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Gün dem
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12^de 13’te

ekonomi spor
Brexit anlaşması
haziran ayında
oya sunulacak

Orucun 
insana

kazandırdıkları 6’da

AB’de en yüksek 
işsizlik

Yunanistan’da 15’de

Şampiyon
Manchester 

City'e tarihi şok!

YENİ eğitim – öğretim yılı
için kayıt döneminin
başlamasıyla, Batı Trakya
Türk Azınlığı kurum ve
kuruluşlarından, velilere
çocuklarını azınlık okullarına
gönderme çağrısı yapıldı.
Başta Danışma Kurulu olmak
üzere azınlık kurumlarının
yaptıkları açıklamalarda,
azınlık okullarının önemine
vurgu yapıldı.  »4

din ve toplumdünya

ADAY listelerinin
mahkemelere sunulması ve
listelerin onaylanmasıyla
propaganda çalışmaları da hız
kazandı. Gerek eyalet ve
belediye başkan adayları,
gerekse eyalet ve belediye
meclis üyesi adayları
çalışmalarına son sürat devam
ediyor.

Bu arada, Doğu Makedonya
- Trakya Eyalet Başkanı Hristos
Metios, bölgenin kalkınması
için tüm vatandaşlarla birlikte
ortak bir amaç için
çalışacaklarını söyledi.  »9, 10

‘Azınlığımız
okulsuz
kalmasın’

Çipras, müftülük
ve vakıflar
konusunu
gündeme getirdi
Başbakan Aleksis Çipras 6 Mayıs
Pazartesi günü İskeçe’yi ziyaret etti.
Çipras, İskeçe’deki konuşmasında
müftülük ve vakıf idare heyetleri
seçimlerine değindi. 
»3

Gümülcine’nin Yunanistan’a ilhakı, 14
Mayıs Salı günü törenlerle kutlandı.
Resmi geçit törenine Gümülcine’deki
Türk azınlık ilkokulları ile Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu – Lisesi ve Hayriye
Medresesi öğrencileri de katıldı.
»2

Gümülcine’nin
Yunanistan’a
ilhakı kutlandı

Seçim yarışı hızlanıyor!

ABTTF, 
FUEN eğitim
toplantısına
katıldı
ABTTF, 6-8 Mayıs tarihleri arasında
Brüksel’de Avrupa Birliği (AB)
Bölgeler Komitesi’nde
gerçekleştirilen Avrupa Milletleri
Federal Birliği (FUEN) Eğitim Çalışma
Grubu’nun yıllık toplantısına katıldı.
»10

“Hep Birlikte
Daha Güçlüyüz”
DEB Partisi’nin, 26 Mayıs’ta gerçekleşecek AP seçimlerine katılmak için
Atina’da Yargıtay’a (Arios Pagos) yaptığı başvuru onaylandı. 

DEB Partisi’nin AP milletvekili
aday listesinde 42 kişi yer alıyor.
“Hep Birlikte Daha Güçlüyüz”
sloganıyla AP seçimlerine katılan
DEB Partisi, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın sesini ve sorunlarını
Avrupa Birliği’ne ve Yunanistan
kamuoyuna duyurmayı amaçlıyor. 

ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, AP seçimlerinde DEB,
yerel ve bölgesel seçimlerde Türk
adaylara oy verilmesi çağrısında
bulundu. Habipoğlu, “DEB Partisi
belki AP’ye milletvekili
gönderemeyecek, ama partimizin
AP seçimlerine katılmasıyla Batı
Trakya Türkleri ve sorunlarımız
ülke genelinde gündeme gelecek.
Varlığımızı tüm Yunanistan’da
hissettirmeli ve görünür
kılmalıyız. Nasıl mı?
Kullanacağımız oylar ile; AP
seçimlerinde DEB Partisi’ne, yerel
ve bölgesel seçimlerde Türk
adaylara vereceğimiz oylar ile!”
ifadelerine yer verdi. 

»7, 8
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Gümülcine’nin Yunanistan’a ilhakı kutlandı
GÜMÜLCİNE’nin Yunanistan’a ilhakı,

14 Mayıs Salı günü törenlerle kutlandı. 
Gümülcine’nin Yunanistan’a ilhakının

99. yıl dönümü törenleri, Gümülcine
Metropoliti Penteleimon’un yönettiği
dini ayinle başladı. Şehir meydanındaki
kılıç anıtına konulan çelenklerin
ardından resmi geçit töreni yapıldı.

Resmi geçit töreninde Gümülcine’deki
Türk azınlık ilkokulları ile Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu – Lisesi ve Hayriye
Medresesi öğrencileri de yer aldı.

Törenlerde Rodop ili milletvekilleri
Mustafa Mustafa ve İlhan Ahmet,
Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis, Eyalet Başkanı Hristos Metios ve
diğer yetkililer hazır bulundu. Bu yılki
törene hükümeti temsilen herhangi bir
yetkili katılmadı. 

Avukat
Yassıköy Belediye Başkan Adayı
Selanik Aristotelio Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu 
Yassıköy Belediye Meclis Üyesi (2010-1012), 
Yassıköy Belediyesi Meclis Başkanı (2012 – 2014) 
DM-T Eyalet Meclis Üyesi (2014 – 2016), 
DM-T Eyalet Başkan Yardımcısı (2016 – 2017),
DM-T Bağımsız Eyalet Meclis Üyesi (2017 – 2019)
1985 doğumlu, Yalanca kökenli, 
evli, 1 çocuk babası.
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Başkonsolos
Ömeroğlu’ndan
Petridis ve
Gravanis’e ziyaret

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu, 10 Mayıs Cuma günü bir dizi ziyarette
bulundu.

Ömeroğlu ilk olarak, 26 Mayıs seçimlerinde aday
olmayan Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis’e veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretle ilgili
olarak Türkiye’nin Gümülcine Başkonlosluğu
resmi sosyal medya hesabından yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yerel
seçimlerde tekrar aday olmayacağını açıklayan
Gümülcine Belediye Başkanı Sayın Yorgos
Petridis’e veda ziyaretinde bulunduk.”

Murat Ömeroğlu daha sonra Rodop ili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı ve Gümülcine
belediyesi başkan adayı Andonis Gravanis’i ziyaret
etti. Ticari alandaki ikili işbirliği imkanlarının
görüşüldüğü toplantı ile ilgili olarak yapılan
açıklamada, “Rodop ili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Sayın Andonis Gravanis’i ziyaret ederek,
ticari alanda ikili işbirliği imkanlarını ele aldık ve
bu vesileyle kendisine çalışmalarında başarı
dileklerimizi ilettik.” ifadelerine yer verildi.

BAŞBAKAN Aleksis Çipras 6
Mayıs Pazartesi günü İskeçe’yi
ziyaret etti. Çipras, İskeçe’deki
konuşmasında müftülük ve vakıf
idare heyetleri seçimlerine değindi. 

İlk olarak Koyunköy’de
Romanların kaldığı bölgeyi ve
derneklerini ziyaret eden Çipras
vatandaşlarla bir araya geldi.
Çipras öğleden sonra partisi
tarafından İskeçe’nin Tekke
köyündeki kapalı spor salonunda
gerçekleştirilen toplantıda konuştu. 

Ülke gündemiyle ilgili konuları
ele alan Başbakan Çipras, azınlığı
yakından ilgilendiren konulara da
değindi. Müslüman azınlığın
demokratik haklarıyla ilgili yıllardır
uygulanması gereken reformları
hayata geçirdiklerini savunan
Çipras, söz konusu reformların
Avrupa hukukuna dayandığını ve
bölgeyi üçüncü güçlerin
müdahalelerinden koruduğunu
ileri sürdü. Çipras, bu çerçevede
şer-i hukukun zorunlu olmaktan
çıkartıldığını, müftülüklerin daha
şeffaf çalışmasına katkı sağlayacak
yeniliklerin yapıldığını ve müftülük
kurumunun reform edildiğini
söyledi. Müftülüklerdeki
reformların yerine getirilmesi için
müftü naiplerinin atandığını dile

getiren Çipras, önümüzdeki
günlerde müftülerin yetkilerini
düzenleyen Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin yayınlanacağını
ifade etti. 1920/1991 sayılı sayanın
değiştirilmesi gerektiğini
bildiklerini ve bu amaçla söz
konusu yasayı ele aldıklarını
anlatan Çipras, müftünün din
görevlilerinden oluşan bir kurul
tarafından belirleneceği ve azınlık
tarafından kabul görecek bir
düzenlemenin hayata geçirileceğini
vurguladı. Böyle kritik bir reformun
resmi olmayan yapıları ortadan
kaldıracağını söyleyen Çipras, vakıf
idare heyetlerinin seçimle işbaşına
getirilmesi amacıyla 2008 yılında
çıkartılan vakıflar yasasında gerekli
değişikliklerin yapılacağını da
sözlerine ekledi. 

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’nin statüsündeki belirsizliğin
ortadan kaldırıldığını kaydeden
Başbakan, azınlık öğrencilerinin
yer aldığı 15 anaokulunda iki dilli
eğitim verildiğini ve burada
görevlendirilen eğitimcilerin
çocukların ana dilini konuştuğunu
belirtti. Çipras, son olarak İskeçe
Azınlık Lisesi’ne yapılan ek sınıflar
sayesinde vardiyalı eğitime son
verildiğini söyledi. 

Çipras, müftülük ve
vakıflar konusunu
gündeme getirdi
Çipras, müftünün din görevlilerinden
oluşan bir kurul tarafından
belirleneceği ve azınlık tarafından
kabul görecek bir düzenlemenin
hayata geçirileceğini vurguladı.

SİRİZA hükümeti bir kez 
daha güvenoyu aldı

MECLİSTE yapılan güvenoyu
oylamasında hükümet, SİRİZA
milletvekilleri ve bazı bağımsız
vekillerin desteğiyle onay aldı.

Oylamaya katılan 289
milletvekilinden 153’ü “evet”
oyu verirken, 136’sı “hayır” oyu
kullandı.

Ana muhalefet partisi Yeni
Demokrasi (YDP), Sağlık Bakan
Vekili Pavlos Polakis’in YDP’den
engelli bir siyasetçiyi “devlet
imkanlarını sömürmek”le itham

etmesi üzerine gensoru önergesi
vermişti.

Kabine üyesi Polakis’i
savunan Başbakan Aleksis
Çipras ise gensoru önergesini
hükümete karşı güvenoyu
oylamasına çevrilmesini talep
etmişti.

Anayasaya göre, hükümetin
güvenoyu alabilmesi için
oylamaya katılan vekillerin salt
çoğunluğunun onayını alması
gerekiyor. 
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İlhan Ahmet’ten Çipras’ın 
müftülük açıklamalarına tepki

BAŞBAKAN Aleksis Çipras’ın
İskeçe’de müftülük konusunda yaptığı
açıklamalara, Rodop KİNAL milletvekili
İlhan Ahmet’ten eleştiri geldi. İlhan
Ahmet, “Siriza hükümeti tarafından
azınlığımızın dini özgürlüklerine karşı
siyasi tarihte benzeri görülmemiş bir
müdahale yapılmaktadır.”
açıklamasında bulundu.

İlhan Ahmet yaptığı yazılı
açıklamada, Başbakan Çipras’ın bölgeye
yaptığı ziyaretin azınlık için bir kez daha
hayal kırıklığı olduğunu öne sürerek,
“Çipras’ın açıklamalarıyla, azınlık
kurum ve kuruluşları ile temsilcilerinin
ekonomi, eğitim ve din alanında azınlık
haklarının korunmasına yönelik talep,
teklif ve önerilerinin başbakan ve
hükümet nezdinde hiçbir şekilde dikkate
alınmadığı bir kez daha ortaya çıkmış
oldu. ” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, “Mevcut hükümet eliyle
sistematik bir şekilde, Azınlık kurum ve
kuruluşlarına karşı yapılan derin
tahribatın kararlı bir şekilde devam
ettirildiğini kaygıyla müşahede ediyoruz. 

Azınlığımızın özerk yapısının
belirleyici temel yapı taşları olan
müftülükler, medreseler, okullar,
vakıflar, dernekler gibi kurum ve
kuruluşlara karşı SİRİZA hükümeti
tarafından, azınlık temsilcileri ve kanaat
önderlerinin görüşünü almamak
suretiyle, siyasi tarihte benzeri
görülmemiş bir müdahale
yapılmaktadır.”  denildi.

İlhan Ahmet’in açıklaması şöyle
devam etti: “Milli Eğitim ve Din İşleri
Bakanlığı tarafından önerilen ve
kanunlaşan 18/2018 sayı ve tarihli
cumhurbaşkanlığı kararnamesinde
hükümetin ısrarcı olduğu ve hatta
önümüzdeki zamanda yayınlanması
beklenen yeni bir kararname ile dini
özgürlükler konusunda azınlık karşıtı
duruşun sağlamlaştırılacağı bizzat
Başbakan Çipras tarafından ifade
edilmektedir.  

18/2018 sayı ve tarihli kararnamenin
58. maddesinin 2. fıkrasının c bendine
göre, Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı
bünyesinde Müslüman İdari İşler
Bölümü kurulmuştur. Bu maddenin 5.
fıkrasının d bendine göre Batı
Trakya’daki imamların, hatiplerin ve
müezzinlerin camilere atanması; e
bendine göre vakıflarımızın denetimi,
kontrolü ve idaresi Milli Eğitim ve Din
İşleri Bakanlığı’nın yetkisine
geçmektedir. 

