
GÜN DEMGün dem
oku, 

gün de mi 
ya ka la... GÜN DEM

20 Ey lü l  2019 Y› l :24 Haf  ta l ık  S i  ya s i  ve  Ak tü  e l  Ga ze  te Sayı :1069 F i  yat ı :  0 .80 Eu ro

Gün dem
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gün de mi 
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Batı Trakya 
heyetinden
Strazburg 
ziyareti
Batı Trakya Türk heyeti Strazburg’a
gerçekleştirdiği ziyarette, Yunanistan
tarafından 11 yıldır uygulanmayan
Rodop İli Türk Kadınları Kültür
Derneği ve diğer Batı Trakya Türk
dernekleri ile ilgili AİHM kararlarının
uygulanmasına ilişkin sorunları
gündeme taşıdı. 
»3

Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim
Şirketi’nin (BAKEŞ) Başkanı Hüseyin
Bostancı oldu. 
»3

BAKEŞ’in 
yeni başkanı
Hüseyin
Bostancı

Türk Konseyi
Macaristan
ofisi açıldı
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de,
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği
Konseyi’nin (Türk Keneşi-Türk
Konseyi) tanıtım ofisi hizmete açıldı.
»1112’de 7’de

ekonomi spor

Avrupa
Parlamentosu’ndan 

Brexit kararı

USB4 
ne kadar 

hızlı? 6’da

Yunanistan IMF’ye 
borcunu erken

kapatacak 15’te

Avrupa futbolunun 
yeni prensi:

Erling Haland

TÜRK Azınlık
milletvekilleri Burhan
Baran ve İlhan Ahmet,
Batı Trakya Türk azınlık
okullarındaki Yunanca
müfredatı desteklemek
maksadıyla yürütülen ve
azınlık tarafından
eylemlerle protesto edilen
tartışmalı Müslüman
Çocukların Eğitimi
Programı’nın (ΠΕΜ) 22.
yılı etkinliklerine
katılmayacaklarını
açıkladılar.  » 10

GÜMÜLCİNE’deki
Hayriye Medresesi Müdürü
Üzeyir Ahmet görevden
alındı. Üzeyir Ahmet’in
geçen hafta okulda yaşanan
olaylardan çok kısa bir süre
sonra görevden alınması
dikkat çekti. 

»9

Medrese’de
müdür ve 
müdür
yardımcısı
değiştirildi

bilimdünya

Vardiyalı eğitime
çözüm aranıyor!
İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’ndeki “vardiyalı eğitim” sorununa
çözüm bulunması için öğrenci velilerinin başlattığı eylemde ikinci
haftaya girildi. Vardiyalı eğitime çare olabilecek prefabrik sınıf
talebine ise henüz bir karşılık yok.» 8, 9

Azınlık milletvekillerinden Frangudaki’nin
etkinliğine katılmama kararı
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Zeybek, tütüncülerin sorunlarını gündeme getirdi
İSKEÇE SİRİZA Milletvekili

Hüseyin Zeybek  kötü hava
koşulları nedeni ile Batı
Trakya’daki tütün üreticilerinin
uğradığı zararlar hakkında
Tarım Bakanı’na soru sordu.

Batı Trakya’da yaz aylarında
yaşanan kötü hava koşullarının
tütün üreticilerinin üretimlerinin
azalmasına neden olduğunu
belirten Hüseyin Zeybek’in
Tarım Bakanı’na sunduğu soru
önergesinde şu ifadeler yer
alıyor: 

“Batı
Trakya’da yaz
aylarında
yaşanan kötü
hava koşulları
tütün
üreticilerinin
üretimlerinin
azalmasına
neden olmuştur.
2018 yılında da
buna benzer
durum yaşanmış
olup ürünleri
zarar gören
üreticilerin ELGA
tarafından ve ek
olarak
‘DEMİNİMİS’
programı ile
zararları
karşılanmıştır.

Ne yazıktır ki
bu yıl da tütün
üretimi kötü hava
koşulları ile
başladı. Üretim
süresi boyunca
beklenenin dışında yağan
yağmur ve esen rüzgar tütünün
bir yandan hızlı bir şekilde
büyümesine neden olurken bir
yandan da yanmasına neden
olmuştur. ELGA, İskeçe Batı
Trakya tütün kooperatifi
temsilcileri tarafından
bilgilendirilmiştir. Buna rağmen
ELGA hasar bildirim çağrısı

yapmamıştır. Sonuç olarak
üreticilerin zarar görmüş
mahsullerinin tazmini mümkün
olmayacaktır.

Göz önünde bulundurulması
gereken  etkenler arasında ilk
olarak yaşanan iklim
değişikliklerinin yaşamımızın
her alanını olumsuz olarak
etkilemeye başlaması, AB’nin
sigara karşıtı kampanyaları ve
bu duruma sert tutumu ile
üreticileri ek yardımlarla
desteklememesi halkımızı yurt

dışına göç
etmeye mecbur
edip üretimde
alternatif alanlar
aramaya mecbur
etmiştir.

Sayın Tarım
Bakanı
tarafından
yanıtlamasını
beklediğimiz
sorular şunlardır.

· Batı
Trakya’daki
tütün
üreticilerinin
ürünlerinde
meydana gelen
hasarları
karşılamak adına
ne gibi
girişimlerde
buluncaksınız?

· Bu yıl da
geçen yıl olduğu
gibi, Siriza
hükümetinin
Deminimis

programı ile destek verdiği
üreticilere siz de bu veya buna
benzer programlarla destek
olmayı düşünüyor musunuz?

· Bölgemizde bulunan ve
dünyanın en kaliteli aromatik
tütün tipi olan basma tütününün
korunması ve üretiminin devamı
için aktif bir projeniz var mı?”

İlhan Ahmet’ten altın açıklaması
RODOP KİNAL Milletvekili

İlhan Ahmet, Trakya’da
siyanürle altın aranmasına karşı
olduğunu belirtti.

İlhan Ahmet, Doğu
Makedonya – Trakya Belediyeler
Birliği Başkanı Lambakis’in
girişimiyle Dedeağaç’ta
düzenlenen toplantıda yaptığı
konuşmada, hükümetin
siyanürle altın aranmasına izin
vermesi durumunda, bunun
bölge adına büyük bir cinayet
olacağını dile getirdi. 

Milletvekili yaptığı
açıklamada şunları belirtti:
“Kanadalı altın arama şirketi El
Dorado Gold’a YDP hükümeti tarafından
bölgemizde çalışma ruhsatı verileceği ve çalışma
alanının genişletileceğine dair gelişmeler
üzerine Dedeağaç eski belediye başkanı ve DM
Trakya belediyeler birliği başkanı Lambakis’in
girişimiyle bir araya gelen mücadele komitesi

toplantısına katıldım.
Konuşmamda, Başbakan

Miçotakis ve hükümetinin,
Trakya’daki halkı ölüme terk
etmeyeceğine olan inancımı ifade
ederek, aksi halde bu konuda
bölge halkıyla birlikte mücadele
etmeye hazır olduğumu açıkça
beyan ettim.

Toplantıda, bu yöntemle
çevreye ve insan sağlığına
verilecek büyük zarar dikkate
alındığında söz konusu şirkete
çalışma ruhsatı verilmemesi
yönünde oy birliğiyle mücadele
kararı alındı. Başbakana
gönderilmek üzere karar metniyle

birlikte konuyla ilgili bir yazı da kaleme
alınarak, imzalandı.

YDP hükümeti tarafından söz konusu şirkete
siyanür ile altın ayrıştırma yöntemini kullanma
izni verildiği takdirde, hükümet eliyle bölgemiz
adına büyük bir cinayet işlenmiş olacaktır.”

İskeçe SİRİZA
Milletvekili

Hüseyin
Zeybek  kötü

hava koşulları
nedeni ile Batı

Trakya’daki
tütün

üreticilerinin
uğradığı
zararlar

hakkında
Tarım

Bakanı’na soru
sordu.

Sınırı geçen Yunan askerleri hakkındaki soruşturma tamamlandı

EDİRNE’de sınırı geçen Yunan askerleri hakkında
yürütülen soruşturma tamamlandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “askeri
casusluk” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada,
Kastanies sınır kapısı karakolunda görev yapan teğmen
Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kuklavis
hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kararda, askerlerin yakalandıklarında üzerlerinde
kriptolu cep telefonunun çıkması üzerine “askeri
casusluk” suçu şüphesiyle soruşturmanın genişletildiği,
cep telefonunun incelenmesi sonucu herhangi bir suç
unsurunun tespit edilemediği ifade edildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Kriptolu cep telefonunun Yunanistan ordusu
tarafından kapalı sistem iletişim mekanizması kurmak
amacıyla yüklenen ‘HARP.GR’ isimli uygulamayı ihtiva
ettiği, ele geçirilen telefonlar içerisinde sınır hattının
görüntülerinin yer aldığı ve yine Türkiye-Yunanistan
sınırı olduğu değerlendirilen alanda Türkiye
Cumhuriyetine ait sınır taşı olduğu değerlendirilen
mekanın fotoğrafının bulunduğu tespit edilmiştir. Tüm
dosya içeriği incelendiğinde, Yunanistan kara
kuvvetleri mensubu ve askeri olan şüphelilerin, görev
yaptıkları süre ve görev alanlarıyla askeri tecrübeleri
göz önüne alındığında, sınır hattını hataen ihlal ettikleri
yönündeki savunmalarının inandırıcı olmaktan uzak
olduğu, buna karşın dosya kapsamında incelenen
deliller göz önüne alındığında şüphelilerin üzerlerine
atılı askeri casusluk suçunu işlediklerine dair kamu
davası açılmasını gerektirir yeterli ve somut delil
bulunmadığı anlaşıldığından; şüpheliler hakkında
‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve
askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçuna ilişkin
kamu adına kavuşturmaya yer olmadığına karar
verildi.”

Sınırı yanlışlıkla geçtiklerini iddia eden iki asker
hakkında “askeri yasak bölgeye girmek” suçundan
düzenlenen iddianamenin ise Asliye Ceza

Mahkemesi’ne gönderildiği öğrenildi.

NELER YAŞANMIŞTI? 
Edirne’de 1 Mart 2018’de, 54. Mekanize Piyade Tugay
Komutanlığına bağlı “Hudut Kartalları” adlı sınır birliği
ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule
yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve
astsubay çavuş rütbelerindeki iki askeri, askeri yasak
bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler,
Edirne Jandarma Komutanlığı’na teslim edilmişti. 

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye
çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından,
“askeri casusluğa teşebbüs” ve “askeri yasak bölgeye
girmek” suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza
Hakimliği’ne sevk edilmişti. 

Hakimlik, 2 Mart 2018’de teğmen Aggelos Mitretodis
ile astsubay çavuş Dimitros Kuklacis’in askeri yasak
bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar
vermişti. 

İki asker ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini
takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep
telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek
amacıyla kaydettiklerini öne sürmüşlerdi.

2. Sulh Ceza Hakimliği’nde, 14 Ağustos 2018’de
yapılan duruşmada iki asker tahliye edilmişti.
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Batı Trakya Türk 
heyeti Strazburg’a 
ziyaret gerçekleştirdi

BATI Trakya Türk heyeti, 17 Eylül Salı günü
Strazburg’a gerçekleştirdiği ziyarette,
Yunanistan tarafından 11 yıldır uygulanmayan
Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve diğer
Batı Trakya Türk dernekleri ile ilgili AİHM
kararlarının uygulanmasına ilişkin sorunları
gündeme taşıdı. 

Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği
Başkanı Hülya Emin, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği İnsan Hakları Kolu
Başkanı Dr. Pervin Hayrullah ve Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Uluslararası
İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık’tan oluşan
Batı Trakya Türk heyeti, Strazburg’ta Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi Sekretaryası Başkan
Yardımcısı Geneieve Mayer ve Sekretarya’da
görevli John Darcy ile Avrupa Konseyi Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararları İcra
Dairesi’nde görevli hukukçular Nikolaos
Sitaropulos ve Dimitrios Kalogiros ile görüştüler. 

23-25 Eylül  tarihlerinde gerçekleşecek
Bakanlar Komitesi incelemesi öncesinde
Strazburg’ta gerçekleştirilen görüşmede Batı
Trakya Türk heyeti, Bekir Usta davaları
grubunda yer alan Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği, İskeçe Türk Birliği ve Meriç İli
Azınlık Gençlik Derneği’nin 4491/2017 sayı ve
tarihli yasanın kabulünden sonraki hukuki
süreci hakkında bilgi verdi.

Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği
Başkanı Hülya Emin, 4491/2017 sayı ve tarihli
yasanın kabulünden sonra derneğin kayıt altına
alınmasını reddeden kararın iptali istemiyle
Trakya İstinaf Mahkemesi’ne başvurduklarını ve
bu başvurunun 25 Ekim 2019’da Trakya İstinaf
Mahkemesi tarafından görüşüleceğini söyledi.
Batı Trakya Türk heyeti, Meriç İli Azınlık Gençlik
Derneği’nin de aynı günde Trakya İstinaf
Mahkemesi’nde duruşması olduğunu ekledi.

İskeçe Türk Birlği’nin 4491/2017 sayı ve tarihli
yasanın kabulünün ardından resmi tüzel
kişiliğinin iadesi istemi ile yaptığı başvurunun
22 Haziran 2018’de Trakya İstinaf Mahkemesi
tarafından reddedildiğini ifade eden Batı Trakya
Türk heyeti,  Yargıtay’a yapılan temyiz
başvurusunun 20 Mart 2020’da görüşüleceğini
belirtti. Ayrıca heyet, Yunanistan’ın AİHM
kararlarını 11 yıldır uygulamamasının Batı
Trakya Türk toplumunda yol açtığı sonuçları
aktardı. 

Görüşmede Batı Trakya Türk heyeti, Bekir
Usta davaları grubundaki AİHM kararlarının
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından
takip edilmesinin önemini vurguladı, Yargıtay’ın
İskeçe Türk Birliği davasında vereceği kararın
kritik önemde olması nedeniyle Bakanlar
Komitesi’nin inceleme sürecini devam
ettirmesini istedi.

İsmindeki “Türk” kelimesi nedeniyle faaliyetine 
izin verilmeyen derneklerin AİHM’e taşınan

davalarında Yunanistan 11 yıldır 
mahkeme kararlarını uygulamıyor. 

Nehir kıyısında ölü bulundu
İSKEÇE’nin ova bölgesinde

20 Ağustos Salı gününden beri
kendisinden haber alınamayan
Ramadan Mümin, Karasu
(Nestos) nehri kıyısında ölü
bulundu.

Kırköy’den olan ve geçtiğimiz
ay kaybolan Ramadan Mümin,
13 Eylül Cuma akşamı Karasu

(Nestos) kıyısında bölgeden
geçen bazı vatandaşlar
tarafından ölü olarak bulundu. 

60 yaşında olan Mümin’in
cansız bedeni ölüm sebebinin
belirlenmesi amacıyla otopsi
yapılmak üzere İskeçe Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yunanistan’ın hedefi 30 milyar  
euroluk sorunlu krediler  

BAKEŞ’in yeni başkanı
Hüseyin Bostancı

BATI Trakya Azınlığı Kültür
ve Eğitim Şirketi’nin (BAKEŞ)
Başkanı Hüseyin Bostancı
oldu. 

