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Gündem

oku,

gündemi

yakala...

19’da 11’de

sağlık spor

En çok silah 
alan ve satan 

10 ülke

Toshiba’dan 
bir 

yenilik 14’te

Yazın cilt 
bakımının

püf noktaları 23’te

bilimdünya

Erken seçime
gidiyoruz
ALEKSİS Çipras başkanlığındaki
koalisyon hükümeti, erken seçim
kararı aldı. Seçimler 20 Eylül 2015
Pazar günü yapılacak »3

DOĞU Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanı Yorgos Pavlidis sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada,
görevinin başında olduğunu
vurgulayarak, istifa söylentilerinin
gerçekle ilgisi olmadığını belirtti. »5

Pavlidis istifa
söylentilerini
yalanladı

Domruköy futbol
takımı yeni 

sezona hazır

GÜMÜLCİNE Celal
Bayar Azınlık Ortaokulu
– Lisesi ile İskeçe
Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokul –
Lisesi’nde artan öğrenci
sayısı nedeniyle yeni sınıf
ihtiyacı henüz
giderilmedi. Yeni eğitim
yılının başlamasına sayılı
günler kala, öğreciler,
veliler, öğretmen ve okul
yönetimleri başta olmak
üzere azınlık kamuoyu
İskeçe ve Gümülcine’deki
sınıf ve bina ihtiyacına
çözüm getirilmesini
bekliyor. 

GÜNDEM, konuyla
ilgili olarak azınlık
milletvekilleri ve okul
yöneticilerine başvurdu,
görüş ve düşüncelerini
aldı.  » 6, 7

YUNANİSTAN’ın, Avrupa
Birliği (AB), Avrupa Merkez
Bankası (ECB) ve
Uluslararası Para Fonu’nun
(IMF) oluşturduğu
kreditörlerle imzaladığı
üçüncü memorandum
(kurtarma paketi)
kapsamında ülkeye ilk etapta
23 milyar euro aktarıldı.»3

23 milyar 
euro
Yunanistan’ın
kullanımına
verildi

HELSİNKİ İnsan Hakları Komitesi
Yunanistan Temsilciliği, Batı Trakya
Türk azınlık eğitimiyle ilgili olarak
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Komisyonu’na
sunduğu raporda 2014 yılı sonunda
mecliste kabul edilen ve azınlık
eğitimine önemli değişiklikler getiren
4310/2014 sayılı yasanın yol açtığı
ayrımcılıkları ve sorunları gündeme

getirdi. Panayotis Dimitras,
Yunanistan’ın cevap verdiği rapora,
yeni bir raporla karşılık vermeye
hazırlanıyor. »7

Öğrencilere
“yer” verin!
Yeni eğitim – öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, iki
azınlık ortaokulu ve lisesindeki bina sorunu çözüm bekliyor. 

GAT Festivali’nde
“ZAKKUM”
rüzgarı esti
Gümülcine şehir meydanında
düzenlenen festivale Batı Trakyalı
gençler yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye’den festivale katılan Zakkum
müzik grubunun seslendirdiği
şarkılarla gençler doyasıya eğlendi.
»2

»12-13

Helsinki İzleme Komitesi’nden
azınlık eğitimi için BM’ye rapor
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BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
çatısı altında faaliyetlerini
sürdüren Genç Akamsiyenler
Topluluğu (GAT), 19 Ağustos
Çarşamba günü 6. GAT Gençlik
Festivali’ni düzenledi.

Gümülcine şehir meydanında
düzenlenen festivale Batı
Trakyalı gençler yoğun ilgi
gösterdi. Türkiye’den festivale
katılan Zakkum müzik
grubunun seslendirdiği
şarkılarla gençler doyasıya
eğlendi. Festival kapsamında
Gümülcine Türk Gençler Birliği
folklor ekibinin gösterisinin yanı
sıra, Batı Trakya’da bir ilki
gerçekleştiren ‘Bende Kalanlar’
isimli albümün sahibi
Gümülcineli Barış Tükeniş (Barış
Hasan Çavuş) katılımcılara
muhteşem bir müzik ziyafeti
sundu.

6. GAT Gençlik Festivali, GAT
Başkanı Ahmet Ali’nin
selamlama konuşmasıyla
başladı. Başkan Ali festivalin
gerçekleşmesinde emeği
geçenlere teşekkür etti. 

Festivale Rodop SİRİZA
milletvekilleri Mustafa Mustafa
ve Ayhan Karayusuf, Türkiye’nin

Gümülcine  Muavin Konsolosu
Murat Ertaş, Rodop ilinden
sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcısı Hristos Metios, Eyalet
Başkan Yardımcısı Mustafa
Katrancı, Gümülcine Belediye
Başkan Yardımcısı Sibel
Mustafaoğlu, BTAYTD Başkanı
Ahmet Kara, DEB Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu, Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, Güney Meriç
Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği
Başkanı Bekir Mustafaoğlu’nun
yanı sıra diğer kurum ve kuruluş
temsilcileri katıldı. 

Festivale destek veren
sponsor şirketlerle, kurum
temsilcilerine teşekkür plaketleri
verildi. 

YARDIM KAMPANYASI
Öte yandan GAT yönetimi,
Çepelli köyünden 6 yaşındaki
yumuşak doku kanseri hastası
Furkan Mustafa için bir yardım
kampanyası düzenledi. Festivale
katılanların büyük ilgi gösterdiği
kampanya sonunda toplanan
yardımların, tedavi gören
Furkan’ın ailesine teslim
edileceği bildirildi. 

Ketenlik Gençlik Festivali’ne yoğun ilgi

İSKEÇE’nin Mustafçova
belediyesine bağlı Ketenlik,
geleneksel gençlik festivalinin
11’incisine ev sahipliği yaptı. 7 –
8 Ağustos tarihlerinde
düzenlenen Ketenlik Gençlik
Festivali’ne İskeçe ve civar
köylerden binlerce kişi katıldı.
Bu yılki festivalin en önemli
özelliği ise “Ketenlik Kültür ve
Yaşam Müzesi”nin açılması
oldu. Ketenlik Gençlik Derneği
tarafından hayata geçirilen
müze, festival öncesi
düzenlenen törenle açıldı. 

Ketenlik Dayanışma ve Kültür
Derneği çatısı altında Başkan
Hamza Karadayı ve Ketenlik
gençlerinin özverileriyle
hazırlanan “Sağlık” konulu
festivale binlerce kişi katıldı.

Festival kapsamında yer alan
folklor gösterileri, konserler,
tiyatro gösterileri, dans ve
şovlar, bölgenin kültürel
yapısını yansıtan sergiler ve
hediye çekilişleri
katılımcılardan büyük ilgi
gördü.

Festivalden elde edilen
gelirin, köyde çeşitli eğitim
faaliyetlerine harcanması
amaçlanıyor. 

Bu yılki Ketenlik festivalinde
bir ilke imza atıldı. Festival
çerçevesinde Ketenlik Kültür ve
Yaşam Müzesi’nin açılışı
yapıldı.

Festivalin birinci akşamı
Türkiye’den konuk sanatçı Bora
Duran konser verdi. Konserde
gençler doyasıya eğlendi. İkinci

günün sonunda ise Yunanlı
şarkıcı Yorgos Gelarakis’in
konseriyle gençler coştu. 

Festivale, İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, İskeçe SİRİZA
Milletvekili Hüseyin Zeybek,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin
Konsolosu Murat Ertaş,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, DEB Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt ve diğer
yerel yöneticiler katıldı.

Yapılan selamlama
konuşmalarında konuşmacılar,
Ketenlik gençliğini başarılı
çalışmalarından dolayı tebrik
ettiler.

Gümülcine şehir meydanında
“ZAKKUM” rüzgarı esti
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YUNANİSTAN’ın, Avrupa
Birliği (AB), Avrupa Merkez
Bankası (ECB) ve Uluslararası
Para Fonu’nun (IMF)
oluşturduğu kreditörlerle
imzaladığı üçüncü
memorandum (kurtarma paketi)
kapsamında ülkeye ilk etapta 23
milyar euro aktarıldı.

KREDİ GELDİĞİ GÜN 
BORÇ ÖDEMESİ YAPILDI
Sözkonusu kredinin, 10 milyar
euroluk kısmının ülkedeki
bankacılık sektörünün sermaye
yapısını güçlendirmek için
kullanılacağı bildirildi. Paranın
3,2 milyar euroluk dilimi 20
Ağustos Perşembe günü kredi
ödemesi kapsamında Avrupa
Merkez Bankası’na aktarıldı. 

Yine paranın 7,16 milyar
euroluk bölümü Atina
yönetiminin üçüncü kurtarma
paketi ile ilgili süreç son bulana
dek acil ihtiyacını karşılamak
için Avrupa Finansal İstikrar
Mekanizması (EFSM) tarafından
16 Temmuz’da kullandırılan
“köprü” kredinin geri
ödenmesinde kullanılacak.

EFSM tarafından ilk etapta
serbest bırakılan krediden kalan
3 milyar euronun kullanımı ise
hükümetin takdirinde olacak.
Hükümet, kredinin nasıl

kullanacağı konusunda
herhangi bir açıklama yapmadı.

REFORMLARIN DEVAM 
ETMESİ ŞART
Yunanistan’ın, kreditörlerle
yaptığı anlaşmada, 3 yıl için
uygulayacağı yeni programda
kamu finansmanı, ekonomi ve
finans sektörüne yönelik
koşullar bulunuyor. Söz konusu
program kamu maliyesi,
yönetim reformu ve ekonomiyi
canlandırmak için tasarlandı.

Yunanistan’ın, kreditörlerle
yapılan anlaşma çerçevesinde
reformlara devam etmesi
gerekiyor. Hükümetin
gündeminde kısa vadede
emeklilik sistemi, hafta sonu
çalışma saatleri ve eczacılık

23 milyar euro
Yunanistan’ın
kullanımına verildi
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Hülya EM‹N

Kapanmayan yara eğitim...

İ
nsanın hayatında iz bırakan,
aklından, zihninden,
kalbinden silinmeyen anlar,

olaylar, yaşanmışlıklar vardır.
Hani hatırladıkça insanın içini cız
ettiren, içini hüzün kaplayan
türünden.

Geçmişe şöyle dönüp bir
baktığımda, bu kareler içerisinde
en hakim olanlar, hep öğrencilik
yıllarıma ait.

İlkokul yıllarım değil…
Ortaokul ve lise yıllarımdan
bahsediyorum. İlkokul çağında
farkındalığımın henüz gelişmemiş
olması, dönemin koşullarına göre
sınıf öğretmenlerimiz açısından
şanslı oluşumuz, o dönemle ilgili
kötü anılara yer bırakmamış ne
zihnimde, ne de ruhumda.

Ancak ortaokul ve lise yıllarım
için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
O döneme ait öğrencilik yıllarımı
hatırladıkça kalbimdeki sızı,
içimden yükselen ağlama hissi
bugüne bugün hep aynı.
Değişmeyen, şiddeti azalmayan
bir acı. Daha bilimsel bir ifadeyle
TRAVMA.

Ne kadar acıdır ki, bende
travmalara neden olan eğitimdeki
yaralar yıllara rağmen kapanmak
bilmiyor. Öğrencilik yıllarımda
yaşadıklarımın acısı, profesyonel
iş hayatına atıldığım ilk günden
bugüne kadar kaleme aldığım
yazılarda, gazetede konu edilen
haber ve röportajlarda hep devam
ediyor. Yıllar önce eğitimde
benim, bizim, bizden öncekilerin
yaşadığı sorunları, bizden
sonrakiler de yaşıyor. Bire bir
aynı sorunlar olmasa da benzer
nitelikte sorunlar. Bazen şekil
değiştirse de özünde hep aynı
neden yatıyor: Azınlık olmak…

Birkaç hafta sonra yeni eğitim
ve öğretim yılı başlıyor. Azınlık
eğitimi için çözülen sorunlardan
değil, var olan sorunlara
yenilerinin eklendiği bir eğitim –
öğretim yılından bahsediyorum.
Belki de kötü sürprizlerin bizi

beklediği, belki de
gerçekleşmesini yıllardır arzu
ettiğimiz, ama gerçekleştiğini
göremediğimiz değişimlerin
yaşanacağı bir yıl.

Gerçi ne yalan söyleyeyim,
eğitim deyince aklıma “iyi” bir
şeyler olacağı ihtimali hiç
gelmiyor. Eğitimle ilgili çıkan her
yeni yasa, bir değişiklik, “acaba
bunun altında ne yatıyor?”
sorusunu akla getiriyor bende.
Aslında sadece bende de değil;
bu konularla birazcık da olsa
uğraşan, ilgilenen her azınlık
insanında.

Eh ne de olsa “azınlık eğitimi”,
devletin azınlığa karşı uyguladığı
politikaların ciddi
enstrümanlarından biri olmuş her
zaman.

