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Boykotlar bitti,
çözüm bekleniyor
İskeçe’de yapılan encümen ve veli toplantısında, Atina’da yetkililerle
yapılan görüşmeler dikkate alınarak azınlık okullarındaki boykotların
durdurulmasına ve öğrencilerin derslere girmesine karar verildi.
2 Ekim Salı akşamı İskeçe Türk
Birliği’nde gerçekleştirilen
toplantıda, velileri temsilen
Atina'da görüşmeler yapan İskeçe
Merkez Türk Azınlık İlkokulu
Encümen Heyeti Başkanı Hüseyin
Baltacı, Kireççiler köyü Türk
Azınlık İlkokulu Encümen Heyeti
Başkanı Ahmet Kara ve İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek
encümen heyetlerine ve velilere
bilgi verdiler.
Bu arada, SİRİZA’nın üç azınlık
milletvekili, Eğitim ve Din İşleri
Bakanı Gavroglu’yla görüşerek,
kitaplar konusundaki talepleri dile
getirdiler.
Son gelişmeler ve Atina’da
gerçekleşen görüşmelerle ilgili
SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek ile Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Asbaşkanı Dr.
Hüseyin Baltacı GÜNDEM’in
sorularını yanıtladı.
»8, 9, 10

Ölümler
doğumlardan
fazla

Koray Hasan’a hapis cezası
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği eski başkanı
Koray Hasan, 2 Ekim Salı günü görüşülen iki
davanın birinden 6 ay hapis ve 5 bin euro para
cezasına çarptırıldı.
Gümülcine Tek Hakimli Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde görülen davada Koray Hasan,
GTGB Başkanı olduğu dönemde birlik lokalinin
tadilatı sırasında boya yapılması, çatıdan su
akmasını önlemek amacıyla bazı kiremitlerin
değiştirilmesi ve bahçede bulunan malzeme
deposu ile tuvaletlerin tamir edilmesiyle ilgili
olarak suçlandı.
Koray Hasan’ın benzer iddialarla suçlandığı
diğer dava ise 18 Haziran 2019 tarihine ertelendi.
»3

YUNANİSTAN genelinde 2017
yılı doğum ve ölüm oranları
açıklandı. Buna göre ülke
nüfusu, ölümlerin doğum
oranının önüne geçmesi
nedeniyle azalıyor. Doğu
Makedonya – Trakya
eyaletinde de nüfusun
azaldığı dikkat çekiyor.2017
yılında eyalet genelindeki beş
ilde 4.780 doğum olurken,
7.848 ölüm yaşandı. »4

dünya

13’te

bilim
Makedonya’yı
yoğun gündem
bekliyor

Huawei
MediaPad T3 10’nu
7’de
inceleyelim

ekonomi

2’de

Kurtarma paketi
sonrası ilk bütçe
mecliste

spor

15’da

İkinci hafta
maçları
tamamlandı

Türkçe
konuşan
girişimciler
Ankara’da
buluştu
Farklı ülkelerden Türkçe konuşan
girişimciler Türkiye’nin başkenti
Ankara’da buluştu. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği tarafından organize
edilen 20. Türkçe Konuşan
Girişimciler Programı’na, Batı Trakyalı
iş adamları da katıldı. »2

İstanbul’dan
üzücü haber
İstanbul’da Bahçelievler’de bulunan
özel Medicana Hastanesi’ndeki
odasında hastası olan Serhat T.
tarafından 2 Ekim Salı günü silahlı
saldırıya uğrayan ve aslen
Gümülcineli olan doktor Fikret
Hacıosman hayatını kaybetti.
»2

Ömeroğlu
Rektör
Polihronidis’i
ziyaret etti
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, Trakya Dimokritos
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Aleksandros Polihronidis’i ziyaret
etti. »5
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Türkçe konuşan
girişimciler
Ankara’da buluştu
FARKLI ülkelerden Türkçe
konuşan girişimciler
Türkiye’nin başkenti
Ankara’da buluştu.
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) tarafından
organize edilen 20. Türkçe
Konuşan Girişimciler
Programına, Batı Trakyalı iş
adamları da katıldı.
Ankara’da 29 Eylül
tarihinde başlayan ve 12 Ekim
tarihinde sona erecek olan 20.
Türkçe Konuşan Girişimciler
Programına toplam 20 farklı
ülkeden 47 girişimci katıldı.
TOBB’un gerçekleştireceği
iki haftalık programa Batı
Trakyalı iş adamları da davet
edildi. Batı Trakya’dan
programa Petrol Ofisi madeni
yağları, Esan akü, Caldini
otomobil bakım ve temizlik
ürünleri Yunanistan
distribütörü Gümülcineli genç
iş adamı Emre Mustafa,
mobilya ve aksesuar
sektöründe faaliyet gösteren
Epipla Thrakis mobilya

mağazası ve atölyesi sahibi
Nurhan Mustafa Nihat, inşaat
ve elektromanyetik
sektöründe faaliyet gösteren
mühendis Hüseyin Hafız
Ahmet katıldı.
TOBB tarafından
düzenlenen program
Ankara’da başladı. Ankara’nın
ardından ikili görüşmeler ve
toplantılar İstanbul’da devam
edecek. Program kapsamında
daha sonra Tekirdağ, Edirne,
Çorlu ve Lüleburgaz ziyaret

edilecek.
Farklı ülkelerden iş
adamlarına birbiriyle tanışma
ve işbirliği yapma olanağı
sağlayan program
çerçevesinde katılımcılar tarihi
ve turistik yerleri gezme
imkanı bulacak.
Ankara’da gerçekleştirilen
açılışa katılan TOBB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu, programa
katılan Batı Trakyalı iş
adamları ile görüştü ve katılım
belgesi verdi.

Tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla
saldırıya uğrayan ve aslen Gümülcineli olan Ruh ve
Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman,
yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kurtarma paketi sonrası ilk bütçe mecliste
HÜKÜMET, kurtarma paketi programının
ardından hazırladığı ilk bütçeyi meclise sundu.
Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan bütçe
tasarısı, bütçe komisyonunda tartışılmak üzere
meclise sunuldu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada,
2015-2018 yılları arasında tatmin edici bir mali
performans gösterildiğine işaret edilerek,
bunun kademeli olarak hane halkı geliri,
kalkınma ve sosyal yardımın kronik sorunlarını
çözecek bir politikaya imkan tanıdığı
savunuldu.
Bütçe tasarısında bu yıl için büyüme oranı
aşağı yönlü revize edilerek yüzde 2,1’e
çekilirken, 2019 büyüme tahmini yüzde 2,5’e
çıkarıldı. Tasarıda, işsizliğin ise gelecek yıl
yüzde 16,3’e düşeceği tahmininde bulunuldu.

“EMEKLİ MAAŞLARINDA”
KESİNTİ MÜZAKERESİ
Ülkenin kreditörleri için önemli mali
göstergeler arasında yer alan faiz dışı bütçe
fazlasının milli hasılaya oranı ise 2019 için

İstanbul’dan
üzücü haber

yüzde 4,14 olarak tahmin edildi.
Hedeflenen oranın yüzde 3,5 olduğu ifade
edilen tasarıda, kreditörlere taahhüt edilen
emeklilik maaşlarında kesinti öngören kemer
sıkma önleminin uygulanmaması halinde bu
oranın hedefi karşılayarak yüzde 3,56 olacağı
belirtildi.
Hükümet, kurtarma paketinden çıkmasına
karşın 2019 yılında emeklilik maaşlarında
kesinti taahhütünde bulunmuştu.
Atina yönetimi, seçime gidilecek 2019’da bu
kesintiyi uygulamak istemezken, Uluslararası
Para Fonu (IMF) ve AB Komisyonu, hükümete
taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında
bulunuyor.
Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos 1
Ekim Pazartesi günü yaptığı açıklamada,
kreditörlerle konuya ilişkin müzakerelerde
ilerleme kaydedildiğini ifade etmişti.
Konuya ilişkin son karar, bu yıl sonundaki
Euro Bölgeleri Maliye Bakanları toplantısında
kararlaştırılacak.

İSTANBUL’da Bahçelievler’de bulunan özel Medicana
Hastanesi’ndeki odasında
hastası olan Serhat T. tarafından
2 Ekim Salı günü silahlı saldırıya
uğrayan ve aslen Gümülcineli
olan doktor Fikret Hacıosman
hayatını kaybetti. Hacıosman’ın
cenazesi, 3 Ekim Çarşamba günü
ikindi namazını müteakkip
Bahçelievler’de bulunun Mehmet
Ülker Camii’nden kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına
alınan Serhat T. ilk ifadesinde,
“Okulda zenginlerin gösterişli
hayatından çok etkilendiğimi
söyleyince ilaç tedavime devam
etmemi söyledi. Ben de
sinirlendim, ateş ettim” dediği
öne sürüldü.
Bahçelievler’de bulunan özel
hastanede psikiyatri bölümünde
görevli Hacıosman, saat 12.30
sıralarında Serhat T. (18) isimli
hastasının silahlı saldırısı sonucu
ağır yaralandı. Hacıosman,
hastanedeki tüm müdahaleye
rağmen saat 21:55’de hayatını
kaybetti.

Bölgeye giden ekipler, söz
konusu evin çevresinde tedbir
alırken şüpheli S.T, saklandığı
evdeki bazı kişileri rehin almak
istedi.
Esenler İlçe Emniyet
Müdürlüğü ve Asayiş Şube
Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği
ekipleri ile müzakereci polislerin
çabasıyla ikna edilen edilen
şüpheli, gözaltına alındı.

SAKLANDIĞI EVDEKİ
KİŞİLERİ REHİN
ALMAK İSTEDİ

FİKRET HACIOSMAN
GÜMÜLCİNELİ’YDİ

Saldırının ardından olay yerine
gelen polis ekipleri, Fikret
Hacıosman’ın hastası olduğu
belirtilen şüpheli S.T’nin
yakalanması için çalışma
başlattı.
Yapılan araştırmada psikolojik
sorunları nedeniyle mart ayından
bu yana tedavi gören zanlının,
Esenler Kazım Karabekir
Mahallesi’nde akrabasının
evinde saklandığı belirlendi.

SAĞLIK BAKANI
BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, tedavi ettiği hastanın
silahlı saldırısı sonucu hayatını
kaybeden Dr. Fikret Hacıosman
için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Koca, Twitter’dan
yaptığı paylaşımda, “Bugün
menfur bir silahlı saldırı sonucu
ağır yaralanan meslektaşımız Dr.
Fikret Hacıosman, tüm çabalara
rağmen maalesef hayatını
kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan
rahmet, yakınlarına ve sağlık
camiamıza başsağlığı diliyorum.”
ifadelerini kullandı.

1961 yılında Gümülcine’de
dünyaya gelen Fikret
Hacıosman, ilk ve orta eğitimini
Mastanlı İlkokulu ile Celal Bayar
Ortaokulu ve Lisesi’nde
tamamladı. 1985 yılında
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden
mezun olan Hacıosman,
psikiyatri alanındaki ihtisasını da
aynı fakültede tamamladı. Fikret
Hacıosman evli ve bir kız
babasıydı.
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HAFTANIN YORUMU

GTGB eski başkanı
Koray Hasan’a
hapis cezası

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Avrupa ve aşırı sağın yükselişi

D

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği eski başkanı Koray
Hasan, 2 Ekim Salı günü
görüşülen iki davadan birinden
6 ay hapis ve 5 bin euro para
cezasına çarptırıldı.
Gümülcine Tek Hakimli
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde
görülen davada Koray Hasan,
GTGB Başkanı olduğu dönemde
birlik lokalinin tadilatı sırasında

boya yapılması, çatıdan su
akmasını önlemek amacıyla bazı
kiremitlerin değiştirilmesi ve
bahçede bulunan malzeme
deposu ile tuvaletlerin tamir
edilmesiyle ilgili olarak
suçlandı.
Dava sonucunda hakim
tarafından suçlu bulunan Koray
Hasan 6 ay hapis cezası ve 5 bin
euro para cezasına çarptırıldı.

GTGB eski başkanı Koray
Hasan mahkeme kararına itiraz
ederek istinaf mahkemesine
başvuracak.
Koray Hasan’ın benzer
iddialarla suçlandığı ve 2 Ekim
Salı günü görüşülen diğer dava
ise 18 Haziran 2019 tarihine
ertelendi.

Gavroglu tayinli müftü
naipleriyle görüştü
EĞİTİM ve Din İşleri Bakanı
Kostas Gavroglu, İskeçe ve
Gümülcine’deki tayinli müftüler
Mehmet Emin Şinikoğlu ve
Cemali Meço’nun zorunlu
emekliliğe ayrılmalarının
ardından atanan müftü
naiplerini Atina’da kabul etti.
Yunan hükümetinin tayinle
görev başına getirdiği
Gümülcine müftü naibi Halil
Cihat, İskeçe müftü naibi Bilal
Kara Halil ve Dimetoka müftü
naibi Osman Hamza’nın
Gavroglu’yla görüşmesinde
bakanlık Din İşleri Genel
Sekreteri Yorgos Kalancis de
hazır bulundu.
Gavroglu, tayinli müftü
naiplerini tebrik etti ve yeni
görevlerinde başarılar diledi.
Tayinli müftü naiplerinin
Eğitim Bakanı ile yaptıkları
görüşmede son dönemde
gündeme gelen müftülüklerle
ilgili cumhurbaşkanlığı
kararnamesi taslağı ile ilgili
görüşlerini bildirdikleri de
öğrenildi.
Hatırlanacağı üzere yaz

emokrasi ve insan
hakları açısından
örnek teşkil eden
Avrupa’da son yıllarda sancılı
bir süreç yaşanıyor. Kemer
sıkma politikaları, ekonomik
pastada pay sahibi olmaya
çalışan mülteci akınları,
Avrupa’da sağın yükselişini de
beraberinde getirdi.
Orta sınıfın çökmesiyle
başkasına yönelik nefret de
arttı. Bu nefretin odak noktasını
ise bu kez göçmenler ve İslam
oluşturdu.
11 Eylül 2001’de New
York’taki ikiz kuleleri hedef alan
terör saldırısıyla birlikte
İslamofobik yaklaşımlar
Amerika’da olduğu kadar
Avrupa’da da zemin buldu.
1999’da Berlin Duvarı’nın
yıkılmasıyla son bulan Doğu –
Batı Bloğu’nun yerini bu kez
İslam karşıtlığı aldı.
Özellikle Suriye’deki savaşla
birlikte Doğu’dan Batı’ya
yönelik göç Avrupa’nın
İslamofobik yaklaşımını, çoğu
Müslüman olan göçmenlerin
Avrupa’da yeni bir hayat arayışı
içinde olmaları yabancı
düşmanlığını arttırdı.
Aslında Avrupa 1930’lı
yıllarda da benzer bir süreçten
geçti. Tarihe “Kara Perşembe”
olarak geçen ve tüm dünyayı
etkisi altına alan ekonomik
buhran, Hitler’in başını çektiği
Nasyonal Sosyalist Partisi’nin
yükselişini de beraberinde
getirdi. Hitler’in yanı sıra
Musolini’yi, Franco’yu yaşayan
Avrupa’da aşırı sağ, bu kez
hedefi değişse de, yine gün
yüzüne çıkıyor.
Avrupa, deyim yerindeyse
göçmen sorunu konusunda
ikiye bölünmüş durumda. Bir
tarafta göçmen karşıtlığıyla
bilinen Vişegrad grubu yer
alıyor. Eski Doğu Bloku
ülkelerinin çoğunluğu
oluşturduğu bu gruba İtalya ve
Avusturya da monte olmuş

aylarında hükümet meclisten
geçirdiği yasa ile Rodop ve
İskeçe tayinli müftülerini 67
yaşını doldurdukları
gerekçesiyle mecburi emekliliğe
sevk etmiş, ardından üç şehirde
müftü naipleri atamıştı.
Hükümetin gerek yaptığı yeni
atamalar, gerekse istişareye
açtığı müftülük ve yetkilerini
belirleyen cumhurbaşkanlığı
kararnamesi taslağı azınlığın
tepkisine neden olmuştu.

