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Okullar kapanıyor,
eğitim kan kaybediyor
Yeni eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala, Batı Trakya
genelinde 6 Türk azınlık ilkokulunun daha kapatılmasının karara
bağlandığı öğrenildi.

SON 10 yılda
kapatılan azınlık
ilkokulu sayısı 60’ı
aşarken, azınlık
ilkokullarında eğitim
gören öğrenci sayısında
da ciddi bir azalma
yaşanıyor. Kapatılması
planlanan altı azınlık
ilkokulundan
dördünün Rodop
ilinde, birinin İskeçe
ilinde, bir ilkokulun da
Meriç ilinde olduğu
öğrenildi. Rodop ilinde
Dündarlı, Bulduklu,
Doğanca ve Melikli
köylerindeki azınlık
ilkokullarının; İskeçe
ilinde Zeynelli köyü
azınlık ilkokulunun,
Meriç ilinde ise
Çilingirmahalle azınlık
ilkolunun kapatılması
bekleniyor.
»9

Sigara
içme
yasağına
denetim
geliyor

“İstanköy’deki camiler kapalı tutuluyor”
AVRUPA Batı Trakya
Türk Federasyonu (ABTTF)
Başkanı Halit Habipoğlu,
İstanköy’deki camilerin
restorasyon gerekçesiyle
ibadete kapalı tutulduğunu
belirtti
İSTANKÖY’deki Vakıf
İdaresi’nin tayinli başkanı
Elvan Kocaoğlan, adadaki
camilerle ilgili olarak
herhangi bir ihmalin
olmadığını, camilerin 2017
yılındaki depremden zarar
gördüğü için kapalı
olduğunu iddia etti.
»8

HÜKÜMET, sigara içme
yasağını ülke genelinde
uygulamaya hazırlanıyor.
Başbakan Kiriakos Miçotakis,
sigara içme yasağını öngören
yasanın önümüzdeki dönemde
tamamen uygulanmasını
sağlayacaklarını açıkladı. »3

dünya

bilim

Sibirya’da 30 milyon
Sony giyilebilir
dönüm ormanlık
klimasını
11’de
7’de
alan yandı!
hazırlıyor!

ekonomi

11’de

Vergi indirimini
öngören yasa
meclisten geçti

spor
Futbolcu
Emre Mor
15’te Galatasaray’da

Hükümet
seçim yasasını
değiştirmeye
hazırlanıyor
İçişleri Bakanlığı’nın yerel yönetimler
ve milletvekili seçim yasalarını
değiştireceği bildirildi.

»5

Simeonidis’le
yola devam...
Doğu Makedonya – Trakya Eyaleti
İlköğretim ve Ortaöğretim
Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet
gösteren Azınlık Eğitimi Bürosu
Sorumlusu olarak halihazırdaki
müdür Vasilis Simeonidis atandı.

»9

“Otobüs
geçişlerinin
yasaklanması
adaletsizlik”
Turizm sektöründe faaliyet gösteren
Yunan şirketleri, Yunanistan ile
Bulgaristan’ı birbirine bağlayan
Yanıkköy (Nimfea)- Makaz (Makaza)
sınır kapısının otobüs geçişlerine
açılmasını istiyor.

»10
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ABTTF’den, ABD 2018 Yunanistan
Din Özgürlüğü Raporu’na paralel rapor
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), Amerika
Birleşik Devletleri (ABD)
Dışişleri Bakanlığı’nın 21
Haziran 2019 tarihinde
açıkladığı Yunanistan 2018
Uluslararası Din Özgürlüğü
Raporu’na yanıt niteliğinde
paralel rapor hazırlayarak
ABD’nin yetkili
makamlarına
iletti. ABTTF
paralel
raporunda,
uluslararası
antlaşmalar
uyarınca dini
özerkliğe sahip
Batı Trakya
Türk
toplumunun
müftü ve
vakıflar sorunu
ile “240 İmam
Yasası” başta
din özgürlüğü
alanında
yaşadığı
sorunları
ayrıntılarıyla
dile getirdi.
Paralel
raporda ABTTF,
geçen yılki ABD
raporunda Batı
Trakya Türk
toplumunun
nüfusunun
Irkçılık ve
Hoşgörüsüzlüğe
Karşı Avrupa
Komisyonu’na
(ECRI) atıfla
yaklaşık 100-120
bin, bu yılki
raporda ise Pew
Araştırma
Merkezi isimli
kuruluşun bir
çalışmasına
atıfla yaklaşık
100 bin olduğu
iddiasına yanıt
olarak,
Yunanistan’da etnik kökeni
gösteren resmi nüfus sayımı
veya veri olmamasına karşın
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın her
yıl farklı bir kaynak gösterip
gerçekte 150 bin olan Batı
Trakya Türk toplumunun
nüfusunu düşük vermesini
eleştirdi.
ABTTF, Batı Trakya Türk
toplumunun 1913 Atina
Antlaşması ve 1923 Lozan
Antlaşması’na göre kendi dini
liderleri olan müftüleri seçme
hakkına sahip olmasına rağmen
Yunan hükümetinin 1991
yılından beri müftüleri veya
müftü naiplerini tayin ettiğini
belirtti, müftülerin devlet
tarafından atanmasına karşı
çıkan Batı Trakya Türklerinin
kendi müftülerini seçtiğini,

ancak bunların Yunan hükümeti
tarafından tanınmadığının altını
çizdi. ABTTF, Rodop Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif’in
“müftülük makamını gasp” ve
dini sembolleri yasadışı olarak
kullandığı gerekçesiyle son
yıllarda defaatle adli
kovuşturmaya uğradığını da not
etti.
ABTTF paralel
raporunda, Batı
Trakya’daki özerk
yapıdaki
müftülükleri
yeniden
yapılandırmayı
öngören ve 11
Haziran 2019
tarihinde yürürlüğe
giren 52/2019 sayı ve
tarihli
cumhurbaşkanlığı
kararnamesi
hakkında da
bilgilendirmede
bulunarak,
kararname ile
müftülüklerin
tamamen
Yunanistan Eğitim,
Araştırma ve Din
İşleri Bakanlığı’na
bağlanarak alelade
devlet dairesine
dönüştürüldüğünü,
müftülerin
yetkilerini oldukça
sınırlandıran
kararnamenin Batı
Trakya Türk
toplumunun dini
özerkliğini nihai
olarak ortadan
kaldırdığını
vurguladı.
ABTTF, “240
İmam Yasası”
olarak bilinen
4115/2013 sayı ve
tarihli yasanın Batı
Trakya Türk
toplumunun tüm
itirazlarına rağmen
Yunan hükümetince ısrarla
uygulanmaya devam ettiğinin
altı çizilerek, yasa kapsamında
Batı Trakya’daki camiler ile
devlet ilk ve ortaokullarına
giden Batı Trakya Türk toplumu
mensubu çocuklara Yunanca
dilinde İslam dinini öğretmek
üzere tayinli müftülere bağlı din
görevlilerinin/okutmanların
yetiştirildiğini, son olarak
Haziran 2019’da Yunanistan
Eğitim, Araştırma ve Din İşleri
Bakanlığı’nın Batı Trakya’da
görev yapacak 120 din
öğreticisinin (ierodidaskalos) 9
aylık iş sözleşmesiyle
atanmasını öngören kararı
yayımladığını not etti.
Paralel raporunda Batı Trakya
Türk toplumuna ait vakıflarla
ilgili on yıllardır yaşanan

Paralel
raporunda
ABTTF, Batı
Trakya Türk
toplumunun
din özgürlüğü
alanında
yaşadığı
sorunları
aktararak,
Yunanistan’ı
Batı Trakya
Türk
toplumunun
dini
özerkliğine
yönelik
müdahaleleri
ne derhal son
vermeye ve
dini
özgürlüğüne
tam saygı
göstermeye
çağırdı.

sorunlara da değinen ABTTF,
1923 Lozan Antlaşması’nın Batı
Trakya Türk toplumuna kendi
dini kurumlarını kurma,
yönetme ve kontrol etme hakkı
tanımasına rağmen Yunan
hükümetinin askeri cuntanın
iktidara geldiği 1967 yılından
beri vakıfların idare
heyetlerinin Batı Trakya Türk
toplumu tarafından seçilmesine
izin vermeyerek bunları tayin
ettiğini kaydetti. ABTTF,
3554/2007 sayı ve tarihli yasa ile
Batı Trakya Türk toplumuna ait
vakıfların vergiden muaf
tutulmasına rağmen bahse

konu yasanın bugüne kadar
halen uygulanmadığını ve
vakıfların vergi borçlarının
silinmediğini, silinmeyen vergi
borçları nedeniyle vakıf
mallarının ipotek altında
olduğunu kaydetti.
ABTTF, Yunan hükümetinin
müftülerle ilgili tek taraflı
adımlarının Batı Trakya Türk
toplumunun dini özerkliğinin
ihlali olduğunu hatırlatarak,
Yunanistan’ı Batı Trakya Türk
toplumunun uluslararası
antlaşmalarla garanti altına
alınan eğitim ve dini özerkliğini
iade etmeye çağırdı. Ayrıca

ABTTF, Yunan devletinin resmi
politikası ve iddialarını temel
alarak Batı Trakya Türklerinin
dini alandaki sorunlarına
Yunanistan’ın bakış açısıyla
raporunda yer veren ABD’yi
eleştirerek, ABD diplomatik
temsilcileri ve yetkililerinden
Batı Trakya Türkleri ile
görüşerek onların görüşlerine
ABD raporunda daha fazla yer
vermek suretiyle daha dengeli
ve objektif bir yaklaşım ile
raporun kaleme alınmasını
istedi.

Alantepe ağası Kalenderköy’den Mehmet Ali Aga Hasan
KOZLUKEBİR
Belediyesi tarafından
organize edilen tarihi
Alantepe Yağlı
Güreşleri ve Kültürel
Etkinlikleri ağası bu yıl
Kalenderköy’den
Mehmet Ali Aga Hasan
oldu.
Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın en eski
kültür ve spor
etkinliklerinden biri
olan Alantepe Yağlı
Güreşleri bu yıl da
Kozlukebir Belediyesi
tarafından organize
edilecek.
Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet
sosyal medya
hesabından yaptığı
paylaşımda, 2019
Alantepe Yağlı
Güreşleri ve Kültür
Etkinlikleri ağasının
Kalenderköy’den
Mehmet Ali Aga Hasan olacağını duyurdu.
Mehmet Ali Aga Hasan, Kalenderköy esnaflarından biri olmanın yanı sıra uzun yıllardan bu yana
köy halkına muhtar olarak hizmet veriyor.
Bu yılki Alantepe Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri 23 – 25 Ağustos tarihleri arasında
gerçekleştirilecek.
2019 yerel seçimlerine, Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet’in başkanlığındaki Demokratik Güç
Listesi’nden muhtar adayı olarak katılan Ali Aga Hasan, köy halkının büyük çoğunluğunun desteğini
alarak yeniden muhtar seçilmişti.
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Sigara içme yasağını
öngören yasa
eksiksiz uygulanacak
Kapalı alanlarda sigara içme yasağının eksiksiz
uygulanması için hükümet yeni girişimlere
hazırlanıyor.

HÜKÜMET, sigara içme yasağını ülke
genelinde uygulamaya hazırlanıyor.
Başbakan Kiriakos Miçotakis, sigara içme
yasağını öngören yasanın önümüzdeki
dönemde tamamen uygulanmasını
sağlayacaklarını açıkladı.
Kapalı alanlarda sigara içme yasağının
eksiksiz uygulanması için hükümet yeni
girişimlere hazırlanıyor. Bu doğrultuda,
vatandaşları sigara içme yasağıyla ilgili
bilgilendirmek amacıyla kampanya
başlatılacağı bildirildi. Sigara yasağını
denetlemek amacıyla ilk kez polise geniş yetki
verilecek. Önümüzdeki haftalarda
denetimlerin artacağı ve yasağa uymayan
işletme ve vatandaşlara cezai işlem yapılacağı
ifade edildi.
Başbakan Miçotakis Sağlık Bakanlı’ğa
gerçekleştirdiği ziyarette, sigara yasağının
eksiksiz bir şekilde uygulanacağına vurgu
yaparak, konuya büyük önem verdiklerini
söyledi. Miçotakis, yasanın uygulanması ve
tüm kapalı alanlarda sigara kullanımının en
kısa sürede yasaklanması için devlet

mekanizmasının harekete geçeceğini dile
getirdi.
Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias’dan bilgi alan
Başbakan Miçotakis, söz konusu yasanın
tamamen uygulanacağına dair seçimlerden
önce verdikleri sözü yerine getireceklerini
söyledi. Miçotakis, sigara içme yasağının
meclis, bakanlıklar, okullar, hastaneler ve
diğer devlet daireleri başta olmak üzere kamu
alanında en kısa zamanda uygulamaya
konulacağını ifade etti.

SİGARA İÇİLEN TEK AB ÜLKESİ
Bu arada, Kapa Research araştırma şirketinin
yaptığı bir ankete göre, Yunanlıların yüzde
88’i sigara içme yasağının uygulanmasını
destekliyor. Yasanın uygulanmamasının
kültürel geri kalmışlık olduğuna inananların
oranı yüzde 76,1.
Öte yandan Yunanistan, kapalı alanlarda
sigara içilen tek Avrupa Birliği üyesi ülke
olmaya devam ediyor. Bu konuda yasal
düzenleme olmasına rağmen söz konusu yasa
uzun bir süredir uygulanamıyor.

