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15’te 9’de

ekonomi spor

Almanya Dışişleri 
Bakanı Maas

Makedonya’da

Samsung 
Galaxy A6+
incelemesi 16’da

Yeni 100 ve 200
euroluk banknotlar

tanıtıldı 19’da

Şampiyonlar Ligi
ilk maçları

tamamlandı

VARŞOVA’daki AGİT
İnsani Boyut Toplantısı’na
Batı Trakya Türk Azınlığı’nı
temsilen BTAYTD üyeleri Ali
Hüseyinoğlu ve Pervin
Hayrullah ile ABTTF temsilcisi
Aykut Gariboğlu katıldılar.
Azınlık temsilcileri sorunları
dile getirdiler ve
Yunanistan’ın değişmeyen
azınlık politikasını anlattılar.
»6

bilimdünya

Mustafçova’ya
350 bin
euroluk proje
İskeçe SİRİZA Milletvekili ve Ekonomi
ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Stathis
Yannakidis, Mustafçova
Belediyesi’nde hayata geçirilmesi
planlanan projeler için ödenek
verilmesini onayladı. Projelerin
toplam  büntçesi 350 bin euro. » 17

Gümülciene Belediye Başkanı Yorgos
Petridis, 18 Eylül Salı akşamı yakın
çalışma arkadaşlarıyla bir toplantı
gerçekleştirdi. Toplantıda Petridis’in,
gelecek yıl Mayıs ayında yapılacak
yerel seçimlerde aday olmama
kararını açıkladığı ifade edildi. »3

Yunanistan'da faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşları, adalardaki
sığınmacı kamplarının kötü yaşam
koşullarına dikkati çekerek,
hükümete sığınmacıların şartlarının
iyileştirilmesi çağrısında bulundu.
Cocukların dahi intihar girişiminde
bulundukları belirtildi. »4

Sığınmacı 
kampları için 
acil çağrı!

Petridis aday
olmayacağını 
açıkladı

ABTTF, yabancı uzmanların katılımıyla
Batı Trakya’ya çalışma ziyareti düzenledi.
Azınlık hakları alanında önden gelen
uluslararası kuruluşlardan Avrupa Azınlık
Hakları Grubu (MRG) yöneticilerinden oluşan
heyet, Batı Trakya Türk toplumunun
sorunlarını ve bölgedeki güncel gelişmeleri
yerinde inceledi. Heyette, MRG Avrupa ve
Orta Asya Birimi Başkanı ve MRG Avrupa Ofisi
Yönetim Müdürü Neil Clarke ile MRG Europe
Medya Programları Koordinatörü Anna
Alboth yer aldı. »7

Avrupa Azınlık Hakları Grubu
Batı Trakya’yı ziyaret etti

Okullarda Yunanca
kitap belirsizliği
Batı Trakya’daki Türk azınlık ilkokullarındaki Yunanca kitaplar konusunda
yaşanan kargaşanın çözüme kavuşturulması talebiyle İskeçe Merkez Türk
Azınlık İlkokulu’ndaki velilerin kararlaştırdığı eylem 20 Eylül Perşembe
sabahı başladı. 

BATI Trakya Azınlık
İlkokulları Encümenler Birliği
Başkanı Ercan Ahmet ile
Azınlık İlkokulları
Encümenler Birliği Asbaşkanı
ve İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu Encümen Heyeti
Başkanı Hüseyin Baltacı, son
günlerde azınlık okullarında
yaşanan Yunanca ders
kitaplarıyla ilgili sorun
hakkında GÜNDEM’e
konuştu.

Ercan Ahmet ve Hüseyin
Baltacı, Frangudaki programı
çerçevesinde hazırlanan
kitapların son derece yetersiz
olduğunu ve bu nedenle
azınlık ilkokullarına da
devlet okullarında okutulan
Yunanca kitapların
getirilmesi gerektiğini
söylediler. »10, 11

Azınlık
sorunları
AGİT’te
anlatıldı
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Irkçılık karşıtı gösteriler olaylı geçti 
AŞIRI sağcı Altın Şafak partisi üyesi

tarafından beş yıl önce öldürülen
müzisyen Pavlos Fissas anısına
düzenlenen gösterilerde, polis ile
göstericiler arasında arbede yaşandı. 

Fissas’ın öldürüldüğü Atina
yakınlarındaki Keraçini semtinde bir
araya gelen binlerce kişi, ırkçılık ve
faşizm karşıtı sloganlar atarak yürüyüşe
geçti. 

Pire’deki Altın Şafak Partisi ofisine
yakın bölgede polis barikatını aşmak
isteyen yüzleri maskeli bazı kişilerin taş
ve molotof kokteyli atması üzerine çevik
kuvvet ekipleri de göz yaşartıcı gaz ile
karşılık verdi. Göstericiler ayrıca bazı
çöp bidonlarını ateşe verdi.

Pavlos Fissas için Selanik’te
düzenlenen gösteride de benzer olaylar
yaşandı.

Solcu kimliğiyle tanınan 34 yaşındaki
Pavlos Fissas, beş yıl önce Atina
yakınlarında, Altın Şafak Partisi üyesi
Yorgos Rupakias tarafından bıçakla
öldürülmüştü. Rupakias’ın yargılandığı
dava ise henüz sonuçlanmadı.

Galip ailesinin mutlu günü

Rodop PASOK eski milletvekili Galip Galip ve diş hekimi Ayşe
Galip’in küçük kızı Pınar Galip, Federico Ferrone ile İtalya’nın
Floransa kentinde yapılan düğünle dünya evine girdi.
Çiftin nikahı 13 Eylül Perşembe günü Floransa Belediyesi’nde
kıyıldı. 15 Eylül Cumartesi akşamı ise yeni evliler Stibbert
Müzesi’nde verilen kokteyl ve yemekle misafirlerini ağırladılar. 
Pınar Galip ve Federico Ferrone’yi mutlu günlerinde arkadaşları ve
akrabaları da yalnız bırakmadı. 
GÜNDEM gazetesi olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz. 

Levent Sadık Ahmet: 
“İşbirliğini arttırıp 
daha büyük projelere
odaklanmalıyız”

TÜRKİYE’deki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Yunanistan İş Konseyi ve Trakya İş
Adamları Derneği (TİAD) Başkanı Levent Sadık
Ahmet ve Batı Trakya’dan TİAD üyesi 10 iş
adamı, Romanya’nın başkenti Bükreş’te
düzenlenen Romanya Ekonomik Forumu
toplantısına katıldı.

İş adamı Levent Sadık Ahmet Romanya’da
düzenlenen toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada
şu ifadeleri kullandı: “Ticarette sınır yoktur.
Hedeflerimize ulaştığımız takdirde yeni hedefler
belirlememiz gerekir. Romanya’da 15.000 Türk
şirketi mevcut olup, 6 milyar dolar yatırım
yapılmıştır. Romanya devleti Türk ve yabancı
yatırımcıya kucak açmıştır. 

Bu duruma, samimiyetle imrendiğimi
belirtmek isterim. Yunanistan İş Konseyi olarak;

Yunanistan ile iş birliğini arttırıp daha büyük ve
verimli projelere odaklanmamız gerektiğine
inanıyorum. 

Trakya İşadamları Derneği (TİAD) olarak, ilk
yurt dışı resmi ziyaret ve katılımımızın bu denli
güzel bir ekonomi forumu ile başlamış olması
bizleri mutlu etmiştir. TİAD’ın önümüzdeki
yıllarda imrenilecek bir sivil toplum kuruluşu
olacağına inanıyorum. Sivil toplum kuruluşları
gönül işidir. Bencil ve gönlü zengin olmayan bu
yapılarda barınamaz. TİAD Başkanı olarak,
TİAD üyelerini Balkanlar, Avrasya, Avrupa ve
tüm iş konseyleri ile dostlarımla tanıştırıp
onlara iş imkanları yaratmak benim görevim.
Romanya Ekonomik Forumu’na katılan tüm
üyelerimize teşekkür ederim.” 
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Uluslararası platformda 
azınlık mücadelesi
M inority Rights Group

Europe, Türkçe
adıyla Avrupa

Azınlık Hakları Grubu, azınlık
hakları alanında önde gelen
uluslararası kuruluşlardan
biridir. 

Avrupa Azınlık Hakları Grubu
Avrupa ve Orta Asya Birimi
Bas?kanı ve MRG Avrupa Ofisi
Yönetim Müdürü Neil Clarke ile
MRG Europe Medya Programları
Koordinatörü Anna Alboth
geçtiğimiz günlerden Batı
Trakya’daydılar. Bölgeyi
ziyaretleri sırasında müftüler,
azınlık medyası, kurumları ve
yerel yönetim temsilcileriyle bir
araya gelerek, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın sorunlarını yerinde
inceleme fırsatı buldular. 

Yabancı uzmanların
katılımıyla gerçekleşen bu
çalışma ziyaretinin mimarı ise
merkezi Almanya’da bulunan
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) oldu. 

ABTTF, insan ve azınlık
haklarıyla ilgili kurum ve
kuruluş temsilcilerini bölgeye
getirerek, yerinde inceleme
yapmalarını son yıllarda düzenli
olarak gerçekleştirmeyi
başarıyor. Bu da takdire şayan
bir hareket bana göre.

ABTTF’nin bu girişimi, Batı
Trakya Türk Azınlığı sorunlarının
aktarılması ve anlatılması
açısından çok ayaklı bir
mücadelenin önemini de ortaya
koyuyor.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
yaşadığı ülkede sorunlarını dile
getirme, bu alanda mücadele
verirken bir kamuoyu yaratma
çabaları ne kadar önemliyse, bu
mücadeleyi yurt dışına taşıyıp
bu konuda destek alacak
çevreler bulma çabası da aynı
derecede önemlidir.

Bu, bir mücadelenin başarıya
ulaşması için çok taraflı bir
çalışma sisteminin ne kadar
gerekli olduğunu da gözler
önüne seriyor.

Batı Trakya Türk Azınlığı
mensuplarının önemli bir kısmı

Yunanistan’da, doğup
büyüdükleri topraklarda
yaşıyorlar. Ancak bir o kadar
önemli oranda Batı Trakya
Türkü de Avrupa’da, özellikle
Almanya ve Türkiye’de yaşıyor.

Bu nedenle bir sacayağından
bahsedebiliriz. Azınlık
sorunlarının ortadan kalkması,
azınlık insanının insanca bir
yaşama kavuşabilmesi için bu
sacayağının uyumlu ve
koordineli bir şekilde çalışması
gerekir. 

Bu ayaklardan biri zayıflar ya
da ortadan kalkarsa, mücadele
de zayıflar ve zarar görür. Ama
aralarında iyi temeller üzerine
oturtulmuş bir iş birliği
sağlanabilirse, bu sacayağını
yıkmaya kimsenin gücü yetmez.

Batı Trakya Türk insanının
karşı karşıya kaldığı sorunların,
özellikle Batı dünyasına
duyurulması elzemdir. AB üyesi
Yunanistan’ın, ait olduğu
kulübün nimetlerinden
faydalanma hakkının yanı sıra
bu kulübün kurallarına göre
hareket etme zorunluluğu da
vardır. AB’nin insan ve azınlık
hakları alanında gerekli
gördüğü kriterler çiğneniyor ve
uygulanmıyorsa, bunu
denetleyecek ya da baskı
uygulayabilecek
mekanizmalarla temasa
geçmek, derdimizi anlatmak ve
sesimizi duyurabilmek çok, ama
çok önemlidir.

Hep söylediğimiz bir şey ya…
Hani birlik ve beraberlikten güç
doğar… 

Birlik ve beraberlik ruhunu,
kişisel çıkar ve duygularımızının
bozmasına izin vermemeliyiz.
Azınlık için çalışmak, azınlık
adına mücadele vermek, azınlık
çıkarlarının kişisel çıkarların
üstünde tutmak demektir. 

Birlik ve uyum içerisinde
çalıştığımız müddetçe başarı
için umut beslemeliyiz. Aksi
takdirde ya yerimizde sayar, ya
da saygınlığını yitirmiş bir
şekilde bir kenarda kalırız.   

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

YORGOS Petridis, 18 Eylül
Salı akşamı yakın çalışma
arkadaşlarıyla bir toplantı
gerçekleştirdi. Gümülcine’de
yapılan toplantıya Petridis’in
listesinden seçilen belediye
meclis üyelerinin katıldığı
bildirildi. 

Toplantıda Petridis’in,
gelecek yıl Mayıs ayında
yapılacak yerel seçimlerde aday
olmama kararını açıkladığı
ifade edildi. Böylece bir süredir
kulislerde dolaşan Petridis’in
aday olmayacağı söylentileri,
belediye başkanının kendisi
tarafından doğrulanmış oldu. 

Edinilen bilgiye göre, bazı
yakın çalışma arkadaşlarının
görevine devam etme çağrısı da
Petridis’i kararından
vazgeçirmedi. Petridis’in uzun
yıllar yerel yönetimde hizmet
verdiğini ve aday olmama
konusunda kararlı olduğunu
ifade ettiği öğrenildi. 

2010 ve 2014 yıllarında
yapılan yerel seçimlerde
Gümülcine Belediye Başkanı

seçilen Yorgos Petridis, daha
önce de belediye başkan
yardımcısı ve belediye meclis
üyesi olarak yerel yönetimde
görev almıştı. 

Petridis’in yerel yönetim

yarışından ayrılma kararının,
belediye seçimlerine katılan
tüm listelerde hareketliliğin
artmasına ve yarışın
kızışmasına yol açacağına kesin
gözüyle bakılıyor. 

Petridis aday
olmayacağını 
açıkladı

Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos Petridis 
yeniden aday olmayacağını açıkladı. 

GTGB eski Başkanı Koray Hasan 
aleyhine açılan dava ertelendi

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği (GTGB) eski Başkanı
Koray Hasan, başkan olduğu
dönemde dernek lokalinde
yaptığı bir etkinlik nedeniyle
yargılanıyor.

Gümülcineli Konstandinos
Dudos tarafından Koray
Hasan aleyhine açılan
davanın duruşması 18
Eylül Salı günü
gerçekleştirilecekti.
Gümülcine Tek Hakimli
Sulh Ceza
Mahkemesi’nde
görüşülecek dava 26
Şubat 2019 tarihine
ertelendi. 

Konstandinos
Dudos, 2016
yılında Edanur
İnce’nin
‘Balkandili’
isimli şiir
kitabının
tanıtımını
dernek
lokalinde

yapılmasına izin verdiği
gerekçesiyle Koray Hasan
aleyhine Rodop Savcılığı’na suç
duyurusunda bulunmuş, bunun
üzerine GTGB eski başkanı
aleyhine ceza davası açılmıştı. 

Konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşan GTGB

eski başkanı Koray Hasan
şunları söyledi: “Bugün

duruşma yapılacak diye
Gümülcine Adliyesi’ne
geldik. Bildiğiniz gibi

GTGB’de bu tür
kültürel

etkinlikler

defalarca yapıldı. Sayın Dudos
bir şiir kitabının tanıtımının
yapıldığı etkinliği gerekçe
göstererek aleyhimde dava
açmış. Biz de merakla bu
davanın duruşmasına katılmak
için avukatımızla birlikte
mahkeme binasına geldik.
Ancak mahkeme davanın
ertelenmesini kararlaştırdı.
Dava 26 Şubat tarihinde
görüşülecek. Biz de o tarihte
burada olacağız.” 

GTGB eski Başkanı Koray
Hasan’ın avukatlığını Ercan
Ahmet yaptı. 

Koray Hasan
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AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve
Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris
Avramopoulos: “(Yunanistan’a)
Yardımlar sürecek. Siyasi, operasyonel
ve mali yardımlar gelecekte de
durmadan devam edecek”

Göç Politikaları Bakanı Dimitris Viças,
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu
tarafından Yunanistan için 2020 yılına
kadar mülteci sorununun çözümüne
yönelik olarak 1,15 milyar euronun
ayrıldığını söyledi. 

Viças, AB Komisyonu’nun Göç, İçişleri
ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi
Dimitris Avramopulos’un Atina ziyareti
kapsamında gerçekleştirdikleri toplantı
sonrası devlet ajansı AMNA’ya
açıklamalarda bulundu. 

Kamu Düzeni, Sağlık ve Savunma
Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı
toplantıda özellikle Ege Adaları’ndaki
mülteci kamplarında yaşanan sorunları
ele aldıklarını belirten Viças, bu
kampların kısa zamanda nüfuslarının
azaltılacağını ifade etti. 

Viças, 2015’te Yunanistan’dan 1
milyon mülteci ve göçmenin geçtiğini
anımsatarak, “Şu anda Yunanistan’da 70
bin mülteci yaşıyor. Bunların 25 bini
apartmanlarda, 23-25 bini çeşitli
kamplarda ve 20 bini ise adalarda

bulunuyor.” bilgisini paylaştı. 
Son aylarda mülteci ve göçmen

akınlarında bir miktar artış yaşandığını
dile getiren Vitsas, özellikle Midilli ve
Sisam adalarında alarm veren durumun
yakın zaman içinde çözüleceğini
kaydetti. 

Viças, AB Komisyonu’nun
Yunanistan’a desteğini sürdürdüğüne
işaret ederek, “Mülteci-göçmen sorununa
yönelik Yunanistan’a AB tarafından 2020
yılına kadar 1,15 milyar euro ayrıldı. Bu
miktarın yüzde 35’i yani 388 milyon
euroluk kısmı acil yardım fonu olarak
yardım kuruluşları tarafından alındı.”
diye konuştu.

YUNANİSTAN’A 
YARDIMLAR SÜRECEK
Avramopulos da Başbakan Aleksis
Çipras, Viças ve diğer bakanlarla yaptığı
görüşmenin ardından, mülteci
meselesinde büyük sorunların geride
kaldığını savundu. 

Şu anki önceliklerinin Yunan
adalarında sığınmacı meselesinde en iyi
olanakları sağlamanın olduğunu
vurgulayan Avramopulos, “Yardımlar
sürecek. Siyasi, operasyonel ve mali
yardımlar gelecekte de durmadan devam
edecek.” değerlendirmesinde bulundu.

AB’den
Yunanistan’a 
1,15 milyar euro
“mülteci” yardımı

YUNANİSTAN'da faaliyet gösteren
sivil toplum kuruluşları (STK),
adalarındaki sığınmacı kamplarının
kötü yaşam koşullarına dikkati çekerek,
hükümete sığınmacıların şartlarının
iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Yunanistan'da sığınmacılara destek
veren 19 sivil toplum kuruluşu (STK)
ortak bildiri yayımladı. Adalarda
bulunan kamplarda konaklayan
sığınmacı sayısının kapasitenin
yaklaşık üç katı olduğu belirtilen
bildiride, bu kampların insani şartları
sağlamayan "acınası" koşullar içinde
kaldığı ifade edildi.

Bildiride, "Şartlar kötüleşmeye
devam ederken 19 sivil toplum örgütü
olarak bir kez daha yetkililere acilen
sığınmacıların barınma koşullarının
iyileştirilmesi ve adalardaki nüfusun
azaltılması için sürdürülebilir çözümler
oluşturulması noktasında harekete
geçme çağrısında bulunuyoruz."
ifadelerine yer verildi.

