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BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu, ibadet
alanlarını da kapsayan, faaliyet
izni çıkartılması ile ilgili genelge
ve Medrese-i Hayriye’de
azaltılmaya çalışılan Türkçe
derslerle ilgili toplantı
gerçekleştirdi.

»8

bilimdünya

ESKİ Dışişleri Bakanı ve Pratto hareketi başkanı
Nikos Kocias. Gümülcine’de konferansta konuştu.
Kocias konuşmasında azınlığı üç etnik kimliğe böldü.
Eski dışişleri bakanının, “Roman ve Pomakların

yabancı güçler tarafından baskı görmesine izin
veremeyiz” ifadesi dikkat çekti. 

Pratto hareketi Rodop temsilciliği tarafından
düzenlenen konferans, 7 Kasım Çarşamba günü

Gümülcine’deki eski REX sinemasında gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin önemli ve büyük bir ülke olduğunu

söyleyen Kocias, aynı zamanda büyük çelişkiler ve
çatışmalar içeren bir ülke olduğunu savundu. 

»3

Azınlığın yeni
sorunu: GÖÇ!
BATI Trakya Türk Azınlığı son yıllarda yeni bir sorunla karşı karşıya.
Ekonomik kriz nedeniyle yaşanan göç büyük boyutlara ulaştı. 

EKONOMİK kriz
nedeniyle özellikle genç
nüfusun Batı Trakya’dan göç
etmesi son dönemde hız
kazandı. Kriz öncesinde
İskeçe Balkan koluyla sınırlı
olan sorun, son beş yılda
tüm azınlık geneline yayıldı.
Son dönemde Batı
Trakya’nın neredeyse her
köyünden yurt dışına giden
aile reisleri veya aileler var.
Düşük doğurganlık oranına
genç nüfusun göçü de
eklenince özellikle küçük
köyler açısından yaşamsal
bir problem ortaya çıkıyor.
Nüfusun azalması
köylerdeki ilkokulların
faaliyetini de tehlikeye
sokuyor. Gençler kaçıyor,
çocuklar azalıyor, okullar
kapanıyor. 

»9, 10

BTTADK:
“Din
özgürlüğü
ihlal
ediliyor”

Kocias azınlığı üçe böldü

Çipras
Aralık’ta
Türkiye’ye 
gidiyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın daveti üzerine Başbakan
Aleksis Çipras’ın Aralık ayında
İstanbul’a resmi bir ziyaret
gerçekleştirmesi bekleniyor. »3

Dimetoka’daki tarihi Beyazıt (Çelebi
Sultan Mehmet) Camii’nin
restorasyonunun başlayacağı
bildirildi.  »11

Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesi
ve İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Lisesi  son sınıf öğrencileri,  “Öğrenci
Pazarı” adı altında kermes
düzenlediler. »8

Beyazıt
Camii’nde
restorasyon
başlıyor

“Öğrenci
Pazarı”na
büyük ilgi
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Notopulu’dan Rodop ve İskeçe ziyareti

MAKEDONYA – Trakya’dan
Sorumlu İçişleri Bakan
Yardımcısı Katerina Notopulu, 5
Kasım Pazartesi günü Rodop ve
İskeçe illerini ziyaret etti.

Notopulu ilk olarak
Yassıköy’de düzenlenen Çipuro
Festivali’ne katıldı. Daha sonra
Doğu Makedonya – Trakya
Eyalet’ine geçen Bakan
Yardımcısı, Eyalet Başkanı
Hristos Metios, Rodop
milletvekilleri Mustafa Mustafa
ve Ayhan Karayusuf, Şapçı –
Maronya Belediye Başkanı
Yannis Stavridis, Yassıköy
Belediye Başkanı İsmet Kadı ve
Gümülcine Belediyesi
Ekonomi’den Sorumlu Belediye
Başkan Yardımcısı Dimitris
Politiadis ile bir görüşme
gerçekleştirdi. Notopulu
toplantıda hükümetin yerel
yönetimlere verdiği destekten
bahsederek, bu desteğin son
dönemde arttığını, hükümetin
hayata geçirdiği “Filodimos” ve
“Filodimos 2” programlarının
yerel yönetimlere önemli
imkanlar sağladığını ifade etti. 

Notopulu ardından Rodop
iline bağlı Hemetli köyüne geçti.
Notopulu burada Hemetli
Azınlık İlkokulu’nu ziyaret etti.
Öğretmen ve öğrencilerle

görüşen Bakan Yardımcısı,
hükümet olarak her çocuğun
eşit eğitim şartlarından
yararlanmasının en büyük
arzuları olduğunu ve bu konuya
Başbakan Aleksis Çipras başta
olmak üzere hükümet olarak
büyük önem verdiklerini
söyledi.

Daha sonra İskeçe’ye hareket
eden Notopulu akşam
saatlerinde İskeçe’deki eski
valilik binasında Eyalet Başkan
Yardımcısı Kostas Zagnaferis,
İskeçe milletvekilleri Hüseyin
Zeybek ve Grigoris Stoyyanidis,
İskeçe Belediye Başkanı
Haralambos Dimarhopulos,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, Avdira Belediye
Başkanı Yorgos Çitiridis ve
Topiros Belediye Başkanı
Thomas Mihoglu’dan oluşan
heyetle görüştü. Görüşmede
yerel yönetimlerle ilgili sorunlar
ve hükümet tarafından yerel
yönetimlere yapılması
planlanan destekler konuşuldu. 

Makedonya – Trakya’dan
sorumlu İçişleri Bakan
Yardımcısı Katerina Notopulu,
bölge ziyareti kapsamında son
olarak 6 Kasım Salı sabahı
İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası’nı
ziyaret etti.

Makedonya – Trakya’dan Sorumlu
İçişleri Bakan Yardımcısı 

Katerina Notopulu,  Rodop ve
İskeçe illerini ziyaret etti.

Bulgaristan’da 27 yıllık asimilasyon kampanyası davası
Bulgaristan’da 1989’da devrilen eski

komünist rejimin uyguladığı asimilasyon
kampanyasıyla ilgili 27 yıldır süren davayı
tamamlamak için mahkeme son tanıkların
ifadesini bekliyor.

Askeri Yargıtay’dan edinilen bilgiye göre,
ülkede 1991’de açılan dava ile ilgili geçen zaman
zarfında 446 tanıktan 369’unun ifadesi alındı.
Türkiye’de ikamet ettikleri tahmin edilen
davanın 35 tanığının ifadeleri de Türkiye’den
bekleniyor.

Savcılık, zaman aşımına uğramasına rağmen
devam eden davanın karara bağlanması için
ikamet yeri tespit edilemeyen mağdurların
ifadelerinin de alınmasını şart koştu.

Bu arada 82 müştekinin, davanın bir an önce
tamamlanması için talepte bulunmalarının
ardından mahkeme, kalan ifadelerin
tamamlanması için ağustos ayında bir ay ek süre
tanımış ancak konuyla ilgili yine sonuç
alınamamıştı.

Eski rejimin asimilasyon kampanyasına karşı
ana dava, 1991 yılında açılmıştı. Davanın
sanıkları eski Devlet Başkanı Todor Jivkov,
İçişleri Bakanı Dimitar Stoyanov, Dışişleri
Bakanı Petar Mladenov ve Politbüro Üyesi Penço
Kubadinski’den hiçbiri artık hayatta değil. 2001-
2004 arasında davacı olan 446 kişiden 312’sinin
ifadeleri alınmış, adli işlemlerin sekteye
uğramasından dolayı 134 kişinin ifadeleri
alınamamıştı. Bu nedenle ana davada, henüz
sonuca ulaşılamadı.

Jivkov rejiminin “Yeniden Doğuş” veya “Soya
Dönüş” olarak adlandırıldığı 1984-1989
döneminde giriştiği kampanyada 8 milyonluk
Bulgaristan nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan
Türklerin isimleri zorla Bulgar isimleriyle
değiştirilmiş, dini ibadetleri yasaklanmıştı.
Kampanyaya karşı çıkan 350 bini aşkın Türk
Türkiye’ye göçe zorlanmıştı. Asimilasyon
sırasında en az 24 kişi hayatını kaybetmiş,
yüzlerce insan ise toplama kamplarına ve
sürgüne yollanmıştı.

Davanın, ülkenin adalet sisteminde emsal
oluşturması bekleniyor.

Ketenlik genç
Engis’e ağlıyor

İskeçe’nin Ketenlik köyünde yaşayan 25 yaşındaki genç, motosiklet
kazasında hayatını kaybetti.

Engis Pingal isimli genç 5 Kasım gecesi motosikleti ile henüz
belirlenemeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı. 25 yaşındaki Engis kaza
sonucu hayatını kaybetti. Genç Engis’in ölümü başta yakınları olmak üzere
tüm Ketenlik köyünü yasa boğdu.

Engis Pingal’ın cenazesi 7 Kasım Perşembe günü öğle namazından
sonra Ketenlik köyünde toprağa verildi.
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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti
üzerine Başbakan Aleksis
Çipras’ın Aralık ayında
İstanbul’a resmi bir ziyaret
gerçekleştirmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Aralık
ayının ilk günlerinde
gerçekleşmesi beklenen ziyaret
kapsamında iki ülke lideri enerji
kaynakları, Kıbrıs sorunu ve son
dönemde ilişkilerin gerilmesine
sebep olan Yunanistan’ın kara
sularını 12 mile çıkarma kararı
gibi konuları görüşecek.

Basında çıkan haberlerde,
Çipras – Erdoğan
görüşmesinde, Türkiye’deki 15
Temmuz darbe girişimi
sonucunda Yunanistan’a kaçan
ve Türkiye’ye iade edilmeyen
sekiz asker konusunun da
gündeme gelebileceği yer aldı.

Çipras ve Erdoğan son olarak
25 Eylül’de New York’taki NATO
zirvesi çerçevesinde görüşmüş
ve Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
Aleksis Çipras’ı Türkiye’ye
davet ettiği bildirilmişti.

Çipras
Aralık’ta
Türkiye’ye 
gidiyor

Rahipler devlet 
memurluğundan çıkarılacak

BAŞBAKAN Aleksis Çipras ile
Yunan Ortodoks Kilisesi
Başpiskoposu İeronomios din ve
Kilise arasındaki ilişkileri
düzenleyen 15 maddelik ortak
bildiride anlaştıklarını açıkladı.

Mutabakata göre, Ortodoks
Kilisesi’ne bağlı din görevlileri
memurluktan çıkarılacak, ancak
maaşların toplamı kadar miktar
bütçeden Kilise’ye aktarılacak.

Başbakan Aleksis Çipras ve
Yunan Ortodoks Kilisesi
Başpiskoposu İeronomios,
hükümetin planladığı Anayasa
değişikliği tartışmaları
kapsamında bir görüşme
gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Çipras
ve İeronomios basın toplantısı
düzenleyerek, din adamlarının
maaşları, Kilise’nin varlıkları,
devlet ile din işlerinin
düzenlenmesi konularında 15
maddelik bir mutabakat
sağlandığını açıkladı. 

Amaçlarının Yunan
devletinin doğumuna ve

oluşumuna katkısını göz
önünde bulundurarak Kilise’nin
özerkliğini güçlendirmek
olduğunu belirten Çipras, “Hem
devlet hem de Kilise’ye fayda
sağlayacak tarihi bir adım
çabasındayız.” dedi. 

Çipras, rahiplerin bundan
sonra devlet memuru olmaktan
çıkarılmasını planladıklarını
belirterek, din görevlilerinin
maaşları miktarındaki ödeneğin
her yıl Kilise’ye bağlı bir fona
aktarılacağını ifade etti. 

Ayrıca, devlet ve Kilise
arasında tartışmalı olan
mülkiyetlere ilişkin bir ortak
komite oluşturulacağını
kaydeden Çipras, mülklere
ilişkin gelir ve yükümlülüklerin
iki taraf arasında ortak olarak
paylaşılacağını bildirdi. 

Başpiskopos İeronomios da
“Bu mutabakat, karşılıklı saygı
çerçevesinde ilerleme niyetinde
olduğumuzun göstergesi.”
ifadesini kullandı. 

Kocias azınlığı üçe böldü
ESKİ Dışişleri Bakanı ve Pratto hareketi başkanı

Nikos Kocias Gümülcine’de konferansta konuştu.
Kocias konuşmasında azınlığı üç etnik kimliğe
böldü. Eski dışişleri bakanının, “Roman ve
Pomakların yabancı güçler tarafından baskı
görmesine izin veremeyiz” ifadesi dikkat çekti. 

Pratto hareketi Rodop temsilciliği tarafından
düzenlenen konferans, 7 Kasım Çarşamba günü
Gümülcine’deki eski REX sinemasında
gerçekleştirildi. 

Kocias, Gümülcine’deki konuşmasında ülke
gündemini ilgilendiren konuların yanı sıra azınlığı
ve Türkiye’yi ilgilendiren konulara da değindi. 

“Kendini Türk kökenli olarak görmek isteyenler
bu hakka sahiptir. Ancak Roman ve Pomaklar
azınlıkta çoğunlukta ve onların yabancı güçler
tarafından baskı görmelerine izin veremeyiz” diye
konuşan Kocias, azınlık nüfusunun zaman içinde
arttığını söyledi. 

“MÜSLÜMAN AZINLIK ARTTI, 
RUM AZINLIK AZALDI”
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
gözünün sürekli bir şekilde Trakya’nın üzerinde
olduğunu söyleyen Kocias, “Her zaman sayın
Erdoğan’a şunu söyledim. Biz Müslüman olmayan
Yunanlılar olarak Müslüman azınlığı sevdiğimizi
söyledim. Yunanistan hükümetleri Müslümanlara
davranması gerektiği gibi davranmamasına ve
azınlığın geçmişte zor dönemlerden geçmesine
rağmen nüfusu arttı ve 60 – 70 binden 140 bine
ulaştı. Bunun aksine Türkiye’deki Rumlar yarım
milyondan bugün 2 bin 500 kişi kaldı. Türkiye bu
konuda öz eleştiri yapmalı ve oradaki
soydaşlarımıza neler yaptığını düşünmelidir.” dedi. 

“ROMAN VE POMAKLARIN YABANCI
GÜÇLER TARAFINDAN BASKI
GÖRMELERİNE İZİN VEREMEYİZ”
Eski Dışişleri Bakanı, “Azınlıkta Türk kökenli
olarak hissetmek isteyen bu hakka sahiptir. Ancak
Müslüman hemşehrilerimizin çoğunluğu Roman ve
Pomaklardan oluşuyor. Siyasi olarak Roman ve
Pomakların yabancı güçler tarafından baskı
görmelerine izin veremeyiz. Onların eğitimlerinin
ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yardım
edeceğiz.” diye konuştu. 