BAKEŞ’ten yapılan yazılı
açıklamada, Hikmet
Cemiloğlu’nun bir süre önce
başkanlık ve yönetim kurulu
üyeliğinden istifa etmesi
sonucunda yönetim
kurulunun toplandığı ve yeni
başkanı belirlediği ifade edildi. 

BAKEŞ’ten yapılan
açıklama şöyle: “18 Eylül 2019
Çarşamba günü şirketimizin
Gümülcine bürolarında
gerçekleştirilen BAKEŞ
Yönetim Kurulu toplantısında,
kısa bir süre önce başkanlık
görevinden ve yönetim kurulu
üyeliğinden istifa eden sayın
Hikmet Cemiloğlu’nun yerine
yedek üyemiz Sayın Gülay

Mehmet getirilmiştir.”
BAKEŞ yönetim ve

denetim kurulu oybirliğiyle
şöyle oluştu: 

YÖNETİM KURULU 
1-  Başkan:  
Hüseyin Bostancı
2-  Asbaşkan:  
İsmail İbrahim
3-  Genel Sekreter:  
Emine Tahsin
4-  Kasadar: Cahit Çingur 
5-  Üye: Apti Pencal 
6-  Üye: Latih Mehmet 
7-  Üye:   Gülay Mehmet

DENETİM KURULU 
1- Başkan: 
Bekir Mustafaoğlu 
2- Genel Sekreter: 
Hüseyin Mehmet 
3- Üye: Muharrem Caferoğlu

YUNANİSTAN, bankalarının 30 milyar euroya varan sorunlu
krediyi temizlemelerine yardım edecek olan varlık koruma
uygulamasını yürürlüğe sokabilmek için Avrupa Birliği
yetkililerinden kısa süre içinde bir yeşil ışık gelmesini bekliyor.

Yunan bankaları hali hazırda 80 milyar euroya ulaşan sorunlu
kredi stoklarını azaltmaya çalışıyorlar.

Maliye Bakanlığı, bankaların bu sorunlu kredileri
temizlemelerine yardım için, İtalya’nın GACS modeline benzer
şekilde Herkül Varlık Koruma Uygulaması’nı (HAPS) hazırladı.
HAPS, bankaların sorunlu kredileri varlık destekli menkul kıymet
paketi haline getirerek azaltmalarına imkan sağlayacak.

Yapılacak bu uygulama ile sorunlu kredi stoğunun toplam
kredilere oranının ilk çeyrek sonundaki yüzde 45,2’den 2021
sonunda yüzde 20’nin altına indirilmesi öngörülüyor.



8 Mart 2019GÜN DEM haber 20 Eylül 2019GÜN DEM haber4

“AB-Türkiye 
mutabakatının 
arkasındayız”

Yaklaşık 270 bin düzensiz
göçmen yakalandı

TÜRKİYE’de bu yılın 8,5 aylık
bölümünde 269 bin 59 düzensiz göçmen
yakalandı. Bu rakam, tüm zamanların en
yüksek düzensiz göçmen sayısı olarak
kayıtlara girdi. 

Dönem dönem düzensiz göç akınıyla
karşı karşıya kalan Türkiye’de, Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre,
1 Ocak-12 Eylül 2019 tarihleri arasında 269
bin 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Tüm zamanların en yüksek rakamı
olan bu sayı, yıl sonuna kadar daha da
artabilir. Geçen yıl genelinde 268 bin 3
düzensiz göçmenin yakalandığı
Türkiye’de son 15 yılda yakalanan
düzensiz göçmen sayısı 1 milyon 530 bin
677’ye ulaştı.

YILLARA GÖRE SAYILAR
2015’ten bu zamana kadar yakalanan
düzensiz göçmen sayısı şöyle:

2015: 146.485
2016: 174.466
2017: 175.752
2018: 268.003
2019 (8,5 aylık): 269.059

EN FAZLA AFGAN YAKALANDI
Bu yıl 117 bin 437 Afganistan, 43 bin 204
Pakistan ve 29 bin 796 Suriye uyruklu
düzensiz göçmen yakalandı. 

2019’da ülkelere göre yakalanan
düzensiz göçmen sayısı şöyle:

Afganistan: 117.437
Filistin: 8.168

Gürcistan: 1.500
Irak : 8.404
İran: 5.491
Moldova: 139
Myanmar: 157
Pakistan: 43.204
Suriye: 29.796
Diğer: 54.763
TOPLAM: 269.059

TRAKYA EN FAZLA DÜZENSİZ
GÖÇMENİN YAKALANDIĞI BÖLGE
Trakya, en fazla düzensiz göçmenin
yakalandığı bölgelerin başında geliyor.
Edirne’de yılın 8,5 ayında 73 bin 978
düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan
düzensiz göçmenlerde ilk sırayı Pakistan
ve Afganistan uyruklular aldı. Kolluk
birimlerinin çabaları sayesinde geçen
yılın aynı dönemine kıyasla Edirne’de
yakalanan düzensiz göçmen sayısının ise
yüzde 70 artması dikkati çekti. 

EGE DENİZİ’NDE DE ARTIŞ VAR
Ege Denizi’nde, Sahil Güvenlik ve
Jandarma ekipleri tarafından 2019’da 920
olayda 31 bin 641 düzensiz göçmen
hakkında işlem yapıldı. Bu olaylarla ilgili
44 organizatör yakalandı. Bu dönemde,
Batı ülkelerine geçmenk isteyen
göçmenlerden 28’i Ege Denizi’nde
hayatını kaybetti.

Ege Denizi’nde geçen yıl ise 656 olayda
25 bin 398 düzensiz göçmen yakalanmış,
65 kişi de yaşamını yitirmişti. 

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko
Maas, mültecilere ilişkin
yapılan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye
mutabakatının arkasında olduklarını
ve bu mutabakattan doğan taahhütleri
yerine getireceklerini söyledi.

Maas,  Dışişleri Bakanı Nikos
Dendias ile yaptığı görüşmenin
ardından düzenlenen ortak basın
toplantısında konuştu.

AB’nin en acil çözmesi gerektiği
konulardan birinin göç konusu
olduğunu belirten Maas, “Halen daha
çok insanın, Türkiye’den Yunanistan’a
özellikle deniz yoluyla gelmesini
endişeyle izliyoruz. Biz AB-Türkiye
mutabakatının arkasındayız ve
taahhütlerimizi yerine getireceğiz.”
dedi.

Maas, geçen hafta Türkiye Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda
görüştüğünü ve Türk tarafının da bu
mutabakattan doğan taahhütleri
yerine getireceğinden hareket
ettiklerini kaydetti.

Yunanistan hükümetinin
mültecilerin ulaştığı adalardaki
durumun iyileştirilmesine yönelik
aldığı önlemlerin mülteci
sorununun çözümü için önemli
olduğunu ifade eden Maas, “Göç
konusunda ortak çıkarlarımız
var. Yunanistan göçmenlerin ilk
ulaştığı ülke. Almanya ise mültecilerin
ulaşmayı hedefledikleri ilk ülke.” diye
konuştu.

Maas, Yunan mevkidaşıyla
Akdeniz’in doğusunda sondaj
faaliyetlerini de ele aldıklarını
aktararak, bu konuda AB Konseyi’nin
Rumlardan yana açık bir tutum
sergilediğini bildirdi.

Anlaşmazlığın daha fazla artmasını
istemediklerini belirten Maas,
“Gerilimin düşmesine katkı sağlamak

istiyoruz. Genel olarak Kıbrıs
konusunda yeniden diyaloğa
girilmesinin önemli olacağına
inanıyorum. Bu tür olaylar bunu
zorlaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN’DA PETROL
TESİSLERİNE SALDIRIYI KINADI 
Maas, Suudi-Arabistan’da iki petrol
tesisine yönelik düzenlenen saldırıları
sert şekilde kınadığını dile getirerek,
bu saldırıların hiçbir şekilde haklı
çıkarılmayacağını vurguladı.

Partnerleri ile saldırılardan kimin
sorumlu olduğunu ve bunun nasıl
gerçekleştiğini analiz ettiklerini
söyleyen Maas, “Bunu sağduyulu bir
şekilde yapmamız lazım ancak durum
endişe verici.” değerlendirmesinde
bulundu.

DENDİAS’IN AÇIKLAMALARI
Dışişleri Bakanı Dendias da mülteciler
konusunda Almanya’nın verdiği
katkıyı değerli bulduklarını ifade
ederek, “Mülteci ve göç akınlarının
tekrar kaygı verici boyutlara çıkacağı
beklentisi var.” dedi.

Bu konudan etkilenen ülkelerin
dayanışma göstermesi gerektiğini
belirten Dendias, 2016’nın mart ayında
yapılan AB-Türkiye mutabakatının
özellikle uygulamasının önemli
olduğunu kaydetti.

Dendias, Yunanistan’ın İkinci
Dünya Savaşı’nda Nazilerin neden
olduğu zarara karşılık Almanya’dan
talep ettiği tazminata ilişkin bir
soruya, Almanya ile görüş ayrılığı
yaşadıkları konular bulunduğunu dile
getirerek, “Bu görüş ayrılıkları ilişkileri
zehirlemeyecek. Bunlar ilişkilerin bir
parçası olarak kalacak. Bu konu
sonunda hak ettiği şekilde
çözülecek.” diye konuştu.

Türkiye’de 269 bin 59 düzensiz göçmenin
yakalandığı 2019 yılı, şimdiden en fazla
düzensiz göçmen sayısına ulaşılan sene oldu.
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FETÖ imamından örgüt üyelerine
Yunanistan’a “kaçış talimatı”

Eğitim yılı başlayalı 10 gün oldu.
İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’ndeki sorun hala devam

ediyor. Uluslararası anlaşmalarla Batı
Trakya Müslüman Türk Toplumu’na tanınan
azınlık eğitim hakkını kullanmak isteyen
çocuklarımıza, velilere karşı yapılan
haksızlık sürüyor. Zira, okul yönetiminin
kayıtlar tamamlandıktan sonra yetkili
mercilere sınıf ihtiyacının doğacağını ve bu
ihtiyaca cevap verilmesi için adım atılması
taleplerine olumlu cevap verilmemesi iyi
niyetle izah edilemez. 

Şu anda 700’ün üzerinde öğrencinin
kayıtlı olduğu bir okulda, öğretmenler
odasının bile olmadığı, bodrum katında bile
sınıfların oluşturulduğu okulda zaten
çağdışı şartlarda eğitim yapılıyor. Bu durum
yetmezmiş gibi, okula kayıt olan öğrenci
sayısı artınca ve mevcut sınıflar yetersiz
kalınca, vardiyalı eğitime geçmeyi çare

olarak ortaya koyan zihniyetle karşı
karşıyayız. Yıllardır dile getirilen “azınlık
lisesine yeni bina” talebine kulak tıkayan
anlayış, hiç şüphe yok ki en hafif tabirle
“suç” işlemiştir. Zira, İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’nin fiziki koşulları
buranın bir eğitim kurumu olarak faaliyet
göstermesini imkansız hale getiriyor. Ne
yazık ki bilinen bu sorun için nihai bir çözüm
bulunmamasını vatandaşı olduğumuz
devletimizin Batı Trakya Türklerine olan
bakış açısına bağlıyoruz. Çocuklardan, çağın
gereklerine uygun şartlarda eğitim hakkını
esirgeyen bir sistemi başka türlü açıklamak
ne yazık ki mümkün değil. 

İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’ndeki
sorunun ilk gününden bu yana çözüme
kavuşması amacıyla yetkililerle yapılan
temaslarda; belediye başkanı, eyalet
başkan ve eğitim müdürlüğünün iyi niyetine
inanmak istiyoruz. Sorunun çözümüne

yönelik adımları iyi niyetle, kararlılıkla ve
samimiyetle attıklarına inanmak istiyoruz.
Velilerle, öğrencileri oyalamaya dönük
gayret içinde olmaları bizler için en büyük
hayal kırıklığı olacaktır. Eğitim yılı İskeçe
Azınlık Lisesi’nde “vardiyalı eğitim”in
gölgesinde başladı. Bu duruma tepki
gösteren velilerin başlattığı eylem de 19
Eylül itibarıyla onuncu gününe girdi. Şu ana
kadar somut bir adımın atıldığını
göremedik. Somut adım derken, sorunun
çözümüne yönelik somut adımdan
bahsediyoruz. Şu anda kısa vadede, okul
için sıfırdan yeni bir binanın inşaatına
başlanmasını tabii ki beklemiyoruz. En
azından bu kısacık süre içinde böyle bir
beklenti içinde değiliz. Şu anda sorunu
çözecek olan olay, derslerin vardiyalı eğitim
zorunluluğuna ihtiyaç kalmadan
başlamasına imkan sağlayacak adımdır. Bu
da okula prefabrik sınıfların getirilmesi ve
geçici çare olarak bunun uygulamaya
konmasıdır. 

Fakat görüyoruz ki; prefabrik sınıf
çaresine karşı bazı çevreler pek de olumlu
yaklaşmıyor. Prefabrik yapıların buraya
gelmesinin ve okula konularak, eğitime
başlanmasının zor olduğunu, bunun uzun
zaman alacağını söyleyenler var. Bunun yanı
sıra, okula prefabrik sınıfların konmasının
özel izne tabi olduğunu, bu izinlerin de
kolay çıkmadığını iddia edenler var. Buna
benzer haber ve yorumları yerel medyada
okuyor, dinliyor ve seyrediyoruz. Veya bazı
çevrelerde dillendirildiğine şahit oluyoruz. 

Evet yasal prosedürler tabii ki önemli.
Ancak son derece aciliyet arz eden bu
önemli problemin çözüme kavuşmasını
engellemek için yasal prosedürleri

“bahane” etmeye çalışan bir anlayışın
olduğunu net olarak görüyoruz. Kanunları,
bakanlık kararlarını, yasal prosedürleri
azınlığın önüne koyanlar, yine sahneye
çıkıyor ve aynı oyunu oynamaya çalışıyor.
Hiçbir yasal prosedür, çocukların eğitim
hakkının önüne geçemez, geçmemeli!... 

Çünkü yasalara, kurallara, kanunlara
gerçek anlamda bakacak olursak, bu
sorunun gerçek sorumluları bunun altından
kalkamaz. Azınlık eğitimine adeta intikam
duygusuyla bakan bir zihniyet, kutsal eğitim
hakkı karşısında kendini hiçbir şekilde
aklayamaz. 

