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Gün dem
oku, 

gün de mi 
ya ka la...

“Türkiye ile
konuşmak her
zaman iyidir”
BM Genel Kurulu çerçevesinde New
York’ta Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan’la görüşmek niyetinde
olduğunu belirten Başbakan
Miçotakis, “Türkiye ile konuşmak her
zaman daha iyidir. Konuşmayı, ortak
çözümlerle gerginliği azaltmayı her
zaman tercih ederim.” dedi.
»2

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkanı Hristos
Metios’u ziyaret ederek görevinde
başarılar diledi. 
»3

Başkonsolostan 
Eyalet Başkanı
Metios’a ziyaret

Egnatia
kameralarla
izlenecek
Canlı takip kameraları, Kavala’daki
Agiu Sila kavşağı, Kavala’nın 4 ve 5
nolu viyadükleri, Nestos (Karasu)
köprüsü, Vaniano kavşağı,
Gümülcine’nin doğu kavşağı,
Dedeağaç kavşağı ve Kipi Sınır
Kapısı’na kurulacak. 
»1411’de 7’de

ekonomi spor

AB Komisyonu’nun
yeni üyeleri 
belirlendi

iPhone 
11 Pro’yu 

inceleyelim 2’de

Selanik Fuarı’nda 
vergi indirimi
açıklaması 15’te

Emre Yörük 
Schalke 04’e
transfer oldu

YENİ eğitim yılının ilk
günü, Gümülcine’deki
Hayriye Medresesi’nde
gerginlik yaşandı.
Yunanistan tarafından
Gümülcine müftü naibi
olarak atanan, ancak azınlık
tarafından tanınmayan Cihat
Halil okuldaki törene
katılmak isteyince,
öğrenciler tayinli müftü
naibinin okula girmesine izin
vermedi.

» 9

SON yerel seçimleri
kazanan eyalet başkanı,
eyalet meclis üyeleri ile
belediye başkanı ve belediye
meclis üyeleri, muhtarlar
yemin ederek görevlerine
başladılar. Ahmet İbram
Eyalet Başkan Yardımcısı
olarak görev alırken, İskeçe
belediyesinde de ilk kez 3
Türk başkan yardımcısı oldu.
»3, 10, 11

Yerel
yöneticiler
görevi 
devraldı

Medrese öğrecileri tayinli 
müftü naibini okula sokmadı

bilimdünya

Yeni eğitim yılı 
sancılı başladı
İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nde, Encümen Heyeti ve Okul Aile
Birliği’nin öncülüğünde veliler tarafından yapılan eylemde, vardiyalı
eğitime geçilme kararı protesto edildi. 

EĞİTİM Bakanlığı’nın
kararıyla kapatılan azınlık
okullarına bu yıl beş ilkokulun
daha eklenmesi Batı Trakya Türk
Azınlığı arasında tepkilere neden
oldu. Son 10 yılda kapatılan
azınlık okulu sayısı 65’i buldu.
Son 25 yıl içerisinde ise 108
azınlık okulu kapatıldı.

Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla
ayrıca 10 adet sınıf kapatıldı.
Okul sayısının ve sınıf sayısının
azaltılması, azınlık okullarındaki
öğretmen sayısının da
azalmasına neden oldu. Henüz
kesinlik kazanmamakla birlikte,
bu yıl görevlendirilecek
sözleşmeli öğretmen sayısının
azalacağı bildirildi. 

Perşembe sabahı ise İskeçe
Azınlık Lisesi önünde toplanan
veliler, öğretmen ve öğrencilerin
derse girmesine izin vermedi. 

» 5, 8, 9
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İLERYOZ (Leros)
Adası’ndaki donanma
yerleşkesindeki silah
deposundan bazı silahların ve
mühimmatın kaybolması
üzerine soruşturma
başlatıldığı bildirildi.

Yunan Donanması’ndan
yapılan açıklamada, sayım
sırasında kaybolduğu tespit
edilen askeri mühimmat
hakkında soruşturma
başlatıldığı kaydedildi.

Basında yer alan bilgilere
göre, kaybolan silahlar
arasında “tanksavar füzeler,
el bombası ve mühimmat”
bulunurken, soruşturma için
Ada’ya terörle mücadele
ekiplerinin yer aldığı askeri ve
emniyet birimleri sevk edildi. 

Öte yandan, silah
deposuna zorla girildiğine
dair bir ize rastlanmadığı da
belirtildi.

HÜKÜMET 
SÖZCÜSÜNDEN
AÇIKLAMA
Hükümet Sözcüsü Stelios
Peças, İleryoz (Leros)
Adası’ndaki kaybolan bazı
askeri silah ve mühimmata
ilişkin, “İlk adımları attık, bu
meseleyi çözeceğiz.” dedi. 

Peças, basın brifinginde
gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Silah ve
mühimmatın kaybolmasının,
olayın ortaya çıktığı tarihte
değil daha önce
gerçekleştiğine dikkati çeken
Peças, silahların kademe
kademe kaybolmuş
olabileceğini söyledi. 

Peças, terör dahil her türlü
ihtimalin değerlendirildiğini
ifade ederek, çeşitli
açıklamalara karşın
soruşturmanın
sonuçlanmasının
beklenmesinin gerektiğini
belirtti. 

Adadaki donanma üssünde
son silah sayımının geçen
yılın sonunda yapıldığını
açıklayan Peças, “İlk adımları
attık, bu meseleyi çözeceğiz.
Vatandaşlar için en önemlisi
onları korumak için her şeyi
yapabilen bir hükümettir.”
diye konuştu. 

Sermaye
kontrolleri
dönemi
kapandı

BAŞBAKAN Kiriakos
Miçotakis, 2015 yılında
bankaların iflasını engellemek
amacıyla getirilen sermaye
kontrollerinin tamamen
kaldırıldığını açıkladı. 

Miçotakis, meclis genel
kurul görüşmeleri sırasında
yaptığı konuşmada ekonomiye
ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Sermaye kontrollerinin on
milyarlarca euronun ülkeden
çıkması nedeniyle getirildiğini
belirterek önceki hükümeti
eleştiren Miçotakis, “Bugün
Yunanistan Merkez Bankası ile
iş birliği içerisinde sermaye
hareketlerini yeniden
normalleştiriyoruz.” dedi. 

Miçotakis, iktidara geldiği
seçimlerle birlikte piyasalarda
güvenin tesis edildiğini ifade
ederek, “Güvensizlik döngüsü
bugün kapanıyor, sermaye
kontrolleri kaldırılıyor ve
ülkede yeni bir iyimserlik
döngüsü başlıyor.” diye
konuştu. 

Maliye Bakanı Hristos
Staikuras da konuşmasında,
uygulamanın 1 Eylül’den
itibaren geçerli olacağını
bildirdi. 

Yunanistan’ın 2015’te
kreditörlerle anlaşma
sağlayamaması üzerine iflas
riskiyle karşı karşıya gelmesi
sonucu bankalara ağır
sermaye kontrolleri
getirilmişti. Günlük 60 euro
olarak belirlenen nakit çekme
limiti kademeli olarak
gevşetilmişti.

“Türkiye ile konuşmak
her zaman iyidir”

Kayıp askeri
mühimmat
soruşturması

BAŞBAKAN Kiriakos Miçotakis, 84.
Uluslararası Selanik Fuarı’nda ekonomi ve Türk -
Yunan ilişkilerini konusunda açıklamalar yaptı. 

Miçotakis, fuar kapsamında düzenlenen
geleneksel geniş katılımlı basın toplantısında 2,5
saat gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde
New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la
görüşmek niyetinde olduğunu belirten Miçotakis,
“Bu (başbakan olarak) ilk görüşme olacak.
Türkiye ile konuşmak her zaman daha iyidir.
Konuşmayı, ortak çözümlerle gerginliği azaltmayı
her zaman tercih ederim.” diye konuştu.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen
mutabakatının her iki taraf için de faydalı
olduğunu dile getiren Miçotakis şunları söyledi:

“Göçmen meselesi sadece Yunan sorunu değil
Avrupa sorunudur. Eğer, Türkiye-AB
mutabakatının genişletilmesi isteniyorsa bunu
konuşalım. Son zamanlarda AB, mutabakat
kapsamında Türkiye’ye 6 milyar euro kaynak
sağladı. İki taraf için de doğru olan buydu. Ancak
Erdoğan, mülteci meselesi için daha fazla kaynak
sağlamak adına Yunanistan ve Avrupa’yı tehdit
etmemeli.” 

Miçotakis, mutabakatın uzatılması için Avrupa
Birliği’nin Türkiye ile masaya oturması
gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye’ye
göçmenlerin iadesini hızlandırmayı
planladıklarını kaydetti.

Avrupa ülkelerine daha fazla dayanışma
çağrısında bulunan ve Schengen üyesi ülkelerin
Avrupa direktiflerine uyması gerektiğine dikkati
çeken Miçotakis, “Devlet ve hükümet
başkanlarını göçmen çocukların dağıtımı
konusunda bilgilendireceğim. 50-100 çocuk dahi
almayan ülkelerin olması komik bir durum.”
değerlendirmesinde bulundu. 

BAŞBAKANDAN VERGİ 
İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
Başbakan Kiriakos Miçotakis, Selanik Fuarı’nın
açılışında yaptığı konuşmada kemer sıkma
önlemlerini gevşeterek, vergi oranlarını
düşüreceklerini duyurdu. 

Yunanistan’ın artık Avrupa’nın “kara koyunu”
olmadığını dile getiren Miçotakis, yapacakları
reformlarla Avrupalı kreditörlerin güvenini
kazanacaklarını söyledi. 

Miçotakis, yüksek kamu borcu sebebiyle
kreditörler tarafından konulan bütçe hedeflerinin
düşürüleceğinden umutlu olduğunu belirterek,
“Pozitif sonuçlarımızı kullanarak, daha gerçekçi
yıllık bütçe fazlası hedefi talep edebiliriz. Bu
hedefe ilişkin uygun uluslararası atmosfer
oluşmaya başladı.” diye konuştu. 

Miçotakis, gelir ve kurum vergilerini kademeli
olarak indireceklerine dikkati çekerek, “2020
yılında kurumlar vergisini yüzde 28’den yüzde
24’e, kar payını ise yüzde 10’dan yüzde 5’e
düşürüyoruz.” dedi. 

İnşaat sektörünü canlandırmaya yönelik bu
alanda da vergi indirimleri olacağını kaydeden
Miçotakis, “emeklilere prim ve sosyal kesintilerde
indirim” vaadinde bulundu. 

Miçotakis ayrıca, kamu doğalgaz şirketi DEPA,
Yunan Petrolleri (ELPE) ve Uluslararası Atina
Havalimanı gibi özelleştirme ve önemli yatırım
planlarında bürokratik süreçlerin
hızlandırılacağını kaydetti. 

GÖSTERİLER 
BARIŞÇIL GEÇTİ
Öte yandan Miçotakis’in konuşması sırasında
binlerce kişi gösteri yaptı. Çeşitli sendika ve sol
grupların çağrısıyla toplanan göstericiler, Selanik
sokaklarında sosyal hak talepleri ve ekonomi
politikalarına karşı sloganlar attı.

Yüzlerce çevik kuvvet ekibinin
görevlendirildiği gösteriler sırasında, kent
merkezi trafiğe kapatıldı, polis helikopterleri ise
havadan denetim yaptı. Gösteriler önceki yılların
aksine genel olarak barışçıl bir şekilde sona erdi.

Aşırı sağcı bir grup da Büyük İskender
Heykeli’nin etrafında toplanarak, Kuzey
Makedonya ile önceki hükümet döneminde
gerçekleştirilen isim anlaşmasını protesto etti. 

Ayrıca, Pakistanlı bir grup da Keşmir sorununa
ilişkin Hindistan karşıtı yürüyüş gerçekleştirdi. 

Miçotakis, ülkenin en büyük ticari organizasyonu olan
ve Hindistan’ın onur konuğu olduğu 84. Uluslararası
Selanik Fuarı’nın açılışında konuştu. Miçotakis: “2020
yılında kurumlar vergisini yüzde 28’den yüzde 24’e, kar
payını ise yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüyoruz.” 
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Murat Ömeroğlu’ndan 
Eyalet Başkanı
Metios’a ziyaret

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, 10 Eylül Salı günü Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı Hristos
Metios’u ziyaret etti.

Eyalet Başkanlığı binasında gerçekleşen
görüşmede Başkonsolos Ömeroğlu, yeniden
eyalet başkanı seçilen Metios’u tebrik ederek
görevinde başarılar diledi. 

Görüşmeyle ilgili olarak Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nun sosyal medya

hesabından yapılan paylaşımda, “Doğu
Makedonya-Trakya Bölge Başkanı Hristos
Metios’u ziyaret ettik ve yeni görev döneminin
hayırlı olmasını diledik.” ifadelerine yer verildi.

Eyalet Başkanı Metios ile Başkonsolos
Ömeroğlu arasında gerçekleşen dörüşmeye,
Konsolos İbrahim Sakli, Eyalet Başkan
Yardımcısı Ahmet İbram ve eyalet meclis üyesi
Tarkan Multaza da katıldı.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Topluluktan, Birliğe...

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Diamataris’ten  Bozcaada
Rumlarına destek acı̧klaması

DİASPORADAKİ
Yunanlılardan Sorumlu Dışişleri
Bakan Yardımcısı Antonis
Diamataris, Bozcaadalılar Derneg�i
Başkanı Hristos Kalfas ve Genel
Sekreter Panagiotis Okumasi’yi
kabulünde yaptığı açıklamada,
Bozcaada Rumlarını
desteklemenin Yunanistan için
“kutsal görev” olduğunu ifade etti
ve adayı yakın zamanda ziyaret
etme sözü verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamaya göre dernek
başkanı Kalfas görüşmede,
1923’ten bugüne Bozcaada’nın
tarihi hakkında bilgi vererek,
Bozcaada’da Hristiyan nüfusun
yaşadığı temel sorunları ve bunlar
arasında en önemlisi sayılan
adadaki Rum toplumunun
korunması meselesini Bakan
Yardımcısı Diamataris’e aktardı.
Dernek başkanı Kalfas ayrıca,
Bakan Yardımcısı’ndan geçmişte
adadan göç eden Rumların adaya
dönüşlerinin sağlanmasında
Yunan devletinin yardım etmesi
talebinde bulundu.

Konuya ilişkin olarak Avrupa
Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu,
“Ülkemiz Yunanistan’ın Dışişleri

Bakan Yardımcısı’nın
açıklamalarını iyi analiz etmek
gerek. Her ne kadar 1923 Lozan
Barış Antlaşması’nda
gayrimüslimlerden söz edilse de
Gökçeada ve Bozcaada’da
yaşayan Hristiyanlar Rum
kökenli. Bundan dolayı da
Gökçeada’da 2015 yılında yeniden
açılan okulun adı Rum Azınlık
Okulu. Öte yandan bizler Batı
Trakya’da Türk kimliğimizle
yaşıyoruz, ancak Yunan devleti
Batı Trakya Türk toplumunun
varlığını inkar ediyor. Okullarımız
her yıl birer birer kapatılıyor.
Gökçeada ve Bozcaada’da
yaşayan Hristiyanlar Rum kökenli
olduğuna göre bizler de Batı
Trakya’da o kadar Türk’üz!
Umarım yeni hükümet tarafından

A vrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu, Avrupa
Ekonomik Topluluğu… Bu

isimler çoğumuzun hafızasından
silindi değil mi?..

Oysa, bugünün Avrupa
Birliği’nin mihenk taşları bu
topluluklar…

Birleşik Avrupa fikri, İkinci
Dünya Savaşı’nın yıkıntıları üzerine
kuruldu diyebiliriz. Avrupalı
aydınların çok daha önceden dile
getirdiği birleşme hayali, yaşlı
kıtada İkinci Dünya Savaşı
sonrasında barışı sağlamak
amacıyla gerçeğe dönüşmeye
başladı. 

Bugünkü Avrupa Birliği’nin ilk
adımları, 1945 ve 1950’li yıllar
arasında, Konrad Adenauer,
Winston Churchill, Alcide de
Gasperi ve Robert Schuman’ın
aralarında olduğu bir grup devlet
adamının girişimiyle atıldı. Fransız
Dışişleri Bakanı Robert Schuman,
Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren
Avrupa’da birliğin sağlanması için
çaba gösteren Fransız iktisatçı ve
maliyeci Jean Monnet tarafından
tasarlanan bir fikri ele aldı ve 9
Mayıs 1950’de Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğu’nun kurulmasını
önerdi. 

