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Azınlık eğitimi
için uluslararası
konferans

Mete’den
Trabzon ve
Rize ziyareti

BATI Trakya Türk
Azınlığı’nın eğitimindeki
sorunla ve çözüm
önerileri Gümülcine’de
düzenlenen uluslararası
etkinlikte ele alındı. “Batı
Trakya Müslüman Türk
Azınlığı Eğitimi’nde İki
Dillilik ve Dünyadaki
Farklı Yaklaşımlar”
konulu uluslararası
çalıştay ve konferans 2
Mart Cumartesi günü
Gümülcine’de
gerçekleştirildi.
BTAYTD, BAKEŞ ,
ABTTF ve FUEN
tarafından düzenlenen
etkinliğe Birleşmiş
Milletler (BM) Azınlıklar
Özel Raportörü Prof. Dr.
Fernand de Varennes de
katıldı.
»8, 9

İbrahim
Şerif’le
devam
kararı

Türkiye Bursları’na rekor başvuru
YURTDIŞI Türkler ve
Akraba Topluluklar (YTB)
tarafından yürütülen ve
uluslararası öğrencilere
Türkiye’de yükseköğrenim
fırsatı sunan “Türkiye
Bursları” programına
dünyanın 167 ülkesinden
rekor başvuru yapıldı. YTB
Başkanı Abdullah Eren,
“2012’de 42 bin başvuru alan
Türkiye Bursları programı,
2019 itibarıyla dünyanın 167
ülkesinden 145 bin 700
başvuruyla rekor bir başvuru
aldı.” dedi. »5

BATI Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
seçimleri yapıldı.Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın en
üst temsil organı olan
Danışma Kurulu’nda
Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif’le devam
kararı alındı.»4

dünya

12’de

bilim
“Brexit'te
henüz çözüme
ulaşamadık”

7’de

ekonomi
“Çuvallayan”
altı
telefon

4’te

spor
10 yıllık
devlet
tahvili ihracı

15’de

İlk çeyrek
finalistler
belli oldu

İSKEÇE Müftüsü Ahmet Mete ve
Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu,
Trabzon Üniversitesi ile Rize’deki
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin
davetlisi olarak Karadeniz’e gitti. 27
Şubat – 2 Mart tarihleri arasında
Trabzon ve Rize’yi ziyaret eden Mete
ve Hraloğlu, burada konferans da
verdiler. »13

“Kadınlar
Günü”
kutlandı
BATI Trakya Türk Kadın Platformu
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü”
nedeniyle 2 Mart Cumartesi akşamı
Gümülcine’de bir etkinlik düzenledi.
Bu arada, Kadın Platformu’nun yeni
sözcüsü, Gümülcine Türk Gençler
Birliği Kadınlar Kolu Başkanı Aslı Ali
oldu. » 2

“Hayat Kime
Güzel”
seyirciyle
buluştu
Gümülcine Belediyesi’nin davetlisi
olarak gelen İstanbul Meydan Sahnesi
sanatçılarının “Hayat Kime Güzel”
oyunu sanatseverlerle buluştu. »11
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“Kadınlar Günü” kutlandı
BATI Trakya Türk Kadın
Platformu “8 Mart Dünya
Kadınlar Günü” nedeniyle 2
Mart Cumartesi akşamı
Gümülcine’de bir eğlence
düzenledi.
Egnatia salonunda
düzenlenen etkinliğin açılış
konuşmasını, Batı Trakya Türk
Kadın Platformu Sözcüsü Sevil
Şerifoğlu yaptı.
Şerifoğlu, “Batı Trakya Türk
Kadın Platformu bu yıl 11.
kuruluş yılını kutluyor. Bu geçen
yıllarda platformumuz çok güzel
büyüdü, dallandı budaklandı.
Bu süreçte çok güzel çalışmalara
imza attı. Bunların çoğu uluslar
arası önemli etkinliklerdi ve bu
etkinliklerde Batı Trakya Türk
kadınlarını temsil etti. Bunları
tek tek saymayacağım, hepiniz
biliyorsunuz. Ama bir örnek
vermek gerekirse bugünkü
etkinliğimizde Dikilitaș’tan
Zeynelli’ye, Büyük Dervent’ten
Şahin’e Batı Trakya`nın her
köşesinden kadınımız
bulunuyor. Bu da platformun
gücünün bir göstergesidir.
Platformumuz bundan sonra da
daha çok genişleyecek ve çok
güzel işlere imza atacak. Tabii
bunlar bugüne kadar olduğu
gibi yine sizlerin büyük
destekleri ile olacak. Bu benim
sözcü olarak son konuşmam.
Geçtiğimiz yıl bu görevi bu
salonda teslim almıştım. Yine
biraz sonra bu salonda devir
edeceğim. Ama ondan önce bir
yıl içerisinde bana görevimde
desteklerini esirgemeyen
platform aileme, değerli
protokole, İTB Kadınlar Kolu’na,
aileme, iş arkadaşıma ve siz Batı

Trakyalı kadınlarımıza sonsuz
teşekkür ediyorum.” dedi.
Sevil Şerifoğlu daha sonra
Batı Trakya Türk Kadın
Platformu’nun yeni sözcüsü
Gümülcine Türk Gençler Birliği
Kadınlar Kolu Başkanı Aslı Ali’yi
sahneye davet etti.
Platform’un yeni sözcüsü Aslı
Ali, etkinliğe katılanların
Kadınlar Günü’nü kutlayarak,
“Böylesi önemli bir görevi
üstlenmiş olmak beni
gururlandırıyor ve bir o kadar da
heyecanlandırıyor. İnanıyorum
ki sizlerin de desteği ile bu
görevi layıkıyla yerine
getireceğim.” dedi.
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu da kısa bir konuşma
yaparak, tüm kadınların
kadınlar gününü kutladı ve
gecede olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
DEB Partisi Onursal Başkanı
Işık Sadık Ahmet, Batı Trakya
kadınları ile olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
herkesin kadınlar gününü
kutladı.
Gecede kısa bir konuşma
yapan Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu`nun eşi Aslı
Ömeroğlu da Batı Trakyalı
kadınlarla bir arada olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, gecenin
gerçekleşmesinde emeği büyük
olan Kadın Platformu’nu tebrik
etti. Eski Sözcü Sevil
Şerifoğlu’na emeklerinden
dolayı teşekkür eden Ömeroğlu,
yeni platform sözcüsü Aslı Ali`yi
de tebrik ederek başarılar diledi.

AB’nin yüzde 39’u “oturarak” çalışıyor

AVRUPA Birliği’nde (AB) istihdam edilenlerin
yüzde 39’unun oturarak çalıştığı bildirildi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB
vatandaşlarının iş yerinde çalışma şekillerine
ilişkin 2017 verilerini yayınladı.
Buna göre, AB’de çalışanların yüzde 39’u
ofiste ya da araçlarda oturarak görev yaparken,
yüzde 30’u az fiziksel güç gerektiren işlerde
çalıştı.
Öğretmenler ve mağaza çalışanları gibi yüzde
20’lik bir kesim ayakta iş yaparken, AB

vatandaşlarının yüzde 11’i inşaat, yükleme ve
kazma gibi ağır fiziksel güç gerektiren işler yaptı.
AB içinde oturarak çalışan oranının en yüksek
olduğu ülkeler Hollanda (yüzde 55), Almanya
(yüzde 54) ve Lüksemburg (yüzde 52) şeklinde
sıralandı.
İspanya (yüzde 43) ile Romanya (yüzde 36)
ayakta çalışanların yoğunlaştığı ülkeler olarak
öne çıkarken, yoğun emek gerektiren işlerde
çalışanların yüksek olduğu ülkeler Yunanistan
(yüzde 22) ve Polonya (yüzde 16) oldu.

Batı Trakya Türk Kadın
Platformu’nda nöbet değişimi
BATI Trakya’da Türk
Azınlığa ait kadın dernekleri
ve dernek kadın kollarının
yöneticilerinin oluşturduğu
Batı Trakya Türk Kadın
Platformu’nun yeni sözcüsü,
Gümülcine Türk Gençler
Birliği Kadınlar Kolu Başkanı
Aslı Ali oldu.
Ebru sanatı eğitmeni ve
ressam Asli Ali, görevi İskeçe
Türk Birliği Kadınlar Kolu
Başkanı Sevil Şerifoğlu’ndan
devraldı. Devir teslim töreni
her yıl geleneksel olarak Batı
Trakya Türk Kadın Platformu
tarafından 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü nedeniyle
düzenlenen etkinlikte
gerçekleştirildi. Kadın
Platformı Sözcüsü olan Aslı
Ali, 12 Şubat 2018 tarihinden
bu yana ise GTGB Kadınlar
Kolu başkanlığını
sürdürüyor.
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ABTTF’den, BM İnsan
Hakları Konseyi’ne
yazılı bildiri
ABTTF, Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait derneklerle
ilgili AİHM kararlarının Yunanistan tarafından
uygulanmamasını gündeme taşıdı.

AVRUPA Batı
Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), Birleşmiş Milletler
(BM) İnsan Hakları Konseyi’nin
25 Şubat-21 Mart 2019
tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre
kentinde düzenlenen 40.
olağan oturumuna,
“Yunanistan’da örgütlenme
özgürlüğünü tehdit eden
kısıtlayıcı mevzuat ve Batı
Trakya Türk toplumuna ilişkin
olarak AİHM kararlarının
uygulanmaması sorunu”
başlıklı yazılı bildiri sundu.
ABTTF yazılı bildirisinde,
Yunanistan’da “Türk” isimli
derneklerin kapatıldığı ve
yenilerinin kurulmasına izin
verilmediğini vurgulayarak,
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM) üç
davada aleyhinde verdiği
kararlara rağmen
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın örgütlenme
özgürlüğünü ihlal ettiğini
kaydetti.
Yunan mahkemeleri
tarafından isminde geçen
“Türk” kelimesi nedeniyle
kapatılan Batı Trakya Türk
toplumunun ilk derneği İskeçe
Türk Birliği (İTB) ile kayıt
başvuruları reddedilen Rodop
İli Türk Kadınları Kültür
Derneği ve Meriç İli Azınlık
Gençleri Derneği’nin AİHM’ye
başvurduğunu not eden
ABTTF, AİHM’nin üç derneği
de haklı bularak Yunanistan’ın
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin örgütlenme
özgürlüğüne dair 11. maddesini

ihlal ettiğine hükmettiğini dile
getirdi. Yunanistan’ın aradan
10 yılı aşkın bir zaman
geçmesine rağmen Batı Trakya
Türk toplumuna ait üç
dernekle ile ilgili AİHM
kararlarını uygulamadığının
altını çizen ABTTF, Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi’nin
“Bekir Usta grubu davaları” adı
altında AİHM’nin söz konusu
kararlarının uygulanmasını
denetlediğini ve Yunan ulusal
mahkemelerinde devam eden
hukuki süreci yakından
izlediğini aktardı.
Yunan Parlamentosu’nda
Ekim 2017’de kabul edilen
4491/2017 sayı ve tarihli
yasanın öngördüğü yeni
kısıtlamaların Batı Trakya Türk
dernekleri ile ilgili AİHM
kararlarının uygulanmasını
imkansız hale getirdiğine
dikkat çeken ABTTF, bu
yasanın asıl amacının
Yunanistan’da “Türk” isimli
derneklerin kurulmasına izin
vermemek olduğunu kaydetti.
Söz konusu yasanın
kabulünün ardından İskeçe
Türk Birliği’nin resmi tüzel
kişiliğinin iadesi talebi ile
yaptığı başvurunun Trakya
İstinaf Mahkemesi’nce
reddedildiğini belirten ABTTF,
bunun üzerine derneğin Yunan
Yargıtay’ına başvurduğunu,
ancak duruşma tarihinin henüz
ilan edilmediğini dile getirdi.
ABTTF ayrıca, Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği ve
Meriç İli Azınlık Gençleri
Derneği’nin de kayıt
başvurularını reddeden daha
önceki mahkeme kararlarının

iptali için Trakya İstinaf
Mahkemesi’ne başvurduğunu
ve iki davanın duruşmasının 25
Ekim 2019’da görüleceğini not
etti.
Bugün Batı Trakya’da
“Türk” isimli kayıtlı derneğin
bulunmadığının altını çizen
ABTTF, İskeçe İli Türk
Kadınları Kültür Derneği’nin
kayıt başvurusunun da önce
yerel mahkeme, ardından
Trakya İstinaf Mahkemesi ve
son olarak da Yargıtay
tarafından derneğin isminde
geçen ”Türk” kelimesi
nedeniyle reddedildiğini
belirtti. ABTTF, Yunanistan’ı
AİHM kararlarının
uygulanmasına yönelik olarak
ulusal hukukunda gerekli tüm
tedbirleri ivedilikle almaya ve
Batı Trakya Türk toplumunun
örgütlenme özgürlüğüne saygı
göstermeye çağırdı.
ABTTF’nin BM İnsan Hakları
Konseyi’ne sunduğu yazılı
bildiriye https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GE
N/G19/040/46/PDF/G1904046.
pdf?OpenElement linkinden
ulaşabilirsiniz.
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Azınlık Eğitimi...