"Avrupa topraklarında insanların

korkunç şartlarda yaşamasının utanç
verici olduğu" vurgulanan bildiride,
özellikle Midilli adasındaki Moria
kampına değinildi.

"TUVALET SULARI ÇOCUKLARIN
UYUDUĞU YATAKLARA ULAŞIYOR"
Bildiride, Moria kampının kapasitesinin
üç katından fazla kişiyi barındırdığına
işaret edilerek, "Kanalizasyon sistemi
çalışmıyor ve kirli tuvalet suları
çocukların da uyuduğu çadır ve
yataklara ulaşıyor. Cinsel şiddet ve taciz
şikayetleri giderek artıyor." ifadeleri
kullanıldı.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB)
liderlerine de adil ve kalıcı bir
sığınmacı taksim mekanizması
kurulması çağrısında bulunuldu.

Midilli, Sakız ve Sisam'ın da
bulunduğu adalarda, iltica taleplerinin
sonuçlanmasını beklerken tutulan
sığınmacı sayısı 20 binin üzerinde
bulunuyor.

STK’lardan 
sığınmacı 
kampları için 
acil çağrı!

Sınır Tanımayan Doktorlar’dan Moria uyarısı
MİDİLLİ Adası'ndaki kampta elverişsiz

yaşam koşulları nedeniyle sığınmacıların
ruhsal sağlık durumunun kötüye gittiği ve
çocukların dahi intihar ve kendine zarar
verme girişiminde bulundukları belirtildi. 

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF)
tarafından yapılan açıklamada, adadaki
Moria Kampı'nda, kapasitenin yaklaşık üç
katı insanın konakladığı belirtildi. 

Kampın boşaltılması çağrısı yapılan
açıklamada, sığınmacılar arasında her

zamankinden daha fazla oranda akıl sağlığı
sorunlarının baş gösterdiği ifade edildi. 

Açıklamada, "Şubat ve Haziran ayları
arasında (6-18 yaş arası) çocuklar için
gerçekleştirilen akıl sağlığı grup
aktivitelerinde, MSF ekipleri çocukların
yaklaşık 4'te 1'inin kendine zarar verdiği,
intihar girişiminde bulunduğu ya da
intiharı düşündüğünü gözlemledi."
ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada değerlendirmelerine yer

verilen MSF Sağlık Koordinatörü Declan
Barry, "Savaş bölgelerinden gelen çocuklar
Avrupa'da bakım ve koruma almaları
gerekirken, durmaksızın korku, stres, cinsel
şiddet dahil olmak üzere şiddet vakalarına
maruz kalıyorlar." yorumunda bulundu.

Sağlık ve hijyen koşullarının
uygunsuzluğu da eleştirilen açıklamada
ayrıca, salgın hastalık riskinin oldukça
yüksek olduğu kaydedildi. 
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“Kitap sorunu” azınlık eğitiminin uzun
yıllar en önemli sorunlarından biriydi.
“Kitap sorunu” deyince de akla azınlık
okullarında okutulan Türkçe kitaplar
geliyordu. Biliyorsunuz anlaşmalar
uyarınca okullarımızdaki Türkçe müfredat
kitapları Türkiye’den geliyor. Bundan
yıllar önce Türkiye’den gelen ve azınlık
okullarındaki Türkçe müfredat için
kullanılan kitapların buraya gelmesine
izin verilmiyordu. Veya Yunanistan bu
kitapları çok uzun süreli denetimlere tabi
tutuyordu. Bunun sonucunda yıllarca
azınlık okullarında Türkçe eğitim eski
kitaplarla yapıldı. Cep telefonlarının
çıkmaya başladığı dönemlerde azınlık
okullarına giden çocuklar “Bir gün
insanoğlu ay’a çıkacak” diye müjde veren
kitaplarla eğitim yapmak zorunda kaldı
yıllarca. 

Sonra bu sorun bir şekilde giderildi ve
anavatan Türkiye’den kitaplar sorunsuz
bir şekilde gelmeye başladı. Son yıllarda
bu konuda sürecin çok istisna durumlar
haricinde normal bir şekilde işlediğini
söylemek gerekir. 

Peki bu eğitim yılının başından bu
yana yaşadığımız “kitap sorunu” neyin

nesi? Şöyle anlatalım. 1990’lı yılların
sonlarında Atina Üniversitesi öğretim
üyelerinde Anna Frangudaki ile Thalia
Dragona, Eğitim Bakanlığı tarafından
görevlendirildi. Frangudaki Programı
olarak bilinen “Müslüman Çocukların
Eğitimi” projesi başlatıldı. Avrupa Birliği
(AB) tarafından finanse edilen bir
program. Bu program çerçevesinde
azınlık okullarında Yunanca kitaplar
değiştirildi. O zamana kadar devlet
okullarında eğitim yapılan Yunanca
kitaplar azınlık okullarından çekildi
yerine Frangudaki programının
hazırladığı kitaplar geldi. Bu kitaplar
daha basit kitaplar olmakla birlikte,
anadili Yunanca olmayan öğrencilere
yönelik bir eğitim sistemini benimseyen
kitaplar olduğu ifade edildi. Birkaç yıl
içinde azınlık okullarındaki tüm Yunanca
kitaplar AB destekli Frangudaki programı
tarafından hazırlanan kitaplarla
değiştirildi. O dönemde azınlığa “bu
kitapları değiştiriyoruz, size başka
kitaplar getiriyoruz, ne dersiniz?” diye
sorulmadı. Zira bugün olduğu gibi azınlık
için azınlığın dışında düşünenler
kararlarını vermişti bile. 

O dönemde sayın Frangudaki’ye
azınlık temsilcilerinin “azınlık eğitiminin
sadece Yunanca ayağını iyileştirmek işe
yaramaz, azınlık eğitiminin tümünü ele
almak gerekiyor. Özellikle de Türkçe
eğitim ayağının iyileştirilmesi lazım” dese
de bir sonuç alınamamıştı. Dedik ya;
azınlık için azınlık dışında düşünenler
vardı zaten. 

Neyse bu paragrafı kapatalım ve asıl
konuya dönelim. Okullarımıza Frangudaki
kitaplarının geldiği yıllarda, azınlık
okullarından ayrılarak devlet okullarını
tercih eden öğrenci sayısı hızla arttı. Ve
devlet okulunu tercih edenler ağırlıklı
olarak “daha iyi bir Yunanca eğitim
alabilmek” amacıyla yaptılar bunu.
Gelelim yeni “kitap sorunu”na. Son
yıllarda azınlık eğitim camiasında ve
veliler arasında, hatta azınlığımızın siyasi
çevrelerinde okullarımızdaki Yunanca
kitapların yetersizliği konuşulur oldu. Bu
kitapların değiştirilmesi veya
iyileştirilmesi ihtiyacı vurgulanır oldu. bu
talep azınlık siyasileri tarafından
bakanlığa da iletildi. Eğitim yılının
başında azınlık okullarında da 1990’ların
ortalarına kadar olduğu gibi devlet
okullarında okutulan kitapların geleceği
söylenmeye başlandı. 

Nihayet eğitim yılının başında Eğitim
Bakanlığı’ndan talimat geldi. Sonra bir
talimat daha geleceği söylendi. En son
talimata bir ek daha geleceği ifade edildi.
Azınlık okullarında Frangudaki
kitaplarının veya devlet okullarında
kullanılan kitapların mı kullanılıp
kullanılmayacağı kararı öğretmenlere
bırakılıyor dendi. Her öğretmen sınıfın
seviyesine göre karar verecek ve ona
göre kitapları seçecek şeklinde bir
yöntem dillendirildi. Yunanca derslerine

giren öğretmenler ise buna temkinli
yaklaştı. Sonra “hayır biz eğitim
politikaları enstitüsünün kararını ve
tavsiyesini bekliyoruz” dendi. Yani tam
bir kaos. Öyle anlaşılıyor ki; Eğitim
Bakanlığı azınlık okullarında Frangudaki
kitaplarını tamamen bırakma ve diğer
kitaplarla eğitime geçme olayına hazır
değil. Bakanlık bunun için gerekli iradeyi
gösteremedi. Ve sonuçta bir kaos
kargaşa yaşandı ve yaşanmaya devam
ediyor. Şimdi de; ‘okulda Frangudaki
programının kitapları kullanılacak, devlet
okullarında okutulan kitaplar ise destek
nitelikli ve  yardımcı kitap olarak
kullanılacağına’ dair  bir bakanlık
kararının geldiği yönünde bilgiler var. 

İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’ndaki eylem işte bu kaotik
ortama bir tepki niteliğinde. Öğrenci
velileri bu “yeni” kitap sorununun bir an
önce çözüme kavuşarak eğitimin
aksamadan devam etmesini talep ediyor. 

Ne yazık ki Batı Trakya’daki azınlık
okullarında yeni bir kargaşa ile karşı
karşıyayız. Yeni bir “kitap sorunu”yla
karşı karşıyayız.  Tüm bunlar devletle,
yani Eğitim Bakanlığı ile azınlık arasında
sağlıklı bir diyalog ve istişare
mekanizmasının olmamasından
kaynaklanıyor. Ve bu durum azınlık
eğitimiyle alakalı olarak azınlık toplumu
ile ciddi ve samimi bir diyalog sürecinin
başlamasının aciliyetini bir kez daha
ortaya koyuyor. Azınlık eğitimiyle ilgili
diyalog ve istişare mekanizmasının
hayata geçirilmesi artık bir zorunluluk.
Aksi takdirde bu tür sorunları bundan
sonra da yaşamaya devam edeceğiz.
Acaba bu durumdan ve ortaya çıkan bu
“yeni sorun”dan birileri ders çıkartır mı
dersiniz? 

Ozan AHMETOĞLU

Yeniden “kitap sorunu”

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Dr. Ayfer Ahmet 
muayenehanesini açtı

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayfer
Ahmet, Rodop ilinin Şapçı kasabasına
muayenehanesini açtı.

1979 yılında Kozlukebir köyünde
dünyaya gelen Dr. Ayfer Ahmet,
ilköğrenimini Kozlukebir Azınlık
İlkokulu’nda tamamladı. Orta ve lise
eğitimini Şapçı Genel Lisesi’nde sürdüren
Ayfer Ahmet, 1999 yılında Türkiye’de
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ni kazandı. 

2005 yılında üniversiteden mezun
olduktan sonra, DOATAP sınavlarına
girerek denklik belgesini alan Dr. Ayfer
Ahmet, ilk olarak 2006-2008 yılları
arasında Şapçı Sağlık Merkezi’nde görev
yaptı. 2008-2010 yılları arasında mecburi
hizmetini tamamladı. 2012 yılında
Dedeağaç Üniversitesi Hastanesi’nde İç

Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda dahiliye
uzmanlığına başlayan Dr. Ayfer Ahmet,
beş yıllık eğitimin sonunda uzman doktor
oldu. 

Yunanistan Milli Sağlık Kurumu'na
(EOPYY) bağlı tüm sigortalarla anlaşması
bulunan Dr. Ayfer Ahmet, ilgili sigorta
kurumlarına bağlı olmak üzere, tüm
hastalarını Şapçı ve Kurcalı köyündeki
muayenehanelerinde kabul ediyor.

Dr. Ayfer Ahmet’in muayenehanesi,
Şapçı’da Yeni Cami karşısında yer alıyor.
Ayrıca Kurcalı köyünde (Eczane üzeri)
ikinci muayenehanesinde de Pazartesi ve
Çarşamba günleri saat 13:00 – 16:00
arasında hastalarını kabul ediyor.

Şapçı’da bilgisayar hizmetleri sunan
bilgisayar öğretmeni Murat Ahmet ile evli
olan Dr. Ayfer Ahmet, bir çocuk annesi.

Pelin ile Ömer 
dünya evine girdiler

GÜMÜLCİNE’den Türkçe yayın yapan JOY FM radyosu Genel Müdürü Pelin
Bodur ile bilgisayar mühendisi Ömer Hasan dünya evine girdi. 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo – TV – Sinema Bölümü Mezunu
olan ve Gümülcine’deki JOY FM radyosu Genel Müdürü Pelin Bodur ile Selanik
Aristotelio Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu
Gümülcineli Ömer Hasan, geçtiğimiz günlerde Yassıköy’deki Astrea düğün
salonunda muhteşem bir düğünle evlendi. 

Pelin ile Ömer’in mutlu gününde akrabaları, dost ve arkadaşları yalnız
bırakmadı. 

GÜNDEM gazetesi olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz. 
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VARŞOVA’daki AGİT İnsani Boyut
Toplantısı’na Batı Trakya Türk Azınlığı’nı
temsilen Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) üyeleri Ali
Hüseyinoğlu ve Pervin Hayrullah ile
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) temsilcisi Aykut Gariboğlu
katıldılar. Azınlık temsilcileri sorunları
dile getirdiler ve Yunanistan’ın
değişmeyen azınlık politikasını anlattılar.
Yunan delegasyonu da Türk azınlık
temsilcilerine yanıt verdi. 

Toplantının 6. ve 7. oturumunda Batı
Trakya Türkleri adına toplam dört sunum
yapıldı. Toplantının dördüncü günü
BTAYTD’yi temsilen söz alan Ali
Hüseyinoğlu, Yunanistan genelinde
Müslümanlar’ın yaşadıkları dini temelli
sorunları dile getirdi. Müslüman
olduklarından dolayı farklı hak
ihlallerine maruz kaldıklarını belirten
Hüseyinoğlu, Batı Trakya ve Oniki Adalar
dışında kalan tüm bölgelerde resmi
faaliyette olan bir cami ve mezarlığın
bulunmadığını ifade etti. Hüseyinoğlu,
sonradan İslamiyeti seçen etnik
Yunanlıların da toplum içerisinde
ötekileştirildiğini ve damga yememek için
dini tercihlerini açıkça ortaya
koyamadıklarını söyledi. Hüseyinoğlu,
İslamofobik söylemlerin özellikle siyaset,
din, eğitim ve medya alanlarında sıklıkla
kullanıldığını sözlerine ekledi.

Zaman zaman Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlık mensuplarının da gündelik
hayatlarında İslamofobik saldırılara
maruz kalabildiklerinin altını çizen
Hüseyinoğlu, camilerin hedef alınması ve
mezarlık taşlarının kırılmasıyla Batı
Trakya’da tarihi İslam varlığının hedef
alındığını söyledi. Geçen yıl geçirdiği
yangın sonrası ciddi zarar gören
Dimetoka’daki Çelebi Mehmet Sultan
Camii’ndeki çalışmaların hala
başlamadığını belirten Hüseyinoğlu, bu
yangından duydukları memnuniyeti
açıklıkla ifade eden bazı gazetecilerin
varlığına da atıfta bulundu. 

Bunun yanında, Batı Trakya bölgesi
dışında yaşayan Batı Trakya Türkleri’ne
ait mescitlerin geçtiğimiz yıl kapatıldığını
ve açılmalarına hala izin verilmediğini
ifade eden Hüseyinoğlu, Yunanistan’ı
ülkede yaşayan Türk ve Türk olmayan
Müslüman toplumların dini
özgürlüklerini tam olarak yaşayabilmeleri
için gerekli adımları atmaya, İslamofobi
ile mücadele etme adına daha etkin
olmaya davet etti.

Temel hürriyetler konulu oturumunda
da BTAYTD adına söz alan Ali
Hüseyinoğlu, sayıları 150 bin civarında
olan Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın temel dini özgürlükler ile
ilgili kronikleşmiş ve son yıllarda ortaya
çıkan sorunlarına değindi. Bu bağlamda
müftüler ve vakıf idare heyeti üyelerinin
on yıllardır Yunan hükümetleri
tarafından atandığına değinen
Hüseyinoğlu, müftülüklerdeki çift
başlılığın tüm itirazlara rağmen
günümüzde hala devam ettiğini,
vakıflarda seçim konusunda Yunanistan

tarafından herhangi bir adımın
atılmadığını ve “240 İmam Yasası” olarak
bilinen bir uygulama ile Müslüman Türk
Azınlığa din görevlisi dikte edildiğini
ifade etti.

Aynı gün EMISCO tarafından
düzenlenen yan etkinlikte Yunanistan’da
Müslümanların din özgürlüğü ve göçmen
hakları konusunda konuşan Trakya
Üniversitesi Balkan Araştıma
Enstitüsü’ne mensup Dr. Öğr. Görevlisi
Ali Hüseyinoğlu, 1990’lı yıllarla birlikte
Yunanistan’a önemli oranda göçmen
geldiğini ve Müslüman göçmenlerin fiili
ve sözlü saldırılara maruz kaldıklarını
ifade etti. Asırlardır Yunanistan
coğrafyası üzerinde İslamın var olmasına
rağmen günümüzde hala İslam karşıtı
davranışların sıklıkla gözlemlendiğini
belirten Hüseyinoğlu, bu tür saldırıları
yapanların yeterince cezalandırılmadığını
örnek vererek anlattı. İnsan hakları ile
ilgilenen sivil toplum kuruluşlarının da
Müslüman toplumların maruz kaldıkları
hak ihlallerine yeterince eğilmediklerini
söyleyen Hüseyinoğlu, İslamofobik söz ve
davranışların gerek Yunanistan, gerekse
Avrupa’nın birçok yerinde adeta
normalleştiğini ifade etti.

Toplantının 8., 10. ve 11.
oturumlarında BTAYTD adına söz alan
Pervin Hayrullah, Batı Trakya
Türkleri’nin eğitim, 19. Madde ve
dernekleşme özgürlüğü konularında
yaşadığı sorunları katılımcı ülke
delegasyonları ve diğer temsilcilere
aktardı.

DERNEKLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜYLE
İLGİLİ YASA REVİZE EDİLMELİ
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın azınlık
anaokulu sorununa değinen Hayrullah,
BAKEŞ’in anaokulu açmak için iki defa
başvuruda bulunmasına rağmen Yunanlı
yetkililerin bu başvuruları yanıtsız
bıraktığını dile getirdi. 

Dernekleşme ve ifade özgürlüğü
konusunda ise 13 Ekim 2017 tarihinde
yürürlüğe giren yasaya değinen
Hayrullah, söz konusu yasanın Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının
uygulanabilmesi için yeterli olmadığını
ve biran önce revize edilmesi gerektiğini
belirtti. Hayrullah, yasanın mecliste
oylandığı sırada mecliste yer alan dört
Türk kökenli milletvekilinin aleyhte oy
kullandıklarını sözlerine ekledi. 

Hayrullah, Yunanistan’a Türk
Azınlığı’nın etnik kimliğini tanımasını ve
kolektif haklarının kullanımını teşvik
etmesini, Avrupa Konseyi Ulusal
Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi’ni bir an
önce onaylayıp yürürlüğe koymasını
tavsiye etti.  

Pervin Hayrullah ayrıca, zaman
yetersizliği nedeniyle söz alamadığı
“Hukukun Üstünlüğü” konulu 4. oturum
için yazılı müdahalede bulundu.
Yunanistan’da hukukun üstünlüğünün
son dönemde yükselen bir değer
olmaktan çok uzak olduğunu, azınlıklar
açısından da hukuksuzluk söz konusu

olduğunu belirten Hayrullah, Türk ve
Makedon azınlığın tanınmadığını,
azınlıkların bir sonraki gün hangi
haklarından mahrum kalacaklarını
bilmediklerini dile getirdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
adına Aykut Gariboğlu 6, 7. ve 8.
oturumlarda söz alarak Türk Azınlığın
sorunlarını dile getirdi. 