Velilerin sürdürdüğü eylemle ilgili olarak
da birkaç kelam etmek isterim. Bu eylem
baştan sona haklı bir eylemdir, yerinde bir
eylemdir. Bizler azınlık toplumu olarak,
yüksek düzeyde haklılık oranına sahip olsak
da, gerektiği gibi dinamik, güçlü eylemlere
imza atamıyoruz. Sesimizi ve taleplerimizi
yüksek sesle ve kararlılıkla dile getirme
konusunda zafiyetlerimizi henüz aşabilmiş
değiliz. Çocukların daha fazla dersleri
kaybetmemesi yönünde ifade edilen
görüşleri dile getirmekle, hak mücadelesine
son vermek, veya bu konuda rehavete
girmeyi birbirine karıştırmamak lazım. Bir
hak uğruna mücadele etmenin tabii ki farklı
yol ve yöntemleri var. Ancak en önemli
nokta, sorunun birkaç kişinin sorunu değil,
herkesin sorunu olduğunu, hatta sadece bu
okulda çocukları olan velilerin değil, çok
daha geniş bir kitlenin sorunu olduğunu
anlamamız şart. “Hak Verilmez, Alınır” sözü
sanki tam da bu yaşadığımız sorunu izah
etmek için söylenmiş gibi. Evet
unutmayalım ki; Hak Verilmez, Alınır!... 

Ozan AHMETOĞLU

Hiçbir yasal prosedür 
eğitim hakkından önce değildir!

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

YASA dışı yollarla
Yunanistan’a kaçan ve Yunan
bayrağı önünde fotoğrafı ortaya
çıkan bir Fetullahçı Terör
Örgütü (FETÖ) üyesinin,
Türkiye’deki örgüt üyelerine
yurt dışına kaçış için “davranış
talimatı” gönderdiği belirlendi.

AA’nın haberine göre,
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki
darbe girişimi sonrası örgüt
üyeleri, düzensiz göçmenlerin
kullandığı rotadan Avrupa’ya
kaçmak için girişimde
bulunuyor.

Kimi düzensiz göçmenlerin
arasına sızarak kimi de PKK,

MLKP gibi terör örgütleriyle iş
birliği yaparak kaçmaya çalışan
çok sayıda FETÖ üyesi, güvenlik
güçlerince Avrupa’ya
kaçamadan yakalanıyor. 

Geçen ay 30’dan fazla FETÖ
üyesinin, Yunanistan’a kaçmak
isterken yakalandığı Edirne’de,
4. Mekanize Piyade Tugay
Komutanlığı ile 54. Mekanize
Piyade Tugay Komutanlığı’na
bağlı “Hudut Kartalları”, Edirne
Emniyet Müdürlüğü ve Edirne
Jandarma Komutanlığı ekipleri,
FETÖ üyelerinin sınırdan
Avrupa’ya kaçma girişimlerini
boşa çıkarmaya devam ediyor. 

Tüm önlemlere rağmen
Yunanistan’a kaçan FETÖ
üyeleri ise burada bir süre
durduktan sonra diğer Avrupa
ülkelerine kaçıyor. Örgütün
Almanya başta olmak üzere
Avrupa ülkelerine geçişte
Yunanistan kilit konumda
bulunuyor. 

KAÇAR KAÇMAZ YUNAN 
BAYRAĞI İLE POZ VERMİŞ
Yasa dışı yollardan
Yunanistan’a kaçan bir FETÖ
üyesinin Türkiye’deki örgüt
üyelerine yurt dışına kaçış için
“davranış talimatı” gönderdiği
tespit edildi.

Yargılandığı davada yerel
mahkemece “silahlı terör
örgütüne üye olmak” suçundan
8 yıl hapisle cezalandırılan ve

“polis imamı” olduğu tespit
edilen M.A.Ö’nün, Yunanistan
tarafına kaçar kaçmaz Yunan
bayrağı ile fotoğraf çektirdiği
belirlendi.

Bazı örgüt üyelerini de
arayan M.A.Ö’nün, Türkiye’den
kaçarken izleyecekleri yolu ve
kaçış planlarını detaylı olarak
mesaj göndererek anlattığı
ortaya çıktı.

“YUNAN POLİSİ ÇOK İYİ
DAVRANIYOR”
Yunanistan’a kaçarken
yakalanan bir FETÖ üyesinin
telefonunda yapılan
incelemede, M.A.Ö’nün şu
mesajları gönderdiği tespit
edildi:

- “Yola çıkmadan önce
normal kullandığınız telefon ve
sim kartları yaşadığınız şehirde
bırakın, yeni sim kart ve telefon
alın”.

- “Polislerin kimlik
kontrollerinde dikkat edin,
çantalarınızı fazla ağır tutmayın
ve su geçirmez poşet içerisine
koyun.”

- “Edirne’ye gelince otele
gidip mutlaka dinlenin, 5-6 saat
uyuyun. Biz dinlendiğimizden
pompa ve kürek çekerken pek
sıkıntı çekmedik. Rahat
gücümüz yetti.”

- “Yunan tarafına geçince
üzerinizi temiz giyinin ve turist
modunda çarşı pazar dolaşın.

Yunan polisi çok iyi davranıyor.
Nezaketli ve nazik, durumu
anlıyor.” 

- “Sizi ilk önce bir karakola
götürecek, ifade alacaklar.
Doğru cevap vermek lazım ve
hangi tarafa tabi olduğumuzu
net bir şekilde söylememiz
gerekir.” 

- “Karakoldan sonra sizi
kampa götürecekler ve oradan

bırakacaklar. Birleşmiş Milletler
kampı bir tık daha iyi. Yemek ve
kıyafet sorunu yok.” 

- “Serbest kalınca biz
Atina’ya gitmek için taksi
çağırdık. En mantıklısı o. 2
saatte Dedeağaç Havaalanı’na
gidiyor. Oradan da Atina.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yasa dışı
yollarla

Yunanistan’a
kaçan bir FETÖ

üyesinin,
Türkiye’deki

örgüt üyelerine
yurt dışına kaçış

için “davranış
talimatı”

gönderdiği
belirlendi.
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Yunanistan IMF’ye 
borcunu erken kapatacak

BAŞBAKAN Kiriakos Miçotakis,
Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan
borcun bir kısmını erken ödemek için
resmi olarak girişimde bulunduğunu
açıkladı. 

Miçotakis, ekonomik kriz döneminde
IMF’den alınan borcun erken ödenmesi
konusunda sosyal medya
hesabından açıklamada bulundu. 

“Yunanistan bugün maliyeti yüksek
olan IMF kredisinin erken ödemesi
konusunda talebini iletti.” ifadelerini
kullanan Miçotakis, bu durumun ülkenin
güvenilirliğini artırarak Yunan hazine
kaynaklarından tasarruf sağladığını
belirtti. 

Öte yandan  Maliye Bakanı

Hristos Staikuras’ın, Avrupa İstikrar
Mekanizması (ESM)
ve Euvro
Grubu’na resmi
teklifini ilettiği
bildirildi.

TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Hami Aksoy, Yunanistan’daki hentbol
maçında Türk bayrağına yapılan saygısızlığa
tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, 13
Eylül’de Yunanistan’da oynanan Muratpaşa
Belediye Spor-PAOK hentbol
karşılaşmasında ortaya çıkan bayrak krizi
hakkındaki soruya cevap verdi. 

Aksoy, “Yunanistan’daki Türkiye karşıtı
aşırı milliyetçi ve fanatik çevreler çirkin
yüzünü bir kez daha göstermiştir.” dedi. 

Aksoy açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için
iki takım arasında önceden alınan kararların
aksine, sahada Yunan bayrağı varken Türk
bayrağının çekilmesine engel olunmasını
hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Yunanistan’ın ilgili makamlarını bir kez
daha yabancı düşmanı ve şiddet yanlısı
taraftarların spor etkinliklerinden men
edilmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri
almaya çağırıyoruz.”

NE OLMUŞTU?
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol
Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında
PAOK’la Selanik’te 13 Eylül’de oynadığı
maçta 32-25 yenildi. Önceki gün yine
Selanik’te oynanan maçta Yunanistan

temsilcisiyle 24-24 berabere kalınca
Muratpaşa Belediyespor  takımı elendi.

Karşılaşmalarda yaşanan bayrak krizi,
sahadaki mücadelenin önüne geçti. İlk maç
öncesi yapılan teknik toplantıda Yunan
takımı temsilcileri taraftarı tahrik etmeme
adına yönetmelikteki kural gereği salona iki
ülke bayrağının asılmaması kararı aldı.

Maç başlama saatinde Muratpaşa
Belediyespor yöneticileri salonda sadece
Yunanistan bayrağının asılı olduğunu fark
etti. Türk bayrağının asılması gerektiğini
saha gözlemcisine ileten yöneticiler,
olumsuz yanıt aldı. Yunan takımı temsilcileri
de maçın oynanacağı salona Türk bayrağının
asılmasına izin vermedi. Bunun üzerine
Muratpaşa Belediyespor yöneticileri,
yönetmeliğe göre iki ülke bayrağının asılı
olması gerektiğini, bu yapılmayacaksa
sadece EHF bayrağının yer alması gerektiğini
saha gözlemcisine iletti.

Gözlemci de Türk yöneticilere salonda
yaşananlar hakkında rapor tutacağını ifade
etti. Muratpaşa Belediyespor maça, üzerinde
ay yıldız bulunan takım formasıyla çıktı.

Gergin ortamda geçen maçta PAOK
taraftarı, Muratpaşa Belediyespor Kadın
Hentbol Takımı sporcularına tükürüp,
sporcuların kayıp düşmesi için sahaya
kaygan madde fırlattı. 

Türkiye’den
Yunanistan’a 
bayrak tepkisi

VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Aşılamanın Önemi
Bu haftaki konumuzu, aşılamaya

ayırdık. Kısaca aşılama
dediğimizde ne anlıyoruz?

Aşılamanın önemi nedir? Aşılamada dikkat
edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Kısaca değinelim:

Doğadaki herhangi bir canlının, sağlıklı
bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi
için aşılama çok önemlidir. Canlı doğduğu
anda anne sütü (kolostrum) ile birlikte
annedeki antikorları (maternal antikor) da
alır; böylece ilk, doğal aşılama
gerçekleşmiş olur. 

Yavru kedi ve köpekler, güçlenip, kendi
kendilerine antikor üretecek zamana
gelene kadar (yaklaşık 45 gün) anne sütü
ile hastalıklardan bu vesileyle korunurlar.
Bundan sonra genellikle yavrular
sahiplendirilirler ve artık onları
hastalıklardan koruyacak antikorları
taşıyan anne sütünü alamadıkları için de
hastalıklara açık hale gelirler. 

Bu dönemde, yavruların yaşamlarını
sağlıklı devam ettirebilmeleri için
koruyucu hekimlik önem kazanır.
Koruyucu hekimlikte; canlının yaşamını
tehlikeye sokabilecek veya kalıcı arazlar
bırakabilecek bazı hastalıkları daha ortaya
çıkmadan önlemek için birçok viral veya
bakteriyel hastalığa karşı aşılar
kullanılmaktadır. Böylece bu
hastalıklardan kaynaklanabilecek maddi
ve manevi hasarlar önlenmiş olur.

Aşılar; vücuda verildiğinde, bağışıklık
sistemini uyararak hastalıklara karşı
spesifik aktif bir bağışıklık oluşturan ve bu
yolla canlının korunmasını sağlayan
biyolojik maddelerdir. Bağışıklık ise;
vücuda giren veya verilen
mikroorganizma, protein ve bu gibi
yabancı maddelere karşı vücudun bütün
savunma sistemleri ile karşı koyması,
direnç göstermesi ve kendini korumasıdır.
Vücuda giren bu yabancı maddelerin
neden olduğu hastalıklar atlatıldıktan
sonra hayvanlarda bu hastalıklara karşı
doğal bir direnç oluşur. Yani diğer bir
deyişle bağışıklık şekillenir. 

Aşılar genellikle, koruyucu amaçla
kullanılır. Aşılama; hastalıklarla
karşılaşma ihtimali olan hayvanları, o
hastalığa karşı korumak için, önceden
mikroorganizmayla karşılaştırarak bağışık
kılma işlemidir.

Anneye yapılmış aşıların da yavru
üzerinde koruyucu özelliği vardır. Yapılan
araştırmalar yavruların, daha anne
karnındayken yavru zarları aracılığıyla bir
miktar immunglobulini (bağışıklık
oluşumunu sağlayan maddeler) anneden
aldığını ortaya koymaktadır. 

Yeni doğmuş yavrular, bağışıklık
sistemleri gelişim halinde olduğundan,
humoral ve hücresel bağışıklığı aktif
olarak tam anlamıyla oluşturma
yeteneğinde değillerdir. Bu nedenle eğer
anne doğumdan uygun bir süre önce
aşılanırsa, kendi korunma maddelerini
yavrularına geçirebilir. Böylece yeni
doğmuş yavrularda acil korunma
sağlanmış olur.

Ayrıca yavruların bağışıklık sisteminin
gelişmesinde, anneden emilen kolostrum

miktarı ile kolostrumdan alınan
immunglobulin miktarı büyük önem
taşımaktadır. Yavrular ilk pasif bağışıklığı
anneden aldıkları kolostrum aracılığı ile
kazanırlar. Köpek yavrularında tespit
edilen maternal antikorların %90’ı
kolostrumdan gelmektedir.

Aşılamada dikkat edilmesi gerekenler:
• Aşı öncesi tüm hayvanlar genel sağlık

kontrollerinden mutlaka geçmeli, aşı
sadece sağlıklı hayvanlara yapılmalıdır.

• Aşılanacak yavru ve yetişkin
köpeklerin vücut sıcaklığı normal (38-
39,5°C) sınırlar içinde olmalı. Ateşin
yüksek olması vücutta başka bir hastalığın
göstergesi olabilir bu nedenle bu
hastalığın nedeni bulunmalı ve tedavi
edilmeli veya birkaç gün beklenip ateş ve
hastalık belirtisi olmadığı bir zamanda
aşılama yapılmalı. 

• Aşılama öncesi ve aşılama sırasında,
aşının etkisini azaltacak antibiyotik ve
kortikosteroid gibi ilaçlar kullanılmamalı.
Eğer kullanılmış ise son kullanıldığı
günden itibaren bir hafta geçmiş olmalı. 

• Evcil hayvanınızın mutlaka iç ve dış
parazit tedavisi yapılmış olmalı. Parazitler
bağışıklık sistemini zayıflattığından
yapılan aşı yeterli düzeyde korumayı
sağlamadığı gibi aşılama öncesi
hayvanınızda gizli kalmış bir enfeksiyonun
çıkmasını da sağlayarak hastalanmasına
neden olabilirler. 

• Aşılamadan birkaç gün önce ve sonra
banyo yapılmamalı ancak temizliğe de
özen gösterilmeli, eğer hayvan çok kirliyse
ıslak bir bez, kuru şampuan ve temiz bir
fırça ile temizliği sağlanmalı.

• Yavru hayvanlar, aşılama programı
başlayıp bitene kadar diğer hayvanlarla
temas ettirilmemeli, dışarıya çıkarılıp,
gezdirilmemelidir. Parklar, dinlenme
alanları gibi çok sayıda hayvanın gezindiği
yerlerde gezdirilmemeli zorunlu
durumlarda kuçakta ya da taşıma kabında
taşınmalıdır.

• Aşılama tarihlerine dikkat edilmeli,
yıllık aşı zamanı gelen hayvanlar yaklaşık
olarak aynı zaman dilimlerinde
aşılanmalıdır. Aşıların bir önceki yıl
yapıldığı tarihten bir kaç gün önce ya da
sonra yapılması önemli değildir.

