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Gün dem
oku, 

gün de mi 
ya ka la...

Batı Trakya
Türkleri’nin
sorunları 
AGİT’te
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunları,
AGİT İnsani Boyut Uygulama
Toplanıtısı’nda dile getirildi.
Polonya’nın başkenti Varşova’da
yapılan toplantıya Batı Trakya Türk
Azınlığı’nı temsilen BTAYTD ve ABTTF
katıldı. 
»4

Milletvekili Zeybek, azınlık okullarının
Yunanca seviyesinin devlet
okullarının seviyesine gelebilmesinin
hedeflenmemesinin, programın en
büyük eksikliklerinden olduğunu
kaydetti. 
»11

“PEM Programı
ileriye dönük
hamleleri
yapamadı”

GTGB’nin 
yeni başkanı
Sedat Hasan
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde
(GTGB) 22 Eylül Pazar günü
gerçekleştirilen olağan genel kurulda
yeni başkan Sedat Hasan seçildi.
»5

16’da 7’de

ekonomi spor
Avrupa’da 

“seçim sezonu”
açılıyor

Windows 10'u
hızlandırmanın 

6 yolu 2’de

50 bin turist
Yunanistna’da 
mahsur kaldı 15’te

UEFA'dan yeni
turnuva!

“Konferans Ligi”

AVRUPA Konseyi Bakanlar
Komitesi, “Bekir Usta ve
diğerleri” grubu adı altındaki
İskeçe Türk Birliği, Rodop İli
Türk Kadınları Kültür Derneği ve
Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği
ile ilgili AİHM kararlarının 11
yıldır uygulanmamasını açık bir
biçimde eleştirdi.

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu Başkanı Halit Habip
Oğlu, “AİHM kararlarının
uygulanması konusunda yargı
da, yürütme de istekli değil.”
açıklamasında bulundu.

» 3

BM Genel Kurul toplantısı
için New York’ta bulunan
Başbakan Miçotakis ile
Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye –
Yunanistan Yüksek Düzeyli
İşbirliği Konseyi
Toplantısı’nın bir an önce
yapılması  kararı alındı.

»5

New York’ta
Erdoğan
Miçotakis
görüşmesi 

bilimdünya

Azınlık EĞİTİM 
için haykırdı!
İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde vardiyalı eğitime geçilme
kararını protesto için gerçekleşen yürüyüşe 2 binin üzerinde kişi katıldı.

İSKEÇELİ soydaşlar vardiyalı
eğitime hayır diyerek, yıllarca
devam eden bina sorununun
çözümü için ilk kez bir yürüyüş
gerçekleştirdi. Eylemde bina
sorununun kökten çözüme
kavuşturulması, ancak o
zamana kadar geçici de olsa
prefabrik sınıfların getirilerek
vardiyalı eğitimin önüne
geçilmesi bir kez daha talep
edildi. 

Eyalet Başkanı Metios,
Atina’ya yaptığı ziyarette
durumu ilgili bakanlıklara
aktardığını ve çözüm bulunması
için girişimde bulunduğunu
belirtti. Metios, “ Sorunun
çözüme kavuşması için gerekli
siyasi irade var. Prefabrik
sınıfların gelmesi için istek var,
kararlılık var. Ancak şu günde
gelir diye bir şey söylemem
mümkün değil.”dedi. 

Metios’un Atina temaslarının
ardından boykot sona erdirildi.

»8, 9, 10, 11

Avrupa’dan Yunanistan’a uyarı
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Azınlık futbol takımlarına malzeme yardımı
YURTDIŞI Türkler ve

Akraba Toplulukları
Başkanlığı, Gümülcine Türk
Gençler Birliği (GTGB) ve
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu aracılığı
ile Batı Trakya’nın İskeçe ve
Rodop ilerinde amatör
kümede mücadele eden
azınlık takımlarına spor
malzemeleri hediye etti.

YTB Başkanı Abdullah
Eren’in Aralık 2018’de Batı
Trakya’ya gerçekleştirdiği
ziyarette, dönemin
Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza
bölgenin futbol takımları için malzeme
talebinde bulunmuştu. 

YTB’nin girişimleri ile tedarik edilen
spor malzemeleri sadece Mustafçova

Belediyesi değil, diğer
bölgelerdeki futbol
takımlarına da ulaştırıldı.
Yeni belediye başkanları
Önder Mümin, Rıdvan
Ahmet ve Rıdvan
Delihüseyin’in belirlediği
şekilde Yassıköy
Belediyesi’nin Bulatköy
takımına, Kozlukebir
Belediyesi’nin Yaka Birlik
ve Çelebiköy takımlarına,
Mustafçova
Belediyesi’nin de
Dolaphan, Bratankova ve
Şahinspor takımlarına
spor malzemeleri

ulaştırıldı. Azınlık takımlarına ulaştırılan
yardımın, bir takımın ihtiyacı olan tüm
spor malzemelerini kapsadığı öğrenildi. 

50 bin turist mahsur kaldı

DÜNYANIN en büyük seyahat
şirketlerinden İngiliz tur operatörü
Thomas Cook’un iflası nedeniyle
Yunanistan’da 50 binin üzerinde turist
mahsur kaldı.

Turizm Bakanı Haris Theoharis,
Thomas Cook’tan tatil paketi satın alan
ve halen ülkede bulunan yaklaşık 50
bin turistin ülkelerine gönderilmeleri
için bakanlıkta kriz masası
oluşturulduğunu bildirdi.
İngiliz operatör şirketinin iflası

dolayısıyla ortaya çıkan sorunların
aşılması için kendisinin ve bakanlık
yetkililerinin ilgili tüm taraflarla irtibat
halinde bulunduğunu belirten
Theoharis, ülkede mahsur kalan

turistlerin gönderilmesi için
çalışmaların başladığını, üç gün içinde
en az 22 bin turistin ülkelerine
gönderilmesinin planlandığını ifade
etti.

Yunanistan Turizm İşletmeleri
Birliği’nden (SETE) yapılan açıklamada,
Thomas Cook’un iflasının
Yunanistan’ın turizm piyasasında 500
milyon euroya varan zarara neden
olduğunu belirterek, hükümete bu
konuda acil önlem çağrısında bulundu.

Yunanistan’da mahsur kalan ve
ülkelerine dönmeyi bekleyen İngiliz
turistlerin büyük bölümü Korfu,
Zakintos ve Girit adalarında bulunuyor.

YTB, 
amatör
kümede

mücadele
eden azınlık
takımlarına

spor
malzemeleri
hediye etti.

Yassıköy Belediyesi’nde doğal afetlerle
mücadele toplantısı

YASSIKÖY Belediye Başkanı Önder Mümin, doğal afetlerle mücadele
konusunun ele alındığı bir toplantı düzenledi. Yassıköy belediye binasındaki
toplantı 18 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı
Önder Mümin ve Sivil Koruma Yerel Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.
Düzenlenen toplantıda, Sivil Koruma Yerel Koordinasyon Kurulu ile hayata
geçirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Doğal afetler ve acil durumlarda alınacak önlemler ele alınarak, afet
risklerinin en aza indirilmesi konusu tartışıldı. Ayrıca, ortak çalışmalar
yürütülmesi için de görüş birliğine varıldı.

Toplantıya, Sivil Koruma Kurulu’nda temsil edilen birimlerin yetkilileri
katıldı.

gundem_1070.qxp_Layout 1  1.10.2019  11:19  Page 2



GÜN DEM haber27 Eylül 2019

SA H! B!: HÜL YA EM!N
Ge nel Mü dür ve Ya y›n Yö net me ni: Hül ya Emin

Ya z› ‹ş le ri: Ozan Ah me toğ lu
Ad res: P. Mavromihali 4-6 Ko mo ti ni 69100

Tel- Fax: 2531070929
ema il: gun dem@ote net.gr

web si te si: www.gun dem ga ze te si.com

ABO NE ŞART LA RI
Y›l l›k (52 sa y›) 40 Eu ro. Ku ru luş lar: 100 Eu ro.

Be le di ye ler:150 Eu ro. Res mi Da ire ler:200 Eu ro.
Yurtd› ş›:100 Eu ro.

.2 ναιὶιὰ :9Οα2Ηιὰ :υΩὸνοκη λΩΟ τ
3Ττ αὶΩ5 ΤοΔχτιὰ :υΩὸνοκη λΩΟ τ
ΑοτιλαιΕευΩ0ΓλτΩς Ιινηκνο

Ωδ:οὰν  λκΕΩγ9-Ω40δ07ΜὺΜΩ-μΧρρ
7ΕκΩ9 Σ:ΠυΩ6ὴ1ΧρΩΚρμ6μ
4Ν2 αΗευΩ6Κ-γ

3
AK Bakanlar Komitesi
Yunanistan’ı 
bir kez daha uyardı

AVRUPA Konseyi Bakanlar
Komitesi, 23-25 Eylül tarihleri
arasında Strazburg’ta
gerçekleştirdiği toplantıda, Batı
Trakya Türk toplumuna ait
derneklerle ilgili “Bekir Usta
grubu” davalarını inceledi. 1355.
toplantısında Bakanlar
Komitesi, “Bekir Usta ve
diğerleri” grubu adı altındaki
İskeçe Türk Birliği (İTB), Rodop
İli Türk Kadınları Kültür Derneği
ve Meriç İli Azınlık Gençleri
Derneği ile ilgili AİHM
kararlarının 11 yıldır
uygulanmamasını açık bir
biçimde eleştirdi.

25 Eylül 2019 tarihli
kararında Bakanlar Komitesi,
2017’de Yunanistan’da Hukuk
Muhakemeleri Usulü
Kanunu’nda yapılan değişikliğe
rağmen AİHM içtihatı
doğrultusunda esasa ilişkin yeni
incelemenin yapılmamasını
eleştirerek, bu nedenle İskeçe
Türk Birliği’nin resmiyetinin
hala iade edilmediğini, Rodop
İli Türk Kadınları Kültür Derneği
ile Meriç İli Azınlık Gençleri
Derneği’nin de kayıt
edilmediğini belirtti.

Bakanlar Komitesi, İskeçe
Türk Birliği’nin 4491/2017 tarihli
yasanın kabulünden sonra
Trakya İstinaf Mahkemesi’ne
yaptığı başvurunun usülden
reddedilmesini eleştirmekle
birlikte, temyize giden İskeçe
Türk Birliği’nin Yargıtay’daki
duruşmasının 20 Mart 2020’den
önce bir tarih olmamasını
endişe ile not ettiklerini
kaydetti.

Başvuru sahibi derneklerin
davalarının Yunan ulusal
mahkemelerince AİHM kararları

ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 11. maddesine
uygun olarak incelenmesi için
Yunan makamlarından hızlı bir
şekilde gerekli tüm tedbirleri
alması talebini yineleyen
Bakanlar Komitesi, Yunan
makamlarından Bekir Usta
grubu davalarına ilişkin
Yunanistan’da devam eden
hukuki süreç hakkında düzenli
olarak bilgi vermesini istedi.

Aralık 2018’deki kararında da
belirttiği üzere Bakanlar
Komitesi, AİHM’nin bahse konu
davalara ilişkin 2008 yılında
aldığı kararlarında eleştirdiği
aynı gerekçelerle İskeçe İli Türk
Kadınları Kültür Derneği’nin
kayıt başvurusunun Yargıtay’ın
2017 yılındaki nihai kararı ile
reddedilmesinden büyük
üzüntü duyduğunu belirtti.

Aynı şekilde Bakanlar
Komitesi Yunan makamlarına,
ulusal mahkemelerin
derneklerin tescili veya
feshedilmesi ile ilgili AİHM
içtihadı ile tam ve etkili bir
şekilde uyumlu kararlar
almasının sağlanması için AİHM
içtihadının ülkede geniş çapta
yayılması ve yerel hakimlerin
her düzeyde sistematik eğitimi
için ek tedbirler alınması
tavsiyesini de yineledi.

Son olarak Bakanlar
Komitesi, İskeçe Türk Birliği’nin
Yargıtay’a temyiz duruşmasını
takiben Haziran 2020’deki
toplantısında Batı Trakya Türk
dernekleri ile ilgili Bekir Usta
grubu davalarını tekrar
inceleme kararı aldı.

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habipoğlu, “Ülkemiz

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Azınlık eğitimi...

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

B irkaç yıl önce resmi bir heyeti
gazeteci olarak izlerken, içeriye
girme fırsatı bulduğum İskeçe

Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’ndeki
durumu görünce gerçekten dehşete
kapılmıştım. Özellikle bodrum katındaki
sınıflar, çağdaş bir eğitim kurumunda
görülmesi mümkün olmayan
görüntülerdi. Öğrencilerin kullandığı
masalar, sandalyeler, yer döşemeleri,
gözle görülür her nokta tarif edilmesi
güç bir haldeydi. Fotoğraf çekmek için
kadraja sığmayan sınıflar, öğretmen
odası… Resmi heyetin kabul edildiği
odada sıkışıklık nedeniyle birkaç kişiyi
bir arada fotoğraf karesine sığdırmak
bile imkansızdı.

Azınlık okullarında eğitim görmüş biri
olarak, burada yaşanan sıkıntıları, acıları
çok iyi biliyorum. İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi binasının durumunu
görünce hissettiğim üzüntü bu nedenle
katmerliydi. 

Öğrencilerin, deyim yerindeyse üst
üste eğitim yaptığı okulda, bu yıl öğrenci
sayısı çokluğu nedeniyle yeniden
vardiyalı eğitime geçilmek istendi. 

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde
geçen yıl ana binada 600 öğrenci,
bundan birkaç yıl önce faaliyete geçen
ek binada da 100 öğrenci eğitim
görüyordu. Bu sene okula yapılan
başvuruların artmasıyla birlikte daha
önce çözülen vardiya sorunu yeniden
hortladı.

Bu da öğrencileri, velileri, encümen
heyeti ve okul aile birliğini doğal olarak
harekete geçirdi. Okulların açıldığı ikinci
günden itibaren okulda eylem devam
ediyor. Öğrenciler derse girmiyor,
okulun önünde toplanan veliler
kimsenin okula girmesine izin vermiyor.
Eylem, geçen pazartesi İskeçe’de
gerçekleşen protesto yürüyüşüyle
taçlandı diyebilirim. Yüzlerce öğrenci,
veli, azınlık eğitimine yapılan haksızlığa
karşı çıkan yüzlerce azınlık mensubu
İskeçe sokaklarında daha iyi bir eğitim
isteklerini dile getirmek için yürüdüler. 