“TÜRKİYE ÇELİŞKİLER İÇİNDE BİR ÜLKE”
Türkiye’nin önemli ve büyük bir ülke olduğunu

söyleyen Kocias, aynı zamanda büyük çelişkiler
ve çatışmalar içeren bir ülke olduğunu savundu.
Türkiyenin dini, etnik ve ekonomik anlamda
çelişkileri olan bir ülke olduğunu dile getiren
Kocias, “Hala İstanbul ve İzmir ile doğu arasında
büyük ekonomik farklar ve çelişkiler var. Hala
bir feodal yapı var. 2016 darbe girişimi
kınanması gereken bir şey. Tüm askeri
diktatörlükler aynı. Türkiye’deki darbe girişimi
ülkenin siyasi kadrosunda bir paradoksun
oluşmasına neden oldu. Bir taraftan çok güçlü ve
çevredeki başka ülkeleri ve ulusları
etkileyebilecek güçte olduklarını hissediyorlar.
Öte yandan derin bir korku duygusu oluştu,
çünkü beklemedikleri bir darbe girişimiyle karşı
karşıya kaldılar. Türkiye, barışçıl görünenlerin
bir acizlik içinde olduğunu düşünüyor.
Yunanistan barışçıl bir politika izliyor. Yabancı
ülkeleri işgal etmek istemiyoruz. Kalkınma ve
halklar arasında dostluk istiyoruz. Türk halkının
büyük bir bölümü Yunanistan’ı seviyor. İzmir’e
gittik ve yeni konsolosluk binamızı açtık. Orada
Yunanistan için gördüğüm sevgiyi anlatamam.
Gerçekten Yunanistan’ı seviyorlar. Birileri kendi
çelişkileri içinde bize baskı yapmak istiyor. Buna
karşılık vermemeliyiz diye düşünüyorum.” dedi. 

İyon Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarma
kararını da savunan Kocias, “Bunu İyon
Denizi’nde yapmamamız, Ege’de Türkiye’nin
karşı çıkışlarını kabul ediyoruz anlamına
geliyordu. Zaten aşamalı olarak karasularımızın
12 mile çıkartılması söz konusu. Ben edilgen bir
tavır içinde olmayı doğru bulmuyorum. Yıllarca
edilgen bir tavır benimsendi. Bu bana göre
yanlıştı.” ifadelerini kullandı. 

PRESPES ANLAŞMASINI SAVUNDU
Konuşmasında Makedonya (FYROM) ile yapılan
Prespes Anlaşması’nı da savunan Kocias, söz
konusu anlaşmayla komşu ülkedeki halkın Slav
olduğunu, eski Yunan medeniyetiyle ilgisinin
olmadığını ve dillerinin de Slavca olduğunu
kabul ettirdiklerini öne sürdü. 

“VATANSEVER SOLCU 
BİR İTTİFAKTAN YANAYIZ”
Vatansever solcu bir ittifak taraftarı olduklarını
vurgulayan Kocias, bu siyasi gücün ortanın
solundan başlayarak, sol ve SİRİZA’ya kadar
ulaşabileceğini söyledi. 
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“Türkiye’ye rağmen adım
atabileceğini sananlar
yanlışını anlamaya başladı”

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye’ye rağmen Doğu
Akdeniz’de veya Ege’de adım
atabileceklerini sananların ne
kadar büyük bir hata
yaptıklarını anlamaya
başladıklarını söyledi. 

Erdoğan, “Doğu
Akdeniz’deki doğal
kaynakların ülkemiz ve KKTC
dışlanarak adeta gasp
edilmesine yönelik girişimleri
kesinlikle kabul etmeyeceğiz.
Bizim kimsenin toprağında
gözümüz yoktur. Türkiye’ye
rağmen Doğu Akdeniz’de
veya Ege’de adım
atabileceklerini sananlar ne
kadar büyük bir hata
yaptıklarını anlamaya
başladılar.” ifadelerine yer
verdi. 

Yunanistan’ın kara

sularını 12 mile çıkarma
planlarının ardından Türkiye
ile Yunanistan’ın denizden
en yakın sınır noktalarından
birinin bulunduğu
Türkiye’nin Kuşadası
Körfezi’nde Yunanistan’a ait
askeri bir araştırma gemisinin
görüntülendiği bildirildi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “Suriye’deki
teröristlere nasıl günlerini
gösterdiysek denizlerdeki
haydutlara da meydanı
bırakmayacağız.” dedi. 

Türk basınında çıkan
haberlere göre, Yunanistan’ın
Sisam Adası’ndan hareket
eden Yunan askeri araştırma
gemisi önce uluslararası
sularda bir süre seyretti.
Daha sonra da Kuşadası’nın

Kadınlar Denizi açıklarında
Türk karasularına girerek
seyrine devam etti. Yunan
askeri araştırma gemisinin
Türk karasularına girdiği
anın koordinatlarının radarla
tespit edildiği bildirildi.
Bölgeye Türk sahil güvenlik
ekiplerinin hareket etmesi
üzerine, Yunan askeri
araştırma gemisinin Türk
karasularından çıkarak tekrar
uluslararası karasulara
girdiği belirtildi.

Söz konusu Yunan askeri
araştırma gemisinin 12 mil ile
ilgili polemiklerin ardından
Sisam Adası’nda
konuşlandırıldığı ve o
günden beri bölgede
araştırmalar yaptığı ifade
edildi. 

HÜKÜMETİN küçük ortağı Bağımsız
Yunanlılar (ANEL) Partisi Başkanı ve
Savunma Bakanı Panos Kammenos,
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın son açıklamalarına yanıt

verdi. Erdoğan’ın “Suriye’deki
teröristlere nasıl günlerini

gösterdiysek denizlerdeki
haydutlara da meydanı

bırakmayacağız.”
sözlerine karşı
Kammenos, “Korsan
olmayanlar bir tek
Yunanlılardır.
Korsanlar, yasal
olmayan bir şekilde
işgal ettikleri
bölgeleri aldıkları
zaman Birleşmiş
Milletler Güvenlik

Konseyi tarafından
belirleniyor.”

ifadelerini kullandı.
Kammenos şunları

kaydetti: “Yüzyılların
derinliğinde korsan

olmayanlar bir tek

Yunanlılardır. Yunanistan her zaman
uluslararası hukuka dayanmaktadır.
Korsanlar, yasal olmayan bir şekilde işgal
ettikleri bölgeleri aldıkları zaman
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
tarafından belirleniyor. Yunanistan
uluslararası hukuka saygılı, milli
egemenliğini koruyor ve herkesin belli
kurallar altında uyum içinde birlikte
yaşamasını savunuyor. Gelecekte de
böyle yapmaya devam edecek. Kimseyi
tahrik etmiyor, ancak uluslararası
hukukun tanıdığı haklardan da taviz
vermiyor. Kimse unutmamalıdır ki;
Yunanistan’ın kara, hava ve deniz
sınırları aynı zamanda Avrupa Birliği’nin
de sınırlarıdır. Yunanistan’ın sınırları
ihlal edildiğinde Avrupa Birliği’nin
sınırları da ihlal edilmiş olur. Üç yıl sonra
ittifak içinde kimlerin ulusal kara sularını
ve hava sahasını ihlal ettiğini bilecek
durumdayız. Tüm taraflara şunu tavsiye
edeceğim; halkların refahına
odaklansınlar. Bu refah uluslararası
hukuka saygı çerçevesinde her ülkenin
zenginliğinden yararlanınca mümkün
olacaktır.”

TRAKYA Tütün Üreticileri
Kooperatifi 2017 yılı mali genel kurul
toplantısını 6 Kasım Salı günü
Gümülcine’de Chris & Eve Oteli’nde
gerçekleştirdi.

Genel kurula, Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat ve yönetim kurulu
üyeleri başta olmak üzere 145 köy
temsilcisi katıldı.

Genel kurul toplantısında önce
divan kurulu belirlendi. Divan
başkanlığına Yüksel Yüzbaşı seçildi.

Divan kurulunun belirlenmesinin
ardından Başkanı Hüseyin Esat
yaptığı konuşmada, kooperatifin
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

2004 yılında primlerle ilgili
alınan kararlarda hiç bir değişimin
olmadığını ve her yıl ortalama yüzde
6,5 oranında kesinti olduğunu
belirten Hüseyin Esat, 2011 yılından
beri üyesi oldukları Dünya
Tütüncüler Birliği tarafından farklı
ülkelerde düzenlenen toplantılara
katıldıklarını anlattı. Hüseyin Esat,
bu toplantılarda alınan kararların
her ülkenin tarım bakanlığına
sunulduğunu ve konunun AB
Parlamentosu’na taşındığını belirtti.
AB’de en büyük haksızlığa uğrayan
üreticinin tütüncüler olduğunu
belirten Hüseyin, 2013 yılında
Avrupa’da tütüne kırmızı çizgi
çekildiğini, kooperatif olarak bu
kırmızı çizgiyi kaldırma ve primlerin
kesilmemesi konusunda yaptıkları
çalışmaları anlattı. Esat, tütüne
destek verilmemesi durumunda,
tütüncü ve bölge halkının çok daha
büyük ekonomik sıkıntı
yaşayacağını vurguladı. 

Bu yıl tütünde meydana gelen
hastalıklardan da söz eden Hüseyin
Esat, tütün üreticisinin zor bir yıl
geçirdiğini, bu konuyu da azınlık
milletvekilleri ile birlikte gerekli
bakanlıklara ilettiklerini ve çözüm
yolları aradıklarını belirtti. 

En çok hastalığın Rodop
bölgesinde olduğunu söyleyen Esat,
il bazında zararın %60 ile % 100
arasında seyrettiğini sözlerine
ekledi. 

“Sabrımız Şubat ayına kadar”
diyen başkan Hüseyin Esat, bu yıl
tütünlerde meydana gelen zararın
tütün üreticilerini ekonomik
anlamda çok zor durumda
bıraktığını vurgulayarak, şu anda
beklemede olduklarını belirtti. Esat,

21 bin dönüm için zarar bildiriminde
bulunulduğunu, buna karşılık 8,5
bin dönüm için zarar ödemesi
yapılacağı bilgisini aktardı.

Hüseyin Esat, geçtiğimiz aylarda
Yunanistan’ın Attiki bölgesinde
meydana gelen yangı felaketi ile
ilgili kooperatifin girişimi hakkında
da delegelere bilgi verdi. Yaşanan
felakette yaşamını yitiren
vatandaşlar için Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos’a ve Başbakan
Aleksis Çipras’a başsağlığı mesajı
gönderdiklerini söyleyen Esat,
kooperatif olarak felaketzedeler için
2.000 euro para yardımı yaptıklarını
da dile getirdi.

Tütün üreticilerinin tarlalarını
sulama sorununa da değinen Esat,
bu konuda 2014 yılından bu yana
çalışmaları olduğunu, bir çok
bölgede sulama yalakları
yaptıklarını ve sorunun sonlarına
yaklaştıklarını belirtti. 

Esat konuşmasının kooperatif
üyeliğine de değinerek, “Üç sene
üstü üste tütün ekmeyecek
tütüncüler kooperatif üyeliğinden
silinecektir.” dedi.

Ardından söz alan yönetim
kurulu üyesi Sinan Ahmet, tütünde
meydana gelen zararlar konusunda
Atina ile devamlı temas halinde
olduklarını söyledi. Şubat ayına
kadar söz konusu zarar
tazminatlarının ödenmemesi
halinde gereken her şeyin
yapılacağını kaydetti. Kooperatif
olarak zeytin ekimi için bölgede bazı
çalışmalarda bulunulduğunu da dile
getiren Ahmet, hedeflerinin bir
milyon fidan diktirmek olduğunu
söyledi. Ahmet, bu konuda başarılı
olmaları halinde bir sonraki
hedeflerinin zeytin işleme tesisi
kurmak olduğunu sözlerine ekledi.
Son olarak 6,3 Programı’nın küçük
çiftçileri kapsayan bir program
olduğunu belirten Ahmet, kooperatif
olarak üreticilerin her türlü
fikirlerine açık olduklarını söyledi.

Toplantının devamında
muhasebeci Mustafa Mustafa,
üyelere 2017 yılında kooperatifin
yaptığı harcamalar, gelirler, kar ve
zararlar konularında mali tabloyu
sundu ve üyelerin sorunlarını
yanıtladı. Genel kurulun oylamasına
sunulan mali rapor oy çoğunluğuyla
kabul edildi.

Tütün Üreticileri
Kooperatifi’nde 
ara genel kurul 

Kammenos’tan yanıt
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B u hafta gazetemizde toplumun
belki de en büyük sorununu ele
aldık. Ekonomik krize bağlı göç

sorunu. Son yıllarda Batı Trakya Türkünün
bir numaralı gündem maddesi ekonomik
kriz. Ne yazık ki son dönemde bu kriz göç
sorununa dönüştü. 

Malum; Batı Trakya bölgesi
Yunanistan’ın en yoksul bölgesi. Milli gelir
istatistiklerine baktığınız zaman Batı
Trakya ile ülkenin diğer bölgeleri
arasındaki uçurum hemen göze çarpıyor.
Zaten ülkenin en alt gelişmişlik
seviyesinde olan Batı Trakya son
ekonomik krizle birlikte bir terk edilmişlik
sarmalına girdi. 

Sermayesi olmayan, kalifiye elemanları
çok sınırlı olan bir iş gücüne dayanan
azınlık, krizin derinleşmesiyle adeta
“dökülmeye” başladı. Son iki – üç yıldır
Batı Trakya’dan ciddi anlamda bir göç
yaşanıyor. Fabrikalar kapanıyor, tarım ve
hayvancılık cazibesini yitiriyor, esnafın
masrafları artıyor ve tüm bunların
sonucunda geleceğini doğduğu
topraklarda göremeyen gençlerimiz göç

etmek zorunda kalıyor. 
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı,

1970’lerde, 1980’lerdeki göçü bir kez daha
yaşıyor. Ancak bu kez 30 – 40 yıl öncesine
kıyasla doğurganlığın çok düşük olduğu
bir dönemde yaşıyor bunu. Ekonomik
krizin vurduğu 2010 yılından önce İskeçe
Balkan koluyla sınırlı olan ekonomik göç
olayı, geride bıraktığımız 5 – 6 yıl içinde
aşama aşama yayıldı. Önce İskeçe
merkeze, oradan da Yaka ve Ova bölgesine
yayılan genç nüfus göçü, son 2 – 3 yıldır
Rodop iline ve tüm Batı Trakya genelindeki
azınlık toplumuna yayıldı. Kriz nedeniyle
ekmek parasını yurtdışında aramak
zorunda kalan kişi ve aile sayısı her geçen
gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde kendi
mahallemizden aralarında akrabalarımızın
da olduğu gençleri Almanya’ya uğurladık.
Hepsi 25 ile 35 yaş arası gençler.
Aralarında evli olanlar da var. Kimisi bir –
iki yıl çalışıp biraz para biriktirip dönme
amacında, kimisi ise önümüzdeki aylarda
veya yıllarda ailesini de yanına alma
niyetinde. 60’lı, 70’li yıllarda memleketten
göç edip kenara bir miktar para koymaya

giden Almancı soydaşlarımız gibi, 2018
yılında gençlerimizi Avrupa ülkelerine
uğurluyoruz. Biliyoruz ki, nasıl ki 50 yıl
önce “kısa sürede dönmek üzere” buradan
ayrılıp giden ve yarım asırdır dönemeyen
akrabalarımız komşularımız gibi bu
gençlerimizin büyük bölümü de
muhtemelen dönemeyecek. 

