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Azınlık eğitimi
SOS veriyor...
ABTTF’den
YENİ eğitim – öğretim yılının başlamasıyla birlikte azınlık eğitimindeki
BM’ye rapor
sorunlar bir kez daha gündeme geldi. Kapanan okullar, azınlık okullarınBatı Trakya Türk
daki boş öğretmen kadroları, Türkçe ders kitabı eksikliği mevcut sorunla- AVRUPA
Federasyonu (ABTTF), 14 Eylül - 2
Ekim tarihleri arasında İsviçre’nin
ra eklenen ve acil çözüm gerektiren konulardan bazıları.
Cenevre şehrinde düzenlenen
2015 – 2016 eğitim yılı 6 azınlık
ilkokulunun kapanmasıyla başladı.
Yeni eğitim yılının başlamasının
üzerinden 20 gün geçmesine
rağmen Batı Trakya genelindeki
azınlık ilkokullarında 90 boş kadro
bulunuyor. Boş kadrolara
atamaların yapılmaması ise birçok
okulda derslerin boş geçmesine
neden oluyor.
Bu arada, azınlık okullarındaki
Türkçe ders kitapları sorunu hala
çözüm bekliyor. Anlaşmalar
uyarınca geçen yıl Türkiye’den Batı
Trakya’ya gönderilen Türkçe ders
kitaplarının öğrencilere henüz
dağıtılmadığı bildirildi. Türkçe ve
din dersi kitaplarının Yunan
makamlarının bazı değişiklikler
istemesi üzerine dağıtılamadığı ve
bazı okullarda eski kitapların
fotokopi çekilerek öğrencilere
verildiği ifade edildi. »6

Azınlık
milletvekilleri
“soykırım
töreni”nde

Artık “Yatay Geçiş” yasak!
BATI Trakya Türk azınlık
öğrencilerine üniversitede “yatay
geçiş” engeli getirildi. Vasiliki Thanu
başbakanlığındaki seçim hükümeti
döneminde alınan bir karar uyarınca;
binde beşlik özel kontenjandan
yararlanarak üniversiteyi kazanan
Batı Trakya’daki azınlık üyesi
öğrencilerin yatay geçiş yapması
engellendi.
Seçim hükümeti Eğitim Bakanı
Angeliki Efrosini Kiau’nun 14 Eylül
tarihinde imzaladığı kararnamenin,
16 Eylül tarihli resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girdiği
bildirildi. »7

RODOP ili SİRİZA
milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf,
Gümülcine’de düzenlenen
“Küçük Asya Yunanlıları
Soykırımı Anma Töreni”ne
katıldı. Konuyla ilgili olarak
başvurduğumuz Milletvekili
Mustafa Mustafa, Ayhan
Karayusuf’la birlikte
önümüzdeki günlerde ortak
bir açıklama yapacaklarını
söyledi. »4

dünya

23’te

bilim
Rusya’dan
Suriye’ye
ilk hava saldırısı

ekonomi
iPhone 6S’i
inceleyelim

23’te

23’te

“Tahvil
piyasalarına geri
döneceğiz”

spor

23’te

Galatasaray
Gümülcine’ye
geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan
Hakları Konseyi’nin 30. olağan
oturumuna “Batı Trakya Türk
Azınlığının Eğitim Alanında
Karşılaştığı Sorunlar” başlıklı yazılı
bir bildiri sundu. »7

Çipras ve
Davutoğlu
New York’ta
görüştü
ABD Başkanı Barack Obama’nın
evsahipliğinde BM’de düzenlenen
“IŞİD ve Şiddete Varan Aşırıcılıkla
Mücadele Liderler Zirvesi”nin
ardından Davutoğlu ve Çipras, ikili
görüşmeler kapsamında bir araya
geldi. »5

Gökçeada’da
Rum ortaokulu
ve lisesi açıldı
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde,
Özel Rum İlkokulu’ndan sonra Özel
Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi de
40 yıl aradan sonra eğitim öğretime
açıldı. »15
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“Biz yok, ben var; güven yok, güvensizlik var”
Gümülcine’de
bilim, politika,
psikoloji ve felsefe
sempozyumları
düzenleyen Fanis
Kofidis,
Yunanistan’daki
ekonomik kriz ve
etkileriyle ilgili
GÜNDEM’e konuştu.
Ülkenin ekonomik
kriz nedeniyle
dramatik bir
durumda olduğunu
anlatan Kofidis,
krizin tüm toplumu
ve tüm değerleri
etkilediğini söyledi.
Yunanistan’ın zor
bir süreçten
geçtiğini anlatan
Kofidis, bugünkü
durumun çarelerinin
olduğunu da
sözlerine ekledi.
“EKONOMİK KRİZ
TOPLUMSAL DEĞERLERİ
OLUMSUZ ETKİLEDİ”
“Artık değerler krizinden bahsetmek
gerekir” diye konuşan Kofidis, ekonomik
krizin toplumun değerlerini olumsuz
etkilediğini söyledi. Kofidis şöyle
konuştu: “Ne yazık ki ülkemizde beş yıl
boyunca etkili olan ekonomik kriz
değerler sistemi çok olumsuz etkilendi.
Ülkemizde değerler krizinden
bahsedebiliriz. Toplumda ve insanlarda
‘biz’ duygusu yerine ‘ben’ duygusu,
‘güven’ yerine de ‘güvensizlik’ hakim
olmaya başladı. Bu kriz tüm toplumu ve
kurumlarını etkiledi. Krizin; tarihi,
kültürel ve ekonomik etkileri var. Bunun
sonucunda bugün Avrupa düzeyinde bir
değerler sistemine sahip değiliz. Bu çok
önemli. Kurumsal kriz derken neyi
kastediyoruz. Devlet ile vatandaş,
vatandaş ile devlet ve vatandaşlar
arasındaki ilişkilerde sorun var. Ne
yazık ki günümüzün şartları gereğince
insanlar, fertler bencil oldu. İnsanlar
arasındaki güvensizliğin temel nedeni
bu. İnsanlar yarını ve toplumun tümünü
düşünmek yerine, bugünü ve herkes
kendini düşünüyor ve bu şekilde yaşıyor.
Tüm toplum şu anda bir krizin içinde
yüzüyor. Fakat herşeyi kötü

varsayamayız. Toplumda
umudumumuzu yitirmememiz için
nedenler ve örnek de var.”

“SORUMLULUĞU
BAŞKASINA ATMAK
KRİZİN GÖSTERGESİ”
Toplumun içinde bulunduğu krizin en
önemli göstergelerinden birinin
insanların sorumluluk almak
istememeleri olduğunu dile getiren
Kofidis, “Herkes sorumluluğu diğerinde
arıyor. ‘Suç bende değil, diğerinde’
şeklinde bir mantık halkın büyük
çoğunluğunda hakim düşünce haline
gelmiş durumda. Sorumluluğun
başkasına atılması, krizin göstergesidir.
Vatandaşlar sorumluluğu, diğer
vatandaşlara veya politikacılara atarak
kolayı tercih ediyor. Bu durum değerler
sisteminin ne kadar sakat duruma
geldiğini gösteriyor. Yani sorun sadece
politikacılarda değil. Politikacılar
uzaydan gelmedi. Onlar da bu
toplumdan çıktı.” ifadelerini kullandı.

“KRİZLE MÜCADELEDE
ÇARE GÜVEN
TESİS ETMEKTEDİR”
Toplumun içinde olduğu krizle
mücadele etmek için birinci koşulun
güvenin tesis edilmesi olduğunu
kaydeden Fanis Kofidis şunları söyledi:
“İnsanlar için en önemli sorun, hakim
olan güvensizliktir. İnsalar politikaya,
politikacılara, devlete, meclise ve tabii ki
tüm kurumlara güvenmeli. Eğer güven
yoksa orada sağlıklı bir yapıdan
bahsedemeyiz. Vatandaş eğer devlete ve
sisteme güven duyarsa o zaman vergisini
de tam öder, diğer yükümlülüklerini de
yerine getirir.”

“CİDDİ REFORMLARIN
HAYATA GEÇİRİLMESİ ŞART”
Kofidis sözlerine şöyle devam etti:
“Krizle mücadele etmek ve krizden
çıkabilmek için ciddi reformlar
yapılması gerekiyor. Bunların bazıları
somut reformlar, bazıları ise toplumun
değerleriyle ilgili biraz da soyut
kavramlar içeren reformlar. Herşeyden
önce insanlar ve kurumlar arasında
güvenin tesis edilmesi şart. İkinci
olarak; Yunanistan ne yazık ki
üretmiyor. Üretime çok büyük önem
verilmesi lazım. Kültür ve eğitimde
kapsamlı bir reform gerekiyor. Bu
yapılmadığı sürece ülkenin düz yola
çıkması çok zor. Kurumsal reform da çok
önemli. Kurumsal platform insanlara
güven sağlamalı. Bunların dışında adil
bir vergi sisteminin tesis edilmesi şart.
Vatandaşların eşitliğe önem verildiğini
anlaması ve buna inanması gerekiyor.”

“POLİTİKACILAR İÇİN
GÖREV SÜRESİNİN
SINIRLANDIRILMASI
GEREKİYOR”
Ülke yönetiminde yer alacak insanların
görev sürelerinin sınırlandırılması
gerektiğine inandığını anlatan Kofidis,
“Milletvekilleri, bakanlar, genel

müdürler, müsteşarlar, belediye
başkanları bunların hepsinin belirli bir
süre görev yapmaları gerekiyor. 20 – 30
yıl görevde kalmamalılar. Bu olayın bir
boyutu. Bunun yanı sıra devletin
işleyişinde reformların yapılması
gerekiyor. Bugünkü eyaletlere
(periferia) daha fazla yetki
verilmeli. Bölgesel meclisler
oluşturulmalı. Her bölgenin
kendine özgü sanayi, tarım
ve turizm imkanları
değerlendirilmeli ve
bunlardan yararlanacak
şekilde o bölge insanına
eğitim verilmeli ve
bölgesel kalkınmaya
yönelik personel
yetiştirilmelidir. Eğer
bir bölgede
tütün

öncelik arzediyorsa, o zaman bunun
nasıl daha iyi değerlendirileceği
araştırılmalıdır. Kış turizmi veya yaz
turizmi ya da dağ turizmi
geliştirebilecekse bu
değerlendirilmelidir. Ülkemizin çok
boyutlu bu krizi aşabilmesi için bir şok
yaşaması gerekiyor. Vatandaş
eşitliğe, hak edenin hak
ettiğini alabildiğine
inanması lazım. Ancak
böylelikle belirsizlik ve
güvensizlik ortadan
kalkacaktır.” diye
konuştu.
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ABTTF Brüksel’e
çalışma ziyaretinde
bulundu
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, Temsil Edilmeyen
Uluslar ve Halklar Örgütü (UNPO) Genel Sekreteri
Marino Busdachin, Avrupa Parlamentosu’nda
Azınlıklar İntergrubu Eşbaşkanı Nils Torvalds
(Finlandiya/ALDE) ve AP Milletvekili Andor Deli
(Macaristan/EPP) ile görüştü.

Andor Deli

Marino
Busdachin

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 29 Eylül
Salı günü Brüksel’deki Avrupa
Parlamentosu’na çalışma
ziyareti gerçekleştirdi. ABTTF
Brüksel temsilcisinin de eşlik
ettiği çalışma ziyaretinde ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu, Temsil
Edilmeyen Uluslar ve Halklar
Örgütü (UNPO) Genel Sekreteri
Marino Busdachin’in yanı sıra
Avrupa Parlamentosu’nda
Azınlıklar İntergrubu Eşbaşkanı
Nils Torvalds (Finlandiya/ALDE)
ve AP Milletvekili Andor Deli
(Macaristan/EPP) ile biraraya
geldi.

NİLS TORVALDS VE
ANDOR DELİ İLE
GÖRÜŞME
ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, Finlandiya’daki
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İsveç azınlığına mensup olan
AP Milletvekili Nils Torvalds ile
yaptığı görüşmede, Batı
Trakya’da düzenlenen 2015
FUEN Kongresi’ne katıldığı ve
Batı Trakya Türk azınlığının
sorunlarını yerinde gördüğü için
kendisine teşekkürler etti. Batı
Trakya Türkleri ile Rodos ve
İstanköy Türkleri’nin
sorunlarını dile getiren
Habipoğlu, ayrıca Torvalds’ın
eşbaşkanı olduğu Azınlıklar
İntergrubu’nda atılabilecek
adımları milletvekili ile ele aldı.
Sırbistan’da yaşayan Macar
azınlığa mensup olan AP
Milletvekili Andor Deli ile
yapılan görüşmede ise
Habipoğlu, Batı Trakya Türk
azınlığını ve sorunları
anlatırken özellikle eğitim ve
dini özerklik konusunda

Nil Torvalds, Gümülcine’de yapılan FUEN kongresine de katılmıştı.

yaşanan sorunlar hakkında
bilgi verdi. 20 civarında azınlık
barındıran Sırbistan’da azınlık
haklarının nispeten daha iyi
durumda olduğunu belirten
Andor Deli, Batı Trakya Türkleri
konusunda AP’de yapılacak
çalışmalarda destek sözü verdi.

MARİNO BUSDACHIN
Temsil Edilmeyen Uluslar ve
Halklar Örgütü (UNPO) Genel
Sekreteri Marino Busdachin ile
ikinci kez görüşme
gerçekleştiren Başkan
Habipoğlu, UNPO ile ABTTF
arasında yapılabilecek işbirliği
olanaklarını değerlendirdi.
Azınlıklar ve temsil edilmeyen
topluluklardan gelen işbirliği
tekliflerine her zaman açık
olduklarını belirten Busdachin,
ABTTF ile önümüzdeki
dönemde yapılabilecek bazı
ortak etkinlikleri somutlaştırmış
olmaktan memnun olduğunu
ifade etti.

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Siyasi irade aranıyor...
ıllar önce kızımın,
“Anneanne sen
çocukluğunda hangi
çizgi filmi seyrediyordun?”
sorusuna annemin, “Benim
çocukluğumda televizyon yoktu”
yanıtı karşısındaki şaşkınlığını
hala unutamıyorum.
Anneannesinin hangi çizgi
filmi sevdiğini araştırırken
yaşadığı şaşkınlık, benim
çocukluğumun bir bölümünün
de televizyonsuz geçtiğini, hatta
ilk yayınların siyah – beyaz
olduğunu öğrenmesiyle devam
etmişti.
Bugünün çocukları için
televizyonsuz bir hayatı
düşünmek bile mümkün değil,
değil mi? Hele son nesil bırakın
televizyonu, internet denen bir
ortamın içine doğdu. Bir tuşa
basarak koca bir dünyaya erişen,
bırakın siyah beyaz yayını, üç
boyutlu çizgi film izleyen
çocukların geçmişi doğal olarak
tasavvur etmeleri çok güç.
Kızımın yüzündeki benzer
şaşkınlık ifadesini, geçen gün
azınlık okullarındaki kitap
eksikliği konusunun açılmasıyla
bir kez daha gördüm.
Bir öğrencinin kitabı
olmaması, onun
düşünemeyeceği, hatta aklının
ucundan bile geçiremeyeceği bir
şeydi.
Çocuk ruhunu incitmeden,
onun algılayabileceği şekilde
anlatmaya çalıştım; ama
anlamadı.
Eğitimini Türkiye’de sürdüren
10 yaşındaki bir çocuk için doğal
olarak kavrayabilmesi imkansız
bir şey bu.
Tabii, Batı Trakya’da yaşayan
ve azınlık okullarına giden 10
yaşındaki bir çocuğun da
kitabının olmamasını,
öğretmenlerinin eksik olmasını,
okulunun kapatılmasını, aldığı
eğitimin yanı başındaki Yunan
devlet okulundaki yaşıtıyla aynı
olmadığını anlaması mümkün
değil.
Evde, çevresinde yapılan
sohbetlerle, okulunda
birşeylerin ters gittiğini algılıyor

Y

SAHİBİ: HüLYA EmİN

Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI
Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
Yurtd›ş›:100 Euro.

olabilir. Ancak kendisine yapılan
haksızlığın farkına varması, en
doğal hakkı olan eğitim hakkının
gasp edildiğini idrak etmesi
daha uzun yıllarını alacak.
Eğitim dernekleri
başkanlarının yaptığı çağrılar,
yıllardan bu yana var olan eğitim
alanındaki sorunların zamana
direndiğini açıkça gösteriyor.
Yıllardır aynı sorunlar, aynı
şiddette devam ediyor. Bugünün
masum çocukları, yarının
büyükleri olacak. Malum, onlar
üzerine bir yatırım yapmayı
sistem istemiyor.
Kimse demokrasiden, fırsat
eşitliğinden bahsetmesin.
Yunanistan’da hangi siyasi parti
azınlığa yapılan haksızlıkları
kabul edip, günah çıkartmaya
hazır? Sakın “yasalar önünde
eşitlik” politikası cevabını da
kimse vermesin bana. Traktör
ehliyeti alabilmek, evini tamir
ettirebilmek, bir ev satın almak
kazanılmış ya da verilmiş bir hak
olarak gösterilemez.
Gerçek siyasi iradeden
bahsediyorum. Geçmişin
yanlışlarını mertçe kabullenecek,
ileriye yürümek için yollar
arayacak, bugüne kadar yapılan
yanlışları gerçek anlamda pozitif
ayrımcılık politikaları üreterek
telafi etmeye çalışacak bir
iradeden.
Geçmiş iktidarlar ne yazık ki,
azınlık konusunda siyasi bir
irade ortaya koyamadı. Azınlığın
sorunlarına çözüm konusunda
umut bağladığı SİRİZA’nın yedi sekiz aylık iktidar süresi de daha
çok ekonomik pazarlıklarla geçti.
Ancak bu kısa süre içerisine
azınlığın yaşadığı hayal
kırıklıkları da, son anda direkten
dönen yanlışlıklar da sığdı.
SİRİZA yine iktidar. Anlam
veremediğim, radikal sol ile aşırı
sağın ortaklığı bu yeni dönemde
de devam ediyor. Aslında SİRİZA
değişiyor. Radikal soldan,
merkez sola doğru yapılan bu
yolculukta, umarım SİRİZA’nın
azınlıklarla, ezilen, ayrımcılığa
maruz kalan gruplarla ilgili
dünya görüşleri de değişmez…

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70920
Κωδικὸς: 2764
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AYDIN DÜŞÜNCE

Ahmet AYDIN
a.amet@hotmail.com

Güneş ve Gül adası: Rodos (1)
üneş veya gül adası,
Akdeniz’in incisi diye
tanımlanan bu toprak
parçası üzerinde yaşayan bir avuç
Türkün asimilasyonun acımasız
pençelerine nasıl direndiğiyle ilgili
düşüncelerimi paylaşmadan önce,
bu güzel adanın tarihçesine iki hafta
boyunca bir göz atalım.
Rodos Adası, önemini Doğu
Akdeniz ile Ege Denizi ve Boğazlar
Bölgesi arasındaki yol üzerinde yer
almasına borçludur. İlk zamanlar
Girit Adası’nın tesiri altında kalır.
Daha sonra Perslilerin, ardından
Atinalıların etkisi altına girmiştir.
Büyük İskender buraya bir ara
muhafız kuvvetlerini yerleştirmiştir.
Eski Yunan ve Roma devrinde resim
ve heykel sanatının merkezlerinden
biri olarak tanınmıştır. Hıristiyanlık
Rodos’a erken girmiş ve ada daha
sonraları başpiskoposluk merkezi
olmuştur.
İslamiyet’in doğuşundan sonra
Rodos’un tarihi hareketlenir. Mısır,
Suriye ve Anadolu topraklarına
yakınlığı, adayı birçok vesileler ile
Müslümanların deniz seferlerine
muhatap kılar. Hicretin ilk asrında
Halife Muaviye, Cünade b. Ebi
Ümeyye el-Ezdî kumandasındaki bir
filoya Rodos’u fetih görevini verir. Bu
ilk seferde Müslümanlar buraya
geçici olarak yerleşir ve 679 yılında
Halife Yezid’in emri ile buradan
ayrılırlar. Bu kısa süreli İslam ve
Müslüman varlığı, sanki adanın daha
sonra Osmanlılar döneminde
yaşayacağı uzun süreli İslam
hakimiyetinin habercisi
niteliğindedir.
Rodos, Haçlı Seferleri sırasında bir
konaklama ve ikmal merkezi olarak
kullanılır. Rodos, Bizans’a bağlı iken
bu devletin geçirdiği sarsıntılardan
doğrudan etkilenir. Zaman zaman
buraya ticari amaçlarla yerleşmiş
Cenevizlilerle Venediklilerin
hakimiyetine girer. Ama Rodos
tarihinde tartışmasız en önemli olay,
adanın St. Jean şövalyelerinin
hakimiyeti altına girmesidir (1309).
Şövalyeler, Rodos’a yerleşmelerinin
ardından ve Haçlı seferlerinin sona
ermesinden sonra adayı Hıristiyan
dünyasının ileri karakolu konumuna
yükseltmişlerdir. İşte şövalyelerin
hakimiyeti altındaki bu dönemde
adanın Müslümanlara ayak bağı
olduğunu veya ayaklarına batmış bir
diken gibi telakki edildiğini
söyleyebiliriz.
Şövalyeler, Anadolu ve Mısır’a
yönelik saldırılarda, İzmir’in
işgalinde (1344), İskenderiye’nin
yağmalanmasında (1365) ve Niğbolu
seferinde (1396) etkin rol oynarlar.
İskenderiye’nin yağmalanması,
Memlûklerin Kıbrıs ve Rodos’a
yönelik seferlerine yol açar. Nitekim
Kıbrıs fethedilir (1426). Fakat Rodos,
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Memlûklerce birbiri ardı sıra girişilen
birçok fetih hamlesini boşa çıkarır.
Bunda şövalyelerin düşman ülkelere
yerleştirdikleri casusluk şebekesinin,
müstahkem kalelerinin ve kendilerini
son derece iyi birer asker ve savaşçı
olarak yetiştirmelerinin etkisi vardır.
Sonunda Mısır Sarayı’nda itibar
kazanmış aynı zamanda tüccar olan
bir Fransız prens sayesinde
Memlûklerle Rodos hakimleri
arasında barış sağlanır.
Bu tarihten sonra Rodos
şövalyeleri artık daha yakındaki bir
başka Müslüman güce, Osmanlılara
havale edilmiş sayılırdı. Hakikaten
Bizans kaynakları daha Osman Gazi
devrinde, 1310 civarında Rodos’a
gemilerle asker sevk edildiğini
bildirirler. Gerçi Osmanlı tarihlerinde
bu sefere ilişkin herhangi bir kayda
rastlanmamaktadır. Yıldırım Bayezid
Han’ın İstanbul Boğazı’na Anadolu
Hisarı’nı yaptırmasının
sebeplerinden birisi de, Niğbolu
Seferi sırasında düşmana destek
veren Venedik ve Rodos
donanmalarının bundan böyle
yapılacak bir seferde benzer yolu
izlemelerinin önüne geçme isteğiydi.
Fatih Sultan Mehmet Han da, Rumeli
Hisarı’nı niye inşa ettirdiğini soran
Bizans İmparatoru’na Rodos
korsanlarına karşı tedbir alma
gerekçesiyle diye cevap vermiştir
(1452).
Her ne kadar Rodos şövalyeleri
Fatih tahta oturduğunda kendisini
tebrik etmek üzere elçi göndermeyi
ihmal etmemiş, İstanbul fethini
kutlamış ve ticaret antlaşması
imzalama talebinde bulunmuşlarsa
da, fetihten sonra kurulan Hıristiyan
ittifakına katılmaktan geri
durmamışlardır. Şövalyeler, bu ittifak
antlaşması gereğince Ege
korsanlarını desteklemeye, Türk
kıyılarına saldırıp gemi zapt etmeye
başlamışlardır. Fatih’in buna cevabı
gecikmez. Rodos şövalyelerine ait
adalara çıkartmalar yapılır, akınlar
düzenlenir. Zoru gören şövalyeler
Fatih’le daha tahta çıktığında
imzaladıkları barış antlaşmasını
yenilemek mecburiyetinde kalırlar.
Yine de 16 yıl süren Osmanlı
Venedik Savaşlarında Venediklileri
desteklerler. Bunun üzerine Fatih
Rodos’un fethini nihai anlamda
tamamlamak üzere donanma sevk
eder, fakat komutanın ve askerlerin
yanlış harekatı sonucu adanın
fethine ramak kalmışken, sefer
başarısızlığa uğramıştır. Kâtip
Çelebi’nin deyimiyle bu durum,
neredeyse fethi tamamlanmak üzere
olan adanın 42 yıl daha şövalyelerin
elinde kalmasına sebebiyet
vermiştir.
Haftaya kaldığımız noktadan
devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla…

