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İSKEÇE 7 Ağustos Salı günü
art arda gelen iki ölüm haberiyle
sarsıldı. Sırtından aldığı kurşun
ile hayatını kaybeden sigortacı
Kostas Dalakuras’ın cinayete
kurban gittiği düşünülüyor.
Aynı günün akşamı ise optik
mağazası sahibi İskeçeli
esnaflardan Agop Balatyan
evinde ölü olarak bulundu.
Balatyan’ın intihar ettiği
düşünülüyor. » 5

İskeçe’de 
bir günde 
iki ölüm
haberi

bilimdünya

Atina'dan
İzmir'e
teşekkür
mektubu
Atina Belediye Başkanı Yorgos
Kaminis, Yunanistan'daki yangın
felaketi sırasında taziye ve geçmiş
olsun dileklerini iletip, "Sizin için ne
gerekiyorsa yapmaya hazırız" diyen
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu'na mektup gönderdi.
» 7

AK Parti Bursa milletvekilleri ve
belediye başkanları ile partinin il
yöneticileri, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa
Şubesi'ni ziyaret etti. Heyete, TBMM
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
Başkanı Hakan Çavuşoğlu önderlik
etti. »2

Batı Trakyalı şarkıcı Barış Tükeniş
“Hoşçakal” isimli şarkısı için klip
hazırladı. Tükeniş’in söz ve müziği
kendisine ait olan “Hoşçakal”
şarkısının klibi,  Gümülcine’nin
Nimfea ormanlık bölgesinde çekildi.
»6

Barış Tükeniş
“Hoşçakal”a
klip çekti

AK Parti’den
Bursa şubesine
ziyaret

Müftülük konusunda
azınlık ne bekliyor? 

DAĞLIK bölgede elektrik
üreten türbinlere son bir
buçuk yıl içinde yenileri
eklendi. Buna göre Rodop ili
dağlık bölgesinde faaliyet
gösteren ve 200 türbinin
bulunduğu enerji parklarına
yenileri ekleniyor. Geçen
aylarda Kozlukebir
Belediyesi’ne bağlı Keziren
ve Çalabı köyleri yakınlarına
19 adet rüzgar türbini inşa
edildi. Bugünlerde ise
Alantepe bölgesine toplam 8
adet rüzgar türbini
yerleştirilecek. » 11

Dağlık bölgeye yeni rüzgar türbinleri

Müftülük yasasında yapılan değişikliği, bu değişikliğin etkilerini ve 
müftülük sorunuyla ilgili olarak bundan sonra yaşanabilecek muhtemel
gelişmeleri ve azınlığın beklentilerini azınlık milletvekilleri ve DEB 
partisi genel başkanıyla konuştuk. »10, 11
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AK Parti’den BTTDD Bursa Şubesi’ne ziyaret

AK Parti Bursa milletvekilleri ve
belediye başkanları ile partinin il
yöneticileri, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa
Şubesi'ni ziyaret etti. 

Yeni dönemde, TBMM İnsan Hakları
İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini
üstlenen önceki dönem Başbakan
Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun
önderlik ettiği heyette, milletvekili olarak
İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Mustafa
Esgin, Osman Mesten, Refik Özen, Zafer
Işık, Ahmet Kılıç, Muhammet Mufit
Aydın, Atilla Ödünç; yerel yönetimlerden
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar ve Osmangazi
Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad
Hasanoğlu ile AK Parti İl Yöneticisi
Mustafa Sayılgan hazır bulundu. 

AK Partili heyeti, yönetimi ve bir grup
dernek üyesi ile birlikte karşılayan
BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Dr. Ali
Eminlatif, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Son dönemde
Batı Trakya Türkleri'nin Türkiye'deki
sorunlarının büyük bölümünün çözüm
bulduğunu hatırlatan Eminlatif, başta
Hakan Çavuşoğlu olmak üzere Bursa
milletvekillerine hem teşekkür etti, hem
de yeni dönemde başarı diledi. Eminlatif,
ziyarette hazır bulunan Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar'a da BTTDD Bursa Şubesi'ne
desteklerinden dolayı teşekkür etti.

EN GÜZEL RENKLERDEN 
BİRİSİ BATI TRAKYA
Bursa Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar konuşmasında, geçmişte
yöneticiliğini yaptığı derneğin, Batı
Trakya Türkleri'nin ve siyasilerin sivil
toplum kuruluşları ile ilişkilerinin
önemine işaret etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş da, Bursa'nın farklı coğrafyalardan
gelen insanlarla çok renkli bir çiçek
bahçesi gibi olduğunu belirterek, ''Bu
bahçenin en güzel renklerinden bir tanesi
de Batı Trakya Türkleri. Biz de
faaliyetlerinizde sizlere destek olmaya
çalışıyoruz. Sıcak karşılamanız için
teşekkür ediyorum.'' dedi.

BATI TRAKYA AĞIR BİR
SORUMLULUK 
İçişleri eski Bakanı Efkan Ala da, ''Batı
Trakya denince hepimizin içinde tarih
akar gider. Bize çok hatıra bırakmıştır,
çok şey öğretmiştir. Bizim fiziki
coğrafyamızın dışında ne kadar işimizin
olduğunu hatırlatan en önemli kültür
coğrafyamızın adıdır Batı Trakya...
Sorunlarınızın çözümü noktasında
teşekkürlerinizi size yakışır şekilde ortaya
koydunuz ama onlar hepimizin
vazifesidir. Biz onları yaparken elbette bir
tarihin, değerlerimizin bize yüklediği
vazife olarak yapıyoruz. Bu sorumluluk
önemli, ağır ve çok onurlu bir
sorumluluk.'' diye konuştu.

YUNANİSTAN’DA SIKINTILAR
DEVAM EDİYOR 
TBMM İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili
Hakan Çavuşoğlu, BTTDD Bursa
Şubesi'nde iki dönem başkanlık yapma
şerefine eriştiğini kaydederek, bu
derneğin kökünün genel merkezin
kuruluş yılı olan 1946'nın çok daha
öncesine gittiğini vurguladı. 

Yunanistan'da Batı Trakya
Türkleri'nin inanç hürriyetine yönelik
saldırıların, eğitimdeki haksızlıkların ve
hukuksuzlukların, vakıflar sorununun,
etnik kimliğe ilişkin itirazların hala
devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu şöyle
devam etti: ''Ne yazık ki bunları
aşamadık. Tabi zaman zaman şöyle bir
soruya da muhatap kaldığımız oluyor;
'Türkiye burada azınlıklara ilişkin
adımlar atıyor da bir dönüp bize baksanız
niye bize Yunanistan bunları yapmıyor?'
İyileştirmeleri biz kendi vatandaşlarımız,
kendi demokrasimiz için yapıyoruz.
Kendimize olan güvenimiz,
özgüvenimizden dolayı yapıyoruz. Ama
aynı şekilde, soydaşlarımızın eşit
vatandaşlık hakkına kavuşması
gerektiğini, özellikle azınlık haklarından

dolayı var olan beklentilerimizi her
defasında dile getiriyoruz. En son 65 yıl
sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Atina
ve Batı Trakya ziyaretinde bunların
konuşulması bir paradigma değişikliğine
sebebiyet vermiştir.''

SORUNLAR ERDOĞAN
LİDERLİĞİNDE ÇÖZÜLDÜ
Türkiye'nin Yunanistan'dan bir
komşuluk yaklaşımı göremediğini dile
getiren Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın
teröristler için güvenli bir sığınak halini
aldığına dikkat çekti. Çavuşoğlu, sözü
Türkiye'ye getirerek, ikamet sorununun
2003 yılında Mustafa Dündar'ın
milletvekilli olduğunu dönemde
çözüldüğünü, bugün de uzun süreli
ikamete kavuşulduğunu, çalışma izni ve
vatandaşlık sorununun aşıldığını ve
Türkiye'de yaşamasa bile her Batı Trakya
Türkü'ne sağlık sistemine dahil olma
şansı verildiğini anlattı. Bunların
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
liderliğinde ve iradesinde gerçekleştiğini
söyleyen Çavuşoğlu, Batı Trakya
camiasının da her zaman AK Parti'ye
vefasını ödediğini ifade etti. Çavuşoğlu,
konuşmasının sonunda birlik ve
beraberliğin önemine işaret etti.

AB'de bebeklerin yüzde 43'ü 
evlilik dışı ilişkilerden doğuyor

Avrupa Birliği'nde (AB) 2016 yılında
bebeklerin yüzde 43'ünün evlilik dışı
ilişkilerden dünyaya geldiği açıklandı.

AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) son
yayımladığı veriler, evlilik dışı doğan
bebek sayısında 2000 yılına göre yüzde 15
civarında artış olduğunu ortaya koydu. 

Evlilik dışı ilişkilerden doğan bebek
oranının en yüksek olduğu ülkeler
arasında Fransa (yüzde 60), Bulgaristan
(yüzde 59), Slovenya (yüzde 59), Estonya
(yüzde 56), İsveç (yüzde 55), Danimarka
(yüzde 54), Portekiz (yüzde 53) ve
Hollanda (yüzde 50) öne çıktı. AB
ortalamasının üstüne çıkan bu ülkelerde
evlilik dışı ilişkilerden doğan bebek sayısı
evlilik içi doğan bebek sayısını aştı.  

Diğer yandan Yunanistan, evlilik dışı
ilişkilerden bebeğin en az doğduğu
ülkeler arasında yer aldı. Yunanistan’da
bebeklerin yüzde 80'i evlilik dahilinde
dünyaya geldi.
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“Paylaşıyoruz”
kampanyası
tamamlandı

SahİBİ:hülYaEmİn
GenelmüdürveYay›nYönetmeni:hülyaEmin

Yaz›‹şleri:Ozanahmetoğlu
adres:P.mavromihali4-6Komotini69100

Tel-Fax:2531070929
email:gundem@otenet.gr

websitesi:www.gundemgazetesi.com

ABO NE ŞART LA RI
Y›ll›k(52say›)40Euro.Kuruluşlar:100Euro.
Belediyeler:150Euro.ResmiDaireler:200Euro.

Yurtd›ş›:100Euro.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764

İSKEÇE Türk Birliği’nin (İTB) bölgemizdeki
ihtiyaç sahiplerine ve mültecilere yönelik
gerçekleştirdiği ve giysi, kırtasiye malzemesi ve
oyuncak bağışını kapsayan “Paylaşıyoruz”
kampanyası tamamlandı. 

İskeçe Türk Birliği tarafından toplanan
mazlemeler, dört farklı tarihte göçmen ve mülteci
merkezlerine gönderildi. Toplanan malzemelerin
bir bölümü de yine farklı tarihlerde İskeçe il
genelinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıldı. İTB yönetimi tarafından koordine edilen
kampanyaya İTB Kadınlar Kolu ile Gençlik Kolu da
aktif destek sağladı. 

2018 yılı Mart ayında başlatılan ve “Hepimiz
Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin Paylaşıyoruz”
sloganıyla gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde
toplanan giysiler ve diğer malzemeler belirli
aralıklarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 

İTB’den yapılan yazılı açıklamada
“Paylaşıyoruz” kampanyasına katılarak, katkı
sağlayan ve yardımların ulaştırılmasında emeği
geçen herkese teşekkür edildi.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Gençler ve Batı Trakya gerçeği...

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
sorunları hepimizce malum…
Bu sorunları defalarca dile

getiriyor, bu sorunlara çözüm
bulunması için mücadele yollarını
zorlamaya çalışıyoruz. 

Ancak var olan sorunlar ve
sorunların çözümsüzlüğü neredeyse
hayatımızın bir rutini oldu. Bu
çözümsüzlükler içinde yaşamayı
neredeyse kanıksadık.

Bu ise çözüm arayışı ve bu yolda
verilecek mücadele için en büyük
tehlike. 

Azınlığın, azınlık olmaktan
kaynaklanan birçok meselesi ise,
ülkenin son yıllarda yaşadığı
ekonomik krizin gölgesinde kaldı.
Yani bir başka deyişle, insanların
önceliği geçimini sağlamak, az
gelirle giderek ağırlaşan yaşam
koşullarını karşılamanın yollarını
bulmak oldu. Bu, zaten ekonomik
darboğazda olan azınlık insanı için
de öncelikli bir konu haline geldi. 

Yaşam mücadelesi verme, ailenin
ekonomik ihtiyaçlarını karşılama
çabası tabii ki öncelikli ve kutsal bir
görev.  Bunu anlayışla karşılamaktan
daha doğal bir şey olamaz. Ancak
tüm önceliklerimiz bununla kısıtlı
kalırsa, işte o zaman her türlü
gelişime kapılarımızı kapatmış ve
zavallı bir toplum haline dönüşmüş
oluruz.

Bir toplumun geleceğinde,
özellikle de kapitalizmin kuralların
geçerli olduğu dünyamızda,
ekonominin oynadığı rolü tabii ki
kimse inkar edemez. Fakat insan ve
toplumların gelişimini sadece
ekonomiyle bağdaştırmak da  büyük
bir yanlış olur.

Kişilerin, toplumlarının geçmişini
bilmeleri, iyi tanımaları, bugün için
dünden ders çıkarmaları çok
önemlidir. İyi bir eğitim, toplumsal
bilinci yüksek tutan duyarlılık, siyasi
ve sosyal hayatın içinde yer alma
arzusu en az ekonomi kadar
toplumların biçimlenmesi ve
gelişmesinde rol oynar.

Azınlığın bazı sorunlarının
üzerinde bu kadar çok durulmasının
ve çözüm yolları aranmasının temel
sebebi de budur. Yunanistan sınırları
içerisinde farklı dilden, dinden ve
ırktan bir insan topluluğunun, var

olan tüm özelliklerini ve
farklılıklarını koruyarak yaşamak
istemesidir kısacası arzulanan.

Milliyetçi akımların arttığı, ulus
devlet kimliğinin öne çıktığı
coğrafyalarda kendi kimliğinle
yaşama talebi ne yazık ki olumlu
algılanmaz. Farklının, çoğunluğa
adapte olması, çoğunluk gibi
hareket etmesi istenir. Bunu
farklılaştıracak adımlara izin
verilmez. İşte bu noktada da farklı ile
erk arasında bir mücadele başlar.

Bu mücadeleden başarıyla
çıkmanın temel koşulu ise
demokratik ve çağdaş yöntemlerle
mücadele etmek, sorunları içeriden
dışarıya taşıyıp dünya kamuoyuyla
paylaşmaktır. 

En önemlisi de bu konuda verilen
çabaları diri tutmaktır. Bu da
gençleri bu mücadelenin içine
katmakla sağlanabilir.

Çoğu zaman gençleri duyarsızlık,
ilgisizlikle suçlarız. Peki bu
gerçekten doğru bir yaklaşım mıdır?
Bizim yetiştirdiğimiz, geliştirdiğimiz,
büyüttüğümüz gençliğe acaba biz
gerekli mesajları verebiliyor muyuz?
Onların duyarlı hale gelmesi için
gerekli enstrümanları gerektiği gibi
kullanabiliyor muyuz?

Ben gençleri duyarsızlıkla
suçlamanın en kolaycıl çözüm
olduğunu düşünenlerdenim. Onlarla
onların dilinde konuşamıyorsak,
onların anlayacağı şekilde onlara
bazı şeyleri anlatamıyorsak bunun
sorumluluğunu da üstlenmemiz
gerekir. Ne ekilirse o biçilir. Ekip,
ilgilenmediğiniz, sulamadığınız,
bakımını yapmadığınız bir tarladan
ürün beklemek anlamsızdır değil mi? 

Biz gençlerimize toplumumuzu,
sorunlarını anlatmadığımız sürece,
onlardan bu mücadelede aktif rol
almalarını bekleyemeyiz. Onların
anlayacağı, ilgisini çekecek
yöntemlerle onlara ulaşmalı,
benliklerini diri tutmanın önemini
onlara onların yöntemleriyle
anlatmalıyız. 

Bu yöntemler de çağı
yakalamaktan, teknolojik imkanları
sonuna kadar kullanmaktan, her
türlü yenilik ve değişime açık
olmaktan geçiyor. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

3

BAŞKENT Atina’nın da içinde yer aldığı Attika bölgesinde, Batı
Nil Virüsü’nden iki kişi hayatını kaybetti.

Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi
(KEELPNO), Atina’nın batı banliyölerinde Batı Nil Virüsü
bulaşan ve 80 yaşın üzerinde olan iki kişinin hayatını
kaybettiğini açıkladı.

KEELPNO, ülkede 2018 yaz mevsiminde bugüne kadar
55 kişiye Batı Nil Virüsü teşhisi konulduğunu, bunlardan 12’sinin
çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğünü ve dört kişinin ise yoğun
bakım ünitelerinde tutulduğunu bildirdi.

Kamu Sağlığı Genel Sekreteri Yannis Bazkozos da özel bir
radyoya yaptığı açıklamada, Batı Nil Virüsü’ne karşı kimsenin
dokunulmaz olmadığına dikkati çekerek, devlet mekanizmalarının
aldığı önlemlerin yanı sıra, vatandaşlara da kendi önlemlerini
almaları çağrısında bulundu.

Yunanistan’da ilk defa 2010 yaz mevsiminde görülen Batı Nil
Virüsü, 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Yaygın olarak ateş, baş ve kas ağrıları, iştah kaybı, bulantı,
kusma, ciltte kızarıklık, lenf bezlerinin şişmesi gibi semptomlarla
görülen Batı Nil Virüsü daha çok sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor.

Batı Nil Virüsü can aldı
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17 Kasım üyelerinin
nakli tepki topladı

Yunanistan, 
terörist Kaya'nın
iadesini durdurdu

ADALET Bakanı Stavros Kontonis, ülkede
yakalanan ve Türkiye'nin "aranan teröristler
listesi"nde yer alan Turgut Kaya'nın iadesine red
kararı verdi. 

Resmi haber ajansı AMNA'nın haberine göre,
daha önce Yüksek Mahkeme (Arios Pagos)
tarafından Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Turgut
Kaya'nın iadesi Bakan Kontonis tarafından
durduruldu. 

İnterpol tarafından hakkında tutuklama emri
çıkarılan ve Şubat ayında Yunanistan'a giriş
yapmaya çalışırken yakalanan Türkiye Komünist
Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi 45
yaşındaki Kaya, sığınma talebinde bulunmuştu.