Yine söz konusu kararnamenin 59.
maddesine göre azınlığa ait mevcut vakıf
malı yekûnundan olan  medreselerle
ilgili kapatma, birleştirme ve her türlü
tasarruf hakkı Milli Eğitim ve Din İşleri
Bakanlığı’nın yetkisine geçmektedir. 

Azınlık tarihinde ilk defa bu
kararname ile hükümet eliyle din
özerkliğine direkt müdahale edilmekte
ve camilerdeki din görevlilerinin
belirlenmesinden, vakıflarımızın idare
ve denetimine, vakıflara ait olan
medreselerin kapatılmasına kadar geniş
bir alanda Azınlığın özerklik hakkı
sınırlandırılmaktadır. 

Tüm bu hususlarda, İnsan Hakları

Evrensel Bildirgesi’nin 18. maddesi ve
Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar
Sözleşmesi’nin (2462/1997) açıkça ihlali
söz konusudur.

Ayrıca, Avrupa Birliği Temel Haklar
Şartı’nın 10. maddesinin
(2000/C/364/01) yanı sıra, anayasanın
28. maddesi gereğince hiyerarşik
üstünlüğe ve bağlayıcılığa sahip olan
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9.
ve 13. maddeleri ihlal edilmektedir. 

Anayasanın 13. maddesi her ne kadar
dini inançların kamusal ve örgütlü bir
şekilde ifade edilmesine atıf yapmasa da
yukarıda belirtilen uluslararası
metinlerdeki hükümlerde dinî
özgürlüklerin kollektif olarak kullanma
hakkı ön görülmekte ve
düzenlenmektedir. 

Bu kararname ile azınlığımızın din
özgürlüğü ihlal edilmiş, özerkliği elinden
alınmış ve müftülük kurumunun içeriği
boşaltılmıştır. Başbakan Çipras’ın
azınlığa müjdelediği müftülük seçimi,
işte bu yeni kararnameler ışığında etkisiz
kalmaktadır.  

Azınlığın talep ettiği müftü seçiminin,
söz konusu 18/2018 sayı ve tarihli
kararname ve yakın zamanda
çıkarılacağı başbakan tarafından
açıklanan yeni kararname ile
belirlenecek din alimleri tarafından
oluşturulacak bir seçici heyet tarafından
yapılacağı kesinleşmektedir.
Neşredilmesi beklenen yeni tamamlayıcı
kararnameyle müftülüklere alınacak
personelin dahi Milli Eğitim ve Din İşleri
Bakanlığı tarafından atanması
öngörülmektedir. Bu şartlar altında,
Azınlığın görüşü ve önerisi alınmadan,
sadece Milli Eğitim ve Din İşleri
Bakanlığı’nın takdirine göre belirlenecek
seçici heyet tarafından yapılacak olan
müftü seçimi, azınlığın beklentilerini
karşılamayacağı gibi hiçbir anlam
taşımayacaktır.

Bununla birlikte, 25 Nisan 2019
tarihinde meclis genel kurulunda bölge
milletvekili olarak dile getirmiş olduğum
soru önergemde de dikkati çektiğim
üzere 3647/2008 sayı ve tarihli kanunda
azınlığımızın talep ettiği değişikliklere
gidilmeden yapılacak olası bir vakıf
idare heyeti seçiminin de ciddiyetten
uzak olup, soruna çözüm getirmeyeceği
muhakkaktır.  

Hükümetin bu kararlarıyla, müftülük
ve vakıflar konusunda özerklik ortadan
kaldırılmakta, azınlık kurum ve
kuruluşlarının devletleştirilmesinin önü
açılmaktadır. Müftülükler idare ve sevk
bakımından içeriği boşaltılarak
çalışamaz hale getirilirken, camilerde
görev yapacak din adamları devlet
tarafından atanır olacaktır. 

Sayın Çipras’ın Batı Trakya’ya her
gelişi bölgemiz ve Azınlığımız için büyük
bir hayal kırıklığından öte
olmamaktadır. Görüldüğü üzere
Başbakan Çipras, bugüne kadar
azınlığımızın herhangi bir sorununa
çözüm getiremediği gibi, çiftçimize ve
bölgemize hakkettiği tarımsal ve
ekonomik desteği de sağlayamamıştır. 

Başbakan ve hükümeti, azınlığımızı
ve Trakyamızı içi boş vaadlerle

kandırmaya devam
etmektedir.     

Hükümetin,
azınlığımıza ve
bölgemize karşı her
alanda aldığı
kısıtlayıcı ve
doğrudan
müdahaleci
tedbirler kabul
edilemez
muhafazakar bir
anlayışın tezahürü
olup, sosyalist bir
hükümetin
yurttaşlarına karşı
olması gereken
sosyal demokrasi
anlayışı ile de
bağdaşmamaktadır. 

Demokrasi, insan
hakları ve hukukun
üstünlüğüne
inanan, sosyal
demokrat bir
milletvekili olarak,
azınlığımız ve
bölgemiz için
yürüttüğüm hak
mücadelesine
meclis çatısı altında
devam edeceğime
kimsenin şüphesi
olmasın. ”
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Okullarımız çocuksuz, 
azınlığımız okulsuz kalmasın!

YENİ eğitim – öğretim yılı için kayıt
döneminin  başlamasıyla, Batı Trakya
Türk Azınlığı kurum ve kuruluşlarından,
velilere çocuklarını azınlık okullarına
gönderme çağrısı yapıldı. Başta Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
olmak üzere azınlık kurumlarının
yaptıkları açıklamalarda, azınlık
okullarının önemine vurgu yapıldı.

DANIŞMA KURULU
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu, (BTTADK) 27 Nisan Cumartesi
günü yaptığı toplantıda, azınlık
ilkokullarına kayıt konusunu ele aldı.

Açıklamada, “6 Mayıs – 20 Mayıs
tarihleri arasında gerçekleşecek kayıt
süresi boyunca sahip olduğumuz hakları
kullanma adına, velilerin tüm azınlık
çocuklarını azınlık ilkokullarına kayıt
ettirmeleri konusunda ortak fikir birliği
oluşmuştur. Yunanistan’ın ‘Birleştirme’
ve sözde ‘İyi Eğitim’ politikası
kapsamında yürüttüğü algı
operasyonlarına rağmen, birliğin ve
beraberliğin geleceğimiz olan
çocuklarımız için sağlanması elzemdir.
Velilerin, anaokullarda taraflı olarak
yapılan yanlış yönlendirmelere ve
azınlık ilkokullarından uzaklaştırma
politikalarına itimat etmemeleri
gerekmektedir. Nihai olarak ortaya çıkan
bilançonun müsebbibi, yine bizlere bu
yanlı yönlendirmeleri yapanlardır. Batı
Trakya Türk Azınlığı olarak, eğitim,
kültür ve azınlık şuurunu çocuklarımıza
erken yaşlarda vermek ve bu bilinçle
büyüyen yeni nesiller yetiştirmek tarihi
sorumluluğumuzdur.” ifadeleri dikkat
çekti.

BATI TRAKYA TÜRK 
ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
(BTTÖB) Başkanı Aydın Ahmet de
yaptığı yazılı açıklamayla velilere
çocuklarını azınlık okullarına gönderme
çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Azınlığımızın geleceği
için tercihimiz azınlık okulları olmalı”
ifadesini kullanan Aydın Ahmet,
“Özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek
istiyorsak, çocuklarımız ana dilinin var
olduğu ve ana dilinin saygı gördüğü
okullara göndermeliyiz. Bu sebeple de
azınlık okullarında ısrar etmeliyiz.” dedi.

Aydın Ahmet, “Azınlık olarak kendi
kimliğimizle yaşamanın yegâne yolu
çocuklarımızın azınlık okullarına gitmesi
ile mümkündür. Bu hususta duyarlı
olmak ve çocuklarımıza ait oldukları
kültürü öğretmek durumundayız. Özerk
olan azınlık eğitiminden vazgeçmemiz
söz konusu dahi olamaz. Ülkemiz
yöneticileri bu talebimize saygı
duymalıdırlar. Bu talep gayet insanidir.
Her ebeveyn kendi geleceği olan evladını
ait olduğu kültür içinde büyütmek ve
yaşatmak ister. Bu sebeple özerk olan
okullarımızın çocuk azlığı bahane
edilerek kapatılmasına karşıyız.” dedi.

2008 yılından bu yana 70 azınlık
okulunun kapatıldığına dikkat çeken
Aydın Ahmet, “Okullarımızda bilinçli
olarak yıllar içinde eğitim kalitesi

düşürülerek ve bunun üzerine
oluşturulan güçlü bir algı ile velilerin
devlet okullarına yönelmesi
sağlanmıştır. Okullardaki eğitim
kalitesini bahane ederek, çocuklarını
azınlık okullarına göndermeyen veliler,
çevrelerindeki gördükleri tüm tahsilli
yetişmiş insanların azınlık okullarından
mezun olduklarını unutmamalıdırlar. Ki
bizler azınlık okullarına gittiğimiz
yıllarda teknoloji bu kadar gelişmiş ve
çeşitli eğitim imkânları bu kadar yaygın
değildi. Buna rağmen azınlık okulları
bizlere inanılmaz bir bilinç kattı ve
azınlığa duyulan aidiyeti geliştirdi.”
ifadelerini kullandı.

BATI TRAKYA TÜRK 
KADIN PLATFORMU
Azınlık öğrencilerinin azınlık okullarına
gönderilmesi için geçen yıl “Okullarımızı
Çocuksuz, Azınlığımızı Okulsuz
Bırakmayalım” sloganıyla kampanya
başlatan Batı Trakya Türk Kadın
Platformu, aynı kampanyayı bu yıl da
sürdürüyor.

Azınlık anne – babalarına çocuklarını
azınlık okullarına kayıt yaptırmaları
çağrısında bulunan Platform tarafından
hazırlanan afişte, “Batı Trakya Türk
Kadın Platformu olarak kadın ve anne
duyarlılığı ile azınlık okullarımıza sahip
çıkıyoruz. 

Çocuklarımızın dilini, dinini,
kültürünü özgürce yaşayabileceği bizim
okullarımızda eğitim görmesini
destekliyoruz. 

Azınlık ilkokullarımızın çocuklarımız
için en doğru seçim olduğunu
düşünüyoruz.

Kendi dilinden kültüründen
arkadaşları arasında daha iyi
gelişeceğine ve her ortamda kendini
daha rahat ifade edeceğine inanıyoruz.

Türkçe ve Yunanca’yı aynı anda
öğrenmenin çocuklarımız için en
doğrusu olduğunu düşünüyoruz.”

ifadeleri yer aldı.

AZINLIK  OKULLARI 
ENCÜMENLER 
BİRLİĞİ
Bu arada, Azınlık Okulları Encümenler
Birliği Başkanı avukat Ercan Ahmet
imzasıyla yayımlanan açıklamada,
azınlık eğitiminin kalıcılığı için azınlık
okullarının benimsenmesi gerektiği
belirtildi.

Açıklamada, “Azınlık okullarımızın
devamlılığı ile çocuklarımız her anlamda
sağlam ayaklarla yere basan, dünyaya
farklı bir bakış acısı olan bireyler
olacaklardır. Bu okullarımız sayesinde
toplumumuzda aydın sayısı artacak ve
toplumumuza katkı sağlayan bireyler
yetişecektir. Nitekim azınlığımız içinde
yer alan aydınlarımız azınlık okullarında
eğitimlerini almış ve tamamlamış
kişilerdir. Birçok azınlık üyemiz, bu
okullarda aldıkları eğitimleri sayesinde
önemli pozisyonlarda bulunmaktadır.
Dolayısıyla bizler, azınlık okullarımızın
kalitesine, önemine, vermiş oldukları
eğitime, azınlığımıza katmış oldukları
sosyal değere sonuna kadar güveniyor,
her anlamda ve her alanda bu
kurumlarımızın yanında olduğumuzu,
bu kurumları desteklediğimizi
belirtiyoruz. Bu vesileyle yukarıda
belirtmiş olduğumuz tarihler içinde
çocuklarımızı azınlık okullarına kayıt
ettirelim ki, gelecekte azınlığımızın, ana
dilimizin, azınlık eğitimimizin devam
edebilmesi ve kalıcılığı sürdürebilmesi
için bu kurumlarımız her zaman daim
olsun.” denildi. 

SÖPA MEZUNU 
ÖĞRETMENLER DERNEĞİ
İskeçe ile Rodop – Evros illeri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Dernekleri, 6 Mayıs
Pazartesi günü başlayan ilkokul kayıtları
için yayımladıkları mesajda azınlık
okullarının önemine vurgu yaptılar. 