Velilerin, encümen heyetinin, okul
aile birliğinin talepleri aslında çok basit.
Sorunun acilen çözülmesi için dört
prefabrik sınıfın ek binanın bahçesine
yerleştirilmesini istiyorlar.

Sorunu ivedilikle çözmek için ortaya
konulan istek çok kolay halledilecek bir
konu. Tabii ki istenirse. Ama sorunun
çözümü bu değil.

Sorunun çözümünün ne olduğunu
hepimiz biliyoruz. Acilen yeni bir eğitim
kurumuna ihtiyaç var. Tabii ki ülkemiz
yetkilileri de çözüm yolunu çok iyi
biliyorlar. 

Eğitim Bakanlığı yetkilileri, azınlık
lisesindeki beş sınıfın bodrum katında
yer aldığını, 600 öğrenciye (ki 45 de
öğretmeni katmak gerek) 150
metrekarelik açık alan düştüğünü,
bunun da basit bir hesapla öğrenci
başına 25 santimetrekare alan anlamına
geldiğini bilmiyorlar mı? Sanmıyorum!

İşte sorun bu noktada başlıyor.
Avrupa Birliği standartlarına hiçbir
koşulda uymayan, çağdaş bir eğitim
kurumunda görülmesi mümkün olmayan
nitelikler taşıyan bir binada çocukların
eğitim yapmasına göz göre göre izin
veriliyor.

Azınlığın yeni okul talepleri
görmezden geliniyor. Öğrencilerin beden
ve ruh sağlığı kimseyi ilgilendirmiyor.
Gözler kapanmış, kulaklar tıkanmış...
Vicdanlar sızlamıyor…

Peki, bu durum İskeçe’deki bir devlet
okulunda yaşansaydı ne olurdu? Böyle
bir şeyi düşünmek bile mümkün değil,
değil mi? Yer yerinden oynardı, değil mi?
Ama sorunun ucu azınlığa değiyorsa,
görmemek, duymamak da mübah!

Sistemin işleyiş şekli çok belli. Benim
öğrencilik yıllarımda da durum aynıydı;
bugün de değişen bir şey yok. Amaç;
azınlık okullarını ortadan kaldırmak.
Öğrencileri, velileri caydırmak,
bıktırmak. Eğitimde çocuklara iyi
imkanlar sağlamak, onlara çağdaş bir
eğitim sunmak değil ki hedeflenen!

Okul kitaplarından, okul binalarına,
eğitimci sorununa kadar her alanda açık
yaralar kanamaya devam ediyor azınlık
eğitiminde. Azınlık ise aldığı yaralara
rağmen kendisine tanınan hakkı
bırakmamakta direniyor, inat ediyor.
Kültürünü korumak ve yaşatmak için
herşeyi göze alıyor. 

Tüm bu sorunlara rağmen öğrenciler
azınlık okullarını tercih ediyor, anne -
babalar çocuklarını bu okullara
gönderiyorsa, burada büyük bir
fedakarlık, özveri var…

Hiç kimse bize iyi niyetten
bahsetmesin. Bal gibi de kötü niyet var.
Aksini söylemeyi çok isterdim. Azınlık
okullarındaki eğitimi daha iyiye götürme
değil, kötüleştirme ve kötülemeye dayalı
bir politika izleniyor ne yazık ki. 

İnsan ve azınlık hakları konusunda
ortada olan, ülkemizin karnesinin hiç
ama hiç iyi bir durumda olmadığı. Birçok
alanlarda ciddi yanlışlar yapıldı ve
yapılmaya devam ediliyor. 

“Azınlık yasalar önünde” eşit
demekle sağlanmıyor eşitlik. Bu durum
da AB ailesi içinde yer alan bir ülkeye hiç
yakışmıyor. 

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu: “AİHM
kararlarının uygulanması konusunda yargı da,

yürütme de istekli değil.”
Yunanistan, Batı Trakya
Türk toplumunun
dernek kurma
özgürlüğünü gasp etti,
bu gasp bugün de
sürüyor. AİHM’ye
taşınan üç davada
Yunanistan’ın haksız
bulunmasına rağmen
ülkemiz, 11 yıldır AİHM
kararlarını uygulamıyor.
Bu nedenle kompleks
problem kategorisinde
Bakanlar Komitesi’nin
incelemeye devam ettiği
bu davalarda Bakanlar
Komitesi 11 yıldır
Yunanistan’a aynı
çağrıda bulunuyor. Zira
yıllar sonra yapılan yasa
değişikliğine rağmen
AİHM kararlarının
uygulanması konusunda
yargı da, yürütme de
istekli değil. ABTTF
olarak siyasi bir mesele
haline gelen bu
davaların ulusal
düzeyde ve uluslararası
düzeyde takipçisi
olacak, başvuru sahibi
derneklerimizi de
sonuna dek
destekleyeceğiz. Aynı
zamanda Avrupa
Konseyi Bakanlar
Komitesi’ni de Yunan
ulusal mahkemeleri
nezdinde devam eden
hukuki süreç ve
gelişmeler hakkında
bilgilendirmeye devam
edeceğiz.”
açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi’nin
konuya ilişkin kararına
“https://search.coe.int/c
m/Pages/result_details.a
spx?ObjectID=09000016
8097afe2” linkinden
ulaşabilirsiniz.
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Batı Trakya Türkleri’nin sorunları 
AGİT toplantısında anlatıldı

BATI Trakya Türk Azınlığı’nın
sorunları, AGİT İnsani Boyut Uygulama
Toplanıtısı’nda dile getirildi.
Polonya’nın başkenti Varşova’da
yapılan toplantıya Batı Trakya Türk
Azınlığı’nı temsilen Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler
Derneği ve Avrupa Batı
Trakya Türk
Federasyonu katıldı. 

Varşova’daki
toplantının ilk haftasına
ABTTF katılırken, ikinci
haftasına BTAYTD
katıldı. 

ABTTF, AİHM
kararlarına rağmen
isminde “Türk” kelimesi
geçen derneklere izin
verilmemesini ve Batı
Trakya Türk
toplumunun dini
özerkliğine yapılan
müdahaleleri gündeme
taşıdı. 

Avrupa’nın insan
hakları ile ilgili
konularını ele alan en
geniş kapsamlı yıllık
toplantısında, ABTTF
Merkez Ofis Sorumlusu
K. Engin Soyyılmaz yer
aldı.

AGİT katılımcı
devletler, uluslararası
kuruluşlar ve sivil
toplum temsilcileri ile
insan hakları alanında
çalışan uzmanları bir araya getiren
toplantının 19 Eylül’deki “Barışçıl
Toplantı ve Örgütlenme Özgürlüğü”
başlıklı çalışma oturumunda konuşan
ABTTF, isminde geçen “Türk” kelimesi
nedeniyle Batı Trakya Türk toplumuna
ait derneklerin kapatıldığını veya kayıt
edilmediğini dile getirdi. Yunanistan’ın
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
(AİHM) Bekir Usta grubu davaları
altındaki İskeçe Türk Birliği, Rodop İli
Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç
İli Azınlık Gençlik Derneği ile ilgili
aleyhine verdiği kararları 11 yıldır ısrarla

uygulamadığını not eden ABTTF,
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin
bahse konu kararların uygulanmasını
yakından denetlediğini kaydetti. AİHM
kararlarının uygulanmasının önünü
açmak iddiasıyla kabul edilen 491/2017

sayı ve tarihli yasanın
ardından İskeçe Türk
Birliği’nin resmi tüzel
kişiliğinin iadesi talebiyle
yaptığı başvurunun Trakya
İstinaf Mahkemesi
tarafından reddedildiğini
belirten ABTTF, derneğin
Yargıtay’a yaptığı temyiz
başvurusunun 20 Mart
2020’de görüşüleceğini
aktardı. Yunanistan’a, Batı
Trakya Türk toplumunun
örgütlenme özgürlüğüne
tam saygı göstermesi ve
AİHM’in aleyhindeki üç
kararının uygulanması için
gerekli adımları ivedilikle
atması çağrısında bulundu.

Yanıt hakkını kullanan
Yunanistan, resmi
görüşünü tekrar etti ve Batı
Trakya’da Türk varlığını
inkar ederek devletin
yalnızca “Trakya’daki
Müslüman azınlığı”
tanıdığını belirtti. Batı
Trakya’da onlarca azınlık
derneğinin aktif olarak
faaliyetlerini
sürdürdüğünü belirten
Yunanistan, AİHM

kararlarının iç hukukta uygulanabilmesi
için Ekim 2017’de Hukuk Muhakemeleri
Usulü Kanunu’nda değişiklik yapıldığını
ifade etti.

Din veya inanç özgürlüğünün
tartışıldığı çalışma oturumunda ABTTF,
Yunanistan’ın tek taraflı politika ve
uygulamalarla Batı Trakya Türk
toplumunun din alanındaki özerkliğini
ortadan kaldırmaya çalıştığını belirterek,
Batı Trakya Türklerinin seçtiği müftüleri
tanımadığını kaydetti. ABTTF, Haziran
2019’da yürürlüğe konan son
cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Batı

Trakya Türk toplumunun antlaşmalarla
garanti altına alınan dini özerkliğine
aykırı olarak, Batı Trakya’daki müftülük
kurumlarının Yunanistan Eğitim ve Din
İşleri Bakanlığı’na bağlandığını ve
tamamen devlet kontrolü altına alınmak
ve alelade devlet dairelerine
dönüştürülmek istendiğini aktardı. 

TOPLANTININ İKİNCİ 
HAFTASINA BTAYTD KATILDI
AGİT İnsani Boyut Toplantısı’nın ikinci
haftasına ise Batı Trakya Türklerini
temsilen Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) katıldı. 

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği, “Hukukun Üstünlüğü, Ulusal
Azınlıklar ve Müslümanlara Karşı
Ayrımcılığın Önlenmesi”ni konu alan
10’uncu, 12’nci ve 13’üncü oturumlarda
söz aldı. 

BTAYTD adına toplantıya katılan Dr.
Pervin Hayrullah, Yunanistan’da
hukukun üstünlüğü ve güçler
ayrılığından bahsetmenin mümkün
olmadığını Başbakan Kiriakos
Miçotakis’in sözleriyle katılımcılara

aktardı ve Yunanistan’ ın AİHM
kararlarını uygulamamasının nedeninin
siyasi müdahale olduğunu söyledi. 

“Ulusal Azınlıklar” bölümünde tekrar
söz alan Dr. Hayrullah, Türk Azınlığı’nın
etnik kimliğinin inkar edilişini, Türk
azınlık çocuklarına anadilde okul öncesi
eğitim hakkı tanınmamasını
katılımcıların dikkatine sundu.
Müslümanlara karşı ayrımcılığın
konuşulduğu 13’üncü oturumda ise Türk
azınlığın seçilmiş müftülerinin devlet
tarafından haksız bir şekilde
tanınmayışını, müftülerin ve azınlık
kuruluş temsilcilerinin defalarca
sorguya çekilmesini, son dönemde
yükselen nefret söylemi ve suçlarının
yanı sıra vakıflar sorununu aktardı. 

YUNANİSTAN DELEGASYONU 
CEVAP VERDİ
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın yaptığı tüm
sunumlardan sonra Yunan Delegasyonu
cevap verdi ve Yunanistan’ın yapmış
olduğu azınlık hakları ihlallerini inkar
etti. 

Avrupa’nın
insan hakları

ile ilgili
konularını ele
alan en geniş

kapsamlı
yıllık

toplantısında,
ABTTF’yi

Merkez Ofis
Sorumlusu 
K. Engin

Soyyılmaz,
BTAYTD’yi de

Dr. Pervin
Hayrullah
temsil etti.

GÜMÜLCİNE  Türk Gençler Birliği (GTGB)
aşure etkinliği düzenliyor.
GTGB’nin bahçesinde gerçekleştirilecek
aşure etkinliği, 27 Eylül Cuma günü saat
17:30’de yapılacak. Aşure etkinliğine tüm
soydaşların davetli olduğu ifade edildi.

GTGB’de
aşure
etkinliği
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New York’ta Erdoğan – Miçotakis görüşmesi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurul
toplantısı için New York’ta bulunan
Başbakan Kiriakos Miçotakis ile Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir
araya geldi. Görüşmede, mülteciler
konusunda Kıbrıs’a kadar birçok konunun
ele alındığı, en çok da ikili ekonomik ve ticari
ilişkilerin arttırılmasına ağırlık verildiği
belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre, yaklaşık 50
dakika süren görüşme olumlu havada geçti. 

Görüşmede, Türkiye – Yunanistan Yüksek
Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın bir an
önce yapılması kararının alındığı ve söz
konusu toplantının hazırlıkları için iki ülke
dışişleri bakanlarının görevlendirildiği
belirtildi. 

Elde edilen bilgiler doğrultusunda,
Başbakan Miçotakis, Heybeliada Ruhban
Okulu’nun yeniden açılması konusunu
gündeme getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan da Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın sorunlarını dile getirdi. 

Başbakan Miçotakis, “Yeni ünvanımla
sizinle karşılaşmaktan memnunum” diyerek
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la el sıkıştı.

Görüşmeye Yunan tarafından Dışişleri
Bakanı Nikos Dendias, Hükümet Sözcüsü
Stelios Peças, Dışişleri Bakan Yardımcısı
Kostas Fragoyiannis, Başbakanın diplomasi
danışmanı Aleksandra Papadopulu, Avrupa
Birliği konularından sorumlu büro amiri
Dimitris Mitropulos ve Yunanistan’ın BM
Daimi Temsilcisi Maria Theofili katıldı. 

Türk tarafından ise Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar,
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim
Başkanı Fahrettin Altun ve
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da
toplantıya katılan isimler arasında yer aldı. 

Hükümet Sözcüsü New York buluşmasını değerlendirdi
HÜKÜMET Sözcüsü Stelios Peças, Miçotakis – Erdoğan

görüşmesini değerlendirdi. Peças, Yunan hükümetinin
amacının Yunanistan – Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi toplantısının Selanik’te yapılması olduğunu dile
getirdi. 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Stelios
Peças, ERT devlet televizyonuna verdiği özel mülakatta,
Başbakan Miçotakis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin olumlu bir havada
geçtiğini söyledi.

Peças, bu görüşmede Miçotakis’in hedefinin ortak bir
zemin bulmak ve “her iki halkın yararına pozitif bir ajanda
ile ilerleyerek” bölgede var olan gerginlikleri azaltmak
olduğunu söyledi.

