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Sağlıklı nesiller için
azınlık anaokulu
GÜNDEM gazetesi bu hafta zorunlu anaokulu eğitimi çerçevesinde
devlet anaokullarına giden azınlık çocuklarının yaşadığı sorunları ve
bu kapsamda azınlığın Türkçe – Yunanca eğitim yapacak azınlık
anaokulu talebini ele aldı.

TÜRK azınlık çocuklarının
anaokul döneminde karşı
karşıya kaldığı sorunları
psikolog Seval Osmanoğlu ve
anaokulu öğretmeni Şükriye
Mehmet’in yanı sıra Azınlık
İlkokulları Encümenler Birliği
Başkanı Ercan Ahmet’le
konuştuk. Görüşlerine
başvurduğumuz yetkililer,
zorunlu anaokulu eğitimi
çerçevesinde anaokuluna giden
azınlık çocuklarının kendilerine
yabancı olan ve hiç bilmedikleri
bir dilin konuşulduğu ortamda
eğitim hayatına başladığına
dikkat çektiler. Çocukların
sınıfta anlatılanları doğru bir
şekilde anlama konusunda
zorluk yaşadığını ifade eden
uzmanlar, bu durumun
çocukların psikolojik durumunu
etkilediğini söylediler.
»8, 9

Moria
kampında
insanlık dışı
muamele

Ege Denizi’nde 12 mil krizi
ESKİ Dışişleri Bakanı Nikos
Kocias’ın, Yunanistan’ın ülkenin
batısındaki karasularını 6 milden
12 mile genişletmeye hazır
olduğunu açıklaması, Türkiye ile
Yunanistan arasında gerginliğe
neden oldu.
Türkiye, Ankara’daki Yunan
büyükelçisini bakanlığa
çağırarak olaya tepki gösterirken,
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da
Türkiye’nin tepkisine karşılık
verdi. Olay, hafta boyunca iki
ülke yöneticilerinin karşılıklı
açıklamalarına neden oldu.
»4, 5

KAMPTA yaşayan bir kişi
tarafından çekilen ve İtalyan
televizyonunda yayınlanan
videoda mültecilerin kafesler
içerisine tıkıldığı ve insanlık
dışı muameleye maruz kaldığı
görülüyor. Görüntülerde, bir
polis memurunun yaşlı
mülteci kadına küfür ve
hakaret dolu sözler sarf
etmesi büyük tepki topladı.
»10
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Emekli
Şampiyonlar Ligi
maaşlarında kesinti
maçları
15’da devam ediyor
olmayacak

İstanbul Barosu
yönetiminde
bir Batı Trakyalı
Aslen Meriç iline bağlı Kösemezit
köyünden olan avukat Selahattin
Meriç yapılan seçim sonucunda
yaklaşık 50 bin üyesi olan İstanbul
Barosu’nun yönetim kuruluna girmeyi
başardı. »3

B. Trakyalı
kadınların
Bursa
çıkarması
Batı Trakya Türk Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin Kadın Kolları
üyeleri, 20-21 Ekim tarihlerinde
Bursa’yı ziyaret etti. Kadınlar Kolu
üyeleri, TBMM İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu
ile de bir araya geldi.
»2

İTB’nin bilgi
yarışması
tamamlandı
İskeçe Türk Birliği (İTB) Gençlik
Kolu’nun düzenlediği bilgi yarışması
sona erdi. Lise kategorisinde yer alan
öğrenciler arasındaki final yarışması
son derece çekişmeli geçti.
»10
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B. Trakyalı kadınların Bursa çıkarması

BATI Trakya Türk Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin Kadın Kolları üyeleri, 20-21 Ekim
tarihlerinde Bursa’yı ziyaret etti.
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Bursa Şubesi işbirliğinde Bursa’ya giden
42 kişilik heyetin programı, BTTDD Bursa Şubesi
Kadın Kolları Başkanı Zeynep Güler’in
mihmandarlığında kültür turu ile başladı. Rehber
eşliğinde Hüdavendigar Türbesi-Camisi, Atatürk
Köşkü ve Ulucami’yi gezen Nuran Mustafa
başkanlığındaki BTAYTD Kadın Kolları üyeleri,
Hünkar Köşkü’ndeki öğle yemeğinin ardından
Tarihi Hanlar Bölgesi’ne geçti.

ÇAVUŞOĞLU İLE YEMEKTE BULUŞTULAR
Akşam yemeğini, Gönül Dostları Sofrası’nda
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı
Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı
Ayhan Salman ve BTTDD Bursa Şubesi Başkanı
Uzm. Dr. Ali Eminlatif ile birlikte yiyen heyet,

buradaki konuşmaların ve hediye takdimlerinin
ardından, BTTDD Bursa Şubesi’ni ziyaret etti.
Dernek’te Başkan Eminlatif, Kadın Kolları Başkanı
Zeynep Güler ve arkadaşları tarafından karşılanan
gruba, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Heyet, Bursa’daki ikinci gününe
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer
alan Cumalıkızık Köyü’ndeki kahvaltı ile başladı.
Buradan Yeşil Türbe ve Panorama 1326 Bursa
Fetih Müzesi’ni gezen heyet, öğle yemeğini
Osmangazi Belediyesi’nin Tarihi Merinos Tren
İstasyonu Sosyal Tesisleri’nde yedi. Yemek
organizasyonunda heyeti Osmangazi Belediyesi
Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu
ağırladı. BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Ali
Eminlatif’in de hazır bulunduğu yemekte yapılan
konuşmaların ardından günün anısına karşılıklı
hediye takdimleri yapıldı. Şehrin alışveriş
merkezlerini de gezen Batı Trakyalı kadınlar, 21
Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Bursa’dan
ayrıldı.

Hanımeli Derneği’nden
Kapadokya gezisi
İSKEÇE’nin Dinkler
köyünde bulunan Hanimeli
Derneği Kapadokya’ya gezi
düzenledi.
Dernek bu yılki gezisini
UNESCO dünya kültür
mirasları listesinde yer alan
ve benzersiz coğrafyasıyla göz
kamaştıran Kapadokya
bölgesine gerçekleştirdi.
Derneğin yönetim kurulu
üyeleri, dikiş nakış dersi
kursiyerleri, dernek korosu ve
üyelerden oluşan yaklaşık 60
kişilik grup profesyonel
rehber eşliğinde yer altı
şehirleri, açık hava müzeleri,
çömlek sanatı ve taş
atölyeleri, tarihi köy ve
konakları gezdi. Heyet ayrıca
üç günlük gezi sırasında
İslamiyet’in yayılmasında
önemli rolü olan Hacı Bektaş-ı
Veli’nin türbesi, müzesi ve
Çilehane’sini ziyaret etme
imkanı buldu.

“Orestis” etkisini
göstermeye başladı
ÜLKEYİ etkisi altına
alması beklenen ve
“Orestis” adı verilen kötü
hava dalgası bir çok
bölgede etkili olacak.
Meteoroloji
uzmanlarından yapılan
açıklamaya göre,
“Orestis” aşırı yağışlara,
yer yer dolu yağışlarına,
sıcaklıkların düşmesine
ve şiddetli rüzgarlara
neden olacak. 23 Ekim
Salı günü (bugün)
itibariyle Yunanistan’a giriş yapan kötü hava dalgasının
ülkenin özellikle güney bölgelerini etkisi altına alması
bekleniyor. Uzmanlar vatandaşları yoğun yağışlar, şiddetli
rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda
uyardı.
Vatandaşı Koruma Bakanlığı’na bağlı Sivil Koruma Genel
Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, devlet
kurumlarının ve yerel yönetimlerin kötü hava koşullarına karşı
gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıldığı belirtildi.
Sivil Koruma Genel Sekreterliği, kötü hava şartlarının etkili
olacağı bölgelerde yaşayanların oluşabilecek risklere karşı
gerekli önlemleri almaları tavsiyesinde bulundu.
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HAFTANIN YORUMU

İstanbul Barosu
yönetiminde
bir Batı Trakyalı

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

12 mil krizi

Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul
Barosu yönetim kurulunda artık bir B. Trakyalı var.
ASLEN Meriç iline bağlı
Kösemezit köyünden olan
avukat Selahattin Meriç yapılan
seçim sonucunda yaklaşık 50
bin üyesi olan İstanbul
Barosu’nun yönetim kuruluna
girmeyi başardı.
Seçimlerde 10 liste yarışırken
“Önce İlke Çağdaş Avukatlar
Grubu” adayı Mehmet
Durakoğlu 8.077 oy ile seçimleri
kazandı.
Durakoğlu’nun başkanlığını
yapacağı İstanbul Barosu’nun
yeni yönetim kurulu şu
isimlerden oluştu:
Selahattin Meriç, Saime
Nazan Moroğlu, Muazzez
Yılmaz, Cengiz Yaka, Ali
Gürbüz, Sinan Naipoğlu, Burcu
Aslan, Ayça Özok Ener, Mehmet
Emre Elçi, Yasemin Babayiğit.

SELAHATTİN MERİÇ
KİMDİR?
Selahattin Meriç 1966 yılında
Dedeağaç’ta dünyaya geldi.
İlköğrenimini tamamladıktan
sonra orta öğrenim için Batı
Trakya’dan Türkiye’ye gitti.
Büyükçekmece Ortaokulu’ndan
mezun oldu. Lise öğrenimini
Gaziosmanpaşa Plevne
Lisesi’nde, yüksek
öğrenimini İstanbul
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde
tamamladı.
Askerlik
görevinin
artından
İstanbul
Barosu’na
kayıt olarak
avukatlık
mesleğini

icra etmeye başladı. Halen
Gaziosmanpaşa’da kendi hukuk
bürosunda serbest avukat
olarak mesleğini icra
etmektedir.
Öğrencilik yıllarında Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Gençlik Kolları ile
başlayan sivil toplum örgütleri
ile çalışmaları halen birçok
kuruluşta devam etmektedir.
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’nde üç yıl Gençlik
Kolları Genel Başkanlığı yapmış,
Gaziosmanpaşa Şubesi’nde iki
yıllık denetim kurulu
üyeliğinden sonra, iki
yıl da BTTDD’de
Genel Sekreterlik
yapmıştır. 20022007 yılları
arasında da
BTTDD
Gaziosmanpaşa
Şube Başkanlığı
görevinde
bulunmuştur.
Meriç,

oluşturulan ve 17 dernek 3 vakıf
ve 5 spor kulübünün temsil
edildiği Rumeli Platformunun
kurucu başkanı olup halen
başkanlığını yapmaktadır.
Girit ve Ege Adaları
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Araştırmalar Derneği’nde genel
sekreterlik ve başkan
yardımcılığı yapmış olan
Selahattin Meriç, 2007 yılından
bu yana genel başkanlık
görevini yürütmektedir. Rumeli
Kültürünü Araştırma ve
Yaşatma Derneği’nin 2010
yılından itibaren
başkanlığını
yapmaktadır.
Selahattin
Meriç evli
olup iki
çocuk
babasıdır.

Gaziosmanpaşa’da
2002 yılında

Dr. Sadık Ahmet’in ismi İzmit’te
Akademi Lise’ye veriliyor
TÜRKİYE’de Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi tarafından
İzmit’te açılan akademi liselerine
25 Ekim Perşembe günü bir yenisi
ekleniyor. İzmit’te E-5 yolu
üzerinde Kocaeli Valiliği yanında
açılan liseye Batı Trakya
Türkleri’nin lideri merhum Dr.
Sadık Ahmet’in ismi verilecek.
İzmit’teki Dr. Sadık Ahmet
Akademi Lise’nin açılış törenine
merhum Sadık Ahmet’in eşi Işık
Sadık Ahmet ve Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş katılacak.

Ayrıca 25 Ekim Perşembe günü
saat 19:00’da Kocaeli Ticaret
Odası’nda (KOTO) ‘’Batı Trakya
Mücadelesi ve Dr. Sadık Ahmet’’
konulu panel düzenlenecek.
Panele konuşmacı olarak; DEB
Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık
Ahmet, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Rumeli Balkan
Federasyonu Genel Başkan
Yardımcısı Halit Gökalp Küçük,
Uluslararası Stratejik İletişim
Ajansı (USIA) Başkanı Ertan
Özyiğit ve araştırmacı – yazar H.
Yıldırım Ağanoğlu katılacak.