Batı Trakya’dan yurtdışına çalışmaya
giden soydaşları iki veya üç grupta
toplayabiliriz. Bunlardan birincisi üç – beş
aylık süreler için başta Almanya olmak
üzere Avrupa ülkelerine ve hatta Katar gibi
dünyadaki farklı ülkelerdeki tersane,
inşaat ve rüzgar türbinlerine çalışmaya
gidenler. Bu soydaşlarımızın çok büyük
bölümü tek başına yurtdışına gidiyor ve
genelde 3 – 5 aylık bir süre çalıştıktan
sonra uzunca bir tatil için memlekete
dönüyor. 

İkinci grup; özellikle Hollanda ve diğer
ülkelerdeki tarım işlerinde (özellikle de
seralarda) çalışmak üzere yurtdışına
gidenler. Buralara gidenler arasında tek
başına giden aile reisleri olduğu gibi,
ailece gidenler de var. 

Bir üçüncü grup da; yine başta Almanya
olmak üzere Avrupa ülkelerinde fabrika
işçisi olarak veya başka bir işte çalışmak
üzere gidenler. Bu gruptakilerin büyük
çoğunluğu da ailesiyle, çoluk çocuğuyla
göç edenlerden oluşuyor. 

Aslında bir dördüncü grup da anavatan
Türkiye’ye göç edenler. Bu grupta en çok
üniversite eğitimini Türkiye’de
tamamladıktan sonra Batı Trakya’ya
dönmeyenler var. Bu grupta eğitim almış,
muhtemelen yabancı dil bilen gençlerimiz
var doğal olarak. Bu gruptan bahsederken
“beyin göçü” tabirini kullanmak yanlış

olmayacaktır. Sadece anavatanda
okuyanlar değil, üniversiteden mezun olup
da memlekete döndükten sonra iş
bulamayıp veya işini kaydedip de çıkmaza
girerek göç etmek zorunda kalanlar da var
bu grupta. 

Sonuç itibarıyla şunu söylemek
mümkün; Batı Trakya’da her geçen gün
artan bir göç sorunu var. Bu durum azınlık
toplumunu her açından zora sokuyor.
Azalan nüfus nedeniyle ekonomik sorun
yaşayacak esnaftan tutun da, öğrenci
sayısı sürekli azalan köylerdeki okulların
kapanmasına, küçük köylerin göç
nedeniyle daha da küçülüp yok olma
sürecine girmesine kadar, azınlığın genç ve
dinamik nüfustan yoksun olmasına kadar
birçok sorun önümüzdeki dönemde
karşımıza çıkacak. 

İki yolumuz var; ya soruna karşıdan
bakmaya devam edip, büyümesini
seyredeceğiz. Ya da toplumun tüm
katmanlarıyla ve dinamikleriyle bu
sorunun önce daha da büyümesine engel
olacağız ve sonra da durumu tersine
çevirmeye çalışacağız. Önümüzdeki dönem
seçim dönemi. Belediyelerde adaylık yarışı
başladı bile. Kanımca özellikle üç Türk
azınlık belediyesi olmak üzere, tüm azınlık
yerel yöneticilerinin birinci amacı ve en
önemli gündem maddesi bu olmalıdır.
Göçe nasıl dur diyeceğiz? Her şeyden önce
adayların bu soruya ciddi ve gerçekçi
projelerle yanıt vermesi ve seçmenin
karşısına bu şekilde çıkması gerekir.
Şüpye yok ki ; göç sorunu siyasileriyle,
yerel yöneticileriyle, kurum ve
kuruluşlarıyla Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
çare aramak zorunda olduğu bir sorun. İşte
size azınlık için beka sorunu… 

Ozan AHMETOĞLU

Azınlığın yeni sorunu: GÖÇ

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

ABTTF Başkanı’ndan Ankara
ve İstanbul’a çalışma ziyareti

İşsizlik gerilemeye 
devam ediyor

İŞSİZLİK oranı, ağustos
ayında da düşüşünü
sürdürerek yüzde 18,9’a
geriledi.

Yunanistan İstatistik
Kurumu (ELSTAT) verilerine
göre, ülkede mevsim
etkisinden arındırılmış işsizlik
oranı, ağustosta yüzde 18,9’a
düştü. Bir önceki ayın
(temmuz) işsizlik oranı ise
yukarı yönlü revize edilerek
yüzde 19,1 olarak açıklandı. 

Ağustos ayı işsizlik oranı,
2011’in aynı ayından bu yana
en düşük seviye olarak
kaydedildi. Ülkede işsiz sayısı
da 896 bin olarak belirtildi.

Ülkede en yüksek işsizliğin
görüldüğü 15 ila 24 yaş arası
gençlerde oran, yıllık ve aylık
bazda geriledi. 15 ila 24 yaş
arası gençlerde işsizlik oranı,
temmuzda yüzde 36,8’e düştü.

Hükümet, işsizlik oranını bu
yıl yüzde 18,4’e, gelecek yıl ise
yüzde 18,2’ye düşürmeyi
hedefliyor.

Ülkede işsizlik oranı, yüzde
28’e yaklaştığı 2013 yılından bu
yana düşüş kaydetse de
ortalama işsizliğin yüzde 8,1
olduğu Euro Bölgesi’nin en
yüksek seviyesinde kalmaya
devam ediyor.

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, 1-3 Kasım
tarihleri arasında Türkiye’ye çalışma ziyaretinde
bulundu. Habipoğlu, 1 - 2 Kasım tarihlerinde
başkent Ankara’da, 3 Kasım’da da İstanbul’da üst
düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

ABTTF Başkanı Habipoğlu, Türkiye Dışişleri
Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı’yı makamında
ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla kendisini
tebrik etti.

Çalışma ziyareti kapsamında Ankara’da Adalet
ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bursa Milletvekili
ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Gaziantep
Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisi (AKPM) Türk heyeti üyesi Ali Şahin,
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
(YTB) Başkanı Abdullah Eren ile görüşen
Habipoğlu, İstanbul’da da İslam Tarih, Sanat ve
Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel
Direktörü Doç. Dr. Halit Eren ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerde Yunanistan’da yaşayan
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın temel ve güncel
sorunları ile Batı Trakya bölgesinde yaşanan son
gelişmeler ele alındı.
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Arılarda varroa hastalığı
V arroosis, Varroa

Jacobsoni Oudemans
adı verilen arı akarının

sebep olduğu; arılarda kanat ve
bacaklarda deformasyon, kısa
bacaklılık, kısa karınlılık gibi
vücut anomalileri ve ergin arılarda
düşkünlük,verim düşüklüğü gibi
semptomlarla kovanlarda
sönmeye varan etkiler oluşturan,
kolaylıkla da bir kovandan bir
kovana bulaşabilen, diğer
hastalıklara da zemin hazırlaması
bakımından oldukça önem arz
eden bir hastalıktır.

Bir kolonide hastalık şüphesi
varsa örnek alınmak suretiyle
kesin teşhis yaptırılmalı, buna
göre vakit geçirmeksizin ilaçlı
mücadeleye gidilmelidir.
Gelişigüzel ilaçlar kullanmak
balmumunda ve arının yiyeceği
balda birikme yapacak, bu durum
da bal satışında olumsuzluk
yaratacaktır. Tedavi de kullanılan
ilaçlar reçetesine göre
uygulanırsa sonuç alınır.

Varroa ile ilgili yapılması
gereken mücadele oldukça
önemlidir.

Yaz aylarında arılarda
popülasyon artışı olur. Buna
paralel olarak varroa paraziti de
çoğalır. Bal hasadı yapıldıktan
sonra kovanda yaşlı işçi arıların
ölmesi ile kondüsyon azalmaya
başlar.

Varroa parazitinin ölüm oranı
daha az olduğundan kovandaki
işçi arı miktarı 60.000 işçi arıdan,
20.000 arıya düştüğünde
varroalar 20.000 arı üzerinde
yoğunlaşmış olur. Bu dönemde
mücadele yapmak gerekir. Eğer
mücadele yapılmazsa kışa girecek
genç kuşak işçi arılar varroa
parazitinin tahribatına uğrar;
güçsüz işçi arılar ile koloni kışa
girer ve kışlama sağlıklı olmaz.
Bunu önlemek için;

a) arının ve varroanın biyolojisi
hakkında yeterli bilgi edinmek

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

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

c) Mücadele için uygun ilaçları
seçmek, bilinçli ilaçlama yapmak
ve varroa mücadelesinde % 90’ın
üzerinde etkiye sahip ilaçları
kullanmak suretiyle etkili sonuç
alınabilir. Kovandaki varroa
yoğunluğu % 1 in altına
düşürülmelidir.

Varroa ile mücadelede
kullanılan ilaçlar arıyı
öldürmeyecek, bal ve
balmumunda kalıntı
bırakmayacak, ana arıya zarar
vermeyecek ve varroa parazitini
öldürecek yapıda olmalıdır.

Ülkemizde ruhsatlandırılmış
önemli varroa ilaçları: 

Perizin,
Apiquard,Bayvarol,Chekmite,Tym
ovar,Apistan

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

Hepinize sağlıklı günler
diliyorum...

VETERİNER BAKIŞI

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

ÖNDER Mümin yaptığı tanıtım toplantısı ile
Yassıköy Belediyesi’ne başkan adaylığını
açıkladı.

Doğu Makedonya – Trakya bağımsız eyalet
meclis üyesi Önder Mümin, 7 Kasım Çarşamba
günü Yassıköy’deki Astrea düğün salonunda
yaptığı tanıtım toplantısı ile Yasıköy
Belediyesi’ne “İleri” listesi ile başkan adayı
olduğunu açıkladı. 

Önder Mümin tanıtım toplantısında listesinin
belediyeyle ilgili programını da açıkladı. Belediye
yönetimine yeni bir anlayış getirmek istediklerini
söyleyen Mümin, bölmek için değil, birleştirmek
için yola çıktıklarını kaydetti. 

Listeyi açıklama konusunda erken
davrandıkları yönünde görüşlere de yanıt veren
Önder Mümin, “Seçimlere altı aylık bir süre
olabilir. Ancak biz bu altı aylık süre boyunca
maraton koşar gibi koşacağız ve asla
yorulmayacağız.” dedi. 

Mümin, İleri listesinin şahsi bir girişim değil,
halktan gelen talepler doğrultusunda ortaya
çıktığını dile getirdi. 

Yassıköy Belediye Başkan adayı ve İleri listesi
Başkanı Önder Mümin, tanıtım toplantısında
seçim programına büyük yer ayırdı. 

Önder Mümin’in açıkladığı programda yer alan
bazı projeler şöyle:

Yassıköy Belediyesi’nin yeni bir binaya
kavuşturulması.

Vatandaşın günün her saatinde belediyeye
ulaşmasının sağlanması ve her gün belirli
saatlerde belediye başkanı ile görüşmesinin
mümkün hale getirilmesi. 

Belediyeyi ilgilendiren bazı konularda
referandum yapılması.

Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren STK
ve spor kulüplerine destek sağlanması.

Biri Yassıköy diğeri Büyük Müsellim
bölgesinde olmak üzere iki alış veriş merkezi
kurularak bu merkezlerde yaklaşık 100 kişinin
istihdamının sağlanması.

67 yaş üzerindeki emeklilere günde 1 euroluk
olmak üzere aylık 30 euroluk kuponların
verilmesi. 

Eski Susurköy belediyesi binasının gençlik
merkezi haline getirilmesi.

Uyuşturucuyla ve intiharlarla mücadele
konusunda başlatılan “Hayata Evet”
kampanyasının tamamlanması.

Bölgede faaliyet gösteren spor kulüplerinden
en azından birinin Yunanistan 2. ligine
çıkartılması için çalışma yapılması.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde bölgenin çok
kültürlüğünün ön plana çıkarılması için
Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan’dan
belediyelerin katılımı ile “Barış Festivali”
düzenlenmesi.

Geçtiğimiz yıl yıkılan Narlıköy köprüsünün en
kısa zamanda yeniden inşaası için her türlü
girişimde bulunulması.

Önder Mümin 
adaylık startını verdi

Sosyal bilimciler Çanakkale’de buluştu
TÜRKİYE’deki Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde, “İkinci
Uluslararası Sosyal Bilimler
Eğitimi Sempozyumu”
düzenlendi. Sempozyuma Batı
Trakya’dan türkolog Mümin
Mümin katıldı. 

30 Ekim - 1 Kasım tarihleri
arasında, Çanakkale İÇDAŞ
Kongre Merkezi’nde düzenlenen
sempozyuma coğrafya, din,
edebiyat, felsefe, psikoloji,
sosyal bilgiler, sosyoloji, tarih,
türkçe ve yabancı dil eğitimi
alanında çalışan bilim insanları
katıldı. Sempozyumda, Batı

Trakya’dan türkolog Mümin
Mümin yer aldı.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Genel
Sekreteri olan Mümin, “1923-
2023 Yunanistan’ın Trakya
Bölgesi (Batı Trakya) Azınlık
Eğitiminin Analizi” konulu bir
sunum yaptı. Mümin’in 1 Kasım
Perşembe günü yaptığı sunuma,
Çanakkale On sekiz Mart
Üniversitesi’nde lisans, yüksek
lisans, doktora öğrencileri ve
öğretim üyeleri katıldı. Oturum
sonunda konuya yönelik sorular
yöneltildi.
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7
Samsung 55" NU8500 modelini  inceleyelim

GÜN DEM bilim-teknik

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.

Önce 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.

4K çözünürlüğünde görüntüyü kavisli
bir ekranda görmek isteyen televizyon
severler Samsung 55NU8500 Premium
Curved Smart 4K UHD TV'yi gönül
rahatlığıyla tercih edebilirler.

9 Kasım 2018
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SOL DAN SA ĞA
1) Eski Yunan para birimi – Yer altı su oluğu 2)
(kısaca) Anadolu Ajansı – Anlayışsız – Müzikte bir
nota 3) Kira – Bir feldspat türü 4) Devlet gelir ve
giderlerini yöneten kuruluş – Kıvanç, saadet  5)
Temel besin maddesi – Güzel kokulu merhem 6)
Başlıca, asal – Elçilik uzmanı 7) Arka, geri – Alegorik
hikaye – Köpek 8) Sayma, itibar etme – İtici güç 9)
Bir değer yaratan emek – İri, kart – Üç köşeli ve telli
bir tür çalgı 10) Paletli savaş taşıtı – Yapma, etme 11)
Tatlı çörek – Esenlik 12) Osmiyum’un simgesi –
(halk dili) Sert, katı – Bir nota 13) Ezgi, makam – Yarı
saydam bir taş 14) Çoğalma – Klakson.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Her vakit, sürekli olarak – Çıplak – Kuruluşlarda
bir gruba tanınan kontenjan sayısı 2) Hindistan’da
prenslere verilen ünvan – İnce şeritler halinde
kesilip kurutulmuş hamur – Rütbesiz akser 3)
Tetikte – Çalgıyı ayarlama 4) Yeryüzü taslağı – Taraf,
cihet – Çölde esen rüzgar 5) Manganez’in simgesi –
Yunan mitolojisinde efsanevi yaratık – Sodyum’un
simgesi 6) Bir şeye duyulan eğilim, arzu – Baba, cet
– Doğum yaptıran kadın 7) (halk dili) Şarkı – Tanrı –
Zahmet, sıkıntı 8) Gururlu, kibirli – Hint bademi 9)
Aynı erkekle evil olan kadınlar – Yemek, yiyecek –
Kripton’un simgesi 10) (kimya) Hamız – Ebedi bir
anlatım biçimi – İnanılır, güvenilir 11) Çalı çırpıdan
yapılan duvar – Engel – Keçi yolu, çığır.

