Saka 14) Acele,
Kesik.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Zamk, Kosa, Kısa 2)
Abdal, Barça, Ac 3) Lu,
Dalan, Anane 4) Kilo,
Ton, Nal 5) Muaf, Şark,
Biye 6) Step, Laubali 7)
Ata, İye, Mali 8)
Karakavza, Ense 9)
Ayet, Akar, As 10) Askı,
Met, Bitki 11) Mut, Çav,
Yanmak.
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Müftülük konusu
yeniden gündemde

“Müftülerin yargı yetkileriyle
ilgili yenilik öne çekilmiştir”

GÜMÜLCİNELİ avukat ve
Yunanistan İnsan Hakları Birliği
Yönetim Kurulu üyesi Halil Mustafa,
müftülüklerin yargı yetkileriyle ilgili
olarak Eğitim Bakanlığı tarafından
yapılan çalışma hakkında GÜNDEM’in
sorularını  yanıtladı. Halil Mustafa,
müftülüklerle ilgili düzenlemeyi
anlattı. 

GÜNDEM: Geçtimiz günlerde
eğitim bakanının önerisiyle kabul
edilen yeni yasa müftülükler
konusunda tam olarak ne içeriyor? 

Halil MUSTAFA: Bilindiği gibi Batı
Trakya Azınlığı mensuplarının Yunan
Medeni Kanunu'na göre vasiyet yapıp
yapamayacakları veyahut  bir kişinin
vefatını takiben yapılacak miras
paylaşımının Medeni Kanun
hükümlerine göre mi yoksa İslami mal
paylaşımı esaslarına göre mi
yapılması gerektiği tartışması son
zamanlarda yeniden alevlenmişti.
Muhtemelen bu tartışmaların da
etkisiyle; Hrisi Avgi (Altın Şafak)
dışında diğer tüm partiler tarafından
oylanarak 4511/2018 sayılı yasa
yürülüğe girmişti. Bu yasa, kısaca,
miras ve (kişiler dini evlilik yapmış
olsalar dahi) evlilik konularında;
Trakya'daki azınlık mensuplarına da
uygulanacak olan esas hukukun artık
Medeni Kanun olacağını,  ancak
istisnai olarak kişilerin miras ve evlilik
(boşanma,velayet, v.s)  konularını
müftülükler nezdinde
çözümleyebileceklerini düzenlemişti.
Ne var ki; yasa yürürlüğe girmiş
olmasına rağmen, özellikle evlilik
konularında uygulanması; aynı
yasada sözü geçen ve müftülüklerdeki
yargılama usulünü düzenleyecek olan
bir cumhurbaşkanlığı kararnamesinin
çıkmasına bağlanmış idi. Bir örnekle
belirtmemiz gerekirse; yasa, kişilere,
dini evlilik yapmış olsalar dahi Medeni
Hukuk Mahkemeleri'ne başvurma
yolunu açmış; ancak hükmün
uygulanmasını aslında konuyla
doğrudan bir ilgisi olmayan ve ileride
çıkacak olan bir cumhurbaşkanlığı
kararnamesine bağlamıştı. Şimdi
oylanan yasa taslağı, azınlık
mensuplarına dair olan Medeni
Kanuna geçiş hükümlerinin
cumhurbaşkanlığı kararnamesinin
çıkmasını beklemeden hemen
uygulanabileceğini düzenlemektedir.

Yani, oylanan yeni taslak;  zaten daha
önce belirlenmiş olan  hükümlerin
uygulanmasını öne çekmekten başka
bir yenilik içermemektedir. 

GÜNDEM: Yeni yasa resmi
gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi
mi? Girmediyse ne zaman
yayınlanacak? 

Halil MUSTAFA: Yeni taslak
oylanmış olup henüz yasa olarak
yürürlüğe girmemiştir. Resmi
Gazete'de yayınlandıktan sonra
yürürlüğe girecektir ve bu da
tahminimce önümüzdeki günler
içinde olacaktır.

GÜNDEM: Cumhurbaşkanlığı
kararnamesinin Danıştay'a
götürülmesinin sebebi nedir?
Danıştay'a kimler tarafından ne
sebeple başvuru yapıldı? 

Halil MUSTAFA: Burada sizin
bahsettiğiniz cumhurbaşkanlığı
kararnamesi; çıkması beklenilen ve
bugüne kadar 4511/2018 sayılı yasanın
tam anlamıyla uygulanmasının
ertelenmesine neden  olan
cumhurbaşkanlığı kararnamesidir.
Söz konusu  kararname;
müftülüklerde yapılacak olan
yargılamalara dair usül kurallarını
belirleyecek olan hükümleri
içerecektir. Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinin taslak halindeyken
Danıştay'a gönderilmeleri ise normal
bir prosedürdür. Danıştay'a özel bir
şahıs tarafından yapılan bir başvuru
yoktur burada. Şöyle ki; hukuk
sistemimizde, Danıştay'ın yargılama
yetkilerinin yanı sıra idari görevleri de
vardır. Yayınlanmadan önce
cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin
Danıştay'a gönderilmesi de bu idari
görevler kapsamındadır. Danıştay
kendisine sunulan taslağı inceler ve
yasallığı - hukukiliği bakımından
olumlu ya da olumsuz görüş bildirir.
Danıştay olumlu görüş bildirirse
kararname Resmi Gazete'de
yayınlanır. Aslında ilgili Bakanlığın,
görüş olumsuz olsa dahi Kararname'yi
yayınlama hakkı vardır. Ancak
kararnamenin ileride dava ile iptal
edilme olasılığı yüksek olacağından,
Danıştay'ın olumsuz görüşüne rağmen
kararname yayınlamak uygulamada
karşılaşılan bir şey değildir. 

İSKEÇE SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, geçtiğimiz günlerde Eğitim Bakanı
Kostas Gavroglu’nun önerisiyle meclisten
geçen ve müftülükleri ilgilendiren yasa
değişikliğiyle ilgili olarak GÜNDEM’e
konuştu. 

Yeni değişiklik ile müftülüklerde dini
nikah yapan çiftlerin boşanma, vesayet
gibi konuları ile miras konularının
tarafların isteğine bağlı olarak devlet
mahkemelerine götürülebileceğini belirten
Hüseyin Zeybek konu ile ilgili olarak şu
ifadeleri kullandı: “Bildiğiniz gibi bundan
yaklaşık yedi ay önce müftülerin şer-i
yetkilerini belirleyen yasa meclisten
geçmişti. Bu yasada müftülüklerde dini
nikah yapmış olan azınlık insanına,
boşanma davalarını, istemeleri
durumunda müftülük yerine devlet
mahkemelerine taşıma hakkı verilmişti.
Ancak o yasada bir boşluk vardı. Yasanın
uygulanabilmesi için
cumhurbaşkanlığının müftülüklerle ilgili
kararnamesinin yayınlanması gerekiyordu.
Bu süreç içinde, yani yaklaşık yedi aydır
boşanmak isteyen çiftler medeni hukuku
seçme hakkını kullanamıyordu. Burada bir
eksiklik söz konusuydu. Bu son yasa
değişikliği ile bu eksiklik ortadan
kaldırılmış oldu. Bildiğiniz gibi
müftülüklerle ilgili yayınlanan
cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslağında
bizim karşı çıktığımız bazı noktalar vardı.
Bu konuların görüşülüp çözülmesi için de
zaman gerekiyordu. Ve dolayısıyla yapılan
değişiklik hayata geçemiyordu. Şimdi
kabul edilen yasa değişikliyle aile hukuku
ve miras meselelerini devlet
mahkemelerinde çözmek isteyen insanımız
için imkan sağlamış olduk. Geçtiğimiz
günlerde yayınlanan yasa ile artık çiftler
istedikleri takdirde medeni hukuka
başvurabilecekler. Bu konudaki engel
ortadan kalkmış oldu. Yani
cumhurbaşkanlığı kararnamesinin
çıkmasını beklemeye artık gerek
kalmadı. Sadece boşanma ve aile
hukuku değil miras
konularının da medeni
hukukta görüşülmesi
konusundaki mağduriyet
giderilmiş oldu. 

