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AZINLIK ilkolullarında görev
yapacak Türkçe öğretmenlerinin
Dedeağaç’taki iki yıllık
“Didaskalio”da yetiştirilmesi yerine,
bu görevin Selanik Aristotelio
Üniversitesi bünyesindeki Azınlık
Eğitimi Bölümü’ne verilmesine
yapılan eleştirilere, bölgedeki SİRİZA
milletvekillerinden ortak açıklama
geldi. Açıklamayı İskeçe
milletvekilleri Hüseyin Zeybek,
Stathis Yannakidis, Grigoris
Stoyannidis, Rodop milletvekilleri
Mustafa Mustafa, Ayhan Karayusuf ve
Evros milletvekilleri Yorgos Kaysas,
Dimitris Rizos ve Anastasia Gara
imzaladı. » 9

MÜEZZİNOĞLU, “Plan
bütçe görüşmelerinde
yapılan yasa tasarımızla
inşallah Türkiye vatandaşı
olup da birinci dereceden
yakınları Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olmayanlar, aylık
53 liralık sosyal sigortalar
sağlık primi ödeyerek her
türlü sağlık hizmetini bu
ülkede, anavatanında
alabilecekler.” dedi.  » 5

Bakandan
müjdeli
haber

bilimdünya

BAKEŞ’ten 
kitap tanıtımı
Türkiye’deki Trakya Üniversitesi’nden
Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özden’in
hazırladığı “Batı Trakya – Gümülcine
Ağız İncelemeleri” kitabı, 10 Şubat
Cuma günü Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nde tanıtıldı.
» 3

YAKA IKE Şirketi yöneticileri,
Almanya’nın Berlin şehrinde
düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük
meyve - sebze ve makina fuarı olan
Fruit Logistica’ya katıldılar.
»10

Yunanistan’ın toplam 10 milyar doları
bulması beklenen hava kuvvetlerini
yenileme planlarını uzmanlar,
kurtarma programındaki ülkenin mali
dengelerini sarsacak bir çaba olarak
değerlendiriyor.»15

“Skandal”
jet bütçesi

YAKA IKE
Almanya’da 
fuara katıldı

SİRİZA vekillerinden ortak tavır

Bölüm resmileşti,
tepkiler sürüyor...

AZINLIK eğitimiyle ilgili maddeleri içeren yasa tasarısı, 9 Şubat
Perşembe gecesi meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Yeni düzenlemeye göre, azınlık okullarında görev yapacak Türkçe
öğretmenleri Selanik’teki 

Azınlık Eğitimi Bölümü’nden mezun olacak. Dedeağaç’taki

“Didaskalio” ise iptal edildi.  Geçtiğimiz günlerde mecliste kabul
edilen yasa tasarısını, dört azınlık milletvekili GÜNDEM’e
değerlendirdi. Trakya Dimokritos Üniversitesi’nin yasaya tepkisi ise
devam ediyor.  »6, 7

»12-13
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İzmir’de Balkan Çalıştayı düzenlendi
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri

Dayanışma Derneği (BTTDD) İzmir ve
Soma şubelerinin de katılımı ile İzmir
Kaya Termal Otel’de Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde
Balkan Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştaya aslen Batı Trakyalı olan
Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İzmir
Valisi Erol Ayyıldız, BTTDD İzmir Şube
Başkanı Mümin Durmuş, Soma Şube
Başkanı Mehmet Akın ve yönetim kurulu
üyeleri ile Balkan coğrafyasını temsilen
çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi
katıldı. 

“BİZİ COĞRAFYAMIZDAN
KOPARMAK İÇİN HER TÜRLÜ
BASKIYI YAPANLARA MEDENİ
YÜZÜMÜZLE DÖNDÜK”
Türk milletinin her zaman onurlu
duruşunu bozmadığını, medeniyet
olarak hiçbir zaman kandan, zulümden
yana olmadığını belirten Bakan
Müezzinoğlu, “Bu milletin duruşu
huzurdan, merhametten yana oldu. O
nedenle bu milletten korkanlar, bu
milletin hedeflerinden rahatsız olanlar
var. Bizim medeniyetin insanı
merhametlidir, mütevazıdır ama aynı
zamanda merttir ve cesurdur. Bu mert ve
cesur milletin ferdi olmaktan onur
duyuyorum. İnanıyorum ki çok
zorluklarımızı yüreğimize bastırdık.
Ama geleceğe ait umutlarımız
kaybetmedik. Bize zulüm yapanlara kin
duymadık, kinimizi içimizde tutuk. Bizi
coğrafyamızdan koparmak için her türlü
baskıyı yapanlara medeni yüzümüzle
döndük ve hiçbir zaman intikam
peşinde koşmadık. Ama yaptıklarının
yanlış olduğunu ve boyun
eğmeyeceğimizi hep ifade ettik. Buna
rağmen en büyük güvencemiz bu
anavatan ve Türk milletidir. Ceket alıp
gelecek kadar güven duyduğum bu
büyük millete borcumuz var. Rabbim
inşallah bu borcumuzu ödeyebilmeyi
nasip etsin. Rabbim inşallah bu büyük
millete daha çok hizmet etmeyi nasip
etsin. Biz kendi sorunlarını önceleyen
anlayışta değiliz, ülkemiz iyi olsun.
Balkanlar’dan gelen insanlarımızın
dertleri sorunları var. İster Bosna'da,
ister Kosova, ister Makedonya, ister
Bulgaristan'da, ister Batı Trakya'da
yaşayan soydaşlarımız, kültürel
mirasımız var. Hak ve hukuklarını
korumak, onların da güçlü olduğunu
hissettirmek adına sorumluluklarımız
var.” dedi.

“TAPULARDA SOYDAŞLARIMIZ
YABANCI UYRUKLU MUAMELESİ
GÖRMEYECEK”
Balkan ülkelerinden gelip Türkiye’de
yaşayan soydaşların sorunlarını da
azaltmak için çalıştıklarını dile getiren
Müezzinoğlu, önümüzdeki hafta kanun
tasarısı olarak komisyonlarda önemli
konuların görüşüleceğine ve soydaşların
sorunları için adım atılacağına işaret
etti. Bakan Müezzinoğlu konuşmasında,
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da
birinci derece yakınları, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmayan farklı
ülkelerde yaşayan yakınları sağlık
hizmeti almakta sorun yaşıyor. Bu yasa
tasarımızda birinci derece yakınları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan
soydaşlarımız için yeni Genel Sağlık
Sigortası (GSS) kapsamında sağlık
hizmeti alabilecek. O zaman
hemşehrilerimizin, soydaşlarımızın da
birinci derece yakınlarına bu hakkı
verelim dedik ve TBMM'de bunu
onaylayıp sağlık hizmeti sorununu
kaldırmış olacağız. İçişleri Bakanımız ile
de çalıştaydaydık. İkamet tezkereleri de
yıllık ve sürekli. Tapularda da artık
bizim vatandaşımız yabancı uyruklu
muamelesi görmeyecek. Tapusunu bir
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nasıl
alıyorsa öyle alacak. YÖK'te sorunlar
var, bunları aşacağız. Birlik ve
beraberlik içinde hiç tereddüdünüz
olmasın ki geleceğe daha huzur ve
güvenle yürüyeceğiz.” görüşlerine yer
verdi.

Çalıştayda uzun yıllardır Türkiye’de
yaşayan, ancak değişik sebeplerden
dolayı vatandaş olamayanlar için çözüm
önerileri de bakanlık bürokratlarına
iletildi. Oturma ve çalışma izinlerinin,
pasaport süresi kadar kesintisiz olarak
düzenlenmesi de dernek yöneticileri
tarafından ilgililere önerildi. İlgili
bakanlık bürokratları toplantı
esnasında, bu konuda bir engel
olmadığını ve teknik çalışmaları
tamamlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na
sunacaklarını dile getirdiler.

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu 
YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ile görüştü

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı ve
Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN)
Başkan Yardımcısı Halit Habipoğlu, 10
Şubat Cuma günü Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar (YTB) Başkan
Yardımcısı Sayit Yusuf’u Ankara’daki
makamında ziyaret etti.

YTB’deki yeni görevi dolayısıyla
Yusuf’u tebrik eden Habipoğlu,
çalışmalarında başarı dileklerinde
bulundu.

YTB Başkan Yardımcısı Yusuf ile
görüşmesinde FUEN’i ve çalışmalarını
aktaran Habipoğlu, 2013 yılından beri
Avrupa’daki yerli ve ulusal azınlıkların
en büyük çatı kuruluşu olan Almanya
merkezli FUEN’nin Başkan Yardımcısı
olarak görev yaptığını, FUEN çatısı
altındaki mevcut Alman ve Slav çalışma
gruplarına ek olarak 2013 yılında Türk
Azınlıkları / Toplulukları Çalışma
Grubu’nun (TAG) kurulduğunu söyledi.
FUEN TAG bünyesinde yer alan Türk
azınlık ve toplulukları ile onları temsil
eden kuruluşlar hakkında Yusuf’u
bilgilendiren Habipoğlu, FUEN TAG’nin
ilk yıllık toplantısını Kasım 2014’te
Ankara’da, ikincisini Kasım 2015’te
Bakü’de ve üçüncüsünü de FUEN
Alman Azınlıkları Çalışma Grubu’nun
(AGDM) lojistik desteği ile Berlin’de
yaptığını anlattı. Habipoğlu,
sorunlarının çözümü aciliyet arz eden
Batı Trakya Türk azınlığı, Rodos-
İstanköy Türkleri, Ahıska Türkleri ve

Kırım Tatarlarına yönelik Avrupa Birliği,
Avrupa Konseyi (AK) ve AK
Parlamenterler Meclisi, Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile
Birleşmiş Milletler nezdinde çalışmalar
gerçekleştirdiklerini kaydetti. 

Habipoğlu FUEN’nin, Avrupa’daki
azınlıkların haklarının korunması ve
garanti altına alınması için Avrupa
çapında bir korunma mekanizması
oluşturulması konusunda, “Azınlıkları
Kurtarma Paketi – Avrupa’da Çeşitlilik
için 1 Milyon İmza” başlıklı Avrupa
Vatandaşları Girişimi’ni kayıt edilmesi
için Avrupa Komisyonu’na sunduğunu
ifade etti. Komisyon’un yetki alanının
dışında olduğu gerekçesiyle Eylül
2013’te girişimi kaydetmeyi reddettiğini
söyleyen Habipoğlu, bunun üzerine

FUEN’nin Avrupa Adalet Divanı
nezdinde Komisyon’unun ret kararına
karşı dava açtığını, Adalet Divanı’nın 3
Şubat 2017 tarihinde verdiği hükümle
FUEN’i haklı bularak Komisyon’un
kararını iptal ettiğini belirtti. 

FUEN’in 2017 yılındaki yıllık
kongresinin Romanya’daki Macar
azınlığının ev sahipliğinde Cluj-Napoca
şehrinde düzenleneceğini belirten
Habipoğlu, Sayit Yusuf’u ve onun
şahsında kurum olarak YTB’yi kongreye
davet etti. 

Sayit Yusuf da YTB Başkan
Yardımcısı olarak akraba
topluluklardan sorumlu olduğunu
belirterek, görüşmeden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.

gundem_1006_Layout 1  20.02.2017  13:31  Page 2



GÜNDEMhaber17 Şubat 2017 3
“Batı Trakya -
Gümülcine Ağız
İncelemeleri” 
kitabı tanıtıldı
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TÜRKİYE’deki Trakya Üniversitesi’nden Yrd.
Doç. Dr. Muharrem Özden’in hazırladığı “Batı
Trakya – Gümülcine Ağız İncelemeleri” kitabı,
10 Şubat Cuma günü Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nde tanıtıldı.

Batı Trakya Azınlığı Eğitim ve Kültür Şirketi
(BAKEŞ) tarafından düzenlenen tanıtıma,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, Muavin Konsoloslar Nurettin Canay
Kavuncu ve Hakan Tanyeri, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Toraman, DEB Partisi Kadınlar Kolu Başkanı
Duygu Mustafa, Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık ve
soydaşlar katıldı.

Etkinlik öncesi bir konuşma yapan BAKEŞ
Başkanı Galip Galip, dil çalışmalarının çok
önemli olduğunu ve bu tür çalışmaların devam
etmesi gerektiğini söyledi.

“GÜMÜLCİNE AĞZININ 
BİR RESMİNİ ÇEKMİŞTİR”
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
kitabın yazarı Muharrem Özden’in kitabında,
Türkçe’nin Gümülcine ağzının bir resmini
çektiğini ifade ederek, “Hayatımızda
bulunmayan bir kavramı dilimizde de
kullanmayız. Dil organik bir varlıktır.
Gelişimini sürdürmektedir. Zaman içerisinde
bazı şekiller almaktadır. Muharrem Bey
Türkçe’nin Gümülcine ağzının bir resmini

çekmiştir. Bu çok önemli bir çalışmadır.
Geleceğe dönük bir referans kaynağıdır ve
geçmişe dönük de bu ağzın, bu şivenin
gelişimine dair ışık tutmaktadır.” diye konuştu.

Kitabın yazarı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özden
de etkinliğe katılanlara ilk olarak çalışma
yöntemini anlattı. Çalışmanın dört yıl
sürdüğünü ve kendisine öğrencilerinin de
yardımcı olduğunu belirten Özden, kitap
çalışmaları sırasında 134 köye gittiklerini ve
380 saatlik ses kaydı yaptıklarını ve bu
çalışmaların dilimizin sağlamlaşmasına
katkısının büyük olduğunu söyledi. 

“SÖZLERİ YUVARLAKLAŞTIRMA 
SIK SIK GÖRÜLMEKTEDİR”
Özden sözlerine şöyle devam etti: “Bu konuda
çok az çalışma yapıldığını gördük. Biz 134 köyü
dolaştık. 109 metni tespit ettik. Bölgeyi ‘Balkan’
ve ‘Ova’ diye iki kısma ayırdık. Buralarda
sözleri yuvarlaklaştırma sık sık görülmektedir.
Bunun sebebi ise buralarda küçük boyların
olmasıdır. ‘Ova’ kesimi daha çok Doğu
Trakya’ya benzemektedir. Şapçı, Kozlukebir,
Evrenköy ve çevre köyler ise farklı bir boya
sahip. Yaptığımız çalışmalarda folklorik
malzemelere ulaştık, masallar, türküler
derledik. Kitabımızın sonuna bir de 6 bin
kelimelik sözlük ekledik.”

Tanıtımdan sonra BAKEŞ Başkanı Galip
Galip Muharrem Özden’e çiçek sundu.

Kitap tanıtımı, Muharrem Özden’in kitabını
imzalamasıyla sona erdi.

3

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Dimokritos Üniversitesi 
ve akademik olgunluk

S
ÖPA’nın kapatılmasının
ardından, azınlık
okullarının Türkçe

müfredatı için eğitimci yetiştirme
konusunda ortaya çıkan boşluk,
geçen hafta meclisten geçen yasal
düzenlemeyle rayına girmiş
görünüyor.

Azınlık okullarına eğitimci
yetiştirme görevini Selanik
Aristotelio Bölümü’ne veren yasa
tasarısı, geçen hafta meclis genel
kurulunda yapılan oylamayla
kabul edildi. Yasa tasarısına
koalisyon ortakları SİRİZA ve
ANEL’in yanı sıra PASOK, KKE ve
Potami partileri “evet” oyu verdi.
Yeni Demokrasi, Altın Şafak ve
Merkez Birliği’nin tavrı ise yasa
tasarısı aleyhinde oldu. Yani Hayır!

Selanik Aristotelio Üniversitesi
bünyesindeki Azınlık Eğitimi
Bölümü’nün geçmişi aslında 2011
yılına uzanıyor. 

Azınlık tarafından eleştirilen ve
eğitim fakültesi standardından
yoksun olan Selanik Özel Pedagoji
Akademisinin 43 yıllık faaliyeti
sona erdirilince, Aristotelio
Üniversitesi bünyesinde bir Azınlık
Eğitimi Bölümü kuruldu. 

Albaylar Cuntası’nın eseri olan
ve iki ülke arasındaki anlaşmaları
ihlal ederek ortaya çıkan SÖPA,
azınlık içerisinde bir çıban başı
olarak yıllarca varlığını sürdürdü.
Azınlığın yanı sıra, bu kurumdan
mezun olan azınlık öğretmenleri
de artık bu kurumun yetersizliğini
dile getirmeye başladılar ve bu
duruma kökten bir çözüm
bulunması gerektiği sürekli dile
getirdiler.

SÖPA’nın kapatılmasının
ardından 2011 yılında kurulan
Azınlık Eğitimi Bölümü’ne ilk yıl 20
öğrenci alındı. Ancak o günkü
konjonktür, bu bölümün ölü
doğduğunu kısa bir süre sonra
ortaya koydu. Tüm çabalara,
üniversitenin girişimlerine
rağmen, bölümün
resmileştirilmesi bir yerlere takıldı
ve gerçekleşmedi. 

Bölümün sorunlu doğduğu ve
yaşamasına izin verilmeyeceği,
YDP – PASOK koalisyon hükümeti
döneminde, azınlığın karşısına
çıkarılan “Didaskalio”
düzenlemesiyle de kanıtlanmış
oldu. 2014’te mecliste oylanan
yasa, azınlık okullarında görev
yapacak öğretmenlerin dört yıl
normal bir eğitim fakültesinde, iki
yıl da Dedeağaç’ta açılması
planlanan Didaskalio olmak üzere
toplam altı yıl eğitim görme
zorunluluğunu getiriyordu.
Azınlığa dayatılan bu yasaya,
azınlık külliyen karşı çıktı. 

Azınlık Eğitim Bölümü, SİRİZA
hükümetinin Eğitim Bakanı Kostas
Gavroglu’nun attığı imzayla
yeniden gündeme geldi. 14 Aralık
2016 tarihli kararla, Selanik
Aristotelio Üniversitesi’nde
“Azınlık Eğitimi Bölümü” yeniden
açıldı. 

Sonrası ise hepimizce malum.
Geçen hafta meclisten geçen yasa
tasarısıyla artık bu konu resmi bir
boyut kazandı. Kazanmasına
kazandı da, buna tepki gösteren
çevreler de hemen ortaya çıktı.

Bu tepkiler içerisinde en dikkati
çekeni ise bölgemizdeki Trakya
Üniversitesi’nden gelen itirazlar. 

“Trakya gibi milli açıdan hassas
bir bölgede faaliyet gösteren
Dimokritos Üniversitesi”nin tepe
yönetimi, “son derece önemli ve
gerekli bir devlet politikası tercihi
olarak gördükleri” Didaskalio’nun
iptal edilmesi karşısında deyim
yerindeyse, hop oturup hop
kalktılar. 

Gerek SİRİZA hükümetinin
aldığı inisiyatife, gerekse
Trakya’daki SİRİZA
milletvekillerinin yaptığı ortak
açıklamaya tepki gösteren
Dimokritos Üniversitesi
yetkililerine milletvekili Mustafa
Mustafa’nın gazetemize yaptığı
açıklama sırasında sarfettiği
sözler cevap niteleğinde: 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

BAKEŞ Başkanı Galip Galip, dil çalışmalarının çok
önemli olduğunu ve bu tür çalışmaların devam
etmesi gerektiğini söyledi.

Devamı 4.  sayfada
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BATI Trakya Türk azınlığının hak arama
davasında mücadeleci kimliğiyle tanınan
Susurköylü Haşmet Ahmet Almanya’da vefat
etti. 

Azınlık aleyhine baskıcı ve ayrımcı
uygulamaların doruğa çıktığı 1980’li yıllarda
azınlığın demokrasi mücadelesine yaptığı
katkıyla çevresinde takdir toplayan, Dr. Sadık
Ahmet’in özellikle imza kampanyası sürecinde
yanında yer alan Haşmet Ahmet, 10 Şubat
Cuma günü hayatını kaybetti. Ahmet,
yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek,
yaşadığı Almanya’da 69 yaşında hayata veda
etti. 

Esnaf olarak maruz kaldığı baskı ve para
cezalarına dayanamayan Haşmet Ahmet, 1991
yılında Almanya’nın Lippstadt şehrine göç etti.
Burada da azınlık mücadelesine katkı yapmaya
devam eden Haşmet Ahmet, Lippstadt derneği
kurucu başanlığını üstlendi. Almanya’daki
soydaşlar arasında sevilen bir şahsiyet olan
Haşmet Ahmet’in cenaze namazı 11 Şubat
Cumartesi günü Lippstad Ditip Camii’nde
kılındı. 

Haşmet Ahmet, 15 Şubat Çarşamba günü
doğduğu köy olan Susurköy’de son
yolculuğuna uğurlandı. Ahmet, Susurköy
mezarlığına defnedildi. Naaşı Almanya’dan
getirilen Lippstadt Batı Trakya Türkleri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurucu
başkanı Haşmet Ahmet için düzenlenen cenaze
törenine çok sayıda kişi katıldı. 

Cenaze törenine, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nu temsilen Muavin Konsolos
Osman Şahin, Dr. Sadık Ahmet’in eşi ve DEB
Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet ile
oğlu Levent Sadık Ahmet, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan, Doğu
Makedonya Trakya Eyalet Meclis üyesi Mustafa
Katrancı, Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat ve yüzlerce soydaş
katıldı.

Cenaze töreninde bir konuşma yapan Levent
Sadık Ahmet babası Dr. Sadık Ahmet’in azınlık
hakları konusundaki mücadelesine Haşmet
Ahmet’in büyük destek verdiğini, kendisinin
her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi
“Eğer hakkımız varsa Haşmet amcaya hakkımız
kat kat helal olsun” dedi. 

Dua ve konuşmanın ardından Haşmet

Ahmet, doğduğu evin önünden omuzlarda
taşınarak köy mezarlığına götürüldü. 

DEB PARTİSİ’NDEN TAZİYE
Bu arada, DEB Partisi Haşmet Ahmet için taziye
mesajı yayınladı. DEB Partisi’nin mesajında şu
ifadelere yer verildi: “Rahmetli liderimiz
Dr.Sadık Ahmet’in başlattığı imza
kampanyasına ilk imzayı atmış, 1991 yılında
gittiği Almanya’da da Lippstadt Batı Trakya
Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği’nin kurucu başkanlığını üstlenerek
mücadeleye devam etmiş, bu davanın isimsiz
kahramanı olan Susurköylü Haşmet Ahmet
ağabeyimiz 10 Şubat 2017 Cuma günü Allah’ın
rahmetine kavuştu. Batı Trakya Türk
azınlığının hakları için yürütülen dava çok
önemli bir neferini kaybetti. DEB Partisi
camiası olarak bizler için çok kıymetli olan
Haşmet ağabeyimizin vefatı, bizleri çok
derinden üzmüştür. Kendisine Allah’tan rahmet
diliyoruz. Mekanı cennet olsun ve nurlar içinde
yatsın. Kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar
diliyoruz. Her Avrupa ziyaretinde kendisini
ziyaret ettiğimiz, kendisiyle hasbihal edip,
kendisinden 1980’li yıllarda verilen
mücadelenin anılarını dinlediğimiz Haşmet
ağabeyimizi, hiçbir zaman unutmayacağız ve
gönüllerimizde yaşatmaya devam edeceğiz.”

Haşmet Ahmet 
son yolculuğuna 
uğurlandı

İdadiye İlkokulu Okul Aile
Birliği’nden etkinlik

GÜMÜLCİNE İdadiye
Azınlık İlkokulu Okul Aile
Birliği, 13 Şubat Pazartesi
akşamı bir tanışma etkinliği
düzenlendi.

Etkinlikte, okul idaresi ve
öğretmenlerinin yanı sıra
eğitim danışmanları ve
öğrenci velileri hazır bulundu. 

İdadiye Türk Azınlık
İlkokulu toplantı salonunda
Okul Aile Birliği Başkanı
Refiye Bekir ve Asbaşkanı
Eylem Amet, Türkçe ve
Yunanca birer konuşma yaptı.
Ardından Doğu Makedonya –
Trakya Eyalet Eğitim
Müdürlüğü’ne bağlı Azınlık
Eğitim Danışmanları Mehmet
Derdiman ile Georgia
Hamzadaki söz aldı.

Psikolog Şerike Şerif de
“Güvenli İnternet Kullanımı”
konulu bir sunum
gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılanlara
teşekkür eden Okul Aile Birliği
Başkanı Refiye Bekir, bundan
sonraki toplantıların daha
yoğun katılımlı olacağını ümit
ettiğini sözlerine ekledi. 