Önder Mümin’den sigara ve
uyuşturucu ile mücadele kampanyası
YASSIKÖY Belediyesi’ne yeni
seçilen avukat Önder Mümin,
belediye başkanlığını
devraldıktan sonra sigara ve
uyuşturucu ile etkin mücadele
için kampanya başlatacağını
açıkladı.
Mümin göreve geldiği günden
itibaren sigara yasağı kanununun
belediyenin tüm birim ve
bölümlerinde uygulanacağını
belirterek, sosyal medya hesabı
üzerinden yaptığı açıklamada şu
ifadeleri kullandı: “1 Eylül’den
itibaren Sigara Yasağı Kanunu

Yassıköy belediyesinin tüm birim
ve bölümlerinde, seçilmiş ve
memurlarımız tarafından kayıtsız
uygulanacak olup, 2019 yılının
sonuna kadar, sağlıktan sorumlu
Belediye Başkan Yardımcımız
önderliğinde ‘Sigara ve
Uyuşturucuya Hayır’ kampanyası
başlatacağız. Kampanyamızın
başlangıç gününde bizzat ben de
yeni nesillere örnek teşkil etmesi
adına sigarayı bırakacağımı
kamuoyuna saygıyla
duyuruyorum.”
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Kültürel etkinliklerin önemi...

Ç

Çarşamba akşamı
Gümülcine şehir
meydanında, Genç
Akademisyenler Topluluğu’nun 9.
Gençlik Festivali gerçekleşti.
Festival çerçevesinde verilen
konser yerel müzik grubu “Dream
Team”in şarkılarıyla başladı.
Ardından Türkiye’den gelen ünlü
sanatçı Mehmet Erdem sahneye
çıktı.
Konseri izlemek için ailecek
şehir meydanına doğru yola
koyulduk. Konser alanına
vardığımızda yoğun bir
kalabalıkla karşılaştık. Bu
kalabalığın büyük bir kısmını da
azınlık insanı oluşturuyordu.
GAT’ın düzenlediği konser ve
özellikle de Türkiye’den ünlü bir
sanatçının bu konserde yer alıyor
olması, şehir meydanının dolup
taşmasına neden olmuştu.
Kültürel etkinliklerin ne kadar
önemli olduğunu düşündüm.
Gerçekleşen bir konser, azınlık
insanının şehir meydanına akın
etmesine, şehrin en hareketli
yerinde onun da yer almasına
neden olmuştu.
Birlikte yaşayan iki farklı
kültürün, yapılacak dengeli
etkinliklerle kaynaşması, birbirini
daha iyi tanıması, birbirine karşı
hoşgörünün artması, birbirini
anlaması açısından ne kadar
önemli olduğunu düşündüm.
Diğer yandan da, azınlık
insanının bu tür etkinliklere ne
kadar ihtiyacı olduğu, ne kadar
susamış olduğu geçti aklımdan.
Kültürel etkinlikler - tiyatro,
sinema, konser, sergiler- ne
olursa olsun insanın ruhunun
beslenmesi, ufkunun genişlemesi
için çok ama çok önemli.
Azınlık yıllarca bu tür
etkinliklerden yoksun bırakıldı,
bu tür faaliyetlerin yokluğunu
yaşadı. Bu tür etkinliklerin önüne
engeller koyan, yasaklayan
zihniyet çok şükür ki bugün için
yok.

SahİBİ:hülYaEmİn

GenelmüdürveYay›nYönetmeni:hülyaEmin
Yaz›‹şleri:Ozanahmetoğlu
adres:P.mavromihali4-6Komotini69100
Tel-Fax:2531070929
email:gundem@otenet.gr
websitesi:www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI

Y›ll›k(52say›)40Euro.Kuruluşlar:100Euro.

Belediyeler:150Euro.ResmiDaireler:200Euro.
Yurtd›ş›:100Euro.

Bu durumda azınlık kurum ve
kuruluşlarının çalışmalarını bu ve
benzeri etkinliklerle
zenginleştirmeleri bence birincil
görevleri arasında yer almalı.
Bu, azınlık insanının çağı
yakalaması, ufkunun genişlemesi,
kültür seviyesinin yükselmesi
açısından büyük önem arzediyor.
Küçük şehirlerde ne yazık ki
sosyal ve kültürel aktivitelerin
eksikliği her zaman büyük
sorunlardan biridir. Küçük şehrin
sunduğu rahat ve huzurlu hayat
vazgeçilmez bir nimettir. Ancak
diğer taraftan tekdüze bir yaşantı,
insanın gelişimine çoğu zaman
olumsuz etki eder. Onu köreltir,
yeniliklerden, gelişmelerden uzak
kalmasına neden olabilir.
Bu tekdüzeliği yıkmanın,
ortadan kaldırmanın tek yöntemi
ise, topluma farklı farklı şeyler
sunabilmektir. Kaliteli tiyatro
eserleri, müzik gösterileri, film
sunumları, şiir dinletileri,
sergiler… Tüm bunlar öyle bir
zenginlik ki, hiç farkına varmadan
yaşam kalitemize katkılar, hayata
bakışımızda bambaşka
perspektifler sağlar.
İşte azınlık kurumlarımızın, bu
kurumlarda yer alan
insanlarımızın bu tür etkinliklerin
gerçekleşmesi için ellerinden
gelenden fazlasını yapmaları
gerekir. Bu, toplum için
yapılabilecek en önemli
hizmetlerden biri olacaktır.
“Bizim insanımız şundan,
bundan anlamaz” demek yerine,
“İnsanımızı şununla, bununla
tanıştıralım” demek olmalıdır
birincil hedefimiz.
Bir topluma kültürel açıdan ne
kadar çok zenginlik sunarsanız, o
toplumu o kadar yükseklere
çıkarırsınız. Bilmediklerini
öğretmek, tanımadıklarıyla
karşılaştırmak, öğrenmenin
güzelliğiyle tanıştırmak kadar
zevkli ve heyecanlı bir şey yoktur.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764

GÜNDEM
DEM haber

4

2 Ağustos
8 Mart 2019

Milletvekili Stilyanidis,
Tütün Üreticileri
Kooperatifi’ni ziyaret etti

Makam araçlarını
satışa çıkaracak
RODOP ili YDP Milletvekili
Evripidis Stilyanidis, Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi’ni
ziyaret etti. Kooperatif Başkanı
Hüseyin Esat ve yöneticilerle
görüşen Stilyanidis, üreticileri
ilgilendiren tüm konularla ilgili
olarak kendisiyle iletişim içinde
olmalarını istedi.
Geçen haftalarda meydana
gelen doğan afetten zarar gören
çiftçilerin zararlarının
karşılanması için gereken

girişimlerin yapıldığını ifade
eden milletvekili Stilyanidis,
İçişleri Bakanlığı, Tarım
Bakanlığı ve Sivil Savunma
Müdürlüğü nezdinde çalışma
başlatıldığını söyledi. Zararların
karşılanması için başlatılan
süreci yakından takip ettiğini
anlatan Stilyanidis,
beklentilerin yerine getirilmesi
için gayret sarf ettiğini dile
getirdi.
Evripidis Stilyanidis, Tütün

Üreticileri Kooperatifi’ne
gerçekleştirdiği ziyarette,
üreticilerin sorunlarının
çözüme kavuşması, çiftçilere
gelir sağlayacak her türlü
programdan yararlanabilmek
ve Rodop ilinin kalkınmasına
katkı sağlayabilmek amacıyla
kooperatif yönetimiyle geçmişte
olduğu gibi, yakın işbirliği
içinde olmak istediğini belirtti.

“Her doğum için 2 bin
euroluk yardım verilecek”
SOSYAL Sigortalardan Sorumlu Çalışma
Bakan Yardımcısı Donma Mihailidu, 1
Ocak 2020 tarihinden itibaren her doğan
çocuk için ailelere 2 bin euro yardım
verileceğini açıkladı.
Mihailidu, bir televizyon kanalına
verdiği röportajda, yardımdan sadece
yüksek gelire sahip ailelerin yararlanıp
yararlanmayacağının henüz netlik
kazanmadığını belirtirken,yüksek gelire
sahip ailelere ödenek verilmemesi
halinde düşük gelirli
ailelere verilecek
doğum ödeneğinin
miktarının
artabileceğini
söyledi.
Bakan Yardımcısı
ayrıca, hiç bir sosyal
yardım programını
kaldırmayacaklarını
veya yardım
miktarını
düşürmeyeceklerini,
tam aksine bazı
yardımların daha da
arttırılacağını ifade

etti. Mihailidu, “Hedefimiz en zor
durumda olan ailelerimizin
güçlendirilmesidir. Böylece
neslimizin en büyük sorunu olan
demografik yapı sorununu ele
alıp taleplere cevap verebiliriz.”
ifadelerini kullandı.
Mihailidu sosyal yardımlardan
faydalanan kesimin bu yardımlara
gerçek anlamda ihtiyacı olduğunu da
sözlerine ekledi.
Mihailidu son olarak
yoksulluğun sosyal
yardımlarla ortadan
kaldırılamayacağını,
öncelikle işsizlik
sorununun
ortadan
kaldırılması ve daha
fazla iş imkanı
sağlanması
gerektiğini
söyleyerek,
hükümetin bu
konudaki
stratejilerinin hazır
olduğunu vurguladı.

YASSIKÖY Belediyesi’nin
yeni Belediye Başkanı Önder
Mümin, belediyedeki makam
araçlarının satılacağını
açıkladı.
Önder Mümin, yeni dönemde
seçilmiş kişilerin makam aracı
kullanmayacağını ve bu
araçların satışa çıkarılacağını
kaydetti. Önder Mümin’in
yaptığı yazılı açıklamada şu
ifadeler yer aldı: “Yassıköy
Belediyesi’nin yeni döneminde,
Belediye başkanı dahil, değişik
görevlerde bulunacak
seçilmişlerin hiçbiri makam
aracı kullanmayacaktır. Makam
araçlarının satışa çıkarılması
belediye meclisimizin alacağı
ilk kararlardan olacaktır.”

SUSURKÖY VATANDAŞA
HİZMET BÜROSU İLE
BULATKÖY MUHTARLIĞI
YENİDEN AÇILIYOR
Öte yandan Önder Mümin,
göreve başladıklarında
Susurköy Vatandaşa Hizmet
Bürosu ile Bulatköy
Muhtarlığı’nı yeniden faaliyete
geçireceklerini açıkladı.
Belediye sınırları içindeki 10
muhtarlığın tamamına da büro
ve imza yetkisi aktaracaklarını
vurgulayan Önder Mümin,
“Hizmeti vatandaşın yakınına
götürme önceliklerimiz
arasında olacaktır.” ifadelerini
kullandı.

İKİNCİ FIRSAT
OKULU TALEBİ
Bu arada Önder Mümin,
Yassıköy’e “İkinci Fırsat Okulu”
açılmasını istedi. Mümin,
konuyla ilgili olarak Eğitim
Bakanı Niki Kerameos’a bir
mektup gönderdi. Önder
Mümin mektubunu, Rodop
milletvekilleri İlhan Ahmet,
Evripidis Stilyanidis ve Dimitris
Haritu ile Rodop Ortaöğretim
Müdürü Marigula Kosmidu,
Doğu Makedonya – Trakya
Eğitim Koordinatörü
Konstandinos Bandikos’a da
gönderdi.

Önder Mümin’in Eğitim
Bakanı’na gönderdiği mektup
şöyle:
“Şahsen ve Yassıköy
Belediyesi mensupları adına,
hükümetin ana
bakanlıklarından birinde
üstlendiğiniz görev vesilesi ile
en içten tebriklerimizi sizlere
iletiyorum.
Ayrıca, belediye
mensuplarımın haklı istek ve
talebini sizlere aktararak,
Rodop ili Yassıköy
belediyesinin merkezi,
Yassıköy’de ‘İkinci Fırsat
Okulu’ açılması hususunda bir
an önce harekete geçmenizi
önemle rica ediyorum.
Geçirdiğimiz eğitim yılı
esnasında, bu hususta belediye
mensuplarımızdan 74 imza
toplandığını, fakat
bakanlığınızın eski yönetiminin
bu haklı talebe cevap
vermediğini de sizlere
aktarıyorum.
Bu talebin, temel olarak
tarım bölgesi olarak kabul
edilen belediyemizde, birçok
belediye mensubumuzun bu
sebepten dolayı, orta
öğrenimlerini
tamamlayamamış olması göz
önüne alındığında daha değer
kazanacağından eminim.
Görevi devir alacağımız 1
Eylül tarihinden itibaren, yeni
belediye yönetimi olarak,
Rodop Orta Öğretim Müdürlüğü
ile işbirliği içerisinde, Yassıköy
Ortaokulu sınıflarını, öğleden
sonra İkinci Fırsat Okulu’na
tahsis edeceğimiz ve çalışacak
okulun ısıtma ve temizlik
ihtiyaçlarını üstleneceğimizin
teminatını sizlere veriyoruz.
Yeni eğitim ve öğretim
yılının 11 Eylül 2019 tarihinde
başlayacak olduğunu göz
önüne alarak, bu yılın da
kaybedilmemesi adına,
belediye mensuplarımızın
talebine gerekli sonuç ile
karşılık vereceğinizden emin
olduğumu belirtiyorum.”
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU

ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Kapatılan “azınlık okulları” mı yoksa
“azınlık eğitiminin” kendisi mi?