Milletvekilleri
Mustafa ve Karayusuf,
“soykırım töreni”nde
RODOP ili SİRİZA Milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf, Gümülcine’de
düzenlenen “Küçük Asya Yunanlıları
Soykırımı Anma Töreni”ne katıldı.
14 Eylül tarihi, 1998 yılında “Küçük Asya
Yunanlıları Soykırımı Anma Günü” olarak
ilan edilmişti. 20 Eylül Pazar günü
gerçekleştirilen erken genel seçimler
nedeniyle tören 27 Eylül tarihine ertelendi.
27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen
“soykırım anma” programı, sabah saatlerinde
kilisede düzenlenen ayinle başladı. Ardından,
Gümülcine şehir meydanındaki kılıç anıtı
önünde çelenk töreni gerçekleştirildi.
Törene Rodop SİRİZA Milletvekilleri
Mustafa Mustafa ve Ayhan Karayusuf’un yanı
sıra, Rodop ilinden sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcısı Hristos Metios, Gümülcine
Belediye Başkanı Yorgos Petridis, Maronya –
Gümülcine Metropoliti Panteleimon,
Gümülcine Ermeni Cemaati Başkanı Stepan
Mateosian, Kapadokyalılar Derneği Başkanı
Haralambos Farasopulos, Pontuslular
Derneği Başkanı Hrisa Mavridu, Rodop
SİRİZA milletvekili adayı Takis Haritos ve
askeri yetkililer katıldı. Gümülcine şehir
meydanındaki tören askeri bandonun Yunan
milli marşını çalmasıyla son buldu.
Azınlık milletvekillerinin Gümülcine’deki
“soykırım” etkinliğine katılması, özellikle
sosyal medyada ve azınlık mensupları
arasında eleştirilere ve tartışmalara neden
oldu.

Hatırlanacağı üzere Yunanistan
Parlamentosu 1998 yılında 14 Eylül tarihini
Türk devleti tarafından, Küçük Asya
Yunanlılarının “soykırım” günü olarak kabul
etti. Bu nedenle 1998 yılından bu yana 14
Eylül’de ülke genelinde resmi anma törenleri
gerçekleştiriliyor.

MİLLETVEKİLLERİ:
“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE
GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPACAĞIZ”
Konuyla ilgili olarak görüşlerine
başvurduğumuz Rodop ili SİRİZA Milletvekili
Mustafa Mustafa, gerekli açıklamayı ayrıntılı
bir şekilde önümüzdeki günlerde
yapacaklarını ifade etti.

SİRİZA “SOYKIRIM” İÇİN NE DEMİŞTİ?
Yunanistan Parlamentosu, Andonis Samaras
başbakanlığındaki YDP – PASOK koalisyon
hükümeti döneminde 9 Eylül 2014 tarihinde,
daha önce meclis tarafından kabul edilen
“Ermeni, Pontus ve Küçük Asya Rum
soykırımlarını küçümseyen ve inkar edenlere”
para ve hapis cezası verilmesini öngören
“Irkçılığa Karşı Mücadele” yasasını kabul
etmişti. SİRİZA Partisi ise, soykırımın
akademik düzeyde tartışılabileceğini ve bu
konuda bir karar verilemeyeceğini ifade
etmiş, aynı zamanda soykırımı inkar etmenin
“düşünce özgürlüğü” kapsamında
değerlendirilmesi gerektiğini belirterek itiraz
etmişti.

İşsizliğe daha fazla dayanamadı intihar etti
İSKEÇEde ikamet eden ve iki yıldır işsiz
olan 46 yaşındaki bir biyolog evinde intilar
etti.
Sözkonusu kişinin geçtiğimiz günlerde
İskeçe’nin Kipseli bölgesindeki evinde
bileklerini keserek yaşamına son verdiği
ifade edildi.
Kendisinden haber alamayan bir
akrabasının polise haber vermesine üzerine,
46 yaşındaki biyolog banyoda bilekleri
kesilmiş ve bağdaş kurmuş bir şekilde
bulundu. Talihsiz adamın kan kaybından hayatını kaybettiği belirtildi.
İskeçeli biyoloğun yurt dışında eğitim gördüğü, ancak iki yıldan fazla bir süredir işsiz
olduğu ve bunun sonucunda psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edildi.
Olayla ilgili araştırma İskeçe Emniyeti tarafından yürütülüyor.
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Seçim sonrası...

G

eçen hafta yayınladığımız ‘bayram
sayımızda’ sizlere bu köşeden
seslenemedim. Dolayısıyla 20 Eylül
erken seçim sonuçlarını bu yazımda
değerlendireceğim.
SİRİZA ve onun başkanı Aleksis Çipras
sekiz ay içinde üçüncü büyük zaferini kazandı.
Anketleri yanıltırcasına büyük bir farkla
seçimin galibi oldu. “Radikal Sol İttifak” gibi
oldukça radikal ve iddialı bir isme sahip olan
SİRİZA ve onun genç lideri Çipras, yıllarca
Yunanistan’ın en geniş siyasi tabanı olan orta
sol ve hatta merkeze iyice yerleşti. 25 Ocak, 5
Haziran referandum ve 20 Eylül seçimleri
SİRİZA’yı yeni dönemin en önemli aktörü
haline getirdi. SİRİZA bu seçim yarışından
parti içi temizliği yaparak çıktı. Partiyi solda
“tutmaya” çalışan ve merkeze doğru
“yolculuğu” engellemeye çalışan ‘Sol
Platform’ önce partiden ayrıldı, sonra parti
kurdu ve seçimlerde de meclis dışında kaldı.
Anamuhalefet Yeni Demokrasi Partisi
seçimlerde hedefinden çok uzakta bir yerde
durabildi. Seçimi kaybetse bile 1 – 2 puan
farkla kaybetmeyi uman YDP, referandumdan
sonra ikinci hayal kırıklığını yaşadı.
Referandum sonucu Samaras’ı
başkanlığından etmişti. 20 Eylül sonucunun
Meymarakis’i başkanlıktan edip etmeyeceğini
birkaç hafta içinde göreceğiz.

Seçim sonuçlarına bakıp da “gülümseyen”
ve “iyimser” olan iki parti daha var. Bunlardan
biri PASOK, daha doğrusu PASOK – DİMAR
ortaklığı. Bu parti bir önceki seçimlere oranla
oylarını arttırdı. Gücünü toparlama ve “daha
iyi günlere” yelken açma sürecine girebilir.
PASOK başkanı Fofi Genimata’nın DİMAR’dan
sonra seçimde eski gücünü yitiren POTAMİ’ye
açılım yapması merkez ve solda yeni bir
arayışın ve işbirliğinin sinyallerini veriyor.
Bu meclisin bir de yeni partisi var. Yıllarca
seçime giren ve sıfır virgüllerle ifade edilen bir
oy oranı alan Vasilis Leventis’in Merkez Birliği
Partisi. Meclisin en küçük partisi ve 60’lı
yaşlarını yaşayan başkanı Leventis, yeni
dönemin “ilginç” ve “renkli” aktörlerinden biri
olacak.
Anketlerin yanıldığı bir diğer parti ise
Bağımsız Yunanlılar (ANEL) oldu. Bu parti
belki bugüne kadar en düşük oy oranını aldı,
ama barajı geçmeyi başardı. Böylelikle SİRİZA
eski ortağına kavuşmuş oldu. Zira akşam 7’de
sandıkların kapanmasının üstünden sadece
dört saat sonra, saat 11’de Klafthmonos
meydanında kürsüye çıkan iki lider, Çipras ve
Kammenos yeni koalisyonu açıkladılar. Bu da
ANEL’in meclise girmesi durumunda koalisyon
kurma anlaşmasının seçim akşamından çok
önce yapıldığını gösteriyor. SİRİZA’nın aşırı
milliyetçi ANEL ile koalisyon yapmasına Ocak

ayında nasıl şaşırdıysak şimdi de şaşırdık.
Ocak ayında kurulan hükümetin en önemli
gündem maddesi Avrupa Birliği ve
kreditörlerle yürütülecek müzakerelerdi.
Öncelik ekonomiydi, memorandumla
mücadeleydi. Üçüncü memorandumun
dayatılması sonucunda artık bu konuda yeni
bir döneme girdik. Artık “memorandumlarla
mücadele” ve “memorandumları iptal etme”
yerine bunu uygulama ve uygularken de
mümkün mertebe daha az sancılı bir şekilde
atlatma mücadelesi olacak.
Dolayısıyla ikinci SİRİZA – ANEL hükümeti,
memorandum ve ekonominin yanı sıra, dış
politika, göçmen ve mülteci sorunu, insan ve
azınlık hakları, eğitim reformu gibi konularda
adım atmak durumunda kalacak. Ve bu
konularda çok farklı düşüncelere sahip olan
bu iki partinin nasıl ve hangi zeminde
anlaşacağı merak konusu. Umarım Batı Trakya
Türkleri’ni de ilgilendiren dış politika, azınlık
ve insan hakları sorunları ve Batı Trakya
meselelerinde ANEL’in “Bu işler bizden
sorulur” şeklindeki tutumu hakim olmaz.
20 Eylül seçimleri Batı Trakya Türk
Azınlığı’na hoş bir sürpriz saklıyorumuş.
Azınlık 70 yıl sonra ilk kez dört milletvekiliyle
mecliste temsil ediliyor. Seçim yasanının
birinci partiye verdiği 50 ‘bonus’ milletvekili
ve mevcut meslisin 8 partili olmasından dolayı
Rodop ilinde anamuhalefet YDP’nin
sandalyesi birinci partiye, yani SİRİZA’ya, yani
partisinin ikinci sıra adayı Ayhan Karayusuf’a
gidince azınlık dörtledi. Rodop ilinde diğer iki
milletvekilinin seçilmesi zaten beklenen bir
olaydı. İskeçe’de de Hüseyin Zeybek’in
seçilmesi kesin gibiydi.
Azınlık milletvekilleri dört olunca
Yunanistan’daki malum çevreler yine
yaygaraya başladı: “Trakya’da neler oluyor?” ,
“Trakya tehlikede, memleket elden gidiyor”
gibi haber ve yorumlara rastladık yine. Tabii
olayın gerçek nedenini irdeleyen ve seçim
yasasının bir azizliğinin sonucu olarak böyle
bir tablonun ortaya çıktığını söyleyen ve
yazanlar da oldu. Ama onlar gölgede kaldı.

Benzer bir durum 2014 Mayıs ayında DEB
Partisi azınlık oylarının yüzde 80’ini alıp
Rodop ve İskeçe illerinde açık ara birinci parti
olup bu iki ili renklerine boyayınca da
yaşanmıştı. Atina’nın ve diğer siyasi partilerin,
gazetecilerin, aydınların o sonucu da doğru
okumasını beklemiş, ümit etmiş, talep
etmiştik. Ancak o mesajı da doğru okuyanlar,
yanlış okuyanlardan ve “felaket tellallığı”
yapanların gölgesinde kalmıştı.
Birilerinin, bu sonuçtan (Rodop ilinin
Hıristiyan Yunanlı milletvekilsiz kalmasından)
sonra mevcut dört azınlık milletvekili üzerinde
psikolojik bir “baskı” oluşturmaya çalıştığı
açıkça gözlemleniyor. Azınlık milletvekilleri
üzerinde “daha az azınlık milletvekili gibi
davranma”ya zorlama gayretleri sözkonusu.
Bunu bir yere kadar anlarım. Zira, Hıristiyan
vatandaşların da temsilinde eksiklik
olmaması, mevcut milletvekillerinin bu açığı
kapatmaya çalışmalarını beklemek makul bir
beklenti. Ancak, şunu da vurgulamak isterim;
bölgede yaşayan yaklaşık 150 bin Batı Trakya
Müslüman Türk toplumunun, diğer
vatandaşların yaşadığı sorunların ve son
derece ciddi olan bu sorunların yanı sıra
azınlık olmasından kaynaklanan sıkıntıları,
problemleri var. Maruz kaldığı ayrımcılıklar
var. İnsan ve azınlık hakları ihlalleri var.
Azınlık insanı, temsilcilerinden bu sorunlara
sahip çıkmasını, adım atmasını bekliyor. Bu da
onun en doğal hakkıdır.
Dört azınlık milletvekili olayıyla ilgili son
bir şeyi de belirtmek isterim; azınlık insanı
dört milletvekili seçtiği için mutlu oldu tabii ki,
ancak Rodop ilinin Hıristiyan temsilcisinin
olmamasına kesinlikle “bayram” yapmadı.
Azınlığın bu karakterde olmadığını en iyi bu
devlet bilir. Bu yüzden mevcut durum
nedeniyle azınlık seçmeni veya azınlık
milletvekillerinin anlamsız bir “suçluluk
duygusu” içinde olmasını kimse beklemesin.
Ve tabii ki hiç kimse de böyle bir duyguya
kapılarak tutum, davranış ve duruşunu buna
göre belirlemesin. Buna hiç gerek yok.

Çipras ve Davutoğlu New York’ta görüştü
Tarih tekerrür etti,
Sguridis yine kabinede

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) görüşmeleri
kapsamında Amerika’nın New York
kentinde bulunan Başbakan Aleksis Çipras,
Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile
görüştü.
ABD Başkanı Barack Obama’nın
evsahipliğinde BM’de düzenlenen “IŞİD ve
Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadele Liderler
Zirvesi”nin ardından Davutoğlu ve Çipras,
ikili görüşmeler kapsamında bir araya geldi.
Çipras – Davutoğlu görüşmesi Millenium
Otel’de gerçekleşti. Basına kapalı
gerçekleşen görüşmede Başbakan Çipras ile
Davutoğlu, Suriyeli sığınmacıların
yaşadıkları dramın önlenmesi için iki ülke
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ele

aldı. İki ülke ilişkileri de görüşülen konular
arasında yer aldı.
Edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriyeli
mültecilerin yaşadıkları dramın önlenmesi
için yürütülebilecek ortak projeler üzerinde
duruldu. Gelecek dönemde iki ülke
arasında bu alanda işbirliğinin
geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut
Yüksek Düzeyli İşbirliği mekanizmasının
devam ettirilmesi konusunda da anlaşmaya
varılan görüşmede Davutoğlu, Çipras’a
Yunanistan’daki ekonomik krizin aşılması
için Türkiye’nin her türlü desteğe hazır
olduğunu ifade etti.

İSKEÇE eski milletvekili Panayotis
Sguridis ikinci SİRİZA – ANEL
hükümetinde de yer aldı.
Hükümetin küçük ortağı Bağımsız
Yunanlılar (ANEL) Partisi’nden
Altyapı, Ulaştırma ve Ağlar Bakan
Yardımcısı Dimitris Kammenos’un
kabinede görevlendirilmesinden çok
kısa bir süre sonra istifa etmesiyle
boşalan göreve ANEL Partisi’nden
Panayotis Sguridis getirildi.
Bakan yardımcılığı yaklaşık 12
saat süren Dimitris Kammenos’un,
sosyal medya hesabından geçmişte
paylaştığı mesajlar sonrası istifa
etmek zorunda kaldığı belirtildi.
Geçmişte Başbakan Aleksis Çipras
aleyhine yorumlar yaptığı,
homofobik ve anti-semitik (Yahudi
karşıtı) mesajlar paylaştığı belirtilen
Dimitris Kammenos,
sözkonusu mesajların
kendisine ait
olmadığını belirtti,
ancak durum netlik
kazanana kadar
hükümetin görevini
kolaylaştırmak için
istifa ettiğini
açıkladı.

Dimitris Kammenos’tan boşalan
Altyapı, Ulaştırma ve Ağlar Bakan
Yardımcılığı görevine yine ANEL
Partisi’nden bir önceki SİRİZA-ANEL
hükümetinde de Tarımsal Kalkınma
Bakan Yardımcısı olarak görev yapan
Panayotis Sguridis getirildi. Sguridis,
bir önceki hükümette de ANEL
milletvekili Nikos Nikolopulos’un
sosyal medyada paylaştığı ve
Lüksemburg
Başbakanı’na yönelik
homofobik yorumları
nedeniyle kabineye
alınmaması üzerine
bakan yardımcısı
olarak
görevlendirilmişti.
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Eğitimdeki sorunlara acil çözüm çağrısı
YENİ eğitim –
öğretim yılının
başlamasıyla
birlikte Batı Trakya
Türk azınlığı
eğitimindeki
sorunlar bir kez
daha gündeme geldi.
Kapanan okullar,
azınlık okullarındaki
boş öğretmen
kadroları, Türkçe
ders kitabı eksikliği
mevcut sorunlara
eklenen ve acil
çözüm gerektiren
konulardan bazıları.
YİNE OKULLAR KAPATILDI
2015 – 2016 eğitim yılı 6 azınlık
ilkokulunun kapanmasıyla başladı.
Rodop ilinde 3, İskeçe’de 2, Meriç ilinde
ise 1 azınlık ilkokulunda eğitime son
verildi. Bu köy okullarındaki öğrenciler
komşu köylerdeki okullara gönderildi.

AZINLIK İLKOKULLARINDA
90 ÖĞRETMEN EKSİK
Yeni eğitim yılının başlamasının
üzerinden 20 gün geçmesine rağmen
Batı Trakya genelindeki azınlık
ilkokullarında 90 boş kadro bulunuyor.
Boş kadrolara atamaların yapılmaması
ise birçok okulda derslerin boş
geçmesine neden oluyor.

TÜRKÇE KİTAP SORUNU
DEVAM EDİYOR
Bu arada, azınlık okullarındaki Türkçe
ders kitapları sorunu hala çözüm
bekliyor. Anlaşmalar uyarınca geçen yıl
Türkiye’den Batı Trakya’ya gönderilen
Türkçe ders kitaplarının öğrencilere
henüz dağıtılmadığı bildirildi. Türkçe ve
din dersi kitaplarının Yunan
makamlarının bazı değişiklikler istemesi
üzerine dağıtılamadığı ve bazı okullarda
eski kitapların fotokopi çekilerek
öğrencilere verildiği ifade edildi.

İSKEÇE AZINLIK LİSESİ’NDE
VARDİYALI EĞİTİM
Öte yandan İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokul ve Lisesi’nin bina
sorununa çözüm getirilmemesi
nedeniyle okulda sabah ve öğleden
sonra olmak üzere vardiyalı eğitime
geçildi.

SAMİ TORAMAN
“AYNI FİLMİ SÜREKLİ İZLİYORUZ”
Azınlık eğitimindeki sorunlarla ilgili
olarak konuşan Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Sami

SAMİ TORAMAN

Toraman, “Biz bu filmi bugüne kadar
defalarca izledik” diye konuştu. Her
eğitim yılının başında azınlık
eğitimindeki sorunların gündeme
geldiğini dile getiren Toraman, “Devamlı
gördüğümüz oyunlar bunlar. Kitaplar
zamanında gelmiyor, zamanında
dağıtılmıyor, okullar kapatılıyor, bina
sorunu çözüme kavuşturulmuyor, azınlık
okullarındaki boş kadrolara atama
yapılmıyor, vs, vs. Uzun yıllar bu
azınlığın çocukları fotokopilerle eğitim
yaptı. Sorunların ne yazık ki durmadan
arttığını görüyorum. Batı Trakya Türk
azınlık eğitimindeki problemler çözüme
kavuşmayacak sorunlar değil. Fakat iyi
niyet yok. Bu problemleri çözecek niyet
yok. O yüzden de sorunlar var ve devam
ediyor.” dedi.
Toraman, “Bir toplum yetişmiş
insanlarla, eğitimli kadrolarla ilerler. Bu
azınlık bu ülkede yaşadığı sürece hak
ettiği şeyleri alması gerekiyor. Azınlığa
tanınan hakların verilmesi gerekiyor.
Sonunları devam ettirmek için değil,
sorunların çözüme kavuşması için gayret
gerekiyor. Fakat bunun için iyi niyet
gerekiyor. Yani bu sorunların çözüme
kavuşmasını istemek gerekiyor. Ne yazık
ki bu yok.” diye konuştu.

NURETTİN KIYICI
“BU ÇAĞRIMIZA ARTIK
LÜTFEN KULAK VERİN”
İskeçe ili SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı GÜNDEM’e yaptığı açıklamada,
azınlık eğitimindeki sorunlar için acil
çözüm çağrısında bulundu. “Azınlık
eğitimindeki sorunlar her gün daha da
büyüyor. Bu durum bizi de, toplumu da
bunaltıyor” diye konuşan Başkan
Nurettin Kıyıcı, azınlık eğitimindeki
sorunların çözüme kavuşmasını
bekleyen azınlık toplumunun sesine
kulak verilmesini istedi.