SahİBİ:hülYaEmİn

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

Y›ll›k(52say›)40Euro.Kuruluşlar:100Euro.

Belediyeler:150Euro.ResmiDaireler:200Euro.
Yurtd›ş›:100Euro.

durumda. Diğer yanda ise
Almanya, Fransa ve İspanya gibi
Batı ülkeleri bu soruna daha
ılımlı çözüm bulmaya çalışıyor.
Yani Avrupa’da bir tarafta
dayanışma, demokrasi ve
hoşgörü hakim olmaya devam
ederken, diğer tarafta Avrupa’yı
“öteki”nden arındırılmış bir kale
olarak görmek isteyen taraf yer
alıyor. Üstelik bu görüşü
savunan kesimin gittikçe güç
kazanması endişeleri arttırıyor.
Ülkemizde de durum pek
farklı değil. Ekonomik kriz
sonucu orta sınıfın yıkılması,
tükenen umutlar ve güvensizlik
ortamı ne yazık ki Altın Şafak’ın
işine yaradı. Mecliste yer alması
hayal ötesi olan bir parti,
parlamentoya üçüncü parti
olarak girebildi.
İtalya’da aşırı sağ partilere oy
verme oranı 2008 yılında yüzde
8 iken, 2018 yılında bu oran
yüzde 50’yi buldu. Fransa’da bu
oran yüzde 13’ten yüzde 27’ye,
Almanya’da yüzde 10’dan yüzde
21, Macaristan’da yüzde 43’den
yüzde 65’e çıktı.
Ülkemizde de yüzde 17’den
yüzde 54’e ulaştı.
Dolayısıyla, 2008 ekonomik
krizinin sebep olduğu ekonomik
kayıplar ve güvensizlik, 2015
yılında Avrupa’nın karşı karşıya
kaldığı göçmen krizi, aşırı sağ
partilerin yükselmesine ve aynı
zamanda koalisyonlarda yer
almasına uygun zemin hazırladı.
Nitekim krizden hemen
sonra, 2009 yılında yüzde
0,9’luk oy oranı bulunan Altın
Şafak, 2015’e gelindiğinde
yüzde 7’leri gördü.
Avrupa, aşırı sağın
yükselişinin bedellerini
zamanında fazlasıyla ödedi.
Büyük can kayıpları, büyük
maddi kayıplar üzerine yeni bir
Avrupa inşa edildi.
Avrupa’nın varlığını
sürdürmesi için daha sosyal ve
daha demokrat olmaktan başka
çaresi yok.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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'Zorba' zor anlar yaşattı
ÜLKEDE etkili olan ve "Zorba" adı
verilen tropik fırtınada sağanak ve
şiddetli rüzgar nedeniyle üç kişi
kaybolurken, ağaçlar devrildi, yollar
kapandı çok sayıda ev ve iş yerini su
bastı.
Etkili olan tropikal fırtına nedeniyle
pek çok yerde su taşkınları ve elektrik
kesintileri yaşanırken, kapanan otoyollar
nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
"Zorba" adı verilen ve bölgede nadir
görülen fırtına, özellikle ülkenin
güneyindeki Mora Yarımadası'nda ve
başkent Atina civarında etkili oldu.
Fırtına nedeniyle, su taşkınları meydana
geldi. Sökülen ağaçlar elektrik hatlarına
zarar verirken, çok sayıda ev ve iş
yerinde hasar meydana geldi.
Yunanistan Sivil Savunma Genel
Sekreterliği’nden yapılan açıklamada da
çok sayıda evi su bastığı, birçok yolun
kapandığı, su taşkınları nedeniyle
ülkenin güneyinde tren seferlerinin
durdurulduğu belirtildi. İtfaiye Teşkilatı
ise sadece Mora'da 640 yardım çağrısı
aldıklarını açıkladı.
Atina civarındaki limanlardan gemi
seferlerinde iptaller gerçekleşirken,
Elefterios Venizelos Uluslararası
Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar
yaşandı.
Ülkenin güney sahillerinde şiddetli
rüzgar ve dev dalgalar hasara yol açtı.
Sahillerde demirli onlarca tekne ve yat
alabora oldu.

Argos kentinde nehrin taşması
nedeniyle çok sayıda evi su bastı, bazı
araçlar suya kapıldı.
Atina'ya yaklaşık 100 kilometre
uzaklıktaki Korint Körfezi civarında ise
devrilen ağaçların elektrik hatlarına
zarar vermesi kesintilere yol açtı.
Bölgede çok sayıda ev ve iş yeri su
baskınları nedeniyle hasar gördü.
Atina'dan güney ve kuzey
istikametlerinde otoyollar sağanak yağış
nedeniyle trafiğe kapatılırken, uzun araç
kuyrukları oluştu. Atina kent merkezinde
de bazı yollar kullanıma kapandı.

KAYIP ÜÇ KİŞİDEN BİRİ SAĞ
OLARAK KURTARILDI
İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan
açıklamada, Evia Adası'nda aralarında
yaşlı bir çiftin de bulunduğu üç kişi
kaybolmuştu. Yapılan çalışmalar
sonucunda 27 yaşındaki bir kişinin sağ
olarak kurtarıldığı açıklanırken, diğer iki
kişi için çalışmaların devam ettiği
belirtildi.
Devlet haber ajansı AMNA'ya
açıklamada bulunan Orta Yunanistan
Eyalet Başkanı Kostas Bakoyannis, "Bir
kez daha cehennemi yaşadık. Gece boyu
yağmur ve çamura karşı mücadele ettik.
Çok büyük hasar var." dedi.
Bakoyannis, fırtınanın en fazla
etkilediği bölgelerde olağanüstü hal ilan
edildiğini belirtti.

Ölümler
doğumlardan fazla

YUNANİSTAN genelinde 2017 yılı
doğum ve ölüm oranları açıklandı. Buna
göre ülke nüfusu, ölümlerin doğum
oranının önüne geçmesi nedeniyle
azalıyor. Doğu Makedonya – Trakya
eyaletinde de nüfusun azaldığı dikkat
çekiyor.
Batı Trakya’nın da dahil olduğu Doğu
Makedonya -Trakya eyaleti’nde nüfusun
azaldığı belirtildi. 2017 yılında eyalet
genelindeki beş ilde 4.780 doğum
olurken, 7.848 ölüm yaşandı. Ölüm ve
doğum rakamlarının dengede olduğu
İskeçe ili dışındaki bütün illerde ölüm
oranları, doğum oranından çok daha
fazla.
Yunanistan İstatistik Kurumu
(ELSTAT) tarafından açıklanan verilere
göre, Doğu Makedonya - Trakya
eyaletinde geçen yılki doğum ve ölüm
rakamları şöyle:
İskeçe ili doğum: 1098. Ölümler: 1099

Rodop ili: Doğum: 791. Ölümler: 1.425
Evros ili: Doğum: 1.203. Ölümler: 2.031
Kavala ili: Doğum: 1.013. Ölümler:
1.860
Drama ili: Doğum: 675. Ölümler: 1.433

ÜLKE NÜFUSU AZALIYOR
Belediyelerin nüfus sicil dairelerinden
alınan bilgilere dayandırılarak açıklanan
verilere göre, geçen yıl Yunanistan
genelinde 45.686’sı erken, 42.867’si kız
olmak üzere 88.553 doğum yaşandı. Bu
rakam bir önceki yıla göre yüzde 4,7
azaldı.
Öte yandan, bir yıl içinde ülke
genelinde meydana gelen ölümlerin bir
önceki yıla göre yüzde 4,8 oranında artış
gösterdiği ifade edildi. Bir yıl içinde
Yunanistan’da 124.501 kişinin öldüğü
bildirildi. Bir yıl içinde 306 bebek
ölümünün meydana geldiği de ifade
edildi.

Yunanistan'dan Bulgaristan'a
düzensiz göçte artış

BULGARİSTAN İçişleri Bakanlığı,
son dönemde Yunanistan sınırından
gelen düzensiz göçmen akınında büyük
artışlar yaşandığını bildirdi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan,
ülkenin güneyindeki Smolyan şehri
Bölge Sınır Polis Müdürü Stoyan
Mandaciev, 2018 yılının Ocak- Eylül
döneminde Yunanistan sınırından
Bulgaristan'a giriş yapmaya çalışan 2
bini aşkın düzensiz göçmenin
yakalanıp geri yollandığını belirtti.
Mandaciev, bir önceki yılın aynı
dönemiyle kıyaslama yapıldığında 5 kat
bir artış gözlendiğini aktardı.
Yasa dışı yoldan sınır geçişlerin ağır
suç teşkil ettiğini anımsatan
Mandaciev, bu suçlara karşı kararlı
önlemler aldıklarını, Yunanistan ve
Türkiye sınır bölgelerinde kapsamlı

operasyonlar yapıldığını ifade etti.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın
resmi istatistiklerine göre düzensiz göçe
karşı operasyonlarda 2018 yılının Ocak
- Ağustos döneminde ülkeye kaçak
yoldan giriş yaptıkları belirlenen bin
453 yabancı gözaltına alındı. Aynı
dönemde 2 bin 8 yabancıya "mülteci"
veya "insani statü" verildi.
Türkiye ile ortak kara sınırında
düzensiz göçe karşı 274 kilometrelik tel
örgü çeken Bulgaristan, kendisi gibi
Avrupa Birliği (AB) üyesi olan komşusu
Yunanistan ile ortak kara sınırını
korumakta daha büyük sorunlar
yaşıyor.
Bulgaristan'da resmi istatistiklere
göre kamplarda denetimli serbestlik
koşullarında tutulan kayıtlı düzensiz
göçmenlerin sayısı 600'ün altında.

Gümülcine’de “Beyaz Gece”
PİYASADA hareketliliği arttırmak için 5 Ekim Cuma akşamı mağazalar gece
yarısına kadar açık kalacak. Mağazalar “Beyaz Gece”ye özel kampanyalar da
düzenleyecek.
“Beyaz Gece”, Gümülcine Belediyesi Kültür Eğitim Spor Kamu Şirketi’nin
desteğiyle, Gümülcine Ticaret Derneği ile Esnaf ve Sanatkarlar Birlikleri
Federasyonu (OEVES) tarafından organize ediliyor.
OEVES Başkanı Anestis Vafiadis, Gümülcine Ticaret Derneği Başkanı Kiki
Konsantinidi ve Gümülcine Belediyesi Kültür Eğitim Spor Kamu Şirketi Başkanı
Natasa Liveriadu düzenledikleri ortak basın toplantısında bölge halkını 5 Ekim
Cuma günü gerçekleşecek “Beyaz Gece”ye katılmaya davet ettiler. Yetkililer,
mağazaların gece saat 12’ye kadar açık kalmasının yanı sıra, bazı özel
indirimlerin yapılacağını, ayrıca gece boyunca bir dizi etkinliklerin de yer
alacağını duyurdular.
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Yeniden “kitap sorunu” -3

T

ürk azınlık ilkokullarında 12
günlük eylem sona erdi. Ortada
bir sorun vardı. Azınlık
okullarında 1997 yılından bu yana
uygulanan Frangudaki programının
hazırladığı kitapların günümüzün
şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap
vermemesi. Bunu reddeden yetkili
neredeyse yok gibi. Eğitim Bakanından,
azınlık milletvekillerine ve öğrenci
velilerine kadar genel kabul gören bir
durum sözkonusu.
Bakanlık eğitim yılının başında
“devlet okullarında okutulan kitaplar
azınlık okullarına giriyor” diye bir
açıklama yaptı. Ancak, muhtemelen
eğitim camiasının tepkisinden çekinmiş
olacak ki, bu kararı, yani devlet
okullarında okutulan kitapların azınlık
okulundaki sınıflarda da kullanılmasının
kararını öğretmenlere bıraktı. Bu
inisiyatifi eğitimcilere bıraktı. 20 yıl
sonra hayata geçirilecek bir değişiklik
böyle muğlak bir şekilde olursa sorun
yaşanması da son derece doğaldır.
Nitekim sorun yaşanmaya başladı.

İnisiyatifin bırakıldığı eğitimciler “biz
karışmayız” deyince bu kez de öğrenci
velileri tepki gösterdi. Tepki İskeçe
merkezde eyleme dönüşünce, tepki
büyüdü ve eylem de genişledi. Önce
İskeçe ilinde Azınlık okulları tek tek ve
hızlı bir şekilde boykota katıldı. Sonuç
itibarıyla İskeçe ilindeki toplam 45
azınlık ilkokulundan 40’ında, Rodop
ilinde de 8 ilkokulda boykot yapıldı.
Eylemin devam ettiği sırada ilk önce
iktidar partisine mensup üç azınlık
milletvekili Eğitim Bakanı Kostas
Gavroglu ile görüştü. Bu görüşmeden
çıkan en somut karar, azınlık eğitiminin
Yunanca müfredatını ele alacak bir
kurulun oluşturulmasıydı.
Akabinde, üç gün sonra azınlık
okulları encümen heyetleri temsilcileri
ve iki azınlık milletvekilinden oluşan bir
heyet Eğitim Politikaları Enstitüsü ile
görüştü. Bu görüşme ve görüşme
sonrası oluşan ortamla ilgili olarak bu
haftaki sayımızda Hüseyin Zeybek ve
Dr. Hüseyin Baltacı’yla uzunca bir
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röportaj yaptık. Sayfalarımızda
okuyabilirsiniz.
Şimdi kısa vadede Eğitim Politikaları
Enstitüsü’nün, devlet okullarındaki
kitapların azınlık okullarında
kullanılmasına imkan verecek yöntemi
belirlemesi var. Bakalım enstitü bu
karmaşık işin içinden kavgasız
gürültüsüz nasıl çıkacak. Ancak bu
karmaşaya bir son vermek şart. Onun
da en kısa zamanda gerçekleşmesi
gerektiği ortada.
Gelelim bakanın da kabul ettiği
azınlık eğitiminin Yunanca müfredatı
için oluşturulacak “bilimsel kurul”
meselesine. Bu uzun yıllardan bu yana
dile getirilen devletin yani bakanlığın
azınlık eğitimi için azınlıkla diyalog ve
istişare sürecini başlatma ihtiyacıdır. Bu
bir ihtiyaçtır, hatta zorunluluktur. Keşke
bunun anlaşılması için 12 gün süren bir
boykota ihtiyaç duyulmasaydı. Şimdi en
önemli husus; bu diyalog sürecinin
gerçekten başlaması, samimi ve yapıcı
bir şekilde devam etmesi ve sonuç elde
edilmesidir. En önemli nokta da
azınlığın böyle bir kurulda yer alması ve
azınlığın görüşünün, talebinin dikkate
alınmasıdır. Aksi takdirde işe
başlanırken daha yarım başlanır.
Burada Batı Trakya Türk Azınlığı’na
da düşen görevler var. Böyle bir kurulda
yer alacak isimlerin sağlıklı bir şekilde
belirlenmesi gerekir. Bunun yanı sıra da
“azınlık eğitiminde biz ne istiyoruz ve
neden istiyoruz” sorusuna ciddi bir
şekilde cevap vermemiz şart. Bunun
çerçevesini çok iyi çizmek ve içini

doldurmak gerekiyor. Bunun için
eğitimle doğrudan veya dolaylı olarak
ilgili ve ilişkili olan azınlık
kurumlarımıza iş düşüyor. Zaman
kaybetmeden eğitim kuruluşlarımız
harekete geçmeli ve her şeyden önce
bir koordinasyon ekibi oluşturulmalıdır.
48 azınlık ilkokulunda yapılan eylemi
farklı yerlere çekenlerin, eylemlerin
durdurulmasından sonra devreye girip
çeşitli iddialar attığı göze çarpıyor.
“Madem ki devlet okullarında okutulan
Yunanca ders kitaplarını istiyorlar, bu
köylere devlet okulu açalım” gibi tezleri
öne sürenler var. Burada birkaç noktaya
değinmek gerekiyor diye düşünüyorum:
Azınlık öğrencilerinin velileri “daha iyi
bir azınlık okulu” için eylem yaptı.
Azınlık okulunda okutulan Yunanca’nın
daha iyi seviyeye ulaşması için sesini
yükseltti. Yoksa kolay yolu seçip, birçok
kişinin yaptığı gibi “çocuk burada
Yunanca’yı gerektiği gibi öğrenemiyor”
deyip devlet okuluna kaydettirebilirdi.
Batı Trakya Türk Azınlığı için “azınlık
okulu” vazgeçilemez bir kurumdur.
Azınlık okulunun kalitesinin arttırılması
velilerin ortak talebidir. Azınlığın
yıllardır dile getirdiği bir beklentidir.
Eğer bugüne kadar iktidarlar azınlık
eğitimiyle ilgili yapılan çağrılara kulak
tıkamasaydı herşey çok farklı olacaktı.
Gelinen nokta daha iyi ve daha
kaliteli bir azınlık eğitimi ve azınlık
okulunun tesis edilmesi için bir fırsattır.
Tabii ki “yetkililerin” aklında
“kurnazlık” değil, “iyi niyet” olması bu
olayın olmazsa olmazıdır! İyi niyet
vesselam, iyi niyet!...