B

atı Trakya Türk
Azınlığı’nın en önemli
sorunlarından biri olan
eğitim, geçen hafta
Gümülcine’de gerçekleşen
çalıştay ve konferansta ele
alındı.
Etkinlik, azınlık açısından
bir ilkti. İki dilli azınlık
eğitiminin sorunları, ilk kez
uluslararası boyutta enine
boyuna tartışıldı. Sorunlar,
çözüm önerileri masaya
yatırıldı.
Böyle bir etkinliği
gerçekleştirebilmek bile başlı
başına bir başarı.
Yunanistan ile Türkiye’den
iki dilli eğitim konusunda
uzman akademisyenler, bu
konuda deneyimleri olan
Avrupa’dan sivil toplum
örgütü temsilcileri ve
bölgeden eğitimciler iki dilli
eğitim konusunu ele aldılar.
Çalıştay ve konferans
sonucunda ortaya çıkan en
önemli tespitlerden biri ise,
azınlık eğitiminde yaşanan
sıkıntılar ve sorunlar bir tarafa,
devlet ile azınlık arasındaki
diyalog eksikliğiydi. Daha net
bir ifadeyle, azınlık için
yapılanlarda, alınan kararlarda
azınlığın bizzat kendisinin
muhatap alınmaması
sorunuydu.
Birleşmiş Milletler Azınlık
Sorunları Özel Raportörü Prof.
Fernand de Varennes de
konferansa onur konuğu
olarak katıldı. Tabii bu da
konferansa bambaşka bir
boyut kazandırdı.
Kendisinin de Kanada’da iki
dilli eğitim yapılan bir
bölgeden olduğunu söyleyen
Varennes, anadili, “kişisel
gelişimin en önemli aracı”
olarak nitelendirdi, “anadilde
eğitimin tanınmamasının da
çocuktan bir insanlık hakkının
alınması anlamına geldiğini”
vurguladı.
1923 yılında imzalanan ve
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uluslararası bir anlaşma olan
Lozan Barış Antlaşması’nın
azınlıkların korunmasına
ilişkin hükümleri, azınlıklara
verilen eğitim hakları
açısından gayet net. Lozan,
gerek Türkiye’deki, gerekse
Yunanistan’daki azınlıklara bu
konuda özerklik tanıyor.
Azınlıklara, “… giderlerini
kendileri ödemek üzere, ....,
her türlü okul ve buna benzer
öğretim ve eğitim kurumları
kurma, yönetme ve denetleme
ve buralarda kendi dillerini
serbestçe kullanma” hakkını
tanıyan Lozan Antlaşması,
bunun için devlet, belediye
bütçelerinden azınlık eğitimi
için pay ayrılmasını bile
öngörüyor.
Lozan Antlaşması’nın yanı
sıra, uluslararası alanda
anadilin korunması ve
geliştirilmesinde en büyük
sorumluluk devletlere
veriliyor. Yani devletler,
anadilin hâkim kültürün
tamamen etkisi altına
girmeden varlığını
sürdürebilmesinden de
sorumlu.
Unutmayalım ki, bir
kültürün kendini yarınlara
taşıyabilmesi için en önemli
araç anadildir. Bu nedenle
devletlerin anadilleri
yaşatmak için eğitim
sisteminin yanı sıra kültürel
alanda da teşvikler yapması
önemli.
Anadilin öğretilmesi,
yaşaması, geliştirilmesi
herşeyden önce bir çocuk
hakları meselesi. Doğal olarak
bir insan, bir azınlık hakları
sorunu.
Anadilin ve resmi dilin ortak
olarak okutulduğu azınlık
okullarının sorunlarının ele
alındığı böylesi güzel bir
çalışmaya imza atan BAKEŞ,
BTAYTD, ABTTF ve FUEN’e
teşekkürler.

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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Danışma Kurulu’nda Müftü
İbrahim Şerif’le devam kararı
BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu seçimleri yapıldı. Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın en üst temsil organı olan Danışma Kurulu’nda Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif’le devam kararı alındı. Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanlığı görevini bir yıl daha sürdürecek.
Danışma Kurulu’nun Rodop ilindeki başkan yardımcılığına Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet getirildi. İskeçe ilindeki başkan yardımcısı ise Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza oldu. Danışma Kurulu Genel Sekreterliği görevini de
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Necat Ahmet üstlendi.

Atina’da ibadete
izin verilecek ilk cami
Nisanda açılıyor
Tarih profesörü Evangelos Hekimoğlu, Ethnos gazetesinde
yayımlanan makalesinde, Yunanistan’ın Atina’da cami
inşaatına “Bir asır geç kaldığını, bunu da eksik yaptığı”
görüşünü dile getirdi. Hekimoğlu, caminin minaresi olması
gerektiğini de savundu.

9 yıl sonra
ilk kez
10 yıllık
devlet
tahvili ihracı
Başkent Atina’da, ibadete izin
verilecek ilk cami kapılarını nisan
ayında açıyor.
Yunan makamlarının yaptığı
açıklamaya göre, inşaatı
tamamlanmak üzere olan camide 300
erkek ve 50 kadın için ayrı ibadet yeri
olacak. Caminin imamının sünni,
yardımcılarının ise İslam dininin diğer
mezheplerinden seçilmesi
planlanıyor.
Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel
Sekreteri Yorgos Kalanciz, caminin
tam teşekküllü işlerliği için istihdamın
devam ettiğini belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakan Aleksis
Çipras ile Ankara’da yaptığı görüşme
sırasında Atina’da açılacağı açıklanan
cami hakkında, “Kiliseler çan kulesiz
olamayacağı gibi camiler de minaresiz

olmaz” demiş, kent merkezinde
müzeye dönüştürülen tarihi Fatih
Camii’nin ibadete açılmasını
önermişti.

“ASIRLIK GECİKME”
Öte yandan, tarih profesörü Evangelos
Hekimoğlu, Ethnos gazetesinde
yayımlanan makalesinde,
Yunanistan’ın Atina’da cami inşaatına
“Bir asır geç kaldığını, bunu da eksik
yaptığı” görüşünü dile getirdi.
Hekimoğlu, yazısında 1 Kasım 1913
tarihinde Eleftherios Venizelos’un
imzasını taşıyan Türkiye ile
Yunanistan arasındaki üçüncü
protokol gereğince Yunanistan
Krallığı’nın “Başkent Atina’da bir; ve
civar köylerinde ihtiyaç duyulan 4 ayrı
cami inşa edilmesi için gerekli bütçeyi
ayıracağı” taahhütü altına girmiş

olduğunu anımsattı.

“CAMİYE MİNARE DİKİLSİN”
Hekimoğlu’na göre , Venizelos ileri
görüşlü bir önder olarak
Yunanistan’da ve Atina’da yaşayan
Müslümanları “Yunanistan’ın
Müslüman Gücü” olarak tanımlıyor ve
bu Müslüman gücün Atina’da ibadet
hakkı olduğunu vurguluyordu.
O günden bugüne dek geçen bir
asıra rağmen Atina’da inşa edilen
caminin minaresiz ve megafonsuz
olmasını eleştiren ve camilerin
minaresiz olamayacağını söyleyen
Hekimoğlu, “Henüz geç kalınmış
değil, minare görmek istemeyen geri
kafalılıklardan arınarak Atina’daki
camiye minare dikilsin.” dedi.

YUNANİSTAN, 2010 yılından bu yana ilk
kez 10 yıllık devlet tahvili ihracı gerçekleştirdi.
Atina Borsa’sından yapılan açıklamada,
dokuz yıl sonra ilk kez gerçekleşen 10 yıl
vadeli tahvili ihracı için BNP Paribas, Citi,
Credit Suisse, Goldman Sachs International
Bank, HSBC ve JP Morgan bankaları
görevlendirildi.
Tahvil ihracından 2,5 milyar euro gelir elde
edilirken, faiz oranının ise yüzde 3,9 olduğu
belirtildi. İhaleye, yatırımcılardan 11,8 milyar
euroluk teklif geldiği ifade edildi.
Ağustos 2018’de kurtarma programından
çıkan ve kreditörlerinin borçlarına
dayanmadan kendi ayakları üstünde durmaya
çalışan ülkede, memorandumun
tamamlanmasından sonra ilk kez ocak ayında
tahvil ihracı gerçekleştirilmiş ve 2,5 milyar
euro toplanmıştı.
Maliye Bakanlığı, 2019’da toplam 7 milyar
euroluk tahvil ihracından gelir hedefliyor.
Yunanistan ekonomi yönetiminin 10 yıllık
tahvil ihracı kararında kredi derecelendirme
kuruluşu Moody’s’in ülkenin kredi notunu iki
puan arttırarak B1’e yükseltmesinin etkili
olduğu belirtiliyor.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU

ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Bir konferansın ardından…

H

aftasonu Gümülcine’de
uluslararası bir konferans yapıldı.
Konu azınlık eğitimi. Batı Trakya
Türklerinin en önemli ve öncelikli sorunu.
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi, Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu ve FUEN’in organizasyonunda
gerçekleşen bir etkinlik oldu. Sözkonusu
konferansa Birleşmiş Milletler (BM)
Azınlıklar Özel Raportörü Prof. Dr. Fernand
de Varennes’in katılması ise ayrıca önemli
bir gelişmeydi.
Etkinlik, 2 Mart Cumartesi günü
Gümülcine’de bir otelde yapıldı. İki aşamalı
olarak gerçekleştirilen etkinliğin ilk
bölümünde Batı Trakya Türk Azınlık
temsilcileri ile Yunanistan’dan, Avrupa’dan
ve Türkiye’den katılımcıların yer aldığı
çalıştay yapıldı. Uluslararası konferansın
temel öğesi ve unsuru iki dilli eğitim oldu.
Çalıştay bölümünde Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın eğitimde yaşadığı sorunların ve

taleplerinin yanısıra, “Frangudaki
Programı” olarak bilinen resmi adıyla
“Müslüman Azınlık Çocuklarının Eğitimi”
programı ve Avrupa’daki iki dilli eğitim
modelinin uygulandığı örnekler dile
getirildi. Bu bölümde azınlık eğitiminin
geçmiş süreçte yaşadığı olaylar ve bugünkü
durumu ile yıllardır dile getirilen ve bir türlü
kabul edilmeyen talepler önemli ölçüde
anlatıldı.
Etkinliğin ikinci aşamasında ise
uluslararası konferans yapıldı. Açılış
konuşmalarından sonra iki oturum halinde
yapılan konferansta ağırlıklı olarak
yurtdışından ve Atina’dan gelen
konuşmacılar konuştu. Türkiye’den gelen
katılımcılar iki dilli eğitim sistemini bilimsel
olarak aktardılar. İnceliklerini ve püf
noktalarını anlattılar. Ana dilin önemine
vurgu yapıldı.
Avrupa’dan gelen ve yaşadıkları
ülkelerde azınlık konumunda olan ve bizim
gibi onların da iki dilli bir eğitim sistemi

5

olan konuşmacıların aktardıkları ise
gerçekten çok önemliydi. Kendi içinde
sağlıklı bir şekilde çalışan iki dilli eğitim
sistemi örneklerini duymamız, öğrenmemiz
açısından çok önemliydi.
“Frangudaki Programı” sorumluları da
konferans bölümünde hem azınlık eğitim
sistemini analiz etti, hem de kendi
yürüttükleri programı bir kez daha
anlatmaya çalıştılar. Burada sayın Anna
Frangudaki ve Thalia Dragona’nın azınlık
eğitiminin yapısal özelliği nedeniyle
“sorunlu” bir okul olduğu görüşünü
tekrarladığını söylemek gerekir diye
düşünüyorum. Öte yandan devlet okulunun
da, yani devletin resmi okulunun farklı
kültürden gelen çocukların ana dilini ve
kültürlerini dikkate almadığını söylediğini
ifade etmek gerekir. 20 yıldır sürdürülen
programın iki sorumlusundan biri olan
Thalia Dragona konuşmasında azınlığın
taleplerine değinerek, “azınlığın tam olarak
ne istediğini bilmiyorum” şeklinde bir ifade
kullandı. Azınlığın taleplerinin organize
olmadığını ve bir bütünlük arz etmediğini
savundu. Örnek olarak ise Frangudaki
Programı tarafından hazırlanan Yunanca
ders kitaplarına karşı gösterilen tepkiyi ve
bu nedenle yapılan eylemi gösterdi.
Sayın Dragona’nın görüşlerine karşı bir
tez geliştirecek değilim. Ancak 20 yıldır
daha iyi bir Yunanca eğitim sisteminin
oluşturulması için bir projenin
yürütülmesine rağmen, azınlık çocuklarının
azınlık okulları yerine devlet okullarını
tercih ettiği gerçeğini düşünmemiz
gerektiğini, bunu sözkonusu projeyi

yürütenlerin de düşünmesi ve analiz etmesi
gerektiğini vurgulamak istiyorum.
Gümülcine’de düzenlenen azınlık
eğitimiyle ilgili uluslararası konferansta
bana göre duyulan en önemli şey “azınlığın
devlet tarafından bir tehdit ve tehlike olarak
görüldüğü” görüşüydü. Bunu azınlık
temsilcilerinden çok Yunanlı
akademisyenlerden duyduk. Batı Trakya
Türk Azınlığı uzun zamandır “devletin
azınlığı tehlike ve tehdit olarak gördüğünü”
ve bu nedenle “azınlık eğitimini zaman
içinde bitirmek istediği” görüşünde. Bu
görüş ilk zamanlarda bir “şüphe” olarak
başladıysa da, zamanla yaygınlaşarak ve
temel bularak “görüş” ve “inanış” halini
aldı.
Nasıl almasın ki? Batı Trakya Türk Azınlık
kurumları, Avrupa’daki azınlık sivil toplum
örgütlerinin çatı kuruluşu niteliğindeki
FUEN ile birlikte uluslararası bir konferans
düzenliyor. Yunanistan’dan, Türkiye’den ve
Avrupa’dan ilk kez bu kadar geniş katılımlı
bir etkinlik organize ediliyor. Üç dilde
simultane tercüme yapılıyor. Nasıl daha iyi
bir azınlık eğitimi olabilir tartışması
yapılıyor ve davet edilmesine rağmen
devleti, bakanlığı, hükümeti temsil eden bir
Allah’ın kulu bile bu etkinliğe katılmıyor. Bu
olay ciddiye alınıp “acaba azınlık ne istiyor”
diyerek bu uluslararası konferansa
gelmiyor. Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı geçmişe oranla uluslararası alanda
daha çok dikkat çekse de, ne yazık ki
yaşadığı ülkede devletin ve hükümetin
vurdumduymazlığı ve ilgisizliği devam
ediyor. Bakalım nereye kadar?