“İSKEÇE’DE 41 BOŞ KADRO VAR”
İskeçe ilindeki azınlık ilkokullarında 41
boş kadronun olduğunu anlatan dernek
başkanı, “Batı Trakya genelindeki
azınlık okullarında 90 öğretmen eksiği
var. Bunlardan 41’i İskeçe’de. Bunların
tümü Türkçe öğretmeni. Sadece İskeçe
merkezde 8 boş kadro vardı. Yunanca
öğretmenlerinde de eksikler var. Şu anda
İskeçe genelinde tam kapasiteyle çalışan

NURETTİN KIYICI

okul yok dersem abartı olmaz. Bütün
okullarda bir eksiklik ve problem var.
Eğer bizim yaptığımız çağrılara,
gönderdiğimiz yazılara ve mektuplara
dikkat edilseydi bugün bu sıkıntıları
yaşamayacaktık. Eğitim Bakanlığı
taleplerimize cevap verseydi bugün bu
sorunlar olmayabilirdi.” diye konuştu.

“DERS KİTAPLARI SORUNUNA
ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”
Türkçe ders kitapları sorununun da
devam ettiğini dile getiren Kıyıcı şöyle
dedi: “Türkçe ders kitaplarındaki
problemler devam ediyor. Geçen yıl
Türkiye’den yeni ders kitapları geldi.
Ancak, Yunanistan Türkçe ve din dersi
kitaplarında bazı değişikliklerin
yapılmasını talep ettiği için bu kitaplar
öğrencilere dağıtılamıyor. Kitap eksikliği
ciddi bir konu. Bazı okullarda
fotokopiyle eğitim yapılıyor. Bu
problemin bir an önce çözüme
kavuşmasını istiyoruz ve bekliyoruz.”

“UMARIM BU YIL KAPANAN
OKULLAR SON OLUR”
Kapatılan okullarda eğitim gören
öğrencilerin komşu köylerdeki okullara
gitmek zorunda kaldığını ifade eden
Kıyıcı, “Bu yıl İskeçe’de iki okulumuz
daha kapandı. Çocuklar komşu köylere
gidiyor. Tabii bu da zor bir durum. Rodop
ve Meriç illerinde de kapanan okullar
var. Umarım bu son olur ve daha fazla
okul kaybı yaşamayız.” dedi.

“BU SORUN TÜM
TOPLUMUN SORUNU”
Kıyıcı sözlerini şöyle tamamladı: “Azınlık
eğitimindeki sorunlar bir yumak haline
geldi ve sürekli büyüyor. Artık içinden
çıkılmaz bir hal almak üzere. Bu durum
bizi de, aileleri de, toplumu da
bunaltıyor. Velilerin daha duyarlı olması
gerekiyor. Fakat öncelikle tüm toplumun
şunu anlaması gerekiyor. Eğitim sorunu
sadece birkaç öğretmenin ve iki
öğretmen derneğinin sorunu değil. Tüm
azınlığın, tüm toplumun problemi. Bu
konuda çok daha ciddi, daha duyarlı
olmamız gerekiyor.”

MEHMET ŞERİF
“BOŞ KADROLARA ATAMALARIN
YAPILMASINI BEKLİYORUZ”
Rodop – Meriç illeri SÖPA Mezunu

MEHMET ŞERİF

Öğretmenler Derneği Başkanı Mehmet
Şerif de 90’a yakın boş kadronun
olduğunu belirterek, atamaların
önümüzdeki günlerde yapılacağını
söyledi.
Şerif şöyle konuştu: “Rodop ve Meriç
illerinde 40 civarında boş kadro var. Batı
Trakya genelinde 90’a yakın öğretmen
açığının olduğunu söyleyebiliriz. Bana
söylenen 73 kişinin ataması yapılacak.
Bu atamaların da önümüzdeki günlerde
yapılmasını bekliyoruz. Ümit ediyorum
ki önümüzdeki hafta öğretmenler
okullarda olur ve göreve başlarlar. Birçok
okulda dersler boş geçiyor.”

“KAPATILAN OKULLAR
ULAŞIM SORUNU DOĞURUYOR”
Kapatılan okullarla ilgili olarak çözüme
kavuşması gereken en önemli konunun
ulaşım masrafları olduğunu vurgulayan
Şerif, velilerin bu konuda ciddi sorun
yaşadığını dile getirdi. Bu yıl Rodop
ilinde üç azınlık ilkokulunun
kapatıldığını hatırlatan Mehmet Şerif,
“Muratlı, Karagözlü ve Çuka okulları bu
yıl kapatıldı. Her kapatılan okul yeni bir
sorun doğuruyor. Bu da ulaşım sorunu.
Öğrenciler komşu köylerdeki okullara
gitmeye başlıyor. Bu da ulaşım masrafı
demek. İlk başlarda öğrencileri veliler
taşıyor. Tabii bu durum ailelere ekstra bir
masraf açıyor. Bu duruma bir çare
bulunması gerekiyor. Ben bu konuyla
ilgili olarak, velilerin mağdur olmaması
için yetkili mercilere gerekli evrakı
gönderdim ve ulaşım sorununun çözüme
kavuşmasını veya velilere maddi yardım
yapılmasını talep ettim.” dedi.

“KİTAP SORUNUNUN
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE
ÇÖZÜME KAVUŞMASINI
BEKLİYORUZ”
Türkçe ders kitabı probleminin de
önümüzdeki haftalarda çözüme
kavuşmasını beklediklerini ifade eden
dernek başkanı Şerif, “Biliyorsunuz ki
Türkçe ders kitaplarımız Türkiye’de
hazırlanıp gönderiliyor. Bu iki devleti de
ilgilendiren bir konu. Bu sorunun da
çözüme kavuşturulup, önümüzdeki
haftalarda kitapların gönderilmesini
bekliyoruz. Bu sorun çözüme kavuşana
kadar bazı okullarda fotokopiyle eğitim
yapılıyor. Bu okullardan biri de benim
görev yaptığım okul.” diye konuştu.
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Azınlık öğrencilerine
“ŞOK” uygulama
BATI Trakya Türk azınlık
öğrencilerine üniversitede “yatay geçiş”
engeli getirildi. Vasiliki Thanu
başbakanlığındaki seçim hükümeti
döneminde alınan bir karar uyarınca;
binde beşlik özel kontenjandan
yararlanarak üniversiteyi kazanan Batı
Trakya’daki azınlık üyesi öğrencilerin
yatay geçiş yapması engellendi.
Seçim hükümeti Eğitim Bakanı
Angeliki Efrosini Kiau’nun 14 Eylül
tarihinde imzaladığı kararnamenin, 16
Eylül tarihli resmi gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girdiği bildirildi.

AZINLIK ÖĞRENCİLERİ
“YATAY GEÇİŞ”TEN
YARARLANIYORDU
1996 yılından bu yanan azınlık
öğrencilerinin üniversiteye girişte
yararlandığı özel kontenjanla
üniversiteyi kazanan çok sayıda öğrenci
“yatay geçiş” hakkından faydalanarak
ikamet ettikleri şehre veya yakınına ya
da arzu ettikleri başka bir şehre geçiş
yapmıştı.

ARTIK “YATAY
GEÇİŞ” YASAK!
Konuyla ilgili GÜNDEM’e bilgi veren
Doğu Makedonya - Trakya eyalet meclis
üyesi avukat Önder Mümin, söz konusu
kararnameyle azınlık çocuklarının

üniversitede yatay geçiş hakkından
mahrum bıraklığını söyledi.

“BU KARARNAME
ANAYASAYA AYKIRI”
Yeni kararnameyi gördüğü anda çok
şaşırdığını ifade eden Önder Mümin,
bunu kamuoyuyla paylaşmak istediğini
ifade etti. Mümin, adı geçen
kararnamenin anayasanın eşitlik
ilkesine aykırı olduğunu söyledi.
Kararnamenin 16 Eylül 2015 tarihli
resmi gazetede yayımlandığını dile
getiren Mümin, “Vasiliki Thanu
başbakanlığı döneminde alınan ve
uygulamaya konan bir karar. Karar artık
yürürlüğe girmiş sayılıyor, çünkü resmi
gazetede yayımlandı. Bu kararnameyle
birlikte, bugüne kadar azınlık
öğrencilerinin ve diğer bazı grupların
yatay geçiş hakkından yararlanabilmesi
ortadan kaldırılmaktadır. Daha önceki
yıllarda binde beşlik özel kontenjanla
üniversiteye giren Batı Trakyalı
öğrencilerin, bulundukları illerden
başka bir ile belirli kriterler çerçevesinde
yatay geçiş yapma hakları vardı. Örneğin
çok çocuklu aileler ve ekonomik
sebeplerden dolayı durumu iyi olmayan
ailelerin çocukları, ikamet ettikleri
bölgeye yakın bölgedeki üniversitelere
yatay geçiş hakları bulunuyordu. Ancak
yeni çıkan bu kararnamede net olarak

belirtildiği üzere; ‘Trakya Müslüman
azınlığına mensup Yunan
vatandaşlarının bu yatay geçiş
hakkından yararlanamacağı’
belirtiliyor.” diye konuştu.

“SON DERECE ANLAMSIZ
BİR UYGULAMA”
Kararnamenin anayasanın eşitlik
ilkesine aykırı olduğunu söyleyen
Mümin sözlerine şöyle devam etti:
“Azınlık insanımız zaten bu ekonomik
şartlar altında çocuklarını zor
okutabiliyor. Bu yeni kararnameyle
birlikte, azınlık öğrencilerimizin yatay
geçiş hakkından mahrum edilmesini çok
anlaşılmaz buluyorum. Ben bu durumu
dile getirmek istedim. Daha sonra gerek
milletvekillerimiz, gerekse diğer
yetkililerle gerekli girişumleri yapmaya
hazır olduğumu ifade etmek istiyorum.
Çünkü burada yatay geçişin mantığı;
ekonomik durumu kötü olan ailelerin
çocuklarını kendi bulundukları bölgelere
getirilmesini sağlamaktı. Ayrıca bu
yasanın, yatay geçişin genel mantığına
da aykırı olduğunu belirtmek isterim.
Geçtiğimiz yıllarda yatay geçiş
hakkından birçok azınlık öğrencisi
yararlanmıştı. Söz konusu karanamenin
yürürlüğe girmesiyle birlikte maalesef
yatay geçiş mümkün olamayacak.”

“BU YASANIN GEÇİCİ HÜKÜMET
TARAFINDAN HAZIRLANDIĞINI
DÜŞÜNMÜYORUM”
Azınlık çocuklarının yanı sıra diğer bazı
grupların da (Yunan vatandaşı olmayıp
yabancı uyruklu olan ve burslu okuyan
öğrenciler) yatay geçiş hakkından
mahrum edildiğini söyleyen Mümin
şöyle konuştu: “Benim bu kararnameyle
ilgili olarak kanaatim, bunun bir önceki
hükümet, yani Aleksis Çipras
başbakanlığındaki hükümet tarafından
hazırlandığı yönündedir. Bu
kararnemenin 20 günlük seçim
hükümeti tarafından hazırlandığını
düşünmüyorum. Daha önceden ön
çalışması yapılmış ve hazırlanmış bir
düzenleme olduğunu düşünüyorum.
Milletvekillerimizin de bu konudan
haberi olacaktır ve onların gereğini
yapacaklarını düşünüyorum. Bizler de
mutlaka bu konunun takipçisi olacağız.”

ABTTF, eğitim sorunlarını
BM İnsan Hakları Konseyi’ne iletti
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin olağan oturumuna sunulan yazılı bildiride,
Batı Trakya Türk azınlığının eğitim alanında yaşadığı güncel sorunlar dile getirildi.

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 14 Eylül - 2 Ekim
tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre
şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler
(BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 30.
olağan oturumuna “Batı Trakya Türk
Azınlığının Eğitim Alanında Karşılaştığı
Sorunlar” başlıklı yazılı bir bildiri sundu.
Bildiride, azınlığının eğitim alanında

yaşadığı güncel sorunları dile getiren
ABTTF, Gümülcine ve İskeçe’de azınlık
ortaokul ve liselerinde yaşanan sınıf
eksikliği sorunu ile iki dilli anaokulları
sorununu gündeme taşıdı.

AZINLIK ORTAOKUL – LİSELERİ
SORUNU
1923 Lozan Barış Antlaşması’nın Batı

Trakya Türk azınlığının yasal statüsünü
belirlediğini ve bu antlaşma ile azınlığın
eğitim özerkliğinin garanti altına
alındığını belirten ABTTF, azınlığın
kendi eğitim kurumlarını kurma yönetme ve bu kurumlarda ana dilini
kullanma hakkına sahip olduğunun
altını çizdi. Gümülcine’deki Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu - Lisesi ile İskeçe’deki
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu Lisesi’nin azınlığa ait olmasına rağmen,
Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın
azınlığın eğitim özerkliğine aykırı bir
şekilde bu okullara kaç öğrencinin
devam edeceği ve kayıt edilecek öğrenci
sayısına karar verdiğini kaydetti.
2015-2016 eğitim ve öğretim yılında,
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu - Lisesi’nde öğrenci sayısının
780’den 860’a çıkacağını, İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu Lisesi’nde de öğrenci sayısının 640
olacağını belirten ABTTF, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Eğitim
Müdürü Panayotis Keramaris’in 25
Ağustos 2015 tarihinde yaptığı
açıklamada, yeni sınıf ihtiyacına

Gümülcine’de okul bahçesine iki adet
prefabrik sınıf kurulması ve İskeçe’de
vardiyalı eğitime geçiş ile cevap
verileceğini söylediğini kaydetti.
İki dilli azınlık anaokulları sorununa
da atıfta bulunan ABTTF, yerel Yunan
makamlarının Batı Trakya Azınlığı
Kültür ve Eğitim Şirketi’nin (BAKEŞ) iki
dilli özel azınlık anaokulu kurmak için
2011’de yaptığı başvuruya yanıt
vermediğini, 3518/2006 sayı ve tarihli
yasa uyarınca beş yaşını doldurmuş tüm
azınlık çocukların sadece Yunan dilinde
eğitim veren devlet anaokullarına
gitmek zorunda bırakıldığını kaydetti.

“DİYALOG KURULSUN, AZINLIK
ANAOKULLARI AÇILSIN”
Yazılı bildiride Yunan hükümetini Lozan
Barış Antlaşması’na uygun hareket
ederek, Batı Trakya Türk azınlığının
eğitim alanındaki özerk yapısını yeniden
sağlamaya çağıran ABTTF, resmi
makamlarla azınlık arasında bir diyalog
mekanizmasının ivedilikle kurulmasını
ve iki dilli azınlık anaokullarının
açılmasını istedi.
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Kurban Bayramı Batı Trakya’da
coşkuyla kutlandı
KURBAN Bayramı, Batı Trakya’da
coşkuyla kutlandı. Bayram dolayısıyla
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda geleneksel
bayramlaşma töreni düzenlendi.
Bayramın ikinci günü başkonsolosluk
bahçesinde düzenlenen törene Batı
Trakya genelinden çok sayıda soydaş
katıldı.
Bayramlaşma törenine katılan
soydaşları Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve eşi
Hülya Akıncı ile başkonsolosluk
personeli karşıladı.
Bayramlaşma törenine Rodop ili
milletvekilleri Ayhan Karayusuf, İlhan
Ahmet ve Mustafa Mustafa, İskeçe
milletvekili Hüseyin Zeybek, Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı
Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Mustafçova Belediye Bakanı
Cemil Kabza, Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, diğer azınlık kurum ve
kuruluş temsilcileri katıldı.

GÜMÜLCİNE TÜRK
GENÇLER BİRLİĞİ
Kurban bayramının ikinci günü
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde
(GTGB) de bayramlaşma töreni
düzenlendi. Tüm azınlık dernek başkan
ve üyelerinin katıldığı GTGB’deki
bayramlaşma törenine bölge halkı da
yoğun ilgi gösterdi.
GTGB’deki bayramlaşma törenine
katılanlar arasında Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
ve muavin konsoloslar da yer aldı.

DOSTLUK EŞİTLİK BARIŞ PARTİSİ

Türkiye Cumhuriyeti
Gümülcine
Başkonsolosluğu

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Merkezi’nde de bayramlaşma vardı.
Bayramın ikinci günü gerçekleştirilen
bayramlaşma törenine parti yöneticileri,
üyeleri, azınlık temsilcileri ve soydaşlar
katıldı. Gümülcine’deki parti genel
merkezinde yapılan bayramlaşmaya
katılanları DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve İskeçe İl Teşkilatı
Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu ve diğer
parti yöneticileri karşıladı.

DR. SADIK AHMET’İN KABRİ
ZİYARET EDİLDİ
Bu arada, DEB Partisi yöneticileri her
bayram olduğu gibi partinin kurucusu ve
Batı Trakya Türkleri’nin lideri merhum
Dr. Sadık Ahmet’in kabrini ziyaret etti.
Kabir ziyaretinde Sadık Ahmet’in eşi Işık
Sadık Ahmet, kızı Funda Sadık Ahmet,
damadı Yılmaz Alp ve torunu İlke Işık
Alp de hazır bulundu. Kabri başında
Sadık Ahmet için Kur’an-ı Kerim okundu
ve dua edildi.
DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Ozan Ahmetoğlu yaptığı konuşmada
şunları kaydetti: “Sadık Ahmet’e bir kez
daha Allah’tan rahmet diliyorum. Onun
bizlere gösterdiği yoldan kararlılıkla
yürümeye devam ediyoruz. Dr. Sadık
Ahmet bizler için bir şahıs, bir kişilik
olmanın ötesinde, Batı Trakya Türk
toplumunun yıllarca yürütmüş olduğu
demokrasi ve insan hakları
mücadelesinin sembolüdür. Batı Trakya
Türk azınlığı her zaman ülkesine sadık
bir toplum olarak, kendisine verilmeyen
hakları için demokrasi ve hukuktan
şaşmadan mücadelesine devam
edecektir.”

Dostluk Eşitlik Barış Partisi

DEB Partisi Başkanı bayramı Rodos’ta geçirdi
RODOS MÜSLÜMANLARI
KÜLTÜR VE KARDEŞLİK
DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş ile DEB
Partisi Genel Başkan Danışmanı Aydın
Ahmet, Kurban Bayramı’nı Rodos’ta
geçirdi. 24 Eylül Perşembe sabahı Hafız
Ahmet Ağa Kütüphanesi’ndeki
bayramlaşma törenine katılan DEB
Başkanı Rodoslu Türklerle bir araya
geldi.

Bayramlaşma törenine Mustafa Ali
Çavuş’un yanı sıra, Rodos Müslümanları
Kültür ve Kardeşlik Derneği Başkanı
Mehmet Cilasın, Rodos, İstanköy ve
Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Kaymakçı ile çok sayıda Rodoslu
Müslüman Türk katıldı.

Aynı gün Rodos Müslümanları Kültür ve
Kardeşlik Derneği’nde yapılan
bayramlaşmaya da katılan DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Rodoslu soydaşlardan büyük ilgi gördü.
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş ve
Genel Başkan Danışmanı Aydın Ahmet
buradaki soydaşlarla sohbet etme fırsatı
buldu.
Genel Başkan Ali Çavuş, Rodos
Müslümanları Kültür ve Kardeşlik
Derneği Başkanı Mehmet Cilasın’dan
Rodoslu Türklerin durumları hakkında
bilgi aldı.
Ali Çavuş, Murat Reis Külliyesi’ni ve
Külliye içinde bulunan Murat Reis
Türbesi’ni de ziyaret etti. Murat Reis
Külliyesi’nin mezarlığını da ziyaret eden
Ali Çavuş, mezarlıkta bulunan tarihi
mezar taşlarının bakımsızlığı ve
bazılarının kırılmış olması nedeniyle
derinden üzüntü duyduğunu belirtti.
Rodos’taki Süleymaniye Medresesi’ni
de ziyaret eden Ali Çavuş, 1876 yılında
Rodos adasında yaşayan Türk

çocuklarına ilk, orta ve lise eğitimi
vermek üzere inşa edilen söz konusu
medresenin Rodos Evkaf İdaresi’nce Ege
Üniversitesi’ne devredilmesi kararına
tepki gösterdi.

SOYDAŞLARLA BİRLİKTE
BAYRAM YEMEĞİ
DEB Partisi Başkanı, bayramın ikinci
günü Türkiye’nin Rodos
Başkonsolosluğu tarafından Rodos
Türkleri için düzenlenen bayram
yemeğine katıldı. Rodoslu Türkler, DEB
Partisi başkanı Ali Çavuş’a büyük ilgi
gösterdi.
DEB Partisi tarafından Rodos
ziyaretiyle ilgili yapılan yazılı
açıklamada, “Rodos’ta üç yıl önce
kutladığımız Kurban Bayramı’nda
rahmetli öğretmenimiz Cahit Aliosman
ile eşi Gülten Aliosman’ın, Rodos
Müslümanları Kültür ve Kardeşlik
Derneği bünyesinde çocuklara verdikleri
Türkçe dersleri ve kültürel çalışmaları ile
ayrı bir heyecan ve ruh kattıklarını
müşahede etmiştik. Bu ziyaretimizde bu
eksikliği gördük ve üzüldük.” ifadeleri
dikkat çekti.
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Bursa’daki bayramlaşma törenine yoğun ilgi
Bakan Mehmet Müezzinoğlu: “Batı Trakyalı
olmanın bize verdiği sorumluluklar var”
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği’nin (BTTDD) Bursa
şubesindeki geleneksel bayramlaşma
törenini yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Bursa’daki Mimar Sinan Parkı’ndaki
tesiste düzenlenen bayramlaşma
törenine Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili
Hakan Çavuşoğlu, MHP Bursa
Milletvekili Tevfik Topçu, AK Parti Bursa
İl Başkanı Cemalettin Torun, Yıldırım
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve
çok sayıda Batı Trakyalı katıldı.
Törende bir konuşma yapan BTTDD
Bursa şubesi Başkanı Şükrü Köse, terör
olaylarından duydukları üzüntüyü dile
getirdi. Başkan Köse, “Terör nedeniyle
kaybettiğimiz tüm asker ve polislerimize
Allah’tan rahmet, yaralı olanlara da acil
şifalar diliyorum. Adı ne olursa olsun,
nereden gelirse gelsin şiddet ve terörün
her türlüsünü kınıyoruz. Çözüm sokakta
değil. meclistedir. Terörün bir an önce
son bulmasını diliyorum. Hac farizasını
eda ederken Mina’da yaşanan facia
nedeniyle yaşamlarını yitirenlere
Rabbim’den gani gani rahmet, yaralı ve
hasta olanlara da acil şifalar diliyorum.”
dedi.
Köse sözlerini, “Bizlere milli ve yerli
sorgulaması yapanlar, bu camiayı son

derece üzmüştür. Bizim milli olup
olmadığımızı öğrenmek isteyenler;
Çanakkale’ye gitsinler, Çanakkale
Şehitliği’ndeki mezar taşlarına baksınlar.
Orada Gümülcüne, İskeçe, Bosna ve
Balkanlar coğrafyasındaki farklı
yerlerden birçok
şehidimizi göreceklerdir. Yine Türkiye
Cumhuriyeti kurulmazdan önce 1913
yılında, Batı Trakya’da kurulmuş olan ilk
Türk Cumhuriyeti’ni kuran iradeye
baksınlar. Biz milliliği bu vatana,bu
millete, bu devlete ve bu bayrağa sahip
çıkmak olarak algılıyoruz.” Diyerek
sürdürdü.
Başkan Köse, Yunanistan’da
gerçekleştirilen erken seçimlere de
değindi. BTTDD olarak Yunanistan’da
yapılan seçimlerde daha iyi sonuç
alınabilmesi hususunda ellerinden
geleni yaptıklarını söyleyen Köse şunları
dile getirdi: “Türk’ün oyu Türk’e
sloganıyla istenilen sonuca ulaşıldı.
Azınlığımız Batı Trakya’da dört
milletvekili çıkardı. Böylece 69 yıl sonra
tekrar Yunan Parlamentosu’nda Batı
Trakya Türk azınlığının dört mensubu ile
temsilini sağlayan tüm hemşehrilerimi
tebrik ederim. Seçilmiş olan
milletvekillerimize de başarılar
diliyorum.”