13 Eylül’de hoşgörü ve ayrımcılık
yapmama başlıklı oturumunda konuşan
ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun
etnik Türk kimliğinin tanınmadığını dile
getirerek eğitim ve din alanındaki ayrımcı
uygulamaları dile getirdi. 240 İmam
Yasası’nın Batı Trakya Türkleri üzerinde
din aracılığı ile devlet kontrolünü
artırmayı amaçladığını belirten ABTTF,
eğitimde ise başta iki dilli azınlık
anaokullarının eksilkliği olmak üzere
eğitimdeki sorunları aktardı. 

Aynı gün öğleden sonra
gerçekleştirilen oturumda tekrar söz alan
ABTTF, Batı Trakya Türklerinin
uluslararası antlaşmalarla garanti altına
alınmış kendi dini liderini seçme
hakkının devlet eliyle gasp edildiğini dile
getirerek müftülüklerin yeniden
yapılandırılmasını öngören
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağına
karşı çıktıklarını, zira kararname ile
müftülüklerin (atanmış) işleyişinin
tamamıyla devlet eline geçtiğini söyledi. 

14 Eylül’de hoşgörü ve ayrımcılık
yapmama temalı oturumda da konuşan
ABTTF temsilcisi, Batı Trakya Türklerine
ait isminde “Türk” kelimesi geçen
derneklerin kapatılması ya da yenilerinin
kurulmasına izin verilmemesinin dernek
kurma özgürlüüğünün ihlali olduğunu
belirterek bu konudaki Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararlarını dile
getirdi. ABTTF, AİHM kararlarının

uygulanmasının önünü açmak iddiasıyla
kabul edilen yasanın ardından İskeçe
Türk Birliği’nin yeniden iç hukuka yaptığı
başvurunun Trakya İstinaf Mahkemesi
tarafından reddedildiğini aktardı. 

YUNAN DELEGASYONU
Yunanistan Delegasyonu Temsilcisi
verdiği cevaplarda, Trakya’nın
Müslüman ve Hristiyanların ortak
yaşamı adına başarılı ve örnek bir bölge
olduğunu, nefret suçu adına işlenen her
olayın titizlikle incelendiğini ifade etti.
260 adet caminin açık olduğunu ve
Kuran’ın devlet okullarında öğretildiğini
belirten temsilci, Atina’daki caminin de
neredeyse tamamlandığını, yönetim
kuruluna iki Müslümanın da atandığını
ve ayrıca sekiz ibadethanenin de devlet
tarafından resmileştirildiğini vurguladı.
Batı Trakya’da müftülerin atanmasına
da değinen temsilci, müftülerin aynı
zamanda yargı yetkilerinin olduğunu, bu
atamaların diğer devletlerin bu
konudaki uygulamaları ile örtüştüğünü
ve 67 yaşında müftülerin zorunlu olarak
emekliye ayrılmaları gerektiğini belirtti.
Geçen haftalarda kamuoyuna yansıyan
müftülük konusu ile ilgili
cumhurbaşkanlığı kararnamesi
taslağına da atıfta bulunan temsilci,
Yunanistan’ın almış olduğu kararların
başta 1923 Lozan Barış Antlaşması olmak
üzere uluslararası hukuka uygun
olduğunu öne sürdü. 

Yunan Delegasyonu ayrıca azınlığın
Türk, Pomak ve Çingene olmak üzere üç
farklı etnik gruptan oluştuğunu iddia
etti. Yunanistan temsilcisi, azınlığın 129
ilkokulu, pek çok derneği olduğunu ve
ifade özgürlüğünün desteklendiğini
belirterek azınlık basın organlarını
sıraladı.

Batı Trakya Türkleri’nin sorunları
AGİT toplantısında dile getirildi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın
(AGİT) İnsani Boyut Toplantısı Polonya’nın

başkenti Varşova’da yapıldı.

gundem_1031.qxp_Layout 1  12/11/2018  14:08  Page 6



21 Eylül 2018 GÜN DEM haber 7

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 17 – 20 Eylül
tarihlerinde Batı Trakya’ya bir çalışma
ziyareti düzenledi. ABTTF’yi temsilen
Başkan Yardımcısı Serdar Kalekoğlu,
Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek
Kırmacı Arık ve Uluslararası Çalışmalar
ve Lobi Grubu Üyesi Fatma Ahmetcik’in
bulunduğu çalışma ziyareti heyetinde
Avrupa Azınlık Hakları Grubu (MRG
Europe) Avrupa ve Orta Asya Birimi
Başkanı ve MRG Avrupa Ofisi Yönetim
Müdürü Neil Clarke ile MRG Europe
Medya Programları Koordinatörü Anna
Alboth yer aldı. 

Çalışma ziyaretinin ilk gününde heyet
ilk olarak GÜNDEM gazetesi sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni Hülya Emin ile
görüştü. GÜNDEM gazetesinin
Gümülcine’deki bürosunda yapılan
görüşmede Batı Trakya Türkleri’nin
yaşadığı sorunlar ve güncel gelişmeler
ele alındı. Yapılan görüşmede
Yunanistan’ın Batı Trakya’daki azınlık
politikası ve bu çerçevede bazı
uygulamalar da değerlendirildi ve
azınlık basınını ilgilendiren konular
konuşuldu.

Ardından Gümülcine Faziletli
Müftüsü ve  Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı (BTTADK)
İbrahim Şerif’i makamında ziyaret eden
heyet, Batı Trakya’daki müftü
sorununun tarihçesi hakkında bilgi
edindi. Görüşmede, özerk yapıdaki
müftülükleri basit devlet daireleri haline

getirerek müftü makamını yetkisiz
kılacak olması dolayısıyla Batı Trakya
Türk toplumunun 28.08.2018 tarihli
Cumhurbaşkanlığı kararname taslağını
tümden reddettiği ve geri çekilmesini
talep ettiği heyete aktarıldı.

Heyetin Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’nin (BTTÖB) ev sahipliğinde
BTTÖB, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Batı
Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi
(BAKEŞ) ile yaptığı ortak görüşmede,
Batı Trakya Türk toplumu mensuplarının
ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğrenim
düzeylerinde karşılaştığı sorunlar ve
talepler dile getirildi. 

Daha sonra Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı ile görüşen heyet,
belediyenin sağladığı hizmetler
hakkında bilgilendirilirken, belediyenin
sınırları içerisinde bir arada yaşayan
Türk ve Yunan nüfusuna eşit hizmet
yaptığı kaydedildi. Görüşmede ayrıca,
Belediye Başkanı Kadı’nın yakın
geçmişte gözaltına alınarak
tutuklanması olayının ayrıntıları
aktarılırken kendisinin pek çok sebeple
ifade vermeye çağrıldığı dile getirildi.

Yassıköy Belediyesi’ne ziyaretin
ardından Gümülcine Türk Gençler
Birliği’ne (GTGB) geçen heyet, isminde
“Türk” kelimesi geçtiği için kapatılan
derneğin tarihçesi ve faaliyetleri
hakkında bilgi aldı. 

Ardından heyet Batı Trakya Türk
toplumunun siyasi alandaki temsilcisi
olan Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi’nin Gümülcine’deki genel
merkezini ziyaret etti. Burada yapılan
görüşmede, DEB Partisi’nin kuruluş
tarihçesi ile Mayıs 2014’te yapılan
Avrupa Parlamentosu (AP)
seçimlerindeki başarıları ve Yunanistan
genelinde bağımsız adaylara da
uygulanan %3’lük seçim barajı ile ilgili
sorunlar aktarılırdı. Yunanistan’da
yaşanan ekonomik krizin Batı Trakya
bölgesine etkisine ilişkin istatistikler de
heyetle paylaşıldı.

Çalışma ziyaretini ikinci gününde
heyet ilk olarak İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete ile makamında görüştü.
Görüşmede, Batı Trakya’daki müftülük
sorunu, 240 İmam Yasası ve özerk
yapıdaki müftülükleri yeniden
yapılandırmayı ve müftülüklere yeni
çalışma sistemi getirmeyi öngören
cumhurbaşkanlığı kararname taslağı
hakkında heyete bilgilendirmede
bulunuldu. 

Ardından İskeçe Türk Birliği’ni (İTB)
ziyaret eden heyet, isminde geçen
“Türk” kelimesi nedeniyle kapatılan,
bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne (AİHM) dava açarak
davayı kazanan derneğin devam eden
hukuk mücadelesi ve çalışmaları
hakkında bilgi edindi.

Çalışma ziyareti çerçevesinde son
olarak Mustafçova Belediye Başkanı ve
BTTADK Başkan Yardımcısı Cemil Kabza
ile görüşen heyete, nüfusunun tamamı
Türk olan belediyenin çalışmaları ile Batı
Trakya Türk toplumunun yerel düzeyde
temsili hakkında bilgi verildi.

Avrupa Azınlık Hakları Grubu 
temsilcileri B. Trakya’yı ziyaret etti

ABTTF, yabancı
uzmanların

katılımıyla Batı
Trakya’ya çalışma

ziyareti
düzenledi.Azınlık
hakları alanında

önden gelen
uluslararası

kuruluşlardan
Avrupa Azınlık
Hakları Grubu

(MRG)
yöneticilerinden

oluşan heyet, Batı
Trakya Türk
toplumunun

sorunlarını ve
bölgedeki güncel

gelişmeleri yerinde
inceledi.
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Hayvan kaynaklı bakterilerde
antibiyotik dirençleri

Antibiyotikler,
hayvanlarda bakteriyel
kaynaklı

hastalıklarının tedavisinde
sıklıkla bilinçli veya bilinçsiz
olarak kullanılmaktadır.
Antibiyotiklerin büyümeyi
artırıcı olarak kullanımları
Avrupa Birliği ülkelerinde
yasaklanmıştır. Özellikle
penisilinler,tetrasiklinler,
aminogligozitler ve
sulfanamidler bakteriyel
kaynaklı hastalıkların
tedavilerinde sıklıkla
kullanılmaktadır.

Özellikle çiftlik
hayvanlarında sıklıkla ve de
bilinçsizce antibiyotik
kullanımı ve bu hayvanlardan
izole edilen bakterilerde
antimikrobiyal direncin
oluşmasına neden olmaktadır.

Antimikrobiyal direncin
artmasındaki en önemli neden
antibiyotiklerin yaygın ve
uygun olmayan bir şekilde
kullanılmasıdır. Bu yaygınlık
antibiyotiklerin tıbbi
kullanımının yanısıra hayvan
yemlerinde kullanılmasından
da kaynaklanmaktadır.
Hayvan yemlerindeki
antibiyotikler tedaviden çok
subterapötik dozlarda
büyüme ve gelişmeyi artırmak
amacıyla kullanılmaktadır.
Campylobacter türleri,
Salmonella türleri ve
enterokoklarda görülen direnç
probleminin önemli bir
bölümü hayvancılıkta
kullanılan antibiyotiklerden
kaynaklanmaktadır.
Antibiyotik kullanımının
sınırlandırılmasıyla birlikte
direnç oranlarının düşeceğini
kanıtlayan birçok çalışma
mevcuttur. Hayvancılıkta
antibiyotik kullanımını
azaltmanın yolu da
antibiyotiklerin büyümeyi
arttırıcı olarak veya profilaktik
olarak değil sadece törapötik
amaçlı kullanımının
sağlanmasıdır.

Bununla birlikte dirençli
bakteriler, doğrudan temas
veya bu hayvanlardan elde
edilen ürünlerle dolaylı
yollarla insanlara
geçebilmekte ve insanlarda
antibiyotiklerin faydalı
olabilme etkisini
azaltabilmektedirler. Bu

yüzden uluslararası
kuruluşlar, Gıda Tarım Örgütü
(FAO), Uluslararası Dünya
Bulaşıcı Hastalıklar Örgütü
(OIE), Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) bu sorun üzerinde
önemle durmaktadırlar.
Avrupa ülkelerinde çiftlik
hayvanları ve hayvansal gıda
kaynaklı kommensal ve
zoonoz(hayvanlardan
insanlara bulaşan)
bakterilerin antibiyotik
duyarlııklarının gözlemlendiği
ulusal programlar
bulunmaktadır.

Günümüzde halen dünya
genelindeki ölümlerin %25’i
enfeksiyonlara bağlı olurken,
enfeksiyon meydana getiren
bakterilerdeki direnç gelişimi
ve artışı ölümlerin yegâne
sebebidir. Uzmanlar,
bakterilerin dirençleri artıkça
toplumda enfeksiyon
hastalıklarının daha uzun
sürdüğünü, yayıldıklarını ve
de ölüm risklerinin artığını
bildiriyorlar. İnsan hayatında
olduğu gibi, hayvancılıkta da
bilinçsiz antibiyotik kullanımı,
direnç gelişiminin yanında
antibiyotiklere dirençli gıda
kökenli enfeksiyon risklerinin
oluştuğu unutulmamalıdır.

Bunun içindir ki;
1-Çiftlik hayvanlarında

antibiyotik kullanımı kontrol
edilmeli, antibiyotik
uygulaması gerekecekse,
bunun uygun dozda,uygun
sürede, uygun yoldan
yapılması ve de mutlaka
veteriner hekimi kontrolünde
yapılması gerekir.

2-Akılcı antibiyotik
kullanımı konusunda
yetiştiriciler mutlaka
bilgilendirilmelidir. 

3-Veteriner hekimi
kontrolünde antibiyotik
kullanımı ile ilgili sıkı önlemler 

alınmalıdır.
4- Veteriner alanda

antibiyotik kullanımı öncesi
doğru tanı için 

antibiyogram
uygulamasının yapılması ve
doğru antibiyotiklerin uygun 

süre ve dozlarda
kullanımına mutlaka dikkat
edilmelidir.

Hepinize sağlık dolu günler
dilerim...

VETERİNER BAKIŞI

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

Şahin köyü 
genç Yasemin’e ağladı

Karpuz projesi 
başarıyla tamamlandı

KÜÇÜK yaşlardan itibaren
bir çok sağlık problemiyle
mücadele eden Şahinli genç
Yasemin Halil, 16 Eylül Pazar
günü 23 yaşında hayatını
kaybetti.

Şahinli esnaf İrfan Halil'in

kızı olan Yasemin, küçük
yaşlardan itibaren ciddi sağlık
sorunları yaşıyordu.

Şahin köyü halkının çok
sevdiği ve genç yaşta hayata
gözlerini yuman Yasemin’in
cenazesi 17 Eylül Pazartesi günü

ikindi namazının ardından
Şahin köyü mezarlığına
defnedildi. Cenaze törenine
Şahin köyünün yanı sıra çevre
köylerden de çok sayıda soydaş
katıldı.

MERKEZİ Gümülcine’de bulunan Tarım –
Hayvancılık Araştırma Enstitüsü tarafından
başlatılan karpuz projesi tamamlandı. 

Konuyla ilgili olarak enstitüden yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Geçtiğimiz
kış döneminden beri öncülüğünü ettiği ve her
alanda danışmanlığını sunduğu karpuz
projesinde, Tarım-Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü üreticilere karpuz alanında eğitimler,
toprak analizleri, fide temini (Melina F1 cinsi),
üretim planlaması, gübreleme programı ve
üretimlerin takibi ve kontrolü gibi çalışmaları
başarıyla gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerle,
üretim aşamasında gerektiği yerde müdahaleler
yapıldı ve bunlara yönelik ilaçlamalar
gerçekleştirildi. Temmuz ayı başından Ağustos
sonuna kadar hasatlar yapıldı ve bütün

yüklemeler öncesinde Enstitü uzmanları ürünlere
son kalite kontrolleri gerçekleştirdiler. Enstitü
bununla kalmayıp, Ağustos içerisinde yapılan
100 tonun üzerinde hasatların satış ve
yüklemelerine de öncülük etti ve üreticilerin
anlaşmaya varılan müşterilerden peşin
ödenmelerini sağladı.

Enstitünün öncülüğünde kurulmakta olan
kooperatifin çatısı altında üreticilerin
örgütlenmesi, önümüzdeki yılda karpuz
üretiminin genişletilmesi ve daha farklı
üretimlerin de gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.” 

Açıklamada; Tarım – Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü’nün  Batı Trakya çiftçisine tarım ve
hayvancılık alanında destek vermeye devam
edeceği belirtildi. 
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Samsung Galaxy A6+ incelemesi

GÜN DEM bilim-teknik

AKILLI telefonların fiyat
çıtası yükselmeye devam
ederken amiral gemisi seviyesi
neredeyse ortalama kullanıcılar
için ulaşılmaz bir hale gelmeye
başladı. Özellikle yakında
tanıtılması beklenen amiral
gemisi telefonlarla beraber yeni
fiyat çizgileri göreceğimiz açık.
Bu nedenle gözler yavaş yavaş
orta segmente kayıyor ve neyse
ki burada da başarılı modelleri
görebiliyoruz.

Samsung, bu yıl tanıttığı
Galaxy A6, A6+, A8 ve A8+
modellerinin her birinde
Infinity Display, yani Sonsuz
Ekran'a yer vermiş ve bu
telefonların tasarımıyla da
Galaxy S ve Note serilerini
yansıtmıştı. Şimdi buna
elimizdeki Galaxy A6+ ile çift
kamerayı da ilave eden
Samsung, bakalım başka neler
ilave etmiş, neleri çıkartmış;
şimdi Galaxy A6+ incelemesine
başlayalım. İlk adım kuşkusuz
tasarım!

Galaxy A6+, büyük boyutlu
bir akıllı telefon oluyor. 6 inç
boyutunda bir ekranın sahibi
olan telefon, bu boyutuyla 5.6
inçlik Galaxy A6 modelinden
ayrılırken, boyut ve ağırlık
bakımından Galaxy A8+'la
benzerlik gösteriyor. Galaxy A6
Plus'ın boyu 160 mm, kalınlığı
ise 7.9 mm. Telefon ayrıca tıpkı
A8 Plus modeli gibi 191 gramlık
ağırlığa sahip.

Telefonun arka yüzünü
çevirdiğimizde, Samsung'un bu
defa cam malzeme yerine
şaşırtıcı şekilde metal yüzeye

verdiğini görüyoruz. Galaxy A8
ve A8+'ta cam malzeme
kullanan Samsung, elimizdeki
Galaxy A6+ ve Galaxy A6
modellerinde mat metalik
yekpare bir kasa yapısını
kullanmış. Bunun avantajı,
telefonun düşmelere karşı daha
dayanıklı olması kuşkusuz.
Telefonun çerçeveleri de yine
alüminyum elbette.

Super AMOLED bir panele
sahip olan Galaxy A6+'ın
ekranının tepesinde bir çentik
de görmüyoruz; çentikten
hoşlanmayanlar için bu
sevindirici haber. Telefonun
ekranı tıpkı Galaxy A8+ gibi
1080x2220 piksel seviyesinde.
Bu çözünürlük Galaxy A6'da ise
daha düşük; 720x1480 piksel
seviyesinde. Bu anlamda
ekranın Galaxy A6'dan daha iyi
görüntü sunduğunu söylemek
mümkün. Aynı şekilde piksel
yoğunluğu da pek tabii ki daha
yüksek. Galaxy A6 Plus'ta 411
ppi seviyesinde piksel
yoğunluğu yer alıyor.