• Hamile köpeklerde aşılama
yapılmamalı, yapılan bu aşılar anne
karnındaki fetüs için zararlı olabilir.
Hamilelik öncesi normal düzende yapılan
aşılar hem anneyi hem de doğumdan
sonra fetüsü(kolostrum ile) korur.

• Yavru hayvanların ilk aşılamaya
başlama yaşı 6.-7. haftalardır. Bundan
önce yapılan aşılar anneden aldığı
maternal antikorlar nedeniyle yeterli
korumayı sağlayamazlar.

• Aşılama öncesi yavrulara iyi bir bakım
ve besleme uygulanmalı. Zayıf, halsiz ve
bakımsız görünen hayvanların genel
görüntüsü düzeltilip iyi bir kondüsyon
kazandıktan sonra aşılama yapılmalıdır.

• Aşılama programı bittikten yaklaşık
bir hafta sonra hayvanınızı dışarı
çıkarabilir, gezdirebilir ve banyo
yaptırabilirsiniz.

Hepinize sağlık dolu günler diliyorum…

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr
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2020’de muhtemelen
hayatımıza girmeye başlayacak
olan USB4, önceki USB
standardına göre hangi
yenilikleri sunuyor?

USB4, tanımlamaları henüz
tamamlanan yeni bir bağlantı
standardı. Peki USB4 ne kadar
hızlı, başka hangi özellikleri var
ve sizin için ne ifade ediyor?

USB Implementers Forum’un
(USB-IF) belirlediği standartları
yakından takip ediyorsanız,
haklı olarak kafanız karışmış
olabilir. 5Gbps’ye kadar hız
sağlayan USB.3.1, 10Gbps’ye
kadar hız sağlayan USB 3.1 Gen
2, sırasıyla USB 3.2 Gen 1 ve
USB 3.2 Gen 2’ye dönüşmüştü.
2019’un başında duyurulan
yeni USB 3.2 Gen 2x2 ise
aktarım hızını 20Gbps’ye
çıkarmıştı.

“Gen” ekleri kafaları karışsa
da temelde olan şey, kabloların
5Gbps, 10Gbps ve 20Gbps
hızlarını temsil etmesi. USB-IF
bunların sırasıyla SuperSpeed
USB, SuperSpeed USB 10Gbps
ve SuperSpeed USB 20Gbps
olarak anılacağını söylemişti.

Dikkat edilmesi gereken
ayrıntılardan bir tanesi,
SuperSpeed USB 20Gbps’nin
(USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C
bağlantısına ihtiyaç duyması
(önceki sürümler buna ihtiyaç
duymuyordu).

Eski standartları bir kenara

bırakacak olursak, USB4 ile
önemli bir gelişme yaşanıyor ve
hızlar yine ikiye katlanarak
40Gbps’ye çıkıyor. Bu hız
seviyesine bugüne kadar ancak
Thunderbolt 3 teknolojisiyle
ulaşılabiliyordu.

USB4 Çıkış Tarihi
İlk olarak Mart 2019’da

duyurulan USB4’ün
tanımlamaları, USB-IF
tarafından henüz resmi olarak
doğrulandı. Yani üreticiler,
USB4 kullanan cihazlar
üretmeye başlayabilirler ancak
bu elbette biraz zaman alacak.
Bunun ne kadar süreceğine dair
bir takvim bulunmuyor. İlk
USB4 destekli cihazların bir yıl
içinde, 2020’de çıkmasını
bekleyebiliriz. Ancak bu, 2021’e
de kalabilir.

USB4 Tanımlamaları ve
Performansı

USB4, Intel’in USB Promoter
Group’a ücretsiz olarak
sunduğu Thunderbolt
protokolünü temel alıyor. Bu
sayede USB4, Thunderbolt 3 ile
aynı hızı, yani 40Gbps aktarım
hızını sunabiliyor. Bu hız, USB
3.2 2x2’nin iki katı seviyesinde.

Bu hız seviyesine şimdiye
dek sadece Intel ile direkt
olarak çalışan ve lisans
ödemeyi kabul eden üreticiler
ulaşabiliyordu.

USB 4, USB 3.2 ve USB 2.0
ile geriye dönük

uyumluluk sunuyor. Ancak
Type-C bağlantısı kullanan
USB4’ü kullanmak için bir
dönüştürücüye ihtiyaç
duyacaksınız. USB4’ün
Thunderbolt 3 uyumluluğu da
var ancak bunu sunmak, cihaz
üreticisinin kararına bağlı.

Yeni standart, başta da
söylediğimiz gibi sadece hıza
odaklanmıyor. USB-IF,
USB4’ün “birden çok veri ve
ekran protokolü ile maksimum
toplam bant genişliğine”
ulaşmayı amaçladığını
söylüyor. USB4, bir çift 4K
monitörü ve bir harici GPU’yu
destekleyecek kadar hıza sahip.

Elektrik gücü olarak
Thunderbolt 3’te olduğu gibi
100W’lık bir güç sunuyor.

USB4’ün “verimli paylaşım”
özelliği, kablo üzerinden birden
fazla sinyal gönderirken bant
genişliğini ziyan etmediği
anlamına geliyor. Yani bir
monitör bağladığınızda,
kablodan aynı anda veri
aktarmak isterseniz, sadece
gereken bant genişliği
kullanılıyor. USB 3’te video
aktarımı, ihtiyacı olandan daha
fazla bant genişliği kullanıyor
ve veri transfer hızını
düşürüyordu.

Bazı Sorunlar

USB4 bağlantısı, klavye gibi
cihazlara fayda
sağlamayacağından başta her
tür cihaz tarafından
kullanılmayacak. Yani eski
nesil USB girişleri, PC’lerin
çoğunluğunda, en azından
yakın gelecekte yer almaya
devam edecek. Bir sorun, USB4
kablolarının önceki kablolara
göre daha pahalı
olması. Ancak USB4’ün yeni,
lisans ücreti olmayan bir
geleceğin kapısını açması,
muhtemelen fiyat dezavantajını
dengeleyecek.

USB4 ne kadar hızlı; hızdan 
başka neler sunuyor?
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SOL DAN SA ĞA
1)Sesi büyüten alet – (farsça) Yarı 2) Belirti, iz –
Soğuğun etkisini duyma 3) Nobelyum’un simgesi
– Kalıtım, sona çekim – Geliştirme 4) Sidik aside
tuzu – (halk dili) İdare 5) Ağaçlarla örtülü geniş
alan – Sahip 6) Büyük bakraç – Apansız 7) İtici güç
– Bir erkek ünvanı – Işın 8) Yedek lastik –
Fransiyum’un simgesi 9) Bir cins iri at – Susuz içki
10) Manganez’in simgesi – Fiyat artırma, zam 11)
Bir etken veya bir sebebin sonucu – Kuş yemi 12)
İliştirilmiş, eklenmiş – Makam, mevki 13) (halk
dili) Ağabey – Bir görevde temelli olan –
Seryum’un simgesi 14) İki kıyı arasındaki dar ve
derin deniz – (zooloji) Bir hayvan, as.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Yemek listesi – Sallama, sarsma – Beyaz 2)
Basur – Eski çağlardan kalma eser 3) Galyum’un
simgesi – Sanatkar – (sosyoloji) Boy 4) Kalp
atışlarındaki düzensizlik – Doğal 5) Gözde canlılık
– Çekicilik – Bir tür yün kumaş 6) Ün, şöhret – Kör
bağırsağın son bölümü 7) Çıplak – Göz – Düzenli
işleyen 8) Sevimli – (halk dili) Sabah yeli – Bir
nota 9) (eski) Gösteri – Gaye, maksat, hedef 10)
Bir tespih parçası – Yatay – (mecaz) Keskin, hoşa
gitmeyen 11) Çayırlık, otlak – Geniş ve bol karşıtı –
Yas.

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1) Denek,
Vehim 2) Ur, Kalamata
3) Aba, Hatmi 4) Harar,
Milat 5) Aşılama, Es 6)
Mana,Pa 7) Kapan, Atik
8) Ku, Anca, Ora
9)Umur, Arazi 10) Dam,
Trans 11) Aşikar, An 12)
Na, Anons, Su 13) Yiv,
İletken 14) Arena,
Yarma. 

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Duahan, Kumanya 2)
Erbaş, Kum, Şair 3)
Arıza, Udi, Ve 4) Ek, Al,
Paraka 5) Kahraman,
Mania 6) La, Manca,
Rol 7) Vatman, Art, Ney
8) Emmi, AA, Arasta 9)
Haile, Tozan, Kr 10) İt,
Aspirin, Sem 11) Mart,
Aka, Sauna.
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ERHAN HÜSEYİN ALİ
ENCÜMEN HEYETİ BAŞKANI
İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi
Encümen Heyeti Başkanı Erhan Hüseyin
Ali, okuldaki eylemin  Çarşamba günü
bir haftayı tamamladığını belirterek,
soruna çözüm beklediklerini söyledi.
Vardiyalı eğitime geçmek istemediklerini
ve yetkililerden çözüm bulunması için
adım atılmasını beklediklerini dile
getiren Encümen Başkanı şöyle konuştu:
“Okul Aile Birliği, 20 Eylül Cuma günü
tüm velilerin davet edildiği bir toplantı
düzenliyor. Toplantı okulumuzun spor
sitesinde yapılacak. Toplantıda olayın
tüm ayrıntıları ele alınacak. O güne
kadar eylemin devam etmesinden yana
bir karar çıktı. Bu sorun tüm okulun,
tüm öğrencilerin ve tüm velilerin. Bunun
da herkes tarafından sahiplenmesi
gerekir. Vardiyalı eğitim sorununun
ortadan kalkması için acil olarak
beklediğimiz önlem prefabrik sınıfların
getirilmesi. Eğitim yılının başlaması ve
derslere start verilebilmesi için bu şart.
Çünkü vardiyalı eğitim gerek öğrenciler,
gerek eğitim kadrosu, gerekse okul için
birçok sorunu beraberinde getirecek.
Eyalet Başkanı Metios’un ve diğer
yetkililerin Atina’ya giderek sorunun
çözümüyle ilgili girişimlerini merakla
bekliyoruz. Eyalet Başkanı Atina’daki
temaslardan sonra buraya gelip
sonuçlarını bizlerle paylaşacağını
söylemişti. Velilerin kararı o döneme
kadar eylemin devam etmesinden yana.
Hep birlikte sonuçlarını bekliyoruz.” 

İLKER TOPAL
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi Okul
Aile Birliği Başkanı İlker Topal da sonuç
alınabilmesi için mücadelenin devam
etmesi gerektiğini vurguladı. 

Topal şunları ifade etti: “Çocuklarımız
bir haftadır derslere girmiyor. Eylem
devam ettiği için dersler de yapılmıyor.
Ne yazık ki ortada bir mağduriyet var. Bu

mağduriyet tüm okulu ve tüm velileri
ilgilendiriyor. Zaten çocuklarımızın yıllar
önce yeni bir binaya kavuşmaları
gerekirdi. Ne yazık ki bu hak
çocuklarımızdan alıkonuldu. Şimdi de
hiç örneği olmadığı halde öğleden sonra
eğitimine geçilmek isteniyor. Bu gibi
durumlar Atina’da bir günde çözüme
kavuşturulabiliyor. En azından kararlar
bir günde alınıyor. Biz de veliler olarak
bu soruna çözüm bekliyoruz.
Çocuklarımız bugünkü durumu hak
etmiyor. Bu çocuklara yazık değil mi? 20
Eylül Cuma akşamı spor sitemizde geniş
katılımlı bir veli toplantısı yapacağız. Bu
toplantıda eylemin ne şekilde devam
edeceğini ele alacağız. Ancak biz
görüyoruz ki bu eylem bazı
hassasiyetleri uyandırdı. Bir hareket
sağladı. Biz veliler olarak bir an önce
prefabrik sınıfların gelmesini bekliyoruz.
Bunun devamında da yeni bir bina için
işlemlerin başlatılması gerekiyor. Çünkü
bir veya iki yıl içinde prefabrik sınıflar
da yetersiz kalabilir. Şu ana kadar
prefabrik sınıflar konusunda bir gelişme
yok. Merakla ve sabırsızlıkla bu konuda
bir gelişme bekliyoruz. Eyalet
başkanının Atina’ya giderek çözüm
getirmesini bekliyoruz.” 

SUHA BEKİROĞLU
İSKEÇE BELEDİYE 
BAŞKAN YARDIMCISI
İskeçe Belediye Başkan Yardımcısı Suha
Bekiroğlu, belediye olarak öğrencilerin
mağdur olmaması için ellerinden gelen
katkıyı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.
Bekiroğlu, “Belediye başkan yardımcısı
olarak Levent Karaosman ve Şaban
Bandak’la birlikte ilk günden bu yana
sorunu yakından takip ediyoruz.
Encümenlerle, velilerle ve okul
yönetimiyle sürekli irtibat halindeyiz.
Sorunun çözüme kavuşması için
belediyeye düşen bürokratik işlemler
varsa bunların mümkün olan en kısa
sürede halledilmesi için gayret sarf

ediyoruz. Tabii ki nihai ve kesin çözüm
yeni bir okul binası. Ancak bu durumda
acilen prefabrik sınıfların gelmesi ve
probleme çözüm bulunması bekleniyor.”
dedi. 

HÜSEYİN ZEYBEK
SİRİZA MİLLETVEKİLİ
İskeçe ili SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zekbek de İskeçe Azınlık Lisesi’ndeki
sorunla ilgili olarak GÜNDEM’in
sorularını yanıtladı. Sorunun ve bunun
bir sonucu olarak eylemin yeni eğitim
yılının ilk günü başladığına dikkat çeken
Zeybek, kendilerinin de o günden
itibaren bir dizi girişimlerde
bulunduklarını söyledi. 

Milletvekili Zeybek şöyle devam etti:
“İlk günden itibaren, vardiyalı eğitime
geçilmemesi ve sınıf sorununun çözüme
kavuşması için belediye başkanına,
ortaöğretim müdürüne ve eyalet
başkanına gittik ve görüşmeler yaptık.
Görüştüğümüz herkes sorunun
ciddiyetinin farkında olduğunu söyledi.
Kısa vadede prefabrik sınıflarla bir
çözüm bekliyoruz. Henüz resmi bir
cevap almış değiliz. Eyalet başkanının
Atina’ya giderek orada bakanlıklarda
bazı görüşmeler yapacağı söylendi. Bu
sorunun uzun vadeli ve kesin çözümü
ise yeni bir bina. Yani sıfırdan okulun
kullanımı için inşa edilecek bir okul
binası. Bu yapılmadan soruna nihai
çözümün bulunduğunu söyleyemeyiz.
Şu ana kadar bir çözüm ortaya
konmadığı için veliler eyleme devam
etme kararı aldılar. Tabii ki bu durum
önümüzdeki günlerde yeniden
değerlendirilecek ve bir yol haritası
çıkartılacak.” 