“BATI TRAKYA’NIN YANINDA
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VAR”
Türkiye Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu konuşmasında, “Biz ne
pahasına olursa olsun birlik olmalıyız.
Farklı düşünebiliriz, farklı partilere oy
verebiliriz, farklı hayat tarzlarına sahip
olabiliriz. Ama biz Batı Trakyalı’yız. Batı
Trakyalı olmanın bize verdiği
sorumluluklar var. Biz birbirimizi
severek ve birbirimize kenetlenerek Batı
Trakyalı olmanın örneğini tüm
Türkiye’ye gösterebiliriz. İnşallah bu
süreç de buna vesile olur. Bu anlamda
Bursa şubemizin bu güzel örneğini
genişletmeye inşallah katkı sağlarız.”
ifadelerini kullandı.
Yunanistan’daki seçimlerde dört Türk
milletvekilinin Yunan meclisine girmesi
nedeniyle sevinçli olduklarını kaydeden

bakan Müezzinoğlu, “Onların
sorumlulukları da bu zaferle bir kat daha
arttı. Biz de onlara her türlü desteği
vererek çok daha güçlü temsili
yapabilmelerine katkı sağlamak için
çalışacağız. Batı Trakya’nın, Balkanlar’ın
yanında güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti
var. Ülke olarak ne kadar güçlü olursak
ve yarınlara güvenle sarılırsak,
inanıyorum oradaki kardeşlerimiz de
kendini o kadar güvende hissedecektir.”
dedi.
Bursa’daki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği’nin bayramlaşma
törenine katılan MHP Bursa Milletvekili
Tevfik Topçu da, “Batı Trakya davası
önemli bir mesele, önemli bir dava.
Günlük siyasetin çok üzerinde bir
davadır. Hepinizin bayramını yürekten
tebrik ediyorum.” diye konuştu.

“Deve Şenliği” geleneği
Kurcalı köyünde yaşatıldı

KURBAN Bayramı’na özgü geleneksel
“deve şenliği”, Rodop iline bağlı Kurcalı
köyünde bu yıl da yaşatıldı.
Kurcalı köy gençlerinin organize ettiği
“deve şenliği”, 27 Eylül Pazar sabahı
köyün delikanlılarının genç kız, gelin,
arap, doktor, padişah v.b. gibi değişik
karakter ve kıyafetlerle davul zurna
eşliğinde köydeki aileleri ziyaret
etmeleriyle başladı.

Gençler, topladıkları bayram
harçlıklarıyla, gece köy meydanında
“deve şenliği” adı altında bir eğlence
organize ettiler. Artan bayram harçlıkları
köyün okul, cami ve mezarlık giderlerine
ayrıldı.
Kurcalı gençlerinin düzenlediği
geleneksel “deve şenliği”ne çevre
köylerden de çok sayıda soydaş katıldı.
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Sokak hayvanlarına karşı
sorumluluklarımız…
u haftaki konumuzu
sokak hayvanlarına ve
üzerimize yüklediği
sorumluluklara ayırdım.
Değerli okurlar,
Sevmek ve sevilmek
dünyanın en güzel
duygularındandır. Hele hele
sevmesini bilmek ise daha
güzeldir. Hayvanları sevmek
özellikle de sokak hayvanlarını
sevmek elbetteki duyguların en
güzeli olsa gerek. Unutmayalım
insan çevresindekileri
sevebildiği ölçüde insandır.
Ancak her sevgide olduğu gibi
bu sevgi de, sorumluluk
gerektirir.
Sokak hayvanı olgusu doğa
olayı değildir. Sokak hayvanları
sokaklarımızda, çöplüklerimizde
yaşayan, bizimle birlikte
yaşayan kedidir, köpektir.
Binlerce yıl önce
evcilleştirdiğimiz bir kültür
varlığıdır bu hayvanlar.
Hizmetinden yararlandığımız
daha sonra sanayi, teknoloji ve
buna bağlı olarak metropollerin
gelişmesi ve büyümesi ile
sokaklara terk ettiğimiz sahipsiz
hayvanlardır. Dolayısıyla
“Sokak Hayvanı” sorunu yoktur
ama “ Sokak Hayvanlarının
Sorunları” vardır. Bu sorunun
yaratıcısı insan olduğu gibi de
çözümleyicisi de yine insanın
kendi olmalıdır. Peki nedir
üzerimize düşen sorumluluklar
kısaca değinelim...
Öncelikle sahiplendiğimiz
hayvanı terk etmeyerek...
Unutmayalım sahiplendiğimiz
kedi ve köpeğimiz bizi de
sahiplenmiştir. Kendi doğasının
bir parçası olarak kabul etmiştir.
Terk edildiği andan itibaren
köpekler, uzun süre sahibinin
geri döneceği beklentisi ile
barınak kafeslerinin arkasında
duruyor. Ümidini kestiği zaman,
istenmemenin getirdiği o duygu

B

ile yemek yemiyor, su içmiyor ve
intihar ediyor... Bu durum
terkedilmiş, sokaklara
bırakılmış hayvanların,
barınaklarda sergilediği ve
hayvanseverler tarafından tespit
edilmiş, istenmemenin üzücü bir
sonucudur. Hal böyleyken
malesef her gün sokaklara
hayvanlar bırakılıyor,
terkediliyorlar... “Sokak
Hayvanlarının Sorunları” uygar
insanın karşısına bir anda
çıkıveriyor. O halde uygar birer
insan olarak bizlere düşen;
Sahipsiz ve güçten düşmüş
hayvanların (hasta, sakat, yavru,
hamile) hiçbir maddi kazanç ve
menfaat amacı gütmeksizin;
Beslenme/su ve sağlık
ihtiyaçlarının karşılanması,
Belediye ile işbirliği yapılarak
rehabilite
(kısırlaştırma/aşılama)
edilmeleri ve böylece bölgede
nüfus kontrolünün sağlanması,
Nüfus kontrolünün
sağlanmasında, bölgede
yaşayan hayvanların, kendi
mekanlarına sahip çıkma
içgüdüsünün değerlendirilmesi
Bölgede yaşama hakkı olan
hayvanlara sağlıklı bir ortam
yaratılarak insan-doğa ilişkisinin
iyileştirilmesi.
olmalıdır. Unutmayalım ki;
Sokak hayvanlarının en büyük
sorunu olan “açlık ve susuzluk”
sorunudur. Özellikle bu sıcak
günlerde bu canlıların açlık ve
en önemlisi suzuzluklarına
çareler aramak en başta insani
görevlerimizden biri olmalıdır.
Sivil toplum örgütleriyle birlikte
bu canlılara sahip çıkmak, yıllar
önce evcilleştirdiğimiz ve her
alanda onlardan
faydalandığımız bu can
dostlarımıza bir vefa
borcumuzdur...
Hepinize sağlıklı günler
diliyorum...
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İlhan Ahmet: “Azınlık
hakları için profesyonelce
mücadele zamanı”
POTAMİ Partisi’nden Rodop
milletvekili seçilen avukat İlhan
Ahmet, azınlık hakları için
profesyonelce mücadele zamanı
başladığını belirtti.
Milletvekili Ahmet sosyal
medya hesabından yaptığı
açıklamada seçmenlerine
teşekkür ederek, milletvekili
seçilmesinden sonra
gerçekleştirdiği köy ziyaretlerini
tamamladığını ifade etti.
İlhan Ahmet şunları kaydetti:
“Yüce Mevla’nın takdiri ve siz
soydaşlarımın sizleri temsil
etmem yönündeki desteğiniz ile
bu seçim yarışında muvaffak
olmamın ardından, seçim
bölgemdeki tüm soydaşlarıma
en kalbi teşekkürlerimi iletmeyi
bir borç bildim ve köy
ziyaretlerimi bir kez daha
tekrarladım. 2004’ün ardından
bu yeni dönemde de tekrar sizin
temsilciniz olarak seçerek bana
iki bayramı bir arada
yaşattığınız için bendeniz İlhan
Ahmet’in nacizane bir
teşekkürü olarak Batı
Trakya’mızın ova, yaka ve
balkan kolundaki onlarca
köyümüzde kadın, erkek, genç,

yaşlı, çiftçi, esnaf, işçi, öğrenci
tüm soydaşlarımla bu amaçla
bir kez daha biraraya geldim.
Çaldığım her kapıda, kahvesini
yudumladığım her
kahvehanede, secdeye birlikte
alnımızı koyduğumuz, semaya
el açıp dua ettiğimiz her mescid
ve camide beni kucaklayan her
kesimden soydaşıma samimi
muhabbetleri, hoşgörüleri,
fikirleri, eleştirileri, her tür
görüşleri için sonsuz
teşekkürler.”

Radyo Kırcaali’ye
yayın hakkı verildi
süresi 18 saate ulaşacak. Belirtilen tarihe kadar
Kırcaali Radyosu’nda BNR’nin “Bulgaria” ve
“Horizon” programları yayınlanacak.
Bulgaristan Elektronik Medya Kurulu bu kararını
açıklanmasının ardından ırkçı İç Makedon
Devrimci Örgütü (VMRO) temsilcileri Bulgaristan
Milli Radyosu’nun bölgesel radyosu olarak
Türkçe programlar yayınlayacak Radyo
Kırcaali’ye yayın lisansı verilmesi kararına itiraz
edeceklerini duyurdular.

Gümülcine’de eski çöplük
alanında yangın çıktı

ABONELER‹M‹Z‹N D‹KKAT‹NE
Y›ll›k abone ücretlerini ödemeyen
abonelerimizin, Gümülcine’deki
P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6
adresinde bulunan büromuza gelerek
abone ücretlerini ödemeleri önemle rica olunur.
GÜNDEM

Açıklamasının son
bölümünde milletvekili İlhan
Ahmet, “Bundan sonra tüm
bilgim, birikimim ve tecrübemi
sizden aldığım bu destek ile
birleştirip siyasi etik
çerçevesinde bölgenin
gerçekleri çerçevesinde ve
azınlık insanının önce
ekonomik faydası ve bunun
paralelinde olmazsa olmaz olan
azınlık hakları için
profesyonelce mücadele zamanı
başlıyor.” ifadelerini kullandı.

BULGARİSTAN Elektronik Medya Kurulu’nun
yaptığı toplantıda Radyo Kırcaali’ye yayın lisans
hakkı oy çoğunluğu ile kabul edildi. Karara göre,
Bulgaristan Milli Radyosu’nun (BNR) bölgesel
radyosu olarak yayın yapacak Radyo Kırcaali
Türkçe programlar da yayınlayacak. BNR’nin
dokuzuncu bölgesel radyosu olacak olan Radyo
Kıcaali, 2016 yılının Ocak ayında yayın hayatına
başlayacak.
Kırcaali Radyosu, 2016 yılında 3 saat, 2017’de 6
saat, 2018’de 12 saat kendi içeriği olan
programlar yayınlayacak. 2019 yılında ise Radyo
Kırcaali tarafından hazırlanacak programların

GÜMÜLCİNE’de Kırmahalle ile Kozluköy
arasında bulunan eski çöplük alanında
yangın çıktı.
27 Eylül Pazar günü mezarlığın karşısında
bulunan eski çöplük alanındaki otların ateş
alması sonucunda yangın çıktığı öğrenildi.
Öğle saatlerinde çıkan yangına
Gümülcine itfaiyesinden bir araç ve iki
itfaiye eri müdahale etti. Kuru olan otların
hızla yanmaya başlaması nedeniyle tehlike
arzeden yangın itfaiyenin acil
müdahalesiyle kapalı alanın dışına
çıkmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.
Bu arada, bölgede bulunan Gümülcine
Belediyesi için su ve kanalizasyon çalışması
yapan bir şirekete ait iş makinaları ile
elektrik trafoları da yanma tehlikesi atlattı.
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iPhone 6S’i inceleyelim...
iPhone 6S, kağıt üzerinde
yeni bir arayüz kullanım şekli,
Live Photos, daha iyi kamera,
daha güçlü işlemci gibi birçok
yenilikle geliyor. Ancak
gerçekte kendini hissettiren tek
yenilik, 3D Touch. Ancak Apple
deneyimini elde etmek için
yüksek bir ücret ödemeniz
gerekiyor. Piyasadaki en pahalı
amiral gemisi olan iPhone 6S’in
sizi her yönden etkilemesini
bekleyeceksiniz, ancak bunu
tam anlamıyla başardığını
söyleyemeyiz. iPhone 6, daha
uygun fiyatla satılmaya devam
edilecek ve iki telefon
arasındaki fark, kolaylıkla
ihmal edilebilir.
Apple, geçen seneki
telefonuyla tamamen aynı
görünen iPhone 6S’in içerisinde
sayısız değişikliğin olduğunu
göstermek için büyük çaba sarf
ediyor. iPhone 6S, daha güçlü
bir gövde, daha keskin bir
kamera, Harry Potter’ı andıran
Live Photos işlevi ve hatta
dokunmatik deneyiminizi
değiştirecek 3D Touch ile
geliyor.
Ancak Apple’ın iPhone 6’yla
aynı görünen bir telefondan
6S’e geçiş için kullanıcılarını
ikna etmesi, 6S’in fiyatını haklı
çıkarması gerekiyor. iPhone 6S,
eşsiz 3D Touch yeniliğiyle
verilen her görevin altından
kalkabilen ve takılmadan
çalışan harika bir telefon. Peki
yeni iPhone hangi alanda hangi
yeniliği getiriyor ve 2014’ün
iPhone 6’sından ne kadar
farklı?
iPhone 6S’in geçen senenin

iPhone 6’sıyla neredeyse aynı
göründüğünü muhtemelen
duymuşsunuzdur. Çerçevenin
biraz kalınlaşmış ve gövdenin
biraz ağırlaşmış olması gibi
küçük farklar var, ancak yan
yana yaptığımız
karşılaştırmalarda iki telefonu
birçok kez karıştırdık.
iPhone 6 kılıflarını iPhone
6S’le de kullanabilirsiniz.
Arkadaki küçük “S” logosu
dışında en son iPhone’a sahip
olduğunuzu kimse
anlamayacak. Elbette iPhone
5S’ten geçiş yapacaksanız,
büyük bir tasarım değişikliğine
hazır olmanız gerekiyor. iPhone
6S, metal gövdesi, dışındaki
seramik hissiyle hoş bir tutuş
hissi sunuyor. Düğmeleri 5S gibi
kımıldamıyor ve gayet sağlam
görünüyor.
Apple’ın üzerinde durduğu
noktalardan biri, iPhone 6S’in
gövdesinde 7000 serisi
alüminyum kullanması.
Apple’ın bu yeni malzemeyle
geçen senenin “bükülme
sorununu” çözmek istiyor.
Geçen senenin iPhone’larının,
özellikle iPhone 6 Plus’ın
cebinizde zamanla
bükülebildiğine inanılıyordu.
Apple, bu durumu itiraf etmese
de yeni iPhone daha güçlü ve
bu tür bir baskıyla
bükülmeyecek.
Elbette telefonun
bükülmeyecek olmasına büyük
bir yenilik olarak bakmamak
gerekiyor - bu daha çok bir
telefonun sahip olması şart olan
bir özellik.
iPhone 6S’in ekranında

görünüşte iPhone 6’ya göre bir
fark yok. 4,7 inç’lik ekrana
sahip telefon, 720p çözünürlük
sunmaya devam ediyor.
Piyasada 1080p ekranlı
telefonları çok daha uygun
fiyata bulmanız mümkün
olduğundan, ekranı
değerlendirmek güç. Ancak
iPhone 6S’in temiz, parlak ve
renkli bir ekranı var - o kadar
temiz ki onu ilk gördüğümüzde
üzerine sahte bir görüntünün
yapıştırılmış olduğunu
düşünmüştük.
iPhone 6S’te aynı ekranın
kullanılmış olması, aslında
birkaç açıdan iyi. Örneğin
piksel sayısının az olması,
telefonun daha az pikseli
işlemekle uğraşacağı ve daha
uzun pil ömrü sunacağı
anlamına geliyor. Ancak bazı
konulardaki eksiklikler yerini
koruyor. Kontrast oranı yeterli
olmadığından siyah bölgeler,
biraz gri görünüyor.
Samsung’un kullandığı OLED
teknolojisi, “gerçek”
siyahlarıyla iPhone’dan daha
etkileyici görüntüler
sağlayabiliyor. Bu teknolojinin
Apple Watch’ta kullanıldığını
düşündüğümüzde, OLED keşke
iPhone 6S’e de gelmiş olsaydı
diyoruz.
Daha yüksek çözünürlüklü
telefonlarla yan yana yaptığımız
testlerde de farkı görebildik.
326ppi ekran, iPhone 6S Plus’ın
401ppi ekranının yanında bile
düşük çözünürlüklü kalıyor.
Kaldı ki piyasada çok net
görüntüler sunan 500ppi’lik
ekranlar var.

B U L M A C A
GEÇ
 ENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Sadak,
İdari 2) Aya, Ekti, İr 3)
Varaka, Nazi 4) Zat, Dy,
Sis 5) Tl, Aerobik 6)
Rıh, Monolog 7) Akabe,
Gri 8) Kalya, Kar 9) Etik,
Art, Pu 10) Zr, Ark, Adap
11) Amme, Asar 12)
Ama, Aşk, İma 13)
Sprey, Sarat 14)
Tatmak, Yeke.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Say, Trapez, Ast 2)
Ayazlık, Trampa 3)
Dara, Haki, Mart 4) Ata,
Bakam, em 5) Kek,
Emel, Reaya 6) Kadro,
Yak 7) İt, Yongar, Aks 8)
Din, Bor, Tas, Ay 9)
Asilik, Daire 10) Riziko,
Aparmak 11) İris,
Gurup, Ate.

SOLDANSAĞA
1) Denizde kullanılan halka biçiminde cankurtaran –
Yağlı ve kokulu merhem 2) Nam, şöhret – Çok iğneli
balık oltası 3) Ağaç kolu – Elle sürülen hafif, küçük
çocuk arabası 4) Üretici ile tüketici arasında alım satım
konusunda bağlantı kuran kimse – Yoğurtla yapılan
içecek 5) Bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilme –
Ateş 6) Bilgisayarda söyleşi – Oyuk şeylerin boşluğu 7)
Ağırbaşlılık – (halk dili) Yavru, çocuk 8) Baryum’un
simgesi – Gelir getiren mülk – Sevimli, neşeli 9) Son,
sonraki – Bataklık gazı 10) Telsi doku – Yemek yeme,
karın doyurma işi 11) Beyaz kabuklu bir ağaç türü –
Radyum’un simgesi 12) Sodyum’un simgesi – Suyu
sıcak olarak yerden çıkan hamam – Pişmiş sıcak
yemek 13) Çıplak – Topları ateşlemek için falyaya
konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
14) Eksi uç – Zarar.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yardım amacıyla karşılıksız verilen şey – Karıları
kardeş olan erkeklerden her biri 2) Yönetme, yönetim
– Acıma anlatan bir sözcük – (jeoloji) Toprak 3) En
kısa zaman – Yapma, etme – Köpek 4) İnce bükülmüş
urgan – Kalsiyum’un simgesi – Ateş karıştırmaya
yarayan, eğri uçlu demir çubuk 5) Fetiş – Hz.
Muhammed’e saygı duası 6) Rutenyum’un simgesi –
Firavun mezarı – Dağdan inen kar 7) Bir kumar oyunu
– Oy – (çocuk dili) Ateş 8) Taşlarla oynanan masa
oyunu – Terbiyum’un simgesi – Zodyakta, Başakla
Akrep burçları arasında bulunan burcun adı 9) Yeraltı
treni – Basamak, merhale – Rey 10) Binek hayvanı –
Hakça – Baba, cet 11) Çayda bulunan etkili madde –
Afrika’da bir ülke – Yan yana dizilmiş insanların oluşturduğu dizi.
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İşinize yaramayacaksa ekran
çözünürlüğüne takılıp
kalmanın elbette bir anlamı
yok, ancak telefon sektörü
çoktan yüksek yoğunluklu
ekranlara geçti ve bu ekranlar
sayesinde uygulamalar ve genel
arayüz, çok net görünüyor. Bu
alandaki geliştirmeleri artık
iPhone 7’de görmeyi umuyoruz.
Apple’ın iPhone’a ilave
etmek için çok çalıştığı, ilk
olarak yeni MacBook Pro ve
Watch’ta gördüğümüz Force
Touch teknolojisi, telefonda
yeni bir isim aldı: 3D Touch.
iPhone 6S’in yenilikleri
arasında en çok üzerinde
durmanız gereken yenilik, bizce
3D Touch’ın ta kendisi. Bu

2

3

4

5

6

teknoloji, belki de iPhone’u
kullanma şeklimizi gelecekte de
etkileyecek.
3D Touch, ekrana üçüncü bir
boyut ekliyor, böylece
parmağınızı dokundurup
kaydırmanın yanında, ona
bastırabiliyorsunuz. Apple, bu
teknolojiyi birkaç sene önce
telefonları kullanış şeklimizi
değiştiren çoklu-dokunmatiğe
benzetiyor. 3D Touch ile
yapabildikleriniz şimdilik biraz
kısıtlı olsa da önümüzdeki
birkaç sene içinde, özellikle
uygulama geliştiricileri bu yeni
işlevden faydalandıklarında,
ekranı dürterek kullanmak,
doğal bir hal alabilir.