Türkiye Bursları’na rekor başvuru
YURTDIŞI Türkler ve Akraba
Topluluklar (YTB) tarafından
yürütülen ve uluslararası
öğrencilere Türkiye’de
yükseköğrenim fırsatı sunan
“Türkiye Bursları”
programına
dünyanın 167
ülkesinden rekor
başvuru yapıldı.
YTB Başkanı Eren,
2019 yılı için
başvuruları
tamamlanan
Türkiye
Bursları’na yoğun
ilgi için
başvuranlara
teşekkür etti.
“Büyük Öğrenci
Projesi” olarak
1992’de başlatılan
ve 2012’de YTB’nin
koordinasyonuyla
“Türkiye Bursları”
markasıyla
dünyaya açılan
programa talebin
giderek artış
gösterdiğini
belirten Eren
şunları kaydetti:
“2012’de 42 bin
başvuru alan
Türkiye Bursları
programı, 2019
itibarıyla
dünyanın 167 ülkesinden 145 bin
700 başvuruyla rekor bir
başvuru aldı. Türkiye
Bursları’na olan ilgi bizleri
mutlu ediyor. Bizler de her yıl
giderek artan bu ilgi ve talebe

karşılık olarak burs
imkanlarımızı da arttırmaya ve
geliştirmeye çalışıyoruz.”
Bu yıl yoğun talep üzerine
başvuru süresini uzattıklarını
hatırlatan Eren,
Türkiye
Bursları’nın
Türkiye’de
yükseköğrenimin
ululararası hale
gelmesinde de
önemli katkılar
sunduğunu ifade
ederek,
hedeflerinin şu
an 17 bin olan
ululararası
bursiyer öğrenci
sayısını 2023’te
25 bine çıkarmak
olduğunu
vurguladı.

YTB Başkanı
Abdullah
Eren,
“2012’de 42
bin başvuru
alan Türkiye
Bursları
programı,
2019
itibarıyla
dünyanın 167
ülkesinden
145 bin 700
başvuruyla
rekor bir
başvuru aldı.”
dedi.

BAŞVURULAR
İNTERNET
ÜZERİNDEN
ALINIYOR

Türkiye’deki
yükseköğrenim
sisteminin
uluslararası
nitelik
kazanmasında
önemli rol
üstlenen Türkiye
Bursları
programı kapsamında her yıl
ortalama 5 bin öğrenciye burs
veriliyor. Yalnızca yabancı ülke
vatandaşlarının yararlanabildiği
bu burslara her yıl belirli
dönemde internet üzerinden

başvuru yapılabiliyor. Sisteme
gerekli bilgileri giren ve ilk
değerlendirme aşamasını geçen
öğrenciler, dünyada yaklaşık
100 farklı noktada mülakatlara
davet ediliyor. Akademisyenler
ve YTB uzman personeli
tarafından yapılan mülakatlarda
başarılı olan adaylar burs
almaya hak kazanıyor.
Türkiye’ye gelen adaylar ise ilk
yıl aldıkları dil kursuyla Türkçe
öğrendikten sonra yaptıkları
tercihler doğrultusunda
üniversitelere yerleştiriliyor.
Program, öğrencilerin barınma,
beslenme ve aylık cep

harçlıklarını karşılıyor. Bunun
yanında Türkiye’de kaldıkları
süre boyunca öğrencilerin sağlık
sigortası primleri de ödeniyor.
Öğrencilerin Türkiye’ye ilk geliş
biletleri ile mezun olduktan
sonra ülkelerine dönüş biletleri
de YTB tarafından karşılanıyor.

TÜRKİYE MEZUNLARI
AİLESİ BÜYÜYOR
YTB, Türkiye’de çeşitli
üniversitelerde lisans, yüksek
lisans ve doktora düzeylerinde
eğitim alarak ülkelerinde dönen
mezunları da yalnız bırakmıyor.
Onlarca ülkede gerçekleştirilen

“Mezun Buluşmaları”
vasıtasıyla mezunlar
aralarındaki iletişim
geliştirilirken, Türkiye ile bağlar
da kuvvetlendiriliyor.
Türkiye’nin gönül elçileri
“Türkiye Mezunları” 160 ülkeye
yayılmış 150 bine yakın üyesiyle
büyük bir aileyi oluşturuyor.
Birçoğu ülkesinde önemli
konumlara gelmiş bürokrat, iş
adamı, gazeteci, akademisyen
ve siyasetçi olan Türkiye
mezunları, kendi ülkeleri ile
Türkiye arasındaki dostluk ve iş
birliğinin güçlenmesinde büyük
rol oynuyor.
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Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Süt kesen hastalığı

B

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

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

TAPU ve kadasto kayıt
işlemleri süresi Doğu
Makedonya – Trakya eyaleti
dahilindeki bazı belediyeler
için uzatıldı.
Eyalet genelindeki bazı
belediyeler için 10 Mart
tarihinde bitmesi öngörülen
tapu – kadastro kayıt işlemleri

için süre 24 Nisan tarihine
kadar uzatıldı.
Tapu ve Kadastro
Müdürlüğü’nden yapılan
açıklamada, söz konusu
uzatmanın yurt içinde
yaşayanlar için geçerli olduğu
ifade edildi. Doğu Makedonya
Trakya Eyaleti sınırları

Genç Mehmet'in vefatı
Şahin'i hüzne boğdu

İskeçe Azınlık İlkokulu’nda öğrenci kermesi
İSKEÇE Merkez Türk
İlkokulu’nda öğrenci
kermesi düzenlenecek. 9
Mart Cumartesi günü
gerçekleştirilecek kermes,
okul bahçesinde yapılacak.
Kermes sabah saat 10:00’da
başlayıp akşam saatlerine
kadar devam edecek.
İskeçe Merkez Türk
Azınlık İlkokulu Okul Aile
Birliği ve Encümen Heyeti
ile altıncı sınıf öğrencileri
tarafından organize edilen
kermese, başta okuldaki
öğrenci ve veliler olmak
üzere herkesin davetli
olduğu ifade edildi.

dahilinde bulunan ve tapu kadastro kayıtlarının son
tarihleri uzatılan belediyeler
şöyle: Taşöz Belediyesi,
Kozlukebir Belediyesi,
Gümülcine Belediyesi,
Maronya – Şapçı Belediyesi.

İSKEÇE’nin Şahin köyünün sevilen
gençlerinden Mehmet Burhan yakalandığı
amansız hastalığa yenik düşerek 3 Mart Pazar
günü 35 yaşında hayata veda etti.
Geçen yıldan beri sağlık problemleri
yaşayan Mehmet Burhan’ın durumunun son
iki ay içinde iyice ağırlaştığı belirtildi. Mehmet
Burhan’ın vefatı Şahin köyünü yasa boğdu.
Mehmet Burhan’ın cenazesi 4 Mart Pazartesi
günü ikindi namazını müteakiben Şahin
Yukarı Mahalle Camii’nde kılınan cenaze
namazının ardından Şahin köyü mezarlığına
defnedildi. Mehmet Burhan’ın cenaze törenine
çok sayıda soydaş katıldı.
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Devrim Yapmak İsterken
“Çuvallayan” 6 Telefon
HER biri piyasayı “sallamak”
amacıyla ortaya çıktı ama bu 6
telefon, tarihi birer hezimet
olmanın ötesine geçemedi!
Zamanımızın “devrim
yapmaya aday” telefonlarında
katlanabilir ekranlar ya da
sayısız kameradan oluşan
sistemler dikkat çekiyor.
Aslında bu “devrim yapma”
arzusu yeni değil. Yıllar
boyunca telefon üreticileri,
neredeyse her sene
telefonlarına birbirinden
yenilikçi, hatta “devrim
niteliğinde” özellikler ekleyip,
neredeyse aynı görünen cam
parçasını bize tekrar satmaya
çalıştılar. Bu işlevler bazen
gerçekten devrimci olsalar da
tarih, her başarılı Samsung
Galaxy veya Apple iPhone için
bir düzine telefonun çöpü
boyladığını gösteriyor. İşte tüm
zamanların en sert çakılan
başarısız, “devrimsel”
telefonları.
Nokia N-Gage (2003)
Ekim 2003’te piyasaya çıkan
Nokia N-Gage, aynı anda hem
akıllı telefon, hem medya
çalıcısı, hem de taşınabilir oyun
makinesi olmayı amaçlıyordu.
Ancak ne üzücü ki üçünde
birden başarısız oldu. Cihazın
başarısızlığının ana
nedenlerinden bir tanesi,
telefon olarak kullanmayı
zorlaştıran şekliydi. Telefonun
ilk sürümünde konuşmak için

onu kafanıza yan biçimde
yaslamanız gerekiyordu.
BlackBerry Storm (2008)
iPhone, dokunmatik ekranı,
uygulamaları ve oyunlarıyla
hızla yükselirken BlackBerry,
Verizon’un da ısrarıyla kendi
dokunmatik ekranlı “iPhone
katilini” üretme kararı aldı.
2008 sonbaharında ABD’de
piyasaya sürülen telefonun
işletim sistemi, dokunmatik
için yeterince optimize
edilmemişti. Telefonun
ekranının altındaki mekanik
bölüm ise iyi değildi. Hızla
tasarlanan telefon, bug’larla
doluydu.
Amazon Fire Phone (2014)
Fire Phone’a kadar
Amazon’un donanım alanında
birçok başarısı var. Uzun süren
çabaların ve reklam
çalışmalarının ardından 2014’te
piyasaya sürülen Amazon Fire
Phone, kağıt üzerinde beş
kamera, 3D ekran, Firefly
adında nesneleri tanıyıp,
alışveriş sepetinize eklemenizi
sağlayan havalı özelliklerle
geliyordu.
Telefon hakkındaki
incelemeler genellikle iyiydi ve
çoğu yayın, aldatmacalara ayak
uydurmaya hazırdı. Ancak
teknoloji sitelerinde kopan tüm
gürültüye rağmen telefonu
kimse istemedi. Kullanıcılar,
havalı görünen işlevlerin
hiçbiriyle ilgilenmediler ve

dahası Google ve Amazon
arasındaki ilkeler
nedeniyle telefon,
Google Play’e
erişemiyordu.
Yani
telefonda
Gmail,

Google Maps ve Google Docs’u
rahatça kullanamıyordunuz.
HTC First, namı diğer
Facebook Phone (2013)
2010 ve sonrasında
Facebook’un kendi telefonunu
üreteceği sürekli olarak
konuşuldu. Gazeteciler,
dedikodular ve uzmanlar,
Facebook’un kendi telefonunu
üretmesinin doğru bir hamle
olacağını söylüyorlardı.
2013 ilkbaharında gerçeğe
dönüşen Facebook telefonu,
ilginç bir biçimde aslında bir
“Facebook telefonu” değildi.

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Savak,
Anfor 2) Ara, Etli, Ni 3)
Uzatma, Saat 4) Niza,
He, Gri 5) Ay, Bastırım
6) Abuli, Sem 7) Ate,
Alkım 8) Sonda, Ama 9)
Naip, Adenit 10) Aş,
Eşraf, Ne 11) Hara, Sevi
12) Baharat, İma 13)
Ana, Karadul 14) Terfi,
Onama.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Sauna, Ayna, Bat 2)
Arziyat, Aşhane 3)
Vaaz, Besi, Ahar 4)
Tabu, Opera 5) Kem,
Alan, Şarki 6)
Tahsildar, AA 7) Al, Et,
Kadastro 8) Mis, Isı,
Efe, An 9) Agreman,
Vida 10) Onarım,
Minimum 11) Ritim,

SOLDAN SAĞA
1) (psikoloji) Saplantı, sabit fikir – Dingil 2) Bir şeyin
özü – Açık deniz, engine 3) Gümüş’ün simgesi –
Atletizmde son 100 metrede yapılan atak 4) Bir tür
sert, ipeksi kumaş – Yağlı ve kokulu merhem 5) Çok
acıklı olay – Boyun eğen 6) Yabani hayvan yakalama
işi – Kuyruk sokumu – Bir şeyin kenarı 7) İşsiz, boş
gezen, avare – Din inancı 8) Tantal’ın simgesi – Su
samuru – Çukur bir şeyin en alt bölümü 9)
Mendelevyum’un simgesi – Yıldırım 10) Esnek bir
madde – Sanayi, endüstri 11) Birbirini kesen, bir noktadan kesişen (doğru, yay) 12) (halk dili) Sinema
sanatçısı – Yapma, etme – Notada duraklama işareti
13) Bir şeyin üzerindeki pislik – Özerklik 14) Bir dinin
öğrenilmesi gereken inançlarının tümü – Bir şeye el ile
dokunma.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Bir konuda ayak direme – Makam, mevki – Arpacık
soğanı 2) Türk müziği makamı – Derideki geniş leke –
İrade dışı hareketi 3) Hane, konut – Çok çalışan,
çalışkan – (argo) Oyun, hile 4) Sinema şenliği – Kayısı,
erik, zerdali Kurusu 5) Bir cins güvercin – Bilerek veya
bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmama – Bir bitki türü
6) Donarak yağan su buharı – Evropiyum’un simgesi –
Belli bir örneğe benzetme 7) Paçasız ve sıkıca saracak
biçimde dikilmiş erkek donu – Geçerli olan, yürürlükte
olan – Bir sanat kolunda yöntem veya akım 8) Başlıklı,
su geçirmeyen spor ceket – Yayvan küçük tencere 9)
Çoğalma – Yönetme, yönetim – (fizik) Elektrik direnç
birimi 10) Kısaca kilogram – Dikey, dikine – (tıp)
Kansızlık 11) Altmış dakikalık zaman dilimi –
Bahçelerde kullanılan küçük çapa – (halk dili) Duman.