3
hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Dimokritos Üniversitesi 
ve akademik olgunluk

“Biz üniversiteden
toplumumuzu ilgilendiren diğer
konularda ve sorunlarda da tavır
almasını bekliyoruz. Hukuki
konularda, toplumsal konularda,
bölgeyi ilgilendiren tarım
konularında da tavır almasını
bekliyoruz. Geçmişte de birçok
uygulamalar vardı. Ayrımcılıklar
vardı, haksızlıklar vardı, 19. madde
vardı. Tüm bu konularda
üniversitenin tavır almasını
beklerdik. Şu anda Yunanistan’ın
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde birçok konuda
davaları var. Bu konularda da
üniversitemizin kurum olarak
ağırlığıyla tavır almasını beklerdik.
Üniversiteler bilim yuvalarıdır. Ve
bu anlamda devletin
danışmanıdır.”

Evet, Mustafa Mustafa’nın bu
söylediklerine ekleyecek bir iki
kelamım daha olacak. 

Üniversitenin, azınlık insanıyla,
azınlık kurumlarıyla uzlaşmasını
beklerdim. Azınlığa açılmasını

beklerdim. 20 yıldır yayınlanan
GÜNDEM gazetesine üniversiteden
gönderilen ne bir basın bülteni, ne
de bir basın toplantısı daveti
hatırlıyorum. 

1973 yılında, Cunta yönetiminin
lideri Papadopulos’un imzasını
taşıyan kanun hükmünde
kararnameyle kurulan Dimokritos
Üniversitesi’nin, “milli” nedenlerle
kurulmuş bir eğitim kurumu imajını
yıkmak için çağdaş adımlar
atmasını beklerdim. 

Yaka bölgesinde azınlık insanına
ait 3200 dönümlük arazi istimlak
edilerek, bunun cüzi bir kısmına
kampüsü kurulan üniversitenin bu
konuda azınlıkla yüzleşmesini
beklerdim. 

İşte o zaman, azınlık eğitimi için
ortaya koyduğu “kaygıları” samimi
bulabilirdim. Kuruluşunun temeli
“milli nedenlere” dayanan, bunu
çürütecek girişimler ortaya
koymayan, toplumsal kaynaşmaya
katkı sağlamayan bir kurumun,
“azınlık eğitimi” alanında
akademik olgunluğa ve yetkinliğe
sahip olmadığı inancındayım. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

3. sayfanın devamı
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B
ir haftadır bir tartışmadır gidiyor.
Konu; Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’na ait “Azınlık

Okulları”nda Türkçe öğretmeni olarak
görev yapacak öğretmenlerin nerede,
hangi okulda eğitileceği meselesi. 

1967 yılı Yunanistan tarihi açısından
son derece önemli bir dönüm noktasıdır.
Zira bu tarihte askeri idare yani Cunta
yönetime el koymuş ve yedi yıl boyunca
ülkeyi yönetmiştir. Bu dönemde
demokratik ve sendikal haklar, kişisel ve
toplumsal hak ve özgürlükler rafa
kaldırılmıştır. Ülke tarihi açısından,
hatırlanınca utanç duyulan bir dönem
yaşanmıştır. Sonuçta, Atina’daki
üniversite öğrencilerinin ayaklanmasıyla
başlayan bir süreç sonunca 1974 yılında
askeri Cunta yıkılmış ve ülkeye demokrasi
geri gelmiştir. Burada bir parantez açıp;
ülkeye gelen demokrasinin Batı Trakya
Türklerine gelmemesi için özel bir gayret
sarfedildiğini hatırlatmakta fayda
görüyorum. Parantezi kapattım. 

Cunta idaresi, Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’yla da ciddi bir şekilde
uğraşmıştır. Bu dönemde azınlık çok ciddi
anlamda baskı ve ayrımcılıklara maruz
kalmıştır. Cunta idaresini azınlıkla ilgili

yaptığı en “önemli” işlerden biri Selanik
Özel Pedagoji Akademisi’ni (SÖPA)
açmaktı. Batı Trakya bölgesini bir
anlamda “tehlike” altında gören Cunta
idaresi, bölgemizdeki birçok devlet
kurumu açtı. Bunların binasının inşaa etti.
Bunlardan biri de Trakya Dimokritos
Üniversitesi. Bölgenin, yani Batı
Trakya’nın “milli” açından korunmasına
yönelik en önemli “işlerden” biri olarak
görüldü yıllarca bu üniversite. Bu
üniversitenin geliştirilmesi, iyileştirilmesi
ve ayakta tutulması için sebepler
sıralanırken, bu kuruma atfedilen “milli”
görev hep ilk sırada yer aldı. Üniversiteye
bu “milli” görevin verilmesinin gerekçesi
tabii ki de Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’ydı. Yakın geçmişe kadar Trakya
Dimokritos Üniversitesi, azınlık için bir
kapalı kutuydu. 

Azınlıkla bugüne kadar somut ve
verimli bir ilişkisi olmayan, azınlığın
sorunları ve maruz kaldıklarıyla evrensel
değerler ışığında ilgilenmeyen, bir bilim
yuvası olarak üzerine düşmesi gerektiği
gibi haksızlıklara maruz kalan bir
toplumun yanında olmayan, samimiyetle
bu insan topluluğuna yaklaşmayan
bölgemizin üniversitesi ne yazık ki

“Azınlıkla ilişkiler” dersinden sınıfta
kalmıştır. Eğer, 1980’lerde çalışma izni
verilmeyen Batı Trakya Türkü üniversite
mezunlarına bu üniversite, kurumsal
kimliğiyle sahip çıkmış ise biri bunu çıkıp
söylesin. Eğer, bu bölgede faaliyet
gösteren üniversite yani bilim yuvası,
1980’lerin sonlarına doğru azınlığın tarihi
dernekleri kapatılırken çıkıp “olmaz
beyler, bu demokrasi uymaz, yanlıştır”
babında bir açıklama yaptıysa birileri bize
bunu hatırlatsın. Daha geçen sene azınlık
okullarında Türkçe’ye getirilmek istenen
kısıtlamaya çıkıp da “ne oluyor burada
kardeşim” demişse bu üniversite birileri
çıkıp bunu bize göstersin. Azınlık ola ki
Türk vali seçmesin diye “süper valilikler”
icat edilince, acaba bölgemizde bizimle
yan yana olan üniversite “ayıp
ediyorsunuz” demiş ise lütfen biri bunu
bize hatırlatsın. Veee. Gümülcine Yaka
bölgesindeki Türklerin tartaları Trakya
Dimokritos Üniversitesi yapılsın diye
istimlak edilirken, birileri çıkıp “bu
insanların tarlalarını neden alıyorsunuz”
demediyse, veya istimlak edilen arazinin
neredeyse yüzde 80’i hala boş duruyor ve
birileri “bu arazi boş duracağı yerde bu
azınlık insanına iade edilsin” dememişse
ve demiyorsa o zaman burada ters giden
bir şeyler var demektir!.. 

Şimdi tüm bunlar bir yana. Batı Trakya
Türk Azınlığı, yıllarca eğitim sistemindeki
sakatlıklara dikkati çekmiş ve
iyileştirilmesini istemişti. En somut ve
önemli taleplerden biri SÖPA’nın
kapatılması ve onun yerine dört yıllık bir
öğretmen okulunun yani bir eğitim
fakültesinin açılmasını istedi. İlk başlarda
bu olur gibi oldu. Selanik’te dört yıllık
Azınlık Eğitimi Bölümü açıldı. Ancak kısa
sürede bundan vazgeçildi. Normal
fakülteyi bitirenlerin, iki yıl daha
Dedeağaç’ta açılacak “Didaskalio”da
okuması ve böylelikle azınlık okullarında

öğretmenlik yapma hakkına sahip
olmalarını öngören bir sistem getirildi.
Hem de apar topar ve biraz da “yangından
mal kaçırırcasına.” 

Geçtmiğimiz hafta da meclisteki
yasayla, azınlık okuluna Türkçe öğretmeni
yetiştirme işi Selanik’teki Azınlık Eğitimi
Bölümü’ne verildi. “Didaskalio”ya tüm
azınlık kurumları ve temsilcilerinin karşı
çıktığını tekrar hatırlatmak isterim. 

Bünyesinde “Didaskalio”yu
barındıracak olan Trakya Dimokritos
Üniversitesi bu işe çok içerledi. Azınlık
milletvekilleri ve özellikle de SİRİZA
milletvekilleri ile Dimokritos Üniversitesi
arasında sert bir tartışma başladı. Bu
tartışma bir haftadır sürüyor. Üstelik de
dozu artarak. Dimokritos Üniversitesi,
milletvekillerini “bölgeyi ve bölgedeki
üniversiteyi düşünmemekle, destek
vermemekle” itham ediyor. “Bilimsel
yeterliliğimiz de var, tecrübemiz de var,
girişimlerimiz de var” diyor üniversite
yönetimi. Hatta “Didaskalio”yu
hazırlarken, tüm azınlık vekilleri ve azınlık
dernekleriyle görüştüklerini söylüyor.
Bunu söylerken “azınlıkla diyalog yaptık”
tezini savunmaya çalışıyor. Ancak tüm
azınlık kurumlarının ve temsilcilerinin
“Didaskalio”ya tepki gösterdiğini
söyleme ihtiyacı hissetmiyor. 

“Biz azınlığın yaşadığı bölgedeyiz, bu
projeyi hakediyoruz. Üniversite olarak
azınlık eğitiminde hak ettiğimiz yeri
almalıyız” tezini savunan Trakya
Dimokritos Üniversitesi’nin, Batı Trakya
Türk Azınlığı sözkonusu olduğu için,
kendisine atfedilen “milli” görevinden
sıyrılıp, yıllarca ayrımcılıklara, baskılara,
antidemokratik uygulamalara göğüs
germek zorunda kalan Batı Trakya Türk
Azınlığı’na karşı “insani” rolü
benimsemesi gerektiğini düşünüyorum.
Umarım gelecekte bunun işaretlerini
görürüz. 

Ozan AHMETOĞLU

Azınlık Eğitimi Bölümü, 
Dimokritos Üniversitesi ve azınlık

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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Müezzinoğlu’ndan Batı Trakyalı’lara müjdeli haber
TÜRKİYE Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, İzmit’teki Batı
Trakya Türkleri derneğini
ziyareti sırasında müjdeli
haberler verdi. Müezzinoğlu,
Türkiye vatandaşı olup da
birinci dereceden yakınları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olmayanların, aylık 53 liralık
sosyal sigortalar sağlık primi
ödeyerek her türlü sağlık
hizmetinden

yararlanabileceklerini söyledi.
Batı Trakya Türkleri

Dayanışma Derneği (BTTDD)
İzmit Şubesi’ni ziyareti
sırasında konuşan Bakan
Müezzinoğlu, “Plan bütçe
görüşmelerinde yapılan yasa
tasarımızla inşallah Türkiye
vatandaşı olup da birinci
dereceden yakınları Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı
olmayanlar, aylık 53 liralık
sosyal sigortalar sağlık primi
ödeyerek her türlü sağlık
hizmetini bu ülkede,

anavatanında alabilecekler.”
dedi.

Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği İzmit
Şubesi’ni ziyaret eden
Müezzinoğlu, şubenin yer
sorununun Kocaeli Valiliği
ve İzmit Belediyesi’nin

desteğiyle çözüme
kavuşturulacağını vurguladı. 

Müezzinoğlu derneği
ziyareti sırasında şöyle

dedi: “Bizim

hedefimiz bu milleti, bu ülkeyi
muasır medeniyet seviyesinin
üzerindeki o hedefe taşımak;
bunu birlik beraberlik içinde
başarabiliriz. Bunu birbirimizi
daha çok severek başarabiliriz;
birlikten güç doğar anlayışıyla
başarabiliriz. Plan bütçe
görüşmelerinde yapılan yasa
tasarımızla inşallah Türkiye
vatandaşı olup da birinci
dereceden yakınları Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı
olmayanlar, aylık 53 liralık
sosyal sigortalar sağlık primi
ödeyerek her türlü sağlık
hizmetini bu ülkede,
anavatanında alabilecekler.” 

VATANDAŞLIK SORUNU
“Balkanların Sorunları
Çalıştayı”nda 5 ana başlık
belirlediklerini vurgulayan
Müezzinoğlu, bunlardan
birincisinin vatandaşlıkla ilgili
sorunlar olduğunu dile getirdi. 

Müezzinoğlu, bunu İçişleri
Bakanlığı ile görüştüklerini
belirterek şu
değerlendirmelerde bulundu:
“Diğer çalışma izinleriyle ilgili
durumlar bizi ilgilendiriyor ve
inşallah onları daha seri, daha
hızlı, daha bürokrasiden
arınmış şekilde çözeceğiz.

İkamet tezkerelerinin kısa süreli
olması, bunları yine uzun süreli
ikamet tezkereleri, pasaport
süresince olabilecek ikamet
tezkerelerine dönüştüreceğiz.
Bazı denklik gibi buna benzer
sorunlar var ama diğer bir konu
daha var. Gelmiş kendisi
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olmuş; ama annesi, babası
birinci derecede yakını orada,
nerede Balkanlar’da, nerede
Batı Trakya’da. Bir sağlık
sorunu olduğu zaman evladının
yanına, çocuğunun yanına
gelmek istiyor ama deniliyor ki,
‘Sosyal güvencen olmadığına
dair belge getir.’ Orada sosyal
güvencesi var nasıl getirsin.
Orada tedavi ol, ama evladı
burada. Ahir ömründe
evladının yanında sağlık
hizmeti almak istiyor.”

“BU MİLLETİN FERTLERİ,
KENDİLERİNİ BU MİLLETİN
ASLİ UNSURU OLARAK
GÖRÜYORLAR”
Türkiye’nin, geleceğe daha
umutla ve güvenle yürüyen bir
yolculuğu olduğuna işaret eden
Müezzinoğlu, “Burada en
büyük ihtiyacımız birlik ve
beraberliğimizdir. Çatışan,

ayrışan anlayış değil, birlikten
güç doğar anlayışına sahip
çıkmamızdır, geleceğe birlik
içinde yürümemizdir. Bu
anlamda Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği kendi
ölçeğinde ama özellikle
Balkanları daha geniş ölçekli
aldığımızda da Balkanlar’dan
gelen ve anavatan diye bu
ülkeye kendini teslim eden, bu
millete kendini teslim eden
insanlarımız, milletimizin bir
unsuru, milletimizin bir parçası
olarak kendilerini kabul
ediyorlar. İster bugün
Balkanlar’da olsun ister bugün
Balkanlar’dan değişik sıkıntılar
nedeniyle anavatana gelmiş
olan bu milletin fertleri,
kendilerini bu milletin asli
unsuru olarak görüyorlar. Bu
anlamda da en güzel örneğini 15
Temmuz şehidimiz Mustafa
Cambaz kardeşimiz verdi.
Mustafa Cambaz kardeşimiz
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
değildi, ama bu büyük Türk
milletinin bir evladıydı ve bu
hain darbe girişimine karşı
bana şehit olmak düşüyorsa
ben ona varım diyerek sokağa
çıktı ve bu hain darbe
girişiminin karşısında durdu.”
diye konuştu.
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Azınlık Eğitimi Bölümü resmileşti

AZINLIK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
RESMİLEŞTİ, “DİDASKALİO” 
İPTAL EDİLDİ
Tasarıyla, Batı Trakya’daki azınlık
ilkokullarında görev yapacak Türkçe
öğretmenlerinin eğitileceği Selanik
Aristotelio Üniversitesi bünyesindeki
“Azınlık Eğitimi Bölümü” resmileşmiş
oldu. Aynı zamanda, Batı Trakya Türk
azınlığının tepki gösterdiği, 2014 yılında
Andonis Samaras hükümeti döneminde
kabul edilen ve azınlık okullarında
Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesinin
planlandığı Dedeağaç’taki “Didaskalio”
(eğitim bölümü) da iptal edildi. 

DENKLİK VE EĞİTİM 
SEMİNERLERİ TRAKYA 
DİMOKRİTOS ÜNİVERSİTESİ’NİN
SORUMLULUĞUNDA OLACAK
Meclis genel kurulunda görüşüldükten
sonra oylanan tasarıya SİRİZA, KKE,
PASOK, POTAMİ ve ANEL partileri destek
verirken, YDP, Altın Şafak ve Merkez
Birliği partileri ret oyu kullandı. 

Yasa tasarısının görüşüldüğü sırada
PASOK partisi meclis grubu, SÖPA
mezunlarının denklik sınavı ile azınlık
okullarında görev yapan öğretmenlere
yönelik eğitim seminerlerinin Trakya
Dimokritos Üniversitesi tarafından
verilmesinin yasaya dahil edilmesini
önerdi. Bu öneri, Eğitim Bakanı Kostas
Gavroglu tarafından kabul edildi. 

Buna göre; Batı Trakya’daki Türk
azınlık okullarında Türkçe öğretmenleri
Selanik Aristotelio bünyesindeki Azınlık
Eğitimi Bölümü’nde eğitilecek. Okullarda
halihazırda görev yapan SÖPA
mezunlarının denklik sınavı ve azınlık
okullarındaki öğretmenlere yönelik
eğitim seminerleri Trakya Dimokritos
Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından
verilecek. 

Bunun yanı sıra mecliste kabul edilen
yasada, azınlık okullarında görev
yapacak Türkçe öğretmenleri için ayrı bir
memuriyet kategorisinin oluşturulması
karara bağlandı. Söz konusu kategoriye
azınlık okullarında görev yapan SÖPA
mezunları ile Selanik Aristotelio
Üniversitesi Azınlık Eğitimi Bölümü’nden
mezun olan öğretmenler dahil olacak. 

AZINLIK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
Selanik Aristotelio Üniversitesi
İlköğretim Pedagoji Fakültesi bünyesinde
2011 yılında oluşturulan, ancak bugüne
kadar resmileştirilmeyen “Azınlık Eğitimi
Bölümü”nde Batı Trakya’daki azınlık
mensubu öğrenciler için ek kontenjan

ayrılacak. Bölüme, ülkede eğitim gören
herkes girebilecek. Ancak, azınlık
mensubu öğrenciler, azınlık eğitimiyle
ilgili derslerin tümünü zorunlu olarak
alacak. Azınlık ilkokullarında Türkçe
öğretmeni olarak görev yapacak
öğretmenler ise bu bölümden mezun
olan azınlık mensupları olacak.  Bölümü
kazanan azınlık mensubu öğrenciler
başka bölüme geçiş yapma hakkına
sahip olmayacak. 

AZINLIK MİLLETVEKİLLERİ 
NE DEDİ?
Azınlık eğitimiyle ilgili yasa tasarısının
kabul edilmesine ilişkin gelişmeleri dört
azınlık milletvekili değerlendirdi. 

HÜSEYİN ZEYBEK: 

“AZINLIĞIN HAKLI TALEBİ
GERÇEKLEŞMİŞ OLDU”
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, sözkonusu düzenlemeyle
azınlığın haklı talebinin gerçekleşmiş
olduğunu söyledi. Azınlık okullarına
Türkçe öğretmeni yetiştiren SÖPA’nın
kapasitesi ve kalitesinin yetersiz
olduğunu hatırlatan Zeybek, 2011 – 2012
eğitim döneminde Selanik Aristotelio
Üniversitesi’nde Azınlık Eğitimi
Bölümü’nün açıldığını anlattı. Zeybek
şöyle devam etti: “Doğru adımlarla
açılan bir bölümdü. Türkiye’den
Çanakkale Üniversitesi’nden öğretim
üyeleri geldi. Ancak bu bölüm nedense
resmileştirilmedi. Bu bölümü kuranlar,
bölümle alakalı gerekli hukuki
girişimleri yapmadı. 2014 yılında
hazırlanan bir yasa tasarısı ile
Selanik’teki Azınlık Eğitimi Bölümü’nün
kapatılması ve onun yerine Dedeağaç’ta
‘Didaskalio’ dedikleri bir şeyi getirdiler.
Peki Didaskalio neydi? Burası iki yıllık
bir bölüm olacaktı. Ülke genelinde
herhangi bir eğitim fakültesinden mezun
olan azınlık mensubu gençler, azınlık
okulunda Türkçe öğretmeni olarak görev
yapmak istiyorsa, bu Didaskalio’ya
girecek, iki yıl süreyle orada eğitim
görecek ve buradan da mezun olduktan
sonra azınlık okulunda görev yapma
hakkına sahip olacaktı. Azınlık
Didaskalio’ya karşı çıktı, istemedi. Hatta
bu noktada şunu da hatırlatmak
istiyorum. Ahmet Hacıosman milletvekili
olduğu dönemde kendi partisinden olan
Eğitim Bakanı Loverdos’la meclis genel
kurulunda bu düzenleme için tartışmıştı.
Biz de Didaskalio’ya karşı çıktı. Azınlık
dernekleri de karşı çıktı.” 

“SİRİZA HÜKÜMETİ 
BİR BOŞLUĞU KAPATTI”
Azınlık okullarında eğitim verecek
öğretmenlerin hem Türkçe’ye, hem
Yunanca’ya çok iyi hakim olması
gerektiğini söyleyen Zeybek, “Kabul
edilen yasayla azınlık okulu için Türkçe
öğretmeni yetiştirme görevi Selanik’teki
Azınlık Eğitimi Bölümü’ne veriliyor. Ve
bu bölüm artık resmileşiyor. Didaskalio
da iptal edilmiş oluyor. Azınlığımızın
haklı bir talebinin yerine geldiğini
söylemek gerekir. SİRİZA hükümeti
böylece önemli bir boşluğu doldurmuş
ve bir yanlışı düzeltmiş oldu. Azınlık
eğitimi adına sevindirici  bir gelişme.
PASOK partisi ise SÖPA mezunlarının
denklikleri ile öğretmenlere verilecek
seminerlerin Trakya Dimokritos
Üniversitesi’nin sorumluluğunda
olmasını önerdi. Bakan da bu öneriyi
kabul etti.” dedi. 

“BİZ AZINLIĞIN İSTEĞİ
DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİK”
Dedeağaç’taki “Didaskalio”nun iptal
edilmesi nedeniyle gösterilen tepkilere
de değinen Hüseyin Zeybek şunları
kaydetti: “Bizim karşı çıktığımız nokta
Didaskalio’ydu. Çünkü çok
dezavantajları vardı. Şu anda büyük bir
yaygara kopuyor. Bundan dolayı bizi de
sorumlu tutuyorlar. Ancak Selanik’teki
bölüm zaten beş yıldır eğitim veriyor.
Yani yeni değil. 2011’den bu yana
faaliyette. Biz bu bölümü resmileştirdik.
Bunun yanı sıra biz azınlık toplumunun
ve kurumlarının isteği ve talebi
doğrultusunda hareket ettik. Azınlık
Dedeağaç’taki Didaskalio’yu istemedi.
Biz de bunun tercümanı olduk. Aslında
Selanik’teki bölümün bilimsel yeterliliği
ve bu konulardaki deneyimi çok üst
seviyede. Bundan sonra Azınlık Eğitimi
Bölümü’nün sağlıklı bir şekilde faaliyete
geçmesini, daha önceden de
öngörüldüğü gibi Türkiye’den bir
üniversiteyle işbirliğine gitmesini ve
okullarımız için en iyi şekilde eğitimci
yetiştirmesini bekleyeceğiz. Yani pratikte
bunun sonuçlarını bekleyeceğiz.”
Yani pratikte bunun sonuçlarını
bekleyeceğiz.”

İLHAN AHMET: 

“AZINLIK DİDASKALİO’YU
İSTEMEMİŞTİ”
SÖPA’nın kapanmasından sonra kalıcı
bir çözüm getirilmediğini vurgulayan
Rodop ili PASOK milletvekili İlhan
Ahmet, azınlığın SÖPA’nın bir dizi
nedenden dolayı kapatılmasını istediğini
hatırlattı. 

Azınlık eğitimiyle
ilgili maddeleri içeren
yasa tasarısı, 9 Şubat

Perşembe gecesi
meclis genel

kurulunda kabul
edilerek yasalaştı.
Yeni düzenlemeye

göre, azınlık
okullarında görev

yapacak Türkçe
öğretmenleri
Selanik’teki 

Azınlık Eğitimi
Bölümü’nden mezun

olacak. Dedeağaç’taki
“Didaskalio” ise iptal

edildi.  Geçtiğimiz
günlerde mecliste
kabul edilen yasa

tasarısını, dört azınlık
milletvekili
GÜNDEM’e

değerlendirdi. 