Eğitim gibi bir zenginliği
bizden yıllarca esirgeyen sisteme
kafa kaldırmak, diklenmek,
yazılar kaleme almak, yeni eğitim
kurbanlarının ortaya çıkmasının
ne yazık ki önüne geçemiyor.
Siyasi irade gerekiyor bu
yoksunluğun sona erdirilmesi
için. Vatandaşlarına, hangi
dilden, dinden olursa olsun eşit
fırsatlar yaratmanın bir
sorumluluk ve yükümlülük
olduğunu hissedecek
siyasetçilerin ortaya çıkması
gerekiyor. Anayasayı süsleyen
eşitlik kavramlarının günlük
hayata yansıması, madde
olmaktan çıkıp gerçeğe
dönüşmesi gerekiyor.

Sevgili büyüğüm Hasan
Hatipoğlu’nu rahmetle
anıyorum… Gümülcine’de, Çukur
Kahve’de bir gün sohbet ederken,
“Eğitim konusunda, bir aileden
kaç kurban vermek gerekiyor?”
sözleri kulaklarımdan silinmiyor. 

Çukur Kahve’de yaptığımız o
sohbeti daha kaç kez, kaç kişi,
daha kaç yıl yapacak?
Hüzünlenmemek, acı
hissetmemek, kızmamak, isyan
etmemek mümkün değil… 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

sistemi dahil olmak üzere
birçok alanda reform
yapılması bulunuyor. 

Ayrıca, iş gücü
piyasasında yapılacak
reformların, ülkedeki
sendikaların güçlü olduğu
göz önüne alındığında
tartışmalı geçmesi
bekleniyor.

Öte yandan özelleştirme
konusu kreditörlerle yapılan
anlaşmada önemli
başlıklardan biriydi. Atina
hükümetinin 50 milyar
euroluk özelleştirme
programı ve 28 milyar
euroluk kemer sıkma
önlemlerini uygulaması
gerekiyor.

Erken seçime gidiyoruz!

ALEKSİS Çipras
başkanlığındaki koalisyon
hükümeti, erken seçim kararı
aldı. Seçimler 20 Eylül 2015
Pazar günü yapılacak. Üçüncü
memoradumun mecliste
oylanmasından sonra SİRİZA
Partisi içinde başlayan iç
çekişmelerin son günlerde
artmasıyla birlikte Başbakan
Çipras’ın erken seçim ilan
edeceğine dair haber ve
yorumlar yoğunluk kazanmıştı.
Hafta başından itibaren

hükümet ve parti yetkilileriyle
sürekli toplantı ve
değerlendirmelerde bulunan
Başbakan Çipras, 20 Ağustos
Perşembe günü erken seçim
kararı aldı. Çipras akşam
saatlerinde yaptığı ulusa
sesleniş programıyla erken
seçim kararını duyurdu. 20
Eylül’de erken seçime gitme
kararı aldığı bildirildi. Çipras
aynı akşam Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos’a giderek
hükümetin istifasını sundu. 

Aleksis Çipras
başbakanlığındaki SİRİZA –
ANEL hükümetinin
istifasından sonra bir ay
süreyle görev yapacak geçici
hükümetin kurulacağı
bildirildi. Ülkeyi seçime
götürecek geçici hükümetin
başkanlığını ise Arios Pagos
(Yargıtay) Başkanı Vasiliki
Thanu’nun yapması
bekleniyor. Böylece
Yunanistan’da ilk kez bir
kadın başbakan görev
yapmış olacak. 
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ALMAN
Ekonomik
Uzmanlar

Konseyi, Euro
Bölgesi’ndeki

aşırı borçlu
ülkelerin
son çare

olarak
eurodan ayrılmalarına izin
veren bir mekanizmanın
gerekli olduğunu bildirdi.

Almanya’da hükümetten
bağımsız bir yapı olan ve “akil
adamlar” olarak
nitelendirilen 5 üyenin
oluşturduğu Alman Ekonomik
Uzmanlar Konseyi, Alman
hükümetine sunduğu bir
raporda, bölgede aşırı borca
sahip ülkelerin, borçlarını
yönetememesi durumunda
son çare olarak eurodan
ayrılmasını sağlayacak bir
mekanizmanın kurulması
önerisinde bulundu. 

Konsey üyeleri, Alman
hükümetinin aşırı borçlu
ülkelere sıkı mali kurallar
uygulanması yönündeki
ısrarına destek olduklarını
belirtirken, Euro Bölgesi’nin
yapısının güçlendirilmesi için
uzun vadeli reform
tedbirlerinin oluşturulması
çağrısında bulundu.

Konsey üyelerinin, Euro
Bölgesi’nin son zamanlarda
Yunanistan ile para birliğine
üye diğer ülkeler arasındaki
çatışmadan kaçınması
gerektiğine işaret ettiği
raporda, “Bir üyenin
kesintisiz işbirliği yapmaması
Para Birliği’ne varoluşsal bir
tehdit oluşturabilir. Bu
yüzden, bir üyenin parasal
birlikten çıkışı son çare olarak
mümkün olabilir.” ifadeleri
yer aldı. 

Alman Ekonomik
Uzmanlar Konseyi Başkanı
Christoph Schmidt konuya
ilişkin açıklamasında, aşırı
borçlu ülkelerin finanse
edilmesinin kamuda
huzursuzluğun arttığı bir
ortamda mümkün olmayacağı
uyarısında bulundu.

Schmidt, “Para Birliği’nin
bütünlüğünü sağlamak için,
alacaklı olan ülkelerdeki
seçmenlerin, borçlu ülkelere
sürekli finansman
sağlanmasına hazır
olmadığını kabul etmek
zorundayız.” ifadesini
kullandı. 

Öte yandan, konsey
üyelerinden Peter Bofinger ise
raporun sunulmasının
ardından bir gazeteye yaptığı
açıklamada Para Birliği’nden
çıkışı mümkün kılmanın bir
ahlaki tehlike
oluşturabileceğini belirterek
öneriye karşı çıktı.

Slovakya ve 
Çek Cumhuriyeti
Müslüman
göçmen
istemiyor

SLOVAKYA ve Çek
Cumhuriyeti, Suriye'de
savaştan kaçan ve sadece
Hıristiyan olan göçmenleri
kabul edeceklerini duyurdu.

Avrupa Birliği'nin zorunlu
göçmen kotasına karşı çıkan
Slovakya ve Çek Cumhuriyeti,
ülkeye kabul edecekleri
göçmenleri dini kriterlere göre
belirleyeceklerini açıkladı.

Slovakya hükümeti, Suriyeli
göçmenlerden sadece
Hıristiyan olanları mülteci
olarak kabul etme kararı aldı.
Türkiye, İtalya ve
Yunanistan'daki kamplarda
bulunan 100 Suriyeli göçmeni
ülkeye kabul etmeye
hazırlanan Slovakya, bu
göçmenlerin Müslüman olup
olmadıklarını soracak.

Avrupa Komisyonu
tarafından mülteci akını ile
mücadele kapsamında
sunulan yeni kota stratejisine
göre Slovakya'nın 785
sığınmacıyı kabul etmesi
öngörülüyor.

Slovakya Başbakanı Robert
Fico, Suriye'den 100 mülteciyi
kabul edeceklerini ve bunların
Hıristiyan ailelerden
seçileceğini açıklamıştı. Söz
konusu 100 mültecinin 50'nin
2016'da, diğer 50'nin ise
2017'de kabul edileceği
bildirildi.

Çek Cumhuriyeti de
Suriye'den gelecek 70
mülteciyi kabul edeceklerini
ve bunların yardıma muhtaç
Hıristiyan ailelerin
çocuklarından oluşacağını
duyurdu.

Adalara göçmen akını

TÜRK avukat Orhan Kemal Cengiz, yasadışı yollardan Yunan
adalarına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir şişme
botun geçen hafta Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince
vurularak patlatıldığı ve mültecilerin ölüme terk edildiği
iddiasıyla ilgili, Yunanistan savcılığına suç duyurusunda
bulundu.
Başbakan Aleksis Çipras’a da bir mektup yazan Cengiz, bu
iddianın soruşturulması ve sorumlular hakkında işlem

yapılması için talimat verilmesini istedi.
Başvurusuna, Hürriyet’te çıkan haberleri de ekleyen Cengiz, katliam girişiminin Türk
karasularında işlendiğine dikkat çekerek, İzmir Savcılığı’nı da mültecilerin ifadesi
alınarak, Yunan makamlarına dosya sunmaya çağırdı.
Cengiz, “Ortada bir katliam girişimi var. Çipras’ın araştırma talimatı vereceğini ve
Yunanistan savcılığının da soruşturma açacağını umuyorum. Suçu işleyenler Yunan
görevliler, suç yeri Türk karasuları. İki devletin de bu suçu soruşturması gerekiyor. Böyle
bir gelişme bu tip olayların yaşanmaması için caydırıcı olur” dedi.

Almanlar
eurodan
çıkmayı
önerebilir

BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (BMMYK), yoğun göçmen akını
nedeniyle büyük yığılma görülen Ege’deki Yunan
adalarına geçen hafta 20
binden fazla kaçak
göçmen geldiğini,
ancak uyarılara
rağmen gerekli
hazırlıkların
yapılmadığını
açıkladı.

Medyaya yansıyan
haberlere göre, BMMYK
bu konuda Yunan
makamlarının aylar öncesinde
uyarıldığını, buna
karşın bu kişilere
yeterince yardım
yapılmadığını
bildirdi. BMMYK,
yoğun göç akını
nedeniyle göçmen sayısının gittikçe arttığı
adalarda ve ana karada altyapı ve koordinasyon
eksikliği nedeniyle büyük zorluklarla
karşılaşıldığını belirtti.

BMMYK Temsilcisi William Spindler,
kendilerinin ve diğer uluslararası kuruluşların
adalardaki göçmenlere yardımcı olmak istediğini,

ancak muhatap olacak Yunan
yetkili bulamadıklarını

kaydetti. Spindler, “Yetkili
olmazsa bizim oraya
gelip yerinde çalışma
yapmamız zor” dedi.

GÖÇMENLER ANA 
KARAYA TAŞINIYOR

Yunan adalarında toplanan
binlerce göçmen kiralanan

yolcu gemileriyle ana karadaki
göçmen kamplarına

taşınmaya başladı.
İlk seferde büyük

yığılma yaşanan Kos,
Leros, Kilimli ve Midilli

adasından Atina’nın Pire ile
Selanik limanlarına yaklaşık 4 bin göçmen
nakledildi. Taşıma çalışmalarının adalardaki
göçmen sayısı azalıncaya kadar süreceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği,
Ege’deki Yunan adalarına geçen hafta 20 binden
fazla kaçak göçmen geldiğini, ancak uyarılara
rağmen gerekli hazırlıkların yapılmadığını açıkladı.

TÜRK AVUKATTAN
YUNANİSTAN
SAVCILIĞINA 
SUÇ DUYURUSU
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Ü
çüncü memorandum,
Yunanistan meclisinde daha
önce yaşanmamış şiddette

tartışmalar eşliğinde kabul edildi. daha
önce kabul edilen ikinci memorandum
gibi bu da tartışmaları ve kargaşayı
beraberinde getirdi. İktidar partisi SİRİZA
üçüncü memorandumla birlikte büyük bir
değişime girdi. Adeta dönüşüm yaşadı.
Memorandumlarla ve memorandum
politikalarıyla savaşan SİRİZA, altı aylık
iktidarının sonunda memorandumu
savunma ve memorandumu meclisten
geçirme noktasına geldi. Değişim,
şartıların da zorlamasıyla çok hızlı bir
şekilde gerçekleşti. Memorandumun
mecliste kabul edilmesiyle iktidar
partisindeki iç savaş iyice kızıştı. 

Memorandumları iptal etme sözüyle
iktidara gelen SİRİZA, ülkeye
memorandum getiren parti haline geldi.
Antimemorandumcu SİRİZA,
gelişmelerin zorlamasıyla da olsa
memorandumcu partiler kervanına
katılmış oldu. 

Üçüncü memorandum SİRİZA’nın
bölünmesine neden oldu. Panayotis
Lafazanis başkanlığındaki memorandum
karşıtı ‘Sol Platform’ yeni parti kurma
çalışmalarını başlattı. SİRİZA’nın
seçtirdiği meclis başkanı Zoi
Konstandopulu ise partisinin ve
hükümetin en büyük “düşmanı” haline
geldi. 

Onaylanan memorandum Yunanistan
siyasetinde bir kuralın da yerleşmesine
vesile oldu: “Memoradum partileri
böler” şeklinde özetleyebiliriz bu
“kuralı”. 