7
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Sevgili dostlar
Evimizin, hayatımızın neşesi
çocuklarımızla, evde geçirilen
zamanın kalitesi çok önemlidir.
Çocukları oyalamak için onları
gelişimine katkıda
bulunmayacak teknolojik
aletlere emanet etmek yerine
yapmanız gereken şeyler var.
Çocukların gün içinde
hayatlarını yönetmeleri ve bu
yönetimden iyi sonuçlar
çıkarmaları pek mümkün
olmaz. Bu yüzden onları doğru
yönlendirme görevi biz
büyüklere düşecektir. Çocukken
edinilen alışkanlıklar, tüm
hayatlarında etkili olacaktır.
Öncelikle çocuklarınızın her
şeyi küçük adımlarla
başardığını ve
zamanla
gelişebileceğini
unutmayın. Bu
yüzden onlara
kendiniz kadar
büyük yükler
yüklemeyin.
Çocuklarla geçirilecek
zaman içinde ne gibi ikramlar
ve yiyecekler olacak, öncelikle
bunu planlayın. Sonra onları
bu işe dahil edin. Örneğin
birlikte kurabiye
pişirebilirsiniz; yumurtaların
kırılması veya çırpılması işini
çocuğunuz üstlenebilir.
Gündelik işler her zaman
olacak ve hiç bitmeyecektir.
Yani sizin temizliğiniz,
çamaşırınız ve bulaşığınız
önceliğiniz olmamalı. Öncelik
çocuğunuzla kurduğunuz
iletişim ve onun huzuru
olmalıdır.
Gündelik işlerde size
yardımcı olabileceği hissini
ona verebilirsiniz. Örneğin
çamaşırları renklerine göre
ayırırken, ondan yardım
isteyin. Yaşına uygun olarak
bu çok eğlenceli ve ona da

Evde çocuklarla nasıl kaliteli
zaman geçirebilirsiniz?

beceri
kazandıracak bir
oyun olabilir.
Verimli ve yaratıcı insanlar,
çocukluklarından itibaren
içindeki gücü kullanmaya
imkan bulmuş kişilerden
çıkmıştır.
Sağlıklı yaşamın en temel
şartı olan egzersiz,
çocuklarınızla birlikte
yapıldığında hem daha
eğlenceli olur, hem zamanın
nasıl geçtiğini anlamazsınız,
hem çocuğunuza spor
alışkanlığı vermiş olursunuz.
Evde birlikte spor yapmak
veya sokakta birlikte ip
atlamak gibi egzersizler veya
daha yaratıcı egzersizler

Mem le ketimden Man za ra lar...

Çocukların gün içinde
hayatlarını yönetmeleri ve
bu yönetimden iyi
sonuçlar çıkarmaları pek

bulabilirsiniz. Özellikle
haşarı ve hiperaktif
çocuklar için egzersiz,
enerjilerini harcamaları için en
güzel yollardan biridir.
Akşam hep beraber sofra
kurulduğunda oturmak ve
yemek, ailenin iletişimi,
bağlarını güçlü tutması ve
ilişkinin devamı için çok
faydalıdır.
Peki, siz akşam yemeğini
hazırlarken, çocuğunuzun
yardım etmesi güzel olmaz mı?
Elbette ona soğan
doğratmayacaksınız! Ancak
çocuğunuza yıkanmış marul
veya göbek salata yapraklarını
verip, eliyle küçük parçalar
koparmasını ve büyük bir
salata kabının içine koymasını
söyleyebilirsiniz. Böyle bir
etkinliği, dilimlenmiş salatalık,
domates ve rendelenmiş havuç,

mümkün olmaz. Bu
yüzden onları doğru
yönlendirme görevi biz
büyüklere düşecektir.
turp dilimlerini ayrı
tabaklarda çocuğunuzun
önüne koyup, ondan ortaya şık
bir salata çıkarmasını
isteyerek de sağlayabilirsiniz.
Çocuklarınızla geçirilecek
zamanın genişliği, kalitesi ve
keyfi, sizin hayal gücünüze
bağlı!
Birlikte geçirdiğiniz
zamandan sonra çocuğunuza
kendisi için yapmak istediği bir
şey olup olmadığını
sorabilirsiniz. Televizyonda
çizgi film izlemek,
oyuncaklarıyla odasında
oynamak gibi… Sizinle birlikte
zaman geçiren çocuğunuz
mutlu ve tatmin olmuş olacağı
için, size de nefes alacak
zaman kalacaktır.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Ev Yapımı Cheesecake Kup

Malzemeler
Taban için
7-8 adet kedi dili bisküvi
1 avuç fındık
50 gr tereyağı
4 adet limon
5 çorba kaşığı şeker
1 çorba kaşığı nişasta
4 çorba kaşığı mascarpone peyniri
3 çorba kaşığı pudra şekeri
15 adet frambuaz
Hazırlanışı
Bir küçük tencereye hafif dövülmüş
fındıkları atın ve 1 dakika kavurun.
Bu sırada bir kasede kedi dili bisküvileri ufalayın. Tencereyi ateşten alın ,
50 gram tereyağını ve bisküvileri
ekleyin. Bu sizin cheesecake’inizin
tabanı olacak. Limonlarınızın kabuklarını fileto çıkaracak şekilde soyun ve
zarlarından ayıklayın. Küçük bir
tencereye zarsız limonları atın ve 5
kaşık şeker ilave edip iyice karıştırın.
Homojen hale gelmesi için el blenderi
ile çekin. İyice çektiğiniz limonları

süzgeç ile süzün ve tekrar tencereye
alın üzerine bir küçük kapta
sulandırdığınız nişastayı ekleyin,
karıştırın ve ateşten alıp soğumaya
bırakın. mascarpone peynirine pudra
şekerini ekleyin ve iyice havalandırarak karıştırın. Son olarak cam
kuplarınızı alın en alta tabanı koyup
üstünden bastırın. üst katına limon
jölesini 1 kat olarak yayın, üstüne
taze frambuazlardan 3-4 adet, en
üstüne de mascarpone karışımınızı
ekleyip. Tatlınızın üzerini rende çikolata, frambuaz, nane gibi lezzetler ile
süsleyerek servis edin.
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Demir eksikliği olanlar nasıl beslenmeli?
Demir vücudumuz için önemli bir
mineraldir, vücutta üretilmediği için
besinler yoluyla yeterli miktarda
alınması gereklidir. Özellikle bazı
dönemlerde ve riskli gruplarda demir
alımı takip edilmelidir. Hamileler ve
bebeğini emzirenler, çocuklar,
büyüme çağında ve aşırı adet
kanaması geçiren genç kızlar risk
grubundadır. Gelişme çağındaki
çocukların vücut ve beyin gelişimleri
için önemlidir.
Demir eksikliğine bağlı kansızlık,
basit bir kan testi ile belirlenebilir.
Ülkemizde üreme çağındaki birçok
kadında demir eksikliğine bağlı
kansızlık görülebilmektedir.
Vücuttaki demir deposu tükenirse
Demir eksikliğiyle karşı karşıya
kalabilecek riskli grup dışında aşırı
kan kaybına bağlı bazı durumlar da
anemiye sebep olabilir; mide
kanaması, peptik ülser, bağırsak
kanseri, rahim kanseri uzun dönem
aspirin kullanımı gibi.
Kanda oksijeni taşıyan hücrelerin
ismi “alyuvar”dır. Bu hücreler
vücutta düzenli olarak kemik iliğinde
üretilir. Besinlerle aldığımız demir,
alyuvarların yapımı ve oksijen
taşıması için önemlidir. Besinlerle
gelen demirin ihtiyaç fazlası, vücutta
depolanır. Ancak yeterli demir
alınmazsa bu depo tükenir ve alyuvar
üretimi aksamaya başlar.
Demir kırmızı kan hücrelerindeki
hemoglobinin yapısına girerek oksijen
taşımaya yardımcı olduğundan,
demir eksikliğinde yeterli oksijen
taşınamaz. Bu durumda enerji
üretimi için oksijen ihtiyacı da aksar,
kalp yorulur, kişi kendini güçsüz
hisseder, uyku hali ve yorgunluk
dikkat çekici hale gelir.
Demir eksikliği belirtileri şöyle
sıralanabilir:
• Yorgunluk ve enerji azlığı
• Konsantrasyon bozukluğu
• Sinirlilik
• Bağışıklık sisteminde zayıflık
• Çarpıntı ve Nefes darlığı
• Solgun cilt, dişeti kanamaları ve
tırnaklarda kırılmalar
• Yiyecek dışındaki şeylere istek.
Örneğin: toprak, buz gibi
• Tahriş olmuş dil
İlaç tedavisi besinlerle
desteklenmeli
Hekim tarafından önerilen ilaç
tedavisi çok düzenli bir şekilde
uygulanmalı ve bu tedavi, demir
yönünden zengin besinlerle
desteklenmelidir.
Demir minerali en
çok kuru kayısı
ve kuru üzüm
gibi kurutulmuş
meyveler,
kırmızı et ve
karaciğer,
pekmez,
tahıllar,
yumurta,
lahana, fasulye,
pancar, patates,
fındık, badem, şeftali,
armut, hurma, kabak ve
balıkta bol miktarda
bulunmaktadır. Bu gibi
yiyeceklerin tüketimi vücudun

demir ihtiyacını karşılayacaktır.
Bazı nedenlerden dolayı kişide
demir eksikliği görülebilir. Bunların
başında kırmızı et yememek,
vejetaryen bir rejim uygulamak
gelmektedir. Aşırı kan kaybetme,
diyaliz hastalığı, A vitamini eksikliği
de demir eksikliğine yol açmaktadır.
Ayrıca kalsiyum demir emilimini
engeller, bu yüzden süt ve sütlü
ürünler demir takviyesi olan ilaçla
birlikte alınmamalıdır.
C vitamini ise demir emilimini
artırırken hemoglobin üretiminde de
önemli yer tutar. Bu yüzden demirden
zengin besinler yerken, yanında C
vitamini olmasına dikkat etmek
gerekir. Kivi, portakal, mandalina, bol
limonlu salata kolay seçimler
olabilir…
Günlük demir gereksinimi
Erkekler için 10 mg
Kadınlar için 18 mg
Gebelik döneminde 27 mg
Emzirme dönemi 18 mg
Ergenlik dönemi 15 mg
Çocuk için 10 mg
Bazı besinlerin demir içerikleri
ve demir emilimini artıran
C vitamininden zengin
besinlerle öneriler
*4 adet köfte (az yağlı dana eti–120
gr) = 3,6 mg demir içerir- yanında bol
limonlu salata demir emilimini
artırır.
*1 yemek kaşığı pekmez=1 mg
demir içerir- C vitamininden zengin
portakal suyunun içerisine pekmez
eklenerek demir mineralinden daha
fazla yararlanılır.
*1 büyük boy yumurta
sarısı=0,7mg demir içerir– kahvaltıda
yanında söğüş sebzeler (domates,
salatalık, biber, maydanoz) tercih
ederek demirin vücudumuza daha
fazla katkısı sağlanır.
*1 porsiyon kuru baklagil yemeği
(60 gr) = 4,2 mg demir içerir.yanında C vitamininden zengin
brokoli ile bir öğün yapılabilir.
*Fındık/badem/ceviz (yaklaşık 10
gr) = 0,3 mg- yağlı tohumların
yanında 1 orta boy kivi veya 8 çilek
tercih ederek hem demirin
biyoyararlılığını
sağlarız, hem de
güzel bir ara
öğün yapmış
oluruz.

Emzirmenin anneye faydaları!
Emzirme sadece bebeğin değil,
annenin de yararına. Çeşitli
hastalıkların riskini düşürmekten,
doğum sonrası iyileşme sürecini
hızlandırmaya kadar anneye
sağladığı birçok yarar var.
1- Emzirmek, annenin psikolojik
olarak rahatlamasını sağlar
Annenin bebeği emzirmesi ile
anne bebek arasındaki ilişki
güçlenir. Ayrıca annenin bebeği
benimsemesi, bebeğin sağlıklı bir
kişilik kazanması
kolaylaşır.
2- Emzirmek,
meme, yumurtalık
kanseri ve
osteoporoz riskini
düşürür
Emzirmek,
kadının meme
kanserine
yakalanma riskini
büyük ölçüde
düşürür. Emzirme
sürecindeki düşük
östrojen seviyesi
ve meme
hücrelerinde süt
üretimi sırasında
meydana gelen bir
takım moleküler
değişiklikler, bu
hücreleri kanser
gelişimine karşı
daha dirençli hale
getirir. Ayrıca emzirmek,
yumurtalık kanseri oluşumunu da
büyük ölçüde engeller. Kanser
oluşumunu önlemesinin yanı sıra
emziren annelerde osteoporoz
(kemik erimesi) görülme sıklığı çok
daha azdır.
3- Emzirmek, doğum
sonrasındaki iyileşme sürecini
hızlandırır
Emzirmenin en belirgin
faydalarından bir diğeri de rahim
kasılmalarını düzenlemesidir.
Emzirmeyle birlikte vücut oksitosin
hormonu salgılar. Oksitosin salgısı
kan dolaşımı ile birlikte rahme
ulaşarak kasılmaya neden olur. Bu
sayede de doğum yapan annenin
kanaması azalır. Kasılma sırasında
adet sancısına benzer ağrılar

hissedilir. Emziren annelerde
kanama daha az olduğundan uzun
dönemde kansızlığa bağlı halsizlik,
çarpıntı ve çabuk yorulma gibi
yakınmalar daha az görülür.
4- Anne, emzirerek gebelikte
aldığı kiloları yakar
Emziren annelerin salgıladığı
sütteki enerjinin büyük bir kısmı
yediklerinden karşılanır. Sağlıklı bir
anne, günde ortalama 700-800 ml
süt salgılar. Bunun için günlük
kalori ihtiyacına
ek olarak
ortalama 750
kalori almaları
gerekir. Bu
miktarın 500
kalorisi annenin
yediklerinden
karşılanırken, 250
kalorisi gebelikte
depolanan
yağlardan
karşılanır. Bu da
emziren annelerin
gebelik sırasında
aldıkları fazla
kiloların kaybına
yol açar.
5- Düzenli
emziren bir kadın
hamilelikten 10
haﬅa korunur
Doğumdan
sonra ilk cinsel
ilişki annenin fiziksel ve psikolojik
durumuna bağlıdır. Genellikle
doğumdan 6 haﬅa sonra cinsel
ilişkide bulunulabilir. Cinsel ilişki ile
birlikte çiﬅlerde hamile kalma
korkusu da başlar. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde
emzirmenin gebelikten korunmada
önemi büyüktür. Ancak bu etki,
annenin beslenme durumuna,
emzirme sıklığına ve bebeğe ek
besin verilmesi gibi etkenlere
bağlıdır. Doğumdan 6 aydan sonra
veya annenin adet görmesi gibi
durumlarda gebelik şansı artar.
Tam korunma sürekli emziren
kadınlarda 10 haﬅa için geçerlidir.
Hiç emzirmeyen veya aralıklı
emziren kadınlar ise doğum sonrası
3. haﬅada korunma yöntemlerini
uygulamaya başlamalıdırlar.
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Zayıflatan detoks suyunuzu kendiniz
hazırlayın!
Fazla kilo,
ödem ve
selülitlerden
kolayca
kurtulmanın
yolu, her gün
detoks suyu
içmekten
geçiyor! Evdeki
malzemelerle
kolayca
hazırlanan, okula
ve işe
götürebileceğiniz
bu sihirli sular
sayesinde açlık
ve tatlı
krizlerinden
kurtulacak,
tartıya
çıktığınızda kilo
verdiğinizi görüp
mutlu
olacaksınız.
Keyifle
içebileceğiniz
detoks suyunun
tarifini sizlerle
paylaşıyoruz,
hemen deneyin!

DETOKS SUYUNUN
FAYDALARI
NELERDİR?
Ödem söktürücü, metabolizma
hızlandırıcı ve kilo vermeyi
kolaylaştıran besinlerle yapılan
detoks suyundan aşağıdaki
faydaları görebilirsiniz:
• Vücudun daha çok kalori
yakmasını sağlar.
• Tatlı isteğini keserek kilo
verdirir.
• Ödem söktürerek karaciğeri
rahatlatır.
• Metabolizmayı hızlandırıp
zayıflatır.
• Selülitleri giderir.
• Enerjik ve zinde olmayı
sağlar.
• Bağışıklık sistemini
güçlendirir.
• Böbrek ve idrar yollarını
temizler.
• Adet sancılarını azaltır.

DETOKS SUYUNDA
HANGİ YİYECEKLER
KULLANILIR?
Detoks suyu yaparken limondan
maydanoza, salatalıktan elma
sirkesine kadar çok farklı
besinler kullanabilirsiniz,
çünkü bunların ortak özelliği
alkali yiyecekler olmalarıdır,
kilo vermeyi kolaylaştırır,
vücudu içeriden temizler.
Örneğin, sabahları bir büyük
bardak limonlu su içmek bile
basit ama etkili kilo verme
yöntemlerinden biridir.
Aşağıdaki besinlerle detoks
suyu yapabilirsiniz:
Elma sirkesi
Limon
Kiraz
Tarçın
Karanfil

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Yeni başlangıçlar
içerisindesiniz. Aşkta ve
sosyal alanda da sizi mutlu
eden gündemler var. Bugünlerde
hayatın hoş yanlarına açıksınız.

Taze nane
Salatalık
Ananas
Portakal
Greyfurt
Taze zencefil
İncir
Kayısı
Dereotu
Yeşil çay
Mandalina
Maden suyu
Maydanoz
Çilek
Enginar

içilir. İstediğiniz kiloya düşene
kadar detoks suyunu her gün
yapmalı ve içmelisiniz.

BİRKAÇ DETOKS
SUYU TARİFİ
Yukarıda listelediğimiz
malzemeleri kullanarak detoks
suyu yapabileceğini
belirtmiştik; şimdi sizlere örnek
bir tarif sunuyoruz. Ölçülerini
aynı tutarak ama malzemeleri
damak tadınıza veya evde
olanlara göre değiştirip
yapabilirsiniz.

DETOKS SUYU
NASIL YAPILIR?

TARÇINLI DETOKS SUYU

Detoks suyu yapmak gerçekten
çok basit ve ekonomiktir.
Geceden hazırlanan detoks
suları, sabaha kadar bekletilir
ve bu sayede yiyeceklerin özleri
suya geçer. Ertesi gün boyunca
detoks suyunu içerek
zayıflamak için en gerekli adımı
atmış olursunuz. Bir litre suyun
içerisine detoks etkili yiyecekler
eklenir, sabaha kadar bekletilir
ve gün boyunca bardak bardak

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Son
dönemde aşırı yüklendiğiniz
sorumluluklar yakın ilişkilerde
derin izler bıraktı. Temkinli olmalısınız.

Malzemeler:
1 litre oda sıcaklığında su
1 avuç içi maydanoz
Yarım limon
1 adet çubuk tarçın
Hazırlanışı:
Detoks suyu geceden
hazırlanır. 1 litre suyu sürahiye
alıp içine limon, tarçın ve
maydanoz ekleyip karıştırın.
Kapağını kapatıp buzdolabında

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Ailede yaşanan
önemli konular,
tamamlanması gereken
işler açısından tempolu bir hafta
olacak. Bu durum sizi yorabilir.

veya odada sabaha kadar
bekletin.
Ertesi gün, 1 litre detoks
suyunu her saat başı birer
bardak içip bitirin.

PORTAKALLI DETOKS SUYU
Malzemeler:
1 litre oda sıcaklığında su
Yarım portakal
1 tatlı kaşığı karanfil
1 avuç taze nane
Hazırlanışı:
1 litre suyu sürahiye alıp içine
portakal, karanfil ve naneyi
ekleyip karıştırın. Kapağını
kapatıp buzdolabında veya
odada sabaha kadar bekletin.
Ertesi gün, 1 litre detoks
suyunu her saat başı birer
bardak içip bitirin.
PRATİK BİLGİ: Su içerken
çok sık tuvalete çıkma
sorununuz varsa, suyunuzu
mutlaka oturarak ve en az 3
seferde yudum yudum için.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Olaylara akılcı ve çözüm
üreten yanlarınızla bakarak yol
almaya başladınız. Kişisel
konularınıza daha rahat hakim
olabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İş hayatında çok yeni
girişimler dönemi. Yeni
bağlantılar içinde olduğunuz bu
süreci akılcı planlamalısınız. Aşk
ilişkilerinde de yenilikler söz konusu
olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Başkalarından
beklediğiniz maddi destekler
sorun olabilir. Son dönemde
büyük değişim ve yenilenme yaşanan
ortak paralar ve mirasla ilgili konular
sizi oldukça yıpratacak.

Ağustos) İş ortamında sizi
kısıtlayan koşulları aşmaya
gayret edin. Yeni bir plan
yaparak gündeminizi belirlemelisiniz.
Sağlığınıza dikkat edin.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) İş
ve aşk hayatı arasında kalarak
önceliklerinizi belirlemek
durumundasınız. Uzun süredir
aşırı yorulduğunuz ve
gevşemeye ihtiyaç
duyduğunuz bir gerçek. Biraz
dengede kalmalı, eldeki işleri
tamamlamaya yönelmelisiniz.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Gücü elinde
tutan kişilerin desteği ile iş
hayatında pek çok yeni
adımlar atılabilir. Yeni
haberler gündeminizi
değiştirebilir. Ufukta yolculuk var.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Sizi sıkıştıran etkilerle karamsar
duygular içindesiniz. Özellikle
işle ilgili sorunların altında
kaldığınız bu dönem sağduyulu
olmanızda yarar var.

BALIK (19 Şubat-20
YAY (23 Kasım-21 Aralık) Maddi
açıdan riski şartlar altındasınız.
İş hayatında beklentileriniz sizi
karamsar kılarken, daha
ölçülü adımlar atmaya çalışın.
Kendi kaynaklarınıza güvenme
zamanı.