HÜSEYİN ZEYBEK

İLHAN AHMET
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İlhan Ahmet şöyle konuştu: “Bugüne
nasıl geldik, bunu hatırlatmamız
gerekiyor. SÖPA’nın kapatılmasından bir
süre sonra Selanik’te Azınlık Eğitimi
Bölümü açıldı. Öğrenci aldı, ancak
bölüm resmileştirilmedi. Bu ara
dönemde Samaras – Venizelos
koalisyonunda 2014 yılında bir yasa
kabul edildi. Azınlık okullarında
öğretmenlik yapacak olanlar ilk önce
Yunanistan’da herhangi bir eğitim
fakültesine girecek, buradan mezun
olacak ve daha sonra da Dedeağaç’ta
açılacak Didaskalio’da iki yıl okuyacaktı.
Yani en azından altı sene eğitim
görecekti. Sonra da azınlık okulunda
öğretmen olma hakkını elde edeceklerdi.
Tabii, bu kişilerin azınlık okulu değil de,
devlet okulunda görev yapma hakkı da
olacaktı. Fakat azınlık okulunda görev
yapacak kişiler Didaskalio’ya da gitmek
zorunda olacaktı. 2014’te kabul edilen
yasa bunu öngörüyordu. Azınlık bu
yasayı ve bu düzenlemeyi istemedi. Buna
tepki gösterdik. Azınlık normal bir eğitim
fakültesi istedi. Şimdi kabul edilen tasarı
eski yasadan bazı maddeleri koruyor,
fakat Dedeağaç’taki Didaskalio’yu
kaldırıyor ve azınlık okullarına öğretmen
yetiştirme görevini Selanik
Üniversitesi’ne veriyor.”

“BAKAN TEKLİFİMİZİ KABUL ETTİ”
Yasa tasarısının görüşüldüğü sırada
PASOK Partisi olarak bir öneride
bulunduklarını kaydeden Ahmet,
“PASOK olarak SÖPA mezunlarının
denkliklerinin ve eğitim seminerlerinin
Trakya Dimokritos Üniversitesi’nin
sorumluluğunda yapılmasını önerdik.
Sayın bakan bu teklifi kabul etti.” dedi.

“HER YIL 5 – 10 OKUL 
KAPATILIRSA BU GENÇLER 
NEREDE GÖREV YAPACAK”
Yeni düzenlemenin sevindirici bir

gelişme olduğunu dile getiren
Milletvekili İlhan Ahmet, “Şimdi bunun
pratikteki uygulamalarını göreceğiz. Ben
İlhan Ahmet olarak Selanik’teki Azınlık
Eğitimi Bölümü’nden mezun olacak
gençlerimizin çalışma haklarının en
geniş şekilde garanti altına
alınmasından yanayım. Bir de tabii ki
azınlık okullarının desteklenmesi
gerekiyor. Her yıl 5 – 10 okul kapatılırsa,
o zaman bu bölümden mezun olan
gençler nerede çalışacak? Dolayısıyla
artık azınlık okullarının kapatılması son
bulmalıdır. Encümenlerin fikri
alınmadan okullarımızın kapatılması
azınlık eğitiminin yapısına ve hukuki
sistemine aykırıdır.” ifadelerini kullandı.

“AZINLIK MENSUBU ÖĞRETMENLER 
ANAOKULLARINA ATANMALIDIR”
Yasa tasarısının görüşülmesi sırasında
yaptığı konuşmada anaokulu konusuna
da değindiğin hatırlatan İlhan Ahmet,
azınlık mensubu anaokulu
öğretmenlerinin görevlendirilmesini
teklif ettiğini söyledi. Ahmet,
“Azınlığımızdan çok sayıda anaokulu
öğretmeni var. Bu öğretmenlerin
bölgemizde faaliyet gösteren ve azınlık
çocuklarının da gittiği anaokullarına
tayin edilmesini önerdim. Böylece
azınlık çocukları için de okula daha
kolay uyum sağlama imkanı
sağlanacak.” dedi.  
Kabul edilen yasayla azınlık eğitimi
adına bazı kazanımların elde edildiğini
ifade eden İlhan Ahmet, “Önemli olan
bundan sonraki uygulamadır. Bunun
pratikteki uygulamalarını bekleyeceğiz.
Tabii bunun takibini de yapacağız.”
ifadelerine yer verdi. 

MUSTAFA MUSTAFA: 

“ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE 
BİR KURUMUN GEREKLİLİĞİ 
ORTAYA ÇIKTI”
Rodop ili SİRİZA Milletvekili Mustafa
Mustafa, SÖPA’nın kapatılmasından
sonra azınlık okullarında görev yapacak
öğretmenlerin yetiştirilmesi için
üniversite düzeyinde bir kurumun
gerekliliğinin ortaya çıktığını vurguladı.
Geçen hafta meclisten geçerek yasalaşan
düzenleme sayesinde SÖPA sonrası
dönemde ilk kez bir sistemin hayata
geçirilmeye çalışıldığını anlatan Mustafa
Mustafa, bunun eğitim adına sevindirici
bir gelişme olduğunu kaydetti. 

“DİDASKALİO YÖNTEM 
VE SÜRE BAKIMINDAN 
AKLIMIZA YATMAMIŞTI”
2014’te mecliste oylanan yasayla azınlık
okullarında görev yapacak
öğretmenlerin dört yıl normal fakülte, iki
yıl da Dedeağaç’ta açılması planlanan
Didaskalio olmak üzere toplam altı yıl
eğitim görme zorunluluğunun ortaya
çıktığını hatırlatan Milletvekili Mustafa
sözlerine şöyle devam etti: “Bu sistem
azınlığın içine sinmedi. Hem yöntem
bakımından, hem de süre bakımından
aklımıza yatmamıştı. Selanik Aristotelio
Üniversitesi’nde oluşturulan Azınlık
Eğitimi Bölümü’nün doğru bir tercih
olduğuna inanıyoruz. Gerek
üniversitenin akademik düzeydeki bilgi
ve tecrübesi, gerekse söz konusu
bölümün 2011 yılından beri faaliyette
olması, bu görevin üstesinden geleceğini
açıkça ortaya koymaktadır.”

“ÜNİVERSİTENİN TEPKİSİNİ 
HAKSIZ OLARAK GÖRÜYORUZ”
Trakya Dimokritos Üniversitesi’nin ve
yerel bazı güçlerin Dedeağaç’taki
“Didaskalio”nun kapatılmasına verdiği
tepkilere de değinen Mustafa Mustafa,
bunların haksız ve yersiz olduğunu
söyledi. Mustafa, Trakya’daki tüm SİRİZA
milletvekillerinin bu tepkilerle ilgili
ortak bir açıklama yayımladıklarını
sözlerine ekledi. 
Mustafa Mustafa, “Biz bu tepkilerin
gerçekten haksız ve abartılı olduğuna
inanıyoruz. Biz üniversiteden
toplumumuzu ilgilendiren diğer
konularda ve sorunlarda da tavır
almasını bekliyoruz. Hukuki konularda,
toplumsal konularda, bölgeyi
ilgilendiren tarım konularında da tavır
almasını bekliyoruz. Geçmişte de birçok
uygulamalar vardı. Ayrımcılıklar vardı,
haksızlıklar vardı, 19. madde vardı. Tüm
bu konularda üniversitenin tavır
almasını beklerdik. Şu anda
Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde birçok konuda davaları
var. Bu konularda da üniversitemizin
kurum olarak ağırlığıyla tavır almasını
beklerdik. Üniversiteler bilim yuvalarıdır.
Ve bu anlamda devletin danışmanıdır.”
diye konuştu.

AYHAN KARAYUSUF: 

“TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ DE 
DİĞER ÖĞRETMENLERLE AYNI
EĞİTİM SEVİYESİNDE OLACAK”
Rodop ili SİRİZA Milletvekili Ayhan
Karayusuf, azınlık eğitimini ilgilendiren
çok önemli bir yasanın mecliste kabul
edildiğini söyledi. Karayusuf,
“Parlamentodan geçen bu yasayla
azınlık okullarında görev yapacak
öğretmenler ile diğer devlet okullarında
görev yapan öğretmenler aynı eğitim
seviyesinde oluyor. Artık okullarımızdaki
Türkçe öğretmenleri de dört yıllık normal
bir eğitim fakültesinden mezun olacak.
Bunun öneminin büyük olduğuna
inanıyorum. Selanik’teki Azınlık Eğitimi
Bölümü’nü kazanacak gençlerimiz
bölümdeki diğer dersleri de alacak,
Türkçe öğretmenliğiyle ilgili dersleri de

zorunlu olarak alacaklar. Şu ana kadar
okullarımızda Türkçe ayağında görev
yapan öğretmenler normal üniversite
mezunu değildi. Artık bu durum
değişiyor. Bunu zaten herkes kabul
ediyor.” dedi.

“BU BÖLÜM YENİ DEĞİL, 
2011’DEN BERİ FAALİYETTE”
Resmileştirilen Azınlık Eğitimi
Bölümü’nün yeni bir bölüm olmadığını
ifade eden Milletvekili Ayhan Karayusuf,
“Bu bölüm 2011’den bu yana faaliyette. O
zaman öğrenci almaya başladı. Hatta
Türkiye’den hocalar bile geldi. Ancak
eğitim bakanlığı bu bölümü
resmileştirmedi. Bölümün tüm çağrıları
cevapsız bırakıldı. Dolayısıyla resmi
olarak faaliyete geçmedi. Bu bölümü
kazanan öğrencilerin buradan mezun
olduktan sonra bile görev yapıp
yapamayacakları belli değildi. Şimdi bu
düzenlemeyle bu imkan tanınmış oldu,
resmileşti. Ben bunun kesinlikle
sevindirici bir gelişme olduğuna
inanıyorum. Azınlığımızın geneli de bu
şekilde düşünüyor.” diye konuştu.

“BU GÖREV NEDEN 
DİDASKALİO’YA 
VERİLMEDİ DİYE TEPKİ 
GÖSTERENLER VAR”
Yasaya gösterilen tepkilere de değinen
Milletvekili Karayusuf, “Bu bölüm neden
Dedeağaç’a verilmedi de, Selanik’e gitti
diye tepki gösterenler var. Yani azınlığın
istemediği, sıcak bakmadığı
Didaskalio’ya bu görevin verilmemesine
gösterilen bir tepki var. Biz bunun haksız
bir tepki olduğuna inanıyoruz. SİRİZA bu
Didaskalio’yu kabul etmedi. Zaten
milletvekili arkadaşlarla bu konuda
açıklama yaptık. Kaldı ki Trakya
Dimokritos üniversitesinin bir teklifi de
yok, çalışması da yok. Bu tepkileri belli
çıkarlara hizmet eden tepkiler olarak
değerlendiriyoruz. Bölgemizdeki
üniversiteyi desteklemediğimiz tezi de
çok yanlış. Bu üniversitedeki bazı
bölümlerin kapatılmasına yoğun şekilde
karşı çıkıp, tepki göstermiş kişileriz biz.”
ifadelerine yer verdi. 

MUSTAFA MUSTAFA

AYHAN KARAYUSUF

BAKEŞ’ten “Dünya Anadil 
Günü” etkinliği

BATI Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi (BAKEŞ), 21
Şubat Dünya Anadil
Günü nedeniyle bir
etklik
düzenleyecek.

Gümülcine
Türk Gençler
Birliği
lokalinde
gerçekleşecek
etkinlik
çerçevesinde
“Türkçemiz
Varlık Sebebimiz”
konulu söyleşi ve
“Geçmişe Vefa Plaket
Töreni” düzenlenecek.

Tüm Batı Trakya halkının
davetli olduğu etkinlik, 21 Şubat Salı günü saat 17:00’da başlayacak.
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Azınlık milletvekilleri mecliste söz aldı
Milletvekili Hüseyin Zeybek: 

İSKEÇE SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, azınlık eğitimiyle ilgili yasa
tasarısının görüşüldüğü meclis genel
kurulunda söz alarak konuştu. Azınlık
eğitiminde çift dilliliğin bir zenginlik
olduğunu vurgulayan Zeybek,
“Eğitimde atılan iyileştirme
adımlarından korkmamalıyız” dedi.

“SİRİZA BU HATAYI DÜZELTMEKTE
VE AZINLIK EĞİTİMİ BÖLÜMÜNÜ
YASALLAŞTIRMAKTADIR”
Selanik Özel Pedagoji Akademisi’nin
(SÖPA) kapatılmasının azınlığı ve
eğitim camiasını memnun ettiğini
söyleyen Milletvekili Zeybek, “2014
yılında, PASOK ve Yeni Demokrasi
hükümetinin meclisten geçirdiği yasa
ile Dedeağaç’ta hayata geçirilen eğitim
programı (Didaskalio) ise, sorunu daha
da karmaşık hale getirmekteydi.
Yunanistan’ın herhangi 4 yıllık bir
pedagoji fakültesiden mezun olan bir
kişi Trakya Üniversitesi’nin
Dedeağaç’ta açtığı 2 yıllık eğitim
programına katıldıktan sonra hiç
Türkçe dersi almadan ve diğer
meslektaşlarına göre 2 yıl fazla eğitim
gördükten sonra azınlık okullarında
öğretmenlik yapabileceklerdi. Bu
hatayı bugün SİRİZA hükümeti
düzeltmekte ve yıllarca azınlığın ve
eğitimcilerin isteği doğrultusunda
Selanik Aristotelio Üniversitesi’nin
Azınlık Eğitimi Bölümü’nü
yasallaştırmaktadır.” diye konuştu.

“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN
AZINLIK EĞİTİMİNİN SEVİYESİNİN
ARTIRILMASIDIR
“Azınlık mensubu eğitimciler dört yıllık

eğitim öğretime bağlanmış, bilgi ve
Türkçe dili eğitimi yeterli olan
eğitimcilerin yetişmesi için önemli
adım atılmıştır” diyen Milletvekili
Zeybek sözlerine şöyle devam etti:
“Bizim için önemli olan azınlık
eğitiminin seviyesinin artırılmasıdır. Bu
da eğitimcilerden geçmektedir. Hedef,
azınlık öğretmenlerinin Türkçe ve
Yunancalarının iyi seviyede olması ve
çağdaş eğitim metodlarını bilmeri ve
uygulamalarıdır. Hedefimiz azınlık
eğitiminde hem Türkçe seviyesinin,
hem de Yunanca seviyesinin
geliştirilmesi ve devlet okullarının
eğitim seviyesine ulaşmasıdır.”

“İKİ DİLİN İYİ 
DERECEDE BİLİNMESİ
AZINLIĞIMIZIN 
DIŞLANMASINI
ENGELLEYECEKTİR”
Son olarak kendileri açısından çift
dilliliğin bir zenginlik olduğunun altını
çizen milletvekili Hüseyin Zeybek
sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim için
çift dillilik zenginliktir. Bu iki dilin de
iyi derecede bilinmesi azınlığımızın
dışlanmasını engelleyecektir. Azınlık
eğitiminde büyük sorunlar
bulunmaktadır. Fakat bugün bu
sorunların aşılabilmesi için olumlu bir
adım atılmaktadır. Son olarak şunu
unutmamız gerekir. Eğitimde atılan
iyileştirme adımlarından
korkmamalıyız. İyi bir azınlık eğitimi
ile çocuklarımızın yarınlara daha
güvenle bakmalarını sağlayacağız.”

RODOP Milletvekili İlhan Ahmet,
Azınlık Eğitimi Bölümü’ne hükümetin
yeni düzenleme getiren yasa teklifi
hakkında meclis genel kurulunda söz
aldı.

Azınlık eğitimini yakından ilgilendiren
sözkonusu yasa teklifinin görüşüldüğü 9
Şubat Perşembe günkü oturumda yaptığı
konuşmada İlhan Ahmet, yeni
düzenlemede söz konusu bölümden
mezun olacakların mesleki çalışma
haklarının ülke genelini kapsayacak
şekilde korunması gerektiğine dikkati
çekti.

İlhan Ahmet şöyle dedi: “Bilindiği
üzere, 2014 tarihli kanuna göre azınlık
okullarında öğretmen olabilmek için önce
Yunanistan’daki herhangi bir 4 yıllık
pedagoji fakültesinden mezun olma, ki
buradan mezun olanlar Yunanistan
genelindeki bütün okullarda çalışma
hakkına sahip oluyor, ardından da Trakya
Üniveristesi’nin Dedeağaç’ta açtığı 2 yıllık
özel programı tamamlamaları
gerekmekteydi. Böylece bu ek eğitim ile
pedagoji fakültesi mezunu bir öğretmen
hem ülke genelindeki, hem de azınlık
okullarında görev yapma mesleki hakkına
sahip olmaktaydı. Hükümetin getirdiği
yeni düzenleme ile Dedeağaç’taki söz
konusu özel eğitim programı
kaldırılmakta ve sadece Selanik’teki
Azınlık Eğitimi Bölümü korunmaktadır.” 

Milletvekili Ahmet konuşmasında, ilgili
bölümlerin eski mezunlarının ve mezun
olacakların azınlık okullarındaki görevleri
kapsamında meslek içi eğitime tabi
tutulmalarının, özellikle yurt dışındaki
üniversitelerin ilgili bölümleri ve azınlık
okulları Türkçe müfredatı mataryelleri
belirleyicileri ile işbirliği içinde

olmalarının önemini vurgulayarak,
konuyla ilgili sundukları ve hükümet
tarafından kabul edilen kanun teklifini de
hatırlattı.

“GEREKÇESİ NE OLURSA OLSUN
AZINLIK OKULLARININ
BİRLEŞTİRİLMESİ VE KAPATILMASI
EĞİTİM HAKKINA KISITLAMADIR”
Milletvekili İlhan Ahmet konuşmasında,
gerekçesine ne olursa olsun azınlık
okullarının birleştirilmesi ve
kapatılmasına, okul encümenlerinin
kararı alınmadan yapılmasına karşı
olduğunu bir kez daha dile getirdi. Bu
birleştirme ve kapatmaların, azınlık
çocuklarının azınlık okullarında okumayı
tercih etme hakkına açıkça kısıtlama
getirdiğini, hatta tercih hakkını ortadan
kaldırdığını belirten İlhan Ahmet, bu
yöndeki uygulamanın derhal
durdurulmasını ve bu konuda okul
encümenleri kararına ihtiyaç olduğu
yönündeki çağrısını yineledi.

Milletvekili İlhan Ahmet, zorunlu
eğitim kapsamına alınan anaokulu
eğitimindeki azınlığa yönelik
uygulamalara da değindiği
konuşmasında, bu kapsamda azınlık
mensubu anaokulu öğretmenlerinin
azınlık bölgelerindeki anaokullarında
pozitif ayrımcılık esaslarına göre istihdam
edilmesinin önünü açacak düzenlemenin
acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade
etti. İlhan Ahmet, anadilleri Türkçe ve
ülke dili Yunanca ile her iki dilde
alacakları temel eğitimin, azınlık
çocuklarının ilkokuldan başlamak üzere
eğitimin tüm aşamalarındaki
performanslarına katma değer katacağını
belirtti.

TRAKYA Dimokritos Üniversitesi, Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek
Dedeağaç’ta oluşturulması düşünülen ve azınlık okullarında görev yapacak
öğretmenlerin eğitileceği bölümün (Didaskalio) iptal edilmesi kararına
tepki gösterdi. Dimokrtios Üniversitesi, Selanik Üniversitesi
bünyesindeki Azınlık Eğitimi Bölümü’nün
resmileştirilmesini öngören ve
meclise getirilen yasa tasarısının
geri çekilmesini ve “Didaskalio”nun
faaliyete geçmesini talep etti. 

Üniversite rektörü Athanasios
Karabinis, bu gelişmenin üniversite ve
bölgeyi hedef alan bir hareket
olduğunu savundu. 

2014 yılında kabul edilen yasayla
Trakya Dimokritos Ünivesitesi’ne azınlık
öğretmenlerinin eğitilmesi için
Dedeağaç’ta bir eğitim kurumunun
(Didaskalio) oluşturulması görevinin
verildiği ifade edilen yazıda, bu görevin
Trakya Dimokritos Ünivesitesi’nden alınıp,
Selanik’e verilmesinin büyük yanlış olduğu
vurgulandı. Trakya gibi milli açıdan
“hassas” bir bölgede faaliyet gösteren
Dimokritos Üniversitesi’nin Dedeağaç’taki
“Didaskalio”nun oluşturulmasını son derece
önemli ve gerekli bir devlet politikası tercihi olarak gördüğünü ve resmi olarak ilk

kez azınlığın yaşadığı
bölgede, azınlıkla ilgili
önemli bir projeye imza
atmayı ümit ettiği
belirtildi. 

Azınlık
kuruluşlarıyla da
görüşerek
“Didaskalio”nun
hayata geçirilmesi
için son derece
ciddi bir çalışma
yürütüldüğü ifade
edilen yazıda,
üniversitenin bu
görevi başarıyla
yerine
getirebilecek
akademik bilgi

ve birikime sahip olduğu dile
getirildi. Üniversitenin yedi fakülte dekanı ve

müdürü tarafından imzalanan ve Eğitim Bakanlığı’na
gönderilen yazıda, Selanik Aristotelio Ünivesitesi bünyesindeki Azınlık Eğitimi

Bölümü’nün resmileştirilmesi öngörülen yasa tasarısının geri çekilmesi talep
edildi. Ayrıca, Dedeağaç’taki eğitim bölümünün (Didaskalio) faaliyete geçirilmesi
istendi. 

Milletvekili İlhan Ahmet: 

Trakya Dimokritos Üniversitesi “Didaskalio”da ısrar ediyor
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AİHM, Yunanistan’ın tazminat
ödemesine karar verdi

BATI Trakya’daki SİRİZA
Partisi milletvekilleri,
Dedeağaç’ta
oluşturulması
planlanan iki yıllık
“Didaskalio”nun
kapatılmasına
eleştirilerde
bulunanlara
yayınladıkları
ortak
açıklamayla yanıt
verdi.  

Geçen hafta
mecliste kabul
edilen yasayla,
azınlık
ilkolullarında görev
yapacak Türkçe öğretmenlerinin
Dedeağaç’taki iki yıllık
“Didaskalio”da (öğretmen bölümü)
yetiştirilmesi yerine, bu görevin
Selanik Aristotelio Üniversitesi
bünyesindeki Azınlık Eğitimi
Bölümü’ne verilmesine yapılan
eleştirilere, bölgedeki SİRİZA
milletvekillerinden ortak açıklama
geldi. 14 Şubat Salı günü yapılan
yazılı açıklamayı İskeçe
milletvekilleri Hüseyin Zeybek,
Stathis Yannakidis, Grigoris
Stoyannidis, Rodop milletvekilleri
Mustafa Mustafa, Ayhan Karayusuf
ve Evros milletvekilleri Yorgos
Kaysas, Dimitris Rizos ve Anastasia
Gara imzaladı. 

Milletvekilleri konuyla ilgili
olarak “maksatlı” bir gayretten
bahsedilmesinin anlamsız olduğunu
ve gerçeği yansıtmadığını
vurguladı.ak. 

Hükümetin azınlık eğitimini
desteklediği ve iyileştirmek
amacında olduğu ifade edilen
açıklamada, bu amaca hizmet etmek
ve geçmişteki yanlışların telafi
edilmesine yönelik olarak son
düzenlemenin hayata geçirildiği
belirtildi. Selanik Aristotelio
Üniversitesi’nden Azınlık Eğitimi
Bölümü’nün azınlığın ve eğitim
camiasının talebi olduğunu
kaydeden SİRİZA milletvekilleri, bu
bölümün SÖPA’nın kapatılmasından
sonra 2011 – 2012 eğitim yılından
itibaren resmi bir şekilde olmasa da
faaliyete geçtiğini hatırlattılar. 

“DİDASKALİO 
DEZAVANTAJLIYDI”
Andreas Loverdos’un döneminde
kabul edilen yasayla Trakya
Dimokritos Üniversitesi bünyesinde
iki yıllık bir eğitim bölümünün
(Didaskalio) oluşturulmasının
öngörüldüğünü anımsatan SİRİZA’lı
vekiller, bunun dezavatantajlı bir
durumu ortaya çıkardığını ve
öğrenciler için altı yıllık bir eğitim
getirildiğini kaydettiler. Sözkonusu
“Didaskalio”nun faaliyete geçmediği
ifade edilen yazılı açıklamada, son
yasayla resmileştirilen Azınlık
Eğitimi Bölümü’nün bu boşluğu
doldurmaya yönelik olduğu dile
getirildi. 

“SELANİK 
ÜNİVERSİTESİ 
AKADEMİK 
BİRİKİME SAHİP”
“Didaskalio”nun iptal edilmesine
yönelik eleştirilere cevap veren sekiz
milletvekili; Trakya Dimokritos
Üniversitesi’nin bu görevi yapacak
bir bölümün oluşturulması için proje
sunmadığını, buna karşın Selanik
Aristotelio Üniversitesi’nde 2011
yılından bu yana bölümün faaliyette
olduğunu belirtti. Ortak açıklamada,
Selanik Üniversitesi’nin azınlıkların
eğitimiyle ilgili akademik yeterliliğe
ve bilgi birikimine sahip olduğu
vurgulanırken, sözkonusu
düzenlemenin Trakya’daki azınlık
gençlerine Trakya’nın coğrafi
sınırlarından çıkabilme ve aynı
zamanda üniversite düzeyinde
eğitim alma imkanı verdiği
kaydedildi. 