Açıklamada, “Birçok azınlık mensubu
ailelerce tartışmasız tercih edilen azınlık
okulları, bazı aileler tarafından yetersiz
ve demode görülmekte ve tercih
edilmemektedir. Bu durum, göçlerle ve
doğumların azalmasıyla birlikte
okullardaki çocuk sayısının hızla
düşmesine ve okullarımızın
kapanmasına neden olmaktadır.
Hepimizin zamanında eğitim gördüğü
bu güzide eğitim kurumları günden güne
eriyor ve ne yazık ki bu hareketimizle
kapanmalarına biz de yardımcı
oluyoruz. Azınlık okulu çocuklarımızın
eğitim ihtiyacına cevap vermiyor
düşüncesi yanlıştır. Tam aksine diğer
okullara nazaran fazlası var, eksiği
yoktur. Azınlık okul sistemi,
çocuklarımıza hem Türkçe hem
Yunanca’yı doğru birşekilde sunabilecek
yapıdadır. Okullarımız bazılarınca
sürekli kötü gösterilip ‘kötü okul’ algısı
yaratılmaya çalışılıyor. Biz de bu oyuna
geliyoruz. Peki kaçmak sorunu çözüyor
mu? Çocuğumuzun diğer okulda daha
kaliteli bir eğitim alacağından emin
miyiz? Bunu kim, nasıl ölçüyor? Bir
öğrencinin başarılı olması, diğerlerinin
de başarılı olacağını göstermez.” denildi.  

Açıklamada, “Okullarımıza sahip
çıkıp korumak ve yaşatmak hepimizin
vazifesi olmalıdır. Çünkü çocuklarımız
dillerini, dinlerini, gelenek ve
göreneklerini ancak kendi okullarında
öğrenebilirler. Sorunlar olabilir. Bu
kesinlikle okullarımızın kötü olduğu
anlamına gelmez. Ülke genelindeki diğer
okullarda, başka ülkelerin okullarında
sorunlar olduğu gibi bizde de var.
Geçmişte de sorunlar vardı, şimdi de var.
Mühim olan el birliğiyle sorunların
üstesinden gelmeye çalışmaktır. Bireysel
olarak değil, kaçarak değil, terk ederek
değil; öğretmeniyle, velisiyle toplumuyla
hep birlikte çareler arayalım.” ifadeleri
dikkat çekti. 
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Kedi ve köpeklerde tüy dökülmesi

B iz veteriner hekimlerin
sıklıkla karşılaştığı bir
soru vardır... Kedi veya

köpeğimden dökülen tüyler kist
yapar mı? diye... Aslında kisti
önleyici hapların kedi ve
köpekler tarafından düzenli bir
şekilde alınmadığı durumlarda,
iyice yıkanmadan tüketilen yeşil
sebzeler ve çiğ olarak tüketilen
etlerden biz insanlara kist
oluşturan etkenin bulaşması
muhtemeldir...

Kedi ve köpeklerde tüy
dökülmesi, hayvan sahipleri
tarafından en istenmeyen bir
durumdur ve akabinde hekime
sorulan ilk soruda yukardaki
sorudur. Aslında düzenli olarak
haplanan kedi ve köpeğin,
tüyleri dökülse bile, bizleri kist
hastalığından koruduğunu
söyleyebiliriz.

Aslında tüylerin dökülmesi
fizyolojik bir olaydır. Nasıl ki her
insanın saçları her banyo
sonrası tarama sonucu
dökülürse, hayvanlarında tüyleri
dökülebilir. Burda önemli olan
dökülme miktarı ve sıklığıdır.
Aşırı tüy dökülmesi hayvan
sahiplerini rahatsız eder ve bu
durum istenmez. Hayvanlarda
tüy dökülmesinin normal
sınırlarda olması gerekir.

AŞIRI TÜY DÖKÜLMESİNİN
SEBEPLERİ...
Kedi ve köpeklerdeki deri
hastalıkları, bakımda
yetersizlikler, beslenme
bozuklukları, stress gibi
hazırlayıcı sebeplerin yanında,
deri hastalıklarının asıl
nedenleri arasında viral,
bakteriyel, mikotik
enfeksiyonlar, uyuz, pire, kene,
kıl kurdu, solucan gibi iç ve dış
parazitler, tasma sürtmesi gibi
travmatik nedenlerin yanında
bazı kimyasalların ve tahriş
edici ilâçlarında kıl ve tüy
dökülmelerine sebebiyet
verirler.

Bakım şartlarının uygun ve
düzgün olmaması: Örneğin
derinin yetersiz bakımı,
yıkanmaması ve
temizlenmemesi, yıkanan
hayvanın ıslak bırakılması
kurutulmaması, uygun olmayan
şampuan kullanımları ve
taranmamasının yanında sık
aralıklarla fazla yıkamalar tüy
dökülmelerine zemin hazırlar.

Beslenmenin yeteri ve
dengeli olmaması: Hayvanlara
düzenli ve yeteri mama
verilmemesi, düşük kalite
yemlerle besleme, tek yönlü

beslenme alışkanlıkları tüy
dökülmelerşnşn
sebeplerindendir.

Kedi ve köpeklerin stress
altında bulunmaları: Mevsim
değişikleri stress nedenidir.
Bunun yanında sistemik
hastalıklar hayvanlarda strees
yaratabilir. Nemli ortamlarda
bulunma, gebelik ve laktasyon
dönemleri de hayvanlarda tüy
dökümünü hızlandıran
nedenlerdendir.

Dış paritler: Dışarıdan
bulaşan parazitler,
hayvanlarımızda kaşıntıya ve
deride alerjik reaksiyonların
şekillenmesine sebebiyet
verdiğinden dolayı, iç ve dış
paraziti bulunan hayvanlarda kıl
ve tüy dökülmeleri hızlıdır.
Özellikte uyuz etkenlerinde
şiddetli kaşıntının yanında,
bütün vücuda yaygınlaşmış tüy
dökülümleri gözlenir.

Derinin mikotik – mantar
hastalıkları: Aynı zamanda
zoonoz olan yani biz insanlarda
da deri lezyonları oluşturan bu
tür hastalıklar, sevimli
dostlarımızda tüy
dökülmelerinin de ana
sebeplerini oluştururlar. Böyle
durumlarda vakit kaybetmeden
veteriner hekiminizle irtibata
geçip, gerekli önlemleri
almanızda sağlığınız açısından
büyük fayda vardır.

KIL VE TÜY DÖKÜLMELERİNİ
AZALTACAK VEYA ÖNLEYECEK
TEDBİRLER...
Kedi veya köpeğinizin;

Dengeli ve düzenli
beslenmesi,

İç ve dış parazitlerden,
periodik olarak yapılan
uygulamalarla hayvanların
arındırılması,

Hayvanlara uygulanan aşı
programlarının doğru ve düzenli
olması,

Hayvanların düzenli, sık
olmayan aralıklarla uygun
şampuanlarla yıkanması,
kurulanması ve taranması,

Tıraş edilmeleri,
Stresli dönemlerde veteriner

hekimi kontrolünde gerekli
ilâçların kullanımı,

Barınakların temiz ve hijyenik
olması,

Kıl ve tüy dökülmelerini
azaltacak ve de önleyecek
tedbirlerin başında
gelmektedir...

Hepinize can dostlarınızla
birlikte sağlık dolu bir yaşam
dilerim...

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr

AB’de en yüksek 
işsizlik Yunanistan’da 

AVRUPA İstatistik Ofisi
(Eurostat) verilerine göre, 19
üyeli Euro Bölgesi’nde Şubat’ta
yüzde 7,8 seviyesinde olan
mevsimsellikten arındırılmış
işsizlik, Mart’ta yüzde 7,7’ye
indi. Böylece işsizlik, Eylül
2008’den bu yana görülen en
düşük seviyede gerçekleşti.
AB’de Mart ayı itibarıyla en
yüksek işsizlik ise yüzde 18,5
ile Yunanistan’da kaydedildi.

AB’de de Şubat ayında
yüzde 6,5 seviyesindeki
işsizlik, Mart’ta yüzde 6,4’e
düştü. AB’de işsiz sayısı Mart’ta
15 milyon 907 bin olurken,

bunun 12 milyon 630 bini Euro
Bölgesi’nde yer aldı.

AB’de Mart ayı itibarıyla en
düşük işsizlik yüzde 1,9 ile
Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı,
yüzde 3,2 ile Almanya ve yüzde
3,3 ile Hollanda izledi. En
yüksek işsizlik ise yüzde 18,5
ile Yunanistan ve yüzde 14

ile İspanya’da kaydedildi.
25 yaş altı genç işsiz sayısı,

Mart’ta AB’de 3 milyon 282 bin,
Euro Bölgesi’nde 2 milyon 325
bin olarak belirlendi. Böylece
genç işsizlik oranı, AB’de
yüzde 14,5 ve Euro Bölgesi’nde
yüzde 16 olarak ölçüldü.

Mart ayında
Euro

Bölgesi’nde
işsizlik yüzde

7,7 seviyesine,
AB’de ise yüzde

6,4’e düştü.
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AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit
Habipoğlu, 26 Mayıs’ta yapılacak
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde
Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi’ne (DEB),
yerel ve bölgesel seçimlerde Türk
adaylara oy verilmesi çağrısında
bulundu. 

Habipoğlu, her ay kaleme aldığı
yazısının bu ayki konusunu yaklaşan
yerel seçimlere ve AP seçimlerine ayırdı. 

Habipoğlu yazısında, “DEB Partisi
belki AP’ye milletvekili
gönderemeyecek, ama partimizin AP
seçimlerine katılmasıyla Batı Trakya
Türkleri ve sorunlarımız ülke genelinde
gündeme gelecek. Varlığımızı tüm
Yunanistan’da hissettirmeli ve görünür
kılmalıyız. Nasıl mı?

Kullanacağımız oylar ile; AP
seçimlerinde DEB Partisi’ne, yerel ve
bölgesel seçimlerde Türk adaylara
vereceğimiz oylar ile!” ifadelerine yer
verdi. 

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu’nun
yayımladığı yazı şöyle: 

“26 Mayıs 2019 tarihinde ülkemiz
Yunanistan’da yerel ve bölgesel
seçimlerin yanı sıra Avrupa
Parlamentosu (AP) seçimleri de
yapılacak.

AP seçimlerine siyasi partiler kendi
listeleri ile katılırken belediye seçimleri
ile bölgesel yani eyalet seçimlerinde ise
farklı listelerde yer alan adaylar
yarışacak.

Kozlukebir ve Mustafçova
beldelerinde belediye başkan ve meclis
adaylarının tamamı Batı Trakya Türk
toplumu mensubu ve seçim yarışı Türk
adaylar arasında geçecek. Yassıköy
beldesinde ise belediye başkanlığı için
iki Türk ve 1 Yunan aday yarışıyor.
Gümülcine, İskeçe, Maronya-Şapçı,
Bulustra ve İnhanlı belediyelerinde ise
liderliğini Yunanların yaptığı listelerde
Batı Trakya Türk toplumu mensubu
adaylar da yer alıyor. Doğu Makedonya
ve Trakya Eyaleti’nde de liderliğini yine
Yunanların yaptığı listelerde yer alarak
eyalet meclis üyeliği için yarışıyoruz. AP
seçimlerinde ise Yunan çoğunluk
partilerinin listelerinde Türk adaylar da
yer alırken Batı Trakya Türk
toplumunun tek siyasi partisi Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi de tamamı
Türk adaylardan oluşan listeyle
seçimlere katılıyor. Bilindiği gibi
Yunanistan’da genel seçimler ve AP
seçimlerinde uygulanan %3 baraj engeli
nedeniyle DEB Partisi’nden milletvekili
bulunmuyor. Hatırlayacağınız üzere
2014 yılındaki son AP seçimlerinde DEB
Partisi Rodop ve İskeçe illerinde birinci,
Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti
genelinde de üçüncü olmasına rağmen
DEB Partisi adayları AP’ye giremedi.

Batı Trakya Türkleri ülkede hem
siyasi partiler hem de bağımsız adaylara
uygulanan %3 seçim barajı engeli
nedeniyle Yunan Parlamentosu üyeliği
için çoğunluk partilerinden aday
oluyorlar. Hatta son genel seçimlerde
Rodop ilindeki üç sandalyenin tamamını
biz kazandık. Bundan başka iktidardaki
SİRİZA partisi de Yunanistan genelinde
en çok oyu Batı Trakya bölgesinde aldı.

Üç Türk milletvekilinin desteği
sayesinde bugün SİRİZA hükümeti
iktidarını devam ettirebiliyor. Ama ne

yazık ki sorunlarımız hala devam ediyor.
SİRİZA hükümeti de Batı Trakya Türk
toplumunun sorunlarına çözüm
getirmedi. Aksine sorunlarımızın üstüne
yenileri eklendi. Yıllardır Avrupa’daki
uluslararası kurum ve kuruluşlar
nezdinde ülkemiz Yunanistan’ın bizlere
yaptığı haksızlıkları dile getiriyoruz.
Ancak haksızlıkların önlenmesi
konusunda Yunan devleti bir adım dahi

atmadı ve bu konuda bir ilerleme
kaydedilmedi.

Şahsi fikrimce Batı Trakya Türk
toplumu olarak artık başkent Atina’da
mağdur olduğumuzu ve bizlere yapılan
haksızlıkları sürekli dile getirmeliyiz.

Evet, DEB Partisi belki AP’ye
milletvekili gönderemeyecek ama
partimizin AP seçimlerine katılmasıyla
Batı Trakya Türkleri ve sorunlarımız ülke

genelinde gündeme gelecek. Varlığımızı
tüm Yunanistan’da hissettirmeli ve
görünür kılmalıyız!

Nasıl mı?
Kullanacağımız oylar ile; AP

seçimlerinde DEB Partisi’ne, yerel ve
bölgesel seçimlerde Türk adaylara
vereceğimiz oylar ile!”

AVRUPA Birliği (AB) üye ülkelerinde on milyonlarca kişi, 23-
26 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık
başına gidecek.Her beş yılda bir düzenlenen seçimlere bu yıl 8
siyasi grup katılacak.