Peças, Yunan hükümetinin amacının Yunanistan-
Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının
Selanik’te yapılması olduğunu dile getirdi. “Amaç,
Selanik’de toplanmak ve ekonomik işbirliğinin
geliştirilmesi. Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden
açılması gibi dini sembollerin yanı sıra mülteci sorununun
ele alınması ile ilgili konuları tartışmaktır.  Olumlu bir
gündem ajandası oluşturmak ve daha sonra nasıl
gelişeceğini görmek istiyoruz” dedi. 

Mülteci sorununa da değinen Peças, son dönemde
önemli artış gösteren bu durumun daha detaylı olarak ele
alınması ve çözüm bulunması için en kısa zamanda Yorgos
Kumuçakos ile Süleyman Soylu arasında bir görüşmenin
yapılacağını söyledi.

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği’nde (GTGB) 22 Eylül Pazar
günü gerçekleştirilen olağan genel
kurulda yeni başkan Sedat Hasan
seçildi.

Yeni yönetim ve denetim
kurulunun belirlenmesi için
yapılan seçimlerde 160 üye oy
kullandı. 

Seçimlerden sonra yapılan
görev dağılımı sonucunda
GTGB’nin yeni başkanı Sedat
Hasan oldu. 

GTGB’nin yeni yönetim ve
denetim kurulu şu isimlerden
oluştu: 

YÖNETİM KURULU 
Başkan: Sedat Hasan 
Genel Sekreter: Seher

Mehmetali 
Kasadar: Furkan Nasuf Paşa 
Üye: Büşra Bülbül 
Üye: Büşra Yusuf 
Üye: Kenan Çavuş 
Üye: Serdar Hacıoğlu 
Yedek Üye: Okan Haliloğlu 

DENETİM KURULU 
Başkan: Günay Kenan Amet 
Üye: Esma Mustafa 
Üye: Sibel Gülistan

GTGB’nin yeni başkanı Sedat Hasan Rusya
Dedeağaç’ta
konsolosluk
açtı

RUSYA Dedeağaç’ta fahri konsolos
görevlendirdi. 

Rusya’nın Yunanistan Büyükelçisi Andrei
Maslov, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın
konsolosluk diplomasını ve Yunanistan
Dışişleri Bakanlığı’nın da yürütme belgesini
Konstantinos Palakidis’e sundu.

Konstantinos Palakidis, Rusya
Federasyonu’nun Dedeağaç’taki Fahri
Konsolosu olarak Doğu Makedonya – Trakya
eyaletinde göreve başlamış oldu.

Rusya’nın Atina Büyükelçiliği tarafından
yapılan açıklamaya göre, Rus İmparatorluğu
döneminde de Dedeağaç’ta hizmet veren
konsolosluğun 100 yıldan uzun bir süreden
sonra yeniden açıldığı belirtildi. 

Fahri Konsolosluğun hizmet ve
sorumlulukları arasında, Rusya
vatandaşlarının haklarının ve çıkarlarının
korunması olduğu ifade edildi.

Konstantinos Palakidis’in aynı zamanda,
Thraki Palace AE şirketinin CEO ve ortağı
olduğu belirtildi. Bu şirkete ait Dedeağaç’ta beş
yıldızlı Ramada Plaza Oteli ve konferans
merkezi bulunuyor. 
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TÜRKİYE’nin
Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, 20 Eylül
Cuma günü İskeçe
Belediyesi’nin yeni başkanı
Manolis Çepelis ile
Mustafçova Belediye’sinin
yeni başkanı Rıdvan Deli
Hüseyin’i ziyaret ederek
görevlerinde başarılar
diledi.

Başkonsolos Murat
Ömeroğlu ilk olarak İskeçe
Belediyesi’ni ziyaret etti.
Ziyaretle ilgili olarak
Türkiye Cumhuriyeti
Gümülcine
Başkonsolosluğu’nun
sosyal medya hesabından
yapılan paylaşımda şu
ifadelere yer verildi:
“İskeçe Belediye Başkanı
Sn. Manolis Çepelis ve
çalışma arkadaşlarını
ziyaretle, yeni görevlerinde
başarı ve kolaylıklar
diledik.” 

Ziyarette Türk azınlık
mensubu belediye başkan
yardımcıları Şaban
Bandak, Levent Karaosman
ve Suha Bekiroğlu da hazır
bulundu.

MUSTAFÇOVA
BELEDİYESİ
Başkonsolos Murat
Ömeroğlu daha sonra

Mustafçova Belediyesi’ni
ziyaret etti.

Mustafçova Belediye
Başkanı Rıdvan Deli
Hüseyin Başkonsolos
Ömeroğlu’nu meclis
salonunda ağırladı.
Ziyarette Meclis Başkanı
Ergül Kuşçu, belediye
başkan yardımcıları Salih
Yörük, Hüseyin Bıyıklı,
Mithat Kabur ve Erkan
Homko hazır bulundu.

Ziyaretle ilgili olarak
Türkiye Cumhuriyeti
Gümülcine
Başkonsolosluğu’nun

sosyal medya hesabından
yapılan paylaşımda şu
ifadelere yer verildi:
“Mustafçova Belediye
Başkanı Sn Rıdvan
Delihüseyin’i ziyaret
ederek, yeni görevinin
hayırlı olmasını diledik.”

Başkonsolos Murat
Ömeroğlu, Mustafçova
Belediyesi ziyaretinde
bölgenin amatör futbol
külüp yöneticileri ile de
tanışma imkanı buldu.
Ziyarette GTGB Başkanı
Necat Ahmet de hazır
bulundu.

Başkonsolos Ömeroğlu,
İskeçe ve Mustafçova
belediyelerini ziyaret etti

VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

28 Eylül: Dünya Kuduz Günü

D Daha önce bu köşemizden
kuduz hastalığı hakkında
sizleri az da olsa

bilgilendirmiştik. Ancak 28 Eylül
tarihinin dünyada “Dünya kuduz
günü...” olarak anılması sebebiyle bu
haftaki konumuzu yine kuduza
ayırdık...Amacın, toplumlarda kuduz
gerçeği konusunda farkındalık
oluşturmak ve dikkatleri halen tehdit
olmayı sürdüren kuduza yöneltmek olan
bu günde yapılan etkinliklerle
toplumlar; kuduz konusunda
bilgilendirilmeye çalışılıyor.

Hepimizin bildiği gibi, kuduz, insanlık
tarihinden beri, en eski ve en ölümcül
hastalıktır. Önlenebilen bir hastalık
olmasına rağmen , her yıl bu hastalıktan
55,000 insanın ölmesi ve de ölenlerin
yarısının 15 yaş altı çocukların olması
gerçeği , birçok insan ve hayvan sağlığı
örgütlerinin destekledikleri “ Dünya
kuduz günü etkinlikleri” ile bu sinsi
tehdit insanlara tekrar hatırlatılmak
amaçlanmıştır.

Kuduz, tüm memeli hayvanları ve
insanı etkileyerek şuur kaybı,
huzursuzluk ve felç ile karakterize akut
seyirli ve öldürücü viral bir hastalıktır.
Tüm sıcak kanlı hayvanlar kuduz virüsü
ile enfekte olabilirler. Kurtlar, tilkiler,
çakallar ve yarasalar en hassas grubu
oluştururken, köpekler orta hassas
grupta yer alırlar. Ancak köpekler,
dünyanın hala pek çok yöresinde
özellikle gelişmekte olan ülkelerde
kuduzun bulaşmasındaki en önemli
aracılardır. 

Hastalık etkeni, Rhabdoviruslar
grubundan bir RNA’lı virüstür. Virus
hayvanların salyasında bulunur ve
genellikle ısırma suretiyle bulaşır.
Kuduzu insanlara en çok bulaştıran
hayvanlar başıboş köpeklerdir. Kedi,
sığır, koyun, keçi, at gibi evcil hayvanlar
ile kurt, tilki, çakal, yarasa, yaban
kedisi, kokarca, fare ve gelincik gibi
vahşi hayvanlar da kuduz mikrobu
taşırlar.

Kuduz esas olarak hayvanların bir
hastalığıdır. İnsana da kuduza
yakalanan hayvanların ısırması ile
geçer. Dişlerin açtığı yaraya, kuduz
virüsü taşıyan hayvan salyası bulaşır.
Virüsler yaradan içeri girdikten sonra
sinirler yoluyla merkezi sinir sistemine
(beyne) ulaşır.

Kuduza özgü ilk belirti, ısırık
bölgesinde ağrı ve duyu kaybının
görülmesidir. Daha sonra huzursuzluk,
aşırı korku hali, karamsarlık,
saldırganlık, uykusuzluk, psikiyatrik
bozukluklar ve depresyon ve bunlara
eşlik eden öksürük, boğaz ağrısı,
titreme, karın ağrısı, bulantı-kusma,
ishal görülebilir. Boğazda başlayan
ağrılı kasılmalardan dolayı, hasta su
içemez. Bunu beceremediğinden
huysuzlaşır. Halk arasında bu durum
“su korkusu” olarak bilinir. Yutkunma
güçlüğünü ağrılı kas spazmları izler.
Hastada şuursuz tepkiler ve delilik
halleri denilen belirtiler belirir. Ve
nihayet, birkaç gün içinde, adale
kasılmaları genel felç haline dönüşür ve
sonuç yüzde yüz ölümdür. Hastalık
belirtileri, virüsün vücuda girmesinden
itibaren yaklaşık 3-8 hafta sonra ortaya
çıkar. Bu sürenin değişikliği, vücudun
direnci ve ısırılan yerin beyne olan
uzaklığı ile orantılıdır.

Kuduz, ölüme neden olan bir hastalık
olduğundan korunma son derece
önemlidir. Korunmanın temel mantığı,
kuduzun başta evcil olanlar olmak üzere
hayvanlarda kontrolü sağlayarak,
virüsün insanlara geçme olasılığını
azaltmadır. Isırılma durumunda, ısırılan
yer bol sabunlu su ile yıkanarak
tentürdiyot gibi antiseptikler
uygulanmalıdır. Kuduz şüphesi bulunan
bir hayvanla temas veya ısırılma halinde
en yakın sağlık kuruluşuna müracaat
etmeli ve düzenlenecek aşılama
programı aksatılmadan uygulanmalıdır. 

Ülkemiz Yunanistan, 1987 yılından
itibaren Avrupa Birliği coğrafyası içinde
kuduzdan arındırılmış bölge olarak ilan
edilse de, son yıllarda özellikle ülkenin
kuzey karasal sınırlarından, yabani
hayvanlarının (kurt, çakal, tilki gibi)
ülkeye girip çıkmaları, kuduz konusunda
ülkemizi alarm durumuna geçirmiştir.
Geçtiğimiz aylarda bu vesileyle Rodop İli
veterinerlik dairesi tarafından, bölge
veteriner hekimlerine yönelik, kuduz
konulu  bir toplantı yapılmış ve
köpeklerin özellikle kuduza karşı aşılı
olmaları gerektiği bildirilerek, hayvan
sahiplerinin kuduz konusunda daha
duyarlı olmaları ve de hayvanlarını
aşılatmaları gereğine değinilmiştir.

Hepinize sağlık dolu günler
diliyorum...

VETERİNER BAKIŞI

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

27 Eylül 2019

Müftüden Yassıköy belediyesine ziyaret
GÜMÜLCİNE seçilmiş Müftüsü İbrahim

Şerif, 20 Eylül Cuma günü Yassıköy
Belediye Başkanı Önder Mümin’i
makamında ziyaret etti.

Başkanlık görevinde Önder Mümin’e
başarı dileklerini ileten Müftü İbrahim Şerif,
“Sizlerle gurur duyuyor ve tebrik ediyoruz.
Dualarımız sizinle, Rabbim sizleri mahcup
eylemesin, utandırmasın, güzel görevler
yapmayı nasip etsin” ifadesini kullandı. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade
eden Belediye Başkanı Önder Mümin de,
“Vatandaşlarımızın bizlerden beklentileri

çok fazla. Hem belediyenin asli görevlerini,
hem de onun dışındaki sosyal çalışmalar
içinde olmak için gayretlerimiz devam
ediyor. Bölgemize hizmet etmek için
çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.
Almış olduğumuz bu önemli görevi layıkıyla
yapmak istiyoruz. Ayrıca, belediye olarak
sizlerle birlikte yapacağımız  işbirliğimizin
çok önemi olduğuna inanıyorum.”
ifadelerini kullandı.

Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin
görüşmenin sonunda Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif’e hediye sundu.
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WİNDOWS 10'lu
bilgisayarınız yavaşladıysa,
onu hızlandırmanızı
sağlayacak 6 pratik yolu
açıklıyoruz!

Windows 10, Microsoft'un
bugüne kadarki en optimize
edilmiş işletim sistemi. Ancak
işletim sisteminin bazı
işlevleri, bol miktarda sistem
kaynağına ihtiyaç duyabiliyor.
Bilgisayarınız yavaşlamaya
başladıysa, bunun nedenleri
çoğu zaman bellidir. Aşağıda
Windows 10'u hızlandırmanızı
sağlayacak birkaç yolu sizlerle
paylaşıyoruz.

1. BİLGİSAYARINIZI
BAŞTAN BAŞLATIN

PC'nizde başlatılan
işlemlerin sayısı
arttıkça
zamanla
yavaşlığa
neden olabilir.
Windows'u
yeniden başlatmak
bu sorunu çözecektir.
Bunu yapmak zorunda
kalmak istemiyorsanız,
PC'nizle işiniz bittiği
zaman Bilgisayarı kapat
seçeneğini kullanabilirsiniz.

2. GÜNCELLEYİN
Microsoft, performansta

düşüşe yol açan hataları
gideren yamaları sürekli
olarak yayınlıyor. Bu yamaları
yüklemek için Başlat
menüsünü açın, güncelle

yazın ve Güncelleştirmeleri
denetle üzerine tıklayın.
Büyük bir güncelleme varsa,
yüklemeden önce verilerinizi
yedeklemenizi tavsiye
ediyoruz.

3. BAŞLANGIÇ
UYGULAMALARINI
KONTROL EDİN 

Görev Yöneticisi'ni açın ve
Başlangıç sekmesine gidin.
Burada "Başlangıç etkisi"
yüksek olan programlara
dikkat edin. Bu
uygulamalardan
gereksiz

olanlara
sağ tıklayıp

Devre dışı
bırak'a tıklayarak

başlangıçta
yüklenmelerini

engelleyebilirsiniz.