Kaderin cilvesi o ki, İkinci Dünya
Savaşı’nın nedenlerinden biri olan
ham maddeler, uzlaşı ve barışın
aracı haline dönüştü. 

Belçika, Federal Almanya,
Fransa, İtalya, Lüksemburg ve
Hollanda bu topluluğun ilk üyeleri
oldular. 

Ardından Roma Antlaşması ile
Avrupa Ekonomik Topluluğu ortaya
çıktı. Çeşitli mal ve hizmetleri içeren
ortak bir pazara dayalı bu
toplulukta, ilkin altı devlet arasında
gümrük vergileri kaldırıldı, ticaret
ve tarımda ortak politikalar
belirlendi. 

1973’te topluluğun sayısı
Danimarka, İrlanda ve İngiltere’nin
katılımıyla dokuza ulaştı. 1981’de
ülkemiz Yunanistan, 1986’da
İspanya ve Portekiz katıldı
topluluğa. 

1992 Maastricht Antlaşması’yla
da Avrupa Birliği doğdu. Zamanla
bu yapı daha da büyüdü, Berlin
Duvarı’nın yıkılmasıyla oluşan yeni
ülkeleri içine almaya başlayarak
daha da genişledi. 

Sonuç olarak Avrupa Birliği

bugün 28 üye ülkeden oluşuyor.
Avrupa Birliği bugün içinde 450
milyondan fazla kişiyi barındıran
büyük bir aile. Ancak bu büyük
ailenin sorunları da bitmiyor.

Victor Hugo’nun hayal ettiği
“Avrupa Birleşik Devletleri”, geçen
bunca zamana rağmen var olan
sorunlarını yoluna koymayı ne yazık
ki başaramadı. Birlik üyeleri dış
politika, savunma gibi alanlarda
ortak stratejiler geliştiremedi.
Amaçlanan birlik,  birçok alanda
gerçek anlamda sağlanamadı ve
ortak politikalar üretme ve
uygulamada sorunlar yaşandı. Yaşlı
kıtanın ulus devletleri, ulus devlet
kimliklerini geride bırakıp ortak
hareket etme konusunda yetersiz
kaldılar. 

Peki bu durum AB’nin geleceği
için bir tehdit mi? AB çatırdıyor mu?
AB’nin dağılacağı tahminlerinde
bulunanların yanı sıra var olan
sorunlara rağmen Birlik’in devam
edeceği görüşünü şiddetle
savunanlar var. 

AB’nin geleceği ne olur
bilinmez… Ama AB sınırları
içerisindeki insanların bu oluşuma
olan inançlarının azalıyor olması
endişe verici. 

Daha birkaç gün önce
yayımlanan bir rapor, bu konuda
tedirginlik yaratacak veriler içeriyor.

Brüksel merkezli düşünce
kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler
Konseyi’nin (ECFR), 14 AB ülkesinde
60 bin kişiyle gerçekleştirdiği anket
sonuçları, “Güçlü Bir Avrupa Dış
Politikası’na Yoğun Destek-
İnsanlara İstediklerini Verin”
başlıklı bir raporla açıklandı. 

Buna göre, AB üyesi ülkelerin
vatandaşlarının yüzde 40’ı, birliğin
10-20 yıllık süre zarfında
dağılabileceğine inanıyor.

Tüm sorunlarına rağmen AB’nin
hayatta kalması gerektiğini
savunanlardanım. AB’nin dağılması,
Avrupa’nın ABD, Çin ve Rusya gibi
küresel güçler karşısında
uluslararası siyaset sahnesinde
ciddi bir güç kaybetmesi anlamına
gelecektir. 

Ancak ayakta kalmanın tek yolu
da, AB’nin bağımlılıklarını en az
seviyeye indirip, kendi politika ve
stratejilerini belirlemesinden ve
tabii ki birlik içerisinde yaşayanların
istek ve taleplerini daha fazla kale
almasından geçiyor. 

Batı Trakya’da Türk kimliğini
inkar politikası bir an önce sona
erdirilerek bu yanlıştan
dönülür!” açıklamasında
bulundu.
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Eyalet meclis üyeleri
yemin ettiler

AB Komisyonu’nun
yeni üyeleri
belirlendi

AVRUPA Birliği (AB)
Komisyonu Başkanlığı’na
seçilen Alman Ursula von der
Leyen, Komisyon üyelerinin
görev dağılımını açıkladı.
Komisyon başkan
yardımcılarından biri de
Margaritis Shinas oldu.

Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu Başkanlığı’na
seçilen Ursula von der Leyen, 1
Kasım’da göreve başlayacak
Komisyon üyelerinin görev
dağılımını açıkladı. Yunanlı
Margaritis Shinas, beş başkan
yardımcısından biri oldu.

AB Komisyonu binasında
basın toplantısı düzenleyen von
der Leyen, 2019-2024 dönemi
için yeni Komisyon üyelerinin
görev dağılımını duyurdu.

Von der Leyen’in açıkladığı
yeni teşkilat şemasına göre,
Komisyon’da üç kıdemli başkan
yardımcısı ve beş başkan
yardımcısı görev alacak.
Kıdemli başkan yardımcıları
aynı zamanda Komisyon üyesi
olarak da görevlerini
sürdürecek.

Buna göre, kıdemli başkan
yardımcılıklarına Hollandalı
Frans Timmermans,
Danimarkalı Margrethe
Vestager ve Letonyalı Valdis
Dombrovskis seçildi.

Timmermans “Yeşil Avrupa”
dosyasıyla çevre konularında,
Vestager dijital çağ ve rekabet
konularında, Dombrovskis ise
ekonomi ve finansal konularda
yetkili olacak.

Diğer başkan yardımcıları ise
Slovak Maros Sefcovic, Çek
Vera Jourova, Hırvat Dubrovka
Şuica ve Yunan Margaritis
Shinas oldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilciliğine
seçilen Josep Borrell aynı
zamanda AB Komisyonu

Başkan Yardımcılığı görevini
yürütecek.

GENİŞLEMEDEN SORUMLU
ÜYELİĞE MACAR İSİM
Komşuluk politikası ve
genişleme müzakerelerinden
sorumlu komisyon üyesi Macar
Laszlo Trocsanyi oldu. 

Trocsanyi, 2014-2019
yıllarında Macaristan’da adalet
bakanlığı görevini yürütmüştü. 

AB KOMİSYONUNDA
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Von der Leyen, başkanlığa
seçilmesinin ardından
Komisyon’da cinsiyet eşitliği
sağlayacağı sözünü vermişti. 

13 kadın ve 14 erkek üyeden
oluşan yeni Komisyon’da
cinsiyet eşitliği gözetildi. 

PARLAMENTO 
ONAYI GEREKİYOR
AB Komisyonu Başkanı von der
Leyen’in aday listesi, Avrupa
Parlamentosunun (AP) onayına
sunulacak. Adaylar,
kendilerine verilen dosyalarla
ilgili AP komitelerinin önüne
çıkarak onay isteyecekler.
Adayların AP komitelerinden
onay alması durumunda, liste
AP Başkanı’na gidecek. Daha
sonra, AB Komisyonu Başkanı,
Yüksek Temsilci ve Komisyon
üyeleri Genel Kurul oylamasına
tabi tutulacak. Onay alınması
durumunda, ekip 1 Kasım’da
göreve başlayacak ve görev
süreleri 31 Ekim 2024’te sona
erecek.

Birliğin yasama sürecini
başlatan Komisyon, yürütme
organı olarak da AB’nin
müktesebatını, bütçesini ve
programlarını uyguluyor,
ayrıca idari denetimini
gerçekleştiriyor.

26 Mayıs seçimlerinde
belirlenen yeni eyalet yönetimi,
30 Ağustos Cuma günü yemin
etti.  

Doğu Makedonya – Trakya
eyalet meclis üyelerinin yemin
töreni Rodop eski valilik
binasındaki Yorgos Pavlidis
Salonu’nda gerçekleşti.

Saat 12.00’de başlayan
törende yeni eyalet meclisini
kutsayan Gümülcine – Maronya
Mitropoliti Panteleimon, Eyalet
Başkanı Metios ve meclis

üyelerine başarılar diledi.
Doğu Makedonya – Trakya

eyalet meclisine seçilen Türk
azınlık üyeleri de Kur’an-ı
Kerim’e el basarak yemin etti.
Eyalet meclisine seçilen altı
azınlık üyesinden beşi törene
katılırken, Topsidis’in
listesinden seçilen İrfan
Hacıgene törende yer almadı. 

Törene meclis üyelerinin
yanı sıra siyasi, askeri, dini ve
emniyet teşkilatından
temsilciler de katıldı. 

Eyalet Başkanı Metios’un
konuşmasının ardından imza
törenine geçildi. 

Doğu Makedonya – Trakya
eyalet meclisinde azınlıktan,
Hristos Metios’un listesinden
Tarkan Multaza, Ahmet İbram,
ana muhalefetteki Hristos
Topsidis’in listesinden Cihan
İmamoğlu, İrfan Hacıgene,
Kostas Kaçimigas’ın listesinden
Serkan Mahmut ve Rıdvan
Kurak yer alıyor. 

EYALET Başkanı Hristos Metios’un listesinden
eyalet meclis üyesi seçilen Ahmet İbram,
Ekonomi, İdare ve Şeffaflıktan Sorumlu Eyalet
Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ahmet İbram, konuyla ilgili yaptığı basın
açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

“Sayın Doğu Makedonya Trakya Eyalet
Başkanı Hristos Metios’un kararıyla, Ekonomi,
İdare ve Şeffaflıktan Sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcılığı görevine getirildim. İlk olarak başta
bölge halkımızın seçmenlerine bugüne kadar
şahsıma göstermiş oldukları yakın ilgi ve
teveccühlerine çok teşekkür ediyorum. Aynı
şekilde bu ikinci dönemde de bana güvenip bu
görevi verdiği için Doğu Makedonya Trakya
Eyalet Başkanı sayın Hristos Metios’a da
teşekkür ediyorum.

Doğu Makedonya Trakya Eyaleti çatısı
altında  Eyalet Başkan Yardımcısı  olarak
tekrar ikinci dönemde de halkıma
hizmet edebilmenin haklı gururunu
yaşıyorum. Geçtiğimiz dönemde
olduğu gibi bu dönemde de bölge
halkına hizmet etme çabası
içerisinde olacağımdan hiç
kimsenin şüphesi olmasın.
Son olarak bölge halkına
şahsım adına şu mesajı
vermek istiyorum; bu

görevde bulunduğum sürece tüm bölge
halkımızın ve vatandaşlarımızın hizmetinde

olacağımı, şahsıma günün
24 saatinde gönül

rahatlığıyla gerek
sözlü, gerek mesaj ve
gerekse telefon
yoluyla

ulaşabilmelerini
tavsiye ediyorum.

Bu yeni görevim, tüm
bölge halkımıza

hayırlı olmasını temenni
ediyorum saygılar.”

Ahmet İbram Eyalet
Başkan Yardımcısı oldu
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İskeçe’de vardiyalı eğitime tepki eylemi

E ğitim yılının başladığı hafta olup
da, eğitim sorunuyla ilgili köşe
yazısı yazmadığım oldu mu acaba

diye düşündüm. Sonra açıp arşive bakınca
gördüm ki neredeyse yok gibi. Nasıl
olmasın ki vurdumduymazlık kurbanı bir
azınlık eğitiminin iyileştirilmesini bekleyen
bir azınlık, iyileştirilmesi için de gerekli
adımların atılmadığı ve bu yüzden her
geçen yıl biriken sorunlarla uğraşan bir
azınlık. 

“Nasıl olsa çözümlenmeyen
sorunlardan usanıp azınlık eğitimini terk
edecekler” beklentisi ve umudu içinde bir
zihniyet. “Abartıyor musun?” diye
soranlara söylüyorum. Hayır
abartmıyorum, boşu boşuna suçlama da
yöneltmiyorum. Kapanan okullar, şimdi
artık buna kapatılan sınıflar da eklendi,
köklü bir şekilde çözüme kavuşturulmayan
öğretmen sorunu, azalan eğitim personeli,

yıllarca eğitim içi seminer bekleyen azınlık
öğretmenleri, eğitimin Türkçe ayağının
iyileştirilmemesi, vesaire, vesaire… 

Yukarıda dile getirdiğimiz azınlık
eğitimiyle ilgili ana konulardan hangisinde
ilerleme var diyebiliriz? Hangisinde
düzelme var? Hangisinde umut ışığı var?
Dinamik eylemlere başvurmayan, hakkını
arama konusunda bile çekimser davranan
bir toplumun “hareketsizliğinden” medet
umarak, azınlık eğitimini uzun ve yavaş bir
ölüme terk etme güdüsü ne yazık ki
hakimiyetini sürdürüyor. En son örnek
İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’ndeki
durum. Bu okul, İskeçe ilindeki tek azınlık
ortaokul ve lisesi. Son 10 yılda öğrenci
sayısında çok büyük bir artış var. Hatta son
15 – 20 yılda. Ancak son yıllarda zaten
fiziki açıdan son derece küçük bir binaya
sahip olan bu okulumuz ihtiyacı
karşılamaktan çok uzak. Bundan birkaç yıl

önce eski Başbakan Aleksis Çipras, İskeçe
ziyaretinde azınlık ortaokulu – lisesini de
ziyaret etmişti. Öğrenciler okul bahçesine
sığmadıkları için kendisini sınıflardaki
pencerelerden üzüm salkımı gibi sarkarak
karşıladığına hep birlikte şahit olmuştuk.
Bu ziyaretten sonra ne yapıldı? Okul binası
yetmediği için vardiyalı eğitime geçildiği
için “geçici” bir çözüm üretildi ve İskeçe
vakıf idaresine ait bir ev, yapılan
düzenlemelerle okulun ek binasına
dönüştürüldü. Dört sınıf yapılarak sabahçı,
öğlenci vardiyası kaldırıldı. Soruna bir çare
bulunmuştu. Zira böyle bir çare bulunmak
zorundaydı çünkü  vardiyalı eğitim hiçbir
yerde yapılmıyordu. Bu uygulama yıllar
önce Yunanistan’da kaldırılmıştı. Ancak iki
yıl sonra bugün yine aynı noktadayız.
700’ü aşan öğrenci sayısı yine aynı sorunu
gündeme getirdi. Zaten çok küçük bir
binada eğitim yapan İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’nde yine aynı sorun var.
Vardiyalı eğitim yine gündemde. Peki
neden? Çünkü bodrum katlarına kadar
sınıf yapılan okulda başka yer yok, başka
sınıf yok. Bu sebeple İskeçe şehrinde
ikamet eden ortaokul öğrencilerinin
öğleden sonra ders yapması gerekiyor.
Okulda bu şartlarda devam edilmesi ancak
bu şekilde mümkün olabiliyor. 

Halbuki azınlık yıllardır İskeçe Azınlık
Lisesi’nin yeni bir binaya ihtiyaç
duyduğunu dile getiriyor. Artık bu sorun o
kadar bariz bir şekilde önümüzde duruyor
ki duyarlı bir devletin kendiliğinden bu
büyük soruna çözüm getirmesi gerekiyor. 

Peki şimdi ne oluyor? Yani eğitim yılının
başladığı 11 Eylül itibarıyla durum nedir?

Durumu şöyle özetleyebiliriz. Veliler
vardiyalı eğitime her koşulda karşı çıkıyor.
Çocukların öğleden sonra okula gitmeleri
bütün sistemlerini değiştirecek. Bu
nedenle de eylem kararı alındı. Peki çözüm
nedir? Kökten çözüm tabii ki sıfırdan
yapılacak yeni ve modern bir okul binası.
Tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak bir
okul binasının yapılmasının dışında tüm
çözümler, geçici çözümdür. Ancak gelinen
noktada bırakın yeni binayı, okulun ek
binasına konulacak prefabrik sınıflara dahi
razı olacak durumdayız. Encümen
heyetinin, okul yönetiminin soruna acil
çözüm bulunması amacıyla yaptıkları
prefabrik sınıf talebine bugüne kadar
cevap verilmemesi bile adeta bir cinayetti. 