“MAKSATLI 
GAYRETLERDEN 
BAHSEDİLMESİ 
GERÇEĞİ YANSITMIYOR”
Hükümetin, Trakya Dimokritos
Üniversitesi’ni itibarsızlaştırma gibi
bir niyetinin olmadığını, aksine
üniversiteyi iyileştirmek için
çalıştığını, SÖPA mezunlarının
denklik çalışması ile eğitim
seminerlerinin düzenlenme
programının Trakya Dimokritos
Üniversitesi tarafından yürütüleceği
ifade edildi. 

Batı Trakya’daki sekiz SİRİZA
milletvekilinin açıklamasında;
“maksatlı gayretlerden”
bahsedilmesinin gerçeği
yansıtmadığı ve anlamsız olduğu
vurgulandı. 

TRAKYA DİMOKRİTOS
ÜNİVERSİTESİ
TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere, Trakya
Dimokritos Üniversitesi,
“Didaskalio”nun kapatılmasını ve
azınlık ilkokullarında görev yapacak
Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesi
görevinin Selanik Üniversitesi
bünyesindeki Azınlık Eğitimi
Bölümü’ne verilmesine tepki
göstermiş ve sözkonusu yasanın geri
çekilmesini istemişti. 

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM), Sakız Adası hapishanesindeki
insanlık dışı şartlar nedeniyle Yunanistan’ın
tazminat ödemesine karar verdi. 

Strazburg merkezli AİHM, Yunanistan’ın
Sakız Adası hapishanesinde çeşitli
sürelerde alıkonulan 14 tutuklunun
“insanlık dışı” ve “aşağılayıcı” koşullarla
ilgili şikayetine ilişkin davayı karara
bağladı.

AİHM hakimleri oy birliğiyle,
Yunanistan’ın aralarında başta Yunan
olmak üzere, Türk, Nijerya ve Senegal

uyrukluların da bulunduğu 12 kişiye, 5 bin
ila 6 bin 700 euro arasında manevi tazminat
ödenmesine karar verdi.

Davacılar, söz konusu Yunan
hapishanesinde yetersiz sağlık hizmetleri
sunulduğunu, hijyen olmadığını ve
koğuşların aşırı kalabalık olduğu için
yerlerde uyudukları suçlamasında
bulunmuştu.

Hükümet ise iddialara karşı çıkarak,
hapishanenin aşırı kalabalık değil, sadece
“Bir miktar kapasitesinin üzerinde”
olduğunu iddia etmişti.

SİRİZA milletvekilleri “Didaskalio”
eleştirilerine ortak tavır aldı

1800 yıllık lahit anavatanına dönüyor
30 yıl boyunca Avrupa ve Amerika’da el

değiştiren 1800 yıllık lahit parçası, Ocak
ayında New York’ta Manhattan’ın bir
galerisinde ele geçirildi.

Galerinin gözbebeği olarak sergilenen
M.S. 200’e ait rölyef lahit parçasında Truva
Savaşı’ndan bir sahne aktarılıyor.
Manhattan
Savcılığı
tarafından el
konulan lahit
parçası törenle
Yunan
Konsolosluğu’na
teslim edildi. 

Manhattan
savcısı Cyrus
Vance Junior,
“Çalınan antik
eserlerin el
değiştirerek unutulacaklarına inanılıyor,
ancak galeriler, koleksiyoncular ve
müzayede salonları, ofisimizin ve bizimle
işbirliğinde bulunan elemanların ellerinde
çalınan değerli eşyaların listesi olduğunu

bilmelidirler. Bu yüzden bu tür eşyaları
aldıklarında legal şekilde elde edilip
edilmediklerine büyük bir titizlikle
bakmalıdırlar.” dedi.

“ÜLKEMİZ YILLARDIR BU DURUMLA
KARŞI KARŞIYA KALIYOR”

Lahit parçasının
Atina Arkeoloji
Müzesi’nde
sergileneceğini ve
tanıtım levhasında
Manhattan
Savcılığı’nın geri
getirilmesindeki
katkısından
bahsedileceğini
açıklayan
Yunanistan’ın
New York

Konsolosu Konstantinos Kutras, “Ülkemiz
yıllardır bu çirkin durumla karşı karşıya
geliyor. Kültürel mirasımız olan eşi
bulunmaz antik eserler hala dünyanın dört
bir yanında bulunmaktadır.” dedi.
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VETERİNER HEKİMİ

YAKA IKE şirketi
Almanya’daki 
fuara katıldı

BATI Trakya’da
önümüzdeki aylarda faaliyete
geçecek olan YAKA IKE Şirketi
yöneticileri, 8-10 Şubat
tarihleri arasında
Almanya’nın Berlin şehrinde
düzenlenen ve Avrupa’nın en
büyük meyve - sebze ve
makina fuarı olan Fruit
Logistica’ya katıldılar.

Fuarda, YAKA IKE Kiraz
Şoklama ve Paketleme Tesisi
yöneticileri, iş adamı Levent
Sadık Ahmet öncülüğünde
kiraz ile ilgili bir çok konuda
diğer firma temsilcileriyle
çeşitli görüşmeler
gerçekleştirdiler.

“YAKA IKE
ULUSLARARASI 
PAZARDA 
YAPMIŞ OLDUĞU 
YATIRIMLA KABUL GÖRDÜ”
Fuarla ilgili Fruit Logistica’nın önemine değinen
Levent Sadık Ahmet, fuarın kendileri açısından
son derece verimli geçtiğini belirtti. Ayrıca yeni
kurulan YAKA IKE Kiraz Şoklama ve Paketleme
Tesisi’nin büyük ilgi gördüğünü kaydeden Levent
Sadık Ahmet, “Fuar çok yoğun ve verimli geçti.
Şirket olarak hiçbir masraftan kaçmadık, aksine
hijyen, paketleme ve teknoloji ile ilgili
uluslararası sertifika kuruluşlarının talep
ettiğinden daha fazlasını yaptık. Altı farklı
uluslararası sertifikaya başvurduk, bunun
haricinde Avrupa Birliği kuralları gereği olan
sertifikayı da YAKA IKE olarak üreticimize temin
ettik. YAKA IKE uluslararası pazarda yapmış
olduğu yatırımla kabul gördü. Bundan sonra,
klasik tedarik, eski teknoloji ve sertifikaları
bulunmayanların kabulü çok zor olacak.” diye
konuştu.

“HER ZAMAN ÜRETİCİMİZİN 
YANINDA OLACAĞIZ”
Fuarda bir çok şirketle verimli iş görüşmeleri
yaptıklarını dile getiren Levent Sadık Ahmet,
“Dünyanın 39 ülkesinde faaliyet gösteren ABD’li
firma sahibinin bizleri tebrik etmesi beni ve
ekibimi gururlandırmıştır. Amaç üretici ile kazan-
kazan ilişkisini doğru kurmak. Şirket olarak
bugüne kadar seminerler, budama eğitimleri,

ilaçlama eğitimleri, toprak
analizi ile üreticilerimizi
desteklemekteyiz ve
desteklemeye devam
edeceğiz. Her zaman
üreticimizin yanında
olacağız. Üreticimiz ne kadar
kaliteli kiraz üretirse, genel
giderleri düşer, kazancı
artar.” dedi.

“KİRAZ BAHÇESİ 
KENDİNİ ÜÇ 
YILDA AMORTİ 
ETMEYE BAŞLAR”
Bölgedeki kiraz üretimine
değinen Levent Sadık Ahmet,
“Almış olduğumuz bilgiler
doğrultusunda bu yıl bölgede
15 bin civarında yeni fidan
siparişi verilmiş olup
dikimleri de
gerçekleşmektedir. Doğru

kiraz dikimi yapıldığı takdirde en geç üç yılda
verim alınıyor. Dönüm maliyeti 400 ila 1000 euro
arasında yapılacak olan dikime ve yatırıma bağlı
olarak değişmektedir. Ortalama dönüme, arazi
şartları ve dikim şekline bağlı olarak 75-80 fidan
dikilir. Üçüncü yıldan itibaren kurulan bahçe,
kendini amorti etmeye başlar. Ortalama gelir
dönüm başı en az 700 – 800 euronun altına
düşmez.” ifadelerini kullandı.

“KESİNTİLER OLURSA DİĞER 
TARIM ÜRÜNLERİ DE CİDDİ 
GELİR KAYBINA UĞRAYABİLİR”
2020 yılından itibaren Avrupa Birliği teşvikleri ile
ilgili iyi haberlerin duyulmadığını hatırlatan
Levent Sadık Ahmet, “Duyulan kesintiler
gerçekleştiği takdirde bölgede üretilen diğer tarım
ürünleri ciddi gelir kaybına uğrayabilir. Ancak şu
an bunlar duyum. resmi bir açıklama yok.” dedi.

Levent Sadık Ahmet, “Almanya’daki fuar
sırasında standı, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi
Ali Kemal Aydın, Yunanistan Ticaret Müşaviri,
Batı Trakya Tarım ve Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü yetkililerinden Hüseyin Sadık ve Bülent
Salih, Türkiye’den iş adamları ve ticaret oda
başkan ve yöneticileri bizleri ziyaret edip, her
konuda destek ve iş birliğine hazır olduklarını
tarafımıza iletmişlerdir.” diyerek sözlerini
tamamladı.

Cevat ABDURRAH-

Raşitizm hastalığı

B
u haftaki konumuzu
kemik gelişiminde
yetersizlik olarak

tanımladığımız raşitizm
sorununa ayırdık. Nasıl bir
durumdur?...Neden
kaynaklanır?... Nasıl önlem
almalıyız?...Kısaca değinelim:

Kedi ve köpeklerde,
hastalığın oluşmasının nedeni
özellikle büyüme döneminde
kalsiyum, fosfor ve D vitamini
eksikliğine bağlı olarak kemik
yapının yetersiz gelişimidir.
Kedilerde genellikle daha az
görülür. 

Kalsiyum, fosfor ve D
vitamini birbirlerinin etkisini
destekleyen, işlevini artıran bir
mekanizma ile çalışır. Bu
nedenle herhangi birinin
eksikliği kemik
metabolizmasında aksamaya
neden olabilir.

Kediler özellikle süt emme
döneminde D vitaminini
depolayabilme ve daha ileri
dönemlerde kullanabilme
yeteneğine sahip olduklarından
raşitzm nadir görülen ve hafif ve
yavaş gelişen bir hastalıktır.

Kalsiyum’un kemiklerde aktif
hale gelmesi, D vitamini
etkisiyle paratiroid hormon
tarafından sağlanır. D
vitamininin eksikliği halinde
paratiroid hormon kalsiyumun
kemiklerde yerleşmesini
sağlayamaz.

Fosfor, kemiklerin
kalsifikasyonunda kalsiyum ile
birlikte çalışır ve
kalsiyum/fosfor oranının 2/1
olması normal düzen için
gereklidir. Bu dengenin
herhangi bir mineral lehine
bozulması kemik gelişimini
olumsuz etkileyebilir.

Kalsiyumun, fazla alınması
halinde kanda artan miktarın
düzenlenmesi için organizma
tarafından kemiklerdeki fosfor
iyonları geri alınır ve kalsiyumla
birleşerek atılımı sağlanır.
Fosforun fazla alınması halinde
ise bu kez kemiklerden
kalsiyum alınarak benzer işlem
gerçekleşir. Her iki durumda da
kemik doku etkilenir ve normal
gelişimini sağlayamaz.

D vitamininin görevi,
kalsiyumun bağırsaklardan
emilimini, kalsiyum ve fosforun
vücutta tutulmasını ve kemik
dokuya geçişini sağlamaktır.

Eksikliği halinde bu
işlevlerde aksamalar ve
dolayısıyla da kemik
gelişiminde yavaşlamalar
olacağından raşitizmin
şekillenmesine neden olur. 

Hastalığın karekteristik

belirtisi, özellikle uzun
kemiklerde eğilme ve
dokunulduğunda duyulan
ağrıdır. Kedilerde taş, toprak
gibi gıda olmayan maddeleri
yeme nadirde olsa rastladığımız
klinik belirtilerden biridir.

Ayrıca diş gelişim
bozuklukları, diş değişimlerinin
gecikmesi gibi belirtiler
görülebileceği gibi omurgada
eğrilik, sırtta kambur duruş,
belin sarkıklığı, X veya O
bacaklık gibi kemik gelişimi ile
ilgili bozukluklar görülebilir.

Çoğunlukla ağrı tespit edilir.
Ağrı nedeniyle hasta
yürümekten kaçınır.

Kemik yapı bozulduğundan
büyüme yavaşlamışdır ve kemik
dokuda ciddi deformasyonlar
söz konusudur. Bu nedenle
kemik kırıkları çok rahatlıkla
oluşabilir.

Yetersiz ve dengesiz
beslenen yavruların en temel
problemlerinden biri olan bu
hastalık dikkat edilmediğinde
üzücü sonuçlara neden olabilir.
Kırıklar veya kalıcı kemik
eğrilikleri görülebilir. Bu yüzden
özellikle gelişme döneminde
beslenmeye dikkat edilmelidir.
Ayrıca D vitaminin (D3) derinin
granulosa katında
sentezlenmesi nedeniyle
yavruların güneş ışınlarından
yararlanmasına dikkat
edilmelidir.

Ayrıca hamilelik sırasında
annenin iyi beslenmesi doğacak
yavruların daha sağlıklı
olmalarını sağlayacaktır.

Raşitizme maruz kalmış
yavruların, tedavi sırasında
haraketlerinin kontrol altına
alınması istenmeyen kırıkların
oluşmasını önlediği gibi
hastalığın ilerlemesini
engellemek açısından da
önemlidir.

Büyümede duraklama ve
gelişim geriliği gibi spesifik bir
bozukluğa neden olan
raşitizmin tedavisinden daha
çok oluşumunu önlemek
gereklidir. Bu nedenle korunma
amacı ile annenin gebelik
döneminden başlayıp yavrunun
büyüme dönemini kapsayan
süreçte beslenmeye dikkat
etmeli, yeterli ve dengeli bir
beslenme sağlanmalıdır.

Raşitizim belirtilerinden
birinin veya bir kaçının
görüldüğü durumlarda hemen
veteriner hekiminizle irtibat
kurarak acil önlem almalısınız. 

Can dostlarınızla birlikte
hepinize sağlık dolu günler
diliyorum.

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr
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Moto G4 Plus ne kadar iyi?
HEMEN Moto G4 Plus'ın

tasarımıyla başlayalım. Moto G4
Plus, kabaca plastik telefon
modellerinden biri olarak
karşımıza çıkıyor. Arka yüzü
plastik yapıda olan telefon, ön
tarafta da cam cephe çevresinde
sert, düzgün ve kavisli bir
plastik çerçeveyle sarmalanıyor.

Telefonun arka yüzeyi
plastik, fakat burada düz
malzeme yerine, hafif dokulu
bir yüzeye yer verilmiş.
Telefonun kapağını açabiliyor
ve altında bağlantıları
bulabiliyorsunuz. Burada çift
SIM kart slotu ve ayrıca
microSD kart slotu yer alıyor.
Moto G4 Plus'ın sırtında zemine
gömülü Moto logosu, hemen
onun üzerinde kamera alanı yer
alıyor. Ön yüzde altta parmak
izi sensörü bulunuyor.
Hoparlör, telefonun ahize
bölümünü kullanıyor. Yine
kulaklık girişi üst kenarda,
microUSB yuvası alt tarafta ve
güç ile ses butonları da
telefonun sağ yanında bizlere
sunuluyor.

Moto G4 Plus'ın ağırlığı 155
gram seviyesinde. Telefon belki
çok ağır değil, ancak telefonun
genişliğinin 76.6 mm kadar
olması, onu tek elle
kullanmanızı biraz zorlaştırıyor
desek yanılmış olmayız.
Kuşkusuz bunda telefonun 5.5
inç boyutunda bir ekrana sahip
olmasının da etkisi var. Son
olarak telefonun 9.8 mm
kalınlığında olduğunu
söyleyelim. 

Bir diğer önemli bilgi de,

işletim sistemi içinde bloatware
olarak da anılan ön yüklü
uygulamaların yer almaması.
Böylece onları silmekle zaman
harcamıyorsunuz.

Son olarak arayüzde bir Moto
bölümü mevcut. Burada,
telefonun kullanımına yönelik,
hareketler ve gösterim ile
alakalı ipuçları yer alıyor. Onları
da incelemenizde fayda var.

Şimdi Moto G4 Plus'ın teknik
altyapısına bakalım. İşlemci
hanesinde Qualcomm
Snapdragon 617'yi görüyoruz.
Burada 1.5 GHz frekanslı 4
çekirdekli Cortex-A53 ve 1.2 GHz
frekanslı 4 çekirdekli Cortex-A53
yongalarını bulunduran telefon,
2 GB RAM ve 16 GB da dahili
depolama alanını bizlere
sunuyor. Adreno 405 grafik
birimiyle grafik kısmını
halleden G4 Plus, 256 GB'a
kadar da microSD kart desteği
sağlıyor.

Moto G4 Plus'ın batarya
kapasitesi 3000 mAh. Moto G4
Plus'ta 802.11 b/g/n
standartlarında Wi-Fi
sunuluyor. Ayrıca Wi-Fi Direct,
hotspot gibi özellikler
destekleniyor. LTE Cat4
seviyesinde 4.5G bağlantısını da
getiren G4 Plus, bununla 150
Mbps'e kadar indirme, 50
Mbps'e kadar da yükleme teorik
hızlarını destekliyor. Telefonda
Bluetooth 4.1 desteği
bulunuyor, fakat NFC'yi
göremiyoruz.

G4 Plus'ın batarya
performansına gelecek olursak,
ona uyguladığımız pil testinde,

8 saat 4 dakika gibi iyi bir skorla
karşılaştığımızla söze
başlayabiliriz. Bu skorla, aynı
potada olduğu telefonlardan
daha iyi bir sonuç üreten G4
Plus, ayrıca bizim de 90
dakikalık HD video
testimizden iyi skorla
ayrıldı. Tam ekran
parlaklığı ve Wi-Fi'ın
bağlı olduğu
senaryoda, 90
dakika sonunda
yüzde 17'lik
kayıp veren G4
Plus, böylece
aynı testte
yüzde 23
kayıp
yaşayan
Nexus
5X'ten
veya
yüzde 27 kaybeden
OnePlus 2'den iyi durumda.
Elbette bu testte yalnızca yüzde
13 değer kaybeden bir Galaxy S7
gibi değil, ama olacak o kadar
da.

G4 Plus, oyun sırasında ise
tam ekran parlaklığında, 10
dakika sürede bataryasından
yüzde 7 kaybettiğini belirtelim.
Yine ayrıca 8 saat 19 dakika gibi
bir web dolaşımı
gözlemlediğimizi, toplamda 11
saat video izletebildiğini, 20
saat civarı konuşma süresi
sunduğunu ve yine biten pilini,
1 saat 52 dakikada telefonu tam
kapasite şarj edebildiğimizi de
söyleyelim. Bu arada G4 Plus
hızlı şarj desteği gösteriyor.
Böylece yaklaşık 20 dakika 

içinde
telefonun yüzde 50'si

civarını şarj edebiliyorsunuz.
G4 Plus'ta parmak izi

sensörü, tıpkı Moto Z benzeri
şekilde çalışıyor. Sensörün
performansıyla ilgili bir sıkıntısı
yok. Ancak Moto Z'de de
karşılaştığımız gibi, bu sensör
Home butonu olarak çalışmıyor,
yalnızca sensör görevi görüyor. 

G4 Plus'ın hoparlörüne
gelecek olursak, telefonun sesi
bize ahizeden sağladığıyla
başlayabiliriz. Böylece telefonu
oyun oynarken yatay konumda
çift elle kullanırken hoparlörü
kapatmanız, diğer modellere
kıyasla daha zor. Bu sayede sesi
kaybetmiyorsunuz. Fakat genel
ses performansının çok iyi
olduğunu söylemek zor.
Hoparlör, idare eder bir ses

sağlıyor.
Sese bağlı olarak elbette

şunu da söylemek lazım: G4
Plus'ın kutusunda bir kulaklık
yer almıyor. Bu bizce büyük
eksiklik.

G4 Plus'ın kamerasına
geldiğimizde, telefonda bu

anlamda önemli bir iş
başarılmış olduğunu
söyleyebiliriz. Özellikle
çektiğimiz genel fotoğraf
karelerinden gayet memnun
kaldık. 

16 MP lense sahip olan
telefon, f/2.0 diyafram açıklığı,
son zamanlarda çok sık
görmeye başladığımız lazer
otofokus ve çift tonlu LED flaş
gibi güzel özellikler getiriyor. 30
karede 1080p kalitede video
kaydı da yapabilen kamera,
HDR ve panoramayı da sunuyor
elbette. Telefonun ön kamerası
ise 5 MP tutulmuş. Burada da
f/2.2 diyafram açıklığı ve oto
HDR bizlere sunuluyor. Ancak
bazı modellerde gördüğümüz
LED flaş ön kamerada yok.
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SOLDANSAĞA
1) Şifa amacıyla hastaya okunan dua – Resim veya
harfle yapılan işaret 2) (coğrafya) Geniş veya dar
düzlük – Akla ve gerçeğe aykırı – Namus, haya 3)
Firavun mezarı – (İngilizce) Çıkış 4) Bir nota –
(kısaca) Anadolu Ajansı – Yapıların üstündeki kiremit
kaplı bölüm 5) Mısır unu yemeği 6) Bulgar para biri-
mi – Dingil 7) (halk dili) İşte, burada – Atılgan, gözü
pek – Oyunda kağıt atma sırası 8) Güreşle boksu
veya yumruk dövüşünü birleştiren spor karşılaşması
– Lakin, fakat 9) Tümör – Dünyanın uydusu –
Gelinlerin başlarına takılan süs 10) Hakkından
vazgeçme – Baryum’un simgesi 11) Platin’in simgesi
– Belirli bir günün öncesi 12) Tanrı tanımaz kimse –
Şebnem – Ut çalan kimse 13) Slayt – Kauçuktan
ayakkabı 14) Bir kimsenin kız kardeşinin kocası –
Sarhoş bağırması.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Hıristiyan yortusu – Mülkiyet belgesi – Yalın 2)
Kuruntu, kuşku, vehim – Dildeki işaretler – (psikoloji)
Ruh 3) Taşıtın aydınlatma düzeneği – Meydan, saha
– Oldukça, hayli 4) Kamu – Oyun kağıdı – Pişmiş
sıcak yemek 5) Çölde esen rüzgar – Yolculukta, gemi-
nin veya yükünün gördüğü zarar 6) Karışık renk –
Sıkıntı, dert 7) Çalışma, emek – Bir gemiye yükleme
veya boşaltma için tanınan süre 8) Birinin buyruğu
altında olan görevli – Büyük tren istasyonu – Gelecek
– Kalay’ın simgesi 9) Adanılan şey, nezir – Yemek
yemesi gereken – (Farsça) İpekli peştemal 10) (jeolo-
ji) Toprak – Zehir, ağı – Dolunay 11) Çoğalma – Dıştan
uygulanan ilaç – Yapma, etme.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Davul,
Faraş 2) Ek, Rafineri 3)
Fok, Beniz 4) Trafo,
Afişe 5) Etyaran, Li 6)
Aksu, Ni 7) Frenk, Star
8) Ta, Stok, Ani 9) Alet,
Raspa 10) Dam, Simya
11) Ataman, Pa 12) Ba,
Pruva 13) Ebe,
Drahoma 14) Turna,
Titan.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Defter, Tababet 2)
Akort, Fal, Tabu 3)
Kayar, Eda, Er 4) Ur, Fa,
Estamp 5) Laborant,
Marda 6) Fe, Akkor, Nur
7) Finans, Kas, Vat 8)
Anif, Us, Sipahi 9)
Rezil, Tapma, Ot 10) Ar,
Şinanay, Ama 11) Şike,
İri, Aklan.
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İĞNEYAPRAKLILARDAN olan
kozalaklı ağaçlar, dünyada
milyonlarca yıl önce ortaya çıkmış
ilk bitkilerdendir. İğneyapraklılar
genellikle yapraklarının tamamını
aynı zamanda
dörmediklerinden dört
mevsim yeşil kalır.
Bu bitkilerin
çoğunlukla iğnemsi,
pulsu ya da şeritsi
yapıda yaprakları olur. Bir de
içinde tohumlarının bulunduğu
kozalak adı verilen meyveleri
vardır. Ayrıca kozalaklar sikas
olarak bilinen palmiye benzeri
ağaçlar ve mabet ağaçları gibi
başka bazı bitkilerde de bulunur.

