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Medrese öğrencilerinden
Türkçe dersi eylemi
Gümülcine Medrese-i Hayriye öğrencileri, Türkçe ders saatlerinin
azaltıldığı gerekçesiyle iki günlük eylem yaptı. 27 Kasım Salı günü
eyleme ara verilirken, taleplerin karşılanmaması durumunda
öğrencilerin yeniden eyleme başlayacağı duyuruldu.
ENCÜMEN Heyeti’nin
kararıyla gerçekleştirilen
eylemde, okula çantasız
gelen öğrenciler okul
kapılarına kilit vurarak,
öğretmenlerin okula
girmesine izin vermedi.
Öğrenciler, Gümülcine’de
diğer azınlık okullarında
uygulanan ders
programının Medrese-i
Hayriye’de de
uygulanmasını istedi.
Velilerin de destek
verdiği eylemde, “Tüm
azınlık okullarında olduğu
gibi, Türkçe ile Yunanca
müfredatın arasındaki
dengenin korunmasını
istiyoruz”, “Medrese-i
Hayriye’de ana dildeki
eğitimi ve din eğitimini
kısıtlayan kararın iptal
edilmesini istiyoruz” yazılı
döviz ve pankartlar açıldı.
»9

Onikiada
Türkleri
Sempozyumu

Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı
BATI Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’nin (BTTÖB) düzenlediği “24
Kasım Öğretmen Günü”, hayatını
kaybeden öğretmenler anısına bir
dakikalık saygı duruşu ve
Öğretmen Marşı’nın okunmasıyla
başladı. Ardından Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın
Ahmet ve Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu
birer selamlama konuşması
yaptılar.
BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet,
Öğretmenler Günü’nün önemine
dikkat çekti ve tüm öğretmenlerin
gününü kutladı.

RODOS, İstanköy, Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği , FUEN işbirliği ile
Uluslararası Rodos-İstanköy
Türklüğü Sempozyumu
gerçekleştirdi. FUEN Başkanı
Vincze, Rodos ve İstanköy’de
yaşayan Türkler ile buluşarak
bu sempozyumu adalarda
düzenlemek yerine İzmir’de
gerçekleştirmek zorunda
kalmaktan üzüntü
duyduklarını vurguladı.
»2

dünya

12’de

»8

bilim
Brexit’le ilgili
belirsizlikler
sürüyor

7’de

ekonomi
TP-Link Deco
M9 Plus’u
inceleyelim

6’da

spor
EMFİA
vergilerine
indirim geliyor

15’de

Şampiyonlar
Ligi'nde
rekorlar haftası

Tapu – kadastro
kayıt işlemleri
hakkında panel
BTAYTD, önümüzdeki günlerde
başlaması beklenen tapu kadastro
kayıt işlemleriyle ilgili panel
düzenliyor. Her türlü gayrimenkulün
kadastroya kayıt edilmesinin
öngörüldüğü işlemler Rodop ve
İskeçe illerinde Aralık sonu veya Ocak
başında başlayacak. »4

Dimokritos
Üniversitesi
rektörüne
‘hayırlı olsun’
ziyareti
Edirne’deki Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
merkezi Gümülcine’de bulunan Trakya
Dimokritos Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Aleksandros Polihronidis’i ziyaret
ederek yeni görevinde başarılar
diledi. »5

İTB’de
“Sonbahar
Konseri”
İskeçeTürk Birliği korosunun
23 Kasım Cuma akşamı dernek
lokalinde verdiği “Sonbahar Konseri”
coşkuyla izlendi. »10
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Uluslararası Rodos – İstanköy Türklüğü
Sempozyumu İzmir’de gerçekleştirildi
Rodos ve İstanköy’deki Türklerin
sorunları ve durumu İzmir’de
gerçekleşen uluslararası
sempozyumda ele alındı.
AVRUPA Milletleri Federal
Birliği (FUEN) üyesi Rodos,
İstanköy, Onikiada Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği
(ROİSDER), FUEN işbirliği ile
Uluslararası Rodos-İstanköy
Türklüğü Sempozyumu
gerçekleştirdi. Sempozyumda
konuşan FUEN Başkanı Lorant
Vincze, Rodos ve İstanköy’de
yaşayan Türkler ile buluşarak
bu sempozyumu adalarda
düzenlemek yerine İzmir’de
gerçekleştirmek zorunda
kalmaktan üzüntü duyduklarını
vurguladı.
FUEN Türk Azınlıkları /
Toplulukları Çalışma Grubu
(TAG) desteği ile 22-23 Kasım
tarihlerinde İzmir’de
gerçekleştirilen sempozyuma
FUEN Başkanı Lorant Vincze ile
FUEN Başkan Yardımcısı Halit
Habipoğlu katıldılar. 22 Kasım
Perşembe günü gerçekleştirilen
açılış oturumunda ev sahibi
dernek ROİSDER Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Kaymakçı tüm
katılımcıları selamlayarak, iki
gün boyunca gerçekleştirilecek
oturumlarda Rodos-İstanköy
Türklüğünün ele alınacağını
belirtti.
Açılış oturumunda konuşan
FUEN Başkan Yardımcısı Halit
Habipoğlu, FUEN’in
Avrupa’daki ulusal azınlıkları
tek çatı altında birleştiren en
büyük kuruluş olarak bu
azınlıkların çıkarlarını
gözettiğini kaydetti. Alman ve
Slav azınlıkları çalışma
grubuna ek olarak FUEN’de
Türk Azınlıkları / Toplulukları
Çalışma Grubu’nun
kurulduğunu belirten
Habipoğlu, Kafkaslar’dan
Balkanlar’a kadar Türk
azınlıkları ve topluluklarının bu
çalışma grubunda bir araya
geldiğini aktardı. Bu gruba üye
azınlıklardan biri olan Rodos ve
İstanköy Türkleri için FUEN
TAG olarak bir dizi çalışma
gerçekleştirdiklerini söyleyen
Habipoğlu, bugüne dek az
bilinen Rodos-İstanköy
Türkleri’nin sorunlarını yerinde
gözlemlemek amacıyla yabancı
bir sivil toplum kuruluşunun
bölgeye keşif ziyareti
gerçekleştirmesini
sağladıklarını ve bu ziyaretin
ardından bir rapor
hazırlandığını ifade etti. Rodos
ve İstanköy Türkleri’nin sesinin
Birleşmiş Milletler, Avrupa
Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı’nda (AGİT)

duyurmaları için ROİSDER’e
destek verdiklerini belirten
Habipoğlu, bu kapsamda
sempozyumun sponsorlarından
biri olmaktan memnuniyet
duyduklarını kaydetti. Son
olarak Habipoğlu, diğer Türk
azınlıkları ve topluluklarını
olduğu gibi Rodos-İstanköy
Türkleri’ni desteklemeye devam
edeceklerini ifade etti.

“SEMPOZYUMU ADALAR
YERİNE İZMİR’DE
GERÇEKLEŞTİRMEK
ZORUNDA KALMAKTAN
ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ”
Sempozyumda konuşan FUEN
Başkanı Lorant Vincze, Rodos
ve İstanköy’de yaşayan Türkler
ile buluşarak bu sempozyumu
adalarda düzenlemek yerine
İzmir’de gerçekleştirmek
zorunda kalmaktan üzüntü
duyduklarını söyledi. Başkan
Vincze, Yunanistan’da
saldırgan milliyetçiliğin ve Türk
karşıtı tutumun gelecekte sona
ermesini umduğunu ifade etti.
Avrupa düzeyinde sorunlarını
dile getirmede kısıtlı imkana
sahip küçük azınlık grupları ile
tehlike altındaki dillere FUEN’in
özel önem verdiğini söyleyen
Vincze, FUEN’in bu durumda
olan Batı Trakya Türkleri ile
Rodos-İstanköy Türkleri’ni
devamlı olarak desteklemeye
devam edeceğini belirtti.

UZMANLAR TARAFINDAN
BİLDİRİLER SUNULDU
Yabancı bilim adamı ve
uzmanların bildirileriyle
katıldığı Rodos ve İstanköy
Türkleri üzerine ilk uluslararası
sempozyumda FUEN Başkanı
Loránt Vincze, Uluslararası
Sınır Tanımayan İnsan Hakları
Örgütü (HRWF Int’l) Direktörü
Willy Fautré ve Avrupa Azınlık
Meseleleri Merkezi (ECMI)
Danışmanı Dr. Tamara Hoch yer
aldı. Vincze ve Hoch, “Avrupa
ve Yunanistan’da Azınlık
Hakları” başlıklı oturumda
sunum yaparken Fautre de
“Rodos ve İstanköy Türklerinin
Güncel Sorunları” başlıklı
oturumda konuştu ve Ağustos
2018’de Rodos ve İstanköy’e
düzenlenen keşif ziyareti
sırasında edindiği izlenimleri ve
yaptığı gözlemleri katılımcılarla
paylaştı.
Öte yandan, sempozyumun
“Yunanistan’da Türklerin
Azınlık Hakları” başlıklı
oturumunda konuşan Trakya

Üniversitesi Balkan Araştırma
Enstitüsü öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu,
Yunanistan’da yaşayan Batı
Trakya Türk toplumunun etnik
Türk kimliğinin tanınmaması
ile eğitim ve dini özerklik

alanında
yaşadığı sorunları dile getirdi.
Toplam beş oturum halinde
gerçekleşen sempozyumda
Rodos, İstanköy ve
Onikiadalar’da yaşayan
Türklerin vatandaşlık, ana

dilleri Türkçe’yi öğrenme, din
ve ibadet özgürlüğü, Osmanlı
kültürel mirasının korunması
ve vakıflarla ilgili yaşadığı
sorunlar bilim adamları ve
uzmanların sunumlarıyla
ayrıntılı olarak ele alındı.

BTAYTD Kadınlar Kolu’ndan
Değirmendere ziyareti
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Kadınlar
Kolu, 16 Kasım Cuma günü
Değirmendere köyünü ziyaret
ederek kadınlarla biraraya
geldi.
Ziyaret, Kadınlar Kolu’nun “
Kitap Kumbarası” projesi
kapsamında toplanan kitapları
Değirmendere köyü
kütüphanesine teslim etmek
amacıyla gerçekleştirildi.
BTAYTD Kadınlar Kolu
Başkanı Nuran Mustafa,
gerçekleştirdikleri projeler ve

etkinlikler hakkında kadınlara
bilgi verdi. Ayrıca köy
kadınlarının ihtiyaç ve talepleri

değerlendirilerek, hayata
geçirilecek faaliyetler ele
alındı.
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Atina’daki yangında
ölenler anısına
hatıra ormanı

3

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Azınlık ve sorunları…

B

İZMİR’in Seferihisar Belediyesi, geçtimiz yaz
Yunanistan’daki yangında ölenler anısına bir
hatıra ormanı oluşturdu. Belediye tarafından
belirlenen alana, felakette ölen her bir Yunan
vatandaşı için bir fidan dikildi.
Başkent Atina yakınlarındaki Mati Attiki
bölgesinde geçtiğimiz 23 Temmuz günü çıkan
yangında 100 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenler
anısına Seferihisar’da bir hatıra ormanı
oluşturmak için fidan dikim töreni düzenlendi.
Seferihisar Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer,
Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argiro Papulia ve
çok sayıda vatandaşın katılıdığı törende 100
zeytin ağacı dikildi.
Törende konuşan Başkan Soyer, “Yunan halkı
bizim komşumuz, kardeşimiz, aynı coğrafyayı
paylaştığımız kader ortağımız. Keşke elimizden
daha fazlası gelseydi, yapabilseydik. Ama ne
yazık ki bu büyük felaketi canımız yanarak takip
edebildik. O gün ne yapabiliriz diye düşündük ve
her vatandaşımızın anısına birer zeytin ağacı
dikmeye karar verdik. Sağ olsun Sayın
Başkonsolosumuz da bu davetimize olumlu

cevap verdi, şimdi bu ağaçları beraber dikeceğiz.
Zeytin ağacı görkemli, ölümsüz bir ağaçtır.
Dilerim ki burası herkesin ziyaret ettiği bir
ormana dönüşür. Acıyı, kederi, dostluğu
paylaştığımız iki kardeş halkın da birlikteliği
sonsuza dek, barış içerisinde sürer” dedi.
Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argiro Papulia
ise, “Bu önemli, anlamlı, simgesel bir adımdır.
Tanrının insana verdiği en değerli nimeti olan
hayatını kaybeden her bir kişi için bir fidan.
Yunanlar için bu yangın, ulusal bir felaketti.
Sayın Soyer’e kalpten teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
Geçmiş dönemde her iki ülkede yaşanan çeşitli
felaketler karşısında toplumların birbirine
yardım için gösterdiği çabaları da hatırlatan
Papulia, “Bugünkü adım gibi verdikleri desteğin
ruhumuzda her zaman izleri kalacaktır. Her
şeyden önce bu girişim, onları birbirine bağlayan
şeylerin ayıranlardan daha çok olduğu, iki
komşu halkın bir arada barışçıl yaşam isteği ve
dostluk mesajıdır. Yunan halkı adına, sizlere çok
teşekkür ediyorum.” dedi.