Bu yasadan önce
dini nikah yapan
çiftler boşanma,
aile hukuku ve
miras gibi bazı
konularda yine

şer-i kanunlara uymak, bu kanunlara göre
işlemlerini yapmak zorundaydı. Örneğin,
miras konusunda bir baba mal varlığının
yarısını oğluna yarısını kızına bıraktığını
noterde yaptığı vasiyetle belirtmiş
olmasına rağmen, oğlu şeri kanunları
kullanarak buna itiraz edebiliyor ve erkek
olarak kendisine mirasın iki katının
verilmesini talep edebiliyordu. Bu
durumda babanın noterde yaptığı
vasiyetname geçersiz oluyordu. 2018
yılının Yunanistan’ında bence bu kabul
edilemez bir durumdu. O yüzden bu son
düzenleme bence ülkemiz açısından da
önemli bir konu.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI
KARARNAMESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
İÇİN ÇALIŞMAMIZ SÜRÜYOR”

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve
diyaloğa açılan müftülüklerin yeniden
yapılandırılmasını öngören
cumhurbaşkanlığı kararname taslağına da
değinen Hüseyin Zeybek, “Bildiğiniz gibi
bizim azınlık olarak o taslakta karşı
çıktığımız bazı konular vardı. Bu konuların
görüşülmesi ve çözüme kavuşması için
çalışmalarımız devam ediyor. Bizler
azınlığımızın itiraz ettiği bu konuların
düzeltilmesi için
gerekli
görüşmeleri
yapmaya
devam
ediyoruz.”
ifadelerini
kullandı.

Batı Trakya’daki müftülüklerin yargı
yetkilerini (şeri yetkiler) sınırlandıran yasa
değişikliği hızlandırıldı. Şeri yetkilerin
sınırlandırılmasını öngören değişikliğin
yürürlüğe girmesi için, müftülüklerin idari
yapısını değiştiren cumhurbaşkanlığı
kararnamesinin kabul edilmesi şartı
kaldırıldı. Böylece aylar önce mecliste kabul
edilen düzenlemenin uygulamaya konması
için bir engel kalmadı. 
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ABTTF ve İTB’den Avrupa
Konseyi’ne çalışma ziyareti

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) ve İskeçe
Türk Birliği (İTB), 9-10 Ekim
tarihlerinde Strazburg’daki
Avrupa Konseyi’ne çalışma
ziyaretinde bulundu. 

ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu ve İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, 10 yıldır AİHM
kararının uygulanmasını
bekleyen İTB davasını gündeme
taşıdılar. 

ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu ve ABTTF
Uluslararası İlişkiler Direktörü
Melek Kırmacı Arık’tan oluşan
Batı Trakya Türk heyeti,
Strazburg’da siyasi ve
bürokratlarla görüşmeler
gerçekleştirdi. 

Çalışma ziyareti kapsamında
Avrupa Konseyi AİHM Kararları
İnfaz Dairesi Müdürü avukat
Nikolaos Sitaropulos ile aynı
dairede görevli hukukçu
Dimitrios Kalogiros’la görüşen
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu
ve İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Ekim 2017’de
Yunanistan parlamentosunda
4491/2017 sayı ve tarihli
yasanın kabul edilmesini
izleyen dönemde İskeçe Türk
Birliği’nin Trakya İstinaf
Mahkemesi’ne yaptığı
başvurunun reddedildiğini
aktardı. Görüşmede, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin
2008 yılında verdiği İTB
kararının Yunanistan
tarafından uygulanması gereği
bir kez daha vurgulandı. Ayrıca,
AİHM kararlarının uygulanması
amacıyla 2017 yılında
hazırlanan ancak Yunanistan
parlamentosundaki yoğun
tartışmalardan sonra
değiştirilerek kabul edilen
4491/2017 sayılı yasanın
yürürlüğe girmesinden sonra
İskeçe Türk Birliği dava
sürecinde yaşanan gelişmeler
ele alındı. 

9 Ekim’de AİHM kararlarının

Avrupa Konseyi üyesi devletler
tarafından uygulanması
konusunda rapor hazırlayan
AKPM Yunan Ulusal Heyeti
üyesi ve eski dışişleri
bakanlarından Evangelos
Venizelos’la da  görüşen
Ahmetoğlu ve Habipoğlu,
Yunanistan’dan AİHM
kararlarını uygulamasını
istediler. 

10 Ekim tarihinde AKPM
AİHM Kararlarının
Uygulanması Alt Komisyonu
Başkanı Eka Beselia ile görüşen
Halit Habipoğlu, İTB davasına
ilişkin gelişmeleri aktardı. 

“Ulusal Azınlıklara Mensup
Kişilerin Haklarının Teşvik
Edilmesi” başlıklı raporu
kaleme alan AKPM Eşitlik ve
Ayrımcılıkla Mücadele
Komisyonu Başkan Yardımcısı
Viorel Riceard Badea ile
görüşen heyet, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın etnik Türk
kimliğinin tanınması, dernek
kurma özgürlüğü, eğitim ve din
özgürlüğü alanlarında
karşılaştıkları tüm güncel
sorunları Badea’ya aktardı. 

Heyet, müftülüklerin yapısını
ve işleyişini düzenleyen
cumhurbaşkanlığı
kararnamesine özel olarak
dikkat çekerken, Yunanistan’ın
Müslüman Türk toplumunun
dini özerkliğini açıkça ihlal
ederek dini işleyişi tamamıyla
devlet kontrolüne aldığını
aktardılar.

Avrupa Konseyi İnsan
Hakları Komiseri Vekili Claudia
Lam ve Danışman Matthieu
Birker ile görüşen Halit
Habipoğlu, Batı Trakya Türk
toplumunun güncel sorunlarını
aktararak Komiser’in ofisini
bilgilendirdi.

Batı Trakya heyeti,
Strazburg’daki Avrupa Konseyi
ziyaretinde, Kırım Tatarlarının
lideri, Ukrayna milletvekili
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu
ile de görüştü.

Rodop ve Evros illerindeki tarım
sorunları Atina’da görüşüldü

SON dönemde Rodop ve
Evros illerinde tarım
ürünlerinde yaşanan zararlarla
ilgili olarak Tarım Kalkınma ve
Gıda Bakanı’nın katılımıyla
bakanlık binasında bir toplantı
gerçekleşti.

9 Eylül Salı günü yapılan
toplantıya Bakan Stavros
Arahovitis’in yanı  sıra, ELGA
Müdürü Theofanis Kurubes,
Rodop milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf,
Evros milletvekilleri Natasa
Gara, Yorgos Kaysas ve
Dimitris Rizos, Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanı Hristos Metios, Rodop
ve Evros illerinden sorumlu
Eyalet Bakan Yardımcıları
Nikos Çalikidis ve Dimitris
Peroviç, Dedeağaç, Dimetoka,
Orestiada belediye başkanları

ve tarım kuruluşlarının
temsilcileri katıldı. 

Toplantıda Rodop ve Evros
bölgesinde tepe hastalığı, dolu
ve yağmur sonucu zarar gören
tarım alanlarının ve
üreticilerin son durumu
görüşüldü.  Özellikle Rodop
ilindeki tütün üretimini büyük
oranda etkileyen tepe
hastalığının ELGA kurumunun
kapsamı dışında olması
sebebiyle bu konuda zararların
ELGA tarafından
karşılanmasının mümkün
olmadığını belirten Tarım
Kalkınma ve Gıda Bakanı
Arahovitis, bakanlık olarak
tarım sektörünün ve üreticinin
maddi anlamda desteklenmesi
için yoğun çaba sarfettiklerini,
yıllık mali bütçenin
belirlenmesinin ardından bu

konuda somut adımlar
atılabileceğini söyledi. 

Bakan Arahovitis ayrıca
hava şartları ve iklim
değişikliği sebebiyle meydana
gelen zararlar için AB
fonlarından yardım alınması
amacıyla Avrupa
Komisyonu’na gerekli
raporların ve belgelerin
ulaştırıldığını, bu konuda
cevap beklendiğini belirtti. 