4. DİSK TEMİZLEMEYİ
ÇALIŞTIRIN

Windows'la gelen bu araç,
resim ön izlemelerinden

indirilen program
dosyalarına birçok geçici
dosyayı temizleyebiliyor.
Başlat Menüsünü açıp Disk
Temizleme yazın ve aracı
çalıştırın. Sistem Dosyalarını
Temizle seçeneğini
kullandığınızda bazı
durumlarda GB'larda boş yer
açabilirsiniz.

5. KULLANILAMAYAN
YAZILIMLARI KALDIRIN

PC üreticilerinin çoğu,
bilgisayarlarına birçok
yazılımı ön yüklüyorlar. Bazı

bilgisayar kullanıcıları da
benzer şekilde bazı
programları yükleyip bir kez
kullandıktan sonra, bir daha
hiç kullanmayabiliyorlar.

Gereksiz programlar sabit
diskinizde yer kaplayıp
performansı düşürebilir. Bu
programları Uygulamalar ve
Özellikler ekranından kaldırın.

6. SİSTEM BAKIMINI
ÇALIŞTIRIN

Windows 10'la birlikte
gelen bu araç, disk
birleştirme, güncellemeleri

arama, zararlı taraması gibi
rutin sistem bakım işlemlerini
gerçekleştiriyor. Bu işlemler
genellikle arka planda PC'niz
boştayken çalışır ancak bir
yavaşlık yaşadığınızda
kendiniz de çalıştırabilirsiniz.

Başlamak için Denetim
Masası > Sistem ve Güvenlik >
Güvenlik ve Bakım > Bakımı
başlat yolunu izleyin.
Başlamadan önce açık olan
tüm dosyalarınızı kaydedip
kapatın.

Windows 10'u Hızlandırmanın 6 Yolu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SOL DAN SA ĞA
1)Bir tür laboratuvar kabı – Kıyı, yaka, yalı 2) Pişmiş
sıcak yemek – Hastalığın yeniden ortaya çıkması,
depreşmesi 3) Gün doğmadan önceki alaca karanlık
– Dağın içinden geçen yol 4) (felsefe) Tatbiki – Bir işi
yapmaya hazır 5) Öğüt – Bir nota 6) (sinema) Stüdyo
lambası – Müzikte bir nota 7) Patent – Buyuran,
emreden 8) Baryum’un simgesi – Tanrı – Hitit 9)
Namzet – En kısa zaman 10) Eksiksiz, kesintisiz – Fin
hamamı 11) Hak, hukuk – Kalay’ın simgesi 12)
Sodyum’un simgesi – Başıboş, erkin – En kısa zaman
13) (tiyatro) Antrakt – Bir tür küçük zurna 14) Kesin
yargı – Yıkık, harap.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Bir cins iri at – Geviş getiren hayvanlardaki
körelmiş tırnak 2) Basamak, merhale – Yel, rüzgar –
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
3) Obje – Baba, cet – Namus, haya 4) Çıplak –
Lityum’un simgesi – Osmanlı donanmasında tuğami-
ral 5) Çıkarma, elde etme – Kabir 6) (ünlem) Yazıklar
olsun – Budala, bön – D. Anadolu’da çalınan bir çalgı
türü 7) Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre
seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis –
Öze, mahsus – Bir tür Afrika zebrası 8) Bayrak –
Tantal’ın simgesi – Osmanlı sarayında padişah
gözdesi kadın 9) Nikahlı eş – Diploma almış kimse –
(halk dili) Şarkı 10) Belirti – Destan – Avuç içi 11) Kir
izi – Olağandan hacimli – Olduğu gibi, değiştirme-
den.

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Megafon, Nim 2)
Emare, Üşüme 3) No,
İrs, İmar 4) Ürat,
Abrama 5) Orman, İye
6) Sitil, Ani 7) İti, Bay,
Şua 8) Stepne, Fr 9)
Katana, Sek 10) Mn,
Bindirim 11) Etki, Dane
12) İlişkin, Kat 13) Aka,
Asil, Ce 14) Kanal,
Kakım.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Menü, Silkme, Ak 2)
Emoroit, Antika 3) Ga,
Artist, Klan 4) Aritmi,
Tabii 5) Fer, Albeni, Şal
6) San, Apandis 7) Nü,
Ayn, Dakik 8) Şirin,
Esin, La 9) Nümayiş,
Erek 10) İmame, Ufki,
Acı 11) Mera, Dar,
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İSKEÇE Azınlık Ortaokulu
ve Lisesi’nde vardiyalı
eğitime geçilme kararını
protesto için 23 Eylül
Pazartesi günü gerçekleşen
yürüyüşe 2 binin üzerinde
kişi katıldı. İskeçeli soy-
daşlar vardiyalı eğitime
hayır diyerek, yıllarca
devam eden bina soru-
nunun çözümü için ilk kez
bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüş, İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi önünden
başladı. Eylemde bina soru-
nunun kökten çözüme
kavuşturulması, ancak o
zamana kadar geçici de
olsa prefabrik sınıfların
getirilerek, vardiyalı
eğitimin önüne geçilmesi
bir kez daha talep edildi. 

İKİ BİNİN ÜZERİNDE 
KİŞİ KATILDI
Okul Aile Birliği ve
Encümen Heyeti ile veliler
tarafından organize edilen
eylem boyunca azınlık
eğitimi ve azınlık ortaokulu
– lisesinin bina sorunlarının
çözüme kavuşmasını talep
eden sloganlar atıldı ve
eylemciler tarafından
Türkçe ve Yunanca
pankartlar taşındı.
İskeçe’deki yürüyüş boyun-
ca heyecan ve tempo sürek-
li devam etti. 

BİNA SORUNUNA 
ACİL ÇÖZÜM
Encümen Heyeti, Okul Aile
Birliği, öğrenci velileri,
öğrenciler, okul öğretmen-
leri İskeçe seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete,
İskeçe azınlık milletvekil-
leri Hüseyin Zeybek ve

Burhan Baran, Mustafçova
Belediye Başkanı Rıdvan
Delihüseyin ve yardım-
cıları, İskeçe belediye
başkan yardımcıları Şaban
Bandak, Levent
Karaosman, Suha
Bekiroğlu, Batı Trakya
Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Hüseyin Baltacı,
İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ozan Ahmetoğlu, Batı
Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Başkanı Aydın
Ahmet, Çınar Derneği
Başkanı Cengiz Ömer,
Eyalet Meclis Üyesi
Rıdvan Kurak, azınlık
kuruluşları ve yerel yöne-
tim temsilcileri, eğitimciler,
din görevlilerinin ve çok

sayıda soy-
daşın
katıldığı
yürüyüş okul

binası önün-
den başladı.

Vardiyalı eğitimi ve yılardır
süren bina sorununu
protesto eden 2 binin
üzerinde kişi, İskeçe
Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’nden Eleftherias
(Özgürlük) Meydanı ve
Karaoli caddesi (İstanbul
caddesi) üzerinden şehir
meydanına, oradan da
eyalet başkan yardımcılığı
binasına ulaştılar.
Yürüyüşün en önünde
pankart taşıyan öğrenciler-
le, Okul Aile Birliği’ndeki
kadın veliler yer aldı. İkinci
sırada ise azınlık temsilci-
leri yürüdü. Eylemciler
yürüyüş boyunca kısa süreli
durarak slogan attı ve
alkışlarla tempo tuttu. 

SÜREKLİ SLOGAN ATILDI
Yürüyüşte; “Vardiyalı
eğitime hayır” ,
“Eğitimdeki engeller
kaldırılsın” , “Okul istiy-
oruz, hapishane değil” ,

“Eğitim,
eğitim

alay

edilmeye hayır” , “İnsaf,
insaf bakan Kerameos” ,
“Kafesteki çocuklara hayır”
, “Bina sorununa acil
çözüm” şeklinde sloganlar
atıldı. 
İki binin üzerinde kişi
İskeçe şehir meydanında
bir süre durarak slogan attı.
Kalabalık daha sonra
İskeçe’deki eyalet binasının
(eski valilik) önüne geldi.
Bir süre burada da slogan
atıldıktan sonra, okul aile
birliği, encümen heyeti
temsilcileri, iki azınlık mil-
letvekili ve Mustafçova
belediye başkanından
oluşan heyet, İskeçe ilinden
sorumlu eyalet başkan
yardımcısı Nikos
Efremidis’le görüşerek bir
kez daha talepleri iletti.
Yapılan görüşmeden sonra,
Encümen Heyeti yöneticisi
Ahmet Kara, eyleme
katılan kalabalığa bilgi ver-
erek kendilerine eyalet
başkanı Hristos Metios’un
24 Eylül Salı günü Atina’da

Eğitim Bakan
Yardımcısıyla görüşerek
sorunu aktaracağı bilgisinin
verildiğini ifade etti. Eyalet
binası önündeki kalabalık
daha sonra dağıldı. 

VELİLER YÜRÜYÜŞ
KARARI ALMIŞTI
Okul binasının yetersiz
kalması nedeniyle vardiyalı
eğitimin gündeme geldiği
okuldaki veliler, 20 Eylül
Cuma akşamı İskeçe
Azınlık Lisesi Spor
Sitesi’nde geniş katılımlı
bir değerlendirme toplantısı
gerçekleştirmişlerdi. 
İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi Encümen Heyeti ve
Okul Aile Birliği tarafından
yapılan toplantıya okulda
eğitim gören öğrencilerin
velileri, okul öğretmenleri
ve bazı azınlık kurum-
larının başkan ve yönetici-
leriyle, yerel yöneticiler
katılmıştı. Toplantıda oy
birliği ile yürüyüş yapıl-
ması ve eyleme devam
edilmesi kararı alınmıştı.

Daha iyi bir eğitim için yürüdüler
GÜN DEM haber
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İskeçe Azınlık Ortaokulu - Lisesi’ndeki 
bina   sorununa acil çözüm!
İSKEÇE Azınlık Ortaokulu –

Lisesi’nin bina sorununa acil
çözüm için yapılan çağrılara
yanıt bekleniyor. Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’nde bina
yetersizliği nedeniyle
başlatılmak istenen vardiyalı
eğitime karşı yapılan protesto
eylemi ikinci haftayı
tamamlamak üzere. 12 Eylül
Perşembe günü başlatılan
eylem çerçevesinde, 23 Eylül
Pazartesi günü yapılan
yürüyüşe 2 binin üzerinde kişi
katıldı. 

BODRUM KATTA 
BEŞ SINIF BULUNUYOR
Bu yıl 740 öğrencinin eğitim
göreceği okulda son derece zor
şartlarda eğitim yapılıyor.
Öğrenci sayısının son yıllarda
artması nedeniyle çok sayıda
öğrenci bodrum kattaki
sınıflarda ders yapmak zorunda
kalıyor. İskeçe’nin en kalabalık
okulu olan İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’ndeki
bodrum katında 5 sınıf

bulunuyor. Öğrenci sayısındaki
artış nedeniyle sonradan
oluşturulmak zorunda kalınan
bodrum katındaki sınıflarda
100 civarında öğrenci ders
yapıyor. 

Hatırlanacağı üzere
“vardiyalı eğitim”
uygulamasının önüne
geçilmesi amacıyla dört yıl
önce İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’nin ana binasına 400
metre uzaklıkta hizmete
konulan ek binada dört sınıf
yapılmış ve yaklaşık 100
öğrenci buraya aktarılarak,
vardiyalı eğitim uygulaması
durdurulmuştu. Ancak bu yıl
gerçekleşen yeni öğrenci
kayıtlarının artması nedeniyle
yapılan ek bina da yetersiz
geldi ve “vardiyalı eğitim” yine
gündeme oturdu. 

600 ÖĞRENCİYE 150 
METREKARE AÇIK ALAN!
Ek binadaki 100 civarındaki
öğrenci dışında, okulun ana
binasında geçen yıl eğitim

gören öğrenci sayısı yaklaşık
600 oldu. Bu yıl ise bu rakam
artmış durumda. 600’ün
üzerinde öğrenci ve yaklaşık 45
öğretmenin görev yaptığı
İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’ndeki okul bahçesi ise
sadece 150 metrekare. Bu
durumda okulda öğrenci

başına düşen açık alan 25
santimetre kare oluyor.

EK BİNA DA 
YETERSİZ KALDI!
“Vardiyalı eğitim”
uygulamasına karşı çıkan ve
tepki gösteren veliler, okul aile
birliği ve encümen heyeti

öncülüğünde ek binaya dört
prefabrik sınıfın getirilmesini
ve bazı sınıfların burada ders
yapmasını talep ediyor.
Prefabrik sınıfları “geçici
çözüm” olarak isteyen İskeçeli
azınlık toplumu, nihai ve kesin
çözüm olarak yeni okul binası
talep ediyor. 

BATI Trakya Türk Azınlığı
kuruluşları, İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’nde devam eden eyleme destek
verdi. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu, Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu ve Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği yayımladıkları
açıklamalarla eylemi desteklediler.

DANIŞMA KURULU’NDAN 
AÇIKLAMA 
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu’nun (BTTADK) açıklaması şöyle: 

“Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu, İskeçe Azınlık Lisesi Encümen
Heyeti Başkanı’nın talebi üzerine 19
Eylül 2019 tarihinde olağanüstü
gündemle toplanmıştır. Toplantıda
İskeçe Azınlık Ortaokul – Lisesi’nde
velilerin, vardiyalı eğitime karşı aldıkları
boykot kararı ve bu bağlamda
atılabilecek adımlar istişare edilmiştir.
İskeçe Azınlık Ortaokul – Lisesi’nin

fiziki şartlarının, ülkemizin de üyesi
olduğu AB’nin temel kriterlerini dahi
karşılamaktan uzak olduğunu, bu haliyle
adeta bir üçüncü dünya ülkesi şartları
altında çocuklarımızın eğitim gördüğünü
üzülerek kamuoyuyla paylaşıyoruz.
İskeçe’deki soydaş velilerin, bu

sağlıksız ve derme çatma yapının
iyileştirilmesi ve ayrıca azınlık
çocuklarına ülkemize yakışır, AB’nin
kriterleri dahil, çağdaş eğitim
standartlarını karşılayan modern bir
eğitim yuvası kazandırılması talebiyle
başlattıkları barışçıl ve haklı mücadeleyi
destekliyoruz.

Azınlık mensubu Yunan vatandaşları
olarak, yerel ve ulusal düzeydeki
seçilmiş ve atanmış yöneticilerimize
ülkemiz adına utanç verici olan ve eğitim

hakkımızın elimizden alınması
anlamında hem ülkemizin hukukuna,
hem de uluslar arası hukuka aykırı bu
duruma yeni mağduriyetler ve bir trajedi
yaşanmadan ivedilikle çözüm bulunması
çağrısında bulunuyoruz.