3

N

ikos Kocias giderayak
yapacağını yaptı.
Bakanlar Kurulu
toplantısının ardından istifa
ederek ayrıldığı Dışişleri
Bakanlığı’nı Başbakan ve halefi
Aleksis Çipras’a teslim ederken,
ülkenin batısındaki kara sularını 6
milden 12 mile genişletme
konusunda hazır olduğunu
belirterek, pimi çekilmiş bir
bombayı Çipras’ın kucağına atarak
gitti.
Kocias’ın bu açıklamasıyla,
Ege’de son dönemde zaten sıcak
olan sular iyice ısındı ve krize
dönüştü.
Deyim yerindeyse karşılıklı
bıçaklar çekildi.
Türkiye, “İkili mutabakatın
olmadığı adımlara müsamaha
göstermemiz mümkün değildir.”
açıklaması yaparken,
Yunanistan’ın kara sularını 12 mile
çıkarmasının “savaş sebebi”
olacağı yönündeki TBMM’nin 8
Haziran 1995 tarihli bildirisinin
geçerliliğini koruduğuna da vurgu
yaptı.
Yunanistan’dan da, “Kara
sularının 12 mile çıkartılması
uluslararası hukuk uyarınca
Yunanistan’ın inkar edilemez
egemenlik hakkıdır.” diyerek
Türkiye’ye meydan okudu.
Yunanistan, uluslararası
hukuka dayanarak kara sularını ne
zaman ve nasıl genişleteceği
kararının kendisine ait olduğunu
savunuyor.
Ancak Ege Denizi’nin özel
yapısı dikkate alınacak olursa,
böyle bir kararın hakkaniyet, iyi
niyet ve iyi komşuluktan uzak
olduğu ortada.
Herşeyden önce Ege, yarı kapalı
nitelikte dar bir deniz özelliğini
taşıyor. Ada, adacık ve
kayalıklardan oluşan 3.100
civarında toprak parçasının
bulunduğunu ve bunlardan
100’ünün önemli büyüklükte
olduğunu da göz önüne alacak
olursak, bir “Adalar Denizi”nden
bahsediyoruz. Öte yandan, Yunan
adaları Anadolu’nun sahil şeridi
önünde neredeyse dizilmiş
durumda yer alıyor.
Tüm bunlar dikkate alındığında,
Yunanistan’ın kara sularını tek
taraflı olarak 12 mile çıkarması,
Ege Denizi’ndeki çıkar
dengelerinin Türkiye’nin aleyhine
orantısız bir şekilde değişmesi
anlamına geliyor. Zaten sahip
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olduğu adalar nedeniyle
Yunanistan’ın kara suları Ege
Denizi’nin bugün yüzde 40’ını
oluşturuyor. Kara sularının
genişletilmesiyle bu oran yüzde
70’lere yükselmiş olacak. Aynı
zamanda açık deniz büyüklüğü de
yüzde 51’den yüzde 19’a düşecek.
Türkiye’nin karasuları ise Ege
Denizi’nin yüzde 10’undan daha az
kalacak.
Kara sularının genişlemesi
ayrıca, Türkiye’nin kıta
sahanlığının bir bölümünün de
Yunanistan’a dahil olması
anlamına geliyor. Bu da Türkiye’yi
uluslararası hukukun kendisine
tanıdığı kazanılmış haklarını
kullanmaktan mahrum ediyor.
Kısacası, kara sularının 12 mile
çıkarılması, Ege’nin Yunan
denizine dönüşmesi demek. Bu da
Türkiye’nin milli çıkarlarına olduğu
kadar ekonomisine de büyük
darbe anlamına geliyor.
Karşılıklı açıklamalar ve
basında yer alan haber ve
yorumlarla mil ateşi
körüklenirken, Başbakan Çipras
konuyla ilgili cumhurbaşkanlığı
kararnamesini durdurdu, konunun
yasa tasarısı olarak meclise
getirilmesi kararını verdi.
Çipras’ın bu kararı bazı
çevrelerce geri adım olarak
nitelendirilirken, bazı kesimler de
Çipras’ın konuyu meclise getirerek
muhalefeti de yanına alarak
hareket etmek istediği yorumunu
yaptı.
Konu cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle yürürlüğe girseydi,
dönülmesi zor noktalara
gelinebilirdi. Yasa tasarısı olarak
meclise geliyor olması, en azından
kısa bir süre için de olsa
gerginliğin soğumasına yardımcı
olabilir. Ancak meclis genel
kuruluna gelmesiyle “milli
meselenin” yeniden alevleneceği
ve bu alevin iki ülke arasında derin
bir krizi kaçınılmaz kılacağı ortada.
Bütün bu olumsuz tablo
içerisinde tek umut ışığı ise
Başbakan Çipras’ın geçtiğimiz
günlerde Dışişleri Bakanlığı’nda
yapılan toplantıda, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın daveti üzerine İstanbul
ziyaretine ilişkin hazırlıkların
yapılması talimatını vermesi.
Umarız, bu ikili görüşme,
şiddetle ve hızla yayılan ikili
gerginliği sona erdirecek
kararlarla sonuçlanır.

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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Türkiye – Yunanistan arasında
12 mil gerginliği
haberleri takip ettiklerini belirten Aksoy
şunları kaydetti:
“İki ülkenin karşılıklı kıyılarının
bulunduğu Ege’ye yönelik, ikili
mutabakatın olmadığı adımlara
müsamaha göstermemiz mümkün
değildir. Yüce Meclisimizin 8 Haziran
1995 tarihli bildirisi bu bağlamda gerekli
siyasi ikazı havi olup, geçerliliğini
bugün de korumaktadır. Konuya ilişkin
görüş ve uyarılarımız, Yunanistan’ın
Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir.”

Eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın,
devir teslim töreninde Yunanistan’ın
ülkenin batısındaki karasularını 6
milden 12 mile genişletmeye hazır
olduğunu açıklaması, Türkiye ile
Yunanistan arasında gerginliğe neden
oldu.
Kocias’ın açıklamasından sonra
Türkiye, Ankara’daki Yunan
büyükelçisini bakanlığa çağırarak olaya
tepki gösterirken, Yunanistan Dışişleri
Bakanlığı da Türkiye’nin tepkisine
karşılık verdi. Olay, hafta boyunca iki
ülke yöneticilerinin karşılıklı
açıklamalarına neden oldu.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI’NDAN YANIT

Mevlüt Çavuşoğlu

Nikos Kocias

FİTİLİ KOCİAS ATEŞLEDİ
İstifa ederek kabineden ayrılan Nikos
Kocias devir teslim töreninde yaptığı
konuşmada, ülkenin batısındaki kara
sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline
genişletmeye hazır olduklarını kaydetti.
Kocias, kara sularının 12 deniz miline
genişletme planı için, “Yunanistan’ın
(1947’de) On İki Ada’yı bünyesine
almasından bu yana ilk defa olacak,
ülkenin egemenliğini ilgilendiren çok
önemli bir siyasi genişleme” ifadelerini
kullandı.
Kathimerini gazetesine göre, Kocias’ın
bahsettiği genişleme, İyon Denizi’ndeki
küçük bir ada grubu olan Diapontia
Adaları’ndan, Mora Yarımadası ile Girit
arasında yer alan Küçük Çuha Adası’na
uzanan deniz bölgesini içeriyor.
Öte yandan Kocias, Dışişleri
Bakanlığı’nın Yunanistan’ın
egemenliğini Girit’in çevresinde de 12
deniz miline kadar genişletmeye
hazırlandığını söyledi.
Bu durum, söz konusu 12 deniz mili
genişliğindeki alan içerisindeki tüm
gemicilik, balıkçılık ve sondaj
faaliyetlerinin Yunanistan tarafından
onaylanması gerekeceği anlamına
geliyor.
Kocias, bu konuda cumhurbaşkanlığı
kararnamesinin hazır olduğunu da
sözlerine ekledi.

ÇAVUŞOĞLU: “YUNANİSTAN İÇİN
POPÜLİZM HER ZAMAN
GERÇEKLERİN ÖNÜNDEDİR”
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt

Çavuşoğlu konuk olduğu Anadolu
Ajansı Editör Masası’nda konuyla ilgili
soruları yanıtladı.
Çavuşoğlu, Yunanistan yönetiminin
karasularını 6 milden 12 mile çıkarma
kararını uygulamaya geçirmesi halinde
Türkiye’nin tepkisinin sorulması
üzerine, “Yunanistan’ın ortalığı germek
için sık sık böyle açıklamalar yaptığını”
belirterek, “Onlar için popülizm her
zaman gerçeklerin önündedir.
Kamuoyunun beklentisi de bu yöndedir.
Bizde kamuoyunun da aklı selimdir.”
dedi.
Çavuşoğlu, “Ege’deki sorunların
barışçıl yollardan çözülmesinden
yanayız. Gerginlikten yana değiliz.
Ama Yunanistan ne zaman germeye
kalksa da gerekli cevabı verdik. Yeri
geldiği zaman da hadlerini bildiriyoruz.”
şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu, 12 mil konusunda
geçmişte de meclislerin halen geçerli
kararları olduğunu söyleyerek,
“Yunanistan’ın bu tür ortalığı gerecek
açıklamalar yerine bu sorunları daha
önce başlatılan, hatta bizden önce
başlatılan istikşafi görüşmeler
çerçevesinde nasıl çözebiliriz,
diplomasiyle mi yoksa başka yöntemle
mi çözeceğiz, bunlara kafa yorması
lazım.” değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE’DEN YUNANİSTAN’A TEPKİ
Öte yandan, Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy da, Yunanistan
hükümetinin karasularını 12 deniz
miline genişletme planına ilişkin, “İki
ülkenin karşılıklı kıyılarının bulunduğu
Ege’ye yönelik, ikili mutabakatın
olmadığı adımlara müsamaha
göstermemiz mümkün değildir.”
açıklamasında bulundu.
Aksoy, Yunanistan’ın karasularını 6
milden 12 mile çıkarma kararına ilişkin
bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı
cevap verdi.
Yunanistan eski Dışişleri Bakanı
Nikos Kocias ile Başbakan ve yeni
Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras’ın Yunan
karasularının kademeli olarak
genişletilmesine yönelik planlar
hakkındaki açıklamalarını ve ilgili

Bu arada, Yunanistan Dışişleri
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla
Türkiye’ye ve Türkiye Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu’na yanıt verildi. Açıklamada,
“Karasularının 12 mile çıkartılması
uluslararası hukuk uyarınca
Yunanistan’ın inkar edilemez egemenlik
hakkıdır.” denildi.
Açıklamada karasularının
genişletilmesi konusunun Yunanistan’ın
inisiyatifinde olduğu belirtilerek,
“Türkiye tarafından uluslararası
hukukun yanlış yorumu ve şiddet içeren
tehditler, bu gerçeği değiştirmeyeceği
gibi iyi komşuluk ilişkilerine de katkı
yapmamaktadır.” denildi.
Açıklamada. “Yunanistan’ın
karasularını ne zaman ve nasıl
genişletileceği kararı sadece kendisine
bağlıdır. Bu gerçek reddedilemez ve
hiçbir şekilde müzakere konusu olamaz.
Bu karar ülke geneli için geçerlidir.”
İfadeleri dikkat çekti.

AKAR: “OLDU BİTTİYE
MÜSAADE ETMEYİZ”
Bu arada, bir açıklama da Türkiye
Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi.
Akar, Ege’de 12 mil tartışmasıyla ilgili,
“Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı
karar alınırsa buna karşı gerekli
tedbirleri alırız.” dedi.
“Böyle bir karar tek taraflı alınabilir
mi? Yunanistan’ın böyle bir karar alması
durumunda Türkiye nasıl bir karşılık
verecek?” sorusu üzerine Akar, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin de Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin de bu konudaki
tutumunun çok açık ve net olduğunu
söyledi. Akar, 8 Haziran 1995’te
TBMM’de onaylanan karara atıfta
bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu
kararı biz tekrar tekrar gündeme
getirmek istemiyoruz. Fakat bunun
arkasında olduğumuzu, herhangi bir
şekilde Türkiye Cumhuriyeti devletinin
hak ve menfaatlerine aykırı bir karar
alındığında buna karşı mutlaka gerekli
tedbirlerin alınacağını bir kez daha
belirtmek isteriz. Bizim samimi
kanaatimiz iyi komşuluklarımızın
sürdürülmesi. Herhangi bir şekilde
birbirimizin haklarına tecavüz
edilmemesi, anlaşmalara saygı
gösterilmesi ve aklıselimin hakim olması
dileğimiz ve temennimiz. Bütün bu iyi
niyetimize rağmen herhangi bir şekilde
anlaşmalara, uluslararası hukuka aykırı,
iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar
aldıkları takdirde de buna karşı ne

Hulusi Akar

yapacağımız açık ve net bellidir. Her
türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir
şekilde hiçbir oldu bittiye müsaade
etmeyeceğimizi herkesin bilmesini
istiyorum. Aklıselimin hakim olmasını
diliyorum.”

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ
CANAKOPULOS
Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos
ise Yunanistan’ın karasularının 6 milden
12 mile çıkarılmasına yönelik hazırlıklara
ilişkin, “Yunanistan, ulusal
egemenliğinden kaynaklanan hiçbir
hakkını kimseyle müzakere etmeyecek.”
dedi. Yunanistan’ın İyonya Denizi’nden
başlayarak kademeli olarak karasularını
genişletme tercihinde bulunduğunu
belirten Canakopulos, “Sonrasında, tabii
ki görüş ayrılıkları olursa, diyalog
yoluyla, farklılıkları anlayarak barışçıl
bir çözüm için konuşacağız, müzakere
edeceğiz.” ifadesini kullandı.
Canakopulos, Dışişleri Bakanlığı
görevini de üstlenen Başbakan Aleksis
Çipras’ın konunun Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi yoluyla değil yasa tasarısı
şeklinde meclise getirilerek görüşülmesi
talimatını vermesine ilişkin olarak, bu
durumun dış politikanın özünde bir
değişiklik olduğu anlamına gelmediğini
söyledi. Canakopulos muhalefetin bu
konudaki eleştirilerinin de haksız
olduğunu ifade etti.

YDP: “HÜKÜMETİN DIŞ POLİTİKA
KONULARINDAKİ ACEMİLİĞİ
AFFEDİLEMEZ”
Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi
Partisi Dışişleri Sorumlusu Yorgos
Kumuçakos, hükümetin konuyla ilgili
tutarsızlıklar içinde olduğunu belirterek,
dış politika alanında sergilenen
acemiliklerin affedilemez olduğunu
ifade etti. Kumuçakos, hükümetin dış
politika alanındaki icraatlarının milli
menfaatlere zarar verdiğini iddia etti.
Kumuçakos, yaşanan son olayların
Kocias’ın istifasıyla bağlantılı olduğunu
kaydederek, eski dışişleri bakanının
istifa mektubunun meclise teslim
edilmesini ve kamuoyuna açıklanmasını
istedi.
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Bir başka açıdan “azınlık anaokulu”

A

zınlık anaokulu talebi Batı Trakya
Türklerinin dile getirdiği ancak
karşı taraftan pek
umursanmayan bir mesele olarak varlığını
sürdürüyor. Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
azınlık eğitimiyle ilgili daha “basit”
taleplerinin bile tatmin edilmediği
gerçeğini dikkate alacak olursak, Türkçe –
Yunanca eğitim yapacak “azınlık
anaokulları” talebinin devletin “kaale”
almamasını daha kolay anlarız.
Duymazdan, görmezden gelmek azınlık
toplumunun aşina olduğu bir durum
olduğu için bu durumu da kanıksamış
haldeyiz. Ne yazık ki böyle. En makul, en
mantıklı, demokratik ve haklı
taleplerimize bile olumlu yanıt
verilmemesi biz Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı açısından “olağan” hale
geliyor. Sıradanlaşıyor bu gibi konular.
Azınlık anaokulu konusu aslında bir
“azınlık hakkıdır.” Uluslararası hukukun
bize tanıdığı inkar edilemez bir haktır.
Madem ki “zorunlu eğitim” kapsamına

alındı o zaman devlet azınlığa iki dilli yani
Türkçe – Yunanca azınlık anaokulu açmak
zorundadır. Bu ülkemiz Yunanistan’ın
uluslararası hukuktan doğan bir
yükümlülüğüdür. Nasıl ki ilkokul ve
ortaokullarımız var. Nasıl ki Türkçe –
Yunanca eğitim yapılan zorunlu eğitim
kurumlarımız var, o zaman anaokulu
eğitimini de bu kapsama almak
durumundasınız. Eğer çeşitli
“bahanelerle” bu yapılmıyorsa
uluslararası hukuk normlarına aykırı
hareket ediliyor demektir.
Malum, ülkemiz Yunanistan’da
anaokulu eğitimi 2006’dan bu yana
“zorunlu” eğitim kapsamına alındı. O
tarihten bu yana azınlığın azınlık
anaokuluyla ilgili talepleri hep göz ardı
edildi. Görmezden, duymazdan geldi
“devlet baba” azınlığın bu isteğini. Son on
yılda farklı partilerden seçilen azınlık
milletvekillerinin anaokulu sorunuyla ilgili
sorularını geçiştirdi.
2010 yılında ise azınlık mensubu 213

5

temsilci tarafından imzalanan, ve
milletvekilleri Ahmet Hacıosman ile Çetin
Mandacı tarafından Eğitim Bakanı Anna
Diamandopulu’ya iletilen mektupta,
“azınlığın eğitim sorununun, yaşamsal
önem taşıyan bir sorun olduğu” ifade
edilerek, “bu sorunun Lozan Anlaşması ve
Türk-Yunan Eğitim Protokolü hükümleri
temelinde çözüme kavuşturulması için
Bakan Diamandopulu’dan bizzat yardımcı
olması” istenmişti.
Mektupta, Yunanistan’da zorunlu
eğitim çerçevesine alınan okul öncesi
eğitimin, Türk nüfusun yoğun olarak
yaşadığı bölgelerde Türkçe ve Yunanca
olarak yapılmasının önemine değinilerek,
azınlık mensubu yerel yönetim
temsilcileri, eski ve yeni milletvekilleri ve
diğer azınlık temsilcileri olarak devletten
Türkçe – Yunanca eğitim yapacak
anaokulları istendi. Ancak devlet bunu
“derin” bir yerlerde halının altına doğru
itti. Oradan çıkmasına da izin vermedi.
Bu hafta gazetemizde “azınlık
anaokulu” talebiyle ilgili sorunu farklı bir
pencereden ele almaya çalıştık. Adı
üstünde “anaokulu”. Çocuğun
annesinden ve evinden ayrılarak gittiği ilk
okul. Azınlık mensubu çocukların sadece
Yunanca eğitim yapılan devlet
anaokuluna, Yunanca’yı bilmeden gittiği
herkes tarafından bilinen bir gerçek.
Çocuklarımız burada kendilerine yabancı,
konuştukları dile yabancı bir dilin
konuşulduğu, o dilde eğitim yapıldığı bir
ortamla karşılaşıyor. Bu süreçte minik
dimağların yaşadığı sıkıntıları aklı
başında herkes anlayabilir ve algılayabilir.