O

kulların açılmasına bir aydan
biraz fazla bir süre kaldı. Son
yıllarda her yeni eğitim yılı
başında azınlık eğitimiyle ilgili güzel
haberler vermeye hasret kaldık dersek
abartmış olmayız. Eğitim yılı öncesinde
adeta klasikleşen bir haber var son
yıllarda. “Bu yıl hangi okullar
kapanıyor?” sorusu neredeyse her eğitim
yılı başında azınlık eğitimini moral
motivasyon açısından çökertiyor.
Yine böyle bir dönemdeyiz. Henüz
kesinlik ve resmiyet kazanmamış olmakla
birlikte 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı
başında Batı Trakya genelinde 6 azınlık
ilkokulunun kapatılması sözkonusu.
Kapatılması planlanan okulların dördü
Rodop ilinde, birer okulun da İskeçe ve
Meriç illerinde olduğu belirtiliyor.
Malum son 10 yılda 60 civarında
azınlık ilkokulu kapatıldı. Gerekçe
öğrenci azlığı. Devletin yıllar önce

başlattığı uygulamayı, uluslararası
anlaşmalardan doğan özel bir statüsü
olan azınlık eğitiminde de uygulamakta
bir sakınca görmedi. Azınlıktan da
“mızmızlanmanın” ötesine geçemeyen
bir tepki gelmeyince uygulama devam
ettiriliyor. Öğrenci sayısı azalan köy
okulları teker teker kapatılıyor. Buna son
yıllarda azınlık okullarını tercih etmeyen
azınlık öğrencilerinin de artması, adeta
azınlık eğitiminin “yoğun bakıma”
girmesine neden oldu.
Yukarıda özetlemeye çalıştığım süreç,
bu yıl yeni okulların kapanması halinde
hızlanacaktır. Azınlık bir yandan
okullarını kaybederken, diğer yandan da
öğrenci sayısı anlamında bir erime
sürecine girmiş bulunuyor. Azınlık
okullarına devam eden öğrenci sayısı;
ekonomik krize bağlı olarak bölgemizde
yaşanan göç, doğurganlığın azalması ve
azınlık okullarını tercih etmeyen azınlık

insanının artması nedeniyle azalıyor.
Bundan 10 yıl önce başlayan bu süreç her
geçen yıl biraz daha hızlandı. Son on
yılda (bu yılı da dahil edersek) kapatılan
azınlık okulu sayısı 70’e yaklaştı. Eğer
ciddi bir tepki konmaz ve bir değişiklik
olmaz ise bu süreç önümüzdeki dönemde
hızlanarak devam edebilir. Böyle devam
etmesi halinde birkaç yıl içinde azınlık
okul sayısı tahminlerin de üzerinde
azalabilir. Azınlık eğitiminin niteliği bir
tarafa, azınlık okulları için bile ciddi bir
var olma ile yok olma arasında ince bir
çizgiye gelebiliriz.
Devletimizin, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın sesine kulak verdiği ve
özellikle de “azınlık hakları” alanındaki
taleplerini yerine getirdiği pek
görülmemiştir. Bu konuda devletin ve
hükümetlerin duyarsızlığı adeta kanun
gibidir. Azınlık dile getirir, talep eder
ancak karşımızda sağır ve dilsiz bir
anlayış vardır. Azınlık eğitiminin özel
statüye sahip olması da devletin bu
konudaki tutumunu değiştirmemiştir.
Kaldı ki uzun yıllardan bu yana vatandaşı
olduğumuz Yunanistan devleti, Batı
Trakya Müslüman Türk Toplumu’nun
meseleleriyle ilgili olarak azınlığın istek,
beklenti ve taleplerine değil, kendi
oluşturduğu gündemi takip ediyor. Kendi
ajandasını uyguluyor.
Anaokulu eğitimi konusuna bakmak
bile bunun anlaşılmasına yeter. Zira,
yıllarca ortaya konulan “azınlık
anaokulu” talebi bekleyedursun, iki yıl
önce Eğitim Bakanlığı kamuoyunda
“tercümanlı anaokulu” diye bilinen
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sistemi azınlık için uygun gördü ve
uygulamaya koydu. Bu sistemin nasıl ve
ne şekilde yürüdüğü belli değil. Azınlık
mensuplarının görev yaptıkları
anaokullarında ne tür bir programı
uyguladıkları net değil. Bu konuda
okuldan okula farklı rol oynadıklarına
dair bilgiler geliyor.
Öte yandan azınlık ilkokullarına
öğretmen yetiştirmek için faaliyet
gösteren Selanik Aristotelio
Üniversitesi’ne bağlı Azınlık Eğitimi
Bölümü’nde nasıl bir eğitim verildiği,
Türkçe derslerin ne kadar yeterli olup
olmadığı belli değil. Buradan mezun olan
öğretmenlerin nasıl bir eğitim
formasyonu aldıkları merak konusu.
Azınlık okullarında Türkçe öğretmeni
olarak eğitim vermesi planlanan bu
eğitimciler hangi durumda ve hangi
seviyede?
Azınlık okullarında mevcut Türkçe
öğretmenlerinin yıllarca ortaya koyduğu
eğitim seminerleri, okullarda müdürler ile
müdür yardımcılarının görev ve yetkileri,
öğretmenlerin özlük hakları gibi konular
da yıllarca cevap bekliyor. Aynı zamanda
encümenlerin yetkileri ile ilgili
meselelerin netlik kazanması gerekiyor.
Azınlık eğitimi nitelik bakımından da,
nicelik bakımından da, var oluş ile yok
oluş arasındaki ince çizgiye doğru yol
alıyor olması bakımından da SOS veriyor.
Bu sinyali devlet pek görmek istemiyor.
Ancak, azınlığın kendisi bunu çok ciddi
bir şekilde görüp, analiz edip gereğini
yapması ZORUNLULUK arz ediyor.

Hükümet seçim yasasını değiştirmeye hazırlanıyor
YENİ hükümet seçim kanununu
değiştirmeye hazırlanıyor. İçişleri
Bakanlığı’nın yerel yönetimler ve
milletvekili seçim yasalarını
değiştireceği bildirildi. SİRİZA
hükümetinin yerel yönetimler seçim
kanununda yaptığı ve “Klisthenis” adı
verilen yasada önemli değişikler
yapılacağı ifade edildi. İçişleri Bakanı
Takis Theodorikakos, bundan sonraki
eyalet ve belediye seçimlerinin yeni
kanunla yapılmasını amaçladıklarını
söyledi.

SEÇİLEN BAŞKAN MECLİS
VE KOMİSYONLARDA
ÇOĞUNLUĞA SAHİP OLACAK
Bakan Theodorikakos, eyalet ve belediye
seçimlerinde şu an geçerli olan nispi
sistemin (apli analogiki) değiştirileceğini
ifade etti. Yeni yasanın, belediye ve
eyalet yönetimlerinde listeler arasında
işbirliği ve ittifaklara imkan vereceği de
belirtildi. Yeni yasanın, seçilen belediye
veya eyalet başkanına mecliste
çoğunluğa sahip olma, ayrıca belediye
veya eyaletteki komisyonlarda oy

İlhan Ahmet, Dış İlişkiler ve
Savunma Komisyonu üyesi oldu
RODOP İli KİNAL Milletvekili İlhan Ahmet,
Yunanistan Parlamentosu Dış İlişkiler ve
Savunma Komisyonu ile Meclis Ahlakı Daimi Özel
Komisyonu üyeliklerine getirildi.
İlhan Ahmet, 18. dönem meclis çalışmaları
süresince KİNAL (Değişim Hareketi) Meclis Grubu
adına her iki komisyonda da görev yapacak.
Öte yandan Milletvekili İlhan AHMET,
Yunanistan’ın demokrasiye geçişinin 45. yılı
sebebiyle Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos
tarafından verilen resepsiyona katıldı.
Atina’da 24 Temmuz Çarşamba akşamı
düzenlenen resepsiyonda İlhan Ahmet ile
beraberindeki meclis grubu milletvekilleri KİNAL
Genel Başkanı Fofi Genimata’ya refakat etti.
Yayınladığı mesajda demokrasiye olan
inancını yineleyen İlhan Ahmet, “Demokrasiyi
yaşatmak ve ayakta dik tutmak mücadele ister,
ona inanmak ister ve en önemlisi özgür olmak
ister.” ifadelerine yer verdi.

çoğunluğuna sahip olma imkanı
tanıyacağı kaydedildi. Belediye veya
eyalet başkanıyla işbirliği veya ittifak
oluşturan listelerin, yönetimde, mecliste
ve komisyonlarda temsil edilebileceği de
ifade edildi.
İçişleri Bakanı Theodorikakos yerel
yönetimlerin yönetilebilme imkanını
esas aldıklarını, idarede kaos
oluşmasına izin verme niyetinde
olmadıklarını vurguladı.
İçişleri Bakanı Theodorikakos yerel
yönetimler yasası “Klisthenis”de hayata
geçirilecek değişiklikleri içeren
tasarının, önümüzdeki günlerde meclise
getirileceğini söyledi.

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ YASASI
Öte yandan milletvekili seçimleri
yasasındaki değişikliklerin de hazırlık

aşamasında olduğu belirtildi. İçişleri
Bakanı Theodorikakos milletvekili
seçimleriyle ilgili yasanın da
değiştirileceğini dile getirdi. Orantısal bir
sistemi benimsemek istediklerini anlatan
Theodorikakos, seçimlerden
hükümetlerin çıkmasına ve ülkenin
istikrarlı bir sistemde olmasına öncelik
vereceklerini ifade etti. Bakan, “Ülkede
istikrarı koruyabilmemiz için
hükümetlerin kurulmasını
kolaylaştırmamız gerekir.” diye konuştu.
Bakan Theodorikakos, milletvekili
seçimleriyle ilgili yasa değişikliğinin
sonbahar aylarında ele alınacağını,
ayrıca kabul edilecek seçim yasasının,
önümüzdeki seçimlerde geçerli olması
için de anayasa değişikliği üzerinde
çalışacaklarını belirtti.
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Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Kedi ve köpeklerde
güneş çarpmaları

H

avaların bol güneşli ve
sıcak dönemini
yaşadığımız bu
günlerde, can dostlarımız kedi ve
köpeklerimizin maruz kaldığı ,
yaşamlarını tehtid eden
güneş/sıcak çarpmalarından ve
bu konuda yapılması gereken
ilkyardımdan bahsedeceğiz.
Aslında güneş çarpması ve
sıcak (ısı) çarpması birbirlerine
çok sık karışan kavramlardır.
Güneş çarpması vakaları için
ortamın sıcak olması
gerekmezken, sıcak çarpması için
de güneş olması
gerekmemektedir. Klimalı bir araç
içerisinde uzun sure güneş gören
bir canlı, güneşin UV (morötesi)
ışınlarından etkilenecektir. Yine
güneş görmeyen ancak çok sıcak
olan bir ortamda kalan canlının
vücudu, sıcaklık değişimine ayak
uydurabilmek için uğraşırken
bünyesinde ciddi sorunların
oluşmasına neden olacaktır.
Sıcak çarpması ve güneş
çarpması vakalarında temel
riskler şunlardır :
1. Bayılma
2. Travma (bayılırken kafasını
sağa sola çarpma sonucu veya
kurtulmaya çalışırken kendine
zarar verme)
3. Beyin ödemi veya kanaması
4. Hipertermi (vücut ısısının fazla
yükselmesi)
Bu riskler, hayati tehlikeler
içermektedir. Sıcak ve güneş
çarpmaları sonucu ölümlerin
nedenleri ise şunlardır:
1. Hipertermi (Vücut ısısında
ani yükselme)
2. Beyin ödemi ve/veya kanaması
3. Travma (bayılırken kafayı
çarpma veya kurtulmaya
çalışırken kendine zarar verme)
Bayılma; derin bir uyku olarak
tarif edilebilir ve hasta kolaylıkla
fiziksel uyaranlara cevap verir,
ayılır. Bunun için soğuk su ile
başın yıkanması, hava yollarının
açık tutulması (çene kemiğinin
göğüs kemiğinden mümkün
oldukça uzaklaştırılması ile hava
yolları açık tutulabilir) veya çok
basit can yakıcı uygulamalar
(parmak arasını hafifçe sıkmak
veya tırnaklarınız ile etini
sıkıştırmak gibi) denenebilir.
Fiziksel uyaranlar ile bayılan
hayvanların çoğunu ayıltmak
mümkündür.
ANCAK;
Vücudun sıcaklık değişimlerinde
gösterdiği tepkiler düşünülecek
olursa;
Vücut koma vaziyetine girebilir,
solunum ve solaşım durabilir.
Bunun için mutlaka sıcaktan

bayıldığı düşünülen her hayvana
dikkatlice yaklaşılmalı ve ABC
kuralları uygulanmalıdır.
Peki ABC KURALLARI NEDİR ?
İlk yardım kurallarının temelini
oluşturan ABC yi açıklayacak
olursak :
A: Airway = HAVA
YOLU (havanın akciğerlere
gidişini sağlayan tüm yollar)
Burda sorun hava yolunun açık
olup olmadığıdır. Dilin durumu,
ağız boşluğundaki yabancı
cisimlerin varlığı kontrol
edilmelidir.
B: Breathing = NEFES /
SOLUNUM (hasta nefes alıyor
mu?) Bir hayvanın nefes alıp
almadığını anlamak; şok,
baygınlık, koma gibi durumlarda
gerçekten zor olabilir. Bunun için
en pratik yöntem kulağınızı
dikkatlice ağzının ve burun
deliklerinin yakınına götürmektir.
Bu işlem esnasında dikkatli
olunmalıdır.
C: Circulation =
DOLAŞIM (hastanın kalbi atıyor
mu = NABIZ VAR MI?) Bir
hayvanın kalbinin atıp atmadığını
anlamanın en pratik yöntemi
nabzını ölçmek veya kalbini
dinlemektir. Kalbi dinlemek için
kulağınızı sol koltuk altına sıkıca
değdirin ve kalbi duymaya
çalışın…
Bu kontrollerin alfabetik sıra
ile A, B, C şeklinde yapılması
gerekir.
Tüm bu bilgilerin ışığında
unutulmaması gereken;
İLKYARDIM YAPILIRKEN;
ASLA İLAÇ KULLANILMAMALI,
VETERİNER HEKİME DERHAL
HABER VERİLMELİ ve
EN KISA ZAMANDA HASTA
KLİNİĞE YETİŞTİRİLMELİDİR.
Bu amaçla minik dostlarımızı
güneş ve sıcak çarpmalarından
korumak için sizlerin
yapabilecekleri :
- Araba gibi kapalı ve güneş
alabilen mekanlarda uzun süre
yalnız kalmalarına engel olunuz…
- Yazın ve sıcak ortamlarda
mutlaka günlük su ihtiyacını
giderdiğinden emin olunuz…
- Çok sıcak havalarda dolaşma
saatlerini daha çok günün serin
saatlere ayarlayınız…
- Güneşli yerlerden ziyade
gölge yerlerde gezmeye özen
gösteriniz…
- Koyu renkli hayvanların
güneş ışığından daha çok
etkileneceklerini unutmayınız…
Hepinize can dostlarınızla
birlikte sağlıklı günler dilerim…
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“Yunanistan’ın acil olarak
dış yatırıma ihtiyacı var”
Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis
Sturnaras, Yunanistan’ın acil olarak
dış yatırıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.
YUNANİSTAN Merkez Bankası Başkanı Yannis
Sturnaras, Amerikan Fortune
dergisine verdiği röportajda
Yunanistan’nın
ekonomide büyüme
sağlaması için yabancı
yatırıma ihtiyacı
olduğunu vurguladı.
Sturnaras, finans,
bankacılık ve rekabet
sektörlerinde ilerleme
kaydedilmesine
rağmen, yüksek borç,
yatırım açığı ve beyin
göçü gibi sorunların krizin
bir mirası olarak yıllarca
süreceğini söyledi.
Merkez Bankası
Başkanı, “Acil
bir

şekilde doğrudan yabancı yatırımlara ihtiyacımız
var. Daha yüksek büyüme oranları elde etmek
için daha fazla yatırıma ihtiyacımız var. Krizden
önce milli gelirin yüzde 20 oranı civarında
yatırım varken, bugün bu oran yüzde 10
dolaylarında.” ifadelerini kullandı.
Yunan ekonomisinin riskten kurtulup
kurtulmadığına yönelik soruya ise Sturnaras,
“Kesinlikle hayır. Kemer sıkma
programlarından yeni çıkmış bir ülke
dikkatli olmak zorundadır.” yanıtını verdi.
Sturnaras ayrıca kemer sıkma
politikalarının uygulandığı yılların birçok
Yunanlı için zor yıllar olduğunu belirterek,
“Yüz binlerce kişi ülkeyi terk etmek zorunda
kaldı. Ülkede kalanların gelirleri yüzde 25’ten
daha fazla daraldı. Bu 1920’lerde ve 1930’larda
ABD’nin yaşadığı Büyük Buhran’ı
hatırlatan çok ciddi bir durum
iken, Yunanistan’da
daha uzun sürdü. Bu
yüzden bizler için
asla
unutamayacağımız
bir ders.”
ifadelerini
kullandı.