Galaxy A6+, pek tabii ki
Android 8.0 Oreo işletim
sistemini kullanıyor. Ancak
elbette bu telefonda da
Samsung'un kendi Experience
arayüzünü görüyoruz. Samsung
Experience 9 sürümünün
bulunduğu telefon, bu anlamda
size Galaxy S9 sınıfında bir
kullanım vadediyor.

Samsung Galaxy A6+,
işlemci olarak Snapdragon 450
kullanıyor. Evet, performans
açısından çok güçlü bir model
değil Galaxy A6+. 1.8 GHz

frekansında çalışan 8 çekirdekli
Cortex-A53 yongasından güç
sağlayan telefon, 4 GB RAM ve
64 GB depolama alanının
sahibi. Grafik birimi olarak da
Adreno 506 kullanılıyor.

Samsung Galaxy A6+,
performansıyla çok
zorlayabileceğiniz bir model
değil belki ancak günlük
kullanımda da size sıkıntı
çıkartmıyor. Sosyal medya
uygulamalarınızla rahat
kullanım sağlayabildiğiniz
model, oyun noktasında da sizi
çevirmiyor. Elbette güncel ve
yoğun grafikli oyunlarda kare
hızına takılmanız mümkün,
fakat onun dışında bir sıkıntı
gözlemlemedik. Öte yandan
telefonun ısı probleminin
olmadığını da söylemek gerekli.
Bu arada merak edenlere de
söyleyelim: Son dönemin
popüler oyunu PUBG'yi de
Galaxy A6+ ile rahat
oynayabiliyorsunuz.

Galaxy A6 Plus'ın pil ömrü
ise neredeyse harika. 3500 mAh
kapasitesinde batarya kullanan
telefon, çevrimiçi çalışma
zamanıyla testimizde 11 saati
gördü. Bu da günlük hayatta
çoğu kullanıcı için gayet yeterli
olacak. Yani ortalama bir
kullanımda rahat 2 günü
görmeniz mümkün.

Galaxy A6+, Samsung'un bu
alandaki çift kameralı akıllı
telefonlarından biri oluyor.
Arka yüzde f/1.7 diyaframlı ve
faz algılamalı otofokuslu 16 MP
ana kamera ve 5 MP derinlik
sensörüne yer verilen telefonda,

çift kamera kurulumuyla
beraber alan derinlikli veya
Samsung'un deyimiyle canlı
odaklı fotoğraflar
çekebiliyorsunuz.

Arka kamerayla yapacağınız
çekimlerde, gün ışığında hızlı
sonuç almak ve kalitesiyle ikna
edici fotoğraflar
yakalayabilmek mümkün.
Fotoğrafların detayları ve
renkleri başarılı görünüyor.
Yani diyebiliriz ki, gün
içerisinde çekeceğiniz
fotoğraflarda çok hoş bir renk
reprodüksiyonu sağlayabiliyor.
Düşük ışıkta ise grenlerle
karşılaşacağınızı belirtelim.

Arka tarafta düşük ışıklarda
kullanabileceğiniz bir LED flaş
bulunuyor.

Galaxy A6+'ın selfie
çekimlerindeki performansı ise
fazlasıyla başarılı. Ön tarafta 24
megapiksel kamera yer alıyor
ve düşük ışık koşulları için LED
flaşla desteklenmiş olması
sevindirici. Böylece görüntülü
görüşmeleri de gece
koşullarında
gerçekleştirebiliyorsunuz. Ha,
bu arada ön kamerada çok
sayıda etiket mevcut. Bunları
kullanarak eğlenceli fotoğraflar
çekebilirsiniz.
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SOLDANSAĞA
1) Sarhoş, mest – (eskiden) Ülke, diyar 2) Ün, şöhret –
Bir opera parçası – Lityum’un simgesi 3)
Neptünyum’un simgesi – (sosyoloji) Maderşahi 4) Ata
binen kadın – Üstü açık su yolu 5) (halk dili) İşte,
burada – Keçinin erkeği 6) Büyük Sahra’da kumullarla
örtülü bölge – Bir burç adı 7) Tarikat kardeşi – Vazife –
Bir nota 8) Yanlışlıkla – Kimse, kişi 9) Magnezyum’un
simgesi – Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin 10)
Hararet – (kısaca) Anadolu Ajansı – Köyün zengini, ağa
11) Çocuğu olan kadın – Birdenbire, aniden 12)
Aklanma – Kalsiyum’un simgesi 13) Sevimli, sempatik
anne – İtidal 14) Kuşun tünediği dal – İri taneli bezelye.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Bir işin yapıldığı an – İranlı – Serbest bırakma 2)
Önceden belirlenmiş bir amaç veya davranıştan
ayrılma – (ten için) Çabuk iltihaplanan, yarası hemen
kapanmayan – Çıplak 3) Radon’un simgesi – Uyum –
Çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım
aracı 4) Paylama – Bir şeyi bir yere asma – Güzel kadın,
kraliçe 5) Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne –
Hücre – Fide dikilen yer 6) (ekonomi) Getirim – (Mecaz)
Güç verici, yardımcı, destek 7) Sahip – Doğum yaptıran
kadın – Devletin yasama organları tarafından konulan
ve uyulması gereken kurallar bütünü 8) Yaban havucu
– Güzel koku 9) Çocuk yuvası – (felsefe) İlinek – Bir
nota 10) Düğme deliği – (tıp) Pamukçuk – Boğazdaki
kaşıntı 11) Selin sürükleyip getirdiği toprak – Yapma,
etme – Orta Amerika’da yetişen bir bitkinin
yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka. 

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1) Tatbik,
Irıp 2) Alma, Ekseri 3)
Rb, Lateks 4) Zaman,
Daim 5) Terane, Mai 6)
Ora, Hara, Zr 7) Lata,
Bibi 8) Np, Pata, San 9)
Attar, Mart 10) Er,
Kanaat 11) Krema, Af
12) Ta, Yaran, As 13)
Erk, Nişasta 14) Korna,
Israr.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Tarz, Oynak, Tek 2)
Albatr, Pt, Karo 3) Tm,
Meal, Ter, Kr 4) Balar,
Aparey 5) Anahtar,
Mana 6) Ket, Naat, Kari
7) Keder, Ama, Aşı 8)
Iska, AB, Ananas 9)
Resim, İsraf, Sr 10) Ir,
Mazbata, Ata 11) Pis,
İrin, Tasar. 
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BATI Trakya Azınlık İlkokulları
Encümenler Birliği Başkanı Ercan Ahmet
ile Azınlık İlkokulları Encümenler Birliği
Asbaşkanı ve İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu Encümen Heyeti Başkanı
Hüseyin Baltacı, son günlerde azınlık
okullarında yaşanan Yunanca ders
kitaplarıyla ilgili sorun hakkında
GÜNDEM’e konuştu.

Encümenler Birliği Başkanı Ercan
Ahmet, Frangudaki programı
çerçevesinde hazırlanan kitapların son
derece yetersiz olduğunu ve bu nedenle
okullardan çekilerek yerlerine devlet
okullarında okutulan kitapların
getirilmesi gerektiğini söyledi. Ahmet,
bazı eğitimcilerin Frangudaki
programının kitaplarını bırakmak
istemediklerini kaydederek, okullarda
okutulacak Yunanca ders kitaplarıyla
ilgili kargaşa ve belirsizliğin sona
ermesini beklediklerini vurguladı. 

Ercan Ahmet konu ile ilgili olarak şu
ifadeleri kullandı:

“Batı Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Derneği bu konunun
öncüsüdür. Bizler iki seneden beri çeşitli
şekillerde, gerek yazılı olarak gerek sözlü
olarak yetkililere bu konudaki
şikayetimizi ilettik. Hatta bu kitapları
hazırlayan ekip, yani sayın Anna
Frangudaki ve sayın Thalia Dragona
derneğimizi ziyaret ettiğinde bu konuyu
kendilerine de ilettik. Bu kitapların çok
yetersiz olduğunu, güncellenmesi
gerektiğini, güncelleme olmadığı için
çocuklarımıza hiç bir faydası olmadığını
ve bizim artık bu kitapları istemediğimizi
söyledik. Onlar da kitapları
hazırladıklarını ve bakanlığa
verdiklerini, eğer bakanlık bu kitapları
güncellemediyse bunun kendilerinin
sorunu olmadığını ifade ettiler. Bizlere
haklı olduğumuzu, kitapların
güncellenmesi gerektiğini de söylediler. 

Bunun akabinde tabii durumu
milletvekillemize de aktardık. Hatta
geçtiğimiz yıl Gümülcine İdadiye Türk
Azınlık İlkokulu’nun açılış töreninde
yaptığım konuşmada ben bu sorunu dile
getirdim. O törende milletvekillerimiz de
vardı, Keramaris de vardı, azınlık
okulları yetkilisi Simeonidis de vardı.
Ben onların huzurunda da bu sorunu
dile getirdim. Bu kitapların artık mutlaka
değiştirilmesi ve yerine devlet
okullarında okutulan kitapların

getirilmesi gerektiğine yönelik talebimizi
açıkça belirttik. Encümenler Birliği
olarak bu konunun peşini
bırakmayacağımızı ifade ettik. İki
senedir de bu konunun peşini
bırakmadık.”

“KARARNAMENİN BU ŞEKİLDE
GELMESİNE ÇOK ÜZÜLDÜK”
Bu yıl Eğitim Bakanlığı tarafından
başlatılan yeni uygulamaya değinen
Ercan Ahmet, söz konusu kararnamenin
kendileri için bir hayal kırıklığı
olduğunu söyledi. Ercan Ahmet
sözlerine şöyle devam etti: “Son
dönemde bakanlık bu kitaplarla ilgili bir
çalışma yaptı. Bu konuda kendilerine
teşekkür ediyoruz. Fakat bu çalışma
yardımdan çok şu anda kafa
karışıklığına sebep oldu. Çünkü
bakanlık olarak ‘öğretmenler istediği
kitabı kullansın’ demek doğru değil.
Yani bakan öğretmenlerine güvenmiyor
mu? Kendi öğretmenleri bu kitapları
okutamaz mı? Veya bu kitapları
öğrenemezler diye bizim çocuklarımıza
mı güvenmiyor? Bakanlık son kararı ile
öğretmenler kuruluna seçim yapma
hakkı veriyor. Örneğin İdadiye Azınlık
İlkokulu için öğretmenler Frangudaki
programının kitapları ile eğitim yapma
konusunda karar aldı ve bu kitaplar
dağıtıldı. Başka okullarda ise farklı
durumlar sözkonusu. Biz bu

kararnamenin bakanlıktan bu şekilde
gelmesine çok üzüldük. Bizim
beklediğimiz kararname, devlet
okullarında okutulan kitapların azınlık
okullarında da zorunlu olarak
okutulmasını belirten bir kararnameydi.
Fakat seçim yapma hakkı verilmesi kafa
karışıklığına sebep oldu. Örneğin
İdadiye İlkokulu Frangudaki
programının kitaplarını okutmaya karar
verdi. Diyelim ki Mastanlı ilkokulu ise
devlet okullarındaki kitaplarla eğitim
kararı aldı. Bu durumda ne olacak?”

“PİLOT UYGULAMA DİYE BİR ŞEY
YAZILI OLARAK YOK” 
Bazı çevrelerde öğretmenlere seçim
yapma hakkının sadece bu yıl için
verileceği, önümüzdeki yıldan itibaren
ise tüm okulların mecburi olarak devlet
okullarındaki kitaplarla eğitim vereceği
iddialarına da değinen Ercan Ahmet,
“Burada bir konuya daha açıklık
getirmek istiyorum. Çeşitli yerlerden bu
uygulamanın bu sene için geçerli
olduğu, önümüzdeki seneden itibaren
tüm okulların devlet okullarındaki
kitaplarla eğitim vereceği duyumları
dolaşıyor. Ancak yazılı olarak böyle bir
durum yok. Yani bu sene böyle olacak,
seneye böyle olacak gibi bir yazılı ifade
yok. Bu kararnamede böyle bir şey yok.”
ifadelerini kullandı.

Rodop ilinde öğretmenlerin büyük
bölümünün Frangudaki kitapları ile
eğitim verme yönünde şeçim yaptığını
vurgulayan Ahmet sözlerine şöyle
devam etti: “Rodop ilinde öğretmenlere
devlet okullarında okutulan kitaplardan
birer adet verildi ve bu kitapları yardımcı
kitap olarak kullabilecekleri gibi bir şey
söylendi. Şu anda Rodop ilindeki
okulların %80-90’ında Frangudaki
programının kitapları okutuluyor.
Öğretmenler devlet okulunda okutulan
kitapları kabul etmiyor.  Tabii onların
yıllardır alıştığı kitaplar bunlar, şimdi
niye yeni kitaplarla kendilerini
zorlasınlar ki?”

“DERNEK OLARAK BU KONUDA
MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”
Dernek olarak bu konunun peşini
bırakmayacaklarını ve her türlü
mücadeleyi vereceklerini vurgulayan
Ercan Ahmet; “Biz dernek olarak iki

yıldan beri açıkça söylüyoruz. Bu eski
kitapların derhal okullarımızdan
uzaklaştırılmasını ve yeni kitaplarla
eğitime devam edilmesini istiyoruz.
Çünkü Frangudaki programının kitapları
yeterli olduklarını ispatlayamadı. Her ne
kadar bu kitapları yazan insanlar bu
kitapların doğru kitaplar olduğunu
söylese de gerçek hiç de öyle değil. Bu
konuda madem ki bu kadar iddialılar
beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerini
seçtikleri bir okula götürelim ve bakalım
kaç tanesi doğru düzgün bir
kompozisyon yazabiliyor.  Yani
düşünecek olursanız Frangudaki
kitaplarının yazıldığı dönemde daha cep
telefonları dahi yoktu. Bu kitaplar eski
ve yetersiz kitaplardır. 

Bizler bu konuyla ilgili olarak
önümüzdeki günlerde bir kaç toplantı
yapacağız. Bizim için velilerin görüşleri
çok önemli. Çünkü biliyorsunuz veliler
aslında bizim manevi genel kurul
üyelerimiz. Normalde genel kurulumuz
encümenler. Biz tüm encümenlerle
sürekli olarak irtibat halindeyiz.
Encümenlerimiz de bu konuda hemfikir.
Bizler genel kurul olarak bir toplantı
yapıp bir karar alarak bu kararı en
şiddetli şekilde bakanlığa ileteceğiz.
‘Frangudaki kitaplarını derhal çekiniz ve
yenilerini veriniz’ şeklindeki talebimizi
bakanlığa ileteceğiz.” diyerek sözlerini
tamamladı.

HÜSEYİN BALTACI
Azınlık İlkokulları Encümenler Birliği
Asbaşkanı ve İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu Encümen Heyeti Başkanı Dr.
Hüseyin Baltacı, azınlık ilkokullarında
devam eden Yunanca ders kitabı
kargaşasının bir an önce son bulmasını
istediklerini söyledi. 

Azınlık eğitim camiası ve velilerden
gelen taleplerin Frangudaki Programı
tarafından hazırlanan ders kitaplarının
değiştirilmesi yönünde olduğunu ve
okullarda devlet ilkokularında okutulan
Yunanca ders kitaplarıyla eğitim
yapılması kararının alındığını anlatan
Hüseyin Baltacı, ancak bu konuda hala
bir kargaşanın yaşandığına dikkat çekti. 

Baltacı şunları kaydetti: “Frangudaki
programı uzun yıllar önce başlamış bir
program. 

Okullarda Yunanca kitap belirsizliği

ERCAN AHMET HÜSEYİN BALTACI
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Bu program çevçevesinde hazırlanan kitaplar
yıllardır azınlık okullarımızda okutuluyor, ancak
bir çok eksiği var. Örneğin tarih kitabı yok,
coğrafya kitabı yok. Bu önemli bir eksiklik. Biz
bu durumu milletvekili Hüseyin Zeybek’e de
ilettik. Kendisi de bu konuda çalışmalar yaptı.
Eğitim Bakanı ile görüştü ve bunun sonucunda
bakanın verdiği söz, bu yıldan itibaren devlet
okullarına dağıtılan Yunanca kitapların azınlık
okullarına da geleceği yönünde. Ancak hala
kesin ve net bir şey yok. Okullarımızda ne yazık
ki hala hangi Yunanca kitapların okutulacağı
belli değil. Bu belirsizliğin uzaması bizim
tarafımızdan kabul edilemez.” 

Geçtiğimiz yıla kadar azınlık ilkokullarında
tarih ve coğrafya kitabı olmadığına dikkat çeken
Baltacı, 

“Dolayısıyla tarih dersi verilmiyordu. Coğrafya
dersinde ise öğretmenler fotokopilerle başka
yerlerden buldukları materyallerle çocuklara
ders veriyordu. Tabii bu bizim istediğimiz bir
seviye değil. Sayın Frangudaki’ye sorduğunuzda
tarih veya coğrafya dersinin çok da önemli
olmadığı cevabını alıyorsunuz. Diyelim ki bu
doğru ve çocuklarımıza ilkokulda tarih ve
coğrafya dersleri gerektiği gibi verilmiyor. Fakat
bu işin ortaokul ve lise bölümü var. Bu çocuklar
ortaokula geçince orada tarih dersi de var
coğrafya dersi de var. O durumda bu çocuklar ne
yapacak, burası bir soru işareti.” ifadelerini
kullandı.

İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu’ndaki son
durumu değerlendiren Baltacı şu ifadeleri
kullandı: “Okulumuzda şu an itibariyle Yunanca
öğretmenleri sadece Frangudaki programının
kitaplarının dağıtılması istiyorlar ve bu kitaplarla
eğitim yapmakta diretiyorlar. Biz ise bize verilen
söz gereği devlet okullarında okutulan kitapların
dağıtılmasını ve bunlar üzerinden eğitim
yapılmasını istiyoruz. Çünkü bize verilen bir söz
var. Bu söz yerine getirilmezse eylem
yapabileceğimizi söyledik ve eylemi de
başlattık.” 

İskeçe Merkez Türk İlkokulu ve İskeçe
genelindeki durumu Hüseyin Baltacı şu sözlerle
değerlendirdi: “Öğretmenler şu anda kesin bir
karar almış değiller. Bir pedagoji enstitüsü
varmış; nasıl hareket edeceklerine dair onlardan
gelecek bilgiyi bekliyorlar. Onların resmi bir
açıklaması olmadığı sürece öğretmenler kesin bir
karar almak istemiyorlar. O yüzden hala oradan
gelecek açıklamayı bekliyorlar. Bakanlık,
öğretmenleri hangi kitapları kullanacakları
konusunda özgür bırakmış durumda. Ancak
bizim öğretmenlerimiz söz konusu enstitününün
kararını beklemekte ısrar ediyorlar. Bu durum da
tabii ki sıkıntı yaratıyor. Okul başladı. Ve ne
yazık ki belirsizlikle başladı. Şu anda ikinci hafta
bitiyor ve Yunanca dersler tam olarak
başlayamadı. Bu durumda çocuklarımız da okul
sistemine tam olarak adapte olamıyorlar. Bu
belirsizliğin bir an önce son bulmasını bekliyor
ve talep ediyoruz.”

