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Yeni eğitim
yılı başladı

Yeni eğitim yılının ilk ders zili 11 Eylül Salı günü çaldı. 2018 – 2019
eğitim yılında Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarında toplam 4.845
öğrenci eğitim görecek.
OKULLAR
açıldı, yeni eğitim
yılının ilk ders zili
çaldı. Yeni eğitim –
öğretim yılı 11
Eylül Salı günü
başladı. 2018 –
2019 döneminde
Batı Trakya’daki
Türk azınlık
okullarında toplam
4.845 öğrenci
eğitim görecek.
Batı Trakya’daki
faal azınlık
ilkokulu ise 127.
Batı Trakya’daki üç
ilde faaliyet
gösteren azınlık
ilkokullarında
görev yapan
azınlık mensubu
öğretmen sayısının
ise 294 olduğu
belirtildi.»4

Azınlık
ilkokullarında
Yunanca eğitim
hangi
kitaplarla
yapılacak?

Lisenin statüsü değişti
İSKEÇE Muzaffer
Salihoğlu Özel Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’nin
statüsü değiştirildi. Eğitim
Bakanlığı tarafından
hazırlanan yasa değişikliği 11
Eylül Salı günü mecliste
kabul edildi. Buna göre;
İskeçe Azınlık Lisesi’nin
statüsü değiştirilerek “özel”
okul olmaktan çıkartıldı.
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokul ve Lisesi,
diğer azınlık okullarının da
dahil olduğu 694/1977 sayılı
yasa uyarınca yönetilecek.»4

AZINLIK ilkokullarındaki
Yunanca ders kitaplarının
seçimi öğretmenlerin tercihine
göre belirlenecek. Yaklaşık 20
yıldır Batı Trakya’daki azınlık
ilkokullarında okutulan ve
Frangudaki Programı
tarafından hazırlanan kitaplar
konusunda değişiklik oldu.»5

dünya

15’te

bilim
BM'den
Suriye
açıklaması

9’de

ekonomi
Canon
Power Shot
SX740 HS

16’da

spor
Çipras’tan
yeni ekonomi
paketi

19’da

Zidane
Manchester
United yolunda

Türk
dışişlerinden
müftülük
açıklaması
Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
Hami Aksoy geçtiğimiz günlerde Batı
Trakya’daki müftülüklerle ilgili
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi taslağı hakkında sorulan
soru üzerine bir açıklama yaptı. »11

Çiftçi primleri
26 Ekim’e
kadar ödenecek
Tarım Kalkınma ve Gıda Bakanı
Stavros Arahovitis’in yaptığı
açıklamaya göre çiftçi primlerinin
%70’lik miktarını kapsayan ödemeler
26 Ekim tarihine kadar
ödenecek. »14

İHA Bulatköy
yakınlarında
düştü
Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinde keşif
amaçlı kullanılan Fransız yapımı
SAGEM Sperwer tipi İnsansız Hava
Aracı (İHA) Gümülcine askeri
havaalanına inişe geçtiği sırada piste
yakın bir bölgede Bulatköy yakınında
kiraz bahçesine düştü. » 17
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Başbakan’dan “Makedonya”
ve “mali disiplin”açıklaması
BAŞBAKAN Aleksis Çipras, “IMF
Yunanistan’a geri dönmemeli.
Yunanistan Arjantin olmamalı.” dedi.
Başbakan Aleksis Çipras,
Yunanistan’ın mali disiplinden
uzaklaşmadan ve taahhüt ettiği
reformlardan dönmeden yoluna devam
edeceğini belirterek, “IMF Yunanistan’a
geri dönmemeli. Yunanistan Arjantin
olmamalı.” dedi.
Çipras, 83. Uluslararası Selanik Fuarı
kapsamında düzenlenen geleneksel
geniş katılımlı basın toplantısında üç
saat boyunca gazetecilerin sorularını
yanıtladı.
Çipras, 9 Eylül Pazar günü
gerçekleştirilen olaylı “Makedonya”
gösterilerinin demokratik bir hak
olduğunu, ancak bazı grupların çok
aşırıya kaçtığını söyledi.
Çipras, Makedonya hükümetinin
açıklamalarını yakından takip ettiklerini
belirterek, referandum öncesi olsa da
açıklamalarda iki taraf arasında
anlaşılanın dışına çıkılmaması
uyarısında bulundu.
Anlaşmanın Yunanistan için faydalı
olduğuna işaret eden Çipras, “Kafamızı
kuma gömmüş gibiyiz. Herkes
“Makedonya” derken biz ‘FYROM’ veya
‘Üsküp’ diyoruz.” diye konuştu.
Çipras, anlaşmanın milli çıkarlara
uygun olduğunu ifade ederek, özellikle
ana muhalefet partisi Yeni
Demokrasi’nin (ND) aşırı sağa giden
oyları kazanmak için milli meseleleri
tehlikeye atacak politikalar izlediği
suçlamasında bulundu.
Çipras, “Daha önce hiçbir ülke ismini
değiştirmek için oylama yapmadı.
Komşumuz halkın onayını da alması
gereken değişiklikler için oylama
yaparak iyi yapıyor. Bizim yapmamıza
gerek yok. Her uluslararası anlaşma

nasıl geçiyorsa bu anlaşma da o şekilde
meclisten geçecek.” değerlendirmesinde
bulundu.
Çipras, ülkenin siyasi istikrara ihtiyaç
duyduğunu savunarak, koalisyon ortağı
sağ parti Bağımsız Yunanlılar (ANEL) ile
bu konuda fikirleri ayrışsa da erken
seçime gidilmeyeceğini ifade etti.

“YUNANİSTAN
ARJANTİN OLMAMALI”
Başbakan Çipras açıkladığı vergi
indirimleri ve sosyal reformlar içeren
ekonomi paketine ilişkin, yeni
önlemlerin kreditörlere taahhüt edilen
mali disiplini bozmayacağını söyledi.
Yunan halkının sekiz yıldır devam
eden kemer sıkma döneminden geçtiğini
anımsatan Çipras, “Bu bizim verdiğimiz
taahhütlerimizden bir geri dönüş değil.
Ülkenin gelişimi için gerekli önlemleri

aldık. Orta sınıf ve hassas grupların
Avrupa’da kalmak için sırtlandığı
yükten sonra kesinlikle gerekli ve makul
önlemlerdi.” diye konuştu.
Çipras, 2019’da da faiz dışı bütçe
fazlasının taahhüt edilenin üzerinde
geleceği vaadinde bulunarak, “IMF
Yunanistan’a geri dönmemeli.
Yunanistan Arjantin olmamalı.”
ifadelerini kullandı.

“RUSYA’YA GİDECEĞİM’’
Yunanistan’ın dört Rus diplomatını sınır
dışı etmesinin ardından Rusya ile
bozulan ilişkilere dair bir soruya yanıt
veren Çipras, “Moskova’yı ziyaret ederek
Putin ile bir araya gelmek için bir davet
var. Maceralı bir ilişkimiz oldu.” dedi.
Çipras, bazı alanlarda normalleşme
için çalıştıklarını belirterek, ziyaretin
tarihini belirlemek için çalışmaların

devam ettiğini ifade etti.

“FRANSA, İTALYA, ALMANYA’DA
AŞIRI SAĞ YÜKSELİYOR”
Avrupa’da göç krizi nedeniyle aşırı sağın
yanı sıra Avrupa karşıtı bir oluşumun
meydana geldiğini savunan Çipras,
Avrupa değerlerine karşı olan ve bunları
savunan iki kamp oluştuğuna değindi.
Çipras, Avrupa değerlerini savunan
siyasi oluşumların daha fazla iş birliği
yapması gerektiği çağrısında bulunarak
şunları söyledi: “Fransa, İtalya,
Almanya’da aşırı sağ yükseliyor.
Almanya’da Hristiyan Demokratlar’ın
seçim korkusuyla aşırı sağa kayarak
yanlış davranışlarda bulunduğunu
görüyoruz. Bu taktik yanlış. Eğer Merkel
bağlı bulunduğu prensip ve duruştan
uzaklaşırsa bunu yanlış bulurum.”

Selanik’te olaylı "Makedonya" gösteri
YAKLAŞIK 15 bin kişinin katıldığı
gösteride polis, göz yaşartıcı gaz ve ses
bombalarıyla müdahalede bulundu.
Selanik kentinde Makedonya
(FYROM) ile yapılan “isim
anlaşmasını” protesto eden
göstericiler ile polis arasında arbede
yaşandı.
Bu yıl 83’üncüsü düzenlenen
Uluslararası Selanik Fuarı’nın açılış
gününde kentin sembolü Beyaz
Kule’de toplanan göstericiler, fuar
alanına yürüdü.
Yunan bayrakları taşıyan yaklaşık
15 bin kişi, “Makedonya, Yunan’dır”
sloganları attı.
Aralarında aşırı sağcı gruplar ve din
adamlarının da bulunduğu
göstericilerden bazılarının, polise taş
ve havai fişeklerle saldırıda bulunması
üzerine çevik kuvvet ekipleri, göz
yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla
karşılık verdi.
Yoğun gazdan etkilenen
göstericilerden bazıları baygınlık
geçirdi.

4 BİN POLİS GÖREV BAŞINDA
Öte yandan, sol gruplar da sağ
grupların polisle çatıştığı noktanın
yakınlarında kemer sıkma önlemleri
ve hükümetin ekonomi politikalarına
karşı gösteriler düzenlendi.
Göstericiler, fuarın onur konuğu
ülke olan ABD karşıtı sloganlar attı.
Birçok farklı sol grubun katıldığı
gösterilerde olay çıkmadı.
Emniyet, görevlendirdiği 4 bin
polisle kentte adeta olağanüstü hal
ilan etti.
Selanik kent merkezi tamamen
trafiğe kapatılırken birçok yol, farklı
göstericilerin karşı karşıya gelmemesi
için polis otobüsleriyle bloke edildi.
Polis helikopterleri de tüm gün şehir
üstünde uçuş gerçekleştirdi.
Başbakan Aleksis Çipras’ın açılış
konuşması yaptığı sırada başlayan
olaylar, üç saati aşkın süre devam etti.
Gösteri sırasında ilk yardım acil
çağrı hattı yüzlerce kez arandı.
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Kammenos’dan
“Makedonya”
açıklaması
Avrupa İstikrar
Mekanizması'ndan
"taahhüt" uyarısı
SAVUNMA Bakanı ve hükümetin
küçük ortağı Bağımsız Yunanlılar
(ANEL) Partisi Genel Başkanı Panos
Kammenos, Makedonya (FYROM) ile
yapılan isim anlaşmasına ilişkin,
“Anlaşma eğer Yunan parlamentosuna
gelme noktasına ulaşırsa, bize
hükümette kalmak için halkın verdiği
bir yetki yok.” dedi.
Kammenos, 83’üncüsü düzenlenen
Uluslararası Selanik Fuarı’nda yaptığı
konuşmada Makedonya konusuna
değindi.
Yunanistan ve Makedonya (FYROM)
arasında gerçekleştirilen anlaşmanın
tamamen kendilerine ters düştüğünü
vurgulayan Kammenos, “Anlaşma eğer
Yunan parlamentosuna gelme
noktasına ulaşırsa, bize hükümette
kalmak için halkın verdiği bir yetki
yok.” diye konuştu.

Kammenos, hükümette oluşabilecek
bir anlaşmazlığı engellemek için
elinden geleni yapacaklarını
vurgulayarak, “Başbakan’a üç teklifim
olacak. Birincisi Yunan halkının
referandum ile anlaşmayı oylaması.
İkinci seçenek, görüşmeleri dört yıllık
hükümet döneminin bitişinden sonra
yapmak. Üçüncüsü ise seçime gitmek.”
dedi.
Üsküp yönetiminin anlaşmayı ihlal
ettiğini ileri süren Kammenos,
Makedonya’daki referandumdan ne
çıkarsa çıksın kararın Yunan halkı
tarafından verilmesi gerektiğini
savundu.
Yunanistan ile Makedonya arasında
isim sorunu kapsamında kabul edilen
anlaşmanın, Makedonya’daki
referandumdan sonra Yunanistan
Meclisinde oylanması bekleniyor.

Atina’ya yeni büyükelçi

TÜRKİYE’nin Atina
Büyükelçiliği’ne Burak
Özügergin atandı.
Türkiye basınında yer alan
haberlere göre bir süredir
beklenen büyükelçiler
kararnamesi belli oldu. Bu
kararname çerçevesinde
Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği
görevine Burak Özügergin’in
atandığı bildirildi.
BURAK ÖZÜGERGİN
Burak Özügergin George Mason
Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler

ve İktisat lisansı, Johns Hopkins
Üniversitesi'nde Uluslararası
Hukuk yüksek lisansı yaptı.
1985'te Dışişleri Bakanlığı'na
girdi. Uzun yıllar Dışişleri
Bakanlığı'na bağlı olarak çeşitli
kademelerde çalıştı. 2008 yılında
Bakanlık Sözcüsü olarak
görevlendirildi. 2010 yılında ise
Hırvatistan Büyükelçiliği’ne
atandı. Ocak 2016'da Dışişleri
Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve
Denizcilik – Havacılık – Hudut
Genel Müdürü olarak atandı.

AVRUPA İstikrar Mekanizması (ESM)
Başkanı Klaus Regling, kurtarma paketi
programından çıkan Yunanistan'dan
taahhüt edilen reformlara ve kemer
sıkma önlemlerine bağlı kalmasını
beklediklerini bildirdi.
Regling, ekonomi sitesi Capital'e
yaptığı açıklamada, kurtarma paketi
sonrası Yunanistan ekonomisindeki
muhtemel gelişmeleri değerlendirdi.
Yunanistan'ın kurtarma programında
çıkmasının çok olumlu olduğunu
belirten Regling, programın diğer
ülkelerdeki gibi bir "başarı hikayesi"
olabilmesi için reform merkezli
politikaların sürdürülmesi gerektiğini
vurguladı.
Regling, "Programdan çıkış için
anlaşmanın bir bölümü olan 15 milyar
euroluk kredi dilimi ve orta vadeli borç
hafifletme kararları, Yunan hükümetinin
Avrupalı ortaklarına yaptığı mali ve
reformlara ilişkin taahhütlerle bağlantılı.
Açıkçası, Yunanistan'ın taahhütlerine
bağlı kalmasını bekliyoruz." ifadelerini
kullandı.
Başbakan Aleksis Çipras'ın vergi
indirimleri ve asgari ücret artışını içeren

SahİBİ:hülYaEmİn

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

Y›ll›k(52say›)40Euro.Kuruluşlar:100Euro.
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vaatlerini değerlendiren Regling,
"Yunanistan, artık programda değil. O
yüzden bu hükümetin alacağı bir karar.
Ancak, tüm ilgili faktörler göz önüne
alınmalı ve uygun bir istişare süreci takip
edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"VERGİ YÜKÜNÜ AZALTMAK İÇİN
BİR MALİ ALAN OLUŞMALI"
Klaus Regling, maaşların kurtarma
paketi döneminde üretkenliği ve
istihdamı geliştirdiğini belirterek, maaş
artışlarının ekonomik üretkenlikle
birlikte gerçekleşmesi gerektiğini
kaydetti.
Çipras'ın, Yunan hükümetinin
özellikle bütçe disiplinine sadık kalacağı
yönündeki açıklamalarının olumlu
olduğunu ve vergi indirimlerinin büyüme
için önem taşıdığını vurgulayan Regling,
"Bunlara katılıyorum. Ancak vergi
yükünü azaltmak için bir mali alan
oluşmalı. Bunun için kreditörlere ve
anlaşmalara uyumlu olmalı." ifadelerini
kullandı.
Yunanistan'ın kurtarma paketi
boyunca başta ESM olmak üzere
kreditörlerinin temsilcileri, kurtarma
paketi sonrası ülke ekonomisine ilişkin
"gelişmiş denetim" görüşmeleri yapmak
için Atina'ya gelmişti.
Çoğunluğu kreditörlere olmak üzere
milli gelirinin neredeyse iki katı oranında
kamu borcu bulunan Yunanistan'da,
kreditörler, kurtarma paketi sonrasında
da denetimlerini sürdürecek.
Yunanistan, resmi olarak 20
Ağustos'ta kurtarma paketinden çıkan
son ülke olmuştu. Çipras, Selanik
Fuarı’nda yaptığı konuşmada pek çok
vergi türünde kademeli olarak indirime
gidileceğini açıklamıştı.
Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764

gundem_1030.qxp_Layout 1 12/11/2018 12:06 Page 4

2
4

GÜNDEM haber

14 Eylül 2018

Yeni eğitim
yılı başladı

İskeçe Azınlık Lisesi’nin
statüsü değiştirildi
OKULLAR açıldı, yeni eğitim yılının
ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim – öğretim
yılı 11 Eylül Salı günü başladı. 2018 –
2019 döneminde Batı Trakya’daki Türk
azınlık okullarında toplam 4.845 öğrenci
eğitim görecek. Batı Trakya’daki faal
azınlık ilkokulu ise 127. Batı Trakya’daki
üç ilde faaliyet gösteren azınlık
ilkokullarında görev yapan azınlık
mensubu öğretmen sayısının ise 294
olduğu belirtildi.
GÜNDEM gazetesinin edindiği
bilgilere göre Batı Trakya’daki azınlık
ilkokullarındaki öğrencilerin illere göre
dağılımı şöyle:
İskeçe ili: 2280 öğrenci
Rodop ili: 2210 öğrenci
Meriç ili: 355 öğrenci
Öte yandan Rodop ilinde faal azınlık
ilkokulu sayısı 72, İskeçe ilinde 44 ve
Meriç ilindeki azınlık ilkokulu sayısı da
11.
Batı Trakya’daki azınlık ilkokullarında
görev yapan azınlık mensubu Türkçe
öğretmenlerinin sayısı ise illere göre
şöyle: Rodop ili; 140 öğretmen, İskeçe ili;
129 öğretmen, Meriç ili; 25 öğretmen.

BİR OKUL KAPATILDI, 8 OKULDA
SINIF SAYISI AZALTILDI
Öte yandan bu eğitim – öğretim yılında
Batı Trakya genelinde bir azınlık ilkokulu
kapatıldı. Rodop iline bağlı Kargılı Sarıca
Türk Azınlık İlkokulu öğrenci azlığı
gerekçesiyle kapatıldı.
Öğrenci azlığı gerekçe gösterilerek
İskeçe ilinde 6 azınlık ilkokulunun sınıf
sayısı azaltıldı. Aynı gerekçeyle Rodop
ilinde de 2 azınlık ilkokulunda sınıf sayısı
azaltıldı. Sınıf sayısının azaltılmasıyla
sözkonusu okullardaki kadrolu öğretmen
sayısı da azaltılıyor.

AZINLIK LİSELERİNDE 1.500’ÜN
ÜZERİNDE ÖĞRENCİ
Gümülcine ve İskeçe’de faaliyet gösteren
iki azınlık ortaokul ve lisesindeki öğrenci
sayısı da belli oldu. Buna göre bu yıl
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokul
ve Lisesi’ndeki toplam öğrenci sayısı 821
olurken, İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokul ve Lisesi’nde ise 690
öğrenci eğitim görecek. İki azınlık
ortaokul – lisesindeki öğrenci sayısı
1.512’e ulaşmış bulunuyor.

İSKEÇE Muzaffer Salihoğlu Özel
Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nin statüsü
değiştirildi. Eğitim Bakanlığı tarafından
hazırlanan yasa değişikliği 11 Eylül Salı
günü mecliste kabul edildi. Buna göre;
İskeçe Azınlık Lisesi’nin statüsü
değiştirilerek “özel” okul olmaktan
çıkartıldı. İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokul ve Lisesi, diğer azınlık
okullarının da dahil olduğu 694/1977
sayılı yasa uyarınca yönetilecek.
Eğitim Bakanlığı tarafından
hazırlanan yasa değişikliği taslağında;
İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesi’nin
1965’teki bakanlık kararıyla kurulduğu
ve bugüne kadar azınlık okulları
statüsünden farklı bir şekilde faaliyet
gösterdiği belirtilerek, sözkonusu
değişiklikle okulun diğer azınlık
okulları statüsüyle aynı statüye
getirildiği kaydedildi.
Yasa değişikliği okulun encümen
heyeti tarafından yönetilmesini
öngörüyor. Mecliste kabul edilen
düzenlemeye göre İskeçe Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi’nde encümen heyeti
seçimlerinin yapılması
gerekiyor. Encümen
heyeti
seçimlerinin
yapılacağı
tarihe kadar
ise okulun;
müdür,
müdür
yardımcısı ve
okul aile birliği
başkanından
oluşan bir
kurul tarafından
yönetileceği ifade
edildi.
Bunun yanısıra
yeni düzenlemeye göre
İskeçe Azınlık Ortaokul –
Lisesi’nin bir yıl içinde
çalışma izni alması
gerekiyor.
Çalışma
izninin

alınmasına kadar okul yasal sayılacak.
Ayrıca okul binasının ve okulun fiziki
şartları hakkında rapor hazırlanması
için 5 kişilik bir komisyon
oluşturuluyor. Sözkonusu komisyon
üyeleri; okul müdürü, müdür
yardımcısı, “Ktiriakes İpodomes”
anonim şirketinden bir mühendis veya
mimar, İskeçe ili kamu sağlığı ve sosyal
hizmetler müdürlüğü temsilcisi ve
İskeçe ili ortaöğretim müdüründen
oluşacak.
İskeçe Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’ndeki eğitim kadrosunun ise aynı
iş sözleşmesi ve aynı şartlar dahilinde
yeni eğitim döneminde de çalışmaya
devam edeceği ifade edildi.

MUSTAFA MUSTAFA
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e kısa bir
açıklama yapan Rodop SİRİZA
Milletvekili Mustafa Mustafa,
İskeçe’deki azınlık ortaokul ve lisesinin
bugüne kadar farklı bir statüde
olduğunu ve meclisten geçen kanun
değişikliğiyle statünün netleştirildiğini
söyledi. Milletvekili Mustafa, “Okulun
statüsünde gri bölgeler vardı. Bazı
belirsizlikler vardı. Yasa
değişikliğiyle diğer azınlık
okullarıyla aynı statüye
kavuşturuldu. Yani
Gümülcine Celal Bayar
Lisesi’nde ne geçerliyse,
İskeçe’de de aynı statü
geçerli olacak. Aynen
Celal Bayar Lisesi gibi
encümen heyeti
tarafından yönetilecek.
Özel değil, azınlık lisesi
olacak. Çocuklarımız için
hayırlı bir adım olduğuna
inanıyorum.” diye
konuştu.
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Okul açıldı, zil çaldı…

U

zun yaz tatili sona erdi. 11 Eylül
Salı günü ilk ders zili çaldı ve
okullar açıldı. Yeni bir eğitim –
öğretim yılına girmiş bulunuyoruz. Eğitim
Bakanlığı’nın geçtiğimiz haftalarda
açıkladığı Müftülüklerle ilgili
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yaklaşık
bir aydır azınlık gündemini meşgul
ediyordu. Müftülük meselesi tabii ki
kapanmadı. Ancak okulların açılmasıyla
Batı Trakya Türklerinin bir numaralı
sorunu olan eğitim de “sıcak gündeme”
dahil oldu.
Eğitim yılı, yeni sorunlarla başlamadı.
Sorunlar hep bildiğimiz ve azınlık
eğitiminin yapısal sorunları
diyebileceğimiz türden. Yeni eğitim yılının
başlamasıyla birlikte okullarımızda görev
yapan eğitimcilerin dernekleriyle görüşüp
istatistiki bilgileri almak istedik. İçinde
bulunduğumuz Eylül ayı itibarıyla Batı
Trakya genelinde 127 azınlık ilkokulu
faaliyet gösteriyor. Bu okullarda toplam
4.845 öğrenci eğitim görüyor. Son 10 yılda
azınlık çocuklarının önemli bir oranı devlet
okullarına gidiyor. Bu durumun ayrıca ele
alınıp sebep – sonuç ilişkisiyle
incelenmesi gerekir. Zira, azınlık okulunun

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı
açısından önemi ortada. Okullarımızdaki
öğrenci sayısındaki azalmanın bir diğer
önemli sebebi de yaşanan göç. Malum,
2010 yılından bu yana yaşanan ekonomik
kriz Batı Trakya’dan özellikle azınlık
insanında göçü büyük oranda arttırdı.
Köylerimizden özellikle de genç nüfus göç
etti ve etmeye devam ediyor. Ve evini,
barkını bırakarak, özellikle Avrupa’ya göç
edenler küçük çocuk sahibi genç aileler.
İskeçe, Rodop ve Meriç illerindeki
okullarımızda toplam 294 ilkokul
öğretmeni görev yapıyor. Son yıllarda ise
neredeyse hiç kadrolu öğretmen
atanmıyor. Sözleşmelilerin de sayısı ciddi
oranda azalıyor. Batı Trakya’da son
yıllarda her eğitim yılı başında birkaç
okulun kapatılmasına neredeyse aşina
olmuştuk. Bu yıl öğrenci azlığı
gerekçesiyle kapatılan sadece bir
okulumuz var. Gümülcine’nin önemli
köylerinden biri olan Kargılı Sarıca
köyündeki ilkokulun kapanmış olması
sadece o köy için değil, tüm Gümülcine
için kayıptır.
Bu eğitim – öğretim yılının başında
önemli iki olay var. Birincisi İskeçe’deki

Azınlık Ortaokul ve Lisesi’nin statüsünün
değiştirilmiş olması. 690 öğrencisiyle
belki de İskeçe’nin en önemli eğitim
kurumu. Bu okuldaki eğitim kalitesinin
iyileştirilmesi, her şeyden önce okulun bir
bütün olarak faaliyet gösterebileceği,
buradaki ortaokul ve lise öğrencilerimizin
daha iyi şartlarda eğitim alabileceği bina
ihtiyacının bir çözüme kavuşması için
devletin ve yetkililerin iyi niyetli olması
şart. Gerek okulun idari yapısı gerekse
başta bina sorunu olmak üzere, eğitim
seviyesini iyileştirilmesi için devletin iyi
niyetini göstermesi gerekiyor.
İkinci bir konu; azınlık ilkokullarındaki
Yunanca kitaplar konusu. Geçtiğimiz
eğitim yılında alınan bir karar var. Yaklaşık
20 yıldan bu yana okullarımızda okutulan
Yunanca ders kitapları değiştirilecek.
Frangudaki Programı tarafından
hazırlanan Yunanca kitaplarının yerini,
devlet okullarında da okutulan ders
kitapları alacak. Bunun aşamalı olarak
yapılabilmesi için bu sene, hangi
kitapların kullanılacağı kararını
öğretmenler verecek. Her sınıf öğretmeni
kendi sınıfının durumuna göre bu kararı
verecek. Hassas bir konu olduğu için
gerek devletin ve bakanlığın, gerekse
çocuklarımıza Yunanca derslerini veren
öğretmenlerin iyi niyeti ve duyarlılığı
gerekiyor. Şüphesiz ki, bu geçişin uyum
içinde ve sorunsuz olmasında sayısız
fayda vardır.
Eğitim ve okul son derece dinamik bir
süreç. Sorunlar da olsa, sıkıntılar da
yaşansa bu eğitim sürecinden
çocuklarımız hızla geçiyor ve nesiller
yetişiyor. Bizler de sorunları dile getirmek
ve çözümünü talep etmekten
vazgeçemeyiz. Azınlık eğitimiyle ilgili
olarak elzem olan bazı konuları

5
hazırlatmakta yarar olduğunu
düşünüyorum. Her şeyden önce Batı
Trakya’daki azınlık ilkokullarında Türkçe
öğretmenliği yapan eğitim kadrosunun
uzun yıllardan bu yana talep ettiği eğitim
seminerlerinin mutlaka başlatılması ve
belli bir takvime bağlı kalarak devam
etmesi gerekiyor. Bunun için sadece
öğretmen derneklerinin değil, azınlık
siyasileri başta olmak üzere tüm toplumun
gayret göstermesi ve siyasi erke baskı
yapması şart.
Selanik Üniversitesi çatısı altında açılan
Azınlık Eğitimi Bölümü’nün azınlık eğitim
camiasıyla diyalog halinde geliştirilmesi
ve geleceğin azınlık ilkokulunun
ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte
Türkçe öğretmeni yetiştirmesinin
sağlanması.
Okullarımızda Yunanca ders kitapları
konusunun sorunsuz bir şekilde yeni
döneme geçişi için asgari duyarlılığın
gösterilmesi.
Azınlık okullarındaki encümen
heyetlerinin eğitim sürecinin daha kaliteli
hale gelmesine yardımcı olmasına dönük
olarak, görev ve yetkilerinin arttırılması.
Azınlık okullarımızda teknik altyapı
eksikliklerinin giderilmesi.
Yukarıda zikrettiklerimizin
gerçekleşmesi için azınlık eğitimine,
azınlık insanına, azınlık eğitimcisine iyi
niyetle yaklaşan, azınlığın demokratik
taleplerine “düşmanca” bir yaklaşımla
bakmayan yetkililere ihtiyaç var. Aklının
bir kenarında “azınlık eğitimini yıpratıp,
zaman içinde ortadan kaldırayım”
şeklinde komplekslerle yaşayan kişilerle
konuşulacak bir meselemiz tabii ki
olamaz!
Tüm eğitim camiasına başarılı bir
eğitim – öğretim yılı diliyorum…

Azınlık ilkokullarında Yunanca eğitim
hangi kitaplarla yapılacak?
AZINLIK ilkokullarındaki
Yunanca ders kitaplarının
seçimi öğretmenlerin tercihine
göre belirlenecek. Yaklaşık 20
yıldır Batı Trakya’daki azınlık
ilkokullarında okutulan ve
Frangudaki Programı
tarafından hazırlanan kitaplar
konusunda değişiklik oldu.
Geçtiğimiz aylarda yapılan
değişiklikle azınlık
okullarındaki öğrencilere de
devlet okullarındaki Yunanca
kitaplarla ders yapılması
kararlaştırıldı. Bu yılki
uygulamada ise, geçiş dönemi
olması nedeniyle sınıf
öğretmenine tercih hakkı
verilecek. Azınlık
ilkokullarındaki Yunanca
öğretmenleri Frangudaki
programı tarafından
hazırlanan veya devlet
okullarındaki kitapla eğitim
yapma tercihini sınıfın
durumuna göre
kararlaştırabilecek.
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek konuyla ilgili
olarak GÜNDEM’e konuştu.
Zeybek, azınlık okullarında
okutulacak Yunanca kitaplar
konusuna açıklık getirdi.
Azınlık ilkokullarında yaklaşık

20 yıldır Yunanca eğitimin
Prangudaki Programı
tarafından hazırlanan
kitaplarla yapıldığını hatırlatan
Zeybek, “Bu konuda bir
değişiklik var. Bu yıl
çocuklarımıza devlet
ilkokullarında okutulan
kitaplar da dağıtılacak. Bu
resmi yazı okullara gitti. Ne
yazık ki bazı durumlarda,
özellikle de İskeçe ilinde bir
belirsizliğin yaşandığını
görüyoruz. Gümülcine’de
sadece öğretmenlere kitaplar
dağıtılmış. İskeçe’de ise
öğretmenler derneğinin bu
konuda yetkili olduğu ifade
edilmiş. Hangi kitabın
okutulacağına öğretmenler
derneği karar verecek denmiş.
Daha doğrusu böyle bir algı
oluşmuş öğretmenler arasında.
Böyle bir şey yok. Bu tamamen
yanlış. Olayın aslı şöyle; kitap
seçimi bu yıl için öğretmenin
insiyatifine bırakıldı. Yani
Frangudaki Programı
tarafından hazırlanan Yunanca
kitaplarla mı, yoksa devlet
okullarında da okutulan
Yunanca kitaplarıyla mı eğitim
yapılacağını öğretmen
kararlaştıracak. Öğretmen bu

kararı verirken de tamamen
sınıfın durumunu, öğrencilerin
bulunduğu düzeyi, pedagojik
kriterlerle değerlendirerek
yapacak. Olay bu eğitim yılı
için bu şekilde olacak. Bunu bir
pilot uygulama olarak da
görmek lazım. Çünkü 20 yıldır
okullarımızda okutulan
kitapların değişmesi
sözkonusu. Bu aşamada
herkesten ve özellikle
eğitimcilerden iyi niyet
bekliyoruz.” dedi.
Frangudaki Programı
tarafından hazırlanan kitaplara
da değinen Hüseyin Zeybek,
“20 yıl önce başlatılan bir
programdı. İlk yıllarda bu
kitapların faydalı olduğunu
söyleyebiliriz. Ancak artık
şartlar değişti ve azınlık da bazı
aşamalardan geçti. Ben azınlık
okullarındaki Yunanca
kitaplarının, diğer devlet
okullarındaki kitaplarla aynı
olmasının doğru olduğuna
inanıyorum. Böylece Yunanca
eğitim anlamında azınlık
okullarıyla, devlet okulları
arasındaki eşitliğin
sağlanmasına yönelik önemli
bir adım atılmış olacak.”
ifadelerine yer verdi.
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Azınlık kurumlarından
eğitim yılı mesajları…
Azınlık kurumları yeni eğitim yılı
nedeniyle yazılı mesajlar yayınladı.
Azınlık dernekleri tarafından yayınlanan
mesajlarda azınlık okulunun önemine
vurgu yapıldı. Yayınlanan masajlarda
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim
sorunuyla ilgili taleplerinin getirilmesi
istendi.
2018 – 2019 eğitim – öğretim yılı
nedeniyle azınlık derneklerinin
yayınladığı mesajlar şöyle:

BATI TRAKYA TÜRK
ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
(BTTÖB), yeni eğitim – öğretim yılı
nedeniyle bir mesaj yayımladı.
BTTÖB’nin yaptığı açıklamada, ana
dilinin önemi ifade edilerek, kapatılan
azınlık ilkokulları konusuna dikkat
çekildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sevgili Öğrenciler,
Bir yaz tatilini daha geride bırakarak
yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha
başlıyorsunuz. Bu eğitim yılının sizler
için en iyi şekilde geçmesini diliyoruz.
Geleceğimiz olan sizler, bizlerin
umudusunuz. Batı Trakya Türk
Azınlığı’nda Türk Kültürü’nün devam
etmesi ve azınlığımızın daha aydınlık ve
çağdaş yarınlara ulaşabilmesi, sizin
alacağınız iyi eğitime ve yapacağınız
gayretli çalışmalara bağlıdır.
Başarılı olmak için hem ana diliniz
olan Türkçeyi hem de ülkemizin resmi
dili olan Yunancayı çok iyi öğrenmek
durumundasınız. Bu iki dile de hâkim
olmak sizlere birçok ufuklar açacak ve
sizlere her alanda başarı getirecektir.
Kendinizi gelişen dünyamızın bir üyesi
olarak daha donanımlı hazırlamalısınız.
Sizlerin başarısı ile her zaman kıvanç
duyacağımızı ve mutlu olacağımızı
bilmenizi isteriz. Daha mutlu ve güzel
yarınlar için her zaman sizin yanınızda
ve destekçiniz olduğumuzu bilmenizi
istiyoruz. Sevgili öğrenciler başarılı bir
yıl geçirmenizi gönülden diliyoruz.
Değerli Öğretmenler,
Yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha
merhaba diyorsunuz. Bizler geleceğimiz
olan kıymetli çocuklarımızı siz değerli
meslektaşlarımıza emanet ediyoruz.
Sabır, sebat, sevgi ve şefkat içinde
çocuklarımızın eğitimi için çaba
göstereceğinize gönülden inanıyoruz.
Sizlerden, çocuklarımıza verdiğiniz
eğitimin seviyesini ve kalitesini
yükseltmenizi, tarihimize, kültürümüze,

milli ve manevi değerlerimize bağlı,
bilgili ve çağdaş kuşaklar yetiştirmenizi
bekliyoruz. Kültürümüzün yaşaması ve
sağlıklı devam etmesi için, kültürümüzü
yeni nesillere taşıyan ana dilimiz
Türkçeyi en iyi şekilde çocuklarımıza
öğretmenizi istiyoruz. Azınlığımızın
gelişmesi ve çağdaşlaşması,
kültürümüzün zenginleşmesi için en
büyük görev sizlere düşmektedir. Bu
uğurda gayretli ve fedakârca
çalışacağınıza inanıyoruz. İhtiyaç
duyduğunuzda her daim yanınızda
olacağımızı bilmenizi istiyoruz. Siz
değerli meslektaşlarımızın son derece
başarılı bir eğitim yılı geçirmenizi kalben
diliyoruz.
Kıymetli Veliler,
İnanıyoruz ki sizler de çocuklarınızla
birlikte yeni bir eğitim ve öğretim yılı
boyunca büyük emek vereceksiniz.
Onların sevinci ile sevinecek,
üzüntüleriyle üzüleceksiniz. Bilmenizi
isteriz ki, sizlerin desteği çocuklarınızın
eğitiminde çok önemli ve çok etkilidir.
Onların okulu ve öğretmeni kabullenip
sevmesi, sizlerin desteği ile mümkündür.
Yine aynı desteği çocuklarımızın kitabı
ve okumayı sevmeleri için
esirgemeyeceğinize kalben inanıyoruz.
Çocuğun kendi kültürünün yaşandığı ve
paylaşıldığı bir ortamda genel eğitimini
alması, o çocukta sağlam psikolojik ve
sosyal temellere dayanan kişilik gelişimi
sağlar ve özgüven olumlu yönde gelişir.
Bunun yanı sıra azınlık eğitiminin ve
azınlığımızın bekası için de çocuklarınızı
muhakkak ama muhakkak azınlık
okullarına göndermemiz büyük önem
taşımaktadır. Okullarımızın sahibi siz
veliler olduğunuzu ve aranızdan
seçtiğiniz encümenler vasıtasıyla
okullarımızı ve okullarımızdaki eğitim
kalitesini kontrol hakkına sahip
olduğunuzu hiçbir zaman
unutmamalısınız.
Son yıllarda çocuk azlığı bahane
edilerek, azınlığın antlaşmalardan
doğan eğitim hakları dikkate alınmadan
ve azınlık mensuplarına hiç
danışılmadan okullarımız bir bir
kapatıldı. Son 10 yılda 60’tan fazla
azınlık okulumuzun kapıları kapatıldı.
Azınlık okullarının kapatılmasına dur
demek adına bilinçli hareket etmek
mecburiyetindeyiz. Okullardaki eğitim
kalitesini bahane ederek, çocuklarını
azınlık okullarına göndermeyen veliler,
çevrelerindeki gördükleri tüm tahsilli
yetişmiş insanların azınlık okullarından
mezun olduklarını unutmamalıdırlar. Ki
bizler azınlık okullarına gittiğimiz
yıllarda teknoloji bu kadar gelişmiş ve
çeşitli eğitim imkânları bu kadar yaygın
değildi. Buna rağmen azınlık okulları
bizlere inanılmaz bir bilinç kattı ve
azınlığa duyulan aidiyeti geliştirdi.
Çocuğumuzun öğretim eksikliğinin her
daim telafisi mümkün olmakla beraber
kaybolan benliğini geri kazanmanın
yolu çok meşakkatlidir. Birincil
amacımız tarihimize, kültürümüze, milli
ve manevi değerlerimize bağlı nesiller

yetiştirmek olduğunu, bunun da ancak
azınlık okullarıyla mümkün olacağının
altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Bu
hususta iyi düşünmek ve doğru kararlar
vermek durumundayız. Çünkü bu
vereceğimiz kararın çocuğumuzun tüm
yaşamını etkileyeceğini hesap etmeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle siz velilere de
çocuklarınızla birlikte güzel ve başarılı
bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz.”

RODOP – EVROS İLLERİ SÖPA
MEZUNU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ
Rodop – Evros İlleri Selanik Özel
Pedagoji Akademisi (SÖPA) Mezunu
Öğretmenler Derneği 2018- 2019 eğitim –
öğretim yılı mesajında azınlık
okullarının önemine dikkat çekildi.
Mesajda geçmiş yıllara göre en az
sayıda okulun kapatılmış olmasının
sevindirici olduğu vurgulandı.
Yapılan açıklama şöyle:
“Uzun bir tatilin ardından yeni bir
eğitim-öğretim yılına başlamanın
heyecanını yaşıyoruz. İlk ve orta dereceli
okullarda dersler 11 Eylül 2018 Salı günü
başlayacaktır.
Yeni eğitim yılına (okul kapanmaları
açısından) en az zayiatla girmemiz
sevindiricidir. Sarıca (Kalamokastro)
Azınlık İlkokulu hariç, hedefte olan diğer
okulların kapanmamasında velilerin dik
duruşu ve milletvekillerin tavrı etkili
olmuştur. Haklı davamızda camiamızın
yanında yer aldıkları için vekillerimize
müteşekkiriz. Umarız bundan sonra da
bu böyle devam eder.
Hayatımızda ailemizden sonra en
önemli basamak olan okullarımız, eğitim
imkanı sunarak bizi hayata hazırlayan
bir yuvadır. Eğitim ve öğretim ise sürekli
olarak yenilenmeyi, gelişmeyi, çalışmayı
zorunlu kılan bir alandır ve hayat boyu
devam etmektedir.
Sevgili öğrencilerimiz,
Tatilde güzel ve eğlenceli vakit
geçirerek dinlenmiş olduğunuzu
umuyoruz. Şimdi okula umutla ve
heyecanla başlama zamanı geldi.
Unutmayın ki dersleriniz için
göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi sizi
başarıya götürecektir. Bu başarı da
geleceğe emin ve sağlam adımlarla
ilerlemenizi sağlayacaktır. Daha mutlu
ve güzel bir gelecek için her zaman sizin
yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.
Değerli öğretmen arkadaşlarımız,
Yeni eğitim-öğretim yılını sizlerin de
büyük bir heyecanla karşıladığını

biliyoruz. Topluma hizmet veren her
meslek saygındır. Ama bütün meslek
mensuplarını yetiştirip hayata
hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir
kutsallık taşımaktadır. Sizlere emanet
edilen çocukları koruyan ve geliştiren,
ailesini, vatanını, milletini seven,
topluma karşı sorumluluk duyan kişiler
olarak hayata hazırlayacağınıza olan
inancımız tamdır. Sizlere inanıyor,
güveniyor ve başarılar diliyoruz.
Kıymetli velilerimiz,
Eğitim uzun vadeli ve özveri isteyen
bir süreçtir ve bu süreçte evlatlarımıza
en büyük desteği sizler vereceksiniz.
Güçlü yarınlara ulaşmamız,
öğrencilerimizin gayreti kadar, sizlerin
desteği ile mümkündür. Etkili, ve verimli
bir eğitim öğretim ortamının
sağlanmasında veli, okul ve öğretmen iş
birliği çok önemlidir. Hele hele türlü
itibarsızlaştırma operasyonlarına maruz
kalan azınlık okullarında bu iş birliğinin
önemi daha da artmaktadır. Bizi biz
yapan azınlık okulunu ve öğretmenini
sahiplenmeliyiz. Aksi takdirde kopuk
ilişkilerin bedelini öncelikle
çocuklarımız,daha sonra da toplum
olarak hepimiz ödeyeceğiz.
Evlatlarınızın eğitimine gösterdiğiniz ilgi
ve yaklaşımınız, çocuklarımızın eğitim
hayatında ve hayat karşısında
duruşlarını belirlemesinde son derece
önemlidir. Çocuklarımızın başarılarında
ve bu başarının daim olmasında
desteğinizi önemsiyoruz.
Umarız ki yeni eğitim yılı, azınlık
okulunun yıldızının parladığı, azınlık
eğitiminde çözüm bekleyen sorunların
titizlikle ele alındığı, öğretmene
öğretmen gözüyle bakıldığı, öğretmenveli dayanışmasının arttığı bir yıl olur.
Bu duygu ve düşüncelerle değerli
öğretmenlerimizin, tüm eğitim
çalışanlarının, sevgili öğrencilerimizin
ve ailelerimizin 2018-2019 eğitim-öğretim
yılının verimli geçmesini temenni eder;
sevgi, saygı ve başarı dileklerimizi
sunarız.”

İSKEÇE İLİ SÖPA MEZUNU AZINLIK
OKULLARI ÖĞRETMENLER DERNEĞİ
İskeçe ili SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği, yeni eğitim yılı
nedeniyle mesaj yayınladı. Dernek
başkanı Nurettin Kıyıcı ve genel sekreter
İrfan Kalfa imzasıyla yayınlanan yeni
eğitim yılı mesajı söyle:
“Değerli Öğretmenler, Anne ve
Babalar, Sevgili Öğrenciler,
Geleceğimizin teminatı çocuklarımız,
yeni bir ders yılına başlamış
bulunmaktalar.
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Yeni ders yılının ülkemize ve
toplumumuza, öğretmenlerimize,
öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı
uğurlu olmasını diliyor ve 2018-2019 yeni
eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini
temenni ederiz.
Bir milletin yaşam standartlarının
yükseltilmesi için herkesin iyi bir eğitim
alması şarttır. Eğitim günümüzde var
olmanın önemli bir gereğidir. Bir
toplumun aydın olabilmesi, ayakta
kalması ve her alanda ilerleyebilmesi
eğitimin desteklenmesiyle ancak
mümkündür. Dini, kültürel ve toplumsal
değerlerimizi güçlendirmeyi, çağdaşlığı,
birlik ve bütünlüğü, sevgi ve hoşgörüyü,
çalışkanlığı, insan ve vatan sevgisini
çocuklarımıza aşıladığımız eğitim süreci,
üzerinde titizlikle durulması gereken,
sabır ve kararlılık isteyen, süreklilik
taşıyan, meşekkatli bir süreçtir. Bu
süreçte bir taraftan mecburi eğitimin
gereklerini yerine getirmeye çalışırken,
diğer taraftan da eğitimimizin
kronikleşmiş sorunlarını çözmek için
çalışmak gerekir.
Eğitim konusunu geçmiş yıllarda
olduğu gibi yalnızca öğretmenlere ve
devlete bırakmak doğru değildir. Başta
önderlerimiz olmak üzere, tüm kurum
kuruluşlarımızla, işçi ve işveren ve
bireyler bu sorumluluğu paylaşmalı,
herkes üzerlerine düşen görevi yerine
getirmelidir. Bu önemli konuda herkes
sorumluluğunun bilinciyle hareket
ederse, eğitimimizin kalitesini
yükselterek, birçok sorunlarımızı da
çözüme kavuşturabiliriz.
Ancak Azınlık Eğitimi için sadece
bununla sınırlı kalmamalıyız.Eğitim
konusunda toplum olarak hepimize
önemli görevler düşüyor. Çocuklarımıza
ve gençlerimize sevgiyi saygıyı, kitap
okumayı ve çalışkanlığı kazandırılmalı
ve onları her türlü kötü alışkanlıklardan
korumalıyız. Okul idaresi, öğretmenler,
okul aile birliği yöneticileri ve veliler
sürekli işbirliği yaparak tüm öğrencilerin
sorunlarıyla yakından ilgilenmeliler.
Okullarda eğitim sürecinde ve tatil
günlerinde çocuklarımız ve gençlerimiz
enerjilerini sarf edebilmeleri için
kültür,sanat ve sportif faaliyetlere
yönlendirmeleri gerekir. Ne yazık ki
bizim toplumumuzda da terbiye ve ahlâk
kurallarına bağdaşmayan davranışlar
küçük yaşta çocuklarda da
yaygınlaştığını görüyoruz.Bu tehlikeli
gidişat ta özellikle bizler gibi küçük bir
toplumun çabuk çökmesine neden
olacaktır. Bundan dolayı çocuklarımızı
kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için
hepimiz üzerimize düşen görevi mutlaka
yapmalıyız.Toplum olarak bilinçli bir
şekilde hareket edersek ülkemiz ve
toplumumuz için yeni ufukların
açılacağını ve aydınlık yarınlar için
umutlu olabileceğimiz inancındayız.
Bu duygu ve düşüncelerle 2018-2019
Eğitim-Öğretim yılının ülkemiz ve
toplumumuz için hayırlı ve uğurlu
olmasını temenni ediyor; tüm
öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve
velilerimize başarı dolu bir eğitimöğretim yılı diliyoruz.”

BATI TRAKYA AZINLIĞI
YÜKSEK TAHSİLLİLER DERNEĞİ
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği, 2018-2019 Eğitim – Öğretim Yılı
nedeniyle yayınladığı mesajda “Çağdaş
eğitim, toplumsal yaşamımızın
biçimlendirilmesinde, geleceğe yönelik
adımlarımızın belirlenmesinde
vazgeçilmez öğedir.” ifadelerine yer
verdi. BTAYD tarafından yapılan

açıklama şöyle:
“Sevgili öğrenciler, eğitim camiamızın
değerli üyeleri, kıymetli velilerimiz;
Uzun bir tatilin ardından yeni bir
eğitim-öğretim yılına başlamanın
heyecanını yaşıyor ve her yönüyle
yepyeni bir başlangıca hep beraber
merhaba diyoruz. 2018-2019 eğitimöğretim yılının huzur dolu, hoşgörü,
sevgi ve dayanışma içerisinde
geçirilmesi en büyük arzumuz. Çağdaş
eğitim, toplumsal yaşamımızın
biçimlendirilmesinde, geleceğe yönelik
adımlarımızın belirlenmesinde
vazgeçilmez öğedir. Geleceğimizin
teminatı siz sevgili öğrencilerimizin,
okullarda aldığı eğitim ve bilgi ışığında
Azınlığımızı en üst seviyeye
ulaştıracağına inanıyoruz.
Azınlığımıza değer katacak, eleştirel
düşünebilen, kendine güveni yüksek ve
yepyeni fikirler üretebilen, vizyonu geniş
bireylerin oluşması için gece-gündüz
çalışılması gerektiğinin farkındayız.
Her şeyin büyük bir hızla değiştiği,
beklentilerin, talepler ve mesleklerin
sürekli bir değişim içinde olduğu
günümüzde, eğitim konusunda
elimizden gelenin fazlasını yapmaya
çalışıyoruz. Batı Trakya’mızın en ücra
köşesinde yaşayan yavrumuzun da
eğitim hakkını kutsal sayıyoruz.
Sevgili Öğrenciler; başarı, birden çok
faktöre bağlı olarak ulaşılabilen bir
olgudur. Başarıya ulaşmada; sorumluluk
duyma, planlı çalışma, kararlı olma ve
kendine güvenme başarının olmazsa
olmazlarıdır. Ayrıca öğretmenlerinizi ve
okulunuzu, birbirinizi seviniz, zararlı
alışkanlıklardan kaçınınız. Sizler
eğitimin temel yapı taşlarısınız. Sizler
başarılı oldukça, bizler de mutlu ve
huzurlu olacak, geleceğimize güvenle
bakacağız.
Değerli öğretmenlerimiz;
çocuklarımızın geleceğe
hazırlanmasında en önemli görev size
düşmektedir. Ailelerimiz en kıymetli
varlıkları olan çocuklarını, sizlerin
ellerine teslim etmektedirler. Sizin de
asli göreviniz, bu çocuklarımızı ahlaki,
insani ve evrensel değerlerle yetiştirmek
ve hayatta lazım olacak bilgileri
öğretmek, becerileri kazandırmaktır.
Sizin birinci muhatabınız
öğrencilerinizdir. Onun için onları
seviniz, sayınız, önemseyiniz ve önemli
olduklarını hissettiriniz. Onların
yetiştirilmek üzere size teslim edildiğini
ve hata yapabileceklerini unutmayınız.
Bu düşüncelerle, öğretmenlerimize,
öğrencilerimize ve eğitim camiasına
başarılar diliyor, 2018-2019 eğitimöğretim yılının sağlık, mutluluk, huzur
ve başarılarla dolu geçmesini temenni
ediyoruz.”

GÜMÜLCİNE TÜRK
GENÇLER BİRLİĞİ
Gümülcine Türk Gençler Birliği, 20182019 eğitim yılı ile ilgili olarak bir
açıklama yayınladı.

GTGB açıklamasında öğrenci ve
öğretmenlere yeni eğitim yılında
başarılar diledi. GTGB tarafından yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Geleceğimizin teminatı olan
öğrencileriminiz okullarına,
arkadaşlarına ve öğretmenlerine
kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim
dönemine daha başlıyor olmanın sevinç
ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.
Yaz tatilinin ardından okul hayatına
başlayacak öğrencilerimizin derse
göstereceği ilgi ve çalışma azmi başarıyı
getirecektir. Bu başarı da geleceğe emin
ve sağlam adımlarla ilerlemelerini
sağlayacaktır. Daha mutlu ve güzel bir
gelecek için her zaman sizin yanınızda
olduğumuzu bilmenizi isteriz.
Bu duygu ve düşüncelerle, 2018-2019
eğitim-öğretim yılının çocuklarımıza,
gençlerimize, öğretmenlerimize, ailelere,
ülkemize hayırlı olmasını diler, tüm
öğrencilerimize ve öğretmenlerimize
eğitim yolculuğunda başarılar dileriz.”

BATI TRAKYA KÜLTÜR VE
EĞİTİM ŞİRKETİ
Batı Trakya Kültür ve Eğitim Şirketi
(BAKEŞ) yeni eğitim yılı nedeniyle mesaj
yayınladı. BAKEŞ mesajında; çocukların
ve gençlerin geleceğini şekillendiren

7

eğitim sürecinin, sadece bireylerin değil
toplumların da geleceği için büyük önem
taşıdığını vurguladı.
BAKEŞ’in 2018 – 2019 eğitim –
öğretim yılı mesajında şu ifadelere yer
verildi: “Geleceğin teminatı olan
öğrencilerin okullarına, arkadaşlarına ve
öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir
eğitim öğretim dönemine daha başlıyor
olmanın sevinç ve heyecanını hep
birlikte yaşıyoruz.
Çocukların ve gençlerin geleceğini
şekillendiren eğitim süreci, sadece
bireylerin değil toplumların da geleceği
için büyük önem taşımaktadır. Bu
süreçte kendilerini mesleklerine adamış,
büyük fedakarlıklarla görev yapan
öğretmenlere büyük görev düşmektedir.
Velilerin çocuklarıyla daha yakından
ilgilenmelerinin, okulu ve öğretmenleri
ile sürekli ilişki içinde olup eğitim
sürecinde bizzat yer almalarının,
okulları sahiplenmelerinin çok yararlı
sonuçlar doğuracağına inanmaktayız.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta
sevgili öğrenciler olmak üzere tüm
eğitim camiasının İlköğretim Haftası’nı
kutluyor, 2018-2019 eğitim öğretim
döneminin Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’na ve ülkemiz Yunanistan’a
başarılar getirmesini temenni ediyoruz.”

Türkçe ders kitapları
Batı Trakya’ya geldi
BATI Trakya Türk Azınlık okullarındaki öğrencilere yönelik Türkçe ders
kitapları Türkiye’den geldi.
Yunanistan ile Türkiye arasında imzalanan eğitim anlaşmaları uyarınca 2018 –
2019 eğitim yılında kullanılmak üzere öğrencilere dağıtılacak kitaplar, 12 Eylül
Çarşamba günü Gümülcine’ye getirildi. Türkçe ders kitapları, Gümülcine’deki
Osmaniye Azınlık İlkokulu ile Celal Bayar Azınlık Ortaokul Lisesi’ne getirildi.
Batı Trakya genelindeki azınlık okullarındaki öğrenciler için getirilen kitapların,
yeni eğitim – öğretim yılının başladığı bugünlerde öğrencilere dağıtılacağı ifade
edildi.
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

14 Eylül 2018

Müftü Mehmet
Emin Aga anıldı

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Ekinokok enfeksiyonu

E

kinokok hastalığı yada
kist hidatikler ve yahutta
halk tabiriyle köpek
hastalığı nasıl bir hastalıktır?
Nasıl bulaşır? Ekinokoktan
korunma yolları ve yapılması
gerekenler nelerdir? Kısacası bu
sorularımıza yanıt arayalım:
Echinococcus granulosus
denen tenya ailesinden bu
asalağın yumurta evresinde
insan vücuduna girmesi, daha
sonra yaşam çevrimini
sürdürerek değişik organlarda
bir ya da daha çok kistin
gelişmesiyle ortaya çıkan bir
hastalıktır. Karaciğer, ekinokok
kistlerinin en çok rastlandığı
organdır.
Ekinokokun yaşam döngüsü
Ekinokok erişkin evrede
genellikle köpeklerin
bağırsağında bulunur. Uzunluğu
ortalama 0,5 cm kadardır. Çoğu
zaman yüzlerce ya da binlercesi
birden köpeğin bağırsak
duvarına sıkıca tutunmuş olarak
yaşar. Baş bölümünde dört
vantuz (çekmen) ve iki sıra
halinde çengeller vardır. Bu
tutunma organları aracılığıyla
bağırsak duvarına kolayca
yapışırlar. Erişkin evredeki
ekinokok son halkasındaki
yumurtaları köpeğin dışkılaması
esnasında dış ortama yayar.
Toprakta, suda ve bitkiler
üstünde haftalarca canlılığını
yitirmeyen ekinokok
yumurtaları koyun, sığır ve
insan gibi ara konakçılara ağız
yoluyla bulaşır. Ara konakçının
midesindeki asit salgısı
yumurtanın kabuğunu eritir ve
larva açığa çıkar. Mide ve
bağırsak duvarını delen larvalar
kısa bir yolculuktan sonra en
çok sevdiği organ olan karaciğer
ve akciğere ulaşarak kist hidatik
diye adlandırdığımız su
keselerini oluştururlar.
Kesilen hayvanlarda
ekinokok enfeksiyonu varsa
karaciğer ve akciğerlerin
kistlerle dolu olduğu açıkça
görülür. Köpekler atılan hasta
organları yerse kistleri de
sindirim sistemlerine almış olur.
Köpeğin bağırsaklarında açığa
çıkan ekinokok gelişerek erişkin
biçimini alır. Ama bu bulaşma
köpekte çok seyrek görülen
ishal dışında bir bozukluğa yol
açmaz. Ara konakçının insan
olması durumunda vücutta
gelişen kistlerin sayısına, yerine
ve büyüklüğüne göre değişen
ağırlıkta ekinokok
enfeksiyonları ortaya
çıkabilmektedir.
Bulaşma yolları

Ekinokok enfeksiyonlarının
özellikle ekonomisi tarım ve
hayvancılığa dayalı bölgelerde
daha yaygın olmasının nedeni,
giriş bölümünde verilen
bilgilerden kolayca
anlaşılabilir.Çoban ve köylüler
kist hidatikli koyun organlarını
yiyerek ekinokok taşıyıcısı
duruma gelen köpeklerle yakın
ilişki içindedir. Bu durum
ekinokokların insanlara
bulaşma olasılığım artırır. Kirli
suların içilmesi, üstünde
yumurtaların bulunduğu ve
yeterince yıkanmamış meyve ya
da sebzelerin yenmesi başlıca
bulaşma yollandır. Ama
çobanlar ve hayvan bakıcılarının
bazı alışkanlıklarından
kaynaklanan bir başka bulaşma
yolu daha vardır. Yumurtayla
dolu proglotitlerden bin köpeğin
makat bölgesine takılarak
şiddetli kaşıntıya neden olur ve
hayvan bu rahatsızlık verici
durumdan kurtulmak için
burnunu anüsüne sürterek
kaşır. Kaşıma sırasında
asalaklar makat bölgesinden
burna geçer. Böylece köpek
sahiplen arasında oldukça
yaygın görülen köpeğin
burnu¬nu öpme, el ve yüzü
yalamasına izin verme ya da
insanların tabağından ye¬mek
yedirme alışkanlıklan bilinçsizce
bir bulaşma yoluna dönüşür.
Hastalığın belirtileri kistin
büyüklüğü, karaciğerde
yerleştiği bölge, büyüklüğü,
içindeki parazit yavrularının
canlı olup olmaması ve iltihaplı
olup-olmamasına bağlı olarak
değişir. En sık karşılaşılan
şikayetler karın ağrısı, bulantı,
kusma, şişkinlik, sarılık,
zayıflama ve ateştir. Bazı
hastalar karında ele gelen şişlik
nedeni ile de başvurabilir.
Hastalıkta tedavi yöntemi
cerrahidir. Yani kist hidatik
teşhisi konulan kişinin mutlaka
ameliyat edilmesi ve kistin
bulunduğu yerden, suyunun
patlatılmadan yerinden alınması
gerekir.
Yaşamımızı tehdit eden bu
zoonozdan korunma, çok
sevdiğimiz dostlarımız olan
köpeklerimize periodik olarak,
veteriner hekiminizin önerileri
doğrultusunda, özellikle
praziquantel içerikli haplar
vermekle olmaktadır . Böylelikle
hem köpeğimiz iç
parazitlerinden arınarak sağlıklı
olacak, hemde bizlere hastalık
bulaştırma riski yok olacaktır.
Hepinize sağlıklı günler
diliyorum…

İSKEÇE Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga,
ölümünün 12. yıldönümünde İskeçe’de
düzenlenen törenle anıldı.
İskeçe Müftülüğü’nce Müftü Aga’nın İskeçe
Aşağı Mahalle mezarlığındaki kabri başında
düzenlenen törene İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
SİRİZA İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda
görevli Muavin Konsolos İbrahim Işık,
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkan
Vekili Ahmet Kara, İskeçe Türk Birliği Asbaşkanı
İsmet Tüccar, azınlık kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri, İskeçeli din adamları, Aga’nın ailesi
ve çok sayıda soydaş katıldı.

Anma töreninde okunan Kur’an-ı Kerim’in
ardından Müftü Aga’nın yaşamı boyunca verdiği
mücadelelerle ilgili konuşmalar yapılıp dualar
edildi.
İskeçe’deki azınlık tarafından 1990 Ağustos’ta
müftü seçilen Aga, Yunan devleti tarafından
“resmi makamı gasp etme” suçlamasıyla
aleyhinde açılan çok sayıda davadan yargılandı
ve defalarca fanatik grupların saldırısına uğradı.
Birçok kez hapis cezalarına da mahkum edilen
Müftü Aga, Larisa cezaevinde 6 ay kaldı. Mehmet
Emin Aga, sağlık nedenleriyle serbest
bırakıldıktan sonra ömrünün sonuna kadar
müftülük sorununun çözümü için mücadele
verdi.

Hakgüder: “Batı Trakya
mücadelesi çok kutsal”
BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
eski Genel Başkanı Av.
Burhanettin Hakgüder, Batı
Trakya mücadelesinin çok
kutsal olduğunu söyledi.
Burhanettin Hakgüder,
geçtiğimiz günlerde BTTDD
Bursa Şubesi'ni ziyaret etti.
Şube Başkanı Ali Eminlatif ve
Yönetim Kurulu tarafından
karşılanan Hakgüder'e BTTDD
Bursa Şubesi eski
Başkanlarından Ahmet Koç da
eşlik etti. Ali Eminlatif,
BTTDD'de yıllarca başkanlık
yapmış değerli bir ismi
ağırlamanın gururunu ve
onurunu yaşadıklarını
belirterek, ''Batı Trakya Türkleri
olarak, önemli hizmetleri
nedeniyle sayın Burhanettin
Hakgüder'e çok şey borçluyuz.
Kendisinin tecrübelerinden her
zaman yararlanmak isteriz''
dedi. BTTDD eski Genel Başkanı
Hakgüder de, ''Ali Eminlatif'e
BTTDD Bursa Şubesi'nin
çalışmalarını ilgiyle izlediğini ve
çok beğendiğini ifade ederek,
''Gerçekten hepimizin takdirini
kazanan bir hareket başlattınız.
Bu süreçte kalbimiz sizlerle
beraberdi. Başarılı çalışmalar
yapıyorsunuz. Sizleri tebrik

ediyorum. Benim içimde
uhdeydi size hayırlı olsuna
gelememek'' diye konuştu.

‘BENİM İÇİN
EN BÜYÜK ÖDÜLDÜ’
Deneyimlerini BTTDD Bursa
Şubesi yöneticileri ile paylaşan
ve bazı tavsiyelerini dile getiren
Hakgüder, BTTDD'de görev
yapmanın önemine de işaret
etti. Bu gibi sivil toplum
kuruluşlarının yüzde 100
vermeye dayalı olduğunu,
ancak manevi olarak
yöneticilere çok farklı geri
dönüşler sağladığına dikkat
çeken Hakgüder şöyle devam
etti: ''Dört yıl önce Batı

Trakya'ya gittiğimde Şapçı
pazarını gezmek istedim. Hiç
tanımadığım onlarca insanın
ilgisinden pazarı 2 saatte zor
gezdim. BTTDD Genel
Başkanlığı görevini bırakalı
yıllar olmasına rağmen. O
benim için en büyük ödüldü.
Batı Trakyalının bana verdiği en
büyük ödüldü. Bu ödülü ileride
siz de alacaksınız ve en çok haz
duyacağınız dönem o dönem
olacak. Bu makamlar geçicidir
ama Batı Trakya mücadelesi çok
kutsaldır. Hakikaten gözyaşı da,
kan da, sıkıntı da, ızdırap da
vardır. Gerçekten gurur
duyacağınız bir hizmet
yapıyorsunuz.”
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Canon PowerShot SX740 HS incelemesi
Canon PowerShot SX740 HS
dijital fotoğraf makinesi, bir
akıllı telefon katili mi?
İnceledik!
Akıllı telefonlar, bir dönemin
fotoğraf oyuncularını sektörden
adeta sildi. Özellikle dijital
kompakt fotoğraf makinesi
kategorisi bu durumdan
oldukça zarar gördü bildiğiniz
gibi. Giriş seviyesi kompakt
kameraların yerini alan akıllı
telefonlar, artık fotoğraf
konusunda büyük işler
başarıyor. Ancak yine de bu
kompakt fotoğraf makineleri bir
şekilde yaşamaya devam ediyor
ve yeni modellerle karşımıza
çıkmayı sürdürüyorlar.
Alametifarikası ise, özellikle
zum yeteneğinde gizli. Zira
akıllı telefonlar o konuda halen
zayıf. Belki de tek zayıf
oldukları yön bu diyebiliriz.
Onda da bu yeteneği
geliştirebileceğiniz çeşitli
aksesuar desteği gösteren
modeller var. Ancak sonuç
olarak halihazırda 40x optik
zumlu bir akıllı telefon modeli
yok. Bugün yakından
bakacağımız elimizdeki cihaz
ise, bu konuda büyük iş
başarıyor.
Her zamanki PowerShot
tasarımı
Canon PowerShot SX740 HS,
Canon'un tanıdık olduğumuz
PowerShot ailesinin yeni
modellerinden. PowerShot
ailesinin tasarım genlerini
taşıyan yeni modelde, bizi
tasarım anlamında şaşırtan bir
yenilik yok. Elbette makinede

ergonomik yapı korunuyor.
Kompakt yapısı da zaten sürekli
el altında taşımak için ideal.
Ayrıca metalik yüzeyi de
fazlasıyla sağlam görünüyor.
Makinenin ağırlığı da pil dahil
295 gram.
PowerShot SX740 HS, arka
yüzünde 3 inç büyüklüğünde
bir LCD ekran bulunduruyor.
Ekran, 180 derecelik açıyla öne
doğru uzayabiliyor. Böylece
selfie fotoğraf ve videolarda da
kamerayı rahat
kullanabiliyorsunuz. Ancak
ekran ne yazık ki dokunmatik
değil. Cihazı, menü tekerleği
yardımıyla kullanıyorsunuz.
PowerShot SX740 HS'nin
bağlantılarına baktığımızda,
sağ yandaki kapak altında
HDMI ve USB bağlantılarını
görüyoruz. Sol tarafta flaş
anahtarı, alt kısımdaki kapakta
da batarya ve SD kart alanları
yer alıyor.
Cep boyutunda 40x zum
PowerShot SX740 HS, başta
da dediğimiz gibi
alametifarikasını 40x zum
yeteneğine borçlu. Elbette
DIGIC 8 görüntü işlemcisi,
CMOS görüntü sensörü ve 20
megapiksel değeriyle kompakt
fotoğraf makineleri arasında iyi
bir yere sahip. Bu modeli,
özellikle PowerShot SX730 HS
modelinden ayıran en önemli
faktör, 4K video kayıt
edebilmesi oluyor ayrıca. Zira
diğer model, video yeteneğiyle
Full HD ile sınırlanmış. O
anlamda, bu kamera ile 4K
video yapabilirsiniz. Ancak

burada da kare sayısına
takılıyoruz. Zira 4K'da yalnızca
25 kareye kadar çıkabiliyor. 60
kare video artık akıllı
telefonlarda bile varken, Canon
artık bu işi sürdürmek istiyorsa,
bunu da dahil etmeli diye
düşünüyoruz.
Fotoğraf kalitesiyle zaten
beğendiğimizi rahatlıkla
söyleyebileceğimiz PowerShot
SX740 HS, video noktasında da
özellikle 5 eksenli sabitleme
yeteneğinden faydalanıyor.
Böylece güzel video kayıtları
yapabiliyorsunuz. Yine fotoğraf
noktasında da çeşitli görüntü

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

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

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

1

kompozisyonları
yakalayabilirsiniz. Zira cihazda
çok çeşitli senaryo modları
halihazırda yer alıyor.
Fotoğraf için özellikle
kompakt boyutlarda iyi bir
dijital fotoğraf makinesi
isteyenler Canon PowerShot
SX740 HS'yi kullanmaktan
keyif alacaklardır. Cihaz
özellikle yüksek zum
performansıyla ilgi çekici
duruyor.
Sonuç olarak diyebiliriz ki
dijital kompakt fotoğraf
makineleri eskisi kadar popüler
olmasalar da elbette halen

2

3

4

5

6

hayatlarına bir şekilde devam
ediyorlar. Bu modellerden biri
de PowerShot SX740 HS oluyor.
Kuşkusuz bu tip cihazların
yerini akıllı telefonlar aldı,
ancak gerçek işi fotoğraf
çekmek olan bir cihaz
kullanmanın da keyfi açıkçası
ayrı büyük. Kompakt olması ve
elbette 40x gibi geniş bir optik
zum performansı sağlaması
önemli özellikler. Bu anlamda
işin meraklıları tercih edebilir
kanaatindeyiz.
Son olarak makinede, Wi-Fi
ve Bluetooth bağlantılarının yer
aldığını da söyleyelim

7

8

9

10 11
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“Özerk olan müftülüklerin
“Azınlığın kabul
edeceği şekliyle bir Müslümanlara bırakılmasını
müftülük istiyoruz” talep ediyoruz”

GÜMÜLCİNE Müftüsü
İbrahim Şerif, geçtiğimiz
günlerde açıklanan
müftülüklerle ilgili
Cumhurbaşkanlığı
kararnamesini değerlendirerek,
“Müftülükler tamamen
tahakküm altına girmektedir.
Müftülük baskı altında
tutulamaz. Biz azınlığın kabul
edeceği düzen içinde ve
uluslararası anlaşmaların
sağladığı haklar çerçevesinde bir
müftülük istiyoruz” diye
konuştu.
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nde düzenlediği basın
toplantısında açıklanan
kararname hakkında görüşlerini
dile getirdi.
Müftülüğün yasal sürecini
anlatan ve kendisini Rodop
ilindeki 120 camide yapılan
seçimle halkın seçtiğini ve
1990’dan bu yana bu göreve
devam ettiğini belirten
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, “Yılbaşından bu yana
Müftülük için bazı kararlar
açıklandı ve tartışmaya açıldı.
Ancak burada Müftülerden hiç
bahsedilmiyor. Sadece
müftülükten bahsediliyor.
Müftülüğün mührünün ortasına
haç koyularak değiştiriliyor.
Müftülükteki konuşmalar,
yazışmalar Yunanca olmaktadır.
Bir Müslüman genel sekreter
getiriliyor ki Yunan üniversitesi

mezunu olma ve yedi yıl avukat
olma şartları var. Personelden
kaç tanesi Müslüman olacak belli
değil” ifadelerini kullandı.
Azınlık hukukçularının
toplantısında bu tasarının kabul
edilemez olduğuna karar
verildiğini, milletvekillerinin
devletin din işlerine karışmaması
gerektiği yönünde görüş
bildirdiklerini anlatan İbrahim
Şerif şunları belirtti: “Biz, din
adamları olarak bu konuyu kabul
edemeyiz. Bu kararnameyle
müftülükler tamamen tahakküm
altına girmektedir. Müftülük
baskı altında tutulamaz.
Müftülüğün anlaşmalardan
doğan haklarımıza uygun bir
şekilde olması lazım. Müftüyü
halkın seçmesi lazım. Burası çok
önemli. Halk seçmiyorsa din
adamlarının seçmesi lazım,
mütevellilerin seçmesi lazım. En
azından Bulgaristan’da olduğu
gibi olmalı. ‘Ben tayin ettim oldu’
şeklinde bir dayatma olmaz ve
kabul edilemez. 33 yıldan beri de
olmadığına hepiniz şahitsiniz.
Azınlık kabul etmedi ki bundan
sonra da kabul etmeyeceğiz.
Onlar yoluna biz de yolumuza.
Biz, burada demokratik bir hak
kullanıyoruz. Sözümüze itibar
edilip edilmeyeceğini bilmiyoruz.
Biz, bu kararnameye bu şekliyle
azınlık olarak topyekün karşıyız.
Azınlıkla diyalog içinde ve
azınlığın kabul edeceği bir düzen
ve ikili anlaşmalar ile Lozan’dan
doğan haklar çerçevesinde bir
müftülük istiyoruz.”

İSKEÇE Müftüsü Ahmet
Mete, müftülüklerle ilgili
Cumhurbaşkanlığı
kararnamesini değerlendirdiği
basın toplantısında Müftülük
kurumunun azınlığın bir
kurumu olduğunu
vurgulayarak, bu kurumun
azınlığa verilmesinin elzem
olduğunu söyledi. Ahmet Mete
İskeçe Türk Birliği’nde
düzenlediği basın
toplantısında kararnamenin
kabul edilemez olduğunu
vurguladı.
Müftü Mete şöyle dedi:
“Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi taslağı bu
azınlığın önüne tartışılmak
üzere getirilmiştir. Tarihimize
baktığımız zaman Osmanlı’dan
arda kalan bir azınlık veya
Yunanistan’ın farklı farklı
bölgelerinde yaşayan
Müslümanlara uygulanan
haksızlıklar yeni değildir.
Müftülüklerin 12 sayısından
teker teker üçe kadar daha
sonra da iki buçuğa indirilmiş
olması, müftülüklere yapılan
baskılar, tayinli müftüler,
seçimlere müsaade
edilmemesi, vakıfların aynı
şekilde tayinlerle yönetilmeye
çalışılması ile Yunanistan’da
yaşayan Müslüman ve Türk
Azınlığın baskı ile var
oluşlarının yok oluşa
çevrilmesi için müdahaleler
olmuştur. Bu son zamanda
olan müdahalelerde bunun
devamlılığını arz etmektedir.
Müftülük sorununun
1985’ten bu yana çözüme
kavuşturulmadığını belirten
Mete şöyle devam etti:
“Yaşadığımız devletten bu
sorunların çözümünü
bekledik. Ancak görüyoruz ki
Yunan devleti çözüm yerine
daha çok sorun üretmektedir.
90’lı yıllardan itibaren seçilmiş
müftüler ile beraber buradaki
Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın dini ihtiyaçlarını
gidermeye çalışırken ve bu
ihtiyaçlar sıkıntıya girdiği
noktalarda devletten çözüm
beklerken bu son dönemlerde
yeniden gördüğümüz bazı
haksızlıkları sizinle tekrar kısa
olarak paylaşmak isterim.
Malumunuz üzere yakın
dönemde müftülükleklerin şeri yetkileri ellerinden alınmıştır
ve Müslümanların boşanmak
üzere veya miras hukuku
üzerinde mahkemelere
gitmelerinin yolları açılmıştır.
Ardından 67 yaşında emekli
olma zorunluluğu getirilmiştir.
Bugüne kadar ses seda
çıkarmayanlar emeklilikleri
istenince söz söylemeye
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başlamışlardır. Fakat artık geç
olmuştur. Biz de böyle bir
uygulamaya karşı olmamızın
sebebini şöyle açıklıyoruz.
Eğer mitropolitler de aynı yaş
sınırı ile emekliliğe sevk
edilirse biz bu sınırlamanın
elzem olduğuna, gerekli
olduğuna kanaat getiririz.
Müftülükler bizimdir,
müftülük makamı azınlığındır.
Tayin edilmişler dahi olsa o
makam bizimdir. 67 yaş sınırı
sadece bizim müftülüklerimize
getirilen bir uygulamadır.
Dolayısıyla biz mitropolitlerde
eğer 67 yaş sınırı varsa biz de
67 yaş sınırını kabul ederiz.
Ama eğer bu sınır yanlız
Müslümanlara uygulanacaksa
bu müftülüklerden çalmadır,
müftülerin yetkilerinden
çalmadır. Bizler buna hiç bir
şekilde evet diyemeyiz.”
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
yaptığı değerlendirmede şu
görüşlere yer verdi:
Müftülüklerin çalışma
düzeni ile alakalı bir
kararname ortaya çıkmıştır. Biz
öncelikle özerk olan bir
kurumun tartışmaya
açılmasına karşıyız. Müftülük
kurumu Müslümanları
ilgilendiren bir kurum,
Müslümanların idaresi ile
yükümlü olduğu bir
kurumdur. Hristiyanların
insafına hiç ihtiyacı olmayan
ve Hristiyanların
yönetemeyeceği bir kurumdur.
Biz nasıl ki kliseye talip
değilsek, nasıl ki biz
mitropolitlerin yönetimlerine
veya iç işlerine karışmak gibi
bir talebimiz yoksa aynı
şekilde özerk olan
müftülüklerinde
Müslümanlara bırakılmasını
istiyoruz. Bu tartışmanın
sosyal medya ortamında veya
hiç alakası olmayan insanların
önünde açılmasına öncelikle
karşıyız. Eğer içinde
yaşadığımız devlet bir çözüm

istiyorsa o zaman çözümü de
şöyle ifade ederiz. Önce
seçilmiş olan müftülerin
tanınması, eğer müftülerin
tanınması imkanı yok ise iki
devlet anlaşırda seçim ilan
edilirse seçimle müftülerin
işbaşına gelmesi ondan sonra
da seçilen müftülerin kendi
elemanları ile Müslüman ve
yetkili, bu işin uzmanı olan
kişiler ile çalışması
gerekmektedir. Bakınız sağ
yanımda müftü yardımcım ve
vaiz arkadaşlar var. Sol
yanımda diğer müftü
yardımcım ve İmamlar Derneği
Başkanım ve vaize
arkadaşlarım var, önümde ise
97 camiden 96’sının imamı var.
Bu insanlar bir müftülüğün
nasıl çalışması gerektiği
hususlarında fikir beyan
edecek ve kendilerini idare
edecek güçtedirler.
Hatırlatmak isterim ki
müftülüklerde yapılan
yanlışlar yanlış insanların
atanması sonucu ortaya
çıkmıştır. Eğer azınlığın
istediği insanlar, seçtiği
insanlar müftülüklerin başında
olsaydı böyle yanlışlar
olmazdı. Şunu da ifade edelim.
Müftünün seçim usulüyle
alakalı kararnamede herhangi
bir şey yok. Dolayısıyla biz 27
seneden beri söylediğimiz gibi
seçilmiş müftülerin
tanınmasını istiyoruz. Fakat
biz zorlaştırıcı taraf veya
uğraşları akamete uğratacak
bir çalışmanın içinde olmayız.
Anavatan ile vatan yani iki
devlet karar verir ve atanmışlar
ile seçilmişler gider ve yeniden
bir seçim sistemi oluşturularak
seçim olur dendiği zaman da
biz çözümün gelmesi için varız.
Çözüm geldiği anda biz zaten
vazifemizi tamamlamış oluruz.
Biz diyoruz ki çözüm
azınlıktadır. Azınlığın bu gücü
vardır. Yeter ki devlet bu
azınlığa elini uzatsın.”
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Türk Dışişleri: “Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın endişelerini paylaşıyoruz”
Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
Hami Aksoy geçtiğimiz günlerde Batı
Trakya’daki müftülüklerle ilgili
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi taslağı hakkında sorulan
soru üzerine bir açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami
Aksoy yaptığı açıklamada “Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın endişeleri
tarafımızca da paylaşılmaktadır.”
ifadelerini kullandı. Aksoy, Batı
Trakya Türklerinin, azınlığın dini
ihtiyaçlarına hizmet etmesi gereken
Müftülük kurumu ile ilgili bu
düzenlemenin, azınlığın görüş ve
talepleri doğrultusunda gözden
geçirilmesini beklediğini vurguladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
Hami Aksoy tarafından yapılan
açıklama şöyle:
“Yunanistan’da Batı Trakya Türk
Azınlığı için şer’i yetkilerin
kullanımını ihtiyari hale getiren,
taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda
ise Medeni Hukuk’un kullanılmasını
mümkün kılan 9 Ocak 2018 tarihli
yasal düzenleme hakkındaki
görüşlerimiz kamuoyuyla
paylaşılmıştı.
Bu defa sözkonusu yasal
düzenlemenin uygulama ayrıntılarını

belirleyen Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi, Eğitim, Araştırma ve Din
İşleri Bakanlığının internet sayfasında
kamuoyunun görüşüne sunulmak
üzere taslak olarak yayınlanmıştır.
Danışma Kurulu başta olmak üzere
azınlık kurumları, sözkonusu
kararname taslağına dair Batı Trakyalı
soydaşlarımızın görüşlerini ortaya
koymuştur.
Batı Trakyalı soydaşlarımız,
kararname taslağının, Müftülük
kurumunun uluslararası anlaşmalarda
ortaya konan özerk yapısını ortadan
kaldırmasından endişe duymaktadır.
Soydaşlarımız, azınlığın dini
ihtiyaçlarına hizmet etmesi gereken
Müftülük kurumu ile ilgili bu
düzenlemenin, azınlığın görüş ve
talepleri doğrultusunda gözden
geçirilmesini beklemektedir.
Batı Trakya Türk Azınlığının
endişeleri tarafımızca da
paylaşılmaktadır. Batı Trakya Türk
Azınlığının seçilmiş Müftülerini
tanımayan Yunanistan’ın öncelikle bu
tutumunu sona erdirmesini ve
yapılacak düzenlemelerde Azınlığın
beklentilerini dikkate almasını
bekliyoruz.”

Ömer Çelik: “Yunan makamlarının
bundan vazgeçmesini bekliyoruz”

TÜRKİYE’de Adalet ve Kalkınma
Partisi Sözcüsü Ömer Çelik,
Yunanistan Eğitim ve Din İşleri
Başkanlığı tarafından müftülüklere
yönelik hazırlanan kararname
taslağıyla ilgili olarak, "Lozan
Antlaşması'na ve uluslararası
sözleşmelere aykırı. Yunan
makamlarının bundan vazgeçmesini
bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“YUNANİSTAN’I SAYGIYA VE
TANIMAYA DAVET EDİYORUM”
Yunanistan Eğitim ve Din İşleri
Başkanlığı tarafından müftülere
yönelik hazırlanan kararname
taslağını değerlendiren AK Parti

Sözcüsü Çelik, Yunanistan'ın eskiden
beri seçilen müftülerin hakkını
tanımama gibi bir tutum içerisinde
bulunduğuna dikkat çekti.
Çelik, Yunanistan makamlarını
müftülerin hukuki haklarına saygı
duymaya davet ederek, şunları
kaydetti: "Lozan Antlaşması'na,
uluslararası sözleşmelere aykırı.
Modern dünyanın geldiği bu
çerçevede Batı Trakya'daki
soydaşlarımızın, Müslüman
kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını
hiçe sayan bir düzenlemedir. Yunan
makamlarının bundan vazgeçmesini
bekliyoruz."

“Müftülük sorunu gerçekçi çözüm
önerileri ile sonuca ulaşabilir”
BATI Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin 28 Ağustos Salı günü
yayınlanan müftülüklerle
ilgili Cumhurbaşkanlığı
kararnamesine ilişkin
değerlendirmelerde
bulundu. Necmettin
Hüseyin, “Batı
Trakya Türk
Azınlığının iki
seçilmiş müftüsü
vardır. Ahmet
Mete ve İbrahim
Şerif görevlerinin
başında olup bu
haliyle yapılacak bir
düzenleme ile toplumu
etkileyecek yeni bir gelişme
olmayacağı ortadadır” dedi.
Necmettin Hüseyin şöyle devam etti:
“Batı Trakya’da 28 Ağustos 2018
tarihinden itibaren yayınlanan Yunanistan
Cumhurbaşkanlığı taslak kararnamesi ile
ilgili toplumun tüm katmanları ve kişiler
değerlendirmelerini kamuoyu ile
paylaşmışlardır.
Görüyoruz ki; Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın dini ve hukuki özerkliğinin
varlığı konusunda şüpheye yer
vermeyecek uluslararası ve ikili
anlaşmaların mevcudiyeti ortada iken yeni
bir durum yaratır şekilde sunulmaya
çalışılan düzenleme taslağı ile hiçbir
yeniliği toplum adına getirmediği ortada
olup aslında değerlendirmeyi hak edecek
bir yanı da bulunmamaktadır.
Yunanistan yönetiminin konuyu çözme
adına bir girişimi olarak görülmemekte,
aksine sorunun bu haliyle devamından
hatta toplumun bam teline dokunarak
daha da kötüleştirilmesi yönünde tercihte
bulunduğunu görülmektedir.
Bizler için muteber olan seçilmiş
müftülerimiz ve bulundukları makam olup
bu makamların kutsallığı ve
toplumumuzun da müftülerinin arkasında
dimdik durmaya devam etmesinden başka

bir düşüncesi de olmadığı ortadadır.
Atanmış kukla müftülerin makamına
yeni birilerini getirerek makyajla
soruna çözüm adı altında
sunmaya çalışmanın bir
çözüm olmadığı
tartışmasızdır. Ancak
yapılan düzenlemenin
beraberinde bir
makama bağlı idare
ve varlıkları tahrip,
talan etme yanında
makamın
işlevselliğini,
içeriğini tartışmaya
açmaya çalışarak,
makamın içini boşaltmayı
oldu – bittiye dayalı bir
kabulle benimsetme çabasıdır.
Batı Trakya Türk Azınlığı bu oyuna
gelmeyeceği gibi, bu gereksiz tartışmanın
malzemesi de olmayacaktır. Sorunu
çözeceğiz vaadi ile yaklaşıp makamları ve
yetkilerini şekillendirme adı altında dini
özerkliğe saldırının yanında dilimize ve
kimliğimize saldırının da yapılıyor
olmasını gözden kaçırmadığımız kesindir.
Bazı kişilerin sunumuna konu olan
topluma bahşedilmiş bir düzenleme,
tabuları yıktık, bunu da konuşuyoruz
demek gibi bir anlayışı da benimsemek
mümkün değildir. Yunanistan’a emanet
edilen azınlığın hakları uluslararası
anlaşma ve ikili anlaşmalarla güvence
altında iken bazı şeylerin bahşedilir gibi
sunulmaya çalışılması hatta yeni hak
gasplarını getiren bu düzenlemenin kabul
edilmesi de bu haliyle mümkün değildir.
Batı Trakya Türk Azınlığı sürdürülebilir
haklı mücadelesinin gücünü dayandığı
uluslararası ve ikili anlaşmalardan
almaktadır. Demokratik toplum kuralları
içerisindeki hukuk zemininde her zaman
yürüttüğü bu mücadelede de eninde
sonunda haklarının tamamını elde
edecektir.
Devamı 13. sayfada
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Bağışıklığı güçlendiren öneriler
GARDIROBUMUZA
yazlıkları dizdik, hem psikolojik
hem de fiziksel olarak
kendimizi yaza hazırladık…
Ancak iple çektiğimiz yaz
mevsimi bir türlü gelmedi. Bir
günde dört mevsimi
yaşadığımız şu günlerde
vücudumuzun dengesi de iyice
şaşıyor. Hal böyleyken
hastalıklar kaçınılmaz.
Son günlerde kas
tutulmaları, soğuk algınlığı,
boğaz ağrısı ve sinüzit
şikayetlerinin arttığı gözleniyor.
Özellikle hamileler, çocuklar,
kronik hastalığı olanlar ve
yaşlılar üzerinde havaların
olumsuz etkileri daha da fazla.
Bir soğuk, bir sıcak havalar,
aynı günde birkaç mevsimi
yaşadığımız bu günler, fırsatçı
mikropları da harekete
geçiriyor. Daha ince
giyiniyoruz, pencere açık
uyuyoruz, yaz yağmuru deyip
ıslanmaktan korkmuyoruz,
daha soğuk yiyecek ve içecek
tüketiyoruz. Bu da hastalıkları
beraberinde getiriyor. Bu
durum ise kas tutulmaları, sırt
ve bel ağrısı, boğaz ağrısı, baş
ağrısı gibi pek çok sikayetlerin
artmasına neden oluyor.

zorlanır. Isı değişimine karşı
daha hassastırlar. Bu havalarda
beslenmelerine ve giyimlerine
özen göstermeliler. Sıcak ve
soğuk havaya karşı kolay
giyinip çıkarabilecekleri
kıyafetleri tercih etmeliler. Kalp,
tansiyon ve böbrek hastalarının
özellikle beslenmelerine dikkat
etmeleri gerekiyor.
Yeterli miktarda sıvı alımı ve
ilaçlarını daha da düzenli
almaları gerekiyor. Kalp
hastaları daha sık elektrolit
ölçümlerini yapmalı. Bazen bu
hastalarda el uyuşukluğu
olabiliyor. Bu durum aşırı
terlemeye bağlı sodyum ve
potasyum kaybından olabilir.
Kayısı, muz, üzümde potasyum
oranı yüksektir.

HALSİZ VE DURGUNSANIZ
Atmosferde yaşanan basınç ve
iyon değişikliklerinin beyin
dalgalarımızı etkileyerek ruh
halimizde gel gitlere neden
olduğu kanıtlanmıştır. Havada
negatif iyonların artışı kişilerde
depresyon, halsizlik, sabahları
yataktan kalkarken zorlanma,
aşırı uyuma isteği ve
durgunluğa neden olabiliyor.

BU HAVALAR VÜCUT
ISISINI BOZUYOR

YAŞLILAR VE
HAMİLELER DİKKAT!
Yaşlılar, gebeler, çocuklar ve
kronik hastalığı olanların ısı
kontrol merkezi daha çok

Vücudumuzun normal ısısı 37.5
derecedir. Vücudumuzun
içindeki biyokimyasal
reaksiyonlar metabolizma hızı,

bur lar...

KOÇ (21 Mart-20

Nisan) Son dönemde
yaşamakta olduğunuz ters
etkilere karşı dikkatli hareket
etmelisiniz. Başkalarının imkanlarından
yararlanmak isterken riskli sonuçlarla
karşılaşabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan-21

Mayıs) İkili ilişkilerde ve
ortaklıklarda sizi kısıtlayan ve
soğukkanlı olmaya zorlayan
şartlar içindesiniz. Alacağınız önerilerle
sorumluluklarınız artabilir.

İKİZLER (22 Mayıs-21

Haziran) Sorumluluklar ve
başkalarının işlerini
üstlenmek bu dönem sizi
yorabilir. Detaylı içalışma koşullarında
yaşanan değişiklikler karşısında
önlemci olmalısınız.

bütün enzimatik reaksiyonlar
bu optimal ısıda gerçekleşir.
Beynimizin ortasında
hipotalamus denilen merkezde,
vücut ısısını ayarlayan
termoregülatör vardır. Bir nevi
termostat gibi düşünebiliriz.
Dışarıdaki ısı ne olursa olsun,
vücut ısısını ayarlayan merkez,
dışarıdaki ısıyı bir termostat
gibi algılayarak vücut ısınızı
artırıp ve azaltarak optimal
düzey olan 37.5 derecede
tutmaya çalışır.
Ancak ani sıcaklık düşüşleri
ve yükselişlerinde bu merkez
zorlanır ve destek isteyebilir.
Dışarıdaki ısı çok fazla ise bu
merkez öncelikle böbreklere,
deriye sonra akciğerlere
uyarılar gönderir. Deri,
dışarıdaki ısı çok sıcak ise ateş
yükselmesin diye terler.
Terleyerek vücut ısısını dengede
tutar. Böbrekler ise fazla idrar
yapmayarak, vücutta su tutar,
akciğerler de bu suyu
solunumla buhar yapıp dışarıya
atar, bu şekilde vücut ısısı
dengede kalır.
Soğuk havalarda ise vücut
ısısını dengelemek için
termoregülatör merkez enerjiye
ihtiyaç duyar. Gıdalardan aldığı
enerjiyle ısıyı korumaya çalışır.
Ancak 7 - 10 derecelik ani ısı

YENGEÇ (22 Haziran-

22 Temmuz)
Duygusal alanda biraz gergin
ve kısıtlayıcı koşullar söz
konusu. Gevşemekte zorlanacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz-23

Ağustos) Artan baskılar
sizi kontrollü olmaya itiyor.
Uzun vadeli planlar
yaptığınız bu dönem sabırlı ve güçlü
olmanız gerekecek.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Düşünceleriniz yenilenirken
kararlılık göstereceğiniz
konulara odaklısınız.
İlişkinizde biraz dikkatli
olmanız gerekecek.

düşüş ve artışlarında
beynimizdeki termoregülatör
merkez zorlanır. Vücut ısısını
bu dönemlerde korumak için iyi
beslenmek ve doğru giyinmek
gerekir.

YAZ YAĞMURU DEMEYİN!
Meteorolojiyi takip ederek
giyinmekte fayda var.
Çantanızdan şemsiyenizi eksik
etmeyin. Havalar henüz
yağmurun vücudumuza verdiği
zararı engelleyecek kadar sıcak
değil. Yağmurda ıslanıp
ardından rüzgarın çarpması,
vücut ısısının düşmesine neden
olur. Bağışıklık sistemi düşer ve
enfeksiyona açık bir hale gelir.
Nezle virüsleri bu havaları
sever. Vücut ısısı düşük,
bağışıklık sistemi zayıfsa ve
yeterli savunma mekanizması
devreye giremiyorsa solunum
yolu enfeksiyonları, sinüzit,
bronşit, zatürre ve ishal gibi
şikayetler sık yaşanır.

KAHVALTI YAPMAYANLAR
TEHLİKEDE!
Özellikle bu havalarda düzenli
kahvaltı şart. Kahvaltı kültürü
edinmek çok önemli. Sabah bir
kahve içip işe gidenlerde kalp
çarpıntısı, gastrit ve stres
kaçınılmaz oluyor. Mutlaka

TERAZİ (23Eylül-

23Ekim)
Ekonomik davranmak,
çalışma kapasiteniz,
becerileriniz sayesinde yeni
gelirlere odaklanmak gerekecek.
Sağlığınızı ihmal etmeyin.

AKREP (24 Ekim-22

Kasım) Uzun zamandır
düşünülen projelerin
ilerlemesi adına daha kararlı
olacaksınız. Güç kazandığınız
bu dönemde çok fazla sorumluluk
almanız gerekecek.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Aşırı iyimser davranmanız
halinde bazı riskleri
hayatınıza davet edebilirsiniz.
Eldeki işlere odaklanmak sureti
ile beklemede kalmanız gerek.

evden çıkmadan en azından bir
dilim ekmek, bal, bir bardak
çayla da olsa kahvaltı edilmeli.
Kahvaltı, vücudun bağışıklık
sistemi için büyük önem
taşıyor.
Bunun yanı sıra yeterli
miktarda sıvı çok önemli.
Günde 2 -3 litre su tüketilmeli.
Çok sıcaklarda vücut hararetini
düşürmek için su içmek lazım.
Ayran ve soda gibi soğuk
içecekler de tercih edilebilir.
Sıcak havalarda vücut terleme
yoluyla sodyum ve potasyum
kaybeder. Sodyum ve potasyum
ihtiyacı için tuzlu ayran veya
maden suyu içilebilir.

TURP VE DOMATES
BAĞIŞIKLIK İÇİN ÖNEMLİ
Bağışıklık sistemimizin doğru
çalışabilmesi için bol sebze ve
meyve, sodyum, potasyumun
yanı sıra B12, H vitamini
(Biotin), çinko ve magnezyum,
selenyum almak lazım.
Domateste bulunan selenyum
ve likopen bir anti kanserojen
ve bağışıklık sistemini koruyan
maddelerdir. Kanserleşmeye
yakın hücreleri yakalar ve
öldürürür. Turp, karpuz,
kırmızıbiber de bağışıklık
sistemi ve kalp için önemli
sebzelerdir.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Pek çok konuda hareketli ve
sistemli ilerliyorsunuz.
Kazandığınız deneyimleri
başkalarına yararlı konularda
ortaya koyabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
İş ve kariyer hayatınızı ele almak
ve daha kararlı bir duruş
sergilemekten yanasınız. Dikkat
çekeceğiniz çalışmaların karşılığını
alacaksınız.

BALIK (19 Şubat-20

Mart) Kendinizi
geliştirmek adına çok
yeni ve kalıcı girişimler
yapmaktasınız. Hayata
bakışınızı daha tutarlı bir noktaya
taşımak adına başkalarının
düşüncelerinden yararlanmaya bakın.
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11. sayfanın devamı
Yaşanan gelişmeler üzerine hafta içi iki
müftümüzün de birlikte kamuoyuna tespitlerini
açıkladığını görmekteyiz. Bu bağlamda tespitlerine
baktığımızda;
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın uluslararası
belgelerle kayıt altına alınmış dini özgürlüklerinin
garantisi olan Müftülüklerin, bahse konu
kararnameyle adeta zincirlere vurulmaya
çalışıldığını belirtilmekte,
Azınlığın varoluşsal kurumu olan Müftülüklerin
devlet memurlarının tahakkümü altına sokulmaya
çalışıldığı ve sıradan devlet daireleri haline
getirilmelerinin hedeflendiği, Azınlığın Müftülerini
seçme hakkının gasp edildiği yetmezmiş gibi, bu
kez Müftülüklerin işlevsel ve kurumsal olarak
içinin boşaltılmasının hedeflendiğini,
Azınlığın Müftülüklerde dahi anadillerini
konuşmalarının yasaklandığı, Azınlığımızın
kimliğinin inkarına yönelik yıllardan bu yana
uygulanan politikaların devamını teşkil ettiği,
böyle bir uygulamanın, evrensel Azınlık haklarına
da aykırı olacağının,
Kamuoyunun görüşlerine açılan taslak metni
kategorik olarak reddediyor ve bahse konu metnin

Azınlık nezdinde kabul görmeyeceğini ilan
ediyoruz denmektedir.
Müftülerimizin tespitleri açısından halkımız
başta olmak üzere, toplum önde gelenlerinin,
kanaat önderlerinin, sivil toplum örgütleri
yöneticilerinin, seçilmişlerinin ve milletvekillerinin
toplumun hakları konusunda hem fikir
olduğundan da şüphemiz yoktur. Bu taslak
kararnamenin Batı Trakya Türk Azınlığı adına değil
makamların özüne zarar veren ve makam gaspında
bulunan kukla kişilerin yetki düzenlemesi
olmaktan öteye gitmesi de mümkün değildir.
Arzumuz yapılan yanlıştan bir an önce
vazgeçilmesi ve seçilmiş müftülerimizin varlığını
kabullenecek, makamların içeriğini ve işlevselliğini
boşaltmadan, dilimizi ve etnik kimliğimizi inkara
kalkışmadan gerçekçi bir çözüme yönelinmesidir.
Batı Trakya Türk Azınlığını iki seçilmiş müftüsü
vardır. İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif görevlerinin başında olup
yapılacak düzenlemenin toplumu etkileyecek yeni
bir gelişme olmayacağı ortadadır. Tabiri caizse
taslağın bu haliyle bu düzlem de bu konuyu
tartışmak kararname içeriğinde diline, dinine,
kimliğine saldırılan topluma ve sürdürdüğü
mücadelesine ihanettir.”

Müftülüklerle ilgili kararnameye
tepkiler devam ediyor
GEÇTİĞİMİZ günlerde Eğitim
Bakanlığı tarafından açıklanan
Müftülüklerle ilgili
Cumhurbaşkanlığı
kararnamesine azınlık
kurumlarından tepkiler devam
ediyor. Müftülüklerin yeniden
yapılandırılmasını öngören
kararname taslağına BAKEŞ ile
BİHLİMDER de yayınladıkları
açıklamalarla tepki gösterdi.
BAKEŞ’DEN MÜFTÜLÜKLERLE
İLGİLİ KARARNAMEYE TEPKİ
BAKEŞ tarafından yapılan
açıklamada Müftülüklerle ilgili
kararnamenin geri çekilmesi
istendi. Konuyla ilgili yazılı
açıklama şöyle:
“Geçtiğimiz günlerde
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesiyle açıklanan
Müftülüklerin yetkileri, çalışma
ve idari yapılanmasıyla ilgili
düzenlemeler kabul edilmesi
mümkün olmayan bir
Kararnamedir. Yeni
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’ni Müftülüklerimize
yapılmış olan bir saygısızlık, bir
darbe ve yok etme girişimi olarak
görmekteyiz. Ülkemiz
yetkililerinden,
Müftülüklerimizde azınlık
haklarına saygılı bir düzenleme
ve icraatı beklerken, bu tür
müdahalelerin yapılması, hayal
kırıklığı ve büyük bir üzüntü
yaratmıştır. Ülkemiz
yetkililerinden bir an önce bu
Kararnameyi geri çekerek,
Müftülüklerin yapısına uygun
çalışmalarda bulunmalarını
beklemekteyiz.”
BİHLİMDER’DEN MÜFTÜLÜK
KARARNAMESİNE TEPKİ
Batı Trakya İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve Mensupları Derneği
(BİHLİMDER) müftülüklerle ilgili
açıklanan cumhurbaşkanlığı
kararnamesi hakkında açıklama
yayınladı.
BİHLİMDER tarafından

yapılan açıklamada şu ifadelere
yer verildi: “Ülkemiz
Yunanistan’ın azınlığın en
önemli kurumu olan Müftülük
kurumuna dönük hazırlamış
olduğu ve kanunlaşma
aşamasında olan
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
bizlere hayal kırıklığı yaşatmıştır.
Yunanistan’ın 90 sene önce
imzalamış olduğu antlaşmalar ve
azınlığa dönük çıkarmış olduğu
düzenlemeleri dahi geride
bırakacak nitelikte azınlığı hiçe
sayarcasına ortaya konmuştur.
Arkasında hiçbir iddianın
duramayacağı,
demokratikleşme, çağdaşlaşma
ve iyileştirme adına hiçbir ferdin
kabul edemeyeceği, insani
değerlerle izah edilemeyecek
dayatma örneklerine böylesi bir
yüzyılda şahit olmak, bir inanç
grubuna-yani bir dinin
mensuplarına- çerçeve çizmek,
prosedür ve farkı bir sistem
kalıplarını dayatmak bu çağda
gudûbet bir garipliğin nişanesi
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kararnamaden doğacak
sonuçlar onu hazırlayanları,
kanunlaştıranları tarih nezdinde
hesap veremeyecekleri büyük bir
nedamet ve şekvaya
sürükleyecek, tarih boyunca
torunlarını dahi utandıracaktır.
Cevap verilmesi gereken asıl soru
şudur: Ülkemiz Yunanistan
vatandaşlarına inançlarını
yaşama ve yaşatma noktasında
kurum ve kuruluşlarıyla
insanına değer veren özgür bir
ülke olarak mı tarihte yer almak

istiyor, ya da tam zıddı inanç
özgürlüğünü kısıtlayan bir devlet
olarak mı anılmak durumunda
kalacak? Diğer yönden
ülkemizde hiçbir inanç grubuna
yapılmayan böyle bir
düzenlemeyi sadece ve sadece
Batı Trakya Müslüman Türk
toplumuna yönelik yapması
ayrıca manidardır. Bizler Batı
Trakya Türk toplumu olarak
ülkemizden elbette bir lütuf
beklemiyoruz. Vatandaşları
olarak devlet olma
sorumluluğundan başka.
Geçmişe dönük hiçbir antlaşma
veya sözleşme olmasa dahi 2018
yılında bir inanç grubuna ve
kurumlarına yapılacak
düzenlemenin böyle olmaması
gerekir. Batı Trakya Türk
toplumunun imzalanmış ikili
sözleşmelerle bu noktadaki
özerkliği uluslararası düzeyde
geçerliliğini korumakta ve
garanti altına alınmış bir toplum
olarak ayrıcalığını da muhafaza
etmektedir. Vicdanlarda hiçbir
şekilde kabul görmeyecek bu
düzenlemenin gözden
geçirilmesi ve azınlıkla müzakere
ve istişareye açılarak yeniden
kabul edilebilir ölçüler
içerisinde, özgürlükleri de
kapsayacak şekilde
düzenlenmesi ve bizlerin bu
konuda ortaya koyacağı birlik ve
beraberlik tezahürü müşterek
irade ayrıca önem arz
etmektedir. Bu şekliyle
kararnamenin kabul edilmesi
mümkün değildir.”
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Dinimizin eğitime ve
öğretime verdiği önem

E

Eğitim ve öğretim, hem
kendimiz için hem de
toplum için ekmek, su ve
hava kadar önemli ve gereklidir.
Bu verilen önemden dolauıdır ki,
insanlığa doğru yolu ve gerçek
saadeti göstermek üzere
indirilmiş olan Kur’anı Kerim’in
ilk emri “oku!” olmuştur.Alâk
sûrsinin ilk beş âyetinde şöyle
buyurulmaktadır:
“Yaratan Rabbinin adıyla oku!
O, insanı bir alak'tan (aşılanmış
yumurtadan) yarattı. Oku!
İnsana bilmediklerini belleten,
kalemle yazmayı öğreten
Rabbin, en büyük kerem
sahibidir.” (Alak suresi, 1-5)
Eğitimin hedefi insana
kendisine lazım olan bilgiyi
vermek, ona hayatta lazım
olacak beceriyi kazandırmak
onu yüksek manevi değerlere
sahip kılmak, kötü
alışkanlıklardan ve
davranışlardan korumak, iyi
alışkanlıklar ve davranışlar
kazandırmaktır. Bu eğitim ailede
okulda, iş başında, çevrede her
yerde olabilir. Okullar insanların
eğitim ve öğretimi için en
elverişli kurumlardır. Yaşa göre
gerekli bilgiler topluca orada
kazanılır. Emsal-akran
arkadaşlığı orada kurulur. Büyük
küçük sevgisi yanında kurallara
ve karşılıklı haklara saygı
oralarda alışkanlık haline gelir.
Bütün insanları bir tarağın
dişleri gibi eşit sayan İslamiyet;
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir
olurmu? (Zümer-9)
“Allah içinizden iman
edenlerle, ilme nail olanların
derecelerini yükseltir.
(Mücadele-11)
“Kulları içinde Allahtan
gerektiği şekilde ancak ilim
sahipleri korkar.” (Fatır-29)
meallerindeki ayet-i Celilelerle
ilim sahiplerini diğer
insanlardan ayırıp yükseltmiş
“Sakın cahillerden olma (En-am35) “Cahillerden yüz çevir”
(A’raf-199) anlamındaki pek çok
ayet-i celile ile de cehaleti ve
bilgisizliği yermiştir.
İlmin ve ilim öğrenmenin
değeri konusunda
Peygamberimizin birçok hadis-i
şerifleri arasında şunlar ne
kadar dikkat çekicidir.
“Çin’de bile olsa ilmi alınız.
Çünkü ilim kadın erkek herkese
farzdır.” (Keşful Hafa-1/138 )
“İlim ve hikmet mü’minin
yitiğidir. onu nerede bulursa
alır.” (Keşful Hafa-1-363)
“Dünyayı isteyen ilme
sarılsın, ahreti isteyen ilme

sarılsın, hem dünyayı hem ahreti
isteyen yine ilme sarılsın. (Aksek
İslam-1/510)
Yüce Dinimiz İslam bize dini
ilimlerle birlikte, müsbet ilimleri
öğrenmemizi de emretmiş,
insanın diğer yaratıklara olan
üstünlüğü, onun sahip
bulunduğu ilme bağlanmıştır.
Milletler geleceklerini,
yetiştirdikleri nesilleri eğitim ve
öğretime gereken önemi vererek
ve onları en güzel şekilde
eğiterek garanti altına
alabilirler. Gelecek nesillere
hem dini değerlerimizi öğretmek
ayrıca müspet teknik ilimlerle
de, çağın bile ilerisine
geçmelerine yardımcı olmak
hepimiz için bir görevdir.
Yaşadığımız çağda bütün
milletler, nesillerini kendi inanç
ve ahlak telakkilerine göre
yetiştirmekte ve milli kültürlerini
vermektedirler.
Biz de Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı olarak genç
nesillerimizin eğitim ve
öğretiminde, milli, dini ve ahlaki
değerlerin benimsetilmesinde
üzerimize düşen görevleri yerine
getirerek geleceğe umutla
bakabilmeliyiz. Aydınlık
yarınlara iyi eğitilmiş gençlikle
ulaşabileceğimizi unutmayalım.
Bu nedenle; anne-babalar,
toplum liderleri, öretmenler, din
görevlileri herkes üzerine düşen
görevi yerine getirmesi gerekir.
Nesillerimiz bize emanettir.
Nesillerin iyi bir eğitim almaları
ve ahlaklı yetiştirilmeleri,
onların bir hakkı olduğu gibi
bizim de önemli
vazifelerimizdendir. Her alanda
gerekli eğitim ve öğretimin
sağlanması, toplumsal bir
ödevdir.
Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s); bir anne babanın
evladına bırakabileceği en güzel
miras, güzel bir şekilde onları
yetiştirmek olduğunu ifade
etmiştir. Aydınlık yarınların, bu
günden imanlı, bilgili, erdemli,
donanımlı ve saygılı nesillerin
yetiştirilmesine bağlı olduğunu
unutmayalım. Bu vesileyle, yeni
eğitim ve öğretim yılı tüm
öğretmen, öğrenci ve öğrenci
veliler için hayırlı olsun. Ayrıca
girmiş olduğumuz yeni hicrî
yılının cehaletten ilim ve
hikmete, zulümden hak ve
adalete, inkârdan iman ve
merhamete, kötülükten iyilik ve
güzelliğe yeniden hicret
etmemize vesile olmasını
Rabbimden niyâz ederim.
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Το πολιτικό παιχνίδι με τις συντάξεις
«Δεν αποτελεί στόχο, στρατηγική ούτε
επιθυμία μας να κάνουμε τριπλές
εκλογές τον Μάιο. Αυτό δήλωσε πριν
από λίγες μέρες ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο
«Euronews», εβρισκόμενος στις
Βρυξέλλες όπου μίλησε για το μέλλον της
Ευρώπης και απάντησε σε ερωτήσεις
ευρωβουλευτών για την πολιτική της
κυβέρνησής του στην Ελλάδα. Είχαν
προηγηθεί οι δηλώσεις του στην Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι στόχος του
είναι, αν τον ευνοήσουν οι πολιτικές
συνθήκες να πάει σε εκλογές με την
ολοκλήρωση της τετραετίας, δηλαδή τον
Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2019.
Ωστόσο υπάρχουν δύο αστάθμητοι
παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία
των επομένων μηνών σε σχέση με τους
κυβερνητικούς σχεδιασμούς ως προς την
ημερομηνία που θα στηθούν οι κάλπες
των εθνικών εκλογών. Ο πρώτος
παράγοντας έχει να κάνει με τις
περικοπές στις συντάξεις και ο δεύτερος
με τις εξελίξεις στο Μακεδονικό ζήτημα

και την επικύρωση από την Βουλή της
συμφωνίας των Πρεσπών.
Για την κυβέρνηση η μη περικοπή των
συντάξεων είναι το βασικό «χαρτί» στο
οποίο ποντάρει τη δημοσκοπική και
προεκλογική της ανάκαμψη. Αποτελεί
ειλημμένη και αμετάκλητη απόφαση και
το ζητούμενο της εν εξελίξει πολιτικής
διαβούλευσης με τους θεσμούς είναι η
ακύρωση του ψηφισμένου νόμου να γίνει
με τη συναίνεση των δανειστών.
Για τη ΝΔ ισχύει το αντίθετο.
Δημοσίως, τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
όσο και τα στελέχη της αξιωματικής
αντιπολίτευσης απαιτούν από την
κυβέρνηση να μην κόψει τις συντάξεις –
στις προεκλογικές ασκήσεις επί χάρτου
όμως που γίνονται στην Πειραιώς το
προσφιλές σενάριο είναι εκείνο της
εμπλοκής.
Στην πραγματικότητα, το ιδανικό
σενάριο για τους σχεδιασμούς του
γαλάζιου επιτελείου είναι εκείνο της
ρήξης με τους δανειστές και της
προσφυγής σε εκλογές εντός του
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φθινοπώρου – πιθανώς τον Νοέμβριο –
με ανοιχτό το θέμα των συντάξεων. Τα,
όχι λίγα, στελέχη της αξιωματικής
αντιπολίτευσης που επενδύουν σ’
αυτήν την προοπτική, επικαλούνται την
σκληρή στάση του ΔΝΤ, την επιμονή
των ηγεσιών της ΕΚΤ και του ESM στην
τήρηση των συμφωνηθέντων, και
θεωρούν ότι όταν έρθει η ώρα των
τελικών πολιτικών αποφάσεων, στο
Eurogroup, η Γερμανία θα πατήσει για
μια ακόμη φορά το «φρένο» και θα
μπλοκάρει την ακύρωση των
ψηφισμένων περικοπών.
Δεν είναι τυχαίο, δε, ότι μετά και την
ομιλία Τσίπρα στην ΔΕΘ, οι διαρροές
από το γαλάζιο στρατόπεδο λένε πως
μόνον η Κομισιόν είναι θετική στην
ακύρωση της μείωσης των συντάξεων
και ότι το ΔΝΤ, ο ESM και η ΕΚΤ
επιμένουν στην εφαρμογή της
υποστηρίζοντας ότι πρόκειται κυρίως
για διαρθρωτικό μέτρο, που άπτεται της
βιωσιμότητας του ασφαλιστικού
συστήματος, και όχι δημοσιονομικό.
Στο κυβερνητικό στρατόπεδο,
ωστόσο, τα μηνύματα αυτά δεν
δείχνουν να αξιολογούνται ιδιαιτέρως.
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, στην
συνέντευξη του στο Euronews
επανέλαβε ότι «εάν πετύχουμε τους
στόχους, στον βαθμό που πετυχαίνουμε
τους στόχους, μπορούμε να
αποφύγουμε ένα μέτρο που και
αχρείαστο είναι και αντιαναπτυξιακό
και μη διαρθρωτικό». Και λίγο
αργότερα κυβερνητικός παράγοντας
εξέφραζε την βεβαιότητα πως «στο
τελικό κείμενο του νέου
προϋπολογισμού δεν θα υπάρχει η

μείωση των συντάξεων από την 1η
Ιανουαρίου».
Παραπλεύρως, άλλα κυβερνητικά
στελέχη επισημαίνουν με νόημα δύο
στοιχεία: Το πρώτο είναι πως τον
«αποφασιστικό, και σχεδόν απόλυτο
λόγο, στην μεταμνημονιακή εποπτεία
τον έχει πλέον η Κομισιόν». Το δεύτερο
είναι πως η ΝΔ «προφανώς έχει
προσμετρήσει στην κοστολόγηση του
προγράμματός της την μείωση των
συντάξεων και θα βρεθεί προ
εκπλήξεων και ανατροπών».
Σ΄ αυτό το μοτίβο, το πολιτικό – και
προεκλογικό – πόκερ γύρω από τις
συντάξεις κλιμακώνεται και, όπως όλα
δείχνουν, δεν θα είναι μικρής διάρκειας.
Διότι, κατά τις πληροφορίες, το θέμα θα
ανοίξει μεν με πρωτοβουλία της
ελληνικής πλευράς στην διαβούλευση
που ξεκίνησε ανάμεσα στην ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών και τους
επικεφαλής των θεσμών, οι αποφάσεις
όμως δεν θα είναι άμεσες και θα
ληφθούν, πολιτικά, σε επίπεδο
κορυφής.
Τούτο σημαίνει πως δύσκολα θα
υπάρξει οποιαδήποτε κατάληξη πριν τις
εκλογές στην Βαυαρία στις 14
Οκτωβρίου και πριν από το Eurogroup
του ίδιου μήνα, με τις πλέον
ενημερωμένες πηγές να δείχνουν ως
κομβικό χρονικό σημείο τα τέλη του
έτους. Και, παράλληλα, να τονίζουν
πως το «κρίσιμο έγγραφο» δεν θα είναι
το προσχέδιο του προϋπολογισμού που
θα υποβληθεί στην Κομισιόν στα μέσα
Οκτωβρίου αλλά το τελικό κείμενο του
προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τον
Νοέμβριο.

GTGB Ertuğrul Gazi’yi Anma
ve Yörük Şenlikleri’ne katıldı

Çiftçi primlerinin
yüzde 70’i 26 Ekim’e
kadar ödenecek
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Necat
Ahmet ve birlik üyelerinden oluşan ekip Türkiye’de
Bilecik’in Söğüt ilçesinde gerçekleşen Söğüt Ertuğrul
Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katıldı.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde gerçekleşen Söğüt
Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin bu yıl
737. si düzenlendi. Osmanlı’nın temellerini atan
Ertuğrul Gazi’nin yılın bolluk ve bereket içinde
geçtiğini göstermek adına başlatmış olduğu Yörük
Şenliği bu yıl 7 – 9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.
Anadolu’nun dört bir yanından gelen Yörüklerin
yer aldığı şenlikte, GTGB Başkanı Necat Ahmet
önderliğinde dernek üyelerinden oluşan ekip de
katılımcılar arasında yer aldı.
GTGB ekibi Söğüt ilçesi hükümet konağı önünde
Yörüklerin karşılanmasına katıldı. Protokol

konuşmalarıyla devam eden şenlikte, Ankara Kültür
Derneği Seğmenleri, Silifke Türkmen Kültür Derneği,
Kütahya Yörük ve Türkmen Kültür Derneği ve İnegöl
Ertuğrul Gazi Derneklerinin folklor gösterileri yapıldı.
Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelen Yörükler
çadırlarında katılımcılara Yörük yaşam biçimini
sundular. Batı Trakya’dan giden ekip de Yörük
çadırlarını ziyaret etme fırsatı buldu. GTGB ekibi
Bilecik Belediyesi’ne ait Kayı Obası çadırında Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi
Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı
Nihat Can, ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı
Mustafa Destici ile bir araya geldi. GTGB Başkanı
Necat Ahmet kendilerine birlik adına el beceri
kurslarının tablolarından hediye etti.

TARIM Kalkınma ve Gıda Bakanı Stavros Arahovitis’in
yaptığı açıklamaya göre çiftçi primlerinin %70’lik
miktarını kapsayan ödemeler 26 Ekim tarihine kadar
ödenecek.
OPEKEPE tarafından yapılacak prim ödemelerinin geri
kalan bölümünün ise Aralık ayının ortalarına kadar
yapılması planlanıyor. Bakanın açıklamasında Başbakan
Aleksis Çipras’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik
paket çerçevesinde önümüzdeki yıldan itibaren çiftçilere
uygulanan bazı vergilerde indirime gidileceği de
vurgulandı.
Bakan Arahovitis ayrıca ELGA tarafından çiftçilerin yıl
içinde zararlar için verilecek tazminatların %20’sinin
önümüzdeki hafta ödeneceğini açıkladı.
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BM'den
Suriye
açıklaması
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM),
2011'den bu yana iç savaşın
devam ettiği Suriye'de bu sene
şimdiye dek görülmemiş
düzeyde yerinden edilmeler
yaşandığını açıkladı.
Komisyonun ocak-temmuz
döneminde Suriye'deki insan
hakları durumuna ilişkin
hazırladığı 24 sayfadan oluşan
rapor yayımlandı.

Raporda, 2011'den bu yana iç
savaşın devam ettiği Suriye'de
bu sene şimdiye dek
görülmemiş düzeyde yerinden
edilmeler yaşandığına dikkat
çekilerek, Beşşar Esed
rejiminin, "silahlı muhaliflerin"
ve "terörist organizasyonların"
kontrolündeki bölgelere yönelik
yılın ilk 6 ayında düzenlediği
saldırılarda aralarında

çocukların da bulunduğu 1
milyondan fazla Suriyelinin
yerinden edildiği vurgulandı.
Raporda, evlerini terk etmeye
zorlanan sivillerin büyük bir
kısmının halihazırda "korkunç"
şartlar içinde yaşamak zorunda
bırakıldığının altı çizildi.
Üç kişiden oluşan
komisyonun hazırladığı
raporda, devam eden

müzakerelerin sonuçsuz
kalması durumunda ülkenin
kuzeybatısındaki İdlib ilinde de
benzer durumunun yaşanacağı
uyarısında bulunuldu.
Yıl başından haziran ayı
ortasına kadar Esed rejiminin
yoğun saldırılar düzenlediği
Halep, Humus'un kuzeyi, Şam
kırsalı, Dera ve İdlib'deki insani
duruma dikkat çekilen raporda,
bu bölgelerdeki "kilit
çatışmaların" ülke içinde
kitlesel göçlere ve sivillerin
evlerinden koparılmasına yol
açtığına işaret edildi.

"SAVAŞ SUÇLARI İŞLENDİ"
Raporda, 6 aylık dönemde adı
geçen bölgelerde yoğun
çatışmalar yaşandığı
anımsatılarak, "Çatışmaların
çoğunda, silahlı gruplar
tarafından da olmak üzere,
ayrım gözetmeksizin saldırılar,
korunan hedeflere kasten
saldırılar, yasaklanmış
silahların kullanılması,
yağmalama ve zorla yerinden
edilmeler de dahil savaş suçu
işlenmesi dikkati çekti."
ifadesine yer verildi.
Komisyon raporunda ayrıca

Hava kirliliği
erken ölüme yol açıyor
AVRUPA Birliği'nde hava
kirliliğinin her yıl yaklaşık 400
bin kişinin erken ölümüne yol
açtığı bildirildi.
Lüksemburg merkezli Avrupa
Sayıştayının yayımladığı "Hava
Kirliliği: Sağlığımız Yeterince
Korunmuyor" başlıklı raporda,
hava kirliliğine ilişkin genel
bilgiler paylaşılırken, kıta
genelinde bu alanda yasal
eksiklikler olduğuna dikkat
çekildi.
Raporda, kentsel alanlarda
nitrojendioksit ve ozonun erken
ölümü tetikleyen başlıca hava
kirleticiler olduğu kaydedildi.
Hava kirliliğinin her yıl AB'de
400 bin kişinin erken ölümüne
yol açtığı belirtilen raporda, bu
durumun aynı zamanda yüz
milyarlarca euro sağlık
harcamalarını da beraberinde
getirdiği ifade edildi.
Durumun ciddiyetine rağmen
AB üye ülkelerinin harekete
geçmediği bildirilen raporda,
hava kalitesini belirleyen

standartların 20 yıl önce
belirlendiği, bunların bir
çoğunun Dünya Sağlık
Örgütü’nün standartlarının çok
gerisinde kaldığı uyarısında
bulunuldu.

Rapordan sorumlu Avrupa
Sayıştayı Üyesi Janusz
Wojciechowski, "Hava kirliliği
AB vatandaşlarının sağlığını en
fazla tehlikeye atan çevre riski."
ifadesini kullandı.

çatışan tüm tarafların
uluslararası insan hakları
hukukunun gereği olarak
sivilleri korumak için
uygulanabilir tüm önlemleri
almadıklarına yer verildi.
Yerinden edilen Suriyelilerin,
geçim sıkıntısı ve sayısız
zorluklarla karşı karşıya
bırakıldığına vurgu yapılan
raporda, sivillerin yeterli
gıdaya, suya, temel sağlık
hizmetlerine ve barınma
imkanlarına erişimindeki büyük
sıkıntılara dikkat çekildi.
Öte yandan komisyonun
hazırladığı raporun, BM
Cenevre Ofisi'nde devam eden
İnsan Hakları Konseyinin 39.
oturumunda, 17 Eylül'de üye
ülkelere sunulacağı belirtildi.
Komisyon Başkanı Paulo
Sergio Pinheiro da rapora ilişkin
yaptığı açıklamada, "Bu
çatışmanın taraflarının
yürüttükleri askeri
operasyonlarla sivillerin
yerinden edilmesi hususundaki
sorumluluklarını yerine
getirememesi büsbütün kabul
edilemez." değerlendirmesinde
bulundu.

AB'den
tek saat
teklifi
Avrupa Birliği Komisyonu,
üye ülkelerde yaz ve kış
aylarında saat değişikliği
yapılmasına son verilmesine
yönelik düzenleme teklifinde
bulundu.
AB Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker,
konuşmasında, mevcut yaz ve
kış saati uygulamasının
değiştirilmesine yönelik
düzenleme teklifini açıkladı.
Buna göre, AB üyesi ülkeler
2019 yılından itibaren
mevsimsel saat uygulamasını
bırakacak ve tek bir saate
geçecek.
Üye ülkeler, Nisan 2019'a
kadar yaz veya kış saati
arasında kalıcı bir tercihte

bulunacak. Yaz saatini tercih
edenler için son zorunlu
değişiklik 31 Mart 2019
tarihinde gerçekleştirilecek.
Kalıcı olarak kış saatine
geçecek ülkeler ise son saat
değişimini 27 Ekim 2019'da
yapacak.

RESMİ ONAY GEREKİYOR
Düzenlemenin yasalaşması
için AB Konseyi ve Avrupa
Parlamentosu’nun resmi onayı
gerekiyor. AB'nin 28 üye
ülkesinde 1981'de yapılan bir
düzenlemeyle her yılın Mart
ayının son Pazar günü saatler
bir saat ileri alınırken, Ekim
ayının son Pazar günü de bir
saat geriye alınıyor.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
2551074000

Gümülcine Hastanesi:
2531351100

Çipras’tan yeni ekonomi paketi
Başbakan Aleksis Çipras, vergi indirimleri ve maaş artışını içeren yeni
ekonomi paketini açıkladı. Çipras, ekonominin 9 yıl sonra yeniden
toparlandığını belirtti.

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, vergi indirimleri ve
maaş artışını içeren yeni ekonomi paketini
açıkladı.
2541351100
Başbakan Aleksis Çipras, 83. Uluslararası
Polis imdat: 100
Selanik Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada,
kurtarma paketi sonrası hükümetinin ortaya
‹tfaiye: 199
koymayı hedeflediği vergi indirimleri ve sosyal
Elektrik Kurumu (DE‹): reformları içeren ekonomi vizyonunu anlattı.
Ağustos 2015’te zorlu seçim yaparak kurtarma
1050
paketini kabul ettiklerini anımsatan Çipras,
OTE: 122
“Kreditörlerle anlaşma sağlayarak ülkemizin
Avrupa yolunu tehlikeye atmamayı seçmemizin
doğru tercih olduğu ispatlandı.” ifadesini kullandı.
OTOBÜS TERMİNALLERİ
Çipras, Yunan ekonomisinin 9 yıl sonra yeniden
Dedeağaç: 2551026479 toparlandığını belirterek, “Kurtarma paketi sonrası
Yunanistan’ı, yeni çağın Yunanistanı’nı dizayn ve
Gümülcine: 25310
inşa etmek için koşullar sağlandı.” dedi.
22912
İhracat, sanayi üretimi ve hane halkı
‹skeçe: 2541022684
tüketiminin yükseldiğine işaret eden Çipras, “Üst
üste 6 çeyrek dönemdir ekonomi büyüme sağlıyor.
İstatistik Kurumu, 2018 için büyüme tahminini
TREN İSTASYONLARI
yüzde 2,5’e yükseltti.” bilgisini paylaştı.
Çipras, mali disiplinin sağlandığını ve bütçenin
Dedeağaç: 2551026935
beklenenden daha çok faiz dışı fazla verdiğine
Gümülcine: 25310
dikkati çekerek, 2019-2022 yıllarında rahatlama
sağlamak için 3,5 milyar euroluk alan
22650
sağlayacaklarını söyledi.
‹skeçe: 2541022581
Toplu sözleşmeleri yeniden düzelteceklerini
açıklayan Çipras, “Tüm taraflarla görüşmelerimizi
tamamladıktan sonra 2019’da asgari ücreti
HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
yükselteceğiz.” diye konuştu.
OLYMPIC havayollar›:
Çipras, ayrıca birçok farklı vergi türünü ve
sosyal
sigorta ödemelerini azaltacaklarını dile
2531036900
getirdi.
AEGEAN havayollar›:
Konut vergisini yarı yarıya azaltacaklarını ifade
2531089150
eden Çipras, “1 Ocak 2019 itibarıyla 4 yıllık süre
zarfında kurumlar vergisini yüzde 29’dan yüzde
25’e düşüreceğiz. 1 Ocak 2021’den itibaren yüzde 24
SAĞLIK OCAKLARI
olan FPA’yı (KDV) yüzde 22’ye düşüreceğiz.”
Yass›köy: 2534022780 açıklamasında bulundu.

‹skeçe Hastanesi:

Şapc›: 2532022222

5 14
13
Haziran
Eylül
Ocak 2015
2017
2018

Turizm gelirinde artış

YUNANİSTAN’daki turizm
gelirlerinin bu yılın ikinci çeyreğinde
yıllık bazda yüzde 11,5 oranında artış
gerçekleştiği bildirildi.
Yunanistan İstatistik Kurumu
(ELSTAT), 2018 ikinci çeyrek
konaklama ve yiyecek hizmetleri ciro
endeksini açıkladı.
Buna göre, bu yılın ikinci
çeyreğinde yıllık bazda yüzde 11,5

oranında artış gerçekleşti. Bu oranın,
bir önceki yılın aynı dönemindeki
yüzde 7,3’lük artışı geçtiği belirtildi.
Geçen yıl, 27 milyon turistin ziyaret
ettiği Yunanistan’da, turizm gelirleri
yüzde 10 oranında büyümüştü.
Yunanistan’ın önemli gelir
kaynakları arasında bulunan turizm,
geçen yıl milli hasılada yaklaşık yüzde
20’lik payın sahibi olmuştu.
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Yunanistan sınırı geçen
iki Türk askerini iade etti
Sekiz ayda 2.463
Türk vatandaşı
iltica talebinde
bulundu

EDİRNE’nin İpsala sınır
kapısına yakın bölgeden
Yunanistan’a geçen iki Türk
askeri, yapılan görüşmelerin
ardından Türkiye’ye iade
edildi.
9 Eylül Pazar günü saat
11:00 sıralarında İpsala sınır
kapısına yakın bir bölgeden
yasa dışı olarak Meriç
nehrinden silahlarıyla karşıya
geçen iki Türk askeri, Yunan
sınır devriyeleri tarafından
yakalandı.Türk askerlerinin,

ifadeleri alınmak üzere Ferecik
şehrine götürüldü.
Basında yer alan bilgilere
göre; iki ülke yetkilileri
arasında yapılan
görüşmelerde, sınırı yanlışlıkla
geçtikleri belirtilen iki Türk
askerinin iadesine karar verildi.
Yunan yetkililer, iki Türk
askerini sınırda Türk yetkililere
iade etti.
Bu arada Türk Silahlı
Kuvvetleri’nden yapılan
açıklamada, Türkiye-

Yunanistan hudut birliğinde
görevli iki askerin kaçak
göçmenleri takip ve engelleme
görevi yaparken sehven
hududun karşı tarafına geçtiği
belirtildi.
Yapılan açıklamada, Yunan
devriyeleri tarafından saat
11.00 sularında gözaltına
alınan askerlerin, Yunan
makamları ile yapılan görüşme
sonucunda saat 18.30 sularında
iade edildiği ifade edildi.

“İdlib’deki durum
oldukça endişe verici”
BAŞKENT Atina’ya gelen Fransa Dışişleri
Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Nikos
Kocias ile görüştü.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian,
Suriye’nin İdlib kentinde durumun endişe verici
ve kritik olduğunu belirterek, “Suriye’deki
durum, insani ve askeri açıdan patlamaya hazır
bir noktada.” dedi.
Le Drian, Atina ziyareti kapsamında Dışişleri
Bakanı Nikos Kocias ile basın toplantısı
düzenledi.
Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Le
Drian, ülkesinin, İdlib’de kimyasal silah
kullanılması halinde müdahale edip
etmeyeceğinin sorulması üzerine, “Fransa’nın
uluslararası anlaşmalara yönelik tavrında
herhangi bir değişiklik söz konusu değil.”
cevabını verdi.
Le Drian, “İdlib’deki durum oldukça endişe
verici. İdlib 3 milyon sakini, 700 bin de göçmeni
ve binlerce teröristi barındırıyor.”
değerlendirmesinde bulundu.
Meselenin siyasi yoldan çözülmesi çağrısında
bulunan Le Drian, “Suriye’deki durum, insani ve
askeri açıdan patlamaya hazır bir noktada.”
ifadesini kullandı.
Doğu Akdeniz’de hidrokarbon araştırmalarına
ilişkin konuşan Le Drian, “Doğu Akdeniz’deki bu
yeni kaynakların kullanılarak bölgede ekonomik
büyümenin gerçekleşmesi için anlaşma ve ortak

TÜRKİYE’deki 15 Temmuz
FETÖ hain darbe girişimi
sonrası Yunanistan’a iltica
taleplerinde rekor artış
olurken, yalnızca bu yılın ilk
sekiz ayında toplam 2 bin 463
kişi iltica talebinde bulundu.
FETÖ tarafından yapılan darbe
girişiminden bugüne kadar
iltica başvurusu yapan Türk
vatandaşlarının sayısı 4 bin
441’e çıktı.
Yunanistan Göç Politikası
Bakanlığı’nın son iltica verileri
açıklandı. 2017 yılında 1,827,
2018 yılının Ocak – Ağustos
döneminde ise Yunanistan’a
kaçan 2 bin 463 Türk vatandaşı
iltica için başvuruda bulundu.
Yalnızca bu yıl Ağustos ayında
ise 687 kişi iltica talebinde
bulundu.
Yunanistan’a 2013 – 2016
yılları arasında Türkiye’den
100 kişi iltica için
başvururken, 15 Temmuz hain
darbe girişiminden sonra bu
sayı rekor düzeyde arttı.
2013 yılında ise 17, 2014
yılında 41, 2015 yılında 42 Türk
vatandaşı Yunanistan’a iltica
talebinde bulunurken, FETÖ
darbe girişiminin olduğu 2016

yılında ise bu rakam 189’a
çıktı.
15 Temmuz – 31 Aralık 2016
tarihleri arasında 153 Türk
vatandaşı, Yunanistan’a
kaçarak iltica talebinde
bulundu. Yunanistan’a
kaçarak iltica talebinde
bulunanların sayısı, 2017 ve
2018’de ise rekor düzeyde arttı.
15 Temmuz darbe girişimi
sonrasından bugüne kadar 4
bin 441 Türk vatandaşı iltica
başvurusu yaptı.
Yunanistan’a en çok iltica
talebinde bulunan ülke
vatandaşları ise hala iç savaşın
yaşandığı Suriye oldu.
Yunanistan’a 2013 - 2018
Ağustos iltica için
başvuranların uyrukları şöyle:
Türkiye - 4 bin 577
Suriye - 57 bin 914
Pakistan - 22 bin 596
Afganistan - 21 bin 680
Irak - 21 bin 155
Arnavutluk - 8 bin 69
Bangladeş - 5 bin 170
İran - 4 bin 94
Gürcistan - 3 bin 750
Filistin - 3 bin 50
Diğer ülkeler - 27 bin 439
Toplam - 178 bin 485

İnsansız Hava Aracı
Bulatköy yakınlarında
düştü

faaliyetlerin sağlanması ile ortak çıkarlarımızın
korunması gerekli.” diye konuştu.
Le Drian, anlaşmazlıkların aşılması
konusunda Yunan mevkidaşıyla hemfikir
olduklarını belirtti.
Fransa Dışişleri Bakanı, daha sonra Başbakan
Aleksis Çipras ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

YUNANİSTAN Silahlı Kuvvetlerinde keşif amaçlı kullanılan
Fransız yapımı SAGEM Sperwer tipi İnsansız Hava Aracı (İHA)
Gümülcine askeri havaalanına inişe geçtiği sırada piste yakın bir
bölgede Bulatköy yakınında kiraz bahçesine düştü.
Gümülcine’de bir askeri kışlada konuşlanan ve keşif amaçlı
kullanılan 1 adet Fransız SAGEM Sperwer şirketi yapımı İnsansız
Hava Aracı (İHA), 13 Eylül Perşembe sabahı 3 saatlik keşif
uçuşunu gerçekleştirmek üzere havalandı. İHA, havalandıktan
kısa süre sonra arazide konuşlanan yer kumanda istasyonunda
arıza uyarısı verince derhal geri getirme çalışması başlatıldı.
Ancak piste yaklaşık 2 kilometre kala Bulatköy’ün güneybatı
bölgesinde bulunan kiraz bahçesine, iniş paraşütünü
kullanmaya zaman kalmadan sert bir şekilde yere çakıldı.
Bölgedeki askeri birimler alarm durumuna geçti ve görevliler
haricinde bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Akabinde Gümülcine
itfaiyesi ve polis ekipleri de bölgeye ulaştı. Devamında askeri
vinç gelerek İHA’yı kiraz tarlasından alıp ait olduğu kışlaya
götürdü. İHA’nın mekanik bir arızadan dolayı düşmüş
olabileceği ifade edildi.
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ABTTF yönetimi
yapılacak faaliyetleri
değerlendirdi

Okul fobisi

O

kulların açıldığı bu
günlerde, okula yeni
başlayan çocuklarda bazı
sorunlar ortaya çıkabilir.
Bunlardan biri de okul fobisidir.
Okul fobisi, çocuğun okula gitmek
istememesi, okuldan korkması
şeklinde ortaya çıkar. Çocuk, mide
bulantısı, karın ağrısı ve
başağrılarından şikayet ederek,
okula gitmek istemez. Aile çocuğu
okula göndermediği sürece bu
şikayetler kaybolur.
Okul fobisinin nedenlerine
baktığımızda psikolojik nedenlerin
baskın olduğunu görebiliriz. Bu
çocukların anneleri tarafından
aşırı titizlikle büyütüldükleri, çok
üstlerine düşüldüğü, her
istediklerinin yapıldığı, annenin
çocuğun kırılıp üzülmemesi için
büyük özen gösterdiği
görülmektedir. Bu tür anneler, her
zaman çocuklarının okulda başına
bir kötülük gelebileceği endişesini
taşırlar: ‘ya çocuğum düşüp
vurulursa’, ‘ya biri ona zarar
verirse’ gibi olumsuz düşünceler
içerisindedirler. Onların bu kaygı
durumu çocuğa da yansıdığı için,
çocuk okula gitmek istemeyebilir.
Bu annneler aynı kaygıyı çocukları
arkadaşlarıyla bir yere
gittiklerinde de yaşadıkları için,
kendileri de çouckla birlikte
gitmek isterler. Çoğu zaman
okulun dışında bekleyerek
çocuklarını izleyen anneler de bu
gruba dahildir. Ancak bu aşırı
korumacı ve baskıcı tutum,
çocuğu asosyal ve içe dönük
yapar, özgüveni de gelişemez.
Okul fobisine neden olan diğer
faktörler de, aile içi
anlaşmazlıklar, huzursuzluklar,
hastalıklar olabilir. Bu gibi
durumlarda da çocuk okulda
evdeki olumsuzlukları düşüneceği
için derslere adapte olamayarak
huzursuzluk yaşar. Bir an önce
eve gitmeyi ister. Çünkü ona göre,
evde olmadığı sürece ailede kötü
bir şeyler olabileceği kaygısı

gelişir. Zira küçük çocukların en
önemli korkularından biri de
ailesine zarar gelmesidir. Anne
babayı kaybetmek endişesini
genellikle bir çok çocuk
yaşamaktadır. Annelerin, çocuklar
yaramazlık yaptığında söyledikleri
tehdit içeren sözler de çocuğu
olumsuz etkilemektedir. Örneğin,
çocuğa ‘ben ölürsem görürsün’ ya
da ‘ evden gideyim de tek başına
kal’ gibi sözler, çocuğun anneyi
kaybetme kaygısına kapılarak
okula gitmek istememesine neden
olabilir.
Bazen de okulda,
öğretmenlerin uyguladığı aşırı
baskıcı tutum, şiddet ya da diğer
çocuklarla anlaşamama, çocuğun
okula gitmek istememesine yol
açabilir.
Okul fobisi olan çocuğa yardım
edebilmek için ail ve öğretmenlere
önemle görevler düşmektedir.
Çocuk okula gitmek istemeyerek
çeşitli bahaneler öne sürdüğinde,
anne baba kararlı bir şekilde
onunla konuşarak, okula gitmek
zorunda olduğunu çocuğa
anlatmalıdır. Çocuğu
korkutmadan, şiddet kullanmadan
okulu sevdirmeye çalışmak ve
çocuğun neden okula gitmek
istemediğini araştırmak gerekir.
Anne, baba öğretmen işbirliğiyle
çocuğa güvenli bir ortam
sunulabilmelidir. İlk zamanlar
anne de sınıfta çocuğuyla bir süre
kalabilir. Bu zamanla azaltılarak
sonlandırılabilir. Öğretmenin
gayreti de son derece önemlidir.
Okul fobisi olan çocuğa daha
sıcak ve samimi yaklaşarak onun
güven duygusunu pekiştirmelidir.
Çocuğa okulu sevdirmek için
öğretmenin gayreti son derece
önemlidir. Eğer anne baba ve
öğretmenin işbirliğiyle sorun
çözülemiyorsa, bir uzmandan
yardım alınmalıdır.
Sorunsuz, verimli bir öğretim
yılı olması dilekleriyle.

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) 20.
Dönem Başkanlık Kurulu
altıncı olağan toplantısını 8
Eylül Cumartesi günü
ABTTF’nin Almanya’nın
Witten şehrindeki genel
merkezinde gerçekleştirdi.
Başkanlık Kurulu üyelerinin
yıllık izinlerinin sona
ermesinin hemen ardından
yapılan toplantıda,
ABTTF’nin son dönemdeki
çalışma ve faaliyetleri
değerlendirilirken 2018 yılının
sonuna kadar
gerçekleştirilmesi öngörülen
uluslararası girişimler ele
alındı. Uluslararası girişimler
çerçevesinde ABTTF, asil
üyesi olduğu Avrupa
Milletleri Federal Birliği
(FUEN) bünyesindeki Türk
Azınlıkları/Toplulukları
Çalışma Grubu’nun (TAG) 2528 Ekim 2018 tarihlerinde
Moldova’daki Gagavuzya’nın
başkenti Komrat’ta Gagavuz
Türklerinin ev sahipliğinde
düzenlenecek 5. yıllık
toplantısına iştirak edecek.

ABTTF Başkanlık Kurulu,
Yunanistan’ın Gümülcine
şehrinde 80 yıldır kurulan
geleneksel kurban pazarının
Kurban Bayramı arifesinde
polis güçlerince basılması ile
Batı Trakya’daki özerk
yapıdaki müftülükleri
yeniden yapılandırmayı ve
müftülüklere yeni çalışma
sistemi getirmeyi öngören ve
Batı Trakya Türk toplumunun
uluslararası ve ikili
antlaşmalarla garanti alınmış
dini özerkliğini tamamen
ortadan kaldırıcak
Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi taslağını
değerlendirirken söz konusu
kararnameye karşı ABTTF’nin
eylem planı ele alındı.
Toplantıda ayrıca, ABTTF
üyesi derneklerin daha faal
hale gelmesi amacına yönelik
2018 yol haritası kapsamında
ABTTF’nin desteğiyle üye
derneklerce önemli milli,
kültürel ve dini gün ve
aylarda etkinlikler
gerçekleştirilmesi
kapsamında düzenlenen “29

Ocak Toplumsal Dayanışma
ve Milli Direniş Günü”nü
anma etkinlikleri, “23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı”nı kutlama
etkinlikleri, Hıdırellez
etkinliği ve mübarek
Ramazan ayındaki iftar
sofraları değerlendirilerek bu
etkinlikler için ABTTF’nin üye
derneklere yaklaşık 6.000
euroluk katkı sağladığı ifade
edildi. Eylül ayı içerisinde
yine ABTTF’nin desteğiyle
üye derneklerce
düzenlenecek aşure
günlerinin organizasyonu da
görüşülürken bu tür
etkinliklerin Almanya’da
yaşayan Batı Trakya Türkleri
arasındaki birlik, beraberlik
ve dayanışmanın pekişmesine
büyük katkı sağladığı
vurgulanarak ABTTF’nin 2019
ve daha sonraki yıllarda da
sosyal ve kültürel
etkinliklerin
düzenlenmesinde üye
derneklere maddi ve manevi
destekte bulunmaya devam
edeceği kaydedildi.

Atina’daki yangında ölenlerin sayısı 99 oldu
ATİNA yakınlarında Temmuz
ayında yaşanan yangın felaketinde
hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a
yükseldi.
Yunanistan İtfaiye
Teşkilatından (PSE) yapılan
açıklamada, Atina Evangelismos
Hastanesi’nde yaklaşık bir aydır
tedavi gören 26 yaşında bir kadının
yaşamını yitirdiği belirtildi.
Buna göre, ülke tarihindeki en
ölümcül yangın felaketinde 16’sı

hastanede olmak üzere ölenlerin
sayısı 99’a çıktı.
Açıklamada, yaralı 17 kişinin
tedavisinin devam ettiği, ağır
yaralı 3 kişinin yoğun bakım
ünitelerinde tutulduğu ifade edildi.
Yangında hayatını kaybeden 99
kişiden 83’ünün kimliklerinin
belirlendiği kaydedildi.
Atina’nın yaklaşık 20 kilometre
kuzeydoğusundaki Pendeli
bölgesinde ormanlık alanda bir

kişinin topladığı kuru dalları ateşe
vermesiyle çıkan ve şiddetli
rüzgarın etkisiyle kısa sürede
yerleşim birimlerinin bulunduğu
sahil bölgelerine yayılan yangında,
187 kişi yaralanmış, yüzlerce ev ve
araç kül olmuştu.
Yangınla ilgili hasar tespit
çalışmaları ve kullanılamaz hale
gelen evlerin yıkım işlemleri
devam ediyor.
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Zidane Manchester
United yolunda!
MANCHESTER United'da
istenilen sonuçları alamayan ve
koltuğu sallanan Mourinho'nun
yerine Real Madrid ile 3 kez üst
üste Şampiyonlar Ligi
şampiyonu olan Zidane'ın adı
söyleniyor. Fransız teknik
direktörün 'Kırmızı Şeytanlar'a
4 yıldız futbolcuyla birlikte
gidebileceğini söyleniyor.
İngiltere Premier League
ekiplerinden Manchester
United'ın teknik direktörlüğünü
yapan Jose Mourinho, takımın
çalkantılı performansı
sonrasında topun ağzındaki
isim...
Mourinho'nun başarısızlığa
devamında Kırmızı Şeytanlar'da
kan değişikliğine kesin gözü ile
bakılırken, Portekizli teknik
adamın yerine geçecek isim
olarak tek aday Zinedine Zidane
gösteriliyor.
Son olarak Real Madrid'in
başında olan ve geçtiğimiz
sezon takımla üst üste 3.
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

2024 Avrupa
Şampiyonasının Ev
Sahibi, 27 Eylül'de
Açıklanacak

zaferini yaşayan Zidane, bu
zaferden sonra takımdan
ayrıldı.
The Mirror'ın son iddiasına
göre Manchester United'dan
"Tamam" haberini bekleyen

Zidane, "yeni takımında"
transfer edeceği dört dünya
yıldızını da belirledi.
Buna göre Real Madrid'den
Toni Kroos'u mutlaka transfer
edecek olan Fransız teknik

adam, Bayern Münih'ten
Thiago Alcántara ile James
Rodriguez ve Paris SaintGermain'den de Uruguaylı
forvet Edinson Cavani'yi de
kadrosunda görmek istiyor.

Kulüplerden
transfere
rekor harcama

KULÜPLER, 2018 yılında transfer için 7,11 milyar dolar
harcama yaptı. Yaz transfer döneminde 8 bin 401 transfer
gerçekleşirken, 5 büyük ülke ise transfere 4,21 milyar dolar
harcadı. Bu yıl transfere dünya genelindeki futbol kulüplerinin
harcadığı tutar, 7 milyar doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.
FIFA tarafından hazırlanan "5 Büyüklerin Transfer Pazarı
Analizi"ne göre, 2018 yılında transfer için ödenen tutar, önceki
yıla oranla yüzde 11,5 artarak 7,11 milyar dolar oldu.
Avrupa pazarının en önemli ligleri İngiltere, İspanya, İtalya,
Almanya ve Fransa ile dünya genelinde istatistiklerin yer aldığı
analize göre, 1 Haziran-1 Eylül 2018 döneminde kulüpler, 5,44
milyar dolar harcayarak yaz transfer sezonunun rekorunu da
kırdı.
Yaz transfer döneminde 8 bin 401 transfer gerçekleşirken, 5
büyük ülke ise transfere 4,21 milyar dolar harcayarak piyasanın
toplam hacminin yüzde 77,5'ini oluşturdu.

EN ÇOK HARCAMAYI YİNE İNGİLİZ KULÜPLERİ YAPTI
5 büyük ülkenin takımları, yaz sezonunda transfere önceki yıla
oranla yüzde 6,6 daha fazla ödedi. İngiliz kulüpleri, 1,44 milyar
dolarla önceki sezonlarda olduğu gibi transfere en fazla
harcamayı yaptı.

EN "CİMRİ" ALMANYA
Önceki yaz transfer dönemine oranla İtalya yüzde 74,7, İspanya
ise yüzde 42,2 daha fazla harcama yaparak dikkati çekti. 5
büyük ülke içinde en az ödeme yapan ülke ise transfere
kasasından sadece 391 milyon dolar çıkaran Almanya oldu.

UEFA, EURO 2024'e ev
sahipliği yapacak ülkenin 27
Eylül'de açıklanacağını
duyurdu. EURO 2024 için
Almanya ve Türkiye'nin
adaylığı bulunuyor.
UEFA, 2024 Avrupa
Şampiyonasına ev sahipliği
yapacak ülkeyi 27 Eylül'de
açıklayacak. Avrupa
futbolunun milli takımlar
bazındaki en önemli
organizasyonunun ev sahipliği
için Türkiye ile Almanya
yarışacak.
27 Eylül Perşembe günü
UEFA'nın İsviçre'nin Nyon
kentindeki bulunan
merkezinde düzenlenecek
organizasyonda TSİ 14:00'de
Türkiye ve Almanya
sunumlarını gerçekleştirecek.
Sonrasında yapılacak olan
oylamanın ardından 15:45'te
ev sahipliği yapacak olan ülke
belli olacak.

Rakibinin
Fren Kolunu Çekti

UEFA'dan üçüncü
turnuvaya yeşil ışık
UEFA, 2021 yılından itibaren takvime Şampiyonlar Ligi ve Avrupa
Ligi dışında bir turnuva eklemenin hazırlıklarını yapıyor.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi ve
Avrupa Ligi'nin ardından üçüncü bir turnuvayı takvime eklemeye
hazırlanıyor.
Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) Hırvatistan'daki toplantısının
ardından konuşan başkan Andrea Agnelli, UEFA'nın 2021-22
sezonundan itibaren üçüncü bir turnuvaya yeşil ışık yaktığını
söyledi.
İtalyan ekibi Juventus'un başkanlığını yürüten ve UEFA'nın icra
kurulunda yer alan 42 yaşındaki Agnelli, mevcut sistemin
modernleşmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, halihazırdakinden
çok daha verimli olacak yeni sistem öncesinde mevcut uluslararası
maç takviminin de detaylı inceleneceğini ifade etti.
UEFA tarafından düzenlenecek yeni turnuvayla birlikte Avrupa
kupalarına katılacak takımların sayısının 96'ya çıkması planlanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 32, UEFA Avrupa
Ligi'nde ise 48 takım mücadele ediyor.

Yarışta 225 km hızla
giden Stefano Manzi, bir anda
yanına yaklaşan Romano
Fenati'nin hareketi ile neye
uğradığını şaşırdı. Önce
motosikletin hakimiyetini
kaybedecek gibi olan Manzi,
daha sonra güçlükle
toparlandı. Rakibi Manzi'nin
frenine asılan Fenati, rakibinin
neredeyse ölümcül olabilecek
bir kaza yaşamasına neden
olacaktı.
Yaptığı affedilemez
hareket sonrası diskalifiye
edilen Fenati, ayrıca iki yarış
da ceza aldı.
The Marinelli takımı,
Fenati'nin kontratını
feshettiğini duyurdu. Romano
Fenati, La Repubblica'ya
yaptığı açıklamada sporu
bıraktığını duyurdu.
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GTGB’de “Balkanlar’da
Türk İslam Kültürü” konulu söyleşi
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği’nde
“Balkanlar’da Türk İslam Kültürü”
konulu söyleşi düzenlendi. Türkiye’den
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş’un
konuşmacı olarak katıldığı söyleşide
azınlık gençleri Balkan coğrafyasındaki
Türk İslam kültürü hakkında önemli
bilgiler edindi. Etkinliğe Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Necat Ahmet
yönetti. Etkinliğe Türkiye’nin Gümülcine
Muavin Konsolosu İbrahim Saklı,
Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet ve Türkiye’den yazar Mehmet
Türker ve soydaşlar katıldı.
“Balkanlar’da Türk İslam Kültürü”
konulu söyleşi 11 Eylül Salı akşamı
gerçekleşti. GTGB lokalinde gerçekleşen
söyleşiye özellikle üniversitelerde eğitim
gören azınlık gençleri büyük ilgi
gösterdi.
Etkinlik GTGB Başkanı Necat
Ahmet’in konuşmacı Yrd. Doç. Dr.
Ertuğrul Karakuş’un özgeçmişini
okuması ve katılımcıları
bilgilendirmesiyle başladı.
Türk İslam kültürü hakkında önemli
bilgileri aktaran Karakuş, Türk İslam
kültürü ile ilgili birçok tarihi eseri
fotoğraf olarak gösterdi.
“Balkanlar medeniyetin vitrinidir.
Türk İslam kültürünün çeyizini
görebilmek için o vitrine bakmak
gerekir” diye konuşan Karakuş, Balkan
coğrafyasının birçok noktasında Türk
İslam kültürü ile ilgili kalıntıların
olduğunu, ancak zaman içerisinde bu
coğrafyada tarihi eserlerin %98’nin yok
edildiğini, bugün sadece %2’nin ayakta
kalabildiğini söyledi.
“Her millet kurduğu medeniyetle
övünür” diyen Karakuş, Balkan
meselesinin Türkler için çok önemli
olduğunu vurguladı. Her tarihi eserin
medeniyet kodları olduğu ifade eden
Karakuş, o kodların çözülmesi gerektiği
ve sebebinin ne olduğunun bilinmesi
gerektiğini söyledi.
Türk İslam kültürüne ait sayısız eserin
inşa edildiği fakat büyük bölümünün
yok edildiği Balkan coğrafyasında üç
ayrı dönemden bahseden Yrd. Doç. Dr.
Karakuş, tarihi eserler hakkında bilgiler
aktarırken, Balkanlar’daki Türklerin
varlığını Osmanlı öncesi, Osmanlı
dönemi ve Osmanlı sonrası diye ayırdı.
Karakuş konuşmasında şunları
kaydetti: "Osmanlı öncesi dönemde
Balkanlar’daki Türk varlığını o
coğrafyada geçen yer isimlerinde
görebilmek mümkündür. Yer isimlerinin
çoğu Kuman, Avar ya da Hun
Türkçesi’dir. Balkanlar’da hala Peçentsi
isimleri vardır. Osmanlı öncesi dönemle

ilgili birçok delil var. Balkanlar’da Türk
varlığının 3000 ile 4000 yıl öncesine
dayandığını söylemek mümkündür.
Buna örnek olarak o bölgede yaşamış
İstikler gösterilebilir. Osmanlı
döneminde, Balkanlar’da Türk varlığına
bakıldığında 1350’e gitmek gerek.
Balkanlar’a ilk geçişi Çanakkale’nin
Lapseki ilçesine bağlı Çardak
kasabasından olmuştur. Gazi Süleyman
Paşa bir grup gaziyle birlikte 1350’de
Çanakkale Boğazı’nı geçerek Balkanlar’a
ayak basmıştır. Gazi Süleyman Paşa,
Orhan Gazi’nin oğludur. Süleyman
Paşa’nın mezarı Bolayır’dadır. Ayak
ucunda Namık Kemal’in mezarı
bulunmaktadır. Vasiyeti üzerine buraya
defnedilmiştir. Bildiğiniz gibi, Atatürk,
‘Namık Kemal benim ruhumun fikir
babasıdır’ demişti. Burası mutlaka
ziyaret edilmelidir. Balkanlar’da ilk
Müslümanlaşma Sarı Saltuk döneminde
başlamıştı. Sarı Saltuk’un Balkan
coğrafyasında toplam 12 mezarı vardır.
Bu mezarların sadece 1 tanesi gerçek
diğerleri temsilidir.
Yrd. Doç. Dr. Karakuş, söyleşide

Hollandalı araştırmacı Machil Kiel’e de
değindi. Kiel’in hayatını Türk İslam
kültürünü araştırmaya adamış, Türk
eseri aşığı olduğunu belirten Karakuş,
Kiel’in Balkanlar’a Osmanlı gelmeden
önce bu coğrafyada halk yararına
yapılmış bir bina bile yokken, Osmanlı
döneminde yapılanlar binaların
neredeyse tamamı halk yararına
olduğunu ancak, Balkanlar’daki
Osmanlı eserlerinin %98’ni yıktıklarını
belirttiğini dile getirdi.

İskeçe Türk Birliği Gençlik Kolu
‘Bilgi Yarışması’ düzenliyor
İSKEÇE Türk Birliği (İTB)
Gençlik Kolu öğrencilere yönelik
"BİLGİ YARIŞMASI" düzenliyor.
Yarışma üç ayrı grupta
yapılacak.
Gruplar şöyle;
1. İlkokul öğrencileri (4.,5.,6.
sınıf)
2. Ortaokul öğrencileri (1.,2.,3.
sınıf)
3. Lise öğrencileri (1.,2.,3. sınıf)
İTB Gençlik Kolu tarafından
organize edilen yarışmanın her
grup için ayrı günde yapılacağı
belirtildi. Öğrencilerin yarışacağı
tarihler ise şöyle:
* İlkokul öğrencileri 5 Ekim
Cuma.
* Ortaokul öğrencileri 12 Ekim
Cuma.
* Lise öğrencileri 19 Ekim
Cuma.
Grupların mücadele edeceği
yarışmaların yukarıda belirtilen
tarihlerde öğleden sonra saat
18:00'da İskeçe Türk Birliği
Lokali'nde gerçekleştirileği

kaydedildi.
"BİLGİ YARIŞMASI"na
katılmak isteyen öğrencilerin 29
Eylül Cumartesi gününe kadar
İskeçe Türk Birliği sekreterine
başvurabileceği ifade edildi.
Yarışma da dereceye girecek
öğrencilere verilecek ödüller ise
şöyle;

İLKOKUL GRUBU
1. Bisiklet
2. Tablet bilgisayar
3. Kırtasiye Malzemeleri

ORTAOKUL VE LİSE
GRUPLARI
1. Bisiklet
2. Tablet bilgisayar
3. Kol Saati
4. Success Dershanesinden
%50 indirim
Ayrıca tüm katılımcılara,
katılım belgesi verilecek.
Bilgi için 25410-23614 ve
6947366123 telefon numaralarına
başvurulabilir.