AB'den internet altyapı
desteğine onay

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu,
Yunanistan'ın hızlı internet altyapısını
genişletmek için 300 milyon euroluk kaynak
aktarmasına onay verdi.
AB Komisyonu, Yunanistan'ın genişbant
internet ağının geliştirilmesine 300 milyon
euroluk destek vermesinin birlik kurallarıyla
uyumlu bulunduğunu açıkladı.
Yunanistan'ın söz konusu kaynakla genişbant
altyapısı bulunmayan ve özel sektörün ilgi

göstermediği bölgelerde internet ağını
geliştireceğine dikkat çekilen açıklamada,
desteklemenin AB'nin dijital alandaki stratejik
hedefleriyle uyumlu olduğu kaydedildi.
AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne
şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB
Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB
ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete
zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına
uygun durumlarda kullanabiliyor.
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Sony giyilebilir klimasını hazırlıyor!
Sony'nin kitle
fonlama ile
geliştirdiği
giyilebilir klima
Reon Pocket,
artık çok yakın!
Aşırı sıcaklarla sorun
yaşıyorsanız, Sony'nin yakın
gelecekte size göre bir çözümü
olabilir. Firmanın First Flight
programı bir "giyilebilir klima"
için fon toplamaya başlamış
durumda.
Reon Pocket adlı bu ürün,
özel bir t-shirtün cebine
sığabiliyor. Bu gizli
sayılabilecek cihaz tam
olarak normal bir klima
gibi havayı
iklimlendirerek
çalışmıyor.
Bunun yerine
boynunuzun
dip
kısmında
durarak
Peltier
etkisi ile
(aralarında
sıcaklık farkı
olan ve ısı transferi
meydana gelen iki
yüzeyin elektriksel bir
gerilim kuvveti üretmesiyle
oluşur. Bir elektrik akımı
oluşturmaları için birleştirilen
iletkenlere voltaj uygulanır. İki

iletkenin bağlantılarından
akan akım, bir tarafta zamanla
ısıyı uzaklaştırır ve soğutma
gerçekleştirilir) sıcaklığınızı
hiçbir ses yaratmadan
sıcaklığınızı düşürebiliyor
veya yükseltebiliyor. Sıcak bir
günde kalıplı bir iş kıyafeti
giyebilir ve yine de serin
hissedebilirsiniz.
Sıcaklığı mobil
bir uygulama ile
kontrol
etmeniz
gerekiyor
ancak

Sony,
ileri
tarihli bir
güncellemede
bir otomatik mod
sunmayı planlıyor.
Ayrıca Sony'nin
tahminine göre gün içerisinde
şarja da ihtiyaç
duymayacaksınız ve 24 saat
boyunca tek şarj ile
çalışabilecek. Tam şarj süresi

ise USB-C ile 2 saat olarak
belirtilmiş durumda. Ancak
Japon gazetecilerin bulduğu
ekstra detaylara göre durum
bu kadar etkileyici olmayabilir
ve gerçek batarya
ömrü iki saatin
altında
olabilir.
24

saatlik
batarya
ömrü, bir
yemek
toplantısı veya
bir yürüyüş
sırasında kısa
çalışmalar halinde
kullanılacak olan
Bluetooth bağlantısı için
geçerli.
Satın alınabilirlik ise
buradaki asıl önemli nokta.
Reon Pocket, istediği kaynağa
neredeyse tamamen ulaşmış
durumda ancak 2020 Mart
ayında satışa sunulması
bekleniyor ve bu sadece
Japonya için geçerli olacak.
Tokyo 2020 katılımcıları için
bunun iyi bir haber olduğu
söylenebilse de, 2019 yazında
bulunan kişilere pek faydası
olduğu söylenemez. Cihazın
fiyatı yaklaşık 117$ ile
başlıyor...

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Stratus, Aka 2) Au,
Suratsız 3) İtaat, İr, Ra
4) Kat, Yarasa 5)
Araban, Kene 6) Abi,
Yeis 7) Eke, Aort, On 8)
Karni, Eğe 9) İm, Li,
Mazak 10) Park, Keşen
11) Reaya, İl 12) Ta,
Nazariye 13) Eza, Sade,
Al 14) Kavlak, Tunç.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Saika, Ekip, Tek 2)
Tutarak, Maraza 3)
Atabek, Re, Av 4) Asa,
Bi, Alkan 5) Tutya, Ari,
Yasa 6) Ur, Anyon,
Kazak 7) Sair, Erime, Ad
8) Trakit, Aşiret 9) As,
Ses, Ezeli 10) Kıran,
Oğan, Yan 11) Aza,
Esnek, Felç.

SOLDAN SAĞA
1) Dolaylı olarak anlatma – (tiyatro) Antrakt – Yassı
demir çelik ürünü 2) Kurutulmuş sığır tersi – Baskıda
kullanılan metal levha 3) Tarlada kalan köklü sap –
Mavi – Köpek 4) Binek hayvanı – Baba, cet – (tarih)
Eski Macar prensi 5) Çabuk olan, sür’atli – Bir engeli
sıçrayarak aşmak 6) Bedeni veya ruhi bir hastalığın
son bulması, onma – Kalın, kaba baston 7)
Olağanüstü durum – Yanardağ püskürtüsü 8) En kısa
zaman – Büyükbaş hayvan – Galyum’un simgesi 9)
Kalp atıplarındaki düzensizlik – Yapma, etme 10)
Sodyum’un simgesi – Aşama, safha – (halk dili) İşte,
burada 11) Saç dökülmüş baş – Bilgisayarda söyleşi
12) Gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan
– Ören, harabe 13) (halk dili) Yetişkin – Yer altı su
oluğu – Aktinyum’un simgesi 14) Suçsuz, günahsız –
Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü, direy.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Söz dinleme, boyun eğme – (sosyoloji) Boy – Bir
kimseyi kötüleme 2) Reze – Yaprakları salata olarak
yenen, baharlı bir bitki 3) Öğütücü diş – Tarımsal –
Akla ve gerçeğe aykırı 4) Üzme, sıkıntı verme –
Sonsuz, sınırsız hayal 5) Beyaz – Yemek, yiyecek –
Mendelevyum’un simgesi – Yapıların üstündeki
kiremit kaplı bölüm 6) Satrançta yenilgi –
Yalıçapkını, iskele kuşu 7) (halk dili) Ağabey – Dar ve
kalın tahta – (ünlem) Şöyle böyle – Bir suçu bağışlama 8) Giysi – Lityum’un simgesi – Hilal 9) Müzikte bir
nota – İşler, işlemler – (mecaz) Hoşgörüsüz 10)
(farsça) Bildik, dost – Bilgili – Damar sıvısı 11) Dede,
ata – Bir burç adı – Oldukça acı.
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İstanköy’deki camiler restorasyon
gerekçesiyle hala ibadete kapalı tutuluyor
namaz kılınabilen Defterdar Hacı
ABTTF’nin açıklamasında,
İbrahim Efendi Camii ile Gazi Hasan
Yunanistan’da Temmuz 2017’de
Paşa Camii 2017 depreminde hasar
meydana gelen deprem sonucu hasar
gördükleri gerekçesiyle
gören İstanköy adasının
Yunan makamlarınca
merkezindeki Defterdar
Avrupa Batı
kapatılmıştı. Yunan
Hacı İbrahim Efendi
Trakya Türk
makamlarından gerekli
Camii ile adanın Germe
izinlerin alınmasına ve
köyündeki Gazi Hasan
Federasyonu
aradan iki yıl geçmesine
Paşa Camii restorasyon
(ABTTF) Başkanı rağmen
restorasyon
gerekçesiyle ibadete
Halit Habipoğlu, çalışmalarına halen
kapatıldığı hatırlatıldı.
başlanmaması akıllarda
Yunan makamları
İstanköy’deki restorasyonun
kasıtlı
tarafından iki caminin de
camilerin
olarak geciktirildiğine
restorasyonunun halen
dair soru işaretleri
yapılmadığı kaydedilen
restorasyon
uyandırmaktadır.
yazılı açıklamada,
gerekçesiyle
Restorasyonun
geçtiğimiz günlerde de
İstanköy Müslüman Türk
ibadete kapalı geciktirilmesiyle
İstanköy’deki Türk
vakfına ait 34 dönümlük
tutulduğunu
toplumunun din ve
arazi tayinli vakıf idare
ibadet özgürlüğü ihlal
heyeti tarafından adadaki
belirtti.
edilmektedir. Öte yandan
camilerin tamirine maddi
kaynak sağlamak bahanesiyle bir turizm tamir bahanesiyle de İstanköy
Müslüman Türk vakfına ait
şirketine satıldığı vurgulandı.
taşınmazlar tayinli vakıf idare
ABTTF açıklamasında, şu anda
heyetince satılmaktadır.
İstanköy’deki Türk
Yunanistan dünyada kültürel
toplumunun namaz
mirasın korunması
kılabileceği ibadete açık bir
çalışmalarında küresel
caminin bulunmadığına
boyutta çaba göstererek aktif
dikkat çekti.
rol alırken buna tamamen tezat
Konuya ilişkin bir
bir şekilde İstanköy’deki camiler
açıklamada bulunan ABTTF
örneğinde olduğu gibi kendi
Başkanı Halit Habipoğlu
sınırları içerisindeki Osmanlı’dan
(ABTTF), “İstanköy
kalma tarihi eserlere sahip
adasında açık
çıkmayarak sorumluluk ve
olan ve
yükümlüklerini yerine
getirmiyor. Ülkemiz
Yunanistan’dan
kültürel mirasının bir
parçası olan
İstanköy’deki Osmanlı
döneminde inşa
edilen camilere sahip
çıkarak onları bir an
önce restore
etmesini ve adada
yaşayan Türk
toplumunun din ve
ibadet özgürlüğüne
mutlak saygı
göstermesini talep
ediyoruz.”
ifadelerini
kullandı.

BTAYTD Kadınlar Kolu’dan
kan bağışı kampanyası
BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) Kadınlar
Kolu, İskeçe’deki “Agapi” Gönüllü Kan
Bağışçıları Derneği ve Atina’daki Agia Sofia
Çocuk Hastanesi işbirliği ile 26 Temmuz
Cuma günü kan bağışı kampanyası
düzenledi.
BTAYTD Kadınlar Kolu’nun düzenlediği kan
bağışı kampanyası, İskeçe Azınlık Ortaokulu
- Lisesi Spor Sitesi’nde (Tarlalık)
gerçekleştirildi. BTAYTD Kadınlar Kolu
Başkanı Sevkan Tahsinoğlu, Agapi İskeçe
Gönüllü Kan Bağışçıları Derneği ‘ne, Atina
Agia Sofia Çocuk Hastanesi’ne, desteğini
esirgemeyen BTAYTD Başkanı Dr. Hüseyin
Baltacı’ya, kampanyaya katılan Dr. Hamdi
Hamaç’a ve tüm soydaşlara teşekkür etti.

Tayinli vakıf idaresi
başkanından
ABTTF’ye yanıt
İSTANKÖY’deki Vakıf İdaresi’nin
tayinli başkanı Elvan Kocaoğlan,
adadaki camilerle ilgili olarak herhangi
bir ihmalin olmadığını, camilerin 2017
yılındaki depremden zarar gördüğü
için kapalı olduğunu iddia etti.
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun (ABTTF) İstanköy
adasındaki camilerin tadilatıyla ilgili
yayımladığı basın açıklamasına
İstanköy tayinli Vakıf Başkanı Elvan
Kocaoğlan, “İ Efimerida” gazetesi ve
İstanköy’deki yerel bir radyo kanalına
verdiği röportajla yanıt verdi.
Kocaoğlan’ın açıklamalarında,
adada Türk azınlığın olmadığını iddia
etmesi de dikkat çekti. ABTTF ve Halit
Habipoğlu’nun adadaki camilerle ilgili
açıklamalarını yalanlayan Kocaoğlan,
İstanköy’deki iki caminin 2017 yılında
meydana gelen depremde ciddi ölçüde
zarar gördüğünü ve şu anda
kullanılamaz halde olduğunu kaydetti.
Camilerin kapalı tutulması için
herhangi bir oyalamanın söz konusu
olmadığını dile Kocaoğlan, eyalet
yönetiminin camilerden birinin
onarımı için vakıf yönetimine 270 bin
euro ödenek sağladığını belirterek,
önümüzdeki dönemde gerekli
bürokratik işlemlerin yapılacağını ve
inşaat izninin çıkarılacağını öne sürdü.
Elvan Kocaoğlan, Defterdar Camii’nin
kendileri açısından ikinci planda
olduğunu ifade ederek, önceliklerinin
Gazi Hasan Paşa Camii olduğunu
söyledi.
Adada zarar gören kiliselerde de
herhangi bir çalışmanın yapılmadığını
anlatan Kocaoğlan, “Camilerimizi
bırakıp, kiliseleri onarıyorlar diye bir
şey yok” ifadelerine yer verdi.