Bunu atlatamayan veya atlatmakta zorluk
çeken çocukların üzerinde bıraktığı izleri
anlatmak için sayfalar dolusu yazı lazım.
Bakın gazetemize konuşan psikolog Seval
Osmanoğlu nasıl anlatıyor: Çocukların
yapısında yaşama sevinci olduğu için,
çocuklarda hareket vardır. En önemlisi de
yüksek seviyede öğrenme merakı vardır.
Bu nedenle iletişim çocuklar için hayatın
olmazsa olmazıdır. Bir düşünün, çocuk
olarak, öyle bir ortama bırakılmışsınız,
aileniz tarafından size çok şey
öğretileceği söylenmiş, siz de öğrenmeyi
seven bir yapıda olduğunuz için merakla
bekliyorsunuz, okula gidince anlatılanları
anlamamak, fikrini söyleyememek ve
kendini aciz hissetmek, bir çocuğun
kolunun kanadının kırıldığı ve gerileme
sürecinin başladığı bir dönem haline gelir.
Çok zeki olup da kendini bulunduğu
ortamda savunamayan ve anlatamayan
çocuk zamanla okula gitmek istemez.”
İşte çocuklarımızın yaşadığı sorunların
bir uzman tarafından aktarılması. Halbuki
çocukların daha rahat hissedeceği,
kendilerini ifade edebilecekleri, daha
insancıl bir ortam onların öğrenme
becerilerini de daha çok geliştirecektir. Bu
sayede de çocuk Türkçe’yi de, Yunanca’yı
da ileriki dönemlerde çok daha rahat
öğrenecektir. Öğrenme kabiliyetini,
travmalar yaşamadan geliştirebilecektir.
Ajitasyon yapmıyorum ama bu
vurdumduymaz politikaların ve
uygulamaların bir daha gözden
geçirilmesi lazım. En azından çocukların
eğitimi ve geleceği adına…

Çipras’tan Yunan
karasularına ilişkin
kararnameye müdahale
Dışişleri Bakanlığı
görevini de devraldı

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, bazı bölgelerde
karasularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin
hazırlanan cumhurbaşkanlığı kararnamelerini
durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise
getirilmesine karar verdi.
Başbakan ve Dışişleri Bakanı Aleksis
Çipras’ın, Yunanistan’ın bazı bölgelerinde
karasularının 6 milden 12 mile çıkarmasına
ilişkin hazırlanan cumhurbaşkanlığı
kararnamelerini durdurarak, yasa tasarısı olarak
meclise getirilmesini kararlaştırdığı bildirildi.
Yunan haber ajansı AMNA’nın diplomatik
kaynaklara dayandırdığı haberine göre,
Çipras’ın Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği
toplantıda karasularının genişletilmesi planı ve

Türkiye ile ilişkiler ele alındı.
Buna göre, Çipras’ın karasularının
genişletilmesine ilişkin kararnameleri
durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise
getirilmelerini ve diğer partilerle tartışılmalarını
kararlaştırdığı ifade edildi.
Bakanlıkta Balkanlar, Türkiye ve Kıbrıs’a
ilişkin konuların doğrudan Çipras’a bağlı olacağı
kaydedildi. Çipras’ın ayrıca, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti
üzerine İstanbul ziyaretine ilişkin hazırlıkların
yapılması talimatını verdiği belirtildi.

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın
istifasının ardından
başbakanlığın yanı sıra Dışişleri
Bakanlığı görevini de üstlendi.
Cumhurbaşkanlığı
Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos'un
huzurunda yemin ederek göreve
başlayan Çipras, daha sonra
Dışişleri Bakanlığı'na giderek
selefi Kocias'tan görevi devraldı.
Çipras, burada yaptığı
konuşmada, Kocias'a
hizmetlerinden dolayı teşekkür
etti.
Yunanistan'ın, 3 buçuk yıllık
SİRİZA hükümeti döneminde
izlediği dış politikayla bölgede
bir istikrar unsuru haline
gelerek lider rolü oynadığını
ifade eden Çipras, bu kapsamda
Türkiye'yle ilişkilerde ve Kıbrıs
meselesinde de önemli
gelişmeler kaydedildiğini

belirtti.
Çipras, "Egemenlik
haklarımızın ihlal edilmesini
kabul etmeyeceğimizi açıkça
ortaya koyarak, Türkiye ile açık
iletişim kanallarını sürdürdük.
Kıbrıs konusunda, çözüm
istemeyen taraf olma lekesinden
kurtulduk ve adil ve kalıcı bir
çözüme çok yaklaştık." dedi.
Kocias da konuşmasında
görevi süresince, kendisine
gösterdiği güven için Çipras'a
teşekkür etti.
Karasularının
genişletilmesinin aşamalı olarak
yapılacağını belirten Kocias, ilk
adımın, ülkenin batısında yer
alan İyon Denizi'ndeki
"Diapontia" adalarından
başlayarak Girit'in Kuzey
batısındaki "Antikithira"
adalarına kadar olan bölgede
uygulanacağını ileri sürdü.

gundem_1036.qxp_Layout 1 12/11/2018 14:57 Page 6

GÜNDEM haber

6
VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Clostridium enfeksiyonları...

B

u haftaki konumuzu,
mevsimi olması ve de
sıcaklıkların yavaş yavaş
düşüşe geçmesi sebebiyle küçük ve
büyük baş hayvanlarda büyük
tehlike oluşturan, onların
yaşamlarını tehdit eden, özellikle
halkımız arasında “Kara Şap” diye
isimlendirilen CLOSTRİDİUM
ENFEKSİYONLARI’na ayırdık.
Enfeksiyonu oluşturan etkenler
nelerdir? Hayvanlar nasıl etkilenir?
Hastalık belirtileri nelerdir?
Hastalıktan korunma yolları
nelerdir? Kısaca değinelim:
Hayvanlarda hastalık oluşturan
bu mikroorganizmalar sporlu
bakteriler olup toprakta ve hayvan
gübrelerinde uzun süre canlı
kalırlar. CI.Perfringens tip A, B, C, D,
E ise normal olarak hayvanların
bağırsaklarında bulunurlar. Sporlar
uygun ortam bulduklarında
vegetatif hale geçerek çıkardıkları
ekzotoksinlerle (alfa, beta, gama,
delta, epsilon vb.) hastalık
oluştururlar. Anaerob olan bu
mikroorganizmalar, yara
enfeksiyonları şeklinde klinik
belirtilerle veya beslenme
değişikliklerinde hiçbir semptom
göstermeden hastalık oluştururlar.
Ölüm oranı yüksektir ve
enterotoksemilerde hiçbir belirti
gözlemeden hayvan ölü bulunur.
Sizlere bu enfeksiyonların,
bölgemiz için tehdit olan bir
kaçından bahsetmek istiyorum.
YANIKARA
(Gazlı Gangren-Gangrenea
Emphysematosa)
Etkeni=(Cl. Chauvoei)
Ender olarak koyunlarda da
görülmesine rağmen sığırlara özgü
bir hastalıktır. Özellikle 9 aylıktan 2
yaşına kadar olan
genç,kondüsyonu iyi dana, düve ve
tosunlarda görülür. Koyunlarda
yara enfeksiyonlarından sonra
görülmesi ile birlikte, sığırlarda
bulaşık su ve yemlerle alınır.
Sindirim kanalından mukozaya
geçen etkeni makrofajlar fagosite
ederek kan yolu ile çeşitli dokulara
taşırlar.
SEMPTOMLAR
Etken en çok sevdiği kas
dokusuna (arka bacaklar, bel ve
sırtbölgesi, kostalar üzeri, ön
göğüs ve scapula bölgelerinde)
yerleşir. Kas dokusuna yerleşen
etken toksin salgılayarak bağ
dokusu ile kas dokusunda ödem ve
kanamalarla başlayan yaygın bir
yangıya sebep olur. Etkenin kendisi
ise kas dokusundaki glikojeni
ayrıştırarak gaz ve organik asitleri
ortaya çıkarır. Toksin ve diğer
metobolitler kan yolu ile vücuda
yayılıp çeşitli doku ve organlarda
sekonder bozukluklar da yapar.
Semptomlar enfeksiyondan 1-5 gün
sonra başlar. Genel semptomların
yanısıra kas gruplarında ağrı ve
şişlik ayaklarda topallama dikkati
çeker. Şişliklerin üzerine

basıldığında çıtırtı (krepitasyon)
sesi duyulur. Deride renk
değişikliği ve nekrozlar gözlenir.
Hayvan 24-48 saat içinde ölür.
Kadavra ileri derecede şişiktir. Ağız
kurumuştur. Anüs ve vulvadan kanlı
seröz eksudat sızar.
BRADZOT
Etkeni (Cl. Septicum)
Koyunlara özgü olup toklu ve
genç hayvanlarda görülür. Kış
aylarında soğuk, karlı, donmuş yem
ve bulaşık sularla etken alınır.
Hastalık abomasum yangısı ile
başlar ve toksinler vücuda
yayılarak, özellikle sinirlerde
tahribat yaparak hayvanın kısa
sürede ölmesine neden olur.
Hastalık ani başlar ve kısa sürer.
Kadavranın karın bölgesinde gaz
toplanır ve şişer.
KUZU DİZANTERİSİ
Etkeni (Cl.Perfingens tip B.)
Kuzularda hemen doğumdan
sonra başlar 3 haftalık yaşa kadar
görülür. Şiddetli ishal ile seyreder.
Etken beta ve epsilon toksinleri
salgılar. Beta toksini enterit yapar.
Epsilon toksini ise bağırsaklarda
proteolitik sindirim enzimleri ile
(tripsin, kemotripsin) aktif zehir
haline gelebilir. Hastalık perakut
seyreder. Sağlam görülen kuzular
birden düşer, sancılı bir yatma
gösterirler. Konvülziyonlar vardır,
ishal bazen kanlı olabilir ve kuzu
kısa bir süre sonra ölür. Yaşları
büyük olan kuzularda süre biraz
daha uzun olur.
ENTEROTOKSEMİ
(Pulpy Kidney-Çelerme-Ot
Hastalığı)
Etkeni (Cl.Perfingens tip D.) En
çok koyunlarda olmak üzere keçi ve
buzağılarda da görülür. Özellikle
ilkbahar ve sonbahar aylarında yem
değişikliği yapıldığı dönemlerde ani
ölümlerle ortaya çıkar. En önemli
özelliği hiçbir belirti göstermeden
ölümlerin olmasıdır. Akşam dama,
ağıla kapatılan sağlıklı hayvanlar
sabaha ölü olarak bulunurlar.
Hastalık ishalle başlar. Toksinlerin
artması sonucu (epsilon toksin)
kana geçen toksinler merkezi sinir
sistemine giderek önce
stimulasyon, takiben depresyon
meydan getirir. Damar
endotellerinin tahrip olması sonucu
hayvanda şok meydana gelir ve ani
ölümler gözlenir. Hastalık çok hızlı
seyrettiği için sağıtım olanağı
yoktur.
Yukarıda görüldüğü üzere bu
enfeksiyonlarda ölüm, bakterilerin
inanılmaz kısa bir sürede
çoğalırlarken salgıladıkları
toksinler sebebiyle olmaktadır.
Normal şartlarda hayvanların
bağırsağında bulunan ve şartlar
oluştuğunda birden tehlikeli hale
gelen bu bakterilerden korunmanın
en iyi yolu, belli aralıklarla düzenli
olarak hayvanlarımızı aşılı
tutmamızdır.
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Makedonya’da
isim değişikliği
sürecine yeşil ışık
Makedonya Meclisi, Anayasa’da değişiklik
yapılmasına ilişkin öneriyi kabul etti. Öneri,
Yunanistan ile daha önce varılan anlaşma
kapsamında ülkenin adının “Kuzey Makedonya”
olarak değiştirilmesini kapsıyor.

MAKEDONYA (FYROM)
Meclisi’nde yapılan oylamada,
Yunanistan ile daha önce
varılan anlaşma kapsamında
ülkenin adının “Kuzey
Makedonya” olarak
değiştirilmesini kapsayan
anayasa değişikliği önerisi
kabul edildi.
Makedonya Meclisi’nde
geçen hafta başından beri
tartışılan anayasa değişikliği
konusundaki öneri oylamaya
sunuldu. Önerinin kabul
edilmesi için gerekli 3’te 2’lik
çoğunluk bazı muhalefet
milletvekillerinin de desteği ile
sağlandı. 120 sandalyeli
mecliste 80 milletvekili öneri
lehine oy verdi.