Mart) Çok kararlı bir
dönemdesiniz. İşle ilgili
yeni planlar yaparken,
geleceğe dönük yeni
projeler üzerinde duracaksınız. İçinde
bulunduğunuz arkadaş çevresinde
değişiklikler olabilir.

gundem_948_Layout 1 05.10.2015 13:11 Page 15

Gökçeada Özel Rum
Ortaokulu ilk kez,
Lisesi ise 40 yıl
sonra tekrar açıldı

ÇANAKKALE’nin Gökçeada
İlçesinde, Özel Rum
İlkokulu’ndan sonra Özel
Gökçeada Rum Ortaokulu ve
Lisesi de 40 yıl aradan sonra
eğitim öğretime açıldı.
Gökçeada’da restore edilerek
2013 yılında Zeytinli köyünde
eğitime başlayan Özel
Gökçeada Rum İlkokulu’nda 28
Eylül Pazartesi günü ders zili 3
öğrenciyle yeniden çaldı.
Tepeköy’deki Özel Gökçeada
Rum Ortaokulu ve Lisesi de
5580 Sayılı Özel Öğretim
Kurumları Kanunu kapsamında
40 yıl aradan sonra eğitim
öğretime açıldı. Ortaokul
bölümünde 5, lise bölümünde
6 öğrencinin ders başı yaptığı
okuldaki açılış törenine Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Öğretim Kurumları Genel
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci,
Çanakkale Vali Yardımcısı Adil
Karataş, Gökçeada Kaymakamı
Muhittin Gürel, CHP Çanakkale
Milletvekili Muharrem Erkek,
CHP İstanbul Milletvekili
Selina Doğan, MHP’li
Gökçeada Belediye Başkanı
Ünal Çetin, Çanakkale İl Milli
Eğitim Müdürü Zülküf Memiş,
Özel Gökçeada Rum Ortaokulu
ve Lisesi Müdürü İoakim Makis
Kamburopulos, İmroz Eğitim ve
Kültür Derneği Başkanı Laki
Vingas, Gökçeada Cemevi
Başkanı Hayrettin Altuncevahir
ile köy halkı katıldı.

LİSE DE AÇILDI
Özel Gökçeada Rum Lisesi
binası içinde düzenlenen açılış
töreni saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Özel
Gökçeada Rum Ortaokulu ve
Lisesi Kurucu Temsilcisi ve
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Müdürü de olan İmroz Eğitim
ve Kültür Derneği Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
İoakim Makis Kamburopulos,
“Yarım asırlık bir aradan sonra
ortaokul ve lisemizin
restorasyonunu tamamladık ve
bugün de açılışını yapıyoruz.
Bugün bizim için bayram ve
coşkudur. Bu bayram
havasında, geçmişi
unutmamak, fakat özellikle
geleceği düşünmek ve
planlamak gerekir. Adamızın
kıymetli halkına okullarımızın
hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum. Yeni bir eğitim
yılının ilk gününde sizlerle
birlikte olmanın, Türkiye’nin
aydınlık geleceği olan
çocuklarımızı yetiştirecek
değerli öğretmenlerimiz ve
ülkemizin geleceği olan
çocuklarımız ile birlikteliğin
heyecanı ve gururu içinde
sizleri saygıyla selamlıyorum.”
dedi.
Türkiye Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürü Ömer
Faruk Yelkenci ise, “Biz 11
çocuğumuza tartışmasız bir
şekilde doğuştan anayasal
hakkı olan eğitim hakkını
sağlamış olacağız. Bir devlet
görevlisi olarak, sayın
bakanımızın da aynı şeyleri
hissettiğini söyleyebilirim. Eğer
bir çocuğumuz eğitim
hakkından faydalanamıyorsa,
Türkiye’nin neresinde olursa
olsun onun sorumluluğu ve
vebali bizim omuzlarımızdadır.

Eğer bu imkanı
götürebiliyorsak bir çocuk bile
olsa bunu yaparız. Bir
çocuğumuzu bütün dünyalara
değişmeyiz.” dedi.
Eğitim hakkının kutsal bir
hak olduğunu belirten
Yelkenci, “Bu hak verilmezse
ne olur? Hemen bir empati
yapıyorum. Komşumuz
Yunanistan’daki, Batı
Trakya’daki Türk soydaşlarımız
orada bu haktan
faydalanamamış olduğunda
bizim canımız nasıl yanarsa,
burada da aynı şekilde Rum
vatandaşlarımızın canı yanar.
Bir Rum vatandaşımızın bir
Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşından hiçbir farkı
yoktur.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından
törene katılanlar hep birlikte
lise binasındaki derslikleri
gezdi. Ardından da ortaokul
binasındaki kurdeleyi keserek
açılışı gerçekleştirdi.

ORTAOKUL İLK KEZ AÇILDI
Özel Gökçeada Ortaokulu 1960
yılında anaokulu binası olarak
inşa edildi, ancak hiçbir zaman
eğitim faaliyeti yapılmadı. Bina
bu yıl ortaokul olarak 5 öğrenci
ile eğitime başladı.
Özel Gökçeada Lisesi 1954
yılında 180 öğrenci ile eğitim
öğretime başladı. Ancak 1975
yılında öğrenci yetersizliği
nedeniyle kapandı. Lise bu yıl 6
öğrenci ile tekrar eğitim
öğretime başladı.

OKU-YORUM

Necmi HASANOĞLU

nhasanoglu@btinternet.com

Çaresizliğin öğrenilebilirliği
En azından ismen antikgrek döneminde ortaya
çıktığı varsayılan
demokrasi o günden bugüne
hala gelişmeye ve büyümeye
çalışan ilginç bir yönetim şekli.
Halkların demokrasi adına
yaşadıkları ise başlı başına
yüzlerce, belki de binlerce
kitaplık bir konu.
Ama demokrasinin
“konjontürel oynaklığı” bu
yönetim tarzının oldum olası
zaafiyeti bulunması ve iki
yüzlülük ithamıyla karşı karşıya
gelmesine yol açmıştır. Sonucu
itibarıyla bakıldığında da fakirin
kaybettiği; güçlünün, zenginin
“imkanları dolayısıyla” kazandığı
“ihraç malı” bir uygulama
şeklinde eleştirilere de uğrayan
vazgeçilmezimiz.
Bazı ülkelerde yüzde 50 küsur
katılımla seçilen hükümetlere
demokrasinin tecellisi derken,
yüzde 90’lara varan katılımla
seçim yapan ülkelerde meşruiyet
tartışmasına sokulabilir bu
demokrasi. Demokrasi benimse
demokrasidir, demokrasi
seninse ya da benim değilse,
demokrasi olduğu tartışılabilir.
Hali vakti yerinde, günlük
gailesini hale yola koymuş
ülkelerdeki sözde “gelişmiş”
demokrasiler, günlük geçim
endişesini neredeyse açlık
düzeyinde yaşayan
“gelişmemiş” demokrasileri
“geliştirmeye” uğraşırken bunu
büyük oranda alacakları silah
sanayi siparişleri üzerinden
yapmayı tercih edebiliyorlar.
Bu ağa-babalar, sosyoekonomik sorunlarıyla
cebelleşen memleketlerde
kaynak yetersizliklerinin
doğurduğu sıkıntıları demokrasi
cetveliyle ölçmeye kalkarken,
kapısına dayanan göçmen ve
mülteciler söz konusu
olduğunda askerine, polisine
plastik mermi kullanma yetkisi
çıkarıp, metrelerce yükseklikte
duvarlar oluşturmayı
demokrasiye yakıştırabiliyor.
Bu ortamda, borç batağındaki
Yunanistan’ın da “demokrasinin
doğduğu topraklar” iddiasını
zora sokan bir süreç yaşadığı
aşikar. Borcu olan bu ülkenin
son beş-altı yılda neredeyse her
yıla bir seçime denk düşen bir
dönem geçirdiğine şahit
oluyoruz. Bu dönemde,
demokrasiye harcanan paralar
borçlardan düşülmeyecek.
Son 20 Eylül seçiminde,

E

maddeten daralan Yunanistan
halkını rahatlatacağı iddiasıyla
ortaya çıkan “radikal sol” bu
süreçte merkezin boşluğunu
doldurup oraya yavaş yavaş
yerleşirken, koalisyona devam
kararı aldığı “radikal sağ”
merkez sağın sersemlemesinden
istifadeyle iktidar nimetlerine
gark oluyor. İki zıt kutbun nasıl
oluyor da iktidarı paylaşıyor
olduğuna pek fazla kafa yoran da
yok hala.
İkinci Dünya Savaşı sırasında
Yunanistan’ı Almanlar’ın işgali
döneminde dönemin süper gücü
iddiasındaki İngiltere tarafından
örgütlenen mukavemet
hareketinin iki kanadı vardı. Sol
kanadı temsil eden EAM-ELAS ile
sağ kanadı temsil eden EDESEOEA ortak düşman olan işgalci
faşist Almanya’ya karşı bir
cephede buluşmuşlardı. SİRİZA
ve ANEL koalisyonunun bu
ortaklığı dedelerinden miras alan
torunlarınca gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğini soran var
mıdır bilinmez. Ama burada da
“acımasız Almanya” benzer bir
öteki rolünde görünmesi
dolayısıyla ilgi kuranlar olabilir.
Tabii bu işgal dönemine
benzemeydi. Bunun bir de işgal
sonrası gücün paylaşılması
savaşı var.
Çipras’ın SİRİZA’sı Yunan
halkına çaresizliğin de
öğrenilebileceğini öğretmeye
çalışıyor sanki. Halkın her
kesimini heyecanlandıran radikal
“dik duruş” artık kalmadı.
Omurga çöktü. Lakin halk
alternatifsizliğin karanlığı ve
bilinmezliği yerine çaresizliğin
öğrenilebilirliğini tercih etti. Çok
ince hesap. Kendi düşen
ağlamaz.
Batı Trakya Türkleri de
tercihini yaptı. İşin ilginci yarım
asır sonra dört mebusla
demokrasinin cilvelerinden birini
yaşayacağımız bir evreye girilmiş
görünüyor. Rodop’tan Hıristiyan
hemşehrilerimizi temsil eden
birinin çıkmaması görebilenler
açısında fırsatların habercisi.
Bu dönem ne kadar sürecek
göreceğiz. Ama umarız bu
evrenin sonunda bazı temel
azınlık haklarının iadesi
konusunda dirayetli ve tutarlı bir
duruş ve kararlılık görürüz
mebuslarımızdan.
***
Geçmiş Kurban Bayramını’zı
sağlık, esenlik, barış ve başarı
dileklerimle kutlarım.
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RIDVAN AHMET
Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet ve
Belediye Başkan
yardımcıları, Belediye
sakinlerinin ve Tüm İslam
aleminin Kurban
Bayram›’n› kutlar, sa€l›k,
baﬂar› ve mutluluk dolu
günler diler.

2 Ekim 2015

DEB Partisi
Kozdere köyünü
ziyaret etti

İskeçe’deki

SENLİNO
Bebek araç-gereçleri mağazaları
Tüm müﬂterilerinin ve Batı Trakya Türkleri’nin
Ramazan Bayram›’n› kutlar, esenlikler diler.

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş 30 Eylül Çarşamba günü
Kozdere köyünü ziyaret etti.
Köydeki Gençlik Odası’nda halkla
sohbet eden Ali Çavuş, bölgedeki
ekonomik alanda yaşanan konuları
ele aldı. Özellikle tütünün geleceği ve
tütün fiyatları hakkında karşılıklı
görüş alış verişinde bulunulan
görüşmede, ekonomik nedenlerden
dolayı köylerini terk etmek zorunda
kalan gençlerin durumunun
değerlendirildiği ifade edildi.
Kozdere ziyaretinde DEB Partisi
Genel Başkanı Ali Çavuş’a DEB Partisi
Halkla İlişkiler Birimi üyelerinden
Serkan Halil ve Sedat Ali eşlik etti.

DİMETOKA DERNEĞİ’NDEN
DEB ZİYARETİ
1 Ekim 2015 Perşembe günü Dimetoka
Müslümanları Spor Kültür ve Eğitim
Derneği Başkanı Süleyman Macur ile
dernek üyesi Hüseyin Macur, DEB
Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret
ederek, parti başkanı Mustafa Ali
Çavuş’la görüştüler. Görüşmede
Genel Başkan Danışmanı Aydın
Ahmet de hazır bulundu.
Dernek Başkanı Süleyman Macur
dernek çalışmaları hakkında Genel
Başkan Mustafa Ali Çavuş’a bilgi
verdi. Karşılıklı olarak görüş
alışverişinin yapıldığı görüşmede DEB
Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş’un
da Kurban Bayramı’nda yaptığı Rodos
ziyareti ile ilgili gözlemlerini paylaştı.

Birol İncememet’in
annesi vefat etti

GÖKÇELER eski Belediye Başkanı
ve aynı zamanda Doğu Makedonya
Trakya Eyalet Meclis Üyesi Birol
İncememet’in annesi Sabriye
İncemehmet, Kurban Bayramı’nın
üçüncü günü olan 26 Eylül Cumartesi
sabahı hayatını kaybetti. Sabriye
İncemehmet, 70 yaşındaydı.
Aynı gün ikindi namazından sonra
Gökçeler’de kalabalık bir cenaze
töreniyle son yolculuğuna

uğurlanarak toprağa verildi. Sabriye
İncememet OGA (Tarım Sigortaları
Kurumu) emeklisi ve ev hanımıydı.
1945 doğumlu olan Sabriye
İncememet’in bir süre tedavi gördüğü
ve ölüm nedeninin kalın bağırsak
kanseri olduğu öğrenildi. Selami
İncememet ile evli olan merhume
Sabriye İncememet, Birol ve Birsen
adında iki çocuk annesiydi.
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İTB ve İskeçe
Müftülüğü’nden
şehitler için mevlit

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İMAN VE SALİH AMEL

K

İSKEÇE Türk Birliği (İTB) ve İskeçe
Müftülüğü, Türkiye’de terör saldırılarında şehit
düşenler için 28 Eylül Pazartesi günü İskeçe
Aşağı Mahalle Çınar Camii’nde mevlit okuttu.
Mevlide Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
İTB Başkanı Ahmet Kurt’un yanı sıra, Türkiye
Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosluğu
Muavin Konsolosları Davut Ocak, Osman Şahin,
İrfan Çetin, Başkonsolosluk yerel memuru
Ramadan Duban, Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, BTAYTD Başkanı Ahmet Kara,
GTGB yönetim kurulu üyesi Ergin Kalenci, İskeçe

İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği Başkanı Nurettin Kıyıcı, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Müdürü
Erkan İmam Efendi, eski İTB başkanları ve çok
sayıda soydaş katıldı.
Mevlit töreninden sonra İTB Başkanı Kurt,
BTTADK Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
ve Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine
Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Davut Ocak
birer konuşması yaptılar.
Cami çıkışında mevlide katılan cemaate,
İskeçe Türk Birliği Kadınlar Kolu tarafından
helva ikram edildi.

Futbolcu Ramiz’e veda....

İSKEÇE’nin Taraşmanlı köyünde ikamet eden
Ramiz Hüseyinoğlu, 28 Eylül Pazartesi günü 42
yaşında hayata veda etti.
Sekiz yıldır, merkezi sinir sistemini etkileyen
motor nöron (ALS) hastalığıyla mücadele eden
Ramiz Hüseyinoğlu, özellikle son yıllarda yatağa
ve tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını
sürdürdü.
Babası Raif Hüseyinoğlu, oğlunun
hastalığının menisküs ameliyatı sonrasında
başladığını ifade etti. Ramiz Hüseyinoğlu’nun
durumu son aylarda ağırlaşmıştı.
İskeçe’nin Taraşmanlı ve Zeynelli futbol
takımlarında oynayan ve turnuvalara katılan

İskeçe Ova Karması takımının kaptanlığını
yapan Ramiz Hüseyinoğlu, 28 Eylül Pazartesi
sabahı fenalaşınca İskeçe Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldı. Hüseyinoğlu için doktorlarının yaptığı
müdahaleler sonuç vermedi. Ramiz
Hüseyinoğlu, İskeçe Devlet Hastanesi’nde vefat
etti.
Mıkmıllı köyünden Bengül İskenderoğlu ile
evli olan eski futbolcu Ramiz Hüseyinoğlu, Buket
ve Peket adında iki kız babasıydı.
Ramiz Hüseyinoğlu, 29 Eylül Salı günü ikamet
ettiği Taraşmanlı köyünce kılınaN öğle
namazında sonrası toprağa verildi.

üfrün zıddı olan iman,
âlemlerin Rabbi olan
Allah’ı tanımak ve O’na
yönelmektir. Bizler, inandıktan
sonra “nasıl olsa iman ettim
öyleyse bundan sonra hiçbir şey
yapmama gerek yok, bütün mesele
hallolmuştur mu?” diyeceğiz; yoksa
iman ve İslam dairesine girdik deyip
yüce Rabbimizin emirlerini yerine
getirmeye mi çalışacağız? Elbette
iman etmek her şeyin başıdır.
İnanmakla çok büyük bir mesafe kat
etmiş oluruz. Ancak bunu yeterli
görüp ayetin devamındaki salih
amel işleyenler ve O’na gönülden
bağlı olanlar kısmını dikkate
almamak, ayeti bir bütün olarak ele
almayıp yanlış anlamak olur. Çünkü
iman sadece kuru bir sözden ibaret
olmayıp amel yapmayı gerektirir.
İman ağacının meyvesidir
amellerimiz. Öyleyse imanımızı
salih amellerle meyveli hâle
getirmeliyiz. İman, zihinlerde
hapsolan soyut bir düşünce
değildir. Bilakis iman, inandığımız
şeylerin hayata geçirilmesi, salih
amele dönüşmesi ve gerektiğinde
bu uğurda birtakım sıkıntılara
katlanılmasıdır. Bu konuya işaretle
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“İnsanlar, ‘İnandık’ demekle
imtihan edilmeden bırakılacaklarını
mı zannederler. Andolsun, biz
onlardan öncekileri de imtihan
etmiştik. Allah doğru söyleyenleri
de mutlaka bilir, yalancıları da
mutlaka bilir.” (Ankebût, 29/2-3)
Kutsal kitabımız Kur’an’ın,
imandan bahseden ayetlerine
dikkat edecek olursak, hemen
tamamında imanla amelin yan yana
zikredildiğini görürüz. Özellikle de
iman ve salih amelin birlikte
kullanıldığına şahit oluruz. Yüce
Kitabımız, amelin imandan
bağımsız olmadığının delilleriyle
doludur. Çoğumuzun da ezberinde
olan Asr suresi başta olmak üzere
birçok ayette iman ile amel bir
arada zikredilerek şöyle
buyurulmaktadır:
“Andolsun zamana ki, insan
gerçekten ziyan içindedir. Ancak,
iman edip de salih ameller
işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye
edenler, birbirlerine sabrı tavsiye
edenler başka (Onlar ziyanda
değillerdir).” (Asr, 103/1-3)
“İnanan ve salih amel işleyenler
için, mutluluk ve güzel bir dönüş
yeri vardır.” (Ra’d, 13/29)
“İnanan ve salih ameller
işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedî
kalacakları ve içlerinden ırmaklar
akan cennetlere sokulacaklardır.
Oradaki esenlik dilekleri
‘selam’dır.” (İbrahim, 14/23)
“İman edip salih ameller
işleyenlere gelince; onlara içinden
ırmaklar akan, cennetler vardır. İşte
bu büyük başarıdır.” (Bürûc, 85/11)
Bu ayet-i kerimelerde hep iman
ile salih amelin peş peşe
zikredildiğini görüyoruz. Bu da

iman ile amel arasında ayrılmaz bir
bağın varlığına işaret etmektedir.
İman ile amel arasındaki bu
münasebetin Peygamberimizin
hadislerinde de sıkça
vurgulandığına şahit olmaktayız.
Kısa bir örnek vermek gerekirse
günlük hayatımızda çoğumuzun,
karşılaştığı bir hayâsızlık karşısında
buyurduğu; “Dört haslet vardır;
kimde bu hasletler bulunursa o
kimse halis münafıktır. Kimde de
bunlardan biri bulunursa, onu
bırakıncaya kadar kendinde
nifaktan bir haslet var
demektir: Emanet edilince hiyanet
eder, konuşunca yalan söyler, söz
verince sözünde durmaz, husumet
edince haddi aşar.” (Buhârî,
“İman”, 24) hadisinde
davranışlarının imanla birlikte ifade
edildiğini açıkça görmekteyiz.
Salih amel sadece ibadetlerle
sınırlı olmayıp hayatın her alanını
kaplayan bütün güzel davranışları
içine almaktadır. “İman yetmiş
küsur şubedir. En üst derecesi la
ilahe illallah, en alt derecesi,
çevreyi rahatsız edici bir engeli
yoldan kaldırmaktır.Haya da
iamandandır” (Buhârî, “Îmân”, 3;
Müslim, “Îmân”, 58) hadisinde
görüldüğü gibi iman ile inancın
gereği olan salih amel “halka eziyet
veren şeyi ortadan kaldırmak”
şeklinde sosyal hayata yönelik bir
ilke olarak birlikte zikredilmektedir.
Allah’ın rızası düşünülmeden
yapılan hiçbir amel makbul değildir.
Allah’ın rızası gözetilmeden yapılan
hiçbir amelin ahirette ilahi terazinin
hayır kefesinde ağırlığı olmaz.
Çünkü o, riyadır, gösteriştir. Geçici
dünya nimetlerini elde etmek için
yapılmıştır. Allah Rasulu (s.a.v)
bunu şu örneklerle açıklıyor.
“Kıyamet günüde ilk defa bir şehit
hakkında hüküm verilecek. Allah
(cc) ona ne yaptığını sorduğunda:
senin uğrunda çarpıştım şehit
edildim diyecek. Fakat cenabı hak
ona; yalan söyledin. Sana cesur
adam desinler diye çarpıştın,
buyuracak ve adam yüz üstü
sürüklenerek cehenneme atılacak.
Daha sonra ilim öğrenip öğreten ve
Kur’an okuyan bir kimse getirilecek,
ona da ne yaptığı sorulacak: ilim
öğrendim ve öğrettim, senin rızanı
kazanmak için Kur’an okudum,
diyecek. Allah (c.c.) ona: Yalan
söyledin. İlmi sana alim desinler
diye öğrendin. Kur’an-ı ise güzel
okuyor desinler diye okudun.
Nitekim öyle de denildi, buyuracak.
O adam da yüzüstü sürüklenerek
cehenneme atılacak.( zengin olup
da malını “falanca cömerttir”
desinler diye verenlerde aynı
akıbete ulaşacaktır).”
O hâlde; Müslümanlar olarak,
sırf Allah rızası için salih amellerle
hayatımızı donatmalı ve böylece
Rabbimize gerçek anlamda bir kul
olmalıyız.
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Χρόνοι που αναγνωρίζονται

Καλημέρ - Χαμπα

Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Οδηγός ΟΓΑ για σύνταξη αγροτών στα 62 έτη

A

πό τον πρώτο μήνα υποβολής
της αίτησης συνταξιοδότησης
θα μπορούν να λαμβάνουν τη
σύνταξη γήρατος αγρότες που έχουν
συμπληρώσει τα 62 χρόνια και τα 40
χρόνια ασφάλισης στα οποία, μάλιστα,
μπορούν να προσμετρηθούν και
πλασματικά χρόνια.
Η αίτηση συνταξιοδότησης πρέπει να
υποβάλλεται κατά το μήνα που
συμπληρώνεται το 62ο έτος ηλικίας και
όχι νωρίτερα.
Αυτό επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο
ΟΓΑ σε εγκύκλιο που εξέδωσε για την
εφαρμογή της σχετικής νομοθετικής η
οποία, υπενθυμίζεται, ψηφίστηκε το
2014 ( άρθρο 18 του ν.4302/2014).
Η ημερομηνία έναρξης
συνταξιοδότησης με βάση αυτές τις
διατάξεις είναι η 1η Οκτωβρίου 2014
δεδομένου ότι ο νόμος δημοσιεύθηκε
στις 8 Οκτωβρίου 2014.
Οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση
πρέπει να υποβάλλονται από τους
αγρότες κατά το μήνα που
συμπληρώνεται το 62ο έτος ηλικίας τους
και όχι νωρίτερα, πάντα με την
προϋπόθεση ότι ταυτόχρονα έχουν
συμπληρώσει και 40 χρόνια
προϋπηρεσίας.