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Ablatya, Sac 2) Sarf,
Aykırı 3) Ir, Şalvar 4)
Makam, Alçak 5) Kurye,
Kasa 6) Tan, Akçe, Av 7)
Ton, Araba 8) Np, Star
Ki 9) Elem, Repo 10)
İtina, Anma 11) Ayakaltı
12) Dolu, Aya, Cs 13)
Aroma, Andık 14) Kan,
Zar, Gri.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Asım, Tane, Odak 2)
Baraka, Pli, Ora 3) Lr,
Kunt, Etalon 4) Afşar,
Osmiyum 5) Amyant,
Na, Az 6) Yal, Ek, Araka
7) Ayva, Çare, Ayar 8)
Kalker, Palan 9) Sırça,
Akont, Dg 10) Ar, Asabi,
Mıcır 11) Cılkava, Pa,
Ski.
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“Öğrenci Pazarı”na yoğun ilgi
GÜMÜLCİNE Celal Bayar Azınlık

Lisesi öğrencileri, 2 Kasım Cuma günü
okul bahçesinde “Öğrenci Pazarı” adı
altında kermes düzenledi.

Lise son sınıf öğrencilerinin geleneksel
hale getirdikleri kermeste, öğrenci ve
velilerinin hazırladığı yiyecek, giyecek ve
hediyelik eşyalar satıldı. Öğrenciler
ayrıca sağlık sorunları olan bir
arkadaşlarının tedavisi için yardım
kutusu koyarak maddi destek sağladılar.

2 Kasım Cuma günü sabah saat
09:00’da okul bahçesinde düzenlenen

kermese Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
Milletvekili İlhan Ahmet, Eyalet Başkan
Yardımcısı Tarkan Multaza ve eyalet
azınlık meclis üyeleri, Gümülcine
Belediyesi iktidar listesi başkanı Yannis
Garanis ve azınlık meclis üyeleri ile
azınlık kurum ve kuruluşların başkanları,
temsilcileri ve çok sayıda soydaş katıldı. 

Kermeste elde edilen gelirin, lise son
sınıf öğrencileri tarafından kültürel
amaçlı olarak kullanılacağı belirtildi.

İSKEÇE Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Lisesi son sınıf öğrencilerinin düzenlediği
kermes 3 Kasım Cumartesi günü yapıldı.
“Öğrenci Pazarı” adı altında yapılan
kermese öğrenci ve okul öğretmenlerinin
yanı sıra veliler, azınlık kuruluşlarının
yöneticileri ve çok sayıda soydaş katıldı. 

İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokul ve Lisesi Spor Sitesi’nde yapılan
kermes sabahın erken saatlerinde
başladı. Kermeste yiyecekler ve hediyelik

eşyalar satıldı, çocuklara yönelik oyunlar
yer aldı ve yarışmalar yapıldı. 

Lise öğrencilerinin düzenlediği
kermese İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, İskeçe
Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu,
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, eyalet meclis üyeleri, yerel
yöneticiler ve çok sayıda soydaş katıldı. 

Gümülcine Azınlık Lisesi

İskeçe Azınlık Lisesi

Danışma Kurulu: “Yapılması
istenenler din özgürlüğümüzün
ihlali anlamına gelmektedir”

BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu, ibadet alanlarını da kapsayan,
faaliyet izni çıkartılması ile ilgili
genelge ve Medrese-i Hayriye’de
azaltılmaya çalışılan Türkçe derslerle
ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonucunda Danışma Kurulu
tarafından yapılan açıklama şöyle:

“04 Kasım 2018 tarihinde Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu gündem
maddelerini istişare amacıyla toplantı
düzenlemiştir.

Toplantı çerçevesinde, Danışma
Kurulu iki temel konu üzerinde
yoğunlaşmıştır;  Yunanistan
Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı
tarafından, Genel Sekreter
Kalancis’in imzasıyla
yayınlanmış olan,
Yunanistan’da,
1955 yılından önce
mevcut olan ve Batı
Trakya’da da bulunan
dinimiz ibadet alanlarını
da kapsayan, faaliyet izni
çıkartılması ile ilgili Genelge ve
Medrese-i  Hayriye’de azaltılmaya
çalışılan Türkçe derslerin akıbeti  ele
alınmıştır.

Danışma Kurulu üyelerinin oy
birliğiyle tespit edip kararlaştırdıkları
şunlardır; bahse konu Bakanlık
Genelgesi’yle, Batı Trakya’da 1955
yılından önce mevcut olan cami ve
mescitlerimizin düzenlemeye dahil
edilmesi, yersiz ve gereksizdir. Osmanlı
döneminin mirası olan ibadet
alanlarımızın faaliyeti için bir
düzenlemeye ihtiyaç olmadığını, söz
konusu cami ve mescitlerimizin
yıllarca, Batı Trakya Türk toplumunun
dini ihtiyaçlarını sorunsuz olarak
karşıladığı bir defa daha teyit edilmiştir.
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini
özerkliğine ve özgürlüğüne yapılan her
müdahale, bir asra yakın yürürlükte
bulunan ve toplumumuzun Yunan
Devleti’yle ilişkilerini düzenleyen Lozan
Antlaşmas’ına ve Uluslararası İnsan
Hakları Hukuku’na göre sorumluluk
kaynağı olan Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi’ne, direkt olarak aykırıdır.
Bu bağlamda, yapılması istenenler din
özgürlüğümüzün ihlali anlamına
gelmektedir.  Dini özgürlüklerimizin
kabul gördüğü Lozan’da ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Azınlık
toplumunun kendi mekanlarını ihtiyaca
göre kullanma ve kendi din adamlarını
seçme hakkı vardır.  Zaman içerisinde
tanınmış veya kazanılmış haklarımızın,
idari bir kararla, sanki yeniden tescil
edilme zorunluluğu varmış gibi

yansıtılması,  kabul edilemez. 
Medrese-i  Hayriye için davet
edilen encümenler heyeti ve Aile

Birlik Derneği başkanı
tarafından, toplantıda

Medresede son çıkan
kanunla Türkçe

derslerin kesintiye
uğradığını ve

günden güne
Medrese okulunun farklı

bir statüye sokulmaya
çalışıldığı anlatıldı. Bu

durumda Danışma Kurulu
üyelerinin oy birliği ile alınan

kararında, Medrese-i  Hayriye’nin
Osmanlı’dan kalan bir gelenek olarak
devam ettiğini, dolayısı ile bu
okulumuzda haklarımız çiğnenerek
yapılan her değişikliğe karşı
olduğumuzu ve atılacak olan her
adımda encümen heyetinin yanında
olduğumuz hususunda mutabık
kalınmıştır. Encümenler tarafından
Bakanlığa gönderilecek olan metinde,
Medresenin din eğitimi programına
zarar verilmeden Türkçe derslerin
devam etmesinin gerekli olduğu da
Danışma Kurulu üyeleri tarafından
kabul edilmiştir.

Bu bağlamda Danışma Kurulu, gerek
cami ve mescitlerimiz konusunda çıkan
bakanlık genelgesinde, gerekse
Medrese-i  Hayriye için çıkartılan yeni
Bakanlık kararnamesinin,  Azınlık
haklarına karşı olduğunu ve bu gibi
kararların Azınlık içinde ikilik
yaratmaktan öte geçemeyeceğini
kamuoyuna duyururuz.”

gundem_1038.qxp_Layout 1  16/11/2018  13:15  Page 8



GÜN DEM haber9 Kasım 2018 9

Azınlığın yeni sorunu: GÖÇ!
BATI Trakya Türk Azınlığı son

yıllarda yeni bir sorunla karşı karşıya.
Ekonomik kriz nedeniyle yaşanan göç
büyük boyutlara ulaştı. 

2010 yılında başlayan ekonomik kriz
nedeniyle özellikle genç nüfusun Batı
Trakya’dan göç etmesi son dönemde hız
kazandı. Kriz öncesinde İskeçe Balkan
koluyla sınırlı olan sorun, son beş yılda
tüm azınlık geneline yayıldı. Son
dönemde Batı Trakya’nın neredeyse her
köyünden yurt dışına giden aile reisleri
veya aileler var. Ekonomik kriz
nedeniyle yaşanan göç adeta yeni bir
azınlık sorunu boyutuna ulaştı.

Düşük doğurganlık oranına genç
nüfusun göçü de eklenince özellikle
küçük köyler açısından yaşamsal bir
problem ortaya çıkıyor. Nüfusun
azalması köylerdeki ilkokulların
faaliyetini de tehlikeye sokuyor. Gençler
kaçıyor, çocuklar azalıyor, okullar
kapanıyor. 

İskeçe ve Gümülcine’deki Esnaf ve
Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi
Odası yöneticileri Mesut Hasan, İbrahim
Halil Hasan, Serkan Hatip ve İrfan
Hacıgene ile yıllardır kendi şirketiyle
Almanya’da gemicilik alanında faaliyet
gösteren iş adamı Hamdi Sefer’le
ekonomik krize bağlı olarak yaşanan göç
sorununu konuştuk. 

MESUT HASAN

Rodop ili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkan Yardımcısı Mesut Hasan,
ekonomik krizin bölgemizde göç
sorununa dönüştüğünü söyledi. “Durum
gerçekten vahim boyutlara ulaştı. Biz
pasaport işi de yaptığımız için iyi
biliyoruz. Her gün birileri memleketten
göç ediyor.” diye konuşan Mesut Hasan,
acil önlem alınmasını istedi. 

“SADECE BİR KÖYDEN 
SON 5 YILDA 180 GENÇ GÖÇ ETTİ”
Mesut Hasan son dönemde artan göç
sorunuyla ilgili şunları kaydetti: “Göç
olayı Semetli’den Arabacıköy’e kadar
ikinci yaka dediğimiz bölgede son
dönemde oldukça artmış durumdaydı.
Daha önce Domruköy’ün olduğu yaka
bölgesinden pek göç olmazdı. Ama son
altı ayda bu bölgeden de en az 25 hane
göç etmiş durumda. Son dönemde artık
o bölgede de özellikle gençler yurt dışına
göç etmeye ve bir anlamda bölge
boşalmaya başladı. Bizim çarşıda esnaf
olarak gördüğümüz artık çoğunlukla
emeklilerin gelip alış veriş yaptığı. Genç
nüfusta gözle görülür bir azalma var.
Benim öngörüm 2019 yılında söz konusu
sıkıntının daha da büyüyeceği yönünde.
Ne yazık ki göç dalgası artacak gibi
duruyor. Çünkü her gün yurt dışına
giden insanlarımızın olduğunu
öğreniyoruz. Örneğin son dönemde
Yassıköy’den 180 gencimiz yurt dışına
gitmiş. Yassıköy bölgesi için korkunç bir
sayı bu. Eskiden tütünden ve diğer
ürünlerden, yani kısacası tarımdan gelir
sağlanıyordu. Ancak son dönemde
tarımdan yeterince gelir elde edemeyen
insanlar mecburen yurt dışına göç etmek
durumunda kalıyor. Göç edenlerin
büyük bölümü çiftçilik yapanlar,
sanayide çalışanlar; dönemde esnaf
kesiminden de göç edenlerde bir artış
var.” 

“KÜÇÜK KÖYLERİMİZ 10 YIL 
İÇİNDE TAMAMEN KAYBOLMA
TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA”
Öncelikle aile reislerinin yurt dışına
çıktığını, daha sonra da ailelerini
yanlarına aldığını anlatan Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı
Mesut Hasan, “Memleketten göç edenler
genellikle Almanya’ya giderek oradaki
fabrikalarda çalışmaya başlıyorlar. Daha
sonra da ailelerini yanlarına alıyorlar. Bir
de yine Almanya, Hollanda gibi ülkelere
üç aylığına gidip gemi işlerinde çalışanlar
var. Bunlar üç ay çalışıp tekrar geri
dönenler. Bir süre burada kaldıktan sonra
yine bir kaç aylığına çalışmak için yurt
dışına çıkıyorlar. Ama daha önce de
söylediğim gibi Almanya’ya gidip orada
kalıp sonradan ailesini de yanına
alanlarda ciddi bir artış olmaya başladı.
Yani eskiden bir dönem olduğu gibi yine
bir Almanya’ya göç dalgasının
başladığını söyleyebiliriz. Ne yazık ki
60’lı, 70’li yıllara döndük. Fakat o
zamanlar doğurganlık vardı. Şimdi ne
yazık ki ailelerin sahip olduğu çocuk
sayısı çok azaldı. Ülkemiz ve özellikle
bölgemizdeki ekonomik durumu göz
önüne aldığımızda bu ailelerin geri
dönmesi de oldukça zor görünüyor.
Korkarım ki özellikle küçük köylerimiz 10
sene içinde kaybolacak; kalanlar da beş
veya on hanelik köyler haline gelecek. Ne
yazık ki köylerimiz yavaş yavaş bitiyor.
Bu son derece üzücü bir durum. Buna bir
şekilde çare bulunması lazım. Her şeyden
önce insanlarımızda geleceğe yönelik bir
umut kalmadı. Ülkemizdeki pahalılık ve
vergi sistemi ile insanlar çok zor durumda
kalıyor. Ayın sonunu getiremeyen
insanlarımızın sayısı çok fazla. Son
dönemde görüyorsunuz bölgemizde
intihar olaylarında ciddi bir artış var.
Benim düşüncem bu intihar olaylarındaki
artışta ekonomik çıkmazın da etkisi var.”
dedi. 

SERKAN HATİP

İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkan
Yardımcısı Serkan Hatip GÜNDEM’in
Batı Trakya’da yaşanan göç sorunuyla
ilgili sorularını yanıtladı. 

Serkan Hatip, “Ekonomik krize bağlı
olarak ciddi bir göç sorunuyla karşı
karşıyayız. Resmi rakamlar veremiyoruz,
ancak tüm azınlık mensuplarının da
günlük yaşamında gördüğü çok vahim
bir tablo var karşımızda. Göç vermeyen
köyümüz artık kalmadı. Köylerimizdeki
işçiler daha önce özellikle inşaat
sektöründe çalışıyordu. Fakat inşaat
sektörü bitince insanlarımız bir arayış
içine girdiler. Çözüm olarak da bir çoğu
Avrupa ülkelerine gitmeyi tercih ettiler.
Bir kısmı ise Arap ülkelerine gittiler ve
hala gitmeye devam ediyorlar. Bana göre
bunlar geçici çözüm gibi görünüyor.
Çünkü bizim insanlarımız oraya gidince
bir süre kalıyorlar ve geri dönüyorlar;
sonra tekrar gidiyorlar. Yani bu iş sabit
bir iş değil. Fakat bir şekilde insanımız
bu yöntemle ailelerini geçindiriyor. İşin
bir diğer boyutuna bakacak olursak
esnafı etkileyen bir durum söz konusu.
Esnafın yaşadığı sorunun bir kaynağı da
benim görüşüme göre Bulgaristan’ın
yakın olması sebebiyle oradan yasadışı
ticaretin yapılıyor olması. Tabii fiyatlara
bakıldığı zaman bizim buradaki

esnafımız bu durumla rekabet edemiyor.
Bu durumda hem buradaki esnaf kepenk
kapatmak zorunda kalıyor hem de bu
esnafın istihdam ettiği insanlar işlerini
kaybetmiş oluyor.” diye konuştu.