İlhan Ahmet Eğitim Bakanı’na
“kitap sorunu”nu sordu
RODOP ili Demokratik İttifak Milletvekili İlhan
Ahmet, eylemde olan azınlık ilkokulları ve
Yunanca ders kitaplarıyla ilgili olarak Eğitim
Bakanı Kostas Gavroglu’na yönelik meclise soru
sundu.
Azınlık eğitiminin özel bir statüye sahip
olduğunu hatırlatan İlhan Ahmet, bunun
temelinin de Lozan Antlaşması olduğunu
kaydetti. İskeçe ve Rodop ilinde çok sayıda azınlık
okulunda boykot yapıldığını dile getiren
milletvekili, velilerin azınlık okullarındaki
Yunanca ders kitaplarının devlet okullarındaki
kitaplarla değiştirilmesini talep ettiğini belirtti.
Bakanlığın devlet okullarında eğitim yapılan
kitapların azınlık okullarında yardımcı kitap
olarak kullanılmasını eğitimcilerin inisiyatifine
bırakmasının Encümenler Birliği tarafından
“hayal kırıklığı” yaratan bir adım olarak
nitelendirildiğini hatırlatan İlhan Ahmet, tarih ve
coğrafya ders kitaplarının da azınlık okullarında
olmadığına dikkat çekti. Ahmet, bu durumun
çocukların yaşadıkları ülkeyi bile tanımamalarına
yol açtığını ifade etti.
İlhan Ahmet, azınlık ailesinin, bir hak olarak
azınlık okulunu seçmesinin ve aynı zamanda
Yunan toplumuna entegrasyonu ve eğitimin
diğer aşamalarında rekabetçi bir kazanım elde
etmesinin çoğu kez azınlık eğitim sisteminin
çalışmasından engellendiğini ifade etti.
İlhan Ahmet, son durumun azınlık
okullarındaki öğrencilerin kabiliyetlerinin
şüpheci bir şekilde küçümsenmesine karşı
ortaya konan bir isyan olduğunu belirtti.
Milletvekili İlhan Ahmet, Eğitim Bakanı

Kostas Gavroglu’na yönelik şu soruları sordu:
Okulların normal çalışma sürecine geri
dönmesi ve öğrencilerin sınıflara girmesini
sağlayacak biçimde, Trakya’daki azınlık
ilkokullarında devlet okullarında okutulan ders
kitaplarını kullanarak, mevcut sorunu hangi
şekilde çözmeyi düşünüyorsunuz?
Azınlık okullarında Yunanca’nın daha iyi
öğretilmesi için bakanlığınız nasıl bir çalışma
yapacak?
Azınlık eğitiminin güçlendirilmesi için plan ve
programınız var mı? Eğer varsa, eğitimcilerin ve
azınlığın taleplerini de dikkate alarak; Türkçe
müfredatın iyileştirilmesi amacıyla öğretmenlere
yönelik eğitim seminerleri,
azınlık okullarının fiziki
şartlarının ve araç
gereçlerinin
iyileştirilmesi ve
gelecekte azınlık
okullarının kesintisiz
şekilde faaliyet
göstermesinin garanti
altına alınması için
neler yapmayı
planlıyorsunuz?

Başkonsolos Ömeroğlu
Rektör Polihronidis’i
ziyaret etti
TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
Trakya Dimokritos Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aleksandros
Polihronidis’i ziyaret etti.
Başkonsolos Murat Ömeroğlu, 2 Ekim Salı günü Trakya
Dimokritos Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aleksandros
Polihronidis’i rektörlük binasında ziyaret etti.
Ziyarette iki ülkenin yüksek eğitim kurumları arasındaki
bölgesel işbirliği olanakları ele alındı. Toplantıya, Trakya
Dimokritos Üniversitesi rektör yardımcıları da katıldı.
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Hayvanları koruma ve
hayvan hakları

B

ilindiği üzere, canlılar
dünyası ; insanlardan,
bitkilerden, ve
hayvanlardan oluşur. İnsanların
hayvanlarla olan ilişkileri çok
eskilere dayanır. İlk çağlarda
insanlar, hayvanlardan
korkuyorlardı. Hayvanlardan
korunmak için evlerini dağların
yamaçlarına, kayalıklara
kuruyorlardı. Önceleri
hayvanları sadece gıda ve
yolculuk aracı olarak gören
insanların zamanla bakış açıları
değişmiş, onlara şefkat
göstermeye, evcilleştirmeye ve
onlarla dostluklar kurmaya
başlamışlardır. İnsanlar daha
ilk çağda kedi, köpek, at,
koyun, sığır, keçi gibi
hayvanları evcilleştirdiler.
Evcilleşen hayvanlar, insanların
yardımcısı oldu. Bu insanların
çizdikleri duvar resimleri bu
ilişkinin kanıtıdır.
Kurulan bu sıcak ilişki
insanların, hayvanların
korunması konusunda birlikte
hareket etmeleri fikrini
doğurdu. İnsanlar arasında
hayvan sevenler gittikçe
çoğalmaya başladı. Bu
insanların amaçları hayvanlara
daha iyi davranılmasını
sağlamak, onları korumak,
daha sevecen davranılmasına
yardımcı olmaktır. Bu
düşünceye sahip hayvan
sevenler ilk kez İngiltere’de
1822 yılında bir araya geldiler.
Hayvanları korumak, insanların
hayvanlara iyi davranmalarını
ve hayvanların daha iyi
koşullarda beslenme ve
korunmalarını sağlamak
amacıyla Hayvanları Koruma
Birliği’ni kurdular. Bu hareket
daha sonra tüm dünyaya
yayılmaya başladı ve 4 Ekim,
“Dünya Hayvan Hakları
Günü”ilân edildi. 15 Ekim
1978’de Paris UNESCO evinde
ilan edilen Hayvan Hakları
Evrensel Bildirisi ile de
hayvanların hakları garanti
altına alındı. Bu bildiriye göre;
Tüm hayvanlar eşit doğar
ve eşit yaşama hakkına
sahiptirler.
Tüm hayvanların saygı
görme hakkı vardır. Bir tür
hayvan olan insan, diğer
hayvanları yok edemez.
Hayvanları kendi çıkarı için
karşılıksız kullanamaz.
Hiçbir hayvana kötü ve
zalimce davranılamaz. Bir

hayvanın öldürülmesi zorunlu
ise bu, bir anda ve acı
çektirilmeden yapılmalıdır.
Vahşi hayvanlar kendi
doğal çevrelerinde yaşama ve
çoğalma hakkına sahiptir.
Eğitim amacıyla bile olsa vahşi
hayvanlar özgürlüklerinden
mahrum bırakılamaz.
Evcil hayvanlar, uyumlu bir
biçimde ve özgürlük içinde
yaşama hakkına sahiptir.
İnsanların kendi çıkarları için
evcil hayvanların yaşama
koşullarında yapacakları her
türlü değişiklik, haklara
aykırıdır.
Evcil hayvanlar, doğal
yaşama sürelerine uygun
uzunlukta yaşama hakkına
sahiptir.
Tüm çalışan hayvanlar (at,
eşek…) iş süresinin
sınırlandırılması, işin daha az
yorucu olması, güçlerini artırıcı
bir beslenme ve dinlenme
hakkına sahiptir.
Hayvanlara fiziksel ya da
psikolojik acı çektiren deney
yapmak, hayvan haklarına
aykırıdır.
Beslenmek için bakılan
hayvanlar barındırılmalı,
taşınmalı ve ölümleri de
korkutmadan ve acı
çektirmeden olmalıdır.
Hayvanlar, insanlar
tarafından eğlence amaçlı
kullanılamazlar. Hayvanların
seyrettirilmesi ve hayvanlarla
gösteri yapılması, hayvan
onuruna aykırıdır.
Zorunlu olmaksızın bir
hayvanın öldürülmesi, yaşama
karşı işlenmiş bir suçtur.
Çok sayıda vahşi hayvanın
öldürülmesine neden olan
safariler ve av partileri,
hayvanlara karşı yapılmış bir
soykırımdır. Doğal çevrenin
kirletilmesi, yıkılıp yok edilmesi
de soykırıma eşdeğerde
alçakça bir davranıştır.
Hayvanların ölüsüne de
saygı göstermek gerekir.
Hayvanların öldürüldüğü şiddet
sahneleri, sinemalarda ve
televizyonlarda
yasaklanmalıdır.Ama
hayvanlara yapılan saldırıları
kınamak amacında olan
filmlerde bu sınırlama yoktur.
Hayvanları koruma
kuruluşları, devlet katında
temsil edilmelidir. Hayvan
hakları da insan hakları gibi
yasayla korunmalıdır.
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Yunanistan borç
ödemeyi vadelerinden
önce yapmak istiyor

MALİYE Bakanı Efklidis Çakalotos, borç servisi
maliyetlerini azaltmak için Avrupa Merkez
Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF)
olan borçlarını vadelerinden önce ödemek
istediklerini söyledi.
Çakalotos yaptığı açtıklamada, "IMF ve ECB'ye
erken ödeme yapmayı planlıyoruz. Bu bir çeşit
yeniden yapılandırma olacak, çünkü pahalı borcu
ucuz borç ile değiştireceğiz." dedi.
Yunanistan, 2010 yılından bu yılın Ağustos
ayına kadar uyguladığı üç "borç yapılandırma

programı" çerçevesinde, 280 milyar euro kredi
aldı. ECB'nin elinde 12 milyar euro tutarında
Yunan devlet tahvili var ve bunların ortalama
vadesi 4 yıl. Yunanistan'ın IMF'e de ortalama 3 yıl
vadeli 10 milyar euro borcu var.
Yunanistan, IMF ve ECB'ye borcunu erken
ödemek amacıyla gelecek iki yıldaki
ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan nakit
24 milyar euro büyüklüğündeki tamponunun bir
kısmını kullanabileceğini de belirtti.

Türkiye'den Selanik
Başkonsolosluğu’ndaki
saldırıya kınama

TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı,
Türkiye'nin Selanik
Başkonsolosluğu’nu koruyan
polislere yönelik saldırıyı
kınadı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı,
Türkiye'nin Selanik
Başkonsolosluğu’nu koruyan
polislere yönelik
molotofkokteylli saldırıyı
kınadı.

Türkiye Dışişleri
Bakanlığı’ndan yapılan yazılı
açıklamada, "Bu sabah saat
02.30 civarında Selanik
Başkonsolosluğu’nu koruyan
polislere 6 adet
molotofkokteyliyle saldırıda
bulunulmasını kınıyoruz."
ifadesi kullanıldı.
Başkonsoloslukta hasar ya da
herhangi bir yaralanmanın

meydana gelmediği belirtilen
açıklamada, "Bu menfur olay
vesilesiyle Yunan makamlarının
Yunanistan'daki
misyonlarımızın personelinin ve
binalarının emniyetinin
sağlanması için gerekli
tedbirleri almalarını
beklediğimizi bir kere daha
hatırlatıyoruz." ifadesine yer
verildi.
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Huawei MediaPad T3 10’nu inceleyelim...
TABLET piyasası bir dönem
çok hareketliydi ancak
şimdilerde artık pazar bu
anlamda doygunluğa ulaştı.
Özellikle akıllı telefonların
ekranlarının büyümesi,
kullanıcıların daha büyük
ekranlı ek bir cihaza
yönelmelerini engelledi. Bu
noktada ise tabletlerin kullanım
alanı değişti. Şimdilerde eğitim
için daha çok öğrenciler için
ebeveynleri tarafından tercih
edilen tabletler, elbette evdeki
medya tüketim alışkanlığına
bağlı olarak cihaz seçeneğini
arttırmak isteyenler tarafından
da alınıyor. Tabii ki burada kilit
nokta, tabletin uygun fiyatlı
olması. Bu kilit noktaya uygun
bir cihaz da elimizdeki Huawei
MediaPad T3 10 tableti oluyor.
MediaPad T3 10, 9.6 inç
büyüklüğünde bir tablet. Bu
anlamda özellikle 7 inçlik
tabletlere göre daha çok avantaj
yakalayan cihaz, büyük
ekranıyla geniş bir görüntü
sunabiliyor. Elimizde uzay
grisi rengiyle bulunan tablet,
oldukça da hafif. Yalnızca
460 gram ağırlığında olan
tablet, böylece uzun
kullanımlar için gayet
uygun yapıda. Yine bunu
destekleyen bir diğer özelliği
ise, 10 saate kadar multimedya
içeriği görüntüleyebilmesi. Yani
bu tablet ile 10 saate kadar
video izleyebiliyorsunuz. Ayrıca
90 saate kadar da müzik
dinleme süresi sunan tablet,
yaklaşık 21 gün boyunca ise
beklemede kalabiliyor. Bu

anlamda tabletin 4800 mAh
kapasitesindeki bataryasının iyi
iş çıkarttığını söyleyebiliriz.
Söylediğimiz gibi tabletin
ekranı 9.6 inç boyutunda. IPS
panelden oluşan ekran, geniş
bir görüntü alanı sunuyor. 300
nit parlaklıkla iyi bir görüntü
sunan ekran, 157 ppi piksel
yoğunlu ve 800:1 kontrast oranı
gibi değerlerin de sahibi.
Android 7 Nougat
işletim sistemini
bulunduran tablet,
EMUI 5.1 arayüzü
ile çalışıyor.
Arayüzü ile
avantaj
sağlayan
tablet,

otomatik öğrenme işlevi sahibi.
Bu işlev ile kullanıcının
davranlışlarını izleyen tablet,
performansını kullanıcının
kullanım alışkanlıklarına göre
optimize edebiliyor. Ayrıca yine
kullanıcısına geniş
kişiselleştirme seçenekleri
sağlıyor.
Tabletin teknik kadrosunda

dikkat çeken en önemli detay
işlemcisi oluyor. Qualcomm’un
Snapdragon 425

işlemcisinden güç alan tablet
MediaPad T3 10, 8 çekirdekli bu
işlemcisiyle 1.4 GHz
frekansında çalışıyor. Günlük
kullanılan uygulamalar ve
oyunlar için gerekli performansı
sağlayan tabletin depolama
kapasitesi de 16 GB. RAM
kapasitesi ise 2 GB. Açıkçası

BULMACA
GEÇ
 ENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Halfa,
Ekmek 2) Afi, Yeke, Sr
3) Hevenk, Site 4) Araz,
Ot, Şad 5) Mi, Gülhatmi
6) Stilo, Tip 7) Ata,
Ejder 8) Neşir, Aba 9)
Emek, Sazkar 10) Tü,
Satma, Rf 11) Flit, Ateh
12) Alakart, Raf 13) Giz,
Şairane 14) Usare,
Kutan.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Haham, Alet, Agu 2)
Aferist, Müflis 3) Liva,
Tane, Laza 4) Ezgi,
Eksik 5) Ayn, Üleş,
Ataşe 6) Ekolojist, Ra 7)
Ek, Th, Dramatik 8)
Kes, Ate, Zat, Ru 9)
İştirak, Erat 10) Estamp,
Barhana 11) Kredi, Zarf,
Fen.