Dünya genelinde Hindistan’dan sonra en fazla seçmenin
katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimleri
için halihazırda 374 milyon kişi oy kullanma hakkına sahip
bulunuyor. 

İlk kez 1979’da düzenlenen AP seçimlerine ilginin, ilkinden
bu yana azaldığı görülüyor. 1979’da seçimlere katılım oranı
yüzde 62’lerde seyrederken, son AP seçimlerinin yapıldığı
2014’te katılım oranı yüzde 42’de kaldı. 

AP SEÇİMLERİ NEDİR?
Her beş yılda bir düzenlenen seçimlerle AB vatandaşları, AB’nin
üyeleri seçilerek atanan tek kurumu olan AP için
milletvekillerini belirliyor. 

AB vatandaşlarını karar alma mekanizmalarında temsil
etmek ve çıkarlarını gözetmekle yükümlü olan AP
milletvekilleri, seçimlerde tek başına ya da siyasi bir partiyle
bağlantılı olarak adaylıklarını koyabiliyor. 

Üye ülkelerin ulusal hukuk kurallarına göre düzenlenen
seçimlere, Avusturya ve Malta’da 16 yaşını dolduran
vatandaşlar katılabiliyor. Yunanistan’da 17, diğer 26 ülkede ise
seçimlere katılım yaşı 18 olarak belirlenmiş durumda. 

AVRUPA PARLAMENTOSU NE YAPAR?
Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile beraber birliğin
yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

Parlamento Genel Kurulu, Fransa’nın Strazburg kentinde
toplanıyor. Her ayın bir haftası genel kurul oturumlarına
ayrılıyor.

AP’nin sekreteryası ise Lüksemburg’da bulunuyor. AP
bünyesi ve siyasi gruplarda yaklaşık 8 bin kişi görev alıyor.

HANGİ SİYASİ GRUPLAR KATILIYOR?
AP seçimlerine bu yıl 8 siyasi grup katılıyor. Siyasi gruplar farklı
ülkelerden benzer siyasi çizgiye sahip partilerden oluşuyor.

Son seçimlerde 221 koltuk kazanarak AP’deki en büyük siyasi
parti olan Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) liste başı adayı Manfred

Weber olacak.
Halen AB Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten

Frans Timmermans, Sosyal Demokratların liste başı adayı
olurken, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR)
grubunun liste başı adayı da Jan Zahradil olacak.

Belçika’da bir dönem başbakanlık görevini yürütmüş olan
Guy Verhofstadt, Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakının
(ALDE) liste başı adayı.

Diğer ittifaklar ve partiler ise Avrupa Birleşik Solu-
İskandinav Yeşil Solu, Yeşiller/Avrupa Hür İttifakı (EFA),
Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi (EFDD), Uluslar
ve Özgürlükler Avrupası (ENF). 

SANDALYE DAĞILIMI NASIL DÜZENLENİYOR?
AB anlaşmalarına göre, AP’deki sandalye dağılımı üye ülkenin
nüfusuna göre belirleniyor. Örneğin, AB’nin nüfusu en fazla
olan ülkesi Almanya’ya 96 sandalye verilirken, düşük nüfuslu
üye ülkeler Malta, Lüksemburg’a 6 sandalye düşüyor. 

AP’de halihazırda 751 sandalye bulunuyor. İngiltere’nin AP
seçimlerinden önce birlikten ayrılması durumunda sandalye
sayısı 705’e düşecek. Eğer İngiltere AP seçimleri gerçekleştikten
sonra AB’den ayrılırsa, İngiltere’ye ait olan 73 sandalye Fransa,
İtalya ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında
dağıtılacak.

Aday partilerin  AP’ye milletvekili gönderebilmesi için
ülkelerindeki oyların yüzde 5’ini alması gerekiyor. Partiler
aldıkları oy oranıyla AP’de temsil ediliyor. Böylelikle AP’de
büyük ve küçük partilerin temsil edilmesine imkan sağlanıyor.

AP milletvekilleri ayda yaklaşık 12 bin euro kazanıyor. 

AB KOMİSYONU BAŞKANI SEÇİMİNİ NASIL ETKİLİYOR?
2014’te ilk kez “Spitzenkandidat” olarak adlandırılan süreçle

parlamentoda en çok oyu alan siyasi partinin gösterdiği aday
AB Komisyonu Başkanlığına seçilmişti. Benzer bir sürecin bu
seçimlerde de uygulanması bekleniyor.

Almanca kökenli bir kelime olan Spitzenkandidat, AP
seçimlerinden sonra oluşacak en büyük siyasi grubun, AB
Komisyonu başkanının belirlenmesinde en güçlü yetkiye sahip
olması anlamına geliyor.

5 soruda AP seçimleri...

“Oylarımız DEB Partisi ve Türk adaylara”
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“Hep Birlikte Daha Güçlüyüz”

DEB Partisi’nin listesinde Batı
Trakya’nın tüm bölgelerinden adaylar
bulunuyor. 42 kişilik aday listesinde
Rodop ilinden 20, İskeçe ilinden 20 ve
Evros ilinden 2 aday var. AP seçimlerine
katılan adaylardan 18’i kadın, 24’ü ise
erkek. 

DEB Partisi’nin listesinde yer alan 42
aday şöyle: 

1 - ABDÜLKADİR HAFIZ HOCA
– Rodop ili Mehrikoz eski nahiye

müdürü. 
2 - AHMET MUSTAFA
– Çiftçi, DEB Partisi kurucularından. 
3 - BAHRİ BELÇO
– Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari

Bilimlerler Fakültesi İşletme Bölümü
mezunu, DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı, BTAYTD yönetim kurulu
üyesi. 

4 - EMİNE MOLLA HÜSEYİN 
- DEB Partisi MYK üyesi 
5 - GÖKMEN SABRİOĞLU
- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim
Bölümü mezunu. 

6 - HASAN HASAN
– Gazeteci, Ankara Üniversitesi

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
mezunu, azınlık kurumlarında
yöneticilik, DEB Partisi MYK üyesi ve DEB
Partisi eski genel başkan yardımcısı. 

7 - HÜSEYİN BANDAK
– İş adamı, İskeçe Koyunköy eski

nahiye müdürü, BAKEŞ Başkan
Yardımcısı. 

8 - İBRAHİM İBRAM (BALTALI)
– Gazeteci- yazar, Ankara Gazi

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi mezunu. 

9 - MUHAMMED KABZA
– Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Almanca Öğretmenliği mezunu,
Mustafçova Gençlik Derneği eski
asbaşkanı. 

10 - ÖZCAN ALİOSMAN
– Gazeteci, Ege Üniversitesi İletişim

Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. 
11 - HÜSEYİN BALTACI
–  Dahiliye uzmanı, BTAYTD Başkanı,

Selanik Aristotelio Üniversitesi Tıp
Fakültesi mezunu.

12 - CAVİDE  NİZAM
– Çiftçi, DEB Partisi MYK üyesi, İskeçe

Muzaffer Salihoğlu Azınlık Lisesi Okul
Aile Birliği yöneticisi. 

13 - PELİN KOCA MOLLA
– Öğretmen, Trakya Dimokritos

Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri Dili,
Edebiyatı ve Kültürü Bölümü mezunu. 

14 - SALİH KAHYA 
– Azilli Öğretmen, Selanik Özel

Pedagoji Akademisi Mezunu, Paşevik
köyü Mütevelli Heyeti Başkanı, İskeçe İli
İnşaat İşçileri Derneği eski başkanı. 

15 - MUSTAFA YAŞAR 
– Çiftçi, IEK Bilgisayar Bölümü

mezunu.
16 - AYSUN KARA 
– DEB Partisi MYK üyesi. 
17 - BÜŞRA YUSUF 
– İstanbul Üniversitesi İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
bölümü mezunu, BTAYTD Kadınlar Kolu
Asbaşkanı.

18 - CAHİT HALİL 
– Ege Üniversitesi Bilgisayar

Mühendisliği Bölümü mezunu. 
19 - CEMALİ TAHİR
- Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Bilgisayar Sistemleri
Öğretmenliği Bölümü mezunu. 

20 - HAMİDE HACIMEMİŞ
- Şahin Eğitim Kültür Derneği Genel

Sekreteri ve kurucu üyesi. 
21 - SEDAT HASAN
– DEB Partisi MYK üyesi. Uludağ

Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü
mezunu.

22 - OZAN AHMETOĞLU
– Gazeteci, İskeçe Türk Birliği Başkanı,

DEB Partisi İskeçe İl Teşkilatı Seçim
Komisyonu Başkanı, Ankara Üniversitesi
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
mezunu. 

23 - AKIN İSLAM İBRAM
– Trakya Tarım Kooperatifi yönetim

kurulu üyesi. 
24 - ALİ SÜLEYMAN
– Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği okudu. 2 yıl
boyunca GTGB yönetiminde görev
üstlendi. 

25 - BERNA MUSTAFAOĞLU
– Ebru sanatçısı. Mimar Sinan

Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları
Bölümü’nde okudu. 

26 - ENDER ALİ ÇAVUŞ
- İstanbul Üniversitesi Veterinerlik

Fakültesi mezunu. 
27 - ESMA MUSTAFA
– Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu. 
28 - MEHMET MACAR
– Kardiyoloji uzmanı. Ege Üniversitesi

Tıp Fakültesi mezunu. 

29 - MOHAMED YOUSSEF ELSHAFEİ 
– Kahire, Mısır doğumlu. Avukat, DEB

Partisi üyesi. 
30 - MÜBERRA HALİL
- Nakış ve el sanatları eğitmeni.
31 - REYHAN OSMAN
- Marmara Üniversitesi Okul Öncesi

Öğretmenliği Bölümü mezunu. 
32 - SEMRA HÜSEYİN
- Dokuz Eylül Üniversitesi Okul Öncesi

Öğretmenliği Bölümü mezunu.
33 - ERKAN DEMİROĞULLARI
– Ankara Gazi Üniversitesi Beden

Eğitimi Spor Yüksek Okulu Bölümü
Mezunu. Halk oyunları (folklor) eğitmeni.

34 - FETHİYE SARIMAHMUT 
– Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür

Derneği üyesi 
35 - MELTEM GİRİTLİ 
– Thessalia Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Sınıf Öğretmenliği mezunu. Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği yönetim kurulu üyesi. 

36 - SEVTAP HİNT 
– Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim

Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü
mezunu. BTAYTD İskeçe Şubesi
sorumlusu.

37 - YEŞİM HASAN
– Münster Üniversitesi (Almanya)

Pedagoji Bölümü Mezunu. DEB Partisi
Genel Sekreteri.

38 - ESRA BÜLBÜL 
– Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

mezunu. 
39 - ÖZLEM NİYAZİOĞLU
– Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen

Edebiyat Fakültesi Tarih Öğretmenliği
Bölümü mezunu. İTB Kadınlar Kolu eski
asbaşkanı, BTAYTD eski asbaşkanı. 

40 - SEHER MEHMETALİ
– Trakya Üniversitesi Sınıf

Öğretmenliği Bölümü yüksek lisans
mezunu. Uzman sınıf öğretmeni ve
engelli çalışmaları doktora öğrencisi.
BTAYTD eski genel sekreteri ve çocuk
tiyatrosu yönetmeni.

41 - İBRAHİM HALİL HASAN 
– İş adamı. İstanbul Üniversitesi

İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunu.
Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi. 

42 - RAMADAN MOLLA
– Gazeteci ve radyocu. İzmir Eğe

Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu.
Gümülcine 2. Azınlık “Kırmahalle”
İlkokulu’nda Encümen Heyeti Başkanı.

Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın siyasi

partisi Dostluk
Eşitlik Barış (DEB)

Partisi, 26 Mayıs’ta
gerçekleşecek

Avrupa
Parlamentosu (AP)

seçimlerine
katılmak için

Atina’da Yargıtay’a
(Arios Pagos)

başvurusunu yaptı.
Partinin avukatları

Halil Mustafa ve
Sinan Kavas

tarafından yapılan
başvuru kabul

edilerek, 12 Mayıs
Pazar günü resmi

olarak DEB
Partisi’nin AP

seçimlerine
katılacağı
açıklandı. 

DEB Partisi’nin AP
milletvekili aday
listesinde 42 kişi

yer alıyor. “Hep
Birlikte Daha

Güçlüyüz”
sloganıyla AP

seçimlerine katılan
DEB Partisi, Batı

Trakya Türk
Azınlığı’nın sesini

ve sorunlarını
Avrupa Birliği’ne

ve Yunanistan
kamuoyuna
duyurmayı
amaçlıyor. 
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Seçim yarışı hızlanıyor!

Metios: “Bölgemizin kalkınması için 
hep birlikte çalışacağız”

26 Mayıs Pazar günü ülke
genelinde yapılacak Avrupa
Parlamentosu seçimlerinin
yanı sıra eyalet ve belediye
seçimleri için hazırlıklar
hızlandı. Yerel seçimlerde
birinci turda sonuç
alınamayan bölgelerde ise
seçimler ikinci haftaya
kalacak. 

Aday listelerinin
mahkemelere sunulması ve
listelerin onaylanmasıyla
propaganda çalışmaları da hız
kazandı. Gerek eyalet ve
belediye başkan adayları,
gerekse eyalet ve belediye
meclis üyesi adayları
çalışmalarına son sürat devam
ediyor. 