Avrupa’daki tüketici dernekleri
Google’ı şikayet edecek
AVRUPA Birliği (AB) üyesi
yedi ülkede bulunan tüketici
dernekleri, kullanıcıların
konumlarını takip ettiği
gerekçesiyle Google’ı
düzenleyici kurumlara şikayet
edeceklerini duyurdu.
Brüksel merkezli Avrupa
Tüketici Birliği (BEUC),
Hollanda, Polonya, Çekya,
Yunanistan, Slovenya, İsveç ve
Danimarka’daki tüketici
derneklerinin, Google’ı
ülkelerindeki ilgili düzenleyici
kurumlara şikayet edeceklerini
açıkladı.
Açıklamada, şikayetin
Google’ın kullanıcıların konum

verilerini takip ederek AB Veri
Koruma Yönetmeliği’nden
(GDPR) doğan yükümlülüklerini
ihlal ettiği gerekçesiyle açılacağı
kaydedildi.
Norveç tüketici derneğinin
yaptığı araştırmaya göre,
konum takibiyle insanların dini
inançları, siyasi eğilimleri,
sağlık durumları gibi
bilgilerinin belirlenebildiğine
işaret edilen açıklamada,
Google’ın kullanıcıları bu
özelliklerin kapatılabilmesi
hakkında yeterince
bilgilendirmediği ve anlaşılır
açıklama yapmadığı ifade
edildi.

atı Trakya Türk
Azınlığı’nın sorunları
hiç bitmiyor. Bunun
temel nedenini de devletin
azınlığa yaklaşımı ve azınlığa
yönelik ürettiği, uyguladığı
politikalar oluşturuyor.
Son aylarda azınlığı meşgul
eden konu başlıklarına hızlıca
göz attığımızda, müftülük ve
eğitim sorunlarının ön plana
çıktığını görüyoruz. Tabii ki
ekonomik krizin azınlığa
yansıması ve etkileri, bölgenin
temel sorunları arasında yer
almaya ve gündemi meşgul
etmeye devam ediyor.
Müftülük konusunda
azınlığın kendi dini liderini
seçme isteğine, ülkemiz
yönetimi ne yazık ki sıcak
bakmıyor. Her ne kadar bu
konuda SİRİZA hükümetinin bir
çalışma içinde olduğu söylense
de, sorunun çözüleceği
beklentisi dönem dönem artsa
da, yapılan yeni tayinler,
düzenlemeler bizleri yeniden
umutsuzluğa sürüklüyor.
Dini liderlerin azınlık
tarafından belirlenmesi
karşısında en büyük “engel”
olarak “müftülerin yargı
yetkilerinin olması” devlet
yöneticileri tarafından gerekçe
olarak öne sürülse de tek
engelin bu olmadığı aşikar.
Eğitim derseniz, kanayan bir
yara… Her fırsatta kabuğu
kaldırılan, üzerine merhem
sürmek yerine tuz basılan bir
yara.
Son ayların azınlık gazete
manşetlerine bakmak bile, bu
konudaki “hareketliliğin” ne
denli fazla olduğunu anlamaya
yetip artıyor.
Azınlığın iki dilli anaokulu
talebinin görmezden gelinmesi,
ders kitapları, Türkçe ders
saatlerinin azaltılması, eğitim ve
öğretimin her aşamasında
yaşanan eksiklik ve sıkıntılar,
azınlık çocuklarının çağdaş bir
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eğitim almalarına konulan
engelin enstrümanlarını
oluşturuyor.
Parmak arkasında
gizlenmenin anlamı yok. Amaç;
azınlık çocuklarını devlet
okullarına yönlendirerek, azınlık
eğitimini, okullarını ortadan
kaldırmak.
Tüm sorunların arkasında ise
yatan tek bir neden var. Farklıya
olan saygı ve hoşgörü
eksikliği…
Azınlık yıllarca potansiyel
tehlike olarak gösterildi.
Talepleri, hep Yunanistan milli
çıkarlarına karşıymış şeklinde
lanse edildi. Dış güçler
tarafından kontrol edilen,
ülkenin egemenliğini ve
bütünlüğünü tehdit eden bir öcü
olarak tanıtıldı.
“Türk” kelimesine öyle bir
anlam kazandırıldı ki, Türkçe
eğitim istemek, Türk olduğunu
söylemek, derneklerinde Türk
kelimelerini kullanmak
neredeyse suç teşkil etti.
Azınlık insanı ülkenin bir
bütünü olarak kabul edilmek
yerine ayrıştırıldı, “öteki”
durumuna getirildi.
Yaratılan bu hava aslında
öyle bir hal aldı ki, azınlık lehine
atılabilecek olası her türlü
olumlu adım, merkezi yönetim
açısından da bir ayak bağı
haline dönüştü.
Yani, azınlığın isteklerinden
birinin yerine getirilmesi girişimi
dahi, siyasi partiler arasında
çekişmelere, devletle derin
devlet arasında çatışmalara,
kamuoyunda da ciddi tepkilere
neden olabilecek bir hale geldi.
Hani birşey olacağından değil
ya… Olumlu bir adım atılma
niyeti olsa dahi bunu
engelleyecek o kadar çok neden
var ki.
Özetle; bir şeylerin
değişeceğine ilişkin azınlığın
ümidi, inancı neredeyse
tükendi.

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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Azınlık temsilcileri Amerikalı diplomatlarla görüştü
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Atina Büyükelçiliği
İnsan Hakları Büro Sorumlusu Holly Metcalf ve ABD Selanik
Başkonsolosluğu’ndan Ksenia Kosmidu’dan oluşan heyet,
Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileriyle görüştü.
ABD Atina Büyükelçiliği İnsan Hakları Büro Sorumlusu
Holly Metcalf ve kendisine eşlik eden ABD Selanik
Başkonsolosluğu’ndan Ksenia Kosmidu , 26 Kasım
Pazartesi günü Gümülcine’de azınlık kurumlarından
yöneticilerle bir araya geldi. Amerikalı diplomatlar, Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Genel Başkan Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) Başkanı Ercan
Ahmet ve Asbaşkan Hüseyin Baltacı, Batı Trakya Azınlığı
Kültür Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Genel Müdürü Pervin
Hayrullah’tan oluşan heyetle görüştü.
Yapılan görüşmede Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
sorunları ele alındı. Azınlık temsilcileri eğitim sorunları
başta olmak üzere, İskeçe Türk Birliği ve diğer azınlık
dernekleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
kararlarının Yunanistan tarafından uygulanmaması,
müftülük sorunu hakkında yaşanan gelişmeler, Türk
azınlığın hükümetten beklentileri, seçilmiş müftülerin
maruz kaldığı adli kovuşturmalar hakkında konuk heyete
bilgi verdiler.

Gümülcine ve İskeçe’de
tapu – kadastro kayıt
işlemleri hakkında panel
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği, önümüzdeki
günlerde başlaması beklenen tapu kadastro kayıt işlemleriyle
ilgili panel düzenliyor.
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği, önümüzdeki
günlerde başlaması beklenen tapu
kadastro kayıt işlemleriyle ilgili panel
düzenliyor. Her türlü gayrimenkulün
kadastroya kayıt edilmesinin
öngörüldüğü işlemler Rodop ve İskeçe
illerinde Aralık sonu veya Ocak başında
başlayacak.

Tren rayları
üzerinde
ceset
parçaları
bulundu

İLK PANEL 8 ARALIK’TA
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği, vatandaşların ve tüzel
kişiliklerin mülkiyetleri açısından son
derece önemli bir konu olan tapu –
kadastro kayıtlarıyla ilgili olarak panel
düzenliyor. İlk olarak Gümülcine’de
yapılacak olan panel, daha sonra
İskeçe’de gerçekleştirilecek.
Gümülcine’deki panel 8 Aralık
Cumartesi günü saat 11:00’de Gümülcine
Türk Gençler Birliği’nde yapılacak.
İskeçe’de gerçekleştirilecek panelin tarih
ve yeri ise önümüzdeki günlerde
açıklanacak.

MÜLKİYET HAKKI İÇİN
HAYATİ BİR KONU
Yapılacak paneller hakkında GÜNDEM’e
konuşan Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı Ercan
Ahmet, Rodop ve İskeçe illerindeki tapu
kadastro kayıt işlemlerinin Aralık ayı
sonu veya Ocak ayı başlarında
başlamasının beklendiğini söyledi.
Dernek başkanı Ercan Ahmet,
gayrimenkulü olan herkesin kayıt

işlemine önem vermesi gerektiğini
belirterek, “Bu konu mülkiyet hakkının
tescillenmesi, kayıt altına alınması
açısından son derece önemli. Bir
anlamda malınızı, mülkünüzü garanti
altına alıyorsunuz. Bu kadastro işlemini
de yapmamanız halinde malınız,
mülkünüz sallantıda kalıyor. Çünkü
sahipsiz kalan mülk bir süre sonra
devletin mülkiyetine geçiyor.
Önümüzdeki günlerde bir süreç
başlayacak. Biz de halkımızı, insanımızı
bu süreç hakkında bilgilendirmek
istiyoruz. Neler yapılması gerektiğini,
nasıl yapılması gerektiğini ve bu
durumun hassas noktalarını insanımıza
aktaracağız. Sorularına yanıt bulmaya

çalışacağız. Toplum içinde bu konuda
bir hassasiyet ve farkındalık yaratmak
istiyoruz.” dedi.
Panellerin BTAYTD üyesi mühendis
ve avukatlar tarafından verileceğini
kaydeden Ercan Ahmet, “Konu aynı
zamanda tüzel kişileri de ilgilendiriyor.
Örneğin azınlığımızdaki mütevelli
heyetlerini. Çünkü unutmamalıyız ki
köylerimizde vakıflarımız var. Vakıf
mallarından sorumlu olan mütevelli
heyetleri var. Herkes için bilgilendirici ve
yararlı iki panel olacağını düşünüyoruz.
Gerek Gümülcine’de, gerek İskeçe’deki
panelimize tüm halkımızı bekliyoruz.”
diye konuştu.

GÜMÜLCİNE yakınlarında tren
rayları üzerinde düzensiz göçmenlere
ait olduğu sanılan üç ceset
bulunduğu bildirildi.
Dedeağaç-Selanik seferi yapan
trenin makinistinin, Gümülcine’ye
bağlı Seymen (Filakas) köyü
yakınlarında rayların üzerinde ceset
parçaları görerek haber vermesi
üzerine olay yerine gelen sağlık
ekipleri, daha önce geçen başka bir
trenin çarptığı tahmin edilen üç
kişinin cesedine ulaştı.
Cesetlerin Yunanistan’a yasa dışı
yollardan girmiş olan düzensiz
göçmenlere ait olduğu tahmin
ediliyor.
Polisin olaya ilişkin soruşturma
başlattığı ifade edildi.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU

ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Üç azınlık eğitimi konusu

G

eride bıraktığımız hafta yine ağırlıklı
olarak azınlık eğitiminin gündemde
olduğu bir hafta oldu. Sürpriz mi?
Tabii ki hayır. Zira, Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’nın bir numaralı sorunu eğitim
olmaya devam ediyor. Çünkü bu sorunu
çözüme kavuşturacak siyasi irade yok. Çünkü,
azınlığın kültürünün ve kimliğinin dili olan
Türkçe’yi koruyarak, azınlık eğitiminin Türkçe
ayağını güçlendirerek azınlık eğitimini ele
alacak ve sorunlarına çare arayacak niyet hala
yok.
Hafta başında Gümülcine’deki Medrese-i
Hayriye’de derslerin boykot edildiğini
duyunca şüphesiz ki bir çok kişi şaşırdı.
Medresenin ders saatlerinde bir değişikliğe
gidildiğini ve bunun sonucunda lise son
sınıfta Türkçe derslerinin tamamen
sıfırlandığını ve diğer sınıflarda da yine Türkçe
dersinin azaltıldığını öğrendik. Ne hikmetse
ders saatleri fazla olan Medrese’de okulun
paydos edilme saatinin 15:30 ve sonrasına
kalmaması için çareyi Türkçe derslerin
azaltılmasında bulmuş Eğitim Bakanlığı. Sanki
“Siz Türkçe öğrenmeseniz de olur” dercesine.

Bu olay üzerine Medrese’deki Encümen
Heyeti çareyi eylem yapmakta bulmuş. Sesini
bu şekilde duyurmaya çalışmış. Olayın nasıl
başladığını ve ortaya konan talepler
karşılanmazsa nelerin olacağına dair soruların
cevabını bu haftaki manşet haberimizden
ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz. Encümen
heyeti “isteklerimiz gerçekleşmezse tekrar
eyleme başlayacağız” diyor. Medrese
öğrencilerinin Türkçe ders boykotunun Batı
Trakya Türk Azınlık kurumları tarafından genel
anlamda destek gördüğünü söylemek gerekir.
Ancak Batı Trakya’daki medreselerin
amacının, misyonunun ve bugüne kadar
özellikle 240 İmam Yasası personeline kaynak
oluşturduğu eleştirilerinin yapıldığını da
hatırlatmak gerekir. Okulun encümen heyeti
başkanının “Okulumuzun azınlık okulu
statüsü bir düzenlemeyle belirlenmelidir”
şeklindeki talebinin de bir kenara not edilmesi
gerektiği de vurgulanmalıdır.
Bu olayda cevaplanması gereken bir soru
var. Medreselerdeki Türkçe derslerinin
azaltılması, devletin bu eğitim kurumları için
(bunun yanısıra azınlığımızın dini anlamda
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kurumsal yapılanması için) hazırladığı
kapsamlı bir planın parçası mı, yoksa okul
paydosunun saat kaçta olacağına dair bir
teknik ayrıntı mı? Bu sorunun mutlaka yanıt
bulması gerekiyor.
*****
24 Kasım Öğretmenler Günü, Batı
Trakya’da da kutlandı. Hayatımızın en önemli
döneminde bize ışık olan, yol gösteren başta
sevgili babam olmak üzere tüm
öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum.
Dünyadan göçenleri rahmetle yad ediyorum.
Artık gelenek haline gelmiştir; Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği’nin “Öğretmenler
Günü kutlaması”. Bu yıl da 24 Kasım
Cumartesi günü yapıldı “Öğretmenler Günü
Kutlaması”. Bu günde azınlık eğitimiyle ilgili
mesajlar verildi yine. Bu noktada Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın
Ahmet’in yaptığı konuşmanın bir bölümünü
aktarmak istiyorum: “Azınlığın fikri ve
görüşleri alınmadan tek taraflı olarak çıkarılan
yasalar ile azınlık eğitiminin özerk olma
özelliği elinden alınmaya başlanmıştır.
Günümüzde Türkçe ve Yunanca olarak iki
dilde eğitim verecek anaokulu talebimiz ne
yazık ki dikkate alınmıyor. İlkokullarımız özel
statüleri dikkate alınmadan çocuk azlığı
bahane edilerek teker teker kapatılıyor.
Okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin
kendilerini geliştirmeleri için talep ettiğimiz
Türkiye destekli eğitim seminerlerine imkan
tanınmıyor. Son örneklerden biri olarak birer
azınlık okulu olan medreselerde Lozan
Antlaşmasına aykırı olarak Türkçe derslerin
keyfi olarak kaldırıldığını görüyoruz. 1973
yılından bu yana Türkiye üniversitelerinden
mezun olan öğretmenlerimizin okullara
atanmasına yönelik talebimiz görmezden

geliniyor. Azınlığın ihtiyacı olduğu halde yeni
Azınlık Ortokulu ve Lisesi açılmasına bir türlü
izin verilmiyor. Okullarımızındaki eğitim
kalitesi yükseltilmesi yerine maalesef kalite
düşürülüyor ve devlet okulları daha cazip hale
getirilmeye ve özendirilmeye çalışılıyor. Uzun
süredir çözümünü beklediğimiz sorunlar
çözülmediği gibi bu sorunlara sürekli olarak
yenileri ekleniyor.”
*****
Değinmek istediğim üçüncü konu da
azınlık eğitimiyle ilgili. Geçtiğimiz günlerde
azınlık eğitimi Avrupa Parlamentosu
gündemine taşındı. DEB Partisi’nin de üye
olduğu Avrupa Hür İttifakı’ndan bir
milletvekili, Avrupa Komisyonu’na soru
önergesi sundu. EFA milletvekili Ana Miranda,
soru önergesinde “1923 Lozan Antlaşmasına
göre Batı Trakya Türk Azınlığı azınlık
okullarında kendi ana dilinde (Türkçe) eğitim
hakkına ve Türk azınlık okullarını yönetme
hakkına sahiptir. Buna rağmen Yunan devleti
azınlığın bu hakları kullanmasına izin
vermemektedir.” dedi. EFA milletvekili Avrupa
Komisyonuna hitaben soru önergesinde şu iki
hususu sordu:
Komisyon, Yunanistan’ın Türk dilinde
eğitim konusunda ne Lozan Antlaşmasını ne
de Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesini
yerine getirmediğinin farkında mıdır?
Komisyonun yanlış yönlendirilmiş bu
politikanın azınlık çocuklarının eğitim
umutları üzerinde bıraktığı etki hakkında fikri
nedir?
Azınlık eğitimiyle ilgili olarak üç konuya
değindik. Üçü de kendi içinde son derece
önemli ve irdelendiği zaman ne denli hayati
mesele olduğu ve ardında neler taşıdığı
anlaşılacak konular.