SOLDANSAĞA
1)Kıyıcı, zulmeden – Kısımlar 2) (halk dili) Şaşma
bildiren söz – Mahir, becerikli – Başlıca içeceğimiz 3)
Mendelevyum’un simgesi – Aksu, akbasma 4)
Kadifeden yapılmış, kadife ile kaplanmış – İri gövdeli
bir hayvan 5) Dilsiz – Kabartmalı, pamuklu kumaş 6)
Yeterince aydınlık olmayan, yarı karanlık – Bir yere
boylu boyunca uzanma 7) Göçebelerin konak yeri –
Yalaz – Hane, konut 8) Futbolda oyunun başlatıldığı
nokta – Kimse, kişi 9) Namus, haya – Öğrenim
görmek 10) Kampana – Baryum’un simgesi – Kalın,
kaba kumaş 11) Damar sıvısı – Bale yapan kadın 12)
Benzenden türeyen bir amin – Tulyum’un simgesi 13)
Endüstri – Evlere su taşıyan kimse 14) Tez olarak –
Çökelek, ekşimik.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yapıştırıcı amorf madde – Bir çeşit uzun saplı orak
– Uzun karşıtı 2) Gezgin derviş – Orta Çağ’da yelkenli
taşıma gemisi – Aktinyum’un simgesi 3) Lütesyum’un
simgesi – (mimarlık) Lobi – Gelenek 4) Kilogram
kelimesinin kısa biçimi – Bin kilogram – Atların tırnaklarına çakılan demir parçası 5) Ayrı tutulmuş,
ayrıcalık tanınmış – Doğu – Giysinin yaka, kol, etek
çevresine geçirilen ince şerit 6) Bozkır – Aşırı samimi
bir biçimde 7) Baba, cet – Sahip – Parasal 8) Yaban
havucu – Boynun arkası 9) Kur’an surelerini oluşturan kısımlardan her biri – Gelir getiren mülk –
Arsenik’in simgesi 10) Kahveci tepsisi – (coğrafya)
Kabarma – Nebat 11) Kıvanç, saadet – Ses, ün, haber
– Ateş durumuna geçmek, tutuşmak.

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

1

RAM kapasitesini az
bulduğumuzu söylemek lazım.
Zira yoğun kullanımda
beklentinizi karşılamayacak. Bu
arada depolama alanını
microSD kart ile
arttırabiliyorsunuz.
Tabletin hem ön hem arka
yüzde kameraları da mevcut.
Ön yüzde 2 MP, arka yüzde ise 5

2

3

4

5

6

MP ölçüsünde kamera
bulunduran MediaPad T3 10,
her iki kamerasıyla da otofokus
sunuyor. Ancak kameralardan
büyük performans beklememek
lazım; onu da belirtelim.
Günlük medya takibi olsun,
öğrenciler için ek bir
görüntüleme alanı olsun veya
tamamen eğlence odaklı olarak
tercih edilir olsun, MediaPad T3
10, bu kategorideki uygun
fiyatlı modellerden biri olarak
tercih edilebilir.

7

8

9

10 11
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Okul boykotu 12 gün
sonra sona erdi
İskeçe’de yapılan encümen ve veli toplantısında,
Atina’da yetkililerle yapılan görüşmeler dikkate
alınarak azınlık okullarındaki boykotların
durdurulmasına ve öğrencilerin derslere girmesine
karar verildi.

Danışma Kurulu'ndan
Yunanca kitap sorunuyla
ilgili açıklama
BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu (BTTADK),
azınlık okullarında yaşanan
Yunanca ders kitabı karmaşası
ve devam eden eylemleri
değerlendirmek üzere bir
toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından yapılan
yazılı açıklamada şu ifadeler yer
aldı:
“Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu, azınlık
okullarında
devam eden
Yunanca kitap
sorunuyla ilgili
gelişmeleri
değerlendirmek
üzere 2 Ekim 2018
Salı günü
Gümülcine Türk
Gençler
Birliği’nde
toplanmıştır.
Danışma
Kurulu, azınlık
milletvekillerinin
Eğitim Bakanı’yla
yaptığı
görüşmeden
sonra 1 Ekim 2018
Pazartesi günü
Azınlık Okulları Encümen
Heyeti temsilcilerinin azınlık
milletvekilleriyle birlikte
Atina’da Eğitim Politikaları
Enstitüsü ile yapılan
görüşmeleri memnuniyetle
karşılamıştır. Yapılan toplantıda
her iki görüşme
değerlendirilmiş ve sonuçları
üzerinde görüş alışverişinde
bulunulmuştur. Özellikle Eğitim
Politikaları Enstitüsü’nde
gerçekleştirilen toplantı
üzerinde durulmuş ve elde
edilen sonuçlar azınlık eğitimi
ve velilerin talepleri açısından
tatmin edici bulunmuştur.
Veliler ve encümenlerin
başlattığı ve 48 azınlık
ilkokulunda yapılan boykottan
sonra daha iyi bir azınlık eğitimi
ve daha iyi bir azınlık okulu için
verilen mücadelede yetkililerle
bir diyalog ortamının başlamış
olmasını olumlu bir gelişme
olarak değerlendiriyoruz. Bu
diyalog ve istişare sürecinin
sağlıklı bir şekilde devam
etmesi, azınlık eğitiminin

iyileştirilmesi için ortaya konan
taleplerin yerine getirilmesinin
hayati öneme sahip olduğunu
ve diyalog sürecinin aksamadan
ve kesintiye uğramadan devam
etmesi gerektiğini vurgulamak
isteriz.
Azınlık okullarımızdaki
eğitim kalitesinin iyileştirilmesi
ve çocuklarımızın daha iyi bir
eğitim alabilmeleri için 12 gün
boyunca demokratik bir eylemi
sürdüren tüm
öğrenci velilerini ve
encümen heyeti
üyelerini takdirle
karşıladığımızı bir
kez daha ifade
etmek isteriz.
Halkımızın bu
mücadelesinin
daha iyi ve kaliteli
bir azınlık
eğitimine kavuşma
yolunda çok
önemli bir katkı
sağlayacağına
inanmaktayız. Bu
bağlamda; Eğitim
Bakanlığı
yetkilileriyle
Atina’da yapılan
görüşmelerin azınlığımızın
taleplerini önemli ölçüde
karşılanması açısından elde
edilen kazanımı göz önüne
alarak velilerin sürdürdüğü
boykotların büyük ölçüde
amacına ulaştığını
değerlendirilmekte, bu
boykotların çocukların yararına
son bulması temennisi ile
bakanlık yetkilileriyle
diyalogların devam etmesi
yönünde hemfikir olduğumuzu
belirtiriz.
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu olarak, verilen
mücadelede gelinen noktayı ve
okullarımızda yapılan
boykotları ele alarak
değerlendirecek olan encümen
heyetleri ve öğrenci velilerinin,
azınlık eğitimi ve öğrencilerin
geleceği konusunda en doğru
kararı vereceğine inandığımızı
ifade eder, daha iyi bir azınlık
eğitimi ve daha iyi bir azınlık
okulu için verilecek tüm
demokratik mücadeleleri
desteklediğimizi vurgularız.”

Halkımızın bu
mücadelesinin
daha iyi ve
kaliteli bir
azınlık
eğitimine
kavuşma
yolunda çok
önemli bir
katkı
sağlayacağına
inanmaktayız.

2 Ekim Salı akşamı İskeçe
Türk Birliği’nde
gerçekleştirilen toplantıda,
velileri temsilen Atina'da
görüşmeler yapan İskeçe
Merkez Türk Azınlık İlkokulu
Encümen Heyeti Başkanı
Hüseyin Baltacı, Kireççiler
köyü Türk Azınlık İlkokulu
Encümen Heyeti Başkanı
Ahmet Kara ve İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek
encümen heyetlerine ve
velilere bilgi verdiler.
Heyet, yapılan
görüşmelerde iki konunun ön
plana çıktığını ifade etti.
Frangudaki programı
kapsamında hazırlanan
kitapların bu eğitim yılı için
kaldırılmasının zor olduğu,
ancak devlet okullarında
okutulan kitapların öğrencilere
dağıtılması için okul
yönetimlerine daha somut bir
yazının gönderileceği ifade
edildi.
İkinci olarak ise
milletvekillerinin önerisi

doğrultusunda, Eğitim Bakanı
Gavroğlu'nun da kabul ettiği
bir çalışma grubunun
oluşturulacağı ve bu çalışma
grubu içerisinde konunun
uzmanı akademisyenlerin yanı
sıra azınlığın önereceği
temsilcilerin de yer alacağı
belirtildi. Bu çalışma grubunun
kısa bir süre içinde yapacağı
çalışma sonrası azınlık
okullarındaki Yunanca
müfredatta atılması gereken
adımlarla ilgili bir rapor
hazırlanacağı ve raporun
bakanlığa sunulacağı belirtildi.
Atina'daki görüşmelere
katılan Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Hüseyin Baltacı ve
Ahmet Kara Atina’da
yetkililerle yapılan
görüşmelerin olumlu geçtiğini
belirterek, verilen sözlerin
yerine getirilmesini
beklediklerini ifade ettiler.
Heyet üyeleri gelişmeleri
yakından takip edeceklerini ve
encümen heyetlerini de süreçle
ilgili olarak

bilgilendireceklerini belirttiler.
Encümen heyeti üyeleri ve
bazı velilerin katılımıyla
gerçekleştirilen toplantıda
yapılan değerlendirmeler ve
istişareler sonucunda,
encümen ve veliler yaşanacak
gelişmeleri takip etmek üzere
belirli bir zaman dilimine
ihtiyaç duyulduğuna dikkat
çekerek, bu süreçte okulların
daha fazla kapalı kalmasına
gerek olmadığı görüşünü
benimseyerek 3 Ekim
Çarşamba sabahı itibariyle
okulların açılmasına karar
verdiler.
Encümen heyetleri son
olarak yaşanacak gelişmeleri
değerlendirmek ve Atina’daki
görüşmelerde kararlaştırılan
konuların hangi ölçüde hayata
geçirildiğini gözden geçirmek
üzere 15 Ekim Pazartesi akşamı
saat 19:00'da İskeçe Türk
Birliği'nde tekrar toplanma
kararı aldılar.
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SİRİZA milletvekilleri Eğitim Bakanı’yla görüştü
SİRİZA milletvekilleri Mustafa Mustafa, Ayhan
Karayusuf ve Hüseyin Zeybek’in, Eğitim ve Dinişleri
Bakanı Kostas Gavroglu’yla görüştükleri bildirildi.
Görüşmenin 28 Eylül Cuma günü yapıldığı ifade
edildi.
Görüşmeyle ilgili olarak Eğitim Bakanlığından 29
Eylül 2018 tarihli yazılı bir acıklama yayınlandı.
Görüşmede Trakya’daki azınlık okullarındaki
Yunanca ders kitapları konusunun ele alındığı
kaydedildi.
Açıklamada; üç milletvekilinin kitaplarla ilgili olarak
bilimsel bir çalışma grubunun oluşturulması ve bu
çalışma grubunun kitapları değerlendirerek,
iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi ve muhtemel
değişiklikleri incelemek için öneri sunmasını
önerdikleri bildirildi. Bakanın üç milletvekili
tarafından yapılan öneriyi kabul ettiği ifade edildi.

Yunanca kitap sorunu
hangi aşamada?
BATI Trakya’daki azınlık
okullarında yaşanan Yunanca
ders kitabı karmaşası nedeniyle
başlatılan eylemleri ve velilerin
talepleriyle ilgili olarak İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek ve
Azınlık Okulları Encümenler
Birliği Asbaşkanı Dr. Hüseyin
Baltacı ile konuştuk.
Azınlık okullarındaki
öğrencilere yönelik Yunanca
kitapların yetersizliğinin uzun
süredir dile getirildiğini, bunun
Eğitim Bakanı tarafından da
bizzat kabul edildiğini söyleyen
milletvekili Zeybek, soruna
çözüm bulunması için
girişimlerde bulunduklarını
belirtti. Sorunun çözüme
kavuşması için diyalog
ortamının başlamasının
önemine vurgu yapan Zeybek,
bu sürecin sonuç vereceğine
inandığını dile getirdi.

HÜSEYİN ZEYBEK
“İLK OLARAK EĞİTİM
BAKANIYLA GÖRÜŞEREK
SORUNU AKTARDIK”
Okullardaki boykotların devam
ettiği sırada Eğitim Bakanı
Kostas Gavroglu ile
görüştüklerini hatırlatan
milletvekili Zeybek, “Bizler üç
milletvekili olarak ilk olarak
Eğitim Bakanı ile görüştük. Bu
görüşmede sorunu aktardık.
Son gelinen durumda bence en
önemli konu Frangudaki
programının kitaplarının
yetersizliğinin ortaya çıkmış
olması. Bunu bakan da kabul
etti. Fakat bu değişikliği
yapacak olan kişinin kendisinin
olmayacağını, bu sebeple
Eğitim Politikaları Enstitüsü ve
bakanlığın azınlık eğitimi
sorumlusu olan Notaras ile
görüşmenin faydalı olacağını
belirtti. Bunun sonucunda
bizler de milletvekilimiz

Mustafa Mustafa, Batı Trakya
Encümen Heyetleri Birliği
Başkanı Ercan Ahmet,
Asbaşkan ve İskeçe Merkez
Türk İlkokulu Encümen Heyeti
Başkanı Hüseyin Baltacı ve
Kireççiler İlkokulu Encümen
Heyeti Başkanı Ahmet Kara ile
birlikte bu toplantıyı
gerçekleştirdik. Bu toplantıda,
Batı Trakya’daki okullarda
yaşanan sorunu ilettik.” dedi.

“EĞİTİMCİLERDEN FARKI
SESLER ÇIKTI, SONUÇTA
BİR KARIŞIKLIK OLUŞTU”
Bakanlıktan gönderilen
genelgelere değinen milletvekili
Zeybek şunları ifade etti:
“Yapılan girişimler sonucunda
bir genelge çıktı. Bu genelge
bizleri biraz rahatlatıyordu. Bu
genelgede okullardaki
öğretmenlerin istemesi halinde
devlet okullarındaki kitaplarla
eğitim yapabilecekleri
belirtiliyordu. Bu tabii tamamen
öğretmenin inisiyatifine
bırakılan bir konuydu. Bu
durum biraz karışıklığa sebep
oldu. Bunu farklı yorumlayan
okullar oldu. Örneğin İskeçe
Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’ndaki öğretmenler bu
konuda öğretmenler kurulunun
karar vermesi gerektiğini
söyledi. Aslında genelgede
böyle bir durum yoktu. Bu
arada, bazı okullar devlet
kitapları ile eğitime geçti.
Örneğin Koyunköy ve Dolaphan
köylerindeki okullar devlet
okullarındaki kitaplarla eğitime
geçti. Diğer yandan Dinkler
köyünde sadece birinci
sınıflarda devlet okulları
kitaplarının okutulması kararı
alındı. Daha sonra bu
karışıklığın giderilmesi için
ikinci bir genelge yayınlandı.
İkinci genelgeyi de aynen
birincide olduğu gibi herkes

kendi açısından yorumladı.
Sonuç olarak daha fazla
karışıklığa sebep oldu.
Bakanlığın dediği, devlet
okullarındaki kitaplar yardımcı
kitap olarak öngörüldü. Bu
kitapların tamamının
kullanılabileceği gibi belirli
bölümlerinin de kullanılması
mümkündü. Bu tamamen
eğitimcinin inisiyatifine
bırakılmış bir konuydu.
Eğitimcilerden farklı görüşler ve
sesler ortaya çıktı. Sonuç olarak
bu konuda bir kopukluk bir
karışıklık oldu.”