“UYGULANAN EKONOMİ
POLİTİKALARI GÖÇÜN 
ARTMASINA NEDEN OLDU”
Uygulanan ekonomi politikalarının göçü
arttırdığını vurgulayan Hatip, “Bunun
yanı sıra son dönemde ülkemizin
yaşadığı ekonomik kriz ve
memorandumlara girilmesi sebebiyle
sıkı bir ekonomik politika uygulanıyor.
Bu ekonomik politikanın işletmeler için
getirdiği bazı olumsuzluklar var. Vergi
yükünün çok yüksek olması, evlere
uygulanan vergiler (ENFİA), sigorta
primlerinin çok yüksek olması sebebiyle
esnaf artık dükkanlarını kapatmak
zorunda kaldı. Bu durum zaten
ülkemizin en geri kalmış bölgelerinden
olan Batı Trakya’yı derinden etkiledi.
Tüm bu anlattıklarımdan dolayı
insanlarımızın artık yapacak bir şeyi
kalmadığı için çareyi yurt dışında
aramaya başladılar. Avrupa’nın bir çok
bölgesine çalışmak için giden insanımız
var ve bu sayı giderek artıyor. Bu durum
tabii bölgemizi nüfus açısından da
olumsuz etkiliyor. Zaten ölüm doğum
oranlarına baktığımızda bölgemizde ciddi
bir sorun olduğu geçtiğimiz günlerde
yayınlanan raporda ortaya çıkmıştı. Bu
duruma göç olayı da eklenince sorun daha
da büyük bir hal alıyor.” diye konuştu. 

“HÜKÜMETLERİN BÖLGEMİZ İÇİN
AYRI BİR EKONOMİ POLİTİKASI
UYGULAMASI GEREKİYOR”
Batı Trakya bölgesi için hükümetlerin ayrı
bir ekonomi politikası uygulaması
gerektiğini söyleyen İskeçe Ticaret ve
Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Serkan
Hatip, “Bu sorunun çözülmesi açısından
neler yapılması gerektiği konusuna
gelecek olursak açıkçası ülkenin
yönetimine hangi hükümet gelirse gelsin
bölgemiz için ayrı bir politika uygulaması
gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu bölge
yıllardır tüm hükümetler tarafından ihmal
edildi. Zaten o yüzden de Yunanistan’ın en
geri kalmış bölgesi haline geldik. Bu
sebeple hangi hükümet göreve gelirse
gelsin buradaki özel durumu iyi analiz
etmeli ve ona uygun politikalar
uygulamalı. İşletmeler kurulması için
çeşitli teşvikler sağlanmalı, sigorta primleri
konusunda belki kolaylıklar olabilir. Bir
şekilde bu sorunun bir çözüme
kavuşturulması lazım. Ama teşvik olmazsa
hiç bir işletme şu anda bölgemizde yatırım
yapmayı düşünmüyor. Zaten görüldüğü
gibi bölgemizde hiç bir yeni yatırım yok.”
dedi. 

İRFAN HACIGENE

İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası yönetim
kurulu üyesi ve Kaçakçılık Bölümü
Sorumlusu İrfan Hacıgene siyasilerin
çözüm bulamaması halinde bölgedeki
azınlık nüfusunun ciddi oranda
azalacağını vurguladı.

Göçün azınlık için “kanayan yara”
haline geldiğini söyleyen Hacıgene,
“Eskiden sadece Balkan bölgesinde olan
bu sorun, artık bütün Batı Trakya’da
var.” diye konuştu. 

SERKAN HATİP

MESUT HASAN

İRFAN HACIGENE

HAMDİ SEFER

İBRAHİM HALİL HASAN
Devamı 10. sayfada
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“SİYASİLERİN BİR ARAYA GELEREK
ÇÖZÜM BULMASI ARTIK ŞART”
Hacıgene şunları söyledi: “Göç olayı
bölgemizin yıllardır kanayan yarasıdır.
Yıllardır gelen hükümetlerin bölgemize ve
azınlığımıza yönelik ekonomi politikaları
yüzünden gençlerimiz artık çalışmak için
bölgemizden göç etmek durumunda
kalıyor. Yıllardır bizim yüksek tahsilli
gençlerimize devlet memuru olma imkanı
ne yazık ki sağlanmıyordu. Son dönemde
bir kıpırdama var ama o da çok az.
İnsanımızın en önemli geçim kaynağı olan
tarımın da neredeyse yok olması ile
özellikle İskeçe Balkan kolundaki
gençlerimizin büyük bölümü tersanelere
çalışmak üzere bölgeden ayrılmak
durumunda kalıyor. Bu acı tabloya son
vermek için başta siyasilerimiz olmak
üzere önde gelenlerimizin bir araya gelerek
bir çözüm yolu bulması gerekiyor.” 

“GÖÇ BALKAN KOLUNDAN
BAŞLADI, ARTIK BÜTÜN 
BÖLGEYE YAYILDI”
Fabrikalardan sonra küçük esnafın da
mevcut durumdan olumsuz etkilendiğini
belirten Hacıgene, “Maalesef bölgemizdeki
fabrikaların kapanmasının ardından artık
küçük esnafın dükkanlarının da teker teker
kapanmaya başladığını görüyoruz.
Bölgemizde göç hareketi Balkan kolundan
başladı ve ne yazık ki son dönemde yaka
ve ova bölgelerini de etkilemeye başladı.
Sorun gerçekten gün geçtikçe büyüyor.
Aslında bölge olarak Batı Trakya çok
elverişli bir bölge. Güneşimiz var,
toprağımız var, denizimiz var. Çalışma
imkanlarımız gerçekten çok fazla. Ama ne
yazık ki bugüne kadar bölgemize gereken
önem gösterilmemiş. Buradaki potansiyel
bir türlü kullanılamamış. Gençlerimiz, ki
bunların büyük bölümü yeni evlenen
gençler, ne yazık ki eşlerini burada
bırakarak Avrupa’ya gitmek zorunda
kalıyor. İstatistiklere göre bu durum ciddi
bir psikolojik sorun yaratıyor. Yapılan
istatistik çalışmalarına göre ne yazık ki
bölgemiz psikiyatrik ilaçların
kullanımında Avrupa genelinde ilk
sıralarda yer alıyor. Ekonomik olarak da
bildiğiniz gibi bölgemiz Avrupa’nın en geri
kalmış bölgesi.” ifadelerini kullandı. 

HAMDİ SEFER
Yıllardır Almanya’da tersane işiyle uğraşan
iş adamı Hamdi Sefer tüm dünya ve aynı
zamanda Yunanistan’da yaşanan
ekonomik krizin Batı Trakya’ya da
olumsuz sonuçları olduğunu söyledi.
Kendi gözlemlerinin Batı Trakya’dan yurt
dışına yaşanan göçün arttığını gösterdiğini
anlatan Hamdi Sefer, toplumun bu soruna
çare bulma gücünü kendinde araması
gerektiğini söyledi.

“ EKONOMİK KRİZİN BİR
KURBANIYDIK, AMA İŞ 
ADAMI OLDUK”
İş adamı Hamdi Sefer şöyle konuştu: “Ben
1986 yılında çok genç yaşta doğduğum
köyden yani Şahin’den ayrıldım. O gün
bugündür yurt dışındayım. 18 yıldır da
kendi şirketim var. Belçika, Hollanda,
Amerika, İngiltere ve Almanya’da çalıştım.
Tabii ki Yunanistan, Türkiye ve
Almanya’dan hiç kopmadım, hala da
kopmuş değilim. Çalıştırdığımız işçilerin
büyük çoğunluğu Batı Trakya Türkleri. Biz
ekonomik krizin bir sonucu olarak ekmek
parası kazanmak için yurt dışına gitmek
zorunda kaldık. Şu anda birçok kişi iş
adamı ve işveren konumunda. Yani biz
İskeçe Balkan kolundan bir azınlık insanı
olarak maruz kaldığımız ekonomik krizin
bir kurbanı olarak, yurt dışına göç etmek

zorunda kaldık ama sonunda işadamı
olduk. Son yıllarda da yüzlerce
soydaşımıza iş imkanı sağlıyoruz. Benim
gibi birçok Batı Trakyalı kardeşimiz ve
büyüğümüz var. Krizin ilk kurbanları
olarak son ekonomik krizin yeni kurbanları
olan hemşehrilerimize yardımcı
olabiliyoruz.” 

“HÜKÜMETİN VERGİ SİSTEMİNİ
İYİLEŞTİRMESİ LAZIM”
Kendisini iş için arayanların sayısında son
dönemde ciddi bir artış olduğunu söyleyen
Hamdi Sefer, “Eskiden sadece Balkan
kolundan insanlar arıyordu. Son dönemde
Batı Trakya’nın her köşesinden
insanlarımız arıyor. Tabii ki bu sorun
sadece Batı Trakya’da yok. Her yerde var.
Dünyanın birçok bölgesinde var. Ancak
bizim bölgemizin kendi hassasiyetleri var.
Eğitimine ve ekonomiye önem vermeyen
toplumlar ne yazık ki tüm gelişmeleri
olduğu gibi, ekonomiyi de, istihdamı da
geriden takip etmek zorunda. Toplum
olarak bizler bu göç ve ekonomik kriz
sorununa çareler aramalıyız. Şu bir gerçek
ki son dönemde bölgemizde ciddi bir
ekonomik kriz ve buna bağlı göç sorunu
var. Bizler Batı Trakyalı işverenler olarak
elimizden geleni yapmaya ve yardımcı
olmaya çalışıyoruz. İyi ki yurt dışında
çalışan ve üreten, iş imkanı sağlayan
büyüklerimiz bizlere de yol gösterdi ve
bugün Almanya başta olmak üzere
Avrupa’da iş adamlarımız var. Kan
bedende dolaşmayınca bedenin öldüğü
gibi para da piyasada dolaşmazsa pisaya
ve ekonomi ölür. Şu anda Yunanistan’da
hükümet vergi yükünü çok arttırmış
durumda bu da tabii piyasayı olumsuz
etkiliyor. Piyasada para olmuyor. Bu
durum daha kaç yıl böyle devam eder tabii
bunu bilemiyoruz. Yüksek vergi yükü
sebebiyle bir çok şirket Bulgaristan,
Romanya ve Kıbrıs gibi ülkelere taşınmak
zorunda kaldı. Çünkü oradaki vergiler
oldukça az. Bunun yanı sıra insanların
alım gücünde ciddi bir düşüş yaşandı.
Böyle olunca durumlar üst üste geliyor ve
ciddi bir kriz ile karşı karşıya kalıyoruz.”
diye konuştu. 

“TOPLUMUMUZDAKİ SAVURGANLIK
VE ISRAFA DUR DEMEK
ZORUNDAYIZ”
Toplumdaki savurganlık ve israfa da
değinen iş adamı Hamdi Sefer şu ifadelere
yer verdi: “Burada toplumsal bir konuya
da değinmek istiyorum. Ne yazık ki bizim
toplumumuzda son dönemde bir lüks
yaşam isteği var. İşçi olan kişiler bile lükse
düşkün olmaya başladı. Tabii ki hiç
kimsenin gözü olamaz ama bu durum
bizim insanımızı bir süre sonra zor
durumlarla karşı karşıya bırakıyor. Mesela
marka ismi vermeyeceğim ama işçilerimin
çoğunda benim kullandığım cep

telefonunun çok daha yenileri ve pahalıları
var. Ben işveren olarak düşük model cep
telefonu kullanırken, işçilerimiz ne yazık ki
hep en son modeli alma telaşı içinde. Yok
son model televizyon alalım,
mobilyalarımızı yenileyelim gibi bir
hastalık söz konusu. Bu açıkça israftır.
Ayağımızı yorganımıza göre uzatmayı
öğrenmemiz gerekiyor. Ortada ciddi bir
kriz var; bizlerin bu krize göre hareket
etmesi lazım. Eğer bir işçimiz maaşının
yarısını bir cep telefonuna veriyorsa,
burada biraz düşünmemiz gerekiyor.”

“GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN
PROJELER ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”
Göç sorununun önüne geçilmesi için yeni
iş imkanları ve yeni fırsatlar konusunda
yapılması gerekenlerin yeterince
yapılmadığını ifade eden Sefer, tütün
üretimi yerine alternatif üretim
şekillerinin hayata geçirilmesi gerektiğini
söyledi. Hamdi Sefer, “Tütünün yerine
alternatif ürünleri araştırıp halkımıza
gereken bilgilerin sunulabilmesi
gerekiyor. Veya tekstil ürünlerini dikmek
için fabrikalar açmak için lobilerin
yapılabilmesi gerekiyor. Balkan
kolundaki ve Yaka bölgesindeki
hanımların çoğu bu işi yapabilir. Bizler bu
konu üzerinde bir iş adamı ile böyle bir
adımı atmayı planlıyoruz. Ayrıca
insanlarımız uzaktaki ülkelere değil de
yakında olan ve hafta sonlarını evlerine
dönebilecek mesafede olan Türkiye
piyasasında çalışabilirse ve çalışma izni
zorunluluğundan muaf tutulursa belki
göç de bir derecede önlenmiş olabilir.
Bizler iş adamları olarak, azınlık kurum ve
kuruluş temsilcileri olarak, yerel
yöneticiler olarak, tabii ki siyasiler olarak
gerek ekonomik krizi atlatmak ve tabii ki
göç sorununun önüne geçmek için proje
üretmek zorundayız.” ifadelerini kullandı. 

İBRAHİM HALİL HASAN
Rodop ili Ticaret ve Sanayi Odası Başkan
Yardımcısı İbrahim Halil Hasan da Batı
Trakya’daki göç sorununun ciddi anlamda
endişe verici boyutlara ulaştığını
vurguladı. İbrahim Halil Hasan, yıllarca
piyasanın içinde olan ve uzun süredir
Sanayi ve Ticaret Odası’nda yönetici olarak
görev yapan biri olarak bölgenin nabzını
tutmaya çalıştığını söyledi.

“YUNANİSTAN’IN EN YOKSUL
KESİMİNİ OLUŞTURAN 
AZINLIĞIMIZ KRİZDEN 
ETKİLENDİ VE GÖÇ BAŞLADI”
İbrahim Halil Hasan şöyle konuştu:
“Bölgenin durumu malum. Bizler yıllardan
beri her türlü olumsuzluğa göğüs gererek
bölgede kalmaya ve doğduğumuz
topraklarda yaşamaya devam ediyoruz.
Buna gayret gösteriyoruz. Herkese de bunu
tavsiye ediyoruz. Fakat tabii ki ciddi bir

krizle karşı karşıyayız. 2008’de dünyada
yaşanmaya başlayan kriz dalga dalga
yayıldı. Yunanistan’ı da çok kötü bir
şekilde vurdu. Bölgemiz de etkilendi.
Bizler ekonomik olarak Yunanistan’ın ve
Avrupa’nın en geri kalmış bölgesi ve grubu
olarak çok olumsuz etkilendik. Bunun acı
sonuçlarını da yaşıyoruz. Eğer önlem
alınmazsa bu olumsuz sonuçların
ağırlaşarak devam edeceğinden endişe
ediyoruz. İnsanımız göç etmek zorunda
kalıyor. Son iki yılda bu olay daha da arttı.
Çünkü çiftçi çok zor durumda. Primlerin de
azalmasıyla tarımda büyük sorun var.
Hayvancılık keza öyle. Krizin vurduğu
fabrikalar kapanınca yüzlerce azınlık genci
açıkta kaldı. Esnaf da doğal olarak bu
zincirin zayıf halkası olarak etkilendi. Ve
bunların sonucunda göç başladı.” 