Azınlık insanını, 2019 yılında çocuğunu
prefabrik sınıfta eğitim görmesine
sevinecek duruma düşüren bir
vurdumduymazlıkla karşı karşıyayız!
Kararlılıkla mücadele etmememiz halinde
prefabrik sınıfı bile azınlığa yapılan bir
“kıyak” bir “imtiyaz” olarak
yorumlayacağımız duruma geleceğiz. 

Yine bir eğitim yılı başlangıcı ve yine
insanı bunaltan ve  yıllardır çözüme
kavuşmayan sorunlar. Birinci dünya
savaşını anlatan, savaşın korkunç yüzünü,
anlamsızlığını ve ölümün, kan ve
gözyaşının dışında değinen bir şey
olmadığını anlatan, sonradan
filmleştirilen, Erich Maria Remarque’nın
yazdığı “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey
Yok” adlı romandan etkilenerek diyorum
ki; “Azınlık eğitiminde yeni bir şey yok!...” 

Ozan AHMETOĞLU

Azınlık eğitimi, 
vurdumduymazlık ve sorunlar

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

İSKEÇE Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’nde 12 Eylül Perşembe günü,
Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği’nin
öncülüğünde veliler tarafından yapılan
eylemde, vardiyalı eğitime geçilme
kararı protesto edildi. 

Sabah saatlerinden okulun girişinde
toplanan veliler, öğretmen ve
öğrencilerin derse girmesine izin
vermedi. İki saatten fazla bir süre okul
önünde eylem yapan velilere, İskeçe
milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve
Burhan Baran, İskeçe belediye başkan
yardımcıları Suha Bekiroğlu ve Levent
Karaosman, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin
Baltacı ve İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ozan Ahmetoğlu destek verdi. 

BELEDİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞME
Bir süre İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi
önünde bekleyen veliler ve öğrenciler,
daha sonra İskeçe Belediyesi’ne giderek
Belediye Başkanı Manolis Çepelis’le

görüştü. Kalabalık heyeti makamında
kabul eden Belediye Başkanı Çepelis’e
Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği
yöneticilerinin yanı sıra İskeçe
milletvekili Hüseyin Zeybek ve bazı
veliler tarafından okuldaki sorunla ilgili
bilgi verildi. Veliler, vardiyalı eğitime
geçilmemesi için mücadele ettiklerini ve
acil çözüm beklediklerini vurguladılar. 

İskeçe Belediye Başkanı Manolis
Çepelis de ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, “Belediye
artık değişti. Burası sizin de makamınız.
Bu sorunları hep birlikte iyi niyetle
çözüme kavuşturmak için çalışacağız”
dedi. 

Çepelis, okulun mutlaka yeni bir
binaya kavuşturulmasının en doğru
çözüm olduğunu ifade ederek, acil
çözüm için Atina’ya gidecek bir heyette
yer almaya hazır olduğunu söyledi. 

Bu arada, Encümen Heyeti tarafından
hazırlanan bildiri belediye başkanına
verildi.

EYALET BAŞKAN 
YARDIMCISIYLA GÖRÜŞME
Heyet daha sonra Doğu Makedonya –
Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı Nikos
Efraimidis’le görüşmek üzere eyalet (eski
valilik) binasına geçti. Okuldaki sorunu
eyalet başkan yardımcısına da aktaran
veliler ve azınlık temsilcileri, acil çözüm
bulunmasını talep ettiler. 

Heyet, Eyalet Başkanı Hristos
Metios’la görüşmek ve sorunu bir kez
daha kendisine aktarmak üzere
Efraimidis’ten görüşme ayarlamasını
istedi. Efraimidis de sorunu bildiklerini
ve çözüm bulunması için çalışacaklarını
ifade etti. 

Azınlık Ortaokulu – Lisesi yetkilileri
sorunla ilgili olarak hazırlanan yazılı
bildiriyi eyalet başkan yardımcısına
teslim ettiler. 

ORTAÖĞRETİM 
MÜDÜRÜYLE GÖRÜŞME
Okul yöneticileri ve velilerden oluşan

heyet son olarak İskeçe İli Ortaöğretim
Müdürü Yorgos Papathanasiu’yu ziyaret
etti. Papathanasiu’ya da sorunu yeniden
aktaran heyet, soruna bir an önce çözüm
bulunmasını ve vardiyalı eğitime
geçilmemesini istedi. 

EYLEM CUMA 
GÜNÜ DE DEVAM EDECEK
Yapılan görüşmelerden sonra İskeçe
Azınlık Ortaokulu – Lisesi Encümen
Heyeti ve Okul Aile Birliği ile veliler,
eylemin 13 Eylül Cuma günü de devam
etmesini kararlaştırdı. 
Bu yıl İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’nde öğrenci sayısı 740’a ulaşınca
mevcut sınıflar yetersiz kaldığından,
İskeçe şehrinde ikamet eden ortaokul
öğrencilerinin öğleden sonra, diğer
öğrencilerin ise sabah eğitim yapmasına
karar verildi. Yeni uygulamaya tepki
gösteren veliler, eylem yaparak sorunun
acil olarak çözüme kavuşmasını talep
ediyor.

Gümülcine’de Yenicemahalle mezarlığı

bölgesinde, bir dönüm büyüklüğünde arsa

sahibinden uygun fiyata satılıktır. 

Bilgi için bayan Thomai 

Telefon : 6946922104

SATILIK ARSA 
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YAKA İKE: “Yıllık 2 bin 
ton kiraza ihtiyaç var”VETERİNER HEKİMİ

RODOP ilinde 2017 yılından beri faaliyet
gösteren YAKA Kiraz Paketleme Tesisi, başta
Avrupa ülkelerinden gelen talebi karşılamak
üzere, bölgedeki kiraz üretimini arttırmaya
yönelik bir duyuru yayımladı.

YAKA Kiraz Paketleme Tesisi’nden yapılan
açıklama şöyle:

“2017 yılında faaliyete geçen YAKA Kiraz
Paketleme tesisi daha ilk yıldan itibaren aldığı
sertifikalar ve titiz
çalışmalar
sayesinde gerek
Avrupa’daki
süpermarketler
gerekse
Uzakdoğu’daki çok
büyük ve önemli
pazarların
tedarikçisi olmuştur.

Yıllık 2.000 ton
(2.000.000 kg)
kiraza ihtiyacı
bulunmaktadır. Bu
ihtiyacın çok büyük
bölümünü
Yunanistan’ın diğer
bölgelerinden ve
komşu ülkelerden tedarik etmektedir. 

Tesisin kurulu olduğu Gümülcine ve
çevresinde yapılan üretim hem miktar hem de
kalite ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu
nedenle YAKA şirketi 2019 Eylül ayından itibaren
farklı rakımdaki bölgelerde örnek bahçeler
oluşturacak ve üretici bilgilendirme seminerleri
düzenleyecektir. 

Kiraz üretimini Mayıs, Haziran, Temmuz ve
hatta 15 Ağustos’a kadar uzatıp müşterilerimizin
taleplerini karşılamayı planlamaktayız.

Bu amaçla Erkenci bölgede Yaka ve Ova
köylerinde Samba, Sabrina, Kristalina ve Lapins
çeşitleri, 250 rakım ve üzeri Orta-Geççi bölgelerde
ise Ferrovia, Regina ve Kordia çeşitleri
önerilmektedir.

Avrupa ve Uzakdoğu’da eski çeşitlere ve 24
kalibre altındaki kirazlara talep
bulunmamaktadır.

Kurulacak kiraz bahçelerinin sık dikim, tel
direk, sulama sistemi ve dolu önleyici ile

yapılması önerilmektedir.
Tel direk sistemi (PALMET) ikinci yıldan

itibaren kiraz vermeye başlaması önemli bir
avantajdır.

4’üncü yıldan itibaren dönüme 1.200- 1.500 kg
kiraz toplanır.

Son yıllardaki kiraz talebine bağlı olarak
üreticiden kg alım fiyatları 0,90€-1.20€  arasında
değişmektedir.

(2019 yılı 1.00€ -
2.10 € ortalama 1.45€)

Bu şartlarda 1
dönüm kiraz
bahçesinden en az
1.080€ -1.800€ gelir
elde edilir.

Yıllık yapılan
masraflar dönüme
200€ - 300€
civarındadır.

Bu masraflar
düşüldüğünde
dönümde 780€-
1.500€ kar elde edilir.

10 dönüm bir kiraz
bahçesinden yılda
7.800 € ile 15.000 €

arasında gelir elde edilir. Kiraz üretimi diğer
birçok tarım ürünlerinin üretimine göre daha
kolaydır. Sistemli kurulmuş kiraz bahçelerinde
budama, ilaçlama, sulama ve gübreleme işlemleri
10 dekarlık bir bahçede bir kişiyle rahatlıkla
yapıldığı görülmektedir. Bir kişinin bir yılda bu
işlemlere ayıracağı zaman toplamda 20 günü
geçmemektedir.

Alternatif ürün arayışında olan bölge üreticisi
için kiraz en karlı ürün olarak ortaya çıkmaktadır.

Geri dönüşün daha hızlı ve verimli olabilmesi
için minimum 5 dönüm bahçe kurulumu
önerilmektedir.

Tarım Sigortaları Kurumu’nun (ELGA) %60 -
%80 oranında destek programları
bulunmaktadır.

Üretilecek olan kaliteli kirazın en büyük ve
sürekli alıcısı YAKA Kiraz Paketleme Tesisi olarak
üzerimize düşen bütün çalışmaları yapmaya ve
bölgemizi Uzakdoğu’dan Avrupa’ya kadar en iyi
şekilde temsil etmeye gayret göstermekteyiz.”

Cevat ABDURRAHMAN

Av köpeklerinde beslenme

B u haftaki konumuzu,
bölgemizde avcılığın
yoğun olması

nedeniyle av köpeklerine
ayırdık. Daha doğrusu av köpeği
beslemenin püf noktaları
nelerdir?... Bu tür köpekleri
beslemede yapılan hatalar
nelerdir?... Kısaca değinelim:

Av köpeklerini bir sporcuya
benzetebiliriz. Aktif, bedensel
aktiviteleri en üst düzeyde ve
ava gittiklerinde her zaman
formda olmaları gereken
sporcular... Yapılan yaygın bir
yanlış, av köpeklerinin diğer ev-
bekçi köpekleri gibi
değerlendirilip, beslenme
şekillerinin daha çok bu yönde
yapılarak sonucunda hatalı
beslenmeye bağlı sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Hepimiz
biliriz. Av dönemi geldiğinde
köpeklerde bir zayıflama söz
konusudur. Bu durum aslında,
avcının köpeğini av
dönemindeki ihtiyaçlarını göz
önünde tutmadan, normal
dönemde besler gibi
beslemesinden
kaynaklanmaktadır. Buna göre
av köpeklerinin beslenmesini iki
temel döneme ayırabiliriz.

1-Av dönemi besleme
2-Sezon dışı besleme
Bu iki dönem arasında en

belirgin fark, fiziksel aktivite
yoğunluk farkıdır. Av
sezonununda köpeğimizin,
normal gıdaları alarak
performans ihtiyaçlarını
karşılamasını beklemek
yanlıştır. Özellikle bu
sezonlarda bu tür köpeklerinin,
proteini yüksek ve enerji
ihtiyaçlarını karşılayabilecek
gıdalarla beslenmesi bizlere her
zaman pozitif bir durum olarak
yansıyacaktır. Bunun yanında,
sezon dışındaki beslemede ise,
minumum ihtiyaçları
karşılanacak şekilde beslenme
ve egzersizler ile köpeklerin
kondisyonları
korunabilmektedir. Ucuz  kuru
mamalar çoğu zaman gerekli
maddeleri içermediğinden
beslenme sorunlarının
yaşanmasında önemli bir paya
sahiptirler. Peki köpeğimize
mama seçerken nelere dikkat
etmeliyiz?...

Ev yemekleri ile de
köpeklerimizi beslemek
mümkündür. Ancak burda
unutulmaması gereken, tek
yönlü beslenmenin önüne

geçilmesi gerekliliğidir.
Köpekler ne kadar etçil
olsalarda, bitkisel kaynaklı
gıdalara da ihtiyaç duyarlar. Bu
nedenle ticari kuru mamalarda
bu ihtiyaçlar hazır olarak
sunulmaktadır. Yani kuru
mamalar bizleri zahmetten
kurtarmak için üretilmiş ticari
ürünlerdir. Hazır mama
kullanımında belirleyici olan
etken ise malesef fiyatlar
olmaktır. Bu son derece yanlış
ve hatalı bir durumdur. Ucuz,
kalitesiz bir mama ile
köpeğinizin midesini ve
barsaklarını doldurmak ne size
ne de köpeğinize fayda
sağlamaktadır. Peki kaliteli
mamalar illa en pahalı olanlar
mıdır? Tabiki değil... Elbette
profesyonel üst düzey mamalar
pahalıdır ancak orta kalite
mamaların fiyatları da son
derece uygundur. Peki
mamaların kalitesi nasıl
anlaşılır? Mamanın kalitesini
belirleyen en önemli faktör,
köpeğin yediği mama miktarı ile
dışkı miktarı arasındaki farktır.
Kalitesiz mama ile beslenen
köpeklerin dışkıları genelde
kötü kokuludur. Bu mamalarla
beslenen köpekler sık
dışkılarlar. Ayrıca köpeğinizdeki
tüylerinin matlığı, tüylerin
dökülmesi, derinin matlığı ve
kuruluğu, kepeklenmesi,
köpeğinize yedirdiğiniz
mamanın kalitesiz olduğunu
aklınıza getirmelidir.
Hipermarketlerde satılan
mamalar genelde kalitesiz olup,
mama seçiminde mutlaka
veteriner hekiminizle diyaloğa
geçmenizi tavsiye ediyorum. Av
dönemlerinin yoğunlaştığı
dönemlerde hayvanlara verilen
mamanın %26 protein %17 yağ
içermesi gerekir. Bunun altında
değerdeki mamalar köpeğinizin
ihtiyaçlarını karşılayamaz. 12 ila
18 aylığa kadar köpekler,
yetişkinlere oranla daha dikkatli
beslenerek, gelişim süreçleri
sağlıklı bir biçimde
tamamlanmalıdır.

Köpeklerimiz, aile
bireylerinden biri gibi
algılanmalı, nasıl ki sağlık ve aşı
durumlarıyla ilgileniyorsak,
beslenmeleri ile de
ilgilenmeliyiz. Çünkü bizler bu
sadık dostarın vazgeçemediği
ailesiyiz...

Hepinize sağlık dolu günler
diliyorum...

VETERİNER BAKIŞI

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

GÜMÜLCİNE’nin ayakta kalan az sayıdaki
tarihi yapılarından biri olan “Gümülcineliler
Kulübü” resmi olarak Avrupa Tarihi Kafeler
Birliği üyesi oldu.

Avrupa genelinde 12 ülkeden 52 kafenin üye
olduğu Avrupa Tarihi Kafeler Birliği’ne
Hanya’daki tarihi “Kipos” kafesinin ardından
Yunanistan’dan üye olan ikinci kafe
“Gümülcineliler Kulübü” oldu. 

1921 yılından beri faaliyet gösteren
“Gümülcineliler Kulübü”nün bulunduğu bina
Yunanistan’daki Osmanlı varlığının son
dönemlerinde inşa edilmiş, etkileyici yüksek
tavanları, iç merdivenleri ve büyük pencereleri
ile neoklasik mimarinin örneklerinden biri
olarak dikkat çekiyor. “Gümülcineliler
Kulübü” sık sık kültürel etkinliklere, kitap
sunumlarına, müzik ve tiyatro etkinliklerine ev
sahipliği yapıyor.

Avrupa Tarihi Kafeler Birliği, Avrupa
genelinde zaman zaman önemli olaylara ev

sahipliği yapan, sanat ve siyaset dünyasının
ünlü isimlerinin ziyaret ettiği sembolik
mekanlardan oluşuyor. Birliğe üye olan
kafeler arasında Café New York, Imperial-Café
Museum, Grancaffe Quadri, Café Weimar, Les
deux magots gibi dünyaca ünlü kafeler yer
alıyor.

“Gümülcineliler Kulübü” Avrupa
Tarihi Kafeler Birliği üyesi oldu
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APPLE’ın yeni iPhone 11
Pro ve iPhone 11 Pro Max
modelleri, 3 kameralı olarak
karşımıza çıktı. Apple’a göre
her zamanki gibi “en güçlü
iPhone” olarak lanse edilen Pro
modellerinden iPhone 11 Pro’ya
biz de yakından baktık. 