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

1

Sadece
Facebook
tarafından
üretilen bir Android
launcher’ı olan Facebook
Home ile geliyordu.
Facebook Home,
mesajlarınızı giriş ekranına
taşıyor, “sohbet kafaları”
yoluyla arkadaşlarınızla hızla
iletişim kurmanızı sağlıyordu.
Ancak telefonunda kimsenin
Facebook launcher’ı istemediği
anlaşıldı. Telefonun kendisi de
yeterince sıkıcıydı.
Microsoft Kin (2010)
Kin, başarısızlık denildiğinde
akla ilk gelen cihazlardan, bu
nedenle başarısızlıkla ilgili
herhangi bir listeyi Kin’siz
bırakmamak gerekiyor. Kin
aslında fena bir telefon değildi

2

3

4

5

6

ancak
fiyatı
aşırı
derecede
pahalıydı.
Amazon’un
vazgeçtiği
Fire Phone
gibi Kin de
birkaç hafta
içinde Microsoft
tarafından çöpe
atıldı.
Motorola Rokr (2005)
iTunes ile gelen ilk
telefon olan Motorla Rokr, bu
özelliği sayesinde size büyük bir
müzik keyfi sunacaktı. Ancak
telefon, verdiği sözleri
tutamadı. Cihaz iTunes’un çıkış
etkinliğinde Steve Jobs
tarafından dünyaya tanıtılırken
Rokr, sorun çıkardı (videoyu
aşağıda izleyebilirsiniz).
Bug’lı yazılımının yanında
cihaz, ne kadar boş alanınız
olursa olsun sadece 100 şarkı
saklayabiliyordu. Şarkıları
cihaza kopyalamak ise tam bir
işkenceydi. Motorola sonraki
Rokr’larda sorunları
düzeltmeye çalıştı ancak olan
olmuştu. Telefon, Motorola ve
Apple için bir utanç kaynağına
dönüştü. Ancak Rokr’un
başarısızlığı sonuçta iyi bir
şeydi çünkü başarılı olsaydı
Apple, diğer telefon projesi olan
M68’e (iPhone’un kod adı) fazla
odaklanmayacaktı.

7

8

9

10 11
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Azınlık eğitimi uluslararası
konferansta ele alındı
Azınlık eğitimindeki
sorunlar ve çözüm
önerileri
Gümülcine’de
düzenlenen
uluslararası
etkinlikte ele alındı.
“Batı Trakya
Müslüman Türk
Azınlığı Eğitimi’nde
İki Dillilik ve
Dünyadaki Farklı
Yaklaşımlar” konulu
uluslararası çalıştay
ve konferans 2 Mart
Cumartesi günü
Gümülcine’de
gerçekleştirildi.
Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler
Derneği, Batı Trakya
Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi
(BAKEŞ) , Avrupa Batı
Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF)
ve FUEN tarafından
düzenlenen “Batı
Trakya Müslüman
Türk Azınlığı
Eğitiminde İki Dillilik
ve Dünyadaki Farklı
Yaklaşımlar Sorunlar ve
Muhtemel Çözümler”
konulu uluslararası
konferans yoğun
katılımla yapıldı.
Etkinliğe Birleşmiş
Milletler Azınlıklar
Özel Raportörü Prof.
Dr. Fernand de
Varennes de katıldı.

Hüseyin Baltacı

DİYALOG MEKANİZMASININ
EKSİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Çalıştay ve konferansa yurt dışından
akademisyenler, iki dilli eğitim
konusunda uzmanlar, Batı Trakya’dan
eğitimciler katıldı.
Ektinlik iki aşamalı olarak
gerçekleştirildi. Sabahki bölümde
uzman akademisyenler, eğitimciler ve
azınlık dernekleri yetkililerinin katıldığı
iki bölümden oluşan çalıştay yapıldı.
Çalıştayda, Batı Trakya Türk Azınlığı
eğitimindeki mevcut durum, sorunlar ve
muhtemel çözüm önerileri
değerlendirildi. Çalıştayda, devlet ile
azınlık arasındaki diyalog
mekanizmasının yokluğuna vurgu
yapıldı.

İKİNCİ BÖLÜM KONFERANS
Çalışmalar öğleden sonra ise
konferansla devam etti. Organizatör
kurumlar adına Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı
Hüseyin Baltacı, Avrupa Batı Trakya
Türk Federasyonu Başkanı Halit
Habipoğlu ve FUEN Başkan Yardımcısı
Gösta Toft açılış konuşması yaptılar.

HÜSEYİN BALTACI
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı
konuşmasında, “Eğitim konusuna

Halit Habipoğlu

çözüm bulmak, özellikle özerk olan
azınlık eğitiminin kanayan yarası olan
hem Türkçe hem de Yunanca, yani iki
dilli eğitiminin iyileştirilmesi için çözüm
üretmek en büyük hedefimizdir” diyen
Baltacı, “Bugün burada dört kurumun
işbirliği ile bir uluslararası çalıştay ve
şimdi de kongre düzenliyoruz.” dedi.
Çalıştayda iki oturum düzenlendiğini
belirten Baltacı şöyle devam etti: “Birinci
oturumda, Batı Trakya’da iki dilli Azınlık
Eğitimi Modeli-Mevcut Durum Zayıf ve
güçlü yönleri tartışıldı. Oturum
başkanlığını Doç.Dr. İbrahim Kelağa
Ahmet yaptı. Bu oturumda azınlık
eğitimi modellerinde iki dilliliğin
sorunları, mevcut durumu, eksiklikler
dile getirildi. Avrupa’dan gelen
uzmanlar, Türkiye’den gelen
akademisyenler ve Yunanistan
üniversitelerinden katılan çok değerli
bilim insanları azınlık eğitimindeki
teferruatlara değindiler. Batı Trakya’da
bulunan sivil toplum kuruluş başkanları
da azınlık eğitiminin mevcudiyetini dile
getirdiler.
Gerçekleşen ikinci oturumda ise Batı
Trakya’da iki dilli azınlık eğitimi
sisteminin geliştirilmesi tartışıldı.
Burada oturum başkanlığını gazeteci
Ozan Ahmetoğlu yaptı. Özellikle ana
okulu ve kreş dönemlerinde çocukların
iki dile eş zamanlı başlamaları

Gösta Toft

gerektiğine vurgu yapıldı. Dolayısıyla
bizler için büyük önem arz eden
çalıştayın önemli ve verimli sonuçlar
doğurmasını ümit ediyoruz. Son olarak,
siz bilim insanları bizim hayallerimizin
mimarısınız.”

HALİT HABİPOĞLU
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu da
açılış konuşmasında Batı Trakya
Türkleri’nin, Lozan Antlaşması’yla
Yunanistan’a bırakılırken, aynı zamanda
İstanbul Rumları’nın da Türkiye’de
kaldığını söyledi. Habipoğlu, “Biz,
eğitim ve din alanında özerk yapımızın
ve bize tanınan hakların iade edilmesi
için mücadele ediyoruz. Bu amaçla
bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte
Avrupa’daki diğer azınlıkların görüşleri
ve uzman kişilerin katkısı ve görüşü
bizim için çok önemli. Avrupa’nın farklı
bölgelerinden dostlarımızı aramızda
görmekten mutluluk yaşıyoruz. Aynı
zamanda çoğunluktan bilim insanlarıyla
bir arada olmaktan ve azınlık
eğitimindeki sorunları samimi bir
şekilde tartışmaktan memnuniyet
duyuyoruz. Kendilerine teşekkür
ediyoruz. Özel teşekkürümüzü ise
Birleşmiş Milletler (BM) Azınlıklar Özel
Raportörü Prof. Dr. Fernand de
Varennes’e sunmak istiyoruz.
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Fernanda de Varennes

Kendisi uzun bir yolculuktan sonra
aramızda olmak için bugün
Gümülcine’de bulunuyor.” dedi.
ABTTF olarak çalışmalara
önümüzdeki dönemde de devam
edeceklerini belirten Habipoğlu, 20 Mart
tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda
Avrupa Hür İttifakı’yla (EFA) ortaklaşa
düzenleyecekleri etkinlikte eğitim
alanında yaşanan sorunları dile
getireceklerini söyledi.
ABTTF Başkanı, 6 Mayıs tarihinde de
Brüksel’de Birleşmiş Milletler Özel
Raportörü’nün gerçekleştireceği eğitim
konulu toplantıya katılacaklarını dile
getirdi. Habipoğlu, “Bugün burada
gördüğünüz gibi bizler artık yalnız
değiliz. Avrupa’da yaşayan azınlıklar ile
dayanışma içindeyiz. Uluslararası
kuruluşlarla işbirliği içindeyiz.” diye
konuştu.

GÖSTA TOFT
Batı Trakya’da bulunmaktan
memnuniyet duyduğunu ifade eden
Gösta Toft, Gümülcine, İskeçe ve ziyaret
ettikleri Ketenlik köyünün ve bölgenin
coğrafi güzelliğinden etkilendiğini
vurguladı. Toft, Batı Trakya Türk Azınlığı
eğitiminin sorunlarının ele alındığı
etkinlikte kendi bölgelerinde yaşanan
durumu ve eğitim alanındaki
uygulamaları aktarma imkanı
bulduğunu söyledi. Avrupa’daki
yaklaşık 100 azınlık kuruluşunun üye
olduğu FUEN’de Türk Çalışma
Grubu’nun oluşturulduğunu ve önemli
faaliyetlere imza attığını anlatan FUEN
Başkan Yardımcısı Toft, Avrupa’da
milyonlarca insanın azınlık üyesi olarak
yaşadığını hatırlattı. Toft, Batı Trakya
Türk azınlık eğitimiyle ilgili olarak devlet
ile azınlık arasında oluşturulması
gereken diyalog sürecinin şart olduğunu
vurguladı.
Etkinliğin konferans bölümünde,
“Ana Dilin ve İki Dilli Eğitimin Ulusal
Azınlıklar İçin Önemi” ve “Batı
Trakya’daki Azınlığın İki Dilli Eğitim
Sistemi Nasıl Geliştirilir?” başlıkları
altında iki oturum düzenlendi.
“Ana Dilin ve İki Dilli Eğitimin Ulusal
Azınlıklar İçin Önemi” başlığındaki
konunun oturum başkanı ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu oldu. “Batı
Trakya’daki Azınlığın İki Dilli Eğitim
Sistemi Nasıl Geliştirilir?” başlığındaki
konunun oturum başkanlığını ise Yrd.
Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu yaptı.

BM AZINLIKLAR ÖZEL RAPORTÖRÜ
FERDAND DE VARENNES
İlk oturumun başında Birleşmiş Milletler
(BM) Azınlıklar Özel Raportörü Prof. Dr.

GÜNDEM haber
Fernand de Varennes bir konuşma
yaptı. Varennes konuşmasında sağlam
bir eğitim için iyi bir anadil eğitiminin
şart olduğunu söyledi ve “anadil, kişisel
gelişim için en önemli araçtır” ifadesini
kullandı. Kendisinin de Kanada’da iki
dilli eğitim yapılan bir bölgeden
olduğunu kaydeden Varennes,
“Anadilde eğitimin tanınmaması demek,
çocuktan bir insan hakkının alınması
demektir’. Varennes, anadilde eğitim
gören çocukların daha başarılı olduğunu
sözlerine ekledi.
Bu bölümde ilk olarak Trakya
Dimokritos Üniversitesi’nden Yorgos
Mavromatis söz aldı. Bir çok azınlık
okulunda görev yaptığını hatırlatan
Mavromatis, azınlık eğitimindeki mevcut
durumdan bahsetti.
Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan
Hakları (HRWF) Direktörü ve Ortak
Kurucusu Willy Fautre, “Belçika ve Batı
Trakya - Yunanistan’daki İki Dilli Eğitim
Sisteminin Karşılaştırmalı Bir Analizi”
başlığı altında bir konuşma yaptı.
ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller
Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çiğdem
Sağın Şimşek, “İki Dilli Avantaj ve Farklı
İki Dilli Eğitim Modelleri” başlığı altında
bir sunum gerçekleştirdi. Atina Ulusal ve
Kapodistria Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Okul Öncesi Eğitim Bölümü
Prof. Dr. Thalia Dragona, “İki Dillilik ve
Yunanistan’da Azınlık Eğitimi,
Problemler ve Muhtemel Çözümler”
başlığı altında bir konuşma yaptı.
Hacettepe Üniversitesi, MütercimTercümanlık Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Elena Antonova Ünlü, “Farklı
Bağlamlarda Çocuğun İki Dil Edinimi ve
Sonuçları, Denetim/Değerlendirme
Faktörleri (Yaş, Dili, Girdi ve Kullanım)”
hakkında konuştu.
İkinci oturumda ilk olarak Mercator
Avrupa Çok Dillilik ve Dil Öğrenimi
Araştırma Merkezi Başkanı ve Fryske
Akademy yönetim kurulu üyesi Dr. Cor
van der Meer, “Hollanda’da Friz
Azınlığın Eğitim Sistemi” hakkında bilgi
verdi. Atina Kapodistrias
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Anna
Frangoudaki, “Azınlık Çocuklarının
Eğitimi: İkinci Dil Olarak Yunanca’nın
Öğretilmesi, Olumlu Yönler ve
Eksiklikler”; Akdeniz Üniversitesi,
Eğitim Falültesi, İlköğretim Bölüm
Başkan Yardımcısı, Doç. Dr. Zeliha
Yazıcı, “Erken Çocukluk Döneminde İki
Dilli Eğitim Uygulamaları ve Anadil
Eğitiminin Önemi” başlığı altında
sunum yaptılar.
Atina Ulusal ve Kapodistria
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nelli Askuni,
“Bir İnsan Hakları Meselesi Olarak
Yunanistan’daki Azınlık Çocuklarının
Eğitimi: İki Dillilik ya da Yarım Dillilik,
Siyasi Yaklaşımlar ve Sosyal
Eşitsizlikler” başlıklı bir konuşma yaptı.
Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Binnur Genç İlter, “Ana Dil Eğitiminin
İkinci Dil Öğrenimine Etkisi”; Trakya
Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim
Kelağa Ahmet, “Batı Trakya’da İki Dilli
Azınlık Eğitimi, İkinci Dil Ediniminin
Zayıf Yönleri - Yapısal ve Dış Etkenlere
Bağlı Sorunlar” başlığı altında
görüşlerini paylaştılar.
Konferansın kapanış ve
değerlendirmesini BM Azınlıklar Özel
Raportörü Prof. Dr. Fernand de Varennes
yaptı.
Batı Trakya Türk Azınlığı eğitiminin
ele alındığı uluslar arası konferansa Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Rodop Milletvekilleri

Mustafa Mustafa ve İlhan Ahmet,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, Konsolos İbrahim
Sakli, DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu, yerel yöneticiler, azınlık sivil
toplum kuruluşlarının başkan ve
yöneticileri ile çok sayıda eğitimci
katıldı.