SANDIKLARDA 
DEĞİŞİKLİKLER OLACAK
Bu yıl oyların kullanılacağı
sandıklarda bazı değişiklikler
olacak. Seçimlerde belediye
sandıkları ve Avrupa
Parlamentosu ile eyalet
sandıkları okullarda farklı
sınıflarda yer alacak.
Sandıkların bulunduğu sınıflar
A ve B olarak ikiye ayrılacak.
Örneğin 162. sandık; 162 A ve
162 B olarak düzenlenecek. A
sandıklarında Avrupa
Parlamentosu ve eyalet
seçimleri için oy kullanılacak.
B sandıklarında ise belediyeler
için oy kullanılacak. Bazı
istisnai durumlarda ise tüm
sandıklar aynı sınıflarda yer
alacak.

26 Mayıs Pazar günü
yapılacak Avrupa
Parlamentosu (AP)
seçimlerinde ilk kez farklı bir
renkte pusula ve zarf
kullanılacak. AP pusulaları ve
zarfları açık mavi renk olacak.
Eyalet ve belediyeler için ise
beyaz pusula kullanılacak. 

EYALET MECLİS ÜYE
ADAYLARI 
Doğu Trakya Makedonya -
Trakya eyaletini yönetmeye
aday olan liste başkanları da
çalışmalarına hız verdi. Azınlık
eyalet meclis üyeleri köy ve
kurum, kuruluş ziyaretlerini
sürdürüyorlar. 

Eyalet başkan adaylarının
listelerinden eyalet meclisine
aday olan azınlık mensupları
şöyle: 

HRİSTOS METİOS’UN 
LİSTESİNDEKİ ADAYLAR

RODOP İLİ
İlhan Mehmet
Tarkan Multaza
Ramadan Hacı
İsmail Hüse Mustafa
Ahmet İbram
Sabahattin Gasil

İSKEÇE İLİ
Rıdvan Ahmetçik

Erkan Küçük
Mustafa Mustafa Göksal
Alev Şabanoğlu
Hüseyin Çorbacık

HRİSTODULOS
TOPSİDİS’İN 
LİSTESİNDEKİ ADAYLAR

RODOP İLİ
Yüksel Esat
Nazım Giritli
Emre Mustafa
Cihan İmamoğlu
Leman Kara
Rıdvan Hacıahmet
Fatma Hüseyin

İSKEÇE İLİ
İbrahim Amuçka
Serkan Hatip
Şaban Hüseyinoğlu
İrfan Hacıgene
Suzan Kadri

KOSTAS KAÇİMİGAS’IN
LİSTESİNDEKİ ADAYLAR 

RODOP İLİ
Arzu Burazan Halil
Mehmet Emin
Muammer Mustafa
Neşe Ali
Tahir Tahir
Hakan Mümin

İSKEÇE İLİ 
Alev Bozacı
Ekrem Rasim
Zeba Osman
Serkan Mahmut
Remzi Deli İbrahim
Rıdvan Kurak

EVROS İLİ 
Osman Molla Hüseyin

KOSTAS SİMİÇİS’İN
LİSTESİNDEKİ ADAYLAR

RODOP İLİ 
Fatma Deli Mahmut Hüseyin
Ahmet Kasap
Aziz Halil
Şule Hasan
Hüseyin Hacımehmet

İSKEÇE İLİ
İsmet Kara
Salih Salih
Yüksel Alioğlu
İhsan Kabza
Vildan Hasan Hüseyin

EVROS İLİ 
Ayşe Derviş
Bekir Mustafaoğlu
Mehmet Çilingir

DOĞU  Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı
Hristos Metios, bölgenin kalkınması için tüm
vatandaşlarla birlikte ortak bir amaç için
çalışacaklarını söyledi. Geçen dönemi
değerlendiren ve önümüzdeki yıllarda ekonomik
kalkınmaya yönelik 334 projenin hazırlandığını
anlatan Metios, komşu ülkelerle işbirliği
olanaklarını da geliştirmek istediklerini
vurguladı. 

Nisan ayında gerçekleştirilen etkinlikte beş
yıllık dönemin değerlendirilmesinin yapıldığını
hatırlatan Metios, bu etkinlikte geleceğe dair
planları da kamuoyuna aktardığını söyledi.
Önümüzdeki yıllarda Doğu Makedonya - Trakya
eyaletinde 334 proje ve çalışmanın planlandığını
anlatan Metios, bu projelerin finansmanının hazır
olduğunu söyledi. Tüm planın altı başlık altında
toplandığını aktaran Eyalet Başkanı, “Bölgemiz
temelde bir tarım bölgesi. Bu nedenle toprak
bütünleştirilmesine, sulama sistemleri, baraj,
sondaj, tarım arazilerinin aydınlatılması ve
hayvancılığın desteklenmesi için küçük altyapı
çalışmalarına ağırlık
veriyoruz. Öte
yandan özel
yatırımların
kalkınmada
son derece
önemli
olduğunu

düşünüyoruz. Bu nedenle yeni iş imkanlarını
desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz.” diye
konuştu. 

“TURİZME ÖNEM VERİYORUZ, 
TARİHİ ESERLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİNDEN 
YANAYIZ”
Hristos Metios, yönetim olarak turizme büyük
önem verdiklerini ve öncelikleri arasına
aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti: “Tabii ki
bölgemizdeki turizm yatırımlarına da özel bir
önem veriyoruz ve bunun için de kaynak
ayırıyoruz. Bölgemizin turizm açısından tanıtımı
ve bu sektörde gelişmesi için üç yıllık bir program
hazırladık. Yönetim olarak turizmi önceliklerimiz
arasına almış bulunuyoruz. Tarihi ve mimari
eserlerin restorasyonu için girişimlerde
bulunduk. Bunun sonuncunda bölgemizde çok
sayıda mimari eserin restorasyonu planlandı.
Bunlardan biri Dimetoka’daki tarihi Beyazıt
Camii. Bir diğeri ise Drama’daki Arap Camii. Bu
süreçte eyalet yönetimi olarak sürekli yeni
eserleri turizme kazandırmak amacıyla
değerlendirmeye ve devamında da restorasyon
kapsamına alıyoruz.” 

VATANDAŞ İÇİN DOĞALGAZ İMKANI
Bölgenin doğalgaza kavuşacağını da dile getiren
Metios, doğalgaz boru hattı ağını 500 kilometre
uzattıklarını, Kavala, Drama, İskeçe,
Gümülcine, Dedeağaç ve Kumçiftliği’nin
önümüzdeki dönemde doğalgaza kavuşacağını
ifade etti. Altyapı çalışmaları konusunda belirli
bir aşamaya gelindiğini söyleyen Metios, Rodop
ve İskeçe illerinde çok sayıda küçük kesimhane
yapımını öngören projenin Tarım Bakanlığı’na

sunulduğunu ve Avrupa Birliği’nin
de bu projeyi kabul ettiğini

belirtti. Metios, söz konusu
kesimhanelerin Kurban

Bayramı’nda kurban
kesimi için

kullanılacağını dile
getirdi. 

Devamı 10. sayfada
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26 Mayıs seçimlerinde amacının tek

olduğunu vurgulayan Metios, “Bu amaç da
kalkınma. Önem verdiğimiz, öncelik
verdiğimiz konu kalkınmadır. Eyalet
seçimleri bölge için kritik bir dönemde
oluyor. Seçimlerin sonucu da bölgemizin
geleceğini belirleyecek. Bu nedenle çıkacak
mesaj gayet açık ve net olmalıdır.
Vatandaşlarımız somut bir içeriği olmayan
şaşalı açıklamalardan etkilenmemelidir.
Soyut sözlere kanmamalıdır. Seçmen,
değerlendirmesini çok iyi yapmalıdır. Her
listeyi güzel ve ayrıntılı bir şekilde
değerlendirmelidir. Herkesin söylediklerini
mantık ve akıl çerçevesinde tartmalıdır.”
diye konuştu.  

“KOMŞULARLA İŞBİRLİĞİ 
İMKANLARI GELİŞTİRİLMELİ”

Yunanistan ile Türkiye arasındaki
işbirliğine de değinen Metios, “Eyaletimiz
sınır bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle
komşu ülkelerle işbirliği önem arz ediyor.
Aynı zamanda avantaj teşkil ediyor.
Jeopolitik değişikliklerin yaşandığı bir
dönemde Doğu Makedonya - Trakya eyaleti
önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca Türk ve
Bulgar vatandaşlar, bölgemizdeki
sahillerimize kolay bir şekilde gelebiliyor.
Bu da bölgemizdeki turizmin ciddi bir
oranda gelişmesine katkı sağlıyor. Bu
alanda amacımız Türkiye’den ve diğer
ülkelerden bölgemize olan ziyaretçi
sayısını arttırmaktır. Komşu ülkelerdeki
valilerle ve ülkelerin büyükelçi ve
başkonsoloslarıyla yaptığım görüşmelerde

her zaman ülkelerimiz arasındaki
işbirliğinin önemine vurgu yapıyorum.
Turizm ve ticaretin yanı sıra doğal
felaketlerle mücadele konularında da
işbirliğimizin devam etmesi ve gelişmesi
çok önemli.” ifadelerine yer verdi. 

Doğu Makedonya - Trakya eyaletindeki
azınlık insanına da mesaj veren Hristos
Metios, vatandaşları inanç ve kökenlerine
göre değerlendirmediklerini söyledi. Metios
şöyle konuştu: “Tam aksine. Biz çok
kültürlülüğün bölgemiz için zenginlik
olduğuna inanıyoruz. Trakya’da; farklı
kültürler kaynaştı. Birçok anlamda örnek
bir bölge olduğumuza inanıyorum.
Geçmişte içe dönük ve izole edilmiş
dönemler yaşasak da, uyumlu ve barış
içinde olduğumuz bir ortam yaratmayı
başardık. Kaldı ki, bölgemizin kalkınması
ve gelişmesi herkesin ortak talebi. Herkesi
ilgilendiren bir konu. Bu nedenle bölgemizi
geliştirmek ve ileriye taşımak için hep
birlikte çalışacağız.”

9. say fa nın de va mı ABTTF, 
FUEN eğitim
toplantısında

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 6-8 Mayıs
tarihleri arasında Brüksel’de Avrupa
Birliği (AB) Bölgeler Komitesi’nde
gerçekleştirilen Avrupa Milletleri
Federal Birliği (FUEN) Eğitim Çalışma
Grubu’nun yıllık toplantısına katıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık
Sorunları Özel Raportörü Fernand de
Varennes tarafından Tom Lantos
Enstitüsü’nün desteği ile Brüksel’de
ilki gerçekleştirilen Azınlık Sorunları
Avrupa Bölgesel Forumu’na paralel
olarak yapılan toplantıda ABTTF, Batı
Trakya Türk toplumunun eğitim
alanında yaşadığı sorunları ve yıl
içerisinde eğitim konusunda
gerçekleştirdiği çalışmaları FUEN üyesi
Avrupa’daki diğer azınlıkların
temsilcilerine aktardı.

FUEN Başkanı Lorant Vincze’nin ilk
gün katıldığı, FUEN Başkan Yardımcısı
Olga Martens’in başkanlığında
gerçekleştirilen toplantının ilk
oturumunda FUEN’in Avrupa’da
azınlıkların eğitim durumuyla ilgili
hazırladığı ülkeler genel raporu
katılımcılara aktarıldı ve azınlık
eğitimi ile azınlık dillerinin ve
kültürünün öğretilmesi üzerine
pedagojik yaklaşımlar başlığında
eğitim projeleri hakkında bilgi verildi.
Toplantının ikinci gününde FUEN’in
“Azınlıkları Koruma Paketi (MSPI)”
isimli Avrupa Vatandaşları Girişimi
çerçevesinde eğitim alanında Avrupa
Komisyonu’na sunulacak öneriler
aktarıldı.

Batı Trakya Türk toplumunun
eğitim özerkliğinin ihlal edilmesi ve
bölgedeki öğrenci protestoları
gündeme getirildi

FUEN Eğitim Çalışma Grubu yıllık
toplantısının ilk oturumunda FUEN
tarafından Batı Trakya Türk toplumu
da dahil olmak üzere Avrupa’da bazı
azınlıkların eğitimde karşılaştığı
sorunlar üzerine sunulan ülkeler
raporunda Yunanistan’ın azınlık
okulları üzerindeki geniş kapsamlı
kontrolüne dikkat çekilerek, ders
kitapları başta olmak üzere azınlık
okullarındaki eğitim materyallerinin
ve öğretmenlerin yetersizliği, azınlık
okul sayısındaki düşüş katılımcılara
aktarıldı. Ülkeler raporunun

sunumunu takiben azınlık dilleri ve
kültürünün öğretilmesi ile azınlık dili
eğitimine ilişkin pedagojik yaklaşımlar
başlığında Avrupa Azınlık Sorunları
Merkezi’nden (ECMI) Dr. Zora Popava,
Erasmus+ Projesi olan “Teach-D –
Çeşitliliği Öğretmek” projesi hakkında
bilgi verirken proje kapsamında
oluşturulan web sayfasında yer alan
azınlık eğitimiyle ilgili öğretmenler
için hazırlanan sanal kursların
içeriğini katılımcılarla paylaştı.
Macaristan Baja Ulusal ve Yabancı
Diller Enstitüsü’nden Dr. Adelheid
Manz anaokulu düzeyinde milliyetçilik
konulu araştırma projesi kapsamında
Macaristan’da devlet anaokullarında
çalışan öğretmenlerle yapılan
araştırma sonuçlarını katılımcılara
aktardı.