İlk iki memorandum 40 yıllık PASOK
ve YDP’yi böldü. 40 yıl ülkeyi
dönüşümlü olarak yöneten iki büyük
partiden yeni parti ve particikler çıktı. İki
büyük partiden PASOK seçim barajıyla
mücadele eden parti konumuna geldi.
ilk iki memorandumları getiren
hükümetlerin küçük ortakları olan LAOS
ve DİMAR partileri ise “buharlaştı”.
Üçüncü memorandum hükümetinin
küçük ortağı ANEL’in akıbetini ise hep
birlikte göreceğiz. 

İlk iki memoranduma en sert
eleştirileri getiren SİRİZA, üçüncü
memorandumu hayata geçirince o da
bölünme sürecine girdi. Son
memorandum oylamada SİRİZA 40’ın
üzerinde fire verdi. ‘Sol Platfom’ ve
Lafazanis ile parti yönetimi ve başbakan
Çipras arasındaki çekişme kavgaya
dönüştü. Lafazanis ve ekibinin
partilerinden istifa etmeleri ve yeni parti
kurulması için gün sayılıyor dersek
yanlış olmaz. “İlk kez sol hükümeti
solcu millevekilleri düşürdü”
suçlamasıyla karşı karşıya olan
muhalifler ise SİRİZA’nın memorandumu
getirerek, ilkelerinden ve programından
vazgeçtiğini savunuyor. 

Bu satırlar yazıldığı saatlerde
Yunanistan’ın 20 Eylül’de bir erken
seçime gideceği açıklandı. Günlerdir
beklenen erken seçin haberi 20 Ağustos
Perşembe günü belli oldu. Bu kez
ülkenin durumu değil, iktidar partisinin
yaşadığı iç çekişmeler bir erken seçim
getirdi. Ülke 7 ay içinde üçüncü kez
sandığa gidecek. Ocak sonunda yapılan
erken seçimden sonra Haziran başında
referandum ve şimdi Eylül ayında ise
yeniden sandığa gideceğiz. 

Hiç şüphesiz eski SİRİZA’dan
bahsetmek mümkün değil.
Memorandumu kabul eden ve mecliste
onaylatan SİRİZA elbette ki söylemleri
ve savundukları ve daha da önemlisi
uyguladıklarıyla artık bir mutasyona
uğramıştır. Zira, başbakan Çipras’ın
memorandum onaylamayacaklarına dair
sayısız konuşması ve beyanatı var. Bu
noktadan sonra Yunanistan’da yeni bir

siyasi yapılanmadan sözetmek gerekir.
Ülkede orta sol, oran olarak hemen
hemen her zaman en büyük siyasi güç
olmuştur. Bunu uzun yıllar boyunca
PASOK temsil etti. şu anda eski
PASOK’un rolü için en güçlü aday SİRİZA
partisidir. Muhalif ve nispeten keskin
söylemleriyle tanıdığımız eski
SİRİZA’nın konumuna ise Lafazanis’in
(veya Sol Platform’un) partisi aday.
Onlar da referandumdaki yüzde 62’lik
HAYIR oylarına hedeflenecekler.
Memoranduma karşı savaş en belirgin
söylemleri olacak. “Asıl SİRİZA biziz”
diyecekler. Neyin nasıl olacağını
önümüzdeki gün ve haftalarda
göreceğiz. 

Son yıllarda alışılageldiği üzere yine
kısa bir seçim dönemi olacak. Bu
seçimler liste usulüyle yapılacak. Tabii
ki Batı Trakya Türk Azınlığı’nın ne
yapacağı, ne yapması gerektiği, nasıl
hareket etmesi gerektiği de önemli.
herşeyden önemlisi azınlığın artık
seçimlerde bir strateji benimsemesi ve
bir hedef belirlemesidir. Azınlık ne
yapmak istiyor? Hedefi ve amacı var mı?
Atina’ya neyi duyurmak istiyor? Hangi
sorunların acilen çözümünü talep
ediyor? Azınlığın seçimden ve seçim
sonrasından beklentisi nedir? Bir
beklentisi var mıdır? Varsa bu beklenti
nedir? Bunu gerçekleştirmek için nasıl
bir yol izlemelidir? Seçeceği
milletvekilleri bu hedefe veya hedeflere
tek başlarına mı yürüyecektir?
Azınlığımız bunları tartışmalı ve kendine
bir yol çizmelidir. Unutmamak gerekir ki;
en kötü plan bile plansızlıktan iyidir. 

Ozan AHMETOĞLU

Erken seçim ve azınlık

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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Genç ABTTF, YEN seminerinde
AVRUPA Batı Trakya Türk

Federasyonu’nun gençlik
kolu olan Genç ABTTF,
Avrupa Halkları Gençliği
(YEN)
tarafından 8-
18 Ağustos
tarihleri
arasında
Almanya’nın
Bautzen
şehrinde
düzenlenen
“Çeşitlilik
Festivali”
temalı
seminere
katıldı. 

Ev
sahipliğinin
Almanya’da
yaşayan
Sorb
azınlığının
gençlik
kuruluşu
PAWK’ın
yaptığı
seminerde, Genç ABTTF’yi,
ABTTF Uluslararası
Çalışmalar ve Lobi Grubu
üyesi de olan Fatma
Ahmetcik temsil etti. 

Seminere katılan altı farklı
azınlık grubundan yaklaşık
50 genç, bir hafta boyunca
folklor, şiir, tiyatro, yemek ve

azınlık şarkıları konulu
toplam beş atölye çalışması
süresince mensubu oldukları
azınlıkların kültürel

öğelerinden
örnekler
sundu.
Seminerin ev
sahibi Sorb
azınlığın
yaşadığı
Bautzen
şehrindeki
kültürel ve
tarihi yerleri de
ziyaret eden
katılımcılar
yerel halk ile
bir araya
geldiler.

Seminer
sırasında
düzenlenen
geleneksel
azınlık değişim
pazarına
katılan Genç
ABTTF üyesi

Fatma Ahmetcik, burada
diğer gençlere ve misafirlere
Batı Trakya Türk azınlığını ve
yaşadığı bölgeyi tanıttı. 

Seminer, katılımcı gençler
tarafından bir hafta boyunca
özenle hazırlanan dans ve
tiyatro gösterisi ile son buldu.

Genç ABTTF,
Avrupa Halkları
Gençliği (YEN)

tarafından 8-18
Ağustos
tarihleri
arasında

Almanya’nın
Bautzen
şehrinde

düzenlenen
“Çeşitlilik

Festivali” temalı
seminere
katıldı. 

Pavlidis istifa söylentilerini yalanladı
DOĞU Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı Yorgos

Pavlidis, görevinden istifa edeceğine ilişkin söylentileri
yalanladı. Pavlidis konuyla ilgili olarak sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada, görevinin başında
olduğunu vurgulayarak, istifa söylentilerinin gerçekle
ilgisi olmadığını belirtti. 

Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis sağlık sorunu yüzünden
istifa edeceği yönündeki iddialara sosyal medya
hesabından, “İstifa ettiğimi öğrendim! Ümit etmesinler.
Görevimin başındayım ve beş yıldan fazla da görevimin
başında olmaya devam edeceğim. Kaldı ki eyaletimizde
çok iş var.” diyerek yanıt verdi.
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Azınlık okulundaki bina 
sorununa çözüm çağrısı

YENİ eğitim – öğretim yılının
başlamasına kısa bir süre kala,
iki azınlık ortaokulu ve
lisesindeki bina sorunu çözüm
bekliyor. 

Gümülcine Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu – Lisesi ile
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokul – Lisesi’nde
artan öğrenci sayısı nedeniyle
yeni sınıf ihtiyacı henüz
giderilmedi. Yeni eğitim yılının
başlamasına sayılı günler kala,
öğreciler, veliler, öğretmen ve
okul yönetimleri başta olmak
üzere azınlık kamuoyu İskeçe ve
Gümülcine’deki sınıf ve bina
ihtiyacına çözüm getirilmesini
bekliyor. 

SORUN HENÜZ
GİDERİLMEDİ
Haziran ayında iki azınlık
ortaokuluna yapılan ön
kayıtlarla ilgili sorunun
aşılmasından sonra şimdi de yer
probleminin ortadan
kaldırılması isteniyor. Azınlık
ortaokuluna ön kayıt yaptıran
öğrenciler için kura sisteminin
getirilmesi, okul yönetimi, veli
temsilcileri ve azınlık
milletvekillerinin girişimleriyle
engellenmişti. Ancak her iki
okulun da talebe cevap
verebilmesi için yeni sınıflara
veya binaya kavuşması şart. Bu
amaçla geçtiğimiz haftalarda
yapılan girişimler henüz sonuca
ulaşmadı. Yeni eğitim yılının
başlamasına günler kala azınlık
eğitim camiası, iki azınlık
ortaokul – lisesindeki bu
sorunun çözüme kavuşmasını
bekliyor. 

İKİ OKULDA DA 
ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI
Geçen yıl 780 öğrencisi bulunan
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi, bu yıl yeni
kayıtlarla öğrenci mevcudunu
860 çıkartacak. 

Öte yandan, İskeçe Muzaffer

Salihoğlu Azınlık Ortaokulu -
Lisesi’nin öğrenci sayısında da
artış yaşanıyor. Geçen eğitim
öğretim yılında 550 civarında
öğrencinin eğitim gördüğü
okulda önümüzdeki yıl öğrenci
sayısı 640’a çıkacak. İskeçe
Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nin
ihtiyaca cevap verebilmesi için
yeni binaya veya yeni sınıflara
kavuşması şart. Okulun bir
bölümünün başka bir yere
taşınması da alternatif çözüm
yolları arasında yer alıyor. 

OKUL SAHİBİ 
SAİME KIRLIDÖKME
Bina ve sınıf sorununun daha
yoğun olarak yaşandığı İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokul – Lisesi sahibi Saime
Kırlıdökme konuyla ilgili lolarak
gazetemize yaptığı açıklamada,
sorunun bir an önce çözüme
kavuşmasını beklediklerini
söyledi. Azınlık ortaokulu ve
lisesine her geçen gün daha çok
öğrencinin ilgi ve talep
gösterdiğini ifade eden Saime
Kırlıdökme, “Okuldaki yer
sıkıntısının ortadan kalkması
için yaptığımız öneriler var.
Alternatif çözümler var.
Bunların girişimini yaptık,
önerilerimizi sunduk. Şu ana
kadar net ve kesin bir şey yok.
Konuyu İskeçe milletvekili sayın
Hüseyin Zeybek’le birlikte takip

ediyoruz. Kendisinin de bazı
girişimleri var. Sonuç olarak
öğrencilerimiz ve tabii ki
velilerimiz okuldaki sınıf veya
bina probleminin çözüme
kavuşmasını bekliyor. Biz de
bunu bekliyoruz. İyi niyet
olduğu takdirde çözümün
geleceğine inanıyoruz.
Yetkililerden bu konuya
ciddiyetle, hassasiyetle
eğilmelerini ve okullar açılana
kadar çözüm getirmelerini
bekliyoruz.” diye konuştu. 

MİLLETVEKİLİ 
HÜSEYİN ZEYBEK
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, İskeçe azınlık
ortaokulu ve lisesindeki yer
sorununun giderilmesi için
yaptıkları girişimlerin
sonuçlanmasını beklediklerini
söyledi. Sorunun çözüme
kavuşması için siyasi iradenin
olduğunu belirten Zeybek,
“Azınlık ortaokullarına
kayıtların kurayla yapılmaması
için nasıl ki siyasi irade varsa,
bu konuda da siyasi iradenin
olduğunu söylemek isterim.
İnşallah sorunu çözeceğiz.”
dedi. 

Zeybek şöyle konuştu: “Gerek
okul yönetimiyle, gerek Atina’da
bakanlıkla, gerekse
bölgemizdeki eğitim
yetkilileriyle görüştük ve

görüşmeye devam ediyoruz.
Üzerinde durduğumuz bazı
çözüm önerileri var. Keşke bu
sorunlar daha önce çözüme
kavuşsaydı. Şimdi geldik geldik
ve son dakikada bu problemi
çözmeye çalışıyoruz. Önceki
dönemlerde, önceki hükümetler
döneminde bir şey yapılmamış.
Bu işlerin planlı olması lazımdı.
Zamanında gerekli girişimler
yapılmadı. Şimdi bu sorun
patlamaya hazır bir bomba
haline geldi.” 