KONUKLAR ETKİNLİK
ÖNCESİ BATI TRAKYA’YI GEZDİ
Çalıştay ve konferans öncesinde konuk
akademisyen ve uzmanlar, 1 Mart Cuma
günü etkinliğin ev sahibi Batı Trakya
Türk sivil toplum kuruluşları tarafından
düzenlenen kültürel programa katıldı.

9

Gümülcine şehir turu ile başlayan
programda konuklar BTAYTD’nin ev
sahipliğinde yapılan toplantıda Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim
alanındaki sorunlarını dinledi. İsminde
geçen “Türk” kelimesi nedeniyle
kapatılan Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
1927 yılında kurulan ilk derneği İskeçe
Türk Birliği’ni ziyaret eden konuklar,
ardından İskeçe Merkez Türk Azınlık
İlkokulu’nu ve İskeçe şehrini gezdi.
Konuklar son olarak Ketenlik köyünü
ziyaret ederek Ketenlik Gençlik Derneği
yöneticileri ile bir araya geldi, Ketenlik
Halk Kütüphanesi ve Ketenlik Müzesi’ni
gezdi.
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“Yunanistan’la ilişkilerin daha iyi
düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz”

2018
Ekim2019
Mart
8 Aralık
19
14

TÜRKİYE Savunma Bakanı Hulusi
Akar, Yunanistan’la ilişkilerin
iyileştirilmesi ve daha iyi bir düzeye
gelmesi için gayret sarf ettiklerini söyledi.
Türk Deniz Kuvvetleri tarafından
düzenlenen “Mavi Vatan Tatbikatı”nı
izleyen Savunma Bakanı Akar,
Yunanistan’la iyi komşuluk ilişkileri
çerçevesinde görüşmelerin devam
ettiğini kaydetti.
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla
“Mavi VatanTatbikatı”nı, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı’nın Havadan
Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından
takip etti.
Akar yaptığı açıklamada şunları

söyledi: “İyi komşuluk ilişkileri
çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun
şekilde, güven ve güven artırıcı önlemleri
de her geçen gün geliştirmek, çalışmak
suretiyle komşumuz Yunanistan ile ikili
ilişkilerimizin çok daha iyi düzeye
gelmesi için gayret gösteriyoruz.
Mevkidaşımızla yaptığımız görüşmeler
çerçevesinde karşılıklı heyetlerin gidiş
gelişiyle çeşitli çalışmaları, görüşmeleri
yaparak, mevcut ilişkilerimizin daha iyi
bir seviyeye gelmesi için çalışıyoruz.
Tabii ki Ege’de, Doğu Akdeniz’de,
Karadeniz’de ülkemizin, milletimizin hak
ve menfaatlerini korumak ve kollamak
için de çalışmalarımızı eksiksiz ve
aksaksız yerine getirmeyi sürdürüyoruz.”

Savunma Bakanı Apostolakis'ten
“Türkiye’yi dahil
Türkiye'ye olumlu mesajlar
etmezsek hayal
kırıklığına uğrayabiliriz”
ESKİ Dışişleri Bakanı Nikos Kocias,
Doğu Akdeniz’de enerji alanındaki
gelişmelere ilişkin, “Türkiye’nin oradaki
ticari gelişmelere katılımını
sağlamalıyız. Adil bir şekilde olmalı.
Eğer her şeyi kendimize almaya
çalışırsak büyük hayal kırıklığına
uğrayabiliriz.” dedi.
Kocias, bu yıl dördüncüsü
düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu’nda
katılımcılara seslendi.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili
ilişkilerde ABD etkisine değinen Kocias,
“ABD’nin Türk Yunan ilişkilerinde
hakem olmasını bekleyemeyiz. Tabii ki
tüm büyük güçlerin bizi çok sevmelerini
isterim ama bu imkansız. Amerika ve
diğer güçler bölgede istikrar istiyor.”
değerlendirmesinde bulundu.
Kocias öte yandan, Kıbrıs açıklarında
Rumların tek taraflı doğal gaz arama
çalışmalarına ve son gelişmelere ilişkin,
oradaki aramaların devam etmesinin ve
doğal gazın Avrupa’ya
transferinin sağlanması gerektiğini ifade
etti.
Türkiye’nin bölgedeki rolüne ilişkin
ise Kocias, “Türkiye’nin oradaki ticari
gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil
bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi
kendimize almaya çalışırsak büyük
hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Bu

yüzden Türkiye’yi dahil etmeliyiz.” diye
konuştu.

SAVUNMA Bakanı Evangelos
Apostolakis, Türkiye'ye ilişkin
açıklamasında, "Hava ve denizde
meydana gelen kazaya sebebiyet
verebilecek ciddi olaylara rağmen biz
Yunanistan olarak ilişkilerin
normalleşmesi ve tansiyonun düşmesi
için çaba sarf ediyoruz" dedi.
Apostolakis, parlamentonun
Savunma ve Dış İlişkiler
Komisyonu’nda yaptığı konuşmada
Türkiye ile ilişkilere de değindi ve
olumlu mesajlar verdi. Bakan, "Hava
ve denizde meydana gelen kazaya
sebebiyet verebilecek ciddi olaylara
rağmen biz Yunanistan olarak
ilişkilerin normalleşmesi ve tansiyonun
düşmesi için çaba sarf ediyoruz."

açıklamasında bulundu.
Apostolakis, "Bu çerçevede
Yunanistan Başbakanı ile Türkiye
Cumhurbaşkanı arasındaki görüşmede
anlaşılan konular gereği mevkidaşım
Sayın Akar ile NATO Savunma
Bakanları Toplantısı’nda görüştük ve
iki ülke arasında teknik heyetlerin
görüşmesine karar kıldık. Bu heyetler
Güven Arttırıcı Önlemler için atılacak
olan gerekli adımları belirleyecek."
diye konuştu.
Bakan Apostolakis, kısa zamanda
alınan kararların sonuçlarının
görülmesini ve iki ülke arasında
uluslararası hukuka uygun bir ilişki
sağlanmasını temenni etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bolaris Gökçeada’yı ziyaret etti
DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı
Markos Bolaris, Türkiye
Gökçeada’da yaşayan Rum azınlık
mensuplarıyla bir araya geldi.
Basında yayınlanan haberlere
göre, Türkiye’de bulunan Dışişleri
Bakan Yardımcısı Markos Bolaris, 4
– 6 Mart tarihleri arasında
Gökçeada’yı ziyaret etti.
Bolaris, adadaki Rum azınlığının
dini, kültürel ve eğitim kuruluşlarını
ziyaret etti ve bu kuruluşların

temsilcileriyle görüştü. Bolaris,
Gökçeada’da kaymakam ve belediye
başkanıyla da bir araya geldi.
Bolaris soydaşlarının taleplerini
dinledi ve her türlü ihtiyaçlarının
giderilmesi için çalışmalarını
sürdürecekleri sözünü verdi.
Bolaris daha sonra Çanakale
valisi ile birlikte adanın yerel idari
organları, bölge sorumlusu ve
belediye başkanı ile de görüştü.
Dışişleri Bakan Yardımcısı

ziyaretinin ilk günü Gökçeada
merkezini ziyaret ederek
Rum öğretmenler ile Veli ve
Koruyucular Derneği ile
görüştü. Ertesi gün ise Zeytinliköy
Rum anaokulu ve ilköğretim okulu
ile Tepeköy’deki ortaokul – liseyi
ziyaret etti. Daha sonra belediyelerle
buluşacağı Dereköy’e gitti.
Bolaris, Bademli köyü ve bir dizi
ziyaretten sonra üçüncü gün
adadan ayrıldı.
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Yorgos Hacitheodoru “Hayat Kime Güzel”
listesini açıkladı
seyirciyle buluştu

İSKEÇE belediye başkan adayı
Yorgos Hacitheodoru, listesinde yer
alan 30 adayın ismini açıkladı. “İskeçe
için Vatandaşlar” adını taşıyan
Hacitheodoru başkanlığındaki liste
SİRİZA partisi tarafından destekleniyor.
“İskeçe için Vatandaşlar” listesinin
tanıtım etkinliği İskeçe’deki Trakya
Sanat ve Gelenek Vakfı’nda yapıldı.
Listenin başkanı ve İskeçe belediye
başkan adayı Hacitheodoru etkinlikte
hem programını açıkladı, hem de
listesinde yer alan belediye meclis üyesi
adaylarını tanıttı.
Listede yer alacak adaylar arasında
üç Türk de bulunuyor. Azınlıktan
Hacitheodoru’nun listesinde yer alan
adayları şöyle: Murat Sebahattinoğlu,

Erol Kahya ve Kansız Kazımoğlu.
Listede yer alan diğer adaylar ise şu
isimlerden oluşuyor: Nikos Adabufis,
Yorgos Aleksandris, Aleksandra
Vakirtzi, Kostas Vatamidis, Nikos
Vurgazopulos, Hariklia Yannakidu,
Anna Maria Zafiriadu, Dimitris
Eksioglu, Stavrula Kazaki, Paris
Zagkilis, Dina Kalonikidu, Stelios
Theodilakis, Sasa Kiopre, Mayra
Kuçarmani, Natasa Makri, Kostas
Kirlidis, Katerina Mavrodi, Arianna
Papaioannu, Dimitris Polihronis,
Glikeria Nota, Dimitris Samakovidis,
Stavrula Sehlidu, Eleni Tsiani, Vasilis
Terzis, Katerina Psatha, Dimitris Fotis
ve Dimitris Hacibarbas.

Selanik’teki Türk
Başkonsolosluğu
önünde çatışma

SELANİK kentinde kendilerini “iktidar karşıtları” olarak tanımlayan 70 kadar
anarşist, Türkiye Başkonsolosluğu’nu korumakla görevli polis ekipleri ile çatıştı.
Aristotelion Üniversitesi kampüsünden pazar sabahı erken saatlerde yürüyüşe
geçen anarşistler, Agiu Dimitriu Caddesi üzerinde bulunan başkonsolosluk binası
önünde nöbet tutan polislere taş ve molotof kokteylleri ile saldırdı. Atatürk’ün
doğduğu ev ve bitişiğindeki Selanik Başkonsolosluğu’nun da bulunduğu cadde 45
dakika süreyle savaş alanına dönüştü.
Saldırganlar park halindeki dört aracı ateşe verdi. Olaylarda 15 kişi gözaltına
alındığı, üç kişinin de tutuklandığı öğrenildi.