Kurulumuz gelişmeleri takip ederek,
gerektiğinde yeniden bir araya gelinmesi
hususunda da mutabık kalmıştır.”

ABTTF’DEN DESTEK AÇIKLAMASI
Konuyla ilgili olarak ABTTF Başkanı
Halit Habipoğlu yaptığı yazılı
açıklamada, “Okul Aile Birliği Genel
Kurulu neticesinde İskeçe Azınlık
Ortaokulu-Lisesi’nin bugün (23 Eylül
Pazartesi) gerçekleştirdiği protesto
yürüyüşünü destekliyoruz. Okul Aile
Birliği ve Encümen Heyeti’nin taleplerine
rağmen okul binası sorununun
çözülmesi için hiçbir adım atılmamış
olması devletin sorumluluğunu yerine
getirmemesi demektir. Demokratik
haklarını kullanarak tepkilerini ortaya
koyan okul aile birliği, encümen heyeti,
velilerimizi ve öğrencilerimizi sonuna
dek destekliyoruz. Hak verilmez ise

alınacak, başka yolu yok!” dedi.

BTTÖB’DEN DESTEK AÇIKLAMASI
Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’nden yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi:

“Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim
sorunları artarak devam ediyor. Çocuk
azlığı bahanesiyle kapatılan okullarımıza
üzülürken, İskeçe Azınlık Lisesi’nin
çağdaş eğitim verecek okul yapısından
uzak olması ve bu durumun doğurduğu
mağduriyetler üzüntünün ötesinde artık
sabrı taşırmıştır. Okula artan ilgiyi
karşılamayan okul binası için yıllardır
girişimler yapılmakta, koşulların
düzeltilmesi mevcut öğrencilerin daha
çağdaş bir eğitim almalarına olanak
sağlayacak yeni bir okul binası talep
edilmektedir.

Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenci
sayısının artmasıyla yeni sınıflara ihtiyaç
hasıl olmuştur. Bugün itibarıyla modern
bir eğitim vermekten uzak bu azınlık
lisemizde vardiyalı eğitim yapılması
öngörülmüş ve haklı olarak veliler
çağdışı bu isteğe tepki göstermişler ve

dersleri boykot kararı almışlardır.
Yetkililerin bir çözüm üretmemesi

üzerine Okul Aile Birliği, encümenler ve
veliler 20 Eylül 2019 akşamı talepleri dile
getiren bir protesto yürüyüşü yapılması
için karar aldılar. Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın
Ahmet’in de bizzat katıldığı ve kurum
olarak da gönülden destek verdiğimiz
talepleri dile getiren bu protesto
yürüyüşü büyük bir katılımla gerçekleşti.
İskeçe Azınlık Lisesi velilerinin, bu

sağlıksız ve derme çatma yapının yerine
Avrupa Birliği kriterleri dahil çağdaş
eğitim koşullarını karşılayan modern bir
eğitim yuvası kazandırılması talebiyle
başlattıkları barışçıl ve haklı
mücadelenin yanında olduğumuzu
belirtiriz.
İskeçe Azınlık Lisesi’nin sorunlarına

kısa vadede prefabrik sınıflarla, uzun
vadede de yeni bir okul binası ile köklü
çözüm bulunması yönünde yapılan
girişimleri yetkililerce iyi niyet
çerçevesinde ele alınması ve ivedilikle
çözüme kavuşturulması en büyük
dileğimizdir.”

Azınlık kurumlarından tam destek
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CELAL Bayar Azınlık
Lisesi son sınıf öğrencisi
Yusuf Arif, Gençler Meclisi
(Vouli ton Efivon)
çalışmalarına katıldı.

2 – 6 Eylül tarihleri
arasında Atina’da
düzenlenen çalışmalara
katılan Yusuf Arif, “Doğa,
Bölge Tarihi ve Sanat”
grubuna seçilerek söz
konusu grubun
faaliyetlerinde yer aldı.

Yunanistan genelinden
öğrencilerin katıldığı
“Gençlik Meclisi”
çalışmaları çerçevesinde
öğrenciler altı gruba
ayrıldı. “Demokrasi ve
haklar”, “Eşitsizlikler”,
“Dayanışma”, “Doğa,
Bölge Tarihi ve Sanat”,
“Haberleşme ve İnternet”
ile “Günlük yaşamda
okul” başlıkları altındaki
çalışma gruplarına
dağılan öğrenciler çeşitli
etkinliklere katıldı. 

Öğrenciler meclis çatısı
altındaki faaliyetlerinin

yanı sıra Atina’nın önemli
kültür, sanat ve tarihi
yerlerini de gezme fırsatı
buldu. 

Etkinliğin son akşamı
ise mecliste yapılan
çalışmalara Meclis
Başkanı ile Eğitim Bakanı
da katıldı. Öğrenciler hem
Meclis Başkanı hem de
Eğitim Bakanı ile görüşme
fırsatı buldu.

“Gençler Meclisi”
çalışmaları sayesinde
Yunanistan genelinden

bir çok kişiyi tanıma fırsatı
bulduğunu söyleyen
Yusuf Arif, programın
kendisi için güzel bir
deneyim olduğunu
belirtti. 

Celal Bayar Azınlık
Lisesi Müdürü Tunalp
Mehmet de Yusuf Arif’in
okulu “Gençler Meclisi”
çalışmalarında en iyi
şekilde temsil etmesinden
büyük bir memnuniyet
duyduğunu söyledi.

Metios: “Sorunu çözme iradesi
var, ancak tarih veremem”

İskeçe Azınlık 
Ortaokulu – Lisesi’ndeki
boykot sona erdi

DOĞU Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanı Hristos Metios, İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’nde yaşanan sorunla
ilgili olarak Atina’da gerçekleştirdiği
temasları GÜNDEM gazetesine
değerlendirdi. 

Metios, iki haftadır eylemin devam
ettiği İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’ndeki durumu ve talepleri Atina’ya
ilettiğini söyledi. 24 Eylül Salı günü
öğleden sonra başkent Atina’ya gittiğini
belirten Metios, durumu ilgili
bakanlıklara aktardığını ve çözüm
bulunması için girişimde bulunduğunu
anlattı. 

“PREFABRİK SINIFLARIN 
GELMESİ İÇİN BÜROKRATİK
BİR SÜRECE İHTİYAÇ VAR”

Metios şöyle konuştu: “Hükümetimizi en
üst düzeyde bu konuyla ilgili olarak
bilgilendirdim. Devlet Bakanı
Gerapetridis’e, Eğitim Bakanlığı’na ve
Altyapı Bakanlığı’na gereken tüm
bilgileri aktardım. Talepleri aktardım.
Her şeyden önce yasal bazı
düzenlemelerin yapılması gerekiyor.
Prefabrik sınıfların konulması istenen
yere, istediğimiz kadar prefabrik yapı
koyamayız. İstisnai bir durum olduğuna
dair yasal düzenleme yapılması
gerekiyor. Bunun için özel yasanın
olması lazım. Ya da hükümet buna başka
bir çare arayacak. Yasal düzenleme
yapıldıktan sonra, prefabrik sınıfların
bakanlık tarafından tedarik edilmesi
gerekiyor, yani sınıfların bulunması
lazım. Bu saydığımız işlemlerin

yapılabilmesi tabii ki biraz zaman
alacak. Bunlar bir günde yapılabilecek
şeyler değil. Çünkü sadece bir kurum
veya bir bakanlık yok. Konuyla doğrudan
ilgili olarak birden fazla bakanlık var.
Ben de bu nedenle tüm bu kurumlarla
görüştüm.” 

“BOYKOT SONLANDIRILMALI,
DERSLER BAŞLAMALIDIR”
Hükümetin ve bakanlıkların İskeçe’deki
sorunu çözmek için siyasi iradeye sahip
olduğunu dile getiren Eyalet Başkanı,
“Atina’yla görüştüm. Sorunu ve şu an
mevcut durumu aktardım.
Bilgilendirmeyi en üst seviyede yaptım.
Sorunun çözüme kavuşması için gerekli
siyasi irade var. Bana hızlı bir şekilde
hareket edileceği söylendi. Prefabrik
sınıfların gelmesi için istek var, kararlılık
var. Ancak şu günde gelir diye bir şey
söylemem mümkün değil. Üç – beş
günde olabilecek bir şey değil. Çünkü
yapılması gereken bazı gelişmeler var.
Bana göre öğrenciler derslere başlamalı.
Boykot sonlandırılmalı. Vardiyalı da olsa
eğitim başlamalı. Önümüzdeki günlerde
ve haftalarda da prefabrik sınıfların
gelmesi beklenmeli. Bunun ne zaman
olacağı konusunda bir tarih vermem
mümkün değil. Çünkü tek sorumlu ben
değilim. Ancak çok uzun süreceğine
inanmıyorum. Kısa bir zaman dilimi
içinde sorunun çözüme kavuşacağını ve
prefabrik sınıfların geleceğine
inanıyorum.” dedi. 

İSKEÇE Azınlık Ortaokul-Lisesi’nde
uygulanacak “vardiyalı eğitime” tepki
ve bina sorununa çözüm bulunması
talebiyle başlatılan boykot sona erdi.
Okul Aile Birliği ve Encümen Heyeti
öncülüğünde veliler tarafından 12 Eylül
Perşembe günü başlatılan boykot,
Eyalet Başkanı Hristos Metios’un
Atina’ya giderek sorunu
aktarmasından sonra alınan kararla
sonlandırıldı. İskeçe Azınlık Ortaokulu
– Lisesi Encümen Heyeti tarafından 26
Eylül Perşembe günü yapılan açıklama
şöyle: “Bilindiği üzere, dün yaptığımız
toplantı sonunda ilgililerden
gelişmelerle ilgili herhangi bir
bilgilendirme yapılmamış olması
nedeni ile boykotun devam etmesine
ve gelecek habere göre bu kararımızı
gözden geçirmeye karar vermiştik.

Bugün itibariyle Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkanı Sayın Metios iki
gün boyunca Atina’da yaptığı
görüşmelerle ilgili encümen heyetini
bilgilendirmiş olup; başbakan
yardımcısı, eğitim bakanlığı yetkilileri
ve altyapı bakanlığı yetkilileri ile
konuyu kapsamlı olarak

değerlendirdiklerini ve yapılan
görüşmeler sonucunda sorunun
çözümüne yönelik bir yasal düzenleme
yapılması ve bu yasal düzenlemeye
istinaden de uygulamaya geçilmesinin
mümkün olabileceğini tespit
ettiklerini, yetkili birimlerin bu yönde
çalışmalarının başladığını ve mümkün
olan en kısa sürede sonuç almaya
çalışılacağını tarafımıza iletmiştir.

Bu gelişmeye istinaden dün alınan
karara uygun olarak, yarın itibariyle
boykotun sona erdirilmesine,
öğrencilerin derslere başlamasına
(sabahçı ve öğlenci olmak üzere),
encümen heyetinin ve okul aile
birliğinin verilen sözlerin takipçisi
olmasına ve 1 Kasım akşamı saat
18:00’de okul aile birliği genel
kurulunda gelişmelerin
değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Öğrencilerimize, velilerimize ve
kamuoyuna saygıyla duyurulur.
NOT: Öğlen programındaki
öğrencilerimizin dersleri Cuma günleri
13:40’ta diğer günler ise 14:30’da
başlayacaktır.”

Yusuf Arif “Gençler Meclisi”nin
çalışmalarına katıldı
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“Müslüman Çocukların
Eğitimi Programı ileriye
dönük hamleleri yapamadı”

İSKEÇE SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, 22 yılını
tamamlayan “Müslüman
Çocukların Eğitimi” (PEM)
programının ileriye dönük
hamleleri yapamadığını söyledi. 

Konuyla ilgili yazılı bir
açıklama yapan milletvekili
Zeybek, azınlığın ileriye dönük
hamleler yapmasına rağmen,
kamuoyunda Frangudaki
Programı olarak bilinen
“Müslüman Çocukların Eğitimi”
programının gerekli hamleleri
yapamadığını ifade etti. Zeybek,
azınlık okullarının Yunanca
seviyesinin devlet okullarının
seviyesine gelebilmesinin
hedeflenmemesinin, programın
en büyük eksikliklerinden
olduğunu kaydetti. 

Programla ilgili olarak
geçtiğimiz günlerde
Gümülcine’de yapılan etkinliğe
katılarak PEM ile ilgili fikir ve
eleştirilerini dile getirdiğini
belirten Zeybek açıklamasında
şu ifadelere yer verdi:
“Müslüman Çocukların Eğitimi
(PEM) programı azınlık
okullarında 22 yıl önce
uygulanmaya başlandı.
Programın amacı Yunanca’yı
yabancı dil olarak öğretmekti.
Evet o yıllarda Yunanca’yı
öğrenme zorlukları vardı. Fakat
azınlık bu süreçte ileriye dönük
hamleler atsa da program
atamadı. Eğitim müfredatının
değişmemesi ve azınlık
okullarının Yunanca
seviyesinin devlet okullarının
seviyesine gelebilmesinin
hedeflenmemesi programın en
büyük eksikliklerindendi.”

“PROGRAMIN KİTAPLARI
YARDIMCI KİTAP OLARAK
KULLANILABİLİR”
İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek şöyle devam etti:
“Günümüzde çocuklarımızın
büyük çoğunluğu yuvalara ve
anaokullarına gitmektedir.
Yunanca’ya karşı tamamen
yabancı değildirler. Herhangi
bir çocuk azınlık eğitimini
tercih ettiğinde programın
kitapları ile eğitim görmekte.
Aynı çoçuk devlet okulunu
tercih ettiğinde devlet
kurumunun kitapları ile eğitim
görmekte. Yani okul tercihi
çocuğun hangi kitaplarla eğitim

göreceğini belirlemekte. Oysa
eğitimsel kriterlerle
belirlenmesi daha doğru
olurdu. Bu süreçte söz konusu
programın kitapları belki
yardımcı kitap olarak dil sorunu
olan okullarda tercih edilebilir.”

