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İskeçe’de
100’üncü yıl
kutlaması
İskeçe’nin Yunanistan’a ilhakının 100.
yılı törenlerle kutlandı. Kutlamalar,  3
Ekim günü öğrencilerin resmi geçit
töreniyle başladı. Törende hükümeti
Eğitim Bakanı Yardımcısı Sofia
Zaharaki temsil etti. 4 Ekim’deki
kutlamalara ise Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos katıldı.
»5

İskeçe KİNAL Milletvekili Burhan
Baran, Eğitim Bakanı Niki Kerameos,
İçişleri Bakanı Panayotis
Theodorikakos ile Altyapı ve
Ulaştırma Bakanı Konstantinos
Karamanlis’e yönelik sunduğu soru
önergesinde, İskeçe Azınlık Ortaokulu
– Lisesi’ndeki bina soruna acil olarak
çözüm bulunmasını istedi.
»3

Baran’dan 
okul sorunu
için soru

GTGB’de
aşure etkinliği
GTGB bahçesinde düzenlenen aşure
etkinliğine, Şapçı Azınlık ve Kültür
Derneği’nden  çocukların sahneye
koyduğu skeçler renk kattı. Etkinliğin
sonunda tüm katılımcılara aşure
ikram edildi. 
»211’de 7’de

ekonomi spor

Adım adım Barış
Pınarı Harekatı’na

giden süreç

Kredi kartı
boyutunda 

telefon Palm 14’te

YAKA IKE’den
kiraz üreticilerine

seminer 15’te

Avrupa'nın 
5 büyük liginde

görünüm

BATI Trakya Türk Azınlığı
temsilcilerinden oluşan heyet 30
Eylül-2 Ekim tarihleri arasında
Strazburg’daki Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi’ne çalışma
ziyareti gerçekleştirdi. Çalışma
ziyaretinde Batı Trakya Türk
Azınlık dernekleriyle ilgili AİHM
kararlarının Yunanistan
tarafından 11 yıldır
uygulanmaması başta olmak üzere
Batı Trakya Türk toplumunun
güncel sorunları gündeme taşındı.
Heyet, Türkiye Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu ile de görüşme fırsatı
buldu. » 9

DOĞU Makedonya –
Trakya eyalet meclis üyeleri
bölgede altın çıkarılmasına
ve bunun için şirketlerin
çalışma yapmasına oy birliği
ile karşı olduklarını
belirttiler.

»4

Eyalet
meclisi 
altına
“HAYIR”
dedi!

bilimdünya

Tütüncü emeğinin 
karşılığını bekliyor
Yunanistan’ın en önemli tütün üretim bölgesi olan Batı Trakya’da tütün
alımları hafta başında başladı. 

TRAKYA Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, “Geleceğini tütünde ve
bölgemizde göremeyen
insanımız daha iyi bir gelecek
için gurbete gidiyor. Son üç yıl
içinde 962 tütün üreticisi
ailesiyle birlikte yurt dışına gitti.
Bu son derece üzücü ve
düşündürücü bir gelişmedir.”
diye konuştu. 

Esat, “Tüm ümidimiz
tütüncümüzün hak ettiği fiyatı
alabilmesidir. Unutmamak
gerekir ki bölgemizde binlerce
insanın geçimi tütüne bağlı.
Sadece bu ailelerin değil,
bölgemizin ekonomisi ve
özellikle de azınlığımızın
ekonomisi çok önemli ölçüde
tütüne bağlı.” dedi. 

Esat, “Bu yıl fiyatların iki yıl
öncesinin seviyesinde olmasını
bekliyoruz. Hatta belki daha da
iyi olabilir.” diye konuştu.

»8

AKPM’ye çalışma ziyareti
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Gençler Birliği’nde aşure etkinliği
GÜMÜLCİNE Türk

Gençler Birliği’nin (GTGB)
düzenlediği aşure etkinliği
27 Eylül Cuma günü
gerçekleşti.

GTGB bahçesinde
düzenlenen aşure etkinliği
dernek başkanı Sedat
Hasan’ın konuşmasıyla
başladı. Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu da birer
selamlama konuşması
yaptımlar. 

Şapçı Azınlık ve Kültür
Derneği’nden  çocukların
sahneye koyduğu skeçler
ise etkinliğe ayrı bir renk
kattı.  

Etkinliğin sonunda tüm
katılımcılara aşure ikram
edildi. 

Etkinliğe, 1992 – 1995
yılları arasında Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu
olarak görev yapan, emekli
Büyükelçi Hakan Okçal da
katıldı.

SEDAT HASAN
GTGB Başkanı Sedat Hasan
yaptığı konuşmada, birlik
olarak düzenledikleri söz
konusu etkinliğin artık
geleneksel hale geldiğini ve
böyle bir etkinliğe ev
sahipliği yapmaktan
memnun olduklarını dile
getirdi.

Sedat Hasan, “Aşure
Muharrem Ayı’nın 10’unda
yıllardır İslam
coğrafyasında kutlanan
önemli bir geleneğimizdir.
Neden kutlandığına dair bir
çok söylem ve rivayet
bulunur. Aşure ayı olarak
da bilinen Muharrem
Ayı’nda gerçekleştiğine
inanılan olaylara ilişkin bir
çok rivayet vardır.
Bunlardan en yaygın
olarak bilinenler Nuh’un
gemisinin karaya oturması,
Hazreti Âdem’in tövbesinın
bugünde kabul edilmesi,
Hazreti İbrahim’in ateşten
kurtulmasıdır. Muharrem
ayının 10. gününde aşure
yaygın olarak Hazreti
Muhammed’in torunu
Hazreti Hüseyin’in
Kerbela’da şehit edilişini
anmak için de
yapılmaktadır. Bunun yanı
sıra Nuh Aleyhisselam’ın
gemisinden karaya çıktığı
günü geride kalan çeşitli
tahılları bir araya getirip de
pişirdiği şükür tatlısının
hatırlanması manasında
yapılan aşureler, herhalde
gönüllerde bir canlanma,
çoraklaşan maddi
hayatımızda bir tebessüme
imkan vermektedir. Kendi

gibi manası da tatlıdır.”
diye konuştu.

İBRAHİM ŞERİF
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif,
GTGB yeni yönetiminin söz
konusu etkinliği çok güzel
bir şekilde organize ettiğini
belirterek yeni yönetime
teşekkür etti. Aşurenin,
insanlık tarihinde ve İslam
tarihinde birçok olayların
gerçekleştiği tarih olarak
bilindiğini kaydeden Müftü
Şerif, “Aşurenin bizim
kültürümüzde Nuh
Aleyhisselamın gemisinin
karaya oturduğu veya
oturacağı gün, gemide var
olan bütün erzağı bir araya
getirip bir yemek yapmaları
ki, bunun adı da aşuredir.
Bu da bizim kültürümüzde
yer almaktadır. Bunun
dışında Hz. Hüseyin’in
Kerbela’da şehit edilmiş
olmasıdır. Aşure ayı olarak
da bilinen Muharrem
Ayı’nda bu tür etkinlikler
yapılmaktadır.” diye
konuştu.

MURAT ÖMEROĞLU
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu konuşmasına
tüm katılımcıları
selamlayarak başladı.
Ayrıca etkinliğe katılan
emekli Büyükelçi Hakan
Okçal’ı da selamlayan
Başkonsolos Ömeroğlu,
GTGB’nin yeni yönetiminin
ilk etkinliğini düzenlediğini
ve ilklerin her zaman zor
olduğunu kaydetti.

Ömeroğlu GTGB’nin
düzenlemiş olduğu bu
güzel etkinlikte,
soydaşlarla birlikte
olmaktan büyük
memnuniyet duyduğunu
belirtti.

Etkinliğe katılanlar
arasında Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu’nun eşi
Aslı Ömeroğlu, Yassıköy
Belediye Başkanı Önder
Mümin, DEB Partisi Genel
Başkanı Çiğdem Asafoğlu,
Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı
Aydın Ahmet, Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri
Derneği Başkanı Sadık
Sadık, BAKEŞ Başkanı
Hüseyin Bostancı, Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet’i
temsilen eşi Belgin Hakkı,
Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Bursa
Şubesi Başkanı Ali Emin
Latif ve çok sayıda soydaş
yer aldı. 

Bursalı Batı Trakyalılar buluştu

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)
Bursa Şubesi Kadın Kolları üyeleri, 22 Eylül Pazar
günü aşure etkinliği düzenlediler.Bursa Yıldırım
Mimar Sinan Parkı’nda bir araya gelen Batı
Trakyalılar, yaklaşık 1000 kişiye aşure ikram ettiler.

BTTDD eski genel başkanlarından Burhanettin

Hakgüder ile BTTDD Soma Şube Başkanı Mehmet
Akıncı’nın da katıldığı etkinlikte, BTTDD Bursa
Şubesi Kadın Kolları üyeleri, hemşehrileri ile çok
güzel bir gün geçirdiklerini belirterek faaliyetlerinin
devam edeceklerini açıkladılar.
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Baran’dan okul
sorunu için soru

İSKEÇE KİNAL Milletvekili Burhan Baran,
Eğitim Bakanı Niki Kerameos, İçişleri Bakanı
Panayotis Theodorikakos ile Altyapı ve
Ulaştırma Bakanı Konstantinos Karamanlis’e
yönelik sunduğu soru önergesinde, İskeçe
Azınlık Ortaokulu – Lisesi’ndeki bina soruna
acil olarak çözüm bulunmasını talep etti. 

“ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ 
İÇİN TEHLİKELİ”
Okul binasının 740’a ulaşan öğrenci sayısını
karşılamakta yetersiz kadığını, bu sebeple
öğrencilerin yeterince ışık ve hava almayan
bodrum katındaki sınıflarda dahi ders yapmak
zorunda kaldığını vurgulayan milletvekili
Baran, mevcut binanın öğrencilerin güvenliği
açısından da tehlikeli olduğunu belirtti. 

“PREFABRİK SINIFLAR 
ACİLEN GETİRİLMELİDİR”
Öğrenci sayısının artması sebebiyle “vardiyalı
eğitime” geçilmesinin kabul edilebilir bir
çözüm olmadığını ve bu sebeple öğrenci
velilerinin eğitim yılı başında bir
süreliğine eylem yaptığını hatırlatan
Baran, hükümetin acil olarak en
azından dört adet prefabrik sınıf ile
bu sorunu çözmesi gerektiğini
vurguladı. Baran, İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi öğrencilerinin
de diğer öğrenciler gibi yeni,

eğitime uygun modern bir binada ders
yapmalarının en büyük hakları olduğunu
vurguladı.

Burhan Baran konu ile ilgili olarak her üç
bakana şu soruları yöneltti:

İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nin bina
sorununun çözüme kavuşturulması için
öngörülen süre nedir?

Hükümet hem öğrenciler
hem de öğretmenler için

sağlıklı ve uygun bir
binanın yapılarak
sorunun ortadan
kaldırılması için neler

yapmayı
planlamaktadır?

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Bir derneğin hikayesi...

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Y ıl 2001… Rodop ilinde
ikamet eden 42 Türk
kadını, faaliyet alanı

kadınlara yönelik bir kültür
derneği kurma kararı aldı. 21
Mart tarihinde kurulan derneğin
“dernekler özel defterine”
kaydının yapılması için 5 Nisan
tarihinde mahkemeye yapılan
başvuru ise 18 yıldır devam eden
bir yargı sürecinin başlangıcı
oldu. 

Rodop Tek Hakimli Bidayet
Mahmesi’nin 6 Haziran 2001
tarihinde çıkan kararı olumsuzdu.
Mahkeme, Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği’nin
tüzüğünün 3. maddesinin
yanıltıcı olduğunu ileri sürdü; bu
maddede köken, din vs.
belirtilmediğini gerekçe
göstererek başvuruyu reddetti. 

Karar temyiz mahkemesine
taşındı. Temyiz Mahkemesi 20
Eylül 2002 yılında davayı
görüştü; kararını da 17 Ocak
2003 tarihinde açıkladı. Temyiz
Mahkemesi bu kez derneği,
isminde geçen “Türk” kelimesi
nedeniyle dernekler özel
defterine yazmayı reddetti. 

Artık dava Yargıtay’a gitmeye
hazırdı. İlk duruşma tarihi olan 6
Şubat 2004’de dava görüldü ve
28 Ocak 2005’e ertelendi.
Raportör hakim Dimitrios
Kiricakis, “Lozan Antlaşması’nın
Müslüman azınlıktan
bahsettiğini” ileri sürerek, Rodop
İli Türk Kadınları Kültür
Derneği’nin kurulması aleyhinde
görüş belirtti. 

Yargıtay’ın olumsuz olan
kararı 1 Nisan 2005 tarihinde
açıklandı.

İç hukuk yollarını tüketen
kadın derneği yöneticileri,
konuyu Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne taşıma kararı aldı. 

Batı Trakya Türk azınlığı ve
kadınları arasında coşkuyla
karşılanan AİHM kararı ise 27
Mayıs 2008 tarihinde açıklandı.
“Emin ve diğerleri” (Emin and
others) adıyla geçen davada,
Yunanistan Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 11. maddesini

ihlal etmekten suçlu bulundu. 
Mahkeme, Rodop İli Türk

Kadınları Kültür Derneği
davasında Yunanistan’ın “kamu
düzenini bozar” iddiasını asılsız
bularak, henüz kurulmamış ve
hiçbir faaliyet göstermemiş olan
derneğin kamu düzenini
bozacağının ispatlanmadığına
dair karar verdi ve Yunanistan’ı
haksız buldu. 

Mahkeme ayrıca,
Yunanistan’ın, “Dernek,
kurulmasıyla Yunanistan’da etnik
azınlığın varlığını teşvik edecek’’
yönündeki kuşkularını da yersiz
buldu; böyle bir amaç gütse bile,
demokratik toplumlarda bunun
bir tehlike olarak görülmemesi
gerektiğine kanaat getirdi.

Daha karar açıklanmadan
AİHM’nin Yunanistan aleyhinde
karar alacağı görüşünü
savunanlar arasında yer alan,
ülkenin önde gelen Anayasa
profesörlerinden Atina
Üniversitesi öğretim üyesi Nikos
Alivizatos, “Hoşgörüsüzlüğün bu
gösterişli mahkumiyetinden
sonra, yetkililerin yeni bir sayfa
açıldığını anlayacaklarını ümit
etmek istiyorum. Dini – etnik
açıdan farklı toplulukların barış
içinde yaşamaları insan haklarını
inkar etmekle değil, karşılıklı
saygıyla mümkündür. Özellikle
de örgütlenme özgürlüğü gibi
temel insan hakları konularında.
Zira bu haklar çağdaş anayasal
cumhuriyetlerde, sadece önemli
suçların işlenmesi durumunda
sınırlandırılabilir.” yorumunda
bulunmuştu. 