İSTANBUL Meydan Sahnesi
sanatçılarının “Hayat Kime Güzel” adlı
oyunu Gümülcine’de sahnelendi. 6 Mart
Çarşamba akşamı REX salonunda
sahneye konulan oyunu çok sayıda
sanatsever izledi. Gümülcine Belediyesi
tarafından Gümülcine’ye davet edilen
İstanbul Meydan Sahnesi sanatçıları
Gümülcinelileri hem eğlendirdi hem
düşündürdü. İki bölümden oluşan
gösteride “Kredi Kartları” , “Aileler
Yarışıyor” , “Sosyal Medya” ve “Elini
İstiyorum” oyunları sahneye konuldu.
Etkinliğin başında bir konuşma yapan
Gümülcine Belediyesi Bölge Tiyatrosu
(DİPETHE) Başkanı Sofia Meneselidu,
Türkiye’den bir tiyatro ekibini misafir
etmekten duydukları memnuniyeti dile
getirdi ve tüm seyircilere katılımlarından
dolayı teşekkür etti.
Yaklaşık üç saat süren tiyatro
gösterisinde “Aileler Yarışıyor”
oyununda seyircilerden de iki yarışmacı
istendi. Gümülcineli diş hekimleri Ayşe
Galip ile Hasan Hocaoğlu oyundaki

yarışmaya katılarak birinci oldu.
Oyunun sonunda İstanbul’dan gelen
Meydan Sahnesi Tiyatrosu sahibi Faruk
Sofuoğlu yaptığı kısa konuşmada
Gümülcine’de olmaktan dolayı büyük
mutluluk duyduğunu belirterek, “Sizleri
burada görmek tanımak çok güzeldi.
Burası bizim için çok özel bir yer. Bize
kucak açtınız, gönlünüzü açtınız. Bizi
yalnız bırakmadınız. Sizlerin burada
tırnağınıza zarar gelse inanın ki benim
kalbim acır.” diye konuştu.
Gümülcine belediye meclis üyesi Emre
Ahmet ise üç yıldır Gümülcine’ye gelen
konuk sanatçılara teşekkür ederek,
“Bizleri eğlendirdiniz, düşündürdünüz ve
bazı şeyleri sorgulamamıza vesile
oldunuz. Salonu dolduran siz değerli
sanatseverlere de teşekkür ederiz.”
ifadelerine yer verdi.
‘Hayat Kime Güzel’ oyununu
Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsolosu İbrahim Işık ve belediye
meclis üyeleri de izledi.
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Ο ΛΟΓΟΣ

Ε

να πράγμα που μας έχει διδάξει
σίγουρα η ελληνική πολιτική
ιστορία δεκαετίες τώρα είναι ότι “η
νίκη έχει πολλούς πατέρες αλλά η ήττα
είναι ορφανή”. Με άλλα λόγια, ο
πολιτικός κόσμος της χώρας αρνείται
κατά σύστημα να αναλάβει τις ευθύνες
που του αναλογούν και οι αρμόδιοι
αξιωματούχοι δυσκολεύονται να
παραιτηθούν από τις θέσεις ευθύνης που
κατέχουν όταν προκύπτουν ζητήματα για
τα οποία φέρουν ευθύνη για την
διαχείρισή τους. Η μόνιμη επωδός όλων,
ανεξαρτήτως κομμάτων και ιδεολογιών,
είναι συνήθως το γνωστό « αναλαμβάνω
την πολιτική ευθύνη αλλά δεν
παραιτούμε». Και μένουμε όλοι εμείς οι
υπόλοιποι να αναρωτιόμαστε σε τι
συνίσταται η πολιτική ευθύνη κάποιου
που την αναλαμβάνει αλλά δεν
παραιτείται. Τι νόημα έχει δηλαδή…
Όλα αυτά με αφορμή τους 100 νεκρούς
από την τραγωδία στο Μάτι της Αττικής
το καλοκαίρι και τις ποινικές διώξεις που
ασκήθηκαν χθες από την εισαγγελία
Αθηνών σε πολιτικούς και υπηρεσιακούς
παράγοντες για αυτό το γεγονός.
Γράφει μεταξύ άλλων στην

ηλεκτρονική σελίδα του Βήματος, o
δημοσιογράφος Λευτέρης
Χαραλαμπόπουλος:
«Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι μπορεί
να ασκήθηκαν διώξεις, αλλά πραγματική
ανάληψη ευθύνης δεν έχει υπάρξει. Και
αναφέρομαι κυρίως στην περιφερειάρχη
Αττικής Ρένα Δούρου. Γιατί από όλους
τους αυτοδιοικητικούς άρχοντες είχε τη
μεγαλύτερη ευθύνη, εφόσον κρίσιμες
αποφάσεις για την εκκένωση περιοχών,
ώστε να αποφευχθεί το Μάτι να γίνει
παγίδα θανάτου, αφορούσαν κατεξοχήν
την Περιφέρεια Αττικής που παίζει
κομβικό ρόλο στην πολιτική προστασία.
Δεν μπορεί η κ. Δούρου να έρχεται και να
δηλώνει ότι έχει «αντικειμενική πολιτική
ευθύνη» ως προϊστάμενη των υπηρεσιών
της Περιφέρειας Αττικής και ταυτόχρονα
να διατρανώνει σε όλους τους τόνους την
αθωότητά της. Γιατί αυτό στην
πραγματικότητα σημαίνει άρνηση
ευθύνης. Γιατί ούτε μία φορά η κ. Δούρου
δεν βγήκε να παραδεχτεί ότι οι
μηχανισμοί ήταν απελπιστικά ανεπαρκείς,
ότι υπήρχαν τεράστια ελλείμματα στο
σχεδιασμό και την προετοιμασία, ότι δεν
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υπήρχαν σχέδια εκκένωσης, ότι δεν
υπήρχε συντονισμός και ότι ως
αποτέλεσμα είχαμε την τραγωδία. Η κ.
Δούρου επιμένει ουσιαστικά ακόμη και
σήμερα είτε να οχυρώνεται πίσω από τις
διαχρονικές ευθύνες των
προηγούμενων κυβερνήσεων, είτε να
επικαλείται ουσιαστικά το σχήμα περί
της “κακής στιγμής”.
Αυτό που δεν έχει καταλάβει,
εγκλωβισμένη σε μια αντίληψη της
πολιτικής ως φιλοδοξίας ανάδειξης και
όχι προσφοράς, είναι ότι το να
εκλέγεσαι σε ένα αξίωμα σημαίνει
ευθύνη. Σημαίνει ότι διαρκώς
αντιλαμβάνεσαι ότι ζωές εξαρτώνται
από σένα. Σημαίνει ότι κάνεις ό,τι είναι
δυνατό ώστε να μην κινδυνεύσουν
άνθρωποι. Σημαίνει ότι έχεις διαρκώς
επίγνωση ότι τυχόν δική σου αμέλεια,
μπορεί να σημαίνει μια τραγωδία για
κάποιους άλλους.
Αυτό είναι πολιτική ευθύνη. Αυτή η
επίγνωση, το βάρος, το άγχος, η
υπαρξιακή αγωνία.
Πολιτική ευθύνη δεν είναι να
προσπαθείς να φορτώσεις 100 νεκρούς
σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Πολιτική
ευθύνη δεν είναι να σε νοιάζει μόνο η
πολιτική σου εικόνα. Πολιτική ευθύνη
δεν είναι να μην μπορείς να ζητήσεις
μια ειλικρινή και βαθιά συγγνώμη.
Η κοινωνία δεν θέλει απαραίτητα να
πάνε κάποιοι φυλακή, παρότι δεν
μπορεί να ανεχτεί και την ατιμωρησία.
Θέλει, όμως, να δει πραγματική
ανάληψη ευθύνης, να δει απαρίθμηση
σφαλμάτων, να ακούσει συγκεκριμένα
βήματα για να μην επαναληφθεί τέτοια
τραγωδία.
Αυτά θέλει να δει και όχι ενόχληση
γιατί η δίωξη μπλέκεται με την
προεκλογική εκστρατεία.

Υπάρχουν 100 νεκροί.
Δολοφονημένοι από διαχρονικά
προβλήματα αλλά και πολύ
πραγματικές παραλείψεις αυτής της
κυβέρνησης και αυτών των
αυτοδιοικητικών αρχών. Είναι
προσβολή για τους νεκρούς αυτούς να
μην υπάρχει πραγματική ανάληψη
ευθύνης.
Γιατί είναι πολύ τραγικό να
συνειδητοποιεί μια κοινωνία ότι τελικά
από τύχη ζει και όχι επειδή υπάρχουν οι
μηχανισμοί προστασίας και πρόσληψης
που περιμένει από ένα κράτος που
λειτουργεί στοιχειωδώς.»
Και βέβαια όλα τα παραπάνω
ισχύουν για όλα τα δημόσια πρόσωπα
που ασκούν πολιτική σε αυτόν τον
δύσμοιρο τόπο. Όλους εκείνους που
οχυρωμένοι πίσω από την προστασία
που τους προσφέρει το αξίωμά τους
χάνουν κάθε επαφή με ανθρώπινες και
κοινωνικές ευαισθησίες προσβάλλοντας
το θυμικό και το φιλότιμο των πολιτών.
Αδιαφορώντας για την ζημιά ή και τον
πόνο που προκαλούν ενίοτε με τις
αποφάσεις τους ή τις παραλείψεις τους.
Περιχαρακωμένοι στο υπερτροφικό
«εγώ τους», που τους θολώνει την κρίση
και εκτρέφει την ματαιοδοξία τους για
την διασφάλιση της μακροημέρευσης
στους θώκους της εξουσίας που
κατέχουν.
Στην Δημοκρατία βέβαια τελικός
κριτής όλων είναι ο λαός, που
εκφράζεται στην κάλπη των εκλογών.
Αρκεί να μην χρειάζεται πάντοτε αυτός
ο λαός να καλείται να αποφασίσει ως
προδομένος και πληγωμένος από
εκείνους στους οποίους κάποτε
επένδυσε τα όνειρά του για μια
καλύτερη ζωή…

AB Komisyonu: Brexit'te henüz çözüme ulaşamadık
AVRUPA Birliği (AB)
Komisyonu Sözcüsü Margaritis
Shinas, günlük basın
toplantısında, Brexit
müzakereleri için heyetlerin
görüşmeleri sürdürdüğünü
belirtti.
AB Brexit Başmüzakerecisi
Michel Barnier'in salı günü
İngiltere'nin Brexit Bakanı
Stephen Barclay ve Adalet
Bakanı Geoffrey Cox ile
görüşmesinin olumlu bir
havada gerçekleştiğini
kaydeden Shinas, "Görüşmeler
tedbir maddesine ilişkin iki
tarafa da yasal güvenceler
verilmesine odaklandı."
ifadesini kullandı.
AB'nin tedbir maddesini
kullanmak zorunda kalması
halinde bunun sadece kısıtlı bir
süre boyunca uygulanacağını
teyit ettiğini dile getiren Shinas,
"Müzakereler zorlu geçiyor ve
henüz bir çözüme ulaşamadık."
diye konuştu.

KRİTİK OYLAMA 12 MART’TA
İngiliz Parlamentosu, Başbakan
Theresa May'in AB ile vardığı
Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta
yapılan oylamada ezici
çoğunlukla reddetmişti.
Parlamentonun anlaşmada
değiştirilmesini talep ettiği
"tedbir maddesi", İngiltere'nin

parçası Kuzey İrlanda ile AB
üyesi İrlanda Cumhuriyeti
arasına Brexit'in ardından fiziki
sınır girmemesi için formüle
edilmişti.
May, bu maddeye ya bir
zaman tahdidi getirmeye ya da
İngiltere'nin bu maddenin
işlerliğine tek yanlı son
vermesini sağlayacak bir
mekanizma kurulmasına
çalışıyor ancak AB tarafı buna
sıcak yaklaşmıyor.
Tedbir maddesi, İngiltere'nin
AB ile kapsamlı ticaret
anlaşması imzalayana dek
Gümrük Birliği içinde
kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da
buna ilaveten bir dizi farklı AB
kuralına tabi olmasını
öngörüyor.
May'in revize edilmiş Brexit
anlaşmasını 12 Mart'ta
parlamentoya sunması
bekleniyor. Anlaşmanın
reddedilmesi halinde 13 Mart'ta
"anlaşmasız ayrılık" seçeneği
milletvekillerinin onayına
sunulacak. Bunun da
reddedilmesi halinde
milletvekilleri 14 Mart'ta
"Brexit’in ertelenmesi"
seçeneğini oylayacak.
İngiltere, 23 Haziran 2016'da
yapılan referandumla yüzde
48'e karşı yüzde 52 oy oranı ile
AB'den ayrılma kararı almıştı.

Euro Bölgesi’nde en yüksek işsizlik Yunanistan’da
EURO Bölgesi’nde işsizlik, Ocak ayında
yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti. En yüksek
işsizlik oranı ise hala Yunanistan’da.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine
göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde Aralık ayında
yüzde 7,8 seviyesinde olan mevsimsellikten
arındırılmış işsizlik, Ocak’ta aynı seviyede
kaldı. Böylece işsizlik, Ekim 2008’den bu yana
görülen en düşük seviyede ölçüldü.
AB’de ise Aralık ayında yüzde 6,6
seviyesindeki işsizlik, ocakta yüzde 6,5’e
geriledi. AB’de işsiz sayısı ocakta 16 milyon 222

bin olurken, bunun 12 milyon 848 bini Euro
Bölgesi’nde yer aldı.
AB’de Ocak ayı itibarıyla en düşük işsizlik
yüzde 2,1 ile Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı, yüzde
3,2 ile Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise
yüzde 18,5 ile Yunanistan ve yüzde 14,1 ile
İspanya’da kaydedildi.
25 yaş altı genç işsiz sayısı, Ocak’ta AB’de 3
milyon 375 bin, Euro Bölgesi’nde 2 milyon 383
bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik
oranı, AB’de yüzde 14,9 ve Euro Bölgesi’nde
yüzde 16,5 olarak ölçüldü.
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DİN VE TOPLUM

İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’den
Trabzon ve Rize ziyareti

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Üç aylar ve Regaib kandili

B

İSKEÇE Müftüsü Ahmet
Mete ve Müftü Yardımcısı
Ahmet Hraloğlu, Trabzon
Üniversitesi ile Rize’deki Recep
Tayyip Erdoğan
Üniversitesi’nin davetlisi
olarak Karadeniz’e gitti. 27
Şubat – 2 Mart tarihleri
arasında Trabzon ve Rize’yi
ziyaret eden Mete ve Hraloğlu,
burada konferans da verdiler.
Mete ile Hraloğlu önce
İstanbul’da Araçpa kitap
fuarına katıldı. Burada bir
söyleşiye katılan Müftü Mete
daha sonra Trabzon’a hareket
etti. Mete ve Hraloğlu ilk olarak
Trabzon Müftülüğü’nü ziyaret
etti. Daha sonra Trabzon
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Emin Aşıkkutlu’yu makamında
ziyaret eden Mete ve Hraloğlu,
üniversite hakkında bilgi aldı.
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile
Müftü Yardımcısı Ahmet
Hraloğlu, Trabzon Üniversitesi
tarafından düzenlenen Batı
Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’yla ilgili konferansta
konuştu.
Mete ve Hraloğlu 1 Mart
Cuma günü ise Rize’ye geçti.
Rize’deki ziyaretlere Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin
Karaman’la başlayan müftü ve
müftü yardımcısı, daha sonra
İlahiyat Fakültesi’ne geçerek
dekan Prof. Dr. Salih Sabri
Yavuz’la bir araya geldi. Mete

ile Hraloğlu, Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nde gerçekleştirilen
ve Batı Trakya Türkleri’ni ele
alan konferansta konuştu.
Müftü Mete Cuma namazını ise
üniversite camisinde kıldı ve
namaz öncesinde vaaz verdi.