“AZINLIK EĞİTİMİNİ
İSTİYOR MUSUNUZ?” 
Azınlık eğitimiyle ilgili olarak
yetkililere sorulması ve onların
da cevaplandırması gereken
sorular olduğunu savunan
Zeybek şunları kaydetti: “Bence
yetkili kurumlara ve azınlık
eğitimini düzenleyenlere
sorulması gerek sorular
şunlardır: Azınlık eğitimini
istiyor musunuz? Azınlık
okulları iyi eğitim veren okullar
olabilir mi? İlkokulu bitiren bir
çocuk her iki dili de çok iyi
derecede konuşabilir mi?
Unutulmaması gereken en
önemli nokta şudur. Azınlık
eğitimi çift dilli bir eğitimdir ve
yapılacak olan düzeltmeler her
iki dilde de paralel olarak
yürütülmelidir. Türkçe
müfredatında da sorunlar
vardır. SÖPA mezunlarının bir
kısmının Türkçe yetersizliği de
azınlık eğitimine darbe
vurmuştur. Sonuç olarak okul
müfredatının dışında
eğitimcinin de rolü büyüktür.
Azınlık eğitiminin sorunlarını
ancak karşılıklı diyalogla
çözülebileceğine
inanmaktayım. Diyalogdan
kaçarak çözüm üretmek
mümkün değildir.”

HÜKÜMETİN reformlar çerçevesinde
kalkınmayla ilgili hazırladığı torba yasa tasarısına
itiraz eden kamu ve özel sektör çalışanları 24
saatlik greve gitti.

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu
(ADEDY), Mücadeleci İşçi Cephesi (PAME) ve Atina
İşçi Merkezi’nin (EKA) çağrısıyla gerçekleştirilen
greve, yerel yönetim çalışanları, gazeteciler, liman
işçileri, devlet hastaneleri doktorları ve özel sektör
çalışanlarıyla öğretmenler katıldı.

Grev süresince devlet dairelerindeki hizmetlerde
aksaklıklar yaşanırken, bazı belediyeler kapalı
kaldı.

Hastanelerde görevli doktorların işbaşı
yapmaması nedeniyle sadece acil vakalara bakıldı.

Panhelenik Radyo-Televizyon Çalışanları
Sendikasının (POSPERT) grevi nedeniyle özel ve
devlet televizyon kanallarında haber bültenleri
yayınlanmadı.

Haber ağırlıklı internet siteleri, belirli saatler
arasında sayfalarını yenilemedi. Toplu taşıma
sektörü çalışanlarının ise günün belirli saatlerinde

iş durdurma eylemleri aracılığıyla greve destek
vermeleri, trafiğin olumsuz etkilenmesine neden
oldu.

Grev çerçevesinde başta ADEDY, PAME ve EKA
olmak üzere çeşitli işçi sendikaları, Atina’da
protesto gösterileri düzenledi.

Atina’da kent merkezindeki Klaftmonos ve
Omonia meydanlarındaki gösterilerin ardından,
göstericiler parlamentonun da bulunduğu
Sintagma Meydanı’na kadar yürüdü.

Kamu ve özel sektör çalışanlarının düzenlediği
24 saatlik grev, ülkede yaşamı durma noktasına
getirdi.

Memur ve işçiler, hükümetin kalkınmayla ilgili
hazırladığı ve onaylanmak üzere parlamentoya
gelmesi beklenen torba yasa tasarısında yer alan
“iş koşullarının değiştirilmesi” ve “kamuya
ait Yunanistan Elektrik Teşkilatı (DEH) ve büyük
havaalanları gibi köklü kurumların
özelleştirilmesini” öngören maddelere itiraz
ediyor.

YUNANİSTAN Komünist
Partisi (KKE) milletvekilleri,
İçişleri Bakanı ile Eğitim
Bakanı’na İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’ndeki bina
sorunuyla ilgili soru sordu.

KKE milletvekilleri Yannis
Delis ve Leonidas Soltidis’in
meclise sundukları soru
önergesinde, İskeçe Azınlık
Ortaokulu  - Lisesi’ndeki bina
sorununun ciddi boyutlara
ulaştığı, bu sebeple vardiyalı
eğitime geçilme kararı
alınmasından sonra öğrenci
velilerinin eyleme başladığı ve
söz konusu eylemin devam
ettiği vurgulandı.
Milletvekilleri, İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’ndeki
“vardiyalı eğitim”
uygulamasının acilen çözüme

kavuşturulması için
hükümetin ne tür önlemler
almayı planladığını sordu. 

KKE milletvekilleri, İskeçe
belediyesindeki diğer bazı
okullarda yaşanan sorunları
da iki bakana sordu. 

Milletvekillerinin iki
bakandan cevaplamasını
beklediği sorular şöyle:
İskeçe Azınlık Ortaokulu –

Lisesi’nde “vardiyalı eğitim”
sorununun acilen çözülmesi
için hükümet olarak ne
yapmayı planlıyorsunuz?
İskeçe belediyesindeki

okullarda uzun süredir
yaşanan bina sorunlarının
çözümü için acil olarak hayata
geçirmeyi düşündüğünüz
planlar nedir? Bu planların
süresi nedir?

KKE milletvekilleri
İskeçe Azınlık
Ortaokulu –
Lisesi’ndeki sorunu
meclise taşıdı 

Memur ve özel sektör çalışanları grevde
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Seçim takvimi henüz
kesinleşmese de Hırvatistan da
aralık ya da ocak ayında yeni
cumhurbaşkanını belirlemek için
sandığa gidecek.

Beş yıllık görev süresini
doldurmak üzere olan mevcut
Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar
Kitarovic’in muhafazakar Hırvat
Demokrat Birliği (HDZ) tarafından
yeniden aday gösterilmesi
beklenirken, adaylar arasında eski
başbakanlardan Zoran Milanovic’in
de ismi ön plana çıkıyor.

Henüz resmi adaylık başvuruları
başlamasa da ülke medyasında
çıkan haberlere göre Kitarovic ve
Milanovic ile birlikte 10 aday
seçimlere katılacak.

Resmen aday olmaları
durumunda seçimin Kitarovic ile
Sosyal Demokrat Parti (SDP) adayı
Milanovic arasında geçmesi
bekleniyor.

Hırvatistan’daki seçimlerin 21
Aralık-20 Ocak tarihlerinde
yapılması gerekiyor.

ALMANYA’DA EYALET 
MECLİSİ İÇİN SEÇİM
Öte yandan, Almanya’da ise 27
Ekim’de Thüringen’de eyalet
meclisi için seçmenler sandığa
gidecek.

Thüringen, son yıllarda
popülaritesi artan ve Federal
Mecliste dahi temsil edilen aşırı
sağcı Almanya İçin Alternatif
Partisi’nin (AfD) güçlü olduğu

eyaletlerden biri olarak
dikkat çekiyor.

Anketlerde, Sol Parti’nin
ardından ikinci sırada görünen
AfD’nin seçim sonrası koalisyon
hükümetinde yer alıp almayacağı
merak ediliyor.

Thüringen’deki seçimin genel
seçime büyük bir etkisi olmasa da
buradaki sonucun Hristiyan
Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve
Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde
var olan krizi daha da derinleştirme
imkanı bulunuyor.

BULGARİSTAN VE
MACARİSTAN’DA 
YEREL SEÇİM
Bulgaristan’da da halk 27 Ekim’de
yerel seçim için sandık başına
gidecek.

6 milyondan fazla kayıtlı
seçmenin bulunduğu ülkede
yapılacak yerel seçimde, “ikamet
koşulu” nedeniyle Türkiye’deki
Bulgaristan vatandaşları oy
kullanamayacak. Buna rağmen,
üyelerinin çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin (HÖH) ülkenin
kuzeydoğu ve güneydoğu
kesimlerinde etkili sonuç alması
bekleniyor.

Yaklaşık 9,7 milyonluk nüfusa
sahip Macaristan’da da 13 Ekim’de
yerel seçim yapılacak.

Yapılan anketlere göre, geçen yıl
yapılan genel seçimi 3’te 2’lik
çoğunlukla kazanan Macar Yurttaş
Birliği (Fidesz) ve Hristiyan
Demokratik Halk Partisi (KDNP)
ittifakının bu seçimi de kazanacağı

belirtiliyor.

İNGİLTERE’DE ERKEN 
SEÇİM İHTİMALİ
2016’da AB üyeliğinden ayrılma
(Brexit) kararı alan İngiltere, aradan
geçen üç yılda bunu hayata
geçiremedi. AB ile varılan Brexit
anlaşmasının parlamentoda
defalarca reddedilmesi ve 29 Mart’ta
gerçekleşmesi gereken Brexit’in 31
Ekim’e ertelenmesi, dönemin
başbakanı Theresa May’i istifaya
sürükledi. May’den görevi devralan
Boris Johnson da Brexit sürecinin
kontrolünü eline almayı
başaramadı. Brexit’i 31 Ekim’de ne
pahasına olursa olsun
gerçekleştirme iddiasındaki
Johnson, AB’nin yeni bir
anlaşmanın yolunu açmaması ve
parlamentonun da anlaşmasız
Brexit’i engelleyecek bir yasa
çıkarmasıyla köşeye sıkıştı.

Johnson liderliğindeki azınlık
hükümeti, partiden 20’den fazla
milletvekilinin ihracıyla ve bazı
milletvekillerinin de istifasıyla iyice
zayıfladı. Johnson’ın ülkeyi AB’den
fiili durum yaratarak ayırmaya
çalışması durumunda, muhalefet
partilerinin bir güvensizlik
oylamasıyla hükümeti devirmesi
gündeme gelebilir. Bu durumda
İngiltere’nin muhalefet içinden bir
ismin geçici başbakanlığında yıl
bitmeden erken seçime gitme
ihtimali bulunuyor.

16. sayfanın devamı

Türk Sanat 
Müziği korosu 
çalışmalarına
başlıyor

BATI Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nin (BTTÖB) Türk
sanat müziği korosu çalışmalarına başlıyor.
İlk buluşmasını 27 Eylül Cuma akşamı saat 18:00’de

dernek lokalinde gerçekleştirecek olan koroda yer almak
isteyen müzikseverlerin koro çalışmalarına katılabileceği
belirtildi.
Konuyla ilgili olarak BTTÖB tarafından yapılan açıklama
şöyle: “Kültürümüzü ve müziğimizi yaşatmak adına Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve Türk Sanat Müziği
koromuz gayretle çalışıyor. Bu gayretli çalışmaların içinde
yer almak isteyen tüm müzikseverleri koromuzun bir üyesi
olarak görmek istiyoruz. 

Özellikle yeteneklerini göstermek isteyen, kültürümüzün
yaşamasını önemseyen, haftada bir gün iki saatini neşeli
keyifli bir ortamda geçirmeyi arzulayan ve hayatına yeni
dostluklar katma düşüncesi içerisinde olan tüm genç
arkadaşlarımızı koromuza katılmaya davet ediyoruz. 
İlk buluşmamızı 27 Eylül 2019 Cuma akşamı saat 18.00’de

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nde gerçekleştiriyoruz.
Bu buluşmada mevcut koro üyelerimizle birlikte yeni

katılımcılarla Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nde
buluşmaktan ziyadesiyle mutlu olacağız.”

Avrupa’da “seçim 
sezonu” açılıyor
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İnsanın kendini kandırması
Allah’a ve Dine inandığını

söyleyen, ancak inancının
gereklerini yerine

getirmede zorlanan kişi, bir çelişki
içindedir. İnsan çelişkilerle
yaşayamayacağı için de, kendince
bahaneler üretir ve sıraladığı bu
bahanelerin ardına gizlenir.
Kendini kandırma, işte bu
aşamada devreye girer. Dini
konularda kendini kandırmak
üzere üretilen bu bahanelerin
zararı ise, başkasına değil, bizzat
bu bahaneyi üreten kişinin
kendisinedir…. Bu kısacık, ama
son derece ehemmiyetli  hayatını
insan kendisini kandırarak
geçirirse imtihanı kaybeder. İşte
gerçek olan budur; insan kendini
kandırarak ne gerçeği
değiştirebilir, ne de
sorumluluktan kurtulabilir. 

Tam tersine insanın dünyada
gerçeklerden kaçması yalnızca
kendi aleyhinedir. Bu kişi
vicdanını örterek kendini
aldattığı, türlü bahane ve
gerekçelerle rahatlatmaya
çalıştığı her an aslında korkunç
bir kayıp içindedir. Ahirette ise bu
akılsızlığı nedeniyle -Allah'ın
dilemesi dışında- telafisi asla
mümkün olmayacak bir
pişmanlık içinde olacaktır.

Durum böyleyken insanın değil
kendisini kandırması, son derece
açık bir şuurla ve dikkatle kulluk
görevini yerine getirmesi gerekir.
Bu da, kişinin her an vicdanının
sesini dinlemesi ve Allah'ın
kitabına uyması, Peygamber
Efendimiz (s.a.s.)’in hayatını
örnek alması ile mümkündür.
Samimi olarak iman eden ve
imanının sesine kulak verip salih
amel işleyen bir insan için başka
bir yol yoktur. İnsanın dünyada
yaşadığı süre boyunca her geçen
saniye ölüme ve hesap gününe
biraz daha yaklaştığını, yaptığı
her davranışın, aklından geçen
her düşüncenin Allah'ın bilgisi
dahilinde olduğunu ve bunlardan
sorumlu tutulacağını düşünmesi,
kendisi için en güzel ve kazançlı
olan yoldur.

Dikkat edin, Allah'a karşı
samimi olmaya yönelten bu yol,
insan için en kolay olanıdır. Bir
anlık düşünmenin ve karar
almanın ardından insan tüm
yaşamı boyunca bu kararın
getirdiği şuur açıklığı ile
yaşayabilir. İnsanın kalbine iman
nurunun parlamasıyla, bu âdeta
karanlık ve daracık yoldan
yürürken, aniden etrafının
ışıklandırılması ve yollarının
genişlemesi demektir. Daha da
önemlisi, daralan gönlünün
genişlemesi ve huzur bulmasıdır.
Bu şuur açıklığını kazandığında
ise hiçbir konuda kendini
kandırarak, kendi kendini ebedi

bir zarara uğratmaz. 
Unutmayın; kendini

kandırmak insan için, bir nevi
ateşle oynamaktır. Kişi, bu şekilde
oyalanırken ve tam da dünyaya
dalmışken bir anda canını teslim
almaya gelen melekleri yanında
bulabilir. Melekler canını, bir
ayetin ifadesiyle "ta derinden acı
ile sökerlerken" acaba aynı oyunu
ve kandırmacayı sürdürebilecek
midir? 