Çalışma grubu toplantısının son
gününde FUEN Siyasi Danışmanı
Johan Häggman’ın moderatörlüğünde
gerçekleşen oturumda FUEN’in 1
milyon imza toplayarak başarı
sağladığı “Azınlıkları Koruma Paketi
(MSPI)” isimli Avrupa Vatandaşları
Girişimi ile AB’de dilsel çeşitliliğin
teşvik edilmesine yönelik öneriler ele
alındı. Oturumda bir sunum yapan
Macaristan AB Daimi Temsilciliği’nden
diplomat Peter Varga, MSPI önerileri
arasında yer alan Avrupa Kültürel ve
Dilsel Çeşitlilik Merkezi’nin kurulması
ve merkezin olası görevleri hakkında
bilgi verdi. 

Bu oturumda konuşan ABTTF,
geçtiğimiz yıl azınlık okullarında ders
kitaplarının yenilenmesi talebiyle ve
Türkçe ders saatlerinin azaltılmasına
karşı gerçekleştirilen Batı Trakya’daki
azınlık okulları protestosu ve
Gümülcine’deki Medrese-i Hayriye
protestosu örnekleri hakkında
katılımcılara bilgi verdi. Batı Trakya
Türk toplumunun onayı olmaksızın
Yunanistan tarafından Batı Trakya
Türk toplumunun eğitim özerkliğini
ihlal eden kararlar alındığına dikkat
çeken ABTTF, MSPI çerçevesinde
eğitimle ilgili sunulacak önerilerin Batı
Trakya Türk toplumunun eğitim
sorunlarının çözümü için öneminin
altını çizdi. Toplantı, değerlendirme ve
katılımcıların önerilerini sunmasının
ardından sona erdi.
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Ευρωεκλογές 2019: 
Προβλέψεις για αποδυνάμωση
παραδοσιακών κομμάτων και 

άνοδο της άκρας δεξιάς

Δ ώδεκα ημέρες πριν από τις
ευρωπαϊκές εκλογές που θα
πραγματοποιηθούν 23-26 Μαΐου,

στις 28 χώρες της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου
Βασιλείου, οι προβλέψεις για τη σύνθεση
της νέας Ευρωβουλής αντικατοπτρίζουν
ένα πολιτικό τοπίο πιο κατακερματισμένο
από ποτέ.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι
Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, κατά πάσα
πιθανότητα δεν θα έχουν την πλειοψηφία
της ευρωβουλής, ενώ η άκρα δεξιά
ενισχύεται σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι
θα χρειαστεί ένας ευρύτερος
συνασπισμός φιλοευρωπαϊκών πολιτικών
ομάδων, προκειμένου να προχωρήσει η
ευρωπαϊκή νομοθεσία και άλλα κοινά
σχέδια κατά την επόμενη πενταετή θητεία
της Ευρωβουλής.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία
βασίζεται σε εθνικές δημοσκοπήσεις που

συγκεντρώθηκαν ως τις 15 Απριλίου 2019
και συνδυάστηκαν από την Κantar Public,
η κατανομή των εδρών της επόμενης
(9ης) νομοθετικής περιόδου της
Ευρωβουλής αναμένεται να έχει ως εξής:

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕPP)
προβλέπεται να εξασφαλίσει 180 έδρες, ή
ποσοστό 24%, έναντι 29% που έχει
σήμερα. Η μεγαλύτερη πτώση
σημειώνεται στη Γαλλία (-7 έδρες), στη
Σλοβακία και την Πολωνία (-5 έδρες),
στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και
την Τσεχία (-4 έδρες), ενώ η μεγαλύτερη
άνοδος σημειώνεται στην Ελλάδα (+4
έδρες).

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και
Δημοκράτες (S&D) προβλέπεται να
πάρουν 149 έδρες, ή ποσοστό 19,8%,
έναντι 24,8% που έχει σήμερα. Η
σημαντική αυτή πτώση οφείλεται στη
σημαντική πτώση που σημειώνουν τα
Σοσιαλιστικά κόμματα σε Γαλλία (-8
έδρες), Γερμανία (-10 έδρες), Ιταλία (-15
έδρες).

Σημαντική άνοδο αναμένεται να

καταγράψει το Κόμμα των
Φιλελευθέρων (ALDE) και να
καταστούν ο τρίτος μεγαλύτερος
συνασπισμός της ευρωβουλής. Οι
Φιλελεύθεροι προβλέπεται να
εξασφαλίσουν 76 έδρες, ή ποσοστό
10,1%, έναντι 9% που έχουν σήμερα. Η
άνοδος θα είναι ακόμα μεγαλύτερη αν
συμμετάσχει σε αυτό το κόμμα “Η
Δημοκρατία Μπροστά” του Γάλλου
Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν που
προβλέπεται να καταλάβει 21 έδρες.

Το τρίτο κόμμα της σημερινής
Ευρωβουλής, οι Ευρωπαίοι
Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές
(ECR) αναμένεται να καταγράψουν
σημαντική πτώση από ποσοστό 10%
σήμερα σε ποσοστό 8,8% (ή 66 έδρες),
με αποτέλεσμα να πέσουν από την τρίτη
στην τέταρτη θέση. Η μείωση αυτή θα
είναι ακόμα μεγαλύτερη αν τελικά
αποχωρήσει από την Ομάδα το
ευρωσκεπτικιστικό πολωνικό κόμμα
Νόμος και Δικαιοσύνη που αναμένεται
να εξασφαλίσει 22 έδρες.

Πέμπτη δύναμη της νέας
Ευρωβουλής, σύμφωνα με τις
δημοσκοπήσεις αναμένεται να
αναδειχθεί η άκρα δεξιά, δηλαδή το
κόμμα της Ευρώπης των Εθνών και της
Ελευθερίας (ENF) το οποίο ενισχύεται
σημαντικά με την κατακόρυφη άνοδο
της Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι στην
Ιταλία (+20 έδρες), αλλά και την άνοδο
της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία (+5 έδρες).
Η Ευρώπη των Εθνών και της
Ελευθερίας αναμένεται να εξασφαλίσει
62 έδρες, ή ποσοστό 8,3%.

Το Ευρωπαϊκό Κόμμα των Πρασίνων
(Greens/EFA) προβλέπεται να σημειώσει
μικρή άνοδο από το 7% στο 7,6% με 57
έδρες. Η μεγαλύτερη άνοδος των
Πρασίνων σημειώνεται στη Γερμανία
(+6 έδρες).

Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά
(GUE/NGL) αναμένεται να καταγράψει
μικρή πτώση καταλαμβάνοντας το 6,1%
των εδρών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ή 46 έδρες. Η
μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στην
Ισπανία και την Ιταλία (-3 έδρες) και
ακολουθούν η Τσεχία και η Ελλάδα (-2
έδρες).

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το
μεγαλύτερο κόμμα της ευρωβουλής
αναμένεται να παραμείνει η γερμανική
Χριστιανοδημοκρατική –
Χριστιανοκοινωνική Ένωση
(CDU/CSU), υπό την ηγεσία της
Καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ, με 30
έδρες, έναντι 34 εδρών στη σημερινή
ευρωβουλή.

Το ιταλικό ακροδεξιό κόμμα, Λέγκα,
του Ματέο Σαλβίνι που συγκυβερνά με
το ιταλικό κίνημα Πέντε Αστέρια, θα
αναδειχθεί δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα
της ευρωβουλής με 26 έδρες (20
επιπλέον σε σχέση με σήμερα). Στα
ακροδεξιά ευρωσκεπτικιστικά κόμματα
αναμένεται να προστεθούν 20 έδρες
από το γαλλικό Εθνικό Συναγερμό της
Μαρίν Λεπέν (5 πρόσθετες έδρες σε
σχέση με σήμερα) και 11 έδρες από την
Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD),
έναντι μιας έδρας που έχει σήμερα.
Άνοδο αναμένεται να καταγράψει και
το ιταλικό κίνημα Πέντε Αστέρων που
βρίσκεται στη σημερινή ιταλική
κυβέρνηση, με 18 έδρες από 14 που έχει
σήμερα, αν και παραμένει ασαφές σε
ποιά ομάδα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου θα ενταχθεί.

Οι Συμμαχίες των κομμάτων θα
επιβεβαιωθούν μετά τις ευρωεκλογές
της 26ης Μαΐου και σε κάθε περίπτωση,
προτού συγκροτηθεί το νέο
Κοινοβούλιο στις 2 Ιουλίου.

İngiliz hükümeti Brexit anlaşmasını
haziran ayında oya sunacak

İNGİLİZ hükümeti parlamentoda
daha önce üç kez reddedilen Brexit
anlaşmasını haziran ayının ilk
haftası yeniden milletvekillerinin
oyuna sunacağını bildirdi.

Başbakanlık ofisi “10
Numara”dan yapılan yazılı
açıklamada, Başbakan Theresa
May’in ana muhalefetteki İşçi
Partisi lideri Jeremy Corbyn ile bir
araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin, iktidar partisi ile
ana muhalefet partisi arasında
süren Brexit müzakerelerini bir
sonuca ulaştırma ve ülkenin Avrupa
Birliği’nden (AB) ayrılması kararı
alınan referandum sonucunu
hayata geçirme kararlılığını
netleştirdiği aktarılan açıklamada,
“Bu amaca yönelik olarak Brexit
anlaşmasını 3 Haziran haftası içinde
parlamentoya getireceğiz.
İngiltere’nin AB’den, parlamento
yaz tatiline girmeden önce
ayrılabilmesi için bu zorunludur.”
ifadesi kullanıldı.

BREXİT KRİZİ
İngiltere ile AB geçen ay yapılan
zirvede, İngiltere’nin AB’den
ayrılması (Brexit) 31 Ekim’e

erteleme kararı almıştı.
AB, İngiliz hükümetine,

parlamentoda daha önce üç kez
reddedilen Brexit anlaşmasını
onaylatmayı başarması halinde
Birlik’ten daha erken ayrılma
seçeneği de sunmuştu.

Başbakan May, anlaşmanın
parlamentodan geçebilmesi için İşçi
Partisi’ne diyalog çağrısında
bulunmuş, bunu takiben partiler
arasında görüşmeler başlamıştı.

İşçi Partisi İngiltere’nin kalıcı bir

şekilde Gümrük Birliği içinde yer
almasını savunuyor. Parti içinde
geniş bir kesim, varılacak herhangi
bir anlaşmanın ayrıca halk oyuna
sunulmasını da talep ediyor.

İngiltere, 29 Mart’ta
gerçekleşmesi gereken Brexit’i daha
önce de 12 Nisan’a ertelemişti. 23
Haziran 2016’da yapılan
referandumda İngiltere yüzde 48’e
karşı 52 ile AB’den ayrılma kararı
almıştı.

AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat), 2018 yılında
kendi hesabına çalışanlara ilişkin istatistikleri
yayınladı. Buna göre, Avrupa Birliği’nde (AB)2018
yılında 15-74 yaş aralığında kendi hesabına çalışan
sayısı toplam 32,6 milyon oldu. Böylece AB’deki
toplam istihdamın yüzde 14’ü kendi işini yaptı.

YUNANİSTAN’DA KENDİ 
İŞİNİ YAPANLARIN 
ORANI YÜZDE 30
AB üyesi ülkeler arasında kendi hesabına
çalışanların oranı en yüksek Yunanistan’da
gerçekleşti. Söz konusu dönemde Yunanistan’da
kendi işini yapanların oranı yüzde 30’u buldu.
Yunanistan’ı en yakın yüzde 22 ile İtalya, yüzde 18
ile Polonya ve yüzde 17 ile Romanya izledi.

KENDİ HESABINA ÇALIŞANLARIN 
EN DÜŞÜK OLDUĞU 
ÜLKE LÜKSEMBURG
Kendi hesabına çalışanların oranı en düşük ise
yüzde 8’le Lüksemburg ve Danimarka ile yüzde 9’la
Almanya ve İsvec’te gerçekleşti.

AB’nin yüzde 14’ü
kendi işinde çalıştı
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Orucun insana kazandırdıkları

K ur'an-ı Kerimde orucun
farz kılındığını bildiren
ayetin sonundaki “ta ki

korunasınız” ifadesi orucun
hikmetine dikkati çekmektedir.
Allah Teala, her derde bir deva, her
hastalığa bir ilaç verdiği gibi
kötülüklere karşı da korunma
vasıtaları vermiştir. İşte orucun bir
özelliği de bizi kötülüklerden
koruyan bir ibadet oluşudur.
Nitekim Peygamberimiz orucun bu
özelliğini hepimizin kolayca
anlayabileceği şekilde güzel bir
benzetme ile açıklayarak şöyle
buyurmuştur: 

“Oruç bir kalkandır, o halde
oruçlu kötü söz söylemesin.
Kendisi ile çekişip kavga etmek
isteyen kimseye, "ben oruçluyum"
desin.” Bir kalkanın sahibini
düşmandan koruduğu gibi oruç da
aynı şekilde kişiyi kötülüklerden ve
günah işlemekten korur. Oruçlu,
kötülüğü başlatan kişi olmayacağı
gibi, kendisine fena söz söyleyen
ve kavga etmek isteyenlerin bu
davranışlarına karşılık: "Ben
oruçluyum, ben oruçluyum"
diyerek nefsine hakim olacak ve
kendisini kavganın içine çekmek
isteyenlere uymayacaktır. Böylece
oruç, bir kalkan gibi kişiyi
kötülüklerden korumuş olacaktır. 