“BİLİMSEL BİR KURULUN
OLUŞTURULMASINI
ÖNERDİK”
İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek bakanla yaptıkları
görüşmede bilimsel bir kurulun
oluşturulmasını teklif ettiklerini
anlattı. Bunu meydana gelen
kargaşayı ortadan kaldırmak
için düşündüklerini dile getiren
Zeybek, “Daha önce de dediğim
gibi 20 yıldır okutulan
kitapların yetersizliği artık

ortaya çıktı ve bu herkes
tarafından kabul gördü. Bu
arada, pratikte bazı
öğretmenlerin fotokopilerle
devlet okullarında okutulan
kitaplardan yararlandığı
biliniyordu. Son genelgeyle bu
konuyu biz resmileştirmiş
olduk. Artık kimse öğretmenlere
niye devlet okullarındaki
kitapları kullanıyorsun
diyemeyecek. Bu genelge
tamamen öğretmenin elini
güçlendirmek için yapılan bir
hamleydi. Fakat genelgenin
kendisinin de çok net
olmaması, herkesin de
kendisine göre bir yorum
katması olayın farklı bir boyut
almasına sebep oldu. Bu
kargaşayı ortadan kaldırmak
için bizim de bakana
önerdiğimiz bilimsel bir kurul
oluşturulması, bu kurulun gelip
bizimle yani encümenlerle
görüşmesi. Bu bilimsel
kadronun içinde azınlık
mensubu eğitim
formasyonlarını bilen ve
tecrübesi olan insanlar da

olacak. Bu kurul iki ay içinde
bakana bir rapor sunacak. Bu
kurul okulların seviyesi nedir,
devlet okullarındaki kitaplara
geçiş ne şekilde olmalı, bunun
araştırmasını yapacak ve bakan
bu rapor doğrultusunda bir
karar verecek. Bunlar bana göre
önemli adımlar.” dedi.

“DEVLET OKULLARINDAKİ
KİTAPLARI İSTEYEN
OKULLARA BU KİTAPLAR
DAĞITILACAK”
Milletvekili Zeybek sözlerine
şöyle devam etti: “Biz devlet
okullarındaki kitapların
çocuklara dağıtılması
önerisinde de bulunduk, ancak
bu konuda net bir cevap
alamadık. Kitapların
dağıtılması için halledilmesi
gereken bazı teknik konular var.
Ancak biz devlet okullarındaki
kitapları okutacağız diyen
öğretmenlerin bulunduğu
okullara bu kitaplar
dağıtılabilecek.
Devamı 10. sayfada
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9. sayfanın devamı
Yani öğretmen hangi kitaptan kaç adet
ihtiyacı olduğunu söylediği an bu ihtiyaç
giderilebilecek. Yani açıkça söylemek
gerekirse tüm okullara kitapların
dağıtılması gibi bir konu yok. Ancak
öğretmenler bu kitapları isterse o zaman
dağıtım yapılabilecek. Biz Atina’daki
görüşmede tüm okullara bu kitapların
dağıtılmasını talep ettik. Bize verilen
cevap bunun için biraz zamana ihtiyaç
olduğu yönündeydi. Günümüz itibariyle
önemli olan, isteyen öğretmenimiz bu
kitaplara rahatlıkla geçebilecek. Zaten
bir kaç okulda bunun örnekleri vardı,
şimdi bu örneklerin artması gerekiyor.
Biz çocuklarımızın seviyesine
güveniyoruz. Şu anda bir geçiş
dönemindeyiz ve önümüzdeki günlerde
bu konunun daha net bir hal alacağını
düşünüyorum.”

“BAŞLATILAN DİYALOG İLE AZINLIK
EĞİTİMİNİN DAHA İYİ SEVİYEYE
GELMESİ İÇİN GEREKEN ADIMLARIN
ATILACAĞINA İNANIYORUM”
Bir diyalog ortamının oluştuğunu
belirten Zeybek, eylemlere katılan
velileri de takdirle karşıladığını ifade
etti. Azınlık eğitimindeki tek sorunun
Yunanca kitap sorunu olmadığını
söyleyen Zeybek, “Ben bu eyleme katılan
okulları ve velileri takdirle karşılıyorum.
Belki bu diyalog farklı bir şekilde de
yürüyebilirdi, ama bu şekilde bir diyalog
oluştu. Azınlık eğitiminin düzeltilmesi
için hepimizin bu diyalogda yer almamız
lazım. Tabii ki azınlık eğitiminin tek
sorunu Yunanca kitap sorunu değil.
Başka sorunlarımız da var. Eğer azınlık
eğitimini tartışacaksak tüm sorunları
tartışmamız lazım. Yunanca kitap
meselesi de önemli bir konu ama sadece
bu sorunu halletmekle azınlık eğitiminin
sorunları çözülmüş olmayacak. Bu
diyaloğun başlaması önemli ve
sevindirici bir durum. Tabii bundan
sonra atılacak olan adımlar çok önemli.
Bu diyaloğun başlaması ile velilerin
yaptıkları toplantı sonucu bu diyaloğa
bir süre tanımaları ve bu süreçten
çıkacak sonucu bekleyene kadar okulları
açmaya karar vermeleri çok olumlu bir
adım. Tabii 15 Ekim’de encümen
heyetleri bir toplantı daha yapma kararı
aldı. O güne kadar yapılacak olan
çalışmaları takip edip değerlendirmesi
yapılacak. Bu süre içinde verilen sözlerin
ne kadar uygulanıp uygulanmadığı
değerlendirilecek. Ondan sonra nasıl bir
yol çizileceği konusunda tekrar bir karar
alınacak. Ben başlatılan bu diyalog ile
azınlık eğitiminin daha iyi bir seviyeye
gelmesi için gereken adımların
atılacağına inanıyorum.” diye konuştu.

HÜSEYİN BALTACI
“BAKAN DA, PROGRAM
SORUMLULARI DA FRANGUDAKİ
PROGRAMI KİTAPLARININ ARTIK
İHTİYACA CEVAP VERMEDİĞİNİ
KABUL EDİYORLAR”
Batı Trakya Azınlık İlkokulları
Encümenler Birliği Asbaşkanı ve İskeçe
Merkez Türk Azınlık İlkokulu Encümen
Heyeti Başkanı Dr. Hüseyin Baltacı da
GÜNDEM’e yaptığı açıklamada, 12 gün
süren boykotu ve gelinen noktayı
özetledi. Baltacı, Frangudaki programı
çerçevesinde yaklaşık 20 yıl önce
hazırlanan ve azınlık okullarına
gönderilen Yunanca ders kitaplarının
günümüzün ihtiyaçlarına cevap

5 Ekim 2018

vermediğini ve yetersiz olduğunu
bakanın kendisinin, hatta Frangudaki
programı sorumlularının da kabul
ettiğini belirtti.
“Azınlık okullarından çocuğunu alarak
devlet okullarına götürenlerin bir
numaralı gerekçesi çocukların daha iyi
bir Yunanca öğrenmeleridir.
Bu durum bile tek başına Frangudaki
programı ve kitaplar açısından soru
işaretleri yaratmaktadır.” diye konuşan
Baltacı, eğitim yılı başında azınlık
okullarındaki kitapların değiştirilerek
devlet okullarındaki kitapların geleceği
yönünde haberlerin çıktığını ve
açıklamaların yapıldığını hatırlattı.

“İHTİYACA CEVAP VERMEYEN,
GÜNCELLENMEYEN,
YENİLENMEYEN KİTAPLARIN
DEĞİŞTİRİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI.
BİZ BUNU BEKLİYORUZ”
Eğitim Bakanlığı’ndan gelen konuyla
ilgili iki genelgenin durumu
karıştırdığını ve içinden çıkılmaz bir hal
aldığını anlatan Dr. Hüseyin Baltacı
şöyle devam etti: “Bunun sonucunda
kitap sorununa çözüm bulunması ve
bakanlığın eğitim yılının başında verdiği
sözü yerine getirmesi talebiyle eylemler
başladı. İskeçe Merkez Azınlık
İlkokulu’nda başlayan boykot kısa
zamanda yayıldı. Ve sonuçta 48 okulda
eylem yapıldı. Bu eylemler encümenlerin
ve öğrenci velilerinin kararıyla oldu.
Gerçekten de veliler arasında çok ciddi
bir dayanışma oluştu. Bizler
okullarımızdaki eğitim seviyesinin
iyileştirilmesi için mücadele verdik. Bu
mücadelemiz tabii ki bitmiş değil. Çok
defa söyledim. Bir kez daha
tekrarlayacağım. Bu Yunanca ders kitabı
sorunu buzdağının görünen kısmı. Biz
son yıllarda azınlığın ve hatta
milletvekillerinin de istediği bir şeyi
talep ediyoruz. Diyoruz ki; bu
Frangudaki kitapları belki başladığı
yıllarda, yani 20 yıl önce önemli bir iş
yaptı. Fakat bugün ihtiyaca cevap
vermiyor. Bu kitaplar geride kalmıştır.
Bu kitaplar yenilenmemiştir,
güncellenmemiştir. Sonuçta seviyesi
düşük, çocuklarımızın eğitimine
yeterince katkı sağlamayan bir durum
var. Peki biz ne istiyoruz. İhtiyaca cevap
vermeyen, güncellenmeyen,
yenilenmeyen kitapların değiştirileceği
açıklanmıştı. İşte biz bunu bekliyoruz.
Bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Biz
devlet okullarında okutulan kitapların
azınlık okullarında da okutulmasını
istiyoruz.”

“ATİNA’DA YAPILAN GÖRÜŞMELER
BİR ÜMİT DOĞURMUŞTUR”
10 günlük eylemin ardından Atina’da
yaptıkları görüşmeleri de değerlendiren
Hüseyin Baltacı, görüşmelerin olumlu
bir havada geçtiğini ve bunun
sonuçlarını beklediklerini vurguladı.
Kitap sorununun çözümü için Atina’da
Eğitim Politikaları Enstitüsü ile yapılan
görüşmeye de değinen Baltacı,
görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.
Baltacı şunları kaydetti:
“Milletvekillerimiz Mustafa Mustafa ve
Hüseyin Zeybek, ayrıca Encümenler
Birliği Başkanı Ercan Ahmet ve Kireççiler
İlkokulu Encümen Heyeti Başkanı
Ahmet Kara ile birlikte Atina’da Eğitim
Politikaları Enstitüsü ile görüştük. Bir
çok şey konuşuldu. Şimdi bu
konuşulanların hayata geçirilmesini
bekliyoruz. Azınlık ilkokullarındaki
kitapların değişmesi gerektiğini
defalarca anlattık. Bunun aşamalı olarak

gerçekleşmesi gerekiyor. Devlet
okullarında okutulan kitaplar
okullarımıza gelecek. Bunun nasıl
olacağıyla ilgili olarak bakanlık talimat
verecek. Biz de en kısa zamanda sonucu
bekliyoruz. Bunun haricinde azınlık
okullarındaki Yunanca müfredatı ele
alacak bilimsel bir çalışma grubu
oluşturulacak. Bu çalışma grubunda
azınlığı temsilen uzman eğitimciler de
olacak. Hatta velileri temsilen de birileri
olabilecek. Bu kurul rapor hazırlayacak
ve bu raporu Eğitim Bakanlığı’na
sunacak. Bakanlık da bu rapor
doğrultusunda çalışmalar başlatacak.”

“ATILMASI GEREKEN ADIMLARIN
HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN
EYLEMİMİZİ DURDURDUK”
Yapılan görüşmelerde dile getirilenlerin
hayata geçirilmesi için eylemleri
sonlandırdıklarını ifade eden Hüseyin
Baltacı, “Bize verilen sözler var.
Aralanan bir diyalog kapısı var. Biz iyi

niyetimizi göstererek hayata geçirilmesi
gerekenlerin hayata geçirilmesi için ve
kitap karmaşasına son verilmesi için
eylemimizi durdurduk. Yani atılması
gereken adımların hayata geçirilmesi
için eylemimizi durdurduk. Gelişmeleri
takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde
bakanlığın hızlı bir şekilde hareket
ederek ilk adımların atılması için
gereken işlemleri yapacağına
inanıyoruz. İnşallah yanılmayız.
Beklentimiz ve talebimiz bu yönde.
Sorunun yeniden alevlenmesini kimse
istemiyor. Çocuklarımızın daha iyi bir
azınlık okulunda gerek Türkçe’yi,
gerekse Yunanca’yı daha iyi ve daha
kalitesi öğrenmesini istiyoruz. Bu bizim
hakkımız. 15 Ekim Pazartesi günü
encümen ve velilerle bir kez daha bir
araya gelip durum değerlendirmesi
yapacağız. Gidişatı değerlendireceğiz.
İnşallah o güne kadar olumlu adımlar
atılır.” diye konuştu.

İki öğretmen
derneğinden
ortak açıklama
İSKEÇE ve Rodop – Evros İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmen Dernekleri, azınlık
okullarında devam eden eylem ile ilgili
ortak basın açıklaması yayımladı.
Açıklamada, “Türkçe müfredatı
öğretmenleri olarak, kitap sorunu
hakkında öğrenci velileriyle aynı görüşü
paylaştığımızı belirtiyor, hükümetten
bir an önce gerekli adımları atıp sorunu
çözmesini bekliyoruz.” ifadeleri dikkat
çekti.
Dernek başkanları Salih Ahmet ve
Nurettin Kıyıcı imzasıyla yayımlanan
ortak açıklama şöyle:
“Yeni eğitim-öğretim yılının
başlamasıyla birlikte gündeme gelen
Yunanca ders kitaplarının yetersizliği ve
bu kitaplarının yenilenmesi konusu
aslında eğitim camiasının yeni bir talebi
değildir. Uzunca bir süreden beri,
derneklerimizin de ortak ve değişmez
taleplerinden biri olan bu konu, sorun
olmaya devam etmiş ve maalesef
günümüze kadar bir çözüme
kavuşmamıştır. Nihayetinde azınlık
velisinin çocuklarını okula
göndermeyerek dersleri boykot
etmelerine kadar varmıştır. Bu gün
itibarıyla, özellikle İskeçe ilinde olmak
üzere onlarca okulumuzda ders
yapılmamaktadır.
Azınlık okullarında eğitim, Türkçe ve

Yunanca olmak üzere iki dilde
yapılmaktadır. Bu nedenle bu
okullardan mezun olan öğrencilerin,
ana dili Türkçe’nin yanında, yaşadığı
ülkenin resmi dili Yunanca’yı da iyi
bilmeleri, doğal olarak toplumun
beklentisidir.
Frangudaki Programı’yla yaklaşık
yirmi yıl önce, azınlık öğrencisinin
Yunanca’yı daha iyi öğrenmesi
düşüncesiyle okullarımıza giren ve belki
de belli bir geçiş dönemi için yararlı
hatta gerekli olduklarına inandığımız bu
kitaplar, azınlık toplumunun eğitim
seviyesinin de artmasıyla birlikte artık
misyonunu tamamlamıştır ve
yürürlükten kalkmaları gerekmektedir.
Kapasite bakımından azınlık öğrencisi,
artık devlet okullarında okutulan
kitapları kaldırabilecek düzeyde
olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla
devlet okullarında okutulan kitapların,
gerekirse, küçük çaplı bazı değişiklikler
yapılarak azınlık okullarında da
okutulmaları arzumuzdur.
Türkçe müfredatı öğretmenleri
olarak, kitap sorunu hakkında öğrenci
velileriyle aynı görüşü paylaştığımızı
belirtiyor, hükümetten bir an önce
gerekli adımları atıp sorunu çözmesini
bekliyoruz.”
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DİN VE TOPLUM

Gümülcine Müftülüğü
aşure etkinliği düzenliyor
11. Geleneksel Aşure
Etkinliği, 6 Ekim Cumartesi
günü Chris&Eve Oteli’nde
yapılacak.