GÜNDEM’in, “Peki şu anda Yunanlı
öğretmenler derse girince ne yapıyor?” sorusuna
da Baltacı, “Öğretmenler şu anda hiç bir kitap
kullanmadan kendi tecrübeleri ve bilgileri
seviyesinde çocuklara ders veriyorlar. Az önce
bahsettiğimiz enstitü kararını bekledikleri için
herhangi bir kitap üzerinden ders yapmıyorlar.”
yanıtını verdi.

Baltacı, encümenler ve veliler olarak
beklentilerini şu sözlerle ifade etti: “Bize verilen
sözün yerine getirilmesinden başka hiç bir şey
istemiyoruz. Bu söz de devlet okullarında
okutulan kitaplarla bir an önce eğitime
başlanmasıdır. Aynen bütün Yunanistan’da
olduğu gibi bizim okullarımızda da
kitaplarımızla birlikte normal eğitim sürecine
girmek, eğitim sürecinin başlamasını istiyoruz.
Bu konu ile ilgili olarak 19 Eylül Çarşamba
akşamı geniş katılımlı bir toplantımız oldu. Bu
toplantıda da sorunun çözümünü talep etmek
üzere eylem kararı aldık. Karar velilerimiz
tarafından alındı. Umarız sorun bir an önce
çözüme kavuşur.”

BATI Trakya’daki Türk Azınlık
ilkokullarındaki Yunanca kitaplar
konusunda yaşanan kargaşanın
çözüme kavuşturulması talebiyle
İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’ndaki velilerin
kararlaştırdığı eylem, 20 Eylül
Perşembe sabahı başladı. 

İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu Encümen Heyeti ve Okul Aile
Birliği’nin çağrısı ile 19 Eylül
Çarşamba günü bir araya gelen veliler
aldıkları eylem kararını uygulamaya
geçirdi. Okulda toplanan öğrenci
velileri Yunanca kitaplarla ilgili
yaşanan sorunlar nedeniyle
öğrencilerin derse girmemesi
yönünde eylem kararı aldı. 

İskeçe’de yapılan toplantıya
Encümen Heyeti, Okul Aile Birliği
yöneticileri, İskeçe Milletvekili
Hüseyin Zeybek ve çok sayıda veli
katıldı. Öğrencilere Frangudaki
programının kitaplarının
verilmemesini isteyen veliler, devlet
okullarında okutulan kitaplar
dağıtılıp bu kitaplarla eğitim
başlayana kadar eylem kararı aldı. 

Bilindiği üzere, Batı Trakya’daki
azınlık okullarında son yıllarda
okutulan ve Frangudaki programı
kitapları olarak bilinen kitapların
kaldırılması ve yerine devlet
okullarında okutulan Yunanca
kitaplarla eğitim yapılması talep
ediliyordu. Geçen günlerde Eğitim
Bakanlığı azınlık ilkokullarında
devlet kitapları ile de eğitim
yapılmasına karar vermiş, ancak
hangi kitaplarla eğitim yapılacağı
konusunda seçme hakkını
öğretmenlere bırakmıştı. Bu durum
bir çok okulda karışıklık yaşanmasına
ve eğitimin aksamasına sebep oldu.
Bir çok okulda öğretmenler azınlığın
talebinin aksine Frangudaki programı
kitapları ile eğitime devam etme
kararı aldı. Buna tepki gösteren
encümen heyetleri ve veliler bir an
önce devlet okullarında okutulan
kitapların çocuklara dağıtılıp,
eğitimin bu kitaplarla yapılmasını
talep ediyor. 

Bu talep İskeçe Merkez Türk
Azınlık İlkokulu’nda karşılık
görmeyince, Encümen Heyeti ve Okul
Aile Birliği velileri toplantıya

çağırmıştı. 19 Eylül Çarşamba akşamı
düzenlenen toplantıda oybirliği ile
eylem kararı alındı. 

ÖĞRENCİLER DERSE GİRMEDİ,
OKUL SEMBOLİK OLARAK 
İŞGAL EDİLDİ
20 Eylül Perşembe sabahı öğrenciler
velileri ile birlikte okul önünde
toplandı, ancak derslere girmedi.
Öğrenci velileri de okul girişini
tutarak okulu bir süreliğine sembolik
olarak işgal etti. Azınlık okullarında
hangi kitaplarla eğitim yapılacağı
konusundaki karışıklık ve kaos
sebebiyle yapılan eyleme velilerin ve
öğrencilerin katılımı yoğun oldu.

“KİTAPLARLA İLGİLİ
KARGAŞANIN SONA 
ERMESİNİ İSTİYORUZ”
Eylem sırasında açıklama yapan
Encümen Heyeti Başkanı Hüseyin
Baltacı, taleplerinin Frangudaki
programı çerçevesinde hazırlanan

kitapların bir an önce okullardan
kaldırılarak yerine devlet okullarında
okutulan kitaplarla eğitime
başlanması olduğunu ifade etti.
Konuyla ilgili olarak Eğitim
Bakanlığı’nın talimatının yetersiz
olduğunu ifade eden Baltacı, sorunun
giderilmesi için bakanlığın kararlılık
göstermesi gerektiğini belirtti. Netice
alıncaya kadar eyleme devam
edileceğini söyleyen Hüseyin Baltacı,
sorunun bir an önce çözülmesini
umduklarını dile getirdi. 

Baltacı, “Dinamik bir eylem oldu.
Bugün burada toplanan veliler güçlü
bir mesaj göndermiştir. Bizim
sıkıntımız azınlığımızın eğitimi,
çocuklarımızın eğitimi.
Okullarımızdaki kitap kargaşasının
son bulmasını istiyoruz.” diye
konuştu. 

İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’ndaki eylemin 21 Eylül Cuma
günü de devam edeceği bildirildi.

İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’nda eylem başladı
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YORGUNLUĞUNUZUN altında yatan
nedenleri ve aslında hayatınızda
yapacağınız küçük değişikliklerle
yorgunluktan kurtulabileceğinizi biliyor
muydunuz?

YETERLİ UYKU
Yorgunluğunuzun nedeni yeterince
uyumamanız olabilir. Yetişkin bir kişinin
her gece 7-8 saat uyuması gerekir.
Bunun için öncelikle uyku sürenizi de
göz ününde bulundurarak düzenli bir
program oluşturun. 

UYKU APNESİ
Gece boyunca nefesin sık sık durmasıyla
uyanma şeklinde ortaya çıkan uyku
apnesi probleminde 8 saat uyusanız bile
uykunuzu yeterince alamadığınız için
yorgunluk problemi yaşayabilirsiniz. 

YANLIŞ BESLENME
Yorgunluğun önemli nedenlerinden biri
de yanlış beslenme alışkanlıklarıdır.
Dengeli bir diyet kan şekerinizi normal
sınırlar içerisinde tutacağı için halsiz
hissetmenize engel olur. Düzenli
kahvaltı yapın. Her öğünde protein ve
kompleks karbonhidratları tüketmeye
çalışın. Ayrıca sürekli enerji için gün
boyunca küçük öğünler ve

atıştırmalıklar yiyin.

DEPRESYON
Depresyonun baş ağrısı, iştah kaybı gibi
önemli belirtilerinden biri de geçmeyen
yorgunluktur. 

HİPOTİROİDİ 
Metabolizma hızını kontrol eden tiroid
bezinin hastalıkları yorgunluk, halsizlik
ve kilo alımına neden olabilir. 

AŞIRI KAFEİN 
TÜKETİMİ
Kafein ölçülü dozlarda tüketildiğinde
uyanıklığı ve konsantrasyonu
arttırabilir. Ama çok fazla tüketildiğinde
kalp hızı ve kan basıncını olumsuz
yönde etkileyerek yorgunluğa neden
olabilir. Çok fazla kafein tüketiyorsanız
yavaş yavaş azaltmayı deneyin. Kafein
tüketimini aniden bırakırsanız kafein
eksikliği daha fazla yorgunluğa neden
olabilir. 

İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONU
İdrar yolları enfeksiyonları her zaman
kendisini idrara çıkarken yanma ve
ağrıyla göstermeyebilir. Bazı durumlarda
tek belirtisi yorgunluk olabilir.  

DİYABET
Diyabet hastasıysanız çok sık yorgunluk
problemi yaşarsınız. Bu nedenle kalıcı ve
açıklanamayan bir yorgunluk problemi
yaşıyorsanız mutlaka hekiminize
danışın. 

DEHİDRASYON  
Yorgunluğunuz yeterince su
tüketmemenizden de kaynaklanabilir.
Yeterli su içip içmediğinizi idrarınızın

rengine bakarak anlayabilirsiniz.
Yeterince su tüketen bir kişinin idrarı
şeffaf renktedir. Eğer idrarınız koyu renk
ise ve herhangi bir sağlık sorunundan
kaynaklanmıyorsa susuz kalmışsınız
demektir. Saat başı ya da planlı bir
fiziksel aktivite öncesi en az iki bardak
su için.

ÇALIŞMA SAATLERİ
Gece ya da vardiya usulü çalışıyorsanız
dengeniz bozulduğu için yorgunluk
problemi yaşayabilirsiniz. Bu sorunu
gündüz mümkün olduğunca karanlık,
serin ve sessiz bir odada uyuyarak
çözebilirsiniz. Bu düzenlemelere rağmen
hala uyku problemi yaşıyorsanız
mutlaka hekiminizden yardım isteyin. 

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU 
VE FİBROMİYALJİ
Yorgunluğunuz ne yaparsanız yapın 6
aydan fazladır sürüyorsa, günlük
aktivitelerinizi yapmak sizin için
zorlayıcı olmaya başladıysa Kronik
Yorgunluk Sendromu ya da Fibromiyalji
hastalığı ile karşı karşıya olabilirsiniz.
Her iki hastalığın da ortak özelliği
nedeni açıklanamayan yorgunluktur.
Hekiminizin desteği ve yönlendirmesiyle
günlük programınızı, uyku
alışkanlıklarınızı değiştirerek ve size
uygun bir egzersiz programına
başlayarak toparlanabilirsiniz. 

AĞIZ kokusu, kişinin sosyolojik ve
psikolojik hayatını olumsuz etkiliyor.
Yapılan bir araştırmaya göre kişinin en
yakını bile ağız kokusu konusunda
uyarmaz, koku var ise söylemeye çekinir. 

10 adımda ağız kokusuyla nasıl başa
çıkılacağınızın yolları: 

1-Dişlerinizi ve dişetlerinizi koruyun
Diş çürükleri, diş eti iltihapları ağız

kokusunun önemli nedenlerindendir. 
2-Protez ve köprüleri kontrol ettirin
Ağız içinde var olan eskimiş köprü ve

protezle zamanla gıda birikmesine yol
açacağından kötü kokulara neden olabilir. 

3-Sakız çiğneyin
Şekersiz sakız çiğnemek tükürük

salgınızı artırarak ağız temizliğinize

yardımcı olur.
4-Tarçın kullanın
İçeceklerinizde ve uygun

yiyeceklerinizde tarçın kullanabilirsiniz.
Tarçın ağız içi bakterilerle mücadelede
önemli bir yere sahiptir.

5-Su için
Su içmek onlarca diğer yararının yanında

dilinizin kurumasını da önleyerek ağız
kokusunu önlemeye yardımcı olur. Çok su
tüketerek tükürüğün akışkanlığını arttırıp
temizlemesine katkısı olur.

6-Burnunuz tıkanmasın
Ağızdan nefes almak, ağzı ve boğazı

kurutarak bakterilerin üremesine yol açar.
7-Basit şeker tüketiminizi azaltın
Basit şekerler yani atıştırmalık tüm

şekerli gıdalar diş çürüklerine neden olur.
8-Lokmaları iyi çiğneyin
Bu sayede yiyeceklerle tükürük salgısı

iyice karışır ve ağızda yemek parçası kalma
olasılığı azalır. Bu davranış, bakterinin
yerinden koparak mideye gitmesine
yardımcı olur.

9-Diş ipi kullanın
Diş ipi, fırçanın çıkaramadığı yerlerdeki

bakteri ve yemek artıklarını temizler.   
10-Sigara içmeyin
Sigara ve tütün kullanımı ağız için

oldukça zararlıdır. Dişlerin üzerinde katran
artıkları veya koyu-kahverengi lekeler
birikir. Damakta kırmızı renkli iltihap
oluşturur. Bu durum da ağzınızın
kokmasına neden olur.

10 adımda ağız kokusundan kurtul!
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KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kendi duyguları-

nızı ve düşüncelerinizi
aktarabileceğiniz konuşmalar,

ilişkinizde son derece olumlu şartlar
yaratacak.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Maddi durumunuza

ilişkin önemli bir
dönemdesiniz. Uzun zamandır

beklemede kalan yatırım
planlarınızı artık hızlandırabilirsiniz. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Kendinizi yaratıcı
ve hızlı hareket edeceğiniz
konulara odaklayabilirsiniz.

Duygusal açıdan sizi kısıtlayan
temalar geri planda görünüyor. Şimdi
başlangıçlarınızın hayatınıza katacağı
sonuçlar üzerinde durmalısınız.

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Sizi yoran

ve endişe yaratan konulara
odaklısınız. Karar vermekte

zorlandığınız konular üzerinde dura-
bilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Sizi harekete

geçiren pek çok yeni gelişme
var. Daha farklı arkadaşlıklar ve
onlardan edineceğiniz yeni düşünceler
peşindesiniz. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Becerilerinizin ve iş
fırsatlarının üzerinde durmalı
bu dönemi kararlı
geçirmelisiniz. Kişisel açıdan

yatırım süreciniz sürüyor.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Yeni kişilerle
bir araya geleceğiniz

fırsatlar hızlanıyor.
Önceden bağlantı kurduğunuz
ilişkilerinde canlanma yaşanabilir. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Parasal açıdan
önemli şanslara
kavuşmaktasınız. Son

dönemde yaptığınız yatırımlar
ve gördüğünüz destekler

sayesinde moral kazanmaktasınız. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Aşk
ilişkilerinizde ve yakın
arkadaşlıklarınızda son derece
keyifli zamanlar söz konusu.
İçinizden geldiği gibi hareket

etmenin rahatlığı içindesiniz.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
İş temponuz yükseliyor.
Aldığınız sorumluluklar
ağırlaşırken, daha fazla

detayın içinde kalabilirsiniz.
Esnek olmaya çalışın.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Son derece keyifli, canlı günler
yaşamaya başladınız. İçinizden
geldiği şeyleri yapmak, sevgi

ilişkilerinden keyif almak için hoş
sebepler bulacaksınız. 

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Yapacağınız yeni
başlangıçlar sürpriz
kazançlar getirebilir. Bu
arada yeni bir tanışıklık,

yeni bir dönemin de başlangıcı
olabilir. Sabırlı olun.b

u
r
l
a
r
.
.
.

Yorgunluğunuzun nedenini
biliyor musunuz?
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

HİCRET; ÜMİDE AÇILAN KAPI

Yüce Allah, emir ve
yasaklarını insanlara
tebliğ etmek üzere

peygamberler göndermiştir.
Görevleri sadece insanları doğru
yola ulaştırmak olan bu kutlu
elçilerin hemen hepsi, pek çok
işkence ve zulme maruz
kalmışlardır. Bazısı öldürülmüş,
bazısı yurtlarından göçe
zorlanmış, bazıları da
toplumdan soyutlanarak baskı
altında tutulmuşlardır. Halbuki
bu kutlu elçiler, gönderildikleri
toplum için rahmet, şefkat ve
sevgi kaynağı idiler. Onlara
gönül kapılarını kapatan toplum,
aslında insanî fazilet ve
erdemlere kapısını
kapatmaktaydı. Allah elçilerini
bağrına basan toplumlar ise,
insanî erdemlere, aydınlığa
kucak açmaktaydı. 

Allah elçilerinin sonuncusu,
alemlere rahmet olarak
gönderilen Peygamberimiz Hz.
Muhammed de insanları, şirki ve
küfrü, vahşet ve zulmü terk edip
sadece Yüce Yaratana ibadete,
adalete, merhamete, insanî
erdemlere davet etmekteydi.
Mekkeli müşrikler bütün
insanlığa rahmet olarak
gönderilen bu Yüce Elçi’ye akla
hayale gelmedik işkence ve
zulmü reva gördüler. O’na kucak
açma, O’nunla insanlık onuruna
yeniden ulaşma yerine; O’nu
dışladılar, hayatına kastettiler.
Bu ağır baskılar altında tebliğ ve
davet görevini yerine
getiremeyeceğini anlayan
Kainatın Efendisi, Miladi 622
yılında Mekke’den Medine’ye
hicret etti. Bu hicret asla bir
kaçış olmadığı gibi; sıradan bir
göç de değildi. 

Hicret; İslâm davasının
hedefe giden yolunda bir dönüm
noktasıdır. Hicret; İslam
toplumunun teşkilatlanması, bir
güç haline gelmesi ve çevresine
kendini kabul ettirmesi
sürecinin ilk adımı olmuştur.
Hicret; her vesile ile birlik,
beraberlik ve dayanışmayı
vurgulayan İslam’ın hayat
bulmasına yol açan önemli bir
olaydır. Hicret; imanın maddi
güç karşısında kazandığı zaferin
simgesidir. Hicret, Allah rızası
için; anadan, babadan, yardan,
diyardan, maldan, mülkten hatta
candan, evlattan vazgeçişin,
ibretli ve meşakkatli kıssasıdır. 

Hicret; ezelî ve ebedî
hakikatlerin er geç kabul
göreceğinin, bıkmadan,
usanmadan insanların gayret
etmelerinin, ümit kesmemenin
güzel bir örneğidir. Hicret;
sebat, sadakat, gayret ve

cesaret sembolüdür 
Hicret böyle önemli olduğu

içindir ki, Hz. Ömer (r.a.), onu
hicri takvim başlangıcı
yapmıştır. Kameri aylara göre
Muharrem Ay’ının ilk günü Hicri
yılbaşı olarak kabul edilir. Buna
göre; bu yıl 11 Eylül 2018 Salı
günü, 1 Muharrem 1440 Hicri
yılbaşına girmiş olduk. Bu Hicrî
Senenin ilk ayı olan Muharrem
ayının 10. günü Âşura Günüdür.
Muharrem ayının diğer aylar
arasında ayrı bir yeri olduğu
gibi, Âşura Gününün de diğer
günler içinde daha mübarek ve
bereketli bir konumu
bulunmaktadır.