Sorunun Gümülcine’ye
oranla İskeçe’de daha ciddi
boyutta olduğunu ifade eden
Milletvekili Zeybek, “Okulun
kısmi olarak taşınması geçici de
olsa bir çare olabilir. Okula
yakın bir yerde ek bir bina
bulunabilirse bir çözüm olabilir
inancındayım. Bazı
girişimlerimiz ve
düşüncelerimiz var. Okula yakın
bir bina üzerinde duruluyor.
Kısa sürede sonuçlanmasını ve
bir çözümün ortaya çıkmasını
bekliyoruz.  Vardiyalı eğitim
sistemini benimsemiyoruz. Yani
sabahçı ve akşamcı sistemine
geçilmemesi gerekiyor. Bunun
için de çalışıyoruz. Kura
sistemini durdurduk. Şimdi de
vardiyalı sisteme geçilmemesi
için gayret sarfediyoruz.
İnşallah sonuca ulaşacağız.
Sonuç olarak kararı Eğitim
Bakanlığı, Eyalet Eğitim
Müdürü ve Ortaöğretim
Müdürlüğü verecek. Bu konu
kolay gibi görünebilir, ancak hiç
de kolay bir iş değil. Bazı
bürokratik engeller var. Biz,
öğrencilerimiz için en iyisini
yapabilmek için olumlu
yanıtların gelmesini bekliyoruz.
Yetkililerle irtibat halindeyiz.
Tüm olanaklarımız zorlayarak
çözüm arıyoruz.” diye konuştu. 

Zeybek, İskeçe’deki sorunun
nihai olarak çözüme kavuşması
için İskeçe Azınlık Ortaokul –
Lisesi’nin yeni bir binaya

kavuşmasının şart olduğunu
vurguladı. 

CELAL BAYAR 
ENCÜMEN HEYETİ 
BAŞKANI AHMET ARİF
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokul Lisesi Encümen Heyeti
Başkanı Ahmet Arif konuyla
ilgili olarak GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada, okula iki yeni
prefabrik sınıf istediklerini
söyledi. 

Encümen Heyeti Başkanı
Ahmet Arif şöyle konuştu: “Bu
yıl kısmetse 860 öğrenciye
eğitim vereceğiz. Şu anda iki
yeni sınıfa ihtiyacımız var. Biz,
bu iki yeni prefabrik sınıfı
Gümülcine Belediyesi’nden
istedik. Belediye yönetimi de
Okul Binaları Kurumu’na
başvurdu. Şu anda henüz
sınıflar gelmiş değil.
Belediyeden haber bekliyoruz.
Prefabrik sınıfların bugünlerde
gelmesini bekliyoruz. Daha
doğrusu umuyoruz. Henüz
kesin bir bilgi almadık. Bir an
önce bu sorunun çözüme
kavuşmasını istiyoruz.
Öğrenciler, veliler her gün
soruyor. Okul açılana kadar
prefabrik sınıfların gelmesini ve
yerleştirilerek, hizmete hazır
hale gelmesini istiyoruz.
İnşallah bu problem zaman
harcanmadan hallolur.
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ULUSLARARASI Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Temisilciliği azınlık eğitimiyle ilgili Birleşmiş
Milletler’e rapor sundu. 

Helsinki İnsan Hakları Komitesi Yunanistan Temsilciliği,
Batı Trakya Türk azınlık eğitimiyle ilgili olarak Birleşmiş
Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komisyonu’na
sunduğu raporda 2014 yılı sonunda mecliste kabul edilen ve
azınlık eğitimine önemli değişiklikler getiren 4310/2014 sayılı
yasanın yol açtığı ayrımcılıkları ve sorunları gündeme
getirdi. Helsinki İnsan Hakları Komitesi Yunanistan
Temsilciliği, Batı Trakya Türk azınlığının tepki gösterdiği
yasanın önemli ayrımcılıklara neden olduğunu belirtti. 

“YASA AZINLIK DERNEKLERİNİN 
ONAYIYLA HAZIRLANDI”
Bu arada, Helsinki İnsan Hakları Komitesi Yunanistan
Temsilcisi Panayotis Dimitras’ın raporuna yanıt veren
Yunanistan’ın, 2014 yılı sonunda mecliste kabul edilen
azınlık eğitimiyle ilgili yasanın, azınlık öğretmenleri
dernekleriyle istişare halinde ve bu derneklerin olumlu
görüşü alınarak hazırlandığını iddia ettiği bildirildi. Bunun

üzerine Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi Yunanistan
Temsilciliği, Yunanistan’ın iddialarına cevap vermeye
hazırlanıyor. 

Yıllardır insan hakları alanında faaliyet gösteren Helsinki
İnsan Hakları İzleme Komitesi Yunanistan Temsilcisi
Panayotis Dimitras’ın, Yunanistan’ın iddialarıyla ilgili olarak
Birleşmiş Milletler’e sunacağı rapora, geçtiğimiz aylarda
İskeçe ili SÖPA Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenleri
Derneği’nin Eğitim Bakanı’na gönderdiği ve azınlık
eğitimiyle ilgili taleplerini dile getirdiği mektubu da dahil
ettiği bildirildi. Uluslarararası Helsinki İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan Temsilciliği’nin diğer azınlık eğitim
dernekleriyle de irtibata geçerek, azınlık eğitimi ve 2014 yılı
sonunda kabul edilen azınlık eğitimiyle ilgili yasa
hakkındaki görüşlerini sözkonusu rapora dahil etmek
istediği ifade edildi. 

Hatırlanacağı üzere YDP – PASOK koalisyon hükümeti
döneminde, 2014 yılı sonunda kabul edilerek yürürlüğe
giren ve azınlık eğitiminde önemli değişiklikler öngören
yasa, azınlık kurumları ve temsilcileri tarafından tepkiyle
karşılanmış ve yasanın meclise getirilmemesi talep edilmişti. 

konunun derhal çözüme kavuşturulmasıdır.
Öğrencilerimizi, çocuklarımızı mağdur
etmeye hakkımız yok.” 

Encümen Heyeti Başkanı Arif,
prefabriklerin nihai çözüm olamayacağını,
önümüzdeki yıl yine aynı durumun
yaşanmaması için Celal Balar Lisesi
bahçesine inşa edilmek istenen yeni binanın
hayata geçirilmesini istediklerini hatırlattı.
Yapılmasını istedikleri yeni binanın ESPA
programına dahil olmasını beklediklerini
kaydeden Arif, “Biz encümen heyeti olarak
yeni bina için girişmlerimizi yaptık. Bu
yıldan sonra yeni bina için çalışmaların
hızlanmasını ve yer sorununun nihai olarak
çözüme kavuşmasını istiyoruz.” dedi. 

MİLLETVEKİLİ 
AYHAN KARAYUSUF
Gümülcine ve İskeçe’deki azınlık
ortaokuluna kayıt yaptıran öğrenciler için
uygulanmak istenen kura sisteminin yapılan
girişimler sonucunda durdurulduğunu
hatırlatan Rodop SİRİZA Milletvekili Ayhan
Karayusuf, bu gelişmenin önemine değindi.
Sırada okulun kapasitesini arttırma
ihtiyacının olduğunu dile getiren Karayusuf,
bu sorunun da giderileceğine inandığını
söyledi. 

Yaşanan sıkıntıyla ilgili olarak
girişimlerde bulunduklarını anımsatan
Milletvekili Karayusuf, Gümülcine’deki Celal
Bayar Ortaokul ve Lisesi’ne ek dersliklerin
yapılması yönündeki taleplerini yetkililere
ilettiklerini söyledi.

Karayusuf, “Daha önceden herkesin
bildiği gibi çocuklarımızın azınlık okullarına
‘tombala’ usülüyle alınması söz konusuydu.
Ancak yaptığımız bazı girişimler neticesinde
bu durumu aşmayı başardık ve ortadan
kaldırdık. Şimdi önümüzde aşmamız
gereken başka bir engel var. İskeçe’de de
olduğu gibi, Gümülcine’deki Celal Bayar
Azınlık Ortaokul ve Lisesi’ne yoğun talep var.
Ancak mevcut binaların bu talebi
karşılayamacak durumda olduğunu
görüyoruz.” diye konuştu.

Her Yunan vatandaşının olduğu gibi
azınlık insanın da istediği okula kayıt
yaptırma yönünde özgür olduğunun altını
çizen Karayusuf sözlerine şöyle devam etti:
“Herkes istediği okula gitmekte özgürdür.
Bunu kimse sınırlayamaz. Sorun varsa da bu
okulların ihtiyaçları giderilmek zorundadır.
Gümülcine Belediyesi bu prefabrik sınıfların
montajları yapacağını söylemişti. Okul
belediyeye, belediye yönetimi de Okul
Binaları Kurumu’na başvuruda bulundu.
Bunun devamında şu anda bununla ilgili
bizlere herhangi bir bilgi gelmedi. Bu
gelişmeler ışığında girişimlerimize devam
ediyoruz. En kısa zamanda sorunun ortadan
kalkması için gerekenin yapılmasını elbette
ki bekliyoruz.”

Son olarak Celal Bayar Ortaokulu ve Lisesi
Encümen Heyeti’yle konuyu görüşmeye
devam ettiklerini ve nihai çözümün prefabrik
binalar kurmak olamayacağını kaydeden
Karayusuf, “Prefabrik sınıflar önümüzdeki
eğitim öğretim yılı için bir çözüm. Ancak bu
ciddi sorun prefabrik sınıflarla nihai olarak
çözüme kavuşturulamaz. Okulun istediği
yeni ek bina zaman harcanmadan inşaa
edilmelidir. Bunu da önümüzdeki süreçte ele
alacağımıza inanıyorum.” dedi. 

Helsinki İnsan Hakları Komitesi’nden
azınlık eğitimi için BM’ye rapor

Balkan ülkelerinden öğrenciler
Akademi Rumeli’de buluşuyor

TÜRKİYE’deki Edirne Valiliği ile Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca yürütülen “Akademi
Rumeli 3” etkinliği kapsamında, Balkanlar’dan gelen 150
üstün yetenekli öğrenciye Edirne’de eğitim verilecek.

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, etkinliğin açılışı
dolayısıyla Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen
törende, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle bir arada
olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sıcak bir günde güzel bir adımla önemli bir projeye
başladıklarını belirten Şahin, “Hoş geldiniz,
Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan, Bosna Hersek’ten
Romanya’dan. Bizlere güzellikler getirdiniz. Bu ne ilk olacak,
ne de son. Bizim soydaşlarımızla birlikteliğimiz her zaman
devam edecek. Biz güçlü olursak, sizler de güçlü
olacaksınız.” dedi.

Şahin, Akademi Rumeli’yi “dostça bir çağrının adı ve
adresi” olarak tanımlayarak, Balkanlar’da yaşayan
soydaşlarla Edirne’de her zaman birlikteliklerinin devam
edeceğini vurguladı.

“Akademi Rumeli 3” etkinliği çerçevesinde, Yunanistan,
Bulgaristan, Kosova, Makedonya,Romanya, Gagavuzya,
Kırım ve Bosna Hersek’ten gelen 17- 25 yaş arasındaki
öğrencilerin, edebiyat, düşünce, müzik, güzel sanatlar,
tiyatro ve sinema gibi alanlarda eğitim alacağını dile getiren
Şahin, eğitimin 25 Ağustos’a kadar süreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından oratoryo gösterisi sunuldu. 

“AKADEMİ RUMELİ PROJESİ”
Akademi Rumeli Projesi çerçevesinde, Balkanlar’da
edebiyat, düşünce, güzel sanatlar ve sahne sanatlarında

üstün yeteneği bulunan lise ve üniversite çağındaki Türk
çocuklarının, Edirne’deki sanat atölyelerinde, yazar, çizer,
sanatçı ve akademisyenlerle buluşması ve Türkçelerini
geliştirmesi hedefleniyor.

Edirne Valisi Şahin’in başkanlığını yürüttüğü çalışmayla
öğrenciler, 10 gün boyunca edebiyat, düşünce, güzel
sanatlar, sinema, tiyatro, müzik, tarih ve kültür atölyelerinde
eğitim alacak.
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Almanya Yunanistan’daki
14 havalimanını işletecek

Geliri olmayanın
borcu silinecek

MALİYE Bakanlığı’ndaki yeni
düzenlemeye göre, 20 bin
euroya kadar banka ve maliyeye
yönelik borçların silinmesi
öngörülüyor.

Yasa değişikliği kapsamında
borçlu kişinin hiç bir geliri,
gayrimenkulu ve serveti
olmaması gerekiyor. Böylece
borçlu kişinin sulh
mahkemelerine başvurarak
borçların silinmesinin yolu
açılıyor. Banka veya maliyeye
yönelik borçların 20 bin euroyu
aşmaması gerekiyor.

Yeni yasa değişikliği, maliye
dışında, sigorta fonlarına ve
belediyelere yönelik borçların
da silinmesi veya düzenlenmesi
ile ilgili maddeler içeriyor.
Küçük miktarda borcu olanlar
için sulh mahkemesinden
olumlu karar çıkması
durumunda 18 aylığına
borçlarından muaf olmaları
öngörülürken, 2,5 yıl sonra
maddi durumlarının
değişmemesi halinde ise borç
yükünden tamamen
kurtulmaları sözkonusu.

Adı geçen düzenlemeden,
tüketici kredisi ve kredi kartı

borcu olan, maliye, belediye ve
sigorta fonlarına vadesi geçmiş
borcu olan yaklaşık 35.000
vatandaşın yararlanması
bekleniyor.