Kaya'nın sığınma talebi, 21 Temmuz'da
Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul
edilmişti.

Kontonis de, sığınma hakkı alan Kaya'nın
iadesini durdurma kararı aldı. 

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,
Yunanistan’ın Türkiye tarafından aranan suçlulara
sığınma imkanı tanıdığını söyledi. Aksoy,
Yunanistan’dan iyi komşuluk ilişkilerine saygı
göstermesini istedi. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,
Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten
çıkartılan terörist Turgut Kaya'nın Adalet Bakanı
Stavros Kontonis'in kararıyla Türkiye'ye iadesinin
reddedilmesi hakkında açıklamada bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami
Aksoy'un, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şu
ifadelere yer verildi: "Interpol tarafından hakkında
kırmızı bülten çıkartılan Turgut Kaya'nın
Yunanistan yargısının iade yönündeki kararına
rağmen Yunanistan Adalet Bakanı'nın kararıyla
ülkemize iadesinin reddedilmesi, Yunanistan siyasi
erkinin ülkemize karşı gelenekselleşmiş
reflekslerinin değişmediğini göstermektedir.
Geçmişte terör elebaşı Öcalan'ı himaye eden
Yunanistan, günümüzde de ülkemiz tarafından
aranan suçlulara sığınma imkanı tanımakta,
iadelerine ilişkin yargı kararını dahi rahatlıkla
görmezden gelebilmektedir. Yunanistan'ın iyi
komşuluk ilişkilerine saygı göstermesini ve çağdaş
hukuk normlarını benimsemesini bekliyoruz." 

17 Kasım terör örgütü mensubu
hükümlü Hristodulos Ksiros'un
yüksek güvenlikli Koridallos
Cezaevi'nden Eğriboz
Yarımadası'ndaki açık bir cezaevine
nakledildiği bildirildi.

Ulusal medyada yer alan
haberlere göre, cinayet ve bombalı
saldırı suçlarından altı kez müebbet
hapis cezasına mahkum edilen
Ksiros, yoğun güvenlik önlemleri
altında Atina yakınlarındaki
Koridallos Cezaevi'nden alınarak
Eğriboz'daki Halkida Cezaevi'ne
nakledildi.

Adalet Bakanlığı kaynaklarına
dayandırılan haberlerde, terörist
Ksiros'un, Koridallos Cezaevi'nin
yeniden yapılandırılması çalışmaları
kapsamında boşaltılması nedeniyle
Halkida açık cezaevine nakledildiği
ifade edildi.

Ksiros'un nakledilmesiyle ilgili
resmi bir açıklama yapılmadı.

17 Kasım'ın tetikçilerinden olan
Ksiros, 2014'de Noel izniyle çıktığı
cezaevine bir daha dönmemişti.
Ksiros, bir yıl sonra Atina
yakınlarında yakalanarak tekrar
cezaevine konulmuştu.

Kısa bir süre önce, terör
örgütünün 2 numaralı ismi ve baş
tetikçisi Dimitris Kufodinas da
Koridallos Kapalı Cezaevi'nden

alınarak Volos şehri yakınlarındaki
Kassaveitias Açık Cezaevi'ne
nakledilmişti.

KUFODİNAS VE KSİROS
NAKİLLERİNE TEPKİLER
Kurbanları arasında Türk
diplomatların da bulunduğu
hükümlü Kufodinas'ın, yüksek
güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden
Volos'taki açık cezaevine
nakledilmesi Türkiye ve ABD'nin
yanı sıra ülke içinde de sert tepkilere
neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığından
yapılan açıklamada, hükümlü
Kufodinas'ın, aralarında Amerikalı
diplomatların da bulunduğu 11 kişiyi
katlettiği hatırlatılarak, "Yunan
terörist hiçbir pişmanlık
göstermemiştir ve bundan sonraki
terörist neslin onun izinden gitmesi
konusunda ilham kaynağı olmaya
devam etmektedir. (Kufodinas'a)
İzin verilmesini ya da cezaevindeki
tutukluluk halinin herhangi bir
şekilde yumuşatılmasını en şiddetli
şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer
verildi.

Türkiye de Dışişleri Bakanlığı’nın
yaptığı açıklamayla 17 Kasım terör
örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'ın
açık cezaevine nakledilmesine sert
tepki göstermişti.

"Ülkemizin diplomatlarının
canına kastetmiş bir teröristin bu tür
düzenlemelerden yararlanması
kabul edilemez." denilen bakanlık
açıklamasında, daha önce üç kez
izin kullanma hakkı tanınan
Kufodinas'ın açık bir cezaevine
nakledilmesinin hiçbir kabul
edilebilir gerekçesinin bulunmadığı
vurgulanmıştı. Açıklamada, "Yunan
makamlarını terörle mücadelede
zafiyet yaratacak adımlar atmamaya
ve teröristlerin cezalandırılmasında
yükümlülüklerini yerine getirmeye
davet ediyoruz." ifadesi
kullanılmıştı.

Öte yandan, Kufodinas'ın açık
cezaevine nakledilmesi kimi Yunan
siyasi partilerinin de sert tepkilerine

neden oldu.
Ana muhalefet Yeni Demokrasi

Partisi (ND) Başkanı Kiryakos
Miçotakis sosyal medya hesabından
yayımladığı bir mesajında,
Kufodinas'ın sinsi bir şekilde Volos
Cezaevi'ne nakledildiğini ifade
ederek, "Sayın Çipras, ülke acı
içerisinde bulunurken sizin
önceliğiniz seri katile hizmet etmek
midir?" diye yazdı.

ND'nin Başkan Yardımcısı Adonis
Georgidis ise Kufodinas'ın
nakledilmesine ilişkin
açıklamasında, Başbakan Aleksis
Çipras'ın terörle ilişkisinin
bulunduğunu belirterek,
"Kufodinas, Aleksis Çipras'tan
muhteşem bir hizmet gördü. Çipras -
terör ilişkisi açık. Nedenini
bilmiyorum, kendisi açıklasın."
ifadelerini kullandı.

Eşi 17 Kasım terör örgütü
tarafından öldürülen eski Dışişleri
Bakanı Dora Bakoyanni de sosyal
medya hesabında paylaştığı
mesajında, Kufodinas'ın ani bir
kararla açık cezaevine
nakledilmesinin, seri katile yapılan
en büyük af düzenlemesi olduğunu
belirterek, hükümetin terör
konusundaki uygulamalarıyla
"zevahiri bile kurtaramadığını"
yazdı.

POTAMİ Partisi lideri Stavros
Theodorakis de işlediği suçlardan en
küçük bir pişmanlık duymayan bir
teröristin açık bir cezaevinin
nimetlerinden yararlanma hakkının
bulunmadığı açıklamasında
bulundu.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994
arasında Türk diplomatları da hedef
aldı. Türkiye'nin Atina
Büyükelçiliğinde görevli diplomat
Çetin Görgü'yü 1991'de, bir diğer
diplomat Ömer Sipahioğlu'nu da
1994'te şehit eden örgüt, dönemin
Büyükelçilik Müsteşarı Deniz
Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci
ve şoför Adil Yıldırım'ın yaralandığı
saldırıları gerçekleştirdi.

17 Kasım terör
örgütü

mensupları
Hristodulos

Ksiros Eğriboz,
Dimitris

Kufodinas da
Volos açık
cezaevine

nakledildiler.  
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Bu haftaki gündemimizin ana
konusunu müftülük sorunuyla ilgili
gelişmeler oluşturmaya devam

ediyor. Geçen sayımızın manşetini mecliste
kabul edilen müftülük yasasındaki
değişikliğe ayırmıştık. Bu hafta da aynı
konuyla devam ediyoruz. 

Malum, müftülük sorunu Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın yıllarca çözüm bekleyen
ana  sorunlarından birisi. Belki soydaşın
günlük hayatını, günlük yaşantısını
doğrudan etkilemiyor olabilir ancak
müftülük meselesi bu toplumun en önemli
kurumsal problemlerinden biri ve azınlık
haklarıyla alakalı ve azınlık meselesi. Ve bu
sorun yıllarca çözüm bekledi. 

Gazete olarak yapılan yasa değişikliği
ışığında müftülük konusuyla alakalı olarak
bundan sonra neler yaşanabileceğini ve
azınlığın nasıl bir beklenti içinde olduğunu
siyasilerle konuştuk. Milletvekilleri Hüseyin
Zeybek, İlhan Ahmet ve DEB Partisi Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, gazetemizin sorularına
cevap verdiler ve düşüncelerini kamuoyuyla
paylaştılar. Onların söylediklerini haber

sayfalarında okuyabilirsiniz. 
Yaptığımız röportajlara ve hafta boyunca

bu konuda yaptığımız sohbet ve
değerlendirmelere dayanarak birkaç
noktaya dikkat çekmek istiyorum. 

Bir defa şunu söylemek mümkün: Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı “müftülük
sorunu”nun çözüme kavuşmasını istiyor.
Böyle bir arzusu ve beklentisi var. Ancak
her türlü “çözüme” de eyvallah demeye
niyetli değil. Bu da bir ihtiyacı ortaya
koyuyor. Devlet tarafından ciddi ve kalıcı bir
çözüm önerisinin getirilmesi. Bu sorunun
ortadan kalkması ve bu alanda
“normalleşme sürecinin” yaşanması için
devlet tarafından sağlam bir iradenin
ortaya konması şart. 

İkinci nokta şu: Yapılan yasa
değişikliğiyle tayinli müftülerin emekliye
sevk edilmesi bu sorunun giderilmesi için
sadece bir başlangıcı teşkil etmelidir. Yani
bunun devam gelmezse burada bir
çözümden bahsedilemez. Hatta çözüm
getirmek için girişim bile sayılmaz. 

Öyle anlaşılıyor ki, hükümet tayinlilerin

emekliliğe sevk edilmesinden sonra
Gümülcine ve İskeçe müftülüklerine bir
süreliğine “müftü naibi” atayacak. Bunu da
müftülük kurumunda yapmak istediği
değişiklikleri ve yapısal reformları “rahat”
bir şekilde gerçekleştirebilmek adına
yapacak. Bu sürecin kısa olması azınlık
tarafından kabul edilebilir ve makul
bulunabilir. Ancak bu sürenin uzaması ve
hatta daimi hale getirilmesi bugüne kadar
olan manzaranın değişmeyeceği gibi,
durumu daha vahim hale getirebilir. Burada
çok önemli bir nokta daha var. O da
müftülüklerde yapılması istenen veya
planlanan “reform”. Müftülükleri
“yeniliyoruz ve reform yapıyoruz” diyerek
azınlığın bu kurumunun içi tamamen
boşaltılırsa bunun adına “reform” falan
denmez. Bu “böyle olacak” demiyorum.
Eğer böyle bir düşünce varsa, yani “reform”
görüntüsü altında müftülüğün kurumsal
olarak rolü, gücü, yetkisi ve etkisi
sıfırlanacaksa yine yanlış olur. Zira,
azınlığın söz sahibi olacağı, azınlık toplumu
içinde etkili bir kurum olarak müftülük
olmazsa, o zaman başka yapılar ortaya
çıkabilir ki, bu azınlığın da yararına olmaz,
vatandaşı olduğumuz devletin de zararına
olmaz. Azınlığın tarihi ve aynı zamanda
sağlıklı kurumlarından bugüne kadar bir
zarar gelmedi. Umarız ki bu gerçeği idrak
etmesi gerekenler bir an önce idrak ederler. 

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın müftülük
meselesindeki bir numaralı şartı seçimdir.
Yani müftülerin bir seçim yöntemiyle
işbaşına gelmelerini talep etmektedir. Bu
siyasilerle yaptığımız röportajda da bir kez
daha ortaya çıktı. Müftü olacak kişilerin,
geniş toplum kesimi tarafından kabul
görmesinin yanısıra, müftünün belirlenmesi

için benimsenecek yöntem de çok önemli.
Belirlenecek müftünün meşruluğu ve
azınlık tarafından kabul edilmesi, onun
belirlenecek – seçilecek yönteme bağlı.
Burası çok net. 

Bu meseleyle alakalı röportajlarda da
görüleceği gibi müftülerin belirlenmesiyle
ilgili olarak azınlığın talebi ve beklentisi
konusunda “seçici kurul” yöntemi öne
çıkıyor. Yani azınlığımızın dini lideri olacak
kişinin bir kurul tarafından seçilmesi
isteniyor. Bu da Batı Trakya Müslüman Türk
Toplumu’nun en doğal ve meşru hakkı.
Kaldı ki böyle olmaması halinde sorunun
çözüme kavuşmuş olmayacağı da açık.
Tabii ki “seçici kurul”un geniş bir temsil
gücüne sahip olması da şart. Bu konuda
bugüne kadar görüş beyan eden azınlık
temsilcileri de bunun formülünü ortaya
koyuyorlar aslında. Camilerimizde görev
yapan aktif din görevlileri ve seçilmiş
mütevelli heyetlerinden oluşacak bir kurul.
Teklif olarak en yoğun olarak ortaya konan
yöntem budur. 

Önemli bir konu da hükümetin ve
bakanlığın bu süreci nasıl yöneteceği.
Azınlık kamuoyu bu konuda ayrıntılı bilgi
sahibi değil. Nasıl bir çözüm düşünülüyor?
Bunda hükümet ve bakanlık ne kadar
samimi? Bu sorulara ne yazık ki şu anda net
ve tatmin edici yanıtlar vermek pek
mümkün değil. 

Daha önce de dediğim gibi azınlık
müftülük sorununun çözüme kavuşmasını
istiyor. Ancak “nasıl olursa olsun” bir
çözüm değil, kalıcı ve demokratik bir
çözüme evet diyeceği de akıllardan
çıkartılmamalı. Yukarıda çizdiğim
çerçeveyle de bunun formülünü özetlemeye
çalıştım. 

Ozan AHMETOĞLU

Müftülük Sorunu - 2

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

İskeçe’de aynı gün 
içinde iki esnaf ölü
bulundu! 

İSKEÇE 7 Ağustos Salı günü art arda
gelen iki ölüm haberiyle sarsıldı.

İlk olarak Salı günü öğle saatlerinde
İskeçe’deki ünlü sigortacı Kostas
Dalakuras iş yerinde ölü bulundu.
Sigortacıyı İskeçe şehir merkezindeki
bürosunda akrabalarından biri ölü
halde buldu. Sırtından aldığı kurşun ile
hayatını kaybeden sigortacının cinayete
kurban gittiği düşünülüyor.
Dalakuras'ın sırtından vurulduğu ve
kurşunun kalbine isabet ettiği
belirtiliyor. Polis konu ile ilgili olarak
araştırma başlattı.

Aynı günün akşamı ise optik
mağazasına sahip İskeçeli esnaflardan
Agop Balatyan evinde ölü olarak
bulundu. 54 yaşındaki Balatyan’ın
evinde kanlar içinde bulunduğu ve
yanında bir silah olduğu bildirildi. Polis

konu ilgili olarak araştırmasını
sürdürürken, olayın büyük olasılıkla
intihar olduğu düşünülüyor.

Polisin her iki olayın birbiri ile
bağlantılı olup olmadığı konusunda da
araştırma yaptığı belirtilirken, İskeçe’de
Dalakuras’ın, 54 yaşındaki Balatyan
tarafından öldürülmüş olabileceği
haberleri yayıldı. Ölü bulunan iki kişi
arasında alacaklı – borçlu ilişkisi
olduğu iddia edilirken, optik mağazası
sahibi Agop Balatyan’ın, sigortacı
Dalakuras’ı işyerine giderek öldürdüğü
ve sonrasında kendi evinde intihar
ettiği öne sürüldü. 

İskeçe’deki iki ölümle sonuçlanan
olayın aydınlatılması için Selanik
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet
Bürosu’ndan bir ekibin İskeçe’ye
geldiği belirtildi. 

TAŞINDIK

Göz doktoru İsmail YAKUPOĞLU
yeni adresine taşındı. 

İskeçeli Dr. İsmail Yakupoğlu,
İskeçe’de Thermopilon sokağı 

10 – 12 numarada 4. kattaki yeni
muayenehanesinde hizmete

başladı. Dr. İsmail YAKUPOĞLU
yeni adresinde Pazartesi ile
Cumartesi günleri arasında 
hastalarını kabul ediyor. 
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Kammenos’tan yine 
sivri açıklamalar

SAVUNMA Bakanı
Panos Kammenos,

Mart ayından
bu yana

Edirne

Cezaevi’nde tutuklu bulunan iki Yunan askerinin
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatıyla tutuklandığını öne sürdü.

Antenna televizyonuna konuşan Kammenos
askerler için, “Yunanistan’a firar eden sekiz
darbeci askerle takas edilmeleri amacıyla,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla
yakalandılar” ifadelerini kullandı. Kammenos,
daha önce de bu yönde açıklamalarda
bulunmuştu. Ancak ilk kez doğrudan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçladı.

Panos Kammenos, ilk açıklamalarında iki
Yunan askerinin Türkiye tarafından “rehin”

alındıklarını söylemişti. 

BAŞKENT Atina
yakınlarındaki orman
yangınında hayatını
kaybedenlerin sayısının 93’e
çıktığı bildirildi.

Yunanistan Ulusal Sağlık
Merkezi’nden yapılan
açıklamada, Doğu Attika’da 23
Temmuz’da çıkan yangında
Mati bölgesinde yaralanan ve
Atina Sismanoglio
Hastanesi’nde tedavi gören 78
yaşındaki bir kadının hayatını
kaybetmesiyle ölü sayısının 93
olduğu açıklandı.

Yangında yaralanan 34
kişinin tedavisinin sürdüğü,
bunlardan ağır yaralı 8’inin
yoğun bakım ünitelerinde
tutulduğu ifade edildi.

İtfaiye Teşkilatı’ndan
yapılan açıklamada da, adli tıp
kurumuna sevk edilen 92
cesetten 81’inin kimliklerinin
belirlendiği, diğerleriyle ilgili
çalışmaların sürdüğü
duyuruldu. DNA’ları
belirlenen ancak yakınları
tarafından aranmayan
kimilerinin ise bekletildiği
belirtildi.

KATHİMERİNİ GAZETESİ
Öte yandan Kathimerini
gazetesi, İtfaiye Teşkilatı’nın
Kundaklama Suçlarıyla
Mücadele Müdürlüğü’nce
sürdürülen soruşturmada,
yangının, Pendelli Dağı’ndaki
Dau bölgesinde bir kişinin
topladığı kuru dalları ateşe
vermesiyle çıktığının tespit
edildiğini yazdı.