Hicret; her şeylerini Allah için,
göz kırpmadan terk eden
Mekkeli Muhacirler ile onları
bağırlarına basan, muhtaç
oldukları halde onları
kendilerine tercih eden Medineli
Müslümanların, Ensarın
destanıdır. Bu destanda
fedakarlık, kardeşlik, ahde vefa,
birlik ve beraberlik, değerlerin
paylaşımı, özgürlük aşkı, adalet,
saygı ve hoşgörü temel
konulardır. Alemlere rahmet
olarak gönderilen
Peygamberimizin Medine'ye
hicreti bu değerlerin insanlığa
yeniden kazandırılması yolunda
verilen mücadelenin en önemli
aşamasıdır. Hicret; Allah’a
ibadete, insanî erdemlere,
rahmet ve medeniyete gönlünü
açanların zaferi; bu değerlere
kapılarını kapatanların
mağlubiyetidir. Hicret; nurun
hayat buluşu, karanlığın
aydınlığa dönüşüdür. Bu büyük
dönüşümün gerçekleşmesine
katkıda bulunmuş olmanın Allah
katında elbette bir mükafatı
vardır. Yüce Kitabımız Kur’an bu
mükafatı: "İman edip hicret
edenlerin ve Allah yolunda
mallarıyla, canlarıyla cihat eden
kimselerin mertebeleri, Allah
katında daha üstündür. İşte
onlar, başarıya erenlerin ta
kendileridir."( Tevbe, 9/20.)
ayetiyle dile getirmektedir. 

Hicreti süsleyen tablolarda
çağımız insanı için alınacak
birçok ibret ve ders vardır.
Bencilliğin, maddeperestliğin,
çıkarcılığın, adaletsizliğin tahrip
ettiği insanlığın aydınlığa çıkışı;
hicretle başlayan ve yeşeren
insanî değerlerin, fedakarlık ve
kardeşlik örneklerinin hayat
bulması ile mümkündür. 

Günahlarla, isyanlarla
kirlenen gönül dünyamızın,
kulluğa, itaate, ibadete
yönelmesinin de gerçek hicret
olduğunu unutmayalım. 

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU

ŞAHİN Eğitim ve Kültür Derneği’nin açılışı, 14
Eylül Cuma günü gerçekleşti. 

Şahin köyündeki açılış programına İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek,  Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, eyalet meclis
üyesi Hüseyin Mehmet Usta, belediye meclis
üyeleri ve çok sayıda Şahinli soydaş katıldı. 

Açılışta dernek adına selamlama konuşmasını
Şahin Eğitim ve Kültür Derneği Gençlik Kolu
Başkanı Emirhan Cukal yaptı. Cukal, daha önceki
yıllarda dernekleşme adına yapılan çalışmaların
bugün meyvesini verdiğini söyleyerek, bu anlamlı
günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese
teşekkür etti.

Milletvekili Hüseyin Zeybek de yaptığı
konuşmada, derneğin önemine dikkat çekerek,
her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.
Zeybek, eğitim ve kültüre yatırım yapmayan
toplumların yok olmaya mahkum olduklarını
ifade etti.

Dernekleşmenin önemine dikkat çeken İskeçe

Müftüsü Ahmet Mete de derneklerin toplumların
dinamikleri olduğunu belirtti. Bunları bir
bütünün parçaları olarak düşünmek gerektiğini
söyleyen Mete, bu dinamiklerin birlikte hareket
etmesi durumunda güzel sonuçların ortaya
çıkacağını ifade etti.

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu da Şahin gibi büyük bir köyde bu tür
çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.
Toplumlarda farklı düşünenlerin olabileceğini
ancak bütün bunları bir arada tutabilmenin
önemli olduğunu belirten Ömeroğlu, gençlere
çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından derneğin açılışı
gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini Başkonsolos
Murat Ömeroğlu, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Milletvekili Hüseyin Zeybek, Şahin Vakıf Heyeti
Başkanı İdris Meço, Şahin Eğitim ve Kültür
Derneği Yönetim  Kurulu üyesi Cemil Mollaosman
ve Gençlik Kolu  Başkanı Emirhan Cukal birlikte
kestiler.

Şahin Eğitim ve
Kültür Derneği açıldı

Kozlukebir belediyesinde
yollar asfaltlanıyor

KOZLUKEBİR Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, 20 köy yolunun bakımı için ihaleyi
kazanan firma yetkilisi Athanasios Gudosidis ile
19 Eylül Çarşamba günü sözleşme imzaladı.

Kozlukebir belediye sınırları içinde 20 köyün
bozulan yolların asfaltlanması için 366.143,15
euro değerinde asfalt ihalesini kazanan firma,
Kalenderköy, Omurluköy, Karacaoğlan,
Domruköy, Işıklar, Durhasanlar, Hacıköy,
Üçgaziler, Kozlukebir, Kurcalı, Basırlıköy,
Değirmendere, Kozdere, Musacık, Keziren,
Üşekdere, Hebilköy, Mehrikoz, Kardere ve
Hacıören köylerin yollarının bakımını yapacak. 
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Δημοτικές και Περιφερειακές 
εκλογές με πολιτικά μηνύματα

Στις 19 Μαΐου του 2019 θα
πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύρος
των δημοτικών και περιφερειακών

εκλογών και στις 26 Μαΐου θα λάβει
χώρα ο δεύτερος γύρος, ταυτόχρονα με
την διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Αυτό
είναι το μόνο σίγουρο δεδομένο που
γνωρίζουμε αυτή την στιγμή πέρα από
τις όποιες στοχεύσεις της κυβέρνησης για
την διεξαγωγή και των εθνικών εκλογών,
για τις οποίες όμως η ημερομηνία
διεξαγωγής τους δεν έχει κλειδώσει. 

Συνεπώς, είναι μία ευκαιρία σήμερα
να αναλύσουμε το πνεύμα και τα
μηνύματα που εκπέμπουν οι δημοτικές
και οι περιφερειακές εκλογές τόσο σε
τοπικό επίπεδο στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο
και πανελλαδικά.

Τις μέρες αυτές βρίσκεται στην
επικαιρότητα η απόφαση του δημάρχου
Κομοτηνής Γιώργου Πετρίδη να μην
είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του
2019. Μια απόφαση που αιφνιδίασε
πολλούς στην τοπική κοινωνία και στην
Αθήνα. Ενδεχομένως και μερικούς από
τους πιο στενούς συνεργάτες τού επί
οχτώ χρόνια δημάρχου Κομοτηνής. 

Πολύ περισσότερο ξάφνιασε η
αναγγελία αυτής της αποχώρησης
εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Γ. Πετρίδης
θεωρούνταν ως ένα από τα φαβορί και
της προσεχούς εκλογικής αναμέτρησης.
Το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν προσωπικοί οι
λόγοι που ώθησαν τον δήμαρχο
Κομοτηνής σε αυτή του την απόφαση. Ο

ίδιος δήλωσε ότι δεν εγκαταλείπει την
πολιτική αλλά ότι θα κάνει μία παύση για
να ξεκουραστεί και να «αποτοξινωθεί»
για ένα χρονικό διάστημα και πως
ανάλογα με τις συνθήκες που θα
υπάρχουν στο μέλλον μπορεί να
επανέλθει. Απέκλεισε ωστόσο το
ενδεχόμενο να διεκδικήσει κάποια θέση
στις αμέσως προσεχείς εκλογές είτε σε
περιφερειακό είτε σε βουλευτικό
ψηφοδέλτιο. 

Όπως είναι φυσικό η απόφαση αυτή
του κ. Πετρίδη ανοίγει ένα κύκλο
συζητήσεων εντός της δημοτικής του
παρατάξεως πλέον για το πρόσωπο ή τα
πρόσωπα που θα αποφασίσουν να
διεκδικήσουν την ηγεσία και να
κατέβουν ως υποψήφιοι δήμαρχοι.
Επιθυμία του δημάρχου Κομοτηνής είναι
να υπάρξει ένα πρόσωπο από την
παράταξή του που θα αναλάβει τον ρόλο
του υποψηφίου δημάρχου ώστε να μην
υπάρξουν διασπάσεις που θα
τραυμάτιζαν την ενότητα του χώρου του.
Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο μένει να
αποδειχτεί στο άμεσο μέλλον. Να
σημειωθεί εδώ ότι ο δήμαρχος
Κομοτηνής έχει πει ότι θα παραμείνει
στην θέση του μέχρι την τελευταία μέρα
της θητείας του η οποία ολοκληρώνεται
θεσμικά στις 31 Αυγούστου του 2019.
Άρα, δεν φαίνεται ότι υπάρχει
ενδεχόμενο αλλαγής στο πρόσωπο του
δημάρχου Κομοτηνής για τους
επομένους 11 μήνες ανεξάρτητα από την
απόφασή του να μη είναι υποψήφιος στις

εκλογές του προσεχούς Μαΐου.
Να σημειωθεί ότι στο δημοτικό

συμβούλιο Κομοτηνής πέραν της
παράταξης του κ. Πετρίδη μετέχουν
ακόμα τέσσερις συνδυασμοί. Πρόκειται
για τον συνδυασμό της κ. Καζάκου που
προέρχεται από τον πολιτικό χώρο της
Ν.Δ., τον συνδυασμό της κ. Λαφτσή
που στηρίχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον
συνδυασμό του κ. Φακιρίδη που
στηρίχθηκε από το ΚΚΕ και τον μην
έχοντα εμφανή κομματική υποστήριξη
συνδυασμό με την επωνυμία
«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ». Θα έχει μεγάλο
ενδιαφέρον να δούμε ποιοι από τους
παραπάνω συνδυασμούς θα θελήσουν
και πάλι να λάβουν μέρος στις
δημοτικές εκλογές του 2019 ενώ βέβαια
καθοριστική για την έκβαση της μάχης
στον δήμο Κομοτηνής θα είναι η στάση
των πολιτών της Μειονότητας. 

Στους άλλους τρεις δήμους της
Ροδόπης έχουν ξεκινήσει από νωρίς οι
συζητήσεις για την διαμόρφωση των
συνδυασμών και των νέων συσχετισμών
που θα προκύψουν. Θεωρείται πιθανό
ότι οι σημερινοί εν ενεργεία δήμαρχοι
θα είναι και πάλι υποψήφιοι για το
αξίωμα αυτό, χωρίς όμως να υπάρχουν
ακόμη επίσημες ανακοινώσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι στον δήμο
Μαρωνείας-Σαπών δήμαρχος εξελέγη
το 2014 ο κ. Γιάννης Σταυρίδης, στον
δήμο Αρριανών ο κ. Αχμέτ Ριτβάν και
στον δήμο Ιάσμου ο κ. Καδή Ισμέτ. 

Στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, μετά την
απώλεια του Γ. Παυλίδη και την
ανάδειξη του Χρήστου Μέτιου στο
αξίωμα του περιφερειάρχη, είναι
αλήθεια ότι υπήρξαν μεγάλοι πολιτικοί
κραδασμοί και αναταράξεις. Ήδη έχουν
τεθεί εκτός παράταξης του κ. Μέτιου
αρκετοί εκλεγμένοι περιφερειακοί
σύμβουλοι και μεταξύ αυτών και οι
χωρικοί αντιπεριφερειάρχες Δράμας και
Καβάλας με τους οποίους ο
περιφερειάρχης ήρθε σε πολιτική ρήξη. 

Οι εξελίξεις αυτές έχουν θορυβήσει
πολλούς στο κόμμα της Ν.Δ. τόσο
τοπικά όσο και στην Αθήνα με
αποτέλεσμα να αναζητούνται
συναινέσεις για να μην χαθεί από την

κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός
είναι ότι ο κ. Μέτιος υπήρξε προσωπική
επιλογή του αρχηγού της Ν.Δ. κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη και συνεπώς
είναι μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας
για όσους ετοιμάζουν έναν ξεχωριστό
συνδυασμό και προέρχονται από τη
Ν.Δ.. Εξάλλου, οι περιφερειακές
εκλογές είναι κατεξοχήν πολιτικές
εκλογές και τα κόμματα επιδιώκουν
από τα αποτελέσματά τους να εξάγουν
πολιτικά συμπεράσματα το βράδυ των
αποτελεσμάτων. 

Γι’ αυτό και στα υπόλοιπα κόμματα
υπάρχουν έντονες συζητήσεις για την
δημιουργία των περιφερειακών τους
ψηφοδελτίων. Ο επικεφαλής της
αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό
Συμβούλιο κ. Φώτης Καραλίδης που
προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε
την επιθυμία να κατέλθει ως υποψήφιος
βουλευτής Ξάνθης με το Κίνημα
Αλλαγής, γεγονός που δημιουργεί νέα
δεδομένα στην αναζήτηση μιας ισχυρής
υποψηφιότητας από τον συγκεκριμένο
πολιτικό χώρο. Τα ίδια ισχύουν και για
τον ΣΥΡΙΖΑ που ασφαλώς θα επιζητεί
ένα καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα
από το 11% περίπου που κατέγραψε
στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ στις εκλογές
του 2014. 

Να υπενθυμίσουμε, τέλος, ότι στις
Περιφερειακές εκλογές του 2014 η Ν.Δ.
σε επίπεδο χώρας εξέλεξε με την
στήριξή της 6 Περιφερειάρχες. Στην
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, στην
Ήπειρο, στην Θεσσαλία, στην Στερεά
Ελλάδα, στο Βόρειο Αιγαίο και στο
Νότιο Αιγαίο. Στην Κεντρική
Μακεδονία και στην Πελοπόννησο
εκλέχτηκαν ανεξάρτητοι υποψήφιοι
που προέρχονταν όμως από την Ν.Δ. Ο
ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε 2 δικούς του
Περιφερειάρχες στην Αττική και στα
Ιόνια νησιά και το ΠΑΣΟΚ επίσης 2
στην Κρήτη και την Δυτική Ελλάδα.
Τέλος, στην Δυτική Μακεδονία
εκλέχτηκε ανεξάρτητος υποψήφιος με
την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ.     

Koyunköy’deki yaya köprüsü
için acil önlem çağrısı

DOĞU Makedonya -Trakya
eyalet meclis üyesi İrfan Hacıgene,
İskeçe’ye bağlı Koyunköy’deki
yaya köprüsü için acil çözüm
alınmasını istedi. Hacıgene,
konuyla ilgili yayımladığı basın
açıklamasında, Koyunköy’deki
köprünün uzun zamandır onarım
beklediğini vurgulayarak, mevcut
durumun vatandaşların can
güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti. 

Eyalet ve belediye
yönetimlerinde beş yıllık görev
süresinin sonuna yaklaşıldığını
dile getiren Hacıgene, buna
rağmen yıllar öncesinde onarılması
gereken Koyunköy’deki yaya
köprüsüyle ilgili hala bir adım
atılmadığını ifade etti. 

“Koyunköy’deki köprü için bir
proje hazırlandı mı? Bunun için
daha kaç yıl beklenecek?” diye
soran eyalet meclis üyesi

Hacıgene, köydeki iki büyük
mahalleyi birbirine bağlayan yaya
köprüsünün yıllardan beri onarıma
ihtiyacı olduğunu hatırlattı. “Bu
konuda adım atılması için bir
kazanın olması mı gerekiyor?”
ifadesini kullanan Hacıgene,
yetkilileri eleştirdi. 

Hacıgene, yayımladığı

açıklamada köprüyle ilgili olarak
eyalet başkanlığının mı yoksa
İskeçe belediyesinin mi sorumlu
olduğu sorusunu da gündeme
getirdi. İrfan Hacıgene,
sorumluların bir an önce
Koyunköy’deki yaya köprüsüyle
ilgili önlem almasını istedi. 

YUNAN müziğinin önde gelen isimlerinden Despina
Vandi, "7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında
İstanbul'da sahne aldı.

"İstanbul nefes alıyor" sloganıyla düzenlenen "7.
Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında Türkiye'ye
giden şarkıcı Despina Vandi, İstanbul’da Harbiye Cemil
Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan  Despina Vandi’ye
klarnet virtüözü Serkan Çağrı eşlik etti. Konserde Vandi,
"Gira", "Kane Kati", "Geia Mou", "A pa pa" ve "To Asteri
Mou"nun bulunduğu 20'nin üzerinde eser seslendirdi.

Despina Vandi 
İstanbul'da konser verdi
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Af Örgütü’nden 
Sisi yönetimine eleştiri

ULUSLARARASI Af Örgütü,
Mısır hükümetini ifade
özgürlüğü konusundaki ihlaller
ve baskılar nedeniyle ülkeyi
açık hava hapishanesine
dönüştürmekle
suçladı.

Af Örgütü
tarafından
yapılan yazılı
açıklamada,
Mısır
Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es-
Sisi yönetiminde
uygulanan
baskılar
nedeniyle
ülkenin ifade
özgürlüğü
konusunda bu
zamana kadar
görülen "en
kötü seviyeye gerilediği"
belirtildi.

Mısır hükümetini
eleştirmenin ülke tarihinde
görülen en tehlikeli dönem
olduğu kaydedilen açıklamada,
"Cumhurbaşkanı Sisi
yönetiminde yaşayan Mısırlılar
görüşlerini barışçıl bir şekilde
ifade etmeleri durumunda suçlu

muamelesi görüyor. Güvenlik
güçleri bağımsız siyasi, sosyal
ve kültürel alanlara müdahale
ediyor. Alınan önlemler Mısır'ı
yönetimi eleştirenler için bir

açık hava hapishanesine
çevirdi." ifadelerine yer verildi.

Ülkede bu dönemdeki
durumun 30 yıllık Hüsnü
Mübarek yönetiminden daha
kötü olduğu vurgulanan
açıklamada, 2018 yılında tweet
atmak, bir spor kulübünü
desteklemek, film çekmek,
röportaj yapmak veya hiçbir şey

yapmamak gibi suçlamalarla
117 kişinin gözaltına alındığı
aktarıldı.

Açıklamada, Mübarek
dönemi Savunma Bakanı Sami

Anan,
cumhurbaşkanı
adaylarından
Güçlü Mısır
Partisi
Abdulmunim
Ebul Futuh ve
eski Sayıştay
Başkanı Hişam
Cinina gibi
önemli isimlerin
halen hapiste
olduğu
hatırlatıldı.

Bu arada,
Uluslararası Af
Örgütünün
resmi sitesinde,

halen hapishanede bulunan
Vail Abbas, Şadi el-Gazali, Şadi
Ebu Zeyd, Mustafa el-Agsar,
Mutez Vadnan, Heysem
Muhammedeyn, Hasan el-Bana,
Amal Fethy, Ahmed Tarık, Adil
Sabri ve Hişam Cinina'nın
fotoğrafları ve hapis süreleri
yayımlandı.

MAKEDONYA’ya (FYROM)
giden Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas, Makedonya
Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov
ile bir araya geldi.

Maas, ziyarette yaptığı
açıklamada, Makedonya ve
Yunanistan arasındaki 25 yıllık
isim sorununun iki ülke
arasında engel teşkil ettiğini,
ancak iki ülkenin bu konunda
vardıkları anlaşma ile tarihi bir
adım attıklarını ifade etti.

Makedonya’da 30 Eylül’de
düzenlenecek referandumda
vatandaşların demokratik
haklarını yerine getireceklerini
dile getiren Heiko Maas, “Karar
şimdi bu ülkenin
vatandaşlarının elindedir. Bu
bir yasal olanaktır ve bundan
istifade edeceğinizi
umuyorum.” dedi.