Kocaoğlan, “Ekfrasi” adlı radyo
istasyonuna yaptığı açıklamada,
adadaki camiler konusunda herhangi
bir ihmalin olmadığını iddia ederek, bu
yönde açıklamada bulunan ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu’nu
tanımadığını, ancak önümüzdeki
dönemde camilerin durumunu da
yakından görmesini istediklerini dile
getirdi.
Kocaoğlan’ın, konuyla doğrudan bir
bağlantısı olmamasına rağmen adada
Türk azınlığın olmadığını, İstanköy’de
yaşayanların “Yunanlı Müslümanlar”
olduğunu söylemesi ise dikkat çekti.
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Azınlık okulları kapanıyor,
eğitim kan kaybediyor
Yeni eğitim yılının
başlamasına kısa bir
süre kala, azınlık
eğitimi ve azınlık
okullarıyla ilgili
endişe verici
haberler gündeme
gelmeye başladı.
Edinilen bilgiye göre,
Batı Trakya
genelinde 6 Türk
azınlık ilkokulunun
daha kapatılması
karara bağlandı.
GEÇEN yıllarda çok sayıda azınlık
ilkokulu öğrenci azlığı gerekçe
gösterilerek Eğitim Bakanlığı tarafından
kapatılmıştı. Bu uygulamanın devam
ediyor olması azınlık içinde endişe ve
tepkiyle karşılanıyor.
Son 10 yılda kapatılan azınlık ilkokulu
sayısı 60’ı aşarken, azınlık
ilkokullarında eğitim gören öğrenci
sayısında da ciddi bir azalma yaşanıyor.
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitimle
ilgili taleplerine yanıt vermeyen Atina
yönetimi, her yıl daha da büyüyen bu
sorunun çözümü için bir diyalog
sürecinden de uzak duruyor. Bunun
sonucu olarak son 20 yıldır, azınlık
eğitimi kan kaybetmeye devam ediyor.
Her eğitim yılının başında kapatılan
okullar ise kan kaybeden azınlık
eğitiminin bir göstergesi haline geldi.
Çerçevesi başta Lozan Antlaşması olmak
üzere, ikili anlaşmalar ve özel
düzenlemelerle belirlenen azınlık
eğitiminin özel statüsünü dikkate
almadan azınlık okullarının kapatılması
tepkiyle karşılanıyor. Ancak azınlığın
tepkileri dikkate alınmadan, söz konusu
uygulama farklı hükümetler tarafından
devam ediyor.

RODOP İLİNDE 4 İSKEÇE VE
MERİÇ’TE BİRER OKUL
KAPATILIYOR
2019 – 2020 eğitim öğretiminin
başlamasına bir ay kala, Batı Trakya
genelinde bazı azınlık ilkokullarının
kapatılacağı gelen haberler arasında yer
alıyor. Gazetemize ulaşan bilgilere göre;
Eğitim Bakanlığı ve bölgedeki yerel
kurumlar yeni eğitim yılı öncesinde 6
azınlık ilkokulunun kapatılmasını
kararlaştırdı. Bu bilgiler henüz kesinlik
ve resmiyet kazanmış değil; ancak
yetkililerin söz konusu okulların
kapatılacağını önümüzdeki günlerde
duyurması bekleniyor.
Kapatılması planlanan azınlık
ilkokullarından dördünün Rodop ilinde,
birinin İskeçe ilinde, bir ilkokulun da

Meriç ilinde olduğu öğrenildi. Rodop
ilinde Dündarlı, Bulduklu, Doğanca ve
Melikli köylerindeki azınlık
ilkokullarının; İskeçe ilinde Zeynelli
köyü azınlık ilkokulunun, Meriç ilinde
ise Çilingirmahalle azınlık ilkokulunun
kapatılması bekleniyor.

Simeonidis’le
yola devam...

BAZI OKULLARDA
SINIF SAYISI AZALTILABİLİR
Öte yandan, yeni eğitim – öğretim
yılında kapatılacak okulların yanı sıra
bazı azınlık ilkokullarında sınıf
sayılarının azaltılacağı öne sürüldü.
Örneğin 12 sınıflı bir okulun, 10 sınıfa
veya 6 sınıflı bir köy ilkokulunun 4 sınıfa
indirileceği belirtildi. Azınlık
ilkokullarındaki sınıf sayılarının
azaltılması, beraberinde bu okullarda
görev yapan öğretim personelinin de
azalacağı anlamına geliyor. Böylece
azınlık ilkokullarında görev yapan
öğretmen sayısında azalma yaşanacak.

“AZINLIK EĞİTİMİ
AÇISINDAN ENDİŞE VERİCİ”
Azınlık okullarıyla ilgili haber ve
duyumları GÜNDEM’e değerlendiren
azınlık eğitim kurumlarının başkanları,
söz konusu haberlerin resmiyet
kazanması durumunda bunun endişe
verici olduğunu vurguladılar. Bu tür
gelişmelerin azınlık açısından üzücü
olduğunu belirten azınlık eğitim
çevreleri, olumsuz gidişatın mutlaka
durdurulması gerektiğini, bunun için de
hükümetten iyi niyet beklediklerini
vurguladılar.
Bu arada, kapatılması muhtemel
azınlık okulları ve sınıf sayıları
azaltılacak okulların hangileri olacağı
konusunun önümüzdeki günlerde
resmiyet kazanması bekleniyor. Azınlık
temsilcilerinin ise bu alandaki olumsuz
gidişatın durdurulması ve okulların
kapatılmasını öngören kararların
durdurulması için ne tür girişimlerde
bulunacakları merak konusu.

AZINLIK Eğitimi Bürosu Sorumlusu
Simeonidis görevine devam edecek.
Doğu Makedonya – Trakya Eyaleti
İlköğretim ve Ortaöğretim
Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet
gösteren Azınlık Eğitimi Bürosu
Sorumlusu olarak halihazırdaki müdür
Vasilis Simeonidis atandı.
Eyalet Eğitim Müdürü Konstandinos
Bantikos imzasını taşıyan karar, 22
Temmuz Pazartesi tarihinde
duyuruldu. Bantikos’un imzaladığı
karar uyarınca, Azınlık Eğitimi Bürosu
Sorumlusu Simeonidis’in görev süresi
üç yıl daha uzatıldı. Simeonidis’in

görev süresi 31 Temmuz 2022 tarihinde
sona erecek.
Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak
faaliyet gösteren Azınlık Eğitimi
Bürosu’nun sorumlusu Simeonidis,
2014 yılından bu yana aynı görevde.
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın din
işlerinden de sorumlu olan Eğitim
Bakanlığı Din İşleri Genel Sekreteri
Yorgos Kalancis’den sonra, eğitim
işlerinden sorumlu bürokrat Vasilis
Simeonidis de yeni dönemde görevine
devam edecek.
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Çeşme-Atina feribot
seferleri yine ertelendi
Çeşme ile Atina - Lavrion arasını 7 saate düşüren feribot
seferlerine, teknik nedenlerle 30 Temmuz'a kadar verilen ara
yeniden uzatıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi ile başkent Atina'nın Lavrion Limanı
arasında, 30 Haziran tarihinde başlayan ve kısa süre sonra da
teknik sorunlar nedeniyle 30 Temmuz'a kadar ara verildiği
açıklanan feribot seferlerinin başlama tarihi 7 Ağustos
Çarşamba gününe ertelendi.
Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği (Aegean Sea Ways) adlı
firma, Ege'nin iki yakasında turizme ve ihracata büyük katkı
sağlaması hedefiyle 30 Haziran'da, Çeşme Ulusoy Limanı'nda
düzenlenen törenle başlayan seferlere teknik sorunlar
nedeniyle 30 Temmuz'a kadar ara verdiğini açıklamıştı.
Firmanın internet sayfasında yayınlanan duyuru yenilenerek,
seferlerin 7 Ağustos tarihinde yeniden başlayacağı ilan edildi.
Yenilenen duyuruda, "Teknik sebeplerle seferlerimize 7
Ağustos 2019 tarihine kadar ara verilmiştir. Bu sorun giderilene
kadar web sitemiz üzerinden bilet satışlarımız durdurulmuştur.
Bilet bedelleriniz ödeme yapmış olduğunuz kartlarınıza iade
edilecektir. Sorularınız için PNR numaralarınız ile birlikte
info@aegeanseaways.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.”
denildi.

Avrupalıların yüzde
28,3’ü bir haftalık
tatili karşılayamıyor
AB üyesi ülkeler içinde bir hafta tatile gitmeyi
karşılayamayanların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 58,9
ile Romanya oldu. Yunanistan ise üçüncü sırada yer aldı. Euro
Bölgesi’nde işsizlik, Haziran ayında yüzde 7,5 seviyesine düşerken,
AB ülkeleri arasında en yüksek işsizlik oranı hala Yunanistan’da.
AVRUPALILARIN yüzde 28,3’ünün
evleri dışında bir hafta tatil yapmaya
gücünün yetmediği bildirildi.
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat)
2018 verilerine göre, 28 AB üyesi ülke
içerisinde bir hafta tatile gitmeyi
karşılayamayanların oranının en yüksek
olduğu ülke yüzde 58,9 ile Romanya
oldu.
Romanya’yı yüzde 51,3 ile Hırvatistan,
yüzde 51 ile Yunanistan izledi.
AB genelinde 2013’te yüzde 39,5
olarak ölçülen bu oran, 2018’de yüzde
28,3’e gerileyerek iyileşme gösterdi.
Son 5 yılda bu oranın tek yükseldiği
ülke yüzde 2’lik artışla Yunanistan oldu.
Bir haftalık tatili karşılayamayanların
oranının en düşük olduğu ülkeler ise
yüzde 10,9 ile (2017 verisi) Lüksemburg
ve yüzde 9,7 ile İsveç oldu.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK
YUNANİSTAN’DA
Bu arada, Euro Bölgesi’nde işsizlik,
haziran ayında yüzde 7,5 seviyesine
düşerken, AB ülkeleri arasında en
yüksek işsizlik oranı hala Yunanistan’da.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)
verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde
mayısta yüzde 7,6 seviyesinde olan
mevsimsellikten arındırılmış işsizlik,
haziran ayında yüzde 7,5’e düştü.
Böylece işsizlik, bölgede, temmuz

2008’den bu yana görülen en düşük
seviyede gerçekleşti.
AB’de ise Mayıs ayında yüzde 6,3
seviyesindeki işsizlik haziranda
değişmedi.
AB’de işsiz sayısı haziranda 15 milyon
674 bin olurken, bunun 12 milyon 377
bini Euro Bölgesi’nde yer aldı. AB’de
haziran ayı itibarıyla en düşük işsizlik
yüzde 1,9 ile Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı
yüzde 3,1 ile Almanya, yüzde 3,4 ile

Hollanda, Malta ve Macaristan izledi.
En yüksek işsizlik ise yüzde 17,6 ile
Yunanistan ve yüzde 14 ile İspanya’da
kaydedildi. 25 yaş altı genç işsiz sayısı,
haziranda AB’de 3 milyon 176 bin, Euro
Bölgesi’nde 2 milyon 251 bin olarak
belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı,
AB’de yüzde 14,1 ve Euro Bölgesi’nde
yüzde 15,4 olarak ölçüldü.

“Makas
kapısından
otobüs
geçişlerinin
yasaklanması
adaletsizlik”
TURİZM sektöründe faaliyet
gösteren Yunan şirketleri, Yunanistan
ile Bulgaristan’ı birbirine bağlayan
Yanıkköy (Nimfea)- Makaz (Makaza)
sınır kapısının otobüs geçişlerine
açılmasını istiyor.
Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti
Turizm Derneği Başkan Yardımcısı
Kostas Antoniadis basına yaptığı
açıklamada, Yanıkköy - Makas sınır
kapısının Doğu Makedonya ve
Trakya’nın birçok bölgesinde turist
akışının artmasına katkıda
bulunduğunu belirtti.
Kostas Antoniadis, ”Önceki
hükümetten talep ettik, şimdiki
hükümetin Turizm Bakanlığı’ndan da
aynı talepte bulunacağız. Yanıkköy Makaz sınır kapısından otobüs
geçişlerinin yasaklanması
adaletsizliktir. Bu turizmin
yasaklanmasıdır” dedi.

212Ağustos
2019
Nisan 2019

GÜNDEM haber
haber
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Ethnos gazetesi
günlük yayınını
durdurdu
İŞADAMI İvan
Savvidis’in sahip
olduğu “Ethnos”
gazetesinin
kapandığı açıklandı.
Yunan asıllı Rus işadamı İvan
Savvidis’in 29 Temmuz 2017 tarihinde
3.5 milyon euro karşılığında satın
aldığı ülkenin en önemli
gazetelerinden “Ethnos” gazetesi, 31
Temmuz itibariyle günlük yazılı
baskıyı durdurdu.
Gazeteyi yayımlayan DIMERA
şirketi tarafından yapılan açıklamada,
“31 Temmuz 2019 tarihinden itibaren
Ethnos gazetesinin günlük yazılı
baskısını durdurmak zorundayız.”
ifadeleri kullanıldı. Söz konusu
açıklamada gazetenin bundan sonra
yazılı olarak haftada bir kez Pazar
günleri yayımlanacağı, “ethnos.gr”
internet sayfasının ise güncel bir
şekilde yayın hayatına devam edeceği
belirtildi.
Açıklamada son olarak bugüne
kadar gazeteyi satın alan okuyuculara
teşekkür edildi. Okuyuculara ayrıca,
gazetenin haftada bir çıkacak basılı
hali ile internetten yapılacak yayınları
takip etmesi çağrısı yapıldı.