Anayasa’da değişiklik
yapılmasına ilişkin önerinin
kabul edilmesi ile isim
değişikliği sürecine de yeşil ışık
yakılmış oldu.
Önerinin kabulünden sonra
ikinci aşamada Anayasa’da
hangi maddelerde değişiklik
yapılacağı oylanacak. Bu
oylamada 120 milletvekilinden
en az 61’inin desteği gerekecek.
Üçüncü ve son aşamada ise
nihai olarak anayasa
değişiklikleri oylanacak. Bu son
aşamada yeniden 3’te 2’lik
çoğunluk aranacak.
Anayasa’da yapılacak
değişikliklerin en önemlisi,
Yunanistan ile Makedonya

arasında geçen haziranda
imzalanan anlaşma
çerçevesinde Makedonya’nın
adının “Kuzey Makedonya”
olarak değiştirilmesini kapsıyor.
İki ülke arasında yıllardır
devam eden isim meselesini
çözen anlaşmanın kabulüne
ilişkin istişare referandumu
Makedonya’da 30 Eylül’de
yapılmış ancak referandum
yeterli katılım olmadığı için
başarısız olmuştu. Katılımın
yüzde 36,91 seviyesinde kaldığı
referandumda, sandığa giden
seçmenlerin yüzde 91,46’sı
“evet”, yüzde 5,65’i “hayır” oyu
kullanmıştı.

Gümülcine Belediyesi'nde
görev değişimi
GÜMÜLCİNE
Belediyesi'ne bağlı olarak
faaliyet gösteren Kültür,
Eğitim ve Spor Şirketi'nde
başkan yardımcılığı görevini
yapan meclis üyesi Zeynep
Tevfikoğlu, görevinden istifa
etti.
Zeynek Tevfikoğlu'ndan
boşalan yardımcılık görevine
daha önce belediyede
başkan yardımcılığı görevini
de yürütmüş olan belediye
meclis üyesi Emre Ahmet
getirildi.
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Honor Play’ı inceleyelim
ZAMANI hızlıca geriye
saralım. Masaüstü
bilgisayarlarda oyun seansları,
floppy diskler, yüklenmesi
saatler süren oyunlar, kafa
ayarı ve oyun salonları...
Teknolojinin zaman içinde
izlediği yol, sosyal medyanın
hayatımıza girmesi ve elbette
kendimize ayırdığımız vaktin
gitgide azalması sebebiyle
oyuncuların talepleri ve
beklentileri bu süre zarfında
çok değişti. Oyuncular artık
istedikleri her yerde istedikleri
oyunu açıp iyi vakit geçirmek
ve diğer insanlar ile
sosyalleşebilmek istiyor. Honor
Play de oyuncuların yüksek
beklentileri etrafında
tasarlanmış, oyunculara özel
bir cep telefonu.

OYUNCULAR İÇİN
İNOVASYON
Honor Play'in oyuncuları
kalbinden vuracak ilk özelliği
4D oyun deneyimi yaşatan
Smart Shock teknolojisi. Gerçek
zamanlı olarak oyunlarda
görüntüyü ve sesi tanıyabilen
bu teknoloji, yapay zekanın da
desteğiyle 30 farklı senaryoda
titreşimli geri bildirim
sunmakta. Öte yandan AI
Histen 3D ses efektlerinin de
katkısıyla oyunlarda iyi bir ses
performansı
sağlayabiliyorsunuz. Ancak
hoparlörün mono olması
üzücü.
GPU Turbo teknolojisi
sayesinde ise oyunlarda yüksek
performans vadeden Honor

Play, düşük güç tüketimi
konusunda da iddialı; üstelik
3750mAh'lık bataryası ile
oyuncuların en büyük
kabusuna da çözüm öneriyor.
Normal kullanımda 1.5 günden
fazla dayanabilen batarya,
uzun oyun seanslarında da
normal telefonlardan çok daha
uzun bir batarya performansı
vadetmekte. Ancak bu özellik,
sadece uyumlu oyunlarda size
yarar sağlıyor; bunu da
belirtelim.

EKRAN VE TEKNİK KADRO
Tam oyuncuların isteyeceği gibi
6.3 inçlik, yüksek yoğunluklu
bir IPS ekrana sahip olan Honor
Play, çentikli çerçevesiz
tasarımıyla gerçeğe yakın
renkleri ve keskin detayları
önünüze getiriyor. Ekran gayet
canlı ve parlak. 1080x2340
piksel çözünürlüğünde olan
ekran, 19.5:9 görüntüleme oranı
sunuyor ve 409 ppi piksel
yoğunluğu sağlıyor.
Sekiz çekirdekli Kirin 970
işlemcisi, 4 GB RAM'i ve 64
GB'lık depolama alanıyla
performans beklentilerini
karşılayan telefon, her ne kadar
depolama alanını 256 GB'lık
microSD kart seçeneğiyle
arttırsa da, tek depolama
seçeneği sunmasıyla açıkçası
üzücü. Yani Honor Play'i
yalnızca 64 GB'lık model olarak
bulabiliyorsunuz; telefonun
başka kapasite seçeneği yok.
Android 8.1 Oreo işletim
sistemiyle gelen Honor Play,
üzerinde arayüz olarak EMUI

8.2'yi bulunduruyor. 802.11ac
Wi-Fi ve NFC desteği mevcut.
Ancak Bluetooth 5 yerine
Bluetooth 4.2'yi görüyoruz. Öte
yandan telefonun arkasında
akıcı çalışan bir parmak izi
sensörü bulunuyor.
Telefonun batarya
kapasitesi, az önce de
söylediğimiz gibi 3750 mAh.
Yine söylediğimiz gibi normal
kullanımda 1.5 günü rahat
görüyorsunuz. Yoğun oyun
oynadığınız durumlarda ise,
ekran parlaklığını biraz
azaltmanız yararınıza olacak,
zira aksi halde pili daha hızlı
tüketeceksiniz. Bu arada
telefonda kablosuz şarj
desteğinin olmaması üzücü. Bir
diğer bulunmayan özellik ise,
su koruması. Honor Play,
herhangi bir su koruması

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Soldan Sağa: 1)
Eprimek, Kem 2) Maaş,
Talika 3) Et, Maiyet 4)
Çigan, Anlak 5) Kural,
Gebe 6) Baş, Site, İm 7)
Akı, İrade 8) Öd, Ulak,
Be 9) Film, Reel 10)
Kabuk, Vaha 11)
Masarika 12) Ahir, Çay,
Zn 13) Yasak, Nesne 14)
Epe, Ret, Mey.

Yukarıdan Aşağıya:
1)Emeç, Blöf, Daye 3)
Patika, Dik, Hap 4) Ra,
Guşa, Lamise 5) Anasıl,
Us, Kr 6) Eti, Li, Arkaç
7) Kaya, Tike, Rant 8)
Lenger, Eviye 9) Kitle,
Ablak, Sm 10) Ek,
Abide, Hazne 11)
Mahkeme, Na, Ney.

SOLDAN SAĞA
1) Ağız boşluğunun tavanı – Badem 2) Karışık renkli –
Büyük ve süslü çadır – Radyum’un simgesi 3)
Alınması gereken sonuç, ders – Boyun hastalığı, guşa
4) Bir tür dans – Baryum’un simgesi – Sevinçli, neşeli
5) Notada duraklama işareti – Hiç acımayan 6) Bir işin
sırasını gösteren plan – Bir opera parçası 7) Uzun
araç – Çadırlı konak yeri – İlave 8) Özen, ihtimam –
Çocuğu olan kadın 9) Bir nota – Yabani hayvan
barınağı – İlkel su taşıtı 10) Büyük ölçüde ölümlere
yol açan kümes hastalığı – Altın’ın simgesi 11) Uzun
saplı yayvan kap – Büyükler 12) Bilgisayar oyunu –
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin
bütünü, rüya 13) Kırmızı ile mavinin karışmasından
oluşan renk – Bildirilmiş 14) Bir pamuk türü –
Belgelik.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Soyut kavramlarda belli sınır, ölçü – Çok ince
dokuma – Edebi eserde işlenen düşünce 2) Lohusa
humması – (halk dili) Ağabey – Yayla atılan çubuk 3)
Eski Alman parası – Çıplak – (denizcilik) Bir geminin
kıyıdan açılması 4) Başlıca, asal – (tiyatro)
Oyuncuların bir defada söylediği parça 5) Blucin –
Taşıtın hareket mekanızması – Çevresi suyla kaplı
kara 6) Yağmur – Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık 7)
Çok tanrılı dinden olan kimse – Bağırsakları tutan
karın iç zarı 8) Zehir – Meyveyi dala bağlayan ince
bölüm – Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu –
Lorentiyum’un simgesi 9) On sayısı – Kırmızı – Adları
aynı olanlar 10) Su kuyusu – Ağır bir böbrek
rahatsızlığı belirtisi 11) (madencilik) Pekmez toprağı –
(bitki bilimi) Maun – Eğik, meyilli.

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

1

sertifikasına sahip değil.
Honor Play'in kameraları
nasıl?
Gelelim Honor Play'in
kameralarına. Telefonun arka
yüzüne baktığımızda burada
son dönemin trendini takip
eder nitelikte çift kamera
buluyoruz. Bunlardan ana
kamera 16 MP ölçüsündeyken,
derinlik sensörü olan ikinci
kamera ise 2 MP olarak
karşımıza çıkıyor. Ana
kameranın diyaframı f/2.2
seviyesinde. Faz algılamalı
otofokus bulunduran ana
kamera, fotoğraf meraklıları
için güzel sonuçlar veriyor.
Kameralarında, Huawei'nin
diğer akıllı telefonlarında da
gördüğümüz gibi yapay
zekadan güç alan Honor Play,
kamerayı sahne ve nesne

2

3

4

5

6

tanıma adına geliştiriyor. Yani
farklı sahnelerde yapacağınız
çekimlerde, telefon çekim
senaryosunu algılayarak size
uygun ayarlar sunuyor ve
fotoğrafınızı buna göre çekiyor.
Elbette Honor Play'in fotoğraf
performansı amiral seviye akıllı
telefonlara yaklaşamıyor. Fakat
sahip olduğu fiyat çizgisine
göre gayet yetenekli olduğunu
söyleyebiliriz.
Honor Play, ön tarafta da 16
MP'lik ve f/2.0 diyafram
açıklığına sahip, yine yapay
zeka destekli bir kamera
getiriyor. Arka kamerada LED
flaş yer alırken, ön tarafta yok.
Ayrıca arka kamera ile 30
karede Full HD ve 4K video
kaydı yapabiliyorken, ön
kamerada ise Full HD'nin
üzerine çıkamıyorsunuz.

7

8

9

10 11
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Sağlıklı nesiller için azınlık anaokulu
GÜNDEM gazetesi
bu hafta zorunlu
anaokulu eğitimi
çerçevesinde devlet
anaokullarına giden
azınlık çocuklarının
yaşadığı sorunları
ve bu kapsamda
Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın Türkçe
– Yunanca eğitim
yapacak azınlık
anaokulu talebini
ele aldı.
Kendi dillerinin
konuşulmadığı ve
kendilerine büyük
ölçüde yabancı bir
ortamda eğitime
başlayan Türk
azınlık çocuklarının
karşı karşıya kaldığı
durumu psikolog
Seval Osmanoğlu ve
anaokulu öğretmeni
Şükriye Mehmet’in
yanı sıra Azınlık
İlkokulları
Encümenler Birliği
Başkanı Ercan
Ahmet’le konuştuk.

Seval Osmanoğlu

GÖRÜŞLERİNE başvurduğumuz
yetkililer, zorunlu anaokulu eğitimi
çerçevesinde anaokuluna giden azınlık
çocuklarının kendilerine yabancı olan ve
hiç bilmedikleri bir dilin konuşulduğu
ortamda eğitim hayatına başladığına
dikkat çektiler. Çocukların sınıfta
anlatılanları doğru bir şekilde anlama
konusunda zorluk yaşadığını ifade eden
psikolog Seval Osmanoğlu ve anaokulu
öğretmeni Şükriye Mehmet, bu durumun
çocukların psikolojik durumunu
etkilediğini söylediler.

SEVAL OSMANOĞLU
“ANLATILANLARI ANLAMAMAK,
FİKRİNİ SÖYLEYEMEMEK, ACİZ
HİSSETMEK ÇOCUKTA GERİLEME
SÜRECİNİ BAŞLATABİLİR”
“Anaokulu’na giden azınlık çocukları
kendilerine yabancı olan ve hiç
bilmedikleri bir dilin konuşulduğu
ortamda sorun yaşıyorlar mı?” sorusuna
yanıt veren İskeçeli psikolog Seval
Osmanoğlu şunları kaydetti: “Tabii ki de
yaşıyorlar. İlk yaşanılan zorluk, bunu
genelde bütün çoçuklar yaşıyor; evden,
anneden babadan ayrılarak, emniyet
duygusu sağlanmış olan bir ortamı
bırakarak yeni bir ortama ayak
uydurmak görüldüğü kadar kolay bir
olay değil. Okul kavramı, kendi başına
yeni bir ortamı, yeni yeni insanları, yeni
kural ve kaideleri barındıran bir
sistemdir. Bu karmaşık sisteme bir de
azınlığımızın yaşadığı gibi dil sorunu da
eklenince olay daha da karmaşık bir hal

Şükriye Mehmet

Ercan Ahmet

alıyor. Çocukların yapısında yaşama
sevinci olduğu için, çocuklarda hareket
vardır. Oyun oynama merakı vardır. En
önemlisi de yüksek seviyede öğrenme
merakı vardır. Bu sebepten dolayı
iletişim çocuklar için hayatın olmazsa
olmazıdır. Bir düşünün, çocuk olarak,
öyle bir ortama bırakılmışsınız, aileniz
tarafından size çok şey öğretileceği
söylenmiş, siz de öğrenmeyi seven bir
yapıda olduğunuz için merakla
bekliyorsunuz. Okula gidince
anlatılanları anlamamak, fikrini
söyleyememek ve kendini aciz
hissetmek, bir çocuğun kolunun
kanadının kırıldığı ve gerileme sürecinin
başladığı bir dönem haline gelir.”

dönemine çift dilli eğitimin
yerleştirilmesi ve evlatlarımızın elinde
bulunan bu dil imkanının iyi
değerlendirilmesi taraftarıyım. Fakat bu
bazı velilerimizin yaptığı gibi
olmamalıdır. ‘Bu devlette yaşıyoruz,
buranın dilini bilmek yeterli, Türkçe
olamasa da olur’ tarzı düşüncelerin çok
yanlış olup, çocuklarımızın ilerleyen
süreçlerde bir kimlik oluşturamama
sıkıntısı yaşayacaklarını da buradan
vurgulamak isterim. Maksat bizlerin
kendimizden kaçması değil, kendimizi
iyi geliştirip kim olduğumuzu
tanıtabilmektir.”