Gazete, İtfaiye Teşkilatı’nın,
yangının çıkış nedeniyle ilgili
incelemelerini tamamladığını
ve Atina savcılığına sunmak
üzere rapor hazırladığını
belirtti. Haberde, yangına
sebep olan  kişinin yaktığı
ateşin büyüdüğünü görünce
üzerine su dökerek, taşlarla
örtmeye çalıştığına dair tanık
ifadelerinin bulunduğu ileri
sürüldü.

Söz konusu şüphelinin, ilk
günlerde, yangının bölgedeki
elektrik hatlarında meydana
gelen kopma nedeniyle
çevreye yayılan kıvılcımlardan
çıktığı iddiasını yayan kişi
olduğu iddia edildi.

Yangında ölenlerin
sayısı 93 oldu

Panos Kammenos, Mart ayından bu yana Edirne
Cezaevi’nde tutuklu bulunan iki Yunan askerinin “Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla
tutuklandığını” öne sürdü. Kammenos, daha önce de bu
yönde açıklamalarda bulunmuştu.

Ketenlik Gençlik
Festivali başlıyor

GELENEKSEL hale gelen Ketenlik Gençlik
Festivali, 10 – 11 Ağustos tarihleri arasında
gerçekleşecek. Festivali, Ketenlik Gençlik
Derneği’ne bağlı Ketenlik Gençlik Festivali
Yönetim Kurulu organize ediyor. 

Ketenlik Stadyumu’nda gerçekleşecek olan
festivalin resmi açılışı 10 Ağustos Cuma günü
yapılacak. Protokol konuşmalarıyla başlayacak
festivalde skeçler, defile ve dans gösteri, İskeçe
Türk Birliği halk oyunları ekibinin gösterisi yer
alacak. Ketenlik Gençlik Festivali’nin birinci
gününde Türkiye’den ünlü müzik grubu Koliva
sahne alacak. 

Ketenlik’teki futbol stadında yapılacak
festivalin ikinci gününde de tiyatro gösterileri,
halk oyunları gösterileri yapılacak. 11 Ağustos
Cumartesi akşamı ise PERA grubu konser verecek. 

Festival çerçevesinde çeşitli yiyecek ve
giysilerin satılacağı kermesin yanı sıra “El Emeği
Göz Nuru” adı altında el işleri ve eski eşyaların
yer alacağı bir sergi de  yapılacak.

Ketenlik Gençlik Festivali Yönetim Kurulu
Asbaşkanı Hamza Karadayı, konuyla ilgili olarak
gazetemize yaptığı açıklamada, bu yıl
14’üncüsünü düzenledikleri festivalin bölge için
bir gelenek haline geldiğini söyledi. Hamza
Karadayı, her yıl müzik ve çeşitli gösterilerin yanı
sıra eski gelenekleri de hatırlatmaya çalıştıklarını
belirterek, “Ketenlik Gençlik Festivali artık
bölgemiz için ve özellikle de dağlık bölge için
önemli bir kültür olayı haline geldi. Biz köy olarak
bundan memnunuz. Her yıl çıtayı biraz daha
yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için
büyük bir ekip var. Bize bu festivali bırakan
büyüklerimize teşekkür ediyoruz. 1997 yılından
bu yana yapılan bir festival. Arada birkaç yıl
yapılmamış, ancak sonra düzenli olarak devam

etmiş olan bir kültür etkinliği. Bu yıl da
konserlerin yanı sıra, halk oyunları ve dans
gösterileri, ayrıca tiyatro gösterileri ve skeçler var.
Çeşitli sergiler var. Herkesi iki gün boyunca
Ketenliğe, festivalimize bekliyoruz. Gelenler
kesinlikle pişman olmayacaktır. Bu vesileyle
festivalin gerçekleşmesi için yardım eden, katkıda
bulunan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini
kullandı.

Festivale, başta İskeçe Balkan kolundan olmak
üzere Batı Trakya genelinden yoğun katılım
olması bekleniyor.

Barış Tükeniş’ten “Hoşçakal” klibi

BATI Trakyalı şarkıcı Barış Tükeniş “Hoşçakal” şarkısına
klip çekti.

Batı Trakyalı şarkıcı Barış Tükeniş başarılı çalışmalarına
devam ediyor. Daha önceden çektiği kliplere yenisini ekleyen
şarkıcı “Hoşçakal” isimli şarkısı için klip hazırladı. 

Barış Tükeniş’in söz ve müziği kendisine ait olan
“Hoşçakal” şarkısının klibi,  Gümülcine’nin Nimfea ormanlık
bölgesinde çekildi. Kendi imkanlarıyla Batı Trakya’da
çalışmalarına devam eden Barış Tükeniş’in son klibi büyük
beğeni topladı. 
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Hükümet yangından sonra 
kaçak yapılaşmaya savaş açtı

İlk istifa bakan vekili
Toskas’tan geldi

BAŞBAKAN Aleksiz Çipras, 91 kişinin
ölümüyle sonuçlanan geçen ayki orman
yangınının ardından binlerce kaçak
yapıyı yıkacaklarını söyledi.

Yetkililer, Mati’deki yangın sırasında
kaçak binaların insanların sahile
ulaşmasını engel olduğunu söylemişti.
Çipras, Yunanistan’da onlarca yıldır sık
görülen “kaçak yapı kaosuna” son
vereceklerini belirtti ve Attika
bölgesindeki 3200 binanın derhal
yıkılacağını belirtti.

AFLARLA YASAL HALE GELİYORLAR
“Afthereta- keyfi” binalar olarak bilinen

bu yapılar, izin alınmadan inşa ediliyor
ve daha sonra hükümetlerin çıkarttığı
aflarla yasal hale geliyor. Yetkililer
Mati’de sokakları kafa karıştıran bir
labirente dönüştüren onlarca bu tür
yapının, sahile gidişi engellediğini
belirtmişti.

“HAYATTA KALANLARA 
KARŞI GÖREVİMİZ”
Çipras konuşmasında bu binaların
“insan hayatını tehdit ettiğini” söyledi ve
“Tehlike oluşturan ne varsa yıkılacak. Bu
ölülere, daha çok da hayatta kalanlara
karşı görevimizdir.” diye konuştu.

ATİNA yakınlarında çıkan ve en az
91 kişinin ölümüne yol açan yangın
faciası ile ilgili Sivil Savunma Bakan
Vekili Nikos Toskas görevinden istifa
etti. Toskas’ı, Sivil Savunma Genel
Sekreteri Yannis Kapakis’is istifası
izledi.

Toskas, facianın büyük boyutlara
ulaştığı ilk gün istifasını sunmuş ancak
Başbakan Aleksis Çipras, bu istifayı
kabul etmemişti.

Nikos Toskas istifa açıklamasında,
“bu denli çok insanın hayatını
kaybetmiş olması benim devam etmeye
olan isteğimin önüne geçti.” dedi.

İstifası Başbakan tarafından kabul
edilen Toskas sözlerine şöyle devam
etti:

“Hatamız ve sorumluluklarımız
konusunda vicdani bir sorgulama
yapıyorum ve size kriz merkezinde
birinci elden bulunan bir kişi olarak
söyleyebilirim ki yangına müdahale
noktasında önemli bir hatamızı
bulamıyorum”

Toskas, gerek basın gerekse
muhalefet partileri tarafından yangın
felaketi süresince “bakanlığına bağlı
organlar arasındaki koordinasyon
eksikliği nedeniyle” sorumlu
gösterilmişti.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi

Partisi (YDP), Bakan Vekiili Toskas’ın
istifasının 11 gün sonra kabul
edilmesinin tatmin edici olmadığını ve
asıl sorumluluğun Çipras hükümetinin
tümünde olduğunu savundu.

YANGIN SONRASI İKİNCİ İSTİFA
Atina bölgesindeki yangın faciasından
sonra Sivil Savunma Genel Sekreteri
Yannis Kapakis de 6 Ağustos Pazartesi
günü istifa etti. 

Kapakis, istifa öncesi İçişleri Bakanı
Panos Skurletis’i makamında ziyaret
etti, daha sonra da istifa dilekçesini
sundu. Kapakis’in istifası Bakan
Skurletis tarafından kabul edildi.

İstifa sonra Sivil Savunma Genel
Sekreterlik görevine Yannis Tafillis
getirildi.

POLİS VE İTFAİYE MÜDÜRLERİ
GÖREVDEN ALINDI
Atina bölgesindeki büyük yangın
felaketinden sonra Toskas’ın istifasının
ardından hükümet polis ve itfaiye
müdürlerini de görevden aldı.

Emniyet Genel Müdürü K. Tsuvalas
ve İtfaiye Genel Müdürü S. Terzudis
görevlerinden alındı ve yerlerine
Aristidis Andrikopulos ile Vasilis
Mathopulos getirildi. 

Atina’dan İzmir’e
teşekkür mektubu

ATİNA Belediye Başkanı Yorgos
Kaminis, Yunanistan’daki yangın
felaketi sırasında taziye ve geçmiş olsun
dileklerini iletip, “Sizin için ne
gerekiyorsa yapmaya hazırız” diyen
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’na mektup gönderdi. Kaminis,
“Bu elzem zamanda ince
düşünceleriniz, içten ilginiz ve yardımcı
olma istekliliğiniz bizim için moral
kaynağı oldu, mutluluk verdi. Size ve
İzmir’in dost canlısı halkına refah,
mutluluk ve başarı diliyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, Yunanistan tarihinin en
büyük felaketlerinden biri olan Atina
yangınları için Belediye Başkanı Yorgos
Kaminis’e 26 Temmuz’da bir mesaj
yollayarak, taziye ve geçmiş olsun
dileklerini iletti. Belediye Başkanı
Kaminis’e yazdığı mektupta, başkent
Atina’nın yaklaşık 20 kilometre
kuzeydoğusunda başlayıp, kısa sürede
ormanlık araziden meskun mahallere
sıçrayarak 80’in üzerinde can kaybına
neden olan yangın felaketi için
üzüntülerini bildiren Başkan Kocaoğlu,
“Yaralı vatandaşlarınıza acil şifalar
diliyor ve hayatını kaybeden

vatandaşlarınızla ilgili en samimi
başsağlığı dileklerimi sunuyorum.
Suyun öteki yüzündeki komşunuz
İzmirliler olarak, Yunan halkının acısını
paylaştığımızı ve kardeşlik duygusuyla
yaralarınızı sarmak için ne gerekiyorsa
yapmaya hazır olduğumuzu özellikle
bildirmek isterim.” dedi.

CEVAP GELDİ
Başkan Aziz Kocaoğlu’na mevkidaşı
Kaminis’ten cevap geldi. Kaminis,
Kocaoğlu’na yazdığı mektupta, Attika
bölgesinin geniş bir alanına yayılan
yangının ardından gönderilen iyi niyet
ve destek mektubu için teşekkürlerini
bildirdi. Atina Kenti Yaz Kampı’ndaki
621 çocuğun başarılı tahliyesinin, acı ve
gözyaşı dönemindeki ender iyi
hikayelerden biri olduğunu dile getiren
Yorgos Kaminis, “80’den fazla talihsiz
hemşehrimizin ölümüyle sonuçlanan
felaket yaşanırken, bu elzem zamanda
ince düşünceleriniz, içten ilginiz ve
yardımcı olma istekliliğiniz bizim için
moral kaynağı oldu, mutluluk verdi. Bu
vesile ile size ve İzmir’in dost canlısı
halkına refah, mutluluk ve başarı
dilerim.” dedi.
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İlhan Ahmet, 
ELGA Bölge Müdürü
Panagos’la görüştü

MİLLETVEKİLİ İlhan Ahmet,
Rodop ilinde basma tipi tütün
üretiminde kuraklık, hastalık ve
doluya bağlı meydana gelen
zararların tazmin süreciyle ilgili
olarak Yunanistan Tarım
Sigortası Kurumu’nun (ELGA)
Dedeağaç’ta bulunan bölge
müdürü Athanasios Panagos ile
bir araya geldi.

Görüşmede milletvekili
Ahmet, tazminatlar için
izlenecek süreçte dikkat
edilmesi gereken konuları
esıralayarak iktidara ve
bakanlığa da siyasi irade çağrısı
yaptı: “Öncelikle bilimsel bir
çalışma yürütülerek zarar
bedelinin gerçekçi bir şekilde
hesaplanması büyük önem
taşımaktadır. Bunun yanında
tazminatların kapsamı, zaman
çizelgesi ve ödeme takviminin
açıkça belirlenerek ELGA
yönetmeliklerine dahil
edilmesini sağlayacak bir ortak
bakanlık kararının çıkartılması
gerekmektedir” diye konuştu.  

“İKTİDAR VE BAKANLIK,
TÜTÜN TAZMİNATLARININ
ÖDENMESİNDE KARARLI
DURUŞ SERGİLEMELİ”
Rodop ilindeki tütün üretimini
vuran tepe hastalığının yol
açtığı zarar hakkında sunduğu
soruya Tarım Bakanı tarafından
verilen cevabı hatırlatan
Milletvekili İlhan Ahmet, “Soru
önergesinde işaret ettiğim gibi
tütün üreticisine ödenmesi
gereken zarar tazminatları bir
an önce Devlet Mali Yardım
Programı’na dahil edilmelidir.
Bunun en hızlı yolu ise Tarım
Bakanı’nın cevabında da
belirtildiği gibi Acil Durum
Planlama Politikası
Müdürlüğü’nün devreye
sokulmasıdır. İktidarı ve
bakanlığı bu kararın arkasında
durmaya davet ediyorum.”
dedi.

ELGA Bölge Müdürü Panagos
da görüşmede, bölgedeki
tütünde verim kaybının
tazminat ödemelerinde alt sınır
olan %30’un çok üzerinde
olduğunun tespit edildiğini
söyledi. Panagos, Mart ayı
sonundan Haziran ayı
ortalarına kadar Rodop ilinde
hakim olan olumsuz hava
koşullarının hastalığın hızla
ilerlemesini tetikleyerek,
enfekte olanlardan sağlıklı
olanlara geçişi arttırdığını
belirtti. Panagos, ELGA’ya
sunulmak üzere Acil Durum
Planlama Politikası
yetkililerince hazırlanacak zarar

raporunun Ağustos ayı sonunda
tamamlanacağını bildirdi.

“ZARAR TESPİT RAPORLARI
HAZIRLANIRKEN ELGA
YETKİLİLERİNE CİDDİ
GÖREV DÜŞMEKTEDİR” 
Öte yandan İlhan Ahmet,
Trakya bölgesinde özellikle de
Rodop ilindeki zarar tespit
raporunun hazırlanmasında
ELGA yetkililerine ciddi görev
düştüğüne de vurgu yaptı. Eylül
ayında Tarım Bakanlığı’na
sunulacak ve tazminatların
belirlenmesinde rol oynayacak
raporun düzenlenmesinde
sürecin takipçisi olacağının
altını çizen milletvekili, “Bu
süreçte ELGA yetkililerinden
sorumlu davranış bekliyoruz.
Raporda mutlak surette, hava
koşullarının mevsim normalleri
dışında seyrettiği tespiti
yapılarak bu durumun tütünde
ek maliyet ile verim kaybına
nasıl yol açtığı argümanlarıyla
açıkça ortaya koyulmalıdır”
dedi. 

“ULUSAL BÜTÇEYİ AŞMASI
BEKLENEN TAZMİNAT
ÖDEMELERİ İÇİN İKİNCİ
SEÇENEK AB FONLARI”
Milletvekili İlhan Ahmet, Rodop
ilinde tütün üretiminde yaşanan
verim düşüklüğünün büyük
boyutlarda olduğuna işaret
ederek, gelir kaybı için
ödenmesi beklenen tazminat
tutarının ulusal bütçenin
sınırlarını aşacağının
öngörüldüğünü ifade etti. 

AB fonlarına başvurmanın
kaçınılmaz olduğunu dile
getiren milletvekili, “Tarım

tazminatları için ulusal
bütçeden yıllık ayrılan miktar 16
milyon eurodur. Bu miktarın,
bu yıl karşı karşıya kalınması
muhtemel büyük gelir kaybının
ardından Rodop ilindeki zararı
karşılamaya yeterli olmayacağı
anlaşılmaktadır. Bu durumda
Yunanistan’ın AB fonlarına
başvurması gerekecektir. Bu
nedenle verim kaybını kayıt
altına almak için hazırlanacak
tutanakların, Avrupa Birliği’nin
ilgili birimlerine başvuruda
kullanılabilecek şekilde gerekli
standartlara uygun
düzenlenmesi önem
taşımaktadır” dedi.

“ÇİFTÇİNİN HAKLI
TALEPLERİNİN
TAKİPÇİSİYİM”
Görüşmenin ardından konuyla
ilgili bir değerlendirme yapan
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
zarar tespit çalışmaları ile
tazminatların belirlenme
sürecinin yakından takipçisi
olacağını belirtti. Milletvekili
olduğu Rodop ili ve genel olarak
Trakya bölgesinde çiftçileri
yakından ilgilendiren bu
konuya kayıtsız kalmasının
mümkün olmadığını
vurgulayan İlhan Ahmet,
“Rodop ilinin kalkınması ve
bölge halkının refahı, tarımsal
üretimdeki gelir düzeyi ile
doğrudan bağlantılıdır. Bu
nedenle tütün tazminatları
konusunda olduğu gibi gerekli
durumlarda, hem ulusal hem de
AB imkanlarını devreye sokarak
bölgemizdeki her bir çiftçinin
haklı talebinin takipçisi olmaya
devam edeceğim.” dedi.

VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Uyuz hastalığı ve tedavisi
Uyuz bir deri hastal›¤›d›r ve

ülkemizde de c?ok yayg›n olarak
görülmektedir. Yayg›n
görü?lmesinin en büyük sebebi
sokak ko?pekleri diye
adland›rd›¤›m›z sahipsiz
hayvanlar›n ve pire-kene gibi d›ş
parazitlerin say›s›n›n oldukça
fazla olmas›d›r. Uyuz
hastal›¤›n›n birçok formu vard›r
ve oldukça inatçı bir hastal›kt›r.

En yayg›n bulaşma şekli pire
ve keneler, direk temas ve
dokunma, ortak kullan›lan
tasma, mama kab›, yatak vb.
eşyalar, ortak kullan›lan
alanlard›r. Do¤ada oldukça
yayg›n ve kolay bulaşan bir
hastal›kt›r.

Baz› türler sadece kulak
kepçesi ve çevresinde, baz›lar›
ise göz ve çevresinde lokal
lezyonlar oluşturabilirler.
Genelde derinin tüysü?z
bölgelerinde ve dirseklerden
başlayan lezyonlar tedavisi
yap›lmazsa vu?cuda yay›l›rlar ve
generalize olurlar.

Uyuz hastal›¤›n› yaratan
etken derinin epidermis kat›nda
veya k›l foliku?llerinde yerleşen
ve tu?nel kazarak hareket eden
mikroskobik boyuttaki uyuz
böcekleridir. Lezyonlu deriden
kaz›nt› yap›larak al›nan
materyalle haz›rlanan pre-
paratlar, mikroskop alt›nda
incelendi¤inde uyuz etkenleri
rahatl›kla görülebilmektedir.

Ülkemizde yayg›n bulunan
türleri:

- Demodex
- Sarcoptes
- Otodectes
- Notoedres'tir.
Uyuz böcekleri; deri

dökünt?üleri, doku art›klar›, kan
ve doku s›v›s› ile beslenirler.
Deride derin ve genelde kaş›nt›l›
lezyonlara sebebiyet verirler.
Sadece Demodex türü uyuzda
kaş›nt› azd›r veya hiç
olmamaktad›r.

Semptomlar...
- Oldukça şiddetli

kaş›nt›(baz› türler haric?)
- K›zar›kl›k
- Deride veziküller
- Vücutta yayg›n yaralar
- Tüy do?ku?lmesi
- Deride kal›nlaşma
- Tüylerin dökülmesi(lokal

veya genel)
- Deride a¤›r bir koku
- Deride kepeklenme ve

kabuklanma
- Derinin renginde koyulaşma
ve pigmentasyon art›ş›.
Korunma...
- Köpeklerin hijyenik

ortamlarda bak›m›

- Pire ve kenelere karşı
önlemleri almak

- Tüy ve deri sa¤l›¤›n›n
düzenli kontrolu?

- Düzenli f›rc?alamak
- S›k y›kamamak
- Başka ko?pe¤e ait

malzemelerin dezenfekte
etmeden kullanmamak

- Beslenmesine dikkat etmek
- Yü?rüyü?ş ve gezinti

alanlar›na dikkat etmek
- Oyun arkadaşlar›na dikkat

etmek
- Hekiminizin önerece¤i

aral›klarla d›ş parazitlere etkili
banyo solusyonlar› ile y›kamak

- Düzenli Veteriner Hekim
kontrolü

En önemlisi; Vu?cutta
oluşacak bir deri lezyonunda
vakit gec?irmeden veteriner
hekiminize dan›şmak ve ihmal
etmemek gerekir. Çünkü tüm
hastal›klar erken teşhisle çok
daha kolay ve çabuk tedavi
edilebilmektedir.

Tedavi...
Tedavisi mu?mku?n olan bir

hastal›kt›r. Tedavide y›kama
solusyonlar›, uyuza etkili
enjeksiyonlar, spot on
uygulamalar ve oral tedavi
yap›labilmektedir. Hekiminiz
uyuzun formuna göre tedaviyi
seçecek ve uygulamaya
başlayacakt›r. Genelde iyileşme
süreci 4 hafta ile 6 hafta
aras›d›r. Demodex türü? uyuz
etkeni foliku?llere yerleşti¤i için
tedavisi daha uzun ve zordur.
Bu da tedavi sü?recinin daha
uzun olmas›n› sa¤lar. Bazen de
uyuz hastal›¤›; di¤er deri
hastal›klar› ile beraber
seyredebilir. Bu durum daha
komplike ve daha uzun süreli
bir tedaviyi gerektirecektir.

Uyuz asla öldürü?cü? bir
hastal›k de¤ildir ve tedavisi
mü?mkündür.Fakat konunun
üzerine e¤ilmezseniz ve tedavisi
yap›lmazsa bu hastal›kta bile
ö?lü?mler olabilmekte ve üzü?cü
durumlarla
karş›laş›labilmektedir.

Can›m›zdan çok sevdi¤imiz
dostlar›m›z›n sa¤l›kl› ve mutlu
olmalar› ic?in lütfen onlar› ihmal
etmeyelim. Onlar›n sa¤l›¤›na ne
kadar dikkat ederseniz,onlarla
geçirece¤iniz günler o kadar
uzun ve güzel olur. Veteriner
hekimlerimizin tavsiyelerini
kulak arkas› etmeyelim. Bizler;
hem onlar›n hem de sizlerin
sa¤l›¤› için sü?rekli olarak
yard›mc› olmaya ve hizmet
vermeye devam ediyoruz.

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr
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Samsung 55” kavisli LED TV’yi inceleyelim

GÜN DEM bilim-teknik

2018 kavisli
televizyonlarından önemli bir
model olan 55 inçlik Samsung
NU8500 modeli ne kadar iyi?

Bu yılın televizyonları
arasında kavisli seçeneklerle
kullanıcılara farklı bir bakış
açısı sunan Samsung, Premium
8 serisinde sunduğu 55NU8500
modeliyle ofisimize konuk oldu.
Tam adıyla 55” Premium
Curved Smart 4K UHD TV
olarak geçen 55NU8500 modeli,
adında tüm özelliklerini zaten
sıralıyor gibi görünüyor. Peki,
detaylarında neler saklıyor,
daha da önemlisi nasıl bir
görüntü sağlıyor? Hemen
incelemeye başlayalım.

İnce tasarımla başlayalım.
Samsung 55NU8500
televizyonu, az önce de
bahsettiğim gibi kavisli bir
model. Kavisli modellere son
dönemde ilgi büyük. Televizyon
izleme alışkanlığına farklı bir
bakış açısı getirdiği aşikar.
Özellikle tam karşısındayken
görüntünün sizi sarmaladığı
gibi bir yanılsamaya
düşebiliyorsunuz. Bu da farklı
bir tat veriyor doğrusu.

Ekranın kavisli olması,
televizyonun dekoratif açıdan
da güzel görünmesini sağlıyor.
55NU8500 de güzel görünen bir
model. İnce çerçeveli yapısı ve
paneli gibi kavisli standı ile
masa üzerinde iyi duruyor.
TV’yi duvara asmak isteyenleri
de geri çevirmediğini
söyleyeyim. Ancak bu durumda
ekran kavisli olmasından dolayı
duvarla arasında kenarlardan
mesafe bırakacak. O nedenle

duvar için çok uygun
olmadığını düşünüyorum.

Samsung 55NU8500, 55 inç
boyutunda bir ekrana sahip.
Ancak kavisli olmasından
dolayı ekran daha küçük
görünüyor. Bu önemli zira düz
panel 55 inç bir televizyonun
yanında sanki 42 inç gibi
görünüyor. Kavisli
televizyonların en büyük
handikabı da bu oluyor
diyebiliriz. Buna ilave olarak
doğası gereği görüş alanının
darlığını da ekleyebiliriz. Bu
anlamda geniş oturma odaları
için uygun değil.

Televizyonun görüntü
özelliklerine geçmeden
bağlantılarına da bakalım.
Samsung 55NU8500’de 4 adet
HDMI bağlantısı bulunuyor.
Buna ek olarak USB
portlarından da 2 adet
karşımıza çıkıyor. Dijital optik
ses çıkışı, Ethernet portu gibi
gerekli olan bağlantıları sunan
televizyon, ayrıca Wi-Fi ile
Bluetooth desteği de gösteriyor.

Bu arada televizyonun
kumandasının da oldukça
küçük ve fazlasıyla fonksiyonel
olduğunu söyleyeyim.
Kumanda üzerinden ses
kontrolü de yapabiliyorsunuz.

Samsung 55” kavisli TV, 4K
çözünürlüğünde bir ekranın
sahibi. HDR 10+ desteği
gösteren televizyon, HDR
özelliğinden Netflix’te,
YouTube’da, Amazon’da
faydalanmanıza olanak tanıyor.
LED arka aydınlanma
kullanılan paneli ile sağladığı
görüntü kalitesinin muazzam

ölçüde memnuniyet sağladığını
da söyleyelim.

Televizyonun kontrast oranı
gayet başarılı, parlaklık
noktasında da tatmin
oluyorsunuz. Yerel karartma
performansı ise LED panelin
doğasından ötürü hoş değil
doğrusu. Ancak bunu genel
izleme deneyiminde fark
etmiyorsunuz zaten.

Televizyonu gerek Full HD
gerek 4K özel içeriklerde ve
kablolu yayınlarla
değerlendirme şansımız oldu.
Her senaryoda da iyi
performans gösterdiğini
söyleyebiliriz. Bunda UHD
Engine görüntü motorunun ve
dinamik kristal renk
teknolojilerinin desteği büyük
elbette.

Bu arada Samsung
55NU8500 yalnızca genel izleme

deneyimi için değil, aynı
zamanda oyunlar için de ideal
bir televizyon olarak tercih
edilebilir. Zira cihazda bir oyun
modu yer alıyor ve bununla
düşük Input Lag sunuyor.
Özellikle HDR destekli bir
televizyon arayan konsol
oyuncuları için bu iyi haber
diyebiliriz.

Samsung 55NU8500, artık
televizyonlarda görmeye alışkın
olduğumuz akıllı özellikler
sunan bir televizyon elbette.
Samsung’un Tizen işletim
sistemini temel olarak kullanan
televizyon, 4 çekirdekli
işlemciden güç alıyor ve genel
kullanım deneyimiyle iyi bir
akıllı televizyon oluyor.
Özellikle televizyonlarda can
sıkıcı olan arayüz dolaşımının
bu televizyonda bilhassa kolay
olduğunu söyleyebilirim.

Geniş bir uygulama marketi
sunan televizyon, menüde
gösterilen reklamlarla ile ise ara
sıra can sıkabiliyor.

Samsung 55NU8500, genel
hatlarıyla fazlasıyla kullanışlı
bir televizyon oluyor. Kavisli
tasarımıyla farklı bir görünüm
kazanan model, özellikle
görüntü performansıyla
karşısındaki memnun ediyor.
HDR film ve video
oyunlarındaki
performansından son derece
memnun kaldığımızı
söyleyelim. Özel içerik değil de
yerel kanallardan film, spor ve
dizi gibi karışık kullanım
senaryosunda
değerlendirdiğimizde de iyi bir
çizgide durduğunu
söyleyebiliriz.
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SOLDANSAĞA
1) Başlangıcı olmayan – Bir ay içinde olan veya

bir ay süren 2) Asalak bir böcek – Baba, cet –
Başlıca içeceğimiz 3) Rey – Bağıntı, izafet 4) Uzak
Doğu ülkelerindeki tapınaklara verilen ad – Metal
nesne, plaka 5) Tümör – Voleybolda topa vuruş
şekli 6) Argoda sevgili – Üzme, sıkıntı verme 7) Sığ
sularda, ağır yükleri taşımak için kullanılan altı düz
tekne – Güldürmeyi amaç edinen oyun – En kısa
zaman 8) Mücadele – Veba hastalığı 9) Baryum’un
simgesi – Duvarları kaplayıp süslemek için
kullanılan levha 10) Erler – Hane, konut – Bedenin
dış yüzü 11) Beddua, ilenme – Küçük işaret bayrağı
12) Uslu, terbiyeli – Namus, haya 13) Yasal – Alıntı,
iktibas 14) Evlere su taşıyan kimse – Tomruk biçme
makinesi.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Destan – Bir kurumun alt mevkilerindeki iş

yerlerinden her biri – Dingil 2) Işık, aydınlık – Yabani
hayvan barınağı – (kısaca) Anadolu Ajansı 3)
Rütbesiz asker  Boyun hastalığı, guşa – Uyum 4)
Beyaz tüylü bir tavuk ırkı – (tıp) Pamukçuk –
Tanrı’ya yakarma 5) Sıvı safra – (eski) Açığa
çıkarma, yayma – Bilim, bilgi 6) Çarşılarda aynı işi
yapan esnafın bulunduğu bölüm – Balgamlı
öksürükle ortaya çıkan göğüs hastalığı, nefes
darlığı 7) Tanrı tanımaz kimse – Yalan, uydurma söz
8) İki yana sallanarak yürüme – Ün, şöhret –
Kullanma süresi 9) Kaymakamlık – Mahir, becerikli
– Lorentiyum’un simgesi 10) Boşa çıkarma, rast
getirememe – Sanı – Lakin, fakat 11)
Kurçatovyum’un simgesi – (sosyaloji) Boy – Başlıklı,
su geçirmeyen spor ceket. 

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Arifane, İma 2) Rulo,
Alaten 3) Ag, Tartma 4)
Fason, İnanç 5) Nakit,
Eti 6) Po, Baz, Yb 7)
Klape, Cihar 8) AA, İşçi,
Aza 9) Kg, Kalem 10)
Baobap, Laso 11)
Filateli 12) Kart, Ram,
Ra 13) Eke, Ziyafet 14)
Tütün, Anane.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Araf, İka, Buket 2)
Rugan, Laka, Akü 3) İl,
Sapa, Gofret 4)
Fotokopi, Bit 5) Ani,
Eşkal, Zn 6) Nar, Tb,
Çapari 7) Elti, Acil, Taya
8) Amnezi, Eleman 9)
İtaat, Hamal, Fa 10) Me,
Niyaz, Siren 11) Anaç,
Brovo, Ate. 
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Müftülük sorununda 
bundan sonra ne olacak?

HÜSEYİN ZEYBEK
İSKEÇE SİRİZA
MİLLETVEKİLİ
Konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’in sorularını
yanıtlayan SİRİZA İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek,
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın en
önemli sorunlarından biri olan
müftülük sorununun çözüme
kavuşması için bir ışık
göründüğünü belirterek, bu
fırsatın gerek azınlığın, gerekse
devletin çok iyi değerlendirmesi
gerektiğini söyledi. Müftülük
sorununun en büyük azınlık
sorunlarından biri olduğunu
hatırlatan Hüseyin Zeybek, yasa
değişikliğiyle mevcut tayinli
müftülerin yaş haddinden
emekli edileceğini kaydetti. 

Milletvekili Zeybek şöyle
konuştu: “Hatırlayacaksınız,
geçen yıl müftülerin yargı
yetkileriyle ilgili olarak bir
düzenleme yapılmış ve bu
yetkiler sınırlandırılmıştı.
Bununla birlikte müftülüklerin
yeniden yapılandırılması
ihtiyacı ortaya çıktı. Çünkü
müftülüklerin şu anki çalışma
sistemi günümüzden çok uzak.
Bunu bir ay önce de gördük.
Biliyorsunuz azınlık
çocuklarının üniversiteye girişte
binde beşlik kontenjandan
yararlanmalarında İslam
dininden olduklarına dair bir
belge sunmaları gerekiyor.
Bunu bugüne kadar
belediyelerden alıyorlardı. Bu
yıl ailelerimizi bunun için
müftülüklere gönderdiler.
Büyük bir karmaşanın
doğduğunu gördük. Alınan bazı
ücretler oldu ve ciddi bir
karmaşa yaşandı. Müftülüklerin
daha düzenli ve sistemli çalışan
kurumlar haline getirilmesi
gerekiyor. Göreve getirilecek

müftü naiplerinin görevi bu
olacak. Müftülükleri
düzenlemek ve yeni sisteme
uyumu sağlamak.” 

Müftülerin seçimle göreve
gelmesini istediklerini
vurgulayan Hüseyin Zeybek,
“Tabii azınlığın  bu konuda bazı
beklentileri var. Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın ve onu temsil
eden en azından iktidar partisi
milletvekillerinin açık ve net
görüşü müftülerin seçimle
işbaşına gelmesidir. Tabii orada
da bazı şartların olması lazım.
Kim müftü olacak? Ne kadar
süreliğine olacak? Müftüleri kim
seçecek? Milletvekilimiz
Mustafa Mustafa, yasa
değişikliğinin görüşüldüğü
sırada bu konuları çok güzel bir
şekilde dile getirdi. Bu
adımların danışılarak atılması
lazım. Bir oldubittiye gelmeden
yapılması gerekiyor. Şu anda
çok güzel bir fırsat
yakalanmışken köklü bir
çözüme gidilmesi gerekiyor.
Gelecek olan müftünün
azınlığın kabul edeceği bir kişi
ve kabul edeceği şartlarla
gelmesi lazım. Bunu defalarca
dile getirdik. Gelecek olan
müftünün tayinle gelmesi bizim
tarafımızdan kabul
görmeyecektir. Tayinli birinin
yerine bir başka tayinlinin
gelmesi doğru olmaz ve kabul
edilemez. Mustafa bey, mecliste
bana göre tarihi bir konuşma
yaptı. Bu olay çözüme
kavuşurken diyalog
yapılmasının önemine değindi.
Tüm milletvekillerinin görüşü,
bize, yani azınlığın
temsilcilerine danışılmadan
kalıcı bir çözüm olamayacağı
yönünde. Ancak görüyoruz ki,
diğer hükümetlerin ve
bakanlıkların dokunmadığı ve

ele almaktan korktuğu bu
konuları hükümetimiz ele alıyor
ve çözüm üretmeye çalışıyor.”
diye konuştu.  

Yasada; görevlendirilecek
müftü naiplerinin gerekli
reformları yaptıktan sonra
müftü seçimi ilan edildiği
takdirde aday olamayacakları
şeklinde madde olduğunu
anlatan milletvekili Zeybek,
“Tayin edilecek müftü naibi,
seçim olduğu takdirde aday
olamıyor. Yasa bunu söylüyor.
Tabii ki seçimin ne zaman
yapılabileceği konusunda bir
şey söylemek şimdiden
mümkün değil.” ifadelerine yer
verdi. 

“SEÇİCİ KURUL 
AKTİF DİN ADAMLARI VE
MÜTEVELLİLERDEN
OLUŞMALI”
Müftüleri belirleyecek seçici
kurulun camilerde görev yapan
aktif din adamları ve seçimle
işbaşına gelmiş mütevelli
heyetleri tarafından
oluşmasının doğru olacağını
kaydeden Hüseyin Zeybek, “En
önemlisi azınlık kurumlarıyla
ve temsilcileriyle bir araya
gelerek, herkesin kabul edeceği
bir çözümde buluşabilmektir.
Bir fırsat var ve bu fırsatı ne
azınlık olarak biz, ne de
hükümet kaçırmamalı diye
düşünüyorum.” dedi. 

İLHAN AHMET
RODOP DEMOKRATİK
İTTİFAK MİLLETVEKİLİ
Geçen hafta mecliste kabul
edilen yasanın müftülüklerle
ilgili idari bir işlem olduğunu
söyleyen Demokratik İttifak
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
mevcut atanmış müftülerin kısa
süre sonra emekliye sevk

edilmelerinin söz konusu
olduğunu vurguladı. 

Milletvekili İlhan Ahmet
şöyle konuştu: “Bir yasa
değişikliği yapılmıştır ve bir
düzenleme getirilerek
müftülerin 67 yaşında emekli
edilmeleri kanuna bağlanmıştır.
Belli bir görevi yapan kişilerin
belirli bir yaşa geldikleri zaman
emekli edilmeleri normaldir.
Müftüler de yargıç sayılarak,
diğer yargıçlar gibi emekli
edilmeleri kararlaştırılmıştır.
Ancak burada bir noktaya
değinmek istiyorum. Müftüler
her ne kadar bazı yargı
yetkilerini kullansalar da
anayasada belirlendiği şekliyle
klasik anlamda yargıç
değildirler. Yargıçlar, Adalet
Bakanlığı’na bağlıdır. Müftüler
artık çok sınırlı sayıda bir
kitleye yargıçlık yapmaktadır.
Hatta bunun çerçevesi de
yapılan yasal değişiklikle çok
sınırlandırılmıştır. Bu nedenle
yasanın müftüleri yargıç gibi
değerlendirmesini doğru
bulmuyorum. Dolayısıyla
müftülerin yargı yetkilerine
sahip olmalarından dolayı
müftü seçimi yapamıyoruz
şeklinde bir yaklaşım da
yanlıştır. Bunun ileri
sürülmesini doğru
bulmuyorum. Kaldı ki
müftülerin yetkileri mevcut
hükümetin hayata geçirdiği
düzenlemeyle de ciddi anlamda
sınırlandırılmıştır.” 

“AZINLIK TARAFINDAN 
SEÇİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ”
Müftülerin azınlık tarafından
kabul edilmesi ve yine azınlık
tarafından belirlenmesi ve
önerilmesinin son derece
önemli olduğunu belirten
milletvekili İlhan Ahmet, “Bu

çok önemli. Eğer bir çözüm
isteniyorsa azınlığın taleplerine
ve yıllar içinde dile getirilenlere
dikkat edilmeli.” dedi. 

Müftüleri belirleyecek seçici
kurulun toplumu temsil
etmesinin önemine de vurgu
yapan Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet şunları kaydetti:
“Müftülerin belirlenmesi
gündeme geldiğinde bunu
yapacak seçici kurulun son
derece olumlu olduğuna
inanıyorum. Biliyorsunuz ki
köylerimizde, camilerimizde
görev yapan din görevlilerimiz
var, imamlarımız var. Halk
tarafından önerilen, seçilen,
belirlenen mütevelli
heyetlerimiz var. Köylüler
tarafından görevlendirilen ve
köylülerle sürekli irtibat halinde
olan imamlarımız var. Bunların
hepsinin ortak bir şekilde
önereceği veya belirleyeceği
birileri müftü olabilir. Geniş
temsil gücüne sahip bir kurulun
olması önemli. Zaten bundan
yıllar önce de azınlık İbrahim
Şerif ile Ahmet Mete’yi benzer
bir şekilde kendi iradesiyle
müftü seçmiştir.”  

“ESKİ YASAYA GÖRE 
MÜFTÜ SEÇİMİ YAPILIRSA 
AZINLIK BUNU KABUL
ETMEZ”
Yasada olan ancak doğru
bulmadığı bir maddenin
olduğunu ifade eden
Milletvekili İlhan Ahmet, “1991
yılında kabul edilen ve azınlığın
kabul etmediği yasada müftü
belirlenmesi için 11 kişilik bir
heyetten bahsediliyor. Yani
azınlığa seçilecek iki müftü eski
yasaya göre çok sınırlı sayıda
bir komisyon tarafından
seçilmeye kalkışılırsa bu yanlış
olur.

Geçen hafta mecliste kabul edilen
müftülüklerle ilgili yasa

değişikliğini, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın siyasilerine sorduk. 

Müftülük yasasında yapılan
değişikliği, bu değişikliğin

etkilerini ve müftülük sorunuyla
ilgili olarak bundan sonra
yaşanabilecek muhtemel

gelişmeleri ve azınlığın
beklentilerini azınlık

milletvekilleri ve DEB partisi genel
başkanıyla konuştuk. 
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Küçük bir seçici kurulla müftü seçimi
yapılmamalıdır. Yapılırsa sağlıksız olur.
Bunun tamamen değiştirilmesi lazım.
Böyle yapılırsa azınlığın bu müftüyü
kabul etmesi mümkün değildir.
Azınlığın kabul edeceği, azınlığı temsil
edecek bir yöntemle belirlenmesi
halinde müftü kabul görebilir. Buna
çok ciddi bir şekilde dikkat edilmelidir.
Dolayısıyla yapılan yasa değişikliğini
yarım görüyorum. Seçici kurul
konusuna net ve açık bir yöntem
getirilmeli ve azınlığın kabul edeceği
bir formül hayata geçirilmelidir.”
ifadelerini kullandı.       

MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ 
DEB PARTİSİ GENEL BAŞKANI
Müftülük yasasındaki değişiklikle ilgili
olarak GÜNDEM’e konuşan Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş müftülük
sorununa azınlığın talepleri
doğrultusunda demokratik bir
çözümün getirilmesi gerektiğini
söyledi. “Bu sorunun çözüme
kavuşturulması Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın yıllarca süren bir beklentisi
olduğu gibi aynı zamanda Yunanistan
demokrasisi için de bir sınav
niteliğindedir” diyen Ali Çavuş, yapılan
yasa değişikliğinin tek başına bir
çözüm olmadığını ve soruna kalıcı bir
çözüm getirilmesi gerektiğini
vurguladı. 
DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş
şöyle devam etti: “Geçtiğimiz günlerde
mecliste kabul edilen yasa
değişikliğiyle yıllar önce devlet
tarafından tayin edilen ‘tayinli
müftüler’ şu anda yine devlet
tarafından emekli ediliyor. Sorun 1985
yılında eski Gümülcine müftüsünün
vefatıyla başlayan bir süreç. Tayinli
müftülerle alakalı süreç keşke çözüme
kavuşması için 33 yıl geçmeseydi de
çok daha önce çözüme
kavuşturulsaydı. Devletin bu olayda
ısrarı üzerine de azınlık kendi
müftülerini seçti ve dini lider olarak
onları tanıdı. Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı uzun yıllardan bu yana
müftülük meselesine çözüm istedi.
Dediğim gibi müftülük sorununa
getirilecek çözüm Yunanistan
demokrasisi açısından da bir sınavdır.”
Azınlığın kabul edeceği bir formülün
bulunmasının önemine değinen Ali
Çavuş, “Müftülük sorununa kalıcı bir
çözümün getirilmesi, azınlığın
hassasiyetlerine ve yıllar içinde sürekli
bir şekilde dile getirilen taleplere
verilecek yanıta bağlıdır. Bu nedenle
azınlıkla yapılacak istişare ve diyalog
çok önemlidir. Azınlığımızın kabul
edeceği bir müftü olmasının yanı sıra,
bu müftünün seçileceği, belirleneceği
yöntem de çok önemlidir. Bu iki
noktaya çok dikkat edilmesi gerekiyor.

Biz DEB Partisi olarak bu önemli azınlık
sorununa kalıcı ve demokratik bir
çözümün getirilmesini bekliyoruz.
Tayinli müftülerin emekliye sevk
edilmesinin tek başına yeterli olmadığı
aşikardır. Bu aşamadan sonra bir
sürecin başlaması gerektiği çok açık.
Bu süreç müftünün seçimle
belirlenmesini kapsamalıdır.
Müftülerin geniş bir temsil kabiliyetine
sahip bir kurul tarafından seçilmesi en
doğru, en mantıklı ve en makul olan
çözümdür. Bu konuda ısrarcı
olduğumuzu ifade etmek isterim.”

“AZINLIĞIN BEKLENTİLERİNE,
HASSASİYETLERİNE SAYGI
GÖSTERİLMESİNİ BEKLİYORUZ”
Parti olarak müftülükle ilgili süreci
yakından takip ettiklerini söyleyen DEB
Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş
sözlerini şöyle sürdürdü: “Tayinli
müftülerin emekliye sevk
edilmelerinden sonra müftülüğe
naiplerin tayin edileceği söyleniyor.
Soruna getirilecek çözümün bununla
sınırla olmayacağını ümit ediyorum.
Yani tayinlilerin yerine başka
tayinlilerin getirilmesi ve bu işin
sürüncemede bırakılması gibi bir taktik
izlenecekse bu büyük bir yanlış olur.
Böyle bir şey 33 yıllık sorunun daha da
büyümesine yol açar. Ve bu konuda
ortaya çıkan ümitlerin de yok
edilmesine yol açar. Din adamlarımızın
ve mütevelli heyetlerinin oluşturacağı
ve halkımızı temsil edecek bir kurulun
oluşturulması çok önemli. Eğer müftü
naipleri görevlendirilecekse bile bu
süreç çok kısa olmalı ve mümkün olan
en kısa dönemde müftülerin seçimle
işbaşına getirilmesi için adım
atılmalıdır. Müftülerin adaylığı, seçim
süreci, seçici kurul ve azınlığın kabul
edeceği ve saygı gösterdiği müftülerin
olması gibi konularda toplumumuzun
hassasiyetlerine ve beklentilerine saygı
gösterilmesini bekliyor ve talep
ediyoruz. Azınlık milletvekillerinden de
bu konuda beklentilerimiz var.
Azınlığın beklentilerini ve sorunun
ciddiyetini yetkililere bu süreçte
hatırlatmaları için gerekeni
yapmalarını doğal olarak kendilerinden
bekliyoruz. Müftülük sorunu, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın en önemli
sorunlarından biri. Bu sorunun bir
çözüme kavuşması hepimizin arzusu.
Bu konuda bazı gelişmelerin olacağını
beklemekteyiz. Hükümetin, aşırı
milliyetçi çevrelerin tepkisinden
çekinerek, soruna demokratik bir
çözüm getirmekten vazgeçebileceği
yönünde de görüşler var. Biz bu
ihtimalin uzak bir ihtimal olduğuna
inanmak istiyoruz. Bu açıdan da bunun
bir demokrasi ve insan hakları sınavı
olduğunu söylüyorum. Demokrasinin
galip gelmesini ümit ediyoruz.” 

11

RODOP ilindeki rüzgar türbini
parkları genişletiliyor. 

Dağlık bölgede elektrik üreten
türbinlere son bir buçuk yıl içinde
yenileri eklendi. Buna göre Rodop ili
dağlık bölgesinde faaliyet gösteren ve
200 türbinin bulunduğu enerji
parklarına yenileri ekleniyor. Geçen
aylarda Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı
Keziren ve Çalabı köyleri yakınlarına 19
adet rüzgar türbini inşa edildi.
Bugünlerde ise Alantepe bölgesine
toplam 8 adet rüzgar türbini yapılacak.
Bununla ilgili olarak çalışmalar devam
ediyor. Alantepe’ye konulacak
türbinlerin 64 metrelik kanatları olacağı
ve diğerlerine oranla daha fazla enerji
üreteceği bildirildi. Bu çerçevede rüzgar
panellerinin bulunduğu Alantepe
yaylasına giden yolların da genişletildiği
ve çakıl döşendiği ifade edildi. 

Bölge halkı arasında “elektrik
pervanesi” veya “pervane” olarak tabir
edilen rüzgar türbinlerinin aşamalı
olarak faaliyete geçip elektrik üretimine
başladığı ifade edildi. 

Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’in
sorularını yanıtlayan Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, rüzgar
türbinlerinin bölgeye
olumlu katkı
sağladığını söyledi.
Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan
Ahmet şöyle konuştu:
“Bölgemizde ve özellikle
belediyemizin dağlık
alanlarında yıllar
öncesinden daha rüzgar
panelleri konuldu. Bunlar
enerji üretmeye devam ediyor.
Şu anda 200 civarında
rüzgar paneli mevcut.
Bunlar çalışıyor ve
elektrik üretiyor.
Geçtiğimiz aylarda
Domruköy,
Keziren ve Çalabı
köylerine
paneller

yerleştirildi. Bu işi yapan özel bir şirket.
Gerekli izinleri bakanlıklardan alıyor ve
daha sonra panellerin konulacağı yerleri
de belediyemize bildiriyor. Şu anda
Alantepe’ye yeni rüzgar panelleri inşa
ediliyor. Şirket bu parkların bulunduğu
noktalara giden yolları iyileştiriyor, bazı
yerlerde genişletiyor. Bunun yanı sıra
rüzgar panellerinin bölgemizin
ekonomisine de katkısı var. Buradaki
elektrik üretiminden elde edilen gelirin
yüzde 1,5’i de belediyemize kalıyor.
Ayrıca panellerin bulunduğu köylerdeki
vatandaşların elektrik faturalarına az da
olsa bir indirim yapılıyor. Belediyeye
oranla daha büyük bir pay da Eyalet
Başkanlığı’na kalıyor. Tabii bu bölgede
panellerin yapımı sırasında yapılan işler
var. Burada kullanılan iş makinalarını
ve iş gücünü bölge insanından
sağlıyorlar. Bölgeye konan panellerin
bulunduğu yerlerde yollar düzeltiliyor.
Tüm bunlar birleştirildiğinde bölgemize
olumlu katkıları olan bir faaliyetten
bahsedebiliriz.  Üretilen enerjinin
doğaya saygılı, çevreye hiçbir zararı
olmayan bir enerji türü olduğunu da
düşünecek olursak bunun önemi bir

kat daha artıyor.” 
Yunanistan’da rüzgar

türbinlerinden üretilen elektrik
miktarı dikkate alındığında Doğu
Makedonya – Trakya Eyaleti, orta

Yunanistan ve Mora
yarımadasından sonra üçüncü
bölge olarak göze çarpıyor.

Rüzgardan elde edilen enerji
nispeten daha az maliyetli ve

çevreye zararı olmadığı için
dünya genelinde artış

gösteriyor. 

Rodop ili dağlık 
bölgesine yeni 
rüzgar panelleri 
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ADINI Alman Doktor Alois
Alzheimer’den alan ve halk arasında
“bunama” olarak bilinen Alzheimer’i
çeşitli belirtileri ile tespit etmek
mümkün.

Birçok risk faktörü ile birlikte genetik
yatkınlık sonucu beyin hücrelerinin bir
kısmının ölmesiyle ortaya çıkan
Alzheimer hastalığının önüne
geçilmesinde beslenmenin önemi de
hayli fazla.

Alzheimer hastalığı beyinde bazı
hücre ölümleri ile ortaya çıkıyor.
Hastalıkta mevcut olan hücre ölümü
süreçlerinin geciktirilmesi ya da
başlamış hastalıkta hızının
yavaşlatılabilmesi için bazı besinlerin de
adı geçiyor. Bunların çoğuyla ilgili bir
bilimsel araştırma yok. Bazıları sinir
büyüme faktörüyle ilişkilendirildiği için
kesinlikle yararı yok demek mümkün
değil. Kesinlikle faydalı olduğunu
söylemek için de çok erken. Hele bu
besinlerin hastalığa yakalanma riskini
azalttığını ve hastalığın ilerlemesini
önlediğini söylemek hiç mümkün değil.

Yine de bunlardan örnekler verilebilir.
Bunlar B,E,C ve A vitaminlerinden
zengin besinler ile B vitaminlerinden
özellikle sinir büyüme faktör ve sinir
yıpranmasına karşın etkili olan B 12
vitaminidir. Beyin için yararlı vitaminler
yönünden zengin beyin dostu besinleri
ise ceviz, badem, fındık, dolmalık fıstık,
patlamış mısır, tahin, kabak çekirdeği,
dolmalık biler, kıvırcık, nane, sivribiber,
kereviz yaprakları, yumurta sarısı, süt,
ıspanak, karaciğer, kayısı domates,
havuç, karnabahar, maydanoz-tere,
roka, kırmızı lahana, turunçgiller, tam
buğday ekmeği, bamya, tarhana çorbası,
yulaf, çavdar kepek ekmeği, sığır ve
balık eti, beyaz peynir, tarhana çorbası,
acı pul biler, keten tohumu olarak
sıralayabiliriz.

BU BELİRTİLERE 
DİKKAT
Alzheimer’in her yaşta herkes için
geçerli olan basit unutma ile
karıştırıldığını kaydeden uzmanlar,
öğrenme ve unutmanın birbiriyle
yakından ilgili olduğunu, yeni bilgiler

alındıkça, beynin eski bilgileri zamanla
sildiğini bunun da doğal bir süreç
olduğunu vurguluyorlar.

Bir beyin hastalığı olan Alzheimer’ın
çeşitli uyarıcı belirtileri olduğunu da
kaydeden uzmanlar, bu belirtileri şöyle
sıralıyorlar: 

• Gündelik hayatı etkileyen
unutkanlıklar. Özellikle çok yakın
dönemi ilgilendiren randevu, toplantı,
alışveriş listesi ve diğer güncel bilgilerin
unutulması.

• Planlama ve hesaplama zorlukları.
Faturaların unutulması, sürekli yaptığı
bir yemeğin tarifini bile hatırlayamama,
günlük işlerin sırası ve süresiyle ilgili
yaşanan zorluklar.

• Daha önce sorunsuz yapılan iş ve ev
görevlerinde aksama. Evin düzeniyle
ilgili karışıklık, eşyaların nasıl
kullanıldığıyla ilgili bilgilerin
hatırlanmasında zorluk.

• Zamanla ve yerlerle ilgili yaşanan
kafa karışıklığı. Düzenli gidilen
dükkanların, caminin ya da işyerinin
bulunamaması. Günün saatlerini,
günleri, ayları karıştırma, evin odalarını
karıştırma.

• Görüntüleri algılama zorluğu. Bu
zorluk hem yazıları okumada, hem de
şekil algısındaki bozuklukla ortaya
çıkar. Bazı görüntüler çok önceleri
görülmüş başka mekanlarla
karıştırılabilir. 

• Konuşma ve anlamada zayıflama,
kelime sayısında azalma, anlam
kaymaları.

• Eşyaları olağan yerlerden farklı
yerlere koymak ve unutarak yakınlarını
kaybetmekle veya hırsızlıkla suçlama.
Örneğin ayakkabıyı buzdolabına koyma,
yumurtaları yatak altına saklama gibi.

• Yargılama ve karar vermede güçlük.
Gündelik hayat içinde önceleri
kolaylıkla alınan kararlar için uzun
zamanlar geçirme, bir türlü karar
verememe ya da olağandışı şaşırtıcı
kararlar.

• Sosyal aktivitelerden çekilme.
Düzenli olarak yapılan sosyal
birlikteliklerden vazgeçme. Buna karşılık
eve kapanma ve tek düzen yaşantıya
geçiş.

• Kişilik ve davranış değişiklikleri.
Örneğin eli açık bir kişiyken cimri
birisine, ya da cimriyken savurgan birine
dönüşmek.

• Abartılmış cinsel eğilimler.

• Hiçbir şeyden zevk alamama.

GÜN DEM sağlık 10 Ağustos 2018

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Bu hafta pek çok

alanda gündeminizi
değiştiriyor ve yeniliyorsunuz.

Parasal durumunuz üzerinde yeniden
düşünmeniz gerekebilir. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Kendinizi pek çok

konuda girişken ve eyleme
geçerken bulacaksınız. İş ve

yaratıcı konularda yeni
sorumluluklar alırken, dinlenme
ihtiyacınızı ihmal etmeyin. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Evde yoğun ve
yorucu bir süreç yaşanıyor.

Yapabilecekleriniz üzerinde
ilerlemeye çalışın. İç dünyanızı huzursuz
eden konularla  da yüzleşme zamanı.

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Duygusal

açıdan biraz endişeli ve gergin
olacaksınız. Yaratıcı

kapasitenizi disiplin altına alın.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Maddi
durumunuza ilişkin bazı

endişeler söz konusu. Kişisel
açıdan daha fazla girişim yapmak için
fırsatlar yaratmanız lazım. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Aldığınız sorumlulukların

öneminin farkındasınız.
Hayatınıza çeki düzen vermek
adına yeni yollar
arıyorsunuz. Yaratıcı işlerin

getirdiği sorumluluklar aynı
zamanda çalışma hayatınızı yakından
ilgilendirecek.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Elde olmayan
pek çok nedenle baş

etme çabası içindesiniz.
Ancak böyle bir duygu içinde
yanlışlar yapmaya açıksınız. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Yeni konular,
ortak aktiviteler açısından
yorucu bir tempo var.

Ancak kendinizi iyi organize
etmeniz halinde başarılı

sonuçlar alabilirsiniz. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık) İş
hayatında istikrarı sağlamakta
zorluklar söz konusu. Bu
dönemde istediğiniz kararları
almakta zorluklar var. Daha

ziyade bekleme süreci
içindesiniz. Ruh sağlığınıza dikkat edin.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Yeni görüşler kazanabile-
ceğiniz ilişkilere önem
vermelisiniz. Farklı olana

yakınlaşırken, başkalarının
tecrübelerine önem verin.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Başkaları ile olan para
paylaşımlarınız üzerinde
duruyorsunuz. Aşırı risk içeren

konuları bu dönemde ele almalısınız.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Ortaklaşa işlerin size

getirdiği sorumluluklar
söz konusu. Öncelikle
yeni anlaşmaları size
sağlayacağı olanakları

iyi belirlemeli, fırsatları
kullanmalısınız. bu

rç
la

r.
..

Alzheimer’e dikkat...
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RUSYA Dışişleri Bakanlığı’nın, Yunanistan'ın
Moskova Büyükelçisi Andreas Friganas'ı bakanlığa
çağırarak, Atina'nın Rus diplomatlara ve
vatandaşlarına yönelik "hasmane tavrı" nedeniyle
alınacak önlemler hakkında nota verdiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, Friganas'ın bakanlığa çağırılarak,
Atina'nın geçen ay Rus diplomatlara ve
vatandaşlarına yönelik hasmane tavrı nedeniyle,
mütekabiliyet gereği alınacak önlemler hakkında
nota verildiği belirtildi.

Kathimerini gazetesinin geçen ay yayınlanan ve

diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre,
hükümet, "Yunanistan’ın milli güvenliğini tehdit
edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle dört
Rus diplomattan ikisine sınır dışı, ikisine de ülkeye
giriş yasağı kararı almıştı.

Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos da bir
süre önce yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın
yaptırım kararı aldığı dört Rus diplomatın
diplomatik kuralları ihlal ettiğini kaydederek,
"Uluslararası hukuku ihlal eden hareketleri kabul
etmiyoruz." diye konuşmuştu.

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Kurban bir fedakarlık eğitimidir

Kurban bayramı
yaklaştıkça, hepimizi tatlı
bir telaş sarar. Bayram

coşkusunun yanı sıra, kurbanlık
hayvanın alımı, nasıl ve nerede
kesileceği, malzemelerin nasıl
hazırlanacağı bütün düşüncemizi
işgal eder. Bu güzel telaşımız arife
günü adeta zirveye ulaşır. 

Yüce Allah, kurban ibadeti
hakkında Kur’an’ı Kerim’de şunları
buyuruyor: 

“Biz her ümmete kurban
ibadeti koyduk ki, Allah’ın
kendilerine rızık olarak verdiği
hayvanları keserken O’nun adını
ansınlar. Unutmayın ki ilâhınız tek
bir ilâhtır. Öyleyse yalnız O’na
teslim olun. Ey Rasulüm, o alçak
gönüllü, samimi ve ihlâslı olanları
müjdele! 

Onlar öyle kimselerdir ki, Allah
anıldığı zaman kalpleri titrer,
başlarına gelene sabrederler,
namaz kılarlar ve kendilerine rızık
olarak verdiğimiz şeylerden Allah
için harcarlar. 

Biz, büyük baş hayvanları da
sizin için Allah’ın işaretlerinden
kıldık. Onlarda sizin için hayır
vardır. Şu halde onlar
boğazlanmak üzere ayakta
dururken, üzerlerine Allah’ın
ismini anınız (ve kurban ediniz).
Yan üstü yere düştüklerinde ise,
onlardan hem kendiniz yiyiniz,
hem ihtiyacını gizleyen-
gizlemeyen fakirlere yediriniz. İşte
bu hayvanları şükredesiniz diye
sizin istifadenize verdik.          

Fakat unutmayın ki onların ne
etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır.
O’na ulaşan tek şey kalplerinizdeki
takvadır. O, bu hayvanları size
âmade kıldı ki, sizi doğru yola
eriştirdiği için O’nun yüceliğini ilan
edesiniz. Öyleyse güzel
davrananları müjdele!” (Hac/ 34-
37)

Kurban, ilk insandan günümüze
kadar bilinen    ve yerine getirilen
bir ibadet. Bunu, yukarıda mealini
verdiğimiz ilk ayetten anlıyoruz.
Takip eden ayetlerde ise kurban
edilecek hayvanın kesilmesi,
etlerinin kullanılması ve
dağıtılması ayrıntılı bir şekilde
anlatılıyor.

Allahu Tealâ, kurbanlık
hayvanın kesimi ve etleri üzerinde
bu şekilde durduktan sonra, 37.
ayette “Fakat unutmayın ki onların
ne etleri, ne de kanları Allah’a
ulaşır. O’na ulaşan tek şey
kalplerinizdeki takvadır.”
buyurarak, kurban ve diğer bütün
ibadetlerimiz için çok önemli bir
noktayı bize bildiriyor. Bu, ibadet
diye yaptığımız fiilleri örf-adet
olmaktan çıkarıp, gerçek ibadete
dönüştürecek olan manadır.
Deyim yerindeyse ibadetlerin
ruhudur. İşte bu ruh, kalpte
Allah’a karşı oluşan hassasiyet
yani takvadır.

Bu noktada ‘Kurbanda hayvan

kesilmesinin ve   etinin
dağıtılmasının hiç kıymeti yok
mu?” gibi bir soru akla gelebilir. 

Tabii ki kurbanlık hayvanın
kesimi ve etinin dağıtılmasının
önemi büyük. Aksi halde Rabbimiz
iki uzun ayette bu konular
üzerinde ayrıntılı olarak durmazdı.
Dolayısıyla, kurbanlık hayvanın
seçiminde, kesiminde ve etlerinin
dağıtılmasında her türlü özeni
göstermek dinî bir vecibemizdir..
Fakat bu özen kalbimizdeki
takvadan kaynaklanmalı. İnsanlara
karşı övünme duygusundan ya da
‘kurban bile kesemedi’ gibi
eleştirilere muhatap olma
endişesinden uzak olmalıyız. 

Bu noktada, kurban ibadetinde
Allah’a ulaşan takvadan ne
anlamalıyız?

Kurban, Allah’a yakın olmak
gayesi ile fedakârlıkta
bulunmaktır. O’nun emrine uygun
bir kurban kesebilme titizliğini
gösterirken, bu titizliğin altındaki
ruh haline yakışmayan iş ve
düşüncelerden uzak olmak
takvadır.   

Biz kurban keserken aslında
şunu söylemiş oluyoruz: Rabbim!
Bana verdiğin bütün nimetler
senindir. Bunu bütün benliğimle
kabul ediyorum. Hepsini, hatta
canımı sana feda etmeye hazırım.
Bunun bir göstergesi olarak bu
hayvanı sana kurban ediyorum. 

Takva işte bu hali yaşama
biçimi haline getirmenin adıdır. Bu
manada kurban, bir fedakârlık
eğitimidir. Tıpkı Hz.. İbrahim
(a.s.)’ın oğlu Hz. İsmail’i kurban
etme girişimindeki fedakârlık gibi.
Bu da Allah rızası için en çok
sevdiğimiz varlığı kurban etmeye
ve gerekirse canımızı feda etmeye
hazırız manası taşır. İşte hayatta
mücadele ruhu da bu yolla
kazanılır. Artık böyle bir inancı
taşıyan Batı Trakya Türk’ü olarak
bizler sahip olduğumuz en değerli
unsurları; millî ve dinî kimliğimizi
yani Müslümanlık ve
Türklüğümüzü korumak adına
mücadele vermek için her türlü
fedakârlığı yapmaya hazırız
demektir.  

Kurban ve takva ilişkisinin
zirvesi, Rasulullah (S.A.S.)
Efendimiz’in kurbanını keserken
yaptığı şu duada ifadesini bulur:

“Ben yüzümü, yeri ve gökleri
yaradana çevirdim. Hz. İbrahim’in
imanı gibi, O’nu bir bilerek. Ben
müşriklerden değilim. Namazım,
ibadetim, hayatım ve ölümüm
sadece alemlerin Rabbi Allah
içindir. O’nun ortağı yoktur. Ben
bununla emrolundum. Ben
müslümanlardanım. Allah’ım! Bu
kurban sendedir ve bunu sana
takdim ediyorum. Muhammed’den
ve ümmetinden bunu kabul buyur.
Allah’ın ismi ile kurbanımı
kesiyorum. Büyük sadece Allah’tır.
(Ebu Davud, İbn-i Mace)

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLUİsim sorunuyla 

ilgili referandumda
“evet” önde

Rusya'dan 
Yunanistan'a nota

YUNANİSTAN ile Makedonya (FYROM)
arasında isim sorununa çözüm getirmek amacıyla
imzalanan anlaşmaya ilişkin Makedonya’da
yapılacak referandumla ilgili anket açıklandı.
Ankette, “Prespes Anlaşması”na komşu ülke
vatandaşlarının vereceği yanıtın “evet” olma
ihtimali daha yüksek görünüyor. 

30 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek
referandumla ilgili ankete yanıt verenlerin yüzde
41,5’i “evet”, yüzde 35,1’i ise “hayır” diyor. 

Referandumun düşük katılım oranı nedeniyle
geçersiz sayılabileceği tahminlerinin de
dayanaktan yoksun olduğu ifade ediliyor. Ankete

katılanların yüzde 66,4’ü referandumda oy
kullanacağını ifade ediyor. 

Bu arada, ülkedeki Arnavutların referandumda
ağırlıklı olarak “evet” oyu kullanacağı belirtildi.
Anket verilerine göre Makedonya’daki Arnavutlar
anlaşmaya yüzde 88 oranında “evet” diyor.
Makedonların ise yüzde 27,4’ü isim sorununa
çözüm getiren anlaşmayı desteklerken, yüzde
45,2’sinin karşı olduğu görülüyor. 

Ayrıca referandumda “evet” oyu kullanacak
olanların oranında yavaş ancak sabit bir şekilde
artış olduğu ifade ediliyor. 
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Αναζητείται πλεόνασμα δημοκρατικής
ευθύνης για τα μειονοτικά δικαιώματα

Aύγουστος 2018, ζεστός, σχεδόν
αποπνικτικός. Ο κόσμος
ψάχνει λίγες σταγόνες δροσιάς,

ανάπαυλας, μιας ανάσας ενόψει του
δύσκολου φθινοπώρου που είναι
μπροστά μας. Η εφορία, οι
υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου με τα
σχολειά που θα ανοίξουν πάλι, οι
ασθένειες στα καπνά και η φετινή
παραγωγή που έχει καταστραφεί σε
μεγάλο ποσοστό,  ο ΕΝΦΙΑ, οι
κατασχέσεις, οι αναρίθμητες
υποχρεώσεις που δεν γνωρίζουν από
θερινές διακοπές, σφίγγουν τον κλοιό
σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε σπίτι.
Στοιχειώνουν τα όνειρα για την ελπίδα
που κάποτε θα ερχόταν, μα τελικά
προσπέρασε και έφυγε πιο γρήγορα
από όσο είχαμε φανταστεί.

Μπαίνω στον πειρασμό για έναν
σύντομο απολογισμό στο τέλος μιας
περιόδου γεμάτης από γεγονότα,
κοινωνικά και πολιτικά, πολλά από τα
οποία σημάδεψαν και την
επικαιρότητα της Θράκης,
καθιστώντας μας πολλές φορές
πρωτοσέλιδο σε αθηναϊκές εφημερίδες
με την Μειονότητα σχεδόν πάντοτε
στην πρώτη γραμμή. 

Στον τομέα της μειονοτικής
εκπαίδευσης επιχειρήθηκε να «τρέξει»
με σημαντική καθυστέρηση και
παλινωδίες το πιλοτικό πρόγραμμα
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας με
γενικό τίτλο «Πιλοτικές Παρεμβάσεις
Δράσεις Υποστήριξης
Μουσουλμανοπαίδων στα
Νηπιαγωγεία της Θράκης». 

Σύμφωνα με το σκεπτικό του
πιλοτικού αυτού προγράμματος, τα
νήπια της Μειονότητας θα είχαν την
δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με
εκπαιδευτικό -μέλος της Μειονότητας
της Θράκης που θα μιλούσε την
τουρκική γλώσσα και θα ήταν
ενταγμένος στο σχολικό περιβάλλον,
παράλληλα και ταυτόχρονα με το
συνάδελφό του χριστιανό νηπιαγωγό
που θα μιλούσε τα ελληνικά. Το
μόρφωμα αυτό ασφαλώς δεν ήταν το
δίγλωσσο νηπιαγωγείο που επιζητούσε
η Μειονότητα μέσω των θεσμικών της
φορέων στην Θράκη. Απορρίφθηκε
μάλιστα από τους χριστιανούς
εκπαιδευτικούς, ενώ την ίδια περίοδο
η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας
έστησε στην Κομοτηνή ένα συνέδριο
για την μειονοτική εκπαίδευση από το
οποίο απουσίαζε η ίδια η Μειονότητα!
Εκεί, εκφράστηκαν οι γνωστές
«εθνικού περιεχομένου» φοβικές
αντιδράσεις, για την χρήση της
τουρκικής γλώσσας στα… κατά τα
άλλα δίγλωσσα νηπιαγωγεία.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η

αναστολή λειτουργίας πολλών
μειονοτικών σχολείων της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε
οικισμούς της Ροδόπης, της Ξάνθης
και του Έβρου με το αιτιολογικό της
έλλειψης του απαιτούμενου αριθμού
μαθητών. Ακόμα όμως και στην
περίπτωση που την επόμενη χρονιά
επανερχόταν ο αριθμός των μαθητών
στα απαραίτητα επίπεδα για την
επαναλειτουργία τους, τα σχολείο
αυτό δεν ξανάνοιγαν. Αποτέλεσμα
αυτής της κατάστασης είναι οι μαθητές
των κλειστών σχολείων να
αναγκάζονται να αναζητήσουν άλλο
σχολικό περιβάλλον χωρίς
εξασφαλισμένη εκ των προτέρων την
μετακίνησή τους, στο όνομα της
παροχής υψηλότερου επιπέδου
μορφώσεως σε πολυθεσία δημοτικά
σχολεία, τα οποία όμως συνήθως
παραμένουν ολιγοθέσια…  

Η ικανοποίηση του αιτήματος για
την ανάληψη εκ μέρους του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης των σπουδών και της
κατάρτισης των εκπαιδευτικών του
μειονοτικού-τουρκόγλωσσου
προγράμματος που θα κληθούν να
υπηρετήσουν στο μειονοτικό σχολείο
στο μέλλον δεν λύνει ως δια μαγείας τα
ζητήματα. Η κατοχύρωση της
διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας
του μειονοτικού σχολείου, η βελτίωση
με σεμινάρια του επιπέδου της
γλωσσομάθειας των ήδη

υπηρετούντων εκπαιδευτικών αλλά
και η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής
υποδομής της μειονοτικής
εκπαίδευσης αποτελούν μερικές μόνο
χαρακτηριστικές εκκρεμότητες. 

Η κυβέρνηση έφερε μέσα σε μικρό
χρονικό διάστημα ενώπιον της
Βουλής δύο φορές μία τροπολογία
που υποτίθεται ότι θα
αποκαθιστούσε τις στρεβλώσεις και
τις αδικίες σε βάρος των μειονοτικών
συλλόγων της Θράκης, όπως είναι η
περίπτωση της «ΤΕΞ», που έχουν
προσφύγει και έχουν δικαιωθεί από
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η
διάταξη που ψηφίστηκε εγκαθιδρύει
δικαίωμα σε αυτόν που έχει πετύχει
θετική απόφαση από το Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να
επανεξεταστεί η υπόθεσή του από τα
ελληνικά δικαστήρια, τα οποία
κυρίαρχα θα αποφασίσουν και ΔΕΝ
υποχρεούνται να εναρμονίσουν την
απόφασή τους με αυτή του
ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Επιπλέον,
τέθηκε και ο όρος της επιφύλαξης και
των περιορισμών που προβλέπονται
στις επιμέρους διατάξεις της ΕΣΔΑ,
«περί προστασίας της εθνικής
ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της
πρόληψης του εγκλήματος, της
προστασίας της υγείας ή ηθικής και
της προστασίας των δικαιωμάτων και
ελευθεριών τρίτων». 

Η εξέλιξη της υπόθεσης φάνηκε
καθαρά με την απόρριψη της
προσφυγής της ΤΕΞ για επανεξέταση
του ζητήματος της νόμιμης
επαναλειτουργίας της υπό το φως της
νομοθετικής ρύθμισης που προώθησε
η κυβέρνηση. Ας κρατήσουμε στο
μυαλό μας το γεγονός ότι η
συγκεκριμένη νομοθετική
πρωτοβουλία της κυβέρνησης, που
τελικώς δεν οδήγησε προς το παρόν
στην επίλυση του προβλήματος
νόμιμης λειτουργίας των συλλόγων
της Μειονότητας, πραγματοποιήθηκε
υπό το καθεστώς επαπειλούμενων
κυρώσεων εις βάρος της Ελλάδας για

μη συμμόρφωση σε αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Εάν όμως η απειλή κυρώσεων σε
βάρος της Ελλάδας για μη εφαρμογή
αποφάσεων του ΕΔΔΑ συνέβαλε σε
μια αμφίθυμη και διστακτική
νομοθέτηση όπως περιγράφηκε πιο
πάνω για τους μειονοτικούς
συλλόγους, στην περίπτωση του
ιεροδικείου η ίδια ακριβώς
επιχειρηματολογία αποτέλεσε την
αφορμή για την μερική ανάκληση του
πεδίου εφαρμογής των αρμοδιοτήτων
του Μουφτή με την επιβολή της
συντρέχουσας αρμοδιότητας και την
πολιτική δέσμευση ότι στο μέλλον
αυτές οι αρμοδιότητες θα
καταργηθούν στο σύνολό τους. 

Με άλλα λόγια η Πολιτεία στο
ζήτημα της μερικής κατάργησης του
ιεροδικείου παρουσιάζεται ως
επισπεύδουσα χάριν του
«εκσυγχρονισμού των δομών» ενώ
στο ζήτημα των συλλόγων εισάγει ένα
νομικό πλαίσιο που δρα σχεδόν
αποτρεπτικά για την
επαναλειτουργία τους..     

Κατά τα λοιπά, αφήνεται να
εννοηθεί ότι μετά την
συνταξιοδότηση των διορισμένων
Μουφτήδων Κομοτηνής και Ξάνθης
που αποφασίστηκε πρόσφατα, θα
υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο
ανάδειξης των επόμενων
Μουφτήδων, χωρίς όμως προς το
παρόν να υπάρχει καμία ένδειξη για
τροποποιήσεις στο νόμο 1920/1991
που αποτελεί το υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο διορισμού τους, το οποίο και
απορρίπτεται συλλήβδην από την
Μειονότητα. 

Δυστυχώς, το πλεόνασμα
νομοθετικών πρωτοβουλιών της
κυβέρνησης για τα θέματα που
αφορούν σε μειονοτικά δικαιώματα
στην Θράκη, δεν οδηγεί έως τα τώρα
και στο προσδοκώμενο πλεόνασμα
Δημοκρατίας στην περιοχή μας.    

gundem_1026.qxp_Layout 1  13/08/2018  14:44  Page 14



GÜN DEM haber10 Ağustos 2018 GÜN DEM dünya 1510 Ağustos 2018

Endonezya’daki depremde 
ölü sayısı 347’ye yükseldi

ENDONEZYE’nın
doğusundaki Lombok
Adası’nda meydana gelen 7
büyüklüğündeki depremde ölü
sayısının 347’ye çıktığı
bildirildi. Depremde 1.477 kişi
de yaralandı. 

Endonezya haber ajansı
Antara’nın Afet Zararlarını
Azaltma Ajansı
(BPBD) yetkililerine
dayandırdığı haberine göre,
Lombok’taki depremde ölü
sayısı 347’ye yükseldi.

Haberde depremde ölenlerin
çoğunun Lombok’un
kuzeybatısındaki Kayangan
bölgesinde olduğu belirtildi. 

Ulusal Afet Yönetim Ajansı
(BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo
Nugroho yaptığı açıklamada,
depremde bin 477 kişinin
yaralandığı ve bölge genelinde
156 binden fazla kişinin güvenli
alanlara tahliye edildiği
bilgisini paylaştı. 

Nugroho, depremde, evlerin
yanı sıra okul ve cami gibi kamu
binaları dahil 43 bine yakın
yapının da depremde zarar
gördüğünü kaydetti. 

Bölgede özellikle enkaz
alanlarında ağır iş

makinelerinin dahil olduğu
kapsamlı arama kurtarma
çalışmaları devam ediyor.�

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik
Kurumu (BMKG), 5 Ağustos
Pazar akşamı merkez üssü

Lombok’un 27 kilometre
kuzeydoğusu olan ve 15
kilometre derinlikte meydana
gelen 7 büyüklüğündeki
depremin ardından verilen
tsunami uyarısını kaldırmıştı.

Washington’da
kritik 
görüşmeler

İSRAİL ordusu abluka
altındaki Gazze Şeridi'nde
150’den fazla noktayı vurdu.

İsrail ordusundan yapılan
yazılı açıklamada, çarşamba
akşamından bu yana Gazze'de
150’den fazla hedefin savaş
uçaklarıyla vurulduğu, buna
karşın Gazze'den de 180 roket
atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze
Şeridi’nden fırlatılan roketlerden
30’unun "Demir Kubbe" hava
savunma sistemiyle
düşürüldüğü, diğerlerinin ise
İsrail bölgelerindeki açık
alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail ordusundan daha önce
yapılan açıklamada, akşam
saatlerinden bu sabaha kadar 3
dalga saldırı gerçekleştirildiği
belirtilerek, "Sabahın erken
saatlerinde İsrail ordusuna bağlı
savaş uçakları, Hamas'a ait
eğitim kampları ile 20'den fazla
askeri hedefi vurdu." ifadeleri

kullanılmıştı.
Açıklamada, Hamas'a ait

askeri lojistik merkezi, Hamas'ın
deniz kuvvetlerinin eğitim alanı
ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki
Han Yunus beldesinde Hamas'a
ait askeri noktaların da hedef
alındığı vurgulanmıştı.

Bu arada, İsrail'in  Gazze'ye
düzenlediği saldırılarda hamile
bir kadın ile 1,5 yaşındaki
çocuğu olmak üzere 3 Filistinli
şehit olmuş, en az 12 Filistinli
yaralandı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-
Kanu, yaptığı yazılı açıklamada,
"Gazze'ye yönelik barbarca
bombalama sürecinin
tırmandırılması ve sivillerin
hedef alınması daha önceden
planlanmış bir eylem. Bunun
yankılarının sorumluluğu işgal
güçlerine ait ve suçlarının
bedelini en ağır şekilde
ödeyecek." ifadelerini kullandı. 

İsrail  
150 

noktayı
vurdu

TÜRKİYE ile ABD arasındaki mevcut
sorunların çözümüne yönelik ABD’ye
gelen Türk heyeti, ABD Dışişleri
Bakanlığı’ndaki görüşmelerde bulundu.
Görüşmede Rahip Brunson’un
tutukluluğu ve ABD’nin
yaptırım kararları
konuşuldu. Heyetin ikinci
durağı ise ABD Hazine
Bakanlığı oldu. Türk
heyeti, Hazine
Bakanlığı
yetkilileriyle de 1,5
saat görüştü.

Ağırlıklı olarak
İzmir’de terör örgütleri
FETÖ ve PKK adına suç
işlediği ve casusluk
yaptığı iddiasıyla ev
hapsinde

bulunan ABD’li papaz Andrew
Craig Brunson konusu ve
ABD’nin Türkiye’ye yaptırım
kararının ele alınması beklenen
görüşmede, 9 kişilik Türk heyetine
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal

başkanlık etti.
Daha önce Türkiye Dışişleri

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile
ABD Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo arasında iki ülke
arasındaki mevcut
sorunların ele alındığı bir
telefon görüşmesi de

gerçekleştirilmişti.
Diplomatik

kaynaklardan alınan
bilgiye göre, Çavuşoğlu ile

Pompeo arasındaki
görüşmenin ardından

ABD ile Türkiye
arasındaki

sorunların çözümü konusunu ele almak
üzere Türkiye’den bir heyetin ABD’ye
giderek görüşmelerde bulunacağı
bildirilmişti.

ABD HAZİNE 
BAKANLIĞI’NDA 
GÖRÜŞME 
Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı
Sedat Önal’ın yaptığı 9 kişilik Türk
heyetinin Washington’daki ikinci durağı
Hazine Bakanlığı oldu.

1,5 saat süren görüşmenin ardından
bakanlıktan ayrılan Türk heyeti çıkışta
herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN
GÖRÜŞME AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin
Washington’daki temaslarıyla ilgili
yaptığı ikinci açıklamada, Amerikalı
Papaz Andrew Brunson konusu da dahil
ikili ilişkileri ilgilendiren birçok
meselenin ele alındığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Heather Nauert, Türk ve Amerikan

heyetleri arasındaki görüşmeye dair

ikinci bir yazılı açıklama yaptı.
Nauert, açıklamasında, “Bugün

Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan,
Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı
Büyükelçi Sedat Önal ile görüştü. İkili,
Papaz Brunson da dahil ikili ilişkileri
ilgilendiren birçok konuyu ele aldı.”
ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamadan kısa süre önce
görüşmelere dair ilk yazılı açıklamasını
yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, “Türk
yetkililerle ilave görüşmeler yaptık.
Görüşmeler devam ediyor.”
değerlendirmesinde bulunmuştu.

Washington’da temaslarını sürdüren
9 kişilik Türk heyetine Dışişleri Bakan
Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti.
Dışişleri Bakanlığı’nda sabah
saatlerindeki ilk görüşme yaklaşık 50
dakika sürdü.

Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye
Bakanlığından üçer temsilcinin
bulunduğu kaydedilmişti. Türk
heyetinin temaslarına Türkiye’nin
Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da
eşlik etti. 
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR AB’de “altın pasaport” endişesi

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu’nun Adalet,
Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu
Üyesi Vera Jourova, birlik ülkelerinde yapılacak yatırımlar
karşılığında verilen vatandaşlığın (altın pasaport)
güvenlik sorunu oluşturduğu uyarısında bulundu.

Alman Die Welt gazetesininde yayınlanan röportajında
Jourova, AB üyesi ülkelerin üçüncü ülke vatandaşlarına
giderek artan sayıda yatırımlar karşılığında vatandaşlık
verdiklerini belirterek, üye ülkeleri bu uygulamada
ihtiyatlı olunması gerektiği konusunda uyardı.

Jourova, AB Komisyonu’nun yatırımcılara verilen “altın
pasaport” konusunda büyük endişe taşıdığını
vurgulayarak, “Vatandaşlığın verilmesi, ciddi bir güvenlik
riski oluşturuyor. Çünkü pasaport sahiplerine AB
vatandaşlarının tüm haklarını vererek, birlik içinde
özgürce hareket etmelerine izin veriyor.”
değerlendirmesinde bulundu.

AB’nin suç işleyenlerin, yolsuzluğa bulaşanların ve
kara para aklayanların güvenli bir sığınağı olmaması
gerektiğinin altını çizen Jourova, üye ülkelerin bir an önce
kara para aklama ile mücadele konusundaki AB’nin yeni
kanunlarını uygulaması gerektiğini kaydetti.

Jourova, AB’de “truva atları” istemediklerini belirterek,
“Bazı üye ülkeler, vatandaşlığın suçlulara
verilmediğinden emin olmak için daha fazlasını
yapmalıdır.” ifadesini kullandı.

100 BİN EURO VATANDAŞLIK 
YOLUNU AÇIYOR 
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) son yayımladığı
verilere göre, 2016 yılında yüzde 87’si AB dışı ülkelerden
olmak üzere, toplamda 995 bin kişiye AB ülkeleri
tarafından vatandaşlık verildi. Bu sayı 2015 yılında 841 bin
ve 2014’te 889 bin idi.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle
yabancı yatırımcı çekme konusunda sıkıntı yaşayan bazı
Avrupa ülkeleri, 100 bin eurodan fazla yatırım yapan
yabancılara vatandaşlığın yolunu açmıştı. Birlik içinde
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs,
Yunanistan, Letonya, Litvanya, Malta, Portekiz, İspanya
ve Birleşik Krallık “altın vize” programına sahip olan
ülkeler olarak dikkati çekiyor.

Vera Jourova:”Birlik ülkelerinde yapılacak yatırımlar karşılığında  
verilen vatandaşlık (altın pasaport) güvenlik riski oluşturuyor”

OECD ve Euro
Bölgesi'nde büyüme
ivmesi yavaşlıyor

EKONOMİK İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye
ülkelerin geneli, Kanada, İngiltere
ve Euro Bölgesi’nin tamamında
büyüme ivmesinde yavaşlama
işaretlerinin görüldüğü belirtildi.

OECD'den yapılan açıklamada,
OECD’nin bileşik öncü göstergesine
(CLI) göre, OECD geneli, Kanada,
İngiltere ve Euro Bölgesi'nin
tamamında büyüme ivmesinde
yavaşlama işaretlerinin görüldüğü,
Almanya, Fransa ve İtalya'da da
benzer şekilde büyüme ivmesinin

yavaşladığını gösteren bir
görünümün söz konusu olduğu
kaydedildi.

Açıklamada, endekse göre, ABD
ve Japonya’ya ilişkin verilerin
istikrarlı büyümeye işaret ettiği
vurgulandı.

Endeks verilerinin Çin ve
Hindistan’da büyümede
ivmelenmeye işaret ettiği belirtilen
açıklamada, Brezilya ve Rusya’da
ise büyümede ivme kaybı olduğu
vurgulandı.  
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SEKİZ AYDA GELEN KRAL İRADESİ
Geçen haftaki sohbetimizde Haziran

1948’de Gümülcine müftüsü hafız
Hasan efendinin masasının başında
Rahmeti Rahmana kavuştuğunu ve
kendisine çok görkemli bir cenaze
töreni yapıldıktan sonra bu kutsal

makamın boş kalmaması için halk
nazarında çok itibarı olan ve o mevkiye
layık bir muhterem insan kabul edilen
hafız Mustafa efendiyi ‘MÜFTÜ’
seçmişlerdir Gümülcine cemaati heyeti
dört ‘Türk milletvekili’ ile
Gümülcine’deki bütün ‘MÜDERRİSLER’

Bu yapılan seçimin sonucunu o
zaman en büyük mülki amir ‘GENEL
VALİ’ye aynı zamanda Atina’da
hükümet nezdinde gereken teşebbüsler
yapılarak bilgi verilmiştir. 

Azınlık Türk ricali bu gibi mevkilere
gelen kişilerin ‘KRAL İRADESİ’ ile
yapıldığını bildikleri için ‘KRAL
İRADESİ’ gelene kadar müftünün vazife

başı yapmasını uygun görmemişlerdir.
İşte bu boşluğu fırsat bilen

‘TRAKALOKLAR’ ve ‘İYİ NİYETLİ
OLMAYAN’ DAR KAFALI memurlar ‘
KRAL İRADESİNİ’  oldukça
geciktirmişler diğer Trakya gazetesinin
haberinde okuduğunuz gibi çeşitli
düzenbazlıklar çevirmişlerdir. 

Ancak, o sürecin tarihi simaları
‘TÜRK’ milletvekilleri sayın OSMAN
ÜSTÜNER, FAİK ENGİN, HÜSEYİN
BÜYÜK ZEYBEK ve ÜSTAD NURİ
EFENDİ ayrı ayrı partilerden mebus
seçildikleri halde bu husus için bir
araya gelmişlerdir ve ‘ KRAL İRADESİ’
nin maksatlı geçiktirildiğini kabullenip

o sürecin ‘BAŞBAKANI’nı ziyaret
ederler ve mebusluk simalarını
arzetmişlerdir.

Başbakan işin ciddiyetini anlar :
‘MEBUS EFENDİLER HÜKÜMET SİZİ
ANLAMIŞTIR. KRAL İRADESİ YARIN
SARAYA SUNACAKTIR’ demiştir
Başbakan.

Böylece Haziran 1948’de seçilen
Gümülcine müftüsü sekiz ay sonra
‘KRAL İRADESİ’ ne kavuşmuşlar ve
vazifesine başlamıştır. Aynı zamanda
dar çerçevede de olsa, ilk seçilmiş
müftü olmuştur.   

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

ART NİYET OLMADIKTAN SONRA
BÜTÜN KONULAR ÇÖZÜLÜR-2
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Emine Tabak

Çocukta dil gelişimi aşamaları

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Çocuğumuzda dil gelişimi
doğduğu andan itibaren başlar.
Bu süreçte aileye bir çok görev
düşmektedir.

Çocuklar bir yaşından önce
dili anlamlı bir şekilde
kullanamazlar. Sadece sesler
çıkartırlar. İşte doğar doğmaz,
ağlamayla birlikte dil gelişimi
de başlamıştır. Çünkü bebekler
ağlarken bile konuşma
hazırlıkları yapmaktadırlar.
Kısa ve derin soluk alıp
vermeler, dudak, çene ve dil
hareketleri, konuşma için bir
öne hazırlıktır. Ancak bebeği
bu dönemde fazla ağlatmak
doğru değildir. Çünkü devamlı
ağladığında belirli sesleri
çıkarmayı öğrenir, diğerlerini
geliştirmesi gecikir.