Orhan
Hakalmaz
SEÇEK
etkinliklerine
geliyor
SEÇEK Azınlık Eğitim ve Kültür
Derneği’nin her yıl geleneksel olarak
düzenlediği Seçek Yağlı Güreşleri ve
Kültürel Etkinlikleri 2 - 4 Ağustos
tarihleri arasında Mehrikoz futbol
sahasında gerçekleştirilecek. Bu yılki
etkinliklere Türk halk müziğinin ünlü
sanatçısı Orhan Hakalmaz katılacak.
Yağlı güreşlerin yanı sıra
programda bu yıl da zengin kültürel
etkinlikler yer alıyor. Etkinliklerde
folklor ekipleri ve yerel sanatçılar
sahne alacak.
Türk halk müziğinin sevilen sesi
Orhan Hakalmaz da Mehrikoz’daki
Seçek etkinliklerinde konser verecek.
Etkinlikte gençlere yönelik olarak
ise Yener Çevik sahnede olacak.
SEÇEK Derneği’nden yapılan
açıklamada, Orhan Hakalmaz
konserinin 4 Ağustos Pazar akşamı
saat 21:00’de Mehrikoz futbol
sahasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Yener Çevik konseri ise 3 Ağustos
Cumartesi akşamı saat 21:00’de
başlayacak.

Vergi indirimini öngören
yasa meclisten geçti
MECLİSTE geçtiğimiz günlerde
güvenoyunu alan Yeni Demokrasi Partisi
(YDP) hükümeti, emlak vergisine (EMFİA)
indirim getiren yasayı meclise sundu.
Yasa, 30 Temmuz Salı günü YDP, SİRİZA,
KİNAL ve Elliniki Lisi partilerinin desteği ile
mecliste yapılan oylamada kabul edildi.
Söz konusu yasa emlak vergisi (EMFİA) için
bu yıldan başlamak üzere indirim yapılmasını
öngörüyor. Yasaya göre 2019 yılı emlak
vergisine ortalama yüzde 22 oranında, 2020
yılında ise yüzde 10 oranında ek bir indirim
geliyor.
Yasaya göre;
Değeri 60 bin euroya kadar olan gayri
menküller için yüzde 30,
Değeri 60 bin ile 70 bin euro arasındaki

gayri menküller için yüzde 27,
Değeri 70 bin ile 80 bin euro arasındaki
gayri menküller için yüzde 25,
Değeri 80 bin ile 1 milyon euro arasındaki
gayri menküller için yüzde 20,
Değeri 1 milyon euronun üzerindeki
gayrimenküller için ise yüzde 10 oranında
indirim geliyor.
Söz konusu tasarıda yer alan bir diğer
değişiklik ise 120 taksit imkanından
faydalananları ilgilendiriyor. Yasa ile
taksitlerin 30 eurodan 20 euroya, faiz oranının
yüzde 5’ten yüze 3’e indirilmesi, 120 taksit
imkanından 1 milyon euroya kadar borcu olan
tüm işletmelerin yararlanması, vergi
borçlarının 12 veya 24 aylık taksitlerle
ödenmesi imkanı da öngörülüyor.

Sibirya’da 30 milyon dönüm
ormanlık alan yandı!
RUSYA’nın Sibirya bölgesi ve doğusunda
geçen haftadan bu yana devam eden yangın
nedeniyle 3 milyon (30 milyon dönüm)
hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.
Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, Rusya’nın Sibirya bölgesi ve
doğusunda geçen haftadan bu yana devam
eden yangın nedeniyle 3 milyon hektardan
fazla ormanlık alanın yandığı kaydedildi.
Açıklamada, 20 farklı bölgeden 500
yerleşim biriminin dumandan etkilendiği ve
15 bin görevlinin bölgeye sevk edildiği
bildirildi.
Yangının söndürülmesi için yoğun çaba
sarf edilirken şiddetli rüzgarın da etkisiyle
büyüyen yangın, Ural ve Volga bölgelerine
kadar ulaştı. Yangın nedeniyle birçok orman
canlısı telef olurken yerleşim alanları da
tehdit altında. Yangının tehdit ettiği
bölgenin Belçika’dan daha büyük bir
bölgeyi kapsadığı bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Savunma Bakanlığı’na, yangın söndürme
çalışmalarına destek olması talimatı
verdi.Savunma Bakanlığı da bunun üzerine
10 uçak ve 10 helikopteri olay yerine
gönderdi.
Başbakan Dmitriy Medvedev ise
Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde yaptığı acil

hükümet toplantısında, bölgedeki durumun
söndürme çalışmalarını zora soktuğunu
söyledi.
Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitriy
Kobılkin, Medvedev’den söndürme
çalışmaları için bütçeden 3 milyar ruble
ayrılmasını talep etti.
Rusya’daki mevcut yasalara göre,
valilikler, ormanlık alanda çıkan yangını
söndürme maliyetinin yangının oluşturacağı
hasarı aşması halinde, yangını söndürmeme
kararı alabiliyorlar. Söz konusu yasa,
çevrecilerin yoğun eleştirisine hedef oluyor.

Göçmenlere
zeplinli
denetleme
AVRUPA Sınır Güvenliği
Ajansı (FRONTEX) ve Yunan
Sahil Güvenliği, Türkiye'den
AB'ye kaçak göçmen geçisini
engellemek için Ege'de zeplin
ile gözetleme faaliyetlerine
başladı.
Sahil Güvenliği tarafından
yapılan açıklamada, termal
kamera gibi gözetleme
teknolojisine sahip, insansız
zeplinin Samos adası
üzerinde, Türkiye ile
Yunanistan arasındaki kaçak
geçişleri gözetleyeceği ve bu
yolla insan kaçakçıları ile
daha etkin mücadele
hedeflendiği belirtildi.
Göç Politikalarından
Sorumlu Bakan Vekili Yorgos
Kumuçakos, gözetleme
faaliyetleri kapsamında geniş
bir bölgede fotoğraflar
çekileceğini, insan kaçakçılığı
faaliyeti yürüten gemilerin
tespit edilmesi durumunda da
bu bilginin Türk tarafına
iletileceğini söyledi. Bakan
vekili, "Bu sayede Yunanistan
karasularının daha etkin bir
şekilde korunacağını"
sözlerine ekledi.
Zeplin ile gözetleme
denemeleri 30 Temmuz Salı
günü başladı. Yaklaşık bin
metre yüksekliğe kadar
uçabilen zeplin, 28 gün
boyunca deneme sürecine tabi
tutulacak. Zeplin 24 saat
boyunca Samos adası ve
çevresindeki denizi kontrol
edecek. Söz konusu 28 günlük
sürede sonuçların tatmin edici
bulunması halinde Ege’deki
diğer adalara da zeplin
gönderilecek.
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Τα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα
της νέας κυβέρνησης

ύο κοινωνικά ζητήματα
αναμένεται να πυροδοτήσουν το
επόμενο διάστημα την πρώτη
σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να
προχωρήσει τόσο στην κατάργηση του
πανεπιστημιακού ασύλου όσο και στην
εξυγίανση της ΔΕΗ, με την
Κουμουνδούρου ήδη να εκφράζει την
αντίθεση της και για τα δύο θέματα.
Η Φώφη Γεννηματά σταθμίζει τα
δεδομένα και θέτει όρους και
προϋποθέσεις προκειμένου να στηρίξει
τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Η
κυβέρνηση κινείται με γοργούς ρυθμούς
και ήδη ο πρωθυπουργός έχει συγκαλέσει
για την Παρασκευή το υπουργικό
συμβούλιο που θα συνεδριάσει για πρώτη
φορά στο Μαξίμου, προκειμένου να
συζητηθούν τα νομοσχέδια που έρχονται
αλλά και η πορεία της ελληνικής

οικονομίας.
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική
δημοσιογραφική σελίδα, “THE TOC”, «η
κυβέρνηση επιθυμεί η κατάργηση του
πανεπιστημιακού ασύλου να ψηφιστεί με
ευρεία πλειοψηφία, ένας στόχος που
φαίνεται πως θα επιτευχθεί. Το ΚΙΝΑΛ
το βλέπει θετικά και ζητά την επαναφορά
του νόμου Διαμαντοπούλου, τον οποίο
είχε καταργήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και η «Ελληνική Λύση» του
Κυριάκου Βελόπουλου, στηρίζει σε αυτό
το ζήτημα τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Η
επίμαχη διάταξη αναμένεται να έρθει την
επόμενη εβδομάδα στη Βουλή με στόχο
να έχει ψηφιστεί μέχρι τις 8 Αυγούστου.
Πρόκειται για μια προσωπική
προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, ο οποίος εκτιμά πως έχει την
στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας της
κοινής γνώμης, αλλά και της νεολαίας
που θέλουν τα πανεπιστήμια να
σταματήσουν να είναι κέντρα ανομίας.
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Στο Μαξίμου γνωρίζουν πως η
κατάργηση του ασύλου θα προκαλέσει
αντιδράσεις κυρίως από τον χώρο της
Αριστεράς αλλά δεν ανησυχούν καθώς
θεωρούν ότι θα είναι πρόσκαιρες και
μικρής έκτασης. Οι δημόσιες αρχές θα
μπορούν να επεμβαίνουν
αυτεπαγγέλτως για κάθε αξιόποινη
πράξη που διαπράττεται εντός
πανεπιστημίου» είχε πει
χαρακτηριστικά στις προγραμματικές
δηλώσεις η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως.
Η διάσωση της ΔΕΗ αποτελεί γόρδιο
δεσμό για την κυβέρνηση, καθώς ο
Κωστής Χατζιδάκης αναζητά τρόπους
ώστε να μην επιβαρυνθούν οι
καταναλωτές. Από την άλλη πλευρά, ο
ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει πως μοναδικός
στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Ο
υπουργός Περιβάλλοντος φαίνεται ήδη
πως βρίσκεται κοντά στη λύση του
προβλήματος ώστε να μην αυξηθούν τα
τιμολόγια με την μη εφαρμογή της
μείωσης των λογαριασμών που είχε
αποφασίσει η προηγούμενη κυβέρνηση
από την μείωση του ΦΠΑ.
Ωστόσο ο υπουργός Περιβάλλοντος
υποστηρίζει πως εκτός από τα ταμειακά
χρειάζονται και διαρθρωτικά μέτρα
σημειώνοντας ότι «η κατάσταση είναι
πολύ πιο άσχημη απ’ όσο νομίζει
κάποιος. Και, επομένως, καλό είναι να
συνεννοηθούμε, να δούμε πώς θα
σώσουμε την επιχείρηση».
Εντωμεταξύ η λειτουργία της
δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής

εκπαίδευσης, η μείωση του ποσοστού
αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε
διοικητικές θέσεις και οι βελτιώσεις στο
σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, είναι τα θέματα στα οποία
εστιάζει την προσοχή του το υπουργείο
Παιδείας.
Πρώτο και κύριο, η εφαρμογή της
δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής
εκπαίδευσης. Ήδη, η ηγεσία του
υπουργείου έχει κάνει συναντήσεις με
τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να
εξεταστεί το τι χρειάζεται για την
απρόσκοπτη λειτουργία της. Η δίχρονη
υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση
ψηφίστηκε από την προηγούμενη
κυβέρνηση χωρίς να υπάρχουν οι
υποδομές ή το προσωπικό που θα
χρειαζόταν. «Κάνουμε τις απαραίτητες
ενέργειες, ώστε να λύσουμε όσο
περισσότερα ζητήματα μπορέσουμε,
προκειμένου από τον Σεπτέμβριο να
λειτουργήσει η δίχρονη υποχρεωτική
προσχολική εκπαίδευση όσο το δυνατόν
καλύτερα γίνεται», σημειώνουν πηγές
του υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται
για ένα θέμα με ισχυρή αντανάκλαση
και στην Θράκη σε ό,τι αφορά το
ανεκπλήρωτο μέχρι σήμερα αίτημα της
Μειονότητας για τα δίγλωσσα
νηπιαγωγεία που θα μπορούσαν να
υπαχθούν στην δίγλωσση υποχρεωτική
εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση οι
προθέσεις της κυβέρνησης για όλα αυτά
φαίνεται ότι θα κριθούν στο προσεχές
χρονικό διάστημα.

İngiltere’nin boşanma öncesi baş ağrısı: zayıf sterlin
İNGİLTERE’nin yeni
Başbakanı Boris Johnson’ın
görevine başlamasının
ardından ülkenin Avrupa
Birliği’nden (AB) 31 Ekim
tarihinde anlaşmasız şekilde
ayrılabileceğine ilişkin
endişelerin etkisiyle İngiliz
sterlininde sert değer kayıpları
yaşanıyor.
İngiltere’de AB referandumu
sürecinde Birlik’ten çıkış
yanlılarının liderliğini yürüten
Boris Johnson’ın geçtiğimiz
hafta başbakanlık koltuğuna
oturmasının ardından kurduğu
kabinede ağırlıklı olarak “katı
Brexitçi” isimlere yer vermesi
piyasalar tarafından olumsuz
karşılandı.
Başbakan Johnson’ın 31 Ekim
tarihinde anlaşmasız ayrılık
kartını masada tutmaya devam
etmesi daralan sürede AB ile
yeni bir anlaşmanın
yapılabileceğine ilişkin
umutları da azaltıyor.
Daha önce İngiliz
parlamentosunda üç kez
reddedilen eski Başbakan
Theresa May’in anlaşmasının
yeniden mevcut şekliyle kabul
edilmesi mümkün
görünmezken, Kuzey İrlanda ve
İrlanda Cumhuriyeti arasında
Brexit sonrasında oluşabilecek
sınır ve gümrük uygulamaları
konusunda da henüz bir çözüm
bulunmuş değil. Geçen hafta
Kabine Ofisi Bakanlığı görevine

getirilen Michael Gove’un
İngiliz Sunday Times gazetesi
için kaleme aldığı makalede
İngiliz hükümetinin AB’den
anlaşmasız ayrılık senaryosu
için çalıştığını açıklaması
“anlaşmasız ayrılık”
konusundaki beklentileri
artırdı.
Öyle ki AB referandumunun
yapıldığı 2016 yılının haziran
ayında 1,5 ABD doları civarında
olan sterlin kuru, bu haftanın
ilk iki gününde ABD doları
karşısında yaklaşık yüzde 2,4
değer kaybetti. Salı sabah
saatlerinde İngiliz sterlini ABD
doları karşısında son iki yılın en
düşük seviyesi olan 1,2120 dolar
seviyesini görürken, euro
karşısında 1,0881 seviyesine
geriledi.
İngiliz sterlininde 2016
yılından bu yana yaşanan değer
kayıpları tüketicilerin harcama
planların da etkiliyor. Alım
gücü azalan tüketiciler zorunlu
olmayan harcamalarını
ertelemeyi tercih ediyor.
Tüketimin yavaşlaması Brexit’e
ilişkin belirsizlikler nedeniyle
yatırımların ertelenmesiyle
ekonominin çarklarının artık
daha da yavaş dönmesine
neden oluyor.
2015 yılında yüzde 2,3 olan
büyüme, 2016’da 1,9’a, 2017’de
1,8 ve 2018’de 1,4’e geriledi.
Ekonomistler ise yeni
kurulan hükümet ile birlikte

Başbakan Johnson’ın
açıklamalarının piyasalarda
“anlaşmasız ayrılık” riskini
artırdığı, bunun da sterlini
baskıladığı yönünde görüşe
sahip.