“ANAOKULUDAN BAŞLAYARAK ÇİFT
DİLLİ EĞİTİM ORTAMLARININ
OLUŞTURULMASI BU SORUNLARIN
YAŞANMAMASI İÇİN ŞART”

“ÇOCUKLARIMIZ ÖZELLİKLE
İLK AYLARDA ANAOKULUNDA
ANLATILANLARA YABANCI
KALIYOR”

Anaokulu yaşının daha da erkene
çekilmek istendiğini hatırlatan psikolog
Seval Osmanoğlu, dil sıkıntısı yüzünden
çocukların özgüvenlerinin
zedelenebileceğini belirtti. Yaşanan
sorunlar yüzünden birçok çocuğun
okula gitmek istemediğine dikkat çeken
Osmanoğlu sözlerine şöyle devam etti:
“Çok şey öğrenileceği beklenen süreç,
çocukların dil sıkıntısı yüzünden
gerileme yaşamalarına ve
özgüvenlerinin zedelenmesine sebebiyet
verir. Okulun beklentilerine hitap
etmeyen çocuklar bir nevi geride
kalmaya mahkumdurlar. Çok zeki olup
da kendini bulunduğu ortamda
savunamayan ve anlatamayan çocuk
zamanla okula gitmek istemez. Ne yazık
ki bu durumlar yaşanıyor. Anne babaya
karşı bir güvensizlik yaşar. Çünkü sizler
okulu farklı yorumlamışsınızdır
muhtemelen. Çocuğunuz farklı
deneyimlemiştir. Böylece hem çocuklar
hem de aileler için zor bir süreç başlamış
olur. Bu sebeplerden dolayı çocukların
okul öncesi döneminden başlayarak, çift
dilli eğitim ortamlarının
oluşturulmasının, bu yaşadığımız eğitim
ve öğrenim sıkıntılarının aşılması için
çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çift
dilli eğitimin, yani Türkçe – Yunanca
eğitimin düzgün sunulduğu ortamlarda,
çocukların hem akademik, hem sosyal,
hem de kişilik gelişimine önemli
katkıları olduğu bilimsel olarak
kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmalar bu
çocukların beyin aktivasyonunun çok
daha yüksek olduğunu göstermektedir.
O yüzden elimizden gelenin daha
fazlasını yapıp evlatlarımızın okul öncesi

Gümülcineli anaokulu öğretmenli
Şükriye Mehmet, çocukların okul
sürecinin anaokulunda başladığını
hatırlatarak, bu sürecin öğrenim
konusuyla ilgili en önemli dönem
olduğunu söyledi. “Küçük yaşta bir
çocuk anaokulunda olumsuzluklar
yaşarsa, sorunlar yaşarsa ve bunları
aşmakta zorlanırsa çocuğun ilkokul
dönemi de etkilenecektir. İstisnalar
olabilir, ancak genel anlamda bu
böyledir.” diye konuşan Şükriye
Mehmet, anaokuluna başlayan Türk
çocuklarının en azından ilk aylarda dille
ilgili önemli sorun yaşadıklarını
vurguladı. Çocukların aile ortamından
ilk kez çıkarak, kendi dillerinden ve
etrafındakilerle anlaştıkları dilden farklı
bir dil kullanılan bir ortamda yaşamaya
başladıklarını anlatan Mehmet şöyle
devam etti: “Anaokuluna başlayan
çocukların çok büyük bir bölümü
Yunanca bilmiyor. Türkçe olarak bile
kendilerini doğru bir şekilde ifade
etmeye başladıkları ilk dönemlerde
bulunuyorlar. Dolayısıyla ilk aylarda
anaokulunda konuşulanların,
anlatılanların çoğuna yabancı kalıyorlar.
Onlar mimikleri ve jestleri takip
ediyorlar. Kendi dillerinden farklı bir
dille bir şeyler anlatıldığını gören bazı
çocuklar bu duruma son derece yabancı
kalıyor. Hepsi olmasa da bir kısmı bu
süreçten zararlı çıkabiliyor. Bazı
çocuklar bu dönemde içine kapanıyor.
Kendilerini rahatça ifade edemiyorlar.
Bu da ileriki aşamada güvensizlik
yaratıyor. Bazı durumlarda ciddi güven
eksikliği oluşuyor. Devamında da
öğrenme konusunda sorunlar başlıyor.”

ŞÜKRİYE MEHMET
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“OKUL DENEYİMİNE KENDİ
DİLİNİN KONUŞULMADIĞI BİR
ORTAMDA BAŞLAMAK
ZORUNDA KALIYORLAR”
Çocukların yaşadığı durumu
birçok yetişkinin anlamadığını
ve anlamasının da zor olduğunu
ifade eden Şükriye Mehmet, “Ne
yazık ki çocuklarımızın maruz
kaldığı durumu doğru bir şekilde
analiz edebilen insan sayısı az.
Çocuklarımız çok küçük yaşta
bilmedikleri bir dille eğitim
yapılan bir kurumda okul
deneyimlerini yaşıyor. Bu
onların ilk deneyimleri. Bu
durum ve bu deneyim onlar için
çok önemli. Halbuki çocukların
kendi dillerinin de kullanıldığı
bir okulda bu deneyimi
yaşamaları onların
özgüvenlerine büyük katkı
sağlayacaktı. Sınıfta bir yerleri
ağrıyan çocukların bunu bile
ifade etmekte zorluk çektiği
durumlar oluyor. Tüm çocuklar
için bu geçerli olmayabilir, ancak
bu olaylar yaşanabiliyor.” dedi.
“AZINLIK ANAOKULU BU
SORUNLARI EN AZA
İNDİRECEK”
Türkçe ve Yunanca eğitim
yapılacak “azınlık anaokulu”nun
yaşanan sorunları büyük ölçüde
azaltacağını vurgulayan Şükriye
Mehmet, “Anneyle – babayla
paylaşılan ortamdan sonra
çocuğun gittiği ilk eğitim
kurumu olan anaokulunda
çocuğun dilinin konuşulmaması
eğitim açısından da büyük
sorun. Azınlık anaokulu gerçek
olsa çocukların eğitim ve
öğrenim süreçleri de çok daha
sağlıklı gelişecek. Sadece
Türkçe’ye değil, çocuklar
Yunanca’ya da daha hızlı bir
şekilde hakim olacak. Tabii ki en
önemlisi de çocukların
konuşulanları, anlatılanları ve
yaşananları anlamlandırma
sorunları da azalacak ve içine
kapanma gibi, öğrenme
isteğinde gerileme gibi, kendini
yabancı hissetme gibi olumsuz
durumlar da yaşanmayacak.”
diye konuştu.

ERCAN AHMET
AZINLIK İLKOKULLARI
ENCÜMENLER BİRLİĞİ BAŞKANI
Batı Trakya Azınlık İlkokulları
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet, azınlığın Türkçe –
Yunanca eğitim verecek azınlık
anaokulları talebinin devam
ettiğini söyledi. “Bu talep bugün
her zamankinden daha güncel.
Çocukların Türkçe’yi de
Yunanca’yı da çok iyi
öğrenmesini isteyen velilerimiz
var. Türkçe ve Yunanca’nın
anaokulundan itibaren
çocuklarımızın eğitim sürecinde
yer almasını istiyoruz. Bu
bağlamda azınlık anaokulu
talebini tekrarlamak isterim.”
diye konuşan Ercan Ahmet,
hükümetlerin bu talebe gereken
duyarlılığı göstermediğini dile
getirdi.

“ÇOCUKLARIMIZIN NEREDEYSE
TAMAMI YUNANCA BİLMEDEN
ANAOKULUNA BAŞLIYOR”
Anaokuluna giden çocukların
sorunlarla karşı karşıya kaldığını
anlatan Encümenler Birliği
Başkanı Ercan Ahmet, “Zorunlu
anaokulu eğitimi nedeniyle
çocuklar çok küçük yaşta eğitim
sürecine başlıyor. Ancak bu
konuda çok ciddi bir problem
var. Çocuklarımızın neredeyse
tamamı Yunanca’yı bilmeden
anaokuluna başlıyor. Doğal
olarak anaokulunda
konuşulanlar ve öğretmenlerin
anlattıkları çocuklarımıza
yabancı geliyor. Kendinizi hiç
bilmediğiniz bir dilin
konuşulduğu ortamda düşünün.
Konu nedir diye sağa sola bakıp
anlamaya çalışırsınız. Bu durum
sizde bir durgunluk yaratır.
Sohbete katılamazsınız, görüş
ifade edemezsiniz. Bu olumsuz
durumu aşmak sizin
kabiliyetinize bağlıdır. Fakat
birçok kişi bu durumu aşmakta
zorluk yaşayabilir. Doğal olarak
bu vaziyet çocuklarımızın
öğrenme kabiliyetine yansıyor.
Çocuk bir süre sonra ‘acaba
bende bir sorun mu var’
sorusunu sormaya başlıyor kendi
kendine. Konuşulanları,
anlatılanları anlamlandıramayan
çocuklar da inisiyatif almaktan
çekinir. Çocuklarımıza bu
durumu yaşatma hakkına hiç
kimse sahip olamaz.” dedi.
“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ
VE SAĞLIKLI PSİKOLOJİK
GELİŞİMİ AÇISINDAN AZINLIK
ANAOKULU TALEBİMİZİ
YİNELEMEK İSTİYORUZ”
Yunancayı bilmeyen anaokulu
öğrencilerinin yaşadığı
sorunların çok yaygın olduğuna
dikkat çeken Ercan Ahmet
sözlerini şöyle tamamladı:
“Azınlık mensuplarının büyük
çoğunluğu çevrelerinde bu gibi
durumlara şahit olmuştur. Birçok
çocuk okula gitmemek için türlü
yollara başvuruyor. Nedeni de
kendini yabancı hissediyor. Bu
durumun değişmesi lazım.
Çocuklarımızın anaokulu
deneyiminin ve bunun
sonucunda öğrenme yeteneğinin
olumsuz etkilenmemesi için
Türkçe ve Yunanca eğitim
yapacak azınlık anaokullarının
bir an önce hayata geçmesi
gerekir. Bu yıl bazı devlet
anaokullarında tercümanlı
sistemin hayata geçtiğini
biliyoruz. Bazı okullarda bunun
normal bir şekilde işlediğini
öğrendik. Ancak bazı
anaokullarında da sistem doğru
bir şekilde işlemiyor.
Encümenler Birliği olarak bu
yeni uygulamayı da yakından
takip ediyoruz. Batı Trakya Türk
Azınlığı ve Encümenler Birliği
olarak çocuklarımızın geleceği
için, sağlıklı bir eğitim süreci için
ve en önemlisi de çocuklarımızın
sağlıklı psikolojik gelişimi için
‘azınlık anaokulu’ talebimizi
yinelemek istiyoruz.”

9

Liseli öğrenciler
Eğitim Bakanı’nın
makamını bastı

ÜNİVERSİTE girişi sınavında yapılması
planlanan değişikleri protesto eden lise
öğrencileri, bakanın makam odasını işgal etti.
Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı binası önünde
toplanan yüzlerce öğrenci, üniversiteye giriş
sınavındaki değişiklikleri öngören kanun
tasarısını ve orta öğretimdeki sorunları protesto
etti.
Polis engelini aşan öğrenciler önce
bakanlığın bahçesine girdi.
Onlarca öğrenciden oluşan bir grup ise Bakan
Kostas Gavroglu’nun makam ofisine girerek
işgal eylemi başlattı.
Kalabalık öğrenci grubu karşısında şaşkınlık
yaşayan bakanlık görevlileri öğrencilere engel
olamadı.
Makamda eylemlerini sürdüreceklerini
belirten öğrenciler, sorunlarını doğrudan
Gavroglu’ya anlattı.
Protestocular, “orta öğretimin iş gücü
piyasasına mal üreten bir fabrikaya
dönüşeceğini” ileri sürdü.
Sorunları dinleyen Gavroglu ve öğrenciler
arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
DE GÖSTERİ YAPTI
Lise öğrencilerinin yaptığı olaylı protestonun
ardından bu kez üniversite öğrencileri Eğitim
Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi.
Üniversitelerdeki bölümlerin birleştirilmesi,
üniversitelere sağlanan maddi desteğin
azalması ve öğrenci yurtlarının kapasitesinin
düşük olmasını protesto eden üniversite
öğrencileri, 23 Ekim Salı günü Atina’da Eğitim
Bakanlığı binası önünde gösteri düzenledi.
Bakanlık önünde toplanan öğrencileri
temsilen bir grup, Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile
yaptığı görüşmeden tatmin edici bir cevap
alamadıklarını ve 1 Kasım günü tekrar gösteri
yapacaklarını belirterek bakanlık binasından
ayrıldılar.
Eğitim Bakanlığı binasında 22 Ekim Pazartesi
günü lise öğrencilerinin yaptığı gösteri sırasında
yaşanan olayların benzerinin tekrarlanmaması
için polisin bakanlık önünde yoğun güvenlik
önlemi aldığı görüldü.

İTB Kadınlar Kolu’ndan
Edirne’ye gezi
İSKEÇE Türk Birliği (İTB)
Kadınlar Kolu, Edirne’yi
ziyaret etti.
İskeçe Türk Birliği
Kadınlar Kolu, 20 Ekim 2018
Cumartesi günü Edirne’ye
günübirlik bir kültür gezisi
düzenledi. İskeçe Türk
Birliği Kadınlar Kolu
yöneticileri ile yaklaşık 40
kadından oluşan grup
Edirne’nin tarihi ve turistik
yerlerini gezdi. İTB Kadınlar
Kolu üyeleri Edirne’de
alışveriş imkanı da buldu.
Kadınlar Kolu ekibi aynı
gün akşam saatlerinde
İskeçe'ye döndü.
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İTB Gençlik Kolu’nun düzenlediği
bilgi yarışması tamamlandı
İSKEÇE Türk Birliği (İTB)
Gençlik Kolu’nun düzenlediği
bilgi yarışması sona erdi.
İlkokul 4, 5 ve 6. sınıfları için 5
Ekim Cuma, ortaokul için 12 Ekim
Cuma günü İTB’de düzenlenen
yarışmadan sonra 19 Ekim Cuma
günü de lise öğrencileri yarıştı.
Lise 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.
Etkinlikte, İTB Kadınlar Kolu
Başkanı Sevil Şerifoğlu da yer aldı.

Birinci

İkinci

Üçüncü

YARIŞMADA DERECEYE GİREN
ÖĞRENCİLER ŞUNLAR:
Birincilik: Halime Aguş İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Lisesi 3. Sınıf
İkincilik: Fatmanur Uyur İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Lisesi 3. Sınıf
Üçüncülük: Muhammed
Konde - İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Lisesi 3. Sınıf

YDP, Metios’u destekleme
kararını resmen açıkladı

Moria mülteci kampında
insanlık dışı muamele
MİDİLLİ Adası’nda
bulunan Moria Mülteci
Kampı’ndaki skandal
görüntüler sosyal
medyada büyük tepki
çekmeye devam ediyor.
Kampta yaşayan bir
kişi tarafından çekilen ve
İtalyan televizyonunda
yayınlanan videoda
mültecilerin kafesler
içerisine tıkıldığı ve
insanlık dışı muameleye
maruz kaldığı görülüyor.
Ülkede ve dünyadaki
insan hakları kuruluşları
bu görüntüler karşısında

harekete geçerek olayı
kınadı ve faillerin
cezalandırılarak bu tür
olayların tekrarlanmaması için gereken
önlemlerin alınmasını
istedi.