Trakya Üniversitesi’nden Dimokritos Üniversitesi’ne ziyaret
EDİRNE’deki Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu, merkezi
Gümülcine’de bulunan Trakya
Dimokritos Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Aleksandros
Polihronidis’i ziyaret ederek
yeni görevinde başarılar diledi.
Görüşmeye, Dimokritos
Üniversitesi Dış İlişkilerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Maria Mihalopulu,
Akademik İlişkilerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zoi
Gavrilidu, Uluslararası
İlişkilerden Sorumlu öğretim
üyesi Eleni Mavridu ve Trakya
Üniversitesi Dış İlişkiler
Koordinatörü Doç. Dr. Murat
Türkyılmaz katıldı.
Trakya Dimokritos
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Aleksandros Polihronidis,
Trakya Üniversitesi ile uzun
zamandır ikili anlaşmalarının
olduğunu, bu anlaşmaların en
kısa zamanda daha aktif bir
şekilde kullanılması gerektiğini
ve işbirliğine hazır olduklarını
ifade etti.
Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da
aynı isimleri taşıyan ve
aralarından bir nehrin geçtiği
iki üniversitenin, daha yakın
işbirliği içinde olması
gerektiğini vurgulayarak,
rektörlük görevine yeni seçilen
Prof. Dr. Polihronidis’e başarılar
diledi.
Tabakoğlu, Balkan
Üniversiteler Birliği’nin bir
sonraki toplantısının Selanik

Aristotelio Üniversitesi’nde
yapılacağını ve Yunanistan’ın
Yönetim Kurulu Başkanı olduğu
bu dönemde, Trakya Dimokritos
Üniversitesi’ni de Balkan
Üniversiteler Birliği’nde görmek
istediklerini belirtti.
Trakya Dimokritos
Üniversitesi Dış İlişkilerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Maria Mihalopulu, Trakya
Üniversitesi’nde Çağdaş Yunan
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün
başarısını vurgularken, Rektör
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise
Trakya Dimokritos
Üniversitesi’nin Ziraat Bölümü,
Türk Dili Bölümü ve Trakya
Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili
ve Edebiyatı bölümlerine
karşılıklı destek verilerek daha
güçlü hale getirmenin her iki
üniversite için de olumlu
olacağını ifade etti.
Balkan Üniversiteler
Birliği’nin tanıtıldığı
görüşmede, toplantıların
Türkiye ve Yunanistan’da
sırasıyla yapıldığı belirtilerek,
ortak konferansların
düzenlenmesi, Türk ve Yunan
öğrencilerin buluşması ve
kaynaşması amacıyla ortak
yüksek lisans programlarının
hazırlanması, her iki
üniversitede yapılacak
konferans ve sempozyumların
öğretim elemanlarına
bildirilerek ortak katılım
sağlanması, tıp fakülteleri
öğrencilerine karşılıklı staj
imkanının sağlanması
konularında görüş alışverişinde

bulunuldu.
Olumlu ve samimi bir
ortamda gerçekleşen
toplantıda, Trakya Dimokritos
Üniversitesi’nden rektör, rektör
yardımcıları ve dekanlardan

oluşan bir heyetin en kısa
zamanda Edirne’ye giderek
Trakya Üniversitesi’ni ziyaret
etmesi konusunda fikir birliğine
varıldı.
Prof. Erhan Tabakoğlu ayrıca

Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nu da makamında
ziyaret etti.

Genel grev hayatı olumsuz etkiledi
MAAŞ artışı ve toplu sözleşmeler talebiyle gidilen
bir günlük genel grev nedeniyle başta başkent
Atina'da trafik durma noktasına geldi.
İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve
Mücadeleci İşçi Kolları Birliği’nin (PAME) çağrısıyla
28 Kasım Çarşamba günü greve gidilirken, Atina ve
Selanik'te gösteriler düzenlendi. Gösteriler, yaklaşık
üç saat sürdü ve olaysız sona erdi.
Öte yandan, gazetecilerin de bir günlük grevi
nedeniyle televizyonlarda haber bültenleri
yayınlanmazken Çarşamba günü gazeteler çıkmadı.
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Köpeğimize neden
aşı yaptırmalıyız

D

oğadaki herhangi bir
canlının, sağlıklı bir
şekilde hayatını devam
ettirebilmesi için aşılama çok
önemlidir. Canlı doğduğu anda
anne sütü (kolostrum) ile
birlikte annedeki antikorları
(maternal antikor) da alır
böylece; ilk, doğal aşılama
gerçekleşmiş olur. Yavru kedi ve
köpekler, güçlenip, kendi
kendilerine antikor üretecek
zamana gelene kadar (yaklaşık
45 gün) anne sütü ile
hastalıklardan bu vesileyle
korunurlar. Bundan sonra
genellikle yavrular
sahiplendirilirler ve artık onları
hastalıklardan koruyacak
antikorları taşıyan anne sütünü
alamadıkları için de hastalıklara
açık hale gelirler. Bu dönemde,
yavruların yaşamlarını sağlıklı
devam ettirebilmeleri için
koruyucu hekimlik önem
kazanır.
NEDEN AŞI YAPTIRMALIYIZ ?
Hayvanlarımızı hastalıklara
karşı korumanın en etkili
yollarından başta da belirttiğim
gibi, aşılamadır. Ancak,
köpeklerimizi aşılama ile her
hastalığa karşı koruyamayız.
Aşıların köpeklerimizi sadece
enfeksiyöz viral hastalıklara
karşı koruduğu
unutulmamalıdır. Oysa
köpeklerimiz sadece
mikroorganizma ve viruslarla
karşı karşıya değildir. İç ve dış
parazitler de köpeklerimizin
önemli problemlerindendir ve
bunlarla mücadelede rutin
antiparaziter uygulamaları etkili
olmaktadır. Öte yandan
köpeklerimizi yanlış beslenme
sonrası da önemli hastalıklar
beklemektedir. Neden aşı
yaptırmalıyız sorusuna geri
dönecek olursak, canlılar
hastalık etkeniyle ilk kez
karşılaşacak olursa o etkene
karşı bağışık olmadıkları için
bağışıklık sistemleri yeterli
gelmemektedir ve adeta hiç
tanınmayan bir düşmana
yenilme gibi canlı
hastalanmaktadır. Bundan
dolayıdır ki enfeksiyon
yapabilme kabiliyeti
(enfektivite) elinden alınmış
mikroorganizmalar canlıya
verilerek canlının o etkenle
tanışması sağlanmakta ve ikinci
bir karşılaşmada canlının
koruma stratejilerini geliştirmiş
bir şekilde etkenle en kısa
sürede başa çıkması söz

konusu olmaktadır.
KÖPEĞİM NE ZAMAN AŞI
OLMALI ? (Aşı Programı)
Köpeğinizin aşılarına, 45 günlük
olunca başlanması
gerekmektedir. Detaylı aşı
programı için yavru köpeşinizle
birlikte mutlaka Veteriner
Hekiminize başvurmanız
gerekmektedir.
AŞI OLMADAN
ÖNCE ÖNEMLİ BİLGİLER
Köpeğinizi veteriner hekime
aşılanması için götürdüğünüzde
veteriner hekiminiz köpeğinizi
muayene edecek, vücut ısısına
bakacak ve size bir takım
sorular soracaktır. Eğer
köpeğiniz bir enfeksiyon
geçiriyorsa aşı yapılması
sakıncalı olmaktadır. Bu
durumda öncelikle mevcut
hastalığının teşhis edilip
tedavisinin yapılması
gerekmektedir. Buradan da
anlaşılacağı üzere hasta
hayvanınıza aşı yapılmaz.
Aşılama öncesi antiparaziter
uygulamanın önemi burada
yatmaktadır. Henüz
aşılanmamış köpekleriniz
hastalıklara karşı çok duyarlı
olmaktadır. Aşılanmamış veya
aşılansa da henüz yeterli
bağışıklığa erişmemiş
hayvanlarınızın (3 aylığa kadar
olan hayvanlarınız) başka
hayvanlarla temas etmesine izin
vermeyin. Park ve yollar da bu
hayvanlar için tehlikeli
bölgelerdir. Bu tip yerlerde
hayvanlarınızın bulunması
hastalanmasına yol açabilir
dikkatli olmanızda fayda vardır.
AŞILAMALARLA KÖPEĞİNİZ
HANGİ HASTALIKLARA KARŞI
KORUNACAK ?
Köpeğiniz bu aşılama programı
sayesinde aşağıda yazılı
hastalıklara karşı
korunacaktır.Kuduz
Hastalığı(Rabies)
Corona virüs enfeksiyonu,
Kanlı ishal (Parvoviral
Enfeksiyon)
Köpek Gençlik
Hastalığı(Distemper)
Leptospira Enfeksiyonu (kan
işeme ve sarılık hastalığı)
Köpeklerin karaciğer
enfeksiyonu(Adenovirus tip-1 /
Hepatit)
Köpeklerin üst solunum yolu
enfeksiyonu (Adenovirus tip-2)
Viral pnömoni (Parainfluenza
enfeksiyonu)
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EMFİA ve işletmelere
yönelik gelir vergilerine
indirim geliyor
EKONOMİ Bakanlığı, EMFİA
olarak bilinen emlak vergisinin
60 bin euro değere kadar
gayrimenkulü olan yaklaşık 5,5
milyon kişi için yüzde 30
civarında azaltılması ve
işletmelere yönelik gelir
vergisinin yüzde 29’dan
kademeli olarak 2022’ye kadar
yüzde 25’e düşürülmesini
öngören yasal düzenlemeyi
meclise sundu.
Meclise sunulan
düzenlemeye göre 60 bin euro
değerinde gayrimenkulü olan
kişiler için EMFİA vergisi yüzde
30 oranında azaltılıyor. 60 bin
euro üzerindeki gayri
menkullerde ise indirim her bin
euro için 0.7 euro olacak ve bu
indirim 100 euroyu aşmayacak.
Söz konusu düzenleme ile
devletin 2019 yılı gelirlerinde
260 milyon euroluk azalma

olacağı öngörülüyor.
Aynı düzenlemeye göre
işletmelere yönelik gelir vergisi
2019 yılı için yüzde 29’dan
yüzde 28’e düşürülüyor. Vergi
oranının 2022 yılına kadar
kademeli olarak yüzde 25’e
düşürülmesi planlanıyor. Söz

konusu vergi indiriminin
devletin gelirlerinde 2019 yılı
için 142 milyon euro, 2020 yılı
için 247 milyon euro, 2021 yılı
için 371 milyon euro ve 2022 yılı
için 515 euro azalmaya yol
açacağı öngörülüyor.

Yunanistan’a gelen
Türk turist sayısı geriledi
TÜRKİYE Otelciler Birliği
(TÜROB) raporuna göre,
Yunanistan’a Türkiye’den giden
turist sayısında gerileme
başladı.
Birlikten yapılan açıklamada,
Yunanistan’a giden turist
sayısında gerileme yaşanırken,
Yunanistan’dan Türkiye’ye olan
talepte eski günlere dönülüyor.
Yunanistan’ın Selanik
şehrinde gerçekleştirilen
Philoxenia Uluslararası Turizm
Fuarı sonrasında TÜROB
tarafından hazırlanan raporda,
Yunanistan turizm pazarının
gelecek yıl rekor turist sayısını
yeniden yakalayabileceği
belirtildi. Yunanistan’dan
Türkiye’ye giden Yunan turist
sayısı 2014 yılında 830 bin ile
rekor kırdığı hatırlatılan

raporda, 2019 yılında
Yunanistan’dan Türkiye’ye
gidecek turist sayısında çift
haneli artış yaşanmasının
beklendiği kaydedildi.
Yunanistan’dan Türkiye’ye
giden Yunan turist sayısı 2014
yılında 830 bin kişi olurken,
2015 yılında Yunan ziyaretçi
sayısı 755 bine, 2016 yılında da
593 bine geriledi. Bu turistlerde
2017 yılında yeniden yükseliş
başlayarak, bir önceki yıla göre
toparlanıp 623 bine ulaştı.
Bu yıl 8 aylık dönemde ise
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 4,1 artışla 453 bin Yunan
turist Türkiye’ye gitti.