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İnanç temeline dayanan kardeşlik

D

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü, 6 Ekim
Cumartesi günü “11. Geleneksel Aşure Etkinliği”ni
düzenleyecek.
Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü’nden yapılan
açıklamada, aşure etkinliğinin Gümülcine’deki
Chris & Eve Oteli’nde gerçekleştirileceği bildirildi.
Tüm Batı Trakya halkının davetli olduğu
etkinlik, saat 19:00’da başlayacak.
Etkinliğe konuşmacı olarak Türkiye Diyanet
İşleri Başkanlığı’ndan Din İşleri Yüksek Kurulu
Başkan Vekili Prof. Dr. Cenksu Üçer katılacak.

İTB’li kadınlardan
çaylı buluşma

İSKEÇE Türk Birliği (İTB) Kadınlar Kolu, 28
Eylül Cuma günü birlik lokalinde çay günü
düzenledi.
Etkinlikte bir konuşma yapan İTB Kadınlar
Kolu Başkanı Sevil Şerifoğlu, çay gününün
dönemin ilk etkinliği olduğunu dile getirerek,
faaliyetlerine çocuklar için sinema akşamları,
oyun atölyeleri, kadınlar için çeşitli konuların ele
alınacağı çay günleri ile devam edeceklerini
belirtti.
İskeçe Türk Birliği’ndeki etkinliğe katılan
Türkiye’nin Gümülcine Muavin Konsolosu
Neslihan Altay da yaptığı konuşmada İskeçeli
kadınlarla bir arada olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek davetten dolayı İTB
Kadınlar Kolu’na teşekkür etti.

Ahmet HRALOĞLU

Ardından İskeçeli çocuk doktoru Münevver
Ago, anne sütü, enfeksiyonlar ve aşılarla ilgili
olarak bir sunum yaptı ve sorulan soruları
yanıtladı.
Gecede ayrıca konuklara İTB Kadınlar
Kolu’nun hazırladığı çeşitli yiyecekler ikram
edildi.
İTB Kadınlar Kolu’nun organize ettiği etkinliğe
Türkiye’nin Gümülcine Konsolosu Neslihan
Altay, İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek’in eşi
Şerife Mustafaoğlu, İskeçe Müftü Yardımcısı
Fatma İmam, BTAYTD Kadınlar Kolu Başkanı
Nuran Mustafa, İskeçe İli Türk Kadınları Derneği
Başkanı Aysel Sağır, Şahin Eğitim Kültür Derneği
temsilcisi, İskeçe Türk Birliği El Sanatları
Gönüllüleri ve çok sayıda İskeçeli kadın katıldı.

inimizin hedeflediği iki
temel esasın; iman ve
kardeşliğin
yaygınlaşması için çaba harcamak
herkesin sorumluluğudur.
Kardeş denildiğinde aklımıza,
genellikle, aynı anneden, babadan
dünyaya gelen kişiler
gelmektedir. Bu soy kardeşliğinin
dışında bir de aynı dine mensup
olmayı ifade eden inanç, yani din
kardeşliği söz konusudur.
İslam dininde kardeşlik
bütünüyle inanç temeline
dayanmaktadır. Yüce Allah (c.c.)
âyet-i kerîmede şöyle
buyurmaktadır: “Müminler elbette
ki kardeştirler, öyleyse
kardeşlerinizin arasını düzeltin.
Allah’a karşı gelmekten sakının ki
size merhamet edilsin.” (Hucurât
suresi, 10)
Ayetten de açıkça anlaşılacağı
üzere, ancak iman bağı ile bir
araya gelenler, din kardeşi olarak
kabul edilmektedir. Buna göre,
yer yüzünün neresinde yaşıyor
olurlarsa olsunlar, hangi dili
konuşuyor olurlarsa olsunlar,
hangi kavme mensup veya hangi
renge sahip olurlarsa olsunlar,
bütün müminler kelimenin tam
anlamıyla birbirlerinin din
kardeşidirler. Dinimizin kardeş
ilan ettiği biz Müslümanlar,
birbirlerimizle ilişkilerimizde,
gündelik hayatımızda hep
güzelliklerde buluşmamız gerekir.
Bu da birbirimizi uyarmamız,
hayırda yarış içinde olmamızla
mümkündür.
Allah Kuran’ın “Sizden; hayra
çağıran, iyiliği (marufu) emreden
ve kötülükten (münkerden)
sakındıran bir topluluk bulunsun.
Kurtuluşa erenler işte bunlardır.”
(Al-i İmran Suresi, 104) ayetiyle bu
yükümlülüklerini bize
hatırlatmaktadır. Bir başka ayette
ise Allah tüm inananlara “...Artık
hayırlarda yarışınız. Tümünüzün
dönüşü Allah'adır...” (Maide
Suresi, 48) şeklinde
buyurmaktadır. Bu nedenle her
insan elindeki imkanlar ölçüsünde
insanları hayra çağırmaya, Kuran
ahlakının tebliğ edilmesine destek
olmaya çalışmalıdır.
Bunun için bir kimsenin maddi
imkanları yeterli olmayabilir;
böyle bir çalışmaya çok büyük bir
zaman ayırmaya imkanı
olmayabilir. Ama vicdanını
kullanan insan, elindeki imkanlar
ölçüsünde mutlaka yapabileceği
bir şeyler bulabilir. “Ben doğru
olanı ve ne yapacağımı biliyorum”
diyerek sadece kendimizi
düşünmemeliyiz. Peygamberimiz
(s.a.s.)’in buyurduğu gibi;
kendimiz için arzu ettiğimizi,
başkası için de arzu etmeliyiz.
Aksi takdirde tam manasıyla
mümin olamayız. Meselâ;
kahvehanelerde, evlerde, işte

birlikte çalıştığımız
arkadaşlarımızla sohbetlerimiz
sırasında hakikati anlatmak,
doğruya yönlendirmek, bizi
tehlikeli yöne çevirmeye çalışan
kötü düşünceli insanların
hilelerini açığa çıkarmak
üzerimize vazife bilmeliyiz.
İnsanın yaratılış gayesi,
Allah’ın emirlerine teslim
olmaktır. Bu teslimiyet; temiz,
saf ve şüpheden uzak bir iman,
sadece Allah’ın rızasını kazanmak
amacı ile Allah ve Resulünün
bildirdiği ölçüler içerisinde
kişinin yapıtığı salih ameller,
güzel davranışlar ve yaşadığı
toplumda insanlara yaptığı faydalı
hizmetlerle mümkündür. Güçlü
ve tereddütsüz bir imandan sonra
yapılan iyilikler, bir taraftan kulun
Allah katında kıymetini artırırken
diğer taraftan da toplumda
derecesinin yükselmesine ve hem
Allah hem de insanlar tarafından
sevilmesine vesile olur.
Görüldüğü gibi dinimiz
insandan sadece Allah’a karşı
vazifeleri yerine getirmekle;
namaz kılmakla, oruç tutmakla ve
diğer ibadetleri yapmakla
sınırlandırmamış, aslında bunları
yerine getirdikten ve Yaratan’a
teslim olduktan sonra yaşadığı
çevrede faydalı olup olmadığını da
ön plâna çıkarmaktadır.
İnsan tek başına yaşayan bir
varlık olmadığı için mutlaka
birlikte yaşadığı ailesi, toplumu,
memleketi vardır. O halde
dinimizin hedeflediği bu
çerçevede insan; Allah’a karşı,
kendisine karşı ve toplumuna
karşı yapması gereken vazifeler
yüklenmektedir. Diğer yandan
Yüce Mevlâmız kendisine
inananları kardeş ilân etmiş ve
iman ile kardeşliği muhafaza
etmemiz için iki temel esasa
bağlamıştır. “Hep birlikte Allah’ın
ipine sımsıkı sarılınız, sakın
ayrılığa düşmeyiniz…” (Al-i İmran
Suresi, 104) Bu âyet-i kerimede
“Allah’ın ipine sarılmak”;
mesajına kulak verip O’na teslim
olmak; birinci temel esas, ayrılığa
düşmeden “kalplerinizi uzlaştırdı
da O’nun (iman) nimeti sayesinde
kardeş oldunuz” ikinci temel esas
açıkça ifade edilmektedir.
Allah Resulü (s.a.s.) de bizlere
bu iki temel esasa dayanan
kardeşliğimizi devam ettirmemiz
için, birbirimize karşı merhametli
olmamızı ve birbirimize düşmanca
yaklaşmamamızı şöyle emrediyor:
“Birbirinize kin tutmayınız, haset
etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve
ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah’ın
kulları, kardeş olunuz. Bir
Müslüman’ın, din kardeşini üç
geceden fazla terk etmesi helal
değildir.”(Buharî, Edeb, 104; H.
No: 6076)
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Πὀσα πληρὠνουν οι οικογἐνειες
για την «δωρεἀν» παιδεἰα

Ε

νάμιση δισ. ευρώ (ή 0,85% του
ΑΕΠ της χώρας) ξόδεψαν το
2016 οι οικογένειες της χώρας
μας για την εκπαίδευση των παιδιών
τους, πέρα από τους φόρους που
καταβάλλουν στο κράτος.
Πρόκειται βέβαια για ιδιωτικές
δαπάνες, σε περίοδο μάλιστα
οικονομικής κρίσης, και για ένα σύστημα
που λίγους στη χώρα μας ικανοποιεί. Η
Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία
θέση μεταξύ των χώρων του ΟΟΣΑ ως
προς την ικανοποίηση των πολιτών από
την ποιότητα του εκπαιδευτικού
συστήματος και των σχολειών.
Έτσι, στη χώρα μας ο κάθε μαθητής
γυμνασίου ή λυκείου, στοιχίζει στο
κράτος 3.200 ευρώ ετησίως και στην
οικογένεια του άλλα 1.548 ευρώ ετησίως,
σύνολο σχεδόν 5000 ευρώ (4.748).
Η συνολική ιδιωτική δαπάνη για την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση στην Ελλάδα (1,5 δισ. ευρώ)
αντιστοιχεί στο 38% της αντίστοιχης
δημόσιας (3,9 δισ).
Πάντως, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα
στοιχεία του 2009, η μέση ετήσια δημόσια

δαπάνη ανά μαθητή υποχώρησε κατά
περίπου 1.400 ευρώ ή 30%, μείωση
αναλογικά μεγαλύτερη από την
υποχώρηση του ΑΕΠ της χωράς το ίδιο
χρονικό διάστημα (21,3%).
Τα παραπάνω προκύπτουν από
έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων
Μελετών-Μάρκος Δραγούμης που
παρουσιάστηκε χθες στην Αθήνα. Όπως
προκύπτει από αυτήν:
– Για το κράτος η μέση ετήσια
δημόσια δαπάνη ανά μαθητή
(νηπιαγωγείο έως και λύκειο) το 2015
εκτιμάται σε περίπου 3.200 ευρώ.
– Για τους πολίτες η μέση ετήσια
ιδιωτική δαπάνη ανά μαθητή δημοτικού
σχολείου (εξαιρουμένων των διδάκτρων
για ιδιωτικά σχολειά) το 2016 ήταν 315
ευρώ (έναντι 522 ευρώ το 2009 – μείωση
46%). Από αυτό το ποσό, το μεγαλύτερο
μέρος αφορά ξένες γλώσσες (82%) και
ακολουθούν τα φροντιστήρια και
ιδιαιτέρα μαθήματα (12%), και οι λοιπές
δαπάνες (4%).
– Η μέση ετήσια ιδιωτική δαπάνη ανά
μαθητή γυμνασίου ή λυκείου
(εξαιρουμένων των διδάκτρων για
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ιδιωτικά σχολειά) το 2016 ήταν 1.548
ευρώ (έναντι 2.095 ευρώ το 2009 –
μείωση 30%). Το ποσό αυτό
επιμερίζεται σε φροντιστήρια και
ιδιαιτέρα μαθήματα (65%), ξένες
γλώσσες (34%) και άλλες δαπάνες (1%).
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι
ιδιωτικές δαπάνες επιμερίζονται
συγκεκριμένα στα φροντιστήρια (661
ευρώ), ιδιαιτέρα μαθήματα (345 ευρώ)
και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (522
ευρώ).
Η Ελλάδα βρίσκεται λίγο κάτω από
τον μέσο όρο της ΕΕ ως προς το
ποσοστό των δαπανών για την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση επί του ΑΕΠ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα
μεγέθη που παρουσιάστηκαν δεν
συμπεριλαμβάνεται το κόστος της
απόσβεσης των κτιριακών
εγκαταστάσεων των μονάδων δημόσιας
εκπαίδευσης, το οποίο σύμφωνα με
σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ το 2013,
εκτιμάται πως κυμαίνεται μεταξύ 70 και
372 ευρώ ετησίως.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
που παρουσιάστηκαν, η Ελλάδα
βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκοί μέσο
όρο των δημοσιών δαπανών ως
ποσοστό του ΑΕΠ όσον αφορά την
πρωτοβάθμια και την κατώτερη
δευτεροβάθμια (γυμνασιακή)
εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα
αφιερώνει 1,2% του ΑΕΠ για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (το ίδιο με
την ΕΕ 28) και 0,7% για την κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (έναντι 1%
της ΕΕ 28).
Αντιθέτως, οι ακαδημαϊκές επιδόσεις
των μαθητών όπως αυτές
καταγράφονται από την εκπαιδευτική
έρευνα PISA του ΟΟΣΑ, απέχουν

σημαντικά τόσο από τον ευρωπαϊκοί
μέσο όρο όσο και από τον μέσο όρο των
κρατών-μελών του Οργανισμού. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στον τελευταίο
διαγωνισμό του 2015, η Ελλάδα
κατετάγη 41η μεταξύ 72 χώρων στην
κατανόηση κείμενου, και 43η στις
φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά.
Το 2014 λειτούργησαν στην Ελλάδα
12.831 δημοσιές σχολικές μονάδες. Σε
σύγκριση με το 2001, ο αριθμός των
σχολικών μονάδων έχει μειωθεί κατά
10,4%, τάση που όπως αναφέρεται στην
έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί με
μεγαλύτερη ένταση καθώς βάσει των
στοιχείων σχετικής έκθεσης της ΕΕ του
2015, ο αριθμός των Ελλήνων μαθητών
ανά βαθμίδα αναμένεται μέχρι το 2030
να έχει μειωθεί κατά 22,3% στην
πρωτοβάθμια, 14,5% στη γυμνασιακή
και 9,8% στη λυκειακή εκπαίδευση.
Πάντως, οι επιστήμονες του Κέντρου
Μελετών ανέφεραν ότι ενδεικτικό του
μη ορθολογικού τρόπου διαχείρισης
είναι πως ενώ κατά την περίοδο 20012014 το σύνολο των σχολικών μονάδων
και του μαθητικού πληθυσμού
μειωνόταν, το σύνολο του
εκπαιδευτικού προσωπικού βάσει των
στοιχείων ερευνάς του Ινστιτούτου
ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ του 2017 έφτασε το
2014 τους 151.016 εκπαιδευτικούς
σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σχέση με
το 2002.
Την αύξηση αυτή εξηγεί εν μέρει το
δεδομένο ότι το 2014 το 9,3% των
εκπαιδευτικών (14.047 εκπαιδευτικοί)
βρισκόταν έκτος τάξης, απόντες ή
αποσπασμένοι σε άλλες θέσεις. Έκτοτε,
το ποσοστό αυτό εκτιμάται πως έχει
μειωθεί ως αποτέλεσμα εφαρμογής
μνημονιακών υποχρεώσεων της χωράς.