Oy birliği ile Yunanistan’ı
suçlu bulan mahkeme heyetinde,
Hırvat başkanın ve
Lüksemburglu, Azeri, Norveçli ve
İsveçli yargıçların yanı sıra,
Kıbrıslı Rum Yorgos Nikolau ve
Yunanlı yargıç Petros Pararas da
yer aldı.

Yunanistan’ı mahkum eden
AİHM’nin Yunanlı hakimi Petros
Pararas, ulusal medyanın yaylım
ateşine tutuldu.

İskeçe KİNAL Milletvekili Burhan Baran, İskeçe
Azınlık Ortakulu – Lisesi’nde yaşanan bina sorunu

hakkında üç bakana yönelik soru sundu.

İskeçe Müftüsü
Mete’nin acılı günü

İSKEÇE Müftüsü
Ahmet Mete’nin
annesi Fatma Ardalı
vefat etti. 2 Ekim
Çarşamba günü
akşam saatlerinde
hayata gözlerini
yuman Fatma
Ardalı’nın cenazesi, 3
Ekim Perşembe günü
ikindi namazının
ardından Yassıören
köyünde toprağa
verildi. 

Cenaze törenine,
Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin,
İskeçe Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Karaosman, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı, İskeçe
Türk Birliği Asbaşkanı İsmet Tüccar, BAKEŞ Kasadarı Cahit Çingur,
DEB Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şargo ve Bahri
Belço, BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin Ahmet, yerel yöneticiler,
kurum ve kuruluş temsilcileri, din adamları ve çok sayıda soydaş
katıldı. 

GÜNDEM Gazetesi olarak hayatını kaybeden Fatma Ardalı’ya
Allah’tan rahmet, başta İskeçe Müftüsü Ahmet Mete olmak üzere
tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.

Devamı 4. sayfada
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Bir derneğin hikayesi...
AİHM’nin kararının

açıklanmasının ardından Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Yorgos
Kumuçakos, Yunanistan’ın AB
üyesi olarak AİHM kurumuna ve
bu kurumun kararlarına saygı
duyduğunu söyledi. 

Ancak Yunanistan, itiraz
süresinin bitimine 10 gün kala
itiraz hakkını kullandı ve temyize
gitti. 

6 Ekim 2008 tarihinde ise
AİHM, Yunanistan’ın itirazını
reddetti. Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi, İskeçe Türk
Birliği, Evros İli Azınlık Gençleri
Derneği ve Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği ile ilgili
AİHM kararlarının uygulanıp
uygulanmadığı konusunu takibe
aldı.

Bu arada, Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği
yöneticileri AİHM’in kararını
gerekçe göstererek, red kararının
kaldırması ve derneğin
resmiyetinin kabul edilmesi için
yeniden iç hukuk mücadelesine
koyuldu.  Sonuç bu kez de
değişmedi.

2017 yılında, AİHM kararlarına
Yunan mahkemelerinin adapte
olmasına yönelik meclisten
yoğun taştışmalar sonucunda
geçen yasal düzenleme

çerçevesinde, dernek yöneticileri
yeni bir hukuk süreci başlattılar. 

Geçen yıl 7 Aralık’ta Trakya
İstinaf Mahkemesi’nde
görüşmesi beklenen dava,
avukatların grevi nedeniyle
ertelendi. Neredeyse bir yıl
sonraya. Evet, Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği’nin
davası 25 Ekim’de görüşülecek.

Özetlemek gerekirse;
Yunanistan, temel insan
haklarından biri olan örgütlenme
özgürlüğünü ihlal etmeyi ne
yazık ki sürdürüyor. Aslında
Yunanistan sadece imzasını attığı
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’ni ihlal etmekle sınırlı
kalmıyor. Dernek kurma
özgürlüğünü güvence altına alan
kendi anayasası ve medeni
kanunun hükümlerini de
çiğniyor.

Neticede, Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği, 18 yıldır
kurulma ve aktif hale geçme
mücadelesi veriyor. 11 yıldır
Yunanistan’ın AİHM kararlarını
uygulamasını bekliyor.

Ne kadar uzun bir zaman
dilimi değil mi?

Bu süreci bilmeyenlerin
okuması için kaleme aldım bu
haftaki yazımı. Bilmeyenler
öğrensin, hatırlamayanlar da
anımsasın diye…

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

@HulyaEmin1

3. sayfanın devamı

HAFTANIN YORUMU

Yunanistan 10 bin sığınmacıyı Türkiye’ye iade edecek

HÜKÜMETİN, Midilli Adası’ndaki
Moria Kampı’nda çıkan yangının
ardından yaptığı kriz toplantısından,
2020 sonuna kadar 10 bin sığınmacıyı
Türkiye’ye iade etme kararı çıktı.

Geçen hafta Avrupa Konseyi
İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme
Komitesi (CPT) sığınmacıların yaşam
koşulları konusunda Yunanistan’a
yönelik eleştiri dozu yüksek bir rapor
hazırlamıştı. Yunanistan’ın Midilli,
Sakız ve Sisam adaları ile Atina ve
Selanik kentlerine düzenlenen
denetim ziyaretleri hakkındaki
raporda, Yunanistan’da sığınmacıların
“insanlık dışı” koşullarda yaşadığına
dikkat çekilmişti.

Başbakan Kiriakos Miçotakis’in
yeni hükümetinin, sol eğilimli eski
Başbakan Aleksis Çipras’tan farklı bir
politika izleyeceği belirtiliyor.
Hükümet tarafından yapılan

açıklamada, Çipras yönetiminde
Türkiye’ye 4,5 yıl içinde sadece bin
806 sığınmacı iadesi yapıldığı
kaydedildi.

Hükümet açıklamasında, Ege
Denizi’nde daha fazla sahil güvenlik
devriyesi yapılacağı belirtildi. Buna ek
olarak göçmenlerin adalardan
Yunanistan ana karasına taşınması
planlanıyor.

Moria Kampı’nda çıkan yangında
en az bir kadın yaşamını yitirmiş, 17
kişi de yaralanmıştı. Yangının
ardından kampta sığınmacı ve
güvenlik güçleri arasında gerginlik
yaşanmıştı. Hükümet yaşanan
olayların ardından Midilli’ye çok
sayıda nöbetçi polis sevk etti.
Moria’nın kapasitesi 3 bin kişiyken,
kampta 13 bin sığınmacının kaldığı
bildiriliyor.

DMT eyalet meclisi 
altına “HAYIR” dedi!

DOĞU Makedonya – Trakya eyalet meclisi
Batı Trakya’da altın çıkarılmasına karşı ortak
bildiri yayımladı.

Eyalet Meclis üyeleri 9 Ekim Çarşamba
akşamı Gümülcine’de konu ile ilgili olarak
yapılan özel toplantı sonucunda bölgede altın
çıkarılmasına ve bunun için şirketlerin çalışma
yapmasına oy birliği ile karşı olduklarını
belirttiler.

Toplantıya Gümülcine Belediye Başkanı
Giannis Garanis, Kavala Belediye Başkanı
Thodoros Muriadis, Trakya Mühendisler ve
Mimarlar Odası başkanı Dimitris Lurikas,
Trakya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı
Triandafilos Papadakis ve Şapçı – Maronya
belediyesini temsilen Apostolos İoannu ile diğer
bazı kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

DMT Meclis Başkanı tarafından okunan
bildiride, eyalet meclisinin acil olarak altın
çıkarılmasını görüşmek üzere toplandığı,

toplantı sonucunda oy birliği ile çevresel,
sosyal, ahlaki ve ekonomik nedenlerden dolayı
altın madenciliğine “HAYIR” kararı çıktığı
belirtildi. Bildiride ayrıca, altın madenciliğine
yatırımın bölgedeki halk sağlığı ile çevre ve
bölgenin kalkınması adına sonuçlarının trajik
ve kalıcı olacağının kanıtlandığı, sözü edilen
referendum talebinin ve böyle bir yatırımın
gerçekleşmesi için yapılan her türlü girişimin
kabul edilemez ve tartışmaya dahi açık
olmadığı, altın madeninin halkın bir serveti
olduğu ve kimseye verilemeyeceği vurgulandı. 

Bildiride Rodop – Evros illeri Altın
Çıkarılmasına Karşı Mücadele Komisyonu’nun
verdiği mücadelenin sonuna kadar
destekleneceği belirtilirken, son olarak
“Oybirliği ile aldığımız bu kararı ve
duruşumuzu herkese bildiririz.” ifadeleri
kullanıldı.

Hükümet, 2020 sonuna kadar 
10 bin sığınmacıyı Türkiye’ye

iade etmeyi planlıyor.
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2008 – 2019. Tam 11 yıl ediyor. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türk Azınlık
dernekleri kararlarını uygulamadığı süreden
bahsediyorum. 

Ülkemiz Yunanistan’ın Batı Trakya Türk
Azınlığı’yla ilgili politikasının temel özelliği
“Batı Trakya’da Türk yoktur” iddiasıdır. Bu
iddia ve bu tez uzun yıllardan bu yana
devam ettiriliyor. Muhalefetteyken azınlığa
en yakın duran parti diyebileceğimiz Siriza
bile bu politikadan sapmadı. 

Toplumumuzun milli kimliğinin ve
kültürünün inkarına dayanan bu politikanın
en önemli yansıması, tarihi azınlık
derneklerinin resmiyetinin azınlık
toplumunun elinden alınması olmuştur.
1980’lerin başlarında başlatılan süreçle
isminde Türk kelimesi bulunan en eski ve
temel sivil toplum kuruluşlarımızın
resmiyeti ellerinden alınmış ve azınlık tarihi
açısından yeni bir dönem başlamıştı. 

İskeçe Türk Birliği başta olmak üzere
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde
(AİHM) “Bekirusta Grubu Davaları” olarak

bilinen İskeçe Türk Birliği, Rodop ili Türk
Kadınları Kültür Derneği ve Meriç ili Azınlık
Gençleri Derneği davaları 2008 yılında
kazandı. Hem de oybirliğiyle kazandı.
Yunanistan’ın bu davaların kararlarına itiraz
etmesi de sonucu değiştirmedi. Ancak o gün
bugündür Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin kararları Yunanistan
tarafından uygulanmıyor. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 11
yıl önce verdiği karar 2019 yılında bugün
hala uygulanmıyor. Yunanistan 2008
yılından bu yana sürekli bir “oyalama” ve
“zamana oynama” taktiği güdüyor. Olayı
mümkün mertebe zamana yayarak, dava
kararlarının etkisinin azalmasını ve bir
anlamda unutulmasını bekliyor. Tabii öte
yandan da 11 yıldan bu yana Avrupa Konseyi
Bakanları Komitesi’nin çağrılarına ve
uyarılarına maruz kalıyor. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarını çeşitli bahaneler ve dayanağı
olmayan tezlerle uygulamayan
Yunanistan’da 2017 yılında umut ışığı

doğurabilecek bir gelişme oldu. 2017 yılında
dönemin Adalet Bakanlığı’nın çalışmasıyla
özel bir yasa hazırlandı. Bu yasa AİHM
kararlarının Yunanistan mahkemeleri
tarafından uygulanmasını öngören bir
yasaydı. Ancak yasa aşırı milliyetçi tepkiler
nedeniyle ve “İskeçe Türk Birliği ve Türk
dernekleri yasal hale getiriliyor” şeklinde
kopartılan fırtına sonucunda değiştirildi.
Sonuç itibarıyla kötü bir yasa çıktı. 

2017 yılında çıkartılan yasa, son derece
yetersiz ve kötü bir yasa. AİHM kararlarının
uygulanmasına değil, uygulanmamasına
yardım ediyor. Bu arada 11 yıldır Avrupa
Konseyi’nin uyarıları devam ediyor.
“Bekirusta Grubu Davaları” adı altında
toplanan Türk azınlık dernekleri dosyası
ciddi bir şekilde Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi ve ilgili kurumların takibinde.
Yunanistan’ın bu kararları uygulamama
kararının hiçbir haklı gerekçesi yok. Bunu
Avrupa Konseyi de, ilgili tüm kurumlar da
açık ve net olarak görüyor. 

Eylül ayının sonunda Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi bu kararları bir kez daha
değerlendirdi. Çıkan kararla Yunanistan bir
kez daha uyarıldı ve AİHM kararlarının
uygulanması istendi. Geçtiğimiz günlerde
beş kişilik bir Türk azınlık heyeti olarak
Strazburg’da Avrupa Konseyi’ndeydik.
Birçok görüşme gerçekleştirdik. Bu arada
aynı tarihlerde Strazburg’da bulunan
anavatan Türkiye’nin Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’yla da görüştük.
Yunanistan’ın eski başbakanlarından,
azınlığımızın da yakından tanıdığı Yorgo
Papandreu’yla da kısa süreli de olsa
konuşabildik. Yaptığımız bu görüşmelerle
ilgili olarak yayınlanan bazı haber ve

yorumlar var ki Batı Trakya Türkleri olarak
maruz kaldığımız muameleyi net bir şekilde
ortaya koyan cinsten!

Mart ayında İskeçe Türk Birliği’nin
Yargıtay’da (Arios Pagos), önümüzdeki
günlerde ise Rodop ili Türk Kadınları Kültür
Derneği’nin İstinaf Mahkemesi’ndeki davası
var. Her ikisi de son derece önemli. Avrupa
Konseyi’nin de takip ettiği ve merakla
beklediği kararlar olacak bu kararlar. 

Yunanistan, AİHM kararlarını
uygulamadığı 11 yıllık bu süre içinde dava
kararlarını artık politik sorun haline
getirmiştir. 

AİHM kararlarını uygulamama
politikasını hukuki anlamda “oyalama”
taktiği, siyasi anlamda ise “ulusal güvenlik”
ve “Türk yoktur” bahane ve iddialarını öne
sürme yöntemine dayandıran bir uygulama
sözkonusudur. Öte yandan Batı Trakya
Türklerinin hedef haline getirilmesi,
bölgedeki Yunan vatandaşlarının bizlere
bakış açısını da olumsuz etkiliyor. Azınlık
derneklerinin kültürel faaliyetlerine “ulusal
güvenliğe aykırı faaliyet” imajının lanse
edilmesi, hukuki ve siyasi anlamda
zırvalamak olsa da, bu durum azınlığın
haklarının ihlali olduğu gibi, azınlığı devlet
nezdinde de, vatandaş nezdinde de “tehdit”
ve “tehlike” olarak gösterilmesi anlamına
geliyor. 