Bakan son olarak Trakya
bölgesindeki tarım üretiminin
verimliliğini arttırmak
amacıyla güncel bir
planlamanın yapılmasının
gerekliliği üzerinde
durulduğunu ve bu konuda
çalışmaların devam ettiğini
söyledi.
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İSKEÇE Türk Birliği (İTB) Gençlik
Kolu’nun düzenlediği “Bilgi Yarışması”nın
ilkokul ayağı tamamlandı. 

İlkokul 4-5-6 ile ortaokul ve lise
öğrencilerine yönelik bilgi yarışmalarının ilki
5 Eylül Cuma günü gerçekleştirildi. İlkokul 4-
5-6 sınıflara yönelik yarışmaya öğrenciler ve
aileleri yoğun ilgi gösterdi. 

Etkinliğe İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve
dernek yöneticilerinin yanı sıra Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Asbaşkanı
Hüseyin Baltacı ile İskeçe Türk Birliği Gençlik
Kolu üyeleri ve yarışmada yer alan
çocukların aileleri katıldı. 

İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu yaptığı
konuşmada, İTB Gençlik Kolu’nu böyle bir
etkinliği organize etmesinden dolayı tebrik
etti. Ahmetoğlu, “Yıllar önce bizler de İTB
Gençlik Kolu’ndayken bugünkü etkinlik gibi
etkinlikler düzenlemiştik. Kültürümüze,
eğitime, çocuklara ve gençlere yönelik
faaliyetler bizim için çok önemli. Bu tür

faaliyetlerin devam etmesini istiyor ve
destekliyoruz. Gençlerimizi ve emeği
geçenleri tebrik ederiz.” diye konuştu. 

İlkokul kategorisinde 25 öğrencinin
katıldığı ve çok çekişmeli geçen yarışmada
ilk beş soruda hiçbir öğrenci elenmedi. 

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım
belgeleri verildi. Dereceye giren öğrencilere
ise sırasıyla bisiklet, tablet ve kırtasiye seti
hediye edildi. 

Yarışmada dereceye giren öğrenciler şu
isimlerden oluştu: 

1- Mustafa BUDUR - İskeçe Merkez Türk
Azınlık İlkokulu 6. sınıf öğrencisi 

2- Sudem ÖMER - İskeçe Merkez Türk
Azınlık İlkokulu 5. sınıf öğrencisi 

3- Nihat SABUNCU - Yassıören Türk
Azınlık İlkokulu 6. sınıf öğrencisi 

İTB Gençlik Kolu tarafından düzenlenen
bilgi yarışmasının ortaokul ayağı 12 Ekim
Cuma günü, lise ayağı ise 19 Ekim Cuma
günü gerçekleştirilecek.

HAVALARIN soğumasıyla
birlikte ısınma amaçlı mazot
fiyatlarındaki artışın miktarı da
merak konusu olmaya başladı.
Petrol Ürünleri Ticareti Şirketleri
Birliği (SEEPE), ısınma amaçlı
mazotun litresinin 1,14 eurodan
satılacağı tahmininde bulundu. 

Isınma amaçlı mazot satışlarının
başlamasından bir hafta önce
SEEPE, uluslararası petrol fiyatları
ve dolar – euro paritesi nedeniyle

litre fiyatının 1,14 euro olmasının
beklendiğini açıkladı. 

SEEPE Başkanı Roberto
Karahannas birliğin etkinliğinde
yaptığı konuşmada, fiyatların
geçen yıla kıyasla daha yüksek
olduğunu belirtti; ayrıca kriz
döneminde sadece yakıt amaçlı
mazotta değil, tüm sıvı yakıtlarda
tüketiminin yüzde 40 oranında
azaldığına dikkat çekti. 

Yakıt cep yakacak!

Bilgi Yarışması’nın
ilkokul ayağı
tamamlandı

YUNANİSTAN’da, din dersiyle
ilgili yapılan müfredat değişikliği
Ortodoks ilahiyatçıların tepkisine
neden olurken, Eğitim Bakanlığı
yeni müfredatın uygulanmamasının
disiplin cezalarını gerektireceğini
açıkladı. 

Eğitim Bakanlığı, Panhelenik
İlahiyatçılar Birliği’nin (PETH), yeni
müfredatın “Ortodoksluk açısından
sakıncalı olduğu” gerekçesiyle
okullarda uygulanmaması
yönündeki çağrısı üzerine yaptığı
yazılı açıklamada, eğitim
meselesinin devletin
sorumluluğunda bulunduğu ve
bununla ilgili tüm prosedürleri
belirleme hakkının devlete ait
olduğu belirtti.

Açıklamada, “Müfredatın
uygulanmaması disiplin cezalarını
getirecek. Bu gibi hareketler çağdışı,
karanlıkçı ve yasa dışı
özendirmelerdir ve eğitim camiası

tarafından kabul edilmesi mümkün
değildir.” ifadelerine yer verildi.

PETH, kısa bir süre önce ilk ve
ortaokullara gönderdiği mektupta,
“hükümetin hazırladığı yeni din
dersi müfredatının ve bununla ilgili
hazırlanan kitapların Ortodoksluk
açısından sakıncalı olduğu ve
okullarda çocuklara Ortodoks dinini
öğretmediğini” belirterek, derslerde
eski kitapların okutulması
çağrısında bulunmuştu.

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın
kararıyla ilk ve orta okullarda  din
dersinin öğretim biçimi ve içeriği
değiştirilmişti.

Bakanlığın önceki
açıklamalarında, kilise yetkililerine
danışılarak düzenlenen yeni
müfredatın çağdaş bir anlayış
üzerine hazırlandığı ve Ortodoks
dininin yanı sıra diğer dinlerin de
öğretilmesini kapsadığı belirtilmişti.

Din dersindeki 
değişikliklere Ortodoks 
ilahiyatçılardan tepki
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Hayatı dengeli yaşamak

D enge ölçü demektir.
Kâinatta hiçbir şey
tesadüfi değil, en ince

noktasına kadar Yüce Rabbimiz
her şeyi dengeli bir şekilde
yaratmıştır. Güneş sistemi,
üzerinde yaşadığımız dünya ve
diğer gezegenler çok ince hesap
ve hassas dengelerle şu uçsuz
bucaksız kâinatta varlıklarını
sürdürmektedirler. Küçücük bir
ayar bozukluğu, dengelerin
bozulmasına neden olur. 

Kâinatın küçük bir kopyası
olan biz insanoğlu için de bu
denge unsuru çok önemlidir.
İnsanın her hareketinde denge
olması lazımdır. Başarının sırrı
dengeli bir hayat yaşamaktan
geçer diyebiliriz. Küçük bir
hareket insanı en yüce bir
mertebeye çıkarır, küçük bir
kötülük de bazen telafisi
mümkün olmayan, dönüşü çok
zor olan alçalışa iter. Bir terazide
iki dağ karşı karşıya gelse,
sadece küçük bir taş dengeleri
bozar.

Dinimizde ibadetlerin gayesi
insanları böyle dengeli bir hayat
yaşamayı eğitmektir. Çünkü
ibadetler, ruhumuzun huzura
kavuşmasına ve davranışlarımızı
ölçülü kullanmamıza neden olur.
Özellikle beş vakit namaz insanı
günlük bir programa, hayatı
disiplin altına almaya ve zamanı
iyi kullanmaya alıştırır. Bu
nedenle ibadetlerde esas olan
samimiyet ve devamlılıktır. Yoksa
“ben çok ibadet edeceğim” deyip
bir müddet sonra terk etmek
dengelerin bozulmasına sebep
olur.

Bir grup hanım Peygamberimiz
(s.a.s.)’e gelip kocaları çok ibadet
ettikleri için onları ihmal  ettikleri
şeklinde şikâyette
bulunduklarında; Peygamberimiz
o kişileri azarlamış ve
“hanımlarınızın da hakkı var.
İbadet edeceksiniz ama aile
hayatını da ihmal
etmeyeceksiniz.” diyerek uyarıda
bulunmuştur. 