YAŞLI KADINA
KÜFÜRLER YAĞDIRDI
Moria Mülteci Kampı’nda
yaşanan insanlık dışı son
muamelede, bir polis
memurunun yaşlı mülteci
kadına küfür ve hakaret
dolu sözler sarf ettiği
görülüyor.

Yaşlı kadının ise
yanındaki diğer yaşlı
kadınla birlikte korkmuş
halde polisin yanından
uzaklaştığı görülüyor.
Polisin elindeki sopa
ile olaya tepki gösteren
bir genç mülteciye de
bağırarak tartaklaması
dikkat çekiyor.
Yaşlı kadına hakaret
ve küfürler yağdıran polis
memurunun açığa
alındığı, olaya şahit olan
diğer polisler için de
soruşturma başlatıldığı
ifade edildi.

YENİ Demokrasi Partisi lideri Kiriakos
Miçotakis, Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Hristos Metios’un
adaylığının desteklenmesiyle ilgili
spekülasyonlara son noktayı koydu.
Miçotakis, Metios’la Atina’na görüşerek,
Mayıs ayından yapılacak yerel
seçimlerde partinin desteğini dile getirdi.
Miçotakis’in aynı gün Batı
Makedonya’da eyalet başkan adayı
olarak destekleyeceği
Yorgos
Kasapidis’le de
görüştüğü
bildirildi.
Böylece Yeni
Demokrasi
Partisi’nin
Kuzey
Yunanistan’da
destek vereceği
eyalet başkan

adaylarının tamamının belli olduğu ifade
edildi.

AVGENAKİS GÜMÜLCİNE’DEN
AÇIKLADI
Öte yandan Yeni Demokrasi Partisi Siyasi
Komisyonu Genel Sekreteri ve partinin
önde gelen kurmaylarından Lefteris
Avgenakis, 24 Ekim Çarşamba günü
Gümülcine’yi ziyaret ederek, YDP’nin
Metios’a desteğini resmen açıkladı.
Avgenakis’in YDP Rodop İl Örgütü
bürosunda düzenlediği basın
toplantısına Evros, Kavala ve Drama’dan
milletvekilleri ile eyalet genelindeki beş
ilin parti il örgütü başkanları ve partinin
bazı yerel temsilcileri katıldı.
Avgenakis yaptığı konuşmada,
YDP’nin eyalet başkanı Metios’u tüm
gücüyle destekleme kararı aldığını
belirterek, kendisine başarılar diledi.
Avgenakis, söz konusu kararı parti
içinde yapılan yoğun istişareler
sonucunda aldıklarını dile getirerek,
parti başkanı Miçotakis’in
kararının desteklenmesi
gerektiğini söyledi.
Avgenakis, Mayıs
ayındaki seçimlerde
parti yönetiminin
kararlarına uymayan
üyelerin ihraç
edilebileceğini de
sözlerine ekledi.
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DİN VE TOPLUM

Göynüklü mahyası büyük
katılımla gerçekleşti

Ahmet HRALOĞLU

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Bir hadis ve açıklaması

E

İSKEÇE’nin Ova bölgesinde bulunan
Göynüklü köyündeki geleneksel mahya
etkinliğini bu yıl da başarıyla gerçekleştirildi.
Göynüklü köyünde 21 Ekim Pazar günü
gerçekleşen mahya etkinliğine bölge halkı büyük
ilgi gösterdi. Mahya etkinliğine İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, Topiros Belediye Başkan Yardımcısı

Sunay Hüseyinoğlu, Doğu Makedonya - Trakya
eyalet meclis üyesi Birol İnce Mehmet, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Asbaşkanı Dr. Hüseyin Baltacı ve çok sayıda
soydaş katıldı.
Mahya etkinliği çerçevesinde köy camiinde
mevlid-i serif okundu, İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete tarafından dua yapıldı. Ardından etkinliğe
katılanlara pilav ve ayran ikram edildi.

ABTTF: “Batı Trakya’daki
Türk azınlık ilkokullarındaki
eylemler amacına ulaştı”
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), Batı
Trakya’daki Türk azınlık
ilkokullarındaki eylemlerin
amacına ulaştığını ifade etti.
ABTTF tarafından yapılan
yazılı açıklamada şu ifadeler yer
aldı: “Yunanistan’da yaşayan
Batı Trakya Türk toplumuna
ait azınlık ilkokullarındaki
Yunanca müfredatta
okutulan ve yaklaşık 20
yıl önce kaleme alınan
ders kitaplarının
devlet okullarında
okutulan güncel
Yunanca kitaplarla
aynı olması için
velilerin talebiyle
başlatılan eylemler
amacına ulaştı.
Eylemlerin sona ermesini
takiben öğrenci velilerini
temsilen encümenler ile Batı
Trakya Türk milletvekillerinin
Yunanistan Eğitim, Araştırma
ve Din İşleri Bakanı Kostas
Gavroğlu ile Atina’da yaptığı
görüşmeler neticesinde Batı
Trakya Türk azınlık
ilkokullarındaki Yunanca
müfredat için çalışma
komisyonu oluşturuldu. Hemen

ardından da Bakanlık
tarafından Yunanca ders
kitapları ile ilgili açıklayıcı
genelge okullara ulaşırken
genelgeyi takiben Yunanca ders

kitapları okullara gönderilmeye
başladı. Genelgeye göre, devlet
okullarında okutulan Yunanca
ders kitapları Batı Trakya Türk
azınlık ilkokullarında yardımcı
materyal olarak

kullanılabilecek.”
Konuya ilişkin olarak ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu da,
“Batı Trakya Türk toplumuna
mensup çocukların daha iyi bir
eğitim alabilmesi için velilerin
talebiyle Türk azınlık
ilkokullarında eylemler yapıldı.
Velilerin haklı tepkisi
sonucu Yunanca kitap
karmaşası olumlu
sonuçlanarak Türk
azınlık okullarına da
devlet okullarında
okutulan Yunanca
kitaplar dağıtılmaya
başladı. Yaşanan bu
durum, mevcut
sorunların çözümü
için Yunan devletinin
Batı Trakya Türk
toplumu ile iyi niyete
dayalı kalıcı bir diyalog
kurmasının elzem
olduğunu bir kez daha
göstermiştir. Haklı tepkisini
cesurca ortaya koyan
velilerimizi bir kez daha
kutluyorum. ‘Hak verilmez,
alınır’ deyişinin canlı örneğini
yaşattılar.” açıklamasında
bulundu.

bû Hüreyre radıyallahu
anh’den rivayet
edildiğine göre
Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu:“Bir
kimsenin câmide cemaatle
kıldığı namaz, işyerinde ve
evinde kıldığı namazdan yirmi
küsur derece daha sevaptır.
Şöyleki bir kişi güzelce abdest
alır, sonra başka hiçbir maksatla
değil, sadece namaz kılmak
üzere câmiye gelirse, câmiye
girinceye kadar attığı her adım
sebebiyle bir derece yükseltilir ve
bir günahı bağışlanır. Câmiye
girince de, namaz kılmak için
orada durduğu sürece, tıpkı
namaz kılıyormuş gibi sevap
kazanır. Biriniz namaz kıldığı
yerden ayrılmadığı, kimseye
eziyet etmediği ve abdestini
bozmadığı müddetçe melekler:
Allahım! Ona merhamet et!
Allahım! Onu bağışla! Allahım!
Onun tövbesini kabul et! diye
ona dua ederler.” (Buhârî, Salât
87)
İslâmiyet birlik ve beraberliği
vazgeçilmez görmüş, bunu
sağlayacak hususlardan biri olan
cemaatle namaz kılmaya büyük
önem vermiştir. Bu sebeple evde
ve işyerinde yalnız başına kılınan
namaza nisbetle câmide diğer
mü’minlerle birlikte kılınan
namazı çok daha üstün
görmüştür. Burada zikredildiği
gibi cemaatle kılınan namaza,
tek başına kılınan namazdan
yirmi küsur, bazı rivayetlerde
yirmi beş, hatta yirmi yedi misli
sevap verilmesinin sebebi de
budur. Hadîs-i şerifte, namaz
kılmak üzere câmiye gidecek
kimsenin önce güzelce abdest
alması istenmektedir. Güzelce
abdest almak ifadesiyle, abdest
organlarının iyice yıkanması,
abdestin sünnetlerine ve âdâbına
uyulması kastedilmektedir.
Sonra da o kimsenin bir başka iş
için değil, sadece cemaatle
namaz kılmak için yola çıkması
gerekmektedir. Yani ihlâs ve
niyeti tam olmalıdır.
Evin câmiye uzak olması,
câmiye girinceye kadar atılan her
adım sebebiyle bir derece
yükseltilmek ve bir günahı
bağışlanmak imkânı verir. Resûli Ekrem Efendimiz bu konuya
şöyle açıklık
getirmektedir:“Namaz sebebiyle
en çok sevap elde edenler,
cemaate en uzak yerlerden
yürüyerek gelenlerdir” (Buhârî,
Ezân 31).
Cemaatle kılınacak namazı
beklemenin de ayrı bir sevabı
vardır. İster câmide, ister bir
başka yerde namaz vaktinin
gelmesini bekleyen kimse, ibadet
hâlindedir. Câmide bekleyenlerin
kârı, hem ibadet ediyormuş gibi

sevap kazanmak, hem de
meleklerin duasını almaktır.
Yalnız bu esnada bir inceliğe
uymak gerekmektedir ki, o da
kimseye eziyet etmemek ve
abdestini bozmamaktır.
Eziyetten maksat dedi kodu
yapmamak, eliyle ve diliyle
birilerini incitmemektir. Rûhânî
birer varlık olan melekler,
mescidde abdestsiz
durulmasından rahatsız olurlar.
İşte bu sebeple mescidde namazı
beklerken abdestini bozmamak
şartı ileri sürülmüştür.
Böylesi güzel duygularla, yani
ihlâsla ve Allah’ın rızâsını
kazanma düşüncesiyle kılınan
namazın pek çok karşılığından
biri 20 küsûr derece fazla sevap
almaktır. Bu miktar bazı
hadislerde 25, daha sahih olan
bazılarında ise 27 derece olarak
belirtilmiştir. Derecelerin farklı
olmasında, namaz kılan
kimsenin ihlâsının, duyduğu
huzur ve huşûun tesiri olduğu
muhakkaktır. Mânevî bir huzur
içinde kılınan namazın bir diğer
karşılığı ise meleklerin duasını
kazanmaktır. Dua eden bu
melekler bizi koruyup gözeten
hafaza melekleri olduğu gibi
başka nevi melekler de olabilir.
Meleklerin salâtı demek, onların
mü’mine istiğfar etmesi, yani
günahlarının affını dilemesi
demektir. Şu halde melekler,
namaz kılan kimseye hem
istiğfâr hem de dua ederler.
Allah Teâlâ’nın meleklerin
dua ve niyazlarını kabul ederek
kulunu mağfiret etmesi demek,
onun günahlarını bağışlaması
demektir; kuluna rahmet etmesi
ise ona bol bol ihsanda
bulunması demektir. Hadisten
Öğrendiklerimiz:
1.
Her işte olduğu gibi,
namaz kılarken ve cemaatle
namaza giderken ihlâslı olmak,
sadece Allah rızâsını düşünmek
gerekir.
2.
Cemaatle kılınan
namaz, yalnız başına kılınan
namazdan 27 derece daha
faziletlidir.
3.
Cemaatle namaz kılmak
üzere mescide gitmek ve orada
namaz vaktini beklemek, insana
büyük sevaplar kazandırır.
4.
Mescidde abdestsiz
durmak melekleri incittiği için,
böyle yapanlar meleklerin
duasından mahrum olurlar.
5.
Mescitte veya başka bir
yerde namaz vaktinin girmesini
beklemek sevaptır.
6.
İşyerlerinde namaz
kılmak, diğer yerlere nisbetle
daha az sevap kazandırmakla
beraber câizdir.
7.
Usûlüne uyarak abdest
alanlar, büyük sevap kazanırlar.
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Το 2032 θα επιστρέψουμε
στα εισοδήματα του 2007!