Yunanistan bu davaları siyasi bir mesele
olarak görüyor. Sadece Türk azınlık
derneklerinin değil, Makedon azınlık
dernekleriyle ilgili davaları da uygulamıyor.
Bu da ülkemizin “azınlık politikalarının”
demokrasi, hukuk ve temel insan hakları
anlamında sorgulanmasına neden oluyor. 

Ozan AHMETOĞLU

11 YIL

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

İskeçe’nin Yunanistan’a ilhakının 100. yılı kutlandı

İSKEÇE’nin Yunanistan’a
ilhakının 100. yılı törenlerle
kutlandı. Kutlamalar,  3 Ekim
günü öğrencilerin resmi geçit
töreniyle başladı. Törende
hükümeti Eğitim Bakanı
Yardımcısı Sofia Zaharaki temsil
etti.

4 Ekim’deki kutlamalara ise
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos katıldı. 4 Ekim Cuma
günü ilk olarak çelenk töreni
düzenlendi. Törene
Cumhurbaşkanı Pavlopulos,
Savunma Bakanı Nikos
Panayotopulos, Makedonya –
Trakya Bakanı Theodoros
Karaoglu ve yerel yöneticilerin
yanı sıra İskeçe azınlık
milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve
Burhan Baran da katıldı. 

Çelenk töreninin ardından
askeri geçit töreni yapıldı. Törene
çok sayıda askeri birlik katıldı.
Yoğun yağmur altında yapılan
törende Cumhurbaşkanlığı
Muhafız Alayı’nın geçit töreni
büyük ilgi gördü. Yağan yağmura
rağmen halkın törenlere katılımı
yoğundu. 

İskeçe’nin 
4 Ekim 1919
tarihinde
Yunanistan’a
ilhakının
üzerinden 
100 yıl geçti.

Başarılı doktorun vefatı tıp camiasını ve Batı Trakyalıları üzdü
İZMİR’de yaşayan Batı Trakyalı doktor Salih

Sadık vefat etti. 61 yaşında hayatını kaybeden
Dr. Salih Sadık’ın vefatı Batı Trakyalılar
arasında ve tıp camiasında büyük üzüntüyle
karşılandı. 

Aslen Gümülcine’nin Bulatköy’ünden olan
İzmir Tıp Fakültesi mezunu Batı Trakyalı kadın
hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Salih Sadık,
tedavi gördüğü İstanbul’daki hastanede hayata
veda etti. Sadık, uzun süredir kanser tedavisi
görüyordu. 

Pek çok bilimsel çalışmada da yer alan Dr.
Sadık, The Amerikan Associatıon Gynecologic
Laparoscopists’in Florida’da yapılan
toplantısında “Altın Histereskopi”yi alan ekibin

arasında yer almıştı. Altın Histereskopi Ödülü,
tıp alanında en önemli bilimsel katkı yapan
çalışmaya yılda bir kez veriliyor.

Dr. Sadık’ın da içinde bulunduğu ekip, rahim
içi kanserine yol açabilecek öncü sorunları,
kapalı yöntem olan histereskopiyle rahimi
almadan tedavi etme olanağı sağlamıştı.

1958 yılında Bulatköy’de dünyaya gelen Salih
Sadık, Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu
– Lisesi ve İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
mezunuydu. Batı Trakyalı Makbule Sadık ile
evli olan Salih Sadık, iki çocuk babasıydı. Bir ay
önce Salih Sadık’ın kendisi gibi kanser tedavisi
gören oğlu vefat etmişti. 



GÜN DEM haber6

RODOP ili KİNAL Milletvekili İlhan Ahmet,
çiftçileri yakından ilgilendiren düşük tüketim
vergisi ile dizel yakıt desteği sağlanması
konusunu meclis gündemine taşıdı.

İlhan Ahmet ve KİNAL meclis gurubundaki
diğer milletvekillerince Ekonomi Bakanı’na
sunulan soruda, çiftçilere düşük tüketim
vergisi ile dizel yakıt desteği sağlayan
uygulamanın, mevcut hükümet tarafından
hayata geçirilip geçirilmeyeceği soruldu.

Öte yandan ısınma yakıtı ödeneğinde de
artış talep edilen soruda, “Hükümet, ısınma
yakıtı miktarında bir artış yapmayı düşünüyor
mu? Ayrıca bu ödeneğe hak kazanmak için
gerekli gelir, mal varlığı ve yaşanan coğrafya
gibi kriterlerin yeniden gözden geçirilmesi söz
konusu mu?” diye sorularak, ilgili bakandan
konuya açıklık getirmesi istenildi.

EVDE TASARRUF PROGRAMININ
KAPSAMI GENİŞLETİLECEK Mİ?
KİNAL milletvekilleri tarafından hazırlanan
diğer bir soruda ise “Evde Tasarruf 2”
(Eksikonomo Katikon 2) programının
geleceğiyle ilgili Çevre ve Enerji Bakanı’ndan
cevap istendi.

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören ve
ikincisi başlatılan programın, tüm başvuruları
karşılayacak ve hatta daha fazla kişinin
faydalanmasını sağlayacak şekilde
genişletilmesini talep eden milletvekilleri,
ilgili bakana, hükümetin bu doğrultuda
herhangi bir kaynak bulma girişimi olup
olmadığını sordu.

SENDELLİ KÖYÜNDEKİ MADEN
OCAĞIYLA İLGİLİ TALEP 
Öte yandan Milletvekili İlhan Ahmet,

Gümülcine’ye bağlı Sendelli köyü sakinlerinin
maden ocağıyla ilgili taleplerini meclis genel
kuruluna getirdi.

Konuyla ilgili olarak milletvekili İlhan
Ahmet şu açıklamayı yaptı: “Rodop ilinin
Yaka bölgesindeki yerleşim birimlerinden
Sendelli (Dimi) köyü sakinlerinin taleplerini
meclis genel kuruluna getirerek ilgili bakanın
dikkatine sundum. Bildiride dikkat çektiğimiz
gibi, bölgedeki maden ocağı halkta ciddi
sağlık sorunlarına yol açmanın yanında kiraz
üretimine de büyük zarar vermektedir. İlgili
bakanlığa konuya hassasiyetle yaklaşma
çağrısı yaparak, kamu sağlığını ve tarımsal
üretim başta olmak üzere tüm çevreyi tehdit
eden bu durumla ilgili gerekli adımların
ivedilikle atılmasını talep ettim. Sendelli
köyünde yaşayan soydaşlarımızı ciddiyetle
ilgilendiren konuyla ilgili gelişmeler
tarafımdan titizlikle takip edilecektir.”

İlhan Ahmet çiftçiler için
mazot desteği istediVETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Arılarda Varroa Jacobsoni hastalığı

Varroosis, Varroa Jacobsoni
Oudemans adı verilen arı
akarının sebep olduğu;

arılarda kanat ve bacaklarda
deformasyon, kısa bacaklılık, kısa
karınlılık gibi vücut anomalileri ve
ergin arılarda düşkünlük,verim
düşüklüğü gibi semptomlarla
kovanlarda sönmeye varan etkiler
oluşturan, kolaylıkla da bir
kovandan bir kovana bulaşabilen,
diğer hastalıklara da zemin
hazırlaması bakımından oldukça
önem arz eden bir hastalıktır.
Bir kolonide hastalık şüphesi varsa
örnek alınmak suretiyle kesin teşhis
yaptırılmalı, buna göre vakit
geçirmeksizin ilaçlı mücadeleye
gidilmelidir. Gelişigüzel ilaçlar
kullanmak balmumunda ve arının
yiyeceği balda birikme yapacak, bu
durum da bal satışında olumsuzluk
yaratacaktır. Tedavi de kullanılan
ilaçlar reçetesine göre uygulanırsa
sonuç alınır.
Varroa ile ilgili yapılması gereken
mücadele oldukça önemlidir.
Yaz aylarında arılarda popülasyon
artışı olur. Buna paralel olarak
varroa paraziti de çoğalır. Bal
hasadı yapıldıktan sonra kovanda
yaşlı işçi arıların ölmesi ile
kondüsyon azalmaya başlar.
Varroa parazitinin ölüm oranı daha
az olduğundan kovandaki işçi arı
miktarı 60.000 işçi arıdan, 20.000
arıya düştüğünde varroalar 20.000
arı üzerinde yoğunlaşmış olur. Bu
dönemde mücadele yapmak
gerekir. Eğer mücadele yapılmazsa
kışa girecek genç kuşak işçi arılar
varroa parazitinin tahribatına uğrar;
güçsüz işçi arılar ile koloni kışa
girer ve kışlama sağlıklı olmaz.
Bunu önlemek için;

a) arının ve varroanın biyolojisi
hakkında yeterli bilgi edinmek
gerekmektedir. Varroa çoğalmasını

petek gözlerinde arı larvalarından
beslenmek suretiyle yapar. Ergin
varroalardan bir kısmı da arının
kanından emgi yapmak suretiyle
beslenir. Yavru bulunan bir
kolonide varroa parazitinin bir kısmı
yavru gözlerinde bir kısmı da arılar
üzerindedir.

b) Mücadele zamanını iyi seçmek,
koloni de yavru ve bal varken
mücadeleyi yapmamak gerekir.
Yavrunun en az olduğu zamanlarda
ülkemizin ruhsatlandırdığı ve izin
verilmiş ilaçlarla mücadele
yapılmalıdır.

c) Mücadele için uygun ilaçları
seçmek, bilinçli ilaçlama yapmak ve
varroa mücadelesinde % 90’ın
üzerinde etkiye sahip ilaçları
kullanmak suretiyle etkili sonuç
alınabilir. Kovandaki varroa
yoğunluğu % 1 in altına
düşürülmelidir.
Varroa ile mücadelede kullanılan
ilaçlar arıyı öldürmeyecek, bal ve
balmumunda kalıntı bırakmayacak,
ana arıya zarar vermeyecek ve
varroa parazitini öldürecek yapıda
olmalıdır.

Ülkemizde ruhsatlandırılmış
önemli varroa ilaçları: 

Perizin,
Apiquard,Bayvarol,Chekmite,Tymov
ar,Apistan

Son söz olarak tavsiyem,
mücadelede mutlaka ruhsatlı
ilâçların zamanında kullanılmasının
gerekli olduğudur. Üretilen balın,
şifa için satın alındığını , şifa için
alınan bala, kalıntı bırakacak her
türlü ilâçların bilinçli veya bilinçsiz
kullanımı insan sağlığına zararlı
olacağını hatta kanserlere
sebebiyet vereceğini sakın
unutmayalım...

Hepinize sağlıklı 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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Kozlukebir’de Tarım – Hayvancılık Festivali 
MERKEZİ Gümülcine’de bulunan

Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü
(THAE), Kozlukebir Belediyesi ve
Türkiye’deki Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu’nun (DEİK) Dünya Türk İş
Konseyi (DTİK) ile işbirliği içerisinde 26
– 27 Ekim tarihlerinde Kozlukebir
köyünde AGROFEST adı altında tarım -
hayvancılık festivali düzenlenecek. 

Konuyla ilgili olarak THAE
tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Organizasyonun amacı, çiftçileri
tarım sektörünün iş dünyasıyla bir
araya getirmek ve tarım sektöründe
faaliyet gösteren kişi ve işletmelerle
bölge tarımının problemleri, bugünü,

geleceği ve geliştirilmesine yönelik
konferanslar-çalıştaylar düzenlemek.

26 – 27 Ekim 2019 tarihlerinde
düzenlenecek olan AGROFEST’de
planlanan etkinlikler:

• Kozlukebir köyü belediye meclisi
salonunda tarım konferansları –
çalıştayları;

• Kozlukebir köyü futbol sahasında
tarım sektörü standları – ürün sergileri;

• Kozlukebir köyü futbol sahasında
eğlence – konser etkinlikleri.

Festivale öncelikli olarak
çiftçilerimiz, tarım sektöründeki iş
dünyası ve bütün halkımız davetlidir.”
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TCL, yeni akıllı telefonu
Palm'ı piyasaya sundu. Kredi
kartı kadar küçük boyutta olan
Palm, kullandığınız teknoloji
üzerinde daha fazla kontrol
sahibi olmanıza imkân tanıyor.
Sürekli hareket halinde bir
yaşam için tasarlanan Palm,
teknolojiyle kurduğunuz
bağlantıdan ödün vermeden
anı yaşamanızı mümkün
kılıyor. Cihaz, belli bir amacı
olmadan cep telefonunuzla
oyalanırken harcadığınız
"aşırı" zamanı en aza
indirgemek üzere tasarlanan
akıllı özellikleriyle
önceliklerinizi
belirleyebilmenizi sağlıyor.
3.3" kompakt ekranıyla her an
hareket halinde bir yaşam için
mükemmel bir seçenek olan
bu cihaz, günümüz
minimalistleri ve sporcularının
yanı sıra kurumsal çalışanlar
için de ideal bir akıllı telefon
olarak öne çıkıyor. Üstelik
hangi aktiviteyle meşgul
olursanız olun, cihazınızı
rahatlıkla yanınızda
taşıyabilirsiniz. Android
işletim sistemine sahip Palm,
Google Play Store ve Google
Assistant'ın yanı sıra bir akıllı
telefonda ihtiyaç
duyabileceğiniz her şeyi size
sunuyor.

Palm, dijital dünyada
geçirdikleri zamanı daha
dengeli hale getirmek
isteyenler için modern bir
mobil çözüm olarak öne
çıkıyor. Sabah koşularından
sahilde geçirilen hafta

sonlarına ve arkadaşlarınızla
katıldığınız gece eğlencelerine,
Palm nerede olursanız olun,
4.5 G desteğiyle bağlantınızın
en üst düzeyde olmasını
sağlıyor. Palm ile sizin için
önemli olan hiçbir şeyi
kaçırmayacağınızdan emin
olursunuz!

Hiçbir anı kçırmayın
Palm, kullanıcıların

teknolojik cihazlarına
gereğinden fazla zaman
ayırarak kaybettikleri vakti
yaşamlarına geri kazandırıyor.
Life Mode gibi özellikler sunan
cihaz, kullanıcıların hangi
uygulamaların dikkatlerini
çektiğine karar vermelerine
yardımcı oluyor. Böylece
kullanıcıların dikkatleri,
cihazlarına sürekli gelen
bildirimler nedeniyle
dağılmıyor. Ayrıca Quick
Actions kısayol özelliği, birkaç
tıkla sizin için en önemli olan
özelliğe daha hızlı bir şekilde
ulaşmanızı sağlıyor.