İlgili düzenlemeden
faydalanmak için dikkat
edilmesi gereken başlıca şartlar
şunlar:

1. Borçlu vatandaşın
gayrimenkulünün
bulunmaması, son üç yılda
elinden gayrimenkul
çıkarmamış olması ve gelirinin
sıfır olması.

2. Bankalardaki mevduatları
da dahil olmak üzere diğer
servetinin değerinin de 1.000
euronun üzerinde olmaması.

3. Borçların faiz, masraf ve
artışlarla birlikte 20.000 euroyu
geçmemesi.

5. Dışarıdan başka
alacaklıların bulunmaması.

6. Kararın onaylanmasından
tam bir yıl öncesine kadar hiçbir
gelirinin olmaması.

Yukarıda sıralanan koşullara
uyanlar, sulh hukuk
mahkemelerine başvurarak
borçlarının silinmesini talep
edebilecekler.

ALMANYA’nın en büyük
havalimanı işletmecisi
Fraport firması Yunanistan’da
14 havalimanı işletmeciliğini
alacağını duyurdu.

İlgili satış kararıyla ilgili
olarak Başbakan Aleksis
Çipras tarafından da
açıklama geldi. Sözkonusu
satışın Yunanistan için
belirlenen 86 milyar euroluk
üçüncü yardım paketinin bir
koşulu olduğu belirtildi.

Havalimanlarının
işletmeciliğinin Fraport’a
satış maliyetinin 1 milyar 234
milyon euro olduğu ifade

edildi. Almanya’daki
Frankfurt Havalimanı’nı da
işleten Fraport’dan yapılan
açıklamada, satış kararının
Yunanistan ile devam eden
görüşmelere temel
oluşturacağı belirtildi. 

2014 yılında Yunan
Kopeluzos firması ile ihaleye
giren Fraport,
havalimanlarının
işletmeciliğini 2055 yılına
kadar almıştı.
Havalimanlarının devrinin bu
yıl gecikme olmadan
gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Havalimanlarının
işletmeciliğinin
Fraport’a satış
maliyetinin 1

milyar 234
milyon euro
olduğu ifade

edildi.
Almanya’daki

Frankfurt
Havalimanı’nı da

işleten
Fraport’dan

yapılan
açıklamada, satış

kararının
Yunanistan ile

devam eden
görüşmelere

temel
oluşturacağı

belirtildi. 

Fitch notunu yükseltti
ULUSLARARASI kredi derecelendirme

kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan’ın kredi
notunu “CC”den “CCC”ye yükseltti. Fitch’in
internet sitesinde yer alan açıklamada,
Yunanistan’ın kredi notunun bir basamak
artırılarak “CCC”ye yükseltildiği bildirildi. 

Açıklamada, notun yükseltilmesine
gerekçe olarak, 14 Ağustos’ta Yunanistan ile
kreditörleri arasında üçüncü kurtarma
anlaşmasına varılması gösterildi. Söz

konusu anlaşmanın ülkenin özel sektör borç yükümlülüğü
kapsamında temerrüte düşme riskini azalttığına işaret edilen
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yunanistan’da son aylarda
yaşanan güçlü likidite sıkışıklığını hafifletecek yaklaşık 23 milyar
euroluk başlangıç ödemesinin, uluslararası kreditörler tarafından bu
hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yunanistan’ın ise 20 Ağustos’ta
Eurosistem’e ve eylül ayında da Avrupa Finansal İstikrar
Mekanizması’na (EFSM) karşı 3,2 milyar euroluk yükümlülüğü
bulunuyor. Bununla birlikte, programın başarısına ilişkin riskler hala
yüksek. Yunanistan ve kreditörleri arasındaki güvenin yeniden tesis
edilmesi biraz zaman alacak. Ayrıca, Yunanistan’daki politik durum
öngörülemez olmayı da sürdürüyor.”
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ABTTF’den DEB ve GTGB’ye ziyaret

Ali Çavuş Rektör Yörük’le görüştü

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) yetkilileri, 17
Ağustos Pazartesi günü  Gümülcine’de
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Merkezi ile Gümülcine Türk Gençler
Birliği’ni (GTGB) ziyaret etti. 

Yaz tatili nedeniyle Batı Trakya’da
bulunan ABTTF Başkan Yardımcıları
Mesut Küçük Hasan ve Sami Yusuf ile
ABTTF üyesi Fürth/Nürnberg Batı Trakya
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Başkanı Mehmet Emin, Schwabach ve
Çevresi Batı Trakya Türkleri Kültür,
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Başkanı Cengiz İsmail, ilk olarak DEB

Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş, Genel
Başkan Yardımcıları Ozan Ahmetoğlu ve
Hasan Hasan, Genel Başkan Danışmanı
Aydın Ahmet ile bir araya geldiler.
Ardından Gümülcine Türk Gençler
Birliği’ni ziyaret eden ABTTF heyeti,
birlik Başkanı Koray Hasan ile görüştü.

Yapılan görüşmelerde ağırlıklı olarak
Yunanistan’ın içinde bulunduğu
ekonomik kriz ve Batı Trakya Türk
azınlığının başta ekonomik olmak üzere
sorunları konuşuldu ve karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu.

DOSTLUK Eşitlik Barış
(DEB) Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, 11
Ağustos Salı günü
Edirne’deki Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yener Yörük’ü ziyaret etti.

Batı Trakyalı öğrencilerin
durumu ile ilgili görüşen
Başkan Ali Çavuş, çok
sayıda Batı Trakyalı
öğrencinin üniversiteye
alındığını belirterek, Rektör
Yörük’e gösterdiği
hassasiyetten dolayı
teşekkür etti.
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Türkiye’deki Sümela
Manastırı’nda altıncı kez ayin
gerçekleştirildi. Ortodoks
dünyasının en önemli
mekanlarından biri olan Sümela
manasıtındaki ayine bu yıl da çok
sayıda kişi katıldı. 

88 yıl aradan sonra ilk kez 15
Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir
kez, bir günlüğüne Hıristiyan
Ortodoksların ayin yapmasına izin
verilen Maçka ilçesindeki tarihi
Sümela Manastırı’nda, bu yıl da
Hıristiyan aleminde “Meryem
Ana’nın göğe yükseliş günü” olarak
kabul edilen ve kutsal sayılan 15
Ağustos’ta ayin için toplanıldı. Ayin
öncesi manastıra gelen Fener Rum
Patriği Vartholomeos, her yıl olduğu
gibi kendisini bekleyen kemençe
sanatçılarına bahşiş verdi. Ayin
öncesi manastırın girişine gelen
ziyaretçiler, Trabzon Valiliği
tarafından kendilerine verilen giriş
kartlarının görevlilerce kontrol
edilmesinin ardından içeriye alındı.
Ayin sırasında bir sorun
yaşanmaması için manastır içinde
Valilik, Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü ekipleri ile Özel Güvenlik
görevlendirilirken, manastır
alanında sağlık ekipleri de hazır
bulunduruldu. 

Vartholomeos, önceki yıllarda
olduğu gibi bu yıl da ayini yöneten
isim olurken, ayin saat 10.30
itibarıyla başladı. Değişik Ortodoks
ülkelerden gelen yaklaşık 450

kişinin katıldığı ayinde konuşan
Varteolemos, barış çağrısı yaptı.
Varteolemos, konuşmasında, “Bir
kere daha Karadeniz’deyiz. Bir kere
daha Sümela’dayız. Bize bu fırsatı
veren devlet adamlarına, devlet
makamlarına minnettar
olduğumuzu ifade etmek isterim.
Sayın Trabzon Valisi’ne, gereken
tedbirleri almış olan emniyet
teşkilatına özelikle teşekkür
ediyorum. Ülke güvenliği için
canlarını hiçe sayan hizmet eden
emniyet mensuplarına vermiş
olduğu şehitler için başsağlığı
dileriz. Biraz önce Rumca
konuşurken, bugünkü
ayinimizden Ortadoğu’da, Afrika’da,
Ukrayna’da barış için dua ettiğimizi
söyledim. Mustafa Kemal Atatürk ile
Venizelos’un temelinin attıkları

Türk- Yunan dostluğuna değindim.
Son günlerde memleketimizde
müessir olayların biran evvel sona
ermesi vatandaşlarımızın huzur
refah içerisinde yaşaması için
Allah’a yakardık aynı zamanda.
Genç insanlar hayatlarını
kaybetmemesi, anaların, babaların,
eşlerin ve çocukların perişan
olmaması, en büyük ve en öncelikli
dileğimizdir. Eminiz ki bu
dileklerimize bu dualarımıza hepiniz
katılıyorsunuzdur. Karşılıklı sevgi ve
saygı barışı ve çözümün temelidir.
Bu düşüncelerle burada hazır
bulunan Müslüman kardeşlerimizin
ve tüm misafirlerimizin buradan
selamlıyor ve sıhhat ve afiyetler
diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ayin, yapılan dualar ve okunan
ilahiler ile son buldu.

Sümela Manastırı’nda altıncı buluşma
Fener Rum Ortodoks Patriği Vartholomeos, ayin için tüm
önlemleri alan Türk yetkililere teşekkür etti. 

‘Satır Eti’ni birde
Gümülcine’de
deneyin

GÜMÜLCİNE’de 1979 yılından bu yana hizmet
veren Trakya Aile Lokantası, bundan sonra yazlık
mekanında da müşterileriyle birlikte olacak. 

Rıdvan Paşaoğlu, Türkiye’deki Trakya bölgesinin
meşhur satır etinin yanı sıra Bursa kebabı ve pideli
köftenin menüsünde yer aldığı lokantayı hizmete
açtı. 

Ermu sokağı bitişiğinde, kuyumcu Cihat’ın
sokağında bulunan yazlık lokantada, öğrenciler için
uygun fiyata ekmek arası köfte ve şiş çeşitleri de yer
alıyor. 

Hafta içi 11:00 ile 24:00 saatleri arasında açık olan
Trakya Aile Lokantası’nın işletmecisi Rıdvan
Paşaoğlu, satır eti ve Bursa kebabıyla Batı Trakya’ya
yeni bir lezzet getirmek istediklerini belirterek, yeni
mekanından memnun olmayan müşterilerinden
ücret almayacağını söyledi.
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Av köpeklerinde beslenme...

B
u haftaki konumuzu,
bölgemizde avcılığın
yoğun olması nedeniyle

av köpeklerine ayırdık. Daha
doğrusu av köpeği beslemenin
püf noktaları nelerdir?... Bu
tür köpekleri beslemede
yapılan hatalar nelerdir?...
Kısaca değinelim:

Av köpeklerini bir sporcuya
benzetebiliriz. Aktif, bedensel
aktiviteleri en üst düzeyde ve
ava gittiklerinde her zaman
formda olmaları gereken
sporcular... Yapılan yaygın bir
yanlış, av köpeklerinin diğer
ev-bekçi köpekleri gibi
değerlendirilip, beslenme
şekillerinin daha çok bu yönde
yapılarak sonucunda hatalı
beslenmeye bağlı sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Hepimiz
biliriz. Av dönemi geldiğinde
köpeklerde bir zayıflama söz
konusudur. Bu durum aslında,
avcının köpeğini av
dönemindeki ihtiyaçlarını göz
önünde tutmadan, normal
dönemde besler gibi
beslemesinden
kaynaklanmaktadır. Buna göre
av köpeklerinin beslenmesini
iki temel döneme ayırabiliriz.

1-Av dönemi besleme
2-Sezon dışı besleme
Bu iki dönem arasında en

belirgin fark, fiziksel aktivite
yoğunluk farkıdır. Av
sezonununda köpeğimizin,
normal gıdaları alarak
performans ihtiyaçlarını
karşılamasını beklemek
yanlıştır. Özellikle bu
sezonlarda bu tür
köpeklerinin, proteini yüksek
ve enerji ihtiyaçlarını
karşılayabilecek gıdalarla
beslenmesi bizlere her zaman
pozitif bir durum olarak
yansıyacaktır. Bunun yanında,
sezon dışındaki beslemede ise,
minumum ihtiyaçları
karşılanacak şekilde beslenme
ve egzersizler ile köpeklerin
kondisyonları
korunabilmektedir. Ucuz  kuru
mamalar çoğu zaman gerekli
maddeleri içermediğinden
beslenme sorunlarının
yaşanmasında önemli bir paya
sahiptirler. Peki köpeğimize
mama seçerken nelere dikkat
etmeliyiz?...

Ev yemekleri ile de
köpeklerimizi beslemek
mümkündür. Ancak burda
unutulmaması gereken, tek
yönlü beslenmenin önüne
geçilmesi gerekliliğidir.