Öncelikle iPhone 11 Pro’nun
çıkış tarihi 20 Eylül olarak
belirlenmiş durumda. 13
Eylül’de ön siparişe açılacak
olan iPhone 11 Pro. 64, 256 ve
512 GB olmak üzere 3 farklı
kapasite seçeneğiyle beraber
satışa girecek. 

Apple’ın yeni 11 Pro
modelinde kameralar 3 adet.
iPhone 11 Pro, 12 MP, 12
MP ve 12 MP, kare şeklinde bir
platformda yan yana getirilmiş
3 kamera sahibi. 

iPhone 11 Pro’nun 12 MP
ölçüsündeki ana kamerası,
geniş açılı fotoğraflar
çekebiliyor ve f/1.8 diyaframa
sahip. 2x optik zum, 10x dijital
zum yeteneğiyle beraber gelen
kamera sistemi, çift tonlu dörtlü
LED flaş ile destekleniyor ve
4K’da 60 kare, 1080p’de ise 240
kare kayıt alabiliyor.

12 MP’lik ikinci
kamera telefoto olarak işlev
görüyor. 52 mm’lik lens, f/2.0
diyaframa sahip. Üçüncü
kamera da ultra geniş
açılı olarak karşımıza çıkıyor ve
bu da f/2.4 diyafram değeriyle
geliyor.

Demo alanında çektiğimiz
fotoğraflardan bahsedersek,
kısıtlı kullanımda elbette
performans açısından çok fazla

şey söylemek mümkün değil.
Ancak iPhone’un kamera
kalitesi iPhone 11 Pro’da da
bildiğimiz gibi diyebiliriz. Bu
arada video konusunda da yine
gece modunu oldukça öven
Apple, iPhone Pro
11’de karanlık
çekim performansını fazlaca
iyileştirdiğini lansmanda
vurguladı. 

Ön kameraya da kısaca
bakarsak, 12 MP ve f/2.2
diyaframlı ön kameranın
yeterince iyi çalıştığını
söyleyebiliriz. Ön kameranın 4K
çözünürlüğünde video
kaydı yapabilmesi de gelen
yeniliklerden biri.

Ön ve arka tarafında cam
malzeme bulunduran telefon,
güzel görünüyor görünmesine
fakat herkes iPhone 11 serisinin
arkasında yer alan kamera
çıkıntısından hoşlanmayacak
gibi görünüyor. 

5.8 inç boyutunda bir
ekranın sahibi olan iPhone 11
Pro, güzel görüntü üretiyor.
Bunda kuşkusuz OLED
panelin parmağı var.  1125x2436
piksel çözünürlüğündeki ekran,
19.5:9 görüntü oranına ve 458
ppi piksel yoğunluğuna sahip. 

iPhone 11 Pro da diğer
iPhone  modelleri gibi iOS 13 ile
birlikte geliyor ve işlemci
hanesinde Apple A13 Bionic’i
bulunduruyor. Apple bu
işlemcinin tüm detaylarını
gizliyor fakat, Phil Schiller’in
söylediğine göre işlemci pek
çok konuda büyük iş başarıyor.

İşlemcinin altyapısına

baktığımızda, 2 performans
çekirdeğinin yanı sıra 4 adet de
verimlilik çekirdeğinin
bulunduğunu görüyoruz. 

Yine işlemcinin
kalemlerinden biri olan Neural
Engine ise, A13 Bionic’te 8
çekirdekli yapıda karşımıza
çıkıyor. 

İşlemcinin güç tasarruf
yetenekleriyle beraber, iPhone
11 Pro, iPhone XS’e göre 4
saat daha yüksek pil
performansı sunabiliyormuş.
iPhone 11 Pro’nun
bataryası 3190
mAh kapasitesinde.

iPhone 11 Pro’da 6 GB RAM
yer alıyor. Ayrıca diğer
özellikler arasında ise Wi-Fi
802.11ax, Bluetooth 5, 18W hızlı
şarj, Qi kablosuz şarj ve ters şarj
desteği geliyor. 18W hızlı şarj
adaptörü, iPhone 11 Pro ve
iPhone 11 Pro Max’te kutu

içeriğine dahil. 
Apple, iPhone 11 Pro modeli

ile akıllı telefonlarına yeni bir
soluk getirmiş olabilir fakat
günün sonunda ortada çok
büyük bir yenilik yer almıyor.
Ancak gerek kameraya gerek
performansa gelen yenilikler,
iPhone serisinin devamı
noktasında fanların ve yeni
Apple akıllı telefon sahibi

olmak isteyenlerin hoşuna
gidebilecek türden.

Kağıt üzerinde ve kısa ön
inceleme neticesinde kendi
içinde iyi bir model olduğunu
söyleyebileceğimiz iPhone 11
Pro için elbette son sözümüzü
telefonu detaylı olarak
incelediğimizde
söyleyebileceğiz. 

iPhone 11 Pro’yu inceleyelim

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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SOL DAN SA ĞA
1) Üzerinde deney yapılan kimse – (eski) Kuruntu 2)
Tümör – Bir tür etli ve büyük zeytin 3) Kalın, kaba
kumaş – Çok yıllık otsu bir süs bitkisi, ağaç küpesi 4)
Kıl dokulu büyük çuval – Hz. İsa’nın doğduğu gün 5)
Bitkilerin aşı yoluyla üretilmesi – Notada duraklama
işareti 6) Anlam – Protaktinyum’un simgesi 7)
Hayvan tuzağı – Çabuk davranan, çevik 8)
Kurçatovyum’un simgesi – Böylece, bu biçimde – O
yer 9) Aldırış etme – Yer yüzü parçası 10) Yapıların
üstündeki kiremit kaplı bölüm – Medyumların özel
hipnoz durumu 11) Açık, apaçık – En kısa zaman 12)
Sodyum’un simgesi – Sesli duyuru – Başlıca içe-
ceğimiz 13) Bir yüzeydeki ince çizgi – Elektrik
akamını ileten madde 14) Boğa güreşi alanı –
Gelişigüzel kırılmış buğday.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Dua okuyucu – Yolculuk için hazırlanan yiyecek,
azık 2) Onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker –
Böbreğin ürettiği tanecikler – Şiir yazan kimse 3)
Aksama, aksaklık – Ut çalan kimse – Bir bağlaç 4)
İlave – Kırmızı – İğneli uzun balık oltası 5) Cesur,
yürekli – Engel 6) Bir nota – Kedi, kopek yiyeceği –
Oyuncunun yapması gereken 7) Tramvay sürücüsü –
Arka, geri – Kamıştan çalgı 8) (halk dili) Amca –
(kısaca) Anadolu Ajansı – Çarşılarda aynı işi yapan
esnafın bulunduğu bölüm 9) Çok acıklı olay – Zerre,
molekül – Kripton’un simgesi 10) Köpek – Ağrı kesici
bir ilaç – Zehir, ağı 11) Bir ay adı – (halk dili) Ağabey
– Fin hamamı. 

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1) İma,
Ara, Sac 2) Tezek, Klişe
3) Anız, Mai, İt 4) At,
Ata, Ban 5) Tez,
Atlamak 6) Şifa, Asa 7)
Keramet, Lav 8) An,
Mal, Ga 9) Aritmi, İka
10) Na, Evre, Aha 11)
Daz, Chat 12) Zibidi,
Yıkı 13) Eke, Akaç, Ac
14) Masum, Fauna.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)İtaat, Klan, Zem 2)
Menteşe, Radika 3) Azı,
Zirai, Abes 4) Eza,
Fantezi 5) Ak, Taam,
Mv, Dam 6) Mat,
Emircik 7) Aka, Lata,
Eh, Af 8) Libas, Li, Ayça
9) Si, Amal, Katı 10)
Aşina, Agah, Kan 11)
Cet, Kova, Acıca.
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BEŞ AZINLIK OKULU 
DAHA KAPATILDI
Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla kapatılan
azınlık okullarına bu yıl beş okulun
daha eklenmesi Batı Trakya Türk
Azınlığı arasında tepkilere neden oldu.
Son 10 yılda kapatılan azınlık okulu
sayısı 65’i buldu. 

SINIF SAYISI AZALTILDI,
ÖĞRETMEN SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ
Bu arada, kapatılan azınlık okullarının
yanı sıra bu yıl bazı azınlık okullarında
sınıf sayısı da azaltıldı. Eğitim
Bakanlığı’nın kararıyla toplam 10 adet
sınıf kapatıldı. 

Okul sayısının ve sınıf sayısının
azaltılması, azınlık okullarındaki
öğretmen sayısının da azalmasına neden
oldu. Henüz kesinlik kazanmamakla
birlikte, bu yıl görevlendirilecek
sözleşmeli öğretmen sayısının azalacağı
bildirildi. 

SEMİNER TALEPLERİNE 
YILLARDIR CEVAP VERİLMİYOR
Öte yandan, azınlık okullarında görev
yapan Türk öğretmen derneklerinin
seminer taleplerine yıllardır yanıt
verilmemesi de eğitim alanında tepki
yaratan konulardan bir diğerini
oluşturuyor.

Azınlık eğitiminin çözüm bekleyen bir
diğer önemli konu başlığı da azınlık
okullarında Türkçe öğretmeni olarak
görev yapacak eğitimcilerin
yetiştirileceği fakülte. 40 yılı aşkın süre
faaliyet gösteren Selanik Özel Pedagoji
Akademisi’nin kapatılmasından sonra
Selanik Aristotelio Üniversitesi’nde
açılan “Azınlık Eğitimi Bölümü”nün
Türkçe eğitim verecek öğretmen
ihtiyacına cevap verecek seviyeye
getirilmesini bekleyen azınlığın bu
talebine olumlu yanıt verilmemesi ve bu
konuda azınlık ile bakanlık arasında
tatmin edici  bir diyaloğun olmaması da
dikkat çekici. 

TALEPLERE YANIT YOK
Azınlık eğitiminin özellikle Türkçe
ayağıyla ilgili taleplere Eğitim Bakanlığı
ve devlet tarafından olumlu cevap
verilmemesi, azınlık eğitiminin sorunlar
yumağı haline gelmesine neden oldu. Bu
durum, velilerin azınlık okullarını tercih
etme oranının azalmasını ve azınlık
eğitiminin sürekli kan kaybetmesini
beraberinde getirdi.

AZINLIK EĞİTİM KURUMU
TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?
Yeni eğitiminin başlamasıyla azınlık
eğitim kurumlarının başkanları mevcut
durumu ve son gelişmeleri GÜNDEM’e
değerlendirdi. Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın
Ahmet, Rodop – Evros İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı
Salih Ahmet ve İskeçe İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı konuyla ilgili
olarak gazetemizin sorularını yanıtladı. 

AYDIN AHMET: 

“AZINLIĞIMIZIN EĞİTİM
SORUNLARI GÜN 
GEÇTİKÇE ARTIYOR”
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Aydın Ahmet, eğitim alanındaki
sorunların gün geçtikte arttığını
vurguladı. 

Gazetemize konuşan BTTÖB Başkanı
Aydın Ahmet şunları ifade etti: “Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın çocukları,
velileri ve öğretmenleri her yeni eğitim
ve öğretim yılına senelerdir üzüntülü ve
buruk başlıyorlar. Tüm azınlık insanı
acaba her yıl daha kaç okulumuz devlet
eliyle kapatılacak, kaç okulun daha
kapısına zincir vurulacak endişesini
taşıyor. Devlet yine 2019-2020 eğitim ve
öğretim yılı için Batı Trakya Türk
Azınlığı’na ait beş okulu azınlığa hiç
danışmadan, azınlık yetkilileri ile hiç
istişare etmeden kapatıyor. Eğitim
Bakanlığı’nın aldığı karar gereği Rodop
ilinden Bulduklu, Melikli, Büyük
Doğanca, ve Dündarlı köylerindeki
azınlık ilkokulları ve İskeçe ilinden

Zeynelli azınlık ilkokulu kapatılacaktır.
Bunun yanı sıra 10’un üzerinde derslik
azaltılıyor. Böylece Batı Trakya Türk
Azınlığı’na ait okul sayısı toplamda
128’den 123’e düştü.”

25 YILDA 108 OKUL KAPATILDI
Aydın Ahmet sözlerine şöyle devam etti:
“1994-95 eğitim ve öğretim yılında Batı
Trakya Türk Azınlığı’na ait okul sayısı
231’di. Bu durumda 25 yıl içerisinde
kaybettiğimiz okul sayısı 108 olmuştur.
Azınlık okullarının statüsüne
bakmadan, çocuk azlığı bahane
gösterilerek okulların kapatılması Lozan
Antlaşması’na aykırıdır. 

Yıllardır azınlığın tüm kurum ve
kuruluşları bu hususta okul
kapatmalarına karşı tepkilerini ve
endişelerini yüksek sesle haykırdılar ve
haykırmaya devam ediyorlar. Ancak
devlet yetkilileri azınlığı hiçbir zaman
muhatap almadılar ve hiçbir zaman
azınlıkla istişare etmediler. Kısacası
azınlıkla ilgili kararlar bugüne kadar
azınlığa sorulmadan alındı. Bugüne
kadar yapılan ne okul kapatmaları, ne
de birleştirmeleri eğitime hiçbir olumlu
katkı sunmamıştır. Sadece ve sadece
okul sayılarını azaltmayı hedefleyen bu
uygulamadan ivedilikle dönülmelidir.
Azınlık okulları bu ülkenin kültürel bir
zenginliğidir. Bu okullar bugüne kadar
ülkesine bağlı, yasalara saygılı bireyler
yetiştirmiştir. Bu sebeple devletin bu
okulların eğitim kalitesini yükseltmek,
çağdaş eğitimin gereklerini bu okullarda
yerine getirmek için azınlık kurumları ile
diyalog kurması elzemdir. Tüm azınlık
mensuplarını ve bu feryadı duyan
herkesi bir kez daha bir bir yitirilen
azınlık okulları ile ilgili hususta
düşünmeye ve tepki vermeye davet
ediyoruz. Geleceğimiz olan azınlık
okullarını tamamıyla yitirdiğimiz zaman
ne azınlık eğitiminin sorunları, ne
azınlık eğitimi, ne de ortada bir azınlık
kalacaktır.”

“VARDİYALI EĞİTİME 
ÇARE BULUNMALIDIR”
İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde
hayata geçirilecek vardiyalı eğitime de

değinen BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet,
“Bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi
İskeçe Azınlık Lisesi’nin okul binasının
yetersizliği yeni bir eğitim sorununu
daha ortaya çıkardı. Yıllardır fiziki
koşullarının yetersizliğini yüksek sesle
seslendirmemize rağmen bu sorun bir
türlü çözüme kavuşturulamadı. Bu yıl
artan öğrenci sayısı ile birlikte ikili
eğitim, yani vardiyalı eğitim gündeme
geldi. Çocuklarımızın bir kısmı sabah
okula giderken bir kısmı öğleden sonra
okula gidecek. Bu sorunun da ivedilikle
çözümü gerekiyor.

Azınlığımızın geleceği için umudu
koruyarak, okullarımız adına mücadele
her azınlık bireyinin görevi olmalı diye
düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. 

SALİH AHMET:

“AZINLIK EĞİTİMİNİN 
KENDİ STATÜSÜ VAR”
Rodop – Evros İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Salih
Ahmet, azınlık eğitiminin yok olmaması
için harekete geçme zamanının çoktan
geldiğini söyledi. 

Salih Ahmet, azınlık okullarının her
yıl düzenli olarak kapatılmaya devam
etmesinin, gerek azınlık eğitim
camiasını, gerekse azınlığın tümünü
derinden yaraladığını ve tepkiye neden
olduğunu vurguladı. Azınlık eğitiminin
özel bir statüsü olduğunu hatırlatan
dernek başkanı, “Bunun dikkate
alınması gerekir. Yani azınlık okulları
kapatılırken, diğer okullara uygulanan
prosedürün uygulanmaması gerekir.
Azınlık eğitiminin bir hak olduğu ve
kendi özel statüsünün olduğu apaçık
ortadadır. ‘Karar verdim, kapatıyorum’
diyerek kapatılmaması gerekir. En
azından okul encümeninin rızasıyla
yapılması lazım. Fakat ne yazık ki bu
hassasiyete dikkat edilmiyor.” dedi. 