MÜFTÜ AHMET METE,
BELEDİYE BAŞKANI AHMET
METE’Yİ ZİYARET ETTİ
İskeçe Müftüsü son olarak
Rize’ye bağlı İyidere

Belediyesi’ni ziyaret ederek,
isim ve soyadı olarak adaşı
olan belediye başkanı Ahmet
Mete’yle görüştü. İyidere
belediyesi hakkında adaşı
Ahmet Mete’den bilgi alan
İskeçe Müftüsü, ilçede binlerce
Mete soyadını taşıyan vatandaş
olduğunu öğrendi.
Müftü Ahmet Mete,
İyidere’de vefat eden Nazmiye
Mete adındaki vatandaşın
cenaze namazını da kıldırdı.

üce Rabbimizin
rahmetini insanlara bol
bol ihsan ettiği belli
vakitler ve belli mevsimler
vardır. Kameri aylardan Recep,
Şaban ve Ramazan ayları,
manevi bereketi bol olan zaman
dilimlerindendir.
Hayatın çeşitli sıkıntıları ve
imtihanlar neticesinde yıpranan
ve yorgun düşen ruhlarımız bu
mukaddes zaman dilimlerinde
yenilenme fırsatı bulur.
Asırlardır ecdadımız bu
mübarek üç aylara büyük önem
vermişlerdir. Bu üç ayların
içindeki mübarek geceler, bir
kaybı olanın karanlıkta onu
kandille aramasına benzetilmiş
ve bu maksatla tarihimizde
onlara "kandil geceleri"
denilmiştir. Rasulullah
Efendimiz (sav) üç aylara
kavuştuğu zaman şöyle dua
etmiştir: “Allahım Recep ve
Şaban aylarını hakkımızda
hayırlı ve mübarek kıl, bizi
Ramazan ayına ulaştır.”
Yine Resul-ü Ekrem
Efendimiz başka bir hadis-i
şeriflerinde “Recep Allahın,
Şaban benim, Ramazan da
ümmetimin ayıdır”
buyurmuşlardır.
8 Mart Cuma günü Recep
ayının ilk günü ile üç aylar
başlangıcı, 9 Mart Perşembe’yi
Cuma’ya bağlayan gece de
Regâib kandilidir. Allah
mübarek eylesin, hayırlara
vesile kılsın.
Bu mübarek zaman dilimleri
kainatın sahibi Cenab-ı Hak
tarafından bizlere verilmiş
büyük bir ganimettir. Bu aylar
ve içindeki müstesna geceler
adeta Yüce Rabbimizin bizi
bağışlaması için bir lütfudur.
Bizler de bu mübarek ayların
değerini bilip hürmet
göstermeli, bu manevi
atmosferden olabildiğince
istifade etmeliyiz.
Muhakkak her gün ve her ay
Allahındır ama bazı gün ve
ayların mübarek ve önemli
oluşu Allah-u Teala'nın onlara
değer vermesindendir. Hal
böyle olunca bizler de bu
aylarda nefis muhasebesi
yapmalı, günahlarımıza tövbe
etmeli, kendimiz, ailemiz ve
bütün Müslümanlar için dua
etmeliyiz. Peygamber Efendimiz
bir hadislerinde şöyle
buyurmuştur: “Beş gece vardır
ki, o beş gecede yapılan dualar
geri çevrilmez, kabul olunur.

Bunlar; 1- Recep ayının ilk cuma
gecesi (Regaib gecesi). 2Şaban'ın 15. gecesi (Beraat
gecesi) 3- Cuma geceleri. 4Ramazan Bayramı gecesi. 5Kurban Bayramı gecesi.”
Regaib; arzu edilen değerler,
feyiz, bereket demektir. Bu gece
Yüce Rabbimiz kendisine
yönelen kulları bağışlar, onlara
bol bol ihsanlarda bulunur.
Böyle mübarek bir geceyi
ihya etmek üzere önceden ruhi
yönden kendimizi hazırlamamız
gerekir. Bu anlamda, öncelikle
nefis muhasebelerimizi yapmalı
ve özümüze dönerek
özeleştiride bulunmalıyız. Bir yıl
boyunca hayır ve şerler adına
neler yaptık? Düşünmeli ve
hayır adına yapmış olduğumuz
şeylerden dolayı Cenab-ı Hakk’a
hamd ve şükürlerimizi sunmalı;
yapılan şerler için de tevbe ve
istiğfarda bulunmalıyız. Gelecek
günlerin planlamasını yaparak
bundan sonraki hayatımızı daha
iyi değerlendirecek adımlar
atmalıyız. İnsanlığa akl-ı selimin
hakim olması ve dünyada akan
kan ve gözyaşının sona ermesi
için dualar etmeliyiz. Hergün
artan ahlaksızlık ve edepsizlik
buhranından topyekün
kurtulmak için, nefsimizden
başlayarak, gücümüz
nisbetinde herkesin bu kötü
gidişata dur diyecek mücadele
ve mücahede azmine
ulaşmasına destek vermeliyiz.
Toplumların, arsızlık,
ahlaksızlık, haksızlık, hırsızlık,
yolsuzluk, kin ve intikam
duygularıyla hareket etmemesi;
merhamet ve sevgisinin yaygın
hale gelmesi için örnek
oluşturacak faliyetlere
kendimizi hazırlamalıyız.
Özellikle azınlık olarak
yaşayan Batı Trakya Müslüman
Türk Toplumu olarak bizlerin,
birlik ve beraberlik ruhu içinde
kardeşlik ve sevgi duygusuyla
birbirmizle kenetlemeliyiz. Anne
ve babamıza, yakınlarımıza
sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım.
Gönlümüzü bulandıran haset,
kin, düşmanlık, haksızlık ve
zulüm çamuruna bulaşmaktan
sakınalım. Gönüllerimizde iyilik,
fazilet ve bilgi ışığını yakalım.
Yarın ahiret için güzellikler
gönderilim ki güzellikleri
bulalım. Allah’ın rızasını
kazanmaya çalışalım ki, Allah’ın
vaat ettiği cennetine girebilelim.
Üç aylar ve Regaib Kandiliniz
mübarek olsun.
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BTAYTD Kadınlar Kolu
seçimleri gerçekleşti

Çocuk ders dışı zamanı nasıl
değerlendirmeli?

Ç

ocuğun okul dışındaki
boş zamanlarının
verimli bir şekilde
değerlendirilmesinde ailenin
yardımı ve desteği son derece
önemlidir. Çocuğun boş
zamanı oyunla geçirebileceği
zaman dilimidir. Yani ders
çalışmanın dışında, çocuğun
oyun saatlerinin de verimli ve
faydalı olabilmesi için oyunun
önemi büyüktür. Ancak bu, hiç
bir zaman bilgisayar ağırlıklı
olmamalıdır. Aile mümkün
olduğunca çocuğu
bilgisayardan uzak tutmalı ve
onun zihinsel ve sosyal
gelişimine faydalı olabilecek
oyunlar seçmelidir. Zira
bilgisayar özellikle 5 yaşına
kadar çok daha zararlıdır.
Çünkü çocukların el kaslarının
gelişimi olumsuz
etkilenmektedir. Bunun yerine
çocukların düğmeli, basmalı,
sıkmalı, geçirmeli oyuncaklarla
oynaması, onun kas gelişimine
de yardımcı olacaktır. Yine
masa oyunları, bilmece,
bulmaca, yap – boz gibi
oyunlar onun zihinsel
gelişimine destek olabilecek
oyunlardır. Top oyunları, tenis,
saklambaç gibi oyunlar,
çocuğun bedensel gelişimine
katkıda bulunabilecek
aktivitelerdir. Çocuk, oyunla
toplumsallaşır, arkadaşlıklar
kurar, kuralları ve
yardımlaşmayı öğrenir. Oyun
sırasında rahatlar, kendini
özgür hisseder. Oyun
oynarken çocuğu takip
edersek, onun kişiliğiyle ilgili
ipuçları yakalayabiliriz. Çünkü
çocuk, içinde biriktirdiği bazı
korkuları, sorunlarını oyun
sırasında dışa vurabilir. Bunun
için de anne babalar,
çocuklarını grup oyunlarına
yönlendirmelidirler.
Boş zamanlarında, çocuğun
kırlara, parklara, deniz
kenarına götürülmesi, onun
zihinsel ve bedensel
gelişimine katkı sağlayacaktır.
Çocuğumuzla birlikte, bitkileri,
böcekleri, kuşları ve diğer
hayvanları inceleyerek,
fotoğraflarını çekerek,
resimlerini çizerek, ona doğa
ve hayvan sevgisini
aşılayabiliriz.
Çocuk ders dışı
zamanlarında evde pek çok
şey yapabilir. Onun bol bol
kitap ve dergi okumasını
sağlayabilirz. Çünkü çocuğun

dil gelişimi açısından bu son
derece önemlidir. Çocuk, çok
okuyarak düzgün konuşmayı
öğrenip, kelime haznesini
geliştirebilecektir.
Çocuklarımızın başucunda
mutlaka ders kitapları dışında,
okuyabileceği ve sık sık
değiştirebileceği kitaplar
bulunmalıdır. Bu onun
okumaya karşı hevesini arttırır
ve okuma alışkanlığı
kazandırır. Ayrıca ona
alacağımız kitap ve dergiler,
onun hem bilgi dağarcığını
geliştirir, hem de düzgün bir
şekilde konuşmasına yardımcı
olabilir. Çocuğun okuduğu
kitapları da anne babayla
paylaşması ve konularını
tartışabilmesi onun kendini
ifade edebilme ve bir konuyu
rahatça anlatabilme özelliğinin
gelişmesine yardımcı olacaktır.
Yine boş zamanlarında
çocuğa bazı ev işleri yaptırarak
ev sevgisini aşılayabiliriz.
Mesela: ufak tafek alışverişler
yaptırmak, sofranın
hazırlanmasında yardım
istemek, toz aldırmak, çiçekleri
sulatmak onda sorumluluk
duygusunu geliştirecektir.
Ayrıca bazı hobiler edinmesi
için de destek olunmalıdır;
çeşitli el işleri, koleksiyonlar,
resim yapma, müzik aleti
çalma, bulmaca çözme v.s.
gibi. Bu tür faaliyetler, onun
ders dışı zamanlarını
bilgisayarla geçirmesine de
fırsat vermeyecektir.
Diğer önemli aktivitelerde
sinema ve tiyatrodur. Ancak
şehrimizde bunlar için çok
fazla seçeneğin olmaması
biraz üzücü ne yazık ki!
Yine de fırsatların
değerlendirilmesi elbette
faydalı olacaktır.
Son olarak da çocuk için
büyük önemi olan sportif
aktivitelere zaman ayrılması
çok önemlidir. Zira sporla
ilgilenen çocuk, kendisine
zarar verebilecek uğraşlara
vakit bulamaz.
Spor onu rahatlatarak, farklı
arayışlara girmesine de engel
olacaktır.
Sonuç olarak, çocuğumuzun
iyi bir kişilik geliştirebilmesi
için ona yarar sağlayabilecek
koşulları değerlendirebilmek
bizim görevimiz olmalıdır.
Keyifli bir hafta dilerim.

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) Kadınlar Kolu yeni yönetimini belirledi.
Kadınlar Kolu seçimleri 27 Şubat Çarşamba
günü BTAYTD merkez lokalinde gerçekleştirildi. 65
bayan üyenin katılımıyla gerçekleştirilen
seçimlerin Divan Kurulu başkanlığını Sevtap Hint,
sekreterliğini ise Vildan Yaşar ve Pınar
Kocamollaoğlu yaptı.
Kadınlar Kolu Başkanı Nuran Mustafa’nın açılış
konuşmasından sonra, genel sekreter Kevser
Padalı faaliyet raporunu, kasadar Arzu Hüseyin
Oğlu da maliyet raporunu sundu.
Aynı gün içerisinde yapılan toplantıda
gerçekleştirilen seçim ve görev dağılımı sonucu
yeni yönetim şu şekilde oluştu:

Başkan: Sevkan Tahsinoğlu
Gümülcine Asbaşkanı: Büşra Yusuf
İskeçe Asbaşkanı: Özlem Niyazioğlu
Genel Sekreter: Merve Ali
Genel Sekreter Yardımcısı : Pelin Koca Molla
Kasadar : Kevser Padalı Mehmet
Kasadar Yardımcısı: Müjgan Niyazi
Eğitim Kolu Sorumluları:
Dilek Osman Mustafa
Sema Halil
Nurdan Ahmet
Halkla İlişkiler:
Fatma Mete
İlknur Tuzlacı
Selma Veli Ahmet

Başkan adayı Gravanis
15 adayı daha açıkladı

GÜMÜLCİNE belediye başkan adayı Andonis
Gravanis, listesinde yer alacak 15 adayın daha
ismini açıkladı. Gravanis, adayların tanıtım
toplantısında yaptığı konuşmada, daha üretken,
dayanışmacı ve çalışkan bir belediye yönetimi için
uğraş vermeye devam ettiklerini söyledi.
Gravanis’in ilan ettiği adaylar arasında Türk
azınlıktan dört kişi bulunuyor. Foto – Center’ın
sahibi Mesut Hasan, emekli öğretmen Emine
Tahsin, matematik öğretmeni Ali Alioğlu ve
serbest meslek sahibi Hakan Halil Tevfik ismi
açıklanan adaylar arasında yer aldı.
Garanis’in listesinde yer alacağı açıklanan diğer

adaylar ise şöyle: Theodoros Gantis, Yorgos Dukas,
İrini Kaloyannidu, İoannis Kelesidis, Vangelis
Lafçis, Theodoros Maniças, Fotis Melegos, Argiro
Balabani, Dimitra Babasidu, Dimitris Ksenakis,
Dimitra Çimbiridu
Yeni Demokrasi Partisi tarafından desteklenen
Gümülcine belediye başkan adayı Andonis
Gravanis’in listesinde yer alacağı açıklanan
Theodoros Gantis’in önceki seçimlerde Yorgos
Petridis’in listesinden aday olduğu belirtildi.
Ayrıca ismi açıklanan Dimitra Çimbiridu’nun da
Yeni Demokrasi Partisi Rodop İl Teşkilatı Başkan
Yardımcısı olduğu ifade edildi.
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek
finalistler belli oldu
ŞAMPİYONLAR Ligi’nde son
16 turu rövanşları, dört maçla
başladı.
İspanya’nın Real Madrid
takımı, Hollanda’da 2-1 yendiği
Ajax ile sahasında karşılaştı.
Ajax, ilk yarıda attığı gollerle
soyunma odasına 2-0 önde gitti.
62. dakikada Ajax farkı 3’e
çıkardı. Real Madrid,
Asensio’nun 70. dakikada
kaydettiği golle durumu 3-1
yaparak umutlandı. Fakat
Schöne’nin, 72. dakikada attığı
golün ardından Santiago
Bernabeu Stadı sessizliğe
büründü. Sahadan 4-1 galip
ayrılan Ajax, 2002-03
sezonundan bu yana ilk kez
çeyrek finale yükseldi. Real
Madrid, son 3 yıldır şampiyon
olduğu ve üst üste 8 sezondur
en az yarı final oynadığı
turnuvaya veda etti.

TOTTENHAM 8 YIL SONRA
YENİDEN ÇEYREK FİNALDE
Alman temsilcisi Borussia
Dortmund, deplasmanda 3-0
mağlup olduğu İngiltere’nin
Tottenham takımını ağırladı.

İspanya Ligi, 4 yılda
ekonomik gücünü
ikiye katladı

Mücadeleyi, Kane’in 49.
dakikadaki golüyle 1-0 kazanan
Tottenham, 2010-11 sezonundan
beri ilk defa adını çeyrek finale
yazdırdı.

MANU'DAN PSG'YE ŞOK
Fransa'nın PSG takımı,
deplasmanda 2-0 yendiği İngiliz
kulübü Manchester United'ı
konuk etti. United, henüz 2.
dakikada öne geçti ancak PSG,
12. dakikada skoru 1-1 yaptı. 30.
dakikada bir kez öne geçen

ManU soyunma odasına 2-1’lik
üstünlükle gitti. ManU,
90+4'üncü dakikada penaltı
atışı kazandı. Topun başına
geçen Rashford, takımını 3-1
öne geçirdi.Kalan sürede gol
olmayınca maçı 3-1 kazanan
Manchester United, tur atladı. 5
yıl sonra adını çeyrek finale
yazdıran Manchester United,
Şampiyonlar Ligi eleme
turlarında evindeki ilk maçı 2-0
kaybetmesine rağmen turu
geçen ilk kulüp oldu.

PORTO'YA TURU TELLES
GETİRDİ
Porto, deplasmanda 2-1
mağlup olduğu Roma ile
karşılaştı. Türk hakem Cüneyt
Çakır'ın yönettiği maçın ilk
yarısı, 1-1 bitti. 90 dakikayı, 52.
dakikadaki golüyle 2-1 üstün
tamamlayan Porto,
karşılaşmayı uzatmaya taşıdı.
Porto, Telles'in 117. dakikada
penaltıdan attığı golle sahadan
3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale
çıktı.

Bir devin çöküşü

UEFA Genel
Sekreterler Toplantısı
İstanbul’da yapıldı

IFAB'dan futbola yeni
kurallar
İSKOÇYA’NIN Aberdeen kentinde 133. toplantısını
gerçekleştiren IFAB, 1 Haziran 2019 tarihinden geçerli
olmak üzere bazı kural değişikliklerine gitti. IFAB'dan
yapılan açıklamada, elle oynama pozisyonlarının masaya
yatırıldığı belirtilerek, kasıtsız ya da kazayla bir
futbolcunun eliyle gol atması durumunda golün geçerli
sayılmayacağı, futbolcunun gol atma şansı yakalaması
durumunda da pozisyonun devam etmeyeceği kaydedildi.
Futbolda zaman geçirmenin önüne geçmek isteyen IFAB,
oyuncu değişiklikleri sırasında çıkan futbolcunun
kendisine en yakın yerden oyun alanını terk etmesine
karar verirken, centilmenlik dışı hareketlerde bulunan
saha kenarındaki teknik heyete de sarı ve kırmızı kart
gösterilebilmesi kuralını getirdi.
Serbest atışlarda, hücum eden takımın oyuncularının
baraja en az bir metre uzakta olmasını kararlaştıran IFAB,
topun hakeme çarpmasının da aralarında yer aldığı belli
koşullarda hakem atışı yapılması değişikliğini kabul etti.
Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bundan sonra
futbolun bir parçası olacağının vurgulandığı açıklamada,
FIFA'nın bu konuda IFAB'a tam destek vereceği belirtildi.

İSPANYA’DA 1. ve 2. lig
kulüplerini bünyesinde
bulunduran La Liga, 4 yılda
gelirlerini 7 milyar eurodan 15
milyar euroya çıkardı. Price
Waterhouse Coopers adlı
firmanın raporuna göre, 201617 sezonunda La Liga'nın
ekonomik faaliyetlerinin 15
milyar 688 milyon euro
olduğu ve bunun İspanya'nın
yıllık Gayri Safi Yurt İçi
Hasıla'sının yüzde 1,37'sine
denk geldiği belirtildi.
2012-2013 ile 2016-2017
sezonlarına göre kıyaslama
yapıldığında profesyonel
futbol endüstrisinin sağladığı
istihdamın 140 bin kişiden
184 bin 600'e yükseldiği,
toplanan verginin de 2 milyar
995 eurodan 4 milyar 89
milyon euroya çıktığı
belirtildi.

REAL Madrid 6 günde aldığı
yenilgilerle 3 cephede birden
düştü. La Liga ve Kral Kupası'nda
havlu atan eflatunbeyazlıların,
son 3 yıldır kazandığı Şampiyonlar
Ligi'ne de Ajax hezimeti ile veda
etmesi deprem etkisi yarattı.
Son yılların en kötü
performanslarından birini
sergileyen Los Galaktikos sadece 6
gün içinde, lig ve kupanın
ardından üç sezondur şampiyon
olduğu UEFA Şampiyonlar
Ligi'nde de devre dışı kaldı. Hatta
gelecek yıl Avrupa kupaları bile
tehlikede.
Real Madrid'in sahasında
Ajax'a 4-1 yenilip Şampiyonlar
Ligi'nden elenmesi İspanyol

basınını ayağa kaldırdı. Real
Madrid'e yakınlığı ile bilinen
Marca gazetesi kapağında
futbolculara yer bile vermedi.
Bernabeu Stadı'nın bir resmini
koyan gazete, "Burada tarih yazan
bir takım yatıyor" manşetini attı
ve "İşte size tarih yazan kulüp!
Zafer zinciri utanç verici şekilde
son buldu" ifadelerini kullandı.
Katalan yanlısı As gazetesi ise 14'lük skoru Johann Cruyff'a ait
olan 14 numaralı ikonik Ajax
formasını manşetine taşıyarak
verdi. El Mundo Deportivo da Real
Madrid'in elinde hiçbir şey
kalmadığını vurgulayarak, Ajax
hezimetini "Büyük fiyasko" olarak
nitelendirdi.

UEFA üyesi 55 ülke
federasyonun genel sekreter
ve profesyonellerinin katıldığı
UEFA Genel Sekreterler
Toplantısı, 7 Mart Perşembe
günü İstanbul'da yapıldı.
TFF'nin ev sahipliğinde
gerçekleşen toplantının açılış
törenine, Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanvekili ve
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi
Servet Yardımcı’nın yanı sıra
UEFA'dan üst düzey
temsilciler katıldı. Toplantıda
UEFA'nın yeni dönemdeki
stratejileri değerlendirildi.
Aleksander Ceferin'in ikinci
kez başkan seçilmesinin
ardından UEFA üyesi 55
federasyon ilk kez İstanbul'da
bir araya geldi.
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Celal Bayar öğrencilerinden
tiyatro şöleni
GÜMÜLCİNE Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
öğrencileri sahneledikleri 10 farklı
skeçle izleyicilerden tam puan
aldı.
5 Mart Salı günü
Gümülcine’deki Müzik Sarayı’nda
(Megaron Musikis) gerçekleşen
tiyatro gösterisine çok sayıda kişi
katıldı. Etkinliğe katılanlar
arasında Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi Müdürü
Tunalp Mehmet, Encümen Heyeti
Başkanı Ahmet Arif, Dostluk
Eşitlik Barış Partisi Başkan
Yardımcısı Metin Hacıosman,
Doğu Makedonya Trakya eyalet
meclis üyesi Ahmet İbram,
Gümülcine belediye meclis üyesi
Emre Ahmet, okul öğretmenleri ve
öğrenci velilerinin yanı sıra
sanatseverler yer aldı.
Encümen Heyeti Başkanı
Ahmet Arif yaptığı selamlama
konuşmasında, “Azınlığımızın
güzide okulu Celal Bayar
Ortaokulu ve Lisesi, yıllardan beri
kültür etkinliği adı altında
öğretmenlerimizin fedakarca
yaptıkları çalışmalar
doğrultusunda tiyatro
gösterisinde bizlerin karşısına
çıkıyor. Bizlere de oyunlarıyla çok
güzel saatler geçirmemize vesile
oluyorlar. Ben bütün öğretmen ve
öğrencilerimizi tebrik ediyorum.’
dedi.
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu
ve Lisesi öğrencileri “Yabancı
Damat”, “Öğretmenlerin Sınavı”,
“Tiki Kız Burcu, Alt Komşular”,
“Kız İsteme”, “Sınav Stresi” ve
“Öğretmen Çocuğu” adlı oyunları
Türkçe olarak sahneye koydu. “En
Güzel Ekmek”, “Hayat Çok Güzel”
ve “Bir Hikaye” adlı oyunlar ise
Yunanca sahnelendi. “Nasıl Kötü
Bir İnsan Olduk” adlı piyes ise
Türkçe ve Yunanca olarak iki
dilde sahneye kondu.
Tiyatro gösterisi sabah
öğrencilere, akşam da öğrenci
velilerine yönelik olmak üzere iki
seansta seyirciyle buluştu.

SKEÇLERDE ROL
ALAN ÖĞRENCİLER
“Yabancı Damat” oyununda rol
alan öğrenciler: Emre Sadık,
Kübra Yunus Halil, Sinan
Osmanoğlu, Eslem Ali Çavuş,
Ömer Apti Mehmet.
“Öğretmenlerin Sınavı”
oyununda rol alan öğrenciler:

Kübra Yunus Halil, Emre Sadık,
Sinem Osmanoğlu, Eslem Ali
Çavuş, Enes Terzi Hüseyin, Selin
Dikme, Ebrar Güvendikli, Yusuf
Arif.
“Kız İsteme” oyununda rol
alan öğrenciler: Mehmet Aziz,
Merve Deli Mehmet, Eda Bıyıklı
Hasan, Emir Sadık, Yunus Pişka
Hüseyin, Enes Terzi Hüseyin, Şule
Ahmet, Gülcan Deli Mehmet.
“Tiki Kız Burcu, Alt Komşular”
oyununda rol alan öğrenciler:
Berna Ali, Gülcin Ahmet İsmail,
Berkay Semerci, Hilal İsmail, Emir
Molla Mustafa, Ebrar Güvendikli,
Meryem Ahmetçik Mehmet.
“Sınav Stresi” oyununda rol
alan öğrenciler: Taha Memiş
Ahmet, Mehmet Emir Mehmet,
Besimali Apti Mehmet, Ahmet
Sadık Selcen, Ceren Demir, Ozan
Hasan, Elif Hüseyin, Eralp Ahmet.
“Öğretmen Çocuğu” oyununda
rol alan öğrenciler: Besimali Apti
Mehmet, Şevval Halil, Selcen
Demir, Eralp Ahmet, Elif Hüseyin,
Eda Kurt, Emine Mehmet, Burcu
Hüseyin.
“Bir Hikaye” oyununda rol
alan öğrenciler: Ömer Apti
Mehmet, Aslı Mustafa, Taha
Memiş, Yusuf Arif, Veysel Molla
Ali, Zehra Kocaman, Dilek Rasim,
Ebru Mehmet Ali, Hümeyra
Muhtar Sali, Hilal İsmail.
“En Güzel Ekmek” oyununda
rol alan öğrenciler: Şule Şerif,
Asude Hocoğlu, Semanur
Çakıremin, Eslem Hüseyin
Mehmet, Öznur Hacı, Emirhan

Salih.
“Hayat Çok Güzel” oyununda
rol alan öğrenciler: Semanur
Çakıremin, Berkay Hasanoğlu,
Ayşe Hasan, Muhammed Topal
Mehmet, Sevval Şakir Hüseyin,
Erdem Tangul, Mesut Haseki,
Asude Hocoğlu.
“Nasıl Kötü Bir İnsan Olduk”
oyununda rol alan öğrenciler:
Kübra Yunus Halil, Sema Ahmet,
Okan Eyyüp, Hüda Ahmet, Hatice
İbram, Feyzan Davut.
Öğrencileri tiyatro gösterisine,
öğretmenleri Anna Hionidu,
Tamara Çitlakidu ve Sibel Ali
hazırladı. Oyunlardaki müzikler
ise Batuhan Rıza ve Fatih Yakup’a
ait.