Köpekler ne kadar etçil
olsalarda, bitkisel kaynaklı
gıdalara da ihtiyaç duyarlar.
Bu nedenle ticari kuru
mamalarda bu ihtiyaçlar hazır
olarak sunulmaktadır. Yani
kuru mamalar bizleri
zahmetten kurtarmak için
üretilmiş ticari ürünlerdir.
Hazır mama kullanımında
belirleyici olan etken ise
malesef fiyatlar olmaktır. Bu
son derece yanlış ve hatalı bir
durumdur. Ucuz, kalitesiz bir
mama ile köpeğinizin midesini
ve barsaklarını doldurmak ne
size ne de köpeğinize fayda
sağlamaktadır. Peki kaliteli
mamalar illa en pahalı olanlar
mıdır? Tabiki değil... Elbette
profesyonel üst düzey
mamalar pahalıdır ancak orta
kalite mamaların fiyatları da
son derece uygundur. Peki
mamaların kalitesi nasıl
anlaşılır? Mamanın kalitesini
belirleyen en önemli faktör,
köpeğin yediği mama miktarı
ile dışkı miktarı arasındaki
farktır. Kalitesiz mama ile
beslenen köpeklerin dışkıları
genelde kötü kokuludur. Bu
mamalarla beslenen köpekler
sık dışkılarlar. Ayrıca
köpeğinizdeki tüylerinin
matlığı, tüylerin dökülmesi,
derinin matlığı ve kuruluğu,
kepeklenmesi, köpeğinize
yedirdiğiniz mamanın kalitesiz
olduğunu aklınıza getirmelidir.
Hipermarketlerde satılan
mamalar genelde kalitesiz
olup, mama seçiminde
mutlaka veteriner hekiminizle
diyaloğa geçmenizi tavsiye
ediyorum. Av dönemlerinin
yoğunlaştığı dönemlerde
hayvanlara verilen mamanın
%26 protein %17 yağ içermesi
gerekir. Bunun altında
değerdeki mamalar
köpeğinizin ihtiyaçlarını
karşılayamaz. 12 ila 18 aylığa
kadar köpekler, yetişkinlere
oranla daha dikkatli
beslenerek, gelişim süreçleri
sağlıklı bir biçimde
tamamlanmalıdır.

Köpeklerimiz, aile
bireylerinden biri gibi
algılanmalı, nasıl ki sağlık ve
aşı durumlarıyla ilgileniyorsak,
beslenmeleri ile de
ilgilenmeliyiz. Çünkü bizler bu
sadık dostarın vazgeçemediği
ailesiyiz...

Hepinize sağlık dolu günler
diliyorum...

VETERİNER BAKIŞI

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

Necmettin Hüseyin 
şube yöneticileriyle 
bir araya geldi

İSKEÇE ilinde farklı ortaokul
ve liselerde okuyan 60 öğrenci,
İskeçe Türk Birliği Kültür
Sorumlusu Bülent
Hacısalihoğlu rehberliğinde
Türkiye’yi ziyaret etti.

Kültür amaçlı düzenlenen
gezi kapsamında öğrenciler,
ziyaretin ilk iki gününde
İzmir’de bir dizi temaslarda
bulundular. Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği İzmir şubesi
Başkanı Mümin Durmuş
önderliğinde İskeçeli öğrenciler,

kendisi de Batı Trakyalı olan
İzmir Barosu Başkanı Aydın
Özcan’ı makamında ziyaret
ettiler. Ziyaret sırasında Başkan
Aydın Özcan ve İzmir Barosu
Genel Sekreteri Şakir Uzun,
öğrencilere baronun görevleri ve
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Lise ve üniversiteyi
Türkiye’de okuyan Aydın Özcan,
Türkiye’de okumak isteyen Batı
Trakyalı öğrencilerin
karşılaştıkları sorunlardan söz
etti. 

Batı Trakya Türkleri İzmir
şubesi Başkanı Mümin Durmuş,
Batı Trakyalı öğrencilerin
kültürlerinden kopmaması,
anavatanlarını tanımaları
açısından bu tür kültür ve
eğlence gezilerini
önemsediklerini vurguladı.
Durmuş, öğrencileri misafir
etmekten duyduğu
memnuniyeti belirtti.

Batı Trakyalı öğrenciler
ayrıca Manisa ile Soma ve Kınık
ilçelerini ziyaret ettiler.

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türklerinin çatı
kuruluşu olan Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, derneğin Soma ve İzmir şubelerini
ziyaret etti.

24 Mayıs  tarihinde gerçekleşen 54. olağan
genel kurulda görevi devralan avukat Necmettin
Hüseyin şube ziyaretlerine devam ediyor.

İstanbul’da yer alan Gaziosmanpaşa, Üsküdar,
Bakırköy ve Zeytinburnu şubelerinin ardından
İzmit, Yalova ve Bursa şubesini ziyaret eden Genel
Başkan Hüseyin, 16 Ağustos Pazar günü
gerçekleşen Bursa Batı Trakyalılar Panayırı’ndan

sonra da geçtiği Ege bölgesinde ilk olarak Soma
şubesini ziyaret etti.

Başkan Hüseyin, Soma şubesi Kurucu Başkanı
ve Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Ahmet
Kereci ve Soma şube Başkanı Mehmet Akıncı
tarafından karşılandı. Üyelerle birlikte
gerçekleştirilen sohbet toplantısında Genel
Başkan Necmettin Hüseyin, önümüzdeki
dönemde planladıkları çalışma ve faaliyetlerle
ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Necmettin Hüseyin’in ziyaretlerinin son durağı
ise İzmir şubesi oldu.

İskeçeli öğrenciler İzmir
Barosu’nu ziyaret etti
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TOSHİBA’nın özellikle kurumsal
yaşama hitap eden son derece başarılı
dizüstü bilgisayarlara sahip olduğunu
biliyoruz. Firmanın Tecra serisindeki
birçok ürün, profesyonellere hitap
edecek özelliklerle donatılıyor.
İncelememizde yakından bakacağımız
Tecra Z50-A-11C modeli de yaklaşık 20
mm’lik kalınlığa Intel Core i7 işlemci
olmak üzere birçok ileri düzey özelliği
sığdırıyor. Teknik özelliklerin dışında
bilgisayarda düşmeye ve sıvı temasına
dayanıklı magnezyum kasa, parmak izi
okuyucu ve yansıma yapmayan ekran
gibi detayların bulunması da diğer göze
çarpanlar arasında. Toshiba Tecra Z50-
A-11C’nin elbette daha bahsedecek pek
çok özelliği var.

Toshiba Tecra Z50-A-11C, 15.6 inç
büyüklüğünde bir ekrana sahip.
Benzerlerinden farklı olarak ekranda
yansıma yapmayan bir kaplama
kullanılıyor ve böylece gözlerin gereksiz
yere yorulması engelleniyor. Full HD
çözünürlükteki ekranın dokunmatik
kontrol özelliği bulunmuyor. Açıkçası
kurumsal kullanımda dokunmatik
desteğinin pek de bir önemi olduğunu
söyleyemeyiz. Toshiba, Tecra Z50-A-11C
için yerinde bir tercih yapmış.
Magnezyum kasa ise kendine has bir
renge sahip ve ürünü kesinlikle ayrıcalık
sahibi yapmayı başarıyor. Zarafetin yanı
sıra ürüne dayanıklılık katması da ek bir
avantaj.

Bilgisayar bağlantıları açısından
oldukça zengin. Sol tarafa baktığımızla
arkadan öne doğru sırasıyla, güç girişi,
D-Sub görüntü çıkışı, HDMI çıkışı, USB
2.0 bağlantısı, USB 3.0 bağlantısı,
kulaklık / mikrofon girişi ve akıllı kart
okuyucuyu görmekteyiz. Bilgisayarın bir
hayli ince olan kasası bu fotoğraftan net
bir şekilde anlaşılabiliyor. Toshiba Tecra
Z50-A-11C, sadece 1.8 kg ağırlığında ve
379.0 x 252.0 x 20.4 mm boyutlara sahip.
15.6 inç sınıfının en iddialı
değerlerinden biri olduğunu

söyleyebilmek mümkün.
Toshiba Tecra Z50-A-11C’nin teknik

özellikler açısından beklentilerin
fazlasıyla üzerinde bir bilgisayar
olduğundan bahsetmiştik.
Taşınabilirliğe odaklanan
bilgisayarlardan, haklı olarak grafik
kartı tarafında çok fazla performans
sunan bileşenler beklememek gerekiyor.
Listelemek gerekirse bilgisayarın
özellikleri şu şekilde:

Intel Core i7 4600U işlemci (2.1 GHz)
Intel QM87 Express yonga seti
8 GB DDR3 1600 MHz bellek (En fazla

16 GB)
256 GB SSD depolama
15.6 inç, 1920 x 1080 ekran
Intel HD Graphics 4400 grafik

yongası
3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 bağlantısı
D-Sub ve HDMI görüntü çıkışı
Bellek kartı okuyucu
802.11ac kablosuz ağ +  Bluetooth 4.0

+ Intel Wireless Display (WiDi) kablosuz
bağlantılar

10 / 100 / 1000 Mbps ethernet
2.0 MP web kamera
Parmak izi okuyucu
Magnezyum kasa
Sıvı sızdırmaz ve arka ışıklandırmalı

klavye
1.8 kg ağırlık
Toshiba Tecra Z50-A-11C gördüğünüz

gibi günümüzün üst düzey bir dizüstü
bilgisayarı. Grafik kartı ve oyunlar
konusunda elbette bir beklenti içerisine
girmeye gerek yok çünkü oyunlar için
üretilen bilgisayarlar daha farklı bir
kategoride. Toshiba, Tecra Z50-A-11C
bilgisayarında mümkün olan en iyi
taşınabilirliği en iyi donanımla bir araya
getirmiş. Sunulan dört çekirdekli
işlemci, yüksek miktarda bellek, SSD ve
diğer detaylarda oldukça cömert
davranılmış görünüyor. Bilgisayarın alt
kısmında da magnezyum malzemenin
sürdürüldüğü dikkatlerden kaçmıyor.
İstasyon bağlantısı da burada sunulan

detaylar arasında.
Toshiba Tecra Z50-A-11C’de güvenliği

ön planda tutmuş. Magnezyum kasa
sadece hafiflik sağlamıyor. Aynı
zamanda darbelere ve düşmelere karşı
bilgisayara ciddi bir koruma
kazandırıyor. Yapılan testlerde,
bilgisayarın 76 cm yükseklikten
düştüğünde bile görevlerine sorunsuzca
devam edebileceği belirtiliyor. Ayrıca
aydınlatmalı olarak sunulan klavye de
30 ml’ye kadar sıvı geçirgenliğine
dirençli. Güvenliğe odaklı bir diğer
özellik ise parmak izi okuyucu.
Dokunmatik yüzey tuşlarının tam
ortasında parmak izi okuyucu
görülebiliyor. Dokunmatik yüzeyin
üstündeki tuşlar ise trackpoint’e ait.
Birçok kurumsal bilgisayarda olduğu
gibi Toshiba Tecra Z50-A-11C’de de
trackpoint’e yer veriliyor.

Toshiba Tecra Z50-A-11C’nin tasarımı
için söylenebilecek en küçük bir
olumsuz sözümüz yok. Optik sürücü
olmaması bundan birkaç sene
öncesinde tartışılabilirdi ancak
günümüz için yerinde bir karar olmuş.
Ekran büyüklüğü nedeniyle kasa da
biraz geniş ve dolayısıyla firma rahat bir
şekilde numerik tuş takımını

sunabiliyor. Kurumsal odaklı bir
bilgisayarda zaten numerik tuş
takımının bulunması gerektiğini
düşünüyoruz.

Bilgisayarın üzerinde çok fazla etiket
yok. Sol tarafta Intel Core i7 vPro
işlemciye dair bir etiket var. Ayrıca
Energy Star ve Toshiba’nın Easy Guard
teknolojilerini ifade eden etiketlere yer
verilmiş. Easy Guard’ı hatırlamak
gerekirse şifreli sistem, sabit disk ve
BIOS güvenliği sağlayan ayrıca TPM
modülü ile dijital imzayı koruyabilme,
tek dokunuşla sistem desteği, şok
koruma tasarımı, üç milli ve hareket
kontrollü sabir disk koruması ve
Kensington kilidi gibi bileşenler içeren
bir teknolojiler bütünü olarak
söyleyebiliriz.

Aydınlatmalı klavye, özellikle yetersiz
ışığa sahip ortamlarda çalışmanızı
kolaylaştırıyor. Toshiba ile özdeşleşen
klavye tasarımı fevkalade. Kullandığımız
süre boyunca günlük rutin işlemlerde
bilgisayarın fanının çalıştığına bile şahit
olmadık. Elbette metal kasanın
soğutmaya son derece olumlu bir etkisi
var. Pili yaklaşık 9 saat dayanabiliyor ve
tam bir mesai gününde yeterli
gelebiliyor.