Şimdi çamların kozalaklarını
biraz daha yakından inceleyelim.
Kozalaklı bitkilerin çoğunda
olduğu gibi çamlarda da dişi ve
erkek olmak üzere iki çeşit kozalak
var. Çamlardaki dişi ve erkek
kozalaklar aynı ağaçta olur.
Yumurta adı verilen üreme
hücreleri dişi kozalaklarda,
çiçektozu adı verilen üreme
hücreleri de erkek kozalaklarda
bulunur. Erkek kozalaklar
olgunlaştığında çiçektozlarının
içinde bulunduğu keselerin
açılmasıyla milyonlarca çiçektozu
rüzgar sayesinde çevreye yayılır.
Bu çiçektozlarından bazıları dişi
kozalaklardaki yumurtalara ulaşır
ve tozlaşma adı verilen olay
gerçekleşir. Ardından dişi
kozalakların içinde tohumlar
gelişmeye başlar. Dişi kozalakların
olgunlaşması genellikle birkaç yıl
surer. Bazı çam türlerinde
olgunlaşan dişi kozalakların
pulları kendiliğinden açılır ve
tohumları toprağa düşer. Bazı
türlerdeyse pullar kendiliğinden
değil de hayvanlar, yangın ya da
çürüme gibi dış etkenler nedeniyle
açılır. Toprağa düşen tohumlar
nem ve sıcaklık gibi koşullar uygun
olduğundan çimlenir ve bunlardan
yeni ağaçlar gelişir. 

Dişi kozalakların biçimleri,
boyları ve renkleri türden türe
farklılık gösterir. Dişi kozalaklar
gelişimlerinin ilk evrelerinde
genellikle yeşil olurlar.
Olgunlaştıkça renkleri
kahverengiye döner.

En uzun kozalaklardan biri
Kuzey Amerika’ya özgü bir tür olan
şeker çamınınkidir. Bu çam
türünün kozalaklarının boyu 25-50
cm arasında olabilir. 

Peki, kozalakların hava durumu

konusunda ipucu verdiğini biliyor
muydunuz? Kozalakların pulları
açıksa, bu havanın kuru olduğu

anlamına geliyor. Pulların
kapalı olması da nemli
havanın, yani
yağmurun

yağabileceğinin bir
işareti. 

Bunu bir deneyle de görmek
mümkün. Pulları açık bir
kozalak bulup, bu kozalağı
su dolu bir kap içinde bir
iki saat bekletin.
Kozalağın pullarının
kapandığını
gözlemleyeceksiniz.
Ardından bir kağıt
havlu yardımıyla
kozalağı
kurulayın. Sonra
da kozalağı
yanan bir
kaloriferin
üzerinde
kurumaya
bırakın.
Kuruduktan
sonar
pullarının
tekrar açıldığını
göreceksiniz. 

Suyun
içindeyken
kozalakların
pullarının dış
yüzeyindeki hücreler
suyu emer. Bu
durumda pullar
kapanır. 
Kozalağı sıcakta
beklettiğimizde de
bu hücreler su
kaybeder. Bunun
sonucunda da
pullar açılır. İşte
benzer şekilde
kozalakların
pulları nemli
havada kapanır,
kuru havada
açılır.
Kozalakların bu
özelliği kuru
havada pullarının
açılarak içindeki
tohumların dağılmasını
sağlar. 

Hepinizi sevgiyle
kucaklıyorum,

Cem abiniz.

17 Şubat 2017
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Bir varmış, bir yokmuş...
Dağların doruklarında, yağmuru
bol mu bol, ama insanı az bir
orman varmış.

Öyle bir ormanmış ki bu,
ağacın her türlüsünü
barındırırmış bağrında. Akasya
mı dersiniz, köknar mı, yoksa
dut ya da kestane mi?.. Hepsi
sıra sıra, kardeş kardeş
yaşarlarmış büyük bir dinginlik
içinde. Ne dalaşır, ne de
bozuşurlarmış birbirleriyle.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte
uyanır, ormanın birbirinden
güzel canlılarına yoldaşlık
yaparlarmış gün boyu. 

Güneşin, dağların ardından
güleç yüzünü göstererek ışıdığı
andan, ta ay dede tepelerinde
görünene dek gündüzün börtü
böcekleriyle söyleşir; onlar
uykularına dalınca da
karanlıkta kol gezen dostlarına
kucaklarını açarlarmış.

Bir gün değil, beş gün değil,
her gün böyle olurmuş
yaşamları. Böyle de sürüp
gidermiş yıllar yılı... Ta ki
tepelerinde, gerisinde kara
dumanlar bırakarak uçan
demirden kuşu gördükleri güne
dek...

Önce sevinmişler onu
gördüklerine. Yeni bir canlının,
yeni bir dostun daha aralarına
katılacağını düşünmüşler.
Kanatlarını çırparak aralarına
süzülmesini, birinin dallarında
soluklanıp dinlenmesini,
söyleşmesini beklemişler. Bu
demirden kanatlı kuş uzun uzun
tepelerinde böğürtüler çıkararak

dönüp durmuş. O kocaman
kanatlarını hiç çırpmadan,
daireler çizerek dönmüş
üstlerinde. Bu dönüşleri
selamladığına yorup
gülümsemiş, yapraklarını
hışırdatarak karşılık vermişler
hep beraber. 

Demirten kanatlı kuş onlara
umursamadan dönmüş,
dönmüş, sonra da geldiği yöne
dönüp uzaklaşıvermiş oradan.

Kırılmışlar onları
umursamadan ve demirden
kanatlarını hiç çırpmadan,
üzerlerine kara dumanlarını
püskürtüp gitmesine.
Üzülmüşler üzülmesine ya,
göklerden süzülüp gelen diğer
kanatlı dostları bir süre sonra
unutturmuş demir kanatlıyı
onlara.

Demirden kanatlı kuş bir
zaman sonra yeniden belirmiş
tepelerinde. Hem bu kez daha
çok dönüp durmuş üstlerinde,
ama yine inmemiş aralarına,
çekip gitmiş. Sonra bir daha, bir
daha uçmuş üstlerinden. Bir
süre sonra da sık sık uçar
olmuş
tepelerinde
cak satarak. 

Öyle
heybetlişmiş,
öyle gür sesi
varmış ki, gökyüzünün en
yürekli, en gözü kara kuşları bile
kaçacak delik arıyorlarmış, o
gökyüzünde göründüğünde.
Yeryüzündeki canlılar da ürker,
kaçar olmuşlar onu
gördüklerinde.

Onlar kaçarlarmış kaçmasına
da bizim dingin ormanın mutlu
ama meraklı ağaçları bir anlam
veremezlermiş bu kaçgöçe.
Birbirleriyle bakışır, dudak
büker, meraklı bakışlarıyla
izlerlermiş olup bitenleri. Bir
anlam veremezlermiş yürüyen
canlıların birbirlerinden böyle
korkmalarına. Çünkü onların
evreninde olmazmış böyle bir
şey. Ne denli güçlü olursa olsun,
hiçbir ağaç bir diğerine zarar
vermeyi aklından bile

geçirmezmiş. Hepsi
özgür, hepsi
kardeşçesine
yaşar giderlermiş
tarihler boyu. 

Günler geçtikçe
demirden kanatlıların sayısı
birden ikiye, ikiden dörte çıkmış.
Gün gelmiş ki sayılamayacak
kadar çoğalmışlar. Öyle bir
gürültüyle uçar olmuşlar ki,
dingin orman sanki gürültü
yumağına dönüşürmüş her
gelişlerinde. Mutlu ağaçlar da
titrer dururlarmış bu garip sesin
etkisiyle. Ve bu gelişler

sıklaşmaya, her gelişlerinde de
günlerce, haftalarca sürmeye
başlayınca, hepsi titremekten
yorgun ağaçlara dönüvermişler.
Üstelik yanlarında da  pek canlı
dostları kalmamış. Zamanla
göçüp kendilerine başka yurt
arar olmuşlar çoğu. Kalanlar da
korkularından inlerde,
kovuklarda yaşar olmuşlar.

Günler, haftalar birbirini
kovaladıkça demirden
kanatlıların sayısı hem artmış,
hem de her gün uçar olmuşlar
tepelerinde. Üstlelik onların
gürültülerine yeryüzünden
gürültüler de eklenir olmuş.
Dingin ormanın eteklerinde,
tekerlekli canlılar dolaşır olmuş,
her gün sayıları artarak.

Umursamamışlar önce,
dahası alışmaya çalışmışlar
onların varlıklarına. “Nasıl olsa
koca yeryüzü hepimize yeter,
birbirimize zarar vermedikten
sonra...” diye düşünmüşler. Ama
tekerlekli canlılar aralarına
dalmaya, içlerinden çıkan bazı
iki ayaklı canlılar bazılarının
gövdesine garip işaretler

koymaya başlayınca korkmuşlar.
Ve bu iki ayaklı canlıların
omuzlarında taşıdıkları delikli
araçlarla, gürültülü sesler
çıkararak gövdelerinin arkasına
sığınmaya çalışan diğer
canlıları öldürmeye başlamaları
daha da ürkütmüş hepsini.

Hele bir gün, eteklerde
yaşayan yüzlerce kardeşlerinin
katledildiğini duyunca hepten
yıkılmışlar. Her geçen gün yeni
ölüm haberleri aldıkça da
artmış üzüntüleri... Taa ki sıra
kendilerine gelinceye kadar. Sıra
kendilerine geldiğinde de zaten
direnecek, dayanacak mecalleri
kalmamış hiçbirinin. 

Masal bu ya... Gün olmuş,
devran dönmüş, kocak koca kara
bulutlar kaplamış gökyüzünü.
Gökyüzünde ne kadar su varsa
boşalıvermiş aşağıya.
Yeryüzünde birleşip sele
dönüşmüş. O güne dek önlerine
dikilen dingin ormanın mutlu
ağaçlarını da göremeyince, daha
da bir şahlanmış, önüne ne
gelirse sürükleyip indirivermiş
dağdan aşağıya doğru.

İki ayaklı canlılar, can
korusuyla kaçıvermişler sağa
sola, ama kurtaramamışlar
kendilerini bu azgın sulardan.
Dorukta bıraktıkları birkaç
yorgun ağaçtan yardım
beklemişler. Ama onlar da
öylesine yorgun, öylesine
küskünlermiş ki iki ayaklı
canlılara, kıllarını bile
kıpırdatmamışlar onlar için.
Kıpırdatsalar bile azgın sulara
engel olacak gücü kalmamış
hiçbirinin. O yüzden seslerini
çıkarmadan gelip geçmesini
beklemişler azgın sel
dalgalarının.

Günler, haftalar sonra
yağmur dinmiş. Kara kara
bulutlar dağılmış, yerlerini
güneş almış. Dingin ormanın en
uçtaki yorgun ağacı, dönüp
bakmış doruktan aşağıya.
Bakmış, ama hiçbir şey
görememiş. Yalnızca bir iki
demirden kanadı seçebilmiş
balçığın orta yerinde,

Kıssadan Hisse
Doğal kaynaklarımızı,

özellikle de ormanlarımızı
koruyalım, onlara zarar

verilmesine izin vermeyelim. 

Sizin köşeniz                              Muhammed Hüseyin - 6 yaş

GÜMÜLCİNE

Konu: 

İlkbaharı çok

seviyorum.

Çünkü doğa

ilkbaharda

rengarenk

oluyor.

Dingin ormanın
en uçtaki 
yorgun ağacı
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GÜNDEMsağlık

MUTLU olmanın en önemli
öğesi sağlıklı yaşamak. Sağlıklı
yaşamak için de küçük püf
noktalarına dikkat etmek
gerekiyor. İşte bunlardan biri de
yürüyüş yapmak…

Sağlığınız için çok basit ve
yararlı bir unsuru günlük
yaşantınıza yerleştirmeniz
yeterlidir. 

İster kalp hastası, ister kilolu,
ister şeker hastası, ister
kolesterollü, isterse sapasağlam
olun. Yürüyün. Tempolu
yürüyün. Her yere yürüyün.
Sadece kalp değil, tüm vücudun
sağlığı için yürüyün. Hem
kendinizi, hem göbeğinizi, hem
kaslarınızı, hem de kalbinizi
mutlu edin. Hergün yarım saat
yürüyün. Tempolu yürüyün. Eve
gelirken, işe giderken hep bir
durak önce inin. Merdiven
çıkın, asansörden vazgeçin.

YÜRÜDÜKÇE 
MUTLU OLUN 
Yürüdükçe beynin mutluluk
hormonu - endorfin
salgıladığını ve belli bir süre
sonra yürümenin bağımlılık
yarattığını unutmayın.

Bu durumda, yürüyeme-
diğiniz zamanlarda kendinizi
mutsuz hissetmeye başlarsınız.
Kaslarınız güçlenir, göbeğiniz
erir, kolesterolünüz düşer, kilo
sorununuzun ortadan
kalkmasına yardımcı olur ve
diyabet hastalığının gelişini
ötelersiniz. 

ÇABUK YORULMANIN
NEDENİ DÜŞÜK KONDİSYON
Kalp, akciğer ve kasların

kondisyonunun düşük olması,
çabuk yorulmanın en önemli
nedenlerinden biridir. İki
adımda nefes nefese
kalıyorsanız hareketsiz
yaşıyorsunuz demektir.
Yürüyerek kondisyonunuzu
artırabilirsiniz. Günlük
yaşamınıza yerleştireceğiniz
düzenli ve tempolu yürüyüş, her
yerde, her yaşta, sağlıkta veya
hastalıkta, her zaman
yapılabilecek spordur.

SPOR YAPMADAN 
ÖNCE NELERE 
DİKKAT ETMELİ
Birden bire spora başlamak,
yıllarca hiç yapmamışken
kalbinizi riske atmak demek
olur. Bu nedenle spora
başlamadan önce mutlaka bir
doktor kontrolünden geçmek

gerekmektedir. Bu kontrolde
fiziksel kapasitenin
değerendirilmesiyle birlikte kan
tetkikleri ile şeker ve kolesterol
düzeyleri belirlenir. Ritmde,
kalp damarlarında, kalp
kapaklarında ve kasılmasında
bir sorun var mı, tüm bunlara
bakılır.  

HER YAŞIN 
SPORU AYRI 
Uzmanlar, 40 yaşını geçenlerin
yarışmacı sporlardan kaçınmalı
gerektiğine dikkat çekiyorlar.
Her yaşın en uygun sporu ise
tempolu yürüyüştür. Çok sıcak
ve soğuklarda yürüyüşe ara
verilmeli, açken ve yemekten
hemen sonra yürüyüş
yapmamalıdır. En ideali yemek
ya da kahvaltıdan 1-1,5 saat
sonrasıdır.’

KALP HASTALARI 
YÜRÜYÜŞ YAPABİLİR Mİ?
Eğer yürürken göğüs ağrısı
olmuyorsa, kalp damarlarına
stent takılmış, bypass olmuş
hastalar da yürüyebilirler. Zaten
bu hastalar düzenli olarak
doktor kontrolünden
geçmektedirler. Yürüyüş onların
yaşam tarzlarının artık olmazsa
olmaz bir parçasıdır. Yürüdükçe
kalp kası güçlenir, damarlar
daha iyi kan pompalayarak
tıkalı damarlara da destek
vermeye başlarlar.’

17 Şubat 2017

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) İlişkilerinizde

daha bağımsız
davranabilirsiniz. Aşkta,

beraberliklerinizde daha tutkulu ve
heyecanlısınız. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Bir çok konuda sizi

dışınızda gelişen şartları
kontrol etmekten ziyade ilerisi

için yeni planlar yapmaya
başlayın. İşle ilgili konularda ise çok
çalışacağınız şartlar var. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) İş hayatındaki
sorumlulukların ardından

olumlu bir atmosfer sizi
bekliyor. Arkadaşlıklara daha fazla
öncelik vereceğiniz bu günlerde keyifli
başlangıçlara yöneleceksiniz. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz)
Kariyeriniz ve çalışma
hayatınız hareketlilik

kazanıyor. Aşkta da
hareketli ve güzel günler

var.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Çok farklı

eylemlere yöneleceğiniz, değişik
kişilerle bir araya geleceğiniz bir dönem.
Size destek verecek kişilerle bağlantılar

kurmaya çalışın.

BAŞAK (24 Ağustos-22
Eylül) Ani para giriş ve
çıkışlarının hızlandığı şartları
yönetmek sizi oldukça

huzursuz edecektir. Biraz
dikkatli olmanız sorunu aşmanıza
yardımcı olabilir. Yeni tanışıklıklar

olacak.
TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) İlişkilerde

aniden ortaya çıkan
koşulları olumlu karşılamaya
bakın. Yakın arkadaşlıklarda yaşanan
paylaşımlar sizi heveslendirecek.

AKREP (24 Ekim-22 Kasım) Yeni
bir çalışma planı üzerinde

durmalı, kendinizi
yenilemelisiniz.

Değişikliklerine adapte olma
zamanı.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Uzun
süredir yenilenme aradığınız
yaratıcı uğraşlarda ise harekete

geçme zamanı. Aşk hayatında
ise ani başlayan ilişkiler sizi

zorlayabilir.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Kendi özel hayatınız üzerinden
yeni planlar yapıyor, evde
başlatmak istediğiniz

yeniliklerin üzerinde
duruyorsunuz. 

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Yakın çevrenizde artan iletişim
size yeni uğraşlar getiriyor.
Olumlu haberlerle iyimserlik

kazanıyorsunuz.

BALIK (19 Şubat-20 Mart) Sabırsız
ve düşüncesizce hareket

etmekten kaçının. Son
günlerde bütçenizi
toplama gayreti içinde
iken, gereksiz finansal

yatırımlar sorun olacaktır.  Kararlılık
göstermekte yarar var.b

u
rç
la
r.
..
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Sağlıklı 
yaşam için
yürüyüş yapın!

İster kalp
hastası, ister
kilolu, ister
şeker hastası,

ister kolesterollü,
isterse sapasağlam
olun. Yürüyün.
Tempolu yürüyün.
Yürüyüşü günlük
yaşamınızın
bir parçası
haline
getirin.  

“ “

BİRÇOK kişide eğer uyku
sorunu varsa daha fazla yeme
isteği oluşmaktadır.

Yapılan bir çalışmaya göre
günde 6 saatten az uyuyan
kişilerde, normal sürede
uyuyanlara göre haftalık 800g.
artış olmaktadır.

Uykusuzluk ile kilo artışı
arasındaki ilişki ile ilgili birçok
çalışma bulunmakta.
Uykusuzluk kilo aldırmaz
sadece hormon seviyelerini
etkilediğinden iştahı artırarak
daha fazla yemenize ve
dolayısıyla kilo almanıza neden
olur.

Uykusuzluk ayrıca bağışıklık
sistemini de olumsuz etkiler;
daha sık hastalanabilirsiniz.

Sinir sistemi hastalıklarını
tetikleyebilir, bu nedenle daha
mutsuz ve depresif olabilirsiniz.

Eğer  kilo problemi yaşıyor,
dikkat etmenize rağmen kilo
veremiyorsanız uyku düzeninizi
gözden geçirin. Eğer uyku
sorunlarınız varsa bunu
çözümleyin.

Uyku düzeninizi
değiştirmekte önce
beslenmenizi değiştirmekle

başlayın.
*Karbonhidrat tüketiminizi

gözlemleyin, eğer basit
karbonhidratları çok
tüketiyorsanız; şeker ve şekerli
besinler, beyaz unlu mamüller..
gibi, şeker metabolizmanızı
etkileyerek uykusuzluğu
tetikleyebilir.

*Sindirimi zor olan besinleri
akşam saatlerinde yememeye
özen gösterin. Özellikle
proteinlerin sindirimi zordur, bu
nedenle daha çok öğle
yemeklerinizde tercih edin.

*Yağlı besinlerden,
kızartmalardan, hamur
işlerinden uzak durmaya çalışın.

*Serotonin hormonunun
sakinleştirici özelliği vardır.
Hindi ve tavuk eti serotonin
salgısını artırarak stresi
azaltacaktır.

*Ara öğün olarak
kuruyemişleri tercih edin, tabiki
uygun miktarda.

*Akşam yemeğinizden
sonraki ara öğününüzde az yağlı
süt veya yoğurt tüketin.

*Uyku öncesinde melisa ve
papatya çayı deneyin.

Uykusuzluk 
kilo yapıyor
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“Skandal” jet bütçesi

YUNANİSTAN’ın
toplam 10 milyar doları
bulması beklenen hava
kuvvetlerini yenileme planlarını
uzmanlar, kurtarma
programındaki ülkenin mali
dengelerini sarsacak bir çaba
olarak değerlendiriyor.

Savunma Bakanı Panos
Kammenos’un talimatıyla F-16
savaş uçaklarının ve S-300 hava
savunma füze sistemlerinin
bakımının yanı sıra yeni F-35
jetlerinin siparişini içeren
plan, AA’ya konuşan uzmanlar
tarafından “skandal” ve
“düşüncesiz” olarak
nitelendiriliyor. 

Savunma Bakanlığı
kaynaklarına göre, eğer tüm
plan hayata geçirilirse Yunan
bütçesine toplam maliyet 10
milyar doları bulabilir.
Kaynaklar, yalnızca F-16
jetlerinin bakımının 1,2 ile 1,7
milyar dolar arasında tutacağını
ifade ediyor. 

Bakanlığın açıklamasına
göre, Yunanistan hava
kuvvetlerine bağlı F-16 savaş
uçaklarının bakım
çalışmalarına başlandı. Jetlerin
iyileştirilmesi çalışmalarından,
Amerikan savunma şirketi
Lockheed Martin sorumlu
olacak. 

Rus S-300 hava savunma füze
sistemlerinin bakımında ise son
aşamaya gelindiği
vurgulanırken, S-400
füzelerinin temininin
Avrupa’nın Rusya üzerindeki
yaptırımları sebebiyle mümkün 

olmadığı
belirtiliyor.

Öte yandan, 5. nesil tek
motorlu F-35 taarruz uçakları
için talep mektubunun
Washington’a iletildiği
kaydedildi. Savunma
kaynaklarına göre, ilk aşamada
20 adet F-35 uçağının siparişi
planlanıyor. 

Gayri safi yurt içi hasılasının
yüzde 180’ine yaklaşan, 315
milyar euroyu aşkın kamu
borcu bulunan Yunanistan’ın
bu boyutta bir maliyeti nasıl
karşılayacağı ise soru işaretleri
barındırıyor. 

Savunma Bakan Vekili
Dimitris Viças bir radyo
programına yaptığı açıklamada,
söz konusu harcamalara ilişkin
teklifin gelecek 4 ile 6 ay
arasında hazır olacağını
belirtmişti. Planın bakanlığın 10
yıllık bütçe planlaması
dahilinde olduğunu savunan
Viças, fazladan bir euro dahi
harcanmayacağını öne
sürmüştü.

“LOCKHEED MARTİN’E
BAĞIŞ YAPIYORUZ”
Yunan Askeri Akademisi’nden
Doç. Dr. Kostas Grivas, “Mali
açıdan, F-35’leri satın almayı
istemek bir skandal. Ülke mali
açıdan korkunç bir durumda ve
bu jetler çok pahalı. Bu jetleri,
daha önce Türkiye aldığı için
istiyoruz. Aslında sadece
Lockheed Martin’e bağış

yapıyoruz.” diye konuştu. 
Grivas, F-16’ların

iyileştirilmesi ve
bakımının ise makul

olduğunu vurgulayarak,
“Elimizdekileri iyileştiriyoruz.
Bu da yenilerini almak yerine,
paramızın cebimizde kalması
demek.” ifadelerini kullandı.
Grivas, söz konusu
harcamaların Yunan hava
kuvvetlerinin harcamalarını

istikrarsızlaştırabileceğini
kaydetti. 

“AÇIKLAMA ZAMANSIZ”
Ekonomist Vangelis Agapitos ise
hükümetin böylesi bir
harcamayı açıklamak için bir
süre daha beklemesi gerektiğini
anlatarak, “Kurtarma paketinin
ikinci gözden geçirme süreci
tamamlanmadan bunu
açıklamak düşüncesizce.
Hükümetin adımlarını tutarsız
göstermesi sebebiyle bu plan,
kreditörlerin hükümete
şüpheyle yaklaşmasına ve ek
tedbirler talep etmesine neden
oluyor.” değerlendirmesinde
bulundu.

Avrupa’nın sınırlarını
koruma amacıyla olduğu için
bu tür harcamaların gerekli
olduğunun altını
çizen Agapitos, uzun vadeli
yatırımlar olsa da
açıklamayı “zamansız” olarak
niteledi. 

YUNANİSTAN 
NATO’DA İKİNCİ
Yunanistan, NATO üyesi ülkeler
arasında savunma
harcamalarının GSYH’ye
oranına göre 2016 yılında yüzde
2,38 ile ABD’den sonra ikinci
sırada bulunuyor. Yunanistan’ın
yıllık savunma harcamaları
yaklaşık 4,2 milyar euro
düzeyinde. 