Yüce Rabbimiz de şöyle
buyurmkatadır: “Ey iman edenler!
Allah'ın size helal kıldığı iyi ve
temiz nimetleri (kendinize) haram
etmeyin ve (Allah'ın koyduğu)
sınırları aşmayın. Çünkü Allah
haddi aşanları sevmez.” (Mâide
Suresi, ayet: 87)

Hiçbir şeyde ölçüyü
kaçırmamak gerekir. Ölçüyü
bozan da küçük bir şeydir.
Meselâ yemekte fazla tuz
konulduğu zaman lezzetli de olsa
o yemek artık yenmez. Dozu
kaçırmamak lâzımdır. Doz; sınırı
aşmak demektir. Aslında doz
denilen şey gerçeğin ölçüsüdür.
Çiçeğe iyilik yapacağım diye,
fazla su verilirse gelişme hemen
durur. İlaçta doz sınırı aşılırsa,

zehir halini alır.
“Söz” de ilaç gibidir. Az olursa

faydalı, çok olursa zararlıdır. Söze
dikkat etmeli. Söz söylemede az
söylemek ve çok söylemek
dengeyi bozduğu gibi, hangi sözü
nerede kullanılacağında da
denge gerekir. Güzel bir söz var;
“Her sözün doğru olmalı fakat her
doğruyu söylemek senin hakkın
değildir.” İlaca benzeyen bir
başka şey de acıma duygusudur.
Ölçülü ve dikkatli kullanmalıdır.
Meselâ bir anne; çocuğunu hep
yanında olmasını ister. Ama
çocuğu topluma faydalı ve saygın
bir meslek sahibi olması için
zorlu bir tahsil hayatı
geçirmelidir. Çocuğumun uzak
diyarda, gurbet ellerde olmasına
dayanamıyorum deyip onun
tahsilini engellemeye kalkmak
acıma olmaktan çıkar, çocuğunun
geleceğini karanlığa boğar. 

Her şeyin ifratı zararlıdır. Aşırı
arzu, aşırı gıda, aşırı spor, aşırı
iyimserlik, aşırı güven, hatta aşırı
sevgi; tüm aşırılıklar bu espriye
girer. Ne israf, ne cimrilik. her
şeyi değerince yer vererek
hayatta dengeyi korumalı. İsraf,
küçümsemenin bir sonucudur.
“Bir damla sudan ne çıkar?” bir
kez dedi mi insan, musluktan
akan sular barajları tüketir.
Saniyede bir damla, ayda bir ton
demektir. Efendimiz, ırmakta
abdest alan bir sahabiye, suyu
israf etmekte olduğunu söyler.
Sahabi de; “Ey Allah’ın Rasulü,
ırmakta abdest alırken de israf
olur mu?” diye sorar. Sevgili
Peygamberimiz de; “Evet,
ırmakta da olsa israf olur”
buyurdu.

Huzur içte sağlanan dengenin
meyvesidir. Bu denge içersinde
büyür ve yücelir ruh. Her
dengesizlik yokluk alemine bir
davetiyedir. Biyolojik olarak
dengeli olmak yetmez, ruh
alanında da denge lazım insana.
Denge hayatımızın birçok
alanlarında ortaya çıkmaktadır:

Madde ve mana arasındaki
denge. Şuursuz ve şuurlu bir
hayat arasında denge. Gaflet ve
uyanıklık arasındaki denge.
Korku ve ümit arasındaki denge.
Öğrenme ve öğrendiklerini
hayata taşıma arasındaki denge.
Dünya ve ahiret arasındaki
denge. İnsanî münasebetlerimiz
arasındaki denge. Kendi
varlığımızla dünya arasındaki
denge.

Kur’an-ı Kerim’de bize hep
dengeden bahsetmekte bizi
dengeli olmaya çağırmaktadır.
Kur’anda meseleler ele alınırken
ve insanlara hitap edilirken; orta
yolu, dengeli ve ölçülü
davranmayı, ifrat ve tefritten
kaçınmayı öngörmektedir. Gelin,
dengeli bir hayat yaşayalım. 

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU

TÜRKİYE Diyanet İşleri
Başkanlığı, Malatya Valiliği ve
İnönü Üniversitesi
öncülüğünde “Camiler ve Din
Görevlileri Haftası” dolayısıyla
düzenlenen, “Uluslararası Cami
Sempozyumu”na Gümülcine
Seçimiş Müftüsü İbrahim Şerif
de katıldı. 

Malatya Turgut Özal Kongre
ve Kültür Merkezi’nde 8-9 Ekim
tarihleri arasında gerçekleşen
sempozyumda, camilerin fiziki
yapısı, din ve eğitim hizmetleri
ile toplum yapısındaki yeri gibi
konular değerlendirildi. 

İbrahim Şerif, “Dinlerde
Mukaddes Mekan Kültürü”
konulu oturumunda bir de
konuşma yaptı.

SOMUNCU BABA KÜLLİYESİ
VE CAMİSİ’Nİ ZİYARET 
Bu arada, “Uluslararası
Cami Sempozyumu” için

Malatya’ya giden Balkan
müftüleri, Darende ilçesindeki
Somuncu Baba Külliyesi
ve Camisi’ni ziyaret etti.

Bulgaristan Müslümanları
Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı,
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif ve Şumnu Bölge Müftüsü
Mesut Mehmed, Hulusi Efendi
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Hamid Hamidettin Ateş
tarafından karşılandı.

Somuncu Baba Külliyesi
ve Camisi’ni gezen müftüler,
Osmanlı devleti kuruluş dönemi
mutasavvıflarından “Somuncu
Baba” olarak da bilinen Şeyh
Hamid-i Veli ve Malatyalı
düşünür Hulusi Efendi’nin
türbelerini ziyaret ederek,
külliyenin imar ve ihyasını
yürüten Hamidettin Ateş’ten
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bulgaristan Müslümanları
Başmüftüsü Dr. Hacı, AA

muhabirine yaptığı
açıklamada, gördükleri
hizmetlere hayran kaldıklarını,
külliyede yapılanların hem ülke
geneline, hem de dünyaya
yayılması için dua ettiklerini
söyledi.

Türkiye’yi İslam dünyasının
lideri olarak gördüklerini dile
getiren Hacı şöyle konuştu:

“İslam dünyası ciddi bir
imtihandan geçiyor. Biz
Türkiye’yi lider olarak
görüyoruz. Sadece biz değil,
bütün İslam dünyası bu şekilde
görüyor. Türkiye için dua
ediyoruz. Türkiye, eskiden
olduğu gibi yakın gelecekte
İslam’ın önderi olacak.”

Gümülcine Müftüsü Şerif,
Somuncu Baba Külliyesi’nin
Malatya’nın İslami yönünü en
iyi temsil eden önemli bir
maneviyat merkezi olduğunu
belirtti.

Balkanlar’a Anadolu’dan
gittiklerini belirten Şerif,
“Osmanlı döneminde uç beyleri
olarak gönderilmişiz. Buradaki
müzede gördüklerimiz bizim
özümüzün burada olduğunu bir
kez daha hatırlattı. Bizleri davet
eden vakıf başkanımıza
gönülden teşekkür ediyoruz.
Hayalimizdeydiler, olanları
gözümüzle gördük.” ifadesini
kullandı.

Şumnu Bölge Müftüsü
Mehmed de ilçeye girdikleri
andan itibaren manevi havayı
hissettiğini vurguladı.

Vakıf Başkanı Ateş ise
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
konuklarına çeşitli hediyeler
verdi.

12 Ekim 2018

İbrahim Şerif,
Malatya’da Cami
Sempozyumu’na katıldı
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Γκρίζο φθινόπωρο στην Ευρώπη

Σ την νέα μεγάλη ευρωπαϊκή
οικονομική και πολιτική κρίση
που διαγράφεται στον ορίζοντα

με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην
Ιταλία τον τελευταίο καιρό, αναφέρεται ο
Πέτρος Παπακωνσταντίνου σε ρεπορτάζ
του στην εφημερίδα «Καθημερινή της
Κυριακής».

«Το μεγάλο ρήγμα Βορρά - Νότου
επανήλθε στο προσκήνιο, εννέα χρόνια
μετά την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη.
Αυτή τη φορά, το πρόβλημα δεν
εντοπίζεται σε συγκριτικά μικρές
οικονομίες, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος
και η Πορτογαλία, αλλά στην τρίτη
οικονομία της Ευρωζώνης, την Ιταλία,
που πολύ μεγάλη για να χρεοκοπήσει,
αλλά και για να διασωθεί. Η ανταρσία
της κυβέρνησης συνασπισμού Κινήματος
Πέντε Αστέρων (M5S) και Λέγκας

εναντίον των νουθεσιών δημοσιονομικής
σύνεσης από τις Βρυξέλλες απειλεί να
αναζωπυρώσει την κρίση στην
Ευρωζώνη, την πιο δύσκολη στιγμή.