Oruç, bize daima Allah'ı
hatırlatır, sorumluluk duygusunu
geliştirir. Bir ay boyunca devam
eden bu manevî eğitim sonucu
Allah korkusu kalplere iyice
yerleşir, bunun olumlu tesiri ile de
insan davranışlarını kontrol altına
alarak her türlü kötülükten
uzaklaşmış olur. Oruç, basit bir 'aç
kalma' olayı değildir. Onu sadece
bu yönüyle değerlendirmek son
derece yanlış olur. Oruç, köklü bir
irade terbiyesi, insanı kötü
alışkanlıklardan temizleyen, çirkin
davranışlardan uzaklaştıran ve iyi
huylar kazandıran bir ahlak
eğitimidir. 

İslam bilginleri orucun üç
mertebesi olduğunu bildirilmiştir: 

Birincisi: “Sıradan insanların
orucu” (avam orucu); imsaktan
akşama kadar yemekten, içmekten
ve cinsel arzulardan sakınmak
suretiyle tutulan oruçtur. Bu oruç,
şartları yerine getirildiği için
sahihtir. Ancak bunun gayesine
ulaşması için oruçlunun ikinci
basamağa yükselmesi lazımdır. 

İkincisi: “Özel kişilerin orucu”
(havâs orucu); birinci
maddedekilerle birlikte, kulak,
göz, dil, el, ayak ve diğer organları
günahlardan uzaklaştırmak
suretiyle tutulan oruçtur. Oruç
sadece iştah ve şehveti
dizginlemek değildir, ayrıca ağzını
ve dilini kötü ve çirkin söz
söylemekten korumaktır. Bu aynı
zamanda, tüm organlar üzerinde

olumlu etkisini gösteren ve
sahibine ahlakî faziletler
kazandırarak gayesine ulaşan
oruçtur. 

Üçüncüsü: “Daha özel kişilerin
orucu” (ehassü’l-havâs orucu); ilk
iki mertebeye riayet ettikten
başka, kalbini düşük emellerden,
dünya düşüncelerinden arındırarak
bütün varlığıyla Allah’a bağlanmak
suretiyle tutulan oruçtur.

Oruç tutmakla bir süre
nimetlerden uzak kalan kimse
bunların değerini daha iyi anlar.
Sahip olduğu nimetlerden bir süre
uzak kalmak insana, onları daha iyi
korumasını, israf etmemesini,
açların halinden anlayıp onlara
yardım elini uzatmasını ve
nimetleri kendisine veren Allah'a
daha çok şükretmesini öğretir.
Nimetlere şükür ise onların
çoğalmasına vesile olur. Allah
Teala şöyle buyuruyor: “Andolsun,
şükrederseniz elbette (nimetimi)
artırırım.”

Orucun, dinimizde önemli bir
yeri olan sabır konusuyla irtibatı
da burada hatırlanmalıdır. Sabır,
başarıya ulaşmanın en önemli
şartlarından biridir. Sahip olduğu
helal şeylere oruçlu olduğu için el
sürmeyen kimse; iradesine hakim
olmuş, nefsini zorluklara
alıştırarak terbiye etmiş ve üstün
bir meziyet kazanmış olur. Böyle
bir insan hayatta karşısına
çıkabilecek sıkıntılar karşısında
sarsılmaz, bunlara kolaylıkla
sabreder ve güçlükleri yenerek
başarıya ulaşır. Acılı ve üzüntülü
durumlar karşısında sabır ve
tahammül göstererek
soğukkanlılığını korur.  

Bütün bunlara ilâveten orucun
sağlık açısından pek çok yararları
bulunduğu da uzman hekimler
tarafından ifade edilmektedir.
Ayrıca Peygamberimiz de; “oruç
tutunuz, sıhhat bulasınız”
buyurmaktadır. Ramazan orucu,
bir yıl boyunca çalışan vücut
makinesinin dinlenmeye ve bakıma
alınması gibidir. Oruç, özellikle
mide ve sindirim organlarının
dinlenmesi için iyi bir moladır.

Oruç insana hayatın gerçek
yüzünü ve hedefini gösterir.
Hayata anlam ve bütünlük katar.
İnsanın  davranışlarına yön verir ve
derinlik kazandırır. Böylece insana
dünyayı nefsanî arzularının değil,
hakikatin gözüyle görmesini
sağlar. 

Bütün bunları elde etmek için
inanarak oruçlarımızı tutmalıyız.
Orucun faydalarını dilimizle
anlatmak veya yazıya dökmek
yetmiyor. Gayret olmadan bereket
olmaz. 

Allah’tan oruçlarımızın
kabulünü niyaz ederim. 

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLUKur’an-ı Kerim’i Güzel

Okuma Yarışması yapıldı

GÜMÜLCİNE Müftülüğü ve Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri Derneği'nin ortaklaşa
düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel
Okuma Yarışması'nın finali 5 Mayıs Pazar günü
Gümülcine’nin Kurcalı köyünde gerçekleşti.

Sekiz bölgede yapılan elemeler sonucunda,
bölge birincileri finalde yarışmaya hak
kazandılar.

Bu yıl 14. düzenlenen yarışmaya Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet, Türkiye’nin Gümülcine Konsolosu
İbrahim Saklı, Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
Kozlukebir belediye başkan adayı Erdem
Hüseyin, DMT Eyalet Başkan Yardımcısı Tarkan
Multaza, DMT eyaleti meclis üyeleri Ahmet
İbram, İsmail Hüse Mustafa, Selanik
Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı
Osman İsmailoğlu, DMT eyaleti meclis üyesi
adayları Yüksel Esat, Cihan İmamoğlu, Emre
Mustafa, DEB Partisi Başkan Yardımcısı Metin
Hacıosman, köy halkı ve çevre köylerden
misafirler katıldılar. 

Yarışma, geçen yılın birincisi Yunus Emre
Adem'in okuduğu Kur'an-ı Kerim ile başladı.

Yarışmada, Süpüren Mescidi Kur’an kursu
öğreticisi Mehmet Hafız Hoca, Büyük Sirkeli

köyü Kur'an kursu öğreticisi Mustafa Kara
Hüseyin, Kır Mahalle Camii Kur'an kursu
öğreticisi Hasan Hüseyin, Satıköy Kur’an kursu
öğreticisi Şükrü Karaali, Yeni Mahalle Kur'an
kursu öğreticisi Mehmet Emin Ahmet jüri üyesi
olarak görev aldılar.

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif yaptığı
konuşmada, Kurcalı halkına hazırladıkları
güzel etkinlik için teşekkür etti. 

Jüri üyelerinin değerlendirmesi neticesinde
dereceye giren öğrenciler Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif ve Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet
tarafından ilan edildi. Buna göre dereceye giren
öğrenciler şöyle oluştu: 

1. Seher Mehmet Üşekdere 480 puan 
2. M. Bedirhan Kır Hasan Kurcalı 476 puan
3. İbrahim Karaçoban Kır Vakıf 474 puan
4. Emre Deli Ahmet Omurluköy473 puan
5. Azra HasekiKozlukebir Mescit 464 puan
6. Züleyha Karadayı Bekirli 462 puan
7. Ayşegül Badırlı Yusuf Gümülcine Bağlar

Mahallesi 460 puan 
8. Ravza Berbat Kartunça 405 puan
Sponsorlardan alınan ödüllerin öğrencilere

verilmesiyle program sona erdi.

Demokratik İşbirliği listesi 
adayları iftar yemeğinde buluştu

YASSIKÖY Belediye Başkanı ve başkan
adayı Dr. İsmet Kadı, Demokratik İşbirliği
listesini tamamlayıp, 5 Mayıs  Pazar günü
Gümülcine Savcılığı’na teslim ettikten sonra
adaylarını iftar yemeğinde buluşturdu.

Gümülcine’de bir otelde verilen iftar
yemeğine, Demokratik İşbirliği listesi meclis
üyesi ve muhtar adayları ile basın mensupları

katıldı.
Yassıköy belediye başkan adayı İsmet Kadı,

iftar yemeğinden sonra seçimler ve listesinin
hedefleri hakkında bir konuşma yaptı.

Kadı ardından, listesinde yer alan adayları
tanıttı. Etkinlik, Demokratik İşbirliği ekibinin
toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.
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Emine Tabak

Çocuk eğitiminde 
güvenli bağlanma nedir?

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Ç ocuğun kimliğini
oluşturabilmesi,
benliğini tanıyabilmesi

ve karakterini zarara uğratacak
tehlikelerden korunabilmesi
için en önemli yapı güvenli
bağlanmadır.

Çocuğun dünyaya gözlerini
açar açmaz ihtiyacı olan en
temel duygu güven
duygusudur. Yaşamın ilk iki
yılında anne ile çocuk arasında
kurulan bağ ise kişiyi
yaşamının sonuna kadar
ayakta tutabilecek güçtür.
Gelecek yılların sağlıklı
olabilmesi için kişinin ilk 2 yıl
anne ile güvenli bağ kurması
çok önemlidir. Çocuğun
kimliğini oluşturabilmesi,
benliğini tanıyabilmesi ve
karakterini zarara uğratacak
tehlikelerden korunabilmesi
için en önemli yapı, ‘güvenli
bağlanma’ köprüsüdür. Bunun
anne ile çocuk arasında ilk 2 yıl
içinde oluşması gerekir. Önce
anneye  bağlanmak gerekir.
Sonra da yaşama bağlanılır.
Anne ile kendine güveni gelen
bebeklerin ilk çocukluk yılları
ve ergenlik dönemleri de daha
az kaygılı geçmektedir. Aynı
zamanda yaşam içinde
sorunlar yaşandığında pes
etmeyen kişilerin de özünde
güvenli bağ kurmaları
yatmaktadır.

Güvenli bağlanma için ilk
olarak bebeklerin kaygılı
olmaması ve kendini tehlikede
hissettiğinde annesini hemen
yanında hissetmesi önemlidir.
Bunun için de gece uykusunda
yaşanan anksiyete
durumlarında bebeğin kendini
güvende hissedebilmesi için,
annenin hemen yanında
uyuması gerekir. Bunun için
özel olarak geliştirilmiş olan
yeni doğan bebek yatakları ya
da Montessori beşikleri en iyi
örnekler olacaktır. Günümüzde
birçok anne baba tarafından
yapılan en büyük yanlış daha 1
yaşındaki çocukları kendi
odalarında tek başına
yatırmaktır. Halbuki 2 yaşına
kadar bunun yapılmaması
gerekir. 2 yaşına kadar çocuk
anneye bir kol mesafesinde
uzaklıkta yatmalıdır.

Çocuk eğitiminde genel
olarak yapılan hatalardan biri
de ağlama esnasında çocuğu

kendi başına bırakmaktır.
Genelde ‘ciğerleri açılsın’
düşüncesi ile onun iyiliği
düşünüldüğü söylense de
aslında durum tam tersidir.
Fiziksel bir acı duygusu
olmadığı sürece çocuklarda
ağlama normal karşılanan bir
durum değildir. Bu sebeple
ağlamaların kaygıyı işaret
ettiğini ve her zaman annenin
bebeğini kucağına almasının
uygun olduğunu söyleyebiliriz.
Çünkü özellikle o küçük
yaşlarda bebeklerin şımarıklık
için ağlama numarası yapması
mümkün değildir ve sanılanın
aksine bebekler kucağa
alışmazlar. Çocuklar ne kadar
çok anne kokusu ile büyürlerse
o kadar sıkı bağlanırlar ve
kendine güvenen bireyler
olurlar. ‘Sana çok alışacak’ ya
da ‘şımartma bu kadar’ gibi
sözlerle anneye müdahale
edilmemelidir. Zira, çocukların
şımarması ilgiden dolayı değil,
tutarsız davranışlardan dolayı
olmaktadır. Bunun için
annelerin bebeklerini
kucaklarına alıp doya doya
keyfini çıkarmaları gerekir.

Güvenli bir bağın olmadığını
çocuğun davranışlarından
anlamak mümkündür. Gece
korkarak, ağlayarak uyanmalar
gerçekleşiyorsa aranacak
sebep bağdır. Durduk yere
huzursuz bir şekilde mızmız
hareketler ve ağlama nöbetleri
oluyorsa, uyumak istemiyorsa,
yemekte zorluk yaşanıyorsa,
emmeyi reddediyorsa güvenli
bir bağ eksikliğinden
bahsedebiliriz.

Güvenli bir bağ
oluşturabilmek içinse şunlara
dikkat edilmesi gerekir:
Bebeği emzirirken ona annenin
güzel sözler söylemesi, altını
değiştirirken kullanılan
yumuşak hareketler ve
sözcükler, beraber oyun
oynamak, masal okumak,
sohbet etmek güvenli
bağlanmanın oluşması için çok
yararlıdır.

Çocuklarınıza her zaman
huzur, sevgi ve merhametle
yaklaşarak, güvenli bir bağ
kurabilmeniz onları kaygıdan
uzak tutabilmeniz son derece
önemlidir.

Güzel bir haftanız olsun! 

BTAYTD Kadınlar Kolu’ndan
Kalfa köyüne ziyaret

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) Kadınlar Kolu, 2 Mayıs  Perşembe günü
Gümülcine’ nin Kalfa köyünde kadınlarla buluştu.

