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“Azınlıktan eğitimciler
olmazsa olmaz”

Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu’nun girişimi ile Batı Trakya’daki azınlık İskeçe’ye
ilkokullarındaki Yunanca müfredatla ilgili çalışma yapacak komisyon
yıllar sonra
oluşturuldu. Komisyonda üç kişi yer alıyor.
“Kontenjan
BATI Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı
Aydın Ahmet, azınlık
okullarındaki Yunanca müfredat
için bakanlık kararıyla
oluşturulan komisyonda azınlık
üyesi eğitimcilerin olmasının
şart olduğunu söyledi.
Batı Trakya’daki azınlık
ilkokullarındaki Yunanca
müfredatla ilgili çalışma
yapacak komisyon Trakya
Dimokritos Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Zoi Gavriilidu, Eğitim
Politikaları Enstitüsü Başkanı
Gerasimos Kuzelis ve Eğitim
Bakanlığı’nın Azınlık
Eğitiminden Sorumlu Sekreteri
Andreas Notaras’dan oluşuyor.
Azınlık milletvekillerinin
Atina’da Eğitim Bakanı
Gavroglu’yla yaptıkları
görüşmede, çalışma
komisyonunda azınlık mensubu
eğitimcilerin de yer alacağı ifade
edilmişti.
»8, 9

Kitaplarla
ilgili genelge
okullara
ulaştı

Kabinede Makedonya istifası
DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos Kocias,
Makedonya isminin kullanılması
konusunda hükümet içerisinde
başlayan tartışmanın ardından istifa
etti. Başbakan Aleksis Çipras,
Dışişleri Bakanı görevini bizzat
devraldığını açıkladı.
16 Ekim Salı gerçekleşen
bakanlar kurulu toplantısında
Savunma Bakanı Panos Kammenos
ile Dışişleri Bakanı Nikos Kocias
arasında tartışma çıktığı haberleri
yayılmıştı. Kocias bakanlar
kurulundan toplantı bitmeden
ayrılmıştı.
»2

AZINLIK okullarındaki
Yunanca ders kitaplarıyla
ilgili genelge 16 Ekim Salı
günü okullara gönderildi.
Buna göre, devlet okullarında
okutulan Yunanca ders
kitapları azınlık okullarında
yardımcı materyal olarak
kullanılacak.
»8

dünya

12’de

bilim
Ortodoks
kiliseleri
arasında kriz

7’de

ekonomi
Asus ROG
STRIX B450-F’i
inceleyelim

4’te

spor
Mazot satışı
yüzde 20.7
artışla başladı

15’da

Fatih Terim'in
sözleşmesi
uzatıldı

Öğretmeni”
İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu ile
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi’ne 35 yıl aradan
sonra Türkiye’den kontenjan
öğretmeni gönderildi. »8

Müftü Mete
İzmit’te
sorunları
anlattı
İSKEÇE Müftüsü Ahmet Mete, Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
İzmit Şubesi’nin 50. kuruluş yıl
dönümü etkinlikleri çerçevesinde
düzenlenen konferansa konuşmacı
olarak katıldı. »4

Gökçeler
köyü yasta!
İskeçe’nin Yaka bölgesi köylerinden
Sakarkaya’da 16 Ekim Salı akşamı
motosiklet kullanan Yalçın Ali bir
otomobil ile çarpıştı. Aslen Gökçeler
köyünden olan ve kazada ağır
yaralanan Yalçın Ali, kaldırıldığı
İskeçe Hastanesi’nde hayatını
kaybetti.
»10
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Önder
Mümin
YDP’den
istifa etti

DOĞU Makedonya - Trakya
Bağımsız Eyalet Meclis Üyesi
Önder Mümin, Yeni
Demokrasi Partisi’nden (YDP)
istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabı
üzerinden yaptığı paylaşım ile
istifasını ve gerekçelerini
açıklayan Önder Mümin şu
ifadeleri kullandı: “8 yıllık
yerel siyaset
deneyimimde,Yassıköy
Belediye ve DM-T Eyalet
meclisinde hizmet vermiş bir
dost, arkadaş, kardeşiniz
olarak daima yerel
yönetimlerin bağımsızlığına
inandım. Parti, ideoloji
gözetmeksizin işin ehli
kişilere emanet edilmesi
fikrinden ayrılmadım. Bu
vesile ile bugün itibarı ile
üyesi bulunduğum Yeni
Demokrasi partisinden istifa
ettiğimi kamuoyunun
bilgisine arz ediyorum.”

Porto
Lagos’u
örümcekler
bastı
PORTO Lagos yakınındaki
Vistonida Gölü bölgesindeki
bin metrelik çalılık alan 24
saat içerisinde devasa
örümcek ağlarıyla
kaplandı.Bilim adamlarının
yaptığı açıklamaya göre, bu
mevsimsel bir olay ve sulu
yaşam alanlarının
yakınlarında görülebiliyor.
Sinek ve sivrisinek
çoğalmasına tabiatın bir
“cevabı” olduğunu söyleyen
uzmanlar, aynı zamanda
örümceklerin yuva yapmaları
için de ideal bir ortam
olduğunu ekliyor.
Aynı olay bir ay önce
Etoliko bölgesinde de
yaşanmıştı.

Kabinede Makedonya istifası
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Başbakan Aleksis Çipras’ın bakanlar
kurulu toplantısı sırasında kavga ettiği Savunma Bakanı Panos
Kammenos’a karşı kendisini desteklemediği gerekçesiyle istifa etti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos Kocias, Makedonya isminin
kullanılması konusunda hükümet içerisinde başlayan tartışmanın
ardından istifa etti. Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanı
görevini bizzat devraldığını açıkladı.
16 Ekim Salı gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında
Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Dışişleri Bakanı Nikos
Kocias arasında tartışma çıktığı haberleri yayılmıştı. Kocias
bakanlar kurulundan toplantı bitmeden ayrılmıştı.
Başbakan Çipras, Kocias’ın istifasını kabul etti ve Dışişleri
Bakanlığı görevini kendisinin üstlendiğini açıkladı.
Kocias’a, Dışişleri Bakanı olarak 3,5 yıllık görevi için teşekkür
eden Çipras’ın, Prespes Anlaşması’nın başarılı bir şekilde
tamamlanması için Dışişleri Bakanlığı’nı devraldığı açıklandı.
Ulusal basınına yansıyan haberlerde, salı günü yapılan kabine
toplantısında Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Kocias
arasında Makedonya anlaşmasına ilişkin sert tartışma yaşandığı
ifade edildi.
Kocias, kabine toplantısında geçen hafta ABD’yi ziyaret eden
Kammenos’tan, Makedonya ile imzalanan ‘Prespes Anlaşması’
yerine bir ‘B Planı’ önerisi hakkında hesap sordu.
Kammenos’un da, Kocias’ı Macar asıllı
Amerikalı milyarder George Soros’un
“adamı” olmakla ve bakanlığın
fonlarını yanlış yönetmekle
suçladığı öğrenildi. Kocias’ın.
Çipras’ın bu ithamlar karşısında
kendisinin arkasında
durmamasından ve
tartışmayı yatıştırmaya
çalışmasından dolayı
öfkelendiği belirtildi.
Kocias, Twitter
hesabından da “Şairin
dediği gibi ve an gelir
kiminle gideceğine, kimi
bırakacağına karar
verirsin. Başbakan,
bakanlar kurulu
toplantısında tercihini
yaptı. Ben de kendi
tercihimi” paylaşımında

bulundu.
Ulusal medyada, Çipras’ın Türkiye ile ilişkiler, Kıbrıs sorunu gibi
konularda da Kocias’ın performansından hoşnut olmadığını ileri
sürüldü.
Makedonya anlaşmasına karşı çıkan ve hükümete bu konuda
destek vermeyeceğini ifade eden Kammenos, geçen hafta
Washington’a düzenlediği ziyarette Makedonya ile gerçekleştirilen
isim anlaşmasına alternatif plan sunduğunu açıklamıştı.
Kammenos’un hamlesi, başta Kocias olmak üzere birçok
SİRİZA’lı hükümet yetkilisinden tepki toplamıştı.
Sol oluşumların birleşimiyle kurulan SİRİZA’nın üyesi Kocias ve
kendisiyle ortak hareket eden milletvekillerinin desteğini çekmesi
halinde hükümetin düşebileceği belirtiliyor.

ÇİPRAS: “HÜKÜMETİN UYUMUNU BOZACAK
HAREKETLERE İZİN VERMEYECEĞİM”
Başbakan Aleksis Çipras, Nikos Kocias’ın dışişleri bakanlığından
istifasından sonra yaptığı açıklamada, bundan sonra hükümet
içinde iki dilliliğe izin vermeyeceğini vurguladı.
Çipras, AB zirvesine katılmak üzere Brüksel’e hareketinden önce
gazetecilere açıklamalarda bulundu. Nikos Kocias’ın bakanlıktan
istifasını “yürek sancısı” içinde kabul ettiğini dile getiren Çipras,
Yunanistan’ın jeopolitik konumunu yükselttiği için Nikos Kocias’a
teşekkür etti.
Çipras, “Sayın Kocias’ın istifasını kabul etmem ve devamında
dışişleri bakanlığını kendim üstlenmem ülke içine olduğu gibi aynı
zamanda ülke dışına da bir mesaj niteliğindedir. Bu hareket
bundan sonra hükümet içinde kimden gelirse gelsin iki dilliliğe izin
verilmeyeceği ve ülkenin milli çizgisiyle ilgili olarak herhangi
kişisel stratejiye müsaade edilmeyeceği mesajıdır. Yunan halkını 8
yıldır meşgul eden memorandumlardan ve ekonomik krizden çıkış
yolunda hükümetin uyumunu bozacak hareketlere izin
vermeyeceğim.” dedi.
Dışişleri bakanlığı görevini bizzat devralmasının çok yönlü bir
mesaj içerdiğini söyleyen Çipras, Makedonya ile varılan Prespes
anlaşmasını kastederek, “Komşularımızı cesaretlendirmek
istiyorum. Anlaşmanın onaylanması için gereken girişimleri
ilerletsinler. Çünkü bu onlar için son fırsat. Zira Yunanistan, komşu
ülkenin ‘Makedonya Cumhuriyeti’ ismiyle NATO ve AB’ye üye
olmasına evet demeyecektir.” ifadelerini kullandı.
Çipras, Prespes Anlaşması’nın hayata geçmesi için dışişleri
bakanlığını üstlendiğini ifade ederek, “Bu anlaşmanın başarılı bir
şekilde hayata geçmesi ve uygulanması için elimden geleni
yapacağım.” diye konuştu.
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HAFTANIN YORUMU

ABTTF, “Azınlıkları
Koruma Paketi Girişimi”
toplantısında

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Kocias - Kammenos ve Çipras

S

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 10 Ekim
Çarşamba günü “Azınlıklar
Koruma Paketi (MSPI)” başlıklı
Avrupa Vatandaşları
Girişimi’nin tartışıldığı
uzmanlar toplantısına katıldı.
Girişimin mimarı ve hamisi
Avrupa Milletleri Federal
Birliği’nin (FUEN) Brüksel’deki
Avrupa Ofisi’nde düzenlenen
toplantıya, ABTTF Brüksel
Temsilciliği’nden Aykut
Garipoğlu katıldı.
Toplantıda MSPI’nin
uygulanma sürecine ilişkin
takvim ve girişimdeki taleplerin
hayata geçirilmesi ele alındı.
Avrupa’nın birçok yerinden
azınlık konularında uzman
isimlerin yer aldığı toplantıya

FUEN adına Başkan Loránt
Vincze ve Başkan Yardımcısı
Gösta Toft katıldı.
Toplantıda, FUEN’nin
öncülüğündeki kampanya ile
Avrupa Birliği (AB) üyesi 28
devlette 1 milyonun üzerinde
imza toplanarak başarıya ulaşan
MSPI’de yer alan talepler
doğrultusunda AB’deki ulusal
azınlıklar ve azınlık hakları ile
ilgili Avrupa Komisyonu’na
sunulacak yasa önerileri
tartışıldı.
FUEN Başkanı Loránt Vincze
yaptığı giriş konuşmasında,
MSPI ve 1 milyon imza
kampanyasının başından
bugüne kadar neler yaşandığını
katılımcılara özetleyerek
FUEN’nin MPSI ile ilgili bir

sonraki aşamadaki stratejilerini
ve amaçlarını aktardı.
Ardından yapılan dört farklı
oturumda toplantıya katılan
akademisyenler, azınlık hakları
uzmanları ve avukatlar, dil,
eğitim, kültür, bölgesel
politikalar, eşitlik, telif hakları
ve azınlık bölgelerinde işitselgörsel medya serbestliği
konularında görüşlerini
sundular ve “Azınlıklar Koruma
Paketi (MSPI) kapsamında
bundan sonra izlenecek
stratejiyi tartıştılar.
Toplantı, FUEN Başkan
Yardımcısı Gösta Toft’un
oturumlarda ele alınan konuları
özetleyerek yaptığı kapanış
konuşması ile sona erdi.

Pervin Hayrullah doktora
eğitimini tamamladı
Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde
“Egitim Denetimi – Türkiye –
Yunanistan – Bulgaristan
Örneği” başlığı altında
tamamladı. Hayrullah aynı
zamanda Anadolu Üniversite
Açık Öğretim Fakültesi
Sosyoloji Bölümü’nden de
mezun oldu.