İNGİLİZ TURİSTLER
İÇİN EN ZOR YAZ
İngiltere’nin başkenti
Londra’daki Heathrow
Havalimanı’nda bir sterlin
yaklaşık 85 euro sent, Gatwick
Havalimanı’nda bir sterlin 0,90

euro sent üzerinden işlem
görüyor. İngiliz turistler de
sterlindeki düşüşün alım
güçlerini düşürmesi şeklinde
olumsuz etkileniyor. Bu
yüzden, son aylarda İngiliz
turistler AB dışındaki tatil
seçeneklerine ağırlık veriyor.
Merkezi Londra’da bulunan
turizm şirketi Thomas Cook’un
nisan ayında yayımladığı
rapora göre, İngiltere’den
rezervasyonu yapılan seyahat
paketlerinde AB dışındaki

ülkelerin payının bir önceki
yaza kıyasla yüzde 10 artışla 47
seviyesine ulaşmış durumda.
Raporda, tatil paketi
satışlarında geçen yıl üçüncü
sırada olan Türkiye’nin bu yıl
ikinci sıraya yükseldiği
belirtilerek, “Türkiye, bu
değişimden en fazla faydalanan
ülke. Türkiye, tatil paketi
satışlarında Yunanistan’ı geride
bırakarak bu yıl en popüler
ikinci tatil destinasyonu oldu.”
ifadesine yer verildi.
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Bulgaristan’da
Naim Süleymanoğlu
heykeli açıldı
Önceki yıl hayatını kaybeden “Cep Herkülü”
lakaplı dünyaca ünlü halterci Naim
Süleymanoğlu’nun anısına, memleketi Mestanlı
kasabasında heykeli dikildi.
DÜNYACA ünlü halterci Naim
Süleymanoğlu’nun heykeli, memleketi
Bulgaristan’ın güneydoğusunda, Kırcaali iline
bağlı Mestanlı (Momçilgrad) kasabasında törenle
açıldı.
Mestanlıların geleneksel “Dünya Mestanlılar
Buluşması” kapsamında düzenlenen etkinlikte,
ülkede ve yurt dışında yaşayan binlerce Mestanlı,
haltercinin adını taşıyan spor merkezinin önünde
bir araya geldi.
Açılışta bir konuşma yapan Bulgaristan Halter
Federasyonu Başkanı Nedelço Kolev, “Bulgaristan
ve Türkiye olmak üzere iki devletin milli
kahramanı olan Naim gururumuzdur. Adı baki
kalacak. Biz komşu ülkeyiz ve birbirimize yakın
olmalıyız.” dedi.
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin
Ergani de Naim Süleymanoğlu’nun bu toprakların
evladı olduğunu dile getirerek, “Suyunu buradan
içti, ekmeğini buradan yedi. Büyük bir sporcu
oldu.” ifadelerine yer verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Naim
Süleymanoğlu’nun herkesin hayatında önemli
olduğuna vurgu yaparak, “Allah mekanını cennet
etsin. Cenabıhakk cennetin baş köşesinde koysun,
inşallah.” diye konuştu.
Kentte Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu
alan bir film çekimini sürdüren yapımcı Mustafa
Uslu, ünlü sporcunun kazandığı üç olimpiyat
madalyasının birebir kopyalarının yaptırıldığını
ve memleketi Mestanlı Belediyesine hediye
edildiğini anlattı.
“HEP AĞABEYİMİN
GÖLGESİNDE YAŞADIK”
Törende gözyaşlarını tutamayan Naim
Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem
Süleymanoğlu, “Hep ağabeyimin izinden gittik,
gölgesinde yaşadık. Bu çok onur verici bir şey.”
dedi.
“Burada bir kahramanımız var” sözlerine yer
veren Muharrem Süleymanoğlu, “Mestanlı’dan
1986 yılında Türkiye’ye sığınmış (Bulgaristan’daki
eski komünist rejiminin baskısı ile adı
değiştirilmiş) kardeşim Naum Şalamanov, bugün
artık anıtı ile onuru ile yine kasabamızda. Naim
Süleymanoğlu, heykeli ile tekrar aramıza dönmüş
oluyor.” ifadesine yer verdi.
Naim Süleymanoğlu’na saygısının sonsuz

olduğunu anlatan Türkiye Halter Federasyonu
Başkanı Tamer Taşpınar da “Naim deyince, 50
yıllık hayatına 46 rekor sığdıran, 3 olimpiyat
şampiyonluğu, 7 dünya ve 7 Avrupa
şampiyonluğu akla geliyor.” değerlendirmesinde
bulundu.
Türkiye’de Naim’in adına her yıl halter
şampiyonalarının düzenlendiğini, yaşamının 4
ciltlik kitaba aktarıldığını hatırlatan Taşpınar, onu
asla yenememiş en büyük rakibi Yunanlı
Leonidis’in, Naim’in cenazesinde Türk bayrağına
sarılmış tabutunu öperek, kendisine olan
saygısını gösterdiğini söyledi.
Konuşmaların ardından, Naim
Süleymanoğlu’nun heykeli törenle açıldı.
Etkinlik kapsamında, Mestanlı Belediyesi,
Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi alanında bir
resepsiyon verdi.
Kasım 2017’de hayatını kaybeden “Cep
Herkülü” lakaplı Süleymanoğlu anısına yapılan
400 kilogramlık bronz eser ressam Kamber
Kamber tarafından tasarlandı. Eserin
heykeltıraşlığını ise Behçet Danacı ile Şükrü
Şevket yaptı.
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Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Kurbanla ilgili
1) Kurban nedir?
Kurban; Allah’a yaklaşmak ve
O’ nun rızasına ermek için ibadet
maksadıyla, belirli şartları taşıyan
hayvanı usulüne uygun olarak
kesmeyi ve bu amaçla kesilen
hayvanı ifade eder.

onuncu, on birinci ve on ikinci
günlerinde kesilir. Kurban
Bayramı'nın birinci günü kesmek
ise daha faziletlidir. Akika kurbanı,
adak kurbanı gibi diğer
kurbanlarda ise herhangi bir vakit
söz konusu değildir.

2) Kurbanın hükmü nedir?
Hanefî mezhebine göre
kurbanın hükmü vaciptir. Vacip
olduğu, Kitap ve sünnetle sabittir.
“Rabbin için namaz kıl, kurban
kes.” (Kevser: 2)
“Biz, her ümmete -(Kurban
kesmeye uygun) hayvan cinsinden
kendilerine rızık olarak
verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını
ansınlar diye- kurban kesmeyi
gerekli kıldık. İmdi, İlâhınız, bir tek
İlâh'tır. Öyle ise, O'na teslim olun.
(Ey Muhammed!) O ihlâslı ve
mütevazi insanları müjdele!” (Hac
: 34)
Sahih hadis kaynaklarında yer
alan rivayetlerde, Hz. Peygamber
(s.a.s.), kurban bayramında, Allah
katında en sevimli ibadetin kurban
kesmek olduğunu, kurbanın kesilir
kesilmez Allah katında makbul
olacağını ve kurban edilen
hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil
olmak üzere her şeyinin kişinin
hayır hanesine yazılacağını ifade
edip; bu ibadetin Allah rızası için
yapılmasını tavsiye etmiştir.
Kurban, Müslüman toplumların
belirli simgesi ve şiarı sayılan
ibadetlerden biri olarak asırlardan
beri özellikle milletimizin dini
hayatında önemli bir yer
tutmaktadır. Kurban, bir
Müslümanın gerektiğinde bütün
varlığını Allah yolunda feda
etmeye hazır olduğunun bir
nişanesidir.

6) Kurban edilecek hayvanlar
hangi nitelikleri taşımalıdır?
Kurbanlık hayvan deve için beş;
sığır ve manda için iki; koyun ve
keçi için bir yaşını doldurması
gerekir. Bunun yanında koyun
semizlik ve gösteriş olarak bir
yaşındakilerle aynı olursa altı ayını
tamamladıktan sonra da kurban
edilebilir. Bir büyükbaş hayvanı,
bütün ortaklar kurban ibadeti
niyetiyle ve hisseleri eşit
paylaşmak şartıyla olduktan
sonra7 kişiye kadar ortak
kesilebilir.

3) Kimler kurban kesmelidir?
Akıllı, ergen, dinen zengin
sayılacak kadar mal varlığına sahip
ve mukim olan her Müslüman
kurban kesmekle yükümlüdür. Bu
özelliklerin hepsine sahip olan kişi
Allah’ın kendisine bahşetmiş
olduğu nimetlere şükran ifadesi ve
Allah yolunda fedakârlığın
nişanesi olarak kurban kesmelidir.
4) Kurban kesmek yerine
sadaka vermekle bu ibadet yerine
getirilmiş olur mu?
Kurban ibadeti, kurbanlık
hayvanı kesmek suretiyle yerine
getirilir. Bunun için kurban
bayramında kesilen kurbanı veya
adak kurbanını kesmek yerine,
parasını fakirlere vermekle bu
ibadet yerine getirilmiş olmaz.
5) Kurban ne zaman kesilir?
Vacip olan kurban, kurban
bayramının birinci, ikinci ve
üçüncü günü yani, Zilhicce ayının

7) Kurban keserken Allah’ın
isminin anılmasının, besmele
çekilmesinin hükmü nedir? Hangi
dualar okunmalıdır?
İster kurban niyetiyle olsun
ister başka bir amaçla olsun
hayvan kesilirken besmele
çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi
esnasında besmele kasten terk
edilirse o hayvanın eti yenilmez.
Ancak kasıtsız ve unutularak
besmele çekilmezse bu hayvanın
eti yenilir.
Kurban kesileceği zaman;
“niyyet ettim Allah rızası için
kurban kesmeye” diye niyyet dilir
ve üç defa “Bismillah Allahü
ekber” denilir. Kesildikten sonra
şu ayet okunur:
“De ki: Şüphesiz benim
namazım, kurbanım, hayatım ve
ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi
Allah içindir. O’nun ortağı yoktur.
Bana sadece bu emrolundu ve ben
Müslümanların ilkiyim.” (En’am
6/162-163)
8) Kurban kesene ücret olarak
kurbanın eti veya derisini
verilebilir mi?
Kurban kesene ücret olarak
kurbanın eti veya derisi verilmez.
Kurban, sırf Allah’ın rızasını
kazanmak amacıyla kesildiği için,
kurban kesen kimse, kurbanın
etini, derisini ve diğer parçalarını
satamaz. Ayrıca bunları kasap
ücreti olarak da veremez.
Konuyla ilgili olarak Hz. Ali’den
şöyle bir hadis rivayet edilmiştir;
“Rasulüllah (s.a.s.), develer
kurban kesilirken başında
durmamı, derilerini ve sırtlarındaki
çullarını paylaştırmamı emretti ve
onlardan herhangi bir şeyi kasap
ücreti olarak vermeyi bana
yasakladı ve “kasap ücretini biz
veririz” buyurdu.” (Müslim, Hac,
348)
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Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nden kültür gezisi