Life Mode özelliği
etkinleştirildiği zaman; eğer
bir arama ya da müzik yayını
yapmıyor veya GPS
kullanmıyorsanız, ekran her
kapandığında Palm'ın bağlantı
özellikleri de devre dışı
kalıyor. Ekran yeniden
açıldığında ise Palm'ınız tekrar
bağlantıya geçiyor. Bu sayede
hayatın en önemli anlarını asla
kaçırmıyorsunuz. Cihazın
diğer özellikleri ise şöyle: 

• Kameralar: 12 MP arka
kamera ve 8 MP ön kamerayla

mükemmel fotoğraf kareleri
yakalayın.

• Google Assistant ile sesli
aktivasyon: Sesinizi
kullanarak müzik dinleyebilir,
bir etkinlik yaratabilir,
mesajlarınıza yanıt verebilir
veya yol tarifi alabilirsiniz.

• IP68 özelliği: Palm IP68
seviyesinde su ve toza
dayanıklıdır. Böylece hareketli
yaşamınız sizi nereye
götürürse götürsün, cihazınızı
endişe duymadan yanınızda
taşıyabilirsiniz. 

• Uygulamalarınız: Palm,
Android işletim sistemine

sahiptir ve Google Play Store'a
erişebilmenizi mümkün kılar.
Böylece cihazınıza müzik,
fitness ve yaşam stili gibi
alanlarda severek
kullanacağınız uygulamalar
yükleyebilir ve onları kullanım
tercihlerinize göre
kişiselleştirebilirsiniz.

• Boyutu küçük ancak
özellikleri iddialı: Palm; 3.3
inçlik 720p HD ekranının yanı
sıra Qualcomm 435
Snapdragon işlemci, 3 GB RAM
ve Gorilla Glass 3 özellikleriyle
geliyor. Tüm bu özellikleri ise
sadece 70 gramlık son derece
hafif bir cihaz olarak sunuyor.

Kredi Kartı Boyutunda Telefon Palm

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) Kale korkuluğu – Deriden sızan tuzlu sıvı 2)
(felsefe) Fikir – İnce kabuklu bir tür erik 3) Kırmızı –
Kürk başlık 4) (tiyatro) Oyuncuların bir defada
söylediği parça – İlgi 5) Gelişigüzel kırılmış buğday –
Atılmış, atılan 6) Tatlı çörek – Cüretkar – Radyum’un
simgesi 7) Yassı demir çelik ürünü – (halk dili)
Zatürre 8) (ünlem) Sıkıntı, bezginlik bildirir – Sarhoş
bağırması – Temel besin maddesi 9) Fön çekme aleti
– Bunama, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme 10)
Kar üzerinde kayma aracı – Güzel kokulu madde 11)
Kuşatma 12) Telli balıkçıl – Şarap – Titan’ın simgesi
13) (eskiden) Yahudi mahallesi – Arkadaş 14) Dolaylı
olarak anlatma – Mavi – (tiyatro) Antrakt.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Boyun eğme – Kısaltması CR olan element – Yoga
felsefesini uygulayan kimse 2) Hukuk işlerini gören
devlet kuruluşları – Tuzak – Kötü göz 3) Bir nota – Bir
tür dans – Gürültü, patırtı 4) (halk dili) Öküz, sığır –
Anavatan 5) Yırtıcı küçük bir kuş – Beddua, ilenme –
(fizik) Elektrik direnç birimi 6) Çok ince dokuma –
Binek hayvanı – Sayıları gösteren işaretler 7)
Buğdaygillerden bir bitki – Bayındır – Dizi 8) (halk
dili) Dalkavuk – Emayla kaplanmış olan 9) Bir şeyi
yapabilme gücü, derman – Erteleme – Bir nota 10) İki
yüzey arasındaki uzaklık – İki desigramlık ölçü birimi
– (edebiyat) Yergi 11) İki yüzlü, yüze gülen – Beyaz –
Yapma, etme.

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1) Karni,
Sahil 2) Aş, Üsteleme
3) Tan, Tünel 4) Ameli,
Amade 5) Nasihat, La 6)
Spot, Si 7) Berat, Amir
8) Ba, İlah, Eti 9) Aday,
Lahza 10) Tam, Sauna
11) Adalet, Sn 12) Na,
Azade, An 13) Ara,
Arakıye, 14) Karar,
Viran.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Katana, Bakanak 2)
Aşama, Bad, Dara 3)
Nesne, Ata, Ar 4) Nü, Li,
Riyala 5) İstihsal,
Mezar 6) Tü, Aptal, Tar
7) Senato, Has, Dav 8)
Alem, Ta, Haseki 9)
Helal, Mezun, Ir 10) İm,
Dasitan, Aya 11) Leke,
İri, Aynen.
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YUNANİSTAN’ın en önemli
tütün üretim bölgesi olan Batı
Trakya’da tütün alımları hafta
başında başladı. 

İlkbahar aylarında başlayan,
yaz boyunca yoğun bir şekilde
devam eden ve sonbahar
aylarına kadar uzanan tütün
üretimi, Ekim ayında yerini
meraklı bir bekleyişe bırakıyor.
Ürününü satmak için gün sayan
azınlık üyesi tütün üreticisinin
en büyük beklentisi emeğinin
karşılığını alabilmek. 

962 TÜTÜNCÜ AİLE
YURTDIŞINA GİTTİ
Öte yandan ekonomik krizin
derinden etkilediği Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın önemli bir
bölümünü oluşturan tütün
üreticisi, krizden en çok
etkilenen kesimi oluşturdu.
Krize ek olarak tütün
primlerinin de kesilmesiyle,
tütün üreticileri daha iyi bir
yaşam için gurbetin yolunu
tuttu. Edinilen bilgilere göre,
son üç yıl içinde Rodop ve Meriç
illerinden 962 tütün üreticisi
aile ekonomik sebeplerden
dolayı yurt dışına gitti. En çok
göçün yaşandığı yıl ise 2018 yılı
oldu. Bir yıl içinde yaklaşık 700
ailenin tütünü bırakıp başka bir
ülkeye gittiği bildirildi. 

GÜNDEM’e konuşan Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat,
“Geleceğini tütünde ve
bölgemizde göremeyen
insanımız daha iyi bir gelecek
için gurbete gidiyor. Son üç yıl
içinde 962 tütün üreticisi
ailesiyle birlikte yurt dışına
gitti. Bu son derece üzücü ve
düşündürücü bir gelişmedir.”
diye konuştu. 

TÜTÜN ALIMLARI BAŞLADI
Bu arada, tütün alımları 7
Ekim Pazartesi günü
başladı. Rodop ilinden
başlayan alımlarda
öncelikle birinci ve
ikinci el ürünlerin
alındığı ifade edildi.
Alımların ilk
günlerinde tütüne
verilen fiyat ise kilo
başına 2,60 – 3,70 euro
aralığında değişiyor. 

Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat konuyla
ilgili

olarak GÜNDEM’in sorularını
yanıtladı. Tütün üreticisinin
emeğinin karşılığını almak
istediğini söyleyen Esat, “Tüm
ümidimiz tütüncümüzün hak
ettiği fiyatı alabilmesidir.
Unutmamak gerekir ki
bölgemizde binlerce insanın
geçimi tütüne bağlı. Sadece bu
ailelerin değil, bölgemizin
ekonomisi ve özellikle de
azınlığımızın ekonomisi çok
önemli ölçüde tütüne bağlı.”
dedi. 

“EKİM AYI BİZİM 
İÇİN ÖNEMLİ”
Ekim ayının tütün üreticisi
açısından çok önemli olduğuna
dikkat çeken kooperatif başkanı
Hüseyin Esat şunları söyledi:
“Ekim ayı genel olarak
tütünlerin satılmaya başladığı
aydır. Bugünlerde tütün
alımları başlar. Bu yıl da aynısı
oldu. İlk satın alımlar 7 Ekim
Pazartesi günü oldu. Şimdilik
bir şirket alımlara başladı.
Önümüzdeki günlerde diğer
şirketlerin de hareketlenmesini
bekliyoruz. Kooperatif yönetimi
olarak bu süreci elbette ki
yakından takip ediyoruz.
Herhangi bir konuda bizim
yardımımızı isteyen üyelerimiz
olursa bizlere başvurabilir.
Birkaç hafta içinde tütün
alımlarının daha da
yoğunlaşmasını bekliyoruz.” 

“BU YIL ORTALAMA FİYATIN
5,20 – 5,30 OLMASINI
BEKLİYORUZ”
Tütün alımlarının ilk
günlerinde birinci ve ikinci el
tütünlerin satın alındığını
kaydeden Hüseyin Esat,
“Şimdilik ilk eller alınıyor.
Fiyatlar konusunda kesin ve net

olarak bir şey
söylemek için

henüz
erken.
Ancak ilk
günlerde
fiyat

ortalama
olarak
2,60 ile

3,70

arasında değişiyor. Kilo başına
3 euro civarında bir fiyat söz
konusu. Tütüncü tabii ki
emeğinin karşılığını almak
istiyor. Alın terinin karşılığını
almak istiyor. Geçimini
sağlayabilmek için gereken
fiyata ürününü satmak istiyor.
Fiyat konusunu açmışken şunu
söyleyelim ki, Rodop ilinde
üretilen basma tipi tütüne ülke
genelinde en yüksek fiyat alan
bölgeyiz. Yani Rodop ilindeki
tütün en yüksek fiyata satılan
tütün. Bu en az son üç yıldan bu
yana devam ediyor. Ortalama
olarak kilo başına 5,18 – 5,20
euroya satıyoruz. Bu da
Yunanistan’ın diğer bölgelerine
göre kilo başına en az 20 lepta
daha pahalıya sattığımız
anlamına geliyor. Sadece geçen
sene bu fiyatın altında kaldık.
Geçen sene 4,29 euro oldu
ortalama fiyat. Fakat geçen
sene tütün ürünü oldukça
kötüydü. Hastalık sebebiyle son
yılların en kötü tütününü
ürettik. Bu yıl fiyatların iki yıl
öncesinin seviyesinde olmasını
bekliyoruz. Hatta belki daha da
iyi olabilir. Yani ortalama 5,20 –
5,30 arasında bekliyoruz.
Dediğim gibi daha yüksek olma
ihtimali de var. Bu yılki ürün
gerçekten kaliteli ve güzel bir
ürün. Geçen sene ürün hem
kalitesizdi, hem de miktar
olarak azdı.” diye konuştu. 

“5.500 AİLENİN ÜRETİM
YAPIP TÜTÜN SATMASINI
BEKLİYORUZ”
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi’ne kayıtlı üye
sayısının yaklaşık 6.600
civarında olduğunu anlatan
Hüseyin Esat şöyle devam etti:
“Ancak bunların 5.400 –
5.500’ünün tütün üretip, ürün
teslim etmesini bekliyoruz. İki
yıl önce kayıtlı olan üye sayımız
7 bin civarındaydı. Ancak
göçten dolayı ciddi bir azalma
oldu. Bundan iki yıl önce
tütünün kaliteli olduğu yılda
Rodop iline 41 milyon 800 bin
euro para girdi. Bu para tütün
ürününe verilen paraydı. Ürüne
verilen ticari fiyat. Rekor
düzeyde bir miktardı bu. Ancak
o tarihte ne oldu? Prim kesildi.
Prim kesilince üretici zora girdi.
Çünkü en önemli destekten
mahrum kaldı. Üreticinin geliri
ciddi bir şekilde azaldı. Ticari

fiyat yükseldi, ancak prim
kesilince aile başına

düşen gelir azaldı.
Bütün mesele

budur.” 

“TÜTÜN ÜRETİCİSİ 
SAYISI 400 BİNLERDEN 
32 BİNE DÜŞTÜ”
Avrupa Birliği’ndeki tütün
üreticilerinin kendilerine bir
şekilde destek sağlanması için
bir gayret içinde olduklarını
anlatan Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı, “Tütün
üreticisi için destek şart. Avrupa
Birliği’nde tütün üreticisi 400
binlerden 32 bine düştü. Şu
anda bütün AB’de tütün
üreticisi olan aile sayısı 32 bin
civarında. Bunların da çoğu
Yunanistan ve Polonya’da.
Ülkemizde toplam tütün
üreticisi 12 – 13 bin aile. Bunun
da yarısından fazlasını Batı
Trakya Türkleri oluşturuyor.
Avrupa’daki tütün üreticisi için
talep ettiğimiz destek gelmezse
tütün üretimi önümüzdeki
birkaç yıl içinde bitecek. Tabii
azınlığımıza baktığımızda tütün
üreticisi hala nüfusun önemli
bir kesimini oluşturuyor. Böyle
olunca da bu mesele tüm
toplumun meselesi haline
geliyor. Şu ana kadar bir çözüm
getirilemedi. Ülkelerin Avrupa
Birliği’nden destek primine izin
vermesini talep etmesi lazım.
AB izin verirse ülkeler tütün
üreticisine destek verebilir.
Bunun başarılması şart. Bu da
olmazsa Avrupa’da tütün
üretiminden bahsetmek artık
çok zor. Destek priminin
üretime verilmesi gerekiyordu.
Ne kadar üretim yaparsan o
kadar destek primi vermek en
doğru yöntemdi. Şimdi
yapılmak istenen, daha
doğrusu başarılmak istenen
budur. Dönülmek istenen
sistem budur. Primin peşine

düşmek zorundayız. Aksi halde
köylerimiz daha da boşalacak.
Göç daha da artacak. Bu mesele
de tüm toplumun, hatta tüm
ülkenin meselesidir.” diye
konuştu. 

“TÜTÜNCÜ EMEĞİNİN
KARŞILIĞINI ALAMIYOR,
ÇÜNKÜ GİDERLERİ 
ÇOK FAZLA”
GÜNDEM’in “Tütüncü
emeğinin karşılığını alabiliyor
mu?” sorusunu yanıtlayan Esat,
“Tütün üreticisi emeğinin
karşılığını her zaman alamıyor.
Hatta çoğu kez alamıyor. Bir
defa şunu ifade etmek gerekiyor
ki; tütün üretimi çok zor ve çok
zahmetli bir iş. Çok sayıda insan
ve çok uzun süre çalışmak
zorunda. Fiyat iyi bile olsa
tütüncünün maliyetleri çok
yüksek. Masrafları çok fazla. Ve
son yıllarda maliyetler arttı.
Masraflar yükseldi. Bu nedenle
alınan para emeğimizin
karşılığı değil. Primin de
kesilmesi tütüncünün gelirini
daha da düşürdü. Bunu da
unutmamak lazım.” dedi. 