Στο μεταξύ, κάθε άλλο παρά έχει
κοπάσει το τρίτο ρήγμα που διατρέχει
την Ε.Ε., εκείνο ανάμεσα στο
γαλλογερμανικό ηγετικό ζεύγος και στην
Κεντρική - Ανατολική Ευρώπη. Η
Ουγγαρία του Όρμπαν και η Πολωνία
του Κατσίνσκι αμφισβητούν τη
φιλελεύθερη συναίνεση από εθνικιστικές
θέσεις και απειλούνται να τιμωρηθούν
μέχρι και με αφαίρεση του δικαιώματος
ψήφου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η
πειθαρχία τους σε μια αδιάλλακτη,
τιμωρητική γραμμή απέναντι στη
Βρετανία ή στην Ιταλία δεν πρέπει να
θεωρείται δεδομένη. Στο σύνολό τους, τα
ρεύματα της εθνικιστικής «νέας Δεξιάς»

ευελπιστούν σε μια μεγάλη εκτίναξη
στις ευρωεκλογές της ερχόμενης
άνοιξης.

Μία από τις πιο διαδεδομένες
ερμηνείες για την πολλαπλή κρίση της
Ε.Ε. εντοπίζει ως κοινό παρονομαστή
τη σύγκρουση ανάμεσα στους
«φιλελεύθερους ευρωπαϊστές» και
στους «λαϊκιστές-εθνικιστές», ενώ
αποδίδει την άνοδο των τελευταίων
κυρίως στο μεταναστευτικό. Η ερμηνεία
αυτή ακούγεται απλοϊκή. Η «νέα Δεξιά»
δεν εκτοξεύθηκε μόνο ή κυρίως λόγω
του μεταναστευτικού (οι ροές
μεταναστών έχουν υποχωρήσει κατά
πολύ από το 2015). Θρέφεται από το
οργισμένο κοινό που δημιούργησαν η
μεγάλη οικονομική κρίση του 2008 και η
έκρηξη των ανισοτήτων που την
ακολούθησε. Οι ηγέτες της «νέας
Δεξιάς» δεν διανοούνται να θίξουν στο
ελάχιστο τα προνόμια των ισχυρών,
αντίθετα είναι άκρως «φιλελεύθεροι»
στην οικονομική πολιτική τους.

Υποκλινόμενοι στον οικονομικό
φιλελευθερισμό και εκτρέποντας τη
λαϊκή δυσαρέσκεια προς την ξενοφοβία
και τις «συντηρητικές αξίες», πολιτικοί
αυτής της κοπής φιλοδοξούν να
υποκαταστήσουν την παραδοσιακή
Κεντροδεξιά ως κυρίαρχη δύναμη του
συντηρητικού χώρου – κάτι που έχει
ήδη καταφέρει ο Σαλβίνι, εκτοπίζοντας

τον Μπερλουσκόνι.

Οι αμετανόητα αισιόδοξοι θα
σκεφτούν, ίσως, ότι όλη η ιστορία της
ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι μια
πορεία αλμάτων ύστερα από κρίσεις. Το
προβληματικό με αυτή την
παρηγορητική σκέψη είναι ότι σήμερα
έχουν πέσει πολλές κρίσεις μαζί, χωρίς
να φαίνονται στον ορίζοντα οι Ντε
Γκωλ και οι Αντενάουερ που θα
μπορούσαν, ενδεχομένως, να τις
χειριστούν.

Μεταξύ των ισχυρών κρατών της
Ένωσης, μόνο η Γαλλία του Εμανουέλ
Μακρόν τόνισε την ανάγκη ριζικών
αλλαγών. Ωστόσο, η κυβέρνηση της
πάντα «συνετής» Αγκελα Μέρκελ
σπατάλησε τον χρόνο που πέρασε με
παλινωδίες και δισταγμούς.

Σήμερα, η ίδια εμφανίζεται υπ’
ατμόν, ενώ ο Μακρόν βλέπει τη
δημοτικότητά του να πέφτει
κατακόρυφα και την κυβέρνησή του να
φυλλορροεί.

Η αστάθεια του γαλλογερμανικού
ζεύγους έρχεται να προστεθεί στον
κυκεώνα των προβλημάτων που
καθηλώνουν σε νεκρό σημείο την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η δραματική
άνοιξη του Brexit και των ευρωεκλογών
πλησιάζει».

İtalya ile AB arasındaki “bütçe krizi” sürüyor
İTALYA ile Avrupa Birliği (AB)

arasındaki bütçe krizi Avrupa’nın
gündemine oturdu. Açıkladığı 3 yıllık
bütçe planı sonrasında İtalya’nın AB ile
ters düşmesi, piyasalarda “İtalya
AB’deki yeni krizin kaynağı mı olacak?”
tartışmalarını beraberinde getirdi.

AA muhabirinin konuya ilişkin
sorularını yanıtlayan Berenberg
Başekonomisti Holger Schmieding,
İtalya’nın bütçe planının şu an için krizi
tetikleyecek kadar korkutucu
olmadığını, ancak tepe yönetimindeki
dikkatsiz açıklamaların olası bir krize yol
açabileceğini söyledi.

İtalya’nın bütçe planının AB
kurallarını çiğneyebileceğine işaret eden
Schmieding, “İtalya, bütçe planı
konusunda Avrupa’ya ne kadar karşı
çıkarsa, tahvil piyasasındaki gerginlik ve
tepki riskleri de o kadar fazla olacaktır.
Öte yandan İtalya’nın AB ile çatışması,
eurodan çıkma korkularını ve düşük
ekonomik güveni de beraberinde
getirebilir.” diye konuştu.

Schmieding, İtalya’nın bütçe planının
yatırımcıların sabrının sınırlarını test
ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“İtalya ile AB çatışmasından
kaynaklanacak hisse senedi
piyasalarındaki endişe, İtalya’daki tahvil
faizlerini artıracaktır. Bu da İtalya’nın
mali durumunu ve bütçe konusundaki
pazarlık yapma pozisyonunu
zayıflatacaktır. Kredi derecelendirme
kuruluşları da potansiyel not
indirimlerinde bu anlaşmazlığı hesaba
katabilir. AB, aralık ayında resmi
prosedüre başlayabilir ve 2019’un
ortalarında İtalya’ya uygulanacak
cezalarla sonuçlanabilir. Ben AB
liderlerinin ağırdan alacağını ve 2019’un
ilk aylarında İtalya’ya mali politikalar

konusunda tekrar düşünmesi için başka
bir şans vereceğini düşünüyorum.
Çünkü AB yetkilileri, Avrupa
Parlementosu seçimleri öncesinde
çatışma çıkarmamaya çalışacaktır.”

“İTALYA’NIN MALİ TEŞVİKİ 
2020’DE ZAYIFLAYACAK”
Dekabank Başekonomisti Ulrich Kater da
İtalya’nın bütçe planının AB’nin bütçe
kurallarına uymadığını belirterek,
“Bununla birlikte İtalya’nın mali
problemleri piyasaları rahatsız edecek
kadar büyük değil. Bu nedenle de ben
anlaşma konusunda alan olduğunu
düşünüyorum.” dedi.

Capital Economics Kıdemli Avrupa
Ekonomisti Jack Allen ise İtalya’nın mali
teşvikinin, 2019’da ülke büyümesine
küçük bir katkı sağlamasının ardından,
2020’de azaltılacağını söyledi.

Bütçe planının İtalya ile AB arasında

çatışmaya sebep olabileceğini
vurgulayan Allen, “İtalyan hükümeti
gelecek yıl vergi teşviki de açıklayacak,
ancak ben bunun etkisinin fazla
olmayacağını düşünüyorum. Ülkede
sanayi siparişleri zayıf. Firmaların
yatırım fonu kredilerine olan
taleplerinde de düşüş var. Bütün bunlar,
firmaların büyük yatırım projeleri için
girişimde bulunma konusunda ürkek
davrandığını gösteriyor.” ifadelerini
kullandı. 