Velilerin eylemine ilk gününden
itibaren destek verdiğini ifade eden
Zeybek, “Benim de bakandan taleplerim
oldu. Henüz randevu verilmedi. İl eğitim
müdürü ile görüştük. Okul aile birliği ve
encümenler de gerekli girişimleri yaptı. 

“Vardiyalı eğitim” sorununa
çözüm arayışları sürüyor

İskeçe Azınlık
Ortaokulu –
Lisesi’ndeki

“vardiyalı eğitim”
sorununa çözüm

bulunması için
öğrenci velilerinin
başlattığı eylemde

ikinci haftaya
girildi. Derslerin

henüz başlamadığı
azınlık lisesinde,
vardiyalı eğitime

çare olabilecek
prefabrik sınıf

talebiyle ilgili bir
gelişmenin

olmaması dikkat
çekti. Öğrenci

velileri, 20 Eylül
Cuma akşamı

okulun spor
sitesinde

yapacakları geniş
çaplı toplantıda,

bundan sonra
izlenecek yol

haritasını
belirleyecekler.

GÜNDEM Gazetesi
eylemin gidişatı,

olası çözüm
önerileri ve bundan

sonra atılacak
adımlarla ilgili
olarak azınlık
yetkilileriyle

görüştü. 

GÜN DEM haber
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Yetkililere başvurular yapıldı. Eyalet

başkanının Atina’ya giderken bizlerle birlikte
gidilebileceği konuşulmuştu. Tabii böyle bir
davet gelirse seve seve katılırız. Sayın eyalet
başkanıyla birlikte Atina’da görüşmelere
katılırız. Yeter ki soruna çözüm bulunsun.
Biz her türlü desteği ve yardımı yapmaya
hazırız. Siyasi mekanizmanın devreye
girmesi ve acilen çözüm için adım
atılmalıdır. Daha önce SİRİZA hükümeti ek
binayı faaliyete geçirerek, vardiyalı eğitimin
önüne geçti. Şimdi de bir çözüm bulunarak
vardiyalı eğitimin önüne geçilmesini
bekliyoruz.” diye konuştu. 

BURHAN BARAN
KİNAL MİLLETVEKİLİ
İskeçe KİNAL Milletvekili Burhan Baran, bir
milletvekili ve bir İskeçeli olarak bu eylemi
desteklediğini belirterek, “Halkımız ve
velilerimiz öğleden sonra eğitimine karşı
çıkıyor. Çünkü bu uygulama beraberinde bir
çok sorunu da getiriyor. Dolayısıyla haklı bir
talep ve haklı bir eylem. Zaten bölgemizdeki
okullarda öğleden sonra eğitimi yapılmıyor.
Okulumuzdaki bina sorunu bugüne kadar
çoktan çözüme kavuşmalıydı. Ancak okulda
derslerin boykot edilmesi daha ne kadar
sürebilir, ona bakmak lazım. Şu ana kadar
yapılan temaslarda verilen sözler oldu. Bu
sözlerin tutulmasını bekliyoruz. 15 – 20
günlük bir süre tanımak lazım diye
düşünüyorum. Bir gelişme olmaması halinde
daha dinamik bir şekilde eyleme devam
edileceği mesajının verilmesi gerekir. Benim
görüşüm bu yönde. Derslerin başlaması da
tabii ki eylem bitti anlamına gelmemeli.
Çünkü sorun devam ediyor ve acil çözüm
beklentimiz de devam ediyor. Hatta eyalet
başkanı başta olmak üzere, yetkililerden
günlük olarak bilgi almak ve onlara da sonuç
alınması için baskı yapmak lazım. Protesto
çok yerinde ve haklıydı. Olayın en önemli
noktası da bence bu.” dedi.

AHMET METE
İSKEÇE SEÇİLMİŞ MÜFTÜSÜ
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete de sorunun
İskeçe’de yaşayan herkesin sorunu
olduğunu söyledi. Gazetemizin sorularını
yanıtlayan Müftü Ahmet Mete, okula giderek
velilerle görüştüklerini ve haklı talep için
destek verdiklerini dile getirdi. 

Müftü Mete şöyle devam etti: “Devletin bu
ciddi soruna çözüm bulması lazım. Biz
İskeçe’nin ciddi bir sorunu olarak
gördüğümüz için 18 Eylül Çarşamba günü
sayın milletvekiliyle birlikte okula gittik.
Burada eylemlerine devam eden velilerle
görüştük. Öğretmenlerle, encümenlerle ve
okul aile birliğiyle görüştük. Desteğimizi
ifade ettik. Devlet diğer okullar için nasıl
çareler bulduysa bu okul için de çare
bulmalı. Günü kurtarmak için uygulamaya
konan çözümler ne yazık ki yeterli olmuyor.
Sorunun nihai çözümü için yeni bina şart.
Devletin bunun için yer göstermesi,
gösterilen bu yere bina yapması veya
gösterilen yere azınlığın okulu yapması şart.
Bir şeylerin yapılması muhakkak gerekiyor.
Devletin bu yolu açması lazım.
Çocuklarımızın iyi standartlarda eğitim
almasını istiyoruz. Bu onların hakkı. Onları
da mücadelelerinde kararlı gördük. Gittik ve
müftülük kurumu olarak da, şahsen de
desteğimizi ilettik. Bundan sonra da bu haklı
mücadelede onların yanında olduğumuzu
ifade edeceğiz ve gereken desteği vereceğiz.

METİOS ATİNA’YA GİDİYOR
Bu arada edinilen bilgilere göre, Doğu
Makedonya – Trakya  Eyalet Başkanı Hristos
Metios, İskeçe Azınlık Lisesi’ndeki soruna
çözüm bulabilmek amacıyla Atina’ya giderek
bakanlıklarda görüşmelerde bulunacak.
Metios’un Atina ziyaretinde, Eyalet Başkan
Yardımcısı Ahmet İbram’ın da kendisine
eşlik edebileceği ifade edildi. 

Medrese’de müdür ve 
müdür yardımcısı değiştirildi

GÜMÜLCİNE’deki Hayriye
Medresesi Müdürü Üzeyir Ahmet
görevden alındı. Üzeyir Ahmet’in
geçen hafta okulda yaşanan
olaylardan çok kısa bir süre sonra
görevden alınması dikkat çekti. 

Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü Konstandinos
Bandikos’un kararıyla, uzun yıllardan
bu yana müdürlük görevini yürüten
Üzeyir Ahmet’in yerine Medrese’de
öğretmenlik yapan İrfan Hüseyin
müdür olarak tayin edildi.  

Bu arada, müdür olarak
görevlendirilen İrfan Hüseyin’in
müdürlük için başvuru dilekçesinin
olmadığı bildirildi. 

Ayrıca Gümülcine Medresesi’ndeki
müdür yardımcısının da değiştirildiği,
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’nde müdür
yardımcısı olarak görev yapan Markos
Hristodulopulos’un bu göreve
getirildiği ifade edildi. 

Medresedeki müdür ve müdür
yardımcısının, geçen hafta Gümülcine

tayinli müftü naibi Cihat Halil’in
okula girmesine müsaade edilmemesi
üzerine yaşanan olaylardan çok kısa
bir süre sonra değiştirilmesi dikkat
çekti.

Hatırlanacağı üzere, tayinli müftü
naibi okulun ilk günü yapılan törene
katılmak isteyince, öğrenciler okula
girmesine izin vermemişti.
Öğrencilerin bu tutumu, Rodop İli
Ortaöğretim Müdürü Maria
Kosmidu’nun okula gelmesiyle de
değişmemişti. Olay, yerel Türk ve
Yunan basınında geniş bir şekilde yer
almıştı. 

DERS PROGRAMINDAKİ
DEĞİŞİKLİKLER 
BEKLENTİLERİ 
KARŞILAMIYOR
Öte yandan, Medrese-i Hayriye’deki
ders programı da belli oldu. Ders
programında bazı değişiklikler
olduğu, ancak yapılan değişikliklerin
beklentileri karşılamadığı kaydedildi.
Geçen yıl Medrese öğrencilerinin
yaklaşık üç ay boyunca eylem
yapmasına neden olan ders
programındaki değişikliklerin, yeni
programda da büyük ölçüde devam
ettiği belirtildi.

İSKEÇE Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’ndeki “vardiyalı
eğitim” sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla
Encümen Heyeti, Okul Aile Birliği yöneticileri, veliler, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Başkanı
Rıdvan Delihüyesin, İskeçe Belediye Başkan Yardımcısı Suha
Bekiroğlu, eyalet meclis üyeleri Rıdvan Kurak ve Serkan
Mahmutoğlu’ndan oluşan heyet Doğu Makedonya – Trakya
Eyalet Başkanı Hristos Metios’la görüştü. Görüşmede, Eyalet
Başkan Yardımcısı Ahmet İbram da hazır bulundu. 

Gümülcine’deki eyalet başkanlığında yapılan görüşme 13
Eylül Cuma günü gerçekleşti. Görüşmede, vardiyalı eğitim
sorunu anlatılarak, nihai çözümün yeni okul binası olduğu
vurgulandı. Vardiyalı eğitime karşı çıkan ve bunun

uygulanmamasını isteyen veli temsilcileri soruna  acil çözüm
bulunmasını istedi. Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği
yöneticileri, yeni bina yapılana kadar zaman harcamadan
prefabrik sınıfların yapılması gerektiğini belirttiler. 

Eyalet Başkanı Metios, sorunu bildiklerini ve çözüm
bulabilmek amacıyla gayret sarf edeceklerini söyledi. İlgili
kurum ve kuruluşlarla irtibat kuracağına ve prefabrik
sınıfların bulunması için çalışacağına dair söz veren Metios,
bir aylık süre içinde sorunu çözmeye çalışacaklarını dile
getirdi. Metios, bina sorununun çözüme kavuşturulması için
Encümen Heyeti ile Okul Aile Birliği’nin önerilerini de
dikkate alarak inceleyeceğini söyledi. 

Vardiyalı eğitim sorunu için 
Eyalet Başkanı’yla görüşüldü
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Azınlık milletvekillerinden
Frangudaki’nin etkinliğine
katılmama kararı

TÜRK Azınlık milletvekilleri
Burhan Baran ve İlhan Ahmet,
Batı Trakya Türk azınlık
okullarındaki Yunanca
müfredatı desteklemek
maksadıyla yürütülen ve azınlık
tarafından eylemlerle protesto
edilen tartışmalı Müslüman
Çocukların Eğitimi Programı’nın
(ΠΕΜ) 22. yılı etkinliklerine
katılmayacaklarını açıkladılar.  

“Azınlık milletvekilleri olarak,
konuyla ilgili azınlık
kamuoyunun daha evvel
defaatle geliştirdiği aleyhte
refleksi dikkate alarak bahse
konu etkinliğe katılmama
kararı” aldıklarını belirten
İskeçe Milletvekili Burhan Baran
ve Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet’in ortak açıklaması şöyle:

“Azınlık okullarındaki
Yunanca müfredat derslerini
desteklemek üzere hayata
geçirilen Müslüman Çocukların
Eğitimi Programı’nın (ΠΕΜ) 22.
yılı nedeniyle 18.09.2019
tarihinde Gümülcine’de
düzenlenecek olan etkinlikte
davetli konuşmacılar arasında
isimleri yer alan Rodop İli KİNAL
Milletvekili İlhan AHMET ve
İskeçe İli KİNAL Milletvekili
Burhan BARAN’ın kamuoyuna
açıklamasıdır: 

Azınlık okullarındaki
Yunanca müfredat derslerini
desteklemek üzere 1997 yılında
hayata geçirilen ve uzun yıllar,
akademisyenler Thalia Dragona
ile Anna Frangoudaki’nin
bilimsel sorumluluğunda
yürütülen Müslüman Çocukların
Eğitimi Programı (���), eğitim
bilimsel açıdan kamuoyunda
sıklıkla tartışmalarla gündeme
gelen bir konu olmuştur.

Hatırlanacağı üzere en son
2018 - 2019 eğitim - öğretim yılı
başında yaşanan Yunanca ders
kitabı tartışmasında, Azınlık
eğitimiyle ilgili kurum ve
kuruluşlar tarafından yapılan
beyanatlarda yetersizliği

üzerinden program aleyhine
açık ve net görüş belirtilmiştir.  

Öyle ki Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği, Batı
Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim
Şirketi, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği, Rodop -
Meriç İlleri Selanik Özel Pedagoji
Akademisi Mezunu Öğretmenler
Derneği başta olmak üzere pek
çok Azınlık kurum ve kuruluşu
tarafından, Azınlık
okullarındaki Yunanca müfredat
için söz konusu program
kapsamında geliştirilen ders
kitaplarının yetersiz olduğu
ifade edilerek, Azınlık
okullarındaki Yunanca
müfredatta okutulmak üzere
Yunan devlet okullarındaki ders
kitapları talep edilmiş, hatta bu
doğrultuda Azınlık okullarında
yer yer boykot kararı alınmıştır.

Azınlık eğitim camiası
açısından yakın geçmişteki hal
böyleyken, aynı camiadan
tarafların, söz konusu
programın 22. yılı sebebiyle
18.09.2019 tarihinde
Gümülcine’de gerçekleştirilecek
etkinlikte konuşmacı katılımcı
olarak yer alacak olmaları,
tarafımızdan hayretle
karşılanmıştır.

Hayata geçirildiği tarihten bu
yana eğitim bilimsel açıdan
tartışmaların gölgesinde maddi
olarak fon desteği almaya
devam eden programın bu
etkinliğine ‘diyalog’ adı altında
Azınlık tarafından yapılacak her
katılımın, eleştirilen programın
mevcut haliyle devamına dolaylı
destek verme şeklinde
yorumlanmaya müsait olacağı
aşikârdır.

Azınlık milletvekilleri olarak,
konuyla ilgili Azınlık
kamuoyunun daha evvel
defaatle geliştirdiği aleyhte
refleksi dikkate alarak bahse
konu etkinliğe katılmama kararı
almış bulunuyoruz.

Azınlık eğitimine doğrudan

taraf olmayanlar tarafından
düzenlenen, bilimselliği ve
başarısı ilk günden itibaren
tartışmalı bir programı ve
sorumlularını dolaylı olarak
olumlama anlamına gelecek
böylesi bir tertibi ciddiyetten,
samimiyetten, bilimsellikten ve
en önemlisi Azınlık eğitimine
katkıdan uzak addediyoruz.

Bu vesileyle, Azınlık
eğitimiyle ilgili gerçek
diyalogdan yana olduğumuzu
bir kez daha ifade ederken,
bunun da ancak konuyla ilgili
birincil tarafların katılımıyla
oluşturulacak bir platformda
gerçekleşebileceğine
inanmaktayız. Kaldı ki, Azınlık
eğitimiyle ilgili sorunların
çözümü için muhatabın siyasal
iktidar, bağlayıcı temel referans
noktasının ise Lozan Antlaşması
olduğu unutulmamalıdır.

Kamuoyuna saygılarımızla.”

İSKEÇE Milletvekili Hüseyin
Zeybek, İskeçe Merkez Azınlık
İlkokulu’nun Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik
desteği programından
çıkarılmasıyla ilgili olarak
Eğitim Bakanı’na soru sordu. 