“7 BİN TON TÜTÜN 
ÜRETİMİ BEKLİYORUZ”
Rodop ve Meriç illerinde
üretilen tütünün geçen yıl hava
şartları ve hastalıklardan dolayı
azaldığını ifade eden Hüseyin
Esat, “Geçen yıl rekoltede
önemli ölçüde azalma oldu. 8
bin tondan, geçen yıl 4 bin tona
düşmüştük. Bu yıl yine
miktarda artış bekliyoruz. En
azından 7 bin ton tütünün
teslim edilmesini bekliyoruz.”
diye konuştu.

Tütüncü emeğinin 
karşılığını bekliyor

GÜN DEM haber

FOTO ARŞİV
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BATI Trakya Türk heyeti, 1
Ekim 2019 tarihinde Avrupa
Konseyi’nin 70. kuruluş
yıldönümü kutlamaları
vesilesiyle Fransa’nın
Strazburg şehrine ziyarette
bulunan Anavatan Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
ve Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi
(AKPM) Onursal Başkanı
Mevlüt Çavuşoğlu ile özel bir
görüşme gerçekleştirdi. 

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF)
Başkanı Halit Habip Oğlu,
İskeçe Türk Birliği (İTB)
Başkanı Ozan Ahmetoğlu,
Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği Başkanı Hülya
Emin, Batı Trakya Azınlığı

Kültür ve Eğitim Şirketi
(BAKEŞ) Genel Müdürü ve
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
İnsan Hakları Kolu Başkanı
Dr. Pervin Hayrullah ve
ABTTF Uluslararası İlişkiler
Direktörü Melek Kırmacı
Arık’tan oluşan Batı Trakya
Türk heyeti, Avrupa Konseyi
Nezdinde Türkiye Daimi
Temsilciliği’nde gerçekleşen
görüşmede, Batı Trakya Türk
toplumumun güncel
sorunlarını ve sorunların
çözüme kavuşturulmasına
yönelik olarak Avrupa
Konseyi organları nezdinde
yürütülen lobi ve raporlama
çalışmalarını Bakan
Çavuşoğlu’na aktardı.

BATI Trakya Türk Azınlığı
temsilcilerinden oluşan heyet 30
Eylül-2 Ekim tarihleri arasında
Strazburg’daki Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi’ne çalışma
ziyareti gerçekleştirdi. Çalışma
ziyaretinde Batı Trakya Türk Azınlık
dernekleriyle ilgili Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararlarının
Yunanistan tarafından 11 yıldır
uygulanmaması başta olmak üzere
Batı Trakya Türk toplumunun güncel
sorunları gündeme taşındı. 

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit
Habip Oğlu, İskeçe Türk Birliği (İTB)
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Rodop İli
Türk Kadınları Kültür Derneği Başkanı
Hülya Emin, Batı Trakya Azınlığı
Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Genel
Müdürü ve Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Dr.
Pervin Hayrullah ve ABTTF
Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek
Kırmacı Arık’tan oluşan Batı Trakya
Türk heyeti, Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi (AKPM) 2019
Sonbahar Olağan Genel Oturumu
kapsamında, diplomatlar ve Avrupa
Konseyi’nde görevli üst düzey
yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. 

Batı Trakya Türk heyeti çalışma
ziyareti kapsamında; Avrupa Konseyi
İnsan Hakları Komiseri Dunja
Mijatovic, Avrupa Konseyi Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Kararları İcra Dairesi Başkanı Fredrik
Sundberg, AKPM Azınlık Hakları Alt
Komisyonu Başkanı Goran Beus
Richembergh, Avrupa Konseyi Avrupa
Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı
Sekretaryası Başkanı Sixto Molina,
Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle
Mücadele Komisyonu (ECRI)
Sekretaryası’ndan Zeynep Usal
Kanzler ve Camilla Tesenyi ve AKPM

Hukuk İşleri ve İnsan Hakları
Komisyonu Sekretaryası’ndan
Agnieszka Szklanna ile görüşürken
altı ülkenin Avrupa Konseyi
nezdindeki daimi temsilciliklerinde
görevli diplomatlar ile ortak toplantıda
bir araya geldi. Heyet, Avrupa Konseyi
üyesi ülkelerden milletvekilleriyle de
görüştü. Bu çerçevede heyet,
Yunanistan eski Başbakanı ve KİNAL
Milletvekili Yorgo Papandreu ile
görüşme fırsatı buldu. 

Görüşmelerde “Bekir Usta grubu
davaları” adı altındaki; İskeçe Türk
Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür
Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençlik
Derneği ile ilgili AİHM kararlarının
Yunanistan tarafından 11 yıldır
uygulanmadığını belirten Batı Trakya
Türk heyeti, 4491/2017 sayı ve tarihli
yasanın kabulünün ardından Yunan
ulusal mahkemelerinde devam eden
hukuki süreç hakkında
bilgilendirmede bulundu. Batı Trakya
Türk heyeti, Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin “Bekir Usta grubu
davaları” ile ilgili inceleme sürecini
devam ettirmesini istedi. Batı Trakya
Türk heyeti, eğitim ve din alanında
yaşanan güncel sorunları da aktararak
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk
toplumunun antlaşmalarla garanti
altına alınan eğitim ve din özerkliğini
çeşitli yasa ve uygulamalarla yıllardır
ihlal ettiğini dile getirdi. 

Batı Trakya Türk heyeti ayrıca, 1
Ekim 2019 tarihinde Avrupa
Konseyi’nin 70. kuruluş yıldönümü
kutlamaları vesilesiyle Strazburg’a
ziyarette bulunan Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve AKPM
Onursal Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile
Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye
Daimi Temsilciliği’nde gerçekleştirdiği
özel görüşmede Batı Trakya Türk
toplumumun güncel sorunlarını
kendisine aktardı. 

Batı Trakya Türk heyeti, AKPM’ye
çalışma ziyareti gerçekleştirdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşme
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Milletvekili Zeybek 
Eğitim Bakanlığı’na
geciken tayinleri sordu

İSKEÇE SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, azınlık
eğitiminde görev alacak yedek
öğretmenlerin tayinin
geçikmesi ile ilgili Eğitim ve
Din İşleri Bakanlığı’na soru
sordu.

2019-2020 eğitim öğretim
yılının başlamış olmasına
rağmen azınlık okullarında
yedek öğretmen olarak görev
yapan “ΠΕ73” kategorisindeki
öğretmenlerin atanmamasının
ciddi problemlere yol açtığını
belirten Hüseyin Zeybek’in
Eğitim ve Din İşleri
Bakanlığı’na sunduğu soru
önergesinde şu ifadeler yer
alıyor: “Devlet okullarında
görev yapacak olan
öğretmenlerin 2019-2020 eğitim
öğretim yılı  başvuruları
Ağustos sonu yapılmış  olup
bu şekilde eğitim sezonunun
başında okullarda göreve
başlamışlardır. Azınlık
okullarında görev yapacak
öğretmenlere ise başvuru
olanağı 18-23 Eylül tarihinde
verilmiştir.

Yunanca ve Türkçe
müfredatındaki yedek
öğretmenlerin farklı tarihlerde
başvuru yapmaları azınlık
okullarının ciddi eksikliklerle

eğitime başlamasına neden
olmuştur. Bu gecikme bu yıl
yaşanmış olup, beş yıl boyunca
Siriza iktidarı döneminde böyle
bir sorun söz konusu olmamış,
hem Türkçe hem Yunanca
müfredatında görev yapan
öğretmenlerin tayini
zamanında gecikme
yaşanmadan

gerçekleştirilmiştir.
Eğitimin sorunsuz devam

etmesi  bize göre her
hükümetin temel görevi olmalı.

Azınlık okullarında çift dilli
eğitim verildiğinden her iki
müfredatta görev alan
öğretmenlerin aynı anda
okullara tayin edilmesi
gerekmektedir.

Azınlık öğretmenlerinin
göreve başlamasının
geçikmesi, azınlık okullarının
2΄ci derece okul olduğu
izlenimini yaratmaktadır.

Sayın Bakana Sorulur ;
Azınlık eğitiminde görev

alan (ΠΕ 73)eğitimciler
okullara ne zaman
gönderilecektir?

Azınlık okullarında yaşanan
bu  gecikme hangi nedenlere
bağlıdır?

Bakanlık tarafından
alınması öngörülen 37 yedek
öğretmenin azınlık eğitiminin
ihtiyaçlarını karşılamada
yetersiz olduğu
düşüncesindeyiz  bu konu ile
ilgili planınız nedir (ΠΕ 73)
azınlık eğitiminde yer alacak
öğretmenlerin sayısını
arttırmayı düşünüyor
musunuz?”

İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek, 
azınlık eğitiminde görev alacak yedek
öğretmenlerin tayinin geçikmesi ile ilgili Eğitim 
ve Din İşleri Bakanlığı’na soru sordu.

Fırtına ve sağnak
yağış korkuttu

RODOP ilinde 4 Ekim Cuma
günü etkili olan fırtına ve
sağanak yağış, bazı bölgelerde
ciddi hasara neden oldu. 

Yassıköy’de sağanak yağış
sonucunda köy içindeki yolları
sel suları kapladı. Yağışın kısa
sürede sona ermesi sel
felaketinin büyümesini önledi.

Kozlukebir Belediyesi’ne
bağlı Delinasufköy’de oyun
parkı içinde yer alan ağacın

devrilmesi sonucu elektrik
hatları koptu ve köye bir süre
elektrik verilemedi. Bölgeye
gelen Elektrik Kurumu ekibi
arızayı onardı ve gecikmeli de
olsa elektrik verildi.

Gümülcine Belediyesi’ne
bağlı Ortakışla köyünde de kısa
süreli çıkan kasırga, demir
iskelelerde kurutulan tütünlere
ve evlerin çatılarına zarar verdi.

GÜMÜLCİNE Türk
Gençler Birliği’nin (GTGB)
yeni başkanı Sedat Hasan
ve yönetim kurulunde yer
alan bazı üyeler İskeçe
Türk Birliği’ni (İTB) ziyaret
etti.

İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu ve diğer
yöneticilerle görüşen GTGB
Başkanı Sedat Hasan,
geçen günlerde yapılan
kongre sonrasında göreve
başladıklarını ve yeni
yönetim kurulu olarak
gerçekleştirdikleri nezaket
ziyaretleri çerçevesinde
İTB’yi de ziyaret ettiklerini
ifade etti.

Ziyaretten dolayı GTGB Başkanı Sedat Hasan’a teşekkür eden İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın ilk ve en eski sivil toplum kuruluşları olan İTB ve GTGB’nin kardeş dernek
olduklarını hatırlatarak, GTGB’nin yeni başkanı Sedat Hasan ve yönetim kurulu üyelerine
görevlerinde başlarılar diledi.

Ahmetoğlu, ziyaret anısına GTGB Başkanı Sedat Hasan’a İskeçe Pazaryeri Camii’nin tablosunu
hediye etti.

GTGB’den kardeş kuruluşa ziyaret
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Adım adım Barış Pınarı
Harekatı’na giden süreç

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın ismini ilk olarak AK Parti’nin
Kızılcahamam kampında telaffuz ettiği Barış
Pınarı Harekatı öncesinde yoğun bir
diplomasi trafiği yürütüldü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın
sinyallerini AK Parti’nin Kızılcahamam’da
düzenlediği 29. İstişare ve Değerlendirme
toplantısının 5 Ekim’deki açılış
konuşmasında verdi.

Erdoğan’ın, “Hazırlıklarımızı yaptık,
harekat planlarımızı tamamladık, gereken
talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci
başlamış olan barış pınarlarının önünü açma
vakti belki bugün, belki yarın denebilecek
kadar yakındır.” sözleri, kamuoyunda
harekatın yakın zamanda gerçekleşeceği
beklentisini artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kampta 6
Ekim’de yaptığı konuşmasında, “Trump,
dediğimiz noktaya geldi ve Fırat’ın
doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi.
Ama Sayın Trump’ın yanındakiler talimata
uymuş değiller.” ifadelerini kullandı.

Bu konuşmanın akşamında Erdoğan ve
ABD Başkanı Donald Trump bir telefon
görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili
meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda
kurulması planlanan güvenli bölge hakkında
fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı.
Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın, Trump’a PKK-YPG kaynaklı terör
tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli
sığınmacıların ülkelerine dönüşünü
sağlayacak koşulların oluşturulması için
güvenli bölgenin şart olduğunu ifade ettiği
bildirildi.

İki liderin görüşmesine ilişkin Beyaz
Saray’dan da “Türkiye, yakın zamanda
Suriye’nin kuzeyine uzun süredir planladığı
operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı
Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek
ya da bu operasyona dahil olmayacak”
açıklaması yapıldı. Açıklamada, DEAŞ’ı
yenen ABD kuvvetlerinin artık doğrudan bu
bölgelerde olmayacağı da vurgulandı.

“ÇEKİLME OLAYI 
BAŞLAMIŞ VAZİYETTE” 
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim’de
Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi’nin ikinci toplantısına katılmak
üzere Sırbistan’a hareketinden önce yaptığı
açıklamada, “(Trump’la) Akşamki
görüşmemizden sonra bölgede Sayın
Başkan’ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı
başlamış vaziyette.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump,
ABD askerinin bölgeden çekilme kararını,
“Bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı,
sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve
askerlerimizi eve geri getirmenin artık
zamanı.” sözleriyle savundu.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey
Graham ise “Türkiye’nin Suriye’yi işgal
etmesi durumunda, bu ülkeye yönelik iki
partinin de destekleyeceği yaptırımlar
sunacağız. DEAŞ’ı yok etmek konusunda
ABD’ye yardım eden Kürt kuvvetlere
saldırırsa, Türkiye’nin NATO üyeliğinin
askıya alınması çağrısında bulunacağız.”
açıklamasını yaptı.

Pentagon’dan ertesi gün yapılan
açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki ABD
askerlerinin güvenliğini sağlamak üzere
Türkiye’nin muhtemel müdahale yolundan
çekildik.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Irak ve Suriye’ye sınır ötesi

operasyon konusunda Cumhurbaşkanına
verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin
tezkere 8 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nda
kabul edildi.

OPERASYON ÖNCESİ
ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER
9 Ekim Çarşamba günü ise
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,
operasyondan hemen önce ABD Ulusal
Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C.
O’Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede,
Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis
edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması
öngörülen adımlar ele alındı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir
telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan’ın
görüşmede Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi
planlanan askeri harekatın Suriye’nin barış
ve istikrara kavuşmasına katkıda
bulunacağını ve Suriye’deki siyasi sürecin
önünü açacağını ifade ettiği bildirildi. 