İTALYA’NIN “TARTIŞMALI” 
BÜTÇE PLANI
İtalya’nın gelecek yıl için bütçe açığının
yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması
hedefleniyordu. Buna karşın İtalyan
hükümeti, uzun müzakereler sonucunda
işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri
(muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını
tekrar düşürmeye yönelik reform, banka

krizlerinden etkilenenlere yönelik
yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi
vaatlerini gerçekleştirmek adına bütçede
fazladan yüzde 0,8 oranında açık
verilmesini kararlaştırdı.

Hükümet, ilk sunduğu bütçe planında
kamu harcamalarında artışa gidileceğini
ve gelecek üç yıl için bütçe açığı
hedefinin yüzde 2,4 olacağını açıkladı.

AB kuralları gereği, Yunanistan’dan
sonra AB’de milli gelire göre en fazla
kamu borcu bulunan ülkenin borcunu
azaltması gerekiyor. Yunanistan’ın
kamu borcu, gayrisafi yurt içi hasılasının
yüzde 180’ine denk geliyor. Bu oran
İtalya’da yüzde 130 seviyelerinde
bulunuyor. İtalya’nın, 2019 bütçe
taslağını ise 15 Ekim’e kadar AB
Komisyonuna sunması gerekiyor. 

AB YETKİLİLERİNDEN
İTALYA’YA TEPKİ
İtalya’nın söz konusu bütçe planına AB
yetkililerinden olumsuz tepki ve
eleştiriler gelirken, Lüksemburg’daki
Euro Grubu Toplantısı’nda da konuya
ilişkin endişeler gündeme taşındı. 

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker, Yunanistan’daki gibi bir krizle
İtalya’da uğraşmak istemediğini
belirterek, “İtalya, özel ve fazladan bir
muamele istiyorsa bu euronun sonu
anlamına gelebilir. Çok sert olmalıyız.
İtalya, Avrupa düzeyinde birlikte
onayladığımız bütçe hedeflerinden
uzaklaşıyor.” değerlendirmelerini yaptı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı
Valdis Dombrovskis de İtalya’yı bütçe
açığının yüzde 2,4 olması konusundaki
planıyla devam ederse “AB
yaptırımlarıyla karşılaşabileceği”
konusunda uyardı.
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Muhterem hemşehrilerim;
Sizlerle bu hafta bundan tam 66 yıl

önce ‘TRAKYA’ gazetesinde neşredilmiş

bir makaleyi paylaşacağız.
Ümidimiz odur ki, bu makaleyi

okuyan her Batı Trakyalı kendi
düşüncesine göre yorumunu da
yapacaktır.

‘TRAKYA’ gazetesi 1946 yılından
1952 yılının sonuna kadar Batı Trakya
Türkleri’nin tek yazılı sesi idi ve sahibi
o süreçte milletvekili üstad NURİ
Efendi idi.

Üstad NURİ Efendi, Batı Trakya
halkına hem sözlü hem de yazılı olarak

fikrini beyan ederken daima Batı
Trakya Türkleri’nin menfaatinin bir
bütün olarak kabul edilmesi prensibini
gütmüştür.

Bu yürekli üstadın gerek ‘TRAKYA’
gazetesinde kitlesi için yaptığı yazılı
müdafaaları, gerek milletvekili olarak
sözlü savunmaları, azınlık ailesini bir
bütün kabul ederek birlik içinde
olunması prensibinden ayrılmamıştır.
Bu yükümlükleri daima önde
bulundurduğu için Batı Trakya Türkleri

onu 31 Mart 1946’dan 16 Şubat 1964’de
kadar hiç ara vermeden 8 defa
milletvekili şeçmiştir.

Biz bu hafta  494 sayılı ‘TRAKYA’
gazetesini sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü;
‘BİR EKALLİYET GAZETESİNİN
VAZİFESİ’ makalesi ne kadar mühim
ise ‘SİYASİ OLAYLAR’ haberleri de 66
yıl önce yazılmış olmasına rağmen
güncelliğini koruyor.  

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

BİR EKALLİYET GAZETESİNİN VAZİFELERİ 
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Ahmet Hasan mühendislik
bürosunu açtı

Emine Tabak

Çocuklarda algı bozukluğu 

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

B azı çocuklarda, zeka
düzeyi normalin
üstünde olduğu halde

öğrenme ve algılamada
bozukluk görülebilir. Bu
sorunlar doğuştan itibaren
ortaya çıkarak bazen hayat boyu
da devam edebilir. Algılama
sorunu, dil gelişimi, konuşma,
okuma- yazma ve matematik
becerilerini etkileyebilen bir
sorundur. Dolayısıyla da kişinin
eğitim hayatını, mesleğini,
günlük faaliyetlerini olumsuz
etkileyebilir.

Bir çocuğun zekası, normal ya
da normal üstü olmasına
ragmen, dinleme, düşünme,
anlama, kendini ifade etme,
okuma, yazma ve matematik
becerilerinde yaşıtlarına ve
zekasına oranla düşük başarı
göstermesi, çocukta algı
bozukluğu ve özel öğrenme
güçlüğünün olduğunu
göstermektedir. Bu durum,
toplumda yüzde bir ile onbeş
arasında değişmektedir. Özel
öğrenme güçlüğü olan
çocukların anne babalarında da
benzer sorunlar olma ihtimali
normalden beş, onbeş kat daha
fazladır. Erkek çocuklarda ve sol
eli baskın olanlarda, bu durum
daha sık rastlanmaktadır. Bu
sorun, bazen hiperaktivite ile
beraber de görülebilir.

Algı ve özel öğrenme sorunu,
çocukta okul öncesi dönemde,
dil gelişiminde konuşma
bozukluğu, motor gelişiminde
yetersizlik (yani, kendi özel
işlerinde zorlanmalar), bazı
kavramları öğrenmede güçlükler
(sayıları, alfabeyi, saati, haftanın
günlerini öğrenmede zorluklar)
olarak ortaya çıkmaktadır.

Okul döneminde de çocuğun
okuldaki başarısı, kendi
zekasına göre ve yaşırtlarına
oranla düşüktür. Okumada da,
okuma hızı ve niteliği açısından
yaşıtlarından daha geridir. Bazı
harflerin seslerini öğrenemez,
harfin şekli ile sesini
birleştiremez. Yaşıtlarına göre
yazısı okunaksız ve çirkindir.
Sınıf düzeyine göre yazı yazması

yavaştır. Yazı yazarken de bazı
harfleri karıştırır. Mesela : b-d,
m-n, gibi. Heceleri atlar, ya da
harf, hece ekler. Sınıf düzeyine
göre imla ve noktalama hataları
yapar. Küçük büyük harf,
noktalama, hece bölme, hataları
yapar. Yazı yazarken kelimeler
arasında boşluk bırakmaz, ya da
bir kelimeyi iki – üç parçaya
bölerek yazar. Odası, çantası,
kitap ve defterleri, giysileri
dağınıktır. Defter ve kitaplarını
kötü kullanır. Yazı yazarken
gereksiz satırlar atlar, ya da
aralarda boş sayfalar bırakır.
Gün, yıl, ay, mevsim
kavramlarını karıştırır. Saati
öğrenmekte zorlanır. Sözel ifade
zorluğu vardır. Duygu ve
düşüncelerini anlatmakta
zorlanır. Konuşurken düzgün
cümleler kuramaz, heyecanlanır
ve takılır.

Algı sorunu ve öğrenme
güçlüğü olarak
tanımlayabileceğimiz bu
durumun tedavisinde, problem
olan alana yönelik eğitim
desteği verilmesi gerekir.
Çocuğun zorluğu hangi alanda
ise, mesela okuma yazma,
konuşma zorluğu, uyum
zorluğu, algılama sorunu gibi,
bu alanda eğitimi
desteklenmelidir. Ayrıca,
çocuğun ailesinin tutumları da
incelenerek bir uzman
yardımıyla çocuğa
yaklaşılmalıdır. Aile ve çocuk,
yakından takip edilerek,
çocuğun zayıf olduğu alanların
desteklenmesi ve ailenin yanlış
tutumlarının değiştirilmesi için,
uzmanın desteği çok önemlidir.
Bunun yanısıra, çocuğun
özgüveni açısından, diğer
yeteneklerini gelştirmesine
yardımcı olunmalıdır. Sporda
başarılıysa spora, müzikte
başarılıysa müziğe
yönlendirilmesi gibi durumlar,
çocuğun özgüveninin
gelişmesine destek
sağlayacaktır.