BATI Trakya Azınlığı Kültür
ve Eğitim Şirketi Genel Müdürü
Pervin Hayrullah doktora
çalışmasını tamamladı.
Pervin Hayrullah Edirne’deki
Trakya Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde “Balkan
Savaşları’ndan Sonra Batı
Trakya Türkleri’nin Sosyo –
Kültürel Hayatı ve Eğitim
Tarihi” konulu tez çalışmasıyla

doktora eğitimini tamamladı.
Pervin Hayrullah doktora
çalışmasında, Yunanistan’ın
Batı Trakya Türkleri’ne
uyguladığı “asimilasyon,
segregasyon politikaları ve etnik
temizlik uygulamasını” inceledi.
Ankara’daki Ortadoğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Yabancı
Diller Bölümü mezunu olan
Pervin Hayrullah, yüksek lisans
eğitimini Trakya Üniversitesi

İRİZA’nın ANEL ile yaptığı
evlilik, başından beri yanlış
bir evlilikti. Huyu huyuna,
suyu suyuna uymayan bu
beraberlik, doğal olarak her
mantıklı insana, “ayrı dünyaların
siyasi partileri nasıl olur da aynı
hükümet çatısı altında geçinip
gitmeyi göze alıyorlar?” sorusunu
sordurttu. Belli ki bu beraberliğin
temelinde “derin” mevzular vardı.
SİRİZA – ANEL beraberliğinde
dönem dönem anlaşmazlıklar çıksa
da, bu anlaşmazlıklar basına,
kamuoyuna yansısa da koalisyon
ortaklığı bugüne kadar devam etti.
Makedonya ile isim konusunda
yaşanan son gelişmeler, iki devlet
arasında atılan imzalarla birlikte bu
ortaklığın tehlikeye düşebileceği de
konuşulmaya başlandı. Hatta siyasi
kulislerde, SİRİZA’nın yeni hükümet
ortaklarıyla devam edeceği üzerine
senaryolar gündeme geldi.
Evet, kriz bekleniyordu
beklenmesine. Ama bence kriz
beklenen değil, beklenmeyen
cepheden geldi.
Kammenos, Prespes Anlaşması
meclise geldiğinde bu anlaşmayı
parti olarak desteklemeyeceklerini
açıklayarak konuyla ilgili net tavrını
ortaya koydu. Kammenos’un geçen
hafta ABD’ye gerçekleştirdiği
ziyaret de SİRİZA içerisinde
rahatsızlıklara neden oldu. Bir
taraftan ABD’ye Yunanistan’da yeni
üsler kurma davetinde bulunan
Kammenos, diğer taraftan da
Washington’a düzenlediği ziyarette
Makedonya ile gerçekleştirilen isim
anlaşmasına alternatif plan
sunduğunu açıkladı.
Prespes Anlaşması’nın baş
mimarı ve dış politika konularının
sorumlusu olarak Nikos Kocias’ın
bu durumdan rahatsız olması gayet
doğaldı.
Salı günü yapılan Bakanlar
Kurulu toplantısı işte böyle bir
ortamda gerçekleşti. Kocias,
Kammenos’tan, Makedonya ile
imzalanan ‘Prespes Anlaşması’
yerine bir ‘B Planı’ önerisi hakkında
hesap sordu. Kammenos’a “Kendi
siyasi ve kişisel çıkarlarını korumak
için hükümetin ve ülkenin zararına
olan dış politika icraa etmeye
çalışıyorsun” dedi. Kammenos da
Kociyas’ı Macar asıllı Amerikalı
işadamı George Soros’un “adamı
olmak” ile suçladı.

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.

Aslında burada iplerin
kopmasına sebep olan Başbakan
Çipras’ın iki bakana karşı eşit
mesafede durması oldu.
Kocias, yalnızlığını Çipras’a
küçük yazılı bir not ileterek aktardı.
Ancak Çipras, bakanlar kurulu
toplantısındaki Kammenos – Kocias
tartışmasına siyasi anlaşmazlık
yerine kişisel düzeyde bir
anlaşmazlık olarak yaklaştı. Bu da
Kocias’ın kırılmasına ve
öfkelenmesine sebep oldu.
Bunlar Atina basınında yer alan
siyasi kulisler. Ancak Kocias’ın
twitter hesabından, “Şairin dediği
gibi ve an gelir kiminle gideceğine,
kimi bırakacağına karar verirsin.
Başbakan, bakanlar kurulu
toplantısında tercihini yaptı. Ben de
kendi tercihimi.” paylaşımında
bulunması basına sızan bu
haberleri fazlasıyla doğruluyor.
Başbakanlık ile Dışişleri
Bakanlığı arasında daha önceye
dayanan görüş ayrılıkları olduğu
kesin. Sesli bir şekilde dile
getirilmese de Başbakan’ın
Kocias’ın Türkiye ve Kıbrıs gibi
konulardaki performasından
memnun olmadığı yine kulislerde
konuşulanlar arasında yer alıyor.
Son gelişmeler ayrıca, her ne
kadar uyumlu bir evlilik olmasa da,
Çipras – Kammenos ikilisinin bir
şekilde birlikte olma yolunu
bulduklarını da ortaya koyuyor.
SİRİZA, sol oluşumların
birleşimiyle kurulan bir siyasi yapı.
Kocias da PRATTO hareketinin lideri
olarak SİRİZA’da (Mecliste PRATTO
hareketinden gelen dört milletvekili
mevcut) yer alıyor.
Kocias ve kendisiyle ortak
hareket eden milletvekillerinin
desteğini çekmesi halinde
hükümetin düşebileceği bile
konuşulanlar arasında.
Şimdilik bilgiler, Kocias’ın
PRATTO hareketinin lideri olarak
aktif bir şekilde çalışmalarına
devam edeceği ve
milletvekilliğinden istifa
etmeyeceği yönünde.
Kocias’ın Dışişleri
Bakanlığı’ndan istifasıyla yaşanan
hükümet içindeki kriz burada
bitiyor mu, yoksa bu kriz yeni artçı
depremlerin habercisi mi
önümüzdeki günlerde hep birlikte
göreceğiz.

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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Müftü Ahmet Mete’den İzmit ziyareti
İSKEÇE Müftüsü Ahmet Mete,
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği İzmit Şubesi’nin 50.
kuruluş yıldönümü etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen
konferansa konuşmacı olarak
katıldı.
Mete, İzmit’te bulunduğu süre
içerisinde bazı temaslarda da
bulundu. İskeçe Müftüsü, 15 Ekim
Pazartesi günü BTTDD İzmit Şube
Başkanı Lüftü Bodur ve dernek
yöneticileriyle birlikte ilk olarak
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u,
ardından İzmit Belediye Başkanı
Nevzat Doğan’ı ziyaret etti.
Müftü Mete, 15 Ekim Pazartesi
akşamı da Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği İzmit
Şubesi’nin 50. kuruluş yıldönümü
nedeniyle gerçekleştirilen “Batı
Trakya” konulu konferansta

konuştu. Mete katılımcılara, Batı
Trakya Türkleri’nin sorunları ve
müftülük sorununu anlattı.
Müftü Mete konferansla ilgili
olarak kişisel twitter hesabından
şu paylaşımı yaptı: “İzmit
BTTDD’nin 50. yıl kutlamalarında
Batı Trakya konulu konferansta
kardeşlerimizle kucaklaştık.
Başarılar diler daha nice güzel
hizmetler temenni ederim.”
İskeçe Müftüsü Mete, İzmit’teki
temasları çerçevesinde İzmit
Başiskele Belediye Başkanı
Hüseyin Ayaz ve Başiskele
Kaymakamı Atilla Kantay’ı da
makamında ziyaret ederek
görüştü. Mete’ye İzmit ziyaretinde
İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet
Hraloğlu ve müftülük
görevlilerinden Secdat Küçük ile
Mustafa Kamu da eşlik etti.

Edirne
“Beyaz Geceler”e
hazırlanıyor

YUNANİSTAN ve
Bulgaristan’dan gelen ziyaretçi
yoğunluğundan daha fazla
yararlanmak için Edirne Ticaret
ve Sanayi Odası (ETSO) “Beyaz
geceler” adı altında bir alışveriş
festivali yapmaya hazırlanıyor.
ETSO Başkanı Recep
Zıpkınkurt düzenlediği basın
toplantısında, “Beyaz Geceler
diye bir tabir var St.
Petersburg’da, Rusya’da. Hava
hep aydınlık ve gece olmuyor.
Biz de ‘Beyaz Geceler’ diye bir
alışveriş festivali yapmak
istiyoruz, esnaflarımızın
desteğiyle. Gece saat 01.00 veya
02.00’ye kadar dükkanları açık
tutacağız. Saraçlar Caddesi ve
Ali Paşa Çarşısı’nda müzik ekibi
veya burada bir defile
yapabiliriz. Edirne’ye saat
03.00’a kadar alışveriş
hareketliliğini yaşatacağız.
Bunun geleneksel örnekleri var.
İtalya ve Milano’da yapılıyor.”
dedi.
Edirne Ticaret Borsası

Başkanı Özay Öztürk ise iki
Avrupa Birliği ülkesine kara
sınırı olmasının kentin büyük
bir şansı olduğunu dile
getirerek, “Her ne kadar
maliyetler artsa da döviz
dolayısıyla bu yabancılar için
bir fırsat haline geldi. Bu
avantajla birlikte Türkiye’deki
ürünler onlara çok ucuz geliyor.
Bu da ciddi anlamda talep
yaratıyor. Turistleri çok hoş
tutmamız gerekiyor ve onlara
konfor alanı oluşturmamız
gerekiyor.” dedi.
Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek
Başkanı Yılmaz Sanış da
yabancı dil sorununa kısa
vadede çözüm bulabilmek için
İŞKUR kapsamında
hazırlanabilecek bir proje
kapsamında, Balkan
ülkelerinden Trakya
Üniversitesi’nde öğrenim gören
yabancı uyruklu öğrencilerin
diledikleri takdirde, part time
olarak dükkanlarda
çalıştırılabileceklerini söyledi.

Isınma amaçlı mazot satışı
yüzde 20.7 artışla başladı
Mazot fiyatlarının yüksek olmasına sebep olarak,
dünya piyasasında fiyatların sabitlenmemesi ve
tüketiciye ulaşana kadar yüzde 48’i bulan vergiler
gösteriliyor.

ISINMA amaçlı mazot satışı 15 Ekim
Pazartesi günü itibariyle litre başına 1,14 euro
fiyatla başladı.
Geçen yıl aynı dönemde litresi 94.4 centten
satılan mazottaki artış yüzde %20,7’yi buldu.
Uzmanlar bu yıl mazot fiyatının yüksek
seviyelerde olacağını, bunun sebebinin ise
dünya piyasasında fiyatların sabitlenmemesi
ve tüketiciye ulaşana kadar yüzde 48’i bulan
vergi olduğunu belirtiyor.
Ekonomi Bakanlığı’nın açıkladığı verilere
göre, geçen yıl ısınma amaçlı mazot 94.4
centten satışa sunulmuş, nisan ayında fiyat
1,025 euroya ulaşmıştı.
Uzmanlar yüksek orandaki vergiler
sebebiyle tüketicilerin alternatif yakıtlara
yönelmesi sonucu ekonomik kriz döneminde
mazot fiyatında düşüş yaşandığını, buna
karşın son 10 yıl içerisinde mazot
kullananların oranının yüzde 62,4 cıvarında
azaldığını vurguladı.

Petrol Ürünleri Ticareti Şirketleri Birliği
(SEEPE) başkanı açıklamasında, “Bu verilere
baktığımızda son 10 yılda Yunanistan’ın
nüfusu 6 milyon kişi azalmış gibi bir durum
ortaya çıkıyor.” ifadelerini kullandı.
SEEPE’nin verilerine göre, mazottaki vergi
oranları tüketici fiyatlarına büyük oranda etki
etti. Söz konusu verilere göre tüketiciye
yansıyan vergi oranı 2010 yılında yüzde 37’den
yüzde 41’e çıkarken, en yüksek seviyeye yüzde
50 ile 2016 yılında ulaştı. 2018 yılı itibariyle ise
yüzde 48 vergi oranı ile oldukça yüksek bir
vergi yükü oluştuğu belirtildi.
Yunanistan Benzinciler Federasyonu, Özel
Tüketim Vergisini’nin (ÖTV) bir an önce
düşürülerek litre başına 28 cent olan fiyatın 6
cent olarak belirlenmesini talep ediyor.
Vatandaş ise mazot alımı yapmak için
bakanlığın mazon yardımı konusundaki yeni
kararını açıklamasını bekliyor.
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Kocias istifası ve siyasi gelişmeler

D

ışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın
istifası Yunanistan’ın siyasi
gündemini bir anda ısıttı. SİRİZA –
ANEL koalisyonu en ciddi kriziyle karşı
karşıya.
Üç buçuk yıl boyunca sürdürdüğü
dışişleri bakanlığı görevinden istifa eden
Kocias’ın son dönemde Başbakan Çipras’la
bazı konularda anlaşmazlık yaşadığı
özellikle istifadan sonra dillendirilmeye
başlandı.
Gelelim istifa olayına. Geçen hafta
koalisyonun küçük ortağı ve savunma
bakanı Panos Kammenos, Amerika Birleşik
Devletleri’ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında
Kammenos’un yaptığı açıklamalar SİRİZA
içinde tepki yarattı. Kammenos’un bir
dışişleri bakanı, hatta başbakan edasıyla
yaptığı açıklamalar ve ülke açısından
bağlayıcı olabilecek beyanatlar vermesi
hükümet içinde homurdanmalara neden
oldu. Nitekim olay hafta için yapılan
bakanlar kurulu toplantısında patladı.
Kocias, Kammenos’a kendi çıkarları uğruna
dış politika yapma suçlamasını yöneltince
kıyamet koptu. Bunun karşısında

Kammenos da boş durmadı ve o da dışişleri
bakanlığının örtülü ödeneklerinin çok kötü
yönetildiği suçlamasını dile getirdi. Bu
bilgiler tabii ki bakanlar kurulu
toplantısından sonra dışarı sızdırılanlar. İki
bakan arasında yaşanan kavgada başbakan
Aleksis Çipras, Kocias’ı koruma güdüsüyle
hareket etmeyince Kocias da ufak ufak
kendini hükümetin dışına doğru itilmiş
hissetmeye başladı. Bakanlar kurulu
toplantısının sona ermesiyle de adım adım
istifaya doğru yürüdü. Önce
Cumhurbaşkanı’nı ziyaret etti. Daha sonra
kendi siyasi fraksiyonuna yakın bir internet
sitesinde “Kocias hükümet treninden
inebilir” şeklinde bir yazı yayınlanınca,
sabah saatlerinde hükümet sözcüsü
Canakopulos bir televizyon kanalında
yaptığı açıklamada “Hükümet treni yoluna
devam ediyor. Kendini iyi hissetmeyenler
trenden inebilir” ifadelerini kullandı. Ve
birkaç saat sonra dışişleri bakanı Kocias,
“trenden indi”.
Bunun üzerine yorumlar da yağmur
misali yağmaya başladı. “Kammenos’un
hatırına dışişleri bakanını kurban etti”

diyerek Çipras’ı eleştirenler yoğun bir
propagandaya başladı. Anamuhalefet ise
erken seçim çağrılarını daha güçlü
tekrarlamak için yeni bir fırsat yakalamış
oldu.
Nikos Kocias’ın Rusya ile yaşanan
diplomatlar krizinden bu yana Başbakanla
arasının pek de sıcak olmadığı haberleri
zaten ortada dolaşıyordu. Ancak ne olursa
olsun dışişleri bakanının istifasıyla ortaya
çıkan krizin Başbakan Çipras’ı zora
sokacağı muhakkak. Sözkonusu istifa
hükümet açısından iki açıdan çok önemli.
Nikos Kocias, Makedonya ile varılan
Prespes anlaşmasının mimarı. 1990’ların
başından bu yana Yunanistan’ın ciddi bir
“milli meselesi” olan Makedonya isim
sorunu, Prespes anlaşmasıyla çözüme
kavuşturulmak isteniyordu. Bu anlaşmanın
yürürlüğe girerek, komşu ülkenin “Kuzey
Makedonya” ismini alması ve sorunun
çözüme kavuşması Çipras için de siyasi
anlamda bir “iddia”. Çipras, bu olayı
başarıyla tamamlamak istiyor. Ancak bu
süreçte Prespes anlaşmasının mimarı ve
destekçisi olan Kocias’ı değil de, bu
anlaşmayı istemeyen ve Makedonya ile
yapılan müzakereyi desteklemeyen ve
“anlaşma meclise gelirse hayır oyu
vereceğiz” diyen Panos Kammenos’u
desteklemesi gerçekten ilginç. İki ülke
arasında imzalanan Prespes anlaşması,
Kocias’ın istifasından sonra nasıl
etkilenecek göreceğiz. Bu olayın
anlaşmanın hayata geçmesini zora sokması
ihtimal dahilinde. Başbakan Çipras, dışişleri
bakanının istifasından sonra yaptığı
açıklamada “Prespes anlaşmasının
onaylanması komşularımız için son fırsat”
diyerek biraz da aba altından sopa gösterdi
ve anlaşmanın yeni bir yol kazasına kurban