Geçen yıl SİRİZA
hükümetinin uygulamaya
koyduğu program
çerçevesinde ilkokullara
psikolojik danışmanlık ve
rehberlik desteği veren
uzmanların ilkokullara
gönderildiğini hatırlatan
Zeybek, İskeçe Azınlık Merkez
İlkokulu’nun da bu programa
dahil edildiğini, ancak bu yıl
yapılan son değişiklikler
sonucunda söz konusu okulun
programdan çıkarıldığını

kaydetti.
Yaklaşık 300 öğrencinin

eğitim gördüğü okulda bu
programın adaptasyon ve
eğitim zorluğu çeken çocuklar
için gerekli olduğunu belirten
milletvekili Zeybek, Eğitim
Bakanı’nın yanıtlaması
amacıyla şu soruları yöneltti: 

· İskeçe Merkez Azınlık İlk
Öğretim Okulunun bu
programın dışında tutulma
gerekçesi nedir?

· Daha ileri bir tarihte de
olsa İskeçe Merkez Azınlık
İlkokulunu bu programa tekrar
dahil etmeyi düşünür mü?

· Azınlık eğitimini iyileştirip
geliştirme konusundaki
amacınız nedir ve ne gibi
girişimlerde bulunacaksınız?

“Azınlık ilkokulu
rehberlik 
programından
neden çıkarıldı?”

ATIK ve Çevre Yönetimi
Genel Sekreteri Manolis
Grafakos  ve  Drama Belediye
Başkanı Hristodulos Mamsakos
, 12 Eylül Perşembe günü
Yassıköy belediyesini ziyaret
etti.

Grafakos ziyarette, Başkan
Önder Mümin’i tebrik ederek,
belediyenin yeni döneminin
tüm Yassıköy belediyesi
mensupları için hayırlı
olmasını diledi.

Drama Belediye Başkanı
Hristodulos Mamsakos da
Belediye Başkanı Önder
Mümin’e ve calışma
arkadaşlarına başarı
dileklerinde bulundu.

Görüşmede, atık ve çevre

konularında fikir alışverişinde
bulunuldu.

Önder Mümin belediye
bünyesinde bulunan atıkların
toplanması konusunda destek
istedi. Bölgeye daha fazla çöp
kutusu konulması gerektiğini
ve bu sayede Yassıköy

bölgesinin daha temiz bir hal
alabileceğini dile getirdi.

Grafakos, atık yönetimi
adına çalıştıklarını belirterek,
projeler konusunda
işbirliklerine açık olduklarını
ifade etti. 

Drama Belediye Başkanı’ndan
Yassıköy Belediyesi’ne ziyaret
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Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı

TÜRKİYE Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
yaptığı konuşmada, Budapeşte’de Türk
Konseyi’nin ofisinin açılış gününde
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, başta Macar hükümeti ve
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret
Bakanı Peter Szijjarto’ya Türk
Konseyi’nin Budapeşte’de ofisine yer
verdiği için teşekkür etti.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat
Amreyev’e de çalışmalarından dolayı
teşekkür eden Çavuşoğlu, “Türkçe
konuşan halklar ve bizim için gurur
verici bir gün, çünkü bu ofisin
açılmasıyla Türk Konseyi’nin önemi
daha da artıyor. Bu aile büyüyor,
özelikle gümrük, ticaret, altyapı
alanlarında Türk Konseyi’nin rolü çok

önemlidir.” dedi.
Çavuşoğlu, Türkiye ve Macaristan

arasındaki ilişkilerin fevkalade iyi bir
durumda olduğunu belirterek,
“Bildiğiniz gibi ortak tarihi ve kültürel
miraslarımız bulunmakta. Türk-Macar
ilişkisi tarihten bu yana süre gelmiş,
neredeyse bin seneden fazla bir
geçmişimiz bulunuyor. Ortak
geleneklerimiz, kökenlerimiz, sadece dil
üzerinde değil başka alanlarda da
örneğin yemek kültürü ve folklor
alanlarında bulunmakta.” şeklinde
konuştu.

Macaristan’ın eski gelenekleri
yaşatma konusunda önemli rol
üstlendiğine değinen Çavuşoğlu,
örneğin at üstünden atılan ok ve ok
kullanımı gibi geleneksel etkinliklerin
Türk dünyasında da çok önemli
olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye’de düzenlenen
göçebe oyunları için Macaristan’dan çok
kalabalık bir heyet misafir ettiklerini
hatırlatarak, “Özellikle bu ofisin
Budapeşte’de açılması Macaristan ile
aynı değerleri paylaştığımızın bir
göstergesi anlamını taşıyor. Türk
Konseyi, yalnız Türki ülkeler arasındaki
ilişkileri değil, Macaristan ile olan
ilişkileri de güçlendirecektir. Ayrıca Türk
Konseyi, Avrupa’daki diğer
organizasyonlar ile de daha iyi iş birliği
kurabilecek ve iş dünyasını da olumlu
etkileyeceği inancındayım.’’ diye
konuştu.

Türk Konseyi’nin önemine dikkati
çeken Çavuşoğlu, “Türk Konseyi
ofisinin, Türk dünyası ile Avrupa
halkları ve kurumları arasındaki ilişkileri
de pekiştireceğine, iki coğrafyada
faaliyet gösteren iş insanları arasındaki
etkileşimi artıracağına inanıyorum.”
dedi.

Çavuşoğlu ayrıca açılan bu ofisin
Avrupa ile Türk dünyası arasındaki
ilişkilere olumlu katkı yapacağını
belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar
Mammadyarov ise açılış programına
katılmaktan büyük onur duyduğunu ve
Macaristan’ın Türk Konseyi ile olan
ilişkilerini güçlendirmek için attığı
adımlardan dolayı memnuniyet
duyduğunu söyledi.

Macaristan’ın Türk Konseyi’nde
gözlemci statüsünde bulunduğuna
değinen Mammadyarov, Macaristan’da

Türk Konseyi’nin ofisinin açılmasının
büyük önem taşıdığını kaydetti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret
Bakanı Peter Szijjarto da ülkesinin her
zaman Doğu ve Batı’nın iş birliği
yapması için çalıştığını ve Türk
Konseyi’nin Budapeşte’de ofis açması
kararının da bunu ispatladığını söyledi.
Szijjarto, Macaristan’ın tarihi, kültürel ve
dini mirasından gurur duyduğunu
söyledi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz
Aydarbekov de Avrupa’da Türk Konseyi
ofisinin açılışından dolayı Macaristan
Başbakanı ve Dışişleri Bakanına
müteşekkir olduğunu ifade etti.
Aydarbekov, Budapeşte ofisinin Türk
Konseyi ve Macaristan arasındaki
ilişkileri güçlendirmek için faydalı
olacağına inandığını belirtti. 

Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci
Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ise
Macaristan’ın Türk Konseyi’ne geçen yıl
gözlemci üye olduğunu, bugün ise
Avrupa’da Türk Konseyi’nin ofisinin
açıldığını dile getirerek, “Macaristan
kardeş bir ülke. Macarlar kendilerini

Atilla’nın torunları olarak görüyorlar.
Türk-Hun tarihleriyle de büyük gurur
duyuyorlar.” dedi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat
Amreyev de yaptığı konuşmada, Türk
Keneşi’nin kuruluşunun 10’uncu yıl
dönümünün kutlandığını ve bundan
büyük onur duyduklarını söyledi.

Budapeşte’de açılan ofis ile Türk
Keneşi’nin daha da büyüyüp,
güçlendiğini ve bugünün tarihi bir an
olduğunu belirten Amreyev, ‘’Bu ofisin
açılışına öncülük eden Macaristan
Başbakanı Sayın Viktor Orban’a ve
yoğun çalışmaları ve desteklerinden
dolayı Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret
Bakanı Peter Szijjarto’ya teşekkür etmek
istiyorum.’’ dedi.

Amreyev, Budapeşte ofisinin Türk
Keneşi üyeleri ve Macaristan arasındaki
ilişkileri kuvvetlendireceğini ve özellikle
Avrupa’da ortak çalışmaların söz
konusu olacağını ifade etti.

Törenden önce Türk Konseyi
Budapeşte tanıtım ofisinin kuruluşuna
dair mutabakat zaptı imzalandı.

Macaristan’ın
başkenti

Budapeşte’de, Türk
Dili Konuşan

Ülkeler İşbirliği
Konseyi’nin (Türk

Keneşi-Türk
Konseyi) tanıtım

ofisi hizmete açıldı.
19 Eylül Perşembe

günü
gerçekleştirilen

açılış programına,
Türkiye Dışişleri

Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu,

Macaristan Dışişleri
ve Dış Ticaret
Bakanı Peter

Szijjarto,
Kırgızistan Dışişleri

Bakanı Çingiz
Aydarbekov,
Azerbaycan

Dışişleri Bakanı
Elmar

Mammadyarov,
Kazakistan Dışişleri

Bakanı Birinci
Yardımcısı Muhtar
Tleuberdi ve Türk

Konseyi Genel
Sekreteri Bağdat
Amreyev katıldı.

ABTTF Başkanlık Kurulu toplandı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 20. Dönem Başkanlık Kurulu 9. olağan toplantısını 14
Eylül 2019 Cumartesi günü Almanya’nın Witten şehrindeki genel merkezinde gerçekleştirdi. 
Toplantıda, ABTTF’nin son dönemdeki çalısma ve faaliyetleri değerlendirildi, 2019 yılının sonuna kadar
gerçekleştirilmesi öngörülen uluslararası girişimler ele alındı. Uluslararası girişimler kapsamında
ABTTF, Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) çatısı altındaki sekretaryasını yürüttüğü Türk
Azınlıkları/Toplulukları Çalısma Grubu’nun (TAG) 4-7 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek
altıncı yıllık toplantısına katılacak.

B. TRAKYA’DAKİ GÜNCEL GELİŞMELER ELE ALINDI
ABTTF Başkanlık Kurulu, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın kararıyla 2019-2020 eğitim ve
öğretim yılında Batı Trakya Türk toplumuna ait beş ilkokulun daha kapatılması ve İskeçe’deki Türk
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde iki yıl aradan sonra yeniden vardiyalı eğitim uygulamasına geçilmesi
nedeniyle öğrenci velilerin başlattığı eylemi de değerlendirdi. Yunanistan’dan Batı Trakya Türk
toplumunun eğitim özerkliğine ve sahip olduğu haklara tam saygı göstermesi talep edilirken, ABTTF’nin
İskeçe’deki eylemi desteklediği ve öğrenci velilerinin yanında olduğu vurgulandı.
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Επανεκκίνηση στις σχέσεις 
Ελλάδος-Τουρκίας

Δ ύο σχεδόν χρόνια μετά την
τελευταία επίσημη επίσκεψη του
Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν στην Ελλάδα, φαίνεται ότι
εισερχόμαστε σε μία νέα φάση
κινητικότητας στα ελληνοτουρκικά αφού
μεσολάβησε μια περίοδο έντασης με
αφορμή κυρίως τις έρευνες για εξορύξεις
υδρογονανθράκων στην ανατολική
Μεσόγειο και σε οικόπεδα εντός της
κυπριακής ΑΟΖ που τελούν όμως υπό
καθεστώς συνεχών αμφισβητήσεων. 

Την προηγούμενη εβδομάδα από
αυτήν εδώ την στήλη παρουσιάσαμε τις
απόψεις του Τούρκου πρέσβη στην
Αθήνα Μπουράκ Οζούγκεργκιν ο οποίος
ανέφερε 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». 

Την σκυτάλη πήρε ο νέος υπουργός
Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας,
ο οποίος με άρθρο του στην εφημερίδα
ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κατέστησε
σαφές ότι προσβλέπει σε μια
επανεκκίνηση των σχέσεων με την

Τουρκία, «από την οποία μόνο θετικά
αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν»,
δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι, «είναι
απολύτως ωφέλιμη η συνάντηση του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με
τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, όπως και δική μου με τον
ομόλογό μου Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
ενώ το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
μπορεί να δώσει ώθηση σε πολλούς
τομείς». Καταλήγοντας ο κ. Δένδιας
κατέστησε σαφές ότι, «γνώμονάς μας
είναι το Διεθνές Δίκαιο που δεν ανέχεται
απειλές πολέμου ή μονομερείς
διεκδικήσεις. Στα κυριαρχικά μας
δικαιώματα δεν χωρούν εκπτώσεις». 

Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις
25 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί η συνάντηση
του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον
Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη στο
περιθώριο της ετήσιας γενικής
συνέλευσης του Ο.Η.Ε.. Και θα είναι
πράγματι η πρώτη συνάντηση σε επίπεδο
κορυφής της νέας ελληνικής κυβέρνησης
με την πολιτική ηγεσία της γείτονος. Στην
άλλη πλευρά του Ατλαντικού Κυριάκος
Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,

πέραν της προσωπικής γνωριμίας που
έτσι κι αλλιώς διαθέτουν ο ένας με τον
άλλο, θα έχουν την ευκαιρία να
πιάσουν το νήμα των ελληνοτουρκικών
ζητημάτων από εκεί που το άφησε ο
Τούρκος Πρόεδρος κατά την τελευταία
επίσημη συνάντησή του στην Αθήνα με
τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα τον Δεκέμβριο του 2017. 

Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα ο
πολιτικός ορίζοντας είναι τώρα σχετικά
καθαρός χωρίς να υπάρχουν στην
ατζέντα εκλογές για το προσεχές
χρονικό διάστημα  ή τουλάχιστον έτσι
φαίνεται, δημιουργείται η προοπτική
σχεδιασμού μιας πιο μακρόπνοης
στρατηγικής στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις καθώς τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και
το Κίνημα Αλλαγής δεν θα είχαν λόγους
να σηκώσουν τους τόνους στην
προοπτική χάραξης μιας εθνικής
στρατηγικής πάνω σε αυτό το μείζον
ζήτημα. 

Άλλωστε, ήταν ο Νίκος Κοτζιάς που
ως υπουργός των Εξωτερικών του
ΣΥΡΙΖΑ τον Δεκέμβριο του 2017
υπεραμύνθηκε των αποτελεσμάτων του
ταξιδιού Ερντογάν στην Αθήνα
απέναντι στις βολές και την κριτική που
είχε δεχθεί η τότε πολιτική ηγεσία του
ΥΠΕΞ από τη Ν.Δ. και το ΚΙΝΑΛ. 

«Η εξωτερική πολιτική δεν είναι το
άχτι μου, δεν είναι ο θυμός μου, δεν
είναι η διάθεσή μου για καβγά και
διαφοροποίηση» είχε πει το 2017 στην
Βουλή ο Νίκος Κοτζιάς απαντώντας
στις αιχμές της αντιπολίτευσης. «Η
εξωτερική πολιτική μετράει κάθε
κουβέντα που λέει, κάθε εκτίμηση που
κάνει, με ένα και μοναδικό κριτήριο: τι
κάνει καλό στη χώρα, τι κάνει καλό
στην περιοχή, τι εξυπηρετεί την ειρήνη,
την ασφάλεια και σταθερότητα και της

χώρας και ευρύτερα» είχε τονίσει ο
πρώην ΥΠΕΞ.

Είχε επισημάνει μάλιστα προς
επίρρωσιν των λεγομένων του ότι «είναι
κακός δάσκαλος αν μας καθοδηγεί ο
φόβος, όταν έχουμε το δίκιο να
απαντήσουμε», κάνοντας αναφορά και
στο τουρκικό κοινό που για πρώτη
φορά άκουσε, όπως είπε, αναλυτικά τις
ελληνικές θέσεις.

Η εκτίμηση της στήλης είναι ότι η
σημερινή πολιτική ηγεσία του ελληνικού
υπουργείου Εξωτερικών με τον
μετριοπαθή Νίκο Δένδια στην θέση του
επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας
αλλά και η παρουσία του Κ.
Μητσοτάκη με τις παραδοσιακά καλές
οικογενειακές σχέσεις με την τουρκική
πλευρά, είναι σε θέση να
δημιουργήσουν το πλαίσιο για την
επανεκκίνηση των ελληνοτουρκικών
σχέσεων. Χωρίς να αγνοούνται βέβαια
οι δυσκολίες από το ιδιαίτερα ασταθές
διεθνές περιβάλλον, με το προσφυγικό
πρόβλημα και την διαχείρισή του να
βρίσκεται στην κορυφή ενός παγόβουνο
που απειλεί να διαταράξει καθοριστικά
τις ισορροπίες όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

Πέρα όμως από τις ψυχροπολεμικές
κραυγές προς τέρψιν του εσωτερικού
ακροατηρίου της χώρας μας, που
τροφοδοτούνται ενίοτε και από μερίδα
του τύπου και σοβαροφανών αναλυτών
περί τα ελληνοτουρκικά, υπάρχει η
αίσθηση ότι μπορεί να βρισκόμαστε
ενώπιον μιας νέας ευκαιρίας για την
οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με
την Τουρκία την οποία δεν θα έπρεπε
και αυτή την φορά να την αφήσουμε να
πάει χαμένη.              

AP’den Brexit kararı

AVRUPA Parlamentosu  (AP),
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB)
mevcut  Brexit anlaşması çerçevesinde
düzenli şeklide ayrılmasını
destekleyen kararı onayladı.

Fransa’nın Strazburg kentinde
devam eden AP genel kurulunda
İngiltere’nin AB’den mevcut Brexit
anlaşması kapsamında düzenli
şeklide ayrılmasının desteklendiği
karar 126 “hayır” oyuna karşı 544
“evet” oyuyla kabul edildi. Kurulda 38
de çekimser oy kullanıldı.

Kararda, İrlanda Adası’nda,
Brexit’ten sonra fiziki sınır
oluşturulmasını önlemeye dönük
“tedbir maddesi” olmadan ayrılığın
kabul edilmediği vurgulandı.

Anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmesi
halinde bunun tek sorumluluğun
İngiltere’ye ait olduğunun altı çizilen
kararda, İngiltere’nin talep ederse,
anlaşmasız ayrılığı önlemek, seçim
veya referandum düzenlemek şartıyla
Brexit tarihinin ertelenebileceği
belirtildi.

Kararda, Brexit tarihinin
ertelenmesi halinde bunun AB
kurumlarının işleyişini etkilememesi
gerektiği kaydedildi.

BREXİT SÜRECİ
İngiltere, 2016’daki referandumda
yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den
ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan Theresa
May’in AB ile vardığı anlaşma, üç kez
oylanmasına karşın parlamentoda
kabul görmemiş ve Brexit, olası bir
anlaşmasız ayrılığı engellemek için
önce 22 Mayıs’a, daha sonra da 31
Ekim’e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız
bir ayrılığın önüne geçmek için
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı
AB’den yeni bir erteleme istemeye
mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya
uyacağına dair açıklama yapmayan
Johnson, anlaşmasız da olsa 31
Ekim’de Brexit’i gerçekleştireceğini
söylüyor.

Avrupa Parlamentosu’nda,
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB)
mevcut Brexit anlaşması çerçevesinde
düzenli şekilde ayrılmasını
destekleyen karar kabul edildi.

TÜRKİYE Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, Nikos Panagiotopulos’u
yeni görevi nedeniyle kutladı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi
Akar, Yunanlı mevkidaşı Nikos
Panayotopulos ile bir telefon görüşmesi

gerçekleştirdi.
Akar, görüşmede Panayotopulos’u

yeni görevi nedeniyle kutladı.
Ayrıca, iki bakan ikili ve bölgesel

güvenlik konularında görüş alışverişinde
bulundu.

Savunma bakanları telefonda görüştü
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

LOKMAN (A.S.)’IN 
OĞLUNA NASİHATLERİ

Y üce Mevla her konuda
olduğu gibi çocuk
terbiyesi konusunda da

Lokman suresinin 13 – 19’nci
ayetlerinde bizlere yol göstermiş,
çocuk eğitiminde nasıl bir yöntem
tayin edeceğimiz gerçekliğinin
üzerinde durmuştur. Hz. Lokman
(a. s.), Kur’an’da anlatılan bu
pasajda, yaşadığı çağda toplumsal
huzur ve refahın ve uhrevi felahın
hangi ahlaki ilkelerden geçtiği
hususunda ciddi tespitlerde
bulunuyor. Bu anlamda bizlere
yaşadığımız toplumda nasıl bir yol
ve yöntem takip etmemiz
konusunda da ciddi tavsiyelerde
bulunuyor. 

İslâm tarihinde Hazret-i
Lokman'ın hikmetli sözleri,
vecizeleri, öğütleri ve tavsiyeleri
meşhurdur. İşte Kur'an-ı Kerim'de
Lokman süresinde geçen insanlık
için ışık tutacak olan Hz.
Lokman'ın oğluna verdiği o
öğütler:

13- Hani bir zaman Lokman,
oğluna öğüt vererek demişti ki:
"Yavrucuğum! Allah'a ortak
koşma, çünkü Allah'a ortak
koşmak (şirk), elbette büyük bir
zulümdür."

Lokman (a. s.) oğluna öğüt
verirken ilk olarak Allah'a şirk
koşmamasını tavsiye etmiş¬tir.
Çünkü şirk insanla yaratıcısının
arasını açan kötü bir davranıştır.
Kelime anlamı itibariyle Allah'a
ortak koşmak demek olan "şirk"
kavram olarak da, nimeti verenle
veremeyeni eşit tutmak ya da
nimeti verenin vasıflarını
kudretsiz, uyduruk varlıklarda
görmek demektir. Şirk Allah’a olan
imanı zedeler. Şirk izi taşıyan bir
imanın insana faydası yoktur. Bu
yüzden Lokman (a. s.) oğluna
yaptığı öğütte, onun şirkten uzak
durmasını istemiştir.

14- Biz insana, anasına ve
babasına itaati de tavsiye ettik.
Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla
taşıdı. Onun sütten ayrılması da iki
yıl içindedir. (Biz insana): "Bana,
anana ve babana şükret" diye de
tavsiye ettik. Dönüş, ancak
banadır.

15- Bununla beraber eğer her
ikisi de bilmediğin bir şeyi, bana
ortak koşman hususunda seni
zorlarsa, onlara itaat etme. Fakat
dünyada onlarla iyi geçin ve bana
yönelenlerin yolunu tut. Sonra
dönüşünüz ancak banadır. O
zaman ben de size yaptıklarınızı
haber vereceğim.

14-15. âyetlerle bir önceki âyet

arasında esasen saygı noktasında
bir ilişki söz konusu edilebilir. Yani
insanın her şeyin Yaratan Allah’a
şirk koşmayıp O'nun hakkına nasıl
saygı göstermesi gerekiyorsa, tıpkı
bunun gibi yaratılışının vesilesi
durumunda olan anne-babasına
karşı da saygılı davranması
gerek¬mektedir. Bu tavsiyede
ebeveynine mutlak anlamda saygı
gösterip iyilik etmesini insana
emretmek suretiyle, onlardan
gelecek meşru her türlü talebin de
yerine getirilmesini istemekte¬dir.
Çünkü Allah'tan sonra insanın
üzerinde en çok hakkı olan anne
ve babadır. Eğer insan bunu
gör¬mezlikten gelirse âhirette
cezasını çekecektir.

16- "Yavrucuğum! Haberin
olsun ki, yaptığın bir hardal tanesi
ağırlığınca olsa da, bir kaya içinde
veya göklerde yahut yerin dibinde
gizlense, Allah onu getirir,
mizanına kor. Çünkü Allah en ince
şeyleri bilir, her şeyden
haberdardır."

Söz konusu öğüt ile Lokman (a.
s.)'ın oğluna verdiği ilk öğüt
arasında sıkı bir anlam ilişkisi
bulunmaktadır. Bilindiği gibi ilk
öğüt, şirkten nehiy ama¬cına
yönelikti. Bunun anlamı, oğlunun
şeksiz ve şüphesiz bir şekil¬de
iman etmesini sağlamaktı.

17- "Yavrucuğum! Namazı kıl,
iyiliği emret, kötülükten sakındır.
Başına gelenlere sabret, çünkü
bunlar, azmi gerektiren
işlerdendir."

Namaz ibadeti, günlük hayatın
akışı içinde müminin hayatına
damgasını vuran bir ibadettir. Yüce
Yaratıcı'ya karşı yapılan bir kulluk
borcudur. Bu ayette iki önemli
hususa daha değinmektedir; İyiliği
emredip kötülükten sakındırmak,
Başa gelene sabretmek.

18- "Hem insanlara karşı
avurdunu şişirme (kibirlenme) ve
yeryüzünde çalımla yürüme.
Çünkü Allah övünen ve kuruntu
edenlerin hiçbirini sevmez.

19- Yürüyüşünde tabii ol, sesini
alçalt, çünkü seslerin en çirkini
elbette eşeklerin sesidir.

Bu ayetlerde; Lokman (a. s.)
oğluna insanlarla konuşurken
yüzünü onlara doğru ilgi ile
çevirmesini, kibirlenip yanını
dönmemesini tavsiye etmektedir.
Çünkü böyle bir davranış esasen
ruhî yönden hasta olan insanlarda
görülebilecek bir davranış
biçimidir. 

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLUSalıncak’ta kurban

geleneği yaşatılıyor

KOZLUKEBİR Belediyesi’ne
bağlı Mehrikoz nahiyesinde
bulunan Salıncak bölgesinde
yüzyıllardır yaşatılan kurban
geleneği 15 Eylül Pazar günü
yoğun bir katılımla
gerçekleşti.

Salıncak halkının
gerçekleştirdiği kurban
etkinliğinde katılımcılara

bakırlama adı verilen et
yemeği ikram edildi.

Etkinliğe, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Doğu Makedonya –
Trakya eyalet meclis üyesi
Tarkan Murtaza,   Kozlukebir
Belediyesi’nin Mehrikoz
Bölgesinden sorumlu Başkan
Yardımcısı  Ali Haseki,

bölgenin kanaat
önderlerinden Mehmet Koç,
Apti Hasan, Apti Pencal ve
Ahmet Paşa, Mehrikoz
Muhtarı Fatih Çakır, Güney
Meriç Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu, Mehrikoz eski
Nahiye Başkanı Abdülkadir
Hafız Hoca’nın yanı sıra civar
köylerden soydaşlar katıldı.

İSKEÇE Belediye Başkan Yardımcısı Suha
Bekiroğlu’nun işyerine hırsız girdi. Olay, 17
Eylül Salı’yı, 18 Eylül Çarşamba’ya bağlayan
gece yaşandı. 

İskeçe Belediye Başkan Yardımcısı Suha
Bekiroğlu’nun işlettiği Gümülcine sokağında
Yaka otobüs durağı yanındaki kahvehaneye
hırsız girdi. Kimliği belirsiz hırsız veya
hırsızların kahvehaneden iki büyük ekran
televizyon, yaklaşık 70 euro para ve bir dosya
içindeki bazı evrakları alarak kaçtığı öğrenildi. 

Kahvehane sahibi ve İskeçe Belediye Başkan
Yardımcısı Suha Bekiroğlu olayla ilgili olarak

GÜNDEM’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Olay, Çarşamba sabahı anlaşıldı. Babam
sabah erken saatte dükkana gelince olayı fark
etmiş. Kahvehanenin iki kapısı var. Pek fazla
kullanılmayan kapıyı zorlamışlar ve kilidini
kırarak içeriye girmişler. Dükkandaki iki
televizyonu da çalmışlar. Ayrıca yaklaşık 70
euro kadar bir parayı da kasadan almışlar.
Bunun dışında dükkanın evraklarının olduğu
bir dosya vardı. Onu da almışlar. Biz tabii ki
hemen polisi aradık. Polis gelip gerekli
araştırmayı ve incelemeyi yaptı. İnşallah sonuç
alınır diye bekliyoruz.” 

Belediye başkan
yardımcısının 
işyerine hırsız girdi
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Emine Tabak

Çocuğun davranışlarıyla
vermek istediği mesajlar

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Ç ocuklar, biz
büyüklerin
anlayamayacağı

kadar ilginç ve karmaşık
hareketler sergilerler.
Onların sabahtan akşama
kadar yaptıkları hareketleri
amaçsız zannederiz, ancak
onların her hareketi bir
anlam taşımaktadır. Çocuk,
oyuncak arabası ile
oynayarak, onu her
seferinde itip düşürerek bir
iş başarmayı öğrenir.
Parçalanan oyuncağını tamir
etmeye çalışarak, merak
hissini tatmin eder. Elindeki
bebeğini vermeyerek, malını
ve hakkını korumaya çalışır.
Masanın üzerindeki eşyaları
yere atarken, hem bunların
çıkardığı sesi duyma hissi
gelişmekte, hem de
eşyaların düşerken çıkardığı
sesi tanımaktadır. Kısacası,
çocuğun her hareketi bir
amaca yönelik
yapılmaktadır.

Çocukların arasında, bu
davranışları gösteremeyen,
sürekli annesinin üzerine
abanan, ondan kopmak
istemeyen çocuklar vardır.
Bu çocuklara da hemen
“şımarık” etiketi konur.
Çocuğun sürekli annesinin
ilgisini istemesine, başka
şeylerle ilgilenmemesine
kızarız. Hatta annesi de ona
yüz vermek istemez, onu
iterek, gidip oyun
oynamasını söyleyebilir.
Ağladığında da kucağına
almak istemez. Ancak
çocuğun bu davranışlarının
nedeni şımarıklık değil, ilgi
eksikliğidir. Çocuk yeterli ilgi
ve şefkati bulamadığı için bu
şekilde davranır ve
huzursuzluk gösterir. Çünkü
o, kendisi için en önemli şey
olan anne sevgisini
aramaktadır. Bu gibi
durumlarda da çocuğun geri
itilmesi, kucağa alınmaması
son derece yanlıştır. Annesi
onu kucağına alarak
sevgisini göstermelidir.