Çocuklarınızla sorunsuz bir
hafta geçirmeniz dileğiyle. 

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) Kadınlar Kolu, 7 Ekim Pazar
günü kadınlara yönelik kahvaltı düzenledi. 

İskeçe Tower Restaurant’ta gerçekleşen
kahvaltıda, Kadınlar Kolu Başkanı Nuran
Mustafa, ikincisini gerçekleştirdikleri kahvaltılı
etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.  Nuran
Mustafa, kahvaltının amacının farklı

bölgelerdeki kadınları bir araya getirip fikir
alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi. 

Kahvaltıda, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu’nun eşi Aslı
Ömeroğlu da bir selamlama konuşması yaptı.

Kahvaltıya, Gümülcine ve İskeçe’den kurum
ve kuruluş temsilcileri ile yaklaşık 130 bayan
katıldı. 

Kadınlar İskeçe’de
kahvaltıda buluştu

GÜMÜLCİNELİ inşaat
mühendisi Ahmet Hasan
mühendislik bürosunu açtı.

Dimokritos Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olan
Ahmet Hasan bürosunda,
inşaat ve tamir izinleri, inşaat
projeleri, ev – arsa – tarla
ölçümleri, yapı ve enerji
denetimleri, iş yeri açma ve
çalışma ruhsatları, kaçak
yapıların yasallaştırılması ve
inşaat sektörü ile ilgili her
türlü hizmeti sunuyor.

1987 doğumlu olan Ahmet
Hasan, ilkokul, ortaokul ve lise
eğitimini doğduğu şehir olan
Gümülcine’de tamamladı.
Daha sonra Dimokritos
Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nü
kazandı. Üniversite eğitimine
devam ettiği yıllarda askerlik
görevini de tamamlayan
Ahmet Hasan, 2013 yılında
mezun oldu. 

2013 yılından itibaren
Gümülcine’nin önde gelen
mühendislik bürolarında
çalışarak mesleki tecrübe

edinen Ahmet Hasan’ın bürosu
Yeni Camii’nin arkasında
Othonos 8 – 16 adresinde
zemin katta bulunuyor. 

GTGB Kadınlar Kolu çay günü düzenliyor
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB)

Kadınlar Kolu, 12 Ekim Cuma günü çay günü
düzenleyecek.

GTGB’nden yapılan açıklamaya göre, çay
günü etkinliği dernek lokalinde
gerçekleştirilecek. Tüm kadınların davetli
olduğu etkinlik, saat 18:00’da başlayacak. 
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BELÇİKA yürütülen oyuncu
transferlerine bağlı yolsuzluk
soruşturması kapsamında
Sporting Charleroi eski başkanı
ve menajer Mogi Bayat, Club
Brugge Teknik Direktörü Ivan
Leko ve 2 hakem gözaltına
alındı.

Belçika'da Avrupa Ligi'ndeki
temsilcilerimizin rakiplerinin
de içinde yer aldığı birçok
kulübe oyuncu transferlerine
bağlı yolsuzluk soruşturması
kapmasında polis baskını
düzenlendi. Belçika basınında
yer alan habere göre, Sporting
Charleroi eski başkanı ve
menajer Mogi Bayat gözaltına
alındı.

Yetkililer, Bayat'ın "Futbolla
ilgili bir soruşturma
kapsamında gözaltına
alındığını" bildirdi. Belçika
basını ayrıca polisin Akhisar'ın
rakibi Standard Liege, F.Bahçe
ile aynı grupta bulunan
Anderlecht, Beşiktaş'ın
rakiplerinden Genk'in yanı sıra
Kortrijk, Oostende ile Club

Brugge tesislerinde de arama
yaptığını ve "Futbol
dünyasında mali dolandırıcılık
ve kara para aklama" konulu
bir soruşturma başlatıldığını
duyurdu.

SANSASYONEL
SORUŞTURMA DAHA DA
BÜYÜYECEK
Haberlerde, Standard Liege
kulübü tesislerinde Bayat'ın
aracılığıyla yapılan transferlere

ilişkin belgelere de el
konulduğu ifade edildi. Federal
bölge savcısı konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, Bayat'ın
haricinde Club Brugge Teknik
Direktörü Ivan Leko ve
hakemler Sebastien Delferiere
ile Bart Vertenten'in de
gözaltına alındıklarını bildirdi.
Soruşturmanın ana hedefinin
44 yaşındaki İran asıllı
Belçikalı Bayat'ın yanı sıra söz
konusu şahıslarla iş yapan

diğer menajer ve kulüplerin
olduğu belirtildi.

CLUB BRUGGE'E 
POLİS BASKINI!
BELÇIKA polisinin, Club
Brugge tesislerine yaptığı
baskını medya da yakından
izledi. Güvenlik güçlerinin
içerde yaptığı araştırmalar
hakkında ise henüz bir bilgi
verilmedi.

UEFA, Uluslar Ligi
ödüllerine zam yaptı
UEFA, Uluslar Ligi'nde
gruplarını lider bitirecek
takımlara verilecek para
ödülünün yüzde 50 oranında
arttığını açıkladı.
Yeni ödül düzenlemesine
göre; D Grubu'nu kazanan
750 bin Euro, C Grubu'nu
kazanan 1.25 milyon Euro, B
Grubu'nun lideri 1.5 milyon
Euro ve A Grubu'nun birincisi
2.25 milyon Euro ödüle layık
görülecek. UEFA Uluslar
Ligi'ni kazanan takım ise 6
milyon Euro parayı kasasına
koyacak. İkinci, 4.5 milyon
Euro, üçüncü de 3.5 milyon
Euro alacak.

Belçika’da futbola 
yolsuzluk bulaştı

İSPANYOL tenisçi Rafael Nadal, 10 kişinin hayatını kaybettiği
Mayorka Adası'ndaki sel felaketi sonrası tesislerini halka açtı ve temizlik
çalışmalarına katıldı.

Felaket nedeniyle tahliye edilenler ya da evlerini su basanlara spor
tesisi ile tenis akademisinin kapısını açan Nadal, daha sonra temizleme
çalışmalarına yardım etti.

Felakete ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan
İspanyol tenisçi, "Bugün Mayorka için üzücü bir gün. San Llorenç'daki
şiddetli sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten
başsağlığı temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

"ÖRNEK BİR SPORCU"
Eline süpürge alarak kasaba halkına destek veren Nadal'ı çalışırken

gösteren fotoğraflar, İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden
Marca'da da yayımlandı. Haberde, ünlü tenisçi için, "Ailesi ve
arkadaşları dolayısıyla doğduğu Mayorka'ya bağlılığıyla bilinen tenisin
bir numarası, dün bir kez daha bunu gösterdi ve halka mümkün olan
tüm yardımı yapmak için eline süpürge almaktan tereddüt etmedi."
ifadeleri kullanıldı.

Nadal'ın başarısının sadece sportif açıdan kaynaklanmadığı
belirtilen haberde, "Bu hareketi onun alçak gönüllülüğünü gösterdi. Bir
kez daha, hem tenis kortu içinde hem de dışında örnek bir sporcu
yaptı." denildi.

Terry yardımcı
antrenör oldu
GEÇEN ay emekliye ayrılan
İngiliz futbolcu John Terry,
Aston Villa’da teknik direktör
yardımcılığı görevini
üstlenecek.
İngiltere Championship
ekiplerinden Aston Villa’da
teknik direktörlük görevine
Dean Smith, yardımcı
antrenörlüğe ise John Terry
getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada,
teknik kadroda değişikliğe
gidildiği ve 47 yaşındaki
İngiliz teknik adam Dean
Smith’in takımın yeni teknik
direktörü olduğu belirtildi.
Dean’in yardımcılığını ise
geçen ay aktif futbol hayatını
sonlandıran John Terry
üstlenecek. 37 yaşındaki
Terry, 19 sezon Chelsea’de
oynamasının ardından Aston
Villa formasıyla emekliye
ayrılmıştı.
Aston Villa’da sportif
direktörlüğü ise aynı görevi
daha önce Valencia ve
Atletico Madrid’de üstlenen
İspanyol Jesus Garcia Pitarch
yapacak.