"Ne iyi ettim, dünyadaki
hayatım boyunca yedim, içtim,
gezdim, eğlendim,
sorumluluklarımı, kulluk vazifemi
göz ardı ettim, hiç düşünmedim"
diyebilecek midir? Kuşkusuz ki
hayır.  Bu, en gafil insanın bile
aklından geçiremeyeceği bir
düşüncedir. 

Ölüm meleği canımızı almaya
geldiği zaman; tam bir
teslimiyetle; “Buyur ya Rabbi! Al
emanetini, hazırım” diyebilecek
miyiz? Yoksa ölüm meleğine;
“Daha hazır değilim, sonra gel,
daha namaza başlayacaktım,
daha hacca gidecektim, daha
şunu yapacaktım,  bunu
yapacaktım diyerek” yalvaracak
mıyız? Yalvarsak ne yazar. Kabul
olmaz ki? Çünkü defter
dürülmüştür artık.

O ölüm anında tarifsiz bir
korku, dehşet ve panik
yaşayacaktır. Ama bu daha
başlangıçtır, cehennemin
kapılarından içeri girdiğinde bu
korku ve pişmanlık dayanılmaz
boyutlara varacak, ruhu sonsuz
bir yıkıma uğrayacaktır. 

Bu, bütün insanların aklından
bir an bile çıkarmaması gereken
bir gerçektir. Allah bu gerçeği
ayetlerinde hatırlatırken,
kendilerini kandıran insanların
pişmanlıklarını ve çaresizliklerini
de şöyle bildirmektedir: 

“Azap size gelip çatmadan
önce rabbinize yönelip O’na
teslim olun; sonra kimseden
yardım göremezsiniz.” (Zümer
Suresi, 54) 

“Allah’a kavuşmayı yalan
sayanlar, gerçekten en büyük
hüsrana uğramışlardır. Nihayet
kıyamet saati kendilerini
bastırıverince onlar, günah
yüklerini sırtlarına yüklenerek:
'Eyvah! Dünyada işlediğimiz
kusurlarımızdan dolayı yazıklar
olsun bize!'  diyecekler. Dikkat
edin: Ne fena yükler
götürüyorlar!” (En'am, 31)

Ebû Hüreyre radıyallahu
anh'den rivayet edildiğine göre
Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:
“Ölen herkes pişmanlık duyar. İyi
ise daha fazla iyilik yapmadığına;
kötü ise kötülüğü niçin
bırakmadığına pişman olur.”
(Tirmizi, Zühd:59)

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU“YTB yeni neslin Türk dili

ve kültürünü öğrenmesine
katkıda bulunuyor”

TÜRKİYE’deki Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
(YTB) Başkanı Abdullah Eren,
“Yurt dışında yaşayan
Türklerin en önemli sorunları,
yeni neslin Türk dili ve
kültürünü öğrenmesidir.
Hazırladığımız projelerle bu
sorunun olabildiğince
hafifletilmesine katkıda
bulunuyoruz.” dedi. 

YTB Başkanı Eren,
beraberindeki heyet ile
Kanada’nın Toronto
kentinde Boşnaklara ait cami
ve toplum merkezini ziyaret
etti.

Türkiye’nin Toronto
Başkonsolosu Sinem Mingan
ve Toronto Eğitim Ataşesi
Bülent Çiftçi ile
başkonsoloslukta Türk
toplumuna ait dernek ve
vakıfların temsilcileriyle ayrı

ayrı görüşen Eren, daha sonra
Anadolu İslam Kültür
Merkezi’ne geçerek burada
yöneticilerle bir araya geldi.

Anadolu İslam Kültür
Merkezi Başkanı Asım Hoca,
merkezlerinin Kanada’da YTB
ile ortak projeler hayata
geçiren sivil toplum
kuruluşlarından olduğunu
söyledi. Hoca, yeni dönemde
de YTB destekli projelerle Türk
ve diğer topluluklardan
gençleri, programlara organize
edeceklerini ifade etti.

“YTB YÜZÜNÜ TÜRKİYE’YE
ÇEVİREN MİLLETLERİN
KURULUŞU”
Eren, burada yaptığı
konuşmada, YTB’nin
çalışmaları ve projeleriyle ilgili
bilgiler verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan’ın
“Dünya beşten büyüktür”
açıklamasıyla yeniden
ümitlenen mazlum milletlerin
artık yüzlerini, seslerini
dünyaya duyuran Türkiye’ye
çevirdiğini anlatan Eren
şunları kaydetti: “YTB de
yüzünü Türkiye’ye çeviren
milletlerin kuruluşudur. Yurt
dışında yaşayan Türklerin en
önemli sorunları, yeni neslin
Türk dili ve kültürünü
öğrenmesidir. Hazırladığımız
projelerle bu sorunun
olabildiğince hafifletilmesine
katkıda bulunuyoruz.”

Eren, Kanada genelinde
farklı dernek ve vakıflarla
çeşitli projeler
gerçekleştirdiklerini
anımsatarak, bu sene de daha
fazla projeyi hayata geçirmek
istediklerini sözlerine ekledi.

MARONYA – Şapçı
Belediyesi, yeni evli çiftlere
bedava arsa vermeyi planlıyor.

Belediye Başkanı Dinos
Haritopulos yerel basına yaptığı
açıklamada, Şapçı’da ikamet
etmek isteyen ve ev sorunu
yaşayan, arsası olmayan
çiftlerin ev yapmak istemeleri
durumunda kendilerine arsa
tahsis edilmek üzere imara
uygun bir bölgenin belirlenmesi
için çalışma başlattıklarını
söyledi.

Belediyenin çalışması olumlu
sonuç verirse, 62 arsanın elde
edilebileceği bir alanın söz
konusu olduğu belirtiliyor. Bu
proje ile vatandaşların göç
etmelerinin önüne geçip
bölgelerinde kalmalarını
sağlamak amaçlanıyor. 

Yeni evli çiftlere 
bedava arsa dağıtılacak
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Emine Tabak

Okuma öğrenimini 
geciktiren faktörler

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

H Hepimiz çok iyi
biliriz ki, hiç bir
çocuk, diğerinin

aynı değildir. Her çocuğun
farklı zeka düzeyi, farklı
kişilik özellikleri ve
yetenekleri vardır. Bazı
çocuklar çok çabuk öğrenir,
bazı çocuklar da daha ağır ve
daha geç öğrenirler. Bunun
için de çocuğumuzu diğer
çocuklarla kıyaslamadan,
karşılaşabileceğimiz
problemleri soğukkanlılıkla
kabullenip çözümler
aramalıyız.

Çocuklarda karşılaşılabilen
öğrenme problemlerine
baktığımızda, bunun pek çok
nedenlerinin olduğunu
görebiliriz. Başlıca nedenleri
de şöyle sıralayabiliriz:
Öncelikle görme ve işitme
bozuklukları, çocuğun
derslere yoğunlaşmasına
engel olabilen durumlardır.
Çocukta görme ve işitme
sorunu varsa bilgileri eksik
alabileceği için yetersiz
öğrenecektir.

Dil ve damak yarıkları,
kekemelik gibi durumlarda da
çocuk okuma sorunu
yaşayarak başarısız olur.
Ayrıca, konuşmaya geç
başlamış olan çocuklarda da
başarısızlık görülebilir. Ağır
hareketli çocuklar da sınıftaki
tempoya ayak
uyduramadıkları için
derslerde başarısız olabilirler.
Sol elini kullanan çocuklar da
öğretmenden baskı
gördüklerinde sınıfta başarılı
olamazlar. Dolayısıyla da
çocuğa sağ elini kullanması
için baskı yapılması son
derece yanlıştır. Zeka geriliği
olan çocuklar da yaşıtlarına
uyum sağlamakta
zorlanacakları için sınıfta
başarısız olurlar. Bunun için
de onların özel eğitime
yönlendirilmesi gerekir.
Duygusal açıdan yeterince
olgunlaşmamış olan çocuklar
da, okula başladıklarında
uyum sorunu yaşayabilirler.
Bu çocuklar, anneye aşırı
düşkün, sessiz, çekingen ya
da yeni kardeşleri dünyaya
gelmiş olan çocuklardır.
Onların aklı annelerindedir.
Dolayısıyla da kendilerini

derse vermekte
zorlanabilirler. Çocukta
“sosyal olgunluk”
seviyesinin gelişmemiş
olması da, okuldaki başarısını
olumsuz etkileyebilir.
Çocuğun okumayı
sökebilmesi için, başkalarıyla
olan ilişkilerinin iyi olması,
paylaşmayı öğrenmiş olması
gerekir. Yaşıtlarıyla iyi ilişkiler
kurabilmesi ve fikir
alışverişinde bulunabilmesi,
çocuğun okumayı
öğrenebilmesinde çok
önemlidir. Ayrıca çocuğun
ailesinin çocuğa ve onun
okuldaki durumuna karşı
ilgisizliği, aşırı baskı, çalışma
koşullarının kötü olması,
evde ders çalışabileceği bir
köşenin olmaması, öğrencinin
okumayı sökmesini
geciktirebilir. Öğretmenin de
çocuğa anlayışla
yaklaşmayarak ona iyi
rehberlik edememesi, uygun
yöntemler ile eğitim
yapılmaması, çocuğun
okuyup yazmada
zorlanmasına neden
olabilecek etkenlerdir.

Aşırı baskıcı, sürekli ceza
veren bir öğretmen çocuğun
okula olan hevesini yok
edebilir. Okula başlama
olgunluğunu elde edemeden
okula başlamış olan çocuklar
da öğrenme zorluğu
çekebilirler. Bu yüzden de
okul öncesi eğitimi
zorunludur. Anaokuluna
gitmiş olan çocuklar, ilkokula
daha kolay uyum
sağlayabilmektedirler. 

Ailenin çocuğa, ilkokula
başlamadan önce okuma
yazma öğretmeleri de
yanlıştır. Okumayı öğrenerek
okula başlayan çocuk, sınıfta
sıkılarak ilgisiz davranabilir. 

Buraya kadar değinmiş
olduğumuz durumlar,
çocuğun öğrenme sırasında
zorlanabileceği durumlardır.
Bunlar dikkat edildiğinde,
çocuğumuzun okuyup
yazabilme zorluklarının
önüne geçebilmek mümkün
olabilecektir.

Çocuklarınızla keyifli bir
hafta geçirmenizi dilerim!

İşte Gümülcine’ye
yapılacak yeni hastane

GÜMÜLCİNE’ye yapılacak yeni hastanenin ilk
maket görüntüleri yayınlandı.

Ünlü İtalyan mimar Renzo Piano tarafından
hazırlanan maket ve bilgisayar çizimleri kamuoyu
ile paylaşıldı. Görüntülerde yeni Gümülcine Devlet
Hastanesi’nin modern yapısı dikkat çekiyor.
Şehir dışındaki bir arsaya inşa edilecek modern

hastane, yeni nesil teknolojik donanımı ile
hastalar için gelişmiş hizmetler sunacak. Çevresi
hastalar ve yakınlarının güzel vakit geçirmesi için
ormanlık alan olacak hastanenin odaları ise bir
veya iki yataklı tasarlandı. Ormanlık alana
bakacak ve doğal ışık alması planlanan modern
ameliyathanelere de sahip olacak hastanenin 2024
yılının yaz aylarında hizmete geçmesi planlanıyor. 

Yeni Gümülcine Hastanesi, Stavros Navarhos
Vakfı’nın desteği ile yapılacak. Vakıf, sağlık
hizmetlerine destek amacıyla başlattığı “Sağlık

Girişimi” programı çerçevesinde ülke genelindeki
çeşitli sağlık projeleri için 400 milyon euroluk
bütçe belirlemişti.

“Türkiye – Bulgaristan İlişkileri ve 
Türk Azınlık” kitabı yayınlandı

BURSA Uludağ Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
öğretim üyesi Dr. Kader Özlem
tarafından yayımlanan
“Türkiye-Bulgaristan İlişkileri
ve Türk Azınlık” başlıklı kitap
okurlarla buluştu. 

Aslen Bulgaristan’ın Kırcaali
bölgesinden olan Kader Özlem,
tarihsel süreç içerisinde Türkiye
ve Bulgaristan ilişkilerini ele
aldığı çalışmada, Bulgaristan
Türklerinin bu ilişki ağındaki
yerini inceliyor. 

Türk azınlığın geçirdiği
dönüşüm sürecinin analiz
edildiği kitap dört bölümden
oluşuyor. İlk bölümde kuramsal
ve kavramsal bir bakış açısının
sunulmasının ardından, ikinci
ve üçüncü bölümlerde
Bulgaristan’ın prenslik haline
geldiği 1878 yılından itibaren ve
özellikle komünist dönemde
Türk azınlığın maruz kaldığı
asimilasyon politikaları ve göç
olgusu irdeleniyor. Kitabın
ağırlık noktasını oluşturan
dördüncü ve son bölümde ise
Jivkov sonrası dönemde iki
aktör arasındaki ilişkiler ve
Bulgaristan Türklerinin değişim

süreci analiz ediliyor.
Kitabın yazılma gerekçesini

Türk yazın hayatında
Bulgaristan konusunun
yeterince incelenmemesi olarak
belirten kitabın yazarı Kader
Özlem, alana ilişkin mütevazı
bir katkıda bulunduğunu
belirtti. Dr. Özlem, komşu bir
ülke olarak Bulgaristan’ın
sadece kriz olduğunda ele
alınacak bir konu olmadığına
dikkat çekerek, hem
Bulgaristan’ın hem de Türk
azınlık konusunun 1989
Zorunlu Göçü’nden sonra hak
ettiği ilgiyi çekemediğini dile
getirdi.

KADER ÖZLEM KİMDİR?
Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde
dünyaya gelen yazar, 1989
zorunlu göçünde ailesiyle
birlikte Bursa’ya göç etti. Uludağ
Üniversitesi’nde Uluslararası
İlişkiler alanında lisans ve
yüksek lisans eğitimi almış,
doktorasını ise Trakya
Üniversitesi’nde aynı bölümde
tamamlamıştır. Hâlihazırda
Bursa Uludağ Üniversitesi’nde
akademisyenlik yapan yazar,
aynı zamanda Balkan Türkleri
Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu’nun (BGF) Genel
Başkanı’dır. İngilizce ve
Bulgarca bilen Kader Özlem evli
ve iki çocuk babasıdır.
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UEFA, Şampiyonlar Ligi ve
UEFA Avrupa Ligi'nin yanına
Konferans Ligi adı altında yeni
bir Avrupa kupası
organizasyonu düzenlenmesine
karar verdi. UEFA, Şampiyonlar
Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin
yanına yeni bir organizasyon
ekliyor. Şampiyonlar Ligi ve
Avrupa Ligi'ne ek olarak
düzenlenecek yeni turnuvanın
adı "UEFA Avrupa Konferans
Ligi" olarak belirlendi.
UEFA'nın yeni organizasyonu
onaylandı.sürecek. Geçtiğimiz
aylarda sıkça adından söz
ettiren UEFA Konferans Ligi
için ilk resmi adım atıldı.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA
Avrupa Ligi'nin yanına yeni bir
organizasyon eklemek isteyen
UEFA, Konferans Ligi için
gerekli olan tüm onayları aldı. 