Üçüncü ay itibarıyla bebek
daha az ağlar, daha çok kumru
gibi sesler çıkartır. Bu sesleri
de genellikle rahat olduğu
zaman daha fazla çıkartır.
Zamanla, sesli harflerin arasına
, sessizler de karışır ve dil
gelişmeye başlar. Beşinci ve
altıncı aylarda bu
seslendirmeler tek heceli,
anlamlı kelimelere dönüşür.
Çocuk dikkat çekmek, karşı
koymak için bu sesleri kullanır.
Çocuğun bu sesleri çıkardığı
zamanlarda anne babanın da
sesler çıkartarak onu teşvik
etmesi önemlidir.

Biberonla beslenen
bebeklerin, biberon deliği
gereğinden fazla büyük
açılırsa, bebeğin dil gelişimi
engellenebilir. Çünkü bebek,
biberonla emerken de dilinin
ucunu öne ve yukarıya doğru
hareket ettirerek, bir çok sesin
çıkarılma şeklini öğrenebilir.
Bibero deliği normalden fazla
açık olduğunda ise, bebeğin
ağzı sütle dolacağı için, bebek
boğulmayı önleyebilmek için
dilinin arka kısmını yükseltir.
Böylelikle hem normal bir
emmeyi gerçekleştiremez, hem
de konuşmaya başladığında
genizden konuşma problemi
ortaya çıkabilir.

Altıncı aydan itibaren bebek
kendisine seslendiğimizde bize
ses çıkartarak cevap verebilir.
Buna ‘toplumsallaşmış
seslendirme’ denir.

Onuncu ayda bebek,
duyduğu sesleri taklit etmeye
çalışır, fakat pek başarılı
olamaz. Bebekler ilk anlamlı
sözcükleri genellikle bir
yaşlarında söylerler: ‘anne’,
‘baba’ gibi. ‘Gözlerini göster’,

‘kulağını göster’ gibi
isteklerimizi de yerine
getirirler.  Büyüklerin
söylediklerini papağan gibi
tekrarlayabilirler. Bazı
bebeklerde ise bunlar
görülmeye bilir. Sadece
hareketlerle kendilerini
anlatmaya çalışırlar.
Anlamadığımızda da kırılıp
ağlarlar.

Çocuk ilk kelimeyi
söyledikten sonra, bir süre
sadece bir iki kelime daha
öğrenir. Bazı çocuklar ilk
kelimelerini yürümeden önce
söylerler. Bu her çocuğa göre
değişir.

Onsekizinci ay civarında
çocukta kelime sayısı artmaya
başlar. İki şeyi birbirinden
ayıramadığı için, ikisine de aynı
adı koyabilir. Mesela, kediye
de köpeğe de ‘miyav’ ya da
‘kuçu’ diyebilir. Bunun için de
bu dönemde aileye bazı
görevler düşmektedir. Mesela,
kedi ve köpeğin birbirinden
nasıl ayrılabildiğini, bazı
özelliklerini belirterek çocuğa
anlatılabilir.

2 yaşına geldiğinde çocuk,
iki kelimeli cümleler kurmaya
başlar. Bu yaşta 200 kelime
bilen pek çok çocuk vardır. 3
yaşına doğru çocuk, artık
anlaşılır bir şekilde
konuşmaktadır.

4 yaş çocuğu ise, temel
konuşma kurallarını
öğrenmiştir. 3 ve 4 yaşlar dil
gelişimi için önemli yaşlardır.
Çocukta bu yaşlarda ikinci dil
eğitimine de başlanabilir.

Anne babalar, bebeklikten
başlayarak çocuklarına bol
kitap okumalı ve bol bol
konuşmalıdır. Çocuklarımıza
düzgün bir dille konuşarak
örnek olmamız gerekir. O
konuşurken de yanlış bir
kelime söylediğinde onu
düzeltmeden, daha sonra
kendimiz aynı kelimeyi düzgün
bir şekilde cümle içinde
kullanarak ona söyleyebiliriz.
Çünkü özellikle yeni
konuşmaya başlayan çocuğun
konuşması sık sık kesilip
düzeltilirse çocukta
‘kekemelik’ gibi çeşitli
konuşma bozuklukları ortaya
çıkabilir.

Çocuğumuzu motive ederek,
sabırla ona yaklaşmak son
derece önemlidir. 

Çocuklarınızla bol sohbetli,
keyifli bir hafta dilerim.

Kalfa Gençlik Festivali
yoğun katılımla gerçekleşti

18

Son yıllarda gelenek haline
gelen Kalfa Gençlik Festivali 3
Ağustos Cuma günü gerçekleşti.

Festivalin organizatörlerinden
Mehmet Ali Çavuş, festivalle
ilgili GÜNDEM’e açıklamalarda
bulundu.

Festivalin Kalfa köyü gençliği
tarafından düzenlendiğini
söyleyen Mehmet Ali Çavuş,
artık gelenek haline gelen
festivalin bu yıl 6’ncısının
düzenlendiğini belirtti.

Mehmet Ali Çavuş festivalde
Gökhan Keser, yerel gruplardan
Grup Extra, Olga Moraiti, Fotis
Ksenakis’in sahne aldığını,
programda yer almasına rağmen
sanatçı Seva’nın ise vize
işlemlerinde problem yaşaması
sebebiyle festivale katılamadığı
söyledi. 

Mehmet Ali Çavuş festivalle
ilgili yaptığı değerlendirmede şu
ifadeleri kullandı: “Ben
öncelikle bu festivalin
başlatılmasında ve bugüne
kadar gelmesinde arkadaşları ile
birlikte yürüttüğü çalışmalarla
büyük bir payı olan Erdal Kadir’e
teşekkür etmek istiyorum. Bu
yılki festival son yılların en
yoğun katılımlı festivali oldu.
Gençliğimiz adına büyük öneme
sahip bir festival. Sadece Kalfa
gençliği için değil, Batı Trakya
geneli adına da büyük bir
festival olduğunu düşünüyorum.

Çünkü bu tarz etkinlikleri
düzenleyen çok az genç var.
İnsanlarımızın eğlenmesi, bir
geceliğine de olsa bir araya
gelmesi, birbirleriyle muhabbet
etmeleri için güzel bir vesile
oluyor. Aynı zamanda festivale
katılan protokol açısından
olsun, sanatçılar açısından
olsun her yıl çıtayı daha da
yüksek tutmaya çalışıyoruz.
Bizler sadece köyün gençliği
olarak bu festivali
düzenlediğimiz için maddi
açıdan sınırlı kaynağa sahibiz.
Tabii burada sponsorlarımız
devreye girerek bizlere destek
oluyorlar. Ben sizin aracılığınızla
bütün sponsorlarımıza teşekkür
etmek istiyorum. Her yıl olduğu
gibi bu yıl da bize destek
verdiler. Ayrıca sahne alan tüm
sanatçılarımıza hem katılımları
için hem de maddi anlamda
gösterdikleri kolaylıklar için
teşekkür etmek istiyorum. 

Bizler sadece köy gençleri
olarak bu festivali
düzenlediğimiz için bazen ufak
tefek hatalarımız ve aksilikler
olabiliyor, ancak sağolsunlar
gerek protokol, gerek halk,
gerekse de sanatçılarımız bu
konuda bizlere büyük anlayış
gösterdiler, aksilikleri
görmezden geldiler. 

Bugüne kadar olduğu gibi
inşaallah bundan sonra da Kalfa

gençliğinin hak ettiği gibi çok
daha iyi ve organize bir şekilde
çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Köy gençleri olarak geleneksel
festivalimiz dışında başka
etkinlikler yapmak için de
çalışmalarımız olacak.”

3 Ağustos Cuma günü Kalfa
Futbol Stadı’nda düzenlenen
festivale Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nu temsilen
Muavin Konsolos İbrahim Sakli,
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, BTTÖB
Başkanı Aydın Ahmet, Eyalet
Meclis Üyesi Mustafa Katrancı,
belediye meclis üyeleri ve çok
sayıda soydaş katıldı.
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AVRUPA futbolunun
kulüpler bazındaki en önemli
organizasyonu UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde play-off
turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde
düzenlenen kura çekiminde, 3.
ön eleme turunda mücadele
eden takımlar ile organizasyona
play-off turundan katılan
ekipler yer aldı.

3. ön eleme turunda Benfica
ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu
turu geçmesi halinde PAOK-
Spartak Moskova maçının
galibiyle play-off turunda karşı
karşıya gelecek.

Play-off turunda ilk maçlar
21-22 Ağustos, rövanş
karşılaşmaları ise 28-29
Ağustos'ta oynanacak. 

Şampiyonlar rotası ve Lig
rotası diye iki farklı kategoride
yapılan kura çekiminde,
eşleşmeler şöyle oluştu:

Şampiyonlar rotası:
Kızılyıldız

(Sırbistan)/Spartak Trnava
(Slovakya) - Salzburg
(Avusturya)/Shkendija
(Makedonya)

Karabağ (Azerbaycan)/BATE
(Belarus) - PSV Eindhoven
(Hollanda)

Young Boys (İsviçre) - Astana

(Kazakistan)/Dinamo Zagreb
(Hırvatistan)

Malmö (İsveç)/Vidi
(Macaristan) - Celtic
(İskoçya)/AEK (Yunanistan)

Lig rotası:
Benfica

(Portekiz)/Fenerbahçe - PAOK

(Yunanistan)/Spartak Moskova
(Rusya)

Standard Liege
(Belçika)/Ajax (Hollanda) -
Slavia Prag (Çekya)/Dinamo
Kiev (Ukrayna)

Beşiktaş’ın efsanesi
hayatını kaybetti..
Beşiktaş Erkek Basketbol
Takımı'nın efsane
kaptanlarından Battal
Durusel vefat etti.
Siyah-beyazlı kulüpten
yapılan açıklamada, "Erkek
Basketbol Takımı'mızın
efsane kaptanlarından eski
milli basketbolcumuz Battal
Durusel'in vefat ettiğini
derin bir üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah'tan rahmet,
ailesine, yakınlarına ve
sevenlerine başsağlığı
dileriz." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş Basketbol
Takımı'nın 1974-1975
sezonunda kazandığı ilk
şampiyonlukta pay sahibi
olan Durusel, aktif spor
yaşantısını noktaladıktan
sonra siyah-beyazlı kulüpte
uzun süre genel menajer
olarak görev yapmıştı.

Devler Ligi'nde play-off
eşleşmeleri belli oldu

Courtois 
Real Madrid'de

2015 Dünya Atletizm
Şampiyonasında şampiyon olan
Kenyalı atlet Nicholas Bett,
geçirdiği trafik kazası sonrası 28
yaşında hayatını kaybetti.

2015 Dünya Atletizm
Şampiyonasında 47.79 saniyelik
derece ile 400 m engelli yarışında
dünya şampiyonu olan Kenyalı
atlet Nicholas Bett 28 yaşında
hayatını kaybetti.

Kenyalı dünya şampiyonu atlet

ülkesi Kenya'nın Nandi şehrinde
evine giderken geçirdiği trafik
kazasında sonucu hayatını
kaybettiği açıklandı.

KENYA TARİHİNE GEÇMİŞTİ
Nicholas Bett 2015 yılında aldığı
altın madalya ile Kenya'da 400
metre engelli yarışında dünya
şampiyonu olan ilk isim olarak
tarihe geçmişti.

Dünya şampiyonu atlet
trafik kazasında hayatını

kaybetti

Mehmet Aurelio,
futbol direktörü oldu
Trabzonspor, Fenerbahçe ve
Beşiktaş'ta forma giyen
Mehmet Aurelio'nun yeni
takımı herkesi şaşırttı.
Edinilen bilgiye göre;
Aurelio, İspanya 2. Lig ekibi
Cornella'nın futbol
direktörü oldu.
Şu anda İspanya'da bulunan
Aurelio'nun altyapıya önem
veren ve son olarak Jordi
Alba gibi yeteneği dünya
futboluna kazandıran
Cornella'da göreve
başladığı öğrenildi.

REAL Madrid, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'i
kadrosuna kattığını açıkladı.

Chelsea, Real Madrid ile yapılan Courtios - Kovacic
anlaşmasını resmi yayın organından açıkladı.

Mavi-beyazlıların bildirisine göre Thibaut Courtois
transferi için İspanyol devi Real Madrid ile resmen
anlaşıldı.

ALTIN ELDİVENE DİKKAT ÇEKİLDİ
Madrid ekibinin resmi sitesinden duyurduğu transferde

26 yaşındaki kalecinin Rusya'da düzenlenen Dünya
Kupası'nda altın eldiven ödülünü aldığına dikkat çekildi.

KOVACİC KİRALIK OLARAK CHELSEA'DE
OYNANACAK
Belçikalı file bekçisi için ödenecek olan bonservis bedeli
açıklanmazken, Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu
Mateo Kovacic'in kiralık olarak İngiliz ekibine gideceği
belirtildi.
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GAT festivale hazırlanıyor

GENÇ Akademisyenler
Topluluğu (GAT) Başkanı Mutlu
Erkek konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’in sorularını yanıtladı.
Gazetemize konuşan GAT
Başkanı Mutlu Erkek, festivalle
ilgili hazırlıkların büyük oranda
tamamlandığını ve oldukça
yoğun katılımlı bir festival
beklediklerini ifade etti.

Mutlu Erkek, bu yılki festivale
Türkiye’den Erdem Kınay ve
Merve Özbey’in katılacağını,
bunun yanı sıra Batı Trakya’nın
bir çok bölgesinden öğrencilerin
oluşturduğu Errorist grubunun
da sahne alacağını ifade etti. Tüm
hazırlıkların tamamlandığını
belirten Mutlu Erkek, tüm Batı
Trakya halkını, özellikle de
gençleri Gümülcine’de
gerçekleştirilecek festivale
beklediklerini vurguladı.  

Geleneksel festival dışında
önümüzdeki dönemde başka
projeleri de hayata geçirmek
istediklerini belirten GAT
Başkanı, bu projelerle ilgili
ayrıntıları önümüzdeki dönemde
kamuoyuyla paylaşacaklarını
sözlerine ekledi. Göreve geldikleri
Ocak ayından bu yana imkanlar

dahilinde daha
fazla

öğrenciye ulaşmak için
çalıştıklarını belirten Mutlu
Erkek, “GAT bütün üniversite
öğrencilerinin bir kuruluşu. Ve
tabii ki herkese açık. Burada
çalışmak, öğrencilere ve gençlere
yönelik çalışmaları yapmak,
etkinlikler düzenlemek çok güzel
bir şey. Tüm arkadaşlarımızın
tekliflerine açığız. Yeni şeyler
yapmayı, farklı alanlara
yönelmeyi hepimiz çok istiyoruz.
Ama unutmayalım ki, ne kadar
birlik halindeysek o kadar
başarılı oluruz.” diye konuştu. 

“YENİ ŞUBE AÇMA
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM
EDİYOR” 
GAT Başkanı Mutlu Erkek, Genç
Akademisyenler Topluluğu
olarak şu anda Atina, Selanik ve
Larisa olmak üzere üç şehirde
şubelerinin bulunduğunu,
bunlara ek olarak yeni bir şube
açmak için de çalışmaların
devam ettiğini ifade etti. GAT
olarak Yunanistan genelinde
800’ün üzerinde öğrenciye
ulaşabildiklerini, Türkiye’de de
200’ün üzerinde öğrenciyle temas
halinde olduklarını söyledi. 

“ÜNİVERSİTEYE YENİ KAYIT
OLACAK ÖĞRENCİLERE 
HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE
ÇALIŞIYORUZ”
Şubelerinin olmadığı şehirlerde
temsilcileri olduğunu ve bu
temsilciler aracılığıyla öğrencilere
ulaştıklarını söyleyen GAT
Başkanı Mutlu Erkek, bu
temsilcilerin çalışmalarıyla
üniversitelere yeni kayıt olacak
öğrencilere gerek üniversitelere,
gerekse yurtlara kayıtlar

konusunda her türlü
yardımı yaptıklarını,

öğrencilerin gittikleri
şehirlerde
yaşadıkları
sorunlara çare
bulmak için çaba
gösterdiklerini
belirtti.

GAT Başkanı
Mutlu Erkek, başta

gençler olmak üzere tüm Batı
Trakya halkını festivale davet
ettiklerini belirterek, “Gümülcine

şehir meydanında
gerçekleştirdiğimiz festivalimiz
artık gelenek haline geldi. Bu da

hoş bir şey. Bu festivalde tüm
öğrenci arkadaşlarımızı orada
görmek istiyoruz.” dedi.

Çalışmalarını Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) çatısı altında sürdüren
Genç Akademisyenler Topluluğu
(GAT), 13 Ağustos Pazartesi günü
Gümülcine şehir meydanında
yapılacak olan festival için
hazırlıklarını sürdürüyor. 

Gençlerden anlamlı etkinlik
TÜRKİYE’nin farklı illerinde

eğitim gören Batı Trakyalı
öğrencilerin kurduğu Batı
Trakya Öğrenci Birlikleri
(BATÖB) üyeleri, Gebecili
(Rizoma) köyünde bir etkinlik
düzenledi.

Etkinlik kapsamında BATÖB
üyesi Gümülcineli ve İskeçeli
öğrenciler, 6 Ağustos Pazartesi
günü Yassıköy Belediyesi ile
birlikte Yaka bölgesinde yer
alan Gebecili köyündeki okul
bahçesinin demir
parmaklıklarını boyadılar.

Öğrencilerin etkinliğine
Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, Belediye Başkan
Yardımcısı Galip Hüseyin,
Gebecili köyü azası ve Gebecili
İlkokulu Encümen Heyeti
Başkanı Müjdat Karahasan ve
Gebecili gençleri de destek
verdi.

Yapılan sosyal etkinlikle
Gebecili halkından ve belediye

yöneticilerinden büyük takdir
toplayan BATÖB öğrencilerini,
Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Necat Ahmet de yalnız
bırakmadı.

BATÖB üyeleri tatilleri
boyunca belediyelerle işbirliği
yaparak farklı yerlerde değişik
sosyal etkinlikler

gerçekleştirmeye devam
edecek.

Öğrenciler, belediye ve köy
temsilcileri ile birlikte çevre
temizliği, ağaç dikme ve halk
yararına kullanılan yapıları ve
çevresini boyama gibi
faaliyetler gerçekleştirecek.

gundem_1026.qxp_Layout 1  13/08/2018  14:44  Page 20