Toshiba’dan bir yenilik...
11
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SOLDANSAĞA
1) Geniş gözlü bir tür balık ağı – Yassı demir çelik
ürünü 2) Dil bilgisi, yapı bilgisi – Alışılmışa uygun
olmayan 3) (halk dili) Şarkı – Bele bir uçkurla bağlanan
geniş üst donu 4) Klasik Türk müziğinde bir dizinin
işleniş biçimine verilen ad – Yerden uzaklığı az olan 5)
Postayı yerine ulaştırmakla görevli kimse – Para
saklanan çelik dolap 6) Gün doğmadan önceki alaca
karanlık – Küçük gümüş para – Yabani hayvan yakalam
işi 7) Bin kilogram – Her türlü kara taşıtı 8)
Neptünyum’un simgesi – (halk dili) Sinema sanatçısı –
İlgi eki 9) Acı, üzüntü – Bir gecelik faiz uygulaması 10)
Özen, ihtimam – Hatırlama 11) Gelip geçenlerin çok
olduğu, kalabalık yer 12) Bir yağış şekli – Avuç içi –
Sezyum’un simgesi 13) Hoş koku – Sırtlan 14) Damar
sıvısı – İnce perde veya örtü – Kül rengi, boz.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Asma işi – Adet – Mihrak 2) Temelsiz eğreti yapı –
Kumaşta kıvrım – O yer 3) Lorentiyum’un simgesi –
Ağır, kalın ve sağlam – Kanuni ölçü modeli 4) Bir Oğuz
Türk boyu – OS elementi 5) Bir tür ak asbest –
Sodyum’un simgesi – Gerekenden eksik 6) Köpek, inek
yiyeceği – İlave – İri taneli bezelye 7) Bir ağaç türü –
Çözüm yolu – Altının saflık derecesi 8) Kireç taşı – Eşek
eğeri 9) Cam – Bir borca karşılık hesabı daha sonar
görülmek üzere yapılan kısmi ödeme – Desigram’ın
kısaltması 10) Namus, haya – Sinirli – Kömür kırıntısı
11) Tilkinin ense postu – Protaktinyum’un simgesi –
Kayak. 

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Damak,
Payam 2) Ala, Otağ, Ra
3) İbret, Guatr 4) Raks,
Ba, Şen 5) Es, Amansız
6) Tasar, Arya 7) Tır,
Kamp, Ek 8) İtina, Ana
9) La, İn, Sal 10)
Karabaş, Au 11) Tava,
Erkan 12) Atari, Düş 13)
Mor, Deklare 14) Akala,
Arşiv. 

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Daire, Tül, Tema 2)
Albastı, Aka, Ok 3)
Mark, Ari, Avara 4)
Esas, İrat 5) Kot,
Makina, Ada 6) Baran,
Bere 7) Pagan,
Masarika 8) Ağu, Sap,
Aşk, Lr 9) Aşır, Al, Adaş
10) Artezyen, Anüri 11)
Marn, Akaju, Şev.
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Yeryüzünün derinliklerindeki erimiş kayaçlardan oluşan magmanın, kayaç
parçalarının ve gazların yeryüzüne çıkmasıyla dünyanın en görkemli doğa
olaylarından biri gerçekleşir: Yanardağ püskürmesi. Yanardağların nasıl
oluştuğunu, nasıl püskürdüklerini merak ediyorsanız işte yanıtı…

Yerkabuğu tıpkı bir yapboz gibi birbirini tamamlayan parçalardan oluşur.
Levha adı verilen bu parçalar sürekli hareket halindedir. Levhalar birbirlerine
yaklaşır ve çarpışır, birbirlerinden uzaklaşır ya da birbirlerine paralel olarak
zıt yönlere hareket eder. Bu levhaların birbirleriyle olan sınırlarındaki
hareketler yeryüzü şekillerinde değişime neden olur. Ancak bu değişimlerin
gerçekleşmesi çok uzun yıllar alır. 

Birbirine yaklaşan levhalar çarpışır ve bazen biri kısmen diğerinin altına
girer. Yerkabuğunun altı çok sıcak olduğundan altta kalan kısım erir. Eriyen
levhadaki kayaçlar ve çarpışmayla birlikte alta itilen su, çeşitli gazlarla
birlikte magma adı verilen yoğun kıvamlı, akışkan maddeyi oluşturur.

Magmanın yoğunluğu erimemiş haldeki kayaçlara göre daha düşüktür. Bu
nedenle magma yeryüzünün derinliklerindeki çatlaklardan yerkabuğuna
doğru yükselmeye başlar. Ancak magma sert bir tabakayla karşılaşırsa daha
fazla yükselemez ve burada birikir. Böylece magma odası adı verilen bir yer
oluşur. Zamanla magma, magma odasını çevreleyen kayaçları da eritir.
Magma miktarı arttıkça, magma odasının içerisindeki basınç da artar.
Magma basıncın daha düşük olduğu çatlaklar boyunca yükselir ve yeryüzüne
püskürür. Püsküren magma lav adını alır. Lavlar yeryüzüne yayılarak
zamanla soğur ve katılaşır. Püskürmeler devam ettikçe üst üste biriken,
soğuyup katılaşan lavlar yanardağları oluşturur.

Yanardağ püskürmeleri kimi zaman hafif, kimi zaman şiddetli olur. Büyük
patlamalar olduğunda havaya kül ve kayaç parçaları da fırlar. Kül,
yanardağdan püsküren sıcak lavın aniden soğumasıyla oluşan minik cam ve
kayaç parçalarından oluşur. Püskürmenin şiddeti magmanın yoğunluğuna ve
içerdiği gaz miktarına bağlı olarak değişir.

Yanardağların püskürdüğü yere yanardağ ağzı denir. Yanardağların
ağızlarını çevreleyen derin cukurlara krater adı verilir. Magma odasından
yeryüzüne doğru uzanan çatlaklara baca denir. Bazı yanardağlarda, magma
odasından çıkan çok sayıda baca olsa da bunların hepsi yeryüzüne ulaşmaz.

Dünyada karalar üzerinde yaklaşık 1500 etkin yanardağ olduğu biliniyor.
Denizlerin altında bulunan çok daha fazlasının olduğu düşünülüyor.

Binlerce yıl püskürmemiş olan, ancak püskürme olasılığı bulunan

yanardağlara uyuyan yanardağ deniyor.
Bir daha püskürmeyeceği düşünülen yanardağlara ise sönmüş yanardağ

deniyor. Sönmüş yanardağların yeniden etkin duruma gelmeyeceği varsayılır.
Ancak nadiren de olsa sönmüş olduğu düşünülen bir yanardağ püskürebilir.

Sicilya’da bulunan Etna Yanardağı, Avrupa kıtasındaki en büyük etkin
yanardağ. Bu yanardağın yüksekliği 3300 metre civarında. Etna, en son
geçtiğimiz aylarda püskürdü. Etna Yanardağı’nın binlerce yıldır etkin olduğu
ve etkinliği devam eden en eski yanardağlardan biri olduğu düşünülüyor.

İzlanda’daki Eyjafjallajokull (Eyyafiyatlayökutl okunur) buzulunun altında
aynı adı taşıyan etkin bir yanardağ var. Bu yanardağın yüksekliği yaklaşık
1600 metre. Eyjafjallajokull yaklaşık 200 yıllık bir aradan sonra 2010 yılında
püskürdü. Ortaya çıkan kül bulutu rüzgarlarla sürüklendi ve Avrupa kıtasının
üzerinde geniş bir alana yayıldı. Duman ve kül bulutu uçakların kumanda
sistemine, motorlarına ve gövdesine zarar verdiği için binlerce uçuş iptal
edildi.

Sevgiyle kalın, 
Cem abiniz...

Sevgili kardeşlerim
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BÜYÜK mü büyük bir köyün
kıyı mahallelerinin en kıyısında
bir yerlerde çirkin mi çirkin bir
sümüklü böcek yaşarmış.
Yaşarmış yaşamasına ya, o
kadar itilip kakılırmış ki,
canından bezer olmuş. Kim
görse yüzünü buruşturup,
iğrenir, eline geçirdiği çubukla
ta uzaklara fırlatır, arkasından
da tükürüverirmiş.

Canının yanması bir yana,
böylesine aşağılanması çok
zoruna gidermiş sümüklü
böceğin. O yüzden de elinden
geldiğince insanlardan uzak
yaşar, onlara görünmemeye
çalışırmış. 

Çalışırmış çalışmasına da,
karnı acıkınca ne yapsın? Her
türlü itilip kakılmayı, her türlü
aşağılanmayı göze alarak,
zorunluluktan çıkıp bir şeyler
bulmaya çalışırmış. Ama her
çıkışında da aynı sorunla
karşılaşır, yara bere içinde ve
gururu kırık bir halde evine
dönermiş. 

O böyle itilip kakılırken,
hırpalanıp oraya buraya
savrulurken, hemen yuvasının
yanı başındaki çiçekler
arasında yaşayan uçuç
böceğinin keyfine diyecek
yokmuş. El üstünde gezdirilir,
dilekler tutulup benekli
kanatlarını çırparak uçması
beklenirmiş. O da kasım kasım
kasılır, seven ellerin üstünde bir
zaman gezinip sevgi
sözcüklerini dinledikten sonra
bir başka ele konuncaya dek
dolaşır dururmuş havalarda.
Dolaşırken de dönüp iki gözü iki
çeşme ağlayan sümüklü böceğe
tepeden bakmayı ihmal
etmezmiş.

Komşusu uçuç böceğinin el
üstünde tutulup uğuruna

inanılarak, örselenmeden
istediği gibi dolaşmasına izin
verilirken kendisinin bu denli
aşağılanması için için yiyip
bitiriyormuş zavallı sümüklü
böceği.

Bir gün canına tak
demiş. Dertleşmek, ondan
akıl almak için kalkıp
komşusuna gitmiş. Uçuç
böceği, daha onu görür görmez
kasılmaya, kendisine eğlencelik
çıktığı için sevinmeye başlamış.
Onu kapıda karşılamış.

- Hoş geldin, komşu. Yalnız
dışarıda oturalım istersen.
Çünkü yürürken bıraktığın
salgınla evimi kirletmeni
istemiyorum. Daha yeni
temizledim evi.

Komşusunun bu çirkin
yaklaşımı sümüklü böceğin
içine işlemiş. Bir şeyler
söylemek, sonra da çekip evine
gitmek istemiş ya, yapamamış.
Ağlamaklı gözlerle
yüzüne bakmış
yalnızca.

- Ne vardı? Bir şey mi
isteyecektin benden?

Sümüklü böceğin içi
öylesine doluymuş
ki, içini çeke
çeke
ağlamaya
başlamış,
yanıtlayamamış
komşusunu.

- Buraya ağlamaya, beni
üzmeye mi geldin yoksa?

Sümüklü böcek, hıçkırıklar
arasında yanıtlamaya çalışmış
onu:

- Özür dilerim! Amacım seni
üzmek değildi. Ama sen de
insanlar gibi beni aşağılayınca,
dayanamadım işte…

Uçuç böceği, yaptığı
kabalıkla komşusunu 

yaraladığını
anlayıp
üzülmüş.

- Ah, asıl ben
özür dilerim, komşu!

Kabalık ettim, bağışla beni!
- Önemli değil…
Uçuç böceği içeri girmesi için

çok üstelemiş, ama gururu
kırılan sümüklü böcek
girmemiş. Kapının önünde
oturmuşlar. Kendisine böylesine
kaba davranan birine güvenip
de gizini de açmamış sümüklü
böcek. Dereden tepeden
konuşmaya başlamış.

- Gelişinin gerçek nedeni
neydi komşu?

- Gerçe nedeni mi? Hiç… evde

canım sıkılmıştı, uğrayıp halini
hatırını sorayım, bir iki çene
çalıp zaman geçireyin dedim…

- Hepsi bu mu?
- Evet… Başka ne olacaktı ki?
- Ne bileyim? Bana gelirken

pek üzgün görünüyordun da…
- Ben hep öyle görünürüm.
- Neden? İnsanların

davranışlarından dolayı mı?
- ......
- Aslında senin durumuna

ben de üzülüyorum.
- Peki, sen nasıl başarıyorsun

sevilmeyi? Neler yapıyorsun da
insanlara kendini
sevdiriyorsun?

- Ben mi? Hiçbir şey… Hiçbir
şey yapmıyorum. İnsannlar
güzel olduğum için seviyorlar
beni.

- Ya?

- Yaa! Keşke sen de birazcık
güzel olsaydın…

Sümüklü böcek ne diyeceğini
şaşırmış. Komşusunun
kasılmasına o kadar içerlemiş
ki, hiçbir şey söylemeden kalkıp
evine dönmüş. Evine gelir
gelmez de yatağına kapanıp
salya sümük, bağıra çağıra
ağlamaya başlamış.