UEFA tarafından 2021/2022
sezonunda başlayacak olan

UEFA Konferans Ligi toplamda
3 sezon sürecek ve 2024 yılında
sona erecek. UEFA Konferans
Ligi şampiyonu bir sezon sonra

doğrudan Avrupa Ligi'ne
katılım hakkı kazanacak.

UEFA Konferans Ligi'nin
formatı ise büyük merak

konusuydu. Konferans Ligi'nin
formatının Şampiyonlar Ligi
gibi olacağı ve 32 takımdan 8
grubun oluşacağı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi
finallerinin statları
belli oldu
UEFA, 2021, 2022 ve 2023
Şampiyonlar Ligi finalleri ile
2021 Avrupa Ligi finalinin
oynanacağı statları açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada,
Şampiyonlar Ligi finalinin,
2021'de Rusya'nın Petersburg
şehrinde bulunan St.
Petersburg Stadı'nda
(Gazprom Arena), 2022'de
Almanya'nın Münih
kentindeki Allianz Arena'da,
2023'te ise İngiltere'nin
başkenti Londra'da bulunan
Wembley Stadı'nda, 2021
Avrupa Ligi finalinin
İspanya'daki Ramon Sanchez
Stadı'nda oynanacağı
belirtildi.

UEFA'dan yeni turnuva!
“Konferans Ligi”

ARNAVUTLUK'ta düzenlenen
bir müsabakada kuzeninin yerine
ringe çıkan Bulgar boksör Boris
Stanchov, Ardit Murja ile yaptığı
maçta hayatını kaybetti.

Kuzeni Isus Velichkov'un
lisansıyla ringe çıkan boksör Boris
Stanchov, Ardit Murja ile
dövüştüğü sırada bir anda yere
yığıldı ve hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri sporcuya anında
müdahale ederken ambulansla
hemen hastaneye kaldırıldı.
Ancak tüm çabalara rağmen
Bulgar sporcunun hayatını
kaybettiği öğrenildi.

Herkes vefat edenin Isus
Velichkov olduğunu zannederken
gerçek daha sonra ortaya çıktı.
Kuzeninin yerine ringe çıkan
Stanchov'un kalp krizi geçirdiği
öğrenildi.

Velichkov ise yaptığı
açıklamada, "2018'den beri benim
lisansımla oynuyor. Problem
olmadığını ve koçun bunu
bildiğini söyledi" ifadelerini
kullandı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında iki
boksör daha dövüş sırasında
meydana gelen yaralanmalar
nedeniye hayatını kaybetmişti.

FİFA “Kiralık
Futbolcu”ya sınır
getiriyor
FIFA, 2020-2021 sezonundan
itibaren kulüplerin kiraladığı
ve kiralık olarak gönderdiği
futbolculara sınırlama
getirmeye hazırlanıyor.
FIFA'nın internet sitesinden
yapılan açıklamaya göre, FIFA
Paydaşlar Komitesinin
önerisiyle kulüpler, 2020-
2021 sezonundan itibaren 22
yaş ve üstü en fazla 4
futbolcu kiralayabilecek. Aynı
şekilde kulüpler, 22 yaş ve
üstü en fazla 4 futbolcuyu
başka kulüplere kiralık olarak
gönderebilecek.
FIFA Paydaşlar Komitesinin
önerisi kabul edilirse 2022-
2023 sezonundan itibaren bu
sayılar 3'er futbolcuya
düşecek. Komitenin, futbolcu
kiralamalarının ticari değil
sportif amaçla yapılması için
bu karara vardığı aktarıldı.

Kuzeninin yerine 
ringe çıkan boksör 
hayatını kaybetti!

BEŞİKTAŞ kulübü baikanı Fikret Orman'ın istifa kararı
alması sonrasında Beşiktaş Yönetim Kurulu, 13 Ekim'de
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kendisine yapılan tüm
baskılara rağmem görevini bırakma kararından dönmedi.
Bunun üzerine Beşiktaş Yönetim Kurulu, 13 Ekim'de
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gitme kararı aldı. Genel
Kurul’da çoğunluk sağlanamazsa Olağanüstü Seçimli
Genel Kurul 20 Ekim 2019'da toplanacak.
İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama;
"Yönetim Kurulumuz, gerçekleştirdiği toplantıda

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır.
Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul

Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK
Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son
toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar
günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız"
ifadeleri kullanıldı.

Bu arada yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da
mevcut başkan  Fikret Orman’ın tekrar başkanlığa aday
olmayı düşünmediği ancak yakın çevresinden ve Beşiktaş
camiası içinden gelen yoğun baskılar sebebiyle bu
kararından vazgeçebileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta olağanüstü
kongre kararı alındı
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Avrupa’da “seçim sezonu” açılıyor
AVUSTURYA’da pazar günü

yapılacak erken genel seçimle seçim
sezonunu açmaya hazırlanan Avrupa’da
yıl sonuna kadar 12 ülkede halk sandık
başına gidecek,

Avusturya’nın yanı sıra Portekiz,
Kosova, Polonya, İsviçre, İspanya ve
Belarus’ta genel seçimler, Romanya ve
Hırvatistan’da cumhurbaşkanlığı
seçimleri, Bulgaristan ve Macaristan’da
yerel seçimler, Almanya’da ise
Thüringen’de eyalet meclisi için seçim
yapılacak.

Birçok ülkenin sandığa gitmeye
hazırlandığı Avrupa’da, bazı ülkelerde
de devam eden siyasi krizler ve
belirsizlikler nedeniyle seçim ihtimalleri
gündemde.

AVUSTURYALILAR SANDIK 
BAŞINA GİDİYOR
Avrupa’da seçim sezonu bu hafta sonu
Avusturya ile açılacak. Ülkede 17 ay
süren aşırı sağcı koalisyonun
çökmesinin ardından halk pazar günü
sandık başına gidecek.

Seçim öncesi hiçbir partinin tek
başına iktidara gelme ihtimali
bulunmazken, seçim sonrası ikinci bir
aşırı sağcı koalisyon hükümetinin
kurulabileceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 6,4 milyon seçmenin oy
kullanacağı seçim öncesi yapılan
anketlere göre, Sebastian Kurz’un
liderliğini yaptığı Avusturya Halk Partisi
(ÖVP) birinci parti konumundayken,
Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ikinci, aşırı
sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ)
ise üçüncü sırada yer alıyor. Anketlerin
seçim sonuçlarına da yansıması
durumunda, merkez sağ ÖVP ile aşırı
sağcı FPÖ’nün yeniden koalisyon
kurabileceği ifade ediliyor.

KOSOVA’DA ERKEN SEÇİM
Avrupa’daki seçim maratonu,
Avusturya’nın ardından Kosova’da
sürecek.

Başbakan Ramush Haradinaj’ın,
temmuz ayında özel savcılık tarafından
“şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere
mahkemeye çağrılması nedeniyle
görevinden istifa etmesinin ardından
ülkede erken seçime gitme kararı alındı.

Kosova’da 6 Ekim’de yapılacak genel
seçimde, 1,9 milyon kayıtlı seçmen 120
sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini
belirlemek üzere sandığa gidecek. 20
siyasi parti ve 4 ittifakın yarışacağı
seçimi, yaklaşık 50 bin gözlemci takip
edecek.

Parti sayılarının çok olması nedeniyle
sandıktan bir kez daha koalisyon
hükümeti çıkacağına kesin gözüyle
bakılan seçimde, Kosova’nın Geleceği
İçin İttifak (AAK) ile Sosyal Demokrat
Parti (PSD) arasındaki seçim öncesi

ittifak, Sosyal Demokrat Girişim
(NISMA), Yeni Kosova İttifakı (AKR) ve
Adalet Partisi (PD) arasındaki ittifak,
Kendin Karar Al Hareketi, Kosova
Demokratik Birliği (LDK) ve Kosova
Demokratik Partisi’nin (PDK) çekişmesi
bekleniyor.

Öte yandan, LDK’nin adayı Vjosa
Osmani de ülkede başbakanlık koltuğu
için yarışacak ilk kadın aday olacak.
Osmani’nin, özellikle kadın
seçmenlerden önemli destek
görebileceği ifade ediliyor.

PORTEKİZ’DE SOSYALİSTLERİN
ZAFERİ BEKLENİYOR
Kosova ile aynı gün Portekiz’de de genel
seçim yapılacak.

Portekiz’deki seçimin Sosyalist
Parti’nin (PS) zaferiyle sonuçlanması
bekleniyor. 230 sandalyeli
parlamentodaki milletvekillerinin
belirleneceği seçim öncesinde, mevcut
durumda azınlık hükümetiyle iktidarda
olan PS’nin yükselişi öne çıkıyor.

Mevcut durumda sağ görüşlü Sosyal
Demokrat Parti’nin (PSD) ardından
meclisteki ikinci büyük parti olan PS,
diğer sol ve komünist partilerin
dışarıdan desteğiyle kurduğu azınlık
hükümetinin başarılı bir 4 yılı geride
bırakmasıyla oylarını artırdı. Son
anketlere göre PS, en büyük rakibi
PSD’nin oldukça büyük farkla önünde
gösterilirken, Başbakan Antonio Costa
liderliğindeki PS’nin tek başına iktidara
gelebilecek meclis çoğunluğunu dahi
yakalayabileceği tahminleri yapılıyor.

Portekiz’de 5,4 milyon seçmen
bulunurken, 2015’te yapılan son seçime
katılım oranı yüzde 55 olmuştu.

POLONYA DA SANDIĞA GİDİYOR
Bir diğer Avrupa ülkesi Polonya’da da 13
Ekim’de genel seçim yapılacak.

Yaklaşık 38 milyon nüfuslu ülkede
halk, 460 sandalyeli Polonya Meclisi ile
100 sandalyeli Polonya Senatosunun
yeni üyelerini belirlemek üzere sandığa
gidecek.

Anketlere göre, Polonya’da iktidarda
olan Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PiS)
yeniden tek başına hükümeti kuracak
salt çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

İSVİÇRE’DE SEÇİM
Avrupa’da bir sonraki seçim durağı ise
İsviçre olacak. İsviçre’de de 20 Ekim’de
yapılacak genel seçimde vatandaşlar,
200 kişilik Federal Meclis ile 46 kişilik
Kantonlar Meclisi (Senatörler Meclisi)
üyelerini belirmek için oy kullanacak.
İsviçre’de seçmenlerin yüzde 90’a

yakını tercihlerini, sandık başına
gitmeden elektronik oylamayla ya da
mektupla yapıyor. Seçimlere katılımın
yüzde 50’nin altında gerçekleşmesi

beklenen ülkede, halkın yüzde 10’a
yakını ise kurulan sandıklarda oy
veriyor.

Seçimlerde pek çok Türk kökenli aday
da yarışacak. Türk kökenliler adaylık
konusunda en fazla Sosyal Demokrat
Partisini (SP) tercih etti.

Yapılan kamuoyu araştırmaları İsviçre
Yeşiller Partisi’nin yüzde 3 civarı
yükselişte, aşırı sağcı İsviçre Halk
Partisi’nin (SVP) ise düşüşte olduğunu
gösteriyor.

Nüfusu 8,4 milyon olan İsviçre,
karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi
nedeniyle 50 yıldan uzun bir süre
koalisyon hükümetleri tarafından
yönetiliyor. İsviçre Konfederasyon
Başkanları, parlamento tarafından 7
kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl
görev yapıyor.

İSPANYA’DA BU YIL 
İKİNCİ GENEL SEÇİM
İspanya da 28 Nisan’da yapılan erken
genel seçimin ardından siyasi partilerin
hükümeti kurma noktasında
anlaşamaması nedeniyle 10 Kasım’da
yeni bir erken genel seçime gidecek.

Son 4 yılda 4. kez genel seçime
gidecek İspanyollar, demokrasi
tarihinde ilk kez bir yıl içinde iki kez
sandığa gitmiş olacak.
İspanya’da yaklaşık 26,5 milyon

seçmen, 10 Kasım’da 350 milletvekilini
ve 208 senatörü seçmek için sandığa
gidecek.
İspanya’da yapılan son anketler,

seçimi bir kez daha sol görüşlü Sosyalist
İşçi Partisi’nin (PSOE) kazanacağını

gösteriyor. Sosyalistlerin 123 olan
milletvekili sayısını az da olsa artırması,
ancak tek başına iktidara gelecek
çoğunluğu (176) elde edemeyeceği
tahminleri yapılıyor.
İspanya’da uzun zamandır yaşanan

siyasi istikrarsızlığın temelinde, ülkede
2008-2014 yıllarında  yaşanan ekonomik
krizin etkisiyle popülist yeni siyasi
partilerin ortaya çıkması ve bunun
İspanya’daki iki büyük partili siyasi
yapıyı yıkması bulunuyor. Ayrıca siyasi
partiler arasındaki görüş farklılıklarını
artıran Katalonya’daki bağımsızlık
yanlısı girişimler de siyasi belirsizliğin
diğer önemli etkeni olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, Belarus’ta da halk 110
sandalyeli meclisin yeni üyelerini
belirlemek üzere 17 Kasım’da sandığa
gidecek.

ROMANYA VE HIRVATİSTAN’DA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ
Romanya’da da halk, cumhurbaşkanını
seçmek için 10 Kasım’da sandık başına
gidecek. İlk turda sonuç alınamaması
durumunda ise 24 Kasım’da ikinci tur
yapılacak.

Cumhurbaşkanı Klaus Iohanis’in yanı
sıra Demokratik Sol Parti Genel Başkanı
ve Başbakan Viorica Dancila’nın da aday
olduğu seçimde 9 aday yarışacak.

Yaklaşık 18 milyon seçmenin oy
kullanacağı seçim öncesi yapılan
anketlere göre, Ulusal Liberal Parti (PNL)
adayı olan Cumhurbaşkanı Iohanis ilk
sırada yer alıyor.

Devamı 12. sayfada
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