κατάσταση στην αγορά
εργασίας σε σχέση με την
καθημερινότητα
χαρτογραφείται σε έκθεση της Γενικής
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος
(ΓΣΕΕ), τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι
νέες θέσεις εργασίας δεν αφορούν στην
πλειονότητά τους θέσεις πλήρους
απασχόλησης, καθώς η μερική και η εκ
περιτροπής μορφή εργασίας κυριαρχούν
στις νέες συμβάσεις. Άλλο ένα σημαντικό
στοιχείο αφορά την κατανομή των
μισθών και όπως καταγράφεται περίπου
7 στους 10 λαμβάνουν λιγότερα από
1.000 καθαρά το μήνα.
Η Ενδιάμεση Έκθεση του Ινστιτούτου
Εργασίας της ΓΣΕΕ για την ελληνική
οικονομία και την απασχόληση του έτους
2018 παρουσιάζεται σε μια περίοδο
αυξανόμενης οικονομικής, τραπεζικής
και πολιτικής αβεβαιότητας, με εμφανείς

αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις.
Η ελληνική οικονομία φαίνεται να έχει
βγει από τη φάση στασιμότητας στην
οποία βρισκόταν τα τελευταία τέσσερα
χρόνια με τον ρυθμό μεγέθυνσης του
πραγματικού εισοδήματος να είναι πλέον
σταθερά θετικός.
Παρά την αύξηση του ΑΕΠ το α’
εξάμηνο του 2018 όμως, η απόκλιση από
το μέσο πραγματικό ΑΕΠ της
Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 2,7% σε
σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.
Αξιοσημείωτη είναι η εκτίμηση ότι, αν
υποθέσουμε ότι θα υπάρξει σταθερός
ρυθμός μεγέθυνσης 2% για τα επόμενα
χρόνια, το ΑΕΠ θα επιστρέψει στο
επίπεδο του 2007 έπειτα από 14 έτη,
δηλαδή το 2032!
Με δεδομένους επομένως τους
δημοσιονομικούς περιορισμούς της
χώρας, η χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα

της οικονομίας θα εξαρτηθεί από το νέο
εισόδημα και τη ρευστότητα που θα
δημιουργούσε μια ενδεχόμενη αύξηση
των επενδύσεων των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και
των καθαρών εξαγωγών.
Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του ΙΝΕ
ΓΣΕΕ είναι ότι η μετάβαση της
οικονομίας σε βιώσιμη αναπτυξιακή
τροχιά θα απαιτούσε διπλασιασμό του
όγκου των επιχειρηματικών επενδύσεων
τα επόμενα 2 έτη, ώστε αυτές να
προσεγγίσουν το 11%-12% του ΑΕΠ, ή
μέση ετήσια αύξηση των καθαρών
εξαγωγών κατά 3 δισ. ευρώ την περίοδο
2019-2022.
Όσον αφορά τις εξελίξεις στην αγορά
εργασίας, παρατηρούνται σημάδια
αργής αλλά σταθερής βελτίωσης.
Ειδικότερα, κατά το β΄ τρίμηνο του 2018
το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο
19%. Ο ρυθμός υποχώρησης της
ανεργίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο
για μείωσή του κάτω από το 10% στα
μέσα της δεκαετίας του 2020.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η ανεργία
πλήττει με διαφορετικό τρόπο
διαφορετικές κατηγορίες του
πληθυσμού. Ειδικότερα, οι γυναίκες
αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερο
κίνδυνο ανεργίας από τους άνδρες, οι
νέοι κάτω των 24 ετών αντιμετωπίζουν
σοβαρά εμπόδια ένταξης στην αγορά
εργασίας, ενώ οι γεωγραφικές
περιφέρειες που πλήττονται
περισσότερο από την ανεργία είναι της
βόρειας και της δυτικής Ελλάδας.
Επίσης, οι νέες θέσεις εργασίας δεν
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αφορούν στην πλειονότητά τους θέσεις
πλήρους απασχόλησης, καθώς η μερική
και η εκ περιτροπής απασχόληση
κυριαρχούν στις νέες συμβάσεις
εργασίας. Τέλος, σημαντικό τμήμα των
ανέργων εμφανίζεται αποθαρρημένο
από τις προοπτικές εισόδου στην αγορά
εργασίας και οδηγείται είτε στην έξοδο
από το εργατικό δυναμικό είτε στη
μετανάστευση.
Σχετικά με την κατανομή των
μισθών, το 72,8% των εργαζομένων
λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές
κάτω από 1.000 ευρώ, ενώ μόλις το 10%
πάνω από 1.300 ευρώ. Σε κλαδικό
επίπεδο, οι χαμηλότερες αποδοχές
εμφανίζονται στον κλάδο της γεωργίας,
όπου ο καθαρός μέσος μισθός
ανέρχεται σε 607 ευρώ, ενώ
ακολουθούν οι δραστηριότητες που
σχετίζονται με τον τουρισμό (668 ευρώ)
και οι διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες (674 ευρώ).
Αναφορικά με την εξέλιξη του μέσου
μισθού ανά ομάδα επαγγέλματος για
την ίδια περίοδο, οι χαμηλότερες
αποδοχές καταγράφονται στους
ανειδίκευτους εργάτες, με μέσο μισθό
633 ευρώ, ενώ ακολουθούν τα
επαγγέλματα που σχετίζονται με τη
γεωργία (683 ευρώ) και οι
απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών και το εμπόριο (726 ευρώ).
Αντίθετα, οι υψηλότερες αποδοχές
εμφανίζονται στα ανώτερα διευθυντικά
και διοικητικά στελέχη (1.522 ευρώ) και
ακολουθούν οι επαγγελματίες (1.098
ευρώ) και οι τεχνικοί (1.007 ευρώ).

BTTDD İzmit Şubesi
50 yaşında

16. sayfanın devamı
Gecenin sunuculuğunu dernek ikinci
başkanı Yüksel Öztürk yaparken,
BTTDD İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur
da konuşmasında tüm üyelere teşekkür
etti. Dernek olarak yarım asırlık bir
dönemi geride bıraktıklarını anımsatan
Bodur, son yıllarda derneğin
çalışmalarının artmasına neden olan
yöneticilere, eski başkanlara ve kadın
kollarına teşekkür etti. Bodur, “50.
yılımızı memleketten gelen dernek
üyelerimizle birlikte kutlamak bizim
için ayrı bir mutluluk vesilesi. Dernek
olarak yetinmemeli ve daima daha
iyisini yapma gayretinde olmalıyız.”
diye konuştu.
İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu da
yaptığı konuşmada, derneğin 50. yılını
tebrik ederek başarılar diledi ve
kendilerine yapılan davetten dolayı
İzmit derneğine teşekkür etti.
Ahmetoğlu, İzmit Şube Başkanı Lütfü

Bodur’a İskeçe - Şahin yolu üzerindeki
tarihi Hamidiye Köprüsü’nün
tablosunu hediye etti.
Etkinlikte, Kırköy Kültür Derneği
Ova Kadınlar Kolu Başkanı Fatma
Saliemin de kısa bir konuşma yaptı.
Devamında İzmit Derneği yöneticileri
ile İTB yöneticileri, derneğin 50. yıl
pastasını birlikte kesti.

İZMİT ŞUBESİNİ ZİYARET
Bu arada, İzmit derneğinin davetlisi
olarak kutlamalara katılan İTB ekibi, 21
Ekim Pazar günü BTTDD İzmit
Şubesi’ni ziyaret etti. Burada dernek
yönetimi tarafından karşılanan İTB
ekibine derneğin tarihi ve çalışmaları
hakkında bilgi verildi. İTB Başkanı
Ahmetoğlu, İzmit Derneği Başkanı
Bodur’a ziyaret anısına İTB rozetini
hediye ederken, Lütfü Bodur da İTB
Başkanı Ahmetoğlu’na derneğin 50.
kuruluş yıl dönümü anısına hazırlanan
bir kupa hediye etti.

Papantoniu çifti Koridalos
cezaevine gönderildi
ESKİ bakan Yannis Papantoniu ve eşi
Stavrula Kuraku sorgulamalarının
ardından geçici olarak tutuklanarak
Koridalos cezaevine gönderildi.
Soruşturmayı yürüten savcılığın
geçici tutuklama kararının ardından 23
Ekim Salı gecesi Atina’daki Emniyet
Genel Müdürlüğü’ne getirilen çift geceyi
burada geçirdi.
Eski bakan Papantoniu’nun
sorgusunun yaklaşık 18 saat sürdüğü
belirtilirken, eşi de beş saat boyunca
sorgulandı. Yolsuzluk araştırmaları
yetkilileri İliana Zamanika ve Yorgo
Evangelu tarafından yürütülen
sorgulamada Papandoniu’ya, Deniz
Kuvvetleri’ne ait altı adet fırkateynin

modernizasyonu programı ile ilgili
ödeneklerde yolsuzluk yapılması ve kara
para aklama suçlamaları ile ilgili sorular
soruldu.
Papandoniu, bütçesi 400 milyon euro
olan firkateynlerin modernizasyonu
programının imzalanmasının devlet
bütçesine bir zarar vermediğini, tam
tersine anlaşmanın iptal edilmesi
durumunda devlet çıkarlarının zarar
göreceğini savundu.
Edinilen bilgiye göre, eski bakan söz
konusu anlaşmanın imzalanması
karşılığında eşiyle ortak hesaplarına
herhangi bir para aktarılmadığını
savunarak kara para aklama
suçlamalarını da reddetti.
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Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
Bu haftaki sohbetimiz, Türk - Yunan
hükümetleri ricalinin protokol gereği
ikili ilişkileri ilgilendiren temaslarıdır.
Bu temaslar esnasında
temsilcilerimiz daha önce Gümülcine’de konsolosluk, Atina’da

GÜNDEM tarih

13
Başbakan Sofokli Venizelos’un
Türkiye seyahati - 2
büyükelçilik yapan şahıslarla temas
etmişler ve meramlarını anlatmak için
pek fazla zahmet çekmemişlerdir.
Bizim temsilcilerimiz üstad NURİ
Efendi ve OSMAN ÜSTÜNER bütün
konularda fikirlerini beyan etmişlerdir.
Ancak onları en çok ilgilendiren
ilkokullarımıza Türkiye’den öğretmen

gelmesidir. Büyük bir memnuniyetle
söyleyelim; bu istedikleri şey kabul
edilmiş ve bugün dahi semeresini
yaşamaktayız.
Ümit edelim bundan sonra da hayata
geçirilecek icraatlarla Türk – Yunan
ilişkilerinde böyle bizi memnun edecek
olayları yaşarız.

Niye olmasın? Biz bekliyoruz ve
inanıyoruz ki bizi yöneten
idarecilerimiz de böyle düşünüyorlar.
Biz en içten duygularla bunu
bekliyoruz.
İki ulusun menfaati bir arada
yaşamaktır diyoruz.
Duyuyor musunuz sayın yöneticiler?
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak
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Emekli maaşlarında
kesinti olmayacak

Çocuklarımıza empatiyi öğretelim

E

mpati, kendimizi
karşımızdakinin
yerine koyarak, onun
duygularını anlamaya
çalışmaktır. Bu, insan
ilişkilerinin iyi olabilmesi ve
kişilerin birbirlerine anlayışla
yaklaşabilmesi için son derece
önemlidir. Bebekler üzerinde
yapılan incelemeye göre,
bebeklik ve çocukluk
döneminde empati
duygusunun yüksek olduğu,
ancak yaşın büyümesiyle
gelişemediği görülmüştür.
Bunun gelişebilmesi için de
aileye önemli görevler
düşmektedir.
Kişinin yaşadığı toplum
içinde empatinin gelişmiş
olması çok önemlidir. Zira,
fertler arasındaki
kıskançlıklar,
çekememezlikler,
karşısındakini kolay
yargılayabilme, gibi
olumsuzluklar, toplumun
gelişmesine engel teşkil
etmektedir. Dolayısıyla da bu
durum, çocuklar için kötü
örnek olmaktadır. Ancak bunu
düzeltme görevi de anne
babalara düşmektedir.
Çocuklara iyi örnek olabilmek
adına, genç anne babaların,
toplum içinde yerleşmiş
olumsuz davranışları ortadan
kaldırmak için çaba
sarfetmeleri çok önemlidir.
Çocuklarda empatiyi
geliştirebilmek için çok küçük
yaşlardan başlanmalıdır.
Çocuk bir arkadaşının canını
yaktığında, kendisinin de canı
yanarak, bunun yanlış bir
davranış olduğunu
öğrenebilmelidir. Canını
yaktığı arkadaşının ne kadar
üzülmüş olabileceği anne
baba tarafından kendisine
hissedebileceği şekilde
anlatılmalıdır. (Bu, onu çok
sevdiği bir şeyden mahrum
ederek cezalandırmayla
olabilir.) Çünkü toplum
içinde, ancak karşımızdaki
kişiyi anlayabilme özelliğini
kazandığımız zaman, yani
empati kurmayı
öğrenebildiğimiz zaman,
toplumsallaşmış ve sosyal
duyarlılık kazanmış oluruz.
Empati kurabilen kişi, aynı
zamanda, karşısındakinin

sorunlarına da yardımcı
olabilen kişidir. Bu yüzden de
empati özelliği gelişmiş olan
kişiler, yardımsever ve toplum
içinde sevilen kişilerdir.
Empati ile ilgili yapılan bazı
araştırmalarda, müzikle
uğraşan ve evcil hayvan
besleyen çocuklarda, bu
özelliğe daha fazla
rastlanmıştır. Ayrıca, anne
baba tutumları da, çocuklarda
empatinin gelişmesinde
önemli rol oynamaktadır.
Mesela aile tarafından
meraklırı giderilen çocuklar,
daha empatik bir tutum
kazanmaktadırlar.
Empatinin gelişebilmesi
için aileye düşen görev,
çocuğa her zaman iyi örnek
olabilmektir. Bunun için de,
gerek evde, gerekse diğer
sosyal yaşam alanlarında,
davranışlarımıza dikkat
ederek, karşımızdaki kişileri
anlamaya çalışarak,
önyargısız onlara
yaklaşabilmeliyiz. Küçük
yaşlardan itibaren
çocuklarımıza doğayı,
hayvanları, en önemlisi de
insanları sevmeyi ve
paylaşmayı öğretmeliyiz.
Çünkü çocuk, onları severek
ve paylaşarak kendini sevmeyi
de öğrenir. Böylece de
özgüveni gelişir ve mutlu olur.
Kendisiyle barışık yaşamayı
öğrenir. Kendisiyle barışık
olan kişi de sorunsuz ve mutlu
kişidir. Bunun tersi olduğu
zaman ise, kişi mutsuz ve
huzursuz olarak ruhsal
sıkıntılar yaşayabilir.
Sıkıntıları olan kişi de huzurlu
insanlardan rahatsız olur,
onları kıskanır.
Özellikle bizim gibi
toplumlarda, kişilerin
birbirlerini sevmesi, anlayışla
yaklaşabilmesi, birlik ve
beraberlik içinde
yaşanabilmesi için, ‘empati’
ye çok fazla ihtiyaç vardır.
Bunun için de hepimiz,
birbirimize karşı saygılı olup,
anlayışla yaklaşarak
çocuklarımıza da iyi örnek
olarak, huzurlu ve mutlu bir
toplum oluşturmayı hedef
almalıyız.

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, emekli
maaşlarında kesinti yapılmayacağını açıkladı.
Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanlığı’nı Nikos
Kocias’tan devralırken, sekiz yıllık kemer sıkma
politikasından sonra ilk kez emekli maaşlarında
kesinti uygulamasını öngörmeyen bütçe
tasarısının onaylandığını duyurdu.
Çipras, “Avrupa Birliği sekiz yıllık kemer
sıkma politikasından sonra ilk kez emekli
maaşlarında kesinti uygulamasını öngörmeyen

bütçe tasarısını onayladı; bu da Yunan halkı
için daha umut verici günler müjdeliyor.” dedi.
Öte yandan ulusal basında yer alan
haberlerde, Avrupa Birliği’nin kesinti
uygulamasını öngörmeyen bütçe tasarısına
itiraz etmese de, bunun bütçe tasarısından
çıkarılmasına da temkinli yaklaştığı belirtildi.
Konuya ilişkin kesin bilgilerin önümüzdeki
hafta yapılacak görüşmeler sonucunda belli
olacağı ifade edildi.

Avrupa’da kamu borcunun
GSYH’ye oranı azaldı
Kamu borcunun GSYH’ye oranı, 2017 yılında Euro
Bölgesi’nde yüzde 86,8’e, Avrupa Birliği’nde de (AB)
yüzde 81,6’ya düştü.

AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine
göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nin kamu borcunun
GSYH’ye oranı, 2016 yılında yüzde 89,1 olurken,
2017’de yüzde 86,8’e indi.
28 üyeli AB’de ise kamu borcunun GSYH’ye
oranı, aynı dönemde yüzde 83,3’ten yüzde
81,6’ya geriledi.
AB’ye üye ülkeler arasında 2017’de kamu
borcunun GSYH’ye oranına en fazla sahip ülke
yüzde 176,1 ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı
yüzde 131,2 ile İtalya ve yüzde 124,8 ile Portekiz

izledi.
Söz konusu dönemde kamu borcunun
GSYH’ye oranına en az sahip ülke ise yüzde 8,7
ile Estonya olarak belirlendi. Estonya’yı yüzde
23 ile Lüksemburg ve yüzde 25,6 ile Bulgaristan
takip etti.
Öte yandan, Euro Bölgesi’nde 2016’da yüzde
1,6 olan bütçe açığının GSYH’ye oranı, 2017’de
yüzde 1’e düştü. Söz konusu oran, AB’de ise
2016’daki yüzde 1,7 seviyesinden yüzde 1’e
geriledi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde
üçüncü hafta tamamlandı
AVRUPA futbolunun kulüp
düzeyindeki en önemli
organizasyonu UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde grup
aşamasının ikinci haftası 8
grupta oynanan 16 maçla
tamamlandı.
İspanya ekibi Barcelona, B
Grubu maçında ağırladığı
İtalya temsilcisi Inter'i 2-0'lık
skorla geçti. Barcelona'nın
gollerini 32. dakikada Rafinha,
83. dakikada Jordi Alba buldu.
Fransa'nın Paris SaintGermain (PSG) takımı ile İtalya
ekibi Napoli, C Grubu
mücadelesinde 2-2 berabere
kaldı. Napoli'nin gollerini 29.
dakikada Lorenzo Insigne, 77.
dakikada Dries Mertens,
PSG'nin gollerini 61. dakikada
Mario Rui kendi kalesine ve
90+3. dakikada Angel Di Maria
attı.
C Grubu'nun diğer maçında
İngiltere temsilcisi Liverpool
ise evinde Sırbistan'ın
Kızılyıldız ekibini e 4-0 mağlup
etti.

FIFA dünya sıralaması
açıklandı

Haftanın öne çıkan maçında
İtalya temsilcisi Juventus,
İngiltere'de konuk olduğu
Manchester United'ı 1-0 yendi.
Juventus'un golü, 17. dakikada
Paulo Dybala'dan geldi.
Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi
kupasını kaldıran İspanya ekibi
Real Madrid, Çekya ekibi
Viktoria Plzen'i konuk ettiği
mücadeleyi 2-1 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin
üçüncü haftasında oynanan
maçlarda sonuçlar şöyle:

A Grubu
Club Brugge -Monaco : 1-1
B. Dortmund -A. Madrid: 4-0

E Grubu:
AEK - Bayern München: 0-2
Ajax - Benfica: 1-0

B Grubu
PSV-Tottenham : 2-2
Barcelona -Inter : 2-0

F Grubu:
Hoffenheim - Lyon: 3-3
Shakhtar - Man. City: 0-3

C Grubu
Liverpool -Kızılyıldız : 4-0
PSG -Napoli: 2-2

G Grubu:
Roma - CSKA Moskova: 3-0
R. Madrid - V. Plzen: 2-1

D Grubu
Galatasaray-Schalke 04 : 0-0
L.Moskova -Porto: 1-3

H Grubu:
Young Boys - Valencia: 1-1
Man. United - Juventus: 0-1

AEK Kulübü’nün
otobüsünde
Türkiye şehirleri

ULUSLARARASI Futbol
Federasyonları Birliği'nin
(FIFA) dünya sıralamasında
Belçika zirvede yer aldı.
FIFA'nın internet sitesinden
açıklanan ekim ayı dünya
sıralamasına göre, UEFA
Uluslar Ligi'nde İsviçre'yi 2-1
yenen Belçika, geçen ay aynı
puana sahip olduğu Fransa'yı
geride bırakarak tek başına
zirveye yerleşti.Bin 733 puanlı
Belçika'yı, bir puan geriden
Fransa, bin 669 puanla da
Brezilya takip etti.
Sıralamada ilk 10'a giren
ülkeler şöyle:
1. Belçika
2. Fransa
3. Brezilya
4. Hırvatistan
5. İngiltere
6. Uruguay
7. Portekiz
8. İsviçre
9. İspanya
10. Danimarka

Van Persie futbolu
bırakıyor

Usain Bolt kadro
dışı bırakıldı
ATLETİZMİN ardından futbola merak saran Usain
Bolt yeni takımında kadro dışı bırakıldı.
Avustralya'nın Central Coast Mariners takımıyla futbol
hayatına başlayan Usain Bolt, bu yeni döneminde ilk
şokunu da yaşadı. Henüz kulüp ile profesyonel sözleşme
imzalamayan ve görüşmelerin sürdüğü Jamaikalı sporcu,
Mariners ekibinin 150 bin dolarlık teklifin geri çevirdi.

ANTRENMANLARA KATILMAYACAK
Bu gelişmenin ardından Usain Bolt kulüp tarafından
kadro dışı bırakıldı. Yıldız ismin idmanlara çıkmadığı
belirtilirken, bir süre antrenmanlara katılmayacağı
duyuruldu.

3 MİLYON DOLAR İSTİYOR
İlk profesyonel sözleşmesinin peşinde olan Bolt'un 3
milyon dolar gibi bir ücret talep ettiği belirtildi.

AEK Kulübü, kendisine yeni bir takım otobüsü tahsis etti. İlk olarak
Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçında kullanılacak olan
otobüsün üzerinde Türkiye'den şehirlerin yer alması dikkat çekti.
Otobüsün yan tarafındaki camın üzerinde AEK harflerinin açılımı
olan Athlitiki Enosis Konstantinupoleos’un altında Türkiye'den bazı
şehir isimleri yer aldı.
İstanbul, Trabzon, Amasya, Tokat, Kayseri, Konya, Akhisar (Manisa),
Bandırma (Balıkesir), Çeşme (İzmir), Bergama (İzmir), Efes (İzmir),
Trilye (Bursa), Gökçeada (Çanakkale) yazıları yan yana otobüste dikkat
çekti.
İstanbul'da kurulan ve ardından Atina'ya taşınan sarı-siyahlı
kulübün Türkiye'deki kent isimlerini, Anadolu'da eskiden Rum nüfusu
barındıran yerler olması nedeniyle takım otobüsüne işlediği belirtildi.

FENERBAHÇE’DE bir dönem
forma giyen Hollandalı
futbolcu Robin van Persie,
sezon sonunda futbolu
bırakmak istediğini açıkladı.
Kariyeriyle ilgili Hollanda
basınına açıklamada bulunan
35 yaşındaki Feyenoordlu
futbolcu, "Bu sezonun
sonunda futbolu bırakıyorum.
Yazdan önce bir sene daha
devam etme kararı aldığımda
zaten niyetim böyleydi."
ifadelerini kullandı.
Van Persie, başarıdaki
ölçüsünün şampiyonluk
olmadığını kaydederek,
"Tecrübelerimi paylaşarak bir
şeyler vermek istedim.
Meslektaşlarıma yardımcı
olmak istiyorum. Bir kupayı
havaya kaldırmaktan daha
geniş bakıyorum. Hedef tabii
ki bu fakat şampiyon olmamız
veya olmamamız benim
dönüşümün başarılı olup
olmadığı konusunda
belirleyici değil. Futboldan
zevk alarak bırakmak
istiyordum. Genel tabloya
bakıldığında bu oldu."
şeklinde görüşlerini aktardı
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BTTDD İzmit Şubesi 50 yaşında
TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) İzmit Şubesi, 50.
kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Yıl dönümü kutlamaları
çerçevesinde 15 Ekim’de İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete’nin
katılımıyla gerçekleşen
konferansın ardından, 19 Ekim
Cuma günü de “İskeçe Türk
Birliği’nin Hukuksal Durumu ve
Azınlık Eğitimindeki Sorunlar”
konulu bir etkinlik düzenlendi.
Ayrıca, İzmit Derneği’nin 50. yılı
nedeniyle bir gala gecesi de
gerçekleştirildi.
BTTDD İzmit Şubesi
tarafından davet edilen İskeçe
Türk Birliği (İTB) yönetici ve
halk oyunları ekibinden oluşan
30 kişilik heyet ile Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
(BTTÖB) Başkanı Aydın Ahmet,
dernek yöneticileri tarafından
karşılandı.

BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN
SORUNLARI KONFERANSTA
ELE ALINDI
Derneğin 50. yılı nedeniyle
gerçekleştirilen ilk etkinlik
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konferans Salonu’nda yapıldı.
“İskeçe Türk Birliği’nin
Hukuksal Durumu ve Azınlık
Eğitimindeki Sorunlar” konulu
konferans 19 Ekim Cuma günü
gerçekleştirildi. Konferansa
konuşmacı olarak İTB Başkanı
Ozan Ahmetoğlu ve BTTÖB
Başkanı Aydın Ahmet katıldı.
Konferans öncesinde Gökhan
Mustafa yönetimindeki İTB Ova
halk oyunları ekibinin sunduğu
gösteri büyük beğeni topladı.

BODUR: “YARIM ASRI
GERİDE BIRAKTIK”
Etkinlik, BTTDD İzmit Şube
Başkanı Lütfü Bodur’un
konuşmasıyla başladı. Derneğin
50. yılının tüm Batı Trakya
Türkleri’ne hayırlı olmasını
dileyen Bodur, 50 yıl boyunca
toplumun haklarını
savunduklarını, Kocaeli’deki
soydaşları bir arada tutmaya
çalıştıklarını vurguladı.
Geçtiğimiz günlerde İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete’yi
ağırladıklarını hatırlatan Lütfü
Bodur, bugün ise Batı
Trakya’nın tarihi iki derneği
olan İskeçe Türk Birliği ve Batı
Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’ni konuk ettiklerini
söyledi.

Etkinlikte İzmit Başiskele
Kaymakamı Atilla Kantay da bir
konuşma yaptı. Kantay
konuşmasında, “Bizler
Balkanlar’dan geldik ve
anavatanımızda rahat ve hür bir
şekilde yaşıyoruz. Oralarda
kalan soydaşlarımızın da
haklarına sahip olarak güçlü ve
huzurlu yaşamalarını istiyoruz.
Bu konuda son on yılda yapılan
çalışmalar takdire şayandır.”
ifadelerine yer verdi.
Dernek Başkanı Lütfü
Bodur’un yönettiği konferansta
Ozan Ahmetoğlu, İTB’nin 35
yıllık hukuk mücadelesini ve
gelinen noktayı anlattı. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin
(AİHM) İTB’yle ilgili kararının
10 yıldan bu yana Yunanistan
tarafından uygulanmadığını
hatırlatan Ahmetoğlu, bu
durumun uluslararası hukuku
görmezden gelme anlamına
geldiğini söyledi. Batı Trakya
Türkleri’nin maruz kaldığı
haksızlıkların son bulması
gerektiğini belirten Ahmetoğlu,
“Batı Trakya Türkleri’nin milli
kimliğinin inkarının bir sonucu
olarak 35 yıllık bir haksızlık ve
insan hakları ihlali söz konusu.
AİHM kararlarına rağmen bu
haksızlıktan ve bu baskıdan
vazgeçilmiyor. Ülkemiz
Yunanistan AİHM kararlarını
uygulamak ve hayata geçirmek
durumundadır. Batı Trakya
Türkleri, Türk - Yunan
dostluğunu isteyen dünya
genelinde örnek bir azınlıktır.
Vatandaşı olduğu ülkesine her
anlamda saygı gösteren azınlık
insanı olarak, kendi
kimliğimizle, kültürümüzle
bizlere tanınan haklara sahip
olarak yaşamak istiyoruz. Bu
bizim hakkımız.” diye konuştu.

BTTÖB BAŞKANI
AYDIN AHMET
Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği (BTTÖB) Başkanı Aydın
Ahmet ise Batı Trakya Türk
azınlık eğitimindeki sorunları
anlattı ve güncel problemleri
aktardı. Aydın Ahmet,
Yunanistan devletinin azınlıkla
sorunları konuşmaktan ve
diyalog kurmaktan kaçındığını
söyledi. Batı Trakya’da yaşanan
sorunların başında eğitimin
geldiğini belirten Ahmet,
sorunları Yunanistan’ın
yarattığını söyledi.
Aydın Ahmet şöyle konuştu:

“Derneklerin tabelalarından
‘Türk kelimesini çıkarın’
dediler. Tabii biz indirmedik.
Bize kendi başımıza okul açma,
kendi dilimizi kullanmamız
Lozan Antlaşması’nda taahhüt
edildi ama Yunanistan
taahhütlerine hiç uymadı. Bizim
okullarımız tamamen azınlık
idarecileri tarafından idare
edilmesi gereken özerk
okullardır, ama haksız genelge
ve kararnameler çıkarıldı.
Bunlar azınlık eğitimine darbe
vurdu. Azınlığı çıbanbaşı gibi
gördüler. İlkokullarda büyük
kayıplarımız var. Son 10 yılda
70 okulumuzu kaybettik.
Sürekli göç var. Batı Trakya’da
ne Yunanca ne Türkçe iyi eğitim
verilmiyor. Bir anlamda azınlık

okullarından kurtulmak
istiyorlar. Biz direniyoruz.
Okullarımızı kaybedersek
geleceğimizi kaybederiz.
Yunanistan yeni okul açmamıza
da izin vermiyor. Biz ısrarla
çocuklarımızın azınlık
okullarında okuması gerektiğini
söylüyoruz.”
Konferans sonrasında İzmit
Başiskele Kaymakamı Atilla
Kantay ile BTTDD İzmit Şube
Başkanı Lütfü Bodur, İTB
Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve
BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet’e
plaket sundu.
Batı Trakya’dan İzmit’e giden
ekip, 20 Ekim Cumartesi günü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından hayata geçirilen
Tarih Koridoru’nda bulunan

tarihi ve turistik yerleri ziyaret
etti. Büyükşehir Belediyesi
tarafından görevlendirilen
rehberler eşliğindeki şehir
gezisi kapsamında Ormanya
Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat
Bahçesi de ziyaret edildi.

BATI TRAKYALILAR GALA
GECESİNDE BULUŞTU
BTTDD İzmit Şubesi, 50.
kuruluş yıl dönümü dolayısıyla
Başiskele’deki bir otelde gala
gecesi gerçekleştirdi. Geceye
katılan dernek üyeleri ve Batı
Trakyalı soydaşlar Rumeli
türküleriyle eğlendi. Gecede İTB
halk oyunları ekibi de gösteri
sundu. İskeçeli gençlerin
gösterisi uzun süre alkışlandı.
Devamı 12. sayfada