Kendilerinin Batı Balkan

ülkelerinin Avrupa
perspektiflerine destek
çıktıklarını ve çıkmaya da
devam edeceklerini kaydeden
Maas, “Bizim açımızdan Batı
Balkan ülkelerinin NATO ve
AB’ye kabul süreçleri bölgesel
istikrar için önemlidir. Bu
yüzden, bu sadece sizin
çıkarınıza değil bizim ve
Avrupa’nın çıkarınadır. Sadece
Makedonyalıların değil
Yunanlıların da çıkarınadır.”
diye konuştu.

Referandumun olumsuz
sonuçlanması için Moskova’nın
müdahalede bulunmaya
çalıştığı iddialarına da değinen
Heiko Maas, “Biz, Batı Balkan
ülkelerine perspektif
sunduğumuz sürece
diğerlerinin de aynı bölgede
etkilerini arttırmaya
çalışacağından eminim. Bana

göre onlar, bizim gibi AB’de
aynı değerlere sahip olmayan
güçlü oyuncular.”
değerlendirmesinde bulundu. 

Makedonya Dışişleri Bakanı
Dimitrov da Makedonya’nın
NATO üyeliğinin, 1993 yılından
itibaren kendilerinin stratejik
hedefi olduğunu söyleyerek,
bugün vatandaşların yüzde
70’inin bu stratejik hedefi
desteklediğini belirtti. 

Rusya’nın müdahalede
bulunması konusunun
sorulması üzerine Dimitrov,
“Makedonya’nın bu sınırlar
çerçevesinde kalacağına dair bir
mesajdır. Ben Rus
diplomatlarını, gerçeğin bu
olduğunu ve bunun bizim

kararımız olduğu yönünde ikna
etmekten kendimi
alıkoymayacağım.” diye
konuştu.

Balkanların yeterince
sorunları olduğunu ancak
bunların çözüme
kavuşturulması gerektiğini
vurgulayan Nikola Dimitrov,
“Herkesten saygı ve en büyük
oyunculardan bunu
sağlamamız yönünde destek
istiyoruz.” dedi.

Almanya’nın, siyasi ve
ekonomi açıdan Makedonya’nın
en önemli ve yakın ortağı
olduğuna işaret eden Dimitrov,
ürünlerin yüzde 47’sinin
Almanya’ya ihraç edildiğini

ifade etti.
İki ülke arasındaki ticari

alışverişin geçen yıl 3.6 milyar
euro seviyesinde olduğu
bilgisini paylaşan Nikola
Dimitrov, “Bu stratejik adımın
ardından bize ülkemizde ciddi
reform adımı gerekli. Çünkü
amaç sadece AB’ye girmek değil
Makedonya’yı Avrupalı
yapmak.” değerlendirmesinde
bulundu.

Makedonya İçişleri Bakanı
Oliver Spasovski ve
Almanya’nın Üsküp Büyükelçisi
Thomas Gerberich de bu
çerçevede iki ülkenin sürücü
ehliyetlerinin karşılıklı kabulü
için iş birliği anlaşması
imzaladı.

Almanya
Dışişleri 
Bakanı Maas
Makedonya’da

DÜNYADA aşırı yoksulluk
içinde yaşayanların oranının ilk
kez yüzde 10'a gerilediği
bildirildi.

Dünya Bankası’nın "Küresel
Yoksulluğu Bitirmek" başlıklı
raporuna göre, global aşırı
yoksulluk oranı 2015 yılında
yüzde 11'den yüzde 10'a indi.

Dünya genelinde 164 ülkede
yapılan anket sonuçlarıyla her
iki yılda bir hazırlanan raporda,
aşırı yoksulluk sınırı olarak
kabul edilen kişi başı günlük
gelirden (1,90 dolardan) daha
azla geçinenlerin sayısının, 2015
yılında 736 milyona gerilediği
bildirildi. Bu rakam, 2013 yılında
804 milyon olarak ölçülmüştü.

Dünya Bankası raporunda,
global aşırı yoksulluğun şimdiye
kadarki en düşük seviyesine
gerilemesine karşın düşüş
hızında yavaşlama olduğu da
vurgulandı.

Ayrıca, başta Afrika

bölgesinde olmak üzere düşük
gelirli ülkelerde aşırı yoksulluk
oranının hala yüksek seyrettiği
kaydedilen raporda, Dünya
Bankası'nın 2030 itibarıyla aşırı
yoksuluğu bitirme hedefine
ulaşması için daha fazla yatırıma
ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Dünya Bankası Grubu
Başkanı Jim Yong Kim, konuya
ilişkin açıklamasında, şu
değerlendirmeyi yaptı:

"Son 25 yılda bir milyardan
daha fazla insan kendilerini aşırı
yoksulluktan kurtardı ve global
yoksulluk oranı tarihte
kaydedilen en düşük seviyeye
geriledi. Bu zamanımızın en
büyük insani başarılarından
biridir. Ancak fakirliği 2030'da
sona erdireceksek, geri kalan
yoksullara ulaşacak kapsayıcı
büyümeyi teşvik etmek için
özellikle insani sermayeye çok
daha fazla yatırım yapılmasına
ihtiyaç var."

Yoksulluk
oranı ilk

kez geriledi

21 Eylül 2018
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Yeni 100 ve 200 euroluk

banknotlar tanıtıldı

ECB, 28 Mayıs 2019’da piyasaya
sürülecek yeni 100 ve 200 euroluk
banknotu Frankfurt’taki genel merkezinde
Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch’in
katılımıyla düzenlenen bir basın
toplantısıyla tanıttı.

Basın toplantısında konuşan Mersch,
yeni 100 ve 200 euroluk banknotların
piyasa sürülmesiyle tüm euro banknot
serisinin sahteciliğe karşı güçlü bir koruma
sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Mersch, bu durumun euro banknotlarını
daha da güvenli hale getirdiğini ve aynı
zamandan bunların kontrolünü ve
kullanımını daha da kolaylaştırdığını dile
getirdi.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
GÜÇLENDİRİLDİ  
Bankadan yapılan açıklamaya göre, daha
önce piyasaya sürülen yeni seri 5, 10, 20 ve
50’lik euro banknotlardan sonra 100 ve
200’lük banknotlarla Avrupa serisi
tamamlandı.

Önceki serilere göre daha yenilikçi
güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200’lük
yeni euro banknotlar, aynı zamanda diğer
seriler gibi “hisset, bak ve eğ” yöntemiyle
de test edilebiliyor.

Yeni 100 ve 200 euroluk banknot, ilk
olarak 20 euroluk banknotta kullanılan
yenilikçi “portre penceresi” teknolojisini
içeriyor. Banknot ışığa tutulduğunda
hologram üzerindeki pencere şeffaf hale
geliyor ve mitolojik bir figür olan
‘Europe’un portresi, banknotun her iki
tarafından da görülebilecek şekilde ortaya
çıkıyor. Ayrıca ışık altına tutulduğunda gri
şeridin üzerinde de küçük euro sembolleri

beliriyor.

YENİ BANKNOTLARIN YÜKSEKLİK
BOYUTU KÜÇÜLTÜLDÜ
Çıplak gözle görülebilen güvenlik
özelliklerine ek olarak, yeni euro
banknotlar ayrıca makine tarafından
okunabilir güvenlik özelliklerine de sahip.
Yeni 100 ve 200’lük euro banknotlarda bu
özellikler geliştirildi ve banknotların
işlenmesi ve hızlı bir şekilde

doğrulanabilmesi için yenileri eklendi.
Piyasaya sürülecek euro banknotların

yükseklik boyutu da kullanımını
pratikleştirmek amacıyla küçültülerek 50
euro ölçülerine getirildi. Ancak uzunluğu
değiştirilmedi.

Banknotları güncelleme işlemi,
sahtecilikle mücadele çerçevesinde 2002
yılında gündeme gelmişti. Daha önce 5, 10,
20 ve 50 euroluk banknotlar güncellenerek
piyasaya sürülmüştü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), gelecek yıl 28 Mayıs’ta dolaşıma 
girecek yeni 100 ve 200 euroluk banknotları tanıttı.

Draghi’den krizlerle mücadele 
için büyük fon çağrısı

AVRUPA Merkez Bankası Başkanı Mario
Draghi, Euro Bölgesi’nin mali
enstrümanlarının krizlerle mücadele için
önemli bir büyüklükte olması gerektiğini
belirterek, “Bunlar iyi tasarlanmış olmalı.”
dedi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Hertie
School of Governance'da düzenlenen
“Avrupa’nın ekonomik birliğinin
sürdürülmesi” konulu forumda konuşan
Draghi, ekonomik birliğin tam olarak
sağlanmasından vazgeçilmemesi
gerektiğini söyledi.

Rakiplerin görüşlerini eleştirmek veya
her zaman yanlış olan karmaşık sorunlara
basit çözümler sunmak yerine, zor
zamanların gösterdiği derslere bakılması
gerektiğinin altını çizen Draghi, “Hiçbir
birlik bir günde mükemmel şekilde
kurulmadı." diye konuştu.

Draghi, Avrupa'nın 1980'ler de
önceliğinin petrol krizi sonucu kıtada

yaşanan ekonomik durgunluk, enflasyon
ve işsizlik sorunuyla savaşarak büyümenin
sağlanması olduğunu hatırlatarak,
günümüzün önceliklerin de kişisel
güvenlik, ekonomik güvenlik, genç
işsizlere istihdam sağlanması, hasta, yaşlı
ve işsizlere bakmak için sosyal olanakların
güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Avrupa İstikrar Mekanizması'nın oluşan
mali boşlukları doldurmakta yetersiz
kaldığını belirten Draghi, bu yüzden
istikrarı sağlamak için ek mali
enstrümanlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. 

Euro Bölgesi’nin mali enstrümanlarının
krizlerle mücadele için önemli bir
büyüklükte olması gerektiğinin altını çizen
Draghi, “Bu konuda herhangi bir önerinin
şu iki şartı karşılaması gerekir. Birincisi
öncelikle, mali istikrarı tam olarak
sağlayabilecek büyüklükte olmalı, ikincisi
de iyi tasarlanmış olmalı.” ifadesini
kullandı.
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Mustafçova Belediyesi
projeleri için 350 bin
euroluk onay

İSKEÇE iline bağlı
Mustafçova Belediyesi için 350
bin euro tutarındaki projeler
onaylandı. 

İskeçe SİRİZA Milletvekili ve
Ekonomi ve Kalkınma Bakan
Yardımcısı Stathis Yannakidis,
Mustafçova Belediye’nde
hayata geçirilmesi planlanan
projeler için ödenek verilmesini
onayladı.

Söz konusu projelerin toplam
350 bin euro bütçeye sahip
olduğu belirtildi. Yannakidis
konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, vatandaşın
yararına yönelik projelerle ilgili
olarak hükümetin ve bakanlığın
yerel yönetimlere desteğinin
devam edeceğini belirtti.

Yannakidis tarafından
onaylanan projelerin Dolaphan

ve Mustafçova köylerinde sel ve
su baskınlarını önlemek
amacıyla dere yataklarının
ıslahı ve düzenlenme
çalışmaları ile Yassıören,
Gökçepınar, Ilıca ve Demircik
köylerinde spor ve eğitim gibi
çok amaçlı kullanıma uygun
alanların yapılmasını kapsadığı
bildirildi.

ATİNA'da maaşların artırılması ve çalışma
şartlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce kişi
gösteri düzenledi.

Sendikaların çağrısıyla bir araya gelen
göstericiler, meclis binasının da bulunduğu
Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, "Kemer sıkmaya, kesintilere
hayır! Maaşlara zam" sloganları atarken, toplu iş
sözleşmeleri ve asgari ücrette artış talebinde
bulundu. Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız

sona erdi.
Hükümet, gelecek yıldan itibaren vergi

indirimleri ve asgari ücret artışı vaatlerinde
bulunduğu kurtarma paketi sonrası için
ekonomik paket açıklamıştı,

Öte yandan, Yunanistan'ın kreditörlerinin
temsilcileri, program sonrası ekonomik vaatlere
ilişkin denetim ve müzakereleri kapsayan
görüşmelerde bulunmak için Atina'ya gelmişti.

ÜLKENİN batısında
bulunan Etoliko kasabasında,
300 metre uzunluğunda bir
örümcek ağı bulundu. Tüm
sahili saran örümcek ağı halk
arasında korkuya neden oldu.

Etoliko kasabasında, 300
metre uzunluğunda bir
örümcek ağı bulundu.

Uzmanlar, halk arasında
korku yaratan ağın mevsimsel
bir olgu olduğunu ve
Tetragnatha türü örümceklerin
çiftleşme dönemlerinde bu
kadar büyük ağlar örebildiğini
söylüyor.

Havaların mevsim
normallerinin üzerinde
seyretmesi ve sivrisinek
nüfusunun büyümesinin
örümceklerin sayısının
artmasına neden olduğu
düşünülüyor.

'ÖRÜMCEKLER 
PARTİ YAPIYOR'

Trakya Dimokritos
Üniversitesi'nden moleküler
biyoloji ve genetik uzmanı
Prof. Maria Hacaki, yüksek
sıcaklıklar, nem ve yiyecek
bolluğunun bu tür örümcek
türlerinin çoğalması için ideal
bir ortam oluşturduğunu
belirterek, "Örümcekler, şimdi
bunun tadını çıkarıyor. Bir tür
parti yapıyorlar. Çiftleşip
çoğalıyorlar ve yeni bir nesil
yaratıyorlar. Partilerini
bitirdikten sonra ölecekler."
dedi.

Hacaki, bu örümceklerin
insanlar için tehlikeli
olmadığını ve bölgenin bitki
örtüsüne de zarar
vermeyeceklerini söyledi.

Tüm sahil örümcek
ağlarıyla kaplandı

Sendikalardan Sintagma
meydanında gösteri

Kur’an kursu
öğreticilerine seminer 

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü, Kur’an kursu öğreticilerine
seminer düzenledi. 

Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü’ne bağlı olarak görev yapan
Kur’an kursu öğreticilerine yönelik olarak, yeni eğitim-öğretim
yılının başlaması nedeniyle 19 Eylül Çarşamba günü eğitim
semineri düzenlendi.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif seminerin açılış
konuşmasını yaptı. Kur'an Kursları Koordinatörü Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet’in hazırlayıp sunduğu seminerle Kur’an
kurslarında 2018-2019 eğitim – öğretim yılı resmen başlamış
oldu.
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Emine Tabak

Ders çalışma teknikleri

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Çocuğun derslerinde
başarılı olabilmesi için,
ders çalışma programı ve

çalışma sistemi çok önemlidir.
Bazı çocuklar kitap ellerinde
saatlerce çalışırlar, ancak yine
de başarılı olamazlar. Bunun
sebebi, doğru çalışma sistemi
uygulayamamalarıdır.

Ders çalışma sisteminde
öncelikle öğrencilerin başarılı
olabilmesi için öncelikle,
mutlaka bir amaç belirlenmesi
gerekir. Öğrencinin hayattaki
en büyük  amacı neyse, bunu
her zaman hatırlayabilmelidir.
Çünkü belirli bir amaç olmazsa,
yeterince verimli olunamaz.

Verimli çalışmayı engelleyen
durumlara baktığımızda da,
öncelikle şunları görebiliriz:
Öğrencinin müzik dinleyerek
ders çalışması, zorlandığı
dersleri bir kenara itip
çalışmayı ertelemesi, aşırı
güvensiz ve kaygılı olması,
yatarak ders çalışması,
çalışırken hayallere dalması,
telefonla vakit geçirmesi,
motivasyon eksikliği ve
isteksizlik çalışmayı yarıda
kesmesi, amaç belirleyememe,
arkadaşları aradığında, ‘hayır’
diyemeyerek çalışmayı bırakıp
onlara katılma, televizyona,
bilgisayara bağımlı olma,
dersleri düzenli olarak
tekrarlamama, programsız
çalışma, öğrencinin kendisini
başkalarıyla kıyaslaması,
zamanı iyi
değerlendirememesi, ailenin
kendisinden beklentilerinin çok
fazla olması, sınav tekniklerini
yeterince bilmemesi, çalışma
anında uygun dinlenme
aralıkları vermemesi,
yanlışlarından ders almayarak
eksiklerini gidermeye
çalışmaması. Bütün bunların
sonucunda da öğrencinin
başarısız olduğu görülür.
Ancak, başarılı olabilmesi için,
öncelikle okuda, etkin ve kalıcı
ders dinlemenin şart olduğuna
inanmalıdır.

Dersi derste dinlemek ve
öğrenmek için de şunlar
yapılmalıdır: Her gün, o gün
derste işlenecek konular evde
okunarak okula gidilmelidir.
Öğretmene sorulacak sorular
hazırlanmalıdır. Sınıfta, bütün
duyu organları öğretmene

yönelik olmalıdır. Ders boyunca
anlatılanlar anlaşılmaya
çalışılmalıdır. Anlamayınca da
öğretmene sorup
öğrenilmelidir. Önemli şeyler
not edilmelidir. Renkli
kalemlerle önemli bilgilerin altı
çizilerek daha kolay
öğrenilebilinir.

Ders çalışırken yüksek verim
elde edebilmek için, öğrenme
sürelerinin 45 dakikalık
bölümlere ayrılması gerekir. 45
dakikanın sonunda, çalışılmış
konular gözden geçirilmelidir.
Her çalışma seansından sonra
da, yani her 45 dakikada bir, on
dakikalık bir dinlenme süresi
gerekir. Bu süre içinde de,
beden gevşeyerek, zihin
öğrendiklerini sağlamlaştırır.

En verimli ders çalışma
saatleri, sabah 8-12, öğleden
sonra da 14- 16 arası olduğu
söylenir. Ders çalışırken
yapılması gereken en önemli
şey, belli bir planın olmasıdır.
Dersin sınıfta işlendiği gün
evde de tekrar edilmesi, o
dersin öğrenilebilmesi
açısından en uygun metodtur.
Ayrıca derse girmeden önce, o
gün işlenecek konunun evde
okunup gelinmesi, o dersi daha
iyi anlamaya yardımcı olacaktır.

Çalışma planında, derslerin
çalışma saatlerini, her ders
için, her gün aynı zamanlarda
yapmak daha faydalı olur. En
önemlisi de, günlük derslerin
tekrarlarının her gün
aksatılmadan yapılmasıdır.
Aksi takdirde, öğrenilenlerin
yüzde sekseni, yirmidört saatte
unutulur. Zor derslerin sabah
erken saatlerde çalışılması,
ayrıca yatmadan önce tekrar
edilmesi, öğrenmeyi
kolaylaştıracaktır.

Anne babaya düşen görev
ise, çocuğa destek olarak,
kendisinden yapabileceklerinin
üstünde bir performans
beklemeden, her zaman
anlayışla yaklaşmalarıdır. Zira,
ders çalışması için, aşırı baskı
gören çocuklarda bir takım
uyumsuzluklar ve ruhsal
sıkıntılar ortaya çıkabilir.
Bunlarla başedebilmek de son
derece zor olmaktadır. 