“GENÇLER KAÇIYOR, ÇOCUKLAR
AZALIYOR, OKULLAR KAPANIYOR”
Hükümetin ve bölgedeki ekonomiyle ilgili
kuruluşların acilen bir şeyler yapması
gerektiğini kaydeden İbrahim Halil Hasan,
“Mutlaka önlem alınmalı. Bakın birkaç
örnek vereyim. Komşularımızdan bir genç
önümüzdeki günlerde yurt dışına gitmeye
hazırlanıyor. Ailesiyle birlikte gidecek.
Başka bir müşterimiz var. Gümülcine’nin
en önemli köylerinden birinde yaşıyor.
Köyden dört aile birlikte iki hafta önce
gittiler. Almanya’ya gittiler. Bir başka
tanıdığım bu yıl gidecekti. Bir süreliğine
ertelediler. Çocuğu ilkokulda ve okulda 9
öğrenci var. Eğer onun çocuğu da giderse
büyük ihtimalle okul kapatılacak. Geçen
gün sordum ‘iyi bir iş bulamazsam seneye
gideceğiz’ diye cevap verdi. Kısaca durumu
özetlemek gerekirse kriz toplumumuzu,
azınlığımızı çok acı bir şekilde vurdu. Genç
nüfus iş bulamıyor. İstihdam yaratan
işletmeler işçi sayısını azalttı. Azınlık
gençleri memleketten kaçıyor, sokakta,
köyde çocuklar azalıyor, okullarımız
kapatılıyor. Bölgemiz boşalıyor. Manzara
özetle bu. Hükümetin mutlaka bu soruna
çözüm bulması gerekiyor. Girişim
yapılması lazım. Her şeyden önce
vergilendirme iyileştirilmeli. İnsanımız
buradan uzaklaştıkça buradaki ensaf da,
ister şehirde olsun, ister köydeki esnaf
olsun kepenk indirmeye biraz daha
yaklaşıyor. Ne yazık ki iyimser bir tablo
çizemiyoruz.” diye konuştu. 
Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan
ticaretten ve ekonomik işbirliğinden Batı
Trakyalılar olarak gereken payı almak için
uğraşılması gerektiğini söyleyen İbrahim
Halil Hasan, “Bizler Türkiye’ye yakın bir
bölgede yaşıyoruz. Yunanistan ile Türkiye
arasında artan ticari ilişkide yerimizi
almalı ve buradan pay sağlayabilmeliyiz.
Ancak bunun için sistematik bir çalışma
yapılması lazım. Bu, ekonomik krize belki
bir çare olabilir.” dedi. 

9. say fa nın de va mı
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Kur’an-ı Kerim’e sırt çevirenler
“Kim benim uyarıcı

mesajıma sırt çevirirse o geçim
sıkıntısına düşer ve kıyamet
günü onu kör olarak toplantı
yerine süreriz. O der ki "Ya
Rabb'i, beni niye kör olarak
toplantı yerine sürdün, oysa
daha önce benim gözlerim
görüyordu." Allah da ona der
ki: "İşte böyle. Vaktiyle sana
ayetlerim geldi de onları
unutmuştun. Bugün de
böylece tarafımdan
unutulursun. Biz azıtarak
Rabb'inin ayetlerine
inanmayanları işte böyle
cezalandırırız. Hiç kuşkusuz
ahiret azabı daha ağır ve daha
süreklidir.” (Tâ-Hâ süresi:124-
127)

Kim benim doğru yola
çağıran mesajıma sırt çevirirse
o geçim sıkıntısına düşer.

Kişi Allah'ın yolunu
izlemekle sapıklıktan ve
mutsuzluktan yana güven
içinde olur. Bunlar cennetin
kapısında onları
beklemektedir. Yüce Allah
yalnız yolunu izleyenleri,
sapıklık ve mutsuzluktan
koruyacaktır. Mutsuzluk,
sapıklığın ürünüdür. İsterse
sapıklığa düşen, dünyanın
bütün imkânlarına sahip olsun.
Bu imkânların bizzat kendileri
bile mutsuzluktur, onun için
hem dünyada mutsuzluk, hem
ahirette mutsuzluk... Haram
olan nimetleri ve kazançları
mutlaka bir keder izler. Sürekli
üzüntü içindelerdir. İnsan
Allah'ın doğru yolundan
sapınca şaşkınlığa,
huzursuzluğa ve bunalımlara
girer. Oradan oraya sürüklenir.
Bir türlü dengeli istikrarlı
olamaz. Mutsuzluk, yemyeşil-
gür bir çayır gibi görünse de
zehirli otları da barındıran bir
otlak gibidir. Çünkü hemen
ardından ahiret yurdunda en
büyük mutsuzluk gelir. Allah'ın
doğru yolunu izleyenler ise
yeryüzünde sapıklık ve
mutsuzluktan uzaktırlar. Bu ise
kaybedilen cennetin tekrar geri
gelişidir. Ahiret gününde ise
zaten oraya dönecektir.

"Ama kim benim uyarıcı
mesajıma sırt çevirirse o geçim
sıkıntısına düşer."

Allah ve O'nun geniş
rahmeti ile bağını koparan
yaşam, ne kadar bolluk ve
eğlence dolu olsa da sıkıntı
doludur. Bu Allah ile bağını
koparmanın ve onun
huzurundan

koruyuculuğundan mahrum
olmanın sıkıntısıdır.
Şaşkınlığın, ürkekliğin ve
kuşkulu hayatın sıkıntısıdır.
İhtirasın ve endişenin sıkıntısı.
Elindekine dört elle sarılma ve
onları kaybetmeme
endişesinden kaynaklanan
sıkıntı. Arzuların parıltıları
ardında sürüklenme ve
kaçırdığı her şeye karşı
duyulan hayıflanma sıkıntısı.
İnsanın kalbi Allah'ın
koruyuculuğu dışında başka
hiçbir yerde huzura
kavuşamaz. Allah'ın kopmayan
sağlam kulpuna yapışmadan,
güvenin huzurunu
hissedemez. Şüphesiz ki,
imanın verdiği huzur, hayattaki
tüm lezzet ve rahatlığın
üstünde bir durumdur. İmanın
huzurundan mahrum olmak
ise, öyle bir mutsuzluktur ki,
fakirlik ve yoksulluğun sebep
olduğu mutsuzluk asla onunla
bir olamaz.

"...Uyarıcı mesajıma sırt
çevirirse..." Benimle bağını
keserse... "O geçim sıkıntısına
düşer ve kıyamet günü onu kör
olarak toplantı yerine süreriz."
Bu da onun sapıklığına benzer
bir sapmadır. Dünyada Allah'ın
mesajından yüz çevirdiği için
bu şekilde cezalandırılıyor. Bu
kişi körlüğünün nedenini
anlayamadığı için soruyor "Ya
Rabb'i beni niye kör olarak
toplantı yerine sürdün, oysa
daha önce benim gözlerim
görüyordu." Kendisine şöyle
cevap veriliyor. İşte böyle.
Vaktiyle sana ayetlerim geldi
de onları unutmuştun. Bugün
de böylece tarafımdan
unutulursun.

"Biz, azıtarak Rabb'inin
ayetlerine inanmayanları işte
böyle cezalandırırız. Hiç
kuşkusuz ahiret azabı daha
ağır ve daha süreklidir.

Rabb'inin uyarıcı
mesajından yüz çeviren,
savurganlık yapmıştır.
Savurganlık yapmış, en
kıymetli hazine ve en büyük
servet olan elinin altındaki
doğru yolu bir kenara itmiştir.
Gözlerini, asıl yaradılış
amacının dışında kullanıp,
Allah'ın ayetlerini hiç
görmeyen insan da
savurganlık yapmıştır. Artık
dayanılmaz bir sıkıntı içinde
yaşamaya mahküm olmuştur.
Kıyamet gününde ise kör
olarak mahşere getirilecektir!  

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU

DİMETOKA’daki tarihi Beyazıt (Çelebi Sultan
Mehmet) Camii’nin restorasyonunun başlayacağı
bildirildi. 

Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı
Hristos Metios, yangında büyük zarar gören
Dimetoka’daki tarihi Beyazıt (Çelebi Sultan
Mehmet) Camii’ni ziyaret etti. Metios, Meriç İli
Bizans ve Bizans Sonrası Arkeolojik Eserler
Müdürü Lila Sambanopulu’dan yakında
başlaması planlanan restorasyon çalışmaları
hakkında bilgi aldı.

Eyalet Başkanı Metios’un ziyareti, tarihi
caminin restorasyonunun eyalet başkanlığı
tarafından yürütülen projelere dahil edilmesi

çerçevesinde gerçekleştirildi. Restorasyon
projesinin 3 milyon 428 euro tutarında olduğu
ifade edildi. 

Projenin Meriç İli Bizans ve Bizans Sonrası
Arkeolojik Eserler Müdürlüğü tarafından hayata
geçirileceğini ifade eden Sambanopulu, caminin
ahşap kısımlarının, duvarların, cami içindeki
eşyalarla, minarenin restore edileceğini ve
caminin çevre düzenlemesinin yapılacağını
söyledi. 

Balkanlar’daki en önemli Osmanlı – Türk
eserlerinden biri olan Dimetoka’daki Beyazıt
Camii, 2017 yılı Mart ayında çıkan yangında
büyük ölçüde zarar görmüştü. 

9 Kasım 2018

Dimetoka’daki
Beyazıt Camii’nde
restorasyon başlıyor

İskeçe, Remzi 
hocasını uğurladı

YILLARDIR İskeçe Sünne
Mahalle imamlığı yapan din
görevlisi Remzi Şaban, 2 Kasım
Cuma akşamı yaklaşık bir yıldır
mücadele ettiği hastalığa yenik
düşerek hayata veda etti.

Din görevlisi Remzi Şaban’ın
cenazesi yıllardır imamlığını
yaptığı Sünne Mahalle
Camii’nde kılınan ikindi
namazının ardından toprağa
verildi. Cenazeye İskeçe
genelinden çok sayıda soydaş
katıldı.

GÜNDEM ailesi olarak 59
yaşında hayata veda eden
Remzi Şaban’a Allah’tan
rahmet, yakınlarına ve tüm
sevenlerine başsağlığı ve sabır
dileriz.

BAKEŞ’TEN TAZİYE MESAJI
Batı Trakya Azınlığı Kültür
Eğitim Şirketi (BAKEŞ), Remzi
Şaban için taziye mesajı
yayımladı. 

BAKEŞ Asbaşkanı Remzi

Şaban için BAKEŞ Yönetim
Kurulu tarafından yayımlanan
mesajda, “2 Kasım 2018 Cuma
akşamı Hakkın rahmetine
kavuşan ve 3 Kasım Cumartesi
günü toprağa verilen, Batı
Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim
Şirketi (BAKEŞ) Asbaşkanı

değerli üyemiz Sayın Remzi
Şaban kardeşimizi kaybetmenin
üzüntüsü içerisindeyiz.
Kendilerine Allah’tan rahmet
eşine, çocuklarına ve
yakınlarına başsağlığı ve
sabırlar dileriz.”
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Η Ελλάδα του φόβου, της μισαλλοδοξίας,
του ρατσισμού είναι εδώ

E να πρωτοφανώς μεγάλο κύμα
ανοχής στον ρατσισμό και την
μισαλλοδοξία τείνει στις μέρες

μας να ενσταλάξει δηλητήριο στις ψυχές
και τις ζωές χιλιάδων συμπολιτών μας.
Σε σχολεία της χώρας κάνουν πια
επίσημα την εμφάνισή τους εκπρόσωποι
φορέων του φυλετικού ρατσισμού
προσπαθώντας να «προσηλυτίσουν» στις
απεχθείς θεωρίες και πρακτικές τους
μαθητές 12 και 15 χρόνων. Το
διογκούμενο ρεύμα μεταναστών και
προσφύγων καθώς και η προβληματική
πολιτική του διαχείριση, σωρεύει θυμό
και οργή σε διάφορες κοινωνικές ομάδες
που ασφυκτιούν στα γκέτο των μεγάλων
πόλεων ή και στα νησιά τα οποία
ξεχειλίζουν από τα hot spots των άθλιων
συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων που
έχουν μεταφερθεί υποχρεωτικά μέσα σε
αυτά. 

Η δίκη της Χ.Α. διαρκεί τρία χρόνια
χωρίς ορατό τέλος, δίνοντας την
εντύπωση ότι η καθυστέρηση στην
απονομή της δικαιοσύνης για
δικαζόμενα εγκλήματα εκτρέφει την
ανοχή και την αμεριμνησία μιας μερίδας
της κοινωνίας μας για τα φαινόμενα
αυτά.       

Με αφορμή και την πρόσφατη έκρηξη

«εθνικής οργής» στην βόρεια Ελλάδα για
την συμφωνία των Πρεσπών, επιχειρείται
από διάφορους κύκλους να αναβιώσει
ένας εθνικός αλυτρωτισμός καλυμμένος
πίσω από δόγματα «πάγιων εθνικών
δικαίων».       

Γράφει για τα φαινόμενα αυτά στην
σύγχρονη ελληνική κοινωνία ο
δημοσιογράφος Γιώργος Καρελιάς στο
ιστολόγιο, protagon.gr:                       

«Κάποτε, στην (όχι και τόσο μακρινή)
δεκαετία του ’80 οι κήρυκες του
σκοταδισμού και της οπισθοδρόμησης
διέβλεπαν καταστροφή της οικογένειας,
επειδή οι Έλληνες θα μπορούσαν, αν
ήθελαν, να παντρεύονται και με πολιτικό
γάμο. Ένας Μητροπολίτης, μακαρίτης
πια, διεκήρυττε ότι όσοι θα τον επιλέγουν
θα διαπράττουν «πορνείαν ηθικώς
κολαζομένην»! Κι ένας πολιτικός
αρχηγός -κι αυτός έχει αποδημήσει-
κραύγαζε στη Βουλή ότι θα διαλύονταν
τα ιερά και τα όσια της ελληνικής
οικογένειας. Αυτός ο γάμος
καθιερώθηκε, εκατομμύρια Έλληνες
παντρεύτηκαν στα Δημαρχεία, αλλά ούτε
οι Εκκλησίες γκρεμίστηκαν ούτε οι
οικογένειες διαλύθηκαν. 