Ergenlikte kaygı bozuklukları

T

oplum içinde gencin
kendini yalnız
hissetmesi, güven
sorunu yaşaması ve sosyal
açıdan kendisini yetersiz
hissetmesi, gençteki sosyal
kaygının belirtileridir.
Bazı çocuklar ergenlik
döneminde içine kapanır.
Arkadaşlıklar kuramaz, diğer
insanlarla ilişkileri yetersiz
ve zayıftır. Kaygı bozukluğu
yaşarlar. Kaygı bozukluğu
olan ergenler, yoğun korku,
endişe veya tedirginlik
içindedirler. Bu durum
sosyal yaşamlarını olumsuz
etkiler. Erken tedavi
edilmezse, yaşıtlarıyla
sağlıklı ilişki kuramama,
okulda devamsızlık ya da
okulu terketme, özgüven
eksikliği madde
bağımlılıkları gibi sorunlar
ortaya çıkabilir.
Ergenlikteki kaygı
bozukluklarının şekillerine
baktığımızda, genel kaygı
bozukluğu, ayrılık kaygısı,
çeşitli fobiler, panik ataklar
ve obsesif bozukluk gibi
şekillerini görebiliriz.
Genel kaygı bozukluğu
yaşayan çocuklarda fiziksel
bir neden olmadan, karın
ağrıları, mide bulantıları gibi
bir takım rahatsızlıklar
görülebilir. Bu çocuklar,
günlük yaşamlarında sürekli
bir endişe içindedirler.
Sürekli bir gerginlik ve
güven eksiklikleri vardır.
Ayrılık kaygısı olan çocukta
anne ya da babadan ayrı
kalmak çok zordur. Bazen
üniversite döneminde
ailesinden uzak okuyan bir
genç için bu durum sıkıntı
yaşatır ve okulu bırakıp
ailesinin yanına dönen
gençlere rastlanabilir.
Ayrılık kaygısı, depresyon,
mutsuzluk, kendini
toplumdan soyutlama veya
aileden bir yakınını
kaybetme endişesiyle
kendini gösterebilir. Kaygı
bozukluğunun bu şekli 25
çocuktan birinde görülebilir.
Fobiler de kaygı
bozukluğunun diğer bir
şeklidir. Fobileri olan çocuk

ve gençler, bir takım durum
ya da bazı objelere karşı aşırı
bir korku hissederler.
Hayvanlara karşı olan
fobiler, gök görültüsü,
şimşek, fırtına gibi doğal
olaylara karşı olan fobiler, ya
da kapalı alanlarda
kalamama gibi çeşitli
şekillerde ortaya çıkarlar.
Panik bozukluk da diğer bir
kaygı şeklidir. Çarpıntı,
terleme, mide bulantısı, baş
dönmesi, ölecekmiş hissine
kapılma gibi panik ataklarla
kendini gösterir. Bu panik
ataklar da çocuğun yoğun
korkular yaşamasına neden
olur. Panik atak yaşayan
çocuk okula gitmek istemez.
Çünkü bunu yaşamaktan
korkar.
Obsesif bozukluklar da bir
kaygı şeklidir. Bu durumda
ergen, tekrarlayan, rahatsız
edici davranışlar sergiler.
Sürekli el yıkama isteği,
yolda giderken arabaları,
ağaçları sayma arzusu,
eşyalarını tekrar tekrar
düzenleme gibi davranışlar,
çocuğun kendisini de
huzursuz eder.
Kaygı bozuklukları 9-17
yaşlardaki çocuklarda 100
çocuktan 13’ünde
görülebilir. Yapılan
araştırmalar sonucu,
utangaç ve içedönük
çocuklarda kaygı
bozukluklarına daha çok
rastlanmıştır. Ayrıca
çocukların, 6-8 yaş
dönemlerindeki korkularının
kalıcı olması durumunda,
çocukta kaygı bozukluğunun
yerleşebileceği
saptanmıştır.
Kaygı bozukluğu yaşayan
çocuklara yardımcı
olabilmek için, öncelikle bir
uzmana başvurulması
gerekir. Davranışsal terapi,
gevşeme teknikleri gibi
terapi yöntemleriyle, anne –
baba – çocuk, bir uzmanla
birlikte bu soruna çözüm
aramalıdır.
Çocuklarınızla sorunsuz,
mutlu bir hafta geçirmenizi
dilerim…

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği (GTGB) 11 – 12 Temmuz
tarihleri arasında Türkiye’ye
kültür gezisi düzenledi.
GTGB’nin lise öğrencilerine
yönelik Bursa’ya düzenlediği
geziye yaklaşık 80 öğrenci
katıldı.
Gezi kapsamında öğrenciler
ilk olarak Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Bursa Şubesini ziyaret ettiler.
Aynı gün BTTDD Bursa Şubesi
tarafından organize edilen öğle
yemeğini Uludağ
Üniversitesi’nde yiyen
öğrenciler, daha sonra Yıldırım
Belediyesi Kaplıkaya Cazibe

Merkezi - Tünel Akvaryum’u
gezdiler.
12 Temmuz Cuma günü Kapalı
Çarşı, Bursa Ulu Camii ve

Panorama 1326 Bursa Fetih
Müzesini ziyaret eden öğrenciler
aynı gün Gümülcine’ye
döndüler.

“Kalfa Gençlik Festivali”
5 Ağustos’ta

GÜMÜLCİNE’ye bağlı Kalfa köyü gençlerinin
düzenlediği “Kalfa Gençlik Festivali” bu yıl da
devam ediyor.
Kalfa gençlerin bu yıl yedincisini
düzenleyecekleri “Kalfa Gençlik Festivali” 5
Ağustos Pazartesi akşamı saat 20:00’de Kalfa
futbol sahasında gerçekleştirilecek.
Her yıl binlerce genci bir araya getiren
festivalin amacı ise Batı Trakya Türk Azınlığı

gençlerini buluşturmak, gelenek ve görenekleri
yaşatmak ve birlik beraberlikleri pekiştirmek
olarak açıklandı.
Festivalde yer alacak grup ve sanatçılar şöyle:
GRUP EXTRA
+DREAM TEAM
ΚΑΛΗ ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ (KALİ KOSKERİDU)
ΦΩΤΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ (FOTİS XENAKİS)
CEM BELEVİ
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Emre Mor Galatasaray’da
GALATASARAY Emre Mor
transferini Kamuyu Aydınlatma
Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, Emre Mor'un
kiralanmasıyla ilgili şu
açıklamayı yaptı:
"Profesyonel Futbolcu Emre
Mor'un Kulübümüze geçici
transferi konusunda Futbolcu
ve Kulübü RC Celta de Vigo ile
resmi görüşmelere
başlanmıştır."
Galatasaray'ın kiralık olarak
kadrosuna kattığı genç futbolcu
Emre Mor, kariyerinde
Nordsjaelland, Borussia
Dortmund ve Celta Vigo'da
toplam 72 resmi maça çıktı ve 4
gol, 8 asist ile mücadele etti. 15
kez de Türkiye A Milli Futbol
Takımı forması giyen Emre 1 kez
gol sevinci yaşadı. Yaz transfer
döneminde yoğun bir şekilde
bu transferi bitirmeye çalışan
sarı-kırmızılılar, Emre'nin
transferini Kamuyu Aydınlatma
Platformu'na bildirdi. Aslan, 22
yaşındaki futbolcuyu kiralık
olarak kadrosuna dahil etti.

EMRE MOR KİMDİR?
Galatasaray'ın yeni transferi
Emre Mor, Danimarka'da doğdu
ve futbol hayatına burada

Audi Cup'ta şampiyon
belli oldu

başladı. Emre, 2015-2016
sezonunda Nordsjaelland FC'de
oynarken o dönem Türkiye A
Milli Futbol Takımı Teknik
Direktörü olan Fatih Terim
tarafından 2016 Avrupa Futbol
Şampiyonası kadrosuna alındı
ve adından söz ettirmeyi
başardı. 2016 yaz transfer
döneminde Almanya'nın
Borussia Dortmund ekibine

transfer olan genç futbolcu,
2017 yaz ayında da İspanyol
Celta Vigo takıma geçti.
Geçtiğimiz sezon birçok kez
kadro dışı kalan Emre sadece 12
resmi maçta süre alabildi.
Emre Mor, 15 kez Türkiye A
Milli Futbol Takımı'nın
formasını giydi ve 1 kez rakip
fileleri havalandırmayı başardı.
Galatasaray'ın yeni transferi

22 yaşındaki futbolcu Emre
Mor'un kariyeri şöyle:
2015-2016 Nordsjaelland: 13
maç 2 gol, 2 asist
2016-2017 Borussia
Dortmund: 19 maç 1 gol, 3 asist
2017-2018 Celta Vigo: 28 maç
1 gol, 3 asist
2018-2019 Celta Vigo: 12 maç
Milli Takım: 15 maç 1 gol
(Moldova'ya karşı)

"Başakşehir - Olimpiakos"
eşleşmesinin
tarihleri açıklandı

Son 110 yıldaki
en genç şampiyon
106. Fransa Bisiklet Turu'nu, Ineos takımının
Kolombiyalı sporcusu Egan Bernal kazandı.
Ineos takımının Kolombiyalı bisikletçisi Egan Bernal,
organizasyonu 82 saat 57 dakikada tamamlayarak
kariyerindeki ilk büyük tur birinciliğine ulaştı. Bir diğer
Ineos sporcusu Geraint Thomas, 2018'deki
şampiyonluğunun ardından bu yıl 2. oldu. JumboVisma'dan Steven Kruijswijk ise 3. sırayı aldı.
Sarı mayoyu, hava koşulları nedeniyle son bölümü
iptal edilen 19. etapta giydikten sonra bir daha
çıkarmayan Egan Bernal, organizasyon tarihinin ilk
Kolombiyalı şampiyonu unvanını aldı.22 yaş 196 günlük
Bernal, 1904 şampiyonu Henri Cornet (19 yaş 355 gün) ve
1909 şampiyonu François Faber'den (22 yaş 187 gün)
sonra Fransa Turu'nu kazanan 3. en genç bisikletçi oldu.
Bernal böylece son 110 yılın en genç Fransa Bisiklet
Turu şampiyonu olmayı başardı. 1903 yılında başlayan
Fransa Bisiklet Turu 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın olduğu
tarihlerde yapılmamıştır.

AUDI Cup finalinin normal
süresinin 2-2 sona ermesinin
ardından penaltı atışları
sonucunda kazanan
Tottenham oldu. Son UEFA
Şampiyonlar Ligi finalisti
İngiliz ekibi Tottenham,
Almanya'da düzenlenen Audi
Kupası'nın normal süresi 2-2
beraberlikle sonuçlanan final
maçında, ev sahibi Bayern
Münih'e penaltılarda 6-5
üstünlük kurarak şampiyon
oldu. Organizasyondaki ilk
maçında Real Madrid'i 1-0
yenerek finale gelen
Tottenham, Bayern Münih'i de
penaltılarda mağlup ederek
kupaya uzandı. Bayern Münih
ise ev sahibi olduğu turnuvayı
2. sırada tamamladı. Avrupa
takımlarının sezon öncesi
önemli test yeri olan ve
2009'da başlayan Audi
Kupası'nın 6'ncısı düzenlendi.

Ronaldinho'ya
büyük şok
AVRUPA futbolunun külüpler
düzeyindeki en prestijli
organizasyonu olan Şampiyonlar
Ligi’nde üçüncü eleme turu
maçlarının tarihleri belli oldu.
Türkiye Süper Ligi’ni ikinci
bitiren ve Şampiyonlar Ligi
gruplarına kalabilmek için ön
eleme oynama hakkı kazanan
Medipol Başakşehir takımının
rakibi bir önceki turda Viktoria
Plzen takımını eleyen Olimpiakos
oldu.
Şampiyonlar ligi gruplarına
katılmak için oynanacak olan Play
Off turuna kalacak takımı
belirleyecek olan maçın tarihleri
belli oldu.

Medipol Başakşehir Olympiakos UEFA Şampiyonlar
Ligi 3. Eleme turu ilk maçı 7
Ağustos Çarşamba günü saat
20.45'te oynanacak.
Rövanş maçının ise bir hafta
sonra yani 13 Ağustos Salı günü
21.30'da oynanacağı açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2.
Ön Eleme Turu ilk maçlarında
deplasmanda Viktoria Plzen
takımı ile 0-0 berabere kalan
Olimpiakos geçtiğimiz hafta
Pire’de oynanan rövanş maçında
rakibi Viktoria Plzen’i 4-0 gibi
farklı bir skorla yenerek Medipol
Başakşehir’in rakibi oldu.

BREZİLYA basınında çıkan
haberlere göre
Ronaldinho'nun 2,5 milyon
dolarlık cezası sebebiyle 57
mülküne el konulduğu ortaya
çıktı. Kariyerinde iki kez
dünyanın en iyi futbolcusu
seçilen Ronaldinho borçları
nedeniyle zor günler
geçiriyor. Sambacı'nın 2,5
milyon dolarlık ceza
sebebiyle Rio Grande do Sul
Mahkemesi tarafından 57
adet mülküne el konuldu.
2,06 milyon dolarlık
ihtarname ve vergi borcu
bulunan Ronaldinho'ya ulusal
Hazine Başsavcısı, 793 bin
dolar da ceza verdi.
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Gençler GAT Festivali’nde buluştu
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
çatısı altında faaliyetlerini
yürüten Genç Akademisyenler
Topluluğu (GAT), 31 Temmuz
Çarşamba günü Gümülcine şehir
meydanında 9. Geleneksel GAT
Gençlik Festivali’ni düzenledi.
Gençlik Festivalinin
sunuculuğunu Şevval
Mehmetoğlu ve Emre Ömer
yaptı.
Etkinlikte BTAYTD Başkanı
Hüseyin Baltacı bir selamlama
konuşması yaptı. Dernek
Başkanı Baltacı konuşmasında,
“Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği ailesi olarak
çok mutluyum. Gençliğimizle
gurur duyuyoruz. Genç
Akademisyenler Topluluğu
gerek spor ,gerekse kültür
alanında böyle başarılı
organizasyonlara imza atmaya
devam ediyor. Gençliğimiz
sayesinde, geleceğe umutla
bakıyoruz” dedi.
Etkinlik yerel gruplardan
“Dream Team”in sahne
almasıyla başladı. “Dream
Team” üyeleri birbirinden güzel
şarkıları seslendirerek
katılımcıları doyasıya
eğlendirdi.
Daha sonra ise Türkiye’den
gelen ünlü sanatçı Mehmet
Erdem sahneye çıktı. Türk
müziğinin sevilen sanatçısı
Mehmet Erdem gençlere
muhteşem bir konser sundu.
Konseri, festivale evsahipliği
yapan BTAYTD Başkanı Hüseyin
Baltacı ve GAT Başkanı Tufan
Bodur’un yanı sıra, Türkiye’nin
Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Konsolos
İbrahim Sakli, Doğu Makedonya
– Trakya (DMT) Eyalet Başkan
Yardımcısı Tarkan Multaza, DMT
Meclis üyesi Mustafa Katrancı,
DEB Partisi Gençlik Kolu
Başkanı Burak Adil, Gümülcine
belediye meclis üyesi Rıdvan
Molla İsa, BAKEŞ Genel Müdürü
Pervin Hayrullah, Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet’i
temsilen danışmanı Sibel
Osmanoğlu, GTGB Başkanı
Necat Ahmet, Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, SİRİZA Partisi milletvekili
adayı Özgür Ferhat ve diğer
yerel yöneticiler ile çok sayıda
müziksever izledi.