Σε περίπτωση καθυστερημένης
υποβολής της σχετικής αίτησης η
σύνταξη δε χορηγείται αναδρομικά.
Για τη συμπλήρωση των 40 ετών
προϋπηρεσίας είναι απαραίτητη η
προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης από
άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΦΚΑ), ελληνικούς ή από το εξωτερικό,
πλην του ΟΓΑ. Ωστόσο, πριν από την
έγκριση χορήγησης της σύνταξης πρέπει
να ακολουθηθεί η διαδικασία
διαπίστωσης των ως άνω χρόνων. Στην
περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας, διαπιστώνεται ότι δεν
συμπληρώνονται τα 40 έτη ασφάλισης,
τότε θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος
από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ, για το
δικαίωμα που έχει να κάνει χρήση της
αναγνώρισης πλασματικών ετών.
Όσοι αγρότες πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης,
λαμβάνουν και τη βασική σύνταξη του
ΟΓΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15 έτη
ασφάλισης και καταβολής εισφορών
στον κλάδο. Για τη συμπλήρωση της
15αετίας δεν λαμβάνονται υπόψη χρόνοι
ασφάλισης άλλων ασφαλιστικών
φορέων από την Ελλάδα ή πλασματικά
έτη.

Promitheas
Gönüllüleri’nden ücretsiz
Hepatit ve HIV testi

Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα
αναγνώρισης έως 7 πλασματικών ετών
ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή τους.
Σε αυτά τα 7 πλασματικά έτη θα
προσμετρώνται και τα πλασματικά
χρόνια – εξαιρούμενες περίοδοι των
φορέων χωρών – μελών της ΕΕ, των
χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας. Σε
περίπτωση που ο εξομοιούμενος χρόνος
της άλλης χώρας υπερβαίνει το ανώτατο
όριο των 7 ετών θα λαμβάνεται υπόψη
το σύνολό του και θα είναι ασφαλιστικά
ισχυρός, αλλά δεν θα δίνεται η
δυνατότητα αναγνώρισης επί πλέον
πλασματικών χρόνων.
Πλασματικοί χρόνοι
Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης
που μπορούν να αξιοποιηθούν, είναι οι
εξής:
1. Χρόνος στρατιωτικής θητείας.
2. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή
φυλάκισης για το αδίκημα της
ανυπακοής ή ανυποταξίας
στρατεύσιμων λόγω θρησκευτικών ή
ιδεολογικών πεποιθήσεων.
3. Ο πλασματικός χρόνος σπουδών.
4. Ο χρόνος σπουδών.
5. Ο χρόνος κενών διαστημάτων
ασφάλισης.
6. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας
άνευ αποδοχών μέχρι 2 έτη.
7. Ο χρόνος απουσίας από την
εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο
προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ.
8. Ο χρόνος μαθητείας μέχρι 2 έτη.
9. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας.
10. Ο χρόνος από την απόκτηση
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πτυχίου μέχρι και την απόκτηση άδειας
άσκησης επαγγέλματος ασφαλισμένων
του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ).
11. Ο χρόνος αποδεδειγμένης
άσκησης επαγγέλματος πριν την
εγγραφή στα Μητρώα των πρώην
Ταμείων ΤΕΒΕ – ΤΣΑ – ΤΑΕ.
12. Ο χρόνος απεργίας.
13. Ο χρόνος επιδότησης λόγω
ασθένειας μέχρι 300 ημέρες και ο χρόνος
επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας
μέχρι 300 ημέρες.
Ο χρόνος που αναγνωρίζεται
λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη
θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος, όσο και για την
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Προϋπόθεση είναι οι ασφαλισμένοι να
έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600
ημέρες ή 12 έτη προαιρετικής ή
πραγματικής ασφάλισης.
Το ανώτατο όριο αναγνωριζόμενων
ετών ανέρχεται στα 7 έτη. Για τις
περιπτώσεις όπου χρειάζεται η εξαγορά
των πλασματικών ετών, για το 2015 το
ποσό εξαγοράς για ένα έτος ανέρχεται
σε 2014,2 ευρώ και το ποσό εξαγοράς
για ένα μήνα σε 167,85 ευρώ. Σε
περίπτωση εφάπαξ καταβολής
παρέχεται 15% έκπτωση.
Η εφάπαξ καταβολή γίνεται εντός
τριμήνου από την κοινοποίηση της
απόφασης αναγνώρισης.
Αν υπάρχει οφειλή για ασφαλιστικές
εισφορές στον ΟΓΑ, που δεν υπερβαίνει
τις 4.000 ευρώ, τότε γίνεται
συμψηφισμός με το ποσό της σύνταξης.
Στην εγκύκλιο αναφέρονται αναλυτικά
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
κάθε περίπτωση αναγνώρισης
πλασματικού χρόνου ασφάλισης
χωριστά.
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YUNANİSTAN Hepatit
Hastaları Derneği “Promitheas”
gönüllüleri Rodop ilinde
ücretsiz hepatit testi yaptı.
Yunanistan genelinde
başlatılan kampanya
çerçevesince “hızlı test” (Rapid
Test) yöntemiyle vatandaşlara
Hepatit B ve C hastalıklarının
yanı sıra HIV virüsü testi,
Protmitheas Derneği gönüllüleri
tarafından vatandaşlar üzerinde
yapıldı.
Kuzey Yunanistan’da hayata
geçirilen “Sen test yaptırdın
mı?” kampanyasında Rodop
ilinde de vatandaşlara ücretsiz
olarak test yaptırma imkanı

sunuldu. Kampanya hepatit
hastalıklarına karşı
vatandaşların hassasiyet
geliştirmesini, önlem almasını
ve muayene olmasını sağlamayı
hedefliyor. Yapılan testlerin
pozitif çıkması durumunda da
Protmitheas Derneği yetkilileri
vatandaşları yetkili sağlık
birimleriyle temasa geçiriyor ve
tedavi sürecinde yardımcı
oluyor.
Rodop ilinde yapılan testler
sonrası Promitheas Derneği
gönüllüleri Dedeağaç, Dimetoka
ve Kumçiftliği’ne geçecekleri
belirtildi.

Yetişkinlere YUNANCA ve ALMANCA
dersleri...

Üniversite
öğrencilerine
yönelik TÜRKÇE

Ortaokul - Lise öğrencilerine
MATAMATİK, FİZİK, ESKİ YUNANCA (ARHEA
ELİNİKA), TARİH dersleri

yeterlilik sınavına
hazırlık...

ADRES: Egnatias 98. Gümülcine (BTAYTD karşısı)
Bilgi için tel: 25310 70050
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Rusya’dan Suriye’ye ilk hava saldırısı
Rusya'nın Suriye'de hava operasyonlarına
başlamasının ardından ABD ve Rus
ordularının Suriye konusunu mümkün olan en
kısa zamanda ele alacağı açıklandı.
RUSYA, Suriye'de yönetim karşıtı silahlı
gruplara yönelik hava saldırılarına başladı.
Saldırılar Humus ve Hama kentleri
civarında, silahlı muhalif grupların
kontrolündeki alanlara yönelik olarak
gerçekleştirildi.
ABD, Rusya tarafından saldırıdan bir saat
önce bilgilendirildiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, hava
saldırılarında IŞİD'i vurduklarını belirtti.

RUSYA: IŞİD'İ
HEDEF ALDIK
ABD, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın
iktidardan ayrılmasını savunurken Rusya
ise Esad yönetimine destek oluyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
hava saldırılarının, aralarında Rus
vatandaşlarının da olduğu IŞİD
militanlarını hedef aldığını söyledi.
Putin Suriye'deki operasyonlarının hava
saldırılarını kapsayacağını kaydetti:
"Eylemlerimiz kesin olarak, önceden
saptanmış sınırlar içinde kalacak. Birincisi,
sadece, özel olarak terörist gruplarla meşru
mücadelesinde Suriye ordusunu
destekleyeceğiz. İkincisi, destek havadan
gelecek, kara operasyonlarına müdahil
olunmayacak."
Putin ayrıca Esad'ın siyasi bir anlaşma
için Suriye muhalefetiyle konuşacağını
umduğunu da ifade etti.

ÖSO: RUSYA BİZİM
ALANLARIMIZI VURDU
Bu arada Reuters haber ajansına konuşan
ABD'li bir yetkili ise şu ana kadar Rus
uçaklarının IŞİD'in elindeki alanlara
yönelik bir saldırı yaptığının görünmediğini
söyledi.
Özgür Suriye Ordusu ise, Rusya’nın Hama
kırsalındaki hava saldırılarında etkin
oldukları alanları vurduğunu belirtti.
El Arabiya TV'ye konuşan ÖSO yetkilisi,
Hama'daki saldırıların ağırlıklı olarak
sivilleri ve az sayıda ÖSO militanını hedef
aldığını söyledi.

RUS VE ABD ORDULARI
SURİYE’Yİ GÖRÜŞECEK
Rusya'nın Suriye'de hava operasyonlarına
başlamasının ardından ABD ve Rus
ordularının Suriye konusunu mümkün olan
en kısa zamanda ele alacağı açıklandı.
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
"İstenmedik olayların yaşanmasını önlemek
için iletişim kanallarının açılması
gerekiyor" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Kerry
ise askeri temasların en kısa sürede
başlayacağını kaydetti.
Kerry, Lavrov'la görüşmesinin ardından
yaptığı açıklamalarda, "IŞİD (Irak Şam
İslam Devleti) hedef alınmış olsa elbette
başka bir şey. Ancak açıkça görünen o ki
farklı şeyler yapılmış." dedi.
Kerry, Rusya IŞİD'i ve El Kaide ile

bağlantılı grupları hedef aldığı sürece
askeri operasyonlara karşı
çıkmayacaklarını belirtti.
ABD Savunma Bakanı Ashton
Carter ise "Esad'ı destekleyip ve
Esad'a karşı savaşan herkesi hedef
aldığınızda bütün Suriye'yi karşınıza
almış olursunuz" vurgusunu yaptı ve
Rusya'nın IŞİD'e odalanması
gerektiğini söyledi.
Carter, Esad'a karşı savaşan bazı
grupların ülkenin siyasi geçiş
döneminin bir parçası olacağını da
ifade ederek, "Bu yüzden Rusların
izlediği strateji kaybetmeye mahkum"
dedi.
Suudi Arabistan: Endişe verici
Rusya'nın Suriye'de başlattığı hava

Filistin bayrağı BM’de
FİLİSTİN
devletinin bayrağı,
Birleşmiş Milletler
(BM) Genel
Kurulu'nda alınan
karar sonrasında
düzenlenen törenle
ilk kez Birleşmiş
Milletler'de göndere
çekildi.
Filistin'in BM
üyeliği için önemli
bir eşik daha
geçildi. BM'de "Üye
olmayan gözlemci
devlet" statüsünde
yer alan Filistin'in
bayrağı 10 Eylül'de
BM Genel
Kurulu'nda kabul
edilen karar uyarınca göndere çekildi. Aynı
konumdaki Vatikan'ın bayrağı da geçen cuma
Papa'nın ziyareti sırasında asılmıştı.
Güvenlik ve yer darlığı nedeniyle BM'nin East
River kenarındaki bahçesinde düzenlenen törene
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Filistin Devlet
Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Başbakanı
Ahmet Davutoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı
Laurent Fabius, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov ve çok sayıda bakan ve diplomat katıldı.

TÖRENE ABD YÖNETİMİNDEN
KİMSE KATILMADI
Filistin'in BM'ye üye olması için BM Güvenlik
Konseyi kararı gerekiyor. 193 üyeli BM Genel

Kurulu'nda yaklaşık
130 ülke Filistin'e
destek verirken, BM
Güvenlik Konseyi'nde
ABD'nin İsrail'i her
koşulda desteklemesi
nedeniyle bu karar
alınamıyor.
Törende ABD'den
üst düzey bir
temsilcinin
bulunmaması da
dikkat çekti.

"FİLİSTİN İÇİN
ONUR GÜNÜ"
BM Genel Sekreteri
Ban Ki-mun törende
yaptığı konuşmada,
"Bugün tüm
dünyadaki Filistinliler için onur günü, ümit günü.
Semboller önemlidir ve bu semboller doğru yönde
atılacak adımlar için yönlendiricidir." dedi. Ban,
bayrağın Filistin halkının uzun süredir kendi
devletlerine sahip olma amacının da sembolü
olduğunu belirtti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise
törende yaptığı konuşmada, "Halkımız adına
Filistin devleti bayrağını BM önüne çekiyorum.
Bugün bağımsızlık ve özgürlüğü için mücadele
veren Filistin halkı için tarihi bir gün." dedi.
Konuşmaların ardından Filistin bayrağı alkışlar
ve zılgıtlar arasında göndere çekildi. Töreni çok
sayıda uluslararası medya organı da takip etti.

operasyonlarına Riyad'dan da tepki
geldi. Suudi Arabistan'ın BM
büyükelçisi Abdullah el-Muallimi,
"Rus ordusunun Suriye'nin Humus ve
Hama kentlerinde düzenlediği hava
operasyonları derin kaygı
uyandırmıştır" dedi.
El Arabiya televizyon kanalına
konuşan Muallimi, Rusya'nın IŞİD'in
bulunmadığı yerleri bombaladığını ve
bunun da çok sayıda sivilin ölümüne
yol açtığını iddia etti.
Muallimi sözlerine "IŞİD'e karşı
mücadeleye katıldığını söyleyenler,
Esad rejiminin terörünü görmezden
gelerek bu mücadeleye girişemez."
diyerek devam etti.

Dünya nüfusu “sağlıksız”
yaşlanıyor

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ),
insanların artık daha uzun
yaşadığını, ancak sağlıklı
yaşlanmadığını, 60 yaş üstü kişi
sayısının 2050'ye kadar iki kat
artarak 2 milyara ulaşmasının
beklendiğini bildirdi.
DSÖ, 1 Ekim Dünya Yaşlılar
Günü öncesi, yaşlanmayla ilgili
yeni raporunu yayımladı.
Rapora göre, dünya
genelinde 900 milyon 60 yaş ve
üstü insan bulunuyor. Bu
rakamın 2050'ye kadar yaklaşık
iki kat artarak 2 milyara
ulaşması bekleniyor.
Birçok ülkede her beş kişiden
biri, 60 yaş ve üstünde
bulunuyor.
Raporda, insanların giderek
daha uzun yaşadığına, ancak
sağlıksız yaşlandığına dikkat

çekildi.
Yaşlanan nüfusun bir kısmı
rahat ve sağlıklı yaşam
sürerken, birçok ülkede
yaşlıların ciddi sağlık
sorunlarıyla karşı karşıya
kaldığı ve sağlık hizmetlerine
erişiminin kolay olmadığı ifade
edilen raporda, ülkelere,
insanların sağlıklı yaşlanmasını
destekleyecek düzenlemelerin
gerçekleştirilmesi çağrısı yaptı.
DSÖ, raporunda, yaşlıların
sağlık hizmetlerine erişiminin
kolaylaştırılması, sağlık
sistemlerinin bu kişilerin
ihtiyaçları doğrultusunda
yeniden düzenlenmesi, "yaşlı
dostu kentler" oluşturulması ve
yaşlıların toplumda aktif yer
almasının sağlanması gibi
tavsiyelerde de bulundu.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000
Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

OTOBÜS TERMİNALLERİ
Dedeağaç: 25510 26479
Gümülcine: 25310 22912
‹skeçe: 25410 22684

TREN İSTASYONLARI
Dedeağaç: 25510 26935
Gümülcine: 25310 22650
‹skeçe: 25410 22581

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
OLYmPIC Havayollar›:
25310 36900
AEGEAN Havayollar›:
25310 89150

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy: 25340 22780
Şapc›: 25320 22222
Hemetli: 25310 30866
mehrikos: 25310 30592

5 Haziran
2 Ekim 2015

Çipras: “Tahvil piyasalarına geri
döneceğiz”
Başbakan Çipras, "Yunanistan, borcunu yeniden yapılandırdıktan kısa
süre sonra tahvil piyasalarına dönecek." dedi.
BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
kreditörler ile önümüzdeki
aylarda borcu yeniden
yapılandırma konusunda bir
anlaşmaya varmaları halinde,
Yunanistan’ın kısa süre sonra
uluslararası tahvil piyasalarına
döneceğini söyledi.
"Hedefimiz uluslararası
piyasalara geri dönmek" diye
konuşan Çipras, "Eğer
borçlarımız konusunda iyi bir
karara varılır ise, yeniden
yapılandırmadan kısa süre
sonra piyasalara dönebiliriz."
dedi.
Borç yükünün hafifletilmesi
için müzakerelerin üçüncü
kurtarma programının ilk
gözden geçirmesinin ardından
bu yıl içinde başlaması
bekleniyor.

18-25 YAŞ ARASI
NÜFUSUN
YARISI İŞSİZ
Bu arada, Avrupa Birliği ülkeleri
arasında işsizliğin en yüksek
olduğu Yunanistan’da 18-25 yaş
arası nüfusun yarısı işsiz
durumda.
Yunanistan İstatistik Ofisi, bu
yılın ikinci çeyreğinde işsizlik
oranının ilk çeyrekteki yüzde
26.6’dan 24.6’ya gerilediğini
bildirdi. Ancak ülkede, en az 12
aydır çalışmayan uzun dönem
işsiz statüsündekilerin sayısı
hala 11.6 milyon. Nüfusun 18- 25
yaş arasındaki kesiminin ise

yüzde 49.5’i istihdam dışında.
Bugüne kadar en yüksek
oranda işsizlik, 2014 yılının ilk
üç ayındaki dönemde
kaydedilmişti. Bu oranın, son
olarak yüzde 25’in altına indiği
yıl ise 2012 olmuştu.

PERAKENDE
HARCAMALARI
AZALIYOR
Ekonomik krizin etkileriyle
boğuşan halk perakende
harcamalarını kısıyor.
Yunanistan İstatistik
Kurumu'ndan açıklanan verilere
göre, ülkede perakende satışlar
Temmuz ayında geçtiğimiz yıla
göre yüzde 7.3 azaldı.
Satışları en fazla azalan
ürünler kozmetik, tıbbi ürünler,
ayakkabı ve motorlu taşıt yakıtı
oldu.
Yunan halkı ayrıca 2008
yılından bugüne kadar market
ve süpermarket alışverişi
harcamalarını 6.2 milyar Euro
azalttı.
Yılın ikinci çeyreğinde
Yunanistan ekonomisi yüzde 0.9
büyürken tüketici
harcamalarında yüzde 1
düzeyinde artış gözlenmişti.
Ekonomik kriz ve rekor
işsizlik oranı nedeniyle 20092014 arası dönemde ise
perakende harcamaları
toplamda yüzde 40 geriledi.

ADALARA KATMA
DEĞER VERGİSİ
Adalarda uygulanan vergi
imtiyazları 1 Ekim’den itibaren
kaltı. Mikonos, Santorini, Rodos
gibi adalarda katma değer
vergisi (FPA) yüzde 23'e çıktı.
Adalarında uygulanan vergi
kolaylıkları 1 Ekim'den itibaren
altı turistik adada kaldırıldı.
Maliye Bakanlığı t Mikonos,
Santorini, Rodos, Naksos, Paros

ve Skiatos adalarında katma
değer vergisinin yüzde 23’e
çıkacağı duyurdu.
1 Haziran 2016 ile 1 Ocak 2017
tarihleri arasında başka
adalarda da satış vergisi
artırılacak.
Uzmanlara göre ek vergiler
nedeniyle adalardaki hayat
pahalılığı yüzde 12 oranında
artacak.

Obama’dan destek sözü
ALEKSİS
Çipras,
Birleşmiş
Milletler
Genel Kurul
toplantısı
için gittiği
New York’ta,
ABD Başkanı
Barack
Obama'dan
ekonomik sorunlarla
mücüdelede destek sözü aldı.
Çipras, BM toplantıları
sırasında Obama ile bir
görüşme yaptı. Basında yer
alan haberlere göre Obama,
Yunanistan’a yardım etmek
istediğini, borç konusunda ve
ekonomisinin kalkınmasında
elinden geleni yapacağını
söyledi.

Obama ve
Çipras’ın
görüşme
sırasında
ayrıca
göçmenler
konusuyla,
Kıbrıs
meselesi
üzerinde de
konuştukları
belirtildi.

'GOOD JOB'
Obama, düzenlenen bir
yemekte de bir araya geldiği
Çipras’ı "Good job" (tebrikler)
cümlesiyle selamlayıp yeniden
seçilmesini kutladı ve eşi
Michelle’e "Üst üste seçim
kazanan başbakan"
cümlesiyle tanıştırdı.
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Dünyada ilk Türk Cumhuriyeti
31 Ağustos 1913’de Batı Trakya’da kuruldu
Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME

Bütün dünyadaki akıllı insanların ve bütün Batı Trakyalı’ların unutmaması ümidiyle bu tarihi olayın 31 AĞUSTOS 2015
Pazartesi günü kuruluşunun 102. yıldönümü idi.
Biz geçmiş süreç içinde bu sohbet köşemizde bu devletçik için sizlere çok geniş bilgi verdiğimizi düşünerek, bu defaki
kuruluş yıldönümünde bir kaç tarihi obje ile bu tarihi olayı paylaşmayı uygun bulduk sizlerle.
Ne dersiniz bu düşüncemizi uygun buluyor musunuz?

gundem@otenet.gr

Enver Paşa, Süleyman Askeri beye sonsuz itimat ettiği için onu 30 Ocak
1915 yılında binbaşılıktan yarbaylığa terfi ettirmiştir.
Önce Basra Körfezi Valiliği 28. Basra Fırkası kumandanlığına atanmıştır.
Daha sonra ‘Irak ve Havalisi’ umum kumandanı olmuştur. Basra’da girdiği
bir savaşı kaybedince bu onurlu ve kahraman subay bunu hazmedememiş
ve 14 Nisan 1915 günü beylik tabancası ile intihar etmişti. Hayatına son
verdiğinde 31 yaşındaydı. Erkanı Harbiye ve Garbi Trakya hükümeti
icraiesi reisi olarak bütün yetkiler uhidesinde toplanmıştı.