Nadal'dan örnek
davranış

FRANSA Ligi ekibi Monaco, Teknik Direktör Leonardo
Jardim ile yollarını ayırıp, yerine Thierry Henry'yi
getirmeyi planlıyor. Bilindiği üzere Thierry Henry,
futbola Monaco altyapısında başlamıştı.

Adı İngilere Championship ekiplerinden Aston Villa
ile anılan, Henrry'nin ülkesi takımlarından Monaco'nun
başına geçmesi an meselesi. Monaco Başkanı Dmitry
Rybolovlev, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, alınan
kötü sonuçlar nedeniyle değişikliğin şart olduğunu ve
artık Stade Louis II'yi Thierry Henrry'ye emanet etmek
istediğini söyledi.

41 yaşındaki Henry, Belçika Milli Takımında Roberto
Martinez'in yardımcısı olarak görev alıyor. Thierry
Henrry'de sorun çıkması durumunda Monaco'nun
takımın başına getirmeyi istediği bir diğer aday ise
Bordeaux'tan ayrılan Gus Poyet. 

Thierry Henry,
Monaco'nun 
başına geçiyor

gundem_1034.qxp_Layout 1  12/11/2018  14:51  Page 15



Γ Κ Ι Ο Υ Ν Δ Ε Μ
12 Οκτωβρὶου 2018                                      ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ           Τεύχος: 1034    Τιμή: 0.80 Ευρώ

Gümülcine Müftülüğü’nden
geleneksel aşure etkinliği

GÜMÜLCİNE Seçilmiş
Müftülüğü, 6 Ekim Cumartesi
akşamı 11. Geleneksel Aşure
Etkinliği’ni düzenledi.

Sunuculuğunu Gümülcine
Seçilmiş Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet’in yaptığı
etkinlik, Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü İlahi Korosu’nun
okuduğu ilahilerle başladı. 

Gümülcine Harmanlık Camii
İmam Hatibi Nihat Kaplan’ın
Kur’an-ı Kerim okumasının
ardında ise protokol
konuşmalarına geçildi.

GÜMÜLCİNE SEÇİLMİŞ
MÜFTÜSÜ İBRAHİM ŞERİF
Müftü İbrahim Şerif, aşure
etkinliğinin gerçekleşmesinde
emeği geçen Gümülcine
Seçilmiş Müftülüğü Bayan İrşad
ekibine ve din görevlilerine
teşekkür etti. Müftülük olarak
bu yıl 11’inci aşure etkinliğini
düzenlediklerini hatırlatan
Şerif, “Muharrem ayı Hicri
yılbaşının birinci ayıdır. Bu
vesileyle hepinizin Hicri
yılbaşınızı tebrik ediyorum.
Allah bizlere dinimizden gelen
bu kültürü yaşatmak adına
bundan sonra da aynı bu
şekilde toplanmayı nasip etsin”
ifadelerini kullandı.

BAŞKONSOLOS MURAT
ÖMEROĞLU
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
Muharrem ayının hayırlı olması
dileğinde bulunarak, bu ayın
İslam tarihinin yanı sıra
insanlık tarihi açısından da
önemli olduğunu ve bir çok
önemli gelişmenin bu ay içinde
gerçekleştiğini ifade etti.
Ömreoğlu sözlerine son
verirken. etkinliğin
gerçekleşmesinde emeği geçen
herkesi tebrik etti.

DİN İŞLERİ YÜKSEK 
KURULU BAŞKANVEKİLİ
CENKSU ÜÇER
Etkinlikte son olarak sözü
Türkiye Diyanet İşleri
Başkanlığı Din İşleri Yüksek
Kurulu Başkanvekili Prof. Dr.
Cenksu Üçer alarak,
katılımcılara Türkiye Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali

Erbaş’ın selamlarını iletti. Üçer,
konuşmasında Muharrem ayını
önemli kılan değerlerden ve
olaylardan bahsetti. 

Prof. Dr. Üçer konuşmasında,
“Ey Müslümanlar sakın Allah’ı
unutmayın, Allah’ı unutanlar
gibi de olmayın. Şayet Allah’ı
unutursanız, Allah size
kendinizi unutturur, varlığınızı
unutturur. Camiye giderseniz
Allah’ı unutmazsınız.
Güzellikleri burada yaşatmak
istiyorsanız çocuklarınızla
birlikte camileri buluşma
mekanı yapmalısınız.”
ifadelerini kullandı.

“İNSAN NEYE NİYET
EDERSE ALLAH ONA
ULAŞTIRIR”
“Bugün bu toplumu adeta
Medine haline getireceğiz,
camilerimizi koruyacağız. Onun
gayreti içerisinde olacağız.
Ameller niyetlere göredir. Her
kişi neye niyet ederse Allah ona
ulaştırır. Dolayısıyla hicretimiz
Allah’a ve Resulüne ve her iki
dünya saadetine olacak. İşte o
zaman bu güzelliklerimizi
hayatımıza taşımış olacağız. O
zaman Allah’ın emrettiği o
güzelliklerle hayatımızı,
toprağımızı, yaşadığımız yerleri,
bedenimizi, vicdanımızı
güzelleştireceğiz. Aşure bizler
için, Hz. Muhammed’in
çağrısına kulak verdiğimiz
zaman kurtulacağımızı ifade
eden sembolik bir değerdir.”
diyen Üçer sözlerini şöyle
tamamladı: “Eğer aşurenin
sembolize etmiş olduğu
güzellikleri hayatımıza taşımak
istiyorsak, peygamberlerin
yolcusu olmamız gerektiğini
unutmayacağız. Eğer biz
Müslümanlar olarak bugün
birbirimizin hukukunu
çiğniyorsak, birbirimizin
derdiyle dertlenmiyorsak,
Allah’ın ve Resulün razı
olmadığı şeyleri birbirimize
yapmaya devam ediyorsak, bu
durumdan bizler sorumluyuz.
Bu durumda Müslümanlar
olarak dünyanın neresinde
olursak olalım; birbirimizin
hukukuna nasıl sahip
çıkacağımızı, birbirimize
sevgiyle nasıl yaklaşacağımızı

hep birlikte düşünmeliyiz.
Sizlere tavsiyem dininizi iyi
öğrenin ve sakın birbirinize
düşmeyin. Eğer birbirinize
düşerseniz, hemen dağılırsınız.
Varlığımızı, güzelliklerimizi ve
bizi biz yapan değerlerimizi bu
topraklarda devam ettirmek
istiyorsak, birbirimizi
beğenmemezlik yapmayacağız.
Allah bizlere her iki dünyada
rızasına uygun bir şekilde
huzuruna varmayı nasip
eylesin.” 

Etkinlik sonunda Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif
konuşmacı Üçer’e plaket,
Başkonsolos Ömeroğlu da

hediye takdim etti.
Gümülcine’deki etkinliğe ev

sahipliği yapan Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif’in yanı sıra Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu
ve eşi Aslı Ömeroğlu, İskeçe
Seçilmiş Müftü Yardımcısı
Fatma İmam, DEB Partisi Kadın
Kolları Başkanı Duygu Mustafa,
Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkan Yardımcısı
Tarkan Multaza, Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Aydın Ahmet, Rodop-
Meriç İlleri SÖPA Mezunu

Öğretmenler Derneği Başkanı
Salih Ahmet, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Necat
Ahmet, BİHLİMDER Derneği
Başkanı Mehmet Emin Ahmet,
BAKEŞ Genel Müdürü Pervin
Hayrullah, Batı Trakya Camileri
Din Görevlileri Derneği Başkanı
Sadık Sadık, Batı Trakya
Azınlığı Güney Meriç Eğitim ve
Kültür Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu ve çok sayıda
soydaş katıldı.

Etkinliğe katılanlara,
salonun girişinde geleneksel
kıyafetli kızlar tarafından aşure
ikram edildi.
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