5
gitmesinin önüne geçmeye çalıştı. Fayda
eder mi? Göreceğiz.
Kocias istifasının doğrudan etkileyeceği
bir diğer olay ise hükümetin durumu.
Hükümetin meclisteki çoğunluğu sınırda.
Bakanlıktan istifa eden Nikos Kocias,
SİRİZA içindeki siyasi fraksiyonlardan
birinin lideri konumunda. Bu grubun üç
milletvekili var. Kocias dışında, Atina
yangınından sonra bakan yardımcılığı
görevinden istifa eden Nikos Toskas ve
Georgia Genia. Sözkonusu siyasi grubun bir
de siyasi sekreterliği var. Bu sekreterlik de
bir toplantı yapıp durum değerlendirmesi
yaptı. “Pratto” ismini verdikleri siyasi
yapıya bağlı bu üç milletvekilinin
SİRİZA’dan ayrılma gibi bir niyetlerinin
olmadığı anlaşılıyor. Veya hükümeti
düşürme gibi bir düşüncelerinin de
olmadığı ortada. Tabii tüm bunlar şimdilik
böyle. “Pratto”nun lideri Nikos Kocias’ın
önümüzdeki hafta başında Girit’te yapacağı
bir toplantı ve bir konuşma var. Bu toplantı
daha önceden planlanmış bir şey. Tabii
şimdi istifa sonrasında büyük bir önem
taşıyor. Kocias, bundan sonra takip edeceği
yolun nasıl bir yol olacağı konusunda
ipuçları verebilir. Siyasi oluşumu, siyasi
partiye dönüştürüp tek başına veya başka
küçük partilerle birleşip seçimlere
katılabilir mi? Olabilir. İstifasından sonra
twitter’de attığı “Bizi gömmek istediler
fakat tohum olduğumuzu unuttular”
şeklindeki mesaja bakılacak olursa
Kocias’ın köşesine çekilerek siyasi
gelişmeleri uzaktan takip edeceği pek
ihtimal dahilinde değil gibi görünüyor.
Erken genel seçim olsa da olmasa da,
son gelişmelerden sonra siyasi anlamda
hareketli bir döneme girdiğimizi rahatlıkla
söyleyebiliriz.

Azınlık gençlerinin
karate başarısı

KUZEY Yunanistan’dan toplam 250
sporcunun yer aldığı Okinawa Karate
Turnuvası Gümülcine’de
gerçekleştirildi. Çok sayıda Türk
gencinin de yer aldığı turnuvada iki
kategoride yarışmalar yapıldı. Turnuva,
Gümülcine’deki Yin Yang Spor Kulübü
tarafından organize edildi.
14 Ekim Pazar günü yapılan turnuva
Gümülcine 2. Ortaokulu spor
salonunda gerçekleştirildi.
Karşılaşmalarda çok sayıda azınlık
genci de dereceye girme başarısı
gösterdi.
Kategorilere göre dereceye giren
Türk azınlık mensubu sporcular şöyle:

KATA KATEGORİSİ
Hasanefe Sadık (üçüncülük), Onur

Çavuş Mustafa (birincilik), Emre Alaca
(birincilik), Sude Kenan (birincilik),
Batuhan Molla Ahmet (birincilik),
Rıdvan Ahmet (birincilik), Ercan
Mehmet (birincilik), Ceylin Mehmet
(birincilik), Kaya Halil (ikincilik), Azra
Karapaça (ikincilik), Adem İsmail
(birincilik).

KUMİTE (DÖVÜŞ) KATEGORİSİ
Hasanefe Sadık (ikincilik), Onur Çavuş
Mustafa (birincilik), Emre Alaca
(ikincilik), Sude Kenan (ikincilik),
Batuhan Molla Ahmet (birincilik),
Rıdvan Ahmet (ikincilik), Ercan
Mehmet (üçüncülük), Ceylin Mehmet
(üçüncülük), Kaya Halil (ikincilik),
Azra Karapaça (birincilik), Adem İsmail
(ikincilik).

KİNAL eyalet seçimlerinde
Kostas Simitzis’i destekleyecek
DEĞİŞİM Hareketi (KİNAL), yerel
seçimlerde Doğu Makedonya - Trakya
eyalet başkan adayı olarak Kostas
Simitzis’i destekleyecek.
KİNAL Partisi Doğu Makedonya –
Trakya Eyalet Konseyi’nin 4 Ekim’de
yaptığı toplantıdan sonra konu partinin
ilgili organlarında değerlendirildi.
KİNAL’dan yapılan açıklamada, eyalet
seçimleri için ilgi gösteren kişilerle
yapılan görüşmeler sonucunda eyalet
başkan adayı olarak desteklenecek kişinin
belirlendiği ifade edildi.
Buna göre Değişim Hareketi (KİNAL),
önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak yerel
seçimlerde Doğu Makedonya - Trakya

Eyalet başkan adayı olarak, eski Kavala
Belediye Başkanı Kostas Simitzis’i
destekleyecek.
Selanik Aristotelio Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunu olan Kostas Simitzis,
2007 – 2014 yılları arasında iki dönem
Kavala Belediye Başkanı olarak görev
yaptı. Simitzis, 2011 – 2014 yılları arasında
ise Doğu Makedonya – Trakya Belediyeler
Birliği Başkanlığı’nı yürüttü.
KİNAL’dan yapılan açıklamada,
Simitzis’in farklı toplum kesimlerini
temsilen oluşturacağı listenin bölgeye
hizmet edeceğine olan inanç
vurgulanırken, partinin bu gayreti tüm
gücüyle destekleyeceği ifade edildi.
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Süt kesen hastalığı

B

u haftaki konumuzu,
koyun ve keçi
sürülerinde etkili olan
ve büyük ekonomik kayıplara
sebebiyet veren agalaksia
(parmara) veya Türkçe tabiriyle
Süt Kesen Hastalığına ayırdık.
Süt kesen nasıl bir hastalıktır?
Sürülerimizde neden olduğu
kayıplar ve bu hastalıktan
korunma yolları nelerdir?
Kısaca değinelim:
Süt kesen hastalığı,
sürülerde aniden süt veriminin
yok denecek düzeyde kesilmesi
(memelerden süt yerine suya
benzer bir sıvının gelmesi),
gözlerin iltihaplanması
(gözlerde beyazlanma) ve
eklemlerdeki şişliğe bağlı
şekillenen topallık ile
karekterize, üç önemli belirtiyle
ortaya çıkan, Mycoplasma
Agalactiae adı verilen
mikrobun neden olduğu
mikrobiyel ve çok bulaşıcı bir
hastalıktır.
Hastalık belirtileri; bu üç
belirti bir arada görüleceği gibi,
tek olarak ta görülmesi olasıdır.
Memelerden, özellikle süt
verimi zamanında aniden
sütün kesilmesi ve süt yerine
memeden su gibi bazende pıhtı
içeren bir eksudat gelmesi
gözlenir. Meme gittikçe körelir,
küçülür ve hiç süt alınmaz
duruma gelir. Eklemler, şiş ve
sıcaktır. Buna bağlı topallık
sözkonusudur. Topallık sonucu
hayvanlar aşırı zayıflarlar.
Gözlerde ise hastalığın ileri
safhalarına bağlı olarak
iltihaplanmalar,
çapaklanmalar ve özellikle
gözün renkli bölümünde
akarma ve bulanıklılık göze
çarpar. Körlüğe neden olan bu
durum, hayvanın gözlerini
sağa sola kaşıması nedeniyle,
bölgede zamanla yaraların
oluşmasına da zemin hazırlar.
Hastalığın teşhisi yukarda
belirtilen semptomların birinin
veya birkaçının birden
görülmesiyle veteriner
hekiminizce konulabilir.

Veteriner hekiminiz kesin
teşhis için eğer gerekli görürse
labaratuvara süt numunesi
gönderebilir. Sonucun geç
çıkması nedeniyle bir an önce
gerekli tedavinin sürüye
uygulanması başlatılmalıdır.
Daha önceki yazılarımda da
üstüne basa basa belirtiğim
gibi, sürünüzü bu illetten
korumak istiyorsanız
aşılamaya önem vermelisiniz.
Süt kesen hastalığına karşı aşı
sadece sürü sağlığı yerinde ise
yapılabilmektedir. Hastalık
belirtilerinin görüldüğünde
yapılacak bir aşılama
sürümüzde daha şiddetli
hastalık belirtilerinin ortaya
çıkmasına neden olacağından
en doğru aşılama her yıl bu
vakitlerde sürümüzde her
hangi bir problemin
yaşanmadığı dönemde yapılan
aşılamadır.
Eğer belirtiler varsa
yapılacak ilk iş hastaların
sağlamlardan ayrılması ve
hastalara tedavinin
uygulanarak, hastalık
belirtilerinin tamamen ortadan
kalktığından emin olduktan
sonra aşılamaya gidilmesidir.
Aşılama mutlaka veteriner
hekimler tarafından
uygulanmalıdır.
Hastalığın erken tedavisinde
memelerin sağımla
boşaltılması ve içeriğinin imha
edilmesi çok önemlidir. Göz
damlası veya merhemlerin
kullanılması, kas içi ve meme
ucundan uygulanacak uygun
antibiyotik seçimi meme
körelmelerinin mümkün
olduğunca önüne geçecektir.
Eğer tedavide geç kalınacak
olunursa, memeden bir daha
süt alınmayabilir.
Hastalıklarla mücadelelerde
en ucuz ve kesin çözümün
korunma ve aşılamalarla
sağlandığını birkez daha
hatırlatarak, hepinize sağlıklı
ve huzur dolu günler
diliyorum...

İSKEÇE Türk Birliği Kadınlar (İTB) Kolu ve
Kırköy Derneği Ova Kadınlar Kolu, 13 Ekim
Cumartesi günü Kırköy’de aşure etkinliği
düzenlendi.
Etkinliğe Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu’nun eşi Aslı Ömeroğlu, BAKEȘ
Müdürü Pervin Hayrullah, GTGB Kadınlar Kolu
Başkanı Aslı Ali, Topiros Belediye Başkan
Yardımcısı Sunay Hüseyinoğlu’nun eşi Gülcan
Hüseyinoğlu, Batı Trakya Türk Kadın Platformu
Sözcüsü ve İTB Kadınlar Kolu Başkanı Sevil
Şerifoğlu ve Ova Kadınlar Kolu Başkanı Fatma
Saliemin ile kurum ve kuruluş temsilcileri başta
olmak üzere bir çok kadın katıldı. Etkinliğinin
sunuculuğunu Ova Kadınlar Kolu üyelerinden
Arzu Hüseyinoğlu yaptı.
Aşure etkinliğinin açılış konuşmasını yapan
Ova Kadınlar Kolu Başkanı Fatma Saliemin,
etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Saliemin,
“Bizler bugün burada aşuredeki malzemelerin
karışımının sentezlenmesi gibi iki dernek birlikte
hareket ederek birlik ve beraberliğin önemini
vurguluyoruz. Birlikte olmanın önemine vurgu
yapıyoruz.” dedi.
Saliemin ayrıca Topiros Belediye Başkan
Yardımcısı Sunay Hüseyinoğlu ve köy kadınlarına
katkılarından dolayı teşekkür etti.
Batı Trakya Türk Kadın Platformu Sözcüsü ve
İTB Kadınlar Kolu Başkanı Sevil Şerifoğlu da
konuşmasında şunları söyledi: “Aşure, içinde
birçok unsuru barındıran güzel bir gelenektir.
Toplu yapılan aşureler de insanları bir araya
getirir, güzel duygular yaşatır. Bu bağlamda

bizler de daha çok insanımızla bir arada olmak
için İTB Kadınlar Kolu olarak etkinliklerimizi
değişik bölgelerdeki kardeş dernek ve kurumlarla
birlikte yapmaya özen gösteriyoruz. Geçtiğimiz
yıl aşure etkinliğimizi İskeçe Müftülüğü ile
birlikte Yenice köyünde gerçekleştirdik. Bu yıl da
Kırköy Derneği Ova Kadınlar Kolu ile birlikte
burada gerçekleştiriyoruz. Amacımız daha çok
insanımızla, özellikle kadınımızla bir arada
olmak. Bizler kadın kolları ve kadın dernekleri
olarak sürekli olarak daha çok kadına ulaşmanın
yollarını arıyoruz. Bunda en büyük yardımcımız
Batı Trakya Türk Kadın Platformu. Bu yıl onuncu
kuruluş yıl dönümünü kutladığımız
platformumuz güzel etkinliklere imza atıyor. En
önemlisi gerçekleştirdiği etkinliklerde Meriç’ten
Karasu’ya tüm kadınlarımızı bir araya getiriyor.
Platformu ayakta tutan kadın dernekleri ve kadın
kollarıdır. Ova Kadınlar Kolu’nun destekçisi
olduğunuzu biliyorum ama desteğinizi devam
ettirin ki onlar güçlü olsun. Biz güçlü olalım.
Birlik olalım. Hepimiz için daha güzel işler
gerçekleştirelim.”
Son olarak konuşan Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu’nun eşi Aslı
Ömeroğlu da Kırköy’de ova kadınları ile birlikte
olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
bu güzel etkinliği düzenleyen İskeçe Türk Birliği
Kadınlar Kolu ve Kırköy Ova Kadınlar Kolu’nu
kutladı.
Etkinlikte misafirlere Kırköy kadınlarının
hazırladığı aşure ikram edildi.