Okulların kapatılmasında,
çocuklarını köyden alarak komşu
köylerdeki devlet okullarına veya şehir
merkezlerindeki azınlık ve devlet
okullarına gönderen velilerin de payının
olduğunu ifade eden Salih Ahmet, “Son
dönemde bir moda daha başladı.

Eğitim yılı 5 eksikle başladı
Yeni eğitim yılı Batı
Trakya’da sorunlarla

başlıyor. Devletin,
azınlık eğitimiyle

ilgili taleplere
yıllardır olumlu

cevap vermemesi, bu
alanda yaşanan

sorunların
yığılmasına neden

oldu. Biriken
sorunlar, azınlık

eğitiminin her geçen
yıl biraz daha kan

kaybetmesini
beraberinde getirdi. 

Salih Ahmet Nurettin Kıyıcı

GÜN DEM haber

Aydın Ahmet
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beşinci veya altıncı sınıftan alıp
devlet okuluna gönderiyor. Bu
da okullarımızın kapatma
sürecini hızlandırıyor. Tabii
azınlık okullarının bu şekilde
kolay kapatılmaması lazım. Zira
azınlık eğitimi ve azınlık
okulunun özel statüsü var. Bunu
görmezden gelmek yanlıştır. Ve
tabii ki hukuka da uygun
değildir.” diye konuştu.

“BEŞ OKULUN YANI SIRA 10
SINIF DA KAPATILMIŞ OLDU”
Ahmet şöyle devam etti: “Bu yıl
dördü Rodop ilinde olmak üzere,
toplamda beş azınlık
ilkokulunun kapısına kilit
vuruldu. Kilit vuruldu diyorum,
çünkü daha önce alınan
kararlarda bu okulların geçici
olarak faaliyetinin
durdurulduğu kaydediliyordu.
Bu yıl bu ibare de kaldırıldı ve
okullar kapatılmış oldu. Sadece
beş okul değil. Aynı zamanda 10
sınıf da kapatılmış oldu. Peki bu
nasıl oldu? Okulların kapatılma
kararı alınırken, farklı
okullarımızın derslik sayısında,
yani sınıf sayısında azaltılmaya
gidildi. Örneğin 6 dersliği olan
bir okul, 4 derslikli yapıldı. 4
derslikli bir sınıf 3 derslikli oldu.
Dolayısıyla 10 sınıf kapatılmış
oldu. Kapatılan sınıfları, iki
derslikli okul olarak düşünecek
olsak, beş okulun daha
kapatılmış olduğu anlamına
gelir. Kapatılan okullar,
azaltılan derslikler beraberinde
okullarımızda çalışan personelin
de azalması anlamına geliyor.
Özetleyecek olursak, azınlık
eğitimi kan kaybediyor.”

Sözleşmeli öğretmenlerin 10
Eylül itibarıyla tayinlerinin
yapılmadığına da dikkat çeken
Salih Ahmet, “Okullarımızın
açılmasına bir gün kala tayinler
hala gelmedi. Bu durumda
öğretmenler ilk zil çaldığında
okulda olamayacak. Öte yandan
hatırlatmak isterim ki; azınlık
okullarında görev yapan
öğretmenlerin dernekleri olarak
yıllardır seminer talebinde
bulunuyoruz. 20 yıl önce bu
talebimiz vardı, bugün de var.
Beklenen seminerleri görmeden
emekli olan meslektaşlarımız
var. Bu konuda istediğimiz ve
beklediğimiz gelişmeler
olmazsa, öğretmen dernekleri
olarak bizler inisiyatif almak
durumundayız. İstediğimiz
şekilde seminerlerin olmaması
durumunda, inisiyatif alacağız.
Aslında sadece Türkçe
öğretmenlerinin değil, Yunanca
öğretmenlerinin de
seminerlerden geçmesi lazım.
Eğitim alanında hiçbir şey
yapmazsak, harekete geçmezsek
azınlık eğitimi korkarım daha da
kötüye gidecek.” diye konuştu. 

Dernek başkanı Salih Ahmet,
İskeçe Azınlık Ortaokul ve
Lisesi’ndeki vardiyalı eğitim
sistemini doğru bulmadıklarını
ifade ederek, yasal olarak da
doğru olmayan vardiyalı
eğitimine mutlaka çare
bulunması gerektiğini
vurguladı. 

NURETTİN KIYICI: 

“AZINLIK EĞİTİMİNE 
VE OKULUNA SAYGI
TALEPLERİMİZE CEVAP
BEKLİYORUZ”
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı da
GÜNDEM’in sorularını yanıtladı. 

Yeni eğitim yılının sorunlarla
başladığına dikkat çeken Kıyıcı,
“Azınlık eğitimi ve azınlık
okuluna da,  statüsüne de,
eğitim sistemine de, velilerin ve
öğretmenlerin de taleplerine ve
beklentilerine saygı ve
hassasiyet gösterilmesini
bekliyoruz. Ancak azınlık okulu
bazen özel bir okul, yani azınlık
okulu olarak muamele görüyor,
bazen de devlet okulu olarak
muamele görüyor. Bu yıl ne
yazık ki beş okulumuzu da
kaybettik. Ne yazık ki kapatılan
okulların yanı sıra faal olan
okullarda da kapatılan sınıflar
var. Toplam 10 adet sınıf
kapatıldı. Kapatılan sınıfların
dokuzu da İskeçe ilinde.
Dolayısıyla personel de azaltıldı.
Sözleşmeli olarak kaç
öğretmenin görevlendirileceğini
şu anda bilmiyoruz. Sözleşmeli
öğretmenlerin de henüz
okullarımıza gelmemesi
düşündürücü.” dedi. 

“TEPKİ VERMEK 
AMACIYLA AÇIKLAMA
YAYIMLAMANIN ÖTESİNE
GEÇMEK ZORUNDAYIZ”
Dernek başkanı Nurettin Kıyıcı
şöyle devam etti: “Azınlık
eğitimi çok ciddi bir sorun.
Azınlığın geleceğiyle alakalı bir
sorun. Daha önce de söyledim.
Bu sorun sadece iki öğretmen
derneğinin sorunu değil. Sadece
bu iki derneğin çözebileceği bir
sorun da değil. Topyekûn
toplumun sorunu. Halkımız ve
toplumumuz bütün kesimleriyle
mücadele ederek bir çare
bulabilir. Bütün azınlık harekete
geçmezse sorunların çözümünü
sağlayabilmek kolay değil. Beş
okulumuz kapandı. Bizler ne
yaptık? Birer açıklamanın
ötesine geçemedik. Açıklamanın
ötesine geçmemiz lazım.
Demokratik hakkımızı
kullanmamız lazım. Eylemlere
geçmezsek bu böyle gidecek. Bu
durumda da 10 yıl sonra
İskeçe’de 10 – 15 okul,
Gümülcine’de 20 okul falan
kalacak. Olay ne yazık ki oraya
doğru giriyor. Bakın her sene
beşer, altışar okul kapanıyor.
Şimdi yeni bir moda da başladı.
Okulların yanı sıra, sınıflar da
azalıyor ve okullar yavaş yavaş
eriyor. Peki bu durum nereye
kadar devam edecek? Bir
noktada dur demek şart. Daha
önce de söyledim. Bu mesele
sadece iki SÖPA derneğinin
meselesi değil. Tüm toplumun
meselesi. Biz demokratik
hakkımızı kullanarak,
mücadeleye hazırız. Azınlık
eğitimi için, en ön safta varız.
Zaten geç kaldık. Ancak zararın
neresinden dönersek kardır.” 

Gümülcine
Medresesi’nde
öğrenciler tayinli
müftü naibini 
okula sokmadı!

YENİ eğitim yılının ilk günü
olan 11 Eylül Çarşamba günü,
Gümülcine’deki Hayriye
Medresesi’nde gerginlik
yaşandı. Yunanistan
tarafından Gümülcine müftü
naibi olarak atanan, ancak
Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı tarafından
tanınmayan Cihat Halil
okuldaki törene katılmak
isteyince, öğrenciler tayinli
müftü naibinin okula
girmesine izin vermedi. 

Sabah saatlerinde
Gümülcine Medresesi’nde
düzenlenecek törene katılmak
üzere, beraberinde 240 İmam
Yasası uyarınca görev yapan
bazı din öğreticileriyle
(ierodidaskalos) Medrese-i
Hayriye’ye gelen tayinli müftü
naibi Cihat Halil, okul
girişinde öğrenciler tarafından
durduruldu. Kapıda bekleyen
öğrenciler, devlet tarafından
tayin edilen müftü naibi Cihat
Halil’i okula sokmadı. Tayinli
müftü naibinin ısrar etmesi
üzerine öğrenciler kol kola
girerek girişi kapattı ve Cihat
Halil’in Medrese’ye girmesine
izin vermedi. 

Okul müdürü, encümen
heyeti ve okul aile birliğinin
müftü naibini okula davet
etmediğini ifade eden
öğrenciler, söz konusu kişinin
okullarına girmesine izin
vermeyeceklerini söylediler.
Müftü naibi ise Medrese’deki
Yunanlı müdür yardımcısı
tarafından davet edildiğini
belirtti. 

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ
Medrese öğrencileri, geçen yıl

okullarındaki Türkçe derslerin
azaltılmasını öngören kararda
müftü naibinin de imzası
olduğunu ifade ederek, okula
girmesine karşı olduklarını
vurguladılar. Öğrencilerle bir
süre tartışan tayinli müftü
naibi, Medrese’nin müftülüğe
bağlı bir kurum olduğunu
iddia etti. Tayinli müftü naibi,
bir süre sonra telefonla polis
çağırdı. Olay yerine gelen
polisler, kısa bir süre Cihat
Halil’le konuştuktan sonra
olaya müdahale etmeden
uzaklaştılar. 

Daha sonra okula gelen
Rodop İli Ortaöğretim Müdürü
Meri Kosmidu, öğrencilerden
kendisinin ve müftü naibinin
okula girmesine izin
vermelerini istedi. Okul girişini
tutan öğrenciler ise
ortaöğretim müdürü

Kosmidu’nun okula
girebileceğini, ancak müftü
naibinin girişine izin
vermeyeceklerini söylediler. 

ÖĞRENCİLERİN 
BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU
OKULU TERK ETTİ
Kosmidu ve müftü naibi ile
bazı din öğreticileri bir süre
bekledikten sonra bir başka
kapıdan okula giriş yaptılar.
Okulun ilk günü nedeniyle
Medrese’de düzenlenen tören
başlamak üzereyken,
öğrenciler alkışlı protestoda
bulunarak okulu terk ettiler.
Rodop İli Ortaöğretim Müdürü
Kosmidu, tayinli müftü naibi
ve bazı öğretmenlerin katıldığı
törende, Gümülcine
Medresesi’nde eğitim gören
sadece 15 civarında öğrenci yer
aldı.
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Yeni belediye başkanları ve 
meclis üyeleri göreve başladı

GÜMÜLCİNE BELEDİYESİ
26 Mayıs yerel seçimleri sonucunda
oluşan yeni Gümülcine belediye meclisi
üyeleri, muhtar heyetleri üyeleri 31
Ağustos Cumartesi günü Papanikolau
Vakfı’nda yapılan yemin töreniyle
görevlerine başladılar. 

Törende, yeni Gümülcine Belediye
Başkanı Yannis Garanis başta olmak
üzere mecliste yer alan 41 üye ile yerel
meclis üyesi başkan ve üyeleri yemin
etti. 

Maronya – Gümülcine Metropoliti
Panteleimon’un kutsadığı törende,
azınlık meclis üyeleri de Kur’an-ı
Kerim’e el basarak yemin etti. 

Törende konuşan Gümülcine
Belediye Başkanı Garanis, Gümülcine
belediyesine en iyi hizmeti vermek için
tüm gücüyle çalışacaklarını ifade etti. 

İSKEÇE BELEDİYESİ
İskeçe Belediyesi’nde yeni seçilen
belediye başkanı Manolis Çepelis
görevi, eski başkan Babis
Dimarhopulos’dan devraldı. 

Iskeçe Belediyesi’nin yeni yönetimi
25 Ağustos Pazar günü yemin etti.
Yemin töreni İskeçe şehir
meydanındaki belediye binasında
yapıldı. Törene yeni belediye başkanı
Manolis Çepelis’in yanısıra tüm
belediye meclis üyeleri katıldı. İskeçe
Belediyesi’ndeki dini töreni İskeçe
Metropoliti  Panteleimon yönetti.
Belediyeye seçilen Türk belediye meclis
üyeleri ise Kur’an-ı Kerim’e el basarak
yemin etti. Törene, İskeçe KİNAL
Milletvekili Burhan Baran da katıldı. 

KOZLUKEBİR BELEDİYESİ
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet ile yeni seçilen belediye meclis
üyeleri ve muhtarlar, 30 Ağustos Cuma
akşamı gerçekleşen törende yemin
ettiler. 

Belediyenin bahçesinde gerçekleşen
töreni halk da izleme fırsatı buldu. 

Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet’in
yaptığı konuşmanın ardından,
Kozlukebir din görevlisi Mehmet Haseki
ve İbrahim Yusuf tarafından Aşr-ı Şerif
okundu ve dua yapıldı. 

Daha sonra yeni seçilen meclis
üyeleri ve muhtarlar yemin ettiler.
Yemin töreni, meclis üyelerinin ve
muhtarların resmi evrakları
imzalamasıyla son buldu. 

YASSIKÖY BELEDİYESİ
Yeni seçilen Yassıköy Belediye Başkanı
Önder Mümin, belediye meclis üyeleri
ve muhtarlar, 30 Ağustos Cuma akşamı
Yalanca köyünde düzenlenen törenle
yemin ettiler. Yemin töreni ilk kez
belediye binasının bulunduğu Yassıköy
dışında gerçekleşti.

Yeni seçilen Belediye Başkanı Önder
Mümin’in köyü olan Yalanca’daki
tören, köy meydanında saat 19:30’da
başladı. Halkın da izleme fırsatı
bulduğu törende, ilk olarak meclise
seçilen Hıristiyan meclis üyeleri ve
muhtarlar için ayin düzenlendi.

Daha sonra Yalanca köyü din
görevlisi Rıdvan Kır Hümmet tarafından
Aşr-ı Şerif okundu. Duayı ise Büyük
Müsellim köyü din görevlisi Mehmet
Mustafa Halil yaptı. 

Duaların ardından liste başkanları ve
meclis üyeleri sahneye davet edildiler.
Belediye Başkanı Önder Mümin’in
önderliğinde Türk üyeler Kur’an-ı
Kerim’e, Yunan meclis üyeleri de İncil’e
el basarak yemin ettiler. 

Yassıköy Belediye Başkanı Önder
Mümin’in konuşmasının ardından
tören, meclis üyeleri ve muhtarların
imza töreniyle son buldu.

MUSTAFÇOVA BELEDİYESİ
Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan
Deli Hüseyin ve belediye meclis üyeleri,
31 Ağustos Pazar günü Şahin köyü
ilkokulunun bahçesinde yapılan
törende yemin ettiler.   

Belediye Başkanı Rıdvan Deli
Hüseyin’in köyü olan Şahin’de
gerçekleşen yemin törenine köy halkı
da büyük ilgi gösterdi. 

Törene katılanlar arasında İskeçe
azınlık milletvekilleri Hüseyin Zeybek
ve Burhan Baran, İskeçe’nin yeni
Belediye Başkanı Manolis Çepelis,
İnhanlı Belediye Başkanı Thomas
Mihoğlu yer aldı. Töreni ordu ve
emniyet mensupları da izledi.

Yemin töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti
ile başladı. Şahin köyü Aşağı Mahalle
Camii imamı Hüseyin Velibaşa ile
Yukarı Mahalle Camii imamı Sabri Köse
Aşr-ı Şerif okudu. Karaca Ahmet Camii
imamı İlter Meço’nun yaptığı duanın
ardından yemin törenine geçildi. 

Yeni seçilen Belediye Başkanı Rıdvan
Deli Hüseyin yaptığı konuşmada, bölge
insanının beklentilerini ve bölgenin
problemlerini çok iyi bildiğine dikkat
çekerek, muhalefetin de desteğiyle en
iyi hizmeti vermeyi arzuladıklarını
söyledi. 

MARONYA – ŞAPÇI BELEDİYESİ
Maronya – Şapçı yeni Belediye

Başkanı Dinos Haritopulos ve meclis
üyeleri yemin ederek göreve başladı. 

Tören, 30 Ağustos Cuma akşamı
Şapçı açık hava tiyatrosunda
gerçekleşti. 