Çocuklarınızla huzurlu bir
hafta geçirmeniz dilekleriyle.
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BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Bursa Şubesi, geçtiğimiz
günlerde Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) heyetini ağırladı.
Bursa Milletvekilleri Prof. Dr.
Yüksel Özkan, Nurhayat Altaca
Kayışoğlu, Erkan Aydın ve
Osmangazi İlçe Başkanı Metin
Akyolcular'ın da aralarında
bulunduğu heyeti karşılayan
BTTDD Bursa Şubesi Başkanı
Dr. Ali Eminlatif, öncelikle
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Batı
Trakya'nın milli bir dava
olduğunun altını çizen
Eminlatif, ''Göreve gelmeden
önce her siyasi partiye eşit
mesafede olacağız ve bize bir el
uzatana biz bin el uzatacağız
demiştik. Öyle de yapıyoruz.''
dedi.

“BATI TRAKYA
DESTEĞİNİZİ
BEKLİYOR”
Batı Trakya Türkleri'nin son
durumu ile ilgili de bilgi veren
Eminlatif, AB üyesi
Yunanistan'ın gelir düzeyi en
düşük bölgesinin Batı Trakya
olduğunu, ayrıca ekonomik
kriz kıskacındaki Türk azınlığa
Lozan Antlaşması’ndan doğan
haklarının hala verilmediğini
söyledi. Buna karşın
Türkiye'de sorunların büyük
oranda çözüm bulduğunu
ifade eden Eminlatif,
''Sizlerden beklentimiz her
zaman Batı Trakya'ya destek

olmanız. Yunanistan'daki Türk
azınlık anavatandan destek
almadığı zaman kendini çok
yalnız hissediyor'' dedi.

TÜRK HEYETLERE
PSİKOLOJİK BASKI
CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr.
Yüksel Özkan da, Batı Trakya
ve Balkanlar’ın önemine işaret
ederek, ''Buralarda iki kelime
özdeşleşmiştir; 'Türk' demek
'Müslüman' demek,
'Müslüman' demek 'Türk'
demektir. Balkanlar’da
yaşayan Türk ve Müslüman
toplumlar, Türkiye
Cumhuriyeti'nin bir
karakoludur ve Türkiye'nin
güvencesindedir.'' dedi. 

Batı Trakya'ya, Balkanlar’a
sık sık gittiklerini ve sorunları
iyi bildiklerini dile getiren
Özkan, ''Eğitimden inanca,
etnik kimlikten sivil toplum
örgütlerine kadar her alanda
ciddi sorunlar var. Bu, AB'nin
üyesi ülkelerini 'demokrasinin
beşiği' olarak adlandıran
Yunan yöneticilere hiç
yakışmıyor. Uluslararası
mahkemelerde dava
kazanılmasına rağmen İskeçe
Türk Birliği'nin tabelasını hala
astırmıyorlar. En son 24
Temmuz'da merhum Dr. Sadık
Ahmet'in anma etkinliğinde
Batı Trakya'yı ve kurduğu
partisi DEB'i ziyaret ettiğimde,
oraya gelen Türk heyetlere
büyük baskı uygulandığını
gördüm. Yunan polisi

psikolojik baskı yapıyor.
Hudutta işlemler
geciktiriliyor.'' diye konuştu.

“KİMSENİN 
TOPRAĞINDA 
GÖZÜMÜZ YOK”
Batı Trakya'nın sorunlarının
bir siyasi parti gözüyle değil,
ülkenin ulusal çıkarları
çerçevesinde her zaman ilkeli
politikalarla ele alınması
gerektiğinin altını çizen Yüksel
Özkan, ''CHP'nin tutumu
Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ten bu yana böyle
olmuştur ve olmaya devam
edecektir. Bizler her zaman
sizlerle beraber olacağız.
Ankara'da kapımız her zaman
açık.'' ifadelerini kullandı.
Atatürk'ün “Yurtta sulh
cihanda sulh” sözünü
hatırlatan Özkan, ''Bizim parti
olarak da ilkemiz bu. Kimsenin
toprağında gözümüz yok, ama
oradaki soydaşlarımızın
uluslararası anlaşmalardan
kaynaklanan haklarının
korunması noktasında Türkiye
Cumhuriyeti her zaman
gereğini yapmalıdır.'' diye
konuştu. 

Bursa Milletvekili Nurhayat
Altaca Kayışoğlu, Batı Trakya
Türkleri'nin hak arama
mücadelesine her zaman
destek verdiklerini belirtirken;
Erkan Aydın ise BTTDD'nin
önemine ve etkinliğine dikkat
çekti.

“Yunanistan’a 
hiç yakışmıyor”

Cumhuriyet  Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Prof.
Dr. Yüksel Özkan, Batı Trakya Türk Azınlığı'na yönelik
hak ihlallerine dikkat çekerek, bunun Avrupa Birliği (AB)
üyesi olan ve kendini “demokrasinin beşiği” olarak
adlandıran Yunanistan'a hiç yakışmadığını söyledi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
18-19 Eylül günleri oynanan
maçlar sonunda gruplarda
1'inci hafta karşılaşmaları
tamamlandı.

Haftanın sürprizi Fransız
temsilci Olympique Lyon'dan
geldi. Galatasaraylı eski
futbolcu Jason Denayer ve
Beşiktaşlı eski futbolcu
Marcelo'nun formasını giydiği
Lyon, deplasmanda
turnuvanın favori
takımlarından İngiliz kulübü
Manchester City'i 2-1'lik skorla
yendi.

18 Eylül Salı ve 19 Eylül
Çarşamba günü oynanan
maçlarda sonuçlar şöyle:

A GRUBU
Brugge -Dortmund: 0-1
Monaco - A. Madrid: 1-2

B GRUBU
Barcelona - PSV E: 4-0
Inter - Tottenham: 2-1

C GRUBU
Liverpool - PSG: 3-2
Cr. Zvezda -Napoli: 0-0

D GRUBU
GS - L. Moskova: 3-0
Schalke 04 - Porto: 1-1

E GRUBU
Ajax - AEK Atina: 3-0
Benfica - B. Münih: 0-2

F GRUBU
Shakhtar -Hoffenheim: 2-2
Man. City - Lyon: 1-2

G GRUBU
R.Madrid - Roma: 3-0
V. Plzen - CSKA: 2-2

H GRUBU
Valencia - Juve: 0-2
Y. Boys - Man. U: 0-3

Kırmızı kart
Ronaldo'yu ağlattı

VALENCİA ile Juventus
arasında oynanan UEFA
Şampiyonlar Ligi H grubu
mücadelesine Portekizli yıldız
Cristiano Ronaldo'nun
gözyaşları damga vurdu.
Portekizli yıldız Cristiano
Ronaldo, Juventus formasıyla
ilk UEFA Şampiyonlar Ligi
maçına Valencia karşısında
çıktı. Karşılaşma, Miralem
Pjanic'in penaltıdan attığı
gollerle Juventus'un 2-0 'lık
üstünlüğüyle sonuçlandı.
Juventus'un yıldız oyuncusu
Ronaldo, kendisiyle girdiği ikili
mücadele sonrası yere düşen
Valencia'nın Kolombiyalı
stoperi Jeison Murillo'ya
yaptığı müdahale sonrası
karşılaşmanın hakemi Felix
Brych tarafından kırmızı kartla
cezalandırıldı.
Yıldız oyuncu bu kararın
ardından gözyaşları içinde
soyunma odasının yolunu
tuttu. Ronaldo böylelikle ilk
kez bir UEFA Şampiyonlar Ligi
maçında kırmızı kart gördü.

Şampiyonlar Ligi gruplarında
ilk maçlar tamamlandı

BEŞİKTAŞ’ta seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, 1971 oyun
1911'ini alarak tekrar başkan seçildi.

16 Eylül Pazar günü saat 17.00'de sona eren ve 1994 üyenin katıldığı
olağanüstü kongrede 1971 oy kullanılırken sandıklardan 18 geçersiz, 42
boş oy çıktı. 

Beşiktaş'ta dördüncü dönemin geçirecek olan başkan Fikret
Orman'ın listesinde şu isimler bulunuyor: 

"Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Umut Güner, Şafak
Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Hüseyin Yücel,
Deniz Atalay, Hüseyin Mican, Cihat Kumuşoğlu, Erdal Karacan, Hakan
Özköse, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu, Gökçe Meriçten"     

Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulu mayıs ayında yapılacak. 

PAOK-AEK maçına
yabancı hakem
YUNANİSTAN Süper Ligi'nde
PAOK ve AEK takımları
arasında oynanacak önemli
maçta, Fin hakem Mattias
Gestranius görev alacak.
Yunanistan Süper Ligi'nde
alınan güvenlik önlemleri
kapsamında PAOK ile AEK
arasında oynanacak önemli
maçı, Finlandiyalı hakem
Mattias Gestranius
yönetecek.Yunanistan Merkez
Hakem Komitesi, 23 Eylül
Pazar günü Selanik kentinde
PAOK ve AEK takımları
arasında yapılacak
karşılaşmayı Finlandiyalı
Mattias Gestranius'un
yöneteceğini duyurdu.
Son yıllarda yaşanan güvenlik
sorununu çözmek amacıyla
alınan bu istisnai kararla
Gestranius, yaklaşık yarım
asır sonra Yunanistan liginde
düdük çalan ilk yabancı
hakem olacak.

Fikret Orman 
yeniden başkan
seçildi

ŞAMPİYONLAR Liginde PSV ile oynanan maçta 3 gol
atan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun 8 hat-trick
rekorunu kırdı.

Cristiano Ronaldo'dan (120 gol) sonra Şampiyonlar
Ligi tarihinin 2. en skorer oyuncusu olan Lionel Messi,
takımı Barcelona'nın PSV'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı.

Toplam gol sayısını 103'e çıkaran Arjantinli futbolcu,
Şampiyonlar Ligi kariyerinde 8. kez hat-trick yaparak
Ronaldo ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Messi ayrıca İspanyol Raul Gonzalez'den sonra
organizasyonda üst üste 14 sezon gol kaydeden ikinci
isim olmayı da başardı.

Messi, Cristiano
Ronaldo'nun 
Hat-trick 
Rekorunu Kırdı
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Göçmen krizi Avrupa’ya 
yeni “demir perde” çekiyor

AVRUPA Birliği (AB) üyesi ülkelerin,
2015 yılından bu yana çözülemeyen
göçmen sorununa ilişkin benimsedikleri
tutumlar yeni gruplaşmalara yol açarken,
kıtaya yeni bir “demir perde” çekiliyor.

Göçmen karşıtı politikalar ile daha ılımlı
yol izlemek isteyen üye ülkelerin AB’yi
adeta doğu-batı ekseninde böldüğü
görülüyor. 

Göreve gelen yeni hükümetlerinin
takındığı göçmen karşıtı politikalar
nedeniyle İtalya ve Avusturya geleneksel
olarak bu konuda sert tutum sergileyen
Doğu Avrupa ülkelerine yaklaşırken, Batı
Avrupa ülkeleri de aralarında anlaşmalar
imzalayarak çözüm üretmeye çalışıyor.

VİŞEGRAD GRUBU YENİ 
DOSTLAR EDİNİYOR
Göçmenlerin birliğe giriş yapmak için
yoğunluklu kullandığı Yunanistan ve
İtalya, AB’nin göçmen politikasında temel
rol oynayan ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye-AB arasında 2016’da varılan
göçmen mutabakatı Yunanistan’ın yükünü
ciddi şekilde azaltarak ülkeye nefes aldırsa
da özellikle Libya’dan gelen göçmenler
İtalya’yı zorlamaya devam ediyor.

İtalya, bu yıl yapılan seçime kadar
göçmen akınını birlik içerisinde alınacak
ortak kararlar ile durdurmayı
benimserken, seçim sonrası popülist ve
aşırı sağcı partilerin koalisyon hükümeti
kurması ile soruna bakışını tamamen
değiştirdi. İtalya’nın yeni hükümetle
beraber geleneksel olarak göçmen karşıtı
politikalarıyla tanınan Vişegrad ülkelerine
(Macaristan, Çekya, Polonya ve Slovakya)
yaklaştığı görülüyor.

AB’nin zorunlu kota sistemiyle birlik
ülkelerine yerleştirmesine karşı çıkarak
göçmen kabul etmeyen Vişegrad grubu,
İtalyan hükümeti için cazip ittifak seçeneği
sunuyor. 

Yeni hükümetin göçmen karşıtı
politikalarının bayrağını taşıyan İtalya
Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı
Matteo Salvini’nin göreve başladıktan
sonra halka hitabında, “Avrupa içinde
sınırlarını savunmak isteyen ve
nesillerinin iyiliğini düşünenler arasında
yeni ittifaklar kurulmalı.” Açıklaması,
İtalya’daki eksen kaymasına işaret ediyor.

Aynı şekilde Salvini’nin, “AB’nin
kurallarını değiştirmek için Macaristan’la
çalışacağız.” ifadesi de İtalya’nın Vişegrad
grubuna yakınlaştığını gösteriyor. 

GÖÇMEN KARŞITLIĞI 
BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ
Vişegrad’a yaklaşan diğer AB üyesi de
göçmen karşıtı politika önerileriyle
ünlenen Sebastian Kurz liderliğindeki
Avusturya.

Halihazırda AB Konseyi Dönem
Başkanlığı’nı üstlenen Avusturya,
düzensiz göç konusuna çözüm bulmak için
tartışmalı “sığınmacı kampları” fikrini
güçlü şekilde destekliyor.

Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-
Christan Strache açık şekilde ülkesinin
Vişegrad grubuna resmi olarak üye olması
gerektiğini savunuyor.

“Avrupa’da güvenliği sağlamak için
düzensiz göçü durdurmamız gerekiyor.”
diyen Kurz’un bu ülkelerle iş birliğini
göçmen karşıtlığıyla sınırlı tutmaya
çalıştığı değerlendiriliyor. 

Öte yandan, Brüksel’le göçmen konusu
başta olmak üzere hukukun üstünlüğü ve
demokratik haklar gibi birçok konuda yol
ayrımına giren Macaristan ve Polonya gibi
üyeler, AB’nin önde gelen ülkeleriyle
kurulan göçmen karşıtı ittifakı
memnuniyetle karşılıyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın
Salvini’yle görüşmesinin ardından yaptığı
açıklamada, “Avrupa’da şu anda iki kamp
var. Biri (Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel) Macron’un öncülüğünde göçü
destekliyor. Diğeri de düzensiz göçü
durdurmak istiyor.” ifadesi birlik
genelinde bölünmeyi açık şekilde
gösteriyor.

BATI BLOKUYLA 
İLİŞKİLER GERİLİYOR
Göçmen karşıtı politikasıyla Doğu Avrupa
ülkelerine yaklaşan İtalya, diğer taraftan
da geleneksel olarak yakın ilişkiler
yürüttüğü İspanya ve Fransa gibi birlik
üyelerinden uzaklaşıyor.

Akdeniz’de arama kurtarma faaliyeti
yürüten Aquarius gemisiyle geçen ay
ortaya çıkan kriz esnasında Fransa
Cumhurbaşkanı Macron’un, İtalya’nın
gemiyi kabul etmeme kararını “gülünç ve
sorumsuzluk örneği” olarak
nitelendirmesinin ardından ilişkiler
gerildi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte,
Fransa’yı “ikiyüzlü” olmakla suçlarken,
Başbakan Yardımcısı, Ekonomik
Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar
Bakanı Luigi Di Maio da Fransa’yı

İtalya’nın bir numaralı düşmanı olmaya
aday göstererek ilişkilerin ne kadar ileri
düzeyde soğuduğunu ortaya koydu. 

Fransa’yla diplomatik krizin eşiğinden
dönen İtalya’nın, Aquarius gemisindeki
göçmenlerine kapısını açan İspanya’yı da
“kontrolsüz göçü” desteklemekle
suçlaması ilişkilere yeni bir gerginlik
boyutu kattı. 

BATI’DA İKİLİ İNLAŞMALAR 
ÖN PLANA ÇIKIYOR
Batı Avrupa ülkeleri ise görünürde daha
ılımlı bir göç politikası savunmaya devam
ederken, çözümün “tek bir AB”
politikasıyla bulunacağını belirtiyor.

Diğer yandan özellikle göçmen
sorununun Almanya’daki koalisyon
hükümetini tehdit etmesinin ardından üye
ülkeler arasında ikili-üçlü anlaşmaların ön
plana çıktığı görülüyor. 

Alman basını, göç politikasının damga
vurduğu haziran ayındaki AB Liderler
Zirvesi kapsamında yaptığı ikili
görüşmeler sonucu Almanya Başbakanı
Angela Merkel’in İspanya ve Yunanistan’la
üçlü bir anlaşmaya vardığını duyurdu. 

Merkel’in Yunanistan’la, gerekli olması
durumunda mali yardım karşılığında
Almanya’ya bu ülkeden ulaşan bazı
göçmenleri geri gönderme konusunda
anlaştığı ifade edildi. 

İspanya’dan Almanya’ya ulaşan
göçmenlerin bir kısmını geri gönderme
konusunda Madrid yönetimiyle de anlaşan
Almanya, benzer düzenlemelere açık
olduğu sinyalini güçlü şekilde veriyor. 

İkili anlaşmalara yeşil ışık yakan

Fransa’nın da İngiltere’yle sınır kontrolüne
ilişkin göçmen anlaşması bulunuyor. 

Batı Avrupa’nın göçmenlere karşı en
ılımlı ülkelerinden İsveç’te ise seçimlerde
göçmen karşıtı İsveç Demokratları’nın
oyunu artırmasının kurulacak hükümetin
nasıl bir göçmen politikası benimseyeceği
sorularını beraberinde getiriyor. 

GÖÇ POLİTİKALARI SİYASİ
DEĞİŞİMLERE TABİ
Üye ülkeler arasında yakın zamanda su
yüzüne çıkan görüş ayrılıkları ve ittifak
oluşumları esasen AB’nin göçmen
politikasına yıllardır çözüm
bulamamasından kaynaklanıyor. 

Göçmen krizinin doruk noktasına
ulaştığı 2015’ten bu yana geçici çözümlerle
sorunu çözmeye çalışan AB’de halihazırda
kıtaya yönelik göçmen akınında ciddi
azalma olmasına rağmen ülkelerdeki siyasi
değişimler hem ciddi görüş ayrılıkları
yaratıyor hem de sert kriz rüzgarları
estirebiliyor. 

En basit konularda bile mutabık
kalmakta zorlanan AB ülkelerinin “tek bir
göç politikasında” da anlaşamaması, üye
ülkelerin iktidar partilerinin siyasi
eğilimlerine göre göçmen politikası
üretmesine neden oluyor.

Bu nedenle, İtalya ve Avusturya’nın
Vişegrad grubuyla şimdilik oluşturduğu
“göçmen karşıtı ittifakın” ya da Batı
Avrupa ülkeleri arasındaki anlaşmaların
söz konusu ülkelerden birinde siyasi
değişimle birlikte kısa sürede sonlanma
ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor.

AB üyesi ülkelerin göçmenlere ilişkin takındığı tutum kıta genelinde
yeni ittifaklara yol açarken, Doğu ve Batı Avrupa arasına “demir
perde” çekiyor. Göçmen karşıtı blok oluşturan Vişegrad grubu,
hükümet değişiklikleri sonrası İtalya ve Avusturya’yı da yanlarına
alırken, Almanya, Fransa ve İspanya gibi Batı Avrupa ülkeleri soruna
daha ılımlı çözüm bulmaya çalışıyor.
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