Gazeteci İbrahim Baltalı
babasını kaybetti
BATI Trakyalı gazeteci İbrahim Baltalı’nın
babası vefat etti.
Rodop Rüzgarı dergisinin sahibi İbrahim
Baltalı’nın babası Hacı Rasim Baltalı, 15 Ekim
Pazartesi günü 83 yaşında hayatını kaybetti.
Yakalandığı hastalığa yenik düşen Rasim Baltalı,
bir süre Gümülcine Devlet Hastanesi’nde tedavi
gördükten sonra tedavisine evde devam
ediliyordu.
Rasim Baltalı’nın cenazesi 16 Ekim Salı öğle
namazından sonra Kurcalı köyünde toprağa
verildi.
Merhumun cenaze namazını Kurcalı köyü
imamı Ahmet Baba Emin kıldırdı. Rasim
Baltalı’nın cenaze törenine Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu çalışanlarından

Ramadan Duban, Rodop milletvekili İlhan
Ahmet’i temsilen danışmanı Mehmet Berat, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Ercan Ahmet, İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ozan Ahmetoğlu, Doğu Makedonya - Trakya
Bağımsız eyalet meclis üyesi Önder Mümin, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın
Ahmet, Gümülcine Devlet Hastanesi KulakBurun- Boğaz Kliniği Müdürü Mehmet Eminoğlu,
Rodop – Evros İlleri Selanik Özel Pedagoji
Akademisi Mezunu Öğretmenler Derneği Genel
Sekreteri Hakkı Hacı, Batı Trakya Azınlığı Güney
Meriç Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu, din görevlileri ve civar köylerden
soydaşlar katıldı.
GÜNDEM gazetesi olarak merhuma Allah’tan
rahmet, başta meslektaşımız İbrahim Baltalı
olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve
sabırlar dileriz.
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Asus ROG STRIX B450-F’i inceleyelim
ASUS'un Ryzen 2700X ile
birlikte kullanıldığında ayakları
yerden kesen anakartını
inceledik!
Asus'un yeni anakartı ROG
STRIX B450-F GAMING,
özellikle yeni br oyun
bilgisayarı hazırlama
düşüncesinde olanlar ve X470
anakartlarıyla başa baş
mücadele edebilecek
performans isteyenlere hitap
ediyor. Bu anlamda anakartın
fiyat/performans noktasında
başarılı olduğunu hemen
baştan söyleyebiliriz. Peki, ROG
STRIX B450-F GAMING neler
sunuyor, detaylarında neler
gizliyor? Hemen yakından
incelemeye başlayalım.
Asus ROG STRIX B450-F
GAMING için baştan aşağı
neredeyse AMD için özel
tasarlanmış bir kart olduğunu
hemen söyleyebiliriz. Zira
işlemci noktasında olduğu gibi
çoklu ekran kartı çalıştırmak
isteyenler için de yalnızca 3
yönlü AMD Crossfire desteği
veriyor. Bunu baştan bilmeniz
iyi olacak.
Orta – üst segment arasına
konumlanan ROG STRIX B450-F
GAMING'i tasarımıyla hemen
tanıyalım. ATX form faktöründe
olan kart, özellikle grafiti
benzeri yazılı tasarımıyla dikkat
çekici duruyor. Bu anlamda
süslü kart arayanların ilgisini
çekebilir diye düşünüyoruz.
Kart, AM4 soket yapısında.
AMD B450 yonga setini taşıyan
anakart, 3 adet PCI slotuyla, az
önce de söylediğimiz gibi

yalnızca 3 yönlü CrossFire
desteği gösteriyor. Bellek
slotlarına baktığımızda, 4 adet
bellek slotu görüyoruz.
Toplamda 64 GB kapasitesine
kadar RAM
yerleştirebiliyorsunuz. Hız
aşırtma ile ulaşabileceğiniz
maksimum frekans ise 3200
MHz. Bu anlamda kart X470'e
oldukça yakın bir profil çiziyor.
Anakartın arka
bağlantılarına bakalım. Burada
oldukça geniş seçeneğin yer
aldığını görüyoruz. Hem USB
3.1 Gen 1 hem de USB 3.1 Gen 2
portlarının bir arada
kullanılması elinizi
güçlendiriyor. Öte yandan USB
Type-C portunun da yer aldığı
kartta, görüntü portları
arasında da HDMI 2.0 ile
DispleyPort 1.2 bulunuyor. Tabii
ki optik ses çıkışlarından
bahsetmiyoruz bile. Bu arada
anakartta SupremeFX ses
desteğinin yer aldığını da
söyleyelim. Böylece oyunlar
için ses konusunda da eliniz bir
hayli güçlü olacak.
Arka bağlantılarını Gamer's
Guardian adı verilen koruma
kalkanı ile toplayan Asus,
burada yine Ethernet portuyla
da dikakt çekiyor. Intel I211-AT
Ethernet kontrolcüsünü
kullanan Asus, anakartın diğer
tarafında da 6 adet SATA
6Gb'lik porta yer veriyor. Bu
arada anakartta elbette M.2
slotlar da mevcut. 2 adet M.2
socket 3'ün bulunduğu kartta,
bu soketlerin üzerinde bir de
soğutucu görebilseydik, harika

olurmuş doğrusu.
Anakartı yerleştireceğiniz
kasa içine toplamda 6 adet fana
yer verebiliyorsunuz. İsterseniz
elbette su soğutma da
takabilirsiniz.
Eski Ryzen'lerle de uyumlu
çalışan Asus ROG STRIX B450-F
GAMING, nispeten kısıtlı
bütçesiyle iyi bir sistem kurmak
isteyenlere bu fırsatı veriyor.
Kısaca kartın BIOS ekranına da
girersek, daha önce Asus
anakart kullananlar yabancılık
çekmeyeceklerdir. Oldukça
kapsamlı ve geniş kullanım
olanağı tanıyan UEFI BIOS, Ez
Mode ve Advenced Mode
üzerinden tüm ayarları elinizin
altına getiriyor. İsterseniz
fanların hızlarını yönetebiliyor,

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Ekran,
Adale 2) Raf, Aile, Ag 3)
İz, Kadastro 4) Karate,
Tip 5) Kir, Aort 6) Cam,
Morto 7) Aba, Aday, İp
8) Betili, Erk 9) Ar,
Minare 10) Aga, As, Ski
11) Ate, Emektar 12)
Lamise, Na 13) İlinek,
Klan 14) Sunak, Kerte.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Erik, Baba, Akis 2)
Kazak, Berat, Lu 3) Rf,
Ricat, Gelin 4) Kara,
İma, Ana 5) Naat, Mali,
Emek 6) İdea, Dinamik
7) Ala, Oma, Ases 8)
Destroyer, Keke 9) Titr,
Rest, Lr 10) Larp, Tik,
Kanat 11) Ego, Top,
Virane.

SOLDANSAĞA
1) Yemiş dura dura olgunlaşmak, yumuşamak – Kötü
göz 2) Aylık – Yaylı bir tür at arabası 3) Temel besin
maddesi – Üst görevlinin yanındakiler 4) Çingene –
(psikolog) Zeka 5) Davranışlarımıza yön veren,
uyulması gereken ilke – Hamile 6) Kafa – Kent, şehir –
Belirti 7) (fizik) Seyelan – Bir şeyi yapıp yapmamaya
karar verme gücü 8) Sıvı safra – Haberci – Berilyum’un
simgesi 9) Sinemada gösterilen eser – Gerçek 10)
Ekmeğin dış bölümü – Çölde sulak yer 11) Bağırsakları
tutan karın iç zarı 12) Son, sonraki – Müzikli toplantı –
Çinko’nun simgesi 13) Bir işin yapılmasına karşı olan
engel – Obje 14) Eskrimde bir kılıç – Uygun bulmama –
Şarap.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Su ve kara yosunlarının kökü andiron tutunma
organı – İskambil oyunlarında elindeki kağıtları
olduğundan başka gösterme davranışı – Çocuk
bakıcısı, süt nine, dadı 2) Keçi yolu, çığır – (ses için)
Kalın – Toparlak durumdaki ilaç 3) Radyum’un simgesi
– Guatr, cedre – (zooloji) Duyarga 4) El, göz veya baş
ile yapılan işaret – (farsça) Para biriktirme kabı 5)
Kökten, asıl olarak – Akıl – Kripton’un simgesi 6) Hitit –
Lityum’un simgesi – Dağ sırtlarında kuytu yer 7) Büyük
ve sert taş kütlesi – (halk dili) Et, ekmek, peynir
parçası, lokma, dilim – (ekonomi) Getirim 8)
(denizcilik) Gemi demiri – Musluk teknesi 9) İnsan
topluluğu – Yayvan ve dolgun yüz – Samaryum’un
simgesi 10) İlave – Anıt – Bir şeyin toplandığı,
biriktirildiği yer, depo 11) Yargı görevinin yerine
getirildiği yargı yeri – Sodyum’un simgesi – Kamıştan
çalgı.

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

1

isterseniz tuning ayarlarında
bulunabiliyorsunuz. Bu alanı
daha çok hız aşırtma işleriyle
uğraşanlar kullanacaktır, BIOS
buna da oldukça elberişli
yapıda.
Bu arada hazır yönteminden
bahsetmişken anakartın
üzerindeki bazı alanlar RGB
aydınlatma ile aydınlanıyor.
Kartın yonga setinin üzerindeki
grafiti yazılı soğutucu da
bunlardan biri. Işıklandırma
ayarlarını her zamanki gibi
Aura Sync yazılımı üzerinde
yapabiliyoruz.
Asus ROG STRIX B450-F
GAMING, kısacası iyi bir CPU
soğutmasına sahip iseniz ve
kasa içi hava sirkülasyonunu
iyi sağlarsanız, sizi yüksek

2

3

4

5

6

performans seviyelerine
ulaştıracak bir kart oluyor. Bu
anlamda iyi bir çizgide
durduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz. Eğer şu sıralar
yeni bir PC topluyorsanız ve
odağınıza Ryzen platformu ile
AMD'yi alacaksanız, o halde
rahatlıkla Asus ROG STRIX
B450-F GAMING anakartını
düşünebilirsiniz. Özellikle
Ryzen 2700X ile kombine
ederseniz karta fazlasıyla
bayılacaksınız.
Şu sıralar iyi bir sistem
toplama gayretinde olanlar ve
bütçe olarak nispeten daha
uygun koşullu bir anakart
arayanlar rahatlıkla Asus ROG
STRIX B450-F GAMING'i tercih
edebilirler.

7

8

9

10 11

gundem_1035.qxp_Layout 1 12/11/2018 14:54 Page 8

GÜNDEM haber

8

19 Ekim 2018

Azınlık okullarındaki
Yunanca müfredatı için
çalışma komisyonu
oluşturuldu
EĞİTİM Bakanı Kostas
Gavroglu’nun girişimi ile Batı
Trakya’daki azınlık
ilkokullarındaki Yunanca
müfredatla ilgili çalışma
yapacak komisyon oluşturuldu.
Komisyonda üç kişi yer alıyor.
Söz konusu komisyon Trakya
Dimokritos Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Zoi Gavriilidu,
Egitim Politikaları Enstitüsü
Başkanı Gerasimos Kuzelis ve
Eğitim Bakanlığı’nın Azınlık
Eğitiminden Sorumlu Sekreteri
Andreas Notaras’dan oluşuyor.
Eğitim Bakanı Gavroglu’nun
kararıyla oluşturulan
komisyon, Batı
Trakya’daki
Türk

azınlık ilkokullarındaki
Yunanca müfredat ile ilgili
olarak akademik

araştırmalar ve çalışmalar
yapacak, ilgili tüm taraflarla
görüşerek fikirlerini alacak,
kitapların yenilenmesi veya
yeniden yazılması veya farklı
kitaplar hazırlanmasını
değerlendirecek. Azınlık
okullarındaki Yunanca
müfredatla ilgili olarak
komisyonun yapacağı
çalışmanın rapor haline getirilip
Eğitim Bakanlığı’na sunulacağı
ifade edildi.

KOMİSYONA AZINLIK
MENSUPLARININ DA
DAHİL EDİLMESİ
BEKLENİYOR
Bakanlık bünyesinde
oluşturulan çalışma
komisyonuna azınlık üyesi
kişilerin de önümüzdeki

haftalarda dahil edilmesi
bekleniyor.
Hatırlanacağı üzere eğitim
yılının başında Yunanca ders
kitapları konusunda yaşanan
kargaşa sonrasında, azınlık
ilkokullarındaki öğrenci velileri
Yunanca ders kitaplarının
değiştirilmesi ve devlet
okullarındaki Yunanca ders
kitaplarının azınlık okullarında
okutulması talebiyle eylem
başlatmıştı. Batı Trakya

genelinde 48 azınlık
ilkokulunda yapılan eylemden
sonra azınlık milletvekillerinin
Eğitim Bakanı Kostas
Gavroglu’yla yaptıkları
görüşmeden sonra azınlık
okullarındaki Yunanca
müfredatı ele alacak bir çalışma
komisyonu oluşturulması
kararlaştırılmıştı. Çalışma
komisyonunda azınlık mensubu
eğitimcilerin de yer alacağı
ifade edilmişti.

Yunanca ders kitaplarıyla
ilgili genelge okullara ulaştı

İskeçe’ye yıllar
sonra “Kontenjan
Öğretmeni”
AZINLIK okullarındaki Yunanca ders kitaplarıyla
ilgili genelge 16 Ekim Salı günü okullara gönderildi.
Buna göre, devlet okullarında okutulan Yunanca ders
kitapları azınlık okullarında yardımcı materyal olarak
kullanılacak.
Eğitim Bakanlığı tarafından, Batı Trakya’daki Türk
azınlık ilkokullarına Yunanca ders kitaplarıyla ilgili
olarak açıklayıcı genelge gönderildi. Genelgeye göre,
öğretmenler devlet okullarında okutulan Yunanca
ders kitaplarını yardımcı materyal olarak
kullanabilecek.
Eğitim Bakanlığı’nın genelgesinde, öğretmenlerin
uygun gördüğü miktarda kitap (sınıf başına bir
kitaptan, öğrenci başına bir kitaba kadar) talep

AZINLIK okullarına, Türkiye ile Yunanistan arasında
yapılan anlaşmalar çerçevesinde gelen “kontenjan
öğretmeni” kadrosundan yıllar sonra İskeçe’de öğretmen
görevlendirildi.
İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu ile İskeçe Muzaffer
edeceği bildirildi. Bunun kararını ise her öğretmen
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’ne 35 yıl aradan
sınıfın durumunu değerlendirerek kendisi verecek.
sonra Türkiye’den kontenjan öğretmeni gönderildi.
Her okul kendi kitap ihtiyaçlarını basit bir tutanakla
Edinilen bilgiye göre, kontenjan öğretmeni 10 Ekim
tespit edip ders kitaplarını temin edilebilecek.
Çarşamba günü İskeçe Merkez Azınlık İlkokulu’da göreve
Bakanlığın konuyla ilgili genelgesinde kitap
başladı.
sıkıntısı olmadığı ve yeterli sayıda kitabın mevcut
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve
olduğu vurgulandı.
Lisesi’ne de kontenjan öğretmeni kadrosundan Türk Dili
Hatırlanacağı üzere azınlık okullarındaki velilerin
ve Edebiyatı öğretmeni görevlendirildi ve 10 Ekim
kararıyla Yunanca ders kitapları konusunda yaşanan Çarşamba günü görevine başladı.
kargaşanın sona ermesi ve devlet okullarında
İskeçe’deki azınlık lisesinde göreve başlayan
okutulan Yunanca ders kitaplarının azınlık
öğretmeninin daha önce Gümülcine Celal Bayar Azınlık
okullarında da kullanılması talebiyle 10 gün boyunca Ortaokulu ve Lisesi’nde, ilkokul öğretmeninin de
eylem yapılmıştı. Eylem, 48 okulda gerçekleştirilmişti. Gümülcine 1. Azınlık Türk İlkokulu’nda (İdadiye İlkokulu)
görev yaptığı öğrenildi.
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“Azınlıktan eğitimciler olmazsa
komisyon yarım kalır”
BATI Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı
Aydın Ahmet, azınlık
okullarındaki Yunanca
müfredat için bakanlık
kararıyla oluşturulan
komisyonda azınlık üyesi
eğitimcilerin olmasının şart
olduğunu söyledi.
BTTÖB Başkanı Aydın
Ahmet, konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuştu. Birçok
azınlık ilkokulunda
gerçekleştirilen eylemlere
değinen Ahmet, Yunanca
müfredatın iyileştirilmesini
değerlendirecek komisyonda
azınlık mensubu eğitimcilerin
yer almaması gibi bir durumun
söz konusu olmayacağına
inandığını vurguladı.
BTTÖB Başkanı, “Bu
komisyonun vereceği raporun
sağlıklı ve bilimsel olabilmesi
için bu komisyonda azınlık
mensubu Yunanca
öğretmenlerinin
de muhakkak
olması gerekir.
Yunanca
bilgisinin yanında
azınlık
çocuklarının
psikolojisini,
sosyolojisini ve
kültürünü çok iyi
bilen azınlık
mensubu Yunanca
öğretmenlerinin
vereceği bilgiler, bu raporun
gerçekçi olmasına ışık
tutacaktır.” diye konuştu.

eylemi gerçekleştirdiler.
Dilekleri devlet okullarında
okutulan Yunanca kitabın
azınlık hassasiyetleri de dikkate
alınarak azınlık okullarında da
okutulması idi. Çünkü uzun
zamandır mevcut kitapların
çocukların Yunanca bilgilerini
ve kelime hazinelerini
geliştirmediği yönünde
velilerde ortak bir kanı
oluşmuştu.”

“HEM TÜRKÇEYİ, HEM
YUNANCAYI ÇOK İYİ
ÖĞRENMEK İSTİYORUZ”
Çocuklarını azınlık okullarına
gönderen velilerin çocuklarının
gerek Türkçe’yi, gerekse
Yunanca’yı çok iyi öğrenmek
istediklerini anlatan Aydın
Ahmet, azınlık insanının bunu
dile getiriyor olmasının, bu
talepleri ifade ediyor olmasının
büyük öneme sahip olduğunu
vurguladı.
Aydın Ahmet
sözlerini şöyle
sürdürdü: “Her veli
evladının iyi bir
eğitim almasını ister
ve herkesin buna
saygı göstermesi
gerekir. Azınlık
okullarının da
çağdaş bir eğitime
kavuşturulmasının,
hem Yunancanın
hem de Türkçenin
çok iyi öğretilmesinin
gerekliliğine inanan bir insan
olarak kamuoyuna yaptığımız
her açıklamada bunun altını
çiziyoruz.”

“Azınlığın
kültürünü
bilen azınlık
mensubu
eğitimcilerin
komisyonda
yer alması
çok önemli”

“AZINLIK EĞİTİMİNİN
STATÜSÜ ÇOK ÖNEMLİ”
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın en
temel ve en büyük
sorunlarından birinin eğitim
olduğuna dikkat çeken Aydın
Ahmet şunları kaydetti:
“Azınlık, Lozan Antlaşması’nın
sağladığı resmi bir azınlık
statüsü ile Yunanistan’a emanet
edilmiştir. Dünya üzerinde
resmi statüye sahip ender
azınlıklardan biri olan Batı
Trakya Türk Azınlığı, bu
uluslararası antlaşma ile
eğitimde bir özerkliğe sahiptir.
Lâkin emanet edildiğimiz
ülkemiz Yunanistan eğitim
alanındaki bu özerkliği,
uluslararası antlaşmaya aykırı,
azınlık ile istişare etmeden tek
taraflı çıkardığı yasa,
kararname ve genelgelerle
sulandırmış ve azınlık
eğitiminde sorunlar yumağı
yaratmıştır. Yakın tarihte
azınlık ilkokullarında resmi dil
Yunanca öğretimi ile alakalı
öğrenci velilerinin kitap talebi
vardı. Bu talebi dikkate
almayan ilgililere seslerini
duyurabilmek amacıyla
okullarda 10 günlük bir boykot

“AZINLIK ÇOCUKLARININ
KÜLTÜRÜNÜ ÇOK İYİ BİLEN
AZINLIK MENSUPLARININ
KOMİSYONDA YER ALMASI
HAYATİ ÖNEME SAHİP”
Eğitim Bakanlığı tarafından
oluşturulan çalışma
komisyonunda azınlık
öğrencilerinin psikolojisini ve
azınlığın kültürünü çok iyi bilen
azınlık mensubu eğitimcilerin
yer almasının şart olduğunu
söyleyen Aydın Ahmet, aksi
takdirde bu çalışmanın yarım
kalacağını belirtti.
BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet
şunları ifade etti: “Öğrenci
velilerinin bu eyleminden sonra
Eğitim Bakanı’nın kararıyla
azınlık okullarındaki Yunanca
müfredatla ilgili olarak çalışma
yapmak üzere bir komisyon
oluşturulduğunu öğreniyoruz.
Hiç şüphesiz bu komisyon
çalışmaları gelecekte azınlık
okullarında verilecek Yunanca
öğretimini şekillendirecektir. Bu
sebeple bu komisyonun
vereceği raporun sağlıklı ve
bilimsel olabilmesi için bu
komisyonda azınlık mensubu

Yunanca öğretmenlerinin de
muhakkak olması gerekir.
Yunanca bilgisinin yanında
azınlık çocuklarının
psikolojisini, sosyolojisini ve
kültürünü çok iyi bilen azınlık
mensubu Yunanca
öğretmenlerinin vereceği
bilgiler, bu raporun gerçekçi
olmasına ışık tutacaktır.
Anadili Türkçe olan çocuğun
ikinci bir dili geliştirebilmesi
kendi anadilinin de paralel
geliştirilmesine bağlıdır. Bu
nedenle azınlık eğitimine bir
bütün olarak bakmak ve Türkçe
eğitiminin geliştirilmesi için de
bir takım çalışmalar yapmak

gerekir. Bu amaçla ilkokullarda
görevli Türkçe öğretmenleri de
sürekli olarak meslek içi eğitime
tabi tutulmalıdır. Geç kalınmış
bu çalışmalara Bakanlık
hassasiyetle ve iyi niyetle
yaklaşmalı, her iki dilin de en
iyi şekilde öğretilmesi için
adımlar atmalıdır.”

“ÖĞRETMENLERİN
KALİTESİ VE NİYETİ HER
ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİDİR”
Azınlık okullarında öğretmenlik
yapan eğitimcilerin önemine de
değinen Ahmet, “Okullarda
okutulacak kitap kalitesinden
ziyade öğretmen kalitesi ve

niyeti daha önemlidir.
Öğretmenlerin öğretme arzusu
her şeyin üstündedir.
Materyaller sadece öğretmenin
ve öğrencinin çalışmasını
kolaylaştırır.” diye konuştu.
Aydın Ahmet sözlerini,
“Eğitim Bakanlığı tarafından
oluşturulan ve azınlık mensubu
Yunanca öğretmenlerinin de yer
alacağını umduğum bu
komisyonun vereceği rapor
doğrultusunda, azınlık
okullarında iki dilde de çağdaş
ve kaliteli öğretimin verilmesini
gönülden dilerim.” diyerek
tamamladı.

İTB’nin “Bilgi Yarışması”
devam ediyor
İSKEÇE Türk Birliği (İTB)
Gençlik Kolu’nun düzenlediği
“Bilgi Yarışması” devam
ediyor. Yarışmanın ortaokul
ayağı 12 Ekim Cuma günü
tamamlandı.
5 Ekim Cuma günü İlkokul
4., 5. ve 6. sınıfları için İTB’de
düzenlenen yarışmadan sonra
12 Ekim Cuma günü ortaokul
öğrencileri yarıştı.
Etkinliğin başında bir
konuşma yapan İTB Asbaşkanı
İsmet Tüccar, İTB Gençlik Kolu
ve yarışmaya katılan
öğrencileri tebrik etti.
Yarışmaya İTB yöneticilerinin
yanı sıra BAKEŞ Asbaşkanı
Hüseyin Bandak da katıldı.
Ortaokul kategorisinde yer
alan öğrenciler arasındaki final
yarışması son derece çekişmeli
geçti.
Yarışmaya katılan tüm
öğrencilere katılım belgeleri
verildi. Dereceye giren
öğrencilere ise sırasıyla

bisiklet, tablet ve kırtasiye seti
hediye edildi.
Yarışmada dereceye giren
öğrenciler şu isimlerden
oluştu:
Birincilik: Melek Kahya İskeçe Muzaffer Salihoğlu

Azınlık Ortaokulu 1. Sınıf
İkincilik: Eren Hacıoğlu İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu 2. Sınıf
Üçüncülük: Mert Katrancı İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu 2. Sınıf

gundem_1035.qxp_Layout 1 12/11/2018 14:54 Page 10

10

GÜNDEM haber

19 Ekim 2018

Tarım primleri
banka hesaplarına
yatırılıyor
Avrupa Birliği (AB) programları çerçevesinde
üreticilere verilecek olan primlerin yüzde 70’lik kısmı
18 Ekim Perşembe günü ödendi.
Primlerin üreticilerin banka hesaplarına 19 Ekim
Cuma günü yansıyacağı ve 22 Ekim Pazartesi günü
itibariyle bankalardan çekilebileceği bildirildi.
Söz konusu ödemelerin, 2013 yılından sonra
üretime başlayan ve 40 yaşından küçük olan
üreticilere yapılması planlanan ek ödemeleri
kapsamadığı ifade edildi.

Euro Bölgesi’nde yıllık
enflasyon yüzde 2’yi aştı
Euro Bölgesi’nde ağustosta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, geçen ay
yüzde 2,1’e yükseldi.
AVRUPA İstatistik Ofisi’nin (Eurostat)
yayımladığı nihai verilere göre, 19 üyeli Euro
Bölgesi’nde ağustosta yüzde 2 olan yıllık
enflasyon, eylülde yüzde 2,1’e çıktı. Bölgede,
eylül ayı nihai yıllık çekirdek enflasyon ise
yüzde 0,9 artış gösterdi.
Euro Bölgesi’nde eylül ayındaki
enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında,
yıllık enflasyon yüzde 9,5 ile en fazla enerjide
gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,6 ile gıda, alkol
ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile hizmetler ve
yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.
Enerji hariç tutulduğunda ise yıllık enflasyon
yüzde 1,3 olarak kaydedildi.

AB’DE YILLIK ENFLASYON
14 ÜLKEDE ARTTI, 9 ÜLKEDE AZALDI
AB’de ise yıllık enflasyon ağustosa göre
değişmeyerek yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti.
AB’de eylülde en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,5 ile

Danimarka, yüzde 1,1 ile Yunanistan ve
yüzde 1,2 ile İrlanda’da kaydedildi. En
yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler ise
yüzde 4,7 ile Romanya, yüzde 3,7 ile
Macaristan ve yüzde 3,6 ile Bulgaristan
olarak belirlendi.
AB’de verisi mevcut ülkeler arasında
yıllık enflasyon ağustos ayına kıyasla 9
ülkede azalırken, 14 ülkede arttı, 4 ülkede
ise değişmedi. Birleşik Krallık’a ilişkin
veri ise bildirilmedi.
Öte yandan, nihai verilere göre, yıllık
enflasyon, Avrupa Merkez Bankası’nın
(ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği
“yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde
2’ye yakın” seviyesinin üstünde geldi.
Euro Bölgesi’nde para politikasını
yürütmekten sorumlu olan ECB, bölgede
fiyat istikrarını sağlamak için varlık alım programı ve düşük
faiz politikasını da kapsayan tedbirler uyguluyor.

Gökçeler
yasta!
İSKEÇE’nin Gökçeler köyünde
ikamet eden 21 yaşındaki Yalçın Ali
trafik kazasından hayatını kaybetti.
İskeçe’nin Yaka bölgesi köylerinden
Sakarkaya’da 16 Ekim Salı akşamı
motosiklet kullanan Yalçın Ali bir
otomobil ile çarpıştı. Aslen Gökçeler
köyünden olan ve kazada ağır
yaralanan Yalçın Ali, İskeçe
Hastanesi’ne kaldırıldı. 21 yaşındaki
genç, doktorların tüm müdahalelerine
rağmen gece saatlerinde hayatını
kaybetti.
Yerel basında yer alan haberlere
göre, polis kaza ile ilgili soruşturma
başlatırken, motosiklet ile çarpışan
araç sürücüsünün de Gökçeler
köyünden olduğu belirtildi.

11 göçmen
yanarak
öldü!

ABTTF üyesi
derneklerden
aşure etkinlikleri
AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu’nun (ABTTF)
üye derneklerinden Bonn ve Çevresi Batı Trakya Turkleri
Derneği 22 Eylül, Lauf Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği 3 Ekim ve Meschede Batı Trakya
Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği de 6 Ekim
aşure günü etkinliği düzenledi. ABTTF’nin destek ve
katkılarıyla derneklerin lokallerinde düzenlenen
etkinliklerden Bonn’dakine ABTTF Başkan Yardımcısı
Vedat Arap, Lauf’takine ABTTF Başkan Yardımcısı Ferruh
Hasan ve Meschede’dekine de ABTTF Başkan Yardımcısı
Aydın Ahmet katıldı.
Aşure etkinliklerine ev sahibi derneklerin yönetici ve
üyeleri ile o şehirlerde yaşayan Batı Trakya Türkleri ve
dostları katıldı.
Lauf derneğinin düzenlediği etkinlikte derneğin başkanı
Ömer Ömer ve Lauf DİTİB Mevlana Camii Hocası Saruhan
Şenol mübarek Muharrem Ayı ve aşure gününün anlam ve
önemine dair birer konuşma yaptı.
Etkinliklerinde, derneklerinin kadınlar kolu üyeleri
tarafından hazırlanan aşureler ikram edildi.

KAVALA yakınlarında, düzensiz
göçmenleri taşıyan bir aracın
kamyona çarpması sonucu 11 kişi
öldü, bir kişi yaralandı.
Basında yer alan haberlere
göre, Kavala şehrinden Selanik
istikametine giden araç, aşırı hız
nedeniyle kontrolden çıkarak karşı
şeritten gelen kamyona çarptı.
Kazada, alev alan araçtaki 11 kişi
yanarak hayatını kaybetti, kamyon
sürücüsü hafif yaralandı.
Kazada, iki araç da alev aldı.
Ölenlerin cesetleri otopsi için
Kavala Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
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BTAYTD, Kars’ta yapılan
eğitim kongresine katıldı
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD),
Kars’ta düzenlenen “Orta
Öğretimde Program
Çalışmaları” kongresine katıldı.
Altıncı Uluslararası Eğitim
Programları ve Öğretim
Kongresi (EPOK/ICCI-2018),
“Orta Öğretimde Program
Çalışmaları” ana temasıyla
Kafkas Üniversitesi Eğitim
Fakültesi ve Eğitim Programları
ve Öğretim Derneği işbirliği ile
11 – 13 Ekim 2018 tarihlerinde
Kars’ta düzenlendi.
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği adına Genel
Sekreter Türkolog Mümin
Mümin katıldı. Mümin,
kongrede Batı Trakya Azınlığı
orta öğretim - eğitim
programlarıyla ilgili bildiri
sundu.
Kongre, 11 Ekim Perşembe
günü Kafkas Üniversitesi
Kongre Merkezi’nde protokol
konuşmaları ve konuşmacıların
sunumları ile başladı. Çukurova
Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Ahmet Doğanay, Amerika’dan
Prof. Dr. Todd Alan Price,
Azerbaycan Pedagoji
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Galip
Şerifov Mösümoğlu, orta eğitim
programlarının geliştirilmesi
konularında sunumlar
gerçekleştirdiler.
Aynı gün bilim insanlarının
hazırladığı bildiri sunumlarına
geçildi. BTAYTD Genel Sekreteri

Ahmet HRALOĞLU

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İyi niyet ve ihlas

İ

Türkolog Mümin Mümin de
“Yunanistan (Batı Trakya
Bölgesi’nde) Eğitimi Türkçe –
Yunanca Olan Azınlık Orta ve
Lise Okullarında İki Dilli
Eğitim” konulu bir sunum
gerçekleştirdi.
Oturum, Kafkas
Üniversitesi’nde eğitim gören
lisans, yüksek lisans, doktora
öğrencileri ve öğretim
üyelerinin yoğun katılımı ile
tamamlandı. Oturum sonunda
konuya yönelik sorular

yöneltildi.
Kongrenin ikinci günü olan
12 Ekim Cuma günü de
sunumlarla devam etti. Gün
içinde eşgüdümlü 40 oturum
gerçekleştirilip eğitim
programları ile ilgili farklı
bildiriler sunuldu.
12 Ekim Cuma günü saat
19:00’da genel değerlendirme
yapılıp sonuç bildirgesi
sunulduktan sonra kapanış
gerçekleşti.

GTGB Başkanı’ndan
Trakya ve Çanakkale
üniversitelerine ziyaret

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB)
Başkanı Necat Ahmet, Edirne Trakya Üniversitesi
Rektörlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaret etti.
GTGB Başkanı Necat Ahmet, rektörlük
yetkilileriyle bir araya gelerek Batı Trakyalı
öğrenciler ve eğitimleri hakkında görüş

alışverişinde bulundu. GTGB’den yapılan
açıklamada, söz konusu ziyaretlerin olumlu ve
yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği, toplantı
sonucunda ileriye dönük ortak çalışmaların ve
işbirliğinin devam ederek artması yönünde
anlaşma sağlandığı ifade edildi.

yi niyet ve ihlas insanın
davranışlarının temelini
teşkil eder. Niyetsiz hiçbir
ibadet olmayacağı gibi ihlasdan
uzak hiç bir amel de Allah’a
ulaşmaz.
Allah Teâlâ’yı hoşnut edecek
davranışlar ancak ihlâs ve
samimiyetle yapılanlardır.
İnsanoğlu başı sıkışınca,
kendisine bir zarar dokununca
hemen Allah Teâlâ’ya
yalvarmağa başlar.
Samimiyetle yaptığından emin
olduğu bazı güzel hareketlerini
anarak, onların hatırına
kendisine yardım etmesi için
Allah Teâlâ’ya arz eder ve
niyazda bulunur. İşte böyle zor
anlarda insanın dua vesilesi
yapabileceği ihlâslı işlerinin
olması ne güzeldir. Sevgili
Peygamberimiz böyle bir
durumla karşı karşıya kalmış
geçmiş ümmetlerin başından
geçen kıssalardan örnekler verir.
Bir hadis-i şerifte Peygamber
(sav) Efendimiz şöyle buyurdular:
“Sizden önce yaşayanlardan
üç kişi yola çıktı. Akşam olunca
geceleme ihtiyacı onları bir
mağaraya sığındırdı ve içine
girdiler. Dağdan kayan bir taş
yuvarlanıp mağaranın ağzını
üzerlerine kapadı. Aralarında
“Bizi bu kayadan salih
amellerimizi şefaatçi kılarak
Allah’a yapacağımız dualar
kurtarabilir!” dediler. Bunun
üzerine birincisi şöyle dedi:
“Allahım! Benim çok yaşlı bir
annemle babam vardı. Onlar
yemeklerini yemeden çoluk
çocuğuma ve hizmetçilerime bir
şey yedirip içirmezdim.
Birgün hayvanlara yem
bulmak üzere evden ayrıldım.
Onlar uyumadan önce de
dönemedim. Eve gelir gelmez
hayvanları sağıp sütlerini
annemle babama götürdüğümde,
baktım ki ikisi de uyumuş. Onları
uyandırmak istemediğim gibi,
onlardan önce ev halkının ve
hizmetkârların bir şey yiyip
içmesini de uygun görmedim.
Süt kabı elimde bütün gece
şafak atana kadar başlarında
uyanmalarını bekledim. Çocuklar
etrafımda açlıktan sızlanıp
duruyorlardı. Nihayet uyanıp
sütlerini içtiler. Rabbim! Şayet
ben bunu senin rızânı kazanmak
için yapmışsam, şu kaya
sıkıntısını başımızdan al!” diye
yalvardı.
Taş bir miktar açıldı ama
çıkacakları kadar değildi. İkinci
şahıs şöyle dedi:
“Allahım! Amcamın bir kızı
vardı. Onu herkesten çok
seviyordum. Ona sahip olmak

istedim. Fakat o arzu etmedi.
Bir yıl kıtlık olmuştu. Amcamın
kızı çıkıp geldi. Kendisini bana
teslim etmek şartıyla ona
yüzyirmi altın verdim. Kabul etti.
Ona sahip olacağım zaman bana
dedi ki:
“Allah’tan kork! Dinin uygun
görmediği bir yolla beni elde
etme!”
En çok sevip arzu ettiğim o
olduğu halde kendisinden
uzaklaştım. Verdiğim altınları da
geri almadım. Allah’ım! Eğer ben
bu işi senin rızânı kazanmak için
yapmışsam, başımızdaki sıkıntıyı
uzaklaştır”, diye yalvardı.
Kaya biraz daha açıldı. Ancak
onlar çıkabilecek kadar açılmadı.
Üçüncü şahıs dedi ki:
Allahım! Vaktiyle ben birçok
işçi tuttum. Parasını almadan
giden biri dışında hepsinin
ücretini verdim. Ücretini almadan
giden adamın parasını
çalıştırdım. Bu paradan büyük bir
servet türedi. Birgün bu adam
çıkageldi. Bana: “Ey Allah'ın
kulu! Ücretimi ver”, dedi. Ben de
ona: “Şu gördüğün develer,
sığırlar, koyunlar ve köleler senin
ücretinden türedi”, dedim.
Adamcağız: “Ey Allah'ın kulu!
Benimle alay etme, deyince,
seninle alay etmiyorum”, diye
cevap verdim.
Bunun üzerine o, geride bir
tek şey bırakmadan hepsini
önüne katıp götürdü.
“Rabbim! Eğer bu işi sırf senin
rızânı kazanmak için yapmışsam,
içinde bulunduğumuz sıkıntıdan
bizi kurtar” diye yalvardı.
Mağaranın ağzını tıkayan kaya
iyice açıldı; onlar da çıkıp gittiler.
(Buhârî, Müslim)
Yukarıdaki Hadis-i şerifin
öğrettikleri: Anaya babaya saygı
ve hürmet, nefsin bilhassa şehevî
hislerine sadece Allah
korkusundan dolayı hakim
olabilmek ve kul hakkına hürmet
etmenin değerli amellerden
olduğunu öğrenmiş oluyoruz.
İçimiz daraldığı zaman böyle sırf
Allah rızası için yerine
getirdiğimiz samimi
davranışlarımızı dua vesilesi
yapabileceğimizi de bu hadis-i
şerif bize öğretmiş oluyor. İşte o
zaman çıkılmaz gibi görünen
sıkıntılardan kurtulmuş oluruz.
Rabbimiz de bu konuda ne güzel
buyuruyor:
"Kim Allâh'tan korkarsa, Allâh
ona bir çıkış yolu ihsân eder ve
ona beklemediği yerden rızık
verir. Kim Allâh'a güvenirse O,
ona yeter. Şüphesiz Allâh emrini
yerine getirendir. Allâh her şey
için ölçü koymuştur." (Talak, 2-3)
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Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Π

Καμμένος, όπως Κοτζιάς;

αραθέτω σήμερα μια εξαιρετική
ανάλυση της δημοσιογράφου
Νικόλ Λειβαδάρη από την
ιστοσελίδα tvxs.gr μέσω της οποίας
αποκαλύπτεται όλο το βαθύ παρασκήνιο
της σύγκρουσης Κοτζιά –Καμμένου που
οδήγησε στην παραίτηση του υπουργού
Εξωτερικών και τις συνέπειες που θα έχει
αυτή στην συγκυβέρνηση αλλά και στο
πεδίο των εσωκομματικών ισορροπιών
του ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο προς τις
προσεχείς βουλευτικές εκλογές.
«Η παραίτηση Κοτζιά – και, δη, υπό
τις συνθήκες και την συγκυρία στην
οποία ήρθε – δεν είναι θετική εξέλιξη για
την κυβέρνηση. Και, σε πρώτη ανάγνωση
τουλάχιστον, ευνοεί το αφήγημα της
αντιπολίτευσης κατά το οποίο «ο
Καμμένος καταπίνει υπουργούς και
κρατά όμηρο τον Τσίπρα».
Για τους γνωρίζοντες όμως το βάθος
και την ένταση των διακυμάνσεων στις
σχέσεις Μαξίμου και υπουργείου
Εξωτερικών, μπορεί απλώς να ήταν και
το υστερόγραφο ενός αναπόφευκτου
διαζυγίου. Και για όσους διάβασαν το
πλήρες πολιτικό περιεχόμενο της
χθεσινής δήλωσης Τσίπρα, είναι μάλλον
αντιληπτό ότι ούτε ο Πάνος Καμμένος
έχει πλέον πολλούς λόγους να
αισθάνεται ευτυχής για την αποχώρηση
Κοτζιά από την κυβέρνηση.
Ως προς την ουσία και το υπόβαθρο
της αποχώρησης, δεν ήταν κρυφό πως
αρκετά κυβερνητικά στελέχη
καταλόγιζαν στον Νίκο Κοτζιά μια
εξαιρετικά συγκεντρωτική, και ενίοτε

αυτόνομη αντίληψη, όχι στον πυρήνα και
την ουσία, αλλά στους χειρισμούς επί της
εξωτερικής πολιτικής. Μια τέτοια
περίπτωση ήταν η, άνευ προηγούμενης
συνεννόησης με το Μαξίμου, πρόσκληση
προς τον Ερντογάν να επισκεφθεί την
Αθήνα. Μια δεύτερη ήταν η όξυνση στις
ελληνορωσικές σχέσεις και η υπόθεση με
τις απελάσεις των ρώσων διπλωματών.
Εκεί, υπάρχουν κυβερνητικοί
παράγοντες που καταλογίζουν στον
πρώην υπουργό Εξωτερικών ότι άγγιξε
τα όρια της «υπέρβασης ρόλου και
θέσεις». Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίκος
Κοτζιάς δεν είχε καμία εμπλοκή στην
επιχείρηση των τελευταίων μηνών προς
εκτόνωση της έντασης με τη Μόσχα – μια
επιχείρηση, την οποία είχαν αναλάβει
δύο συγκεκριμένα πρόσωπα σε απ’
ευθείας συνεννόηση με το
πρωθυπουργικό γραφείο. Και δεν είναι
επίσης τυχαίο ότι, έως χθες ακόμη, δεν
θεωρείτο δεδομένη η συμμετοχή του στην
επίσκεψη Τσίπρα στη Μόσχα για τη
συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στις
7 Δεκεμβρίου.
Η φυσική «εκρηκτικότητα» του πρώην
υπουργού Εξωτερικών επέτεινε την
καχυποψία συγκεκριμένων
κυβερνητικών και κομματικών κύκλων
προς το πρόσωπό του, όπως και το
γεγονός ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που
έβαλε στο τραπέζι, και δη με διλημματικό
και τελεσιγραφικό τρόπο, την απειλή της
παραίτησης. Στην ίδια καχυποψία
συνέβαλε και η προσπάθεια που
κατέβαλε ειδικά εσχάτως – όπως
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τουλάχιστον του καταλογίζουν άλλα
κυβερνητικά στελέχη – να αναδείξει
την, υπαρκτή ή μη, πολιτική ισχύ της
κίνησης «Πράττω» της οποίας ηγείται.
Η δημόσια ανακοίνωσή του μετά την
τραγωδία στο Μάτι και πριν από την
παραίτηση Τόσκα, με την οποία τόνιζε
ότι το «Πράττω» αποτελεί
«συγκυβερνώσα κίνηση» είχε
προκαλέσει έντονη δυσφορία στην
κυβέρνηση. Το θέμα όμως τότε χάθηκε,
μέσα στους σκληρούς πολιτικούς
κραδασμούς της διαχείρισης της κρίσης.
Το πολιτικό ιστορικό όμως ήταν
συνολικά βεβαρυμμένο, και η
θυελλώδης σύγκρουση με τον Πάνο
Καμμένο στο υπουργικό συμβούλιο της
Τετάρτης έγραψε, περίπου
νομοτελειακά, τους τίτλους τέλους. Και
τούτο όχι διότι στο Μαξίμου θεωρούν
πως ο Νίκος Κοτζιάς στόχευσε
συνειδητά στην πρόκληση ρήξης και
στην ευστάθεια της κυβέρνησης.
Θεωρούν όμως ότι έθεσε την
προσωπική του πολιτική δικαίωση
πάνω από τον στρατηγικό και
συλλογικό στόχο: τον ενδοκυβερνητικό
«κατευνασμό» και την συστράτευση
στην τελική μάχη - εκείνη της
εφαρμογής της πρώτης φιλολαϊκής
μετα-μνημονιακής ατζέντας και της
αναστροφής του εκλογικού κλίματος.
Εν ολίγοις, ο Νίκος Κοτζιάς έδωσε
την ευκαιρία, και ο Αλέξης Τσίπρας την
χρησιμοποίησε για να υπενθυμίσει ποια
είναι τα όρια, ποιοι οι ρόλοι και ποιος
είναι ο αρχηγός. Δεν είναι μια επιλογή
χωρίς ρίσκο, στην παρούσα φάση όμως
ήταν η μόνη επιλογή.
Το πρώτο ρίσκο, και το πρώτο
ερώτημα για την κυβέρνηση είναι οι
κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί. Η κίνηση
«Πράττω», πλην του Νίκου Κοτζιά,
αριθμεί δύο ακόμη βουλευτές, τον Νίκο
Τόσκα και την Γεωργία Γενιά. Η
Πολιτική της Γραμματεία συνεδριάζει
σήμερα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι
δεν υπάρχει πρόθεση
ανεξαρτητοποιήσεων, ο Νίκος Κοτζιάς
όμως ήδη με το χθεσινό tweetπροειδοποίηση κατέστησε σαφές πως
δεν σκοπεύει να σιωπήσει. Το τι θα

επιλέξει να πει, όπως και το εάν θα
συνεχίσει να του απαντά ο Πάνος
Καμμένος, έχει σημασία για τον βαθμό
θερμότητας στο, ήδη τεταμένο,
ενδοκυβερνητικό κλίμα.
Το δεύτερο ερώτημα είναι η πιθανή
επίπτωση της παραίτησης Κοτζιά στην
δυναμική της συμφωνίας των Πρεσπών.
Εδώ, το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός
ανέλαβε ο ίδιος το υπουργείο
Εξωτερικών και επανέλαβε ότι η
συμφωνία των Πρεσπών είναι η μία,
μοναδική και αποκλειστική, ευκαιρία
της πΓΔΜ για ένταξη στην ΕΕ και το
ΝΑΤΟ, δείχνει ικανό να ακυρώσει τις
όποιες αμφισβητήσεις. Όπως
υπενθυμίζουν, άλλωστε, κυβερνητικές
πηγές οι Πρέσπες αποτελούν
προσωπική και εμβληματική δέσμευση
του Αλέξη Τσίπρα και τούτο είναι
σαφές τόσο εντός, όσο και εκτός
συνόρων.
Το τρίτο, πολιτικό και σοβαρό,
ζήτημα για την κυβέρνηση είναι πως η
παραίτηση Κοτζιά δίνει τροφή στο
αφήγημα της αντιπολίτευσης περί
ομηρείας της κυβέρνησης και του ίδιου
του πρωθυπουργού από τον Πάνο
Καμμένο. Το επιχείρημα ότι «έδιωξε τον
Κοτζιά με τον οποίον συμφωνούσε για
τις Πρέσπες για να κρατήσει τον
Καμμένο που διαφωνεί» ακούγεται σε
διακομματική συγχορδία από χθες, κι
εδώ πολλές απαντήσεις δεν υπάρχουν.
Εκτός ίσως από το μήνυμα του ίδιου
του Αλέξη Τσίπρα. Και τη δήλωσή του
ότι η επιλογή να αποδεχθεί την
παραίτηση Κοτζιά «σηματοδοτεί την
απόφασή μου να μην ανεχτώ, από εδώ
και στο εξής καμία, διγλωσσία από
οποιονδήποτε και καμία προσωπική
στρατηγική στην εθνική γραμμή της
χώρας».
Ήταν ένα μήνυμα με προφανή, εάν
όχι αποκλειστικό, αποδέκτη τον Πάνο
Καμμένο. Ο οποίος, στην επόμενη –
πιθανή ή μη – απόπειρα
διαφοροποίησης θα γνωρίζει ότι
έρχεται πλέον σε ευθεία σύγκρουση με
τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Με όλο το
ρίσκο και το κόστος για αμφότερους…
».

Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum
Patrikhanesi ile ilişkilerini kesti
RUSYA Ortodoks Kilisesi,
Ukrayna kilisesinin bağımsızlık
başvurusunu kabul etmesi
nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi
ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı.
Rusya Ortodoks Kilisesi Dış
İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit
Hilarion, Rus Ortodoks Kilisesi
Meclisi tarafından Belarus'un
başkenti Minsk'te yapılan
toplantının ardından basın
mensuplarına açıklamalarda
bulundu.
Toplantıda, Fener Rum
Patrikhanesi'nin Ukrayna
kilisesinin bağımsızlık
başvurusunu kabul etmesine
yönelik kararını ele aldıklarını
belirten Hilarion,
"Gerçekleştirdiğimiz toplantıda
Fener Rum Patrikhanesi ile tüm
iletişimi kesme kararı aldık. Bu
karara mecbur kaldık ancak Fener
Rum Patrikhanesinin attığı adımlar
nedeniyle başka bir karar almamız
da mümkün değildi." diye konuştu.

Fener Rum Patrikhanesi, geçen
hafta yaptığı toplantının ardından,
Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin,
Moskova'daki Rus Ortodoks
Kilisesi'nden ayrılma yolundaki
talebinin kabulünü
kararlaştırmıştı.
Ukrayna'daki Kiev
Patrikhanesi'nin Rus Ortodoks
Kilisesi'nden bağımsızlık talebi
nedeniyle son dönemde Ortodoks
kiliseleri arasındaki ilişkiler
gerilmişti. Bu yıl içerisinde
Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi
bağımsızlık talebini, İstanbul'daki
Fener Rum Patrikhanesi'ne
iletmişti.
Kiev'in bağımsızlık talebini ele
alıp karar vermede Ortodoks
ilahiyatına göre yetkisi bulunan
Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den
gelen başvurunun ardından
harekete geçerek bağımsızlık
statüsünü hazırlamak üzere iki
temsilcisini Kiev'e göndermişti.
Moskova Patrikhanesi ise Kiev

kilisesinin bağımsızlık talebinde
Fener Rum Patrikhanesi'nin aldığı
tavır nedeniyle sert tepki
göstermişti.

VARTHOLOMEOS
CEVAP VERMEDİ
Bu arada, Sinop'ta bulunan Fener
Patriği Vartholomeos, basın
mensuplarının, Rus Ortodoks
Kilisesi'nin Fener Rum
Patrikhanesi ile ilişkileri kesme
kararı almasıyla ilgili soruyu
cevapsız bıraktı.

Büyükelçi Mavridis Edirne Valisi
Günay Özdemir’i ziyaret etti
YUNANİSTAN’ın Ankara Büyükelçisi Petros
Mavroidis, Edirne Valisi Günay Özdemir’i ziyaret etti.
Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre,
konuk büyükelçiyi makamında kabul eden Vali
Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
Edirne Valisi Özdemir, Büyükelçi Mavroidis’e meyve
sabunu sepeti hediye ederek çalışmalarında başarılar
diledi.
Ziyarette Yunanistan’ın Edirne Konsolosu Sotiria
Theoharidu’da hazır bulundu.
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Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
Biz, Batı Trakya Müslüman Türkleri
bir asırdan fazla azınlık olarak
yaşıyoruz.
Bir azınlık kitlesinin en mutlu
olacağı şey de yaşadığı ülke ile dinen ve
ırken bağlı bulunduğu anavatanının
dost olmasıdır.
İşte bu mimval üzere 28 Ocak 1952’de
Türkiye’nin davetlisi olarak Yunan
Hükümeti Başkanı Sayın Sofokli
Venizelos Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
Bizim için bu ziyaretin manası çok

GÜNDEM tarih

13
Başbakan Sofokli Venizelos’un
Türkiye seyahati - 1952
büyük. Çünkü ilk defa Yunan hükümet
ricaline Batı Trakya Türklerinin iki
temsilcilerinin Türkiyenin davetlisi
olarak bu seyahata katılmış olmalarıdır.
O süreçte Başbakan Sofikli
Venizelos’un partisinden milletvekili
olan iki Türk milletvekili Sayın Osman
Üstüner ile üstad Nuri efendi idi. Bu
seyahatı en ince noktasına kadar
öğrenmemizin sebebi üstad Nuri
efendinin ‘TRAKYA’gazetesinde bütün
seyahatı yazıp bize bırakmış olmasıdır.
Biz, bu seyahatin izlerinin bügün

dahi yaşadığını görmekteyiz. Türk
vatandaşı öğretmenlerin okul
kadrolarını zenginleştirmesinın temeli
bu seyahatte atılmıştır.
Bu seyahatin Batı Trakya Türkleri’ne
en büyük getirisi 30 küsür öğretmenin
azınlık okullarına gekmesidir.
Bugün gerek Gümülcine, gerek
İskeçe’deki azınlık okullarına gelen
Türk vatandaşı öğretmenlerin aramızda
olması böyle olmuştur.
Gümülcine Celal Bayer Azınlık Lisesi
ve az da olsa İskeçe Gündüzlü Özel

Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu
ve Lisesi’ne kadroya katılan
öğretmenler bu seyahatin neticesidir.
Teşekkür ederiz üstad Nuri efendi ile
Osman Üstüner milletvekillerimize.
Çünkü neye çok ihtiyacımız olduğunu
bilmişlerdir ve onu isteyip
söylemişlerdir.
Üstad Nuri efendi bu seyahati
‘TÜRKİYEDEN SELAM VE MUHABBET
GETİRDİK’ başlığı altında neşretmiştir.
Bizde çok faydalı olur düşüncesiyle
sizlerle paylaşmayı uygun gördük.

Devamı bir sonraki sayımızda
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Emine Tabak
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GTGB Kadınlar Kolu
çay etkinliği düzenledi

Çocuklarda sosyal fobi

B

azı çocuklar,
tanımadıkları
kişilerden korkarlar,
toplum içine çıkmaktan
hoşlanmazlar, kalabalıklardan
sıkılırlar, böyle ortamlarda
ağlamaya başlayıp terlerler ve
sık sık tuvalete gitmek isterler.
Bu gibi durumlarda, çocukta
‘sosyal fobi’ olduğunu
düşünebiliriz.
Sosyal fobisi olan çocuk,
diğer insanların kendisiyle alay
edeceklerini zanneder. Bunun
için de tanımadığı kişilerin
arasında konuşmaktan çekinir.
Yanlış bir şey yapabileceği
endişesini yaşar.
Sosyal fobi, çocuğun
aktivitelerini kısıtlayan bir
durumdur. Korktuğu şey başına
gelmesin diye, sürekli kaçar. Bu
korkular, yaptığı şeyi
becerememe ya da
konuşamama gibi korkulardır.
Çünkü diğer insanların kendisi
hakkında olumsuz
düşündüklerini zannetmektedir
ve kendisiyle alay edeceklerine
inanır. Bunun için de tanımadığı
kişilerin arasında, endişeli,
huzursuz, sürekli ağlamaklıdır.

Sosyal fobiye nelerin sebep
olduğuna baktığımızda,
öncelikle genetic yatkınlık, yani
ailesinde utangaç ya da sosyal
fobisi olan kişilerin
çocuklarında da bu durumun
ortaya çıkabildiğini görebiliriz.
Öğrenilmiş davranışlar da, yani
çocukların anne babayı model
alması da bir diğer sebeptir.
Utangaç ve çekingen anne ya da
babanın çocuklarında da sosyal
fobiye rastlayabiliriz. Bir diğer
faktör de aile içi ilişkilerdir.
Anne babasıyla sağlıklı bir bağ
kuramamış olan çocuklarda da
bu durumu görebiliriz. Anne –
baba çocuğa gerekli ilgi ve
sevgiyi veremediği sürece,
çocukta da bir güven eksikliği
ve korku hali görülebilir.
Sosyal etkileşim eksikliği
(yani, yaşamlarının ilk yıllarında
diğer insanlarla
görüştürülmemiş) olan
çocuklarda da sosyal fobiye
rastlanabilir. Ayrıca aileden,
arkadaşlarından ya da
öğretmenlerinden ağır
eleştiriler alan, kendileri ile bazı
hareketleri yüzünden alay

edilen çocuklarda da sosyal fobi
görülebilir.
Yine, ailenin çocuktan çok
fazla beklentilerinin olması,
çocukta sosyal fobiyi
geliştirebilir. Çünkü çocuğun
yapabileceklerinin çok üstünde
başarı beklentisi, okulda
birincilik alması için onu
sıkmak, her zaman takdir
almasını istemek, çocuk
başaramayınca da bunu yüzüne
vurmak, çocuğun insanlardan
kaçmasına, kendi kabuğuna
çekilmesine, neden olabilir.
Sosyal fobisi olan çocukların
ailelerinin, bunu çocuklarının
yüzüne vurması çok yanlıştır.
Onun, toplum içerisinde
çekingen, utangaç ve pasif
olmasını eleştirerek çocuğa
bağırmak, ona daha çok zarar
verecektir. Bunun için de onu
desteklemek ve anlayışlı olmak
gerekir. Yaşadığı bu sıkıntıları
ve korkuları hakkında onunla
konuşmaya çalışarak
rahatlaması sağlanmalıdır.
Onun yaşındayken, anne
babasının da kendisinin gibi
sıkılgan olduğunu çocuğa
söylemeleri onu rahatlatacaktır.
Ayrıca çocuğun, kaşısında
özgüveni gelişmiş anne – baba
modeli görmesi de onu
rahatlatacaktır. Bunun için de
çocuğun karşısında daima
kararlı ve kendinden emin
durmak, anne babanın yapması
gereken doğru davranışlardır.
Bütün bunlara parallel olarak
da anne – baba, çocuk zor işleri
başardığında ya da örneğin
yabancı bir çocuğa yaklaşıp
arkadaş olmaya çalıştığında,
onu teşvik ederek, takdir
etmelidir. Onu sık sık yeni
ortamlara götürerek, değişik
kişilerle tanışmasını
sağlamalıdır. Mesela, parkta
yabancı bir çocukla oynadığında
onu ödüllendirmek, çocuğun
cesaretini pekiştirecektir.
Eğer çocuğu sosyal fobisini
yenmesinde aile yardımcı
olamıyorsa, bir uzmandan
yardım istemelidir. Çünkü bu
durum düzeltilmezse, çocuk
yetişkin olduğunda da
herkesten kaçan, yalnız ve
mutsuz bir kişi olacaktır.

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB)
Kadınlar Kolu, 12 Ekim Cuma akşamı birlik
lokalinde çay etkinliği düzenledi.
Etkinlik GTGB Kadınlar Kolu Başkanı Aslı
Ali’nin konuşması ile başladı. Aslı Ali
konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yaptı ve
etkinliğe katılan kadınların yoğun ilgisinden
dolayı teşekkür etti.
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nun eşi Aslı Ömeroğlu da yaptığı
selamlama konuşmasında, emeği geçen Kadınlar
Kolu’na teşekkür etti ve etkinliğin çok samimi ve
sıcak bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.
Etkinlikte, GTGB folklor ekibi yöresel halk
oyunlarıyla geceye renk katarken, katılımcılara
Kadınlar Kolu’nun hazırladığı çeşitli yiyecekler
ve çay ikram edildi.

Batı Trakyalı arıcılar
Muğla’da kongreye katıldı

GÜMÜLCİNE’deki Çevreci Arıcılar ve Arı
Sevenler Derneği’nden 50 kişi, 15-19 Ekim
tarihleri arasında gerçekleşen Muğla Arıcılık ve
Çam Balı Kongresi’ne katıldı.
Çevreci Arıcılar ve Arı Sevenler Derneği
Başkanı Halit Halil İbram yaptığı açıklamada,
kongreye katılmalarının sebebinin Batı

Trakya’da arıcılığı geliştirmek ve maddi kazanç
sağlayabilecek bir uğraşı haline getirmek
olduğunu ifade etti. Bu tür kongrelere katılarak
uzman kişilerden bilgi aldıklarını ve bu alanda
kendilerini geliştirdiklerini söyleyen Halit Halil
İbram, arıcılığın çok az yatırımla kısa zamanda
verim elde edilen bir uğraş olduğunu belirtti.
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Galatasaray'da Fatih Terim'in
sözleşmesi uzatıldı
GALATASARAY
yönetimi, Teknik Direktör
Fatih Terim'in sözleşmesini
uzattı. Tecrübeli hoca,
meblağ hanesi boş
mukaveleye imza attı.
Galatasaray, Fatih Terim
ile 2+3 yıllık sözleşme
imzaladığını Kamuoyu
Aydınlatma Platformuna
bildirdi.
Galatasaray resmi
sitesinden yapılan
açıklamada şu ifadelere yer
verildi:
"Kulübümüze ve Türk
futboluna tarihi başarılar
kazandırmış olan kıymetli
teknik direktörümüz Sayın
Fatih Terim ile 2018-2019
sezonunu takip eden iki
sezon ve 3 yıl uzatma
opsiyonlu olmak üzere yeni
bir sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüzden Kamuyu
Aydınlatma Platformu'na
yapılan açıklama şu şekilde:
Şirket Yönetim Kurulu

Rubin Kazan'a
Avrupa'dan bir yıl men

Başkan ve üyelerinin
katıldığı ve Ali Sami Yen
Spor Kompleksi Türk
Telekom Arena Stadı'nda
gerçekleşen görüşmeler
neticesinde teknik
direktörümüz Sayın Fatih

Terim, meblağ hanesi boş
mukaveleye imza atmış
olup, 85 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı (Türk
Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair

Karar) ile yapılan değişikliğe
istinaden meblağ bilahare
Türk Lirası olarak
belirlenecektir.
Camiamıza ve
kamuoyuna saygıyla
duyururuz."

UEFA, Rusya ekibi Rubin
Kazan'ın Avrupa kupalarından
bir yıl men edildiğini açıkladı.
UEFA, mevcut finansal fair
play anlaşmasını ihlal ettiği
belirtilen Rubin Kazan'ın,
Kulüp Finansal Kontrol Kurulu
(CFCB) Araştırma
Komisyonu'nun aldığı karar
ile Avrupa kupalarından bir yıl
men edildiğini belirtti.
UEFA'dan yapılan açıklamada,
Rusya ekibinin cezasının
gelecek 2 sezon Avrupa
kupalarına katılma hakkı
kazanması durumunda
geçerlilik kazanacağı ve
Rubin Kazan'ın bu karara
Uluslararası Spor Tahkim
Mahkemesi (CAS) ile itiraz
edebileceği bildirildi.

Luka Modric:
Asla Messi ile
birlikte oynamam
Efsanevi antrenör
Marbella “Mar”
Ibarra ölü bulundu!

Song futbola
geri döndü
GALATASARAY ve Trabzonspor'un eski futbolcusu
Kamerunlu Rigobert Song, ülkesinin 23 yaş altı milli
takımının teknik direktörü oldu.
Ülkenin futbol federasyonundan yapılan açıklamada,
42 yaşındaki Song ile Kamerun 23 Yaş Altı Milli Takımı'nı
çalıştırması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Song'un yardımcılığını Guy Feutchine üstlenirken,
kaleci antrenörlüğünü ise bir dönem Çaykur Rizespor,
Kayserispor ve Denizlispor'un kalesini koruyan
Souleymanou Hamidou yapacak.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve West Ham
United'ın formalarını giyen deneyimli savunma
oyuncusu, 2004-2008 yıllarında Galatasaray, 2008-2010
yıllarında ise Trabzonspor'un başarısı için mücadele
etmişti.
Kamerun Milli Takımı'nda ise 137 karşılaşmada görev
alan Rigobert Song, 2016'da geçirdiği beyin kanamasının
ardından yeniden sağlığına kavuşmuştu.

REAL MADRID'in Hırvat yıldızı Luka Modric, France Football
dergisine verdiği röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Modric,
"Asla Messi ile birlikte oynamam." dedi.
FIFA The Best ödülünü kazanan ve Ballon d'Or ödülüne aday
gösterilen Modric, ''Messi ile rakibiz. Ona karşı çok oynadım ama
onunla birlikte oynamadım. Tabii ki Messi, tarihin en iyi
futbolcularından birisi ama asla onunla birlikte oynamam.'' diye
konuştu.

''RONALDO İLE İLİŞKİM ÇOK İYİ''
Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Hırvat orta saha,
“Madrid'de Ronaldo ile birlikte harika 6 yıl geçirdik. Çok iyi arkadaştık
ve birbirimize çok saygı duyuyorduk. Artık Madrid'de yok ama
mesajlaşmaya devam ediyoruz. Aramızdaki ilişki çok iyi.'' dedi.

''SAVAŞTAN KAÇMANIN EN İYİ YOLU FUTBOL"
Luka Modric, dergiye verdiği açıklamalarda ''Balkan Savaşı'ndan
kaçmanın en iyi yolu futboldu. Arkadaşlarımla oynayacak bir top
buluyorduk ve saatlerce oynuyorduk. Sanırım doğduğumdan beri
profesyonel bir futbolcu olmak istiyordum. Futbol benim ilk aşkım.''
sözlerini kullandı.

MEKSİKA’da kadın
futbolunun öncüsü olarak
gösterilen Marbella "Mar"
Ibarra'nın ülkesindeki Baja
California eyaletine bağlı El
Rosarito şehrinde hayatını
kaybettiği öğrenildi.
19 Eylül'den bu yana kayıp
olan 44 yaşındaki Ibarra,
iddialara göre pazartesi
sabahı elleri ve kolları
bağlanmış ve vücudu
battaniyeye sarılı bir şekilde
ölü bulundu.
Esrarengiz ölümü araştıran
yetkililer, Ibarra'nın cuma
günü ölünceye kadar
dövüldüğü ihtimali üzerinde
duruyor.
Hayatını kaybettiği Baja
California'da Isamar FC
takımını kurarak eyaletteki
kadın futbolcuların önünü
açan Ibarra, Meksika'da kadın
futbolunun en önemli figürü
olarak gösteriliyordu.
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Milletvekili İlhan Ahmet’ten
Brüksel’e tütün ziyareti
DEMOKRATİK İttifak Rodop ili
Milletvekili İlhan Ahmet, tarım
sektöründe özellikle azınlığı yakından
ilgilendiren tütünün geleceği konusunda
temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e
gitti.
Avrupa Birliği’nin merkezi Brüksel’e
gerçekleştirdiği çalışma ziyareti
kapsamında İlhan Ahmet, Avrupa
Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker’ın Baş Sözcüsü Margaritis
Shinas ve Avrupa Birliği Tarım
Politikası’ndan Sorumlu Komiseri Tassos
Haniotis ile bir araya geldi. 10 Ekim
Çarşamba günü gerçekleşen ikili
görüşmelerde, tütün üreticilerinin prim
talepleri öncelikli gündem maddesi
olarak yer aldı.

BASIN TOPLANTISI
Milletvekili İlhan Ahmet,15 Ekim
Pazartesi günü Gümülcine’deki
bürosunda Avrupa Parlamentosu
nezdinde yaptığı çalışmalarla ilgili
azınlık basınına bilgi verdi.
İlhan Ahmet, 10 Ekim Çarşamba
günü, Brüksel’de, Avrupa Komisyonu
Başkanı Jean-Claude Juncker’ın Baş
Sözcüsü Margaritas Shinas ve Avrupa
Birliği Tarım Politikasından Sorumlu
Komiseri Tasos Haniotis ile bir araya
gelerek, tütün üreticilerinin prim
taleplerini görüştüğünü belirtti.
İlhan Ahmet, Batı Trakya’da
ekonomik krizle birlikte ciddi bir göç
dalgasının yaşandığını belirterek,
hükümetin özellikle tarım alanında
bölgeye yönelik çalışmalarda
bulunmadığını, tütüne verilen teşvik
primlerinin de dönüm başına olarak
daha adil bir şekilde verilmesi
gerektiğini söyledi.
1974’ten sonra en büyük göç
dalgasının ekonomik kriz süreçinde
yaşandığını
vurgulayan İlhan
Ahmet, tarımla
ilgili olarak
Avrupa’dan
Yunanistan’a
verilen

teşvik primlerinden söz etti.
Yunanistan’da parlamentonun duruma
sessiz kaldığının altını çizen İlhan
Ahmet, daha sonra AB Tarım ve Kırsal
Kalkınma Komiseri Phil Hogan’a yazılı
bir soru yönelttiklerini anımsattı. İlhan
Ahmet, Hogan’ın teşvik primlerinin
verilebileceğini, söz konusu teşvik primi
paralarının Yunanistan’a verildiğini, bu
konudaki takdir hakkının Yunan
hükümetinde olduğu cevabını verdiğini
hatırlattı.
İlhan Ahmet, hükümetin primler
konusundaki kararını net bir şekilde
ortaya koymaması neticesinde bölgedeki
göç akımının hızlandığını sözlerine
ekledi.
İlhan Ahmet, konuyu daha üst
yetkililere taşımak üzere Avrupa
Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker’ın Baş Sözcüsü Margaritis
Shinas ile Brüksel’de bir görüşme
gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu
görüşmenin çok önemli olduğunun
altını çizen İlhan Ahmet, Shinas’ın da
kendisine Trakya bölgesinin önemli bir
jeostratejik konuma sahip olduğunu
ifade ettiğini dile getirdi.
Tütüne verilen teşvik primi
konusunda Yunanistan’daki Tütün
Üreticileri Kooperatifi’nin mücadeleyi
yanlış yaptığını ve bunun çerçevesinin
belirlenmesi gerektiğini belirten Shinas,
milletvekili İlhan Ahmet’e bu konudaki
lobi çalışmalarına devam edilmesi
yönünde tavsiyede bulundu.
Brüksel’de Tarım Politikaları Genel
Müdürü ile de bir görüşme
gerçekleştirdiklerini belirten İlhan
Ahmet, kendisinin İspanya ve İtalya’yı
örnek göstererek bu bölgede yaşayan
insanlara yardımların verildiğini belirtti.
Oysa Yunanistan’daki durumun farklı
olduğunu ve ülke genelinde ekilen tütün
arazilerinin toplandığını ve tüm
bölgelere aynı miktarın verildiğini
söyledi.
Genel Müdürün bunun adalete aykırı
olduğunu ve bu dönüm başına verilen
teşvik priminin “fakir” ya da “daha çok
fakir” şeklinde bölgelere ayırarak
verilmesi gerektiğini ifade etti.
Avrupa’da bunun “Ters Piramit” olarak
adlandırıldığını sözlerine ekledi.

YUNANİSTAN’A VERİLEN PARA
2.5 MİLYAR EURO
Yeni Tarım Politikaları kapsamında
Yunanistan’a verilen paranın 2,5 milyar
euro, bölgeye ayrılan miktarın da 20
milyon euro olduğunu söyleyen
İlhan Ahmet, bu para verildiği
zaman bölge insanının cebine

gireceğini, bir nebze de olsa göç
akımının yavaşlamasına neden olacağını
dile getirdi.

“HÜSEYİN ESAT’I DA
BRÜKSEL’E DAVET ETTİM”
“Teşvikler konusuyla ilgili hükümet
tarafından izlenen politikanın arkasında
acaba azınlık insanına karşı bir tavır mı
var?” sorusunu akla getirdiğini
hatırlatan İlhan Ahmet, yukarıda
bahsedilen söz konusu sıkıntılarla
mücadele için birlik ve beraberlik
içerisinde hareket etmeleri gerektiğini,
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
Hüseyin Esat’ı da bir önceki görüşmelere
olduğu gibi Brüksel’deki görüşmelere de
davet ettiğini söyledi.

“BU KONUDA PARTİZANLIĞA VE
SİYASİ ÇIKARA YER YOKTUR”
İlhan Ahmet diğer azınlık
milletvekilerine çağrıda bulunarak

sözlerine şöyle devam etti: “Bu konuda
partizanlığa ve siyasi çıkara yer yoktur.
Bu bir milli konudur. Bu insanlarımızın
ve bölgemizin bir davasıdır. Bu konuda
SİRİZA milletvekillerini son anda dahi
olsa göreve çağırıyorum. Hep birlikte
ortak bir soru önergesiyle bunu mecliste
gündeme getirelim.”
Hükümetin bu konuda harekete
geçmemesi ve önümüzdeki seçimlerde
partisinin olası koalisyonda yer alması
ve kendisinin de milletvekili seçilmesi
halinde bu sorunu en kısa sürede
çözmeye yönelik somut adımlar
atacaklarını vurgulayan İlhan Ahmet,
bunun ön hazırlığını ve hali hazırdaki
çalışmalarını bu yüzden yaptığını
belirtti.
Tük azınlık kurum ve kuruluşları ile
belediyelere de çağrıda bulunan İlhan
Ahmet, birlik ve beraberlik içerisinde
hareket edilmesi ve işbirliği yapılması
gerektiğini vurguladı.