BTAYTD Kadınlar Kolu, “Bir Fincan Kahvenin
Kırk Yıl Hatırı Vardır” projesi kapsamında, 2 Mayıs
2019 Perşembe günü Kalfa köyünü ziyaret etti.
BTAYTD Kadınlar Kolu, Kalfa köyü muhtarı
Mehmet Osman ve Kalfa köyü kadınları tarafından
yoğun ilgiyle karşılandı.

Kalfa köyü ilkokulunda gerçekleştirilen
etkinlikte “Rodop İli Bağımlılığa Karşı Önlem
Alma ve Ruh Sağlığı Merkezi”nde görevli uzman
psikolog Şerike Şerif, “Bağımlılıklar ve Aile İçi
İletişimin Bağımlılıklar Üzerindeki Rolü” konulu
bir sunum gerçekleştirdi.

BTAYTD Kadınlar Kolu, etkinliğe katılanlara
kahve ve lokum ikram etti.
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İNGİLTERE Premier Lig'de
Manchester City, ligi 98 puanla
bitirerek Pep Guardiola
önderliğinde son 3 senede ikinci
şampiyonluğunu elde ederek
Liverpool'un önünde şampiyon
olmuştu. Fakat İngiliz devine
UEFA'dan iyi haberler gelmiyor!
UEFA cephesinden gelen
bilgiler dahilinde İngiliz ekibi
neye uğradığını şaşırdı! .

UEFA Finansal Fair Play
Kurulu, yakın bir zamanda
Manchester City kulübünde
yapılan ekonomik
usulsüzlüklerle ilgili
soruşturmasını tamamlamak
üzere. 

Manchester City'nin sahibi
olan Birleşik Arap Emirlikleri
merkezli Abu Dhabi United
Group isimli şirketin, kulübe
sponsorluk adı altında usulsüz
bir şekilde 60 milyon sterlin
nakit akışı sağladığı iddiaları
vardı. İngiliz kulübünün bu
para ile Riyad Mahrez'i transfer
ettiği ifade ediliyor.

New York Times'ta yer alan
habere göre UEFA, Manchester

City kararını en geç 2 hafta
içinde açıklayacak. 

City'ye tarihi bir ceza
geleceği ifade edilirken, dünya
devi kulübün Şampiyonlar
Ligi'nden men edileceği
kaydedildi.

UEFA Finansal Fair Play

Kurulu Başkanı Yves Laterme,
Alman Der Spiegel'e yaptığı
açıklamada, "En ağır ceza
verilebilir. Yazılanlar doğruysa
bu ciddi bir problem."
ifadelerini kullandı. Der
Spiegel'in haberine göre; 2014
yılında FFP sınırlarını aşan

kulübün sahibi Şeyh Mansour,
UEFA cezasını kulübe
sponsorluk geliri görünümüyle
para aktararak giderdi.

Manchester City ise bu
iddiaları yalanlayarak kulübe
zarar vermek için organize bir
girişim yapıldığını dile getirdi.

Kupa 1 finalinin
hakemi Skomina
KÜLÜPLER düzeyindeki en
önemli organizasyon olan
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin
final maçını yönetecek hakem
belli oldu.  1 Haziran'da
oynanacak Tottenham-
Liverpool finalinin hakemi
Slovenya Futbol
Federasyonu’ndan Damir
Skomina oldu. UEFA yaptığı
açıklama  Wanda
Metropolitano Stadı'nda
oynanacak olan final
karşılaşmasını Slovenya
Futbol Federasyonu'ndan
Damir Skomina'nın
yöneteceğini duyurdu. Damir
Skomina'nın yardımcılıklarını
Jure Praprotnik ve Robert
Vukan yapacak. 
Damir Skomina, bu sezon
toplam 4 Şampiyonlar Ligi
maçında düdük çaldı.

Şampiyon Manchester 
City'e tarihi şok!

BEŞİKTAŞ’TA gündemin
birinci maddesi yeni teknik
direktör. Başkan Fikret Orman’ın
gönlünde Mircea Lucescu var...
Yönetimde ise Abdullah Avcı
ismini ön plana çıkaranların sayısı
oldukça fazla.

Olağan genel kurulun ardından
siyah-beyazlı camiada gözler
teknik direktör konusuna ve
transfer çalışmalarına çevrildi.
Öncelikli olarak hoca sorununu
çözmek isteyen Beşiktaş'ın adı
Mircea Lucescu ve Abdullah
Avcı'nın yanı sıra Sergen Yalçın,

Samet Aybaba ve Okan Buruk gibi
isimlerle anılıyor.

Lucescu, başkan Fikret
Orman'ın bir numaralı adayı.
Hatta taraflar arasındaki ön
görüşmede prensip anlaşmasına
da varıldı.

Ancak yönetim kurulu
üyelerinin önemli bir bölümü,
Rumen teknik adamın 73 yaşında
olması nedeniyle Abdullah Avcı
ismini öne çıkarıyor. Beşiktaş'ın
ligin sona ermesinin ardından
Avcı ile masaya oturması
bekleniyor.

Mustafa Denizli’nin
Kasımpaşa serüveni
224 gün sürdü
SPOR Toto Süper Lig
ekiplerinden Kasımpaşa’da
sezonun bitimine 2 hafta kala
görevinden istifa eden teknik
direktör Mustafa Denizli’nin
lacivert-beyazlı takımdaki
serüveni kısa sürdü.Kemal
Özdeş ile yolların
ayrılmasının ardından ligin 8.
haftası öncesinde 2 Ekim
2018’de takımın başına geçen
deneyimli teknik adam,
Kasımpaşa’da 224 gün
görevde kaldı.
Denizli, lider Galatasaray’ın 3
puan gerisinde averajla 6.
sırada devraldığı lacivert-
beyazlı takımla beklentileri
karşılayamadı.

Beşiktaş'ta gündem
teknik direktör

ATLETİCO Madrid'in Fransız yıldızı Antoine
Griezmann, kulüp başkanı Angel Gil Marin ve teknik
direktör Diego Simeone ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Deneyimli oyuncu, bu toplantı sonrasında takımdan
ayrılacağını açıkladı. Fransız yıldız, Atletico Madrid
formasını son kez Levante karşılaşmasında giyecek.

Başta yıldızlar topluluğu Barcelona olmak üzere birçok
dev takımla adı anılan Griezmann'ın 125 milyon euroluk
serbest kalma maddesi bulunuyor. Barcelona'nın bu
rakamı ödeyip, Antoine Griezmann ile 5 yıllık sözleşme
imzalayacağı iddia ediliyor.

Antoine Griezmann, sezon sonunda Atletico
Madrid'den ayrılacağını bir videoyla duyurdu. Fransız
yıldız, "İnanılmaz beş yıl oldu. Her şey için çok teşekkür
ederim." sözleriyle Atletico'ya veda etti. Atletico Madrid
formasını 256 kez giyen Griezmann, 133 gol attı, 50 asist
kaydetti. Fransız yıldız Atletico formasıyla 1 UEFA Avrupa
Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 de İspanya Süper Kupası
kazandı.

Antoine Griezmann
A.Madrid'den ayrılıyor
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İTB’de “Anneler Günü” kutlandı
ANNELER Günü, İskeçe

Türk Birliği’nde düzenlenen
etkinlikle kutlandı. 

İskeçe Türk Birliği Kadınlar
Kolu tarafından her yıl
geleneksel olarak düzenlenen
“Anneler Günü” etkinliği, 12
Mayıs Pazar günü İskeçe Türk
Birliği lokalinde büyük bir
katılımla gerçekleşti. 

Sunuculuğunu Kadınlar Kolu
üyesi Sevcan  Hacıali’nin
yaptığı etkinlikte, açılış
konuşmasını İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu yaptı.
Organizasyon nedeniyle İTB
Kadınlar Kolu’nu tebrik eden
Ahmetoğlu, tüm annelerin
gününü kutladı. İTB Başkanı
Ozan Ahmetoğlu kadının
toplum ve aile içindeki rolüne
değinerek, annelerin azınlık
çocuklarının eğitiminde
belirleyici olduğunu söyledi. 

İskeçe Türk Birliği Kadınlar
Kolu Başkanı Sevil Şerifoğlu da
tüm annelerin anneler gününü
kutlayarak, “Annelik bir ömür
sevgiyle devam eden bir
sorumluluk. Tarifi imkansız bir
his. Bizler de İskeçe Türk Birliği
Kadınlar Kolu olarak her yıl
geleneksel olarak Anneler Günü
etkinliği düzenliyoruz.
Biliyoruz ki anneleri en mutlu
eden şey çocukları ve onların
ağzından duydukları sevgi

sözcükleri. O nedenle
klasiğimizi bozmuyoruz. Bugün
yine çocuklarımız sizler için
birbirinden güzel şiirler
okuyacak. Annelerine
duygularını kelimelerle ifade
etmeye çalışacak.  İskeçe Türk
Birliği Kadınlar Kolu olarak
Anneler Günü etkinliği  son
etkinliğimiz. Bayramdan sonra
seçimlerimiz olacak. Bir yıl
boyunca tüm etkinliklerimizde
olduğu gibi yine bizi yalnız
bırakmadığınız için hepinize
çok teşekkür ediyorum. Seçim
tarihini önümüzdeki günlerde
ilan edeceğiz. Hevesli olan tüm
kadınlarımızı da Kadınlar
Koluna aday olmaya davet
ediyorum. Fikirler paylaşıldıkça
ve hayata  geçtikçe güzel.
Bugünün hazırlanmasında
emeği büyük olan ekip
arkadaşlarıma çok  teşekkür
ediyorum.” dedi.   

Son olarak Türkiye’nin
Gümülcine  Başkonsolosu
Murat  Ömeroğlu’nun  eşi  Aslı
Ömeroğlu  bir  konuşma  yaptı.
Aslı  Ömeroğlu  tüm  kadınların
Anneler  Günü’nü  kutlayarak,
anneliğin tarifi  imkansız  bir
duygu  olduğunu ifade  etti.
“Anne  olunca  anlarsın”
sözünün çok  doğru olduğunu
belirten Ömeroğlu,  kendisinin
de  anne olduktan  sonra  bunu

çok net bir şekilde anladığını
vurguladı. Aslı Ömeroğlu, İTB
Kadınlar Kolu’nu organizasyon
nedeniyle tebrik etti. 

Konuşmalardan sonra İskeçe
ve civar köylerden İskeçe Türk
Birliği’nde gerçekleştirilen
etkinliğe katılan çocuklar
“Anneler Günü” için şiirler
okudu. Çocukların şiirleri tüm
katılımcılar tarafından yoğun
bir şekilde alkışlanırken,
etkinliğe katılan anneler zaman
zaman duygulu anlar yaşadı.
Anneler Günü kutlamasına

katılan tüm çocuklara İTB
Kadınlar Kolu tarafından
hediyeler verildi. 

Etkinliğin sonunda annelere
ve çocuklara İskeçe Türk Birliği
Kadınlar Kolu’nun hazırladığı
iftar  yemeği  ikram  edildi. İftar
sonrası yemek duasını İskeçe
Müftülüğü din görevlilerinden
Hamdiye Bekir yaptı. Etkinliğe;
Batı Trakya Türk Kadın
Platformu Sözcüsü Aslı Ali, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Kadınlar
Kolu Başkanı Sevkan

Tahsinoğlu, İskeçe İli Türk
Kadınları Kültür Derneği
Başkanı Aysel Sağır, Hanımeli
Derneği Başkanı Aylin
Ahmetoğlu, İskeçe Milletvekili
Hüseyin Zeybek’in eşi Şerife
Mustafaoğlu, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu’nun
eşi Münevver Ago, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Hüseyin
Baltacı’nın eşi Özlem Otuzbir ve
çok sayıda kadın katıldı. 

Bulgaristan ve Yunanistan’daki
Türkler, mevlitte buluştu

BULGARİSTAN’da Türklerin yoğun
olarak  yaşadığı  Kırcaali bölgesindeki
Yedi Kızlar Camii’nde geleneksel Mayıs
mevlidi düzenlendi. 

Kırcaali’nin Nalbantlar köyünde
bulunan, Osmanlı döneminde 1428 yılında
çivi kullanılmadan inşa edilen Yedi Kızlar
Camii’nde okutulan mevlit, Batı Trakya
ve Kırcaali bölgesinde yaşayan binlerce
Müslüman’ı bir araya getirdi. Bu yıl
mevlidin Ramazan ayının başlangıcına
denk gelmesi, katılanların sayısını arttırdı.
Kur’an-ı Kerim ve duaların okunduğu
mevlitte, Bulgaristan’da isimlerinin
değiştirilmesi sırasında ölen Türkler ile
Türkiye’de  Fetullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) darbe girişiminde ve terör
olaylarında şehit olanlar için de dua edildi.

Kırcaali Bölge Müftü Vekili Nasuf Nasuf, Ramazan ayının Müslüman alemine hayırlı olmasını
dileyerek, “Bugün Bulgaristan’ın dört bir yanından ve Batı Trakya’dan, Yunanistan’dan teşrif eden
kardeşlerimiz var. Yedi Kızlarımızın çeyizlerini satıp da bu camiyi inşa etmeleri çok önemlidir. Bu
kızlarımızı burada anmamak, onlara ihlas okumamak, Fatiha okumamak imkansız.” dedi.