MESLEKTEN ihraç edilen
eski bakanlık çalışanları,
eşleriyle Yunanistan’a
kaçarken sınırda gözaltına
alındı.

Terör örgütü FETÖ/PDY ile
bağlantıları bulunduğu
iddiasıyla meslekten ihraç
edilen eski bakanlık
çalışanları, eşleriyle
Yunanistan’a kaçarken sınırda
yakalandı.

Edirne Jandarma
Komutanlığı ekipleri,
bölgedeki avcıların ihbarı
üzerine Meriç ilçesine bağlı
Kadıdondurma köyü
yakınlarında yaptıkları
kontrolde, eski Aile Sosyal
Politikalar Bakanlığı personeli
B.K, eski akademisyen eşi V.K.
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nda eski iç denetçi
A.T.Ç ile eski doktor eşi T.Ç’yi
yanlarında çocuklarıyla yasa
dışı yollardan Yunanistan’a
geçmeye hazırlanırken
gözaltına aldı.

Ekipler, iki aileye yardım
ettiği belirlenen taksi şöförü

A.E’yi de gözaltına alırken,
şüphelilerin üzerinde yapılan
aramada 4 bin euro ve 2 bin
lira ele geçirildi.

Yunanistan’a geçmek için
bölgede bot arayışı içerisinde
oldukları belirlenen
şüphelilerin yanlarındaki dört
çocuk ise yakınlarına teslim
edilmek üzere jandarma
karakoluna götürüldü.
Gözaltına alınan şüpheliler,
Uzunköprü Devlet
Hastanesi’nde sağlık
kontrolünden geçirildi.

Şüphelilerden B.K.
hastaneye getirildiği sırada bir
gazetecinin, “Neden
Yunanistan’a kaçmaya
çalışıyorsunuz?” sorusuna,
“İşsizim, iş vermiyorlar”
cevabını verdi. Şüpheliler
sağlık kontrolünün ardından
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi.

FETÖ/PDY ile bağlantıları
olduğu iddia edilen T.Ç. ve
B.K’nın haklarında yakalama
kararı bulunduğu öğrenildi.

Meriç’ten
Yunanistan’a 
kaçarken 
yakalandılar

Savunma Bakanlığı’nın, ekonomik darboğazdaki
ülkede F-16’ları iyileştirmek ve F-35 almak için
yaklaşık 10 milyar dolarlık bir harcama planı
yapması uzmanlar tarafından eleştiriliyor.

MERİÇ ilindeki Kipi sınır kapısından geçmeye çalışan iki Türk
vatandaşının üzerinden 46.500 euro nakit para çıktı.

İlgili yasalar gereğince gümrüğe bildirilmesi gereken fakat
bildirilmeyen paraya yaklaşık yüzde 25 oranında para cezası
kesildi. Ceza anında tahsil edildi.

Olay 13 Şubat Pazartesi sabahı saat 09:30 sularında Kipi sınır
kapısında yaşandı. Türk plakalı araçta iki kişinin üzerini arayan
Yunan polisi, Audi marka araçtaki 50 yaşlarındaki iki Türk

vatandaşının üzerinde beyaz
bantlarla 500 euroluk

banknotların
bağlandığını tespit etti.
Yasaların öngördüğü
şekilde söz konusu
para üzerinden cezai

işlem yapıldı.

Kipi sınır kapısında 
46.500 euro para 
ile yakalandılar

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 10 Şubat Cuma günü İskeçe
ilinin Keçilli köyünü ziyaret ederek
soydaşlarla birlikte cuma namazı kıldı.

Başkonsolos Akıncı’ya, Keçilli ziyaretinde
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete eşlik etti. 

Köy camiinde kılınan cuma namazı
sonrasında Başkonsolos Akıncı, bölge
halkına konukseverliğinden dolayı teşekkür
ederek, köyde soydaşlarla bir süre sohbet
etti. Başkonsolos Akıncı kişisel sosyal
medya hesabından, “Cuma
buluşmalarımızın bu haftaki durağı tarih
kokan Keçilli’ydi.” paylaşımında bulundu. 

Başkonsolos Akıncı’dan Keçilli ziyareti
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Eray BODUR

Atina’dan öyle mi görünüyor?

B
ildiğiniz üzere
Yunanistan Basketbol
Federasyonu Başkanı

Yorgos Vasilakopulos, bir
radyo programında,
gerçekleşecek final maçının
İskeçe’de oynanmamasının
nedenlerini anlatırken bölgede
azınlığın varlığına dikkat
çekerek, istenmeyen olayların
yaşanabileceğine ilişkin
söylemlerde bulunmuştu. Tabi
bu söylem, soydaşlarımızın ve
bölgede bizlerle yaşayan
çoğunluğun hiç de tasvip
edebileceği cinsten değildi. 

Tepkiler, kınamalar,
açıklama istemeler ve hatta
suç duyurularında bulunuldu.
Olması gereken de zaten
buydu. Lakin ben olaya bir de
şuradan bakıyorum. Sahiden
Atina’dan, Selanik’ten, yani
Doğu Makedonya - Trakya
eyaleti dışından bakıldığında
öyle mi görülüyor?

Vasilakopulos bölge
hakkında, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığı
hakkında nereden, nasıl bir
bilgiye sahip bilmiyorum,
fakat olayı ilk duyduğumda
kendisini bölgeye davet etme
düşüncesi geldi aklıma. Dedim
ki, “Ey Vasilakopulos... Gel
İskeçe’ye, gör bakalım nasıl
bir azınlık var burada. Yıllarca
ikinci sınıf insan muamelesi
görmüş, horlanmış, hakarete
uğramış, tarlalarda, ağıllarda
ekmeğini tırnağıyla kazıyarak
kazanmaya çalışan dünyanın
en uysal azınlığını gel
gözlerinle gör.” 

Sonra da dedim ki kendime,
“Ey Eray, sen ne diyorsun?
Onlar Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığını senden iyi
tanıyorlar. Sen de kendini mi
anlatmaya çalışacaksın?
Atina’da DEB partimizin
başına gelenler hala
tazeliğiyle aklımızda. İskeçe
meydanında Cüneyt
kardeşimizin uğradığı saldırı
hala zihnimizde. Irkçı
sloganlar atarak azınlığı
sindirmeye çalışanlar, DEB
partimizin genel merkezine
saldırılar düzenleyip gözdağı
vermeye çalışanlar tehlikeli
görülmedi de, bizim gibi uysal
bir toplumu tehlikeli
göstermeye çalışıyorlar.”  

Tüm bunların sebebi çok
açık. Anavatan son yıllarda
politik anlamda büyük
mücadeleler vermeye,

yüzlerce sorunla başa çıkmaya
çalışıyor. Tabi bu boşluğu
fırsat bilmek isteyenler var.
Mülteci anlaşmasından sonra
sözünde durmayan Avrupa
Birliği, Türkiye ile
Yunanistan’ın ilişkileri içinde
oluşabilecek olumsuzlukları
pek de umursamıyor. Ama iki
komşu ülke arasında bir
gerilim sözkonusu. Cenevre
görüşmelerinden bir şey
çıkmadı. Darbeci askerler için
Yunanistan hala topu taca
atmaktan çekinmiyor.
Yunanistan Savunma Bakanı
gün geçmiyor ki iki ülke
arasındaki gerilimi arttırmasın.
Bir de üstüne Kardak meselesi
gündeme geldi. Ne kaldı ki? 

Batı Trakya Türk azınlığı da
tüm bunlardan bir şekilde
nasibini almalı diye
düşünenler var herhalde. Son
ayda karakolda ifade
vermeyen azınlığın önde
gelenlerinden kim kaldı? 

Anlayacağınız önümüzdeki
dönem biraz farklı geçecek. Bu
dönemi fırsat bilmeye
çalışanlar, üzerimizde
dayatmak istedikleri
politikaları sürdürmekten geri
kalmayacak. Bizler de buna
hazırlıklı olmalıyız. Birlikte
olmamızın önemi, gün
geçtikçe artıyor ve bu sebeple
siyasi partimize,
derneklerimize, seçilmiş
müftülüklerimize daha çok
sahip çıkmalıyız.
Çocuklarımızın ve yetişecek
yeni nesillerimizin eğitimine,
dinine, diline, kültürüne daha
çok dikkat buyurmalıyız. 

*****

Zaman durmuyor, tüm
hızıyla akıyor. Biz de bir bir
yitiriyoruz değerlerimizi. Gün
geçmiyor ki acı haber
almayalım. Allah sıralı ölüm
versin tabii ama ölümün her
türlüsü acı veriyor. Geçen
hafta babamın köyü Keçilli’de
cenazemiz vardı. Rahmetli
dedem (Keçilli’den simsar
Lütfü olarak bilinir) çok
severdi, kardeş gibi severdi
halasının oğlunu. Mümin
Yesir, namı diğer ‘Karabıyık’
dayımızı Hak’ka uğurladık.
Dayıma Yüce Allah’tan rahmet
çocuklarına, torunlarına
başsağlığı diliyorum. Mekanın
cennet olsun Karabıyık dayım..

GENÇ YORUM BTTDD Adapazarı Şubesi’nde
genel kurul yapıldı

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Adapazarı Şubesi, 13 Şubat
Pazartesi günü olağan genel
kurulunu gerçekleştirdi.

Adapazarı’nda Sakva toplantı
salonunda düzenlenen genel
kurula BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Teşkilat
Başkanı Musa Yurt, BTTDD
Genel Başkan Yardımcısı Dr.
Mehmet Hasanoğlu, BTTDD
Üsküdar Şube Başkanı Hasan
Küçük ve BTTDD Adapazarı
Şubesi üyeleri katıldı.

Kongrenin Divan
Başkanlığı’na Musa Yurt,
üyeliklere de Dr. Mehmet
Hasanoğlu ve Hasan Küçük oy
birliği ile seçildi ve ardından
saygı duruşu ile İstiklal Marşı
okunarak kongre açılışı yapıldı.

Kongrede ilk sözü BTTDD
Adapazarı Şube Başkanı Hayri
Latif aldı. İki yıllık görev
sürelerinde rutin dernekçilik
faaliyetleri dışında pek bir
aktivite gerçekleştiremediklerini
dile getiren Latif, bunda ülkenin
son iki yıllık süreçte yaşadığı
olağanüstü sürecin etkisi
olduğunu, fakat gelecek
dönemde eskisi gibi Adapazarı
şubesinin aktif bir süreç
geçireceğine inandığını belirtti.

“ACİL OLARAK KALICI 
BİR MEKAN SAHİBİ
OLMAMIZ GEREKMEKTEDİR”
BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, “Bugün burada
geçtiğimiz kongreden pek farklı
bir tablo ile karşı karşıya değiliz.
Adapazarı şubemiz, Batı Trakya
camiasının Türkiye geneline
yayılmış 13 şube, 4 temsilcilik, 2
vakıf ve 2 spor kulübünden
oluşan çok geniş bir yelpazesinin
sadece bir kolunu
oluşturmaktadır. Bu yelpazedeki
kurumlarımızın bazıları çok
aktif, bazıları da Adapazarı
şubemiz gibi kabuğuna çekilmiş
durumdadır. Öncelikle buradaki
aktiviteleri eski canlılığına
kazandırmak, Batı Trakyalı
hemşehrilerimizin birbirleri ile
olan irtibatlarını arttırmak için
acil olarak kalıcı bir mekan
sahibi olmamız gerekmektedir.
Bu sebeple seçilecek olan yeni
dönem yönetiminin de en
önemli ve tek gündem konusu
da bu olmalıdır.” dedi.

Batı Trakya Türk azınlığının
sorunlarına da değinen Genel
Başkan, “Batı Trakya bildiğiniz
Batı Trakya... 1988’de, 1990’da da
biz Türk’üz diye haykırdığımız
için hor görülüyorduk,
coplanıyorduk, dükkanlarımız
talan ediliyordu. Bugün de aynı

tablo devam etmektedir. DEB
Partisi Atina’da toplantı

düzenliyor, Nazi ürünü
insan müsvetteleri

toplantıyı basıyor,
Yunanistan’da Türk yok,
bunları savunmaktan
vazgeçin, sizin de miadınız
doldu, öleceksiniz diye
aleni şekilde kameralar

önünde yöneticilerimizi
tehdit ediyorlar; Yunan

devletinin gıkı çıkmıyor.
Görmezden geliyor. İskeçe

Türk Birliği’nin davası 30
yıldır sürmekte ve

halen

sonuçlanamamakta, ama bunun
yanında Yassıköy Belediye
Başkanımız İsmet Kadı, sudan
sebeplerle adi suçlu gibi
gözaltına alınmakta, yıldırım
hızı ile davası sonuçlanmakta ve
dört ay hapis cezasına
çarptırılmaktadır. Hem de neden
biliyor musunuz? Çocuğunu
sabah işe giderken makam aracı
ile okula bıraktığı ve devleti
zarara uğrattığı için. Evet az önce
de değindiğim gibi Batı Trakya,
bildiğiniz Batı Trakya.” diye
konuştu.

Daha sonra tek liste ile gidilen
seçimde Hayri Latif Raif
başkanlığındaki yönetim kurulu
oy birliği ile seçildi.
Önümüzdeki üç yıl için BTTDD
Adapazarı Şubesi’nin yönetimi
şekilde oluştu:

YÖNETİM KURULU
1- Haşim Bayram
2- H. Pelin Kunter
3- Emine Yalçın
4- Turhan Halil
5- Nurşen Faydalı
6- Naim Kadiroğlu

YÖNETİM KURULU YEDEK
1- Emine Başaran
2- Nedim Akın
3- Ahmet Aydın
4- Ayşenur Taş
5- Hatice Latif Raif
6- Mehmet Boyacı

DENETİM KURULU
1- Faruk Güdül
2- Sema Tütüncü
3- Feyza Şahin

DENETİM KURULU YEDEK
1- Osman Başaran
2- Fatma Taş
3- Remziye Güler

DİSİPLİN KURULU ASİL
1- Enbiye Köseoğlu
2- Hande Öztorun
3- Yusuf Olcay Gürsel

DİSİPLİN KURULU YEDEK
1- Mehmet Çavuşoğlu
2- Haluk Öztürk
3- Şerif Müezzin
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

B
ütün mahlûkatı yaratan
Rabbimiz, kerem ve
cömertlikte eşsizdir.

O’nun bizlere ihsan ettiği nimetler
saymakla bitmez. Aldığımız
nefesten, içtiğimiz suya;
yediğimiz lokmadan, harcadığımız
zamana, her şey O’nun bizlere
lütfudur. Aklımız, gönlümüz, sevgi
ve merhametimiz, birbirimize olan
muhabbetimiz hep O’nun bizlere
ikramıdır. 

O halde bize ömrümüzü,
ailemizi, evlâdımızı, türlü
nimetleri, kısacası varlığımızı
bağışlayan Allah’a ne kadar
şükretsek az değil midir?
Rabbinin bunca nimetini
görmezden gelerek, insanın
sorumluluklarını ihmal etmesi ve
başıboş bir hayat sürmesi hiç
insana yakışır mı?

İnsanı dünyada saadete,
âhirette kurtuluşa götüren yolun,
Allah’ın rızasına uygun bir hayat
sürmekten geçtiği unutulunca
maddeye sahip olmak maalesef
hayatın gayesi haline
gelmektedir. Yaratılış gayesini
unutanların, hayatın odağına
hazzı koyanların içine düştüğü
durumun, bir boşluğa düşmekten
farkı yoktur. Zira maneviyat
yoksunluğunun açtığı boşluğu
geçici heves ve arzularıyla
doldurmak isteyenler, nice yanlış
ve olumsuzluklara
savrulmaktadır.  Allah’ın
mükerrem kıldığı insanın, ömrünü
beyhude tüketmesi ve kendini acı
bir akıbete sürüklemesi ise ne
hazin bir tablodur! Yüce Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır:

"Ama kim Benim zikrimden yüz
çevirirse kitabımı dinlemez ve
Beni anmaktan gaflet ederse, ona
dar bir geçim vardır ve Biz onu
kıyamet günü kör olarak diriltir,
duruşmaya getiririz. (Kıyâmet
günü şöyle) dedi: “Rabbim, beni
niçin kör olarak haşrettin?
Halbuki ben (daha önce)
görüyordum.” Allah buyurur ki: “-
Cezan böyle, sana ayetlerimiz
geldi de onları unuttun. İşte
(onları unuttuğun gibi) bugün de
öylece unutuluyorsun (körlük ve
azab içine bırakılıyorsun).”"
(Taha, 20/124)

"Allah'ı anmaktan yüz
çevirme" Allah'ı inkâr et¬me,
O'nun gösterdiği yolu
beğenmeme, öğütlerine kulak
asmama gibi mânalarla
açıklanmıştır. Aynı âyette söz
konusu edilen "sıkıntılı hayat"ın
mahiyeti ve nere¬de olacağı
hususunda ise ilk dönem
müfessirlerden farklı rivayet ve
yorumlar nakledilmiştir. Burada
sözü edilen sıkıntılı yaşantının
kabir hayatı aşamasıyla ilgi¬li
olduğu veya âhirette yaşanacak

sıkıntılara işaret edildiği
rivayetlerinin yanı sıra, dünya
hayatındaki sıkıntılar anlamına
ağırlık veren rivayet ve izahlar da
vardır. 

Âyet-i Kerimede; "Kim benim
zikrimden yüz çevirirse,.."
buyurulmaktadır.

Rabbimiz bu ayette insana şu
vesajları veriyor: “Ey insanoğlu!
Sen Ben’den yüz çevirmekle,
sanki şu dünyaya Benim rızamı
kazanmak için değil de daha fazla
mal, daha fazla mülk, daha fazla
para, daha fazla kariyer
kazanmak için gelmişsin.

Sanki sırf bu dünya için
yaratılmışçasına tüm gücünü,
vaktini enerjini buraya
harcıyorsun. Hala da
geçinemediğini, rızkının
yetmediğini, huzurun olmadığını
söylüyorsun.

Halbuki Benim gönderdiğim
Kur’an’a sarılsaydın; farzları
yerine getirip, günahlarından
sakınsaydın, her şey daha
bereketli ve huzurlu bir hayatın
olacaktı. Ama sen Benim
zikrimden; Kur’an’dan, namazdan
ve diğer ibadetlerden yüz
çevirdin. O halde çaren yok,
sıkıntını çekeceksin. Kendin ettin,
kendin buldun.

Burada, "zikir" kelimesinin
maksat, bir önceki âyette geçen
"Hidayet"dir. Veya "Kur'an-ı
Kerim" ve diğer bütün semavi
kitaplar olduğu açıklanmaktadır.
Ayrıca ibadetler konusunda,
Peygamberimizin deyimiyle;
“dinimizin direği olan namazdır.”
“Namaz kılmaya vaktim yok”
diyen insan Allah’ın; “Ben cinleri
ve insanları, ancak Bana kulluk
etsinler diye yarattım”
(Zariyat/56) ayetini hafife alıyor
demektir. 

Yukarıdaki ayet-i kerimenin
son bölümünde, Allah Teala'nın
zikrinden yüz çeviren hakkında
"Biz onu kör olarak
haşredeceğiz." buyurulmakadir.
Buradaki "körlük"¬ten maksat,
ya "delil getirmekten âciz." veya
"gözü kör" demektir. Büyük
müfessirlerden Taberi, her iki
bakımdan da kör olacakları
görüşündedir.

Geliniz! Yaratılış gayesi
üzerinde bir kez daha düşünelim.
Varlık gayemiz doğrultusunda bir
hayat yaşamaya gayret edelim.
Rabbimize kör olarak değil, yüz
akıyla dönmeye çalışalım.
Böylelikle ömrümüzün
nihayetinde şu ilahi müjdeyi
duyabilmek için ümidimiz her
daim diri kalsın: “Ey huzur içinde
olan nefis! Sen O’ndan razı, O da
senden razı olarak Rabbine dön!
İyi kullarımın arasına gir.
Cennetime gir.” (Fecr, 89/27-30) 

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

İnsan yaratılış gayesini unutunca

İzmit Lütfi Bodur ile
“devam” dedi

TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) İzmit Şubesi, 12 Şubat
Pazar günü 31’nci olağan genel
kurulunu gerçekleştirdi.

İzmit’te MUSİAD Sosyal
Tesisleri’nde düzenlenen genel
kurula, AK Parti Milletvekili
Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP
Milletvekili Fatma Kaplan
Hürriyet, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin,
İzmit Büyükşehir Başkan Vekili
Zekeriya Özak, Saraybahçe eski
Belediye Başkanı Halil Vehbi
Yenice, Bekirpaşa eski Belediye
Başkanı Fikret Toker, KYÖD
Başkanı Mehmet Toker, AKP
İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı
Aysel Demirtaş, MÜSİAD
Başkanı Celal Ayvaz, DSP İl
Başkanı Halim Dedeoğlu,
BTTDD Teşkilat Başkanı Musa
Yurt, BTTDD Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Mehmet
Hasanoğlu, BTTDD İzmir Şube
Başkanı Mümin Durmuş,
Zeytinburnu Şube Başkanı Fatih
Hacıbedel, Adapazarı Şube
Başkanı Hayri Latif, Üsküdar
Şube Başkanı Hasan Küçük ve
çok sayıda davetli ile Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği İzmit şubesi üyeleri
katıldı. 

Kongrenin Divan
Başkanlığı’na İbrahim Elgin,
üyeliklere de Muzaffer Alişoğlu
ve Tuğçe Seferli oy birliği ile
seçildi ve ardından saygı duruşu
ile İstiklal Marşı okundu.

30. dönem faaliyetlerini
içeren sinevizyon gösterisi
sonrasında söz alan BTDD İzmit
Şube Başkanı Lütfi Bodur, “İki
yıllık süreyi tamamladık.
Fedakarlık göstererek elimizden
geleni yaptık. Bir hemşehri
derneğinden daha sorumlu
davranıyoruz. Göreve gelmemiz
sonrasında kadın ve gençlik
kolları oluşturduk.
Yunanistan’da temaslarda
bulunduk. Buradaki
temaslarımızda da

soydaşlarımızın sorunlarını
dinlerken, onlara elimizden
gelen desteği vermeye
çalışıyoruz.” dedi.

“DARBECİLERİN 
İADESİNİ BEKLİYORUZ”
Bodur, 15 Temmuz darbe
girişimi sonrasında
Yunanistan’a kaçan askerlerin
iade edilmemesi de eleştirdi.
Bodur, “İki komşu ülke
arasında, darbecilerin ülkemize
vermelerini bekliyoruz.”
ifadelerini kullandı.

“ANEL PARTİSİ’NE 
TESLİM EDİLDİK”
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin
konuşmasında, “Biz Batı Trakya
Türkleri için Batı Trakya konusu
iki ana bölümden oluşuyor.
Bizim Türkiye ve Batı
Trakya’daki sorunlarımızın var.
Batı Trakya 1980’lerde,
1990’larda nasıl bıraktıysanız o
Batı Trakya, değişen hiç bir şey
yok. Biz Batı Trakya Türkleri son
10 yıl içinde çok umutlanmış
idik. Çünkü bizimle aynı
söylemleri, hatta azınlık
haklarının iadesi konusunda
bizden daha cesaretli
söylemlerde bulunan SİRİZA
Partisi iktidar oluyordu ve Batı
Trakya Türkleri de bu söylemler
karşısında Çipras’a öyle bir
destek verdi ki Batı Trakya 70 yıl
sonra Yunan Meclisi’nde dört
Türk milletvekili ile temsil edilir
bir pozisyon aldı. Ama gelin
görün ki Çipras iktidar oldu,
ama azınlık konusunda sınıfta
kalmak bir kenara dibe çakıldı,
çünkü Batı Trakya Türk
azınlığını küçük ortak ANEL
Partisi’ne teslim ederek, bırakın
mevcut sorunların çözümünü,
her gün yeni hak gaspları ile
karşı karşıya kalır olduk.”
görüşlerine yer verdi.