- Ben neden bu kara çirkinim
Tanrım! Neden bu kadar
çirkinim? Nefret ediyorum
kendimden!

O sırada oradan geçmekte
olan mayıs sineği sesini duyup
yanına gelmiş.

- Ne oldu kardeş? Niye
ağlıyorsun?

Sümüklü böcek başını

kaldırıp mayıs sineğinin yüzüne
bakmış:

- Nasıl ağlamam, dostum!
Çok çirkinim! Bıktım artık
aşağılanmaktan, horlanıp sağa
sola atılmaktan! Uçuç böceği el
üstünde tutuluren ben neden
itilip kakılıyorum?

Mayıs sineği, babacan bir
tavırla başını okşamış.

- Düşündüğün şeye bak… Ben
senden daha çirkinim, ama
ağlamıyorum. Üstelik insanlar
beni sağa sola atsalar iyi,
öldürüyorlar! E, onlar öyle
yapıyorlar diye ben de her gün
ağlayayım mı yani?

Sümüklü böcek birden
ağlamayı kesip dostunun
yanına sokulmuş.

- Peki ne yapıyorsun?

- Yaşamımı sürdürmeye
çalışıyorum. Yaşam o denli
güzel ki, o güzelliği
gözyaşlarına boğmaya hiç
niyetim yok. Hem sana bir şey
söyleyeyim mi? Güzellik göreceli
ber şeydir. Herkesin güzellik
anlayışı farklıdır. Bana göre
ben güzelim, sen güzelsin…

- Ya uçuç böceği?
- İşe yaramaz süs böceğinin

teki!
- Yani?
- Ne yanisi?
- Yani güzel değil mi?
Değil elbette! Güzellik

görünüşte değildir, yürektedir
çünkü. Komşusuyla alay eden,
onun üzülmesinden tat alan
biri güzel olabilir mi hiç?

Sümüklü böceğin içine su
serpilmiş. Ağlayan yüzü
gülmeye başlamış. İyice
sokulmuş dostuna.

- Gerçekten mi güzel
bulmuyorsun onu?

- Bulmuyorum elbette. Hem
herkesin güzelliğe kendine… Bak
dostum, kendine de başkalarına
da bir başkasının gözüyle
bakmaktan vazgeç. Kendi
gözünle bak her şeye. Sevmeye
de önce kendinden başla. Çünkü
kendini sevmeyen, kendisiyle
barışık olmayan biri başkasını
da sevemez. Kendisini güzel
bulmayan biri, başka
güzellikleri de göremez.

- Haklısın.
- Haydi şimdi kalk, elini

yüzünü yıka, kendine çekidüzen
ver. Yaşamını ağlamakla değil,
mücadele ederek
anlamlandırabilirsin.

O günden sonra sümüklü
böcek hiç ağlamamış, hiçbir
şeye üzülmemiş. 

Kendisini ve çevresindekileri
sevmiş, sevgiyle bakmış her
şeye.

Çirkin ve Güzel

GÜNDEMboncuk 13

Sizin köşeniz                                     Ece Sali - 5 yaş

GÜMÜLCİNE

Konu: 
Kalp çizdim.
Küçük ve
büyük adamcık
çizdim. 
Otlar var ve
yukarıda 
adam var.
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Yazın  cilt 
bakımının 
püf noktaları...

GÜNEŞ, deniz ve havuz cilt yapısını
değiştiriyor, güneş ışınlarına aşırı
maruziyet erken cilt yaşlanmasına yol
açıyor. Bu tür problemler yaşamadan,
sıcak yaz günlerinin keyfini çıkarmanın
yolu ise doğru ürünlerle cilde bakım
yapmak ve ona ihtiyacı olan desteği
vermekten geçiyor.

Sıcak ve nemli hava terlemeyi,
terleme de cilt tahrişlerini ve alerjileri
tetikliyor, güneş ışınları ciltte lekelere,
kuruluğa ve kırışıklığa zemin hazırlıyor.
Tuzlu deniz ve klorlu havuz suyu ise cildi
kurutuyor, deri kalınlaşıyor ve pullanma
gelişiyor. 

Bu nedenle cilt bakımının yaza uyum
sağlayacak şekilde yapılması, sağlıklı ve
ışıl ışıl bir cilde sahip olmak açısından
çok önemli. 

DOĞRU NEMLENDİRME
Yaz mevsiminin bu etkilerine maruz

kalan cildin sağlığını ve güzellliğini
korumanın yolu ise doğru cilt bakımı ve
iyi nemlendirmeden geçiyor. 

Sabah - akşam cildi kir, toz, makyaj,
yağ gibi maddelerden arındırmak ve
derinin hava almasını sağlamak,
atılacak ilk adım.  

Başta temizleyiciler olmak üzere
kullanılan cilt bakım ürünlerinin yaz
aylarına uygun olup olmadığının gözden
geçirilmesinde de fayda var.

HEM KURUTMASIN 
HEM DE YAĞLANDIRMASIN!
Temizleyicilerin cildi yağlandıran veya
aşırı kurutan hammadde içermemesine
dikkat edilmeli. Özen gösterilmesi
gereken bir diğer nokta ise sıcak
havalarda deriyi iyi nemlendirmek. Bu
nedenle yaz sıcaklarında hafif kremleri
tercih edebilir ve cildinize gereken nemi
verebilirsiniz. 

Uzmanların cildin nem dengesini
korumadaki tavsiyelerinin başında; nem
ve su tutma oranı yüksek, hafif bazlı
ürünler geliyor. Uygun nemlendiricilerin
düzenli kullanılması, cildin kurumasını
önlüyor, canlı ve pürüzsüz görünmesini
sağlıyor.

GÜNEŞ DOST MU, 
DÜŞMAN MI?
Vücutta çok sayıda işlevi bulunan D
vitamini açısından gerekli olan güneş

ışınlarına aşırı maruz kalmak ciddi
riskleri de beraberinde getiriyor. Güneşin
cildi erken yaşlandıran en önemli dış
faktör, UV ışınlarının da deri kanserinin
en önemli nedeni olduğu gerçeğinden
hareketle, koruyucu kremlerin ve
nemlendiricilerin ihmal edilmemesi
büyük önem taşıyor. 

Güneş koruyucuların,
nemlendiriciden sonra ve makyaj
malzemelerinden önce kullanılması
öneriler arasında. En az 30 faktör içeren
bu ürünleri güneşe çıkmadan 30 dakika
önce uygulamak en doğru yaklaşım.
Ayrıca yağlı, beyaz renk bırakan, porları
tıkayan ve terle akan koruyuculardan
kaçınmak gerekiyor.

DAHA ÇOK SU
Yazın vücudun suya daha çok ihtiyacı
olduğu da göz ardı edilmemeli. Terle
kaybedilen suyu bol sıvı tüketerek geri
kazanmak, hem vücut hem de cilt sağlığı
açısından gerekli. Susuzluğu gidermenin
diğer bir yolu da her gün en az bir kez
duş almak. 

Ayrıca deri soyucu maskeler
uygulamak, böylece cildi ölü
hücrelerden ve kuruyan üst tabakadan
arındırmak da yazın cilt bakımının
önemli ayaklarından biri.

SADECE BAKIM 
YETMEZ!
Güneş, deniz ve havuz suyu ile sıcak ve
kuru havadan korumak için yapılacak
bakımların yanı sıra, beslenme ve uyku
düzeninin daha genç ve güzel bir cilde
sahip olmadaki rolü de unutulmamalı.

YILIN en sıcak günlerini yaşıyoruz. Sıcaklıklar elbette ki
hemen hemen herkesin zor anlar yaşamasına neden oluyor.
Ancak beslenmede dikkat edilmesi gereken bazı detaylar
sıcak havalardan çok daha az etkilenmenizi sağlayabiliyor. 

İşte serinleten  besinler:
1- Salatalık; susuzluğu gideriyor.
Yüksek posa ve su içeriği nedeniyle 4 mevsim

sofralarımızda bulunması gereken salatalığın özellikle sıcak
havalarda önemi daha da artıyor. Posalı olması nedeniyle
tokluk sağlıyor, içeriğinde su barındırmasıyla da susuzluk
hissinin önüne geçiyor. 

2- Karpuz; kan basıncını düzenliyor.
Potasyum ve posa yönünden zengin, sindirim sistemi için

faydalı, kalp sağlığına olumlu etkileri olan karpuz aynı
zamanda kan basıncını da düzenliyor. Tüm bu faydalarının
yanında yüksek su içeriği ile de ferahlık veriyor. Günde 3-4
üçgen dilim karpuz tüketebilirsiniz. Fazla miktarda
tüketirseniz içeriğindeki şeker nedeniyle kilo almanıza
neden olabiliyor.

3- Ayran aşı çorbası; ferahlık veriyor. 
Hem besleyici, hem doyurucu bir yemek arayanlar için

ayran aşı çorbası ideal bir seçenek. Ayran aşı çorbasının
içeriğinde bulunan buğday ve nohut besleyici değerini

artırıyor, yoğurt ve su ise ferahlık veriyor. Taze nane
yaprakları da çorbanın hem lezzetine lezzet katıyor, hem de
ferahlık hissini artırıyor.

4- Maden suyu; su ve mineral kaybını engelliyor.
Günde 1 bardak maden suyuyla hem vücudunuzda

azalan magnezyum ve kalsiyum minerallerini yerine
koyuyor, hem de serinliyorsunuz. Ancak yüksek
tansiyonunuz veya mide probleminiz varsa doktorunuza
danışmadan maden suyu tüketmeyin.

5- Nane; ferahlatıyor
Buz ve nane eklenmiş bir bardak ayran serinlemenizi

sağlayacak en ideal içeceklerden biri.
6-Semizotu; kalbinizi koruyor.
Kalp damar sağlığının olmazsa olmazı omega 3’ten

zengin, lif, vitamin ve mineral içeriği ile semizotu, yaz
sofralarında mutlaka yerini almalı. İsterseniz, zeytinyağlı
yemeği isterseniz de yoğurtlu salatasını sağlıkla
tüketebilirsiniz. 

7- Yoğurt; metabolizmanızı hızlandırıyor.
Sağlığa olumlu etkileri saymakla bitmeyen yoğurdu yaz

aylarında serinlemek için de tüketebilirsiniz. Sade
yiyebileceğiniz gibi, meyve ekleyebilir, dondurarak
dondurulmuş yoğurt olarak tüketebilirsiniz.

Yaz sıcağını hafifleten lezzetler

14

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Aşkta ve yakın

beraberliklerde daha
yumuşak ve anlayışlı olmak

gereği var. Zevkler uyuşmayabilir.
Parasal konularda dikkatli olun.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Kişisel

beklentilerden çok
başkalarına yararlı olacağınız ve

destek göreceğiniz şartlar var.
Çevrenizi mutlu edeceksiniz.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran)
İş hayatında kazandığnız
donanımlarınız öne çıkıyor.

Bu alanda aldığınız yetkiler
size yeni sorumluluklar getirebilir. Yeni
arayışlar ve ödemelere dikkat.

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Yeni bilgiler

ediniyorsunuz. Hobileriniz
üzerinden somut çalışmalar

yapacağınız olanaklar bulacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Büyük
beklentilerden

kaçınmalısınız. Bu dönem
daha ziyade kendi kaynaklarınızla
ilerlemeniz gerekiyor. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Yeni desteklerle  planlarınızı

ilerletmeye başladınız.
Ortaklaşa konularda son
derece akılcı beklentiler
içindesiniz. Yeni önerileri

kendi çıkarlarınızı koruyarak
hayata geçirmeye bakın.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Eldeki işleri
tamamlamak adına

daha fazla uğraş
vermek gerekebilir.  Belki
yorulacaksınız, ama sonucu iyi olacak.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Kendi
duygularınızla temas
halindesiniz. Yaratıcı bir

konunun getirdiği
değişikliklere son derece

duyarlı yaklaşıyorsunuz. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Pek çok
konuda hızlı ilerlediniz. Biraz
fazladan çaba göstermek, özel
hayata yönelmek sizi
rahatlatabilir. Sağlığınıza

dikkat edin.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Sizin için çok önemli şartlar
beliriyor. Yeni anlaşmalar,
konuşmalardestek göreceğiniz

sonuçlar getirmekte.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Para durumunuzda yaşanan
dalgalanmalara karşı önlem
almalısınız. Gelir ve giderler
arasında oluşan açık nedeni ile

tutumlu olmak gerekiyor.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Pek çok konuda destek

görerek somut adımlar
atmaktasınız. Bu
dönemde iş hayatınızı
bağlayan çalışmalar ve

ilişkiler ön plana geçebilir.  Duygusal
hayatınızda güzel gelişmeler sizi
bekliyor.b

u
rç
la
r.
..
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Keçilli’de mahya coşkusu

Paşevikli gençler 
dernek kuruyor

İSKEÇE’nin dağlık
bölgesindeki Dere Kolu
olarak