Δυο δεκαετίες αργότερα ο «κίνδυνος»
προερχόταν από κάποιους…

αντίχριστους, που ήθελαν να κάνουν
ένα -μικρό αλλά αυτονόητο- βήμα
εκσυγχρονισμού του κράτους,
αφαιρώντας το θρήσκευμα από τις
αστυνομικές ταυτότητες. Ο ίδιος
ιερωμένος, από την ανώτατη θέση της
Ιεραρχίας, πρόβλεπε άλλα δεινά. Και
αφόριζε τους «προοδευτικάριους» και
τους «θιασώτες της Ευρώπης»,
απειλώντας ότι «θα ξεραθεί όποιο χέρι
αγγίξει την Εκκλησία»! Και κάποιοι
άλλοι πολιτικοί έτρεχαν πίσω από τα
ράσα του. Ευτυχώς, οι τότε κεφαλές της
Πολιτείας (Κωστής Στεφανόπουλος,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Κώστας
Σημίτης, Πρωθυπουργός) δεν
φοβήθηκαν μήπως τους… ξεράνει το
χέρι ο αμετροεπής Αρχιεπίσκοπος και
όλα πήραν τον δρόμο τους. Έκτοτε
εκατομμύρια ταυτότητες εκδόθηκαν
χωρίς το θρήσκευμα και όλα είναι στη
θέση τους. Κανένα χέρι δεν ξεράθηκε. 

Γιατί τα υπενθυμίζουμε αυτά; Διότι
σήμερα πάει να γίνει ακόμα ένα βήμα
εξορθολογισμού των σχέσεων Κράτους
και Εκκλησίας και οι (αναμενόμενοι)
κινδυνολόγοι είναι πάντα παρόντες.
Μάλιστα, ένας εξ αυτών, με ωμό και
τσεκουράτο λόγο, πρόβλεψε ότι, αν το
κράτος γίνει θρησκευτικά ουδέτερο και
δεν υπάρχουν εικόνες στα δημόσια
κτίρια, θα καταργηθούν οι… φάτνες
των Χριστουγέννων. Εννοείται ότι
αυτός ο πολιτικός είναι βέρος
φιλελεύθερος! Αυτή είναι μια γκρίζα
όψη της σημερινής Ελλάδας. 

Όχι η μόνη. Υπάρχουν και
χειρότερες, πιο μαύρες. Όπως αυτή μιας
ομάδας μαθητών, που αποκόπηκαν από
την παρέλαση των συμμαθητών τους
για να φωνάξουν ανόητα εθνικιστικά
συνθήματα δίκην ΛΟΚατζήδων.
Προφανώς τα παιδιά αυτά
«διδάσκονται» από κάποιους
καλοθελητές-κατηχητές ότι, εκτός από
την Μακεδονία, (και) «η Κύπρος είναι

ελληνική». Διότι οι δάσκαλοί τους θα
τους έλεγαν ότι η Κύπρος δεν είναι
ελληνική, είναι ανεξάρτητο κράτος,
μέλος του ΟΗΕ. 

Σε μια άλλη «επικράτεια» γονείς
θέλουν να διώξουν τα παιδιά
προσφύγων από τα σχολεία και
δημόσιοι υπάλληλοι τα κατεβάζουν από
το λεωφορείο που οδηγούν. Όπως
παλιά που κάποιοι δεν ήθελαν τα
παιδιά των τσιγγάνων και των
«γύφτων». Αυτή είναι, λοιπόν, η
Ελλάδα; Θα ήταν υπερβολή η
καταφατική απάντηση. Και θα
αδικούσε την άλλη Ελλάδα. Την
Ελλάδα που, δεν θέλει ρασοφόροι να
κάνουν πολιτική, ούτε πολιτικοί να
τρέχουν πίσω από τα ράσα για ψήφους.
Δεν θέλει να την εκπροσωπούν
πατριδοκάπηλοι και άρρωστοι (δήθεν)
πατριώτες, που σκοτώνονται για λάθος
λόγους («να πάρουμε τη Βόρειο
Ήπειρο»), όπως κάποιοι που παλιότερα
κραύγαζαν «να πάρουμε την Πόλη και
την Αγιά Σοφιά». Δεν θέλει να την
εκφράζουν μισαλλόδοξοι, φοβικοί και
ρατσιστές γονείς, που ενσταλάζουν στις
ψυχές των παιδιών τους το φόβο και το
μίσος για παιδιά άλλων, που τα
θεωρούν «παιδιά ενός κατώτερου
Θεού». 

Όμως, δεν πρέπει να κλείνουμε τα
μάτια. Η Ελλάδα του εθνικισμού, του
φόβου, της μισαλλοδοξίας, του
ρατσισμού είναι εδώ. Υπήρχε πάντα κι
ας καυχώνται κάποιοι πονηροί ότι,
δήθεν, «οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές».
Υπήρχε, αλλά εσχάτως αυτή η άλλη -
απεχθής- Ελλάδα δεν χάνει ευκαιρία να
δηλώσει, συχνά πομπωδώς, «παρούσα».
Όσοι δεν θέλουν τα παιδιά τους να
ζήσουν σε μια τέτοια «νέα» Ελλάδα δεν
έχουν παρά να κάνουν το αυτονόητο:
να την πολεμήσουν». 

AB’den İtalya’ya yaptırım uyarısı
AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu

Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu
Üyesi Pierre Moscovici, “Bütçe
konusunda İtalya ile diyalog kurmak
istiyorum ama bir anlaşma
sağlayamazsak yaptırımlar
uygulanabilir.” dedi.

Moscovici, AB üyesi 28 ülkenin maliye
bakanlarını Brüksel’de bir araya getiren
Ekonomik ve Mali İşler Konseyi
(ECOFIN) Toplantısı girişinde
gazetecilere açıklamalarda bulundu.       

AB Komisyonu’nun İtalya’nın 2019
taslak bütçe planını birliğin mali
kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği
gerekçesiyle reddetmesi konusunda
Moscovici, “İtalya’nın yeniden
hazırlanmış bütçe taslağını 13 Kasım’a
kadar sunmasını bekliyoruz.” dedi.

Moscovici, söz konusu taslak bütçede
yapısal bütçe açığını ve kamu borcunu
değerlendireceklerini belirterek, 21
Kasım’da Euro Bölgesi ülkelerinin
tamamının bütçe taslakları hakkında
resmi görüşlerini açıklayacaklarını
bildirdi.

Euro Bölgesi ülkelerinin İstikrar ve
Büyüme Paktı’na uygun davranması
gerektiğine dikkati çeken Moscovici, söz
konusu kuralların kamu borcunun
kontrol altında tutulması için gerekli
olduğunu söyledi.

Moscovici, AB kurallarının

yorumlanabileceğine ve bu noktada katı
bir yaklaşım olmadığına işarete ederek,
“Esnek olmakla kurallara aykırı
davranmak farklı durumlardır. İtalya,
İstikrar ve Büyüme Paktı’nın dışında
davranırsa kuralları ihlal eder. AB
Komisyonu, anlaşmaların
uygulandığından emin olmak için
bulunuyor.” değerlendirmesinde
bulundu. 

İtalya’nın kamu borcunu gözeterek
hazırlayacağı yeni bütçe taslağını
sunması gerektiğini vurgulayan
Moscovici, “Bütçe konusunda İtalya ile
diyalog kurmak istiyorum ama bir
anlaşma sağlayamazsak yaptırımlar
uygulanabilir.” ifadesini kullandı.

Moscovici, İtalya’nın ekonomik
büyüme için dengesizlikleri gidermesi,
üretkenliği ve yatırımları artırması
gerektiğini anımsatarak, bunların
yüksek kamu açığı ile
gerçekleşemeyeceğini söyledi.

İTALYA İLE AB ARASINDAKİ
“BÜTÇE” KRİZİ
İtalya’nın gelecek yıl bütçe açığının
yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması
hedefleniyordu, ancak hükümet, uzun
müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak
vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı),
emeklilik yaşını tekrar düşürmeye
yönelik reform, banka krizlerinden

etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı
ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini
gerçekleştirmek amacıyla bütçede
fazladan yüzde 0,8 açık verilmesini
kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim’de AB
Komisyonu’na gönderdiği bütçe
taslağında, gelecek yıl için GSYH’ye
oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4
olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020
yılında yüzde 2,1’e, 2021’de ise yüzde
1,8’e düşürüleceğini açıklamıştı.

İtalya’nın bu bütçe planına, AB
kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler
gelmişti.

AB Komisyonu, geçen günlerde

İtalyan hükümetine gönderdiği
mektupta, İtalya’nın 2019 bütçe
kanununun İstikrar ve Büyüme Paktı
tarihinde görülmemiş şekilde
hedeflerden sapma gösterdiğini ve
bunun paktın yükümlülüklerine
uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

AB Komisyonu, 23 Ekim’de İtalya’nın
2019 taslak bütçe planını birliğin mali
kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği
gerekçesiyle reddetmişti.

İtalya, Yunanistan’dan sonra AB’de
milli gelire göre en fazla kamu borcu
olan ülke konumunda bulunuyor.
İtalya’nın, borcunu AB kuralları gereği
azaltması gerekiyor.
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Muhterem hemşehrilerim;
Başbakan Sofoklis Venizelos Ankara

temaslarını tamamladıktan sonra, son
gününü vedalarla tamamlamıştır. Bu
haftaki sohbetimiz bunu içerecektir.

Bu veda gününde bizi en çok
ilgilendiren iki noktaya değineceğiz.

Malumunuz; bu seyahatte azınlık

milletvekilimiz de yer almakta idi.
İşte bu iki büyüğümüz son gün T.C.

Milli Eğitim Bakanı Tevfik İLERİ ve
onun yardımcısı Reşat TARDU ile
görüşmüşlerdir. 

Bu görüşmenin meyvesinden bugün
istifade ettiğimiz KONTENJAN
ÖĞRETMENLERİ olayı ortaya çıkmıştır.

Ayrıca İskeçe ve Gümülcine’ye birer
ortaokul açılması ve müdür ile üçer
öğretmenin gönderilmesi sağlanmıştır.

İkinci görüşme Başbakan Adnan
MENDERES’le olmuştur. Adnan
MENDERES o kadar mutlu olmuştur ki
özel olarak iki milletvekilimizi tekrar
Ankara’ya davet etmiştir.

Bu ziyaretten sonra İstanbul’a
hareket etmek üzere Ankara
istasyonuna gidilmiştir. Ankara
ziyaretinden sonra İstanbul ziyareti
yine protokol gereği yapılmıştır.

Onu da haftaya sizlerle paylaşacağız.

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti Başbakan Sofokli Venizelos’un 
Türkiye seyahati - 4
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Emine Tabak

Kardeşler arası kıskançlıklar

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

A nne babaların,
çocuklarıyla ilgili
sıkıntılarından biri de,

kardeşlerin arasındaki
kıskançlıklar ve
anlaşmazlıklardır. Bunların
nedeni genellikle oyuncakları
paylaşamamak ve yaşanılan
tartışmalardır. Ancak temelde
anne baba ilgisinin paylaşılmak
istenmeme duygusu
yatmaktadır. Buna neden de
çoğu zaman anne babanın
yanlış tutumlarıdır. Fakat
nedense hiç bir anne baba
çocuklarına eşit
davranmadıklarını kabul etmek
istemez. Onlara göre her
çocuğa eşit davranılmaktadır.
Aslında konunun özüne
inildiğinde, bunun öyle
olmadığı görülebilir. Örneğin,
çocuklar tartıştıklarında,
genellikle büyük çocuğa, ‘sen
abisin’ ya da ‘sen ablasın,
anlayışlı olmalısın, o daha
küçük’  diyerek , kendisinden
her zaman özveriyle
davranması beklenmektedir. Bu
da ona yapılan büyük bir
haksızlıktır. Zira küçük her
zaman haklı bulunur. Bu da
büyüğün hoşuna gitmez,
kendisini dışlanmış hisseder.
Bu durumda, büyük çocuğa
haksızlık yapılmaması için,
tartışma ortamında, anne
babanın devreye girerek, taraf
tutmadan ortamı yumuşatıp
hep birlikte oyun oynamaları
gerekir.

Annenin hamileliğinden
itibaren dikkat edilecek bazı
noktalar çocuğun doğacak
kardeşini kıskanmaması için
yararlı olacaktır. Mesela birlikte
bebek için alışverişe giderek
kardeşine oyuncaklar seçmesi,
onu gelecek olan bebeğe
hazırlayacaktır. Yine kendisinin
bebeklik resimlerini,
bebekliğinde kullandığı
eşyalarını göstererek,
kendisinin de bir zamanlar
bebek olduğunu, şimdi ise ne
kadar büyümüş olduğunu,
gelecek kardeşin de çok küçük
olacağını ve zamanla onun gibi
büyüyeceğini anlatabiliriz.

Çocuğun yeni doğmuş olan
kardeşini kıskanmaması için,
anne onun bakımında
kendisinden yardım istemelidir.
Altını değiştirirken, yameğini
yedirirken, banyosunu
yaparken, çocuğun da annesine

yardımcı olması, kıskançlık
yerine, koruyuculuk
duygusunun gelişmesine
yardımcı olacaktır. Çünkü
önemli olan kıskançlık
duygusunu mümkün olduğunca
en aza indirebilmektir.

Kardeşlerin iyi anlaşabilmesi
için aralarında kıyaslama
yapılmaması çok önemlidir.
Çünkü, ‘sen yaramazsın, oysa
kardeşin ne kadar uslu’ gibi
ifadeler, çocukta nefret
duygusunun gelişmesine neden
olabilir. Ya da kız çocuklarını bir
kenara iterek, erkek çocuklara
daha fazla ilgi göstermek,
kızlarda duygusal bozukluklara
neden olabilir. Her iki cins
arasında, dengenin korunması
çok önemlidir.

Evde kardeşlerin arasında
anlaşmazlık görüldüğünde
anne baba tarafsız kalarak,
ortamı yumuşatmaya
çalışmalıdır. Kimin haklı ya da
haksız olduğunu araştırmaya
çalışmak yanlıştır. Kardeşler,
kendi aralarındaki sorunları
kendileri halledebilmelidirler.

Anne babanın sevgi ve
ilgisini paylaşmak çocuk için zor
olabilir. Bunun için de anne
baba diğer kardeşe daha fazla
ilgi gösterdiğinde, ya da taraf
tuttuğunda olumsuz
davranışları artabilir. Bunu
ailenin hissederek, büyük
çocuğa daha anlayışla
yaklaşması gerekir. Bu gibi
durumlarda, büyük çocuğa
biraz daha fazla yakınlık
göstererek, onu
rahatlatabilmek çok önemlidir.

Bazen kardeşi olan çocuk,
çeşitli davranış bozuklukları
gösterebilir. Bunlar, altını
ıslatma, parmak emme, bebek
gibi konuşma, anne babayla
uyumak isteme gibi
davranışlardır. Çocuk bu
davranışlarıyla daha fazla ilgiye
ihtiyaçı olduğunun mesajını
vermeye çalışır. Dolayısıyla da
anne baba davranışlarını
düzeltmeye çalışarak çocuğa
yardımcı olmalıdırlar. Önemli
olan, çocuğun kardeşini
sevmesi ve sahiplenmesini
sağlayabilmektir. Çünkü,
kıskançlık doğal bir davranıştır,
yok edilemez. Ancak en aza
indirebilmek için çocuklarımıza
yardımcı olmaya çalışabiliriz.

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif’in, 29 Ekim Pazartesi günü
Gümülcine Emniyet Müdürlüğü’nde ifade
vermesine tepki gösterdi.

Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda, “15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü” nedeniyle yaptığı
konuşmada “halkı ayrıştırma” ve “şiddete teşvik
etme” suçlarını işlediği iddiasıyla İbrahim Şerif
aleyhine soruşturma başlatılmasıyla ilgili olarak
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu şu açıklamayı
yaptı: 

“Gümülcine Faziletli Müftümüz İbrahim
Şerif’in savcılığın emriyle emniyette ifade
vermeye çağrılmasıyla son dönemde Batı Trakya
Türk toplumunun ileri gelenlerini hedef alan
soruşturmalara bir yenisi daha eklenmiştir.
Yaşanan bu son olay, Batı Trakya Türkleri’nin
özgür iradeleriyle seçtiği ve kabul ettiği
müftülerimize yönelik tekrar eden adli
kovuşturmaların bir yıldırma ve baskı aracına
dönüştüğünü bir kez daha göstermiştir. Yunan
makamlarını Batı Trakya Türk toplumunun dini
özgürlüğüne saygı göstermeye, seçtiğimiz
müftülerimizi yıldırma ve sindirme girişimlerine
ivedilikle son vermeye çağırıyoruz.”dedi.

Atina – Üsküp seferleri 
yeniden başladı

ABTTF: “Adli kovuşturmalar 
bir yıldırma ve 
baskı aracına dönüştü”

BAŞKENT Atina ile
Makedonya’nın (FYROM)
başkenti Üsküp arasındaki
uçak seferleri, iki ülke
arasındaki “isim sorunu”
nedeniyle 12 yıl önce
durdurulmasının ardından
yeniden başlatıldı.

İki başkent arasındaki
Olympic Air tarafından
düzenlenen yaklaşık bir saatlik
ilk uçuş, Dışişleri Bakan Vekili
Yorgos Katrugalos ve
Makedonya Avrupa İşlerinden
Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Bujar Osmani’nin

katılımıyla gerçekleşti.
Atina’ya makam aracıyla

gelen Osmani yaptığı
açıklamada, iki ülke arasındaki
uçuşların başlamasının
stratejik işbirliğinin simgesi
olduğunu belirterek,
“Yunanistan, Avrupa yolunda
Makedonya’nın en yakın
müttefiki olacak.” ifadelerini
kullandı.

Osmani ayrıca, “isim
sorununun” aşılması amacıyla
varılan Prespes Anlaşması
kapsamında anayasa
değişikliklerinin Makedon

Meclisi’nden geçirilerek yıl
sonuna kadar tamamlanmasını
umduklarını kaydetti.

Katrugalos da anlaşma ile
iki ülke arasında sürüncemede
bulunan bir diğer sorunun da
çözüldüğünü ifade ederek, bu
durumun Balkan ülkelerinin
istikrarına katkıda
bulunduğunu söyledi.

Uçak seferleri, 2006 yılında
Üsküp’teki havalimanının
isminin “Büyük İskender”
olarak değiştirilmesinin
ardından Yunanistan’ın
tepkisiyle durdurulmuştu.

gundem_1038.qxp_Layout 1  16/11/2018  13:15  Page 14



GÜN DEM spor 159 Kasım 2018

FOOTBALL Leaks belgeleri
futbolun tepe noktasında
büyük yolsuzluklar olduğuna
dair 70 milyondan fazla belge
yayınladı. Belgelere göre,
Finansal Fair Play'i ihlal eden
Manchester City'ye Abu
Dabi'den 2.7 milyar Euro,
PSG'ye ise Doha'dan 1.8 milyar
Euro para gönderildi. Dönemin
UEFA Genel Sekreteri Gianni
Infantino bu kulüplerle gizli
anlaşmalar yaparak FFP
ihlallerinden alacakları cezaları
önemli ölçüde hafifletti. Bayern
Münih ise Şampiyonlar Ligi'ni
baypas edecek yeni bir
turnuvanın çalışmalarını yaptı.
Fransa Eski Başkanı Nikolas
Sarkozy ile 2020 Dünya
Kupası'nın Katar'da
düzenlenmesi için bu ülkeden
önemli tavizler kopardı. 

2021’DE AVRUPA SÜPER
LİG'İ

Spiegel, Football Leaks'in
yayınladığı 70 milyondan fazla
belgeleri haberleştirdi. Buna

göre, Bayern Münih,
Şampiyonlar Ligi'ni sona
erdirecek düzenlemenin içinde
yer alacaktı. Bunun için de
2016'dan itibaren girişimlere
başladı. Kulübün CEO'su Karl
Heinz Rummenigge de 2016
yılında Avrupa Kulüpler Birliği
ECA'nın başkanlığını
yürüttüğü dönemde Avrupa
Süper Ligi'nin hayata
geçirilebilmesi için gizlice
çalıştı ve bu reformun
gerçekleştirilebilmesi için

UEFA'ya baskı yaptı.
Avrupa Süper Ligi'ne

katılacak kulüplerin daha çok
para kazanması amaçlanan
organizasyon için taslak
sözleşme hazırlandı. 

DÜNYA KUPASI'NIN
KATAR'A VERİLMESİ İÇİN
SARKOZY VE PLATINI
DEVREDE

Belgelerde ilginç bir detay
daha yer aldı. Platini'nin
2020'yi Katar'a vermek için de

devreye girdiği ortaya çıktı.
Eski Fransa Başkanı Nicolas
Sarkozy'nin 2010'da Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed
Al Sani'ye, PSG'yi satın alması
ve Fransa'da bir televizyon
kanalı kurması halinde
Platini'ye, 2020 Dünya
Kupası'nın Katar'da
düzenlenmesi talimatı
vereceğini ve yardımcı
olacaklarını söylediği
belgelerde yer aldı.

Milan'a 20 milyon
euroluk şok
İTALYAN devi Milan Finansal
FairPlay cezasıyla karşı
karşıya... Kulübün verdiği
açıklar UEFA'nın dikkatinden
kaçmadı.
Serie A'da bu sezon da
şampiyonluktan çok uzakta
kalan Milan'a UEFA Finansal
Fair Play darbesi gelebilir.
Kırmızı Siyahlılar daha önce
Avrupa kupalarından men
edilmiş ancak CAS'a giderek
bu hakkı yeniden elde
etmişlerdi. 
İtalyan Gazetesi a
Repubblica'nın haberine göre
ise kulüp hesaplarda açık
vermeye devam ediyor ve
UEFA'nın cezaları da
önümüzdeki günlerde
gelebilir. İlk etaptaki cezanın
20 milyon euroluk bir fatura
çıkarabileceği daha sonra ise
transfer yasağı gelebileceği
belirtildi.

Football Leaks'ten futbol
dünyasını sarsan belgeler!

FOOTBALL Leaks belgelerinin
ortaya attığı suçlamalarla başı
belada olan FIFA Başkanı Gianni
Infantino, gündeme ilişkin önemli
açıklamalarda bulundu.

2022'de Katar'da düzenlenecek
Dünya Kupası hakkında konuşan
dünya futbolunun patronu,
turnuvadaki takım sayısının 48'e
çıkarılmasını zor bir ihtimal olarak
değerlendirirken organizasyonun
ev sahipliğine komşu ülkelerin de
dahil edilebileceğini söyledi.

48 takımlı bir turnuvayı
yalnızca Katar'da düzenlemenin
çok zor olacağının altını çizen
Infantino, "Katar'la bu konudaki
görüşmelerimiz sürüyor. FIFA
Başkanı olarak bazı maçların
bölgedeki diğer ülkelerde
oynanmasından çok mutlu

olurum." ifadelerini kullandı.
Infantino, Football Leaks

belgelerinin ortaya çıkardığı
Avrupa Süper Ligi'nin
kurulmasına yönelik girişimlerle
ilgili de şu yorumu yaptı:

"1990'dan bu yana sistemin
dışına çıkmayı amaçlayan
birtakım girişimler görüyoruz.
Eğer resmi bir organizasyonda
oynamıyorsanız bu, diğer
turnuvaları da kapsar. Bu nedenle
ulusal ligler, Avrupa Futbol
Şampiyonası ve Dünya
Kupası'nda da oynayamazsınız.

Ulusal liglerden kurtulmak
isteyenlere en iyi cevap FIFA
Kulüpler Dünya Kupası'dır. Zira
hem kulüpler için hem de
dayanışma adına çok daha büyük
gelirler sağlıyor."

Anelka imzayı attı! 
FENERBAHÇE’NİN efsane
futbolcusu Anelka yeni
göreviyle şaşırttı.
Lille Kulübü, 39 yaşındaki
Anelka'nın takımdaki genç
oyuncular için hücum
antrenörlüğü görevini
üstleneceğini duyurdu.
Bir dönem Fenerbahçe
forması giyen Anelka, Paris
Saint-Germain, Arsenal,
Real Madrid, Liverpool,
Manchester City, Chelsea
ve Juventus gibi
takımlarda da oynadı.
Anelka, futbolu
bırakmadan önce
Hindistan'ın Mumbai City
takımında mücadele etti.

Infantino'dan
Avrupa Süper Ligi
yorumu

AVRUPA Futbol Birliği UEFA, başkanlık seçimi için
adaylık başvuru süresinin dolduğunu açıkladı. Avrupa
futbolunun patronluğu için yapılacak seçime mevcut
başkan Aleksander Ceferin tek aday olarak girecek.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan
açıklamada mevcut başkan Aleksander Ceferin'in
yapılacak seçime tek olarak gireceği belirtildi.

Slovenyalı Ceferin, FIFA'nın etik kurallarını ihlal
ederek yolsuzluk iddialarına karışan ve ardından da 4 yıl
futboldan men cezası alan Michel Platini'nin yerine
UEFA başkanlığı için Haziran 2016'da aday olmuş ve
Atina'da gerçekleştirilen kongrede Avrupa futbolunun
yeni patronu olmuştu.

Aleksander Ceferin
seçime tek aday 
olarak giriyor!
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“Bilim Seyyahları Festivali”
yoğun ilgi gördü

İSTANBUL  Kartal Anadolu
İmam Hatip Lisesi ile
BİHLİMDER’in organize ettiği
“Bilim Seyyahları Festivali” 3
Kasım Cumartesi günü
Gümülcine şehir merkezinde
gerçekleşti.

Bilim Seyyahları Festivali
halk tarafından yoğun ilgi
gördü. Festivale katılanlar fizik,
kimya, biyoloji, matematik,
mimarlık, mucitler, robot,
teknoloji, sosyal bilimler
atölyeleri ile bilim tarih
müzesini gezerek öğrencilerden
bilgi aldılar. Etkinlikte yapılan
yarışmalar ile deney
gösterimleri katılımcılar
tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinlik BİHLİMDER Başkanı
Mehmet Emin Ahmet’in açılış
konuşmasıyla başladı. Mehmet
Emin Ahmet yaptığı
konuşmada, Bilim Seyyahları
Festivali’ nin Gümülcine’de ilk
defa düzenlendiğini belirterek,
proje mimarlarından Kartal
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Müdürü Mithat Tekçam ile
ekibine ve Gümülcine
Belediyesi’ne katkılarından
dolayı teşekkür etti. 

MİTHAT TEKÇAM
İstanbul Kartal Anadolu İmam
Hatip Lisesi Müdürü Mithat
Tekçam da, Bilim Seyyahları
projesinin 10’uncusunu
Yunanistan’da
gerçekleştirdiklerini ve bu
projenin TÜBİTAK’ın desteğiyle
2015 yılında İstanbul’da
başladığını belirtti. Festivalin,
Türkiye Kültür Bakanlığı,
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı’nın
(YTB) proje destekleri ile
Balkanlar’da Kosova,
Makedonya, Karadağ,
Bulgaristan ve bugün de
Yunanistan’da gerçekleştiğini
belirten Tekçam, Uganda,
Tunus ve Tanzaya’ya da
ulaştıklarını belirti. 

Tekçam ayrıca, Bilim
Seyyahları projesi hakkında
bilgi verdi. 

RIDVAN MOLLA İSA
Gümülcine Belediye Başkanı’nı

temsilen konuşan Belediye
Başkan Yardımcısı Ridvan
Molla İsa, bireysel ve toplumsal
olaylara mantıklı çözümlerin
üretilmesindeki tek yolun bilimi
kullanmak olduğunu söyledi. 

Bilimin amacının insan
hayatını kolaylaştırmak ve
dünyayı daha yaşanır bir hale
getirmek olduğunu ifade eden
Molla İsa, bunu başaran
toplumların da dünyanın önde
gelen toplumları olacağını
belirtti. Rıdvan Molla İsa,
belediye olarak somut projelere
her zaman destek vermeye hazır
olduklarını da sözlerine ekledi.

İRAHİM SAKLİ
Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsolosu İbrahim Sakli
konuşmasında, böyle güzel bir
projeyi ve mimarlarını
Gümülcine’de ağırlamaktan
büyük memnuniyet
duyduklarını belirtti. Ayrıca
projenin bir parçası olan
öğrencileri de tebrik eden Sakli,
“Bizler yaşadığımız bilim
çağında gençlerimizin bu gibi
projelerde yer almasını
destekliyoruz ve desteklemeye
de devam edeceğiz. Bu duygu
ve düşüncelerle tüm
katılımcılara bilim dolu bir gün
diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Gümülcine şehir
meydanında gerçekleşen
festivalin açılışına, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nu
temsilen Muavin Konsolos
İbrahim Sakli, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
BYAYTD Başkanı Ercan Ahmet,
GTGB Başkanı Necat Ahmet,
Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Rıdvan Molla İsa,
BAKEŞ Başkanı Ahmet
Hacıosman, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Tarkan Multaza,
DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Mutlu Osman, Tütün
Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, Bulgaristan’dan
Şumnu İmam Hatip Lisesi
Müdürü Ahmet Bozov ve diğer
yerel yöneticiler katıldı. 

Bilim Seyyahları Festivali
gün boyunca şehir meydanında
devam etti. Etkinlik alanını

ziyaret eden konuklar
öğrencilerin yaptığı deneyleri
yakından görme ve soru sorma
imkanı buldu. 

İTB’Yİ ZİYARET
Bilim Seyyahları ekibinde yer
alan İstanbul Kartal Anadolu
İmam Hatip Lisesi Müdürü
Mithat Tekçam başkanlığındaki
60 kişilik heyet, 2 Kasım Cuma

günü İskeçe Türk Birliği’ni
ziyaret etti. Heyeti, İTB Başkanı
Ozan Ahmetoğlu ve diğer
yöneticiler karşıladı. 

İTB hakkında konuklara bilgi
veren Ahmetoğlu,
ziyaretlerinden dolayı müdür
Mithat Tekçam, öğretmen ve
öğrencilere teşekkür etti.
Ahmetoğlu, ziyaret anısında
okul müdürü Mithat Tekçam’a

İskeçe Pazaryeri Camii ile saat
kulesinin tablosunu hediye etti. 

Müdür Tekçam da Bilim
Seyyahları Festivali için
Yunanistan’a geldiklerini
belirterek, kendilerine
gösterilen misafirperverliğe
teşekkür etti. Ziyarette
BİHLİMDER Başkanı Mehmet
Emin Ahmet ile Asbaşkan Fahri
Bozoğlu da hazır bulundu. 
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