TÜRKİYE’DEN KARA
YOLUYLA GİDENLER AZALDI
TÜROB raporunda, Türkiye’den

Yunanistan’a yönelik talep de
ele alındı. Raporda, henüz deniz
yolu ve hava yoluyla ülkeye
giden Türk turist
istatistiklerinin belli olmadığı,
ancak Yunanistan Resmi
İstatistik Kurumu verilerine
göre, bu yılın 9 aylık döneminde
Yunanistan’a kara yoluyla
giden Türk turist sayısında
yüzde 4,1 gerileme yaşandığına
dikkat çekildi.
TÜİK verilerine göre,
Yunanistan’a gelen Türk
vatandaşı sayısı 2013 yılında
598 bin kişi olarak
gerçekleşmişti. 2014 yılında 742
bine, 2015 yılında 898 bine
yükseldi. 2016 yılında ise 795
bin kişi olarak gerçekleşirken,
2017 yılında 921 bin kişiye
ulaştı.
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TP-Link Deco M9 Plus’u inceleyelim
BUGÜNE kadar
incelediğimiz pek çok modem,
router, menzil genişletici ve
powerline gibi cihazla
sanıyoruz ki ev ve ofislerdeki
internet erişim problemlerinin
çözümüne bir miktar yardımcı
olmuşuzdur. Peki, çok katlı
alanlarda ne tür ürünler tercih
edebilirsiniz, bu tip
meskenlerde menzili nasıl
genişletebilirsiniz ve internet
performansını nasıl
arttırabilirsiniz? Bunun için pek
çok yol var, ancak etkili
performans ve kompakt çözüm
arayanlar için bugün
inceleyeceğimiz cihaz bir hayli
etkili olacaktır. Hatta bu cihaz,
Nesnelerin İnterneti’nin de
kapılarını aralıyor. Bugün TPLink’in Deco M9 Plus isimli
mesh WiFi sistemine yakından
bakacağız.
Deco M5’e göre performans
ve kapsama alanı genişleyen
Deco M9 Plus, geniş ve çok katlı
alanların yanı sıra internete
bağlı çok sayıda cihazı
bulunanlar için de iyi bir
sistem. Yani nesnelerin
birbirleriyle konuştuğu,
Nesnelerin İnterneti olarak da
isimlendirilen, akıllı ev
sistemleri için de ideal. Bunun
için kısa mesafe kablosuz ağ
standardı ZigBee ve Bluetooth
desteği ile donatılan Deco M9
Plus, böylece akıllı ev
cihazlarını da kullananlar
tarafından da tercih edilebilir.
Kutu içeriğinde yine Deco M5
gibi 3 adet üniteyle gelen Deco
M9 Plus, toplamda 420
metrakareye kadar WiFi sinyali

ulaştırabiliyor. Selef modelde
her ünite içinde 4 dahili anten
bulunurken, Deco M9 Plus’ta
8’er anten bulunuyor. Bunun
da kapsama alanına kuşkusuz
olumlu katkısı bulunuyor.
802.11ac standardını
benimseyen Deco M9 Plus, 3
ayrı kablosuz bant teknolojisini
kullanıyor. 5G bantta çift ana
taşıyıcı kullanan Deco M9 Plus,
her iki 5G frekansında 867 Mbps
desteği gösteriyor. Ayrıca 2.4
GHz’de de 400 Mbps desteği
mevcut. Böylece toplamda
kabaca 2200 Mbps desteği
gösterdiğini söyleyebiliriz.
İncelediğimiz senaryoda
Deco M9 Plus’ın sahip olduğu
özel 5GHz ana bandın
performansının Deco M5’lerden
daha tutarlı olduğunu gördük.
Ancak pratikte gerçek dünya
testlerinde arada büyük farklar
gördüğümüzü söylemek de pek
doğru olmaz doğrusu. Teoride
ise arada elbette uçurum var.
Peki, Deco M9 Plus’ın pratik
test sonuçları nasıl?
Çift katlı bir eve, birini alt
birini üst kata kurduğumuz
Deco M9 Plus’ta Ookla Speed
Test’te, 76 Mbps download, 5
Mbps upload hızları aldık.
Cihazla aramıza 3 duvarlık
mesafe koyduğumuzda da
performans pek değişmedi. Bu
senaryoda da 75 Mbps
download, 5 Mbps upload
aldığımızı söyleyebiliriz.
Peki, cihaz dosya indirme
performansında nasıl çalışıyor?
1.5 GB’lık bir dosyayı indirmeye
çalıştığımızda da arada engel
yokken 9.9 MB/s, arada 3 duvar

olduğunda da 9.7
MB/s gibi
sonuçlar üreten
Deco M9 Plus,
böylece etkileyici
bir iş yapıyor.
Deco M9 Plus’ın
kurulumu da yine
oldukça basit. Bütün
kurulumu akıllı telefon
uygulaması üzerinden
halledebiliyorsunuz. Cihaz
yönetimini kolayca
düzenlemeniz mümkün. Ayrıca
ebeveyn kontrolü, güvenlik
durvarı, trafik önceliklendirme
gibi seçenekler de yer alıyor.
Burada TP-Link HomeCare’e
de bir parantez açmak lazım.
HomeCare, Trend Micro
tarafından güncellenen bir

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Sarpa,
Akont 2) Ahu, Vira, Aa
3) Al, Yalıtkan 4)
Takaza, Alt 5) Kar, Mali
6) Kat, Bekçi 7) Ekü,
Asap, Ak 8) Falaka, Sağ
9) Ek, Kapris 10) Ata,
Ta, Isı 11) Bor,
Natamam 12) Azamet,
Tb 13) Eseme, Ambar.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Saat, Kefe, Böke 2)
Ahlak, Kakao, Os 3) Ru,
Kakül, Trake 4) Yara,
Aka, Zom 5) Avaz, Taka,
Nane 6) İlam, Saptama
7) Arı, Aba, Rate 8)
Katalepsi, Atom 9) Klik,
Asım, Nb 10) Naat, Çağ,
Satma 11) Tan, Kik,
Cımbar.

SOLDANSAĞA
1) İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf –
Yönetimsel 2) Avuç içi – Her yiyeceği canı çeken –
İridyum’un simgesi 3) Altın yaprak – Nazizm yanlısı
kimse 4) Kimse, kişi – Disprosyum’un simgesi – (halk
dili) Duman 5) Talyum’un simgesi – Bir jimnastik türü
6) Mürekkep kurutma kumu – Bir oyunda, kişilerden
birinin kendi kendine yaptığı konuşma 7) Sarp ve zor
geçit – Kül rengi, boz Sadeyağ ile pişirilen bir çeşit
kabak veya patlıcan yemeği – Donarak yağan su
buharı 9) Töre bilimi – Arka, geri – Plütonyum’un
simgesi 10) Zirkonyum’un simgesi – Üstü açık su
yolu – Yol yordam 11) Kamu – Yapılar 12) Lakin, fakat
– Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu – Dolaylı olarak
anlatma 13) Püstürtülen sıvı demeti – Büyük delikli
kalbur 14) Bir şeyin tadını nasıl olduğunu anlamak –
Kayıkta dümen kolu.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) İddia, tez – Bir jimnastik aracı – Birinin buyruğu
altında olan görevli 2) Balkon, taraça – (ticaret)
Takas 3) Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının
ağırlığı – Yeşile çalar toprak rengi – Bir ay adı 4)
Baba, cet – Odunundan kırmızı boya çıkarılan bir
ağaç – İlaç 5) Tatlı çörek – Gerçekleştirilmesi zamana
bağlı istek – Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
6)Bisikletin iskeletini oluşturan metal bölüm – Tibet
öküzü 7) Köpek – Üç telli bağlama – Dingil 8) İnanılıp
çok bağlanılan düşünce, ülkü – İşlenmemiş, taşlı
toprak – İçi çukur kap – Dünyanın uydusu 9)
İsyankarlık – (yapıda) Kat 10) Risk – Almak, alıp
götürmek 11) Gözün renkli bölümü – Bir gök cisminin
ufkun altına inmesi – Tanrı tanımaz kimse.

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

1

tehdit
veritabanı
ile Deco M9
Plus’a bağlı olan tüm
cihazların güvende
olmasını sağlıyor. Yerleşik bir
antivirüs programı da mevcut.
Bu sayede tipik ev
kullanıcılarının olduğu kadar
akıllı ev sistemlerinin de
korunası amaçlanmış.
Sonuç olarak
değerlendirirsek, Deco M9 Plus

2

3

4

5

6

başarılı bir hamle. Özellikle 2
veya 3 katlı evler, geniş
meskenler, ortak ağ kullanan
apartmanlar ve katlı ofisler
gibi yerler için uygun bir
çözüm olacaktır. Elbette
çok sayıda akıllı ev
ürününü bir arada kullananlar
tarafından da geniş bant
sunması açısından önemli.
Pratik kullanımda ise fiyatını da
göz önüne aldığımızda
düşündürten bir model oluyor
doğrusu.
Özellikle çok katlı veya geniş
meskenlerde internet problemi
yaşamak istemeyen ve internete
bağlı akıllı cihazları kullananlar
TP-Link Deco M9 Plus’ı tercih
edebilirler.

7

8

9

10 11
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24 Kasım Öğretmenler Günü
Batı Trakya’da kutlandı
BATI Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’nin (BTTÖB) düzenlediği “24
Kasım Öğretmen Günü” etkinliği 24
Kasım Cumartesi akşamı gerçekleşti.
Etkinlik, hayatını kaybeden
öğretmenler anısına bir dakikalık saygı
duruşu ve devamında Öğretmen
Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Ardından Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği (BTTÖB) Başkanı Aydın Ahmet ve
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu birer selamlama
konuşması yaptılar.
BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet,
Öğretmenler Günü’nün önemine dikkat
çekti ve tüm öğretmenlerin gününü
kutladı. Konuşmasında azınlık
eğitiminin içinde bulunduğu duruma
değinen Aydın Ahmet, “Batı Trakya Türk
Azınlığı dünya üzerinde uluslararası
antlaşmalarla tanınan, ancak etnik
kimliği bir türlü tanınmayan belki de tek
azınlık konumundadır. Lozan
Antlaşması ile eğitimimizin özerkliği
garanti altına alınmıştır. Ancak özellikle
Cunta dönemi ile birlikte azınlığın fikri
ve görüşleri alınmadan tek taraflı olarak
çıkarılan yasalar ile azınlık eğitiminin
özerk olma özelliği elinden alınmaya
başlanmıştır. Günümüzde Türkçe ve
Yunanca olarak iki dilde eğitim verecek
anaokulu talebimiz ne yazık ki dikkate
alınmıyor. İlkokullarımız özel statüleri
dikkate alınmadan çocuk azlığı bahane
edilerek teker teker kapatılıyor.
Okullarımızda görev yapan
öğretmenlerimizin kendilerini
geliştirmeleri için talep ettiğimiz Türkiye
destekli eğitim seminerlerine imkan
tanınmıyor. Son örneklerden biri olarak
birer azınlık okulu olan medreselerde
Lozan Antlaşması’na aykırı olarak
Türkçe derslerinin keyfi olarak
kaldırıldığını görüyoruz. 1973 yılından
bu yana Türkiye üniversitelerinden
mezun olan öğretmenlerimizin okullara
atanmasına yönelik talebimiz
görmezden geliniyor. Azınlığın ihtiyacı
olduğu halde yeni Azınlık Ortokulu ve
Lisesi açılmasına bir türlü izin
verilmiyor. Okullarımızındaki eğitim
kalitesi yükseltilmesi yerine maalesef
kalite düşürülüyor ve devlet okulları
daha cazip hale getirilmeye ve
özendirilmeye çalışılıyor. Kısacası uzun
süredir çözümünü beklediğimiz sorunlar
çözülmediği gibi bu sorunlara sürekli
olarak yenileri ekleniyor. Bizlerin
ülkesine sadık Yunan vatandaşları
olarak bu muameleyi hak etmediğimizi
düşünüyorum. Umuyorum devlet
yöneticilerimiz bu tür davranışlarından
bir an önce döner ve azınlık eğitimi hak
ettiği değeri görür.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Gümücine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu öğretmenlik mesleğinin
öneminine vurgu yaparak,
öğretmenliğin her dönem mücadele
gerektiren zorlu ve mukaddes bir meslek
olduğunu belirtti. Batı Trakya’da da
öğretmenlerin büyük zorluklar
yaşadığını belirten Ömeroğlu şu ifadeleri
kullandı: “Öğretmenlik mesleği hem
doğu hem batı dünyasında çok özel yere
sahip, son derece saygın bir meslektir.

Bizim kültürümüzde, Türk ve İslam
medeniyetinde en güzel örnekler olarak
Hz. Muhammed, Fatih Sultan Mehmet ve
Mustafa Kemal Atatürk’ü gösterebiliriz.
Bir toplumun bilim, kültür, sanat gibi
alanlarda yükselebilmesi ancak
öğretmenlere verilen değerle
sağlanabilir. Batı Trakya’daki
öğretmenlerimizin azınlık eğitimine
katkı vermek için zorlu şartlarda
gösterdikleri çabaların farkındayız.
Oldukça zorlu bir mücadele veriliyor. Bu
vesile ile tüm öğretmenlerimizin
Öğretmenler Günü’nü kutluyor ve
çalışmalarında sonsuz başarılar
diliyorum.”
Selamlama konuşmalarının ardından
etkinlik GTGB ve İTB halk oyunları
ekiplerinin gösterileri, İskeçeli müzisyen
Gönen Molla’nın türküleri ve BTTÖB
Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseri
ile devam etti.
Etkinliğe; Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Rodop
milletvekilleri Mustafa Mustafa, Ayhan
Karayusuf ve İlhan Ahmet,, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek, Gümülcine
Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık,
Rodop – Evros İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Salih
Ahmet, Güney Meriç Derneği Başkanı
Bekir Mustafaoğlu, Bulgaristan’dan
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği
Başkanı Seyhan Mehmet ve Müdür
Müzekki Ahmet, Doğu Makedonya Trakya Eyalet meclisi üyeleri, yerel
yöneticiler ile çok sayıda emekli ve genç
öğretmen katıldı.

30 Kasım 2018
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Gümülcine Medresesi’nde
Türkçe dersi eylemi
Gümülcine Medrese-i
Hayriye öğrencileri,
Türkçe ders saatlerinin
azaltıldığı gerekçesiyle
iki günlük eylem yaptı.
27 Kasım Salı günü
eyleme ara verilirken,
taleplerin
karşılanmaması
durumunda
öğrencilerin yeniden
derslere ara vereceği
duyuruldu.
GÜMÜLCİNE Medrese-i Hayriye
okulu öğrencileri, Eğitim Bakanlığı
kararıyla Türkçe ders saatlerinin
azaltıldığı gerekçesiyle boykot yaptı.
Eylem 25 Kasım Pazar günü başladı ve
iki gün sürdü.
Okul Encümen Heyeti’nin kararıyla
gerçekleştirilen eylemde, okula çantasız
gelen öğrenciler okul kapılarına kilit
vurarak, öğretmenlerin okula girmesine
izin vermedi. Öğrenciler, Gümülcine’de
diğer azınlık okullarında uygulanan ders
programının Medrese-i Hayriye’de de
uygulanmasını istedi.
Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti
üyeleriyle velilerin de destek verdiği
eylemde, “Tüm azınlık okullarında
olduğu gibi, Türkçe ile Yunanca
müfredatın arasındaki dengenin
korunmasını istiyoruz”, “Medrese-i

Hayriye’de ana dildeki eğitimi ve din
eğitimini kısıtlayan kararın iptal
edilmesini istiyoruz” yazılı döviz ve
pankartlar açıldı.

“TALEPLERİMİZ YERİNE
GETİRİLMEZSE EYLEM
DEVAM EDECEK”
Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti
Başkanı Hasan Molla konuyla ilgili
olarak GÜNDEM’e konuştu. Türkçe
derslerin azaltılmasının kabul edilemez
olduğunu ifade eden Molla, Rodop İli
Ortaöğretim Müdürü Meri Kosmidu ile
görüştüklerini ve taleplerini ilettiklerini
söyledi. Yapılan görüşmede Türkçe
derslerin azaltılmasını öngören kararın
geri alınmasını istediklerini belirten
Molla, “Bizim açımızdan medresedeki
Türkçe derslerin azaltılması kabul
edilemez. Şu anda hayata geçirilen
düzenlemeye göre lise son sınıfta hiç
Türkçe ders yapılmayacak. Diğer
sınıflarda da Türkçe dersi haftada 5’şer
saat, iki sınıfta da 6’şar saat azaltıldı.
Bunun kabul edilmesi mümkün değil.
Ortaöğretim Müdürü sayın Meri
Kosmidu ile görüştük. Yaptığımız
görüşmede taleplerimizin yerine
getirilmesini istedik. Öncelikle ve acilen
yeni ders programının iptal edilmesini
ve eski programa dönülmesini istedik.
Bunun yanı sıra medreseyle ilgili diğer
taleplerimizi de ilettik. Bu taleplerimizin
yetkili makamlara iletilmesi ve
değerlendirilmesi için ortaöğretim
müdürü bir süre istedi. Biz de bu
çerçevede eyleme ara verdik. Ancak
taleplerimiz karşılanmazsa eyleme
devam edeceğiz. Türkçe derslerinin de
olduğu eski ders programına acilen

dönülmesini bekliyoruz. Eğer birkaç gün
içinde eski programa dönülmezse kısa
süre içinde yeniden boykot kararı
alacağız.” ifadelerini kullandı.
Encümen Heyeti Başkanı,
Medrese’nin azınlık okulu olduğuna dair
düzenlemenin de yapılarak net bir
şekilde belirlenmesini istediklerini
söyledi.
Hasan Molla, Medrese-i Hayriye’de
Türkçe yapılan ders saatlerinin, Eğitim
Bakanlığı’nın kararıyla azaltıldığını,
ancak bu uygulamanın öğrenci ve veliler
tarafından reddedildiğini kaydetti.
Molla, AA’ya yaptığı açıklamada “Son
sınıfta ise Türkçe dersler tamamen
kaldırıldı. Buna itiraz ediyoruz ve azınlık
okullarında iki dil arasındaki eşitliğin
mutlaka okulumuzda da uygulanmasını
istiyoruz.” dedi.
Medresenin, Gümülcine Türk Cemaati
Vakıfları’na ait bir kurum olarak uzun
süredir dini eğitim veren imam hatip
formatında bir okul olduğunu söyleyen
Molla şöyle konuştu: “Biz burayı dini
eğitim veren bir azınlık okulu olarak
biliyoruz ve yasal hakkımız neyse onu
istiyoruz. Eğer bu okul bir azınlık
okuluysa bütün azınlık okullarında
mevcut olan ve anlaşmalara göre
uygulanan programın burada da
uygulanmasını istiyoruz. Dini bir kurum
olma özelliği itibarıyla da din derslerinin
azaltılmasını kabul etmiyoruz.”

ENCÜMEN BAŞKANI:
“BU UYARI MAHİYETİNDEDİR”
Encümen Heyeti Başkanı Molla,
Medrese-i Hayriye’nin Müslüman Türk
azınlığa ait tarihi bir okul olmasına
rağmen statüsünün tam olarak belli
olmadığını aktararak, tedrisatın zaman
zaman Yunan yönetimi tarafından keyfi
kararlarla değiştirildiğinin altını çizdi.
Molla şunları söyledi: “Medresemizde
uygulanan tedrisat, diğer azınlık
okullarında olduğu gibi Yunanistan
Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor,
ancak son yıllarda okulumuzda
uygulanan programda diğer azınlık
okullarına göre bazı değişiklikler
yapıldı. Daha önce de 1983’te Türkçe
yapılan bazı dersler Yunanca yapılmaya
başlamıştı. Türkçe derslerinin

azaltılması, veli ve öğrencilerin görüşü
ve onayı alınmadan yapılıyor. Halbuki
burası bir azınlık okulu, bir vakıf okulu.
Bu gibi kararlar alınırken mutlaka bizim
de görüşlerimize başvurulmalıydı ve
bundan sonra da başvurulmalı.
Medresemizin azınlık okulu ve vakıf
statüsü de artık net olarak tescil
edilmeli.”
Veli ve öğrencilerin bu konudaki
taleplerini yazılı olarak tüm ilgili
makamlara ilettiklerini ve cevap
beklediklerini vurgulayan Molla,
“Öğrencilerin bu eylemi uyarı
mahiyetindedir ve iki gün sürecek. Daha
sonra ne olur bilmiyorum.” diye
konuştu.
Boykota destek veren velilerden
Selahattin Kesit de bu uygulamayla asıl
amacın “Uzun vadede İslam’ın içerisine
Hıristiyan öğeleri zihinsel olarak
aşılamak” olduğunu dile getirdi.
Medresenin beş asırlık geçmişi olan
tarihi bir okul olduğunu söyleyen Kesit,
“Biz, anlaşmalarla belirlenmiş temel
azınlık tedrisatı istiyoruz. Ve derslerin
anlatım ve eğitiminin bizim lisanımızda
yapılmasını talep ediyoruz.” dedi.

GÜMÜLCİNE MEDRESESİ
1455’TEN BERİ EĞİTİM VERİYOR
Gümülcine’de, Müslüman Türk Cemaati
Vakıfları’na ait Medrese-i Hayriye, ilk
olarak 1455’te Sohtabaşı Ali Bey
tarafından “Sohtalar Medresesi” adıyla
kuruldu.
Tarihi süreç içerisinde Yunanca’nın
da okutulması şartıyla bölgedeki diğer
medreselerle birleştirilerek “Hayriye
Medresesi” adını alan medrese, 1923’ten
itibaren Lozan Antlaşması hükümlerine
göre Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı’na
bağlandı.
Başlangıçta üç yıllık eğitim veren
medreseye, 2000-2001 eğitim yılında
Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı tarafından,
altı yıllık okul olarak ortaokul ve lise
denkliği getirildi.
Bugün 350 civarında erkek ve kız
öğrencisi bulunan ve Türkçe-Yunanca
olmak üzere çift dilde eğitim veren
medresede, dini derslerin yanı sıra fen
dersleri de okutuluyor.
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İTB’de muhteşem
“Sonbahar Konseri”

İrfan Hacıgene’den
odun yardımı
konusunda açıklama

İSKEÇE Türk Birliği (İTB) korosunun 23
Kasım Cuma akşamı dernek lokalinde verdiği
“Sonbahar Konseri” coşkuyla izlendi.
Ekinliğin sunuculuğunu İTB Genel
Sekreteri ve koro üyesi Elçin Hacıibram yaptı.
Konser öncesi bir konuşma yapan İTB
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın en eski sivil toplum kuruluşu
olarak kültürü ve kimliği yaşatmak ve ayakta
tutmak için gayret
sarf etmekten
memnuniyet
duyduklarını
vurguladı. İTB
korosunun üyelerini
tebrik eden ve
verdikleri emekten
dolayı teşekkür eden
Ahmetoğlu,
“Koromuz kültürel
zenginliğimize katkı
sağlıyor. Derneğimize
canlılık ve dinamizm
katıyor. Kendilerine
bir kez daha teşekkür
ediyorum.” dedi.
Mustafçova
Belediye Başkanı
Cemil Kabza, İskeçe
Milletvekili Hüseyin
Zeybek ve
Türkiye’nin
Gümülcine
Konsolosu Neslihan
Altay da kısa birer

konuşma yaptılar. Konuşmacılar, İTB’nin
daveti için teşekkür ederek, koroyu
çalışmalarından dolayı tebrik ettiler.
Konseri ayrıca Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık,
İskeçe ili SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin Kıyıcı,
BAKEŞ Asbaşkanı Hüseyin Bandak, İskeçe İli
Türk Kadınları Kültür Derneği Başkanı Aysel
Sağır, eski İTB başkanları ve
soydaşlar izledi.
İTB korosu şefi Fikri
Şükrüoğlu da tüm
konuklara katılımlarından
dolayı teşekkür ederek,
koro hakkında kısa bilgi
verdi.
İTB korosu “Sonbahar
Konseri”nde sekizi solo
olmak üzere 15 Türk Sanat
Müziği eseri seslendirdi.
Konseri izleyenler de zaman
zaman koroya eşlik etti.
Konser sonunda koro
üyelerine teşekkür belgeleri
verildi. Belgeler, İTB
Başkanı Ozan Ahmetoğlu,
Türkiye’nin Gümülcine
Konsolosu Neslihan Altay,
İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek ve Mustafçova
Belediye Başkan Cemil
Kabza tarafından koro
üyelerine sunuldu.

DOĞU Makedonya – Trakya
eyalet meclis üyesi İrfan Hacıgene,
İskeçe’nin Balkan bölgesinde
yaşayanlara yapılan odun yardımı
konusunda yaşanan sorunlarla ilgili
açıklama yayınladı.
İrfan Hacıgene, Orman
Müdürlüğü’nün odun yardımı
konusunda halkı zor durumda
bırakacak uygulamalara sebebiyet
verdiğini belirterek, soğuk kış
günlerinin iyice yaklaştığı bu
dönemde hayata geçirilen
uygulamaların trajikomik bir
duruma neden olduğunu vurguladı.
Hacıgene açıklamasında, “23
Ekim Salı günü Orman
Müdürlüğü’nden dört kişilik bir
ekip Balkan bölgesindeki köyleri
ziyaret ederek halkı yeni
uygulamalar hakkında
bilgilendirdi. Halka bu yılki yardım
oranının azalacağını söyleyen
yetkililer bu yetmezmiş gibi
yakacak odunları almak üzere
bundan sonra halkın kendi
imkanları ile Sinikova köyünden 10
km uzaklıktaki odun dağıtım
merkezine giderek odunlarını
alabileceklerini belirtmişler. Bu
durumda Kozluca gibi uzak
köylerdeki insanlar Sinikova
köyüne ve oradan da 10 km
uzaklıktaki bir mesafeye gitmek
zorunda kalacaklar. Bu sorun
sebebiyle halkın büyük bir bölümü
odunları almaya gidemiyor. Orman
Müdürlüğü’nün bu uygulamasına

başarılı bir uygulama demek
mümkün müdür? Bunun yanı sıra
bölgenin en kalabalık köylerinden
biri olan Ketenlik köyünde 180
kişinin odun yardımı alma hakkı
bulunurken söz konusu yardım
sadece 90 kişiye yapılmıştır. Bu 90
kişi hangi verilere ve kriterlere göre
belirlenmiştir? Bölge halkı artık bu
durumdan ciddi anlamda
şikayetçidir. İskeçe Orman Müdürü
sayın Milios bu konu hakkında ne
düşünmektedir? Odun yardımı
dağıtımının adil ve şeffaf bir şekilde
yapıldığa inanıyor mu?” ifadelerini
kullandı.
Konunun sadece Orman
Müdürlüğü’nü ilgilendirmediğini
belirten İrfan Hacıgene, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek’in de
bu ve bunun gibi sorunların
çözümü için halka söz verdiğini
söyleyerek, “Azınlık insanının
kendisine güvenerek verdiği
binlerce oyla milletvekili seçilen
sayın Hüseyin Zeybek azınlık
insanının yaşadığı bölgedeki bu
sorunun çözümü için ne yapacak?
Stavrupoli bölgesinde odun yardımı
konusunda farklı uygulamalar
varken azınlık insanının yaşadığı
bölgedeki bu sorun hakkında ne
gibi çalışmalar yapmayı
planlamaktadır?” ifadelerini
kullandı. Hacıgene, sorunun bölge
halkının yararına olacak şekilde bir
an önce çözüme kavuşturulması
çağrısında bulundu.

Önder Mümin Yassıköy’deki
kurumları ziyaret etti
YASSIKÖY belediye başkan
adayı Önder Mümin,
Yassıköy’deki kurum ve
kuruluşları ziyaret etti.
İlk olarak Yassıköy’deki sağlık
ocağını ziyaret eden Önder
Mümin, görevli personelden bilgi
aldı, karşılaştıkları sorunları
dinledi.
Mümin, Rodop Orman
Müdürlüğü Yassıköy Bölge
Temsilciliği’nde de görevlilerden,
vatandaşlar ile birim arasında

zaman zaman yaşanan
olumsuzluklar ve alınması
gereken tedbir ve uygulamalar
hakkında bilgi sahibi oldu.
Yassıköy itfaiyesini de ziyaret
eden Önder Mümin, birimin
muhtemel eksiklikleri ve
yapılması gereken çalışmalar
hakkında karşılıklı görüş
alışverişinde bulundu.
Mümin, son olarak Yassıköy
Polis Merkezi’ni ziyaret etti.
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İlhan Ahmet’ten
Yassıköy’e ikinci
fırsat okulu talebi
“HAYAT BOYU EĞİTİM
HER VATANDAŞIN HAKKIDIR”
İkinci Fırsat Okulu’na devam etmek için
halihazırda yüksek sayıda başvuru
bulunduğuna dikkati çeken Milletvekili
AHMET, “Gümülcine’deki İkinci Fırsat Okulu
talebi karşılayamamaktadır. Halihazırda
yüksek sayıda başvuru beklemekte, başvuru
sahiplerinin 80’den fazlası ise Yassıköy’de
ikamet eden kişilerden oluşmaktadır. Hal
böyleyken hükümetin ve bakanlığın görevi,
hayat boyu eğitim kapsamında tüm
vatandaşların eşit şekilde eğitim hakkından
yararlanmasını sağlamak ve desteklemektir.”
ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili Gümülcine’deki İkinci Fırsat
Okulu Müdürü ile Yassıköy Belediye
Başkanı’nın girişimlerini de hatırlatan
Milletvekili Ahmet, “Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü’ne hitaben 20.09.2018
tarihinde talep yazısı da gönderilmiştir. Buna
göre, Gümülcine’ deki İkinci Fırsat Okulu’
nun Yassıköy şubesinin kurulması sürecini
hızlandırmak için belediye, derslerin
yapılacağı mekanlar, ısınma, temizlik vb. ile

ilgili tüm teknik sorunların çözülmesine
yardımcı olmaya da istekli görünmektedir.”
diye konuştu.
Sosyal devlet anlayışı ve eğitimde eşitlik
ilkesi gereği ilgili bakanı göreve çağıran
milletvekili, “Yassıköy Belediyesi’nde ikamet
eden vatandaşların hayat boyu eğitimlerini
destekleme kapsamında, talep edilen İkinci
Fırsat Okulu Yassıköy şubesinin açılmasına
onay verecek misiniz?” diye sordu.