Eğer bir çocuk, günlük
oyunlarından,
faaliyetlerinden zevk
alabiliyorsa, özgüveni
gelişmişse, kendi kendine

yetmeyi öğrenebilen bir
birey olarak yetişmekteyse,
başkalarının malına,
haklarına saygı
gösterebiliyorsa, gelişimi
normal bir çocuktur. Fakat
günlük yaşamından memnun
görünmeyip durmadan
ağlayıp huzursuzluk
yaşıyorsa, özgüveni
gelişmemişse, kendi kendine
yetmiyorsa, başka çocukların
haklarına saldırıyor ya da bir
kenara çekilip, oyun
oynamıyor, koşmuyor,
zıplamıyorsa, ruhsal bir
takım sıkıntılarının olduğu
düşünülebilir.

Bazen çalışkan, sessiz, uslu
çocuklar arasında da sorunlu
çocuklar bulunabilir. Sadece
derslerde başarılı,
öğretmenin takdirini
kazanan, fakat ders
aralarında tek başına bir
kenarda sessiz, sakin duran
çocuk da, problemli bir
çocuktur. Çünkü oyunlara
katılmayıp, bir kenara
çekilen ve düşüncelere dalan
çocuğun sorunları var
demektir. Dolayısıyla bu
davranışları gösteren çocuğa
da aile ve öğretmen gerekli
ilgiyi göstererek yardımcı
olmaya çalışmalıdır. Çünkü
içe dönük çocuk, üzüntü ve
dertleri olan çocuktur.
Bunları da keşfederek ortaya
çıkartmaya çalışmak aile ve
öğretmenlerin görevidir.
Çünkü çocuk, üzüntüleriyle
kendi kendine başetmeye
çalıştığı için düşünceli ve
durgundur.

Sonuç olarak, çocukların
ruhsal açıdan sağlıklı bir
gelişim gösterebilmeleri ve
erişkin yaşlarda ruhsal
rahatsızlıklar yaşamamaları
için, takip edilerek verdikleri
mesajların alınması son
derece önemlidir. Çünkü
çocuklar mesajlarını sözel
değil, hareketleriyle verirler.
Aile ve öğretmenlerin de
görevi bunları anlayabilmek
ve yardım edebilmektir.

Çocuklarınıza daha samimi
yaklaşabileceğiniz bir hafta
olmasını dilerim.

Tusk’tan Batı Balkanlar’ın
AB üyeliğine destek

KUZEY Makedonya ile Arnavutluk’u ziyaret
eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald
Tusk, tüm Batı Balkanlar’ın AB’ye katılımı
olmadan güvenli ve istikrarlı bir Avrupa’nın söz
konusu olamayacağını ifade etti.

İlk olarak Kuzey Makedonya’nın başkenti
Üsküp’te Başbakan Zoran Zaev ile görüşen Tusk,
burada yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya’nın
özellikle Yunanistan ile arasındaki isim sorununu
çözmesiyle siyasi olgunluk ve rasyonalizm
bağlamında “şampiyon” olduğunu vurguladı.

Kuzey Makedonya’nın son yıllarda farklı
alanlarda olağanüstü çaba gösterdiğinin altını
çizen Tusk, “Brüksel’in, hukukun üstünlüğü ve
yolsuzlukla mücadelenizdeki siyasi
taahhüdünüzden şüphe duymadığı nettir.” dedi.

Tusk, AB’ye üyelik hedefinde üzerine düşeni
yerine getirdiğini söyleyerek, şimdi sıra AB’nin de
üzerine düşeni yapmasında olduğunu kaydetti.

Zaev ise AB Konseyinin ekimde yapılacak
toplantısında ülkesinin AB’ye katılım
müzakerelerine başlaması için tarih almak
istediklerini belirterek, “tarihi” olarak
nitelendirdiği bu toplantıda AB üyesi ülkelerin
liderlerinin bu kararı onaylaması gerektiğini ifade

etti.
Tusk, Üsküp’te ayrıca Kuzey Makedonya

Cumhurbaşkanı Stevo Pendravoski ile de görüştü.

ARNAVUTLUK ZİYARETİ
Kuzey Makedonya temaslarınına ardından
Arnavutluk’a geçen Tusk, burada da Başbakan Edi
Rama ile görüştü.

AB’nin, Kuzey Makedonya ile Arnavutluk ile
katılım müzakerelerini başlatması gerektiğini
belirten Tusk, “Arnavutluk ile katılım
müzakerelerinin açılması, benim için en büyük
madalya olacaktır. Çabalarınız sayesinde bu
hedefe yaklaştık.” diye konuştu.

Batı Balkan ülkelerinin AB’ye üye olmasının
tüm Avrupa’nın çıkarına olduğunu vurgulayan
Tusk, “Tüm Batı Balkanlar’ın AB’ye katılımı
olmadan güvenli ve istikrarlı bir Avrupa söz
konusu olamaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Rama ise Batı Balkanlar’ın ve özellikle de
Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın katılım
süreçlerindeki çabası için Tusk’a teşekkür ederek,
Tusk’un AB’nin genişleme sürecinin savunucusu
olduğunu sözlerine ekledi.

Kozlukebir Belediyesinde 
“Ulusal Temel Sağlık” programı

RODOP İline bağlı Kozlukebir
Belediyesi öncülüğünde Hemetli
bölgesinde “Ulusal Temel Sağlık”
programı kapsamında uzman
doktorlar tarafından sağlık
kontrolleri yapıldı.

Konuyla ilgili olarak,
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet sosyal medya
hesabından yaptığı açıklama
şöyle:
“Kozlukebir Belediyesi
öncülüğünde Hemetli bölgemizde
Ulusal Temel Sağlık programı
kapsamında uzman doktorlar
tarafından birçok dalda sağlık
kontrolleri gerçekleştiriyoruz.
Sağlık kontrolleri 17 Eylül Salı
günü başlamış olup üç gün süreyle
devam edecektir.Bu kapsamda
bölgedeki ilkokullardaki bütün
çocuklarımızın sağlık kontrolleri
gerçekleştirilecek olup talep eden
bütün halkımız bu hizmetten
ücretsiz faydalanabilecektir.”
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KARİYERİNDE çıktığı ilk Şampiyonlar
Ligi maçında "hat-trick" yapan 19
yaşındaki oyuncu Erling Haland,
futbolseverlerin ilgisini üzerine çekti.

Norveç'in genç milli takımlarında
gösterdiği performansla adını dünyaya
duyuran Haland, Salzburg'da da
kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Ocak ayında Molde'den Avusturya ekibi
Salzburg'a transfer olan 19 yaşındaki golcü,
lig, kupa ve şampiyonlar liginde attığı
gollerle genç yaşına rağmen takımını
sırtında taşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta 3
gol atan genç oyuncu, birçok rekora ortak
oldu. Erling Haland, Şampiyonlar Ligi'nde
efsane futbolcular Raul ve Wayne
Rooney'den sonra 1 maçta 3 gol atma
başarısı gösteren en genç 3. futbolcu oldu.

Ayrıca ilk maçında "hat-trick" yaparak
bunu 15 yıldır başaran ilk genç oyuncu
oldu.  Takımının Genk'i 6-2 mağlup ettiği
maçta, gollerini 2, 34 ve 45. dakikalarda
atarak ilk yarıda "hat-trick" yapan 1,91
metre boyundaki golcü, bunu başaran en

genç futbolcu oldu.
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda

ülkesinin Honduras'ı 12-0 yendiği maçta 9
gol atan genç oyuncu, 1997'de Güney
Kore'ye 6 gol atan Brezilyalı Adailton'un

rekorunu ele geçirmişti. 
Bu turnuva da bir maçta en fazla gol

atan oyuncu rekorunu kıran Haland,
organizasyonun "Altın Ayakkabı" ödülünü
kazanmıştı. 

Lindelöf ile yeni
sözleşme
MANCHESTER United, Victor
Lindelöf'un sözleşmesini
2024 yılına kadar uzattı.
Hafta başında İspanyol
kalecisi David De Gea'nın
kontratını uzatan Manchester
United, bu kez İsveçli
savunma oyuncusu Lindelöf
ile sözleşme yenledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya
göre, Lindelöf'un
sözleşmesi 2024'ün haziran
ayına kadar yenlendi. 25
yaşındaki defans
oyuncusunun
kontratında, bir yıllık uzatma
opsiyonunun bulunduğu da
belirtildi.

Avrupa futbolunun 
yeni prensi: Erling Haland

UEFA Avrupa Ligi olarak
organize edilen Avrupa'nın kulüp
düzeyindeki 2 numaralı kupasını
en çok kazanan takım,
İspanya'nın Sevilla takımı oldu.

Futbolda daha önce UEFA
Kupası, şu anda UEFA Avrupa Ligi
olarak organize edilen Avrupa'nın
kulüp düzeyindeki 2 numaralı
kupasını en çok kazanan takım, 5
kez bu başarıya ulaşan
İspanya'nın Sevilla ekibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında
Fuar Şehirleri Kupası adı altında
düzenlenmeye başladı.

Organizasyon, 1971-72
sezonundan itibaren UEFA Kupası
adını alırken daha sonra UEFA
Avrupa Ligi olarak düzenlendi.

Kupayı şimdiye dek kazanan
takımlar şunlar:

Sevilla (İspanya) 5, Inter
(İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3,
Liverpool (İngiltere) 3, Atletico
Madrid (İspanya) 3, Chelsea

(İngiltere) 2, Borussia
Mönchengladbach (Almanya) 2,
Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg
(İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real
Madrid (İspanya) 2, Tottenham
(İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2,
Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht
(Belçika) 1, Bayer Leverkusen
(Almanya) 1, Bayern Münih
(Almanya) 1, CSKA Moskova
(Rusya) 1, Eintracht Frankfurt
(Almanya) 1, Galatasaray
(Türkiye) 1, Ipswich Town
(İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV
(Hollanda) 1, Schalke 04
(Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1,
Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk
(Ukrayna) 1, Manchester United
(İngiltere) 1.

UEFA Kupası'nı kazanan
takımların ülkeleri şöyle:

İspanya 11, İtalya 9, İngiltere 9,
Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2,
Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1,
Türkiye 1, Ukrayna 1

Guti, Aris'in 
teklifini reddetti
İSPANYOL basını, Guti'nin
Yunanistan ekibi Aris'in
teklifini reddettiğini yazdı.
İspanyol hocanın bu kararı
almasındaki temel nedeninse
hiç tanımadığı bir ülkede yeni
bir maceraya atılmak
istememesi olduğu öne
sürüldü.
42 yaşındaki Real Madrid
efsanesinin Aris'in başına
geçeceği iddia edilirken
konuyla ilgili olarak İspanyol
basınından flaş bir haber
geldi. Ülkede yayım yapan AS
gazetesi, Guti'nin Aris Sportif
Direktörü Angelos Haristeas
ile yürüttüğü görüşmeler
sonrası Yunan ekibine
olumsuz yanıt verdiğini yazdı.
Haberde İspanyol teknik
adamın bu kararı almasındaki
temel nedeninse hiç
tanımadığı bir ülkede yeni bir
maceraya atılmak istememesi
olduğu öne sürüldü.

UEFA Avrupa Ligi'nin en
başarılı takımı Sevilla

CAS, PSG'nin yıldızı Neymar'ın cezasını açıkladı. Paris
Saint Germain'e, yıldız futbolcusu Neymar ile ilgili iyi
haber geldi. Brezilyalı yıldız, geçen sezon mart ayında
Manchester United'a karşı oynadıkları mücadelenin
ardından sosyal medya yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle
üç maç ceza almıştı. Fransız ekibi ve oyuncu UEFA
Disiplin Kurulu'nun bu cezasına CAS'ta itiraz etti. CAS
konuyla ilgili kararını verdi ve üç maçlık cezayı iki maça
indirdi. 

İlk cezasını Real Madrid karşısında çeken Neymar,
Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında İstanbul'da da
sahaya çıkmamasının ardından, üçüncü karşılaşma olan
Brugge maçında takımdaki yerini alabilecek.

NELER YAŞANMIŞTI?
Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United yenilgisi

sonrasında Instagram hesabından maçın hakemini hedef
alan Neymar, 3 maç Avrupa müsabakalarından men
cezası almıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi son 16
turu rövanş maçında Manchester United lehine Video
Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra
penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu
yapan Brezilyalı futbolcu Neymar'a üç maç ceza
verilmişti.

CAS, Neymar'ın
cezasını açıkladı!
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Başkonsolos Ömeroğlu’ndan
belediye başkanlarına ziyaret

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Rodop
ilinde göreve başlayan yeni belediye
başkanlarını makamlarında ziyaret
ederek başarı diledi.

Başkonsolos Ömeroğlu, 12 Eylül
Perşembe günü Gümülcine Belediyesi’ne
gerçekleştirdiği ziyarette yeni seçilen
Belediye Başkanı Yannis Garanis
ile görüştü. Garanis’i tebrik eden
Ömeroğlu, belediye başkanı ve ekibine
başarılar diledi.

Gümülcine Belediye Başkanı Garanis
ile Başkonsolos Ömeroğlu arasında
gerçekleşen görüşmeye, Belediye Başkan
Yardımcısı Emre Ahmet, meclis üyeleri
Mesut Mehmet, Rıdvan Molla İsa, Ercan
Köse ve eski dönem meclis üyelerinden
Sibel Mustafaoğlu da katıldı.

ÖNDER MÜMİN VE 
RIDVAN AHMET’İ ZİYARET 
Aynı gün Yassıköy belediyesini de
ziyaret eden Ömeroğlu, yeni seçilen
Belediye Başkanı Önder Mümin ile
çalışma arkadaşlarını tebrik etti ve
çalışmalarında başarılar diledi. 

Yassıköy Belediye Başkanı Önder
Mümin ile Başkonsolos Ömeroğlu
arasında gerçekleşen görüşmeye başkan
yardımcıları Mehmet Arif, Ercan Mümin,
Oktay Yaluç ve Ozan Ali katıldı.

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, 13 Eylül Cuma günü
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet’i ziyaret etti. Ömeroğlu, Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet ile çalışma
arkadaşlarını tebrik etti ve
çalışmalarında başarılar diledi. 

Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan

Ahmet ile Başkonsolos Murat Ömeroğlu
arasında gerçekleşen görüşmeye, Meclis
Başkanı İsmail Molla Ali Mehmet,
belediye başkan yardımcıları Serdar
Mehmet, Ali Haseki ve meclis üyesi
Engin Ali de katıldı.

ŞAPÇI – MARONYA 
BELEDİYESİNİ ZİYARET
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu 19 Eylül Perşembe günü
Şapçı – Maronya Belediye Başkanı Dinos
Haritopulos’u ziyaret etti.

Başkonsolos Ömeroğlu, yeni göreve
başlayan belediye başkanı Haritopulos’a

başarı dileklerinde bulundu. Ziyaretle
ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti
Gümülcine Başkonsolosluğu’nun sosyal
medya hesabından yapılan paylaşımda
şu ifadelere yer verildi: “Maronya-Şapçı
Belediyesi’ni ziyaret ettik. Başkan Sayınr
Dinos Haritupulos ve çalışma
arkadaşlarıyla sıcak ve yapıcı bir
ortamda görüş alışverişinde bulunduk.

Ziyaret sırasında Şapçı - Maronya
Belediye Başkan Yardımcısı Ali Topal
Mehmet ve meclis üyesi Mustafa Molla
da hazır bulundu. 