Yemin töreninden sonra bir konuşma
yapan Maronya – Şapçı Belediye
Başkanı Dinos Haritopulos, bölgenin
kalkınması için ellerinden gelen hizmeti
vermeye hazır olduklarını söyledi. 

Yeni belediye başkanları ve belediye
meclis üyeleri yemin ederek göreve
başladılar. Birçok yerde yemin törenlerini
halk da izleme fırsatı buldu.

Maronya – Şapçı Belediye Başkanı 
Dinos Haritopulos 

Mustafçova Belediye Başkanı
Rıdvan Deli Hüseyin

Yassıköy Belediye Başkanı 
Önder Mümin

Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet 

İskeçe Belediye Başkanı 
Manolis Çepelis

Gümülcine Belediye Başkanı
Yannis Garanis
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Belediye başkan yardımcıları belli oldu

İSKEÇE’DE BİR İLK
İskeçe’de ilk kez üç Türk başkan
yardımcısı görev yapacak.

İskeçe’nin yeni Belediye Başkanı
Manolis Çepelis, yeni dönemde görev
yapacak belediye başkan yardımcılarını
açıkladı. İskeçe Belediyesi’nde altı
belediye başkan yardımcısından üçü
azınlık üyelerinden oluşuyor. 

Çepelis, azınlıktan Levent
Karaosman, Şaban Bandak ve Suha
Bekiroğlu’nu belediye başkan
yardımcıları olarak görevlendirdi. Diğer
belediye başkan yardımcıları ise Manolis
Fanurakis, İannis Zerenidiz ve Apostolos
Eleftheriadis. 

İskeçe belediyesinde görev yapacak
başkan yardımcıların sorumluluk
alanları ise şöyle: 

Manolis Fanurakis: Ekonomi ve
Yönetim İşlerinden Sorumlu

Levent Karaosman: Sosyal Politika ve
Yardımlardan Sorumlu

Şaban Bandak: Çevre ve Temizlik
İşlerinden Sorumlu

Suha Bekiroğlu: Spor, Turizm, Kültür
ve Eğitim İşlerinden Sorumlu

Bu arada, İskeçe Belediye Başkan
Vekili olarak Manolis Fanurakis tayin
edildi. 

İLK MECLİS TOPLANTISINI LEVENT
KARAOSMAN YÖNETTİ
Öte yandan, İskeçe belediye meclisinin
ilk toplantısını belediye meclis üyesi ve
Belediye Başkan Yardımcısı Levent
Karaosman yönetti. Karaosman, iktidar
listesinden en çok oyla seçilen belediye
meclis üyesi sıfatıyla ilk meclis
toplantısını yöneten isim oldu. 

GÜMÜLCİNE BELEDİYESİ
Gümülcine Belediye Başkanı Yannis
Garanis, iki yıl süreyle görev yapacak
belediye başkan yardımcılarını belirledi.
Garanis, altı  belediye başkan
yardımcılığından ikisine Türk azınlık
mensubu meclis üyelerini getirdi.

Belediye Başkanı Yannis Garanis
tarafından imzalanan karar gereği yeni
başkan yardımcıları 1 Eylül 2019  ila 31
Ağustos 2021 tarihleri arasında görev
yapacak. 

Gümülcine Belediyesi’nin yeni
başkan yardımcıları şöyle:

• Stratos Çakiridis: İdare,
Koordinasyon ve Günlük İşlerden
Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı.

Dimitris Politiadis: Ekonomik
Konular, Ekonomik Planlama,
Kalkınma, İstidam ve Yerel Ekonomik
Kalkınmadan Sorumlu Belediye Başkan
Yardımcısı.

• Dimitris Karastavru: Planlama ve
Şehir Düzenlemesinden Sorumlu
Belediye Başkan Yardımcısı.

• Levent İsmail:  Çevre, Temizlik ve
Yeşilden Sorumlu Belediye Başkan
Yardımcısı

• Yannis Murtidis: Sosyal Konular ve
Dayanışmadan Sorumlu Belediye
Başkan Yardımcısı.

• Emre Ahmet: Birincil Sektör ve
Yerleşim Birimlerinden Sorumlu
Belediye Başkan Yardımcısı.

KOZLUKEBİR BELEDİYESİ
Rodop iline bağlı Kozlukebir Belediyesi
Başkanı Rıdvan Ahmet başkan
yardımcılarını belirledi.

Kozlukebir Belediyesi’nde görev
alacak başkan yardımcıları şöyle:

- Ümmet Mahmut Hüseyin:
Kozlukebir Bölgesinden Sorumlu Başkan
Yardımcısı

- Ali Haseki: Mehrikoz Bölgesinden
Sorumlu Başkan Yardımcısı

- Serdar Mehmet: Sirkeli Bölgesinden
Sorumlu Başkan Yardımcısı

- Rıdvan Çakır: Hemetli Bölgesinden
Sorumlu Başkan Yardımcısı.

YENİ MECLİS BAŞKANI 
İSMAİL MOLLA ALİ MEHMET
Öte yandan, Kozlukebir Belediyesi’nde 1
Eylül Pazar günü yapılan toplantıda,
yeni meclis başkanlık divanı ile Ekonomi
ve Kaliteli Yaşam Komisyonları’nın
üyeleri belirlendi.

Yapılan seçimler sonrası Kozlukebir
Belediyesi Meclis Başkanı İsmail Molla
Ali Mehmet, Meclis Başkan Yardımcısı
Özkan Yusuf, Sekreter Burhan Efrahim
seçildi. 

Meclis başkanlığı seçiminin ardından,
Ekonomi ve  Kaliteli Yaşam
komisyonların üyeleri belirlendi. 

EKONOMİ KOMİSYONU
Başkan: Rıdvan Ahmet
Başkan Yardımcısı: Ümmet Mahmut

Hüseyin
Başkan Yardımcısı: Serdar Mehmet
Üye: İsmail Molla Ali Mehmet
Üye: Yusuf Salih
Üye:Erdem Hüseyin
Üye: Sinan Hasan
Yedek Üye:Cüneyt Mehmetali
Yedek Üye:Hüseyin Mustafa
Yedek Üye: Mehmet Hasan
Yedek Üye: İsmail Sar Hüseyin

KALİTELİ YAŞAM KOMİSYONU
Başkan: Ali Haseki
Başkan Yardımcısı: Rıdvan Çakır
Başkan Yardımcısı: Serdar Mehmet
Üye:  Engin Ali
Üye:  Güner Keçeci İbram
Üye: Ali Kırmıcı
Üye:  Levent Osman
Yedek Üye: Nihat Deli Hasan
Yedek Üye: İrfan Badırlı
Yedek Üye:  Onur Kara İsmail Hasan
Yedek Üye:  Cüneyt Mehmetali

YASSIKÖY BELEDİYESİ
Yassıköy Belediyesi’nde 1 Eylül Pazar
günü yapılan meclis toplantısında
meclis başkanı, belediye başkan
yardımcıları ve diğer belediye
birimlerinde görev alacak yetkililer
belirlendi. 

Buna göre yeni yönetim şu şekilde
oluştu:

• Ercan Mümin: Turizm, Kalkınma,
Yatırımlar, Halk ve Uluslararası İlişkiler
Sorumlusu Belediye Başkan Yardımcısı.

• Mehmet Arif: Teknik İşler, Temizlik,
Sivil Koruma, Sokak Hayvanları,
Tarımsal Kalkınma, Çevre ve Yeşil
Alanlardan Sorumlu Belediye Başkan
Yardımcısı. 

• Ozan Ali: Yönetim ve Ekonomiden
Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı: 

• Meclis Başkanı: Mehmet Mehmet.
• Yassıköy Belediye Şirketi Başkanı:

Mümin Mümin. 
• Yassıköy Belediye Şirketi

Asbaşkanı: Erkan Kınç.  
• Yassıköy Belediye Şirketi Genel

Sekreteri  : Hristina Buka. 

YENİ KURULACAK YASSIKÖY SU
VE KANALİZASYON ŞİRKETİ 

Başkan: Lemonia Batziou
Asbaşkan: Salim Hüseyin 
Genel Sekreter: Evaggelia Çiligiri

İLKÖĞRETİM OKULLARI KURUL
BAŞKANI: Oktay Yaluç

ORTAÖĞRETİM OKULLARI KURUL
BAŞKANI: Salim Hüseyin

ELGA Yetkilileri : Ozan Ali, Yusuf
Yusuf, Mümin Mümin, Erkan Kınç

Belediye Başkan Danışmanları :
1. Elif Kalenci
2. Pelin Bodur Mümin
3. Sevil Pehlivan
4. Olcay Hüseyin

MUSTAFÇOVA BELEDİYESİ
İskeçe iline bağlı Mustafçova
Belediyesi’nde yeni seçilen Belediye
Başkanı Rıdvan Deli Hüseyin, başkan
yardımcılarını belirledi. 

Gelecek yıl Ağustos ayı sonuna kadar
görev yapacak belediye başkan
yardımcıları şöyle:

• Salih Yörük: Belediye Başkan Vekili,
su ve kanalizasyon işleri, sivil koruma ve
Şahin nahiyesinden sorumlu Belediye
Başkan Yardımcısı.

• Hüseyin Bıyıklı: Çevre ve temzilik,
teknik işler, sağlık,  sosyal koruma ile
Ilıca ve Sinikova nahiyelerinden
sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı.  

• Mithat Kabur: Cadde ve
meydanların ışıklandırılması, temizlik
ve elektrik ceza kararları ile ilgili imza
yetkisi, tarımsal ürünler, hayvancılık ve
yeşil alanlar, trafik düzenlemeleri,
kültür, eğitim, spor ve gençlik, sosyal
yardım merkezi, sezonluk çalışanların
denetim ve koordinasyonu ile Yassıören
ve Mustafçova nahiyelerinden sorumlu
Belediye Başkan Yardımcısı. 

• Erkan Homko: Ticari faaliyetler,
tarım yollarının bakımı, sokak
hayvanları, yabancıların durumu ile
ilgili konular ile Kozluca ve Mustafçova
nahiyelerinden sorumlu Belediye
Başkan Yardımcısı. 

Ergül Kuşçu:Mustafçova Belediye
Meclis Başkanı. 

Eylül ayı itibari yle
görevi devralan

yeni belediye
başkanları, birlikte

çalışacakları
belediye başkan

yardımcılarını
belirlediler.

İskeçe’de bir ilk
gerçekleşerek, ilk

kez üç azınlık üyesi
belediye başkan

yardımcılığı
görevine getirildi.
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Οι απόψεις του Τούρκου πρέσβη 
στην Αθήνα για τα ελληνοτουρκικά

Σ ε μία περίοδο εντάσεων στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις ο
Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα

Μπουράκ Οζούγκεργκιν μιλώντας στην
εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», θεωρεί ότι ο
διάλογος για όλα σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο είναι ο δρόμος που πρέπει να
ακολουθήσουν Ελλάδα και Τουρκία για
την επίλυση των διαφορών τους σε
Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο.
Στόχος πρέπει να είναι, όπως λέει, να
πέσουν οι τόνοι καθώς οι εντάσεις δεν
ωφελούν και θεωρεί ότι στόχος της
διπλωματίας είναι η αποτροπή ενός
«θερμού επεισοδίου». 

Στο σημερινό μας σημείωμα θα
παρακολουθήσουμε τους συλλογισμούς
του Τούρκου διπλωμάτη μέσα από τις
απαντήσεις που έδωσε στην
δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Φωτάκη. Σε
ό,τι αφορά την πορεία των συνομιλιών για
το Κυπριακό και το θέμα των
γεωτρήσεων, ο κ. Οζούγκεργκιν
υποστηρίζει ότι κάποια από τα οικόπεδα
βρίσκονται εντός της τουρκικής
υφαλοκρηπίδας καθώς και ότι οι
Ελληνοκύπριοι αγνόησαν το γεγονός αυτό
και ξεκίνησαν την γεώτρηση σε

αμφισβητούμενη περιοχή. 
«Αν υπάρχει διαφορά πας στο

δικαστήριο. Ωστόσο με δεδομένο ότι δεν
αναγνωρίζουμε κυπριακό κράτος, δεν
μπορούμε να πάμε σε δικαστήριο. Δεν
μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι
ξεκινήσαμε εργασίες εκεί που θεωρούμε
ότι είναι δική μας υφαλοκρηπίδα. Και το
δεύτερο ζήτημα είναι ότι ζητήσαμε από
τους Ελληνοκυπρίους να μη παραβιάσουν
τα δικαιώματα του Τουρκοκυπρίων. Όσο
αφορά την λύση οι δύο πλευρές του
νησιού πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν.
Η Τουρκία δεν υπαγορεύει τύπο λύσης,
αλλά επίσης δεν αντιτάσσεται σε καμία
άλλη φόρμουλα. Πρέπει όμως πρώτα να
συμφωνήσουν Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι», κατέληξε σχετικά με το
θέμα αυτό. 

Στην ερώτηση για το αν πιστεύει ότι
μπορεί να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο
στο Αιγαίο ο Τούρκος πρέσβης στην
Αθήνα απάντησε: «καθήκον των
διπλωματών είναι να φροντίσουμε να
αποτρέπουμε κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να
προβλέψω το μέλλον, αλλά μπορώ να σας
διαβεβαιώσω ότι στόχος μας είναι να το
αποτρέψουμε». 

Στην συνέχεια ο κ. Οζούγκεργκιν
ρωτήθηκε για το θέμα των γκρίζων
ζωνών στο Αιγαίο και των χαρτών που
αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία
στον θαλάσσιο χώρο. Απαντώντας
τόνισε τα εξής: «αντί να εξαντλούμε την
προσοχή μας σε χάρτες που δεν μας
αρέσουν, καλύτερο είναι να καθίσουμε
και να συζητήσουμε για τα προβλήματα,
να λύσουμε ό,τι μπορούμε και αν
μπορούμε, να απευθυνθούμε σε θεσμούς
για να μας βοηθήσουν. Είμαστε υπέρ
των μηχανισμών επίλυσης διαφορών
σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η διαφορά μας
είναι ότι η Ελλάδα δεν θέλει να πάει στο
διεθνές δικαστήριο. Θεωρεί ότι μόνο μας
πρόβλημα είναι η υφαλοκρηπίδα. Δεν
είναι μόνο αυτό, υπάρχουν διαφορές
στα θέματα του εναέριου χώρου, στα
χωρικά ύδατα, στρατιωτικοποίηση των
νησιών κ.λ.π. Όταν υπάρχει διαφορά τη
συζητάς και αν δεν μπορείς να τη
λύσεις, πας στο δικαστήριο», κατέληξε. 

Μια σημαντική ερώτηση που κλήθηκε
να απαντήσει ο Τούρκος πρέσβης ήταν
για την θέση της χώρας του στο διεθνές
πεδίο και τις συμμαχίες και αν θα
πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στις ΗΠΑ,
την Ρωσία και την Ε.Ε.. 

«Η Ρωσία δεν αποτελεί για εμάς μια
εναλλακτική των ΗΠΑ. Δεν πρέπει να
διαλέξουμε ανάμεσα στον ισλαμικό
κόσμο και τη  Ε.Ε.. Δεν είμαστε
υποχρεωμένοι να διαλέξουμε ανάμεσα
στην μουσουλμανική ημισέληνο και τα
ευρωπαϊκά αστέρια. Μπορούν να
λειτουργήσουν σε συνδυασμό. Είμαστε
μια χώρα που μπορεί και συνδυάζει
διαφορετικούς πολιτισμούς. Μπορείτε
να το δείτε αυτό στην Ιστανμπούλ.
Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι από
διαφορετικούς λαούς που θεωρούν την
Ιστανμπούλ δική τους πόλη και έχουν
όλοι δίκιο. Αρνούμαστε να μπούμε σε
ένα και μόνο πλαίσιο, είτε αφορά ένα

συγκεκριμένο θέμα, ένα σκοπό, μία
μονόπλευρη εξωτερική πολιτική.
Αξιοποιούμε πλήρως αυτό που είμαστε
και την θέση ως σταυροδρόμι πολλών
πολιτισμών», ανέφερε ο κ.
Οζούγκεργκιν. 