Genç ABTTF’de yeni
yönetim iş başında
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF)
bünyesinde faaliyet gösteren
Genç ABTTF (Young ABTTF),
24 Kasım Cumartesi günü
yaptığı toplantıda yeni
yönetimini belirledi.
Almanya başta olmak
üzere Avrupa’da yaşayan
Batı Trakyalı Türk gençleri
çatısı altında buluşturan
Genç ABTTF’nin yeni
sözcüsü Almanya’nın
Wuppertal şehrinde ikamet
eden Canan Mümin oldu.
ABTTF Başkanlık
Kurulu’nun 2009 yılında
aldığı kararla Batı Trakya
Türk Azınlığı üyesi gençlerin
faal bir şekilde demokratik
hak ve özgürlükler
mücadelesine katılmalarını
sağlamak amacı ile
oluşturulan Genç ABTTF’nin
yeni yönetim kurulu şu
şekilde oluştu:
Sözcü: Canan Mümin
Sözcü Yardımcısı: Savaş
Sadullah
Sayman: Barış Sadullah
Sekreter: Damla Hasan

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ebedi mutluluğu yaşamak

B

DEMOKRATİK İttifak Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet, Yassıköy’e İkinci Fırsat Okulu
açılması talebinde bulundu. Eğitim
Bakanı’na sunduğu soru önergesinde İlhan
Ahmet, Gümülcine’deki İkinci Fırsat
Okulu’nun bir şubesinin Yassıköy’e de
açılması yönündeki talebini dile getirdi.

Toplantıda, Genç
ABTTF’nin yakın gelecekte
gerçekleştirmeyi planladığı
faaliyet ve etkinlikler de
görüşüldü. İlk etapta Genç
ABTTF’nin aktif üye sayısının
artırılması amacıyla
Almanya’da yaşayan Batı
Trakya Türk gençlerine
yönelik sosyal ve kültürel
faaliyetler düzenlenmesi
konusunda görüş birliğine
varıldı.
Genç ABTTF’nin,
Avrupa’nın diğer
azınlıklarının gençlik

kuruluşları ile iletişim ve
diyaloğa geçmesi amacıyla
2012 yılından beri üyesi
olduğu Avrupa Azınlıkları
Gençliği (YEN) örgütünün
2019 yılında düzenleyeceği
seminer ve toplantılara
katılması kararlaştırıldı. Bu
doğrultuda Genç ABTTF
temsilcileri ilk olarak Şubat
ayında Hırvatistan’daki Sırp
azınlığının gençlik
kuruluşunun ev sahipliğinde
düzenlenecek seminere
katılacak.
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ir an başınızı yerden kaldırıp
göğe çevirerek, göğün parça
parça dağılmış bulutlar ile saf
saf uçan kuşlar ile süslü güzel yüzüne
bakın. O güzelim tablo, ne de hoş! Ya
bulutsuz bir gecede ışıl ışıl yanan
gökkandillerinin bayramını seyre ne
demeli? Ama gün olur, gece olur, günler
geceye eklenip ay olur, aylar olur da,
başımızı yerden kaldıramayız nedense.
İşimizden gücümüzden, gündelik
meşgalelerden, borçtan, alacaktan,
"Şunu alsaydım keşke, bunu
yapsaydım"lardan... veya “dedikodu
olmasın ama…”, deyip dedikodu
yapmaktan gözümüzü gök yüzünün
güzelliklerine çevirmeyiz.
Biz göğe bakmadıkça, gök bizden
küser, uzaklaşır. O bizden uzaklaştıkça,
biz dipsiz bir yer kuyusuna iner dururuz.
Sonunda mutsuz çehreler, umutsuz
düşler, huzursuz evler, sancılı kalpler,
dertli başlar dolar dünyamıza. Şu güzel
dünya, biz o boş ve anlamsız meşgalelere
daldıkça kararır, soğur, asıklaşır. Bir
zindan olur. Hatta bir nevi cehennem
oluverir.
O meşgalelerin, o gündelik küçük
hesapların ötesinde, ötelerde bizi bütün
ruhumuzla kucaklayan bir sır olmalı ki,
ötelerin ve bu yerin Sahibi, Kur’ân’ıyla
bizi oraları seyre çağırıyor. Başımızı
onlara; o kuşlara, bulutlara, yıldızlara
çevirelim istiyor. Mülk süresinin 3.
ayetinde "Çevir gözünü semaya" diyor.
Yine Mülk süresinin 19. ayetinde
"Üstlerinde kanat açıp kapayarak uçan
kuşları görmüyorlar mı?" diye haber
gönderiyor. Sonra Rabbimiz, Zariyat
süresinin 56. ayetinde "Yeryüzünde
seyahat edin" diyor. "Seyahat edin"
yani, kabuğunuzu kırın, yarattıklarımı
görün, seyredin, düşünün. Ve ayetin
devamında; "Şüphesiz, bunda iman eden
bir kavim için nice deliller ve ibretler
vardır" diyor sonra. "Allah size delillerini
gösteriyor" buyuruyor.
Peki, o ‘deliller,’ o ‘işaretler,’ o
‘ayetler’ nasıl anlaşılır? Allah o işaretler
ile nasıl bilinir?
Bu sorulara cevap verme düşüncesiyle
hareket edersek eğer, gördüğümüz her
bir şey; kuşlar, bulutlar, ağaçlar, otlar,
taşlar, çiçekler o bambaşka bir hal
alıverir. Hepsi, sanki gökkuşağı gibi bir
renk ayrımına uğrar ve içinde sakladığı
yedi rengi dışa vurur; kendisini Yapanı,
özellikleri ile renk renk anlatıp tanıttırır.
Kuşların o güzelim kanatlarında, çiçeğin o
kat kat yaprağında, ağaçların o sırım
sırım sıralanmış dallarında bir düzen, bir
intizam, bir ölçü bizi karşılar. Oradan
ağacı, kanatları, çiçeği o düzenle yaratan
Munazzım’ı, o ölçüyü koyan Mukaddir’i,
onları öyle tasvir eden Musavvir’i tanırız.
Bakarız: Ağaç vardır, kuş vardır, çiçek
vardır; hepsi yapılmıştır. Demek o tasvir
eden ve yapan, Musavvir ve Sâni’dir de;
tasvirini sanatla yapmıştır. O, ağaç ile,
kuş ile, çiçek ile ilim sahibi olduğunu da
bildirir, Alîm ismini okutturur. Onlara en
uygun şekli verdiğini hikmet gözüyle
göstermesi ile de, Hakîm ismini
okutturur. Bu silsile, böylece uzar gider.
Her bir Allah’ın güzel ismi bir başka ismin
kapısını açar ve Allah’ı o isimlerle bize
tanıttırır. Her bir ismi anladıkça, her birini
kavradıkça, "Lâ ilâhe illallah" derken,

mana olarak "Lâ musavvir illallah," "Lâ
alîme illallah" ... da demeye başlarız.
O’dan başka ilah, rab, munazzım,
mukaddir, alîm, hakîm, kadîr, rahîm
olmadığı inancı kalbimize yerleşir.
Kur’ân’ın Haşr sûresinin 24’ncü ayetinde,
" O, öyle Allah ki, Hâlık’dır= her şeyi
yaratıb takdir edendir, Bârî’dir= yoktan
var edendir, Musavvir’dir= bütün
varlıklara şekil verendir. Esmaü’l-Hüsna
(en güzel isimler) O’nun... Bütün
göklerde ve yerde olanlar, hep O’nu
tesbhih eder. O, Azîz’dir= her şeye gâlib
ve her kemale sahibdir, Hakîm’dir=
hikmet sahibidir..." bu şekilde
kalbimizde nakşedilmiş olur. Şuurumuza
bu anlayış yerleştikçe, duygularımıza bu
sır nüfuz ettikçe, bir şeylerden
kurtulduğumuzu hissederiz. Bütün
varlığımız ile yalnız O’na, o güzel
isimlerin Sahibine yöneldikçe de,
sahteliklerin içimizdeki saltanatı yıkılır.
Sahte ilahlar dünyamızdan bir bir silinir.
Bu şuur, bizi en başta kendi nefsimizin,
kendi heveslerimizin esaretinden çekip
kurtarır. Allah Mâlik ise eğer, bütün mülk
O’nun ise, ben de O’na aidim deriz. O
halde, kendi vücudumu istediğim gibi
kullanamam. Ancak asıl Sahibinin izni ve
rızası dâhilinde kullanabilirim. Allah Âlim
ise eğer, sonsuz ilim sahibiyse, bizim
ilmimiz ancak, O’nun bize verdiğidir,
O’nun hediyesidir, O’nun emanetidir.
Allah Rab ise eğer, terbiye ve idare eden
O ise, hayatımızın tedbirini gören,
vücudumuzu idare eden de O’dur. Hem
Allah Rezzak’tır. İştahla dilimize aldığımız
sayısız rızık, midemizde işlenir ve kılcal
damarlar ile ayrıştırılıp, kan dolaşımıyla
her bir organımıza, her bir hücremize
dağıtılır, hayatımız o sayede devam eder.
Hal bu iken, nasıl rızkı kendimiz veriyoruz
diye iddia edebiliriz? Hem O Kadîr’dir.
Her şeye gücü yetendir. Vücudumuz o
rızıklarla işler, çalışır; koşarız, düşünürüz,
yazarız, okuruz. Bizim kurmadığımız bir
vücudu, bizim sahip olmadığımız
gıdalarla çalıştıran o Rab ve Rezzak,
koşma, yürüme, işleyip çalışma gücünü
de verir. Bu apaçık ortadayken, kudreti
kendimize vermemiz nasıl mümkün olur?
Her mevsim için ayrı ayrı var olan
yediğimiz meyveler kimin eseri? Mesela,
İlkbaharda; çilek, kiraz, yaz aylarında;
kapuz kavun, son baharda; üzüm, nar,
şimdi girmeye hazırlandığımız kış
mevisiminde; portokal, mandalin gibi ve
diğer bütün meyve ve sebzelerin ihtiyaç
duyduğu suyu, havayı, mevsimleri var
eden Allah değil midir? Elebette Allah’u
Teâlâ’dır. Hatta bize bütün bu meyvelerin
yeme iştihını veren de yine O’dur.
Bu şuurla bizler, bütün bu nimetleri
bahşeden Yalnız Rabbimize şükrederiz.
Yalnız O’ndan medet bekler, ancak
O’ndan yardım dileriz. Bunun
neticesinde; kâinatı yoktan var eden ve
her şeyin Sahibi olan Allah’u Teâlâ’yı
kalbimizle tasdik eder, dilimizle
zikrederiz. Rabbimizi başta namazla ve
bütün ibadetlerle zikrettikçe, ruhumuz
mest olur. Böylece de ruhumuz her an
O’nun huzurunda olmanın şuuruyla gelen
huzuru bulur. O huzur ile şu kısacak
dünyada o Bâkî-i Zülcelâl’e, O sonsuz
Güzele yönelir, gideriz ve sonsuz
mutluluğu, daha şimdiden yaşamaya
başlarız.
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Τα ισχυρά χαρτιά και οι αδυναμίες των
κομμάτων ενόψει της κάλπης

M

πορεί να ακούμε για εκλογές
και εκλογές να μην βλέπουμε
εδώ και πάρα πολλούς μήνες
αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι με το
πέρασμα στο 2019 ο χρόνος θα μετρά
αντίστροφα για την προκήρυξή τους.
Το ισχυρότερο αφήγημα που υπάρχει
μέχρι στιγμής στο τραπέζι των
κυβερνόντων, είναι ότι οι εθνικές εκλογές
θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις
ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές Αυτό
το σενάριο δείχνει πρακτικά κάλπες στις
19 ή στις 26 Μαΐου. Υπάρχουν δύο ακόμη
εκδοχές σε ό,τι αφορά την ημερομηνία των
εθνικών εκλογών. Μία που θέλει αυτές να
διεξάγονται αμέσως μετά την ψήφιση από
την Βουλή της συμφωνίας των Πρεσπών
με την πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας και την
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της
διαδικασίας ψήφισης των αναθεωρητέων
άρθρων του Συντάγματος. Σε μια τέτοια
περίπτωση η ημερομηνία των εκλογών
τοποθετείται κάπου μέσα στον Μάρτιο
του 2019. Και μία τρίτη θεωρία που
αναπτύσσεται στα πολιτικά γραφεία και
τα δημοσιογραφικά στέκια, θέλει τον
πρωθυπουργό να υλοποιεί τελικά την
διακηρυγμένη πολλές φορές δέσμευση του
ότι η κυβέρνησή του θα εξαντλήσει την
τετραετία και οι εκλογές θα γίνουν τον
Οκτώβριο του προσεχούς έτους.
Θα επιχειρήσουμε σήμερα να

διερευνήσουμε τα ισχυρά χαρτιά και τα
πιθανά αδύνατα σημεία των
πρωταγωνιστών της προσεχούς κρίσιμης
εκλογικής αναμέτρησης, όποτε κι αν αυτή
λάβει χώρα.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση
υπάρχει αυτή τη στιγμή μία καλή
συγκυρία που δύσκολα θα συνεχίσει να
υπάρχει εις το διηνεκές. Από την μια οι
παροχές που είναι πολλές και προς
διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού, οι
οποίες προκύπτουν από την διανομή ενός
υπέρ-πλεονάσματος που μπορεί να αγγίξει
το 1 δις ευρώ. Από την άλλη η ακύρωση
του μέτρου της περικοπής των συντάξεων
σε συμφωνία με του Ευρωπαίους αλλά και
η ρητορεία για μια Ελλάδα που για πρώτη
φορά μετά από οχτώ χρόνια βγαίνει από
τα μνημόνια και στέκεται στα πόδια της,
με την οικονομία να ανακάμπτει και τις
συνθήκες να βελτιώνονται. Όλα τα
παραπάνω πλασάρονται στο εκλογικό
σώμα επενδεδυμένα με μία ατελείωτη
σκανδαλολογία για υπαρκτά ή ανύπαρκτα
σκάνδαλα των παλαιότερων κυβερνήσεων
και με δικογραφίες που πάνε και έρχονται
στην Βουλή, υπενθυμίζοντας με αυτό τον
τρόπο στους πολίτες ότι όλοι αυτοί που
θέλουν να ξανακυβερνήσουν τον τόπο
είναι διεφθαρμένοι και απαξιωμένοι στην
λαϊκή συνείδηση. Αν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ
εμφανίζει ως δυνατό του χαρτί την
οικονομία, όσο κι αν αυτό ακούγεται

αντιφατικό, έχει τεράστιο ζήτημα με την
οικονομία, στο πεδίο της οποίας
κρίνονται συνήθως οι εκλογές. Αφενός
μεν η μεσαία τάξη στενάζει υπό το βάρος
της υπερφορολόγησης. Στην Ελλάδα
σήμερα κάποιος που δηλώνει ετήσιο
εισόδημα μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ,
θεωρείται πλούσιος και ο πέλεκυς της
εφορίας πέφτει βαρύς επάνω του.
Ιδιωτικές επενδύσεις φυσικά δεν γίνονται
και το γενικότερο περιβάλλον δεν
αναδεικνύει την χώρα ως έναν θελκτικό
και δημοφιλή επενδυτικό προορισμό για
ντόπιους και ξένους επενδυτές. Το
διεθνές κλίμα είναι ασταθές και η
περίπτωση της Ιταλίας συνιστά μία
βόμβα στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Με σε αυτό το κλίμα, τα
επιτόκια των ελληνικών ομολόγων μέχρι
σήμερα παραμένουν απαγορευτικά για
δανεισμό από τις αγορές, κάτι που θα
καταστεί απολύτως απαραίτητο να
συμβεί όταν τους επόμενους μήνες.
Τέλος, οι μετοχές των τεσσάρων μεγάλων
συστημικών τραπεζών έχασαν από την
αρχή του έτους το 50% περίπου της
χρηματιστηριακής τους αξίας με την
εκροή τεράστιων κεφαλαίων θεσμικών
επενδυτών στο εξωτερικό. Όλα τα
παραπάνω συνιστούν ένα εκρηκτικό
οικονομικό μείγμα που καλείται να
διαχειριστεί τους επόμενους μήνες η
κυβέρνηση ώστε να μην εξανεμιστούν
μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα τα
πολιτικά της κέρδη από τις παροχές που
θα κορυφωθούν το επόμενο δίμηνο.
Η Ν.Δ. προηγείται σταθερά σε όλες τις
δημοσκοπήσεις από τον Ιανουάριο του
2016. Έχει φτάσει σε εντυπωσιακά
επίπεδα συσπείρωσης της εκλογικής της
βάσης και προσδοκά καθημερινά να
απορροφά δυσαρεστημένους
ψηφοφόρους από τις πολιτικές της
κυβέρνησης. Επενδύει πολιτικά στο
πρόσωπο του αρχηγού της Κυριάκου
Μητσοτάκη, που επίσης προηγείται του
Αλέξη Τσίπρα σε όλες τις έρευνες ως
προς την καταλληλότητά του για την
πρωθυπουργία. Η Ν.Δ. φιλοδοξεί να
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εκκινήσει από την βάση του 28% που
πήρε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του
2015 και να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί
στοχεύοντας στην αυτοδυναμία. Για να
συμβεί αυτό δεν θα πρέπει σίγουρα να
πέσει κάτω από το 35% και ανάλογα με
τον αριθμό των κομμάτων που θα
μπούνε τελικά στην επόμενη Βουλή
μπορεί να της χρειαστεί και ένα 38% για
να επιτύχει τον στόχο της. Οι μετρήσεις
δείχνουν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας
δεν θα είναι καθόλου εύκολος για μια
σειρά από λόγους.
Το Κίνημα Αλλαγής θέτει ως κεντρικό
πολιτικό του στόχο να διεμβολίσει τους
δύο μονομάχους με διψήφιο ποσοστό
που θα καταστήσει το κόμμα της κυρίας
Γεννηματά βασικό παράγοντα για τον
σχηματισμό κυβέρνησης την επόμενη
μέρα των εκλογών. Είναι γνωστό
άλλωστε ότι συνταγματικά το τρίτο
κόμμα παίρνει την τρίτη διερευνητική
εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης
σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας και ο
αρχηγός του καθίσταται αυτομάτως
εντολοδόχος πρωθυπουργός. Το
πρόβλημα για το Κίνημα Αλλαγής είναι
ότι δεν φαίνεται να επεκτείνει σε μεγάλο
βαθμό την εκλογική του επιρροή στις
νεαρότερες ηλικιακά ομάδες των
ψηφοφόρων και παρουσιάζει αστάθεια
στις δημοσκοπήσεις κινούμενο μεταξύ
του 7 και του 11%. Η επιτυχία του στην
κάλπη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό
από την ανθεκτικότητα που θα επιδείξει
από την πίεση που θα δεχθεί
προεκλογικά από ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ.
Τέλος, στην νέα Βουλή αναμένεται
σύμφωνα με τις μετρήσεις να είναι
σίγουρα η Χ.Α. και το Κ.Κ.Ε. Είναι
εντυπωσιακό το γεγονός ότι η δίκη της
Χ.Α. με κατηγορούμενη όλη την ηγεσία
της διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια και από
την έκβαση της πιθανώς να γνωρίζαμε
αν θα μπορούσε αυτό το κόμμα να
αποτελεί και με δικαστική απόφαση
πλέον νόμιμο ή όχι κομμάτι του
πολιτικού μας συστήματος.

Brexit’le ilgili belirsizlikler sürüyor
AB vatandaşları karşılıklı olarak
yaşadıkları ülkelerdeki kazanılmış
haklarını koruyacak, ancak iş gücünün
serbest dolaşımı bitecek. İngiltere ve AB
arasında vizesiz seyahat ise devam
edecek.
İngiltere AB’ye, birliğin bütçesine
taahhütlerinden kaynaklanan yaklaşık
40 milyar sterlinlik bir ayrılık ücreti de
ödeyecek.

NORMAL SÜREÇ

AVRUPA Birliği (AB) liderleri 25
Kasım Pazar günü gerçekleştirilen özel
Brexit zirvesinde İngiltere ile varılan
ayrılık anlaşmasını ve tarafların
gelecekteki ilişkileri hakkındaki siyasi
deklarasyonu onayladı, ancak süreçle
ilgili belirsizlikler devam ediyor.
Brüksel’de düzenlenen Brexit

zirvesinde İngiltere ile varılan ayrılık
anlaşması ve tarafların gelecekteki
ilişkileri hakkındaki siyasi deklarasyon
onaylandı. Şimdi anlaşmanın İngiliz
parlamentosundan ve Avrupa
Parlamentosundan (AP) onay alması
gerekiyor.
Brexit anlaşmasına göre, İngiltere ile

Anlaşmanın gerekli onayları alması
halinde İngiltere 29 Mart 2019
gecesinden itibaren AB’den resmen
ayrılmış olacak. Hemen ardından
başlayacak 21 aylık “geçiş sürecinde”
taraflar gelecekteki ilişkilerine ilişkin
müzakereleri sürdürecek.
Müzakerelerin en önemli ayağını da
AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile
İngiltere’nin parçası Kuzey İrlanda
arasında fiziki sınır oluşturulmamasını
sağlayacak kapsamlı serbest ticaret
anlaşması oluşturacak. Taraflar böyle bir
anlaşmaya 31 Aralık 2021’e kadar
varamaz ise bu defa devreye üzerinde
anlaşılan “tedbir maddesi” girecek.
Ancak taraflar Temmuz 2020’den önce
“geçiş sürecini” 2 yıl daha uzatmak

üzerinde de anlaşabilecek.
Böyle bir uzatma olmaması halinde
devreye girecek “tedbir maddesi”yle
İngiltere’nin bütünü, belirsiz bir süre
için AB ile Gümrük Birliği içinde
kalacak. İngiltere’nin tek yanlı olarak
çekilemeyeceği bu düzenleme içinde
ülke bazı AB kurallarına da tabi olmayı
sürdürecek. “Tedbir maddesinin” AB ile
daha yakın bir ilişki içinde kalmasını
öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere
arasında mal dolaşımında ise
“düzenleyici kontroller” yapılacak.
Taraflar hedeflenen kapsamlı serbest
ticaret anlaşması üzerinde anlaşmaya
varana dek İngiltere pek çok yönüyle fiili
AB üyesi olarak kalacak, ancak Avrupa
Parlamentosu başta olmak üzere birliğin
karar ve yönetim kademelerinde temsil
hakkını yitirecek.
Öte yandan, tarafların gelecekteki
ilişkileriyle ilgili varacakları anlaşmanın
İngiliz parlamentosu ve Avrupa
Parlamentosu’na ilaveten 27 üye ülkenin
parlamentolarınca da onaylanması
gerekecek.
“Tedbir maddesi” İngiltere’nin
AB’den anlaşmasız ayrılık ihtimalini de
ortadan kaldıracak.
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Başbakan Sofokli Venizelos’un
Türkiye seyahati - 7

Başbakanlık, başbakan yardımcılığı ve dışişleri
bakanlığı ünvanlarını üzerinde toplayan Sofokli
VENİZELOS, 1952 yılının Ocak ayında Türkiye’ye
gitmiştir.
Başbakan ve dışişleri bakanı Sofokli VENİZELOS
Türkiye ziyaretine partisinin 2 Türk milletvekili
Osman ÜSTÜNER ve üstad NURİ efendi de katıldı.
Ankara’da program gereği bütün temaslar yapılmış
ziyaretin son üç günü de İstanbul’a ayrılmıştır.
İstanbul’da da protokol gereği gereken yerler
ziyaret edilmiş, yalnız son gün Atina’dan gelen bir

habere göre alelacele geri çağrılmışlardır.
Çünkü o hükümette bugünkü hükümet gibi
koalisyon hükümeti idi.
Hükümetin itimat sayısı, bugünkü hükümet gibi 3
oya bağlı idi. İki oy ise iki Türk milletvekilinindi.
Mecliste bir itimat meselesi çıkmasın diye
Atina’da ciddi bir konunun ele alınmasından
dolayı derhal Atina’ya dönmüştür.
Görüldüğü gibi Yunanistan’da bir kaç defa
koalisyon hükümetleri hep Türk milletvekillerinin
desteği ile ayakta kalabilmiştir. Bugün olduğu gibi.

Sofokli VENİZELOS’un 1952’de Türkiye’ye yaptığı
seyahat bizim için çok faydalı olmuştur. Bu seyahat
sonunda yapılan protokolü namı ibret için sizlerle
paylaşacağız.
Bu koalisyon hükümetinin azınlığımıza verdiği
şeyler hala bugün dahi yaşamaktadır. Mesela
kontenjan öğretmenleri.
Bakalım halihazırdaki koalisyon azınlığa ne
bırakacak. Bekleyelim ve görelim.
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BTAYTD Edirne’ye
gezi düzenledi

Çocukla doğru iletişim
nasıl kurulabilir?

Ç

evremde
gözlemlediğim
kadarıyla, insan
ilişkileri, bu ister çocuk- aile
ilişkisi, isterse arkadaşlık,
dostluk ilişkileri olsun, en çok
doğru iletişim kuramama
sonucu zedelenmekte ne yazık
ki! Bunun için de insanlar
arasındaki ilişkilerde, doğru
iletişim çok büyük önem
taşımakta kuşkusuz!
İletişim sorunları insanları
çıkmaza sokarak bir çok
problemlerin oluşmasına
neden olmakta. Aile içerisinde
de anne – baba – çocuk
ilişkisinin iyi gelişebilmesi
açısından, hamilelikten
itibaren doğru bir iletişimin
şart olduğu söylenebilir.
Bebek bekleyen bir anne
adayı, karnındaki bebekle
konuşarak, ona güzel sözler,
şarkılar söylemelidir. Aynı
şekilde baba adayı da annenin
karnına dokunarak, bebeğe
seslenip konuşmalıdır. Çünkü
bebek, bunları hissedebilir.
Daha annesinin karnında iken,
anne babasının seslerini
tanımaya başlar. Doğduktan
sonra da yine anne babanın,
ona sevecen ilgili yaklaşımları
çok önemlidir.
Çocuğa her zaman olumlu
yaklaşılmalıdır. Çünkü ona
olumsuz davranıldıkça, onun
davranışları da negatif
olacaktır. Ona, ‘bunu
yapamazsın, bu yasak’ demek
yerine ‘bak bunu böyle
yaparsan daha iyi olur’ gibi
açıklamalarda bulunmak,
onun daha ılımlı ve olumlu
davranışlarda bulunmasına
yardımcı olacaktır.
Çocuğa hiç bir zaman
nedenini anlayamayacağı
yasaklar koyulmamalıdır.
Onun, ‘hayır’ kelimesinin
nedenini anlayabilmesi
sağlanmalıdır. Evimizdeki
değerli bir eşyaya
çocuğumuzun zarar
vermemesi için, önce o
eşyanın bizim için ne kadar
değerli olduğunu kendisine
anlatmaya çalışmalıyız. Ondan
sonra da davranışlarını kontrol
etmesini beklemeliyiz. Çocuk,
neyin zararlı olduğunu
bilmediği zaman dikkat etmez.
Öğrendiği zaman ise, dikkat
etmesi gerektiğini
algılayabilir. Önemli olan,

kendisine doğru bir şekilde
anlatabilmektir.
Her anne babanın çocuğu
dinlemeyi bilmesi gerekir.
Gereksiz yere, haksız yere onu
suçlayıp cezalandırmak son
derece yanlıştır. Kendisini
cezalandırmadan önce,
dinleyerek karar verilmelidir.
Çok sinirlendiğimizde
çocuğumuzu odasına
göndererek sinirimiz geçtikten
sonra kendisini çağırıp
konuşmak ve sorunu
halletmeye çalışmak daha
doğru bir davranıştır.
Çocukla konuşurken,
onunla kuracağımız ‘göz
teması’ çok önemlidir. Onunla
konuşurken gözlerinin içine
bakarak, kendisini ne kadar
dikkatle dinlediğimizi
çocuğumuz görebilmelidir. Bu
ona güven verecektir. Çünkü
kendisi bize sorunlarını ya da
yaşadığı olayları anlatırken,
başka şeylerle ilgilenmek, ona
dikkatimizi vermemek,
çocuğun bize olan güveninin
sarsılmasına neden olabilir.
Çocuğun yaptığı hataları
yüzüne vurmadan, uygun bir
şekilde, yanlışlarını düzelterek
kendisine yaklaşabilmek
gerekir. Sürekli ona bağırıp
azarlamak, aşağılamak,
emirler vermek, her yaptığını
eleştirmek, ona özgüveni
gelişememiş bir kişilik
kazandırır. Kendisine küçük
bir çocuk gibi davranmak
yerine, her şeyi anlayabilecek
bir yetişkinmiş gibi davranmak
gerekir. Her şeyden önce,
onunla dost ve arkadaş
olabilmek çok önemlidir. Bunu
da küçük yaşlardan itibaren
başarabilmek gerekir. Çünkü
çocuk küçükken iletişim
kurulamazsa büyüdüğünde bu
daha da zor olacaktır.
Çocuklarda doğru iletişimi
sağlayabilmek için, her şeyden
önemlisi, anne babanın
çocuklarıyla arkadaş
olabilmeleri, onların güvenini
kazanabilmeleri gerekir.
Çocuk, anne babadan bu
güven duygusunu
hissedebildiği sürece, her
sorununu kendilerine anlatır,
böylelikle de daha az sorunlu,
mutlu bir ilişki gelişebilir.
Çocuklarınızla güzel iletişim
kurabileceğiniz bir hafta
geçirmeniz dilekleriyle.

BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) Kadınlar
Kolu, 24 Kasım Cumartesi günü
Edirne’ye çocuklara yönelik eğitim ve
kültür gezisi düzenledi.
Batı Trakya genelinden 150 kişinin
katıldığı eğitim ve kültür gezisinde ilk
önce Hasan Ali Yücel İnteraktif Çocuk
Müzesi ziyaret edildi. Burada grubu
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
karşıladı.
Türkiye’nin ve Balkanlar’ın en büyük
İnteraktif Müzesi olarak nitelendirilen
Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’nde
çocuklar, doğa ile teknolojinin
uyumunu, teknolojinin doğadan nasıl
esinlendiğini pedagoglar eşliğinde
deneyimlediler. Ayrıca öğrendiklerini
dinazor, mamut, örümcek gibi dev
hayvan replikalarıyla desteklediler.
ERASTA alışveriş merkezinde
“Rafadan Tayfa Dehliz Macerası” filmini
izleyen çocuklar keyifli anlar geçirdiler.

GTGB’de Yeni Nesil Kolu
seçimleri yapıldı

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB) çatısı
altında faaliyet gösteren Yeni Nesil Kolu, 23 Kasım
Cuma günü yeni yönetimini belirledi.
Yeni ismiyle Yeni Nesil Kolu’nun (Gençlik Kolu)
yönetimini belirlemek için dernek lokalinde
yapılan seçimlerde 51 oy kullanıldı. 44 oy geçerli, 7
oy ise geçersiz sayıldı.
Seçimler sonucunda oy dağılımı şöyle oluştu:
Ahmet Hüseyin : 10
Eda Süleyman : 19
Elif Sadık : 28
Emirhan Şefket : 14
Eslem Ali Çavuş : 14

Kübra Yunus Halil : 29
Merve Sadık : 6
GTGB’nin Yeni Nesil Kolu’nda görev dağılımı,
24 Kasım Cumartesi günü yapılan toplantının
ardından şu şekilde gerçekleşti:
Başkan: Eda Süleyman
Asbaşkan: Eslem Aliçavuş
Sekreter: Kübra Yunus Halil
Kasadar: Merve Sadık
Üye: Ahmet Hüseyin
Üye: Emirhan Şefket
Üye: Elif Sadık
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Şampiyonlar Ligi'nde
rekorlar haftası
UEFA Şampiyonlar Ligi grup
aşamasının 5. haftası birçok
ilke sahne oldu.
Juventus forması giyen
Cristiano Ronaldo, 100. kez
sahadan galip ayrılarak UEFA
Şampiyonlar Ligi tarihinde
bunu başaran ilk oyuncu oldu.
Barcelona formsası giyen
Lionel Messi ise, 106 golle
Şampiyonlar Ligi'nde bir
kulübün formasıyla en fazla gol
atan oyuncu rekorunu kırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup
aşamasının 5. haftası birçok
ilke sahne oldu.
Şampiyonlar Ligi tarihinin
en skorer futbolcusu
konumunda bulunan Cristiano
Ronaldo, takımı Juventus'un
Valencia'yı 1-0 yendiği maçta
100. kez sahadan galip ayrıldı.
33 yaşındaki Cristiano Ronaldo
takımının aldığı bu skorla
organizasyon tarihinde bunu
başaran ilk oyuncu oldu.
PSV'yi deplasmanda 2-1
yenen Barcelona'nın yıldız
oyuncusu Lionel Messi ise,
Şampiyonlar Ligi kariyerinde

Bayern Münih’te bir
dönem sona eriyor

106. defa fileleri havalandırdı.
Messi, Ronaldo ile paylaştığı
Şampiyonlar Ligi'nde bir
kulübün formasıyla en fazla gol
atan oyuncu unvanını, tek
başına ele geçirdi.
Bayern Münih'in Benfica'yı
5-1 mağlup ettiği karşılaşmada

ağları 2 kez sarsan Robert
Lewandowski ise, Şampiyonlar
Ligi’nde attığı toplam gol
sayısını 51'e çıkardı. Polonyalı
santrafor, organizasyon
tarihinde 50 gol barajını geçen
7. isim olarak kayıtlara geçti.
Paris Saint-Germain'in yıldız

forvet oyuncusu Neymar,
Liverpool'u 2-1 yendikleri
karşılaşmada 31 gole ulaştı.
Neymar böylece Kaka ile
paylaştığı Şampiyonlar Ligi'nde
en fazla gol atan Brezilyalı
futbolcu rekorunun yeni sahibi
oldu.

BAYERN Münih, tecrübeli iki
yıldızı Franck Ribery ve Arjen
Robben'le yollarını ayırma
kararı aldı.
Bild gazetesinin iddiasına
göre Ribery ile sözleşme
kesin olarak yenilenmeyecek.
Fransız futbolcu, şimdiden
kariyerini yurt dışında
sürdürmeye karar verdi ve
gelecek teklifleri beklemeye
başladı.
Arjen Robben ise Ribery'nin
aksine takımda kalmak
istiyor. Ancak Bayern'in
Hollandalı yıldıza tavrı net.
Ribery gibi sözleşmesi sezon
sonunda bitecek olan
Robben'in sözleşmesi
yenilenmeyecek ve tecrübeli
futbolcu boşa çıkacak.
Bayern'de Ribery 35, Robben
ise 34 yaşına geldi. İki
futbolcunun da sözleşmesi
sezon sonunda bitiyor.

İki kez ertelenen
maç ülke dışında
oynanacak!
"Oyuncumuz öldü"
bahanesiyle maçı
ertelettiler

Robbie Keane
jubilesini yaptı
İNGİLTERE’de Tottenham, Leeds United, Liverpool,
West Ham United, İskoçya'da Celtic, İtalya'da Inter,
ABD'de Los Angeles Galaxy ve son olarak Hindistan'da
Atletico de Kolkata gibi takımlarda oynayan Keane,
profesyonel futbol kariyerini noktaladığını dile getirdi.
Emeklilik kararını ülkesinin basınına yaptığı
açıklamayla duyuran 38 yaşındaki Keane, "Güzel geçen
23 yıldan sonra profesyonel futbolculuk kariyerime resmi
olarak son veriyorum. Hayatımda bir dönem sona
ererken yeni bir macera başlıyor. Kariyerim boyunca
ailemi gururlandırdığım ve bu oyunun bana kazandırdığı
arkadaşlıklar için mutluyum." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de Tottenham, Leeds United, Liverpool, West
Ham United, İskoçya'da Celtic, İtalya'da Inter, ABD'de
Los Angeles Galaxy ve son olarak Hindistan'da Atletico
de Kolkata gibi takımlarda oynayan Keane, kulüp
kariyerinde çıktığı 737 maçta 325 gol attı.
Keane, teknik direktör Mick McCarthy'nin
yardımcılığını üstleneceği İrlanda Milli Takımı'nda ise
146 kez görev yaptı ve 68 gol kaydetti. Robbie Keane,
milli takımın en golcü ve en çok forma giyen oyuncusu
konumunda bulunuyor.

ÇIKAN olaylar nedeniyle
oynanamayan Libertadores
Kupası finalinin, Arjantin dışında
bir ülkede oynanmasına karar
verildi.
CONMEBOL'un yaptığı
açıklamaya göre; Copa
Libertadores finalinin ikinci maçı
8 ya da 9 Aralık tarihinde
oynanacak. Maçın Arjantin
dışında bir ülkede yapılacağı
ancak kararın henüz disiplin
komitesi tarafından
onaylanmadığı öğrenildi.

Paraguay Devlet Televizyonu,
River Plate ile Boca Juniors
arasındaki Copa Libertadores
Finali ikinci maçının
Paraguay'daki Estadio Defensores
del Chaco'da oynanacağını iddia
etti.
Libertadores Kupası finalinin
ilk maçı La Bombonera
Stadyumu'nda 2-2 berabere
tamamlandı. İkinci maç ise, River
Plate taraftarlarının Boca Juniors
ekibini taşıyan otobüsü taşlaması
üzerine ertelenmişti.

İRLANDA'nın Dublin
kentindeki Ballybrack FC
futbol takımının,
'Futbolcumuz öldü'
açıklaması yaparak maçlarını
ertelettiği ortaya çıktı. Bir
kulüp yönetcisinin Nuno La
Fuente isimli İspanyol
oyuncunun ülkesinde trafik
kazasında hayatını
kaybettiğini söylemesinin
ardından, takım oyuncu için
ölüm ilanı yayınladı.Hafta
sonu ligde oynanan bütün
maçlar öncesinde 'ölen
oyuncu' için saygı duruşu
yapıldı, futbolcular kollarına
siyah bant taktı ve bu takımın
maçı da ertelendi. Ancak
daha sonra Fuente'nin
hayatta olduğu ortaya çıktı ve
İrlanda Cumhuriyeti futbol
dünyasında kıyamet koptu.
Federasyon, ilgili takım
aleyhine disiplin
soruşturması başlattı.
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Kadın Platformu temsilcileri Uluslararası
Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katıldı
BATI Trakya Türk Kadın Platformu
temsilcileri, 23-24 Kasım tarihlerinde
İstanbul’da Cevahir Kongre merkezinde
düzenlenen 3. Uluslararası Kadın ve
Adalet Zirvesi’ne katıldı. Zirveye Batı
Trakya’dan Batı Trakya Türk Kadın
Platformu Sözcüsü Sevil Şerifoğlu ve
BAKEȘ Müdürü Pervin Hayrullah katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kadın ve
Demokrasi Derneği’nin (KADEM) birlikte
düzenlediği 3. Uluslararası Kadın ve
Adalet Zirvesi, “Ailenin Güçlendirilmesi”
ana teması ile yapıldı.
Kadına karşı şiddetle mücadele günü
kapsamında düzenlenen zirveye,
Türkiye

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine
Erdoğan, Türkiye Aile, Sosyal Hizmetler
ve Çalışma Bakanı
Zehra Zümrüt
Selçuk, KADEM
Başkanı Dr.
Saliha Okur
Gümrükçüoğlu,
KADEM Başkan
Yardımcısı
Sümeyye Erdoğan
Bayraktar, KADEM
üyeleri,

Türkiye’den ve dünyanın değişik
ülkelerinden çok sayıda bakan,
akademisyen, araştırmacı,
gazeteci, iş dünyası ve sivil
toplum kuruluşu temsilcileri
katıldı.
3. Kadın ve Adalet Zirvesi’nin
açılış konuşmasını yapan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, kadının, ailenin hem ayrılmaz
bir parçası, hem de lokomotifi olduğunu
belirterek, “Bizim inancımızda ve
kültürümüzde aile, kadınla erkeğin ortak
sorumluluğunda teşekkül eden ve
yaşayan hayati bir müessesedir. Öyle
sanıldığı gibi ailede sadece ev işlerinin
kadına, geçim işlerinin erkeğe
yüklenmesi gibi kati bir ayrım da söz
konusu değildir. Şartlara bağlı olarak,
kadın ve erkek, aile içindeki görev
bölümüne katkıda bulunurlar.” dedi.
23-24 Kasım tarihlerinde Cevahir
Kongre Merkezi’nde düzenlenen
oturumlarda, ailenin
güçlendirilmesi yönünde
değişik alanlardaki
gelişmeler, başarılı
örnekler, sorunlar ve
çözüm önerileri
tartışıldı.

Azınlık öğrencileri
meclisi ziyaret ettiler

Rodop ilinin Hemetli, Hacıören, Bulatköy ve
Üntüren köylerindeki azınlık ilkokullarından
öğrenci ve öğretmenlerden oluşan bir grup
27 Kasım Salı günü meclisi ziyaret ettiler.
Öğretmenlerin talebi üzerine, Makedonya –
Trakya Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşen
Atina ziyareti kapsamında Yunan Meclisi’ne

de giden öğrencileri Meclis Başkanı Nikos
Vuçis karşıladı.
Meclisin çalışmaları hakkında bilgi alan
öğrenciler, genel kurul salonunda azınlık
milletvekilleri ile bir araya gelerek hatıra
fotoğrafı çekildiler.