Aynı şekilde Batı Trakya’da
müftülük sorunu ve diğer
azınlık sorunlarının hala devam
ettiğini hatırlatan Hüseyin, Türk

azınlık üyelerinin Türkiye’de de
bazı sorunlarla karşılaştıklarını
dile getirerek sözlerine şöyle
devam etti: “Bizim Türkiye’ye
göç etmiş hemşehrilerimizin
burada ikamet ederken yaşadığı
10 başlık altındaki sorunları ve
çözüm önerilerimizi içeren
raporumuzu yetkili tüm
kurumlara ilettik; pansuman
tedbirler alınmakta, bunlar kısa
vadede aciliyet içeren konuları
rahatlatacak tedbirler. Ama
bizim kesin çözüm önerimiz
Türk vatandaşlığından izinle
ayrılanlara verilen mavi kart
sisteminin içine 150 bin Batı
Trakya Türk’ünün entegre
edilmesidir. Bizler Türkiye
Cumhuriyeti’ne yük olmayız,
tam tersi katma değer
yaratarak, istihdam yaratarak
katkı koyarız. Derneğimizin 70.
kuruluş yılında buradaki tüm
kurumlarımızın yöneticileri,
Batı Trakya’da seçilmiş meclis
üyesi ve muhtarlarımız, STK
temsilcileri ile birlikte 700
kişilik bir heyetle
Cumhurbaşkanımız Recep Tayib
Erdoğan’ı ziyaret edip bu
sorunlarımıza çözüm üretmek
istiyoruz. Eminim ki kendisi de
bu konulara vakıf olunca bu
masumane isteğimize duyarsız
kalmayacaktır. Batı Trakya Türk
azınlığının anavatanda 10
başlık altında derlediğimiz
sorunlarının tamamına da tek
kalemde çözüm bulmuş
olacağız.”

Daha sonra sırasıyla Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Zekeriya Özak, AK Parti
Milletvekili Radiye Sezer
Katırcıoğlu ve CHP Kocaeli
Milletvekili Fatma Kaplan
Hürriyet birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların
ardından tek liste ile gidilen
seçimde Lütfi Bodur
başkanlığındaki aşağıdaki
yönetim oybirliği ile seçildi.

Devamı 18. sayfada
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Έρχεται νέα ρύθμιση χρεών προς στην
εφορία - Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Σ
χέδιο για ευνοϊκή ρύθμιση από

την εφορία, όλων των μικρών

οφειλών ώστε να γίνει πιο εύκολη

η  καταβολή τους και να μη

δημιουργηθούν νέα ληξιπρόθεσμα,

ετοιμάζει η κυβέρνηση. Αυτό όπως είπε

θα γίνει μετά το κλείσιμο της

αξιολόγησης η υφυπουργός

Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου.

Εκτιμάται ότι θα πρόκειται για οφειλές
που δεν θα ξεπερνούν τα 2 ή 5 χιλιάδες
ευρώ και αφορά σε χιλιάδες πολίτες που
δυσκολεύονται να πληρώσουν
συσσωρεύοντας δόσεις στην εφορία και
οφειλές προηγουμένων ετών. Φυσικά, θα
υπάρξουν κάποια κριτήρια που θα έχουν
σχέση με την οικονομική κατάσταση των

οφειλετών καθώς και με το αν είναι
στρατηγικοί κακοπληρωτές ή όχι. Θα
εξετάζεται δηλαδή το φορολογικό και
γενικότερο οικονομικό τους προφίλ.

Υπενθυμίζεται ότι σε επίπεδο
υψηλότερο των 95,2 δισ. ευρώ
εκτινάχθηκαν στο τέλος του 2016 οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο,
καθώς στο συνολικό ποσό των οφειλών
αυτών προστέθηκαν νέα χρέη ύψους 13,9
δισ. ευρώ. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι
οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων επιτάχυναν τους
ρυθμούς επιβολής κατασχέσεων σε
βάρος καταθέσεων, εισοδημάτων και
περιουσιών εκατοντάδων χιλιάδων
οφειλετών. Μόνο τον Δεκέμβριο του

2016 έμεινε απλήρωτο άλλο 1,27 δισ.
ευρώ χρέη προς το Δημόσιο, ο δε
αριθμός των οφειλετών παρέμεινε σε
επίπεδο υψηλότερο των 4,1
εκατομμυρίων.

H υφυπουργός Οικονομικών
επιβεβαίωσε τις απαιτήσεις των
δανειστών και ιδιαίτερα του ΔΝΤ για τη
μείωσή του αφορολόγητου. Η
υφυπουργός είπε, όμως, ότι στο τραπέζι
της διαπραγμάτευσης είναι τόσο η
μείωση του ΕΝΦΙΑ όσο και του ΦΠΑ
και άλλων φόρων. Πρόκειται για
μειώσεις φόρων, οι οποίες ζητούνται
από την ελληνική κυβέρνηση μαζί με
μείωση φόρου εισοδήματος στα φυσικά
και στα νομικά πρόσωπα αλλά και των
εισφορών.

Η υφυπουργός διευκρίνισε, πάντως,
ότι αυτό που ζητείται δεν είναι η μείωση
του αφορολόγητου για το 2016 ή το
2017 και το 2018, αλλά από το 2019 και
μετά. Αναφερόμενη στα στοιχεία που
επικαλείται το ΔΝΤ για τον αριθμό των
φορολογούμενων που είναι
“αφορολόγητοι” σημείωσε ότι
συμπεριλαμβάνει σε αυτούς, ενώ δεν θα
έπρεπε, και τους φορολογούμενους που
δεν έχουν εισοδήματα και είναι άνεργοι.

H καταληκτική ημερομηνία για την
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
θα είναι και φέτος η 15η Ιουλίου για τα

φυσικά πρόσωπα και η 30η Ιουλίου για
τα νομικά πρόσωπα, ανακοίνωσε η κα
Παπανάτσιου. Σε ό,τι αφορά την
καταληκτική ημερομηνία για την πρώτη
δόση καταβολής του φόρου θα είναι η
30 Ιουλίου ενώ διευκρίνισε ότι θα
παραμείνει το ισχύον σύστημα
εξόφλησης του φόρου σε τρεις
διμηνιαίες δόσεις.

Για τα POS, τα μηχανήματα
συναλλαγών με κάρτες στα εμπορικά
καταστήματα, η υφυπουργός ανέφερε
ότι απομένει η έκδοση της απόφασης
που θα ορίζει ποια επαγγέλματα θα
πρέπει υποχρεωτικά να τα διαθέτουν
για τις πληρωμές εκ μέρους πολιτών.
Μεταξύ των κλάδων αυτών θα είναι,
όπως είπε, οι εξής: εστίαση, επισκευές,
εκπαίδευση, ενοικιάσεων, ένδυσης και
υπόδησης, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια,
τυχερά παιγνίδια. Τα επαγγέλματα
αυτά έως το τέλος Ιουνίου θα πρέπει
υποχρεωτικά να βάλουν POS για να
δέχονται πληρωμές με κάρτες από τους
πολίτες.

Η υφυπουργός διευκρίνισε ότι θα
είναι στο χέρι των πολιτών το πώς θα
πληρώσουν αφού η νομοθεσία ορίζει
ότι υποχρεωτικές είναι οι πληρωμές με
κάρτες μόνο για συναλλαγές που
υπερβαίνουν τα 500 ευρώ.

İzmit, 
Lütfi Bodur 
ile “devam”
dedi

YÖNETİM KURULU
1- Yüksel Öztürk
2- Hüseyin Cemal Hüseyin
3- Gülay Özyavuz
4- Selahattin Durmuş
5- Saffet Cengiz
6- Ömer Çalışkan

YÖNETİM KURULU YEDEK
1- Serpil Ertaş
2- Tayfun Türe
3- Mehmet Ergünlü
4- Bülent Tuncel
5- Kübra Okumuş
6- Remzi Güneş

DENETİM KURULU ASİL
1- Mümin Korak
2- Süleyman Tütüncü
3- Nuri Ardoğlu

DENETİM KURULU YEDEK
1- Mustafa Kırbaş
2- Hasan Hocaoğlu
3- Muzeffer Alişoğlu

DİSİPLİN KURULU ASİL
1- Av. Elvan İsaoğlu
2- Mustafa Hıdıroğlu
3- Hüseyin Öğütçen

DİSİPLİN KURULU YEDEK
1- Salih Yaprak
2- Hüseyin Bingöl
3- Hüseyin Kılıç

17. sayfanın devamı

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, 10 Şubat Cuma
günü Gökçeler köyünü ziyaret ederek köy
halkı ile birlikte Cuma namazı kıldı.

Namaz sonrası köy halkına seslenen DEB
Partisi Başkanı Ali Çavuş, azınlık olarak
uluslararası bir antlaşma olan Lozan
Antlaşması ile Yunanistan’a emanet
edildiklerini hatırlatarak, bu topraklara
atalarının getirdiği hoşgörüyü maalesef
emanet edildikleri Yunanistan
yöneticilerinden göremediklerini söyledi.

Lozan Antlaşması maddelerinin gayet açık
olduğunu kaydeden Ali Çavuş, özellikle eğitim
ve inanç hürriyetleri bakımından birçok
hakkın ellerinden alındığını, vakıf idarelerinin
yönetiminin azınlığın özgür iradesine
bırakılmadığını dile getirdi. Son dönemde

seslerinin susturulması için tüm azınlık
kuruluşlarının yöneticileri hakkında mesnetsiz
suçlamalarla soruşturmalar başlatıldığını dile
getiren Ali Çavuş, neredeyse tüm yöneticilerin
ifadeye çağrıldığını, ancak haklı olduklarını ve
azınlığın maruz kaldığı haksızlıkları yılmadan,
yorulmadan her platformda dile getirmeye
devam edeceklerini söyledi.

Genel Başkan’a Gökçeler köyü ziyaretinde,
Genel Başkan Yardımcıları Ozan Ahmetoğlu,
Ramadan Duban, İsmet Tüccar, Genel Sekreter
Aydın Ahmet, Gençlik Kolu Başkanı Murat
Ahmet, Genel Başkan Danışmanı Bahri Belço,
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Mustafa Şargo,
Ali Salihoğlu, İsmail Salih ve Gençlik Kolu
Yönetim Kurulu üyesi Rıza İbrahimoğlu eşlik
ettiler.

DEB Partisi Başkanı Ali Çavuş
Gökçeler’i ziyaret etti

"Yunanistan'da
helal gıda 
dönemi
başlayacak"

DIŞİŞLERİ Bakan Vekili
Yorgos Katrugalos, "Önümüzdeki
günlerde helal ve koşer gıda
üretiminin önünü açacak bir
yasa tasarısı meclise sunulacak."
dedi. 

Bakanlıkta bir basın toplantısı
düzenleyen Katrugalos, "helal"
ve "koşer" sertifikalı ürünlerin
üretiminin önünü açacak
tasarının son aşamasına
gelindiğini belirtti.

Katrugalos, Tarımsal
Kalkınma ve Gıda Bakanlığı’yla
ortak bir çalışma yürüttüklerini
anlatarak, "Önünüzdeki
günlerde helal ve koşer gıda
üretiminin önünü açacak bir
yasa tasarısı meclise sunulacak."
ifadelerini kullandı.

Tarımsal Kalkınma ve Gıda
Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye
gore, kısa süre içerisinde son hali
verilecek tasarı, hukuk
uzmanları tarafından
inceleniyor. Ayrıca, söz konusu
ürünlerin özellikle Arap ülkeleri
ve İsrail'e ihracatı da
planlanıyor.

Öte yandan, düzenlemeyle,
ülkede hayvancılık sektörünün
de ivme kazanacağı ve yeni
istihdam imkanlarının
yaratılmasının hedeflendiği
belirtiliyor. 
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KIBRIS sorununun çözümü için
Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ocak
ayında başlayan müzakerelerin son
görüşmesi, Nikos Anastasiadis'in toplantı
salonunu terk etmesi nedeniyle yarıda
kesildi. Gerginliğin, Rum kesimi
okullarında 1950 yılında Yunanistan ile
birleşme konusunda yapılan
referandumun (Enosis) yıllık olarak
anılması kararıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Mustafa Akıncı, ara bölgedeki BM
tesislerinde yapılan görüşmelerde bu
kararın iptalini isteyince, Anastasiadis'in
"söyleyecek başka bir şey yok” deyip
kapıyı çarpıp çıktığını açıkladı. Akıncı,
"Bu noktada daha fazla yapacak bir şey
yoktu, çünkü toplantının bir saygı
atmosferinde yapılması gerekiyordu. Biz
de toplantıdan ayrıldık ve döndük” dedi.

Anastasiadis ise konuyla ilgili
açıklamasında yaşananlar karşısında
şaşkınlık duyduğunu söyleyerek,
“Akıncı’nın çekilmesi yersiz ve sebepsizdi.
Toplantıya başkanlık eden BM Kıbrıs Özel
Temsilcisi Espen Barth Eide de ne
olduğunu anlamadı“ dedi.

Akıncı görüşmeden sonra basın
mensuplarına yaptığı açıklamada,
Anastasiadis'in "Akıncı'nın masayı terk
ettiği" yorumlarının gerçeği
yansıtmadığını vurgulayarak, "Toplantıya
yönelik yapılmış bu saygısızlığı bizim
kabul etmemiz mümkün değildir.

Herkesin tavırlarına dikkat etmesi gerekir.
Bu çok açık ve nettir. Süreci daha iyiye
taşımak Rum liderliğinin elindeyken
bugün bunun tersiyle karşılaştık. Biz
müzakere sürecini terk etmedik. Biz
gerçekten çözüm isteyen tarafız. Ancak
müzakerelerin de bir adabı vardır. Buna
herkesin riayet etmesi gerekir. Kendi
elleriyle yaratıkları bu durumu yine kendi
elleriyle düzelttiklerinde kapı açıktır.
Çekip gittikleri kapıyı yeniden açmak
kendi ellerindedir. Ben öyle inanıyorum ki
Kıbrıs'ın her iki tarafında da gerçek
anlamda çözüm arayan insanlar, Rum
liderliğinden bunu beklemektedir.
Yaratılmış olan bu yanlışı düzeltmelerini
beklemektedir. Bizim de beklentimiz
budur." diye konuştu. 

“KUTLAMAYLA  İLGİLİ 
SIKINTIYI AKTARDIM”
Görüşme sırasında Rum Meclisinin
okullarda "Enosis'in kutlanması"
kararının yarattığı sıkıntıyı ve Kıbrıs Türk
toplumundaki büyük hayal kırıklığını
Rum lidere aktardığını dile getiren Akıncı,
karar nedeniyle yapılması planlanan
teknik düzeydeki müzakereciler
toplantısının iptal edildiğini hatırlattı.

Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Enosis ve bunun yarattığı olaylar

Kıbrıs trajedisinin en önemli
sorumlusudur. Biliniyor ki bu hadise,

zaten Rum eğitim sisteminin bir parçasıdır
ve müfredatında yer almaktadır. Fakat
bunun kutlanacak bir olay olarak
nitelendirilip, anılacak olaylar listesine
dahil edilmesi çok daha farklı bir olaydır." 

“ENOSİS KARARI 
KABUL EDİLEMEZ”
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleri
çerçevesinde yapılan liderler
görüşmesinde Rum tarafının ortaya
koyduğu tavrın müzakereye ve adadaki
sürece bakış açısını gösterdiğini
belirterek, "Üstelik Rum
parlamentosunun kabul ettiği "Enosis"
kararı Türkiye ve Kıbrıs Türkü için kabul
edilemez bir karardır." dedi. 

Çavuşoğlu, “Kıbrıs'ın Yunanistan'a
bağlanmasını hala görüşüyorlar, karar
kabul ediyorlar. Yani emellerinden

vazgeçmemişler. Diğer taraftan
Türkiye'nin garantisine ve güvenlik
konularına artık ihtiyaç yok. Siz bir
taraftan Enosis'i istiyorsunuz, diğer
taraftan Türkiye'nin garantisini kaldıralım
diyorsunuz. Bunların gerçek niyeti bu
yaklaşımlarla ortaya çıkmıştır. Bu
konularda Kıbrıs Türk tarafının ve
Türkiye'nin ne kadar haklı olduğunu
kendileri ortaya koydular. Biz bugüne
kadar hep yapıcı bir tutum sergiledik. Ne
istediğimizi biliyoruz, ne istemediğimizi
de biliyoruz. Net bir şekilde kaprissiz
kompleksiz kendine güvenen bir devlet
gibi güçlü bir ülke gibi net toplantılarda
ortaya koyuyoruz. Aynı tutumu Kıbrıs
Türk heyetinin de sergilediğini görüyoruz.
Böyle olunca da işte Rum tarafı masadan
kaçıyor. Müzakere istiyorlarsa o masaya
döneceklerdir, istemiyorlarsa da kendileri
bilir. Artık bir daha da böyle bir müzakere
olmaz, gereğini yaparız." dedi.

Kıbrıs müzakerelerinde 'Enosis' krizi

HOLLANDA’da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders
liderliğindeki PVV, program taslağında ülkedeki
camileri kapatmayı, Kur’an-ı Kerim’i yasaklamayı ve
sığınmacılara verilen oturma izinlerini iptal etmeyi
vaat etti.

Hollanda’da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders
liderliğindeki Özgürlükler Partisi (PVV), facebook
üzerinden kamuoyuyla paylaştığı tek sayfalık parti
program taslağında, İslam karşıtlığını yeni bir düzeye
taşıdı. Temel vaadi
Hollanda’nın
"İslam'dan
arındırılması"
olan programda,
ülkedeki
camilerin
kapatılacağı,
Kur'an-ı
Kerim'in
yasaklanacağı ve
sığınmacıların
oturma izinlerinin
iptal edileceği sözü
verildi. Partinin lideri
Wilders program
taslağını eş
zamanlı

olarak twitter hesabından da paylaştı.
“Hollanda yeniden bizim!” başlığını taşıyan taslak

program 11 maddeden oluşuyor. “Milyonlarca
Hollandalı ülkemizin İslamlaşmasından bıktı. Bu
kadar kitlesel göç, iltica, terör, şiddet ve güvenliksizlik
yeter.” ifadesiyle başlayan programın birinci maddesi
“Hollanda’yı İslam'dan arındıracağız” oldu.

İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen
almamanın vaat edildiği programda, “Belirli bir
dönemde verilmiş bütün oturma izinlerini geri
alacağız ve sığınmacı merkezlerini kapatacağız.”
ifadesi yer aldı.

Kamuda başörtüsü yasağı vaadinde bulunulan
parti programında, “Kamu düzenini bozan İslami
dışavurumların yasaklanacağı” da kaydedildi.
Programdaki en dikkat çekici vaat ise “Bütün camileri
ve İslami okulları kapatıp, Kuran'ı yasaklayacağız.”
oldu.

Ülkedeki diğer siyasi partilerden PVV’nin
programına tepki gecikmedi. Hıristiyan
Demokratların lideri Sybrand van Haersma Buma
programı “uçuk” ve “inanılmaz” diye nitelendirdi. İşçi
Partisinden yapılan açıklamada ise PVV’nin programı
için “Hollanda için felaket planı” değerlendirilmesi
yapıldı.

PVV'nin yayımladığı parti programının henüz
taslak niteliğinde olduğu, seçim sürecinde bazı

değişikliklere gidilebileceği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM)
Suriye Özel Temsilcisi
Staffan de Mistura'nın özel
danışmanı Jan Egeland,
Suriye'de kuşatma altında
bulunan Şam kırsalındaki
Madaya ve Zabadani ile İdlip
kırsalındaki Fua ve
Kefraya'yadaki sivillerin "çok
kısa zamanda" açlık
tehlikesiyle karşılacakları
uyarısında bulundu.

Uluslararası Suriye Destek
Grubunun İnsani Erişim
Çalışma Grubu toplantısı
İsviçre'nin Cenevre kentinde
gerçekleştirildi.

Toplantının ardından BM
Cenevre Ofisi'nde basın
toplantısı düzenleyen
Egeland, geçen aralık ve bu

yılın ilk ayının Suriye'de
insani yardımlar açısından
"en kötü dönem" olduğunu
belirterek, "Bu yıl, 600 bin
kişinin yaşadığı kuşatma
altındaki 13 bölgenin
hiçbirine karadan
konvoylarla ulaşamadık."
dedi.

Egeland, temel insani
yardımların ulaşmaması
durumunda Fua, Kefraya,
Madaya ve Zabadani'deki
halkın çok kısa zamanda
açlık tehlikesiyle karşı
karşıya kalacaklarının altını
çizerek, bölgedeki sivillerin
yaşam ve ölüm arasında bir
noktada olduklarına dikkat
çekti.

BM'den Suriye'de açlık uyarısıWilders, camileri
kapatacağını vaadetti!

Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderler arasında
yeniden birleşme konusunda yapılan
görüşmeler kesildi. Akıncı, Anastasiadis'in
1950 referandumunu anma törenleriyle
ilgili gerginlik sonrası toplantıyı terk
ettiğini açıkladı.
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De deağaç Has ta ne si: 

25510 74000
Gü mül ci ne Has ta ne si: 

25313 51100
‹s ke çe Has ta ne si: 
25413 51100

Po lis im dat: 100
‹t fa i ye: 199

Elek trik Ku ru mu (DE ‹): 1050
OTE: 122

OTO BÜS TER Mİ NAL LE Rİ
De dea ğaç: 25510 26479
Gü mül ci ne: 25310 22912

‹s ke çe: 25410 22684

TREN İS TAS YON LA RI
De dea ğaç: 25510 26935
Gü mül ci ne: 25310 22650

‹s ke çe: 25410 22581

HA VA YO LU ŞİR KET LE Rİ
OLY mPIC Ha va yol la r›: 

25310 36900
AE GE AN Ha va yol la r›: 

25310 89150

SAĞ LIK OCAK LA RI
Yas s› köy: 25340 22780

Şap c›: 25320 22222
He met li: 25310 30866

meh ri kos: 25310 30592

LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR IMF'den kritik 

Yunanistan tahmini
ULUSLARARASI Para Fonu

(IMF), Yunanistan'ın kurtarma
paketi için Euro Bölges kreditörleri
tarafından belirlenen bütçe fazlası
hedeflerini tutturamayacağını
açıkladı.

IMF, icra direktörlerinin
Yunanitan ekonomisinin yıllık
değerlendirmesi için toplanmasının
ardından yaptığı açıklamada,
ülkenin faiz dışı bütçe fazlasının,
ılımlı toparlanma ortamında, uzun
vadede, geçen yılki seviyesi olan
yüzde 1'den yüzde 1.5'a çıkacağını
kaydetti. Halen faiz dışı fazla,
Avrupalı kreditörler tarafından
belirlenen yüzde 3.1'in oldukça
altında.

IMF, Yunanistan'ın borcunun
sürdürülemez olduğu yolundaki
görüşünü tekrarladı. IMF, icra
direktörlerinin büyük bölümünün
ekonominin daha fazla mali
konsolidasyona ihtiyaç duyduğunu
düşündüğünü kaydetti.

IMF, Yunanistan'a Euro Bölgesi
ülkelerinden alacağı 86 milyar
euroluk (92 milyar dolar) fona destek
olarak yeni kredi vermeyi
düşündüğünü, ancak bunun
olabilmesi için ülkenin borç azaltma
planlarının güvenilir olması
gerektiğini kaydetti. Yunanistan'ın
Avrupalı kreditörleri de, Euro Bölgesi
kurtarma paketinin bir sonraki
diliminin serbest bırakılmasından
önce, IMF'ten kendi yardımını
onaylamasını istiyor.

IMF, Yunanistan'ın Euro Bölgesi kreditörleri tarafından belirlenen
mali fazla hedeflerini tutturamayacağını belirtti.

Lagarde, raporu savundu
ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) Başkanı

Christine Lagarde, Yunanistan'ın Avrupalı
kreditörlerin mali hedeflerini
tutturamayacağını savunarak, "Son
raporumuzda, eleştirilere rağmen tüm
dürüstlüğümüzle 'acımasız gerçeği
söyleyiciler' olmaya çalıştık" dedi.

Lagarde, Washington merkezli Atlantik
Konseyi'nde düzenlenen panelde soruları
yanıtladı. IMF'nin Yunanistan'a yönelik
raporlarının ülkenin yönetimi tarafından
eleştirilmesi yönelik soru üzerine
Lagarde, kurumunun
değerlendirmelerini savundu.

Yunanistan'ın Avrupalı
kreditörleri tarafından belirlenen
mali hedefleri tutturamayacağını ve
borç yükünün sürdürülemez
olduğunu vurgulayan Lagarde, "Son
raporumuzda, eleştirilere rağmen tüm
dürüstlüğümüzle 'acımasız gerçeği
söyleyiciler' olmaya çalıştık" ifadelerini
kullandı.

IMF, uzun süredir, ülkenin 2018'de
Avrupalı kreditörlerin talep ettiği yüzde
3,5'luk faiz dışı bütçe fazlası önerisinin
imkansız olduğunu öne sürüyor. Kurumun
beklentilerine göre, Yunanistan mevcut
reformlarla ancak gayrisafi
yurtiçi hasılasının yüzde
1,5 düzeyinde faiz
dışı bütçe fazlasına

ulaşabilir. IMF'nin dün yayınladığı yıllık
değerlendirme raporunda, bu görüşler
yinelenirken, Yunanistan'ın yüzde 3,5 faiz dışı
bütçe fazlası için daha fazla kemer sıkma
önlemleri gerektiği ancak bunun büyümeyi
olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

IMF, bu nedenle Yunanistan'a yönelik
kurtarma programına katılmak için ülke
borcunun daha sürdürülebilir hale

getirilmesini ve mali
hedeflerin revize

edilmesini talep
ediyor.