Τέλος, σχετικά με το καυτό ζήτημα
του προσφυγικού και των
μεταναστευτικών ροών που
κατακλύζουν και πάλι τις τελευταίες
εβδομάδες την Ελλάδα από τα τουρκικά
παράλια ο Τούρκος διπλωμάτης στην
συνέντευξή του υποστηρίζει ότι «
στόχος της συμφωνίας της 18ης
Μαρτίου ήταν να μειώσει τις
μεταναστευτικές ροές και ότι θα πρέπει
να κάνεις τους παράνομους μετανάστες
να καταλάβουν ότι θα σταλούν πίσω
ακόμα κι αν φτάσουν στα ελληνικά
νησιά ώστε να μην το προσπαθήσουν». 

Παραδέχεται ωστόσο ότι η φιλοσοφία
αυτή δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε
εξαιτίας πολλών παραγόντων. Θεωρεί,
όμως, την κριτική που ασκείται στην
Τουρκία άδικη καθώς το
μεταναστευτικό εξαιτίας των
διαστάσεων που έχει προσλάβει, έχει
καταστεί για την χώρα του ένα ζήτημα
εσωτερικό και όχι μόνο ένα θέμα
εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.     

Ο κ. Οζούγκεργκιν καταλήγει
σημειώνοντας με έμφαση ότι η Ε.Ε. είχε
την υποχρέωση να προωθήσει τη
διαδικασία κατάργησης της βίζας για
τους Τούρκους πολίτες, ενώ η συμφωνία
για τους πρόσφυγες περιείχε και την
δέσμευση της για την επιτάχυνση της
ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, κάτι
που η Ε.Ε. δεν έπραξε. 

«Στόχος είναι να διατηρήσουμε τη
συνεργασίας μας με την Ελλάδα, για να
είμαστε και οι δύο ένα βήμα μπροστά
από τους λαθρέμπορους».                                      

BTTDD 73 yaşında
MERKEZİ İstanbul’da olan Batı Trakya

Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)
kuruluşunun 73. yılını kutluyor. Genel
Başkan Av. Necmettin Hüseyin, kuruluş
yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı
açıklamada, derneğin kurucularına, eski
başkanlarına, yöneticilerine ve tüm
üyelere teşekür etti. 

Necmettin Hüseyin açıklamasında,
“1946 yılında kurulan ve
kurumsallaşarak bu gün 73. kuruluş yılını
kutladığımız derneğimizin kurucularına,
başkanlarına, yöneticilerine ve bir bütün
olarak bir camia olgusuyla dava
mücadelesini beklentisiz olarak yürüten
tüm üyelerimize teşekkürlerimizi ve
şükranlarımızı sunuyoruz. Ebediyete
intikal edenleri de rahmet ve minnetle
anıyoruz.” dedi.

Açıklamada, “Rahatlıkla ve her zaman
onurla söylediğimiz üzere derneğimiz
halen Batı Trakya da yaşamaya devam
eden insanımızın mücadelesine katkı
sağlamak üzere 73 yıllık mücadele
anlayışı yanında, Türkiye’de
faaliyetlerinde ve benimsediği üslup
açısından iç siyasetten uzak partiler ve
siyaset üstü bir tarzı benimsemiş olup
Türkiye’de yaptığı etkinliklerde kültürel
değerlerin ve dayanışmanın ön plana
çıkarıldığı çalışmalarla üyeleriyle
bütünleşmeyi sağlamıştır.” ifadeleri yer
aldı. 

Batı Trakya’daki soruların çözümüne
yönelik yürüttükleri çalışma
stratejilerinin yanında, BTTDD olarakr

kendi üyelerine yönelik sorumlulukları
da aksatmadan yerine getirmeye
çalıştıklarını belirten Hüseyin,
“Şubelerimize kalıcı yer tahsisi ve sosyal
donatı alanları kazandırmak için
yaptığımız  çalışmalara ilişkin de kesin ve
net sonuçları bu ay içerisinde
üyelerimizle paylaşacağız. Bunun
yanında teşkilatlarımızı da güçlendirme
adına kadınlarımız, gençlerimiz, iş
dünyamız ve akademisyenlerimizle
önümüzdeki dönemde top yekün olarak
sosyal ve kültürel alanda çalışma ağımız
genişletilecektir. “ dedi.

Genel Başkan Necmettin Hüseyin’in
açıklaması şöyle devam etti: “Şüphesiz ki
birileri zaman zaman bizleri bölmeye,
parçalamaya çalıştıkça bizler daha da
güçleniyoruz. Güçlenmeye de devam
edeceğiz. Yine yerinde mücadele eden
doğduğumuz topraklarda STK’larımızın
da işinin ehli yönetici kadrolarının
yürüttüğü mücadeleye her zaman olduğu
gibi desteklememiz kurum olarak
tüzüğümüzle belirlenmiş asli
görevimizdir. Derneğimiz bu bağlamda
Batı Trakya’ya yönelik çalışmaları Lozan
Antlaşmasından ve anavatan Türkiye ile
devletimiz Yunanistan arasında
imzalanan ikili antlaşmalar,
protokollerden doğan ve bu güne kadar
gasp edilen tüm haklarımızı geri
kazanana kadar her platform ve alanda
legal, demokratik, hukuk çerçevesinde,
ayrımcılık yapmadan, Yunanistan
anayasasından doğan vatandaşlık

haklarımızı sonuna kadar kullanarak top
yekün bir mücadelenin yürütüldüğü  ve
yürüteceği tartışmasızdır.

Batı Trakya’da son yıllarda toplum
üzerinde artan baskılara rağmen
kurumlarımızın ve yöneticilerimizin dik
duruşlarını da ayakta alkışlıyoruz.
Yunanistan’da ki iktidar değişimi
sonrasında bir değişim yaşanmadığını
görmek Yunanlı siyasilerin çözümden
uzak durma çabası içerisinde olduklarını
göstermektedir.  Bizleri bu yolla
mücadeleden uzaklaştıracaklarını
düşünmeleri ya da sorunları çözümsüz
bırakarak daha da ağırlaştırmalarının ve
çekilmez hale getirerek kendileri lehine
bir süreç işleteceğini düşünmeleri
beyhudedir. Bilmelidirler ki inancımızın
kırılması ve devam eden mücadeleyi
intikaya uğratılmaları asla mümkün
olmayacaktır. Bizler bu duygularımızı ve
düşüncelerimizi her zaman ifade
ediyoruz. Tekrara girdiğini düşünenlerin
gözden kaçırdığı tek şey aslında doğru
yolumuzdaki kararlılığımızdır. Böyle

bilmeleri gerektiğini bir kez daha dile
getirmeyi bir görev olarak adlediyoruz.  

73 yıllık yolculuğumuzda bu davaya
büyük katkı sağlayan insanlarımızın
mücadelesini unutmakta mümkün
değildir. Yeri doldurulamaz dava
adamlarının bu vesile ile anısını ve
hatırasını da yaşatmaya da bu camia her
zaman olduğu gibi şüphesiz devam
edeceğini belirtmek isteriz.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’nin 73. kuruluş yılını bir kez daha
kutlar tüm camiamıza hayırlı olmasını
temenni ederim. Genel Başkan olarak 73
yıldır birlik beraberlik içinde, partiler
üstü konumu ile siyasetten uzak partiler
ve siyaset üstü konumda kalan Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nin
bundan sonra da bu konumundan asla
taviz vermeden yürüyüşüne devam
edeceğinden şüphem olmadığı gibi
geleceğin bizlere güzel günleri
müjdeleyeceği inancımla  Batı Trakya
Türklerine ve Batı Trakya sevdalısı
dostlarımıza saygılarımı sunarım.”
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Muharrem ayı

P eygamberimizin
Mekke’den Medine’ye göç
edişini başlangıç tarihi

olarak esas alan, dolayısıyla, İslam
ümmeti için büyük anlam taşıyan,
Hicretin 1441’nci yılını geçtiğimiz
Cumartesi günü idrak etmiştik. Bu
hicri takvimimizin başlangıç ayı
muharrem ayıdır. Bundan dolayıdır
ki, muharrem ayı İslam tarihinde
müstesna bir yere sahiptir.
Muharrem ayının onuncu günü
olan önümüzdeki Pazartesi de
“aşure günü” denilir. Peygamber
Efendimiz (s.a.s.), muharrem ayına
çok değer vermiş ve “Ramazan
orucundan sonra en fazîletli oruç,
Allah’ın değer verdiği ay olan
muharrem ayında tutulan âşûrâ
orucudur” (Müslim) buyurmuş,
bizatihi kendisi de bu ayda oruç
tutmuştur.

Muharrem ayı ve bu aydaki
güzel ameller hakkında bulunan
rivayetlerde, bu ayın önemine
dikkatlerimiz çekilmiştir. Örneğin
Hazreti Aişe (r.anha) validemizden
rivayet edilen bir hadis-i şerifte,
“İslam gelmeden önce, Mekke
halkı “âşûrâ” gününde oruç tutar,
Peygamberimiz (s.a.s.) de aynı
orucu tutardı. Mekke’den
Medine’ye hicret buyurduktan
sonra da aynı orucu tutmaya
devam etmiş, bu defa
Müslümanlara da aynı orucu
tutmalarını tavsiye buyurmuştur.”
(Buhârî)

Ramazan ayı orucu farz
kılınınmasından sonra da
Efendimiz (a.s.)’ın tavsiyesi gereği
aşure orucu sünnet bir oruç olarak
tutulmaya devam etmiştir. (Buhârî)
“Aşûrâ orucu” ismi verilen bu oruç,
muharrem ayının onuncu günü
tutulabilir, ama sünnet olan,
muharrem ayının dokuzuncu veya
onbirinci gününü de katarak bir
gün öncesi veya sonrası ile iki
günü oruçlu geçirmektir.  (Tirmizî)

Muharrem ayının ehemmiyeti
sadece hicret olayından dolayı da
değildir. İnsanlık tarihinde
yaşanmış birtakım hadiseler var ki,
onlar da bu aya önem
kazandırmıştır. Bu cereyan eden
olaylar hakkında bize kadar ulaşan
rivayetlere göre, Hz. Adem (a.s.)’ın
cennetten yer yüzüne indirilmesi,
Hz. Nuh (a.s.)’ın tufandan
kurtulması, Hz. Musa (a.s.) ve O’na
iman eden müminlerin, Firavun’un
zulmünden kurtulmaları gibi,
insanlık tarihinde her biri birer
dönüm noktası sayılabilecek bir
çok önemli olay yine bu ayda vuku
bulmuştur. İslam tarihi açısından
son derece özel bir yeri olan Hz.
Hüseyin (r.a.) efendimiz’in
Kerbela’da şehit edilmesi olayı da
yine muharrem ayının onuncu
gününde vuku bulmuştur. Bilinen
bir gerçektir ki, sevgili

Peygamberimiz (s.a.s)’in çok
sevgili torunu Hz. Hüseyin (r.a.)
efendimiz, o dönemde cereyan
eden çirkin siyasî kargaşa ve
çatışmalar neticesinde şehid
edilmiştir. Bu ciğer dağlayan ve
acısı halen ilk günkü gibi devam
eden üzücü olay, hem Hz.
Peygamber ailesini “âl-i beyti”ni
hem de Peygamber ve ehl-i beytini
seven mü’minleri üzüntüye
boğmuş ve asırlardır Ümmet-i
Muhammed’in gönlünde silinmez
izler bırakmıştır.

Geçmişte yaşanmış ve telafisi
bu gün mümkün olmayan böyle acı
faciaları unutmayarak
hatırlamamız, dersler ve ibretler
almamız gerekir. Böylesi acı
olaylar karşısında, sağduyulu
hareket etmek, Allah ve
Peygamber sevgisi etrafında
kenetlenmek ve İslam dininin
kardeşliğe vermiş olduğu
ehemmiyete binaen,
kardeşliklerimize halel getirecek
tutum ve davranışlardan uzak
durmak bugün en önemli
görevimizdir. Hz. Peygamberi,
O’nun aile fertlerini ve
arkadaşlarını sevmek hepimizin
ortak heyecanı olmalıdır. Aynı
şekilde Müslümanların birbirlerini
sevmeleri ve birbirlerine merhamet
etmeleri de üzerinde hassasiyetle
durulması gereken bir konudur.
İşte bu gün bile geçmiş bu acı
tecrübelerden ibret alınmamış ki,
İslam dünyasında hala oluk oluk
müslüman kanı akıtılmaktadır. İyi
bilelim ki, geçmişten dersler
almadığımız, yüce dinimiz İslam’ın
bize öğrettiği din kardeşliği sevgi
ve saygısında bir araya
gelmediğimiz ve bu suretle
düşmanlarımızın oyununu
bozmadığımız sürece, huzurlu bir
dünya hayatı yaşayamayız, birlik
ve beraberliğimizi muhafaza
edemeyiz; mevcut kaos
ortamından kurtulamayız. Bundan
dolayıdır ki, evvela mü’minler
olarak hepimizin kardeş
olduğumuzun şuuruna ermeliyiz
bu ayda. Aramızda kırgınlık ve
kızgınlıkları unutmalıyız. Bir araya
gelmiş ve kaynaşmış
müslümanların bu birliği, bütün
insanlığa örnek olmalıdır. Çünkü
dünyada gelinen nokta itibariyle
insanlık, artık kan ve gözyaşına
doymuş bulunmaktadır ve artık
kansız ve gözyaşısız bir dünya
arzulamaktadır. Bunun
öncülüğünü de müslümanlar
yapmalıdır.  

Bu ves’leyle Hicri 1441’cı yılınızı,
Muharrem ayınızı ve Aşure
Günümüzü kutlar, Allah yolunda,
Allah’ın emirlerini uygulamayı,
yasaklarından uzak bir hayat
yaşamayı Rabbimden niyaz
ederim.

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLUBursa Şehir Hastanesi

ile işbirliği anlaşması

BURSA Şehir Hastanesi’ nin
açılışı sebebi ile gerçekleşen
ziyaret esnasında başhekim ve
yeni yönetim kadrosuna
hayırlı olsun dileklerini ileten
BTTDD Bursa Şube Başkanı
Dr. Ali Eminlatif, Batı
Trakyalıların sağlık alanında
karşılaşabileceği zorluklar
konusunda Dr. Dursun Topal’a
bilgi vererek, söz konusu
zorlukların minimum seviyeye
indirilmesini istedi.

Başhekim Dursun Topal ise
BTTDD Bursa Şubesi Başkanı
Dr. Ali Eminlatif gibi
kendisinin de kardiyoloji
uzmanı olduğunun altını
çizerek, Bursa’da yaşayan Batı
Trakyalıların, Bursa için
öneminin farkında olduğunu
belirtti. Batı Trakya camiası
için her zaman elinden gelen
yardımı yapmaya hazır
olduğunu söyleyen Topal,

sadece Bursa’da yaşayanlar
değil tüm Batı Trakya
Türklerinin Bursa Şehir
Hastanesi imkanlarından
faydalanmalarını umduklarını
sözlerine ekledi. Şehir
Hastanesi’nin 403 poliklinik,
49 ameliyathane, 217 yataklı
çocuk ve yetişkin yoğun bakım
ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil
hastaya müdahale ve
toplamda da 36 bin 200 hasta
sirkülasyonu öngörülen
kompleks olduğunu açıklayan
Topal, hastane bünyesinde yer
alan FTR Hastanesi’ nin ise
200 yatak kapasitesi ile
Türkiye’nin en büyüğü
konumunda olduğunu
açıkladı.

Gercekleşen görüşme
sonunda Batı Trakyalı
hemşehrilerimizin Bursa Şehir
Hastanesi’nden sorunsuz bir
şekilde yararlanabilmeleri

adına hastane yönetimi ile
BTTDD Bursa Şubesi’nin
sürekli olarak iletişim halinde
olması yönünde fikir birliğine
varıldı.

Görüşme sonrası bir
açıklama yapan BTTDD Bursa
Şubesi Başkanı Dr. Ali
Eminlatif, meslektaşı
kardiyoloji uzmanı ve Bursa
Şehir Hastanesi Başhekimi Dr.
Dursun Topal tarafından son
derece samimi bir şekilde
karşılandıklarını ve
Türkiye’nin en büyük 10
hastanesinden biri olan bu
kompleksten yararlanmak
isteyen Bursa ve Batı
Trakya’da yaşayan tüm
hemşehrilerinin BTTDD Bursa
Şubesi yönetimi ile iletişime
geçmeleri durumunda
ellerinden geleni
yapacaklarını belirtti.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa
Şubesi yönetimi, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi
Dr. Dursun Topal ile bir araya geldi.

EMEKLİ öğretmen Halil Can 9 Eylül
Pazartesi günü vefat etti. Halil Can aynı
gün ikindi namazından sonra
Ambarköy’de kalabalık bir cenaze
töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum, 1937 yılında Gümülcine’nin
Büyük Doğanca köyünde doğdu. İlkokulu
Büyük Doğanca Türk İlkokulu’nda bitirdi.
Aydın Ortaklar İlköğretmen Okulu’na gitti
ve öğretmen olarak Batı Trakya’ya döndü.
1960 – 1961 öğretim yılında Gümülcine
İdadiye Türk İlkokulu’nda bir yıl
öğretmenlik yaptıktan sonra 1961 – 1999
yılları arasında Gümülcine Kırmahalle
Türk İlkokulu’nda 38 yıl görev yaptı.

Halil Öğretmen son
yolculuğuna uğurlandı
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Emine Tabak

Okul öncesi eğitiminde 
ana dilin önemi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Y eni eğitim öğretim
yılının başlamasıyla
birlikte, hala

çözümlenememiş olan eğitim
sorunlarımız da gün yüzüne
çıkmış bulunmakta! Özellikle
okul öncesi dönemdeki
çocuklarımız için durum daha
da vahim ne yazık ki! Zira “çift
dilde eğitim veren anaokulu”
eksikliğinin bedelini yine
onlar ödeyecekler. Anadilini
bile henüz yeterince
öğrenemeden, farklı dilde bir
eğitim sistemiyle karşılaşan
bir çocuğun ne kadar verimli
olabileceği tartışılmaz,
kuşkusuz!

Okula yeni başlayan bir
çocuk, her şeyden önce
güvenli bir ortama ihtiyaç
duyar. Dolayısıyla da,
kendisine farklı bir dil
konuşarak yaklaşan
öğretmeniyle de
karşılaştığında bu güveni
hissedemez, yabancılaşır.
Aynı şekilde arkadaşlarıyla da
diyalog kurmakta
zorlanabileceği için, kendini
yalnız ve çaresiz hissedebilir.
Duygularını ve isteklerini
ifade edemediği için de
kendisini çaresiz hissederek
bir kenara çekilip, annesinin
gelmesini bekler.

Okul öncesi dönemindeki
çocuğun eğitiminde en önemli
unsur, dil’dir kuşkusuz.
Çünkü bu dönemde konuşma
odaklı eğitim sözkonusudur.
Öğretmenin talimatlarını,
anlatılan masalları, oyunların
kurallarını, şarkı ve şiirleri
öğrenebilmesi için çocuğun
bunları algılayıp
uygulayabilmesi gerekir.
Yoksa çocuğun anlamını
bilmeden öğrendiği şarkı ve
şiirlerin bir  anlamı olmaz!

Çocuğun kişiliğinin
gelişmesinde de bu bağlamda
anaokulu büyük önem
taşımaktadır. Kişilik ve
özgüvenin gelişip
yerleşmesinde, önemli bir yeri
olan okul öncesi eğitimin,
çocuğun anlayamadığı bir
dilde verildiği zaman
verimlilik boyutu ne olabilir
ki?

Okul öncesi eğitimin
çocuğa kazandırdığı kişilik
gelişimi ve özgüvenin
yanısıra, onun
sosyalleşmesinde ve okul
olgunluğuna ulaşmasında da
payı çok büyüktür. Kendi
anadilini okulunda
konuşamayan, kendini ifade
edebilme özgürlüğü olmayan
bir çocuk, ne kadar
sosyalleşebilir ki? Dolayısıyla
kendini ifade edemeyen
çocuk, okulda kendi
kabuğuna çekilerek asosyal
bir kişilik geliştirmeye
mahkumdur!

Bütün bunların
yaşanmaması, çocuklarımızın
özgür bir ortamda eğitim
görebilmeleri için, çift dilli
okul öncesi eğitim
kurumlarına acilen ihtiyaç
vardır.

Umarım en kısa zamanda,
bu duruma çözüm bulunarak,
çocuklarımız da kendi
yetenek ve becerelerini
rahatça gösterebilecekleri
okullarına kavuşurlar.

Özellikle bizim gibi azınlık
topluluklarında her şeyden
önce anadiline sahip
çıkılması, bunun yanısıra,
çoğunluğun konuştuğu dilin
de en iyi şekilde öğrenilmesi,
toplumumuzun gelişimi için
son derece önemlidir!

Egnatia otoyolunda trafik 
canlı olarak izlenebilecek

EGNATİA otoyolunun
bazı bölgelerine
konulacak kameralar
sayesinde trafik akışı canlı
olarak izlenebilecek.

Canlı takip kameraları,
Kavala’daki Agiu Sila
kavşağı, Kavala’nın 4 ve 5
nolu viyadükleri, Nestos
(Karasu) köprüsü,
Vaniano kavşağı,
Gümülcine’nin doğu
kavşağı, Dedeağaç
kavşağı ve Kipi Sınır
Kapısı’na kurulacak. 

Bu arada, Kavala’daki
Agiu Sila kavşağına ilk
kameraların kurulması
çalışmalarının başladığı
belirtildi. 

Söz konusu kameralar
sayesinde bölgelerdeki
trafik 24 saat boyunca
canlı olarak takip
edilebilecek. 

BATI Trakya Türk
Öğretmenler Birliği eski
başkanlarından emekli
öğretmen Cengiz Ali Çavuş 77
yaşında hayatını kaybetti.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği üyesi ve

Dostluk Eşitlik Barış
Partisi’nden Avrupa
Parlamentosu milletvekili adayı
Ender Ali Çavuş’un babası
Cengiz Ali Çavuş 2 Eylül
Pazartesi sabahı hayatını
kaybetti. 

Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği eski
başkanı Cengiz Ali Çavuş aynı
gün ikindi namazından sonra
Yahyabeyli’de kalabalık bir
cenaze töreniyle son
yolculuğuna uğurlandı. Ali
Çavuş’un cenaze namazını
Gümülcine  Müftüsü İbrahim
Şerif kıldırdı. Sıdıka Ali Çavuş
ile evli olan merhum, Ender ve
Mustafa adında iki çocuk
babası idi.

Cenaze törenine Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Türkiye Cumhuriyeti

Gümülcine Başkonsolosluğunu
temsilen konsolosluk
çalışanlarından Cüneyt Ahmet
ile İsmail Dikme, azınlık kurum
ve kuruluş temsilcileri ile
sevenleri katıldı. 

Merhum, 1942 yılında
Gümülcine’nin Yahyabeyli
köyünde dünyaya geldi.
İlkokulu Yahyabeyli Türk
İlkokulun’nda tamamladı. 1961
– 1962 öğretim yılında Eskişehir
Yunus Emre İlköğretmen
Okulu’ndan mezun oldu. 1964
yılında Salmanlı Türk
İlkokulu’nda öğretmenlik
mesleğine başladı. 1967 yılında
zorunlu olarak emekliliğe
ayrılan Cengiz öğretmen  1970 –
1972 yılları arasında Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
Başkanlığını yaptı.

BTTÖB eski başkanlarından
Cengiz Ali Çavuş vefat etti 

GTGB olağan genel kurula gidiyor
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB)

yönetim kurulu, olağan genel kurul kararı aldı.
Konuyla ilgili GTGB Başkanı Necat Ahmet

imzasıyla yapılan açıklama şöyle:
“Gümülcine Türk Gençler Birliği Yönetim Kurulu

tarafından 03-09-2019 tarihinde düzenlenen
toplantısı sonucunda 15 Eylül 2019 Pazar günü saat
12.00’de olağan genel kurulu kararı alınmıştır.

Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde,
genel kurul 22 Eylül 2019 Pazar günü saat 12.00’de
düzenlenecektir.”
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İSKEÇE Şahin
köyünde yaşayan ve
yetenekleri ile göz
dolduran Emre Yörük,
Almanya’nın Schalke 04
takımına transfer oldu. 

Forvet mevkiinde
oynayan Emre Yörük, bu
sezon Schalke 04 U16
takımında forma
giyecek.

Küçük yaştan itibaren
futbolla ilgilenen Emre,
İskeçe’nin Orfeas Puma
takımında üç yıl ve
PAOK Xanthis takımında
üç yıl boyunca başarılı
sezonlar geçirdi. Emre
Yörük son olarak 2 yıldır
Skoda Xanthi takımının
küçük yaş gruplarında
forma giyiyordu.

15 yaşında olmasına
rağmen birçok takımda
forma giyerek başarılara
imza atan Emre, 2017-

2018 sezonunda İskeçe
çocuk karması ile
Yunanistan çapında
düzenlenen turnuvada

Yunanistan
şampiyonluğu yaşadı.
Bu turnuvada Emre
Yörük 7 gol ve 6 asistlik

performansı ile göz
doldurmuştu.

Emre başarı dolu
futbol hayatına artık

Almanya’nın ünlü futbol
kulüplerinden Schalke
04’te devam edecek. 

Ali Koç'a 
Avrupa Kulüpler
Birliği'nde görev 
Fenerbahçe Kulübü Başkanı
Ali Koç, Avrupa Kulüpler
Birliği İcra Kurulu üyesi oldu. 
Fenerbahçe Kulübü Başkanı
Ali Koç, Avrupa Kulüpler
Birliği'nde (ECA) İcra Kurulu
üyeliğine seçildi. ECA'nın
internet sitesinde, yapılan
olağan kurulda seçilen yeni
başkan ve yönetim kurulu
üyeleri açıklandı. 
Ali Koç'un da İcra Kurulu
üyeliğine seçildiği ve 2023'e
kadar görev yapacağı
belirtildi. Açıklamada ayrıca,
Juventus Başkanı Andrea
Agnelli'nin yeniden
başkanlığa seçildiği
duyuruldu.

Şahin’den Schalke’ye

EFSANE F1 pilotu Michael
Schumacher'in bakımından
sorumlu olan hemşire, kök hücre
tedavisi sonrası Schumacher'in
bilincinin yerine geldiğini
açıkladı. İngiliz basını da efsane
ismin taburcu olacağını iddia etti.

2013 yılında geçirdiği kaza
sonrası hastaneye kaldırılan ve bu
tarihten itibaren yoğun bakımda
tedavi gören Michael
Schumacher'den müjde geldi.
Pazartesi günü kök hücre tedavisi
için Paris'te bulunan Georges-
Pompidou hastanesine kaldırılan
Schumacher'in bakımından
sorumlu olan bir hemşire Le
Parisien gazetesine konuştu.

Hemşire yaptığı açıklamada,
"Evet Schumacher'in bakımını
ben yapıyorum. Schumacher'in
uyanık olduğunu ve bilincinin
yeni geldiği garantisi verebilirim."
dedi. İngiliz basınında yer alan

habere göre efsane ismin taburcu
olması bekleniyor.

Efsanevi sporcunun F1
yarışlarını televizyonda izlediği
iddia ediliyor. Alpler'de geçirdiği
kaza sonrası başına darbe alıp
aylarca komada kalan
Schumacher'in o günden bu yana
görüntüleri kamuoyuna
yansımadı. Bu dönemde ünlü
sporcunun sağlık durumu
hakkında net bilgiler almak da
mümkün olmadı.

50 yaşındaki efsane Formula 1
pilotu, 2013 yılında Fransız
Alpleri'nde kayak yaparken
geçirdiği kaza nedeniyle komaya
girmişti.

Geçtiğimiz günlerde Michael
Schumacher, gizli bir şekilde
Paris'te hastaneye yatırıldı. Efsane
pilota kök hücre tedavisi yapıldığı
iddia edildi.

Manchester City
kadrosuyla 
tarihe geçti
İngiltere Premier Lig'de son 2
yılın şampiyonu Manchester
City, mevcut kadrosu için
ödediği 1 milyar 14 milyon
euroluk bonservisle tarihin en
pahalı futbol takımı oldu.
Uluslararası Spor
Araştırmaları Merkezi (CIES)
Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak
değerlendirilen İspanya (La
Liga), İngiltere (Premier Lig),
Almanya (Bundesliga), İtalya
(Serie A) ve Fransa'nın (Ligue
1) en üst futbol liglerindeki
98 takımı kapsayan bir rapor
hazırladı.
Buna göre, son 2 yılın Premier
Lig şampiyonu Manchester
City, kadrosundaki
oyuncuların bonservisleri için
harcadığı 1 milyar 14 milyon
euroyla futbol tarihinde
milyar euro barajını geçen ilk
takım unvanını aldı.

Michael Schumacher'in,
taburcu olacağı iddia edildi!

İNGİLİZ basınında yer alan haberlere göre 2024
yılından itibaren Şampiyonlar Ligi'nde 4 grup, her grupta
8 takımın yer alması ve toplam 14 maç yapılması
planlanıyor. Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar
uygulamaya sıcak bakarken henüz net bir karara
varılamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi için sürpriz bir haber dikkat
çekti. BBC'de yer alan haberde, 2024 yılında yenilenmesi
ve farklı çalışmaların olduğu Devler Ligi ile alakalı flaş bir
gelişme yaşandı. Buna göre yeni formatta; 4 grup, her
grupta 8 takım ve toplamda 14 maçın oynayacağı bir
fikstür düşünülüyordu.

Hatta bazı maçların hafta sonuna kaydırılması bile
gündeme alındı. Ancak şu anda bu konuyla ilgili UEFA'da
çalışmalar donma noktasına geldi. Konuyla alakalı 2024
yılında bu sisteme geçileceğine dair somut bir karar
alınamadı. Avrupa'nın 5 büyük liginde yer alan kulüpler,
bu yeni uygulamaya olumlu yaklaşsa da özellikle hafta
sonu maç oynanma durumu belirsizlik yarattı.

Ayrıca 'Avrupa Ligi 2' formatıyla 2021'den itibaren
hayata geçirilmesi planlanan turnuvanın da başlaması
bekleniyor. O turnuva için de çalışmaların devam ettiği
aktarıldı. Tüm bu gerekçeler sonrası Şampiyonlar Ligi'nin
formatında şu an için hamle yapılamıyor.

Şampiyonlar Ligi 
için sürpriz karar!



Γ Κ Ι Ο Υ Ν Δ Ε Μ
13 Σεπτεμβὶου 2019                                     ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ           Τεύχος: 1068   Τιμή: 0.80 Ευρώ

MERHUM İskeçe  Seçilmiş Müftüsü
Mehmet Emin Aga, vefatının 13. yıl
dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
İskeçe Müftülüğü tarafından
gerçekleştirilen tören, 9 Eylül Pazartesi
günü İskeçe Aşağımahalle Mezarlığı’nda
yapıldı. 

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sembol
isimlerinden biri olan merhum Mehmet
Emin Aga için kabri başında düzenlenen
anma töreni okunan Kur’an-ı Kerim’le
başladı. Duayı ise İskeçe Müftü
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu yaptı.
Hraloğlu daha sonra yaptığı konuşmada,
Mehmet Emin Aga’nın Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı davasına
yaptığı katkıları anlattı ve anma törenine
katılan herkese teşekkür etti. 

İskeçe Aşağımahalle Mezarlığı’ndaki
törene merhum müftü Mehmet Emin
Aga’nın oğulları Mustafçova eski
belediye başkanı Mustafa Aga ve İrfan

Aga da katıldı. 
Müftü Aga’nın oğlu Mustafa Aga,

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin
Baltacı, Mustafçova Belediye Başkanı
Rıdvan Delihüyesin, İskeçe Milletvekili
Hüseyin Zeybek ve Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu da anma töreninde konuşma
yaptılar. 

Müftü Mehmet Emin Aga 
ölüm yıldönümünde anıldı

RODOP iline bağlı Yassıköy Belediye
Başkanı Önder Mümin, yeni eğitim –
öğretim yılının başlamasıyla belediye
sınırlarındaki köy okullarını ziyaret
ederek öğrencilere kırtasiye malzemesi
hediye etti.  

Belediye sınırları içinde yer alan
Yuvacalı, Eşekçili, Gebecili ve Bulatköy

azınlık ilkokullarını ziyaret eden
Mümin, öğrencilere başarılar dileyerek,
okul çantası ve kırtasiye malzemeleri
verdi.

Belediye Başkanı Önder Mümin’in
yanı sıra belediye başkan yardımcıları
da farklı köyleri ziyaret ederek,
hediyeleri öğrencilere ulaştırdı. 

Belediye Başkanı Önder Mümin’den 
öğrencilere okul hediyesi