Yukarıdaki fotoğrafta Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin
Genel Kurmay Başkanı’nı görmektesiniz.
Kuşçubaşı Eşref Sencer bey
1873 yılında İstanbul’da doğdu ve kahramanlıklarının
yanında hüzünlü bir ömür sonunda 1965 yılında vefat
etmiştir. Teşkilatı Mahsusa’nın reisliğini de yapmıştır.

İŞTE BU TARİHİ HÜKÜMETİN BELGELERLE HATIRLATILMASI
BAYRAĞI
Batı Trakya’da kurulan bu
cumhuriyet devletinin bayrağındaki
Beyaz renk: Özgürlüğü
Siyah renk: Balkanlar’daki zulmü
Yeşil renk: İslamı
Ay Yıldız: Türklüğü simgeliyordu.

31 Ağustos 1913’de Batı Trakya’da kurulan ilk Türk
Cumhuriyeti’nin pulları yurt dışında yapılan bir açık
arttırmada satın alınmış ve orjinalliğinden hiç bir şey
kaybetmeden muhafaza edilmektedir.
Yukarıda gördüğünüz gibi.

Yukarıdaki fotoğrafta Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin bayrağının 20 Eylül 1913’te Dedeağaç gümrüğünde nasıl
dalgalandığını görmektesiniz.

Yukarıdaki zarf da yurt dışında yapılan bir açık arttırmada bir
Batı Trakyalı tarafından satın alınarak hala orjinalliğini
kaybetmeden yukarıda gördüğünüz gibi muhafaza
edilmektedir.

SON Söz MÜ ?

Yukarıda sizlerle paylaştığımız bu çok onurlu olayı bütün
Batı Trakya Türk - Rum halkı ayağa kalkıp hep
beraber alkışlayalım mı ne dersiniz?

NOT: İskeçe’nin
o zaman
tanınmış
ailelerinden
Terzi Hacı
Hüseyin Sabri
efendinin bize
ifade ettiği
sözlü
sohbetinde bu
bayraktan o
zaman 100
adet biçilmiş
fakat hepsi
dikilmemiştir.
Kendisinde de
dikilmemiş
parça-parça bir
bayrak
olduğunu beyan
ederek
Türkiye’ye göç
etmezden önce
muhafaza
edilmek üzere
birine
emaneten
burakılmıştır.
Bu kutsal
bayrak hala 102
sene olduğu
gibi muhafaza
edilmektedir.
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Fürth Nürnberg derneği
yeni lokalinin açılışını yaptı

Disleksi

Ö

zel bir okuma
bozukluğu olan
‘disleksi’yi pek çok
aile ve öğretmen tanıyamadığı
için çocuk sıkıntılı dönemler
yaşayabilir. O yüzden de bu
hafta disleksi konusunu ele
alarak, ailelere yardımcı
olabilmeyi istedim.
Disleksinin ne olduğuna
baktığımızda, özellikle okula
yeni başlayan çocuklarda
görülen okuma ve öğrenme
zorluklarından biri olduğunu
görmekteyiz. Disleksi
genellikle ilkokulun ilk
yıllarında ortaya çıkmaktadır.
Zekanın düşük olmasıyla da
bir ilgisi yoktur. Hatta bazen
yüksek zekalı çocuklarda da
görülebilir. genellikle de bu
tür çocuklarda üstün bir
yetenek vardır. Ancak önemli
olan bu yeteneğin farkedilerek
ortaya çıkartılması ve
geliştirilebilmesidir.
Disleksili çocuklar,
hecelemede, okumada, cümle
kurmada, sayı ve harfleri
telaffuz etmede zorlanırlar. Bu
çocuklar yazılı derslerde
başarısız, sözlü derslerde
başarılıdırlar. Genellikle
harfleri karıştırırlar, onları tam
olarak belleyemezler: b-d, a-e,
ı-i harflerinde olduğu gibi. Ya
da 6-9, 12-21 sayılarında
olduğu gibi sayıları
karıştırırlar. Bu çocuklar, yazı
yazarken sıkıntı yaşarlar.
Bazen kalemi çok bastırır,
bazen de hafifçe yazarlar.
Yönleri karıştırırlar, ön-arka,
içerisi dışarısı gibi. Mesela
“Masanın üstündeki kalemi
getirir misin” dendiğinde,
masanın altına bakarlar.
Zaman kavramları yoktur.
Bugün olanı yarın olacakmış
gibi anlatırlar. Kelimeleri
anlatmakta, okudukları yazılı
metni yorumlamakta
zorlanırlar. Sakar ve dikkatsiz
davranışları vardır. Mesela
kemer ya da ayakkabı
bağlarını bağlamakta
zorlanırlar. Verilen
talimatlardan sadece birini
anlayıp yerine getirebilirler:
Mesela “Pantolonunu çıkar,
askıya asıp dolaba kaldır”
dendiğinde, sadece bunlardan
birini yaparlar.
Eşyaların isimlerini
söylemekte zorlanırlar.
Bedenlerinin sağını solunu
ayırdedemezler. Harfleri
şekilsiz ve karmaşık yazarlar.

Haftanın günlerini, ayları,
alfabeyi v.s. düzgün bir
şekilde öğrenemezler.
Günlerden hangi günde
olduğumuzu sorduğumuzda
cevap veremezler. Saati kolay
öğrenemezler. Doğum
günlerinin tarihini
hatırlayamazlar.
Bir yazıyı okurken
kelimeleri atlar, ya da yeni
kelimeler uydururlar. Okurken
sıra atlar, ya da aynı sırayı
tekrarlarlar. Uzun kelimeleri
okurken zorlanırlar ve eksik
okurlar. Çarpım tablosunu
öğrenmekte zorlanırlar.
Kelimeleri düz çizgiye
yazamayarak alta üste
geçirirler. Yazdıklarının
anlamını anlayamazlar.
Bunlardan bir kaçına
çocuğumuzda rastladığımızda
onun disleksi problemiyle
karşı karşıya olduğunu
düşünerek, bir uzmandan
yardım almamız gerekir.
Öğretmenler de disleksinin
özelliklerini bilip, teşhiste
çocuğa ve aileye yardımcı
olabilmelidirler. Bu çocuklar,
sözlü derslerde başarılı
oldukları için, öğretmenin
onların eğitiminde bunu göz
önünde bulundurması gerekir.
Sınavlar da sözlü olarak
yapılmalıdır.
Aile çocuğa yardımcı
olmaya çalışmalıdır. Onunla
birlikte şarkılar söylemeli, bazı
eşyaları sıralayarak saymalı,
günleri belleyebilimesi için her
güne bir özellik belirleyerek
öğretmeye çalışmalıdır. Evde,
sağ-sol, yukarı-aşağı, gibi
kavramları öğretecek oyunlar
oynanmalıdır. Bol bol
tekerlemeler söylenmelidir. El
becerilerini geliştirebilmesi
için, egzersizler
yaptırılmalıdır. Çocuğu
eleştirmek yerine, onu
becerdiği şeylerle överek
takdir etmek, çocuğa güven
verecektir. Ayrıca, çocuğun
yeteneklerini keşfetmeye
çalışıp, onların geliştirilmesine
yardımcı olunmalıdır.
Son olarak da,
okullarımızda öğretmen ve
okul aile birliklerinin
öncülüğünde, gerek disleksi,
gerekse diğer okuma ve
öğrenme problemeleri ile ilgili
uzmanların aileleri
bilgilendirebileceği
seminerlere yer verilmesi son
derece yararlı olacaktır.

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) üyesi
Fürth Nürnberg Batı Trakya
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği, 19 Eylül Cumartesi
günü yeni lokalinin açılışını
gerçekleştirdi.
Gençler başta olmak üzere
dernek üyelerinin tamamına

yakının aileleriyle katıldığı
açılış töreninde kurdeleyi
dernek başkanı Mehmet Emin,
eski başkan Ergün Sadullah ve
ABTTF Teşkilattan Sorumlu
Başkan Yardımcısı Mesut Küçük
Hasan birlikte kestiler.
Kısa bir selamlama
konuşması yapan dernek

başkanı Emin, Batı Trakya Türk
derneklerinin bulundukları
bölgelerde azınlığın sorunlarını
aktardıklarını, kültürünü
tanıttıklarını, azınlık çocuk ve
gençlerine geleneklerini
öğrettiklerine dikkat çekti.
Emin, bu nedenle derneklere
daha fazla sahip çıkılması
gerektiğini söyledi. Emin, Fürth
Nürnberg derneğinin mevcut
durumu ve faaliyetleri hakkında
katılmcılara bilgiler vererek
konuşmasına son verdi.
Birlikte yemeklerin yendiği ve
katılımcıların birbirleriyle sıcak
sohbetler yaptığı etkinlik
gecenin ilerleyen saatlerine
kadar devam etti.
Uzun zamandan beri yeni
lokal arayışında olan ve
geçtiğimiz Temmuz ayı
sonlarında yeni mekanına
kavuşan Fürth/Nürnberg
derneği, faaliyet gösterdiği
Bavyera eyaletinde Ağustos
ayının izin sezonu olması
dolayısıyla açılış törenini
erteleyerek Eylül ayı içerisinde
yapmayı kararlaştırmıştı.
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Galatasaray
Gümülcine’ye geliyor!...
GALATASARAY futbol takımı, dostluk maçı
için Gümülcine’ye geliyor. Gümülcine’ye bağlı
Susurköy doğumlu olan Hamza Hamzaoğlu
yönetimindeki Galatasaray’ın, 10 Ekim
Cumartesi günü Gümülcine’nin Panthrakikos
takımıyla dostluk maçı oynayacağı belirtildi.
Türkiye ve Yunanistan milli maçı nedeniyle lig
maçlarına bir hafta ara verilmesi nedeniyle,
dostluk maçı için 10 Ekim tarihinin uygun
görüldüğü kaydedildi.
Galatasaray futbol takımının 9 Ekim Cuma
günü Gümülcine’ye gelmesi bekleniyor. Yaklaşık
50 kişilik Cim Bom ekibi iki gün boyunca
Gümülcine’deki bir otelde konaklayacak.
Dostluk maçı, 10 Ekim Cumartesi günü
Gümülcine’nin Panthrakikos stadında
yapılacak. Galatasaray kadrosunda milli
takımda yer alan futbolcuların dışındaki
oyuncuların yer alacağı kaydedildi.

Altınordu’dan
Kalimerhaba Cup
Yeşil sahaların
kazanamayanları
PROFESYONEL futbol
liglerinde, 2015-2016
sezonunda mücadele eden
129 takımdan 14’ü henüz
galibiyetle tanışamadı.
Spor Toto Süper Lig, PTT
1. Lig, Spor Toto 2. Lig Beyaz
ve Kırmızı gruplarda 18’er,
Spor Toto 3. Lig 1, 2 ve 3.
gruplarda ise 19’ar olmak
üzere Türkiye’de profesyonel
futbol liglerinde 129 takım
mücadele veriyor.
Spor Toto Süper Lig’de
geride kalan 6 haftada
Medicana Sivasspor ve
Mersin İdmanyurdu henüz
galibiyet yüzü görmedi.
Medicana Sivasspor, 6
karşılaşmanın 5’ini
beraberlikle 1’ini de mağlup
tamamlayarak puan
cetvelinin 14. sırasında yer
alıyor.
Ligin bir diğer
“kazanamayan takımı”
Mersin İdmanyurdu ise 6
karşılaşmanın 5’inde
mağlup olurken, aldığı 1
beraberlikle puan cetvelin
son sırasına demir attı.
PTT 1. Lig’de sadece
Kayseri Erciyesspor
PTT 1. Lig’de bu sezon
geride kalan 6 haftada
taraftarlarına galibiyet
sevincini yaşatamayan tek

takım, Kayseri Erciyesspor
kaldı.
Oynadığı 6 müsabakanın
4’ünden mağlubiyet,
2’sinden beraberlikle ayrılan
Kayseri temsilcisi, galibiyet
hasretini gelecek haftalara
bıraktı.
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig’de geride
kalan 4 hafta sonunda
Kırmızı Grup’ta puan
cetvelinin son iki sırasında
yer alan Bucaspor ile Tarsus
İdmanyurdu, Beyaz Grup’ta
ise puan cetvelinin son 4
sırasında bulunan
Orduspor, Anadolu Üsküdar
1908 Spor, Pendikspor ve
Pazarspor henüz 3 puanı
birarada görme mutluluğu
yaşayamadı.
Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig’de, 57
takımın mücadele verdiği 3
grupta geçilen 6’şar haftalar
sonunda 5 takım taraftarına
galibiyet sevinci
yaşatamadı.
Ligde, 1. Grup’ta
Maltepespor, 2. Grup’ta
Sultanbeyli Belediyespor ve
Zara Belediyespor, 3. Grup’ta
ise Çine Madranspor ile
Sandıklıspor takımları
galibiyet hasretini
dindiremedi.

ALTINORDU’nun, Türk-Yunan
dostluğunu güçlendirmek amacıyla
düzenlediği U15 Kalimerhaba Cup,
2-4 Ekim tarihlerinde Selçuk Efes
Tesisleri’nde yapılacak.
Turnuvaya Yunanistan’dan AEK,
PAOK, Atromitos, Nikites FC ve
Panathinaioks’un yanı sıra
Altınordu’nun kardeş kulübü
İspanyol Athletic Bilbao onur
konuğu olarak katılacak.
Organizasyonda Türkiye’den de
Altınordu, Beşiktaş, Fenerbahçe,
Galatasaray, Bursaspor ve
Trabzonspor’un U15 takımları yer
alacak.

“Her yıl 5 büyük uluslararası
turnuva düzenleyerek sadece
Altınordulu değil, kentimiz ve
ülkemizdeki tüm çocukların
uluslararası maç tecrübelerini
artırmayı hedefliyoruz” diyen
Altınordu Sportif Etkinlikler
Yöneticisi Gökhan Göktürk, “Bu
organizasyonlar çocukların sosyokültürel etkileşimleri açısından da
büyük önem taşıyor. Kalimerhaba
Cup, bu açıdan çok faydalı olacak”
dediği belirtildi. Altınordu, daha
önce Uluslararası U12 izmir Cup ile
U11 Balkan Cup’ı da organize
etmişti.

Gittiği her takımı şampiyon yapıyor
GİTTİĞİ TAKIMLARI ŞAMPİYON
YAPIYOR
2011-2012 sezonunda Gençlerbirliği
forması da giyen Aytaç, oynadığı
her takımı küme yükseltiyor.

ŞİMDİDEN 4 GOL ATTI

ALMANYA 1. Ligi’nin
(Bundesliga) yeni takımlarından
Darmstadt 98’in kaptanlığını yapan
Aytaç Sulu, sıradışı kariyeriyle
ülkenin en çok konuşulan
futbolcuları arasına girdi.

Aytaç, ilk kez forma giydiği
Bundesliga’nın en çok gol atan
defans oyuncularından biri.
Bu sezon Bundesliga’nın sürpriz
takımı olan Darmstadt, topladığı 10
puanın 4’ünü Aytaç’ın kritik golleri
sayesinde kazandı.

Benfica’dan
meşale özrü

Benfica Kulübü, Atletico
Madrid maçında sahaya atılan
meşaleler nedeniyle İspanyol
ekibinden özür diledi.
Benfica
Kulübü, taraftarlarının attığı
meşalelerden dolayı Atletico
Madrid Kulübü’nden ve başta
hafif yaralananlar olmak
üzere İspanyol ekibinin
taraftarlarından özür dileyen
yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “Sorumsuz,
küçük bir grubun
hareketinden dolayı üzüntü
duymaktayız” denildi.
Benfica Kulübü Başkanı
Luis Felipe Vieira da kulübün
resmi internet sitesinden
yaptığı açıklamada, Vicente
Calderon Stadı’na gelen
taraftarlarına teşekkür etse
de meşale atma olayını
yapanlara tepki gösterdi.
Vieira, açıklamasında “Bu
olayları yapanlar kulübümüze
çok ciddi zararlar verdiklerini
bilmelidir. Futbolcularımız,
kulübün ve taşıdıkları
formanın onuru için
ellerinden geleni sahada
gösterirken, maalesef bu
kişilerin yaptıkları Benfica’nın
adını kirletmektir. Benfica
taraftarlarının çoğunluğu
böyle bir muameleye layık
değildir. Eminim ki bu
olaylardan dolayı kulübümüze
büyük ceza
verilecektir” ifadelerini
kullandı.
İspanya Spor Yüksek
Konseyi Başkanı Miguel
Cardenal ise “Olanlar çok
ciddi şeylerdir ve gerekli en
üst cevap verilecektir.
İspanya’da stadyumlar
taraftarların aileleriyle
gidecekleri güvenli yerler
olmaya devam
edecektir”değerlendirmesini
yaptı.
Vicente Calderon
Stadı’nda oynanan maçın 35.
dakikasında Benfica’dan
Gaitan’ın attığı beraberlik
golünün ardından Portekizli
taraftarlarının oturduğu
tribünlerden sahaya ve
Atletico Madrid taraftarlarına
doğru 5 meşale atılmıştı.
Meşalelerden biri aralarında 2
yaşındaki bir çocuğun da
olduğu Atletico Madrid
taraftarların oturduğu
bölüme düşerken, yaklaşık 10
kişi hafif yanıklardan dolayı
statta acil sağlık müdahalesi
görmüştü.
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İkinci SİRİZA – ANEL hükümeti
yemin ederek göreve başladı
20 Eylül Pazar günü yapılan erken
seçimlerden sonra ikinci SİRİZA – ANEL
hükümeti dönemi başladı. 22 Eylül Salı
akşamı açıklanan yeni kabine, 23 Eylül
Çarşamba sabahı yemin ederek göreve
başladı. Kabinede yer alan bakanların çoğu
seküler yemin ederken, bazı bakanlar ise dini
yemin etmeyi tercih etti.
Başbakan Aleksis Çipras, ekonomi ve
sığınmacı krizlerini göz önünde bulunduran
bir kabine kurdu.
Maliye Bakanlığı’na, bir önceki SİRİZA
hükümetinin son döneminde Avrupa Birliği
ve IMF ile kredi anlaşmasını sağlayan Efklidis
Çakalotos getirildi.
Yeni kabinede “sığınmacıların sorunları”
ile ilgilenecek bir de yeni bakanlık yeri
açıldı. Bir ay önce seçim hükümeti
tarafından kurulan bu bakanlık, yeni
hükümette de görevini sürdürecek.
Yeni kabinede ayrıca “yolsuzluklarla
mücadele” edecek yeni bir bakanlık da
oluşturuldu.

Makedonya – Trakya Bakanlığı’na ANEL
Partisi’nden Maria Kolia Çaruha, Turizm
Bakanlığına ANEL Partisi’nden eski manken
Elena Kundura getirildi.
Birinci SİRİZA – ANEL hükümetinde
olduğu gibi Dışişleri Bakanı Nikos Kocias,
Savunma Bakanı da ANEL lideri Panayotis
Kammenos oldu.
Eğitim Bakanlığı’na ise SİRİZA’dan Nikos
Filis getirildi.
İkinci SİRİZA – ANEL hükümeti şu
isimlerden oluşuyor:
Başbakan: Aleksis Çipras
Başbakan Yardımcısı : Yannis Dragasakis
İçişleri Bakan: Panayotis Kurublis
Bakan Yardımcısı: Yannis Balafas
İdari Reformlardan Sorumlu Bakan
Vekili: Hristoforos Vernardakis
Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakan
Vekili: Nikos Toskas
Göçmen İşlerinden Sorumlu Bakan
Vekili: Yannis Buzalas
Makedonya-Trakya Bölgesinden Sorumlu

Bakan Yardımcısı: Maria Kolia Çaruha
Ekonomi, Kalkınma ve Turizm
Bakanı: Yannis Stathakis
Bakan Yardımcıları: Aleksis Hariçis,
Theodora Cakri
Turizmden Sorumlu Bakan Vekili: Elena
Kundura
Taşımacılık, Altyapı ve Ağlar
Bakanı: Hristos Spircis
Bakan Yardımcısı: Panayotis Sguridis
Deniz Ticaret Bakanı: Teodoros Driças
Üretim Yeniden Yapılanma Bakanı: Panos
Skurletis
Enerji ve Çevre Bakanı: Yannis Çironis
Tarım Kalkınma Bakanı: Vangelis
Apostolu
Bakan Yardımcısı: Markos Bolaris
Maliye Bakanı: Efklidis Çakalotos
Bakan Vekilleri: Trifon Aleksiadis, Yorgos
Huliarakis
Eğitim, Araştırma ve Dinişleri
Bakanı: Nikos Filis
Bakan Yardımcıları: Sia Anagnostopulu,
Theodosis Pelegrinis

Kültür Bakanı: Aristidis Baltas
Bakan Vekili: Kostas Fotakis
Atletizmden Sorumlu Bakan Yardımcısı:
Stavros Kondonis
Çalışma Bakanı: Yorgos Katruggalos
Sosyal Dayanışmadan Sorumlu Bakan
Vekili: Theano Fotiyu
İşsizlikle Mücadeleden Sorumlu Bakan
Vekili: Rania Anagnostopulu
Sosyal Sigortalardan Sorumlu Bakan
Yardımcısı: Anastasios Petropulos
Sağlık Bakanı: Andreas Ksanthos
Bakan Vekili: Pavlos Polakis
Dışişleri Bakanı: Nikos Kocias
Bakan Vekili: Nikos Ksidakis
Bakan Yardımcıları: Dimitris Mardas,
İoannis Amanatidis
Savunma Bakanı: Panayotis Kammenos
Bakan Vekili: Dimitris Viças
Adalet Bakanı: Nikos Paraskevopulos
Devlet Bakanı: Nikos Pappas
Bakan Yardımcısı: Terens Kuik
Hükümet Sözcüsü: Olga Gerovasili