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nca da
ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere,
Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği saat
14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekatı’na
ilişkin bilgilendirildi.

HAREKAT SAAT 16.00’DA BAŞLADI
Bu görüşmelerin ardından, Türkiye Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi alan
Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın
başlatılması emrini verdi ve Türk Silahlı
Kuvvetleri saat 16.00’da harekata başladı.

Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından
yaptığı paylaşımla duyurdu. Erdoğan,
paylaşımında “Türk Silahlı Kuvvetleri’miz
Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin
kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör
örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı
başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda
oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok
etmek ve bölgeye barış ve huzuru
getirmektir. Harekat ile ülkemize yönelik
terör tehdidini bertaraf edeceğiz.” ifadelerini
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti

Genel Başkanı Meral Akşener’i telefonla
arayıp, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi
verdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde kabul ettiği TBMM Başkanı
Mustafa Şentop’u da harekata ilişkin
bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanlığı ise NATO Genel
Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri’ni bilgilendirdi ve harekatı rejimin
İstanbul’daki başkonsolosluğuna bir notayla
bildirdi. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi üyeleri
Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili olarak
bilgilendirilmek amacıyla dışişleri
bakanlığına çağrıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya
çalışılan terör koridorunu yok etmek,
bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla
başlatılan Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili,
“Türkiye’nin itidalli davranacağına ve
faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına
inanıyorum.” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, akşam saatlerinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında “Barış Pınarı Harekatı
Koordinasyon Toplantısı” yapıldı.

Yunanistan ve ABD arasındaki savunma işbirliği anlaşması
ATİNA’yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Yunanistan ve ABD arasında
1990 yılında imzalanan “Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması
(MCDA)”nın güncellenmesini öngören protokolü imzaladı.

Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndaki imza töreninin
ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ABD
ve Yunanistan arasında eskiye dayanan bağlar bulunduğunu
belirterek, Yunanistan’ın yeniden ayağa kalkması için yatırımları
desteklediklerini ve bunun için Amerikalı diplomatların elinden
geleni yapacağını söyledi.

ABD’nin Yunanistan ile enerji dahil birçok konuda müttefik
olmayı arzu ettiğini dile getiren Pompeo, Yunanistan ile imzalanan
yeni protokol ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin artarak
devam edeceğini ve karşılıklı yarar içeren yatırımlar
gerçekleştirileceğini aktardı.

Pompeo, gazetecilerin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki
faaliyetleriyle ilgili soruları üzerine, bölgedeki gelişmelerin
bilincinde olduğunu ve meselelerin askeri boyuta ulaşmaması için
gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi.

Dendias ise protokolün, Yunanistan ve ABD arasındaki stratejik

işbirliğini güçlendireceğini belirtti.
Bakan Dendias, savunma işbirliği anlaşmasının

güncellenmesinin ülkenin savunma olanaklarının sonuç verici hale
getirilmesini güvence altına alacağını kaydetti.

Öte yandan Mücadeleci İşçi Cephesi (PAME) ve Yunanistan
Komünist Parti’nin (KKE) çağrısıyla parlamentonun bulunduğu
Sintagma Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, söz konusu
protokolün imzalanmasını protesto etti.
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Η Φεριντέ από το Αφγανιστάν κάηκε
ζωντανή στη Μόρια…

E να συγκλονιστικό αφήγημα
επιλέγω να παρουσιάσω σήμερα
στην στήλη μας, του φίλου και

πρωτοπόρου της ερευνητικής
δημοσιογραφίας και της ελληνοτουρκικής
φιλίας δημοσιογράφου από την
Μυτιλήνη, Στρατή Μπαλάσκα, που
δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα
στο Νησί, στην στήλη «Ιστορίες». 

Πρόκειται για την ιστορία της Φεριντέ
από το Αφγανιστάν που κάηκε ζωντανή
από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην
δομή φύλαξης μεταναστών στην Μόρια
της Λέσβου, έχοντας διανύσει μια
μαρτυρική ζωή 49 χρόνων σε μια
συγκλονιστική πορεία προσφυγιάς και
αγώνα για μια καλύτερη ζωή από το
Αφγανιστάν μέχρι την Ελλάδα. 

Αφήνω όμως τον Στρατή Μπαλάσκα
να διηγηθεί ο ίδιος αυτό το μακρινό της
ταξίδι της Φεριντέ από το Αφγανιστάν
έως την Μόρια της Μυτιλήνης και το
τραγικό της τέλος…   

«Ένα απόγευμα κάηκε ζωντανή
περιμένοντας. Τι δεν έμαθε ποτέ. Γλύτωσε
από 40 χρόνια πολέμους και κάηκε
ζωντανής στη Μόρια. Δεν είχε

προσφυγικό προφίλ λέει, ήταν οικονομική
μετανάστρια, κάηκε ζωντανή γιατί 40
χρόνια σε πόλεμο δε φτάναν.

Φεριντέ Ταγίκ ετών 49. Πάει να πει
γεννήθηκε το 1970. Οι παππούδες της,
αυτοί που έλεγε παππούδες στη γειτονιά,
τη μεγάλωσαν μιλώντας της για τον τρίτο
αγγλο – αφγανικό πόλεμο, το 1919 όταν
λέει οι Αφγανοί νικήσαν την
κοσμοκράτειρα Μεγάλη Βρετανία και
κέρδισαν την ανεξαρτησία τους.

Ήταν τριών χρονών η Φεριντέ, το 1973
όταν ανατράπηκε η μοναρχία και τη
διακυβέρνηση ανάλαβε το καθεστώς
Νταούντ. Το 1978 ανατράπηκε κι αυτό
και την εξουσία ανάλαβε το
φιλοσοβιετικό καθεστώς Ταράκι. Ήταν
1980 όταν η Φεριντέ ήταν κορίτσι 10 ετών
κι ανατράπηκε και αυτό.

Ακολούθησε η εγκατάσταση νέου
φιλοσοβιετικού καθεστώτος η κατάληψη
της χώρας από στρατεύματα της ΕΣΣΔ, οι
συγκρούσεις με τους Μουτζαχεντίν που
υποστήριζαν οι ΗΠΑ, το Πακιστάν, η
Κίνα, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία.

Η Φεριντέ άρχισε να τρέχει για να

σωθεί…
Αλλά η Ελλάδα ήταν μακριά. Που να

μάθουμε εμείς για τη Φεριτνέ; Γιατί να
μάθουμε εμείς για τη Φεριντέ;

Οι Σοβιετικοί το 1989, 19 χρονών
ήταν η Φεριντέ, αποχωρούν από το
Αφγανιστάν. Είναι η ώρα των
Ταλιμπάν. Η ώρα της μπούργκας, η
ώρα που η Φεριντέ δεν ξερει πια ούτε
πού είναι ούτε τι είναι. Απλά τρέχει να
σωθεί. Αλλά το Αφγανιστάν είναι
μακριά. Που να μάθουμε εμείς για το
Αφγανιστάν;

Και γιατί να μάθουμε εμείς για το
Αφγανιστάν; Φτάνει που ξέραν όλοι οι
κολοσσοί του κόσμου που πότε με τον
έναν και πότε με τον άλλο πολέμαρχο
έκαναν τη Φεριντέ να τρέχει. Κι αυτοί
κερδίζαν. Από τα πετρέλαια, από τη
θέση της χώρας, από τη διακίνηση του
οπίου, από τα όπλα που πουλάγαν σε
όλη τη γειτονιά και όχι μόνο…

Κι η Φεριντέ έτρεχε…
Το 2001 οι Ταλιμπάν ανατίναξαν δύο

γιγάντια σκαλισμένα στο βράχο
αγάλματα του Βούδα στην περιοχή
Μπαμιγιάν. Οποίο έγκλημα σε βάρος
του ανθρωπίνου πολιτισμού. Κι ύστερα
γίναν οι επιθέσεις της 11ης
Σεπτεμβρίου. Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και
συμμαχικές δυνάμεις ανέλαβαν
στρατιωτική δράση και ανέτρεψαν το
καθεστώς των Ταλιμπάν. Με απόφαση
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
στη χώρα εγκαταστάθηκε διεθνής
στρατιωτική δύναμη, τη διοίκηση της
οποίας ανέλαβε το 2003 το NATO. Μαζί
και στρατός από την Ελλάδα.

Κάποιοι εδώ στην Ελλάδα μάθανε
πού ήταν αυτό το Αφγανιστάν.

Η Φεριντέ όμως έτρεχε να σωθεί….
Το 2004, 34 χρονών ήταν πια η

Φεριντέ, γίναν λέει εκλογές και
πρόεδρος εκλέχτηκε ο Χαμίντ Καρζάι.
Στα βουνά οι Ταλιμπάν συνέχισαν τη
δράση τους;. Η Φεριντέ πότε εδώ και
πότε εκεί να σωθεί…. Να ζήσει.

Εμείς εδώ δεν ξέραμε τη Φεριντέ μα
ξέραμε πως έπεσε ο τύραννος Μπιν
Λάντεν και πανηγυρίζαμε που
εκλέχτηκε ένας σαν εμάς… Πώς είμαστε
εμείς;

Εκατομμύρια Αφγανοί πρόσφυγες
εγκατέλειψαν τη χώρα. Να ξεφύγουν
από τους Στρατούς του κόσμου. Του
κόσμου όλου. Τους τρελούς Ισλαμιστές
του κόσμου. Του κόσμου όλου.

Κι εμείς που δεν ξέραμε τη Φεριντέ
πανηγυρίζαμε…. Που έπεσαν οι Μπιν
Λάντηδες, οι Κατάφηδες, οι
Σαντάμηδες, οι…. οι…

Η Φεριντέ 49 χρόνια κουράστηκε να
ζει στην ανέχεια και στον πόλεμο. 40
χρόνια πόλεμος… Πήρε των οματιών
της κι ότι είχε… Δε μάθαμε τι είχε.
Παιδιά γονείς, δε ξέρω να σας πω.

Θα πήγαινε λέει εκεί απ’ όπου
έρχονται στην πατρίδα της οι Στρατοί…

Κι ένα πρωί πέρασε πάνω σε μια
πλαστικιά βάρκα στη Λέσβο. Στη
Μόρια.

Ένα απόγευμα κάηκε ζωντανή
περιμένοντας. Τι δεν έμαθε ποτέ.

Φεριντέ Ταγίκ ετών 49. Γλύτωσε από
40 χρόνια πολέμους και κάηκε ζωντανή
στη Μόρια. Δεν είχε προσφυγικό
προφίλ λέει, ήταν οικονομική
μετανάστρια, κάηκε ζωντανή γιατί 40
χρόνια σε πόλεμο δε φτάναν.

Σε ένα ψυγείο νεκροτομείο
ξεκουράζονται τα αποκαΐδια της.
Κανείς δε θα μάθει μηδέ που την
παραχώσαν».

BATI Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi, 2019-
2020 eğitim yılında ihtiyaç sahibi
Batı Trakyalı üniversite
öğrencilerine burs  verileceğini
bildirdi. 

Konuyla ilgili
olarak BTTDD
Bursa
Şubesi’nden
yapılan
açıklamada
şu ifadelere
yer verildi: 

“Batı
Trakya
Türkleri
Dayanışma
Derneği
(BTTDD)
Bursa Şubesi
tarafından 2019-
2020 öğretim yılı
içerisinde ihtiyaç sahibi
Batı Trakyalı üniversite öğrencilerine
imkanlar dahilinde  burs
verilmesine devam edileceği
kararlaştırılmıştır.  

Bu kapsamda başvuruda
bulunacak öğrencilerimizin;

Derneğimizden bizzat alınacak
veya www.bttddbursa.org internet
adresinde Başvurular bölümünde

bulunan Öğrenci Bursu  Başvuru
Formu’nu doldurarak;

Okumakta oldukları
üniversiteden alınacak öğrenci
belgesi  (2. ve daha üst sınıflarda

okuyan öğrenciler için
transkript);

İki adet fotoğraf;
Gerekli görülen

diğer evraklar
(engel durumu
belgesi, kira
sözleşmesi, vs)

ile birlikte 12
EKİM
CUMARTESİ
saat

18:00‘e kadar
BTTDD Bursa

Şubesi’ne bizzat
başvurmaları

gerekmektedir.
(Başvurular bu tarihe

kadar 11:00-18:00 saatleri
arasında alınacaktır)

Başvurular arasında,  özel
durumda olan (engelli, anne veya
babasını kaybetmiş vb)
öğrencilerimiz ile derneğimiz
üyelerine pozitif ayrımcılık yapılacak
olup, öğrencilerimizin beyan ettiği
hususlar titizlik ile araştırılacaktır.”

Yunanistan’ın nüfusu azalıyor
YUNANİSTAN’da, evlilik ve doğum

oranlarındaki gerileme nedeniyle ülke
nüfusunun gittikçe azaldığı bildirildi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT)
tarafından yayımlanan verilere göre,
ülkede 2018’de ölenlerin sayısı, doğanların
sayısının üzerine çıktı, evlilik oranlarında
da azalma kaydedildi.

Yunanistan’da 2018’de 86 bin 440 kişi

doğdu, 120 bin 297 kişi öldü. Buna göre,
ülke nüfusu 33 bin 857 kişi azaldı.

2018’da gerçekleşen evliliklerde önceki
yıla oranla yüzde 5,4 düşüş, sözleşmeli
olarak birlikte yaşamalarda ise yüzde
29,4’lük artış kaydedildi.

Yunanistan’da 2011’de yapılan sayımda,
ülke nüfusunun 10 milyon 816 bin 286
olduğu belirlenmişti.

BTTDD Bursa Şubesi’nden 
üniversite öğrencilerine burs imkanı
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ayıpları örtmek kötülükleri önler
Başkalarının kusur, eksiklik,

utanılacak şey, suç, cürüm,
şeref ve haysiyete aykırı

davranış, nezaket ve terbiye dışı,
fena, kötü, utanç verici şey
cinsinden yaptığı işlerin
duyulmasını, görülmesini
önlemek, yayılmasına mani olmak.
Toplumu ve insanları
kötülüklerden korumak için
işlenen ayıpları örtmek ahlâkî
faziletlerin başında gelir. Böylece
İslâm’ın övdüğü, müslümanlarda
bulunmasını istediği faziletlerden
birisi de başkalarının ayıp ve
kusurlarını örtmek ve gizlemektir.
Buna karşılık; bir müslümanı
küçük düşürmek, şahsiyetini
lekelemek ve onu rezil etmek için
ayıplarını araştırmak ve
başkalarına anlatıp açıklamak ise
büyük bir ahlâksızlık olup,
dinimizce yasaklanmıştır. Cenâb-ı
Hak şöyle buyurur:
"Müslümanların ayıplarını (ve gizli
şeylerini) araştırmayın..." (el-
Hucurât, 49/12). Resulullah da bir
hadiste: “Birbirinizin özel ve
mahrem hayatını araştırmayın"
(Müslim, Birr ve Sıla, 30) diye
buyurmaktadır.