Öte yandan,
Yunanistan'ın
Maliye Bakanı
Efklidis
Çakalotos
yaptığı

açıklamada,
IMF'nin

ülkesinin
kaydettiği ilerlemeyi

hafife aldığını dile
getirdi.
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RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN AZINLIK
YAŞAMINDAN TARİHİ VESİKALAR-4

Muhterem hemşehrilerim;
Geçen haftaki sohbetimizde sunduğumuz belgede

1944-1945 yılında o süreçte bizim bu bölgeyi kısa bir
müddet ‘MİLLİ KURTULUŞ CEPHESİ’ mensuplarının
İskeçe şehir içi ve Kireççiler azınlık Türk halkına
vakıflarını yönetmek için ’28 OCAK 1945 PAZAR’ günü
azınlık hayatımızda ilk defa nasıl ‘CEMAAT SEÇİMİ’ ni
gerçekleştirdiğimizi sizlerle paylaşmıştık.

Aynı zamanda bu seçimde şimdi rahmetle andığımız
bu muhterem büyüklerimizin isimlerini de vermiştik.
Bu haftaki sohbetimizde de ilişik cemaat kararında
okuduğunuz gibi bu muhterem büyüklerimizin ilk
yaptığı iş o zaman İskeçe vilayetinin en büyük ilkokulu
olan ‘İSKEÇE MERKEZ TÜRK İLKOKULUNUN’ öğretmen
kadrosunu organize etmek olmuştur.

Bu öğretmen kadrosunu oluşturan çok değerli
hocalarımızı uzun uzun tanıtmaya lüzum görmüyoruz.
Çünkü, bu öğretmenler kadrosundaki isimler herkes
tarafından bilinmektedir. Tabii genç kuşaklar pek
bilmez. Ancak orta kuşağın üstünde olan
hemşehrilerimiz bu tarihi hocalarımızın isimlerini
görür görmez hemen hatırlamışlardır.

Bu öğretmenler listesine dikkatlice baktığımızda ilk
iki isim Batı Trakya Türkleri ‘ANADİLİMİZ
TÜRKÇEMİZİN’ baba öğretmenleri olduklarını hemen
anlaşılmaktadır.

Müteveffa ‘HÜSEYİN İBRAHİM’ ve ‘SEFER
ÇAĞLAYAN’ ikisi de Türkiye öğretmen okulu mezunu
idi. Diğer hocalarımız da çeşitli ‘ORTA EĞİTİM’
okullarından mezun veya ayrılma idi.

On kişilik öğretmen kadrosunda en çok ilgi çekenler
9 ve 10’daki Bayan ‘Bahri TEVFİK ile Bahriye RASİM’
dir.

Biz şahsen bu çok muhterem hocalarımızın ilk
sınıflarında okuduk. ‘ONLAR’dan ‘A’yı ve ‘1’ öğrendik.
Onun için de şimdi isimlerini görüp okuyunca içimiz
sızlıyarak hatırladık ve ‘NUR’ içinde yatmalarını
‘ALLAH’tan diledik.

Hiç şüphesiz okul levhaları ‘ŞABAN’ amcayı ‘YUSUF’
amcayı, hepimizin büyük annesi olan ‘HATİCA BÜYÜK
ANNEYİ’ anmamız ve rahmetle anmamız boynumuzun
borcudur.

Muhterem hemşehrilerim;
Bu zatları sizlerle paylaşırken bu muhterem

hocalarımızın bizi yetiştirmek için ne zahmet ve emek
verdiklerini ancak biz biliriz.

Çünkü, o zaman sabah ve öğle sonu eğitimi yapılırdı.
Öğretmenlerimiz öğlede bir saat ara verip dinlenirdi. O
zaman kitap olmadığı için bütün dersleri öğretmenler
tahtaya yazar biz de alelacele karalama defterlerimize
yazardık. Akşamları da çoğumuz akşamları gaz
lambaları ışığında temiz defterimize geçirirdik. Çünkü
ertesi gün öğretmenlerimiz bunları kontrol edip not
verirdi.Duydunuz mu bugünkü öğretmenler ve aman
çocuğumuz öğle sonu eğitimi yapmasın diye ciyak
ciyak öten anneler, babalar.

Öğretmenler kaç saat mı çalışırdı? Tahminen 10 saat.
Kaç para mı alırdı?

Listeleri tetkik ediniz. Bir ‘LEVA’ ile lütfen o günleri
yaşamış olanlara sorunuz. Bir ‘LEVA’ ile ne alınırdı.
Evet bugün öğretmenlik yapanlar o zaman hoca olsaydı
çok açık söyleyelim ‘ÖĞRETMEN’ kelimesinin ‘Ö’ sünü
bile anmazlardı diyoruz.

Muhterem hemşehrilerim;
Size bir anı olarak sunduğumuz ‘CEMAAT

KARARINDA’ okuduğunuz gibi, bu kısa sureli yönetim
önce öğretmenlerin maaşlarını yönetimin ödediğini
görüyoruz. Ancak ders yılı ortasında bu uygulamadan
vazgeçerek ‘TÜRK AİLELER’ o günü bütün güçlüklerine
rağmen çocuk başına cemaatin topladığı ücretleri
ödeyerek hem öğretmenlerin maaşlarını ödemiş, hem
de okulun bütün masraflarını karşılamışlardır.

Ne dersiniz?
Babalarımızınn ve dedelerimizin yaptıkları bu

fedakarlığı hep beraber ayağa kalkıp alkışlayalım mı?
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Emine Tabak Ahmet

Çocuğumuzu yeni doğacak
kardeşe nasıl hazırlayabiliriz?

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

A
nnenin yeni bir kardeşe
hazırlanmasıyla birlikte
evdeki heyecan ve telaş

büyük çocuğu kaygılandırabilir.
Çocuk, gerek annesindeki,
gerekse evdeki değişimden ve
bir bebek geleceği durumundan
rahatsızlık ve endişe duyabilir.
Her ne kadar çok bir kardeş
istiyor gibi görünse de,
gerçekleşmesiyle huzursuzluk
gösterebilir. Huysuz, saldırgan,
inatçı davranışlarda bulunabilir.

Bunlar çocuğun
huzursuzluğunun göstergesidir.
Bunun için de anne babanın
çocuğa yaklaşımları büyük
önem taşımaktadır. Ona “bir
oyun arkadaşının” geleceğinin
söylenmesi, bebek doğduğunda
hayal kırıklığı yaşamasına sebep
olabilir. Çünkü ufacık bir
bebekle oynayamayacağını
görünce üzülecektir. Bu yüzden
de kendisine bebeklik
fotoğrafları gösterilerek, onun
da öyle minicik doğduğunu,
yavaş yavaş büyüdüğünü,
kardeşinin de yavaş yavaş
büyüyerek zamanla kendisiyle
oynayabileceği anlatılmalıdır.
Ancak, kendisinin kardeşinin
bakımında yardımcı olabileceği
söylenebilir. Bebeğin eşyaları,
odası, ona verilecek isim
konusunda öncelikle çocuğun
fikri alınmalıdır.

Bebek bekleyen annenin
büyük çocuğuna, “bak ben
rahatsızım, sakın beni üzme”,
gibi sözler söylemesi yanlıştır.
Böyle durumlarda çocuk,
annesinin hastalığına sebep
oldu diye düşünerek daha
dünyaya gelmeden kardeşine
karşı düşmanlık hisleri
geliştirebilir. Dolayısıyla anne
çok rahatsız olmadığı sürece,
çocukla o zamana kadar nasıl
ilgileniyorsa, aynı ilgiyi devam
ettirebilmelidir. Doğum sonrası
da, çocuk anneyi ziyarete
gittiğinde, ilk karşılaşmada
kardeşini annesinin kucağında
görmesi doğru değildir. Çünkü
bu durum ona zor gelebilir.
Anne onun yanında kendisiyle
birlikte bebeği kucağına alıp
onları tanıştırmalıdır.

Eve döndükten sonra da,
çocuğa bebeğin bakımı ile ilgili,
becerebileceği sorumluluklar
verilmelidir. Annenin bebekle
ilgilendiği saatlerde, çocuğun da
yanlarında olması, ortak zaman
paylaşmaları büyük önem taşır.

Çocukta kardeşin gelmesiyle
birlikte, bazı geriye dönüş
davranışları görülebilir. Bunlar,
emme isteği, bebeksi
konuşmalar, gibi davranışlardır.
Böyle durumlarda anne babanın
çocuğu terslemek yerine
anlayışla karşılamaları son
derece önemlidir. Ancak bu
hareketlerin doğru olmadığı
uygun bir dille anlatılabilir.
Ayrıca kardeşin gelmesiyle
birlikte çocukta anneye karşı
öfkeli davranışlar da görülebilir.
Bu da anneyi kaybetme
korkusundan
kaynaklanmaktadır. Annenin bu
durumu anlayış ve sabırla
kabullenmesi gerekir. Bir süre
sonra bu duruma çocuk adapte
olabilecek ve
kabullenebilecektir. Çocuğa
ceza vermek, bağırmak ise ters
tepki doğurarak onun daha çok
agresif olmasına neden olur.

Bebek geldiğinde çoğu
zaman yapılan en büyük hata,
çocuğu yuvaya ya da
anneanneye göndermektir.
Böyle bir davranış, ona
dışlanmışlık duygusu verir.
“Kardeş geldi, ben evden
gönderildim” diye düşünerek
çeşitli davranış bozuklukları
gösterebilir. Fakat çocuk zaten
yuvaya gidiyorsa, o zaman
devam etmesi gerekir, yuvadan
çocuğu almak da yanlıştır.

Çocuğun sorunlar
yaşamaması için, anne ve baba
her fırsatta onunla zaman
geçirmeye özen göstermeli,
kendisini ne kadar çok
sevdiklerini tekrar tekrar
söyleyerek, çocukta güven
duygusunun gelişmesine
yardımcı olabilmelidirler.

Çocuklarınızla birlikte keyifli
bir hafta geçirmeniz dilekleriyle.

DOĞU Makedonya – Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Önder Mümin, 2017 Rodop ili okullar
arası voleybol turnuvasında şampiyon olan Celal
Bayar Lisesi öğrencilerine 9 Şubat Perşembe
günü tebrik ziyaretinde bulundu.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Mümin,
“Benim de geçmişte futbol ve hakemlik alanında
faal olduğumu belirtmek isterim. Sizleri spor
alanında faal ve başarı hedefleri olan kişiler

olarak görmek memnuniyet verici. Gerçekten bu
başarınızla gurur duyduk. Bu kapsamda
yaşamınızın her alanında başarıya hasret bir
şekilde hayatınıza devam etmelisiniz. Sizlerin
huzurunuzda beden eğitimi hocalarınız ve okul
idaresine tebrik ve teşekürlerimi sunuyorum.
Sporun diğer dallarında da yeni başarılarınızın
en büyük arzumuz olduğunu belirtmek
istiyorum.” dedi.

Önder Mümin’den 
Celal Bayar
şampiyonlarına ziyaret

Birlik gazetesi sahibinin aracına saldırı

GÜMÜLCİNE’de internet ortamında yayın yapan
“Birlik” gazetesinin sahibi İlhan Tahsin’e ait araca
kimliği belirsiz kişiler tarafından molotofkokteyli
atıldığı bildirildi. Olayın 15 Şubat Çarşamba sabaha
karşı saat 03:00’ten sonra yaşandığı ifade edildi. 

İlhan Tahsin’in ikamet ettiği Gümülcine
Yenimahalle’deki evinin önünde park halinde olan
Opel İnsignia marka aracın arka camı, kimliği
belirsiz kişi veya kişilerce kırıldıktan sonra, arka
koltuklarına yanıcı madde dökerek,
molotofkokteyli atıldığı belirtildi. Bölgede bulunan
bir görgü tanığının itfaiyeye haber vermesiyle kısa
sürede olay yerine gelen itfaiye ekibinin yangına
müdahale ederek söndürdüğü ifade edildi. Opel
marka araçta ciddi oranda maddi hasar meydana
geldiği bildirildi.  Olay yerine gelen polis inceleme
başlattı.
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YUNANİSTAN Milli Takımı
eski kalecisi Nikopolidis,
Yunanistan’da yaşayan
sığınmacılardan "Umut" adında
bir futbol takımı kurdu.

Yunanistan Milli Takımı eski
kalecisi Antonios Nikopolidis,
Yunanistan’da yaşayan
sığınmacılardan "Umut" adında
bir futbol takımı kurdu.

Futbol takımı, başkent
Atina'nın batısındaki
Skaramangas bölgesinde
yaşayan Suriye, Yemen, Irak ve
Afganistanlı sığınmacılardan
oluşuyor. Sığınmacılardan
kurulu takım, avukatlar,
telekominikasyon işçileri ve
muhasebecilerin yer aldığı
ekiplere karşı amatör ligde
mücadele ediyor.

Yunanistan Milli Takımı ile
2004 Avrupa Futbol
Şampiyonası'nda mutlu sona
ulaşan Nikopolidis,
hayatlarında zor anlar yaşayan
insanlara yardım ettiklerini
söyleyerek, "Onlar ülkemizde
misafirler. Birkaç saatliğine de
olsa onları mutlu etmeye
çalışıyoruz." ifadelerini
kullandı.

Bu işi yapmanın kendisi için
bir zevk olduğunu belirten 46
yaşındaki futbol adamı,

"Önemli olan sığınmacıların
zevk alması ve eğlenmesi."
değerlendirmesinde bulundu.

Takımda yer alan 23
yaşındaki Suriyeli futbolcu
Hozaifa Hajdepo ise sıkılmamak
için bazı şeylere zaman ayırmak
zorunda olduklarını
vurgulayarak, "Eğer evde kalıp
çalışmak istemezseniz, bir
ölüden farkınız kalmaz."

görüşlerini aktardı.
"Umut" takımının,

UEFA'nın 15 ülkede
yaşayan
sığınmacılar
için verdiği
yardım
fonundan

faydalandığı
öğrenildi.

Muharrem Usta
müjdeyi verdi
Başkan Muharrem Usta,
kulübün borcunun mayıs ayı
içerisinde 100 milyon TL
azaltılması için düğmeye
bastı.
Yeni sponsorluk görüşmeleri
yapan bordo-mavili
yönetimin yapılacak borç
azaltımı için ayrıca kulüp içi
gelir-gider tablosunu
yeniden düzenleyeceği
öğrenildi.
Bu konuda atılacak adımları
daha iyi organize etmek
isteyen Başkan Usta,
önümüzdeki günlerde
yönetim kurulunu
toplayarak bir durum
değerlendirme toplantısı
gerçekleştirecek. Toplantıda
ayrıca Şenol Güneş Spor
Kompleksine tam olarak ne
zaman taşınılacağının da
masaya yatırılması
bekleniyor.

Sığınmacıların "Umut"u Nikopolidis

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Tudor

Bayern Münih
Arsenal'e kabus oldu
Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk
maçında Bayern Münih,
Allianz Arena'da Arsenal'i 5-
1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
2. Tur maçları Çarşamba
günü oynanan maçlarla
devam etti. Sahasında
Arsenal'i ağırlayan Bayern
Münih, ezici üstünlük
kurduğu maçı 5-1 kazanarak
tur için çok avantajlı bir skor
elde etti.

THİAGO YILDIZLAŞTI
Bayern Münih'e farklı
galibiyeti getiren golleri
Robben, Lewandowski,
Thiago Alcantara (2) ve
Müller atarken, Arsenal'in
tek sayısı ise Alexis
Sanchez'in ayağından geldi.
Rövanş karşılaşması
Arsenal'in mabedi Emirates
Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY Jan Olde Riekerink'le
yollarını ayrılmasının ardından yeni teknik
direktör Igor Tudor oldu.

Kardemir Karabükspor ile olan
sözleşmesinde 150 bin avroluk fesih bedeli
bulunan Hırvat teknik adam, sarı-kırmızılı
kulüple 1,5 yıllık anlaşmaya varırken, Florya
Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Galatasaray,
KAP'a yaptığı açıklamada Tudor'a 1.5 sezo
için 1.4 Milyon Euro vverileceğini duyurdu.
Tudor, takımı sezon sonunda direkt
Şampiyonlar Ligi'ne götürebilirse, 200 Bin
Euro daha alacak. 

Igor Tudor, sarı-kırmızılı kulübün
tarihindeki 59. teknik direktör oldu

Futbolculuğu döneminde Hajduk Split,
HNK Trogir ve Juventus formaları giyen,
İtalyan ekibinde 8 sezon oynayarak önemli
başarılar kazanan Igor Tudor, genç bir
teknik adam olarak dikkati çekiyor.

Aktif futbol yaşantısını sonlandırdıktan
sonra Hajduk Split'te yardımcı antrenörlük
görevine başlayıp, 2013-2014 ve 2014-2015
sezonlarında teknik direktör olarak görev
yapan Hırvat teknik adam, geride kalan
sezon Yunanistan'ın PAOK takımını
çalıştırdıktan sonra, bu sezon başında
Kardemir Karabükspor'un başına geçmişti.

Galatasaray'da ikinci Hırvat teknik adam
Galatasaray'da görev yapacak 59. teknik

direktör olan Igor Tudor, kulüp tarihindeki
ikinci Hırvat çalıştırıcı olarak dikkati
çekiyor.

Kulüpte futbol takımı ilk olarak
Yugoslavya döneminde, Hırvat kökenli
teknik direktör Tomislav Ivic'e emanet
edilirken, 1983-84 sezonunda bu görevi
üstlenen Ivic'den 33 yıl sonra yeniden bir
Hırvat teknik adam sarı-kırmızılı ekipte
görev aldı.

Futbol takımının 39. yabancı teknik

direktörü
Igor Tudor, Galatasaray Futbol

Takımı'nın başına geçen 39. yabancı teknik
direktör oldu. 

Hırvat teknik adam öncesi
Galatasaray'da 12 farklı ülkeden 38 yabancı
çalıştırıcı görev aldı.

Sarı-kırmızılı ekibe 12 teknik direktör
veren İngiltere, açık ara önde bulunuyor.
Teknik direktör sayısında İngiltere'yi, 6
çalıştırıcıyla Almanya ve 4 çalıştırıcıyla da
Macaristan takip ediyor.

Ayrıca, Galatasaray takımında bugüne
kadar İtalya'dan 3, İskoçya, Avusturya,
Yugoslavya, Romanya ve Hollanda'dan
ikişer, Bulgaristan, Polonya ve Belçika'dan
ise birer çalıştırıcı görev almıştı

Igor Tudor teknik kadroyu değiştirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor,

Ayhan Akman dışındaki tüm teknik
kadroyu değiştirdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında
deplasmanda Çaykur Rizespor ile

oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik
direktörü Igor Tudor ile başladı.

Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne
gelen Hırvat teknik adam, antrenman
öncesi futbolcular ve tesislerdeki
çalışanlarla tanıştı ve ardından takımı
çalıştırdı.

KARABÜK'TEKİ EKİBİNİ GETİRDİ
Öte yandan sarı-kırmızılı takımın çiçeği
burnundaki teknik direktörü Tudor'un
yardımcıları da belli oldu. Hırvat teknik
adamın yardımcı antrenörleri Hari Vukas ve
Ayhan Akman olurken, kaleci
antrenörlüğünü Sandro Tomic,
kondisyonerliği ise Toni Modric yapacak.

Galatasaray'ın teknik kadrosu şöyle;
Teknik direktör: Igor Tudor
Yardımcı antrenör: Hari Vukas
Yardımcı antrenör: Ayhan Akman
Kaleci antrenörü: Sandro Tomic
Kondisyoner: Toni Modric
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BURSA Pendik Belediyesi’nin
15 Temmuz Şehidi Mustafa
Cambaz için düzenlediği “Ulu
Camiler Fotoğraf Sergisi ve
Konferansı” Mehmet Akif Ersoy
Sanat Merkezi’nde yapıldı.
Program kapsamında Şehit
Mustafa Cambaz’ın 2005 yılında
Anadolu’nun dört bir yanında
fotoğrafladığı “ulu camilere” ait
fotoğrafların yer aldığı serginin
açılışı gerçekleştirildi. Sergiye,
şehit Mustafa Cambaz’ın çektiği
ulu cami fotoğraflarının yer
aldığı “Türkiye Ulu Camileri”
Albümü Editörü Şaban Abak’ın
yanı sıra şehidin eşi Semra
Cambaz ve oğlu Alparslan
Cambaz da katıldı. Katılımın
yoğun olduğu sergi, Selçuklu
döneminde yapılmış Cizre Ulu
Camii’den, Belek Gazi
döneminde inşa edilmiş Harput
Ulu Camii’ne kadar 56

fotoğrafıyla 28 Şubat’a kadar
ziyarete açık kalacak. 

“MUHTEŞEM ESERLERİ EN
GÜZEL AÇIDAN YANSITMIŞ”
Sergideki fotoğrafları Cambaz
ailesi ve Şaban Abak’la birlikte
dikkatle inceleyen Belediye
Başkanı Dr. Kenan Şahin,
şehide Allah’tan rahmet
dileyerek, “Muhteşem eserleri
en güzel açıdan ve en iyi ışıktan
yansıtmış. Bu estetik bakış
açısını samimi bir ruhla ortaya
koymuş. Bu nedenle Allah,
kendisine şahadet nasip etmiş.
Kendisine Allah’tan rahmet
diliyorum.” dedi.

“EN BÜYÜK HAYALİ
GERÇEKLEŞTİ”
Sergi açılışı öncesi konuşan
Şehit Mustafa Cambaz’ın oğlu
Alparslan Cambaz, oldukça

duygusal bir konuşma yaparak,
“Bu sergi, babamın en büyük
hayaliydi; o hayal şimdi
gerçekleşti. Sıra, çeşmeler
üzerine yaptığı fotoğraf
çalışmasını tamamlamaya geldi.
Bunu da ben tamamlayacağım
inşallah” dedi.

YENİ KİTAPLAR
HAZIRLANACAK
Sergi açılışı sonrası Türkiye Ulu
Camileri konusunda konferans
veren Şaban Abak, şehit
Mustafa Cambaz’ın sanıldığı
gibi yalnız fotoğrafçı değil, tam
bir sanat tarihçisi olduğunu
söyledi. Abak, “Rahmetli, hangi

eser hangi tarihe ait çok iyi
bilirdi.” dedi. Türkiye Ulu
Camileri Fotoğraf Albümü’nün
ardından yeni kitaplar
çıkaracaklarını belirten Abak,
“Şehidin çektiği medreseler,
darüşşafaka ve kervansaraylar
ayrı kitaplarda toplanacak.”
bilgisini verdi.

Selanik’te bomba paniği
SELANİK kenti yakınlarındaki bir benzin

istasyonunda bulunan bomba, imha edilmek
üzere askeri alana taşındı. Güvenlik tedbirleri
kapsamında yaklaşık 75 bin kişi, bombanın
bulunduğu bölgeden tahliye edildi.

2. Dünya Savaşı’ndan kalan ve Selanik
kentinin Kordelio semtinde bir benzin
istasyonundaki inşaat çalışmaları sırasında
bulunan yaklaşık 250 kilogramlık bomba, etkisiz
hale getirilerek askeri bölgeye taşındı.

Orta Makedonya Valisi Apostolos Cicikostas
yaptığı açıklamada, bombanın etkisiz hale
getirildiği ve kontrollü patlatılmak üzere askeri
bölgeye başarıyla nakledildiğini söyledi. 

Emniyet güçleri, bomba imha uzmanları
çalışmalarına başlamadan önce yaklaşık 2
kilometre çapındaki bir alanda güvenlik
tedbirleri aldı. Kapı kapı dolaşan polisler
vatandaşları uyardı.

Yaklaşık 75 bin vatandaş, belediyelerin tahsis
ettiği otobüslerle stadyum ve okullara
götürüldü. Bölgede tren ve otobüs seferleri iptal

edildi, kiliseler pazar ayinlerini
gerçekleştirmedi. Civardaki bir kampta kalan
sığınmacılar ise müze ziyaretine çıkarıldı.

Bombanın, 2. Dünya Savaşı sırasında
Yunanistan’ı işgal eden Alman birliklerine karşı
mücadele eden İngiliz uçakları tarafından
atıldığı tahmin ediliyor.

Cambaz’ın “Ulu Camiler
Fotoğraf Sergisi” açıldı

Türkiye’deki darbe girişimi sırasında
şehit düşen Batı Trakyalı gazeteci
Mustafa Cambaz için hazırlanan “Ulu
Camiler Fotoğraf Sergisi” ziyarete
açıldı. Açılışta duygusal bir konuşma
yapan şehidin oğlu Alparslan Cambaz,
“Bu sergiyle babamın en büyük hayali
gerçekleşti” dedi.
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