Yunanistan’dan
referandum değerlendirmesi
değerlendirilmesine izin vermediği
vurgulanarak, işbirliği ve
demokratik diyaloğa ihtiyaç
duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Prespa
Anlaşması’nın olumlu
momentumunun korunması için,
istisnasız tüm tarafların itidalli
adımlar atmaları gerekmektedir.”
değerlendirmesinde bulunuldu.

ÇİPRAS’TAN ZAEV’E TELEFON

Dışişleri Bakanlığı: “Yeterli
katılım olmadan ezici bir ‘evet’
çoğunluğu. Komşu ülke halkının
geniş bir kesimi anlaşmaya destek
verdi. Ancak, önemli bir kısmı da
şüpheyle karşıladı”
Dışişleri Bakanlığı’ndan,
Makedonya ile isim sorununun
çözümüne yönelik istişare
referandumunun sonucuyla ilgili,
“çelişkili” değerlendirmesi geldi.
Bakanlık açıklamasında,
Yunanistan’ın komşu ülke halkının
tercihine saygı duyacağı belirtildi.
Referandum sonucunun
“çelişkili” olarak nitelendiği

açıklamada, “Yeterli katılım
olmadan ezici bir ‘evet’ çoğunluğu.
Komşu ülke halkının geniş bir
kesimi anlaşmaya destek verdi.
Ancak, önemli bir kısmı da
şüpheyle karşıladı.” ifadelerine yer
verildi.
Makedonya’daki gelişmelerin
yakından takip edildiğine işaret
edilen açıklamada, (Yunanistan),
Prespa Anlaşması’na bağlı
kalacaktır.” denildi.
Bakanlık açıklamasında,
milliyetçilik, yalan haber ile
bağnazlık ve şüphe ikliminin
anlaşmanın faydalarının

Başbakan Aleksis Çipras’ın,
Makedon mevkidaşı Zoran Zaev ile
bir telefon görüşmesi
gerçekleştirdiği bildirildi.
Başbakanlık Ofisi’nden yapılan
açıklamada, Çipras’ın Zaev’i
anlaşmanın uygulanmasındaki
kararlılık ve cesaretinden dolayı
tebrik ettiği belirtildi.
Hükümetin küçük ortağı
Bağımsız Yunanlılar (ANEL) Partisi
Başkanı ve Savunma Bakanı Panos
Kammenos ise sosyal medya
hesabından referanduma katılıma
ilişkin açıklamada bulundu.
Kammenos, komşu ülkede
halkın çoğunluğunun katılım
göstermediğine dikkati çekerek,
referandum sonucunun geçersiz
olduğunu savundu.

Aranan balıkçı
iki gün sonra bulundu
Taşöz açıklarında kaybolan bir balıkçı sağ olarak
kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; balıkçı 1 Ekim Pazartesi günü
öğleden sonra Taşöz’ün güneyindeki Limenaria
yakınlarından teknesiyle denize açıldı. Balıkçının eşi,
kendisinden haber alamayınca Çarşamba sabahı olayı
sahil güvenlik yetkililerine bildirerek yardım istedi.
Tekne ve helikopterle arama kurtarma çalışmalarına
başlayan sahil güvenlik ekipleri, 3 Ekim Çarşamba
günü balıkçıyı teknesiyle birlikte buldu. 56 yaşındaki
balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu tespit
edilirken, balıkçının Kavala’ya götürüldüğü açıklandı.
Bu arada, teknenin belgelerinin eksik olduğu ve
teknedeki işaret ve yardım fişeklerinin aktif olmadığı
belirtildi.

gundem_1033.qxp_Layout 1 12/11/2018 14:46 Page 13

GÜNDEM dünya

5 Ekim 2018

13

Referandumun ardından Makedonya’yı
yoğun gündem bekliyor
Makedonya ile Yunanistan arasındaki
isim sorununu çözen anlaşmanın
kabulüne ilişkin pazar günü yapılan
“başarısız” istişare referandumunun
ardından Makedonya siyaseti yoğun
döneme girecek. “Evet” oylarının yüzde
91,46 seviyesinde olmasına rağmen
katılımın yüzde 36,91’de kaldığı
referandumun ardından
Makedonya’nın adının “Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti” olarak
değiştirilmesini öngören anlaşmanın
mecliste onaylanması gerekiyor.
MAKEDONYA (FYROM) ile
Yunanistan arasındaki isim
sorununu çözen anlaşmanın
kabulüne ilişkin pazar günü
yapılan “başarısız” istişare
referandumunun ardından
Makedonya siyasetini yoğun bir
gündem bekliyor.
Makedonya’nın adının
“Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti” olarak
değiştirilmesini öngören ve
Avrupa Birliği (AB) ile NATO
üyeliklerinin anahtarı olarak
nitelendirilen referandum, her
ne kadar “evet” oyları yüzde
91,46 seviyesinde olsa da yeterli
katılım olmaması nedeniyle
başarısız sayıldı.
Referandumdan çıkacak
sonuç ne olursa olsun,
Yunanistan ile imzalanan
Prespa Anlaşması’nın kabulü
için Makedon meclisindeli
milletvekillerinin 3’te 2’sinin
desteği gerekiyor. Dolayısıyla
120 milletvekilin bulunduğu
meclisteki 81 milletvekilinin
anlaşmanın onaylanması lehine
oy vermesi gerekecek.
Referandumda “evet”
seçeneğini destekleyen
Başbakan Zoran Zaev, “boykot”
kampanyası yürüten muhalefet
kanadı ile görüşüp anlaşmanın

onayı için onların desteğini
arayacak. Meclisteki oylamaya
ilişkin müzakerelerin hafta
boyunca sürmesi bekleniyor.
Kısa süre içinde anlaşmanın
mecliste onaylanmaması
durumunda ise erken seçim
senaryosu gündeme gelecek.
Başbakan Zaev,
referandumun ardından yaptığı
değerlendirmede,
referandumda oy kullananların
iradesinin, mecliste siyasi
eyleme dönüşmesi gerektiğini
vurgulayarak, muhalefetteki İç
Makedon Devrimci ÖrgütüMakedonya Ulusal Demokratik
Birliği (VMRO-DPMNE)
milletvekillerinden oy kullanan
vatandaşların çoğunluğunun
seçimine saygı göstermelerini
beklediğini ifade etti.
Erken seçim sinyali veren
Zaev, “Aksi takdirde diğer
demokratik aracı kullanmamız
gerekecek. Bu da hemen erken
genel seçimler demek.”
ifadesini kullandı.
Öte yandan, VMRO-DPMNE
Genel Başkanı Hristiyan
Mickoski ise sandığa gitmeyen
ya da “hayır” oyu kullanan
seçmenlerin isim değişikliğine
karşı çıkarak “Burası
Makedonya” mesajı verdiğini

kaydetti.
Referandumun hem
Yunanistan ile yapılan
anlaşmanın hem de hükümetin
mağlubiyeti olduğunu söyleyen
Mickoski, Zaev’in erken seçim
açıklamasına ilişkin de “Zaev’in
erken seçime değil, emekliliğe
gitmesi gerektiği” yorumunda
bulundu.
Bu arada, Makedonya ve
Yunanistan’ın isim sorununun
çözümüne ilişkin acele
etmelerinin başlıca nedeni
olarak Yunanistan’da yapılacak
genel seçimi mevcut iktidarın
kaybetmesi durumunda,
imzalanan anlaşmanın geçersiz
kalabileceği gösteriliyor. Aynı
şekilde Makedonya’nın da
erken seçime gitmesi ve mevcut
iktidarın seçimi kaybetmesi
durumunda da benzer bir
senaryonun yaşanabileceği
ifade ediliyor.

BATI’YA GÖRE
REFERANDUM
“BAŞARILI”
Katılım referandumun başarılı
sayılabilmesi için yetersiz olsa
da referandumda “evet”
oylarının açık ara farkla önde
olması, AB ve NATO

Türkiye’den Makedonya’ya destek
TÜRKİYE Türkiye Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Hami
Aksoy, Yunanistan ile
aralarındaki isim sorununu
çözen anlaşmanın kabulüne
ilişkin Makedonya’da yapılan
istişare referandumuyla ilgili,
“Dost Makedonya’nın refah ve
güvenliği ile AB ve NATO üyesi
olmasını desteklemeye devam
edeceğiz.” ifadesini kullandı.
Sözcü Aksoy, pazar günü
Makedonya’da

gerçekleştirilen referanduma ilişkin bakanlığa
yöneltilen bir soru üzerine yazılı açıklama
yaptı.
Türkiye’nin, Makedonya Cumhuriyeti’ni
bağımsızlığından bu yana mevcut anayasal
ismiyle tanıdığını vurgulayan Aksoy, “Dost
Makedonya’nın refah ve güvenliği ile AB ve
NATO üyesi olmasını bugüne dek olduğu
gibi bundan sonra da desteklemeye
devam edeceğiz.” ifadesini
kullandı.

yetkililerince memnuniyetle
karşılandı.
AB Komisyonu’nun
Genişlemeden Sorumlu Üyesi
Johannes Hahn, sandığa giden
Makedonya halkını tebrik
ederek, ülkedeki siyasi
liderlerden halkın iradesine
saygı göstermelerini istedi.
Prespa Anlaşması’nın büyük
bir destek aldığının altını çizen
Hahn, “İstişare
referandumunda oy vererek
demokratik haklarını kullanan
vatandaşları tebrik ediyorum.
Son derece önemli ‘evet’ oyları,
Prespa Anlaşması’na ve ülkenin
Avrupa-Atlantik yoluna büyük
bir destektir.”
değerlendirmesinde bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg de referandumda
“evet” oylarının
kazanmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, “Bu
tarihi fırsatı değerlendirmeleri
noktasında siyasi liderleri ve
partileri sorumlu ve yapıcı
davranmaya çağırıyorum.
NATO’nun kapıları açık, ancak
tüm ulusal prosedürler
tamamlanmalı.” dedi.

YUNANİSTAN’IN DA
ANLAŞMAYI
ONAYLAMASI
GEREKİYOR
Makedonya’da anlaşmanın
meclisten geçerek onaylanması
ile süreç tamamlanmıyor.
Prespa Anlaşması’nın
Yunanistan meclisinde de
onaylanması gerekiyor.
Hükümetin küçük ortağı
Bağımsız Yunanlılar (ANEL)
Partisi desteklemese de Prespa
Anlaşması’nın meclisten
geçeceği tahmin ediliyor.
Referandum öncesinde
Makedonya’yı ziyaret eden
yabancı siyasiler de anlaşmanın
sadece Makedonya için değil,
aynı zamanda Yunanistan için

de önemli olduğunu ifade
ederek, çözümün sadece
Makedonyalıların değil,
Yunanların da çıkarına
olduğunu kaydetmişti.
Yunanistan meclisinde
anlaşmanın kabul edilmesi
durumunda ise Atina yönetimi,
NATO üyesi ülkelere
göndereceği mektupla
Makedonya ile isim sorununu
çözdüğünü bildirecek.
Öte yandan, Prespa
Anlaşması’nın Makedonya’daki
yasalaşma sürecinin
tamamlanamaması durumunda
Yunanistan ayağına
geçilmeyecek ve “tarihi” olarak
nitelendirilen bu anlaşma suya
düşmüş olacak.
Makedonya’nın adının
“Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti” olarak
değiştirilmesini öngören
anlaşmaya ilişkin istişare
referandumunda halka
“Makedonya ve Yunanistan
arasındaki anlaşmayı kabul
ederek Avrupa Birliği (AB) ve
NATO üyeliğine var mısınız?”
sorusu yöneltildi.
Devlet Seçim Komisyonu
(DİK) tarafından açıklanan
resmi sonuçlara göre, hukuki
bağlayıcılığı olmayan bu
istişare referandumunun
başarılı sayılması için kayıtlı
seçmen sayısının yarısından bir
fazlasının sandığa gitmesi
gerekirken, katılım yüzde 36,91
seviyesinde kaldı. DİK
tarafından açıklanan verilere
göre, kayıtlı 1 milyon 806 bin
336 seçmenin 666 bin 743’ü oy
kullandı. Katılanların yüzde
91,46’sı “evet”, yüzde 5,65’i
“hayır” oyu kullandı. İsim
anlaşmasının kabulü için “evet”
oyu verenlerin sayısının 609 bin
813, “hayır” oyu verenlerin
sayısının 37 bin 700 olduğu
açıklandı. Oyların yüzde 2,89’u
ise geçersiz sayıldı.
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Emine Tabak

Okulda başarısızlık nedenleri

Ç

ocuğun okuldaki
başarısını, olumlu ya da
olumsuz etkileyen pek
çok neden vardır. Normal bir
zekaya sahip çocuğun okulda
başarısızlığının nedenlerinden
en önemlisi, çocuğun
sorumluluklarının farkında
olmaması, buna bağlı olarak da
çalışma saatlerinin iyi
ayarlanamamasıdır. Bu
durumda, öğretmen ve ailelere
önemli görevler düşmektedir.
Öğretmen ve aile uygun çözüm
arayışlarına girmelidir. Çocuğun
da hoşlanabileceği, sıkılmadan
uygulanabilecek bir çalışma
programının yapılması gerekir.
Bu programda bazı hedefler
belirlenebilir. Çocuk bu
hedeflere ulaştığında da
ödüllendirilerek, daha iyi ders
çalışması sağlanabilir.
Okuldaki genel durum,
öğretmenin davranışları, sınıfın
özellikleri, eğitimin kalitesi,
sağlanan imkanlar, çocuğun
okuldaki başarısını etkileyen
faktörlerden bazılarıdır. Ayrıca
çocukta ‘öğrenme güçlüğü’
problemi de olabilir. Bunun
tespit edilerek çocuğa eğitimsel
bir tedavi uygulanması gerekir.
Yine, bazı çocuklar ruhsal
sorunlar yaşayabilirler. Aile
içinden bir yakının kaybı, anne
baba anlaşmazlıkları ve
ayrılıkları, çocuğun okul
başarısızlığına sebep olabilecek
faktörlerdir.
Özellikle derslerde ilgisiz,
ders dinlerken dikkati çabuk
dağılan, dalgınlıkları olan, dersi
birkaç kez okuduğu halde
aklında tutamayan çocukların,
dikkate alınıp, bunların
sebeplerinin araştırılarak
ortadan kaldırılmasına önem
verilmelidir. Yoksa çocuk, daha
çok içince kapanarak bunalıma
girebilir.