Rasulullah (s.a.s.) başka bir
hadislerinde şöyle
buyurmaktadır:"Her kim bir
müslüman kardeşinin ayıp ve
kusurlarını, kimsenin görmediği ve
görmesini istemediği şeylerini
örterse, Allah'u Teâlâ da kıyamet
gününde onun ayıplarını örter. Her
kim müslüman kardeşinin
meydana çıkmasını istemediği
birşeyini ortaya çıkarır ve dile
verirse; Allah da onun ayıplarını,
kimsenin bilmesini istemediği
hallerini meydana çıkarır. Bu
suretle kendi evi içinde de olsa
onu rezil eder. Müslüman
kardeşinin ayıplarını örten, bir
ölüyü diriltmiş gibidir. " (Buhârî,
Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58;
Tirmizî, Birr ve Sıla, 85)

Müslümanın ayıp araştırması
değil, bilâkis gördüğü ayıp ve
kusurları örtmesi gerekir. Diğer bir
hadis-i şerifte: “Kim bir
müslümanın ayıbını örterse Allah
da kıyamet gününde onun ayıbını
örter. " (Ebû Dâvud, Edeb, 39),
“Kim bir ayıp görür de örterse
sanki kabrine diri gömülmüş bir
yavruya can vermiş gibi olur. "
(Ebû Dâvud, Edeb, 38)
buyurulmuştur.

İnsan başkalarının ayıp ve
kusurunu değil, kendi ayıp ve
kusurunu görmeye çalışmalıdır.
Peygamber Efendimiz (s.a.s.):
“Kendi ayıbı, insanların ayıbını
görmekten alıkoyan kimseye
müjdeler olsun. " (Aclûnî, Keşfu'l-
Hafa, II, 46) buyurmuştur.

Ayıpların araştırılıp ortaya
dökülmesi; insanları birbirine

düşürmekten, aralarında kin ve
düşmanlık tohumları ekmekten,
fenalıkların yayılmasından başka
bir şeye yaramaz. İnsanların gizli
kalmış kusurlarını açıklamak,
herkese duyurmak onların utanma
duygularının yok olmasına, sosyal
kontrolün azalmasına ve böylece
ahlâksızlığın süratle yayılmasına
da sebep olur. Resulullah:
“Müslümanların ayıplarını, gizli
hallerini araştırmağa kalkışırsan,
onları ifsad eder (ahlâklarını
bozar) veya ifsada yaklaştırmış
olursun, " (Riyazü's-Sâlihin,
III,154) buyurmuştur.

Peygamberimiz ve ashabı,
kimsenin ayıplarını araştırmamış
ve araştıranları da şiddetle
kınamıştır. Peygamberimiz'in:
"Din kardeşini bir suçundan dolayı
ayıplayan kimse, o suçu (günahı)
kendisi de işlemedikçe ölmez. "
(Tirmizî, Kıyâme, 53) uyarısını da
hiç bir zaman unutmamak gerekir.

Bir gün Hz. Ömer'in yanına bir
adam geldi ve ona şöyle dedi:
"Benim bir kızım var, cahiliye
devrinde onu diri diri toprağa
gömmüş, sonra da ölmeden
çıkarmıştık. İslâmiyet geldikten
sonra ben de kızım da müslüman
olduk. Fakat kızım Allah'ın
yasakladığı bir şeyi yaptı ve had
vurulması icab etti. Bunun üzerine,
bizim bulunmadığımız bir yerde
bıçakla kendisini kesmek istemiş.
Biz durumu haber alır almaz
koştuk, fakat boyun
damarlarından birini kesmişti.
Hemen tedavî ettik, iyileşti.
Yaptığına pişman oldu. Tövbe
ederek bir daha böyle bir şey
yapmamaya karar verdi. Bir
kabileden dünür geldi. Ben de
olanları olduğu gibi anlattım." Hz.
Ömer, adamın bu sözlerine
kızarak:

"-Allah'u Teâlâ'nın gizlediğini
açığa mı vuruyorsun? Vallahi eğer
kızın başından geçenleri başka
birine daha anlatırsan herkesten
önce cezanı ben veririm. Git, kızı
diğer müslüman, temiz kızlar gibi
evlendir dedi." (Y. Kândehlevî,
Hadislerle Müslümanlık, III, 1021).

Müslümanların başkalarının
günah ve kusurlarını, işledikleri
ayıpları örtmeye çalışmaları nasıl
önemli bir ahlâkî görevleri ise; aynı
şekilde kendi günah ve kusurlarını
da ifşâ etmemeleri gerekir.  

Bu ayet-i kerime ve hadis-i
şerifler, toplum içinde
yardımlaşmak, birlikte iyi
geçinmek, yapılan fenalıkları ve
ayıpları örterek arkadaşlığı,
dostluğu kuvvetlendirmek, dostça
yaşamak ayıp ve günahları teşhir
etmeden önlemek gibi insanî ve
ahlâkî faziletlerimizi
belirtmektedir.

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLUGümülcine Seçilmiş

Müftülüğü ‘Hizmet içi 
eğitim semineri’ düzenledi

GÜMÜLCİNE Seçilmiş
Müftülüğü, 24 - 26 Eylül
tarihleri arasında yetişkin
kadınlara Kur’an kursu veren
eğitimcilere yönelik seminer
düzenledi. 

Hizmet içi eğitim
semineriyle ilgili Gümülcine
Seçilmiş Müftülüğü’nden
yapılan açıklamada şu ifadeler
yer aldı: “Hizmet İçi Eğitim
Semineri’nde müftülüğümüze
bağlı vaizelerin sunumları ilgi
ve dikkatle takip edildi.

Yaygın Din Eğitimi’nde

Sevgi ve İletişimin Rolü -
Kadriye Ş. Damatoğlu, Okul
Öncesi Dini Değerler Eğitimi -
Kevser Padalı Mehmet, Etkili
Öğreticilik (Bilinmesi
Gerekenler-Yöntemler) - Hacer
Karaali, Yetişkinlerde Temel
Dini Bilgiler, Derslerinin
İşlenişi, Uygulanabilecek
Yöntem ve Metodlar - Nafiye
Karaali, Yetişkin Eğitimi ve
Temel Prensipleri - Selma Veli
Ahmet, Yetişkinlere Yönelik
Kur’an-ı Kerim’i Öğretmek ve
Kullanılabilecek Yöntemler -

Halime Mehmetali
konularında sunumlarını
gerçekleştirdiler.

Semineri Gümülcine S.
Müftüsü İbrahim Şerif, Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet takip
ettiler. Seminerin sonunda
değerlendirmeler yapılarak
daha verimli bir eğitim süreci
için düşünceler paylaşıldı.

Sunum yapan hocalarımıza
ve semineri takip eden
öğreticilerimize teşekkür
ediyoruz.”

RODOS, İstanköy ve Onikiada Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), Yaşar
Üniversitesi desteğinde 10-11 Ekim tarihlerinde
“Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları
Sempozyumu” düzenleyecek. 

Etkinliğin açılış konuşmaları,
Prof. Dr. Mustafa
Kaymakçı (ROİSDER
Başkanı), Gösta Toft
(FUEN Başkan
Yardımcısı), Dr. Cemil
Tugay (Karşıyaka Belediye
Başkanı), Dr Mustafa İduğ
(Bornova Belediye
Başkanı), Prof. Dr. M.
Cemali Dinçer (Yaşar
Üniversitesi) ve Abdullah
Eren (T.C. Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar
Başkanı) tarafından
yapılacak. 

Etkinlikle ilgili
ROİSDER’den yapılan
açıklamada, Rodos ve İstanköy
Türklüğünün vatandaşlık sorunu, eğitim
ve Türkçe öğrenme hakkı sorunları, din ve
ibadet sorunu, örgütlenme sorunu, Osmanlı
Türklerinden kalan kültür mirasının korunması
sorunu, nefret ve baskı ortamı sorunu  ile Türk
– Müslüman vakıfları sorunu gibi sorunlarının

devam ettiği bildirildi.
Düzenlenen sempozyumun temel amacının;

“Rodos ve İstanköy’deki Türk – Müslüman
vakıf mallarının  haraç – mezat satışları ile

zamanın tahribatına bırakılan ve giderek
yok edilen   Osmanlı – Türk mimari

eserleri konularında
ulusal ve uluslararası

farkındalık yaratmak
olduğu” belirtildi.

Sempozyumda; “Vakıf
Kültürü”, “Uluslararası
Hukukta Vakıf Statüsü”,
“Rodos  ve İstanköy Türk
Vakıflarının Dünü”,
”Rodos ve İstanköy’deki
Vakıfların Sosyal Yaşama
Etkileri”, “Rodos ve

İstanköy Türk Vakıflarının
Güncel Sorunları”, “Rodos

ve İstanköy’de Türk Vakıf
Eserleri” ve  “Türk – Yunan

İlişkileri” konularında yabancı
ve Türk akademisyenler tarafından

19 adet bildiri sunulacak.
İzmir’in Bornova bölgesindeki Yaşar

Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda
gerçekleştirilecek sempozyumun kamuya açık
olduğu ifade edildi. 

Rodos ve İstanköy Türk
vakıfları sempozyumu
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Emine Tabak

Okul öncesi dönemde 
çocuğa öğretilmesi gereken
temel kavramlar

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Çocuk okula
başlamadan önce
ailenin ona öğretmesi

gereken bazı temel
kavramlar vardır. Bunların 5
yaşına kadar çocuğa
kazandırılması çok önemlidir.
Çünkü çocuk, 5 yaşına kadar
kendisine sunulanları çok
daha çabuk öğrenmektedir.
Ancak temel olan çocuk
eğitilirken anne babanın her
zaman hemfikir olup aynı
tutumu sergileyebilmeleridir.
Kararlı ve tutarlı davranışlar
son derece önemlidir.
Yemek, uyku programları,
temizlik gibi alışkanlıkların
bebeklikten başlayarak
öğretilmesi gerekir.

Çocuğa temizlik kurallarını
öğretirken, ona yamekten
önce ellerini yıkaması
gerektiğini söyleyip de, aynı
şeyi kendimiz uygulamazsak,
çocuk, “ama anne sen de
ellerini yıkamadın” diyerek
haklı bir tepki gösterebilir.
Böyle bir durumda ceza da
verilse, olumlu bir sonuç
alınamaz. Çünkü buradan
cezayı hakeden çocuk değil,
annedir.

Çocuğa ceza verileceği
zaman bunun kendisine nicin
verildiğini çocuğun
anlayabilmesi gerekir. Çocuk
yaptığı hatanın farkında
olabilmelidir. Örneğin, evine
gelen bir arkadaşıyla
oyuncaklarını paylaşmadığı
zaman, bütün oyuncakları
kaldırıp ona tek bir oyuncak
bırakarak bir süre kendisini
cezalandırabliriz. Yine
yemeğini yemekte zorluk
çıkarttığı zaman, ona masal
analatarak ya da oyunlarla
yemek yedirmeye çalışmak
yerine, odasına gönderip,
normal öğünler dışında
yemek vermemek, onun
yemekte zorluk çıkartmasını
ortadan kaldırabilir. Diğer bir
öğün saatine kadar
kendisine hiç bir şey
verilmeyen çocuk, nasıl olsa
acıkacak ve yemek
isteyecektir. Ancak arada
atıştırmalık şeyler verilmesi
istediğimiz sonuca

ulaşmamızı engelleyecektir.

Çocuğumuzun mutlu
olabilmesi için, aile
içerisinde gördüğü ilgi, sevgi,
kararlılık ve turarlılık son
derece önemlidir. Çocuğa
bazı kurallar konması onu
disipline eder. Güven içinde
olabilmesi için bu kurallara
ve bu düzene çocuğun da
ihtiyacı vardır. Düzenli, sakin
ve sevgi dolu bir ailede
yetişen çocuklar,
yetişkinliklerinde de sakin,
düzenli ve sevgi dolu
insanlar olurlar. Problemli,
kavgacı, huzursuz bir
ortamda yetişen çocuklar ise,
büyüdüklerinde de kavgacı
ve mutsuz bir kişilik
sergilerler. Bu durum onların
evliliklerinin bile başarısız
olmasına sebep olabilir.

Bazı anne babalar, belki
de kendi çocukluklarında
ailelerinden yeterli ilgi
göremedikleri için, ya da
çocuklarına yaterli ilgi
gösteremediklerini
düşündükleri için, suçluluk
duygusuna kapılarak
çocuğun her istediğini yerine
getirecek bir nevi kendilerini
tatmin etmeye çalışırlar.
Böylelikle de çevresiyle
uyum zorluğu yaşayan,
isteklerinin sonu gelmeyen,
doyumsuz çocuklar
yetiştirmiş olurlar.

Sonuç olarak çocuğa
empatiyi, başkalarına karşı
saygılı olmayı kendi haklarını
koruyabilmeyi, sorumluluk
sahibi olmayı öğretmeye
çaışmalıyız.

Aile içinde
kazandırılmayan bazı temel
davranışları okulda
kazanmasını da beklemek
yanlıştır. Okul, evde temeli
atılmış doğru davranışları
pekiştirir. Çocuğun okula
başlamadan önce toplumsal
davranışları öğrenerek
bitmesi son derece
önemlidir.

Sevgi ile geçecek bir hafta
olmasını dilerim! 

YAKA IKE’den kiraz
üreticilerine seminer

YAKA IKE Kiraz Paketleme
Tesisi Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Sadık Ahmet, bölgedeki
kiraz üreticilerine, “Kiraz
Üretimi, Gıda Güvenliği, Tüketici
Beklentileri” başlığı altında bir
seminer düzenledi.

Seminerde Avrupa’da en
büyük marketler zinciri arasında
yer alan OGL Sebze Alım Genel
Müdürü Hannes Lintner’in,
“Üretmiş olduğunuz kirazın
sorumlusu sizlersiniz, doğru ve
bilinçli ilaç kullanımı insan
sağlığı ve kiraz üretiminde çok
önemlidir” sözleri dikkat çekti.
Lintner konuşmasının
devamında, başta kiraz olmak
üzere üreticilerin üretim
aşamasında dikkat etmesi
gereken konular hakkında bilgi
verdi.

1 Ekim Salı günü Rodop ilinin
Gümülcine sınırları içinde yer
alan ve 2017 yılında faaliyete
geçen YAKA Kiraz Paketleme
Tesisi’nde düzenlenen seminere
başta bölgedeki kiraz üreticileri
olmak üzere, Türkiye’nin
Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Konsolos
İbrahim Sakli, Doğu Makedonya
- Trakya Eyaleti Başkan
Yardımcısı Ahmet İbram, eyalet
meclis üyesi Tarkan Multaza,
Yassıköy Belediye Başkanı
Önder Mümin ve Yunanistan’ın
farklı bölgelerinden kiraz
üreticileri katıldı.

İlk sözü işadamı Leven Sadık

Ahmet alarak, DCT Trading
şirketinin uluslararası piyasada
ticari güvenirliliği ve bilinirliliği
en üst düzeyde olan bir kuruluş
olduğunu belirtti. Daha sonra
YAKA Kiraz şirketinin bugüne
kadar yapmış olduğu ticari
faaliyetleri anlatan Sadık Ahmet,
bundan sonraki dönemde
şirketin hedefinin üretimi
arttırmaya yönelik olarak Rodop,
İskeçe ve Evros illerinde de yeni
bahçe kurulumlarının önünü
açmak olduğunu ifade etti.

Ardından OGL Sebze Alım
Genel Müdürü Hannes Lintner
söz aldı.  Lintner kiraz üretimi
sırasında bilinçsiz ve özellikle
fazla ilaç kullanımının o malın
iade edilmesi anlamına
geldiğinin altını çizdi. YAKA

Kiraz şirketinin bölgedeki kiraz
üreticileri ve kendileri için çok
önemli bir kiraz tedarik şirketi
olduğunu belirten Lintner, “İlaç
kullanımında sınırlı etken
madde bulunmaktadır. Yapılan
analizlerde bunun mevcut
sınırların yukarısında çıkması
durumunda gönderilmiş olan
mal, imhaya gönderiliyor. Bu
imha maliyeti bile şirkete
ödetiliyor. Dolayısıyla üretmiş
olduğunuz kirazın sorumlusu
sizlersiniz. Bunu da üreticilerin
çok iyi bilmesi gerekir. İnsan
sağlığını korumayı ve doğru
ürünü sağlıklı bir şekilde
marketlerimizin raflarına
koymayı hedef haline getirdik.”
diye konuştu.

“Korkma! Farkında ol! Geç kalma!”
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB)

Kadınlar Kolu, “Meme Kanseri Farkındalık”
konulu bir söyleşi düzenleyecek.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı
kapsamında düzenlenecek söyleşi, 14 Ekim
Pazartesi günü GTGB lokalinde gerçekleşecek.

“Korkma! Farkında ol! Geç kalma!” başlığı
altında düzenlecek söyleşi saat 17:00’de
başlayacak.

GTGB Kadınlar Kolu’nun düzenlediği
söyleşiye, tüm kadınların davetli olduğu
belirtildi.
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İNGİLTERE’DE Liverpool,
İspanya'da Real Madrid,
İtalya'da Juventus, Almanya'da
Borussia Mönchengladbach,
Fransa'da ise Paris Saint-
Germain (PSG), puan
tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig 
Premier Lig'in 8. haftasının

ardından 24 puana ulaşan
Liverpool, Manchester City'nin
8 puan önünde liderliğini
sürdürdü. Bu iki takımı, 15
puanla Arsenal, 14'er puanla
Leicester City, Chelsea ve
Crystal Palace izledi. 

La Liga 
Geçen hafta liderlik

koltuğuna oturan Zinedine
Zidane yönetimindeki Real
Madrid, sahasında Granada'yı
4-2 yenerek, 18 puanla
zirvedeki yerini korudu.
Sevilla'yı 4-0'lık skorla geçen

Barcelona, puan cetvelinde
ikinci sıraya yerleşti. Atletico
Madrid ise 15 puanla, Real
Madrid ve Barcelona'ya takip
ediyor.

Serie A 
Serie A'nın 7. haftasını 19

puanla Juventus lider
tamamlarken, siyah-beyazlı

ekibi 18 puanla Inter, 16 puanla
Atalanta, 13 puanla Napoli ve 12
puanla Roma takip etti. 

Bundesliga 
Bundesliga'nın 7. haftası

sonunda 16 puan toplayan
Borussia Mönchengladbach'i,
15 puanla Wolfsburg, 14'er
puanla da Bayern Münih,

Leipzig, Freiburg, Schalke 04 ve
Bayer Leverkusen izledi. 

Ligue 1 
Ligue 1'de 9. haftanın

ardından puanını 21'e çıkaran
PSG, liderliğini sürdürdü.
Nantes 19, Angers 16, Bordeaux
ve Lille 15 puanla Paris ekibinin
arkasında yer aldı. 

Milan'da Pioli dönemi
resmen başladı
İTALYA 1. Futbol Ligi (Serie A)
ekiplerinden Milan'da Marco
Giampaolo'dan boşalan
Teknik Direktörlük görevine
Stefano Pioli getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada,
aldığı başarısız sonuçlar
nedeniyle görevine son
verilen Giampaolo'nun
ardından İtalyan teknik adam
Pioli ile 2 yıllık sözleşme
imzalandığı belirtildi.
Teknik direktörlük kariyeri
boyunca sadece İtalyan
takımlarında görev alan 53
yaşındaki Pioli, Salernitana,
Modena, Parma, Grosseto,
Piacenza, Sassuolo, Chievo
Verona, Palermo, Bologna,
Lazio, Inter ve son olarak
Fiorentina'yı çalıştırmıştı.

Avrupa'nın 5 büyük 
liginde görünüm

GERİDE kalan haftalarda 27 kez
rakip fileleri havalandıran
Manchester City, Avrupa'nın 5
büyük liginde en çok gol atan
takım olma unvanını elinde
bulunduruyor. Klopp ile
şampiyonluk özlemine son
vermek isteyen Liverpool, sezona
istediği gibi başlayamayan
Bundesliga'nın son şampiyonu
Bayern Münih ve La Liga'da zirve
yarışı veren Barcelona ise 20'şer
golle Manchester City'yi takip
ediyor. Evinde en çok skor üreten
takımların başında 16 golle
Barcelona, deplasmanda ise 13
golle Manchester City yer alıyor

İngiltere Premier Lig'de geçen
sezon şampiyonluk ipini
göğüsleyen Pep Guardiola

yönetimindeki Manchester City,
puan kayıpları yaşadığı ilk 8
haftada Liverpool'un 8 puan
gerisine düşse de gol yollarında
etkili performansıyla rakiplerine
gözdağı veriyor.

Bu sezon rakip fileleri 27 kez
havalandıran Manchester ekibi,
en çok gol atan takımlar
sıralamasında Avrupa'nın 5 büyük
ligindeki takımları geride bıraktı.
Maç başına 3.3 gol ortalamasıyla
oynayan Guardiola'nın
öğrencileri, Etihad Stadı'nda 14,
deplasmanda ise 13 gol atarak
dengeli bir tablo ortaya koydu.

Manchester City'de Arjantinli
Sergio Agüero 8, Raheem Sterling
de 6 golle takımlarının skor
yüküne önemli katkı sağladı..

Jose Mourinho 
geri dönüyor
MANU'dan ayrıldığı günden
bu yana boşta olan Jose
Mourinho teknik direktörlüğe
geri dönüyor. Portekizli teknik
adamla ilgili müjdeli haberi
ise Lyon Başkanı Michel Aulas
verdi. Fransız kulübünün
patronu, basın mensuplarına
yaptığı açıklamada
"Kendisiyle SMS vasıtasıyla
bir görüşme gerçekleştirdik.
Her iki taraf için de olumlu
havada geçen bir
konuşmaydı. Ancak Jose,
başka bir takımla anlaşmış
olduğundan teklifimizi kabul
etmedi." ifadelerini kullandı.
Bu sözler sonrası Mou'nun
hangi kulüple el sıkıştığı
büyük merak konusu olurken
söz konusu takımın bu sezon
çok kötü bir başlangıç yapan
ve menajeri Mauricio
Pochettino'yla yol ayrımına
gelen Tottenham Hotspur
olabileceği konuşuluyor. 

Avrupa'nın en golcüsü
Manchester City

SON olarak ABD'nin MLS Futbol Ligi takımlarından
Chicago Fire'da forma giyen Alman futbolcu Bastian
Schweinsteiger, aktif futbol kariyerini noktaladığını
açıkladı.

Kariyerinde Bayern Münih, Manchester United
formaları da giymiş olan Bastian Schweinsteiger, sosyal
medya hesabından yaptığı açıklama ile aktif futbol
kariyerini sonlandırdı. Schweinsteiger, yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zaman geldi. Aktif futbol kariyerimi noktalıyorum.
Taraftarlara, Manchester United, Bayern Münih, Chicago
Fire ve milli takımdaki bütün arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. Bu güzel zamanı, benim için mümkün kıldınız.
Ayrıca eşim Ana Ivanovic ve aileme destekleri için de
teşekkür etmek istiyorum. Aktif bir oyuncu olarak elveda
demek biraz nostaljik hissettirse de önümde beni
bekleyen rekabetleri düşününce heyecanlanıyorum.
Futbolun içinde kalmaya devam edeceğim. Beraber
geçirdiğimiz vakit için herkese çok ama çok teşekkür
ediyorum. Kalbimde her zaman bir yeriniz olacak."

Almanya Milli Takımı formasıyla 121 maça çıkan
Bastian Schweinsteiger, 24 gol atıp ülkesiyle de bir kez
Dünya Kupası zaferi kazandı. 35 yaşındaki oyuncu,
Bayern Münih formasıyla da bir kez Şampiyonlar Ligi'ni
kazanma başarısı gösterdi.

Schweinsteiger 
futbolu bıraktı
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Beyazit Camii’nin restorasyonu
2023’te tamamlanacak

DİMETOKA’daki tarihi Beyazit
Camii’nde (Çelebi Sultan Mehmet) 22
Mart 2017’de meydana gelen yangının
yargı süreciyle ve restorasyonuyla ilgili
bilgi isteyen Rodop ili KİNAL Milletvekili
İlhan Ahmet’e, Kültür Bakanlığı’ndan
açıklama geldi. 

Milletvekili İlhan Ahmet’in konuyla
ilgili 411/28.8.2019 sayı ve tarihli soru
önergesine Kültür Bakanı Lina Mendoni
tarafından verilen cevapta, yangınla ilgili
idari ve adli soruşturmanın devam ettiği
bilgisi verilirken, caminin
restorasyonunun 2023 yılında
tamamlanmasının öngörüldüğü
kaydedildi.

Bakanlık cevabında, Meriç Antik
Eserler Heyeti tarafından hazırlanıp
Bizans ve Antik Eserler Müdürlüğü ile
Bizans Sonrası Eserleri Restorasyon
Müdürlüğü’ne sunulan “Dimetoka Camii
Anıtsal Alan ve Çevre Düzenlemesi
Projesi” nin onaylanarak, Doğu
Makedonya -Trakya 2014 - 2020 Faaliyet
Programı’na dahil edilmesiyle
restorasyon sürecinin başlatıldığı
belirtildi.

Açıklamada, toplam 3.428.876 euro
bütçeye sahip söz konusu proje için 63
aylık bir çalışma süresi öngörülürken,
tamamlanma zamanı olarak ise
29.12.2023 tarihi kayda geçirildi. Projenin
iki alt başlık altında yürütüleceği
bildirildi. Buna göre proje kapsamında
bütçeden, “Anıtsal Kalıbın ve Çevrenin
Yapısal ve Morfolojik Restorasyonu” adı
altında yürütülecek çalışmalar için
2.189.090 euro, “Meşe Kereste Tedariki”
adı altında yürütülecek çalışmalar içinse
1.239.786 euro ayrıldığı bilgisi verildi. Şu
ana kadar, bilimsel ve teknik personel
alımlarının yüzde 80 oranında
tamamlandığı ifade edildi.

Öte yandan, Kamu Yatırım
Programı’nın ulusal bölümünden de ek
finansman desteği sağlandığı
belirtilirken, yangında tamamen yanan,
kündekari tekniğinin nadir
örneklerinden olan ahşap kırlangıç
kubbenin yeniden yapımı için Atina
Ulusal Meçovio Teknik Üniversitesi
tarafından sunulan araştırma programı
teklifi çerçevesinde Kültür ve Spor
Bakanlığı, Doğu Makedonya - Trakya
Eyaleti ve Atina Ulusal Meçovio Teknik
Üniversitesi arasında bir Kültürel
Kalkınma Anlaşması Taslağı hazırlandığı
bilgisi verildi. 206 bin euro bütçeli
araştırma programının
tamamlanmasının ardından söz konusu
çalışmanın onaylanmasıyla, çatı onarımı
için Avrupa fonlarından finansman
imkanı sağlanmasının önünün açılacağı
belirtildi.

Kültür Bakanı’nın dikkatine sunduğu
soru önergesinde milletvekili
İlhanAhmet, Avrupa ve Balkanlar’daki
en eski Osmanlı mimari ve dinî
eserlerinden biri olan Beyazit Camii’nin
önemine vurgu yaparak yangında,

kündekari tekniğinin nadir
örneklerinden olan ahşap kırlangıç
kubbesinin tamamen yandığını, diğer
ahşap kısımlarla birlikte taş duvarların,
sütünların, pencerelerin ve minarenin
tahribata uğradığını, ayrıca

taşınmazların yanında yapıya ait içindeki
diğer eşyaların da büyük zarar
gördüğünü hatırlatarak, manevi kaybın
yanında değeri 1 milyon euronun
üzerinde bir maddi zarara dikkati
çekmişti.

BAKEŞ Eşekçili’ye kreş açtı
BATI Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ)

kreşlerine bir yenisini daha ekledi. BAKEŞ tarafından
Gümülcine’nin Eşekçili köyüne kreş açıldı.

BAKEŞ’ten yapılan açıklamada, Eşekçili kreşine kayıtların
8 Ekim Salı gününden itibaren başlayacağı belirtildi.

BAKEŞ’in açıklaması şöyle: “Batı Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi beşinci kreşini Rodop ili Eşekçili köyünde
açmıştır.  Kreşimize 2,5 yaşından itibaren zorunlu eğitime

kadar olan çocuklarımız kabul edilecektir. 
8 Ekim 2019 Salı gününden itibaren kayıtlarımız

başlayacaktır. Toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızı
ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımız kreşimizin
çalışma saatleri 09:30 – 13:30 olarak belirlenmiştir. Bu
vesiliyle yeni eğitim - öğretim yılının tüm eğitim camiasına
hayırlı olmasını dileriz.”


