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Tayinli müftülere
mecburi emeklilik

Azınlıktan
Hükümetin meclise getirdiği, İskeçe ve Gümülcine'de atanmış müftülerin yangınzedelere
yardım eli
zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmesini öngören yasal düzenleme
kabul edildi.

BAŞBAKAN Aleksis Çipras’ın
talimatıyla Eğitim Bakanlığı’nca
hazırlanan ve 1 Ağustos Çarşamba
günü meclis genel kuruluna
getirilen düzenlemede, Gümülcine
tayinli müftüsü Cemali Meço ve
İskeçe tayinli müftüsü Mehmet
Emin Şinikoğlu’nun yaş
haddinden zorunlu olarak
emekliye sevkedilmeleri
öngörülüyor.
Söz konusu düzenlemenin kabul
edilmesiyle, 81 yaşındaki Meço ile
78 yaşındaki Şinikoğlu en geç iki
ay içerisinde emekliliğe sevk
edilecek. Hükümetin boşalan
Gümülcine ve İskeçe’deki
müftülük makamlarına geçici
olarak "müftü naibi" atayacağı
belirtiliyor.
Rodop SİRİZA Milletvekili Mustafa
Mustafa, müftülüklerle ilgili yasa
değişikliğinin görüşüldüğü genel
kurulda konuştu. »11

ELGA yetkilileri
zarar gören
köyleri
ziyaret etti

“Çiftçi için çok zor bir yıl”
TRAKYA Tütün
Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat son
dönemde tütün üretimini
etkileyen hastalık ve
olumsuz hava şartlarıyla
ilgili olarak GÜNDEM’e
konuştu. Hüseyin Esat
zarara uğrayanların
mağduriyetlerinin
giderilmesi için gerekli
girişimleri yaptıklarını
belirtirken, üreticilerin
bundan sonra nelere dikkat
etmesi gerektiğini de
açıkladı.

ELGA, son günlerde olumsuz
hava şartlarından zarar gören
ekili arazilerde zarar tespit
çalışmaları yaptı. ELGA
yetkilileri 30 Temmuz Pazartesi
günü Kurcalı, Payamlar,
Taşkınlar, Menetler,
Delinasufköy, Sirkeli,
Değirmendere köylerinde
incelemelerde bulundu. ELGA
yetkililerine, Eyalet Başkan
Yardımcısı Ahmet İbram ve bazı
köy muhtarları eşlik etti. » 3
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Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu başta olmak üzere, azınlığa ait
kurum ve kuruluşlar Atina’daki
yangınzedeler için yardım
kampanyaları başlattı. İTB Gençlik
Kolu'nun topladığı yardım
malzemeleri de Atina'ya gönderildi.

»6, 7

“Darbeciler
yangın
faciasından
kurtarıldı”
iddiası
FETÖ Terör Örgütü’nün 15 Temmuz
darbe girişiminden sonra
Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin,
başkent Atina yakınlarında onlarca
kişinin ölümüne yol açan yangın
sırasında, kaldıkları askeri bölgeden
tahliye edildiği öne sürüldü. » 7

Bursa
şubesinden
Başkonsolos’a
ziyaret
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) yöneticileri,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu’nu ziyaret etti. »18
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Rodop ilinde
“Trakya Denizi Festivali”
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İTB Kadınlar Kolu
Şahinli kadınlarla buluştu
RODOP ilinde, “Trakya Denizi
Festivali” düzenlenecek
Festivali ilgili olarak açıklamada
bulunan Rodop bölgesinden sorumlu
Eyalet Başkan Yardımcısı Nikos Çalikidis,
festivalin amacının Doğu MakedonyaTrakya eyaleti sınırlarında bölge
sahillerinin güzelliğini ön plana
çıkarmak olduğunu söyledi.
Festivalle, Rodop bölgesinde tarihi
zenginliğe, kültürel varlığa, ekonomik
beklentilere, ticari büyüme
dinamiklerine ve yerel turistik ürünlere
dikkat çekilecek.
Eyalet başkanlığı tarafından Rodop
bölgesinde organize edilecek 1. Trakya
Denizi Festivali, 30 Ağustos - 1 Eylül

tarihleri arasında gerçekleşecek.
Üç gün sürecek festivalde konuşmalar
yapılacak, Gümülcine Arkeloji
Müzesi’nde resim sergisi düzenlenecek,
Maronya Agios Haralambos Limanı ve
kıyı şeridinde gönüllü temizlik
gerçekleştirilecek, tekne gösterileri
sunulacak, Maronya Antik Tiyatrosu’nda
konser ve tiyatro gösterileri
düzenlenecek.
Eyalet Başkan Yardımcısı Nikos
Çalikidis, bölgede faaliyet gösteren bazı
derneklerden festivale katkı
sağlamalarını, ayrıca katılımın yoğun
olması için yapılacak etkinliklere halkın
katılımını istediklerini belirtti.

İSKEÇE Türk Birliği (İTB) Kadınlar
Kolu, 26 Temmuz Perşembe günü Şahin
köyünde kadınlarla bir araya geldi.
Şahin köyü Vakıf Evi'nde "Kadının
Yaşamdaki Rolü" adlı söyleşi
gerçekleştirildi. Söyleşiye Psikolog Seval
Osmanoğlu konuşmacı olarak katıldı.
İTB Kadınlar Kolu Başkanı Sevil
Şerifoğlu yaptığı konuşmada, köylerde
bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile
getirerek kendilerini köylerinde
ağırlayan Şahinli kadınlara teşekkür etti.

Sohbet ortamında geçen konuşmada
psikolog Seval Osmanoğlu, kadınların
yaşamdaki bir çok rolü olduğunu dile
getirerek, hepsinin ayrı ayrı değere sahip
olduğunu ifade etti. Kadınların konu ile
ilgili sorunlarını yanıtladı.
Etkinliğe Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'nun eşi
Aslı Ömeroğlu, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel Merkezi Kadın
Kolları Başkanı Nalan Hacıdeli başta
olmak üzere çok sayıda kadın katıldı.

“Balkan Kervanı” yola çıktı
TÜRKİYE’den yola çıkan “Balkan
Kervanı” Balkan ülkelerini ziyaret ederek
kültür etkinlikleri düzenliyor. Türk
kültürünü tanıtmak amacıyla
İstanbul'dan hareket eden “Balkan
Kervanı”, Makedonya’nın (FYROM)
güneybatısındaki Ohri şehrinde etkinlik
düzenledi.
Türkiye Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın desteği, Küçükçekmece
Belediyesi’nin organizasyonu, Yunus
Emre Enstitüsü (YEE) ve Trakya
Üniversitesi işbirliğiyle Ohri meydanında
gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kişi
katıldı.
Program kapsamında sahnelenen
Türk halk oyunları, kukla ve semazen
gösterileri büyük beğeni toplarken,
konuklara Türk mutfağından lezzetler
ikram edildi.
Kervanda sergilenen ebru ve cam
sanatı gibi geleneksel el sanatları
katılımcıların ilgisini çekti.
Davul gösterisinin de yapıldığı
etkinlikte düzenlenen konserde türkü
dinleme fırsatı bulan katılımcılar, müziğe
halaylarla eşlik etti.
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü
Şemsettin Şeker yaptığı açıklamada,
"Balkan Kervanı" ile Ohri kentinde Türk
kültürüne ilgi duyanlarla birlikte
olduklarını söyledi.
Etkinliğin gerçekleşmesine imkan
sağlayan Ohri Belediyesi’ne teşekkür
eden Şeker, "İzleyiciler Türk kültürünün
muhtelif safhalarını görme, temaşa etme
fırsatı buldular. Fevkalade memnun
ayrıldılar. İlgiden, alakadan çok
memnunuz." dedi.
Küçükçekmece Belediyesi Dış İlişkiler
ve Proje Sorumlusu Özgür Oran da
projenin Balkanlar'da Türk kültürünü

tanıtmayı ve geçmişten gelen dostluk ve
kardeşlik bağlarını pekiştirmeyi
amaçladığını belirtti.
Oran, "Bugüne kadar 5 etkinlik
gerçekleştirdik. Bugün Ohri’de son
etkinliğimizi yaptık. Bundan sonra da
Gostivar’a ve arkasından Priştine ve
Mamuşa’ya doğru geçeceğiz." diye
konuştu.
Makedonya'daki (FYROM) ilk
etkinliklerini 2015 yılında başkent Üsküp
ve Ohri'de gerçekleştirdikleri bilgisini
veren Oran, çok güzel tepkiler aldıklarını
ve belediyeyle kurumsal ilişki
kurduklarını anlattı.
Oran, gelecek yıllarda etkinliği
geleneksel hale getirmeyi planladıklarını
sözlerine ekledi.
Balkan Kervanı Projesi, 5 Ağustos'a
kadar devam edecek.
Bosna Hersek, Karadağ ve
Arnavutluk'taki etkinliklerin ardından
Makedonya’ya gelen kervan, Kosova’yı
da ziyaret edecek.
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ELGA yetkilileri
zarar gören köyleri
ziyaret etti

TARIM Tazminatları Kurumu (ELGA), son
günlerde olumsuz hava şartlarından zarar gören
ekili arazilerde zarar tespit çalışmaları yaptı.
ELGA yetkilileri 30 Temmuz Pazartesi günü
Kurcalı, Payamlar, Taşkınlar, Menetler,
Delinasufköy, Sirkeli, Değirmendere köylerinde
incelemelerde bulundu.
Sirkeli ve Kozlukebir bölgelerindeki köyleri
ziyaret eden ELGA yetkililerine, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı
Ahmet İbram ve bazı köy muhtarları eşlik etti.
Eyalet Başkan Yardımcısı Ahmet İbram
konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer
verdi: “30 Temmuz Pazartesi günü sabahı zararı
yerinde incelemek üzere, Tarım Tazminatları
Kurumu (ELGA) Rodop ili sorumlusu ile birlikte
dolu yağışının etkili olduğu bölgeleri ziyaret
ettik. Bu kapsamda yetkilerle birlikte Kurcalı,
Payamlar, Taşkınlar, Menetler, Değirmendere,
Delinasuhköy ve Sirkeli köylerinde bulunan ekili
arazilerde incelemelerde bulunduk.
Biz eyalet olarak ELGA’dan zarar tespitinin bir
an önce yapılmasını talep ettik. Bunun için
üreticilerimizden en kısa sürede zarar
bildirimlerini yapmalarını rica ediyoruz.
Ayrıca Tarım Tazminatları Kurumu (ELGA)
Pazartesi günü Şapçı ve Gümülcine
belediyelerine bağlı doludan zarar gören
bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde
bulunacak.
Dolu yağışından zarar gören üreticilerin ,
belediyeler tarafından yapılacak zarar bildirme
açıklamalarından sonra en geç 15 gün içerisinde
bağlı oldukları belediyelerdeki ELGA
yetkililerine bildirimde bulunmaları
gerekmektedir.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunar,
ELGA’nın yapacağı inceleme sonrası mağdur
bölge halkının zararlarının karşılanabileceğini
ümit ediyorum.”

KOZLUKEBİR BELEDİYESİ’NDEN
AÇIKLAMA
Öte yandan Kozlukebir Belediyesi’nden yapılan
açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “29
Temmuz 2018 Pazar günü yaşanan dolu ve
şiddetli yağıştan dolayı tarladaki ürünü zarar
gören kişilerin, en kısa zamanda Sirkeli veya
Kozlukebir köylerindeki belediyelerimizde
bulunan Elga yetkililerine oluşan zararı
bildirmeleri gerekmektedir.”

RODOP İLİNİ YAĞMIR VE DOLU VURDU
Gümülcine şehir merkezini ve başta Sirkeli
bölgesi olmak üzere il genelini etkileyen yağmur
ve dolu yağışı zararlara neden oldu.
Gümülcine’nin bazı mahallelerinde su
taşkınları yaşandı ve ekili araziler zarar gördü.
Kırmahalle, Mastanlı ve Harmanlık
mahallelerinde yaşanan su taşkınlarında bazı ev
ve işyerlerini su bastı.
Fırtına, yağmur ve dolu Tuzcuköy ve
Harmanlık mahallesindeki ekili bazı arazilere
zarar verdi.
Rodop ilinde görülen aşırı yağış ve dolu, ekili
arazilerde zarara neden oldu. 29 Temmuz Pazar
günü şiddetli yağmur ve dolu yağışı Sirkeli
bölgesinde etkili oldu. Özellikle Sirkeli,
Dalinasufköy, Menetler ve Değirmendere
köylerinde tütün ve diğer tarım alanları yağıştan
zarar gördü. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı
yerlerde yollar taş ve çamurla kaplandı.

HAFTANIN YORUMU

3

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Müftülük sorunu ve yeni düzenleme

B

atı Trakya Türk Azınlığı’nın
temel sorunlarından biri olan
müftülük konusu, hükümetin
hazırladığı ve meclisten geçirdiği yasa
değişikliği nedeniyle son günlerde ilgi
odağı oldu. Basına sızan haberler ve
siyasi kulislerde konuşulanlarla
birlikte bu konuda bir hareketlilik
başladı.
Çarşamba günü meclisin yaz
dönemi genel kurulunda görüşülen
torba yasa, müftülük konusundaki
beklentilerimizi yine boşa çıkardı.
Azınlık olarak her ne kadar “olumlu
bir gelişme olmaz, olamaz” diye
düşünsek de, insanın içinde küçük de
olsa bir umut ışığı olduğunu inkar
etmemek lazım.
“Yanya Üniversitesi, İyon
Üniversitesi ve diğer hükümler” başlığı
altında meclise gelen ve kabul edilen
müftülük konusundaki yeni
düzenleme, tayinle iş başına gelen
müftüleri yaş haddinden emekliliğe
sevketmenin ötesine gidemiyor. 67
olarak belirlenen yaş sınırı, hali
hazırda tayinli olarak görev alan
müftülerin, yine aynı yasa
değişikliğine göre, 2 ay içerisinde
görevlerinin son bulacağını gösteriyor.
Yasa değişikliğinde müftüleri
belirleyecek “seçici kurul”un nasıl
oluşacağının da yer alacağı
haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığı
ortaya çıktı.
Özetle, yeni yasa yine
beklentilerimize cevap verir nitelikte
değil.
Peki bundan sonra ne olacak?
Tayinli müftüler yeni düzenleme
gereği iki ay içerisinde emekliye
sevkedilecekler ve yerlerine müftü
naibleri getirilecek.
Bu ise azınlık ile hükümet arasında
yeni bir sürtüşme noktası anlamına
geliyor. Nedeni çok basit. Azınlığın
seçim olmadan müftülük konusunda
bir çözüme yanaşması mümkün
görünmüyor. Diğer taraftan hükümet
de, en azından bu aşamada, müftülük
konusunda ses getirecek adımlar
atacak siyasi iradeye sahip değil.
Siyasi çevrelerden elde edilen
bilgiler, en azından yakın bir gelecekte
seçici kurul, seçim gibi konuların
konuşulmayacağını gösteriyor. İlk
etapta amaçlanan, müftülük
makamına geçici olarak atanacak
isimlerle bir geçiş dönemi oluşturmak
ve bu kurumlarda yeni bir düzenleme
içine girmek.

SahİBİ:hülYaEmİn

GenelmüdürveYay›nYönetmeni:hülyaEmin
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Tel-Fax:2531070929
email:gundem@otenet.gr
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Yıl başında meclisten geçen ve
azınlık mensuplarının aile ve miras
hukuku alanında Yunan mahkemeleri
ile müftülükler arasında tercih yapma
hakkını tanıyan, bir başka deyişle
müftülerin şer’i yetkilerini sınırlayan
yasayı da gözden kaçırmamakta fayda
var.
Bu noktada, Gümülcineli bir
soydaşımızın açtığı miras davasındaki
gelişmelerin belirleyici bir rol
oynadığını hatırlayalım. Bu
soydaşımızın açtığı miras davası
Yargıtay’da aleyhine sonuçlanınca,
dava Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne kadar gitti.
Yunanistan’a karşı açılan dava geçen
yıl Aralık ayında AİHM Genel
Kurulu’nda görüşüldü. Şimdi ise genel
kurulun kararını açıklaması bekleniyor.
AİHM’in bu konuda vereceği karar,
SİRİZA hükümetinin müftülük
konusunda bir sonraki adımları
açısında belirleyici olabilir. Bu ihtimali
de göz önünde tutmakta fayda var diye
düşünüyorum.
Hatırlamakta yarar var… Geçen yıl
Aralık ayında Eğitim Bakanı Kostas
Gavroglu Meclis TV’ye yaptığı
açıklamada, müftü seçimi konusunda
azınlıkla ciddi bir diyaloğun
başlatılması gerektiğini savunmuştu.
Ayrıca Başbakan Çipras’ın müftülük
konusunda bazı değişiklikler istediği
kesin. Ama bu değişikliklerin, en
azından şimdilik, azınlığın
beklentileriyle örtüşmediği ya da
örtüşemediği gözleniyor.
Tabii azınlık politikalarında bırakın
radikal değişiklikleri, küçük
değişiklikleri yapmak bile cesaret
istiyor Yunanistan’da.
Son yasa değişikliğiyle birlikte
basında çıkan “Trakya elden gidiyor”
veryansınlarını görmemek mümkün
değil.
SİRİZA milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf’un
geçtiğimiz günlerde gazetemize
yaptıkları ortak basın açıklamasında
kullandıkları şu ifadeler de ülkemizde
azınlık politikasındaki gerçekleri tüm
çıplaklığıyla ortaya koyuyor:
“Azınlık konularında son derece
kavi, değişmesi zor, fikri sabit bir
‘derin’ devlet sözkonusu. Ve bu derin
devlet, çok küçük, ‘günahsız’ adımların
atılmasını dahi engellemeye çalışıyor.”
Neyin, ne kadar değişebileceğini
hep birlikte bekleyip göreceğiz…

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764

gundem_1025.qxp_Layout 1 6.08.2018 11:29 Page 4

2
4

GÜNDEM haber

3 Ağustos 2018

İrfan Hacıgene, eyalet başkanı
Metios’un istifasını istedi
Bir yıl önce yıkılan Narlıköy
köprüsündeki çalışmaların hala
başlamamış olması, Eyalet Meclisi’ni
karıştırdı. Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Meclis Başkanı Hristos Metios’a
yönelik ağır eleştiriler yapılırken, eyalet
başkanının listesinden seçilen İrfan
Hacıgene, Metios’un istifasını istedi.
Eyalet meclis üyeleri köprünün bir yıl
sonra tamir edilmemiş olmasının yanı
sıra, yıkılma sebeplerinin dahi
araştırılmamasının kabul edilemez
olduğunu belirttiler.
Hatırlanacağı üzere Kuruçay
üzerindeki Narlıköy köprüsü geçen yıl
yıkılmıştı. Yıkılış sebeplerinin
araştırılması ve köprünün yeniden tamir
edilmesi amacıyla bilirkişi raporlarının
hazırlanması için eyalet yönetiminin
Trakya Mühendisler Odası’nı
görevlendirilmesiyle ilgili karar
geçtiğimiz günlerde İdari Genel
Sekreterlik tarafından iptal edildi.
Konunun Eyalet Meclisi’nde
görüşülmesi sırasında meclis üyesi İrfan
Hacıgene, Doğu Makedonya – Trakya
Eyalet Başkanı Hristos Metios’un
istifasını istedi. Merhum Yorgos
Pavlidis’in listesinden seçilen eyalet
meclis üyesi İrfan Hacıgene, köprünün
yıkılmasından bir yıl sonra bunun

sebeplerinin bile araştırılamadığını
belirterek, Eyalet Başkanı Metios’un,
danışmanlarının ve avukatlarının
istifasını istedi. Hacıgene, insan
hayatını ilgilendiren konularda bu
derece büyük hataların yapılmasının
kabul edilemez olduğunu ifade ederek,
“Eyalet Başkanı üzerine düşen
sorumluluğu üstlenmelidir. Kendisinin
istifa etmesini öneriyorum.” diye
konuştu.
Eyalet meclis üyesi Önder Mümin de
köprüyle ilgili yanlışların büyük boyutta
olduğunu, bunun kabul edilemez
olduğunu belirterek, Eyalet Başkanı
Hristos Metios’un bu sorumluluğu
üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kütahyalı öğrenciler
İTB’yi ziyaret etti

Türkiye'den Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 30
Temmuz Pazartesi günü İskeçe Türk Birliği'ni (İTB) ziyaret etti. Kütahya
Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Zorlu başta olmak
üzere, öğretmen ve 55 öğrenciden oluşan gruba İskeçe Müftülüğü çalışanlarından
Mustafa Trampa eşlik etti.
Misafirler, İTB Asbaşkanı İsmet Tüccar tarafından karşılandı ve kendilerine
İTB’nin tarihi, hukuki süreci ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Okul müdürü
Mehmet Zorlu, İTB’yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve
misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. İTB Eğitim Koordinatörü Cemali Tahir de
ziyaretçileri karşılayanlar arasında yer aldı.

TAŞINDIK

Göz doktoru İsmail YAKUPOĞLU
yeni adresine taşındı.
İskeçeli Dr. İsmail Yakupoğlu,
İskeçe’de Thermopilon sokağı
10 – 12 numarada 4. kattaki yeni
muayenehanesinde hizmete
başladı. Dr. İsmail YAKUPOĞLU
yeni adresinde Pazartesi ile
Cumartesi günleri arasında
hastalarını kabul ediyor.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU

ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Müftülük Sorunu…
Müftülük sorunu. Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın sorunlarını sıralamaya
başlarken her zaman birinci veya ikinci
sırada yer alan problem. 1985 yılında
dönemin Gümülcine Müftüsü Hüseyin
Mustafa’nın vefatından sonra Yunanistan
devletinin müftü tayininde benimsediği
yöntem azınlıkla devlet arasında en
önemli sorunlardan biri olmuştur. 1990
yılında dönemin İskeçe müftüsü Mustafa
Hilmi’nin vefatından sonra sorun daha da
derinleşmiştir.
Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın müftülük sorunuyla ilgili
talep ve beklentilerini dikkate almayan
Yunanistan devleti, bu ısrarını uzun yıllar
sürdürmüştür. 1990’da azınlık camilerde
yaptığı oylamayla kendi müftülerini
seçmiştir. Gümülcine’de İbrahim Şerif ve
İskeçe’de Mehmet Emin Aga, toplumun
seçtiği, benimsediği ve kabul ettiği
müftüler ve dini liderler olmuştur. İskeçe
müftüsü Aga’nın 2006 yılında vefat
etmesinden sonra da yine camilerde
yapılan seçimle Ahmet Mete, İskeçe
müftüsü seçilmiştir.
1985 yılında başlayan ve 1990 yılında

İskeçe’yi de içine katarak devam eden bu
süreç 33 yıldır devam ediyor. Bunun daha
ne kadar devam edeceği ise hükümetin
göstereceği cesaret ve iradeye bağlı.
Yunanistan’ın; azınlığı dışlamaya,
daha doğrusu azınlığı görmezden
gelmeye ve kendi eylem planını hayata
geçirmeye dayanan “müftülük politikası”
çoktan iflas etmiştir. Biraz olsun bunu
ifade etme cesaretini gösteren Yunanlı
politikacı veya aydınlar ise hep
suçlanmıştır. Ancak şurası bir gerçektir ki
Yunanistan’ın müftülük politikası çoktan
iflas etmiştir ve bu politikanın ve müftü
belirleme yönteminin değiştirilmesi,
demokratikleştirilmesi ve
meşrulaştırılması gerekir.
Son dönemde Başbakan’ını ve Eğitim
Bakanı’nın söylem ve açıklamalarına
bakıldığında “müftülük meselesi”nde
yeni bir döneme girileceği izlenimi
doğuyordu. Halihazırda görev yapan
Gümülcine ve İskeçe tayinli müftülerinin
görevlerini bırakmaları için bakanlığın
yaptığı girişimler sonuçsuz kalınca, yasa
değişikliğine gidildi ve yaş haddinden
emekli edildiler.

Tayinli müftülerin en geç iki ay içinde
yani Ekim ayına kadar emekliye
ayrılmalarından sonra yeni bir süreç
başlayacak. Öyle anlaşılıyor ki hükümet
iki müftülüğe “müftü naibi” atayacak ilk
aşamada. Daha sonra ise nasıl bir yol
izleneceği gerçekten merak konusu. Ben
hükümetin müftülük sorunuyla ilgili
olarak hazırladığı bir yol haritasının
olduğu kanaatindeyim. Bunun da
azınlığın hassasiyetlerinin ve
beklentilerinin dikkate alınarak
yapıldığını umuyorum. Ancak hükümetin
şimdilik yavaş hareket ederek bu yol
haritasını birkaç aşamada
tamamlayacağını tahmin ediyorum.
Bunun sonunda Batı Trakya Türklerinin
de kabul edeceği bir formülün bulunması
en mantıklı ve makul olanıdır. Bakanın
konuşmasında bahsettiği müftülüklerin
reorganizasyonunun müftü naiplerinin
görevlendirilmesinden sonra başlayacağı
anlaşılıyor. Daha sonra ise nihai aşamaya
geçilip tüm tarafların üzerinde uzlaşacağı
bir yöntem bulunup “müftülük sorununa”
en makul çözümün bulunması gelebilir.
Böyle olacak demiyorum, böyle olmalıdır
diyorum.
Böyle değil de, “biz mevcut müftüleri
uzaklaştırdık. Onların yerine başkalarını
atarız ve bugüne kadar olduğu gibi
yolumuza devam ederiz” gibi bir yöntem
belirlenir ve azınlığın istek, beklenti ve
talepleri görmezden gelmeye devam
edilirse 38 yıllık bir sorunun devam
etmesinin yanı sıra başka şeyler de
yapılmış olur. Batı Trakya Türkü ile devlet
arasına yeni ve büyük bir set daha
çekilmiş olur. Güvensizlik duvarına birkaç
tuğla daha eklenmiş olur.
Şurası bir gerçek; ülkemiz

5
Yunanistan’ın uluslarararası platformda
ve insan hakları kuruluşlarında
eleştirildiği bazı konular var. Bunlardan
biri de müftülük meselesi. Çünkü atanmış
müftüler, temsil edilmek üzere
görevlendirildikleri toplumdan kabul
görmüyor. Bunun tek nedeni de devletin
bu konuda benimsemiş olduğu ve 38
yıldır uygulamaya devam ettiği
antidemokratik yöntem. Ancak burada bir
başka gerçeği daha dile getirmek
gerekiyor. Ülkesi için tüm bu olumsuz
manzarayı gördüğü halde, ülkesine
yapılan eleştirileri bilmesine rağmen,
uluslararası platformda Yunanistan’a
eleştiriler yöneltilmesine rağmen yanlış
politika ve yanlış uygulamalarda ısrar
eden çevreler var. Buna ister derin devlet
deyin, ister antidemokratik politikaları
savunan çevreler deyin, siyaha beyaz
diyen, kendi önyargılarından bir türlü
arınamayan bir grup sözkonusu. Bu grup
azınlıkla ilgili ne olursa olsun karşı
geliyor, tepki gösteriyor, engellemeye ve
önlemeye çalışıyor. “Cumhurbaşkanı
Erdoğan istediği için iki müftüyü emekli
yaptınız” diye bağırıp çağırmalar da zaten
bu yüzden. Bu grubun İskeçe Türk Birliği
resmileşecek diye kıyameti kopartıp,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarının Yunanistan tarafından
uygulanmasına imkan verecek yasaya
nasıl müdahale edip, yasayı olumludan,
olumsuza, hatta çok olumsuza
çevirdiklerini geçen yıl görmüştük. Aynı
filmi tekrar görürmüyüz? Bilemiyoruz.
Bekleyip göreceğiz. Başta da dediğim
gibi; 38 yıllık bir soruna mantıklı ve
makul bir çözüm bulmak devletin
göstereceği cesaret ve iradeye bağlı…

Yangın bölgesinde izinsiz
TBMM Başkanı
Yıldırım'dan Yunanistan'a inşa edilen yüzlerce bina
yıkılacak
taziye mektubu

Binali Yıldırım: "Türkiye’nin bu zor
zamanda Yunan halkı ile destek ve
dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek
isterim."
TBMM Başkanı Binali Yıldırım,
Yunanistan'da meydana gelen yangına
ilişkin, Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan
halkı ile destek ve dayanışma içerisinde
olduğunu bildirdi.
Yıldırım, Yunan Parlamentosu Başkanı
Nikolaos Vuçis'e bir taziye mektubu
gönderdi.
Mektubunda, Atina’daki yangınlar
neticesinde birçok ölü ve yaralının
bulunduğunu derin teessürle öğrendiğini

belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
"Felaketin yaralarının bir an önce
sarılabilmesini yürekten arzu eder, şahsım
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
adına hayatını kaybedenlerin kederli
ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar
dilerim.
Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı
ile destek ve dayanışma içerisinde
olduğunu belirtmek isterim. Bu vesileyle
Zat-ı Alinize, Yunanistan Parlamentosu’nun
tüm değerli üyelerine ve Yunanistan halkına
geçmiş olsun dileklerimi iletir, en derin
saygılarımı sunarım."

Şehircilik ve Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, tüm ülkede ormanlık
alanlar ve sahil yerlerinde usulsüz ve izinsiz inşa edilen toplam 3 bin 168
binanın yıkılacağını açıkladı.
Şehircilik ve Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, 92 kişinin hayatını
kaybettiği yangınların ardından tüm ülkede ormanlık alanlar ile sahil
yerlerinde usulsüz ve izinsiz inşa edilen toplam 3 bin 168 binanın
yıkılacağını açıkladı.
Yıkım işlemlerine hemen başlanacağını duyuran Stathakis, "2020
yılında hiçbir usulsüz yapı kalmayacak." dedi.
Hükümet, yangınlar sonrası bir dizi acil önlem almayı kararlaştırdı. Acil
ihtiyaçlarını karşılamak için mağdurlara ilk aşamada 5 ila 10 bin euro
arasında değişen mali yardımlar yapıldı.
Daha sonra da yangın, sel ve deprem felaketlerinde "çıkış yollarını
kapatan", usulsüz ve izinsiz inşa edilen binaların derhal yıkılacağı
açıklandı.
Şehircilik ve Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, Başbakan Aleksis
Çipras'tan aldığı talimat üzerine bir tespit çalışması yaptı.
Yorgos Stathakis, usulsüz ve izinsiz inşa edildiğini tespit ettikleri 3 bin
168 binayı, sonradan izin çıkartılmış olsa da yıkacaklarını söyledi.
Stathakis binalardan 2 bin 500'ünün ormanlık alanlarda ve dere
yataklarında, 668'inin de sahil ve kumsallarda inşa edildiğini belirtti.
Başbakan Aleksis Çipras da yangın bölgelerini ziyareti sırasında, "Siyasi
maliyeti ne olursa olsun yasa dışı inşa edilen yapıların yıkımına derhal
başlanacak" demişti.
Yangınlarda ölü
sayısının fazla olmasının
nedenleri arasında sayfiye
yerlerindeki usulsüz
yapıların, denize ve ana
caddelere açılan yolları
kapatmış olması ve panik
halinde kaçışan insanların
daracık yollarda
sıkışmaları da gösteriliyor.
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Azınlık kurum ve kuruluşlarından
yangınzedelere yardım eli
Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma
Kurulu, Atina’da
meydana gelen
yangınlarda zarar
görenler için yardım
kampanyası başlattı.
Konuyla ilgili
yayınlanan
açıklamada,
3 Ağustos Cuma
günü camilerde
yardım toplanacağı
ifade edildi.
İskeçe
Müftülüğü’nden
yangın bölgesinde
zarar görenlere
yönelik yardım
kampanyası
başlatıldığı
duyuruldu.
BAKEŞ Atina’da
yaşanan yangın
felaketinin ardından
Cumhurbaşkanı ve
Başbakan’a mektup
gönderdi. Mektupta,
bütün ülkeyi yasa
boğan facia ile ilgili
olarak her türlü
yardıma hazır
olunduğu belirtildi.
İskeçe ile Rodop Evros illeri SÖPA
mezunu öğretmen
dernekleri,
Atina’daki yangın
felaketinden zarar
görenlere yönelik
yardım kampanyası
başlattı.

BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu, Atina’da meydana gelen
yangınlarda zarar görenler için yardım
kampanyası başlattı. Konuyla ilgili
yayınlanan açıklamada, 3 Ağustos Cuma
günü camilerde yardım toplanacağı
ifade edildi.
Danışma Kurulu tarafından yapılan
açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“26 Temmuz Perşembe günü yapılan
ufak çaplı toplantıda, BTTADK olarak
Atina’daki yangınzedeler için yardım
kampanyası başlatma kararı alınmıştır. 3
Ağustos Cuma günü camilerde açılacak
olan sergilere tüm halkımızın destek
vermesi önemle rica olunur. Allah, bu
tür felaketlerden tüm insanlığı korusun.”

İSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET
METE’DEN TAZİYE MESAJI
Bu arada, İskeçe Seçilmiş Müftüsü
Ahmet Mete Atina’da yaşanan ve çok
sayıda kişinin canını kaybetmesine
neden olan yangın felaketi sebebiyle bir
taziye mesajı yayımladı.
Müftü Ahmet Mete mesajında şu
ifadelere yer verdi:
“Atina bölgesinde çıkan yangın
sonucu vuku bulan trajedi hepimizi
derinden üzmüştür. Yangında
hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına
başsağlığı, mağdurların ailelerine sabır
ve yaralılara acil şifalar dilerim.
Yangının söndürülmesinde canı
pahasında görev yapan bütün
itfaiyecilere, yine insanları kurtarmak ve
yardım götürmek için mücadele eden
herkese can-ı gönülden kolaylıklar
diliyorum.
İskeçe Seçilmiş Müftüsü ve temsil
ettiğim azınlık halkı olarak, hükümete
her türlü desteği vermeğe hazır
olduğumuzu beyan eder geçmiş olsun

dileklerimizi sunarım. Allah’tan böyle
trajedilerin bir daha yaşanmamasını
niyaz ederim.

İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NDEN
YARDIM KAMPANYASI
Öte yandan İskeçe Müftülüğü tarafından
yapılan açıklamada, yangın bölgesinde
zarar görenlere yönelik yardım
kampanyası başlatıldığı duyuruldu.
Müftülük tarafından yapılan
açıklamada, “Yangın felaketine
uğrayanların acılarını paylaşmak ve az
da olsa yaralarını sarmak için yardım
kampanyası başlatılmasına karar
verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

BAKEŞ, CUMHURBAŞKANI
VE BAŞBAKANA TAZİYE
MEKTUBU GÖNDERDİ
Batı Trakya Azınlığı Eğitim ve Kültür
Şirketi Atina’da yaşanan yangın
felaketinin ardından Cumhurbaşkanı ve
Başbakan’a mektup gönderdi.
BAKEŞ tarafından gönderilen
mektupta, bütün ülkeyi yasa boğan facia
ile ilgili olarak her türlü yardıma hazır
olunduğu belirtildi.
BAKEŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve
eski milletvekili Ahmet Hacıosman’ın
imzasını taşıyan açıklamada şu ifadeler
kullanıldı:
“Ülkemiz Yunanistan’ın Attiki
bölgesinde 23-7-2018 tarihinde meydana
gelen milli felaket nedeniyle hayatlarını
kaybeden ve yaralılarla ilgili ülkemiz
Cumhurbaşkan’ı sayın Prokopis
Pavlopoulos ile Başbakan sayın Aleksis
Tsipras’a taziye mektupları göndererek
hem acılarını paylaştığımızı ve aynı
zamanda her türlü yardıma hazır
olduğumuzu BAKEŞ adına belirttik.”

SÖPA’LI ÖĞRETMENLERDEN
KAMPANYA
İskeçe ile Rodop - Evros illeri SÖPA
mezunu öğretmen dernekleri, Atina’daki
yangın felaketinden zarar görenlere
yönelik yardım kampanyası başlattı.
Konu ile ilgili olarak yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemiz Yunanistan’ ın Attika
Bölgesi’ nde meydana gelen yangın
felaketinde zarara uğrayan afetzedelerin
yaralarının sarılmasına katkıda
bulunmak amacıyla iki dernek (İskeçe ve
Rodop-Evros İlleri SÖPA M. Öğretmen
Dernekleri) yönetim kurulları, üyeler
arasında (alt limit 20 euro olmak
kaydıyla) para yardımı kampanyası
başlatılmasına karar vermiştir.
Kampanyamız bu yazının
yayımlanmasıyla başlayıp, 10 Ağustos
Cuma gününe kadar devam edecektir.
Kampanya süresince derneklerimiz,
(gerek İskeçe İli gerek Rodop-Evros İlleri
SÖPA.M. Öğretmen Dernekleri) Salı
günleri saat 19:00 -22:00 arası, Cuma
günleri ise 11:00 – 13:00 arası açık olacak
ve görevli arkadaşlar makbuz karşılığı
değerli yardımlarınızı toplayacaktır.
Derneklere gelemeyecek olanlar ise,
yardımlarını yönetim ve denetim kurulu
üyelerinden herhangi birisine
makbuzlarını daha sonra almak üzere
verebililirler. Üyeler, meslektaşlar ve
emekli meslektaşların dışındaki
şahıslardan gelecek olan olası para
yardımları da kabulümüzdür.
Desteğimizin yer bulması umuduyla,
burada bir kez daha bu büyük felakette
hayatını kaybetmiş olanların yakınlarına
sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Bütün meslektaşlarımızı duyarlı
olmaya ve kampanyamıza destek
vermeye davet ediyoruz.”
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İTB Gençlik
Kolu'nun
topladığı yardım
Atina'ya
gönderildi
İskeçe Türk Birliği (İTB) Gençlik
Kolu'nun topladığı yardım
malzemeleri Atina'ya gönderildi.
İTB Gençlik Kolu tarafından
başlatılan, Atina'daki yangınlardan
zarar gören vatandaşlara yönelik
kampanyada toplanan malzemeler,
postayla Atina bölgesindeki
yangınzedelere gönderildi.
Kampanya çerçevesinde İskeçe
Türk Birliği'nde toplanan kuru gıda ve
sağlık ürünlerinden oluşan
malzemeler, 27 Temmuz Cuma günü
Gençlik Kolu yöneticileri tarafindan
ihtiyaç sahiplerine iletildi.

Çipras yangın trajedisinin
siyasi sorumluluğunu üstlendi
Başbakan Aleksis Çipras, yangın felaketine ilişkin, “Yunan halkı ve
kabine önünde, bu trajedinin siyasi sorumluluğunu aldığımı
belirtmek istiyorum.” dedi.
BAŞBAKAN Aleksis Çipras, yangın
faciası nedeniyle olağanüstü
gerçekleştirilen kabine toplantısı
öncesinde bakanlar kuruluna seslendi.
Sorumluluklarından
kaçmayacaklarını vurgulayan Çipras,
ülkenin başbakanı ve hükümet olarak
sorumlu olduklarının açık olduğunu,
doğru olanı yapıp yapmadıklarını
sorguladığını ifade etti.
Çipras, hükümetin en zorlu
döneminden geçtiğine işaret ederek,
“Ölüler konuşamaz ama onların
hatırasına saygı olarak doğru olanı
söylemek boynumuzun borcu. Yunan
halkı ve kabine önünde, bu trajedinin
siyasi sorumluluğunu aldığımı belirtmek
istiyorum.” diye konuştu.
İtfaiye ve emniyet güçlerinin istifa
çağrılarıyla hedef alınmamasını isteyen
Çipras şöyle devam etti:
“Daha önceki trajediler de bir kurala
dönüştüğü gibi mücadele döneminde
kelle almak, siyasi cesaret değil, siyasi
korkaklık işaretidir.”
Çipras, yıllar boyunca sahillerde
kaçak yapılaşmanın oluştuğunu, bu
durumu düzeltmek için bir yasa tasarısı
hazırlayacaklarını belirterek,
“Buldozerleri çıkarıp mücadele etmemiz
gerekiyorsa, daha sonraki trajediyi
bekleyemeyiz.” ifadesini kullandı.
Ülkesinin sekiz yıl sonra kurtarma
paketinden çıkarak egemenliğini geri
alacağını vurgulayan Çipras, kimsenin
ülkeyi istikrarsızlaştırarak bunu
engelleyemeyeceğini kaydetti.

YANGIN BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ
Öte yandan Başbakan Aleksis Çipras,
yangın bölgesini ziyaret etti.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamada,

Çipras’ın yangın bölgesinde
incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Çipras da sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamasında, felaket
bölgesinde halkla ve sivil savunma
ekipleriyle bir araya geldiğini belirterek,
“Alevlere karşı eşit olmayan bir
mücadele veren bu kişilerle müthiş bir
hüzün ve büyük bir saygı içinde
görüştüm. Şimdi rehabilitasyon için
mücadele ediyorlar.” ifadelerine yer
verdi.
Atina’nın 20 kilometre doğusunda yer
alan ormanlık alanda 23 Temmuz’da
çıkan yangın şiddetli rüzgarlarla
yerleşim bölgesine yayılarak, çok sayıda
kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol
açmıştı.
Yangında, 2 bine yakın ev hasar
görmüş, yüzlerce araç kül olmuştu.
Kayıp olan 25 kişi için aramalar
sürdürülüyor.

YANGINLA İLGİLİ “KUNDAKLAMA
AÇIKLAMASI”
Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan
Vekili Nikos Toskas, yangın faciasına
ilişkin, "Araştırma birimleri
tarafından yapılan tahkikatlara
göre, kundaklama ve cezai
suçları işaret eden ciddi
bulgular var." dedi.
Toskas ve Hükümet
Sözcüsü Dimitris
Canakopulos, polis ve
itfaiye şefleriyle
yangın felaketine
ilişkin basın
toplantısı
düzenledi.

Sorumluların hatalarını bulmak için
ciddi çaba harcadıklarını belirten
Toskas, "Ben idarede büyük bir hata
göremiyorum. Kaybımız büyük, herkesi
sarstı ,ancak bu kadar güçlük ve bu
kadar çok kayıp ile durumu idare
etmemiz güçtü." diye konuştu.
Toskas, Başbakan Aleksis Çipras'a
istifa mektubunu sunduğu bilgisini
vererek, "Vicdani sebeplerden dolayı
istifamı Başbakan'a sundum, ancak
mücadele sırasında bırakmanın doğru
olmayacağını söyleyerek kabul etmedi."
ifadelerini kullandı.
Çok kısa zamanda birden fazla
yangının çıktığına işaret eden Toskas,
"Araştırma birimleri
tarafından yapılan
tahkikatlara göre,
kundaklama ve
cezai suçları işaret
eden ciddi
bulgular var." diye
konuştu.

“Darbeciler
yangın
faciasından
kurtarıldı”
iddiası
FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden
sonra Yunanistan’a kaçan 8 darbeci
askerin, başkent Atina yakınlarında
onlarca kişinin ölümüne yol açan
yangın sırasında, kaldıkları askeri
bölgeden tahliye edildiği öne sürüldü.
Vradini gazetesi, “Yangın 8’i
(askeri) de mi tehlikeye attı?”
başlığıyla verdiği haberinde, Türkçe
konuşan 8 kişinin, yangın bölgesi
yakınlarındaki Yunan Kara
Kuvvetleri’ne bağlı Sağlık ve
Rehabilitasyon Merkezi’nden tahliye
edildiğini ileri sürdü.
Görgü tanıklarına dayandırılan
haberde, yangından en çok etkilenen
Mati bölgesine iki kilometre mesafede
bulunan Agios Andreas’taki
merkezden çıkarılan söz konusu
kişilerin, Yunanistan’a kaçan sekiz
darbeci olduklarının tahmin edildiği
belirtildi.
Haberde, “Kara Kuvvetleri
Komutanlığı’na bağlı askerlerin
sorumluluğunda yürütülen
operasyonda öncelik, iki evde kalan
sekiz yabancı uyruklu kişiye verildi.
Görgü tanıklarına göre, telaş içindeki
Türkçe konuşan bu kişiler, Türkiye’de
darbe girişimine katıldıkları iddia
edilen askerlerdi.” ifadelerine yer
verildi.
Darbecilerin tehlikeye girmesinin
önlenmek istendiğine işaret edilen
haberde, bu kişilerin bölgede trafik
sıkışıklığına yakalanılmadan hızlıca
uzaklaştırıldıkları kaydedildi.
Gazete, haberinde ayrıca,
Türkiye’nin iade talebi reddedildikten
sonra darbecilerin güvenliğinden
Yunan Kara Kuvvetleri
Komutanlığı’nın sorumlu olduğunu
iddia etti.
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Dişi köpeklerde kısırlaştırma...

K

öpek sahiplenmek ve onun
tüm gereksinimleriyle
ilgilenmek büyük bir
sorumluluktur, hatta bazen hayatın
doğal akışı içerisinde büyük
fedakarlıklar gerektireceğinden
ağır bir görevde olabilir. Bu
nedenle çoğu hayvan sahipleri
köpeğindeki muhtemel bir gebelik
sonucunda doğacak yavru ya da
yavruların sorumluluklarını almak
istemediklerinden bu yönde
tedbirler alınması için arayış
içerisine girerler.Bu
nedenle kısırlaştırma, köpek
populasyonunun kontrolünde en
etkili ve masrafı az olan bir yöntem
olarak kabul edilmektedir.
Kısırlaştırılan köpeklerin
üreyemeyeceği ve dolayısıyla
doğacak olan yavrulara bakım,
beslenme, yer bulma gibi
sorunlarla karşılaşılmayacağı
gerçeğinden yola çıkan birçok
hayvansever, köpeklerin koruma
altına alınmadıkları sürece bunların
kısırlaştırılması gerektiği
konusundaki yasaları
destekledikleri halde buna karşılık
bazı hayvanseverlerde
kısırlaştırılan köpeklerin üreme
kapasitelerinin ve doğal çiftleşme
arzularının tamamıyla ortadan
kalktığı gerekçesiyle bu
uygulamayı hayvan haklarına
tecavüz olarak algılamaktadırlar.
Köpekler duygusal yönden
insanlardan tamamıyla farklıdırlar.
Çünkü doğum yapmış köpekler
yavrularına uzun yıllar bakmak,
eğitim vermek zorunda değildirler
ve onlardan doğacak yavrulara
hasret duymazlar. Sadece doğanın
vermiş olduğu yetenekle türlerini
devam ettirmek amacıyla
ürerler.Kısırlaştırıldıktan sonra
köpeklerin ağır duygusal bir
çöküntü yaşadıkları konusunda da
henüz bir kanıt yoktur.
Sahipsiz köpeklerin çoğalması
tüm dünya ülkelerinde karşılaşılan
bir problemdir. Bunların denetim
altına alınması ve
kısırlaştırılmasının gerekli olduğu
düşüncesinin birçok haklı yönleri
vardır. Özellikle bu köpekler
sahiplendirilirken kısırlaştırılmış
olmaları çoğu hayvansever
tarafından tercih edilmektedir.
Kısırlaştırma (=ovariohisterektomi), genel anestezi altına
alınmış bir dişi köpeğin karın
boşluğuna girilerek genital
organlarından uterus ve
ovaryumların cerrahi bir yöntemle
alınması şeklinde yapılan bir
operasyondur.
Bu operasyon dişi köpeklerde
belirli avantaj ve dezavantajları da
beraberinde getirmektedir.
Kısırlaştırmanın Avantajları:
Östrüse bağlı problemleri
önler: Hayvan sahipleri tarafından

hoş karşılanmayan siklus
kanaması, sık idrar yapma
nedeniyle köpeğin evi kirletmesi,
masturbasyon yapması, bu
dönemde iştahsız ve daha sinirli
olmaları, evden kaçma çabaları,
kızgınlıktaki dişi köpeği yürütürken
erkek köpeklerin arzu edilmeyen
aşırı ilgisini ortadan kaldırır, aynı
zamanda bu esnada oluşabilecek
trafik kazalarını azaltır.
Kısırlaştırmanın Dezavantajları:
Seksüel siklusun geriye
dönüşümsüz olarak
yitirilmesi: Kısırlaştırma sırasında
uterus ve ovaryumlar total olarak
alındığı için dişi fertilitesini
yitirmektedir. Bu nedenle
kısırlaştırma yöntemi hayvan
sahiplerine,”geriye dönüşümü
olmayan, kalıcı bir yöntem” olarak
tanıtılmalıdır.
Kilo artışı: Kısırlaştırmadan
kaçınmanın en yaygın nedeni
operasyon sonrası köpeğin kilo
alacağı kaygısıdır. Kısırlaştırıldıktan
sonra köpeğin yedirilen
yemeklerden daha fazla
faydalanacağı gerçeği doğrudur.
Ancak genç ve yaşlı köpeklerin
kısırlaştırılmasından sonra
meydana gelen kilo artışının farklı
olduğu ve yaşlı köpeklerin bu
operasyondan sonra genç
köpeklere göre daha fazla kilo
aldıkları bildirilmektedir.
İdrarı tutamama (=üriner
incontinens): Kısırlaştırma sonrası
köpekte enfeksiyöz ve nörolojik bir
sorun olmadığı halde uykuda veya
uykunun dışında iken idrarını
kaçırma sorununa sıkça
rastlanılmaktadır. Bunun nedeni
ovario-histerektomi sonrası gelişen
üretral sfinkterik yetmezliktir.
Deri ve kıllarda
değişiklik: Köpeklerde doğal olarak
ilkbahar ve sonbahar aylarında
olmak üzere yılda iki kez kıl ve
tüyler kendiliğinden dökülür.
Kısırlaştırılan köpeklerden özellikle
uzun tüylü ırklarda (örneğin;
cocker, collie v.s) östrojenik
hormon yetersizliğine bağlı olarak
deride kuruma, pullanma ve
kahverengi lekeler şekillenebilir.
Aynı zamanda boyun, kulaklar,
perineum, kuyruk ve ekstremite
bölgelerindeki kıllarda incelme,
kolay kırılma, renklerinde açılma,
kıl dökülmesi ve tüylerin
uzamasında yavaşlama gibi
belirtiler görülebilir. Böyle olguların
sağaltımında kısa süre etkili ve
düşük dozlarda östrojen
preparatları kullanılır. Vit.A, Vit.B
kompleks, çinko, kükürt
uygulamaları da faydalıdır.
Sonuç olarak kısırlaştırma,
köpeklerin aşırı populasyon
artışının kontrol altına alınmasına
yardımcı olur, sokak köpeklerinin
sahiplendirilme şansını artırır.
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“İsim anlaşması”
referandumu
30 Eylül’de
MAKEDONYA (FYROM)
Meclisi, Makedonya ile
Yunanistan arasındaki isim
sorununu çözen anlaşmaya
ilişkin istişari
referandumunun 30 Eylül’de
düzenlenmesi kararı aldı.
Makedonya Meclisi’nde, iki
ülke arasındaki isim
sorununu çözen anlaşmaya
ilişkin referandum
düzenlenmesi için oylama
yapıldı.
Oylamada, 120 koltuklu
meclisten 68 milletvekili
referandumun düzenlenmesi
lehine oy kullanırken, hiçbir
milletvekili “hayır” ya da
“çekimser” oy kullanmadı. 52
milletvekili ise oylamaya
katılmadı.
Meclis Başkanı Talat Caferi,
referandum sorusunun
“Makedonya ve Yunanistan
arasındaki anlaşmayı kabul
ederek AB ve NATO üyeliğine
var mısınız?” şeklinde
olacağını açıkladı.
Bu anlaşmaya karşı çıkan
muhalefet partisi İç Makedon
Devrimci Örgütü-Makedonya
Ulusal Demokratik Birliği

(VMRO-DPMNE)
milletvekilleri ise referandum
sorusunun kesinleştirilmemiş,
çok anlamlı ve vatandaşlar
için manipülatif olduğu
gerekçesiyle salonu terk
ederek oylamaya katılmadı.
Ayrıca, Arnavutlar İçin
İttifak Partisi Başkanı Ziyadin
Sela, Arnavutça’nın bu
anlaşmada resmi dil olarak
geçmediğinden

referandumun gerekli
olmadığını söyledi.
VMRP-DPMNE Genel
Sekreteri İgor Yanuşev,
oturum öncesi yaptığı
açıklamada, muhalefet
tarafından olası bir boykota
değinerek, partisinin üst
düzey organlarının bu yönde
karar almalarının ardından
kararın kamuoyu ile
paylaşılacağını belirtti.

Dr. Sadık Ahmet
İzmit’te de anıldı

BATI Trakya Türkleri’nin lideri Dr. Sadık Ahmet vefatının 23’üncü yılında Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği İzmit Şubesi tarafından anıldı.
Anma, Tepecik Mahallesi’nde bulunan Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda gerçekleştirildi. Programda
Dernek Başkanı Lütfi Bodur ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Törende Başkan Bodur, Dr.
Sadık Ahmet’in hayatı hakkında bilgi verdi. Dr. Sadık Ahmet’in mirasına sahip çıkacaklarını ve
onun bıraktığı yolda mücadeleye devam edeceklerini belirten Bodur, “Bizler usanmadan,
yılmadan bu kutsal mirasa, bu davaya ölünceye kadar sahip çıkacağız. Bundan hiç kimsenin
şüphesi olmasın. Dünya döndükçe, bu canlar bu bedenlerde oldukça değişmeyecek olan iki
değerimizi korumaya ant içtik. Bu değerlerimiz Müslümanlığımız ve Türklüğümüzdür. Bunun
için bu onurlu mücadeleyi vermeyi kendimize görev bildik.” diye konuştu.
Konuşmanın ardından parkta bulunan Dr. Sadık Ahmet anıtına kırmızı gül bırakıldı.
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Android P’nin yenilikleri neler?
GOOGLE, Android P ya da
nam-ı diğer Android 9.0 ile
kullanıcılara heyecan verici
yenilikler sunuyor. Yapay zekâ
ve makine öğrenimi ile adeta
çağ atlayan mobil işletim
sistemi için gelecek birçok
özellik, Google I/O 2018
etkinliğinde gösterildi. Öte
yandan, maalesef P harfinin
açılımını hala bilmiyoruz. Peki,
Android P yenilikleri neler?
Android P yenilikleri ile neler
getiriyor?
Android 9.0 P yenilikleri
kullanıcı arayüzü ve özellikler
anlamında öne çıkmayı
başarıyor. İşte, Android P ile
kullanıcıların kavuşacağı
yeniliklerin listesi.
Adaptif Batarya
Sistemin uygulamaların
batarya kullanımını
indirgeyeceği Adaptif Batarya
özelliği ile işlemci uyanma
kilidinde yüzde 30 azalma vaat
ediliyor. Özellik sayesinde
batarya gücü sıklıkla
kullandığınız uygulama ve
servislere odaklanacak. Bu
sayede batarya süresi
verimliliğinde ciddi artış elde
edilecek.
Daha Basit ve
Ulaşılabilir Kullanıcı Ara
yüzü
Google, Apple tarafından
iPhone X kullanıcı ara yüzünde
kullanılan gezinme yöntemini
Android akıllı telefonlara
getirecek diyebiliriz. Altta
yukarı çekme ve sonrasında

kaydırma hareketiyle açık
uygulamalar arasında kolayca
gezinme sağlayacak olan ara
yüzde alt tarafta bir kaydırma
çubuğuna da yer verilmiş. Ek
olarak, gezinme çubuğunda bir
geri tuşu da yerli yerinde
duruyor.
Elle Döndürme
Akıllı telefonunuzu biraz
yatırdığınızda ekranın otomatik
olarak döndürülmesi bazen can
sıkıcı olabiliyor.
Android bundan
böyle ekran
döndürme
işlevinin elle

göstergeye de
yer veriliyor.
Uygulama
Eylemleri (App
Actions)
Android sistem
seviyesindeki Uygulama
Eylemleri (App Actions) ile
işletim sistemi bir sonraki
adımda ne yapabileceğini
tahmin edebiliyor. Sonraki
adımı veya sıklıkla yapılanları
makine öğrenimi ile hesaplayan
sistem, hızlı erişimi için arka
planda gerekenlerin önceden
yüklenmesini sağlıyor.

gerçekleştirilmesi
olanağını da sağlıyor. Bunun
için gezinme çubuğunda bir

Örneğin kulaklıklarınızı
cihazınıza bağladığınızda
sistem Spotify oynatma
listenize devam etme
konusunda size öneride

BULMACA
GEÇ
 ENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Alkarna, Pot 2) Faul,
Alpaka 3) Av, Dastar
4) Kamış, Ortam 5)
Şarkı, Tiz 6) İm, Şua, Ah
7) Allak, Flama 8) Ra,
Zeka, Yiy 9) Mo, Bakar
10) Baobap, Şasi
11) Papalina 12) Lain,
Mey, Re 13) Ayn,
Sakatat 14) Kagir,
Enayi.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1) Afak, Gar, Bulak 2)
Lavaş, Lama, Aya 3) Ku,
Mail, Doping 4)
Aldırmaz, Ban 5) Aşk,
Kebap, Sr 6) Nas, İş,
Kapama 7) Alto, Ufak,
Leke 8) Partal, Aşiyan
9) Parti, Ayran, Ta 10)
Ok, Azami, Saray 11)

bulunuyor. Öte yandan özellik,
henüz üçüncü parti
uygulamalar ile çalışmıyor.
Dilimler (Slices)
Favori uygulamalarınıza
daha derin bir bakış sağlayan
Dilimler (Slices) ile en çok
ihtiyaç duyduğunuzda bir
uygulamanın sadece belirli bir
kısmının karşınıza çıkması
sağlanıyor. Örneğin Lyft için
arama yaptığınızda, özellik size
fiyat ve seyahat süresi hakkında
bilgi veriyor. Dilime
tıkladığınızda rezervasyon
işlemini de kolayca
gerçekleştirebiliyorsunuz.
YouTube ve Android gibi
bağımlılık yaratan dijital
ürünlerin yapımcıları
tarafından sunulan Dijital
Refah (Digital Wellbeing)
projesi oldukça dikkat çekici.

SOLDANSAĞA
1) Yiyeceği ortak toplantı – Dolaylı olarak anlatma 2)
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kağıt tomar –
(halk dili) Cüzzamlı 3) Gümüş’ün simgesi – Güreşte bir
oyun 4) Malzemesi marka sahibince karşılanarak
başka bir firmaya yaptırılan – Bir düşünceye gönülden
bağlı bulunma 5) Para, akçe – Hitit 6) Polonyum’un
simgesi – Temel, esas – İterbiyum’un simgesi 7)
Pompada açılır kapanır kapak – Tavlada dört sayısı 8)
(kısaca) Anadolu Ajansı – Amele – Organ 9) Kısaca
kilogram – Yazı yazma aracı 10) Bir ağaç türü – Kement
11) Pulculuk 12) Oyun kağıdı – Boyun eğen –
Radyum’un simgesi 13) (halk dili) Yetişkin – Şölen, toy
14) Bu bitkinin kurutulup sigara biçiminde veya
pipoyla içilen yaprağı – Gelenek.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Cennet cehennem arası – Yapma, etme – Çiçek
demeti 2) Ayakkabı, çanta yapımında kullanılan parlak
deri – Amerika elmasından çıkan zamk – (kısaca)
Akümülatör 3) Vilayet – Gidilen yol üzerinde olmayan –
Bisküviye benzer tatlı, hafif bir yiyecek 4) Tıpkıçekim –
Asalak böcek 5) Apansız – Kılık – Çinko’nun simgesi 6)
Taneli bir meyve – Terbiyum’un simgesi – Çok iğneli
olta takımı 7) Kardeş karıları – İvedi – (Farsça) Dadı 8)
(tıp) Bellek yitimi – Öge, unsur 9) Söz dinleme, boyun
eğme – Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse – Bir nota
10) Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses –
Yalvarma – Canavar düdüğü 11) İri, kart – Aferin, yaşa!
– Tanrıtanımaz kimse.

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

1

2

3

4

5

6

Gösterge Paneli ile
uygulamalarda harcadığınız
süre, cihazınızın kilidini kaç
kere açtığınız, dikkatinizi çeken
bildirimler gibi cihazınızı nasıl
kullandığınız hakkında
detayları görebiliyorsunuz.
Uygulama Zamanlayıcı
seçeneği ile uygulama
kullanımı için sayaç kurmak ve
limitiniz dolduğunda ikonu
renksizleştirmek bile mümkün.
Yeni Rahatsız Edilmeme (DND)
Modu ile tüm çağrı ve bildirim
seslerini ve açılır ön izlemeleri
durdurma olanağına da
sahipsiniz. Giderek Yavaşlama
(Wind Down) özelliği ise
akşamüstü Gece Işığı moduna
geçiyor, rahatsız edilmemenizi
sağlıyor ve hatta ekranınızı gri
tonlamalı hale getiriyor.

7

8

9
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Çiftçi için
çok zor
bir yıl…
TRAKYA Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat son dönemde tütün
üretimini etkileyen hastalık ve
olumsuz hava şartlarıyla ilgili
olarak GÜNDEM’e konuştu.
Hüseyin Esat zarara
uğrayanların mağduriyetlerinin
giderilmesi için gerekli
girişimleri yaptıklarını
belirtirken, üreticilerin bundan
sonra nelere dikkat etmesi
gerektiğini de açıkladı.
Kooperatif Başkanı Esat
gazetemizin sorularını
yanıtladı.
GÜNDEM: Uzun yıllardan
sonra bu yıl üst üste yaşanan
olumsuz hava şartları sebebiyle
tütün üreticileri büyük zarar
gördü. Siz kooperatif başkanı
olarak bu felaketi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Üreticilerimiz bu olaydan ne
derece etkilenecek?
Hüseyin ESAT: Bildiğiniz
gibi bu sene belki de son 10
senenin en yoğun yağışını
aldık. 2002 ve 2005’te de benzer
doğa olayları yaşamıştık, ancak
bu yıl çok daha yoğun bir
şekilde oldu. Tabii daha önceki
yıllarda üreticimiz primini
aldığı için durum farklıydı.
Ancak 2010 yılından sonra farklı
bir durum söz konusu.
Dolayısıyla bu yılki doğal afetler
sonucu oluşan zarar üreticimizi
çok daha zor durumda
bırakmıştır. Tabii ilk olarak
bölgemizi tepe hastalığı
etkiledi. Hastalık daha haşlama
döneminde başladı. Bunun
sebebi ise kışın ılımlı geçmesi.

Çok yağmur yağması sonucu
üreticilerimiz gerektiği gibi
tarlalarını süremedi. Sonra da
aniden sıcaklar başlayınca
haşlamalarda damar hastalığı
başladı ve çok hızlı yayıldı.
Bizim bölgedeki tütüncümüz
aslında işinin uzmanı, yıllardır
bu işle uğraşan kişiler. Tüm
önlemleri almalarına rağmen
bu hastalık hızlı bir şekilde
yayıldı ve önüne geçilemedi. Bu
sene ne yazık ki çok zor bir
sene. Yüzde yüze yakın zarara
uğrayan üreticilerimiz var.
Tabii bu durum sonrasında
bizler gerekli girişimlere
başladık. Bakanlık ile irtibata
geçip durumu ilettik. Sadece
bakanlığa değil, ELGA’ya,
milletvekillerine bu durumu
bildiren yazılar gönderdik. Eğer
bu üreticilerimizin zararları
karşılanmazsa önümüzdeki yıl
Mart ayından itibaren hiç bir
üretici tarlaya çıkamaz.
İnsanımız zaten ekonomik
olarak zor günler geçiriyor. Eğer
bu sene bölgeyi etkileyen tepe
hastalığı, dolu ve yağmurların
oluşturduğu zararlar
karşılanmazsa insanımız çok
daha zor duruma düşecektir.

“KİMSE TÜTÜNCÜLERİ
KULLANMAYA KALKMASIN”
GÜNDEM: İlk olarak bölgeyi
tepe hastalığının etkilediğini
söylediniz. Bunun yanı sıra son
günlerde yine tütün
üreticilerimizin yoğun olarak
yaşadığı bölgelerde dolu ve
yağmur etkili oldu ve arazilere
zarar verdi. Bu konuda zarar
tespit çalışmalarınız oldu mu?

Hüseyin ESAT: Evet tabii
oldu. Zaten bildiğiniz gibi ne
sorun yaşanırsa yaşansın biz
köylerdeki temsilcilerimiz
aracılığıyla hemen durumdan
haberdar oluyoruz. Daha sonra
da bizler hemen harekete
geçerek yetkili kurumlarla
irtibata geçip durumu
bildiriyoruz. Dolu ve yağmur
olayı ilk olarak 20 Haziran’da
Bulatköy civarında yaşandı.
Şimdi de son günlerde
Gümülcine merkezine yakın
köylerimizde de su taşkını ve
dolu sebebiyle zararlar oldu.
Tabii bizler hemen ELGA ve
belediyeler ile irtibata geçerek
durumu bildirdik. Daha sonra
Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet yetkilileri de hemen
faaliyete geçti. Herkes elinden
geleni yapmaya çalışıyor. Bizim
için önemli olan üreticimizin
zararlarının karşılanması,
mağduriyetlerinin giderilmesi.
Bunu kimin yaptığının bir
önemi yok, yeter ki üreticimiz
hakkını alsın. Tabii burada
kimse kalkıp tütüncülerimizi
kullanmaya kalkmasın.
Özellikle Rodop ilinde herkes
tütüncünün yanında
görünmeye çalışıyor. Bir
taraftan paralar nasıl verilsin,
bir taraftan ise nasıl verilmesin
diye hesaplar yapılıyor. Bunu
gözlerimizle görüyoruz. Biz bu
yüzden sakin olmaya
çalışıyoruz. Çünkü bu parayı
verecek olan iktidardır. Kim
iktidar olursa olsun fark etmez.
Tabii bu tepe hastalığı
dediğim virüs ile ilgili özel bir
durum söz konusu. Hükümetin

bu konuda özel bir çalışma
yapması gerekiyor. Biz bunu
gönderdiğimiz belgelerle ilettik.
Daha sonra üç milletvekilimiz
Mustafa Mustafa, Ayhan
Karayusuf ve Hüseyin Zeybek
ile Atina’ya toplam üç
bakanlığa giderek görüştük.
Bugün bu konuda çeşitli yazılar
görüyorum. ELGA’nın ödeme
yapmayacağına dair. ELGA
zaten bu konu ile ilgili iki ay
önce çalışma yaptı. Bugün
tekrar bu konu dallandırıp
budaklandırılarak ortaya
atılıyor gereksiz bir şekilde. O
yüzden bölgemizdeki
siyasetçilerimizden dikkatli
olmalarını rica ediyorum.
Önceliğimiz üreticimizin
zararlarının karşılanması
olmalı. Şu anda da iktidarda
SİRİZA olduğu için bize
yardımcı olabilecek olan kişiler
aynı zamanda Tarım
Komisyonu’nda olan
milletvekillerimiz Mustafa
Mustafa, Hüseyin Zeybek.
Katerini ilinden Tarım
Komisyonu’nda yer alan iki
milletvekili daha var. Biz tüm
bu kişilerle görüştük, durumu
anlattık ve yardımcı olmalarını
söyledik.
Biz bakanlığa yazılarımızı
gönderirken sadece
tütüncülerle ilgili bilgiler
göndermiyoruz. Bu durumdan
25-30 bin kişinin etkilendiğini
belirtiyoruz. Gümülcine’de
kapanan iş yerlerinin
fotoğraflarını dahi
gönderiyoruz. Bölgenin genel
durumunu bakanlığa iletiyoruz.
Tek derdimiz bize zarar
karşılığında para verilmesi
değil. Biz bölgedeki genel krizin
çözümü için çareler
bulunmasını istiyoruz.
Bizim şu anda fazla
söyleyecek bir şeyimiz yok.
Gerekli girişimleri yaptık. Sonuç
itibarı ile üreticilerin
zararlarının karşılanması
gerekiyor. Bu konuda
beklemedeyiz. Gittiğimiz
bakanlıklarda bu konuda bize
söz verildi. Bizler şimdi bunun
takipçisi olacağız.

İLAÇLAMAYA
DİKKAT EDİLMELİ
GÜNDEM: Son dönemde
tepe hastalığı ve dolu dışında
bölgemizde aşırı bir yağış da
görüldü. Bu yağış üretimi nasıl

etkiler? Bu konuda üreticilere
bir şeyler söylemek ister
misiniz? Tütünlerin toplanması
veya ilaçlanması konusunda
nelere dikkat etmeleri
gerekiyor?
Hüseyin ESAT: Bildiğiniz
gibi son 10 gündür sürekli
olarak yağış oluyor. Bu
durumda toprak son derece
nemli hale gelmiş oluyor. Şimdi
damgalar başladı, önümüzdeki
günlerde kül başlayacak. Bu
konuda dikkatli olmak lazım.
Üreticimiz kül ile ilgili ilaçlama
mutlaka yapmalı. Eğer bu
ilaçlama yapılmazsa Ağustos
ayının ortalarından itibaren
tütünlerde sorun oluşmaya
başlayacaktır. İlk olarak alttaki
yapraklardan başlayacak olan
hastalık hızlıca tüm tütünü
saracaktır. Eğer ilaçlamayı geçe
bırakırsak zararımız büyük olur.
Bu kül ilacının atılması konusu
çok önemli. Üreticilerimiz
mutlaka bu ilaçlamayı yapsın.
Bir de yeşil kurt için ilaçlama
yapılmalı. Bunun dışında başka
hiç bir ilaca gerek yok.
Tarlaların temizlenmesi de son
derece önemli. Sağda solda bazı
ilaçların kullanılarak tütünlerin
düzeldiği gibi konuşmalar
olduğunu duyuyoruz. “Filanca
kişi bu ilacı kullanmış, tütünleri
düzelmiş” gibi muhabbetler
oluyor. Üreticilerimiz bunlara
itibar etmesin. Yukarıda
bahsettiğim iki ilaç dışında hiç
bir ilaç atılmamalı. İnşallah en
yakın zamanda havalar düzelir
de sorunu en az zararla atlatırız.
Tütünün fiyatları ve kalitesi
konusunda da bazı sorular
olduğunu duyuyoruz. Şunu
açıkça belirtmek isterim; aşağı
yukarı 10 Eylül’e kadar ne
söylenirse yalan olur. Bazıları
çıkıp diyor ki, “Bu sene tütünü
nasıl isterseniz toplayın,
gerekirse çöpünü bile toplayın
çünkü çok pahalıya gidecek.”
Ben başkan olarak böyle bir şey
söyleyemem. Her şeyi zaman
gösterecek. Ağustos sonu ile 10
Eylül arasını bekleyelim. Zaten
o zaman fiyatlar belli olacak.
Son olarak şunu söylemek
istiyorum. İnsanımız sabırlı
olsun. Sağda solda söylenenlere
çok kulak asmasın, kendi işine
bakarak tütününü toplasın. Bir
sorun olduğunda da bize
bildirsinler; biz anında gerekli
yerlere sorunlarını iletiriz.
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Tayinli müftüler için
mecburi emeklilik

HÜKÜMETİN meclise getirdiği, İskeçe ve
Gümülcine'de atanmış müftülerin zorunlu
olarak emekliliğe sevk edilmesini öngören yasal
düzenleme kabul edildi.
Başbakan Aleksis Çipras’ın talimatıyla Eğitim
Bakanlığı’nca hazırlanan ve 1 Ağustos Çarşamba
günü meclis genel kuruluna getirilen
düzenlemede, Gümülcine tayinli müftüsü
Cemali Meço ve İskeçe tayinli müftüsü Mehmet
Emin Şinikoğlu’nun yaş haddinden zorunlu
olarak emekliye sevkedilmeleri öngörülüyor.

SİRİZA – ANEL – DİSİ ‘EVET’ OYU VERDİ
Eğitim Bakanlığı’nın meclise getirdiği yasa
değişikliğine hükümet ortakları SİRİZA ve
ANEL’in yanı sıra Demokratik İttifak da “evet”
oyu verdi. Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi
Partisi çekimser oy kullanırken, Altın Şafak
Partisi ile Merkez Birlik Partisi “hayır” oyu verdi.
Söz konusu düzenlemenin kabul edilmesiyle,
81 yaşındaki Meço ile 78 yaşındaki Şinikoğlu en
geç iki ay içerisinde emekliliğe sevk edilecek.
Uygulanan yasal prosedüre göre, hükümetin
boşalan Gümülcine ve İskeçe’deki müftülük
makamlarına geçici olarak "müftü naibi"
atayacağı belirtiliyor.
Konuyla ilgili medyada daha önce yer alan
haberlerde, tayinli müftüler Meço ve
Şinikoğlu’nun, Eğitim Bakanı Kostas Gavroğlu
tarafından Atina’ya çağrılarak istifa etmelerinin
istendiği, ancak Meço ve Şinikoğlu’nun, 2022’ye
kadar görevde kalmaları konusunda kararname
bulunduğunu ileri sürerek istifa etmeyi
reddettiklerini ileri sürülmüştü.

MÜFTÜLERİN BELİRLENME YÖNTEMİ
YASAL DÜZENLEMEDE YOK
Bu arada, hükümetin müftülüklerle ilgili olarak
meclise getirdiği yasa değişikliğinde, müftülerin
seçimi konusunda yeni bir düzenlemeye
gidileceğine ilişkin haberler doğru çıkmadı.
Meclis komisyonunda görüşülen yeni yasal
düzenlemede müftülerin nasıl belirleneceği
konusunun yer almadığı dikkat çekti.

“İERODİDASKALOS YASASI”
Öte yandan yasa değişikliğinde 240 imam
(ierodidaskalos) yasasıyla ilgili olarak da bir
madde yer aldı. Düzenlemede; Gümülcine ve

Şahin medreselerinden mezun olanlara veya din
görevlisi olarak 10 yıl görev yapmış olma şartıyla
ilkokul ve ortaöğretim mezunlarına
“ierodidaskalos” kadrosunda yer almasına
imkan veren maddenin geçerlilik süresi üç yıl
daha uzatıldı.

BATI TRAKYA’DA MÜFTÜLÜK SORUNU
Basında çıkan haberlerde, hükümetin, Atina’da
yangın faciasının yaşandığı dönemde böyle bir
karar almasının kafalarda soru işaretleri
yarattığı ifade edilirken, Başbakan Çipras’ın,
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın hatırı için böyle bir harekette
bulunduğu" değerlendirmesi yapıldı.
Konuyla ilgili haberlerde, Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batı Trakya’da
müftülerin atanması uygulamasına son
verilerek, dini liderlerin Müslüman cemaat
tarafından seçimle belirlenmesini istediği
vurgulandı.
Çipras, daha önce yaptığı açıklamada,
atanmış müftülerin Batı Trakya'daki azınlığın
büyük bir bölümü tarafından tanınmadığını
ifade ederek, bu konunun Yunan vatandaşı
Müslümanlarla istişare edilerek kalıcı şekilde
halledilmesi gerektiğini belirtmişti. Eğitim
Bakanı Kostas Gavroğlu da "Azınlık toplumunun
geçmişte çılgınca politikalar, baskılar ve kabul
edilemez yasalara maruz kaldığını" ifade ederek,
hükümetin Müslüman azınlığa saygılı bir
politika izlemek niyetinde olduğunun altını
çizmişti.
Bilindiği gibi Batı Trakya’da devlet müftüleri
tayinle işbaşına getirirken, Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı ise 1990’ların başında
İskeçe ve Gümülcine’de merhum Mehmet Emin
Aga ile İbrahim Şerif’i müftü olarak seçti.
Aga’nın 2006 yılında vefat etmesinden sonra ise
yapılan seçimlerde Ahmet Mete İskeçe müftüsü
olarak seçilmişti.
Yunanistan devleti müftüleri atama
yöntemiyle belirlerken, Batı Trakya Türk Azınlığı
bu yönteme karşı çıkarak müftülerin seçimle
işbaşına gelmesini istiyor. 1 Ağustos Çarşamba
günü kabul edilen yasa değişikliğiyle Gümülcine
ve İskeçe tayinli müftülerinin emekliye sevk
edilmesinden sonra nasıl bir yol izleneceği
merakla bekleniyor.

Mustafa Mustafa
müftülük yasa
değişikliği
hakkında konuştu
RODOP SİRİZA Milletvekili
Mustafa Mustafa,
müftülüklerle ilgili yasa
değişikliğinin görüşüldüğü
meclis genel kurulunda
konuştu.
Mustafa, Batı Trakya’daki
azınlık sorunlarının gündeme
geldiği her defasında
“Mehmetologların” ,
“Trakyalogların” ve bölgeyle
ilgili “hassas vatandaşların”
devreye girdiğini söyledi.
Müftülerin yargı yetkilerinin
sınırlandırılmasının azınlık
toplumunda olumlu sonuçları
olduğunu belirten Mustafa
Mustafa, bu konuda farklı
senaryolar üreten çevrelerin
yanıldığını kaydetti.
Bugüne kadar geçerli olan
müftülerin belirlenmesi
yönteminin başarısız
olduğunu vurgulayan
Mustafa, “Şeffaf olmayan,
kriterleri olmayan veya
görevdeki hükümete ve
Trakya’daki azınlık konularını
yöneten sisteme tabi olan bir
yöntem, toplumdan ve
insanlardan kopuk müftüler
yarattı. Sayın bakan; belki
görevleri sona erecek olan
müftüler size küfredecek veya
hakaret edecek. Ancak
gönüllerinin derinliğinde size
teşekkür edecekler. Çünkü
artık yalnızlıktan ve izole
edilmiş olmaktan
kurtulacaklar.” dedi.
Halihazırdaki müftülerin
yerine müftü naiplerinin

getirileceğini ifade eden
milletvekili Mustafa, bu
kişilerin müftülüklerin
kurumsal olarak
iyileştirilmesine ve yeni
yapının oluşmasına katkı
sağlayacağını söyledi. Mustafa
Mustafa, müftü naiplerinin
belirlenmesinde azınlık
toplumuyla samimi bir diyalog
yapılması gerektiğini
belirterek, “Bu amaçla aktif
din görevlileriyle ve azınlığın
temsilcileriyle samimi bir
diyalog yapılmalı.” ifadelerine
yer verdi.
“İERODİDASKALOS YASASI
GEREKSİZ BİR YASA”
Konuşmasında 240 İmam
Yasası’na (ierodidaskalos) da
değinen Rodop milletvekili
Mustafa Mustafa, bu yasanın
gereksiz olduğunu vurguladı.
Azınlık okullarının
desteklenmesi gerektiğini
anlatan Mustafa, iki azınlık
lisesinin kurumsal ve fiziki
olarak ihtiyaçlarına dikkat
çekti. Selanik
Üniversitesi’ndeki azınlık
eğitimi bölümünün iyi
derecede Türkçe’ye sahip
öğretmenler yetiştirmesi için
desteklenmesi gerektiğini
vurgulayan Mustafa Mustafa,
iki medresenin de
iyileştirilmesinin şart
olduğunu söyledi ve “Bizler
için asıl öncelik olan şeyler
bunlardır. İerodidaskaloslar
değil.” diye konuştu.
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Panik ataklar kabusunuz olmasın
PANİK atak, aniden ortaya çıkan
yoğun korku, sıkıntı ve endişe nöbetidir.
Bu nöbet şiddetli olarak genellikle 10-30
dakika arası sürer ve sonra yavaş yavaş
şiddeti düşer.
Panik atak nöbeti yaşayan kişi çok
kötü birşey olacağı veya öleceği hissine
kapılır. Kendisini kurtaracak birisi veya
bir sağlık kuruluşu arar. Genellikle bir
sağlık kuruluşuna giden hasta psikolojik
olarak rahatlama hisseder.
Ansızın, herhangi bir yerde
beklenmedik şekilde ortaya çıkan yoğun
kaygı, bunaltı, korku, sıkıntı karışımı
nöbetlerdir. Oldukça yoğun yaşanır. Kişi
her şeyin sonu geldiğini kalp krizi, felç
geçireceğini, düşüp bayılacağını, kötü
şeylerin olacağını vb düşünür.
Koşup kaçmak, hemen bir sağlık
kurulusuna sığınmak ister. Sonunda da
bir sağlık kurumunun acil servisine
gider. Orada görevli doktor müdahaleyi
yapınca bazen de doktoru görür görmez
rahatlar. Doktorlarca yapılan bütün
muayene ve tetkiklerde herhangi bir
fizyolojik probleme rastlanmaz. Ama
panik bozukluğu yaşayan hasta bunlara
inanmak istemez ve doktor doktor
dolaşarak kendini ikna edebilecek bir
doktor arar durur. Sonunda böyle bir
doktor bulamadığında da panik
ataklarının psikolojik olduğu ihtimalini
düşünmeye başlayarak bir psikolog veya
psikiyatriste başvurur.
İşte ondan sonra da asıl tedavi başlar.
O ana kadar yapılan hiçbir tedavi panik
bozukluğa yönelik tedaviler değildir.
Keşke panik bozukluğu yaşayan
hastalarımız sorun ortaya çıkar çıkmaz
ilk önce psikologlara başvursalar. Çünkü
erken başlanan tedaviden sonuç almak
daha kolay olmaktadır.
Panik bozukluk aslında çok kolay
tedavi edilen bir rahatsızlıktır. Ama
hastanın sabırlı ve azimli olması
gerekmektedir. Panik bozukluk
tedavisinde bir kısım hasta “ilaç verin de
kolayca iyileşeyim” derken, bazı
hastalar ise ilaçla tedavi olmak
istemezler.
Özellikle panik bozukluğun
ilerlemediği vakalarda ilaç kullanmadan
çok kolay tedavi imkanı vardır. Bazı
vakalarda da ilaç takviyesi
gerekmektedir.

Panit atak geçiren bir kişide,
aşağıdakilerden hepsi veya bazıları olur:
- Kalp çarpıntısı
- Göğüs kafesinde baskı hissi ve
sıkışma
- Hızlı nefes alıp verme veya nefes
alamama
- Mide kasılmaları, krampları, karında
ağrı, şişkinlik, gaz oluşması

bur lar...

- Farklı bir dünya aleminde
yaşıyormuş gibi hissetme, bir sis
perdesinden arkasından bakıyormuş
hissi
- Üşüme, ürperme ya da ateş basma
hissi
- Korkunç bir şey olacakmış gibi
hissetme.

Boyun ağrısından kurtulmanın 6 yolu
GENELLİKLE stres dolayısıyla boynumuz tutulabilir ve bu
ağrı başımıza doğru ilerleyebilir. Peki, boyun ağrısına karşı
neler yapabiliriz?
• Sıcak su torbasını veya ısı bantlarını boynunuza tutarak
bölgedeki kasların yumuşamasını
sağlayabilirsiniz.
• Arkadaşınızı özellikle boyundan
başa doğru ilerleyen kaslara masaj
yapmasını isteyebilirsiniz.
• Başınızı saat yönünde 7-8 kez
çevirmek boyundaki kasların
çalışmasını ve rahatlamasını sağlar.
Masabaşında çalışırken günde 2-3 kez
bu hareketleri tekrarlayın ve boyun
kaslarınızı güçlendirin.
• Omuzlarınızı öne ve arkaya doğru

KOÇ (21 Mart-20

Nisan) İlişkilerinizde
daha bağımsız
davranabilirsiniz. Aşkta,
beraberliklerinizde daha tutkulu ve
heyecanlısınız.

BOĞA (21 Nisan-21

Mayıs) Bir çok konuda sizi
dışınızda gelişen şartları
kontrol etmekten ziyade ilerisi
için yeni planlar yapmaya
başlayın. İşle ilgili konularda ise çok
çalışacağınız şartlar var.

İKİZLER (22 Mayıs-21

- Dünyanın sonu gelmiş hissi
- Sebepsiz bir şey olacakmışçasına
aniden başlayan korkular
- Ölümcül yada çözümsüz bir hastalığı
olduğu korkusu
- Eller ve ayaklarda istemsiz
boşalmalar, hissizlik
- Terleme
- Baş dönmesi, bayılma hissi

Haziran) İş hayatındaki
sorumlulukların ardından
olumlu bir atmosfer sizi
bekliyor. Arkadaşlıklara daha fazla
öncelik vereceğiniz bu günlerde keyifli
başlangıçlara yöneleceksiniz.

YENGEÇ (22 Haziran-

22 Temmuz) Kariyeriniz
ve çalışma hayatınız
hareketlilik kazanıyor. Aşkta da
hareketli ve güzel günler var.

ASLAN (23 Temmuz-23

dairesel hareketlerle çalıştırmak da boyun ağrısından
kurtulmanıza yardımcı olacaktır.
• Stresten uzak durmak boyun ağrısına karşı
yapılabilecek en etkili şeylerden biridir. Derin bir nefes alın,
nefesinizi birkaç saniye tutun ve
ardından yavaşça verin. Nefes
egzersizleri stresten arınmanızı
sağlayacaktır.
• Bitter çikolatanın içerisindeki
bazı bileşikler kan akışını hızlandırır
ve yorgun kasların kendine gelmesini
sağlar. Ayrıca yaban mersini, nar,
kabak çekirdeği, zencefil ve kiraz gibi
yiyeceklerin de kas ağrısını azalttığı
bilinmektedir.

TERAZİ (23Eylül-

23Ekim) İlişkilerde
aniden ortaya çıkan
koşulları olumlu
karşılamaya bakın. Yakın
arkadaşlıklarda yaşanan paylaşımlar sizi
heveslendirecek.

Ağustos) Çok farklı
eylemlere yöneleceğiniz,
değişik kişilerle bir araya
geleceğiniz bir dönem. Size destek
verecek kişilerle bağlantılar kurmaya
çalışın.

AKREP (24 Ekim-22

Kasım) Yeni bir çalışma
planı üzerinde durmalı,
kendinizi yenilemelisiniz.
Değişikliklerine adapte olma

Ani para giriş ve çıkışlarının
hızlandığı şartları yönetmek
sizi oldukça huzursuz
edecektir. Biraz dikkatli
olmanız sorunu aşmanıza
yardımcı olabilir. Yeni tanışıklıklar
olacak.

Kendi özel hayatınız üzerinden
yeni planlar yapıyor, evde
başlatmak istediğiniz
yeniliklerin üzerinde
duruyorsunuz.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Yakın çevrenizde artan iletişim
size yeni uğraşlar getiriyor.
Olumlu haberlerle iyimserlik
kazanıyorsunuz.

BALIK (19 Şubat-20 Mart) Sabırsız

zamanı.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Uzun
süredir yenilenme aradığınız
yaratıcı uğraşlarda ise
harekete geçme zamanı. Aşk
hayatında ise ani başlayan
ilişkiler sizi zorlayabilir.

ve düşüncesizce hareket
etmekten kaçının. Son
günlerde bütçenizi
toplama gayreti içinde
iken, gereksiz finansal
yatırımlar sorun olacaktır. Kararlılık
göstermekte yarar var.

gundem_1025.qxp_Layout 1 6.08.2018 11:30 Page 13

GÜNDEM haber

3 Ağustos 2018

“İnancımızda ve
ibadetlerimizde
özgürüz”

13
DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Allah’ım sevaplarımı bağışla!

E

lime bir kitap geçti.
Farklı bir üslupla, sıra
dışı yazılmış bir kitap.
Zaten isminden de bunu
anlamak mümkün. Ezberleri
bozan adam Hasan Uzun’a ait
olan bu kitabın adı; "Şeytan
Arkadaşlık İsteği Gönderdi"
Melek bir yandan, şeytan bir
yandan...
“Her duyduğunu yayması
kişiye günah olarak yeter”
Hadis-i Şerifi’ne binaen; her
gördüğünü internette
paylaşması da kişiye günah
olarak yetmez mi?
TÜRKİYE'deki azınlık cemaatlerinin
temsilcileri, ülkede farklı din mensuplarına baskı
yapıldığı yönündeki iddiaları ortak bildiriyle
yalanladı.
Rum Ortodoksları Patriği Patrik 1.
Vartholomeos, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili
Başpiskopos Aram Ateşyan ve Türkiye
Hahambaşısı Rav İsak Haleva'nın da aralarında
bulunduğu azınlık cemaatleri temsilcileri, ülkede
farklı dinlere mensup insanların baskıya
uğradıkları iddiaları üzerine ortak bir bildiri
yayınladı.
Bildiride, son dönemlerde kamuoyuna
yansıyan bazı siyasi ifadelerde, farklı din ve inanç
mensubu toplumlara inançlarını yaşamaları ve
ibadetlerini yerine getirmeleriyle ilgili
sınırlamalar ve baskılar olduğunun iddia edildiği
belirtilerek şu iadelere yer verildi:
"Ülkemizde asırlardan beri yerleşik farklı din
ve inanç mensubu kadim toplumların dini
temsilcileri ve vakıf yöneticileri olarak inancımızı
özgürce yaşamakta ve geleneklerimize göre
ibadetlerimizi özgürce yerine getirmekteyiz. Baskı
olduğunu iddia eden ve/veya ima eden beyanlar
tamamen asılsızdır ve maksadını aşmaktadır.
Geçmişte yaşanılan birçok sıkıntı ve
mağduriyet zaman içinde çözüme
kavuşturulmuştur. Geliştirilmesini arzu ettiğimiz
konular hakkında ise karşılıklı iyi niyet ve çözüm
iradesi ile devletimiz kurumları ile devamlı

istişare etmekteyiz. Kamuoyuna doğru yönde
bilgilendirme yapmanın sorumluluğu ve bilinci
ile bu ortak açıklamayı yapmaktayız."
Bildiride imzası bulunan azınlık temsilcileri
şöyle:
Fener Rum Ortodoks Patriği 1. Vartholomeos,
Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Başepiskopos
Aram Ateşyan, Türkiye Hahambaşısı Rav İsak
Haleva, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Mor
Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Ermeni Katolikleri
Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan,
Keldani Cemaati Patrik Vekili François Yakan,
Türkiye Süryani Katolik Patrik Genel Vekili
Korepiskopos Orhan Çanlı, Gedikpaşa Ermeni
Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı Ruhani
Başkanı Pastör Kirkor Ağabaloğlu, RUMVADER
Başkanı Andon Parizyanos, VADİP ve Yedikule
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı
Bedros Şirinoğlu, Türk Yahudi Toplumu ve
Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı İshak
İbrahimzadeh, Beyoğlu Süryani Kadın
Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin,
Surp Agop Ermeni Katolik Hastanesi Vakfı
Başkanı Bernard Sarıbay, İstanbul Süryani
Katolik Vakfı Başkanı Zeki Basatemir, Keldani
Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Teoman Önder,
Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı
Vasil Liaze, Gürcü Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı
Paul Zazadze ve Hasköy Türk Karaim Musevi
Vakfı Başkanı Mişa Örme.

Haftasonu bölge sahillerinde üç kişi boğuldu
HAFTA sonu Doğu Makedonya - Trakya eyaletinde üç
kişi boğuldu.
İlk olay İskeçe’ye bağlı Porto Lagos sahilinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki bir erkek 29 Temmuz
Pazar günü öğle saatlerinde boğuldu. Şahsın ambülansla
İskeçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve burada
ölümünün tespit edildiği ifade edildi.
İkinci vaka 29 Temmuz Pazar günü Kavala’ya bağlı
Nea Peramos bölgesinde yaşandı. Eleftherupoli Sağlık
Merkezi’ne götürülen 69 yaşındaki kadının yabancı
uyruklu olduğu belirtildi.
Aynı gün yaşanan üçüncü boğulma olayının ise Taşöz
adasında meydana geldiği ifade edildi. Adadaki Aziz
Anna sahilinde denize giren yabancı uyruklu 52
yaşındaki bir erkeğin boğulduğu kaydedildi. Prinos’daki
sağlık ocağına nakledilen yabancı uyruklunun
ölümünün tespit edildiği dile getirildi.

Kitabın dili ve üslubunun
yanı sıra içeriğindeki
ilginçliklerle hayatın birçok
alanına dokunuyor.
Kitaptan ilgi çeken bazı
başlıklar:
- Komşusu Tokken Aç Yatan
Bizden mi?
- Biz Bu Dünya’ya
Din’lenmeye Geldik!
- Niçin mi Huzurluyuz?
Çünkü günde 5 vakit Huzur’a
çıkıyoruz!
- Evimizde “Rabb Odası”!
- Android Hazretleri!
- Eşimi Paylaşıyorum,
Beğenin!
- Şükrün Şükrü olur mu?
- Cep Telefonunuz
Şefaatçiniz Olsun mu?
- Namaza ve Cemaate
Devam Projesi!
- Facebook'ta Kandiller Bir
Başkadır!
- Ezeli Rekabet: Vicdan ile
Nefis Maç Özeti!
- Şeytan Tweet Attı!
- Facebook da Mahşerde
Şahitlik edecek!
- Şeytan Düğünde! gibi
başlıkların yer aldığı bu
kitaptaki bütün konular hepsi
ilginç, ama benim ilgimi çeken;
“Allah’ım Sevaplarımı
Bağışla!” başlığındaki konuyu
sizinle paylaşmak istiyorum.
Kitabın yazarı şöyle diyor:
“İnsanlar genelde
günahlarının bağışlanması için
dua ediyorlar ama sevaplarının
kendilerine bağışlanması için
dua eden hiç görmedim.
(Eminim ki sen de
görmemişsindir).
Sevaplarımızın bize
bağışlanacağından emin
olduğumuzdan mıdır, yoksa

işlediğimiz günahları hafife
aldığımızdan mıdır bilmiyorum
ama –Allah korusun – iflas
edebileceğimiz ihtimalini de
göz önünde bulundurarak
sevaplarımızın bize
bağışlanması için de dua
etmemiz gerektiğini
düşünüyorum.
Peki, kimdir gerçek müflis
(iflas eden)? Bu soruyu
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
sahabilerine soruyor ve
sahabiler de; “bizim
gözümüzde müflis, parası ve
malı olmayan kimsedir”
cevabını veriyorlar.
Peygamberimiz ise gerçek
müflisin tanımını şöyle
yapıyor: “Şüphesiz ki
ümmetimin müflisi, kıyamet
günü namaz, oruç ve zekat
sevabıyla gelip, fakat şuna
sövüp, buna zina isnad ve
iftirası yapıp, şunun malını
yiyip, bunun kanını döküp,
şunu dövüp, bu sebeple
iyiliklerinin sevabı şuna buna
(hak sahiplerine) verilen ve
üzerindeki kul hakları
bitmeden sevapları biterse,
hak sahiplerinin günahları
kendisine yükletilip sonra da
cehenneme atılan kimsedir”.
Bu cevaptan anlıyoruz ki
sevaplarımız %100 garantili
değil!
Toplumumuzun büyük kısmı
–çok şükür – yukarıda sayılan
iflas ettirici günahlardan
beridir fakat toplumumuzda
gıybet, en yaygın bir şekilde
işlenen ve maalesef ki
normalleşen günahlardan...
Konuşmalarımızın önemli
bir kısmıgıybet işgal ediyor.
Gıybetin kul hakkına girdiğini
herhalde söylemeye gerek
yoktur. Farkında mıyız
bilmiyorum ama çoğunlukla
gıybeti yapılan kişinin yaptığı
günahtan daha kötüsünü de
insanlar gıybet ederek yapıyor.
Bu yüzden sahip olduğumuz
sevaplarımızın elimizden
alınmaması için gıybet başta
olmak üzere iflas ettirecek
günahlara bilhassa dikkat
etmek gerekiyor. Bunu
yaptıktan sonra da; “Allah’ım!
Sevaplarımı bağışla” diye dua
etmeli. Etmeli ki, telafisi
olmayan bir iflasa
sürüklenmeyelim. Allah
hepimizin sevaplarını
bağışlasın...”
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Οι φωτιές απειλούν τα αφηγήματα
της κυβέρνησης
Το καλοκαίρι του 2007 μπορεί να
κάηκε η μισή Ελλάδα και να μετρήσαμε
εκατοντάδες θύματα από τις φονικές
πυρκαγιές, το γεγονός όμως αυτό δεν
απέτρεψε τον τότε πρωθυπουργό Κώστα
Καραμανλή από το να πάρει την
απόφαση να προκηρύξει εκλογές τον
Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, τις οποίες
τελικά και κέρδισε!
Ένα χρόνο αργότερα, ο
πρωθυπουργός ανέβηκε στην Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης φέροντας το
βάρος της αποκάλυψης της υπόθεσης
ανταλλαγών δημόσιας γης με την Ιερά
Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους,
προκειμένου να κατοχυρωθεί ο δημόσιος
χαρακτήρας της λίμνης Βιστωνίδας, για
την οποία η Μονή υποστήριζε ότι
διατηρούσε ιστορικούς τίτλους
ιδιοκτησίας.
Χρειάστηκαν μερικά μόνο εξόφθαλμα
επικοινωνιακά λάθη στην διαχείριση
αυτής της κρίσης από την μεριά της
κυβέρνησης και του Κώστα Καραμανλή
προσωπικά, για να οδηγήσουν σε πλήρη
αντιστροφή των διαθέσεων του
εκλογικού σώματος στις δημοσκοπήσεις

εκείνης της εποχής. Το ΠΑΣΟΚ του
Γιώργου Παπανδρέου πήρε ξαφνικά
προβάδισμα, παρά το γεγονός ότι είχε
χάσει τις εκλογές για δεύτερη φορά,
μόλις ένα χρόνο πριν.
Τον Σεπτέμβριο του 2009
προκηρύχθηκαν εντέλει εκλογές που
χαρακτηρίστηκαν ως «απόδραση από
την εξουσία» για τον Κώστα Καραμανλή,
με αποτέλεσμα να τις χάσει με 10
μονάδες διαφορά από τον Γιώργο
Παπανδρέου.
Ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά
μήνας εξελίξεων για τα ελληνικά
πολιτικά πράγματα. Αναμένονται πάντα
με ενδιαφέρον οι διαθέσεις της κοινής
γνώμης όπως αυτές προκύπτουν μέσα
από τις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων
που διεξάγονται από τα τέλη Αυγούστου
και την επίσημη λήξη της θερινής
περιόδου.
Για φέτος, ο Αλέξης Τσίπρας
υπολόγιζε ότι θα μπορούσε να
εκμεταλλευτεί αυτήν ακριβώς την
χρονική συγκυρία για να
επαναπροσεγγίσει με μεγαλύτερη
ενάργεια το εκλογικό σώμα που

παρουσιάζεται δύσθυμο και
αποστασιοποιημένο από την σημερινή
κυβερνητική εξουσία.
Η λήξη των προγραμμάτων
λιτότητας που επιβλήθηκαν από την
πρόσδεση της Ελλάδας στην πολιτική
των μνημονίων μετά το 2010, έδινε μια
μεγάλη ευκαιρία στον πρωθυπουργό
και την κυβέρνησή του να το
πανηγυρίσουν δεόντως, να φτιάξουν το
κλίμα, να αλλάξουν την βαριά ατζέντα
του πρώτου εξαμήνου που έβλαψε την
εικόνα τους και να ανακοινώσουν
παροχές προς τον ταλαιπωρημένο λαό,
προσμένοντας πολιτικά οφέλη στον
δρόμο προς τις κάλπες.
Και μετά ήρθαν οι πυρκαγιές της
Αττικής με τους δεκάδες νεκρούς και
τους εκατοντάδες τραυματίες… Η
φρίκη, ο όλεθρος και η καταστροφή
ξαναζωντάνεψαν μπροστά στα μάτια
όλων μας ανακαλώντας μνήμες από το
2007 καθώς και άλλων μεγάλων
φυσικών καταστροφών που πλήγωσαν
την Ελλάδα, τους πολίτες της και την
εικόνα της διεθνώς.
Οι καταστροφές προκάλεσαν θυμό,
οργή, αισθήματα βαθιάς θλίψης,
απόγνωσης και απογοήτευσης και
έφεραν για μιαν ακόμη φορά στην
επιφάνεια τις τεράστιες αδυναμίες του
κρατικού μηχανισμού, του συστήματος
πολιτικής προστασίας, των διαφόρων
υπηρεσιών και της αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Δεν ευθύνεται ασφαλώς για όλα τα
αυθαίρετα των τελευταίων δεκαετιών
που χτίστηκαν δίπλα στην θάλασσα
μόνο η σημερινή κυβέρνηση. Ούτε και
για τους αλλεπάλληλους νόμους με τους
οποίους νομιμοποιήθηκαν τα
αυθαίρετα αυτά χάριν της
τακτοποίησης πολιτικών φίλων και της
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αποκόμισης εσόδων για τα κρατικά
ταμεία.
Όμως, κάθε κυβέρνηση είναι
υπεύθυνη για την διαχείριση των
εκτάκτων καταστάσεων που
προκύπτουν στην διάρκεια της θητείας
της και κρίνεται από τα αποτελέσματα
των ενεργειών και την
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών
της. Σε αυτόν τον τομέα και στον βαθμό
που θρηνήσαμε όλους αυτούς τους
νεκρούς, κανείς δεν μπορεί να
αισθάνεται ικανοποιημένος και να
δηλώνει άγνοια για τα λάθη που έγιναν.
Μια τέτοια στάση συνιστά ύβρη
απέναντι στον ανθρώπινο πόνο.
Ο πρωθυπουργός ανέλαβε την
πολιτική ευθύνη για το μέγεθος της
καταστροφής σε αντίθεση με πολλούς
υπουργούς του που δυσκολεύθηκαν να
το πράξουν. Η ανάληψη όμως της
πολιτικής ευθύνης εκλαμβάνεται από
την κοινή γνώμη ως τέτοια, όταν
συνοδεύεται από παραιτήσεις είτε λόγω
πραγματικών ευθυνών είτε λόγω
ευθιξίας. Αλλιώς αποτελεί κενό γράμμα.
Ο Αύγουστος είναι μπροστά μας και
πιθανώς να υπάρξουν και πάλι
δύσκολα καιρικά φαινόμενα. Οι πολίτες
αναμένουν από τον πρωθυπουργό
αποφάσεις με πολιτικό περιεχόμενο που
θα ικανοποιούν και το πληγωμένο
θυμικό τους και θα απαντούν στο
αίτημα να υπάρξουν επιτέλους
πρωτοβουλίες για να μην ξαναζήσουμε
τα ίδια.
Και όπως φαίνεται θα είναι και πάλι
η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης το
πεδίο όπου θα κριθούν πολλά ενόψει
του έντονου τελευταίου προεκλογικού
εξαμήνου που διαγράφεται μπροστά
μας.

THAE’den, “Tepe Hastalığı” hakkında açıklama
BATI Trakya Tarım ve Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü (THAE), bu yıl başta
tütün olmak üzere domateslerde ve diğer bazı
ürünlerde görünen ve halk arasında (tepe
hastalığı” diye bilinen virüs hakkında halkı
bilgilendirdi.
Açıklamada virüsün tütüne nasıl
bulaştığı, virüse karşı mücadele ve
mücadeleyi zorlaştıran şartlara değinildi.
Enstitü tarafından yayımlanan açıklama
şöyle:
TÜTÜN TARLALARINDA
GÖRÜLEN VİRÜS HASTALIĞI
Bu yıl tütün tarlalarında zarara neden olan
hastalık etmeni DOMATES LEKELİ
SOLGUNLUK VİRÜSÜ HASTALIĞI’dır (TSWV
- tomatospottedwilttospovirus).
Virüsün belirli yeri merkezinde leke olan
konsantrik halkalar, kenarı beyaz nekrotik
bölge,nekrotik beyaz lekeler,ana ve yayan
damarların etrafında eğrelti otu veya meşe
yaprağı şeklinde beyaz renkte nekrotik
çizgiler görülür. Hastalık en önemli
tahribatını sistemik enfeksiyon sonucu
oluşan tepe nekrozlarından sonra gösterir.
Tepe ve gövde nekrozu sonucu hastalıklı
bitki o tarafa doğru kıvrılır, yapraklarda şekil
bozukluğu olur. Erken dönem bulaşmalarda,
yani fidelikte veya dikimden hemen sonraki
bulaşmalarda, bitkide cüceleşme görülür.
Belirtiler konukçular arasında hatta aynı
bitkide bile değişiklik gösterir.

HASTALIĞIN TÜTÜNE BULAŞMASI
Hastalığınbulaşmasıvectorthripslerleolmakta
dır. Virüsü taşıyan en az 10 thrips türü vardır
ve bunlardan ikisi bölgemizde
bulunmaktadır (thripstabaci ve
frankliniellaoccidentalis).

TSWV 1000’den fazla bitkiyi enfekte eder
ve pek çok tarla ve bahçe ürünlerinde
ekonomik zarara neden olur. Bazı alanlarda
virüs yaygın olarak bulunur, yabancı otlat ve
doğal bitkilerde de hastalık oluşturur.
Yapılanaraştırmalardaçokyoğunthripspopüla
syonununolduğu bölgelerde %80-95 orta ve
zayıf derecedeki popülasyonlar için de %2-45
arası hastalığın yayılış oranı tespit edilmiştir.
Hastalığın tütüne veya bir kültür bitkisi
veya yabancı ota bulaşması thrips
larvalarının hastalıklı bitki özsuyunu emgi
suretiyle virüsü vücutlarına almasıyla başlar,
virüsü alan larva ergin dönemde de virüsü
bulaştırmaya devam eder. Ergin thrips virüsü
alamaz. Yani bulaşmalar sadece larva
döneminde hastalıklı bitkide beslenen
thiripslerle olur. Larva döneminde hastalıklı
bitkide beslenmeyen ergin thirips hastalık
bulaştıramaz.

MÜCADELEYİ
ZORLAŞTIRAN ŞARTLAR
Virüs hastalığının ilaçlı mücadelesinin
olmaması,
Hastalığın çok konukçusunun olmasından
dolayı mücadeleyi zorlaştırması,
Ilıman geçen kışlarda virüs bulaştırıcı
thrips türlerinin kışlaması ve hastalığı
yayması,
Toplu mücadelenin yapılamaması.
Virüs hastalığının özelliği olarak yüksek
sıcaklıklarda, 32 derece ve üzerinde, hastalık
uyku devresine girmekte belirti
vermemektedir. Fidelik devresinde hastalığı
alan bitki tarlaya dikildiğinde dahi hava
sıcaklığının düşmesi sonucunda belirti verir.
Bu da üreticileri yanıltmaktadır. Thrips
olmadığı halde hastalığın görülmesi, bitkinin
hastalığı fide devresinde aldığını

göstermektedir.
Bölgemizin neredeyse en önemli gelir
kaynağı olan tütünün sorunlarına gerektiği
şekilde değinilmemesi, zararlılarla mücadele,
gübreleme, sulama ve yeni tekniklerin
kullanımı olmak üzere, üreticilerin çoğu
duymayla veya eskiden gördüğü şekilde
yapması, normalin çok üzerinde üretim
maliyetiyle üretim yapmaktadır. Bölgemizde
üretimi arttırıcı faaliyetler ve üretim
maliyetlerini düşürücü çalışmalar oldukça
yetersizdir. Bölge üreticisinin üretiminin
birçok aşamasında ciddi eğitime ve
bilgilendirmeye ihtiyacı vardır.
TÜTÜNDE MÜCADELE
Virüs hastalığının ilaçlı mücadelesinin
olmaması, koruyucu mücadeleleri önemli
kılmaktadır. Bu şartlarda yapılabilecekler
aşağıdaki belirtilmektedir:
Fidelikte yabancı ot mücadelesine önem
verilmesi,
Fideliklerde ve yakınında domates,
patates, soğan gibi bitkilerin bulunmamasına
dikkat edilmesi,
Fidelik etrafındaki yabancı otların
temizlenmesi.
Sağlıklı fide yetiştirmeyeözengösterilmeli
(bu yılbulaşma %70-80 oranında fidelikte
olmuştur).Özellikle fidelerin erken
donemdevirüslebulaşmasınıönlemek için
doğru zamanda doğru ilaçlama gerekir.
Virüsün yayılmaması için fidelikte
thripstuzakları kullanılmalı ve thrips
hareketliliği başladığında üreticiler
uyarılarak ilaçlamaya başlanması gerekir.
Devamında fidelik ilaçlamaları belli
aralıklarla dikim sonuna kadar devam
ettirilmeli.
Dikimi yapılan tarlalara thrips tuzakları

konulmalı ve thrips popülasyonu izlenmeli.
Dikim yapılan tarla aynı gün akşam üzeri
ilaçlanmalı. Thripslerrüzgar vasıtasıyla çok
geniş bir alana yayılabilmektedir ve her yerde
bulunmaktadır. Bu ilaçlamalar koruyucu
amacıyla uygulanmalı.
Dikimi yapılan tarlaya 7 ila 10 gün
aralıklarla ikinci ve üçüncü ilaçlamalar doğru
bir şekilde yapılmalıdır. Bütün üreticilerin bu
mücadeleyi yapması thripslerin ve
dolayısıyla virüs hastalığının yayılmasını
önlemek açısından önemlidir.
Üreticiler bu mücadele için eğitilmeli ve
bu hastalığın nasıl oluştuğu kendilerine iyice
anlatılmalı.
Bölgemizde maalesef birçok üretici bu
hastalığın thripslerle bulaştığına hala
inanmamakta ve bunu başka sebeplere
bağlamaktadırlar. Bazen 5 günlük gecikmiş
ilaçlama dahi özellikle fidelikte büyük
zararlara yol açmaktadır.
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ABD’den Türkiye’ye yaptırım kararı
Amerika Birleşik
Devletleri, ABD’li
pastör Andrew
Brunson’ın serbest
bırakılmamasında
payları bulunduğu
gerekçesiyle
Türkiye İçişleri
Bakanı Süleyman
Soylu ve Türkiye
Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül’e
yaptırım kararı aldı.
Washington’ın bu
hamlesine Ankara
sert tepki gösterdi.
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı
Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi
(OFAC), ABD Başkanı Donald Trump’ın
talimatıyla Amerikalı din adamı Pastör
Andrew Brunson’ın tutukluğunda kilit
rol oynadıklarını gerekçe göstererek
Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
ile Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’yu yaptırım listesine koydu.
Washington’dan gelen bu hamleye
Ankara, “Hiçbir amaca hizmet
etmeyecek bu saldırgan tutumun
karşılığı gecikmeksizin aynıyla
verilecektir” ifadesiyle tepki gösterdi.

İNSAN HAKLARI İHLALİ İDDİASI
Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı
Soylu, ABD’de Küresel Magnitsky Yasası
olarak anılan yasa kapsamında
hakkında yaptırım kararı çıkartılan ilk
Türk yetkililer oldu. OFAC tarafından
alınan karara göre, Gül ve Soylu’nun
ABD’deki mal varlıklarına el konulması
öngörülüyor. Bu kararla, ABD

vatandaşlarının Gül ve Soylu ile ticaret
yapması da yasaklanmış oldu.
ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında,
Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı
Soylu için şu ifadeler kullanıldı: “Bu
yetkililer, ciddi insan hakları ihlallerinde
sorumluluğu bulunan Türk hükümetine
bağlı kurumlarda lider konumda görev
yapıyor. Türkiye’nin Adalet Bakanı
Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, mensupları ciddi insan
hakları ihlallerine müdahil olan bir
yapının liderleri olarak 13818 sayılı
başkanlık kararnamesi uyarınca
yaptırım listesine eklenmiştir.”

“BÜYÜK DEVLET OLMANIN
GEREĞİNİ YAPMAKTA
TEREDDÜT ETMEYİZ”
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, ABD’nin Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’ya yönelik aldığı
yaptırım kararına ilişkin, “Biz, bayrağı,
vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir
devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde büyük devlet olmanın
gereğini yapmakta bir an bile tereddüt
etmeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı
paylaşımda, yaşanan son gelişmelerin,
büyük devlet olmanın ekonomik, askeri
veya coğrafi büyüklük ile doğru orantılı
bulunmadığını bir kez daha tüm
dünyaya gösterdiğini belirtti.
Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı:
“Büyük devlet olmak, uluslararası
hukuk çerçevesinde hareket etmeyi,
yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet
ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı,
halkının çıkarlarını küçük çıkar
gruplarının üstünde tutmayı ve daima
mazlumların yanında olmayı gerektirir.
Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte
büyük bir devletiz. Sayın
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük
devlet olmanın gereğini yapmakta bir an
bile tereddüt etmeyiz.

BAKANLARDAN CEVAP
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
ABD’nin kendisine yönelik yaptırım
kararına ilişkin yaptığı açıklamada,
“ABD’de bir malımız var Fetö. Onu da
orada bırakmayız, alacağız.” dedi.
ABD’nin hedefindeki diğer isim Türkiye
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise,
“ABD’de veya Türkiye dışında herhangi

California'daki yangın
binden fazla evi kül etti
ABD'nin California eyaletinin
kuzeyindeki Redding bölgesi ve
çevresinde etkili olan yangında binden
fazla ev yandı.
İtfaiye yetkilileri, Shasta
bölgesindeki çalılık alanda geçen hafta
başlayan ve 6 kişinin ölümüne neden
olan yangında, Redding bölgesinde bin
58 evin yandığını belirtti.
Diğer yandan California Ormancılık
ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü
Mike Mohler, eyaletin yalnızca bir ayda,
yıllık yangın bütçesinin dörtte birinden
fazlasını (en az 125 milyon dolar)
harcadığını açıkladı.
Yetkililer ayrıca bölgede yaklaşık 490
kilometrekarelik alanı etkisi altına alan
yangında aralarında ahır ve ambarların
da olduğu 488 yapının da hasar

bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek
kuruş param da yoktur” ifadelerini
kullandı.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI’NDAN SERT TEPKİ
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan,
ABD’nin açıkladığı yaptırım kararına
ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Yaptırım kararını şiddetle
protesto ediyoruz. ABD’nin saldırgan
tutumunun karşılığı verilecek. ABD
yönetimini yanlış karardan dönmeye
çağırıyoruz” denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“ABD Hazine Bakanlığı’nın ülkemizle
ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını
şiddetle protesto ediyoruz.
İki Sayın Bakanımızı hedef alan
sözkonusu karar ne devlet ciddiyetiyle
bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet
kavramlarıyla izah edilebilmektedir.
Hukuk sistemimize saygısızca
müdahale niteliği taşıyan bu kararın
ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı
olduğuna ve iki ülke arasındaki
sorunların çözümü yönünde sürdürülen
yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine
kuşku yoktur.
ABD yönetimini bu yanlış karardan
geri dönmeye çağırıyoruz.
Hiçbir amaca hizmet etmeyecek
sözkonusu saldırgan tutumun karşılığı
gecikmeksizin aynıyla verilecektir.”
Konuyla ilgili olarak Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da
Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:
“ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım
uygulamaya kalkışması karşılıksız
kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı
taleplerini bu yöntemle elde
edemeyeceğini idrak etmediği sürece
sorunlarımızı çözemeyiz.”

4 SİYASİ PARTİDEN ORTAK TEPKİ

gördüğünü bildirdi.
Şimdiye kadar yangının, etkili
olduğu bölgenin yüzde 35'inde kontrol
altına alındığı kaydedildi.
Mendocino ve Lake County
bölgelerini etkisi altına alan yangın

nedeniyle hafta başından bu yana
yaklaşık 20 bin kişi tahliye edilmişti.
Bu arada, eyaletin Sierra Nevada
bölgesinde de en az 3 yeni yangının
çıktığı belirtildi.

TBMM’deki 4 siyasi parti grubu, ABD
Hazine Bakanlığı’nın yaptırım kararını
ortak açıklama yaparak protesto etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet
Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin
Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan
Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili
Yavuz Ağıralioğlu imzalarıyla
yayımlanan ortak açıklama, “ABD’nin
tehditlerine halkımızın ortak
dayanışması ve kararlılığı ile ‘hayır’
diyoruz” başlığıyla duyuruldu.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
2551074000

Gümülcine Hastanesi:
2531351100

‹skeçe Hastanesi:
2541351100

Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199

Elektrik Kurumu (DE‹):
1050

OTE: 122

OTOBÜS TERMİNALLERİ
Dedeağaç: 2551026479

Gümülcine: 2531022912
‹skeçe: 2541022684

TREN İSTASYONLARI
Dedeağaç: 2551026935

Gümülcine: 2531022650
‹skeçe: 2541022581

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
OLYMPIC havayollar›:
2531036900

AEGEAN havayollar›:
2531089150

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy: 2534022780
Şapc›: 2532022222

Hemetli: 2531030866

Mehrikos: 2531030592

3
5 13
Ağustos
Haziran
Ocak 2015
2018
2017

Moody’s, Yunan bankaların
görünümünü yükseltti
Moody’s, Yunanistan’ın bankacılık sisteminin görünümünü
“durağan”dan “pozitif”e çevrildiğini açıkladı.
ULUSLARARASI kredi
derecelendirme kuruluşu Moody’s,
Yunanistan’ın bankacılık
sisteminin görünümünü
“durağan”dan “pozitif”e
çevirdiğini duyurdu.
Moody’s’ten yapılan
açıklamada, Yunanistan’ın
bankacılık sistemine ilişkin
görünümün, 12-18 aylık dönemde
bankaların fon ve aktif varlık
risklerinde beklenen iyileşmeye
işaret edilerek “durağan”dan
“pozitif”e çevrildiği belirtildi.
Yunanistan ekonomisinin bu yıl
yüzde 2, gelecek yıl ise yüzde 2,2
büyümesinin beklendiği
belirtilen açıklamada, “Moody’s,
hükümetin yabancı yatırımı
çekmek amacıyla yapısal
reformlara sadık kalmasına bağlı
olarak, görünüm
döneminde, Yunan ekonomisinin
pozitif ivmesini sürdürmesini
bekliyor.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, batık kredi
oranının yüksek seyretmesinin
beklendiğine işaret edilerek,
“Ancak bankalar, regülatöre
taahhüt ettikleri şekilde 2019 yılı
sonuna dek takipteki kredi oranını
yüzde 35’e çekme hedefine büyük
ihtimalle ulaşacak.”
değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada ayrıca, bankaların
2019 yılında da düşük seviyede
karlı olmaya devam edeceklerinin
öngörüldüğü ifade edildi.

Euro Bölgesi’nde
ekonomi iklimi bozuldu
EURO Bölgesi Ifo Ekonomi İklimi Endeksi,
bu yılın üçüncü çeyreğinde 19,6 puana
gerileyerek 2017 yılının ilk çeyreğinden bu
yana görülen en düşük seviyeye indi.
Merkezi Münih'te bulunan(Ifo)
Euro Bölgesi'nin 2018 yılı üçüncü
çeyrek ekonomik görünümüne
ilişkin gerçekleştirdiği anketin
sonuçlarını yayımladı.
Ankete ilişkin yapılan
açıklamada, yılın ikinci
çeyreğinde 31,1 puan olan Ifo
Euro Bölgesi Ekonomi İklimi
Endeksi'nin üçüncü çeyrekte 19,6
puana indiği kaydedildi. Böylece
endeks, geçen yılın ilk
çeyreğinde bu yana görülen en
düşük seviyeye geriledi.
Uzmanların mevcut ekonomik
durum değerlendirmelerinin
yalnızca bir miktar zayıflamasına
karşın, ekonomik beklentilerinin önemli
ölçüde kötüleştiği aktarılan açıklamada,
bunun Euro Bölgesi'nde ekonomik bir
yavaşlamaya işaret ettiği ifade edildi.
Açıklamada, Euro Bölgesi'ndeki beş büyük
ekonomide değişen derecelerde de olsa
ekonomik ortamın bozulduğu belirtilerek,
şunlar kaydedildi:

“Almanya, İtalya ve Hollanda'da uzmanlar
ekonomik beklentilerini önemli ölçüde azalttı.
Mevcut ekonomik durumun göstergesi de bu
üç ülkede düştü. Bu düşüşe rağmen, Almanya
ve Hollanda'daki mevcut
ekonomik durum
değerlendirmeleri çok iyi
durumda. Mevcut ekonomik
durum göstergesi, Fransa ve
İspanya'da da pozitif, ancak
İtalya'da negatif.”
Açıklamada, ankete katılan
uzmanların Avro Bölgesi'nde
özel tüketimdeki dinamiğin
ivme kaybetmeye devam
etmesini ve yatırımın 2012
yılının sonundan bu yana ilk
kez durgunlaşmasını
bekledikleri aktarıldı.
Korumacılık tartışmalarına ve
enflasyon beklentilerine de yer
verilen açıklamada, "Tarifeler ve korumacılık
konusundaki mevcut tartışmalar, ihracat
beklentilerinde belirgin bir bozulmaya yol açtı.
Anket uzmanları, şu an 2018 için yıllık yüzde
1,7 yıllık enflasyon tahmin ediyor. Ayrıca
bankacılık sistemi aracılığıyla gerçekleşen
kredi arzı kademeli olarak gelişiyor.” ifadeleri
kullanıldı.
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ART NİYET OLMADIKTAN SONRA
BÜTÜN KONULAR ÇÖZÜLÜR

Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem heşehrilerim;
İyi niyet olunca veya art niyet
olmadıktan sonra bütün zor konular
çözülür.
Nasıl mı?
Buna aşagıdaki iki konu örnektir.
Sizlerle bu hafta paylaşacağımız iki
makale bundan tam 70 yıl önce yani 28
Haziran 1948 Pazartesi günü
neşredilmiştir.
Biraz zaman ayırıp ve dikkatlice
okursanız göreceksiniz ki o zaman
neşredilip hadiseleri anlatan bu tarihi
bilgilere bugün çok ihtiyacımız olduğu
anlaşılacaktır.
Belki bazılarımız o zaman cereyan
eden bu hadiselere şaşıp kalacaksınız.
Hatta bu nasıl şey diye kendi kendinize

soracaksınız.
Merak etmeyiniz bundan sonra
ihtiyaç gördüğümüzde ve bugünkü
koşullarda ihtiyaç hissedilecekse sizlere
aynen bu haftaki gibi çok uzun yıllar
yayınlanmış çok enteresan haber
makalelerini sizlere sunacağız.
Bu haftaki iki haber makalemiz mi
ne?
Haziran 1948’de işinin başında
‘ALLAHIN RAHMETİNE’ kavuşan çok
muhterem Gümülcine müftüsü ‘Hafız
HASAN’ efendinin vefatı ve dillere
destan cenaze töreni:
Çok muhterem müftü ‘Hafız HASAN’
efendinin hemen ertesi günü
Gümülcine’ye ‘GÜMÜLCİNE’yi
YÖNETEN BÜYÜKLERİMİZİN HEMEN
YENİ MÜFTÜ SEÇMELERİ ve
HÜKÜMETİN’ bu ‘SEÇİLMİŞ MÜFTÜ’yü
onaması.
Ne müthiş bir şey değil mi?
Ne dersiniz?
Bugünde aynısını isteyelim mi?
Kiriyelerden ve Kiryoslardan.
Sabredin efendiler. Tevatürde
dolaşan senaryolar yolda geliyor.

17
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak
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Erasmus programına katılan
öğrenciler Gümülcine’de

Aile içi anlaşmazlıkların
çocuklar üzerindeki
olumsuz etkileri

G

ünümüzde yaşanan
sosyo- ekonomik
sıkıntılar, ne yazık ki
pek çok aileyi çeşitli
problemlerle karşı karşıya
getirmekte! Bu problemler de
ailenin içinde huzursuzluğa
yol açarak çocukların da
olumsuz etkilenmelerine
neden olmakta.
Ailesinde sorunlar
bulunan, anne babası sürekli
tartışan çocuklar, okulda ve
genel sosyal yaşantılarında
bunu, çeşitli davranış
bozukluklarıyla
göstermektedirler. Böyle bir
ailede büyüyen çocuk,
derslerinde genellikle
başarısızdır. Çünkü onun
düşünceleri, evdeki sorunlara
ve tartışmalara odaklı olduğu
için, derslerine
yoğunlaşamaz.
Ne kadar zeki olursa olsun
sınıfta düşük bir performans
gösterir. Mutsuz ve içe
dönüktür. Dikkati çabuk
dağılır. Arkadaşlarıyla
geçinemez. Sürekli bir
huzursuzluk içerisindedir.
Ailesine karşı kin duyguları
besleyebilir. Kendisinin
mutsuzluğuna neden
oldukları için, onlardan nefret
edebilir.
Anne babasının
söylediklerinin tersini
yaparak tepkisini belli eder,
onların da mutsuz olmalarını
ister. Bu huzursuzluk uyku
problemlerine de neden
olabilir. İyi uyku
uyuyamayarak, korkulu
rüyalar görerek, sık sık
uyanır. Dolayısıyla sınıfta
uyuklayarak dersleri takip
etmesi de zorlaşır.
Ailesinde sorunlar yaşayan
çocuk, onlara karşı duyduğu
nefreti boşaltma ihtiyacında
olduğu için, çevresindekilere
karşı da saldırgan davranışlar
gösterebilir. Arkadaşlarına,
komşularına, onların
eşyalarına evlerine,
arabalarına, hayvanlarına
zarar vermek isteyebilir.
Ayrıca kendisine yönelik
zarar verici davranışlarda da
bulunabilir.
Bu çocuklarda, sıklıkla
yalana başvurma da
görülebilir. Çeşitli yalanlarla

arkadaşlarını kandırmaya
çalışır. Söylediği yalanlar da
genellikle eksikliğini
hissettiği şeylerle alakalı
yalanlardır. Hayalinde
canlandırdığı bazı olayları
gerçekmiş gibi anlatabilir.
Örneğin, anne babasından
yeterli ilgi göremeyen, ya da
şiddete maruz kalan çocuk,
onların kendisini ne kadar
çok sevdiklerini, ona sürekli
hediyeler aldıklarını
arkadaşlarına anlatarak
hayalindeki anne babayı
anlatmaya çalışır.
Bazen de hırsızlık yaparak
dikkat çekmeye çalışmak da,
mutsuz bir ailede büyüyen
çocuğun olumsuz
davranışlarındandır. Örneğin,
ihtiyacı olmadığı halde
arkadaşlarının eşyalarını
çalarak, onların da mutsuz
olması için bu eylemi
gerçekleştirir.
Ergenlik döneminde ise,
kötü arkadaş gruplarına
katılan, sigara, alkol, hatta
uyuşturucu kullanımı gibi,
kötü ve zararlı alışkanlıklar
görülebilir.
Bütün bu olumsuzlukları,
önleyebilmek için, çocuklara
huzurlu bir aile ortamı
sunabilmek son derece
önemlidir. Sıkıntılar ve
sorunlar çocukların yanında
dile getirilmemelidir. Ayrıca
onların önünde tartışmak,
kötü konuşmak, çocuklarda
çeşitli travmalara yol açabilir.
Bunların telafisi de son
derece zordur. Mutsuz
çocuklar, dolayısıyla da
geleceğin mutsuz
yetişkinlerini yetiştirmemek
için, her anne baba kendi
çıkarlarını bir tarafa atarak
çocukları için fedakarlıklar
yapmak zorundadır.
Mutlu, başarılı, özgüveni
gelişmiş çocuklar yetiştirmek
her zaman anne babanın
elindedir. Onlara iyi örnek
olabilmek, huzurlu ve sakin
bir aile ortamı sağlayabilmek
için çaba göstermek, her
ailenin en önemli
vazifelerindendir.
Çocuklarınızla huzurlu bir
hafta geçirmeniz
dilekleriyle…

GENÇLİK Değişim Programı
kapsamında Avrupa’nın farklı
ülkelerinden gelen Erasmus+
katılımcıları Gümülcine’de
buluştu.
Bir Erasmus+ çalışması olan ve
“El Ele” ismi ile düzenlenen
Gençlik Değişim Programı
Gümülcine’de düzenleniyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu
tarafından finanse edilen
etkinliğe Europe Direct Ofisi ev
sahipliği yapıyor.
27 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri
arasında Gümülcine’de
düzenlenen programda 6 farklı

ülkeden toplamda 30 katılımcı
bulunuyor. Almanya,
Yunanistan, Türkiye, Ukrayna,
İspanya ve Portekiz’den gelen
gençler proje kapsamında yapılan
çalışmalarda göç, insan hakları ve
Erasmus+ gibi yaygın eğitimin
arttırılmasıyla ilgili konular
üzerine çalışıyor. Sabah 8’de
başlayan ve akşam 5’e kadar
süren atölye çalışmalarında ilgili
konularda gençler ülkeleriyle
ilgili sunumlar yapıyor. Bu
sorunlar üzerine tartışmaların
yapıldığı etkinliklerde sorunların
çözümü ile ilgili bilgi alışverişleri

de gerçekleşiyor.
“El Ele” isimli Gençlik Değişim
Programı yetkilileri, proje için
Gümülcine’nin seçilmiş
olmasının en önemli sebebinin,
buranın bir öğrenci şehri olmasını
gösterdi. Ayrıca amaçlardan
birinin de katılımcılara AB’de
bulunan küçük şehirleri tanıtmak
ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun
dikkatini buraya çekmek olduğu
belirtildi.
Program 4 Ağustos’ta biterken
proje yetkilileri isteyenlerin
etkinliklere katılabileceğini de
belirtti.

Bursa derneğinden Başkonsolos
Ömeroğlu’na ziyaret

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) yöneticileri, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu’nu ziyaret etti.
Ziyarette, Bursa Şubesi Başkanı Dr. Ali
Eminlatif’in yanı sıra, Genel Sekreter İsmail Hayat,
Denetim Kurulu üyesi Ahmet Raif, Disiplin Kurulu
üyesi Necati Biçer, Gençlik Kolları Başkanı Çağatay
Ali ve dernek görevlisi Zekeriya Osman yer aldı.
Batı Trakya Türkleri'nin lideri Dr. Sadık Ahmet'i

anma etkinliklerine katılmak için Gümülcine’ye
gelen Eminlatif, Başkonsolos Ömeroğlu’na
görevinde başarılar dilerken, derneğin faaliyetleri ve
projeleri ile ilgili de bilgi verdi. Başkonsolos Murat
Ömeroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Görüşmenin sonunda dernek başkanı
Eminlatif, Başkonsolos Ömeroğlu'na hediye takdim
etti.
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Şampiyonların maçında
“komşu dayanışması”
YUNANİSTAN Süper Ligi
şampiyonu AEK ile Türkiye
Süper Ligi şampiyonu
Galatasaray Atina’daki hazırlık
maçında karşı karşıya geldi.
Atina’da gerçekleşen iki ülke
şampiyonunun maçına “komşu
dayanışması” damgasını vurdu.
Galatasaraylı futbolcuların
Atina’daki yangınlar nedeniyle
hazırlanan özel tişörtle
çıkmasını AEK külünü teşekkür
etti.
Atina’daki maçı AEK, 3 – 2
kazandı. AEK'nın teknik
direktörü Marinos Uzunidis,
Galatasaray gibi büyük bir
takıma karşı galip
gelebileceklerini göstermenin
önemli olduğunu söyledi.
Uzunidis, Galatasaray'ı 3-2
yendikleri hazırlık maçının
ardından Atina Olimpiyat
Stadı'nda basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu.
Sahadan 3-2 galibiyetle
ayrıldıklarını anımsatan
Uzunidis, "Bir hazırlık maçıydı.
Galip geldik. Ama, kazanmak
önemli değildi. Asıl önemli olan
Galatasaray gibi büyük bir
takıma karşı kazanabileceğimizi
göstermekti." dedi.
Uzunidis, özellikle yeni
oyuncularından genel olarak
memnun olduğunu belirterek,
"Hata yaptığımız bazı anlar
oldu. Bazı olumsuz şeyler
gördüm. Bunları düzelteceğiz.

Juventuslu Gonzalo
Higuain, Milan'a
İmza Atıyor
İtalya Liginde Juventus
forması giyen Gonzalo
Higuain, toplam 54 milyon
euroya Milan'a transfer oldu.
İtalya SerieA’da bir önemli
transfer daha gerçekleşiyor.
AC Milan, Juventus'tan
golcü oyuncu Gonzalo
Higuain'i kadrosuna katıyor.
Milano'ya gelen Higuain,
Milan ile sözleşme
imzalayacağını açıkladı.
Arjantinli yıldız konuyla ilgili
"Yeni bir macera. Tüm Milan
taraftarlarına teşekkür
ediyorum. Leonardo beni
ikna eden kişi oldu. Gattuso
ile de konuştuk" ifadelerini
kullandı.
Oyuncularımız daha öz güvenli
olmalı. Maçlara çıktıkça bu da
olacak." değerlendirmesinde
bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
gelecek hafta ön elemede
karşılaşacakları takımın yarın
belli olacağını aktaran
Uzunidis, "Rosenborg veya
Celtic takımlarından biriyle
oynayacağız. İki takım için de

hazırız. Bu haftayı da umarım
sorunsuz bir şekilde geçirerek
hazır bir şekilde ilk resmi
maçımıza çıkacağız." ifadelerini
kullandı.

AEK KULÜBÜNDEN
GALATASARAY’A TEŞEKKÜR
Galatasaraylı futbolcuların
Atina yakınlarında 90'dan fazla
kişinin ölümüne sebep olan

yangın felaketiyle ilgili Yunanca
"Komşu Yanınızda" ve Türkçe
"Geçmiş Olsun Komşu" yazılı
tişörtlerle çıkmasına AEK
Kulübünden teşekkür geldi.
AEK takımının resmi sosyal
medya hesaplarından, Türkçe,
Yunanca ve İngilizce olarak
"Teşekkürler Komşu" yazılı
paylaşım yapıldı.

Ünlü Hakem Collina,
UEFA'daki Görevini
Bıraktı

"VAR" tanıtıldı
2018-19 futbol sezonu ile Türkiye'de resmen uygulamaya
başlanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin
tanıtım toplantısı Riva'da yapıldı. En çok merak edilen konu,
'Tek merkezden aynı anda kaç maça VAR müdahalesi'
yapılabileceğiydi. Bu soru da dün cevabını buldu; Lig
yarışında 9 karşılaşmanın tamamı aynı gün ve saatte
oynansa bile hepsine aynı anda müdahale edilebilecek.
Hakemin maçın gidişatını etkileyen bariz bir hatayı veya
gözden kaçırılan ciddi bir olayı düzeltmesi için kamera
görüntülerinden yararlanması üzere kurulan teknolojik VAR
sisteminin Riva'da yapılan tanıtım toplantısına Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı
Yıldırım Demirören, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan,
Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Süper Lig kulüp
başkanları katıldı. Toplantıda FIFA'yı temsilen Üye
Federasyonlar Avrupa Direktörü Bjorn Vassallo ve UEFA'yı
temsilen Ulusal Federasyonlar Birimi Yöneticisi Thierry
Favre de yer aldı.

EFSANENİN ADINA YAKIŞIR BİR SEZON OLSUN
TFF Başkanı Demirören yeni sezon için beklentilerini şöyle
özetledi: "Saygının, sevginin, kardeşliğin simgesi olan Milli
Takımımızın ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu
Lefter'e adadığımız yeni sezonun, efsanenin ismine yakışır
şekilde geçeceğine inanıyorum. Türk futbolunda özlenen
tabloyu hep beraber yaşatacağımıza, inanıyorum. Eski
alışkanlıklardan kurtulup, huzurlu bir futbol ortamı
hedefimize hızla ilerliyoruz. En büyük temennim, VAR'ın
buna katkı sağlaması."

UEFA Hakem Komitesi
Başkanı 58 yaşındaki
Pierluigi Collina, görevinden
ayrıldı.
UEFA Hakem Komitesi
Başkanı Pierluigi Collina,
görevinden ayrıldı.
UEFA'dan yapılan
açıklamada, 58 yaşındaki
Collina'nın kişisel sebeplerle
görevinden ayrıldığı, yerine
Roberto Rosetti'nin
getirildiği belirtildi.

Sow milli takımı bıraktı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ve
Bursaspor'da forma giyen
Senegalli oyuncu Moussa Sow,
milli takım kariyerini noktaladı.
Senegal Futbol Federasyonu,
golcü futbolcu Moussa Sow'un
milli takım kariyerini noktaladığını
duyurdu.
Federasyonun sosyal medya
hesabından yapılan açıklamada,
32 yaşındaki yıldız oyuncunun 9
yıllık milli takım kariyerini
sonlandırma kararı aldığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ElEhli Dubai takımında kariyerini
sürdüren Sow, Süper Lig'de uzun
bir dönem Fenerbahçe forması
giymiş ve geçen sezonun ikinci
yarısını Bursaspor'da kiralık olarak
geçirmişti.
Milli formayla 50 maçta 19 kez
ağları sarsan Moussa Sow, futbol
kariyerine devam eden Senegalli
oyuncular arasında en golcü isim
konumunda bulunuyor.

6 KEZ DÜNYANIN EN İYİ
HAKEMİ SEÇİLDİ
Uluslararası Futbol Tarihi ve
İstatistikleri Federasyonu
(IFFHS) tarafından 19982003 yıllarında üst üste 6
kez "dünyanın en iyi
hakemi" unvanına layık
görülen Collina, 1988-2005
yıllarında düdük çalmıştı.
Collina, 2010 yılından bu
yana UEFA'da hakem
komitesi başkanlığı görevini
yürütüyordu.

gundem_1025.qxp_Layout 1 6.08.2018 11:30 Page 20

ΓΚΙΟΥΝΔΕΜ
3 Αυγοὺστου 2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Τεύχος: 1025

Τιμή: 0.80 Ευρώ

‘Diaspora Gençlik Akademisi
2018’ programı başladı
Türkiye’deki Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı
(YTB) tarafından düzenlenen
“Diaspora Gençlik Akademisi”
2018 programı başlatıldı.
YURTDIŞI Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB)
tarafından
düzenlenen “Diaspora Gençlik
Akademisi”nin bu yılki
programı, yapılan açılış
etkinliğiyle başladı.
Programın açılışına katılan
Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet
Haluk Dursun ve YTB Başkanı
Abdullah Eren, programın
hedefi ve yurt dışındaki Türk
toplumunun gelecek vizyonuna
ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.

EREN: “TÜRKİYE HİÇ
OLMADIĞI KADAR
DİASPORASININ VE
VATANDAŞLARININ
YANINDADIR”
Türkiye’nin son yıllarda dış
politikadaki başarılarına dikkati
çeken YTB Başkanı
Abdullah Eren, “Türkiye bugün
hiç olmadığı kadar
diasporasının, yurt dışındaki
vatandaşlarının
yanındadır.” diye konuştu.
Eren, dış politikadaki değişimle
yurt dışında yaşayan gençlerin
Türkiye’yi her zaman
yanlarında bulacağını
vurgulayarak, YTB’nin de son
dönem Türk dış politikasının
aktif kurumlarından biri
olduğunu belirtti.
Bu yıl 6’ncısı düzenlenen
Diaspora Gençlik Akademisi
programında, başta Avrupa
olmak üzere yurt dışından gelen
gençlerin Türkiye üzerine
dersler alacağını hatırlatan YTB
Başkanı, buradaki gezi
programlarıyla ana vatanla
bağlarını kuvvetlendireceklerini
sözlerine ekledi.

“GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN
GÖZ BEBEKLERİ”
Türkiye Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Dursun da gurbetçi
gençlere, “Siz bizim gönül
coğrafyamızdaki göz
bebeklerimizsiniz.” şeklinde
seslenerek, gençlerin öncelikle
kendi dilini ve kendi kültürünü
iyi bilmeleri gerektiğinin altını
çizdi.
Dursun, Türkiye’de sanat
tarihi ve arkeoloji gibi
alanlardaki eksikliğe işaret
ederek, Paris’te bulunan Louvre
Müzesi’nde Ayasofya’dan
götürülmüş çinilerin
sergilendiğini, bu mirasa artık
sahip çıkılması gerektiğini
kaydetti.
Gençlerin Türkiye’de
UNESCO mirasına giren
yerlerden en az bir tanesini
ziyaret etmelerini, önemli tarihi
şehirleri görmelerini, Türkçeyi
iyi konuşan insanlarla hasbıhal
etmelerini öğütleyen Bakan
Yardımcısı Dursun, Diaspora
Gençlik Akademisi programının
amacının gençlerdeki kültür
bilincini artırmak ve kültür
değerlerine merak uyandırmak
olduğunu vurguladı.
Diaspora Gençlik
Akademisi’nin 2018 programına
10 ülkeden 47 kişi katılıyor.
Yurt dışında lisans ve yüksek
lisans düzeyinde eğitim gören
adaylar, akademik başarı, sivil
toplum yetenekleri ve temsil
kabiliyetlerine göre niyet
mektubu ve internet üzerinden
mülakat usulüyle programa
dahil ediliyor. Akademi, yurt
dışındaki Türk toplumunda
sosyal, kültürel ve mesleki
yönden kendini geliştirmiş,
yaşadıkları ülkelerde Türk
toplumuna yönelik

çalışmalarda etkin görevlerde
bulunabilecek gençlerin
yetişmesini hedefliyor.

DİASPORA AKADEMİSİ
NEDİR?
Türkiye dışında yaşayan altı
milyonu aşkın Türk
vatandaşının bulundukları
ülkelerdeki kültürel ve sosyal
hayata eşit katılımları, yeni
nesillerin eğitim hayatlarındaki

başarılarının desteklenmesi ile
gerçekleşebilir.
Diaspora Gençlik Akademisi,
bu düşünceyi temel alarak yurt
dışındaki yeni nesil Türklerin
başarılı rol modelleri olarak
yetişebilmeleri, sosyal ve
kültürel hayata katkıda
bulunabilmeleri amacıyla
hazırlanmıştır.
Akademi, farklı ülkelerde
eğitim ve sosyal hayatta başarı

gösteren gençlerin yıllara
yayılan bir program dahilinde
eğitim almalarını
öngörmektedir.
Bu eğitim, farklı kültür
coğrafyalarından gençleri bir
araya getirmeyi
hedeflemektedir. Eğitim içeriği
siyaset, sanat ve kültür
seminerlerinin yanı sıra kültür
gezilerini de kapsamaktadır.