Derslerinde başarısız olan
çocukların, yaşıtlarıyla
kıyaslanarak ‘bak Ayşe ne kadar
çalışkan sen se tembelsin, onun
notları ne kadar yüksek seninse
hepsi zayıf’ gibi sözler
söylenmesi çocukta ciddi
travmalara yol açabilir. Çocuk
kendini küçük düşmüş
hissederek özgüvenini yitirir ve
derslere karşı ilgisizliği daha da
artar. Burada yapılması
gereken, çocuğun gösterdiği en
küçük bir başarısını bile takdir
edebilmektir. Onu her zaman
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“Birlik ve
beraberliğimizi
kimse bozamaz”

desteklemek, başarısız olsa
bile, ona güç vermek ve her
zaman onun yanında
olduğumuzu gösterebilmek son
derece önemlidir. Çocuğa
sorumluluk duygusu
aşılayabilmek de, onun derslere
karşı daha ilgili olmasına
yardımcı olacaktır: ‘Sen
başarabilirsin, sen akıllı ve
çalışkan bir çocuksun’ gibi
sözlerle onu teşvik etmek,
çocukta sorumluluk
duygusunun gelişmesine
yardımcı olacaktır.
Okulda derslerin öğretmen
tarafından çocuğa
sevdirilebilmesi de, onun
başarısını olumlu bir şekilde
etkileyecektir. Öğretmen,
çocuğu ikide bir azarlar ya da
eleştirirse, çocuk okuldan
soğuyabilir. Zira öğretmenin en
önemli görevlerinden biri de
çocuğa okulu sevdirmektir.
Çocuğun okulda başarılı
olabilmesi için, her şeyden
önce, ona yaşına uygun bazı
görevler vererek sorumluluk
duygusu kazandırmaya
çalışmak, aile içinde ya da yakın
çevresinde başarılı olmuş
büyükleri örnek göstererek rol
model almasını sağlamak,
özgüvenini geliştirmek için, onu
sık sık överek takdir etmek,
arkadaşlarıyla iyi geçinmesi için
tavsiyelerde bulunmak, ona
yaşından daha büyükmüş gibi
davranarak önem verildiğini
göstermek, öğretmenleriyle
işbirliği yapmak, aile içerisinde
huzur ve güven ortamı
sağlamak, ders dışında sosyal
ve sportif aktivitelere
yönlendirmek, birlikte güzel bir
ders çalışma programı yapmak,
çeşitli ödüllerle çocuğu motive
etmek, anne babaya düşen
başlıca görevlerdendir. Bütün
bunlara dikkat ederek çocuğa
yaklaşıldığı sürece, onun
başarılı olmaması için hiç bir
sebep kalmaz. Çocuğa sevgi ve
ilgimizi gösterdiğimiz sürece, o
da bunu karşılıksız bırakmamak
için elinden geleni yaparak,
başarılı olmak için çalışacaktır.
Sonuç olarak, çocuklarımızı
daha iyi anlamaya çalışarak,
onların sorunlarına, dertlerine
önem vererek çözüm arayışına
girebilirsek sorunsuz bir ilişki
yaşayabileceğimizi
unutmamalıyız !

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Bursa Şubesi Başkanı Dr. Ali
Eminlatif, Bursa’da önemli role
sahip Batı Trakya Türkleri’nin
arasına nifak tohumu ekmeye
çalışanlara fırsat
vermeyeceklerini söyledi.
Batı Trakya Spor Kulübü
Osmangazi Şubesi’nin Özkan
Altınkol başkanlığındaki
yönetimi, geçtiğimiz günlerde
BTTDD Bursa Şubesi’ni ziyaret
etti. BTTDD Bursa Şubesi
Başkanı Dr. Ali Eminlatif
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
şunları kaydetti: ‘’Osmangazi
Spor Kulübümüzün üyelerinin
büyük bölümü
Elmasbahçeler’de yaşıyor.

Gelenek ve göreneklerini
yaşatma ve Batı Trakya
Türkleri’nin hak arama
mücadelesine önemli katkı
sağlıyorlar. Ayrıca bu
bölgedeki hemşehrilerimiz
arasında gerçekten çok güzel
bir dayanışma var. Bunda, Batı
Trakya Spor Kulübü
Osmangazi Şubesi’nin rolü çok
büyük. Ben sizleri tebrik
ediyorum. Sizler için
yapabileceğimiz ne varsa
yapmaya hazırız. Bursa’daki
bütün hemşehrilerimizle
birlikte el ele vererek, milli
davamıza hizmet etmeye
devam edeceğiz. Aramıza nifak
tohumu ekmeye çalışanlara
izin vermiyoruz, vermeyeceğiz.
Birlik ve beraberliğimizi kimse

bozamaz.’’
Batı Trakya Spor Kulübü
Osmangazi Şubesi Başkanı
Özkan Altınkol da sık sık
yapılacak istişarelerin olumlu
sonuçlar doğuracağına
inandığını vurgulayarak, ‘’Bu
nedenle BTTDD Bursa Şubesi
yöneticileri olarak, Batı Trakya
Spor Kulübü Osmangazi
Şubesi’nde bilgilendirme
toplantılarını sıklaştırmanız
çok iyi olur.’’ dedi. Derneğin
çalışmalarını takdirle
izlediklerini ifade eden
Altınkol, beklentilerini de tek
tek sıraladı. Toplantı, Batı
Trakya’da son dönemde
yaşananların masaya
yatırılmasıyla gece geç saatlere
kadar sürdü.

Kriçinis, Bulustra belediye
başkan adaylığına hazırlanıyor
İŞ adamı Thanasis
Kriçinis’in, Bulustra (Avdira)
Belediye Başkanlığına aday
olması bekleniyor. Edinilen
bilgilere göre Kriçinis,
önümüzdeki günlerde bu
konuda bir açıklama yapacak.
Turizm ve ticaret alanında
faaliyet gösteren Kriçinis’in
adaylıkla ilgili resmi
açıklamasının ardından
listesini oluşturma
çalışmalarına başlayacağı ifade
edildi. Kriçinis’in, azınlık ve
çoğunluktan adayların yer
alancağı bir liste kuracağını
yakın çevresine ilettiği
kaydedildi. Kriçinis’in ayrıca
belediye projelerinde turizme
ağırlık vermek istediği ifade
edildi.
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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci
hafta maçları tamamlandı
AVRUPA futbolunun kulüp
düzeyindeki en önemli
organizasyonu UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde grup
aşamasının ikinci haftası 8
grupta oynanan 16 maçla
tamamlandı.
D Grubu'nda Galatasaray,
Portekiz temsilcisi Porto'ya
konuk olduğu maçı 49.
dakikada Moussa Marega'nın
attığı golle 1-0 kaybetti.
Fransa'nın Paris SaintGermain (PSG) takımı, C Grubu
mücadelesinde ağırladığı
Kızılyıldız'ı 6-1 gibi farklı bir
skorla mağlup etti. Kızılyıldız
karşısında hat-trick yaparak
Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole
ulaşan Neymar, turnuvanın en
golcü Brezilyalı oyuncuları
sıralamasında zirvede bulunan
Kaka'yı yakaladı.
Diğer yandan son 3 yıldır
Şampiyonlar Ligi kupasını
kaldıran İspanya ekibi Real
Madrid, Rusya temsilcisi CSKA
Moskova'ya konuk olduğu G
Grubu mücadelesini 1-0

M. United için
Antonio Conte
iddiası

kaybetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin
ikinci haftasında oynanan
maçlarda alınan sonuçlar:
A Grubu:
A. Madrid - Club Brugge : 3-1
B. Dortmund-Monaco: 3-0
B Grubu:
PSV -Inter: 1-2
Tottenham -Barcelona: 2-4

C Grubu:
PSG -Kızılyıldız : 6-1
Napoli-Liverpool : 1-0

F Grubu:
Lyon-S. Donetsk: 2-2
Hoffenheim-Man. City: 1-2

D Grubu:
L. Moskova-Schalke 04: 0-1
Porto-Galatasaray: 1-0

G Grubu:
CSKA Mos-R. Madrid: 1-0
Roma-Viktoria Plzen: 5-0

E Grubu:
AEK -Benfica: 2-3
Bayern Münih-Ajax: 1-1

H Grubu:
Man. United-Valencia: 0-0
Juventus-Young Boys: 3-0

Barcelona'da
kavga depremi!

Mutu, Chelsea'ye
servet ödeyecek

Mustafa Denizli
tekrar Süper Lig’de
SPOR Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik
direktörlük görevine Mustafa Denizli getirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kemal
Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa
Denizli'yi getirdi. Tecrübeli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme
imzalandı.
Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kemerburgaz Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyemiz
Mehmet Fatih Saraç'ın da hazır bulunduğu imza
töreninde yeni Teknik Sorumlumuz Mustafa Denizli,
kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan
sözleşmeye imza attı."
Mustafa Denizli son olarak Eskişehirspor'un başında
görev yapmıştı. Denizli, 3 büyük takımın başında
şampiyonluk yaşamış tek teknik adam unvanına sahip.

İTALYA’nın yüksek tirajlı spor
gazeteleri arasında yer alan
Corriere dello Sport’un
haberine göre İngiliz devi
Manchester United, teknik
direktör Jose Mourinho ile
yolları ayırdıktan sonra
Juventus’ta birlikte çalışan
teknik direktör Antonio Conte
ve genel menajer Beppe
Marotta’yı göreve getirmeyi
planlıyor.
İtalya’nın yüksek tirajlı spor
gazeteleri arasında yer alan
Corriere dello Sport’un
haberine göre İngiliz devi
Manchester United, teknik
direktör Jose Mourinho ile
yolları ayırdıktan sonra
devreye sokacağı planı
şimdiden hazırladı.
Gazetenin iddiasına göre
United yönetimi, daha önce
Juventus’ta birlikte çalışan
teknik direktör Antonio Conte
ve genel menajer Beppe
Marotta’yı Kırmızı
Şeytanlar’da yeniden bir
araya getirecek.
İki isim için temasların
şimdiden başladığı
konuşuluyor.

KÖTÜ günler geçiren ve galibiyeti neredeyse unutan Barcelona'da
deprem...La Liga'da 3 maçtır kazanamayan Barcelona'da flaş bir kavga
gerçeği ortaya çıktı.
İspanyol basınında çıkan habere göre Pique, sezon başı kaptanlık
pazubandını alan Messi'nin basın karşısına yeteri kadar çıkmadığı için
şikayetçi oldu. İspanyol futbolcu, Messi'nin sadece Arjantin'e giderken
basına konuşmasını eleştirirken Messi'nin de Pique'ye ''Çok gol yiyoruz,
savunmamıza dikkat etmeliyiz.'' cevabı verdiği belirtildi.Bu tartışmanın
ardından iki arkadaşın bir daha konuşmadığı söyleniyor.
Athletic Bilbao karşısında yedek kulübesinde bekletilen Messi, 1-1
biten maçın ardından ''Barcelona harika oyunculardan kurulu bir
takım. Sadece bir futbolcudan ibaret değil.'' açıklamasında
bulunmuştu.

RUMEN futbolcu Adrian Mutu,
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nin temyiz
başvurusunun reddetmesiyle,
Juventus'a usulsüz transferi
gerekçe gösterilerek,
Chelsea'ya 17 milyon Euro
ceza ödemek zorunda kaldı.
2008 yılında, FIFA
Uyuşmazlık Çözümü Dairesi,
Mutu'ya tazminat olarak 17
milyon Euro ödemeyi emretti.
Mutu, son çare olarak Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi'ne
başvurdu.Ancak mahkeme,
Rumen futbolcuyu haksız
buldu ve Mutu'nun 17 milyon
Euro tazminat ödemesine
karar verdi.
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Avramopulos’tan
Türkiye’ye destek mesajı
AVRUPA
Suriyeliye ev
“Bu kadar insanın sahipliği
Biriliği (AB)
yapan
Türkiye’ye
Komisyonu’nun
Türkiye’ye mülteci
Göç, İçişleri ve
harcamaları için 6
maliyeti yüksek.
Vatandaşlıktan
milyar euro
Maliyet
Sorumlu Üyesi
ayrıldığını
yüksek olsa da
Dimitris
anımsatarak, “Bu
Avramopulos,
Türkiye yalnız değil. miktar Türkiye’ye
göç meselesi
verilmiş, Türkiye
Bu ay içinde
konusunda
için tahsis
Türkiye’ye
Türkiye’nin
edilmiştir. Türkiye
yüksek bir
gittiğimde bunu yine bu parayı
maliyet
alabilir.” dedi.
dillendireceğim.”
ödediğini fakat
Mülteciler için
yalnız
32 milyar dolar
olmadığını söyledi.
harcama yapan Türkiye’nin
Avramopulos, Yunanistan’da
yalnız bırakılıp bırakılmadığına
düzenlenen Akdeniz Haber
ilişkin bir soru üzerine
Ajansları Birliği 27. Genel
Avramopulos, “Bu kadar insanın
Kurulu’nda bir konuşma
Türkiye’ye maliyeti yüksek.
yaparak, ajans temsilcilerinin
Maliyet yüksek olsa da Türkiye
sorularını yanıtladı.
yalnız değil. Bu ay içinde
Türkiye ve Avrupa Birliği
Türkiye’ye gittiğimde bunu yine
arasında 2016’da
dillendireceğim.”
gerçekleştirilen göçmen
ifadelerini kullandı.
mutabakatının
“DEAŞ TERÖRÜ,
göçmen akınlarını
İSLAM DİNİNE
büyük oranda
BÜYÜK
durdurduğuna
BİR
dikkati çeken
HAKSIZLIK”
Avramopulos,
Avramopulos,
Ege Denizi’nden
dört yıl önce
geçiş yapan
göreve
göçmen sayısının
geldiğinden bu
günlük 10 binden
yana göç ve
ortalama 50-60’a
güvenliğin
kadar gerilediğini
Avrupa’nın ana
belirtti.
gündemini
Avramopulos,
3,5 milyon

oluşturduğunu anlatarak,
“Geçen yıl Akdeniz üzerinden
170 bin mülteci geldi. Bu yıl
şimdiye kadar 80 bin. Geçmiş
yıllara kıyasla yüzde 80’den
fazla bir düşüş var. Ancak pek
çok kişi hala göçten bir kriz
olarak bahsediyor.”
değerlendirmesinde bulundu.
Göç krizinin Avrupa’yı
hazırlıksız yakaladığını ifade
eden Avramapoulos, “4 yıl

öncesine göre çok daha iyi bir
konumda olsak da yapacağımız
daha çok iş var. Hala önemli bir
yük altındayız.” diye konuştu.
Avramopulos, Avrupa’da
köktencilik ve DEAŞ terörünün
hem doğrudan insan hayatına
kastetmesi hem de Avrupa’yı
duygusal olarak bölmesiyle
önemli bir tehdit olduğunu dile
getirerek, “DEAŞ inancıyla
alakası olanlar, bu korkunç
şiddet felsefesine katkıda

bulunuyor. Bu, dine (İslam’a)
büyük bir haksızlık.” diye
konuştu.
“Haber ajanslarının sesi
vatandaşlarımızın
düşüncelerini doğrudan
etkiliyor.” diyen Avramopulos
ayrıca, gerçek dışı haberlere
karşı haber ajanslarına,
doğruyu daha sesli bir şekilde
duyurmaları çağrısında
bulundu.

İTB müzik kursu öğrencilerinden
“Barış Manço” konseri
SÜLEYMAN Kara’nın çalıştırdığı
İskeçe Türk Birliği (İTB) müzik kursu
öğrencileri, Türk müziğinin efsane ismi
Barış Manço’nun şarkılarını
seslendirdi.
Etkinliğin sunuculuğunu
İTB Kadınlar Kolu Başkanı
Sevil Şerifoğlu yaptı.
Şerifoğlu etkinlik ve kursun
çalışmaları hakkında
katılımcılara kısa bilgi verdi.
Etkinliğin açılış
konuşmasını ise İTB
Başkanı Ozan
Ahmetoğlu yaptı.
Ahmetoğlu, müzik
çalışmalarının
İTB’nin kurulduğu

dönemden bu yana birliğin en önemli faaliyet
alanlarından biri olduğunu belirterek,
öğrencileri, öğretmenlerini ve çocuklarını
motive eden anne - babaları tebrik etti. İTB
Başkanı Ozan Ahmetoğlu konuşmasında
şunları kaydetti: “Batı Trakya Türkleri’nin
kültür çınarı İskeçe Türk Birliği, kültürümüze
katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kuruluşu
yücelten buradaki çocuklarımızın varlığı ve
onların bir şeyler yapma, üretme gayretidir.
Hepinize teşekkürler ve tebrikler.”
Konser, Süleyman Kara yönetimindeki çocuk
korosunun seslendirdiği İTB 90. Yıl Marşı’yla
başladı. Barış Manço’nun hayatının da
anlatıldığı etkinlikte ağırlıklı olarak ünlü
sanatçının eserleri seslendirildi.
Öğrencilerin performansı beğeniyle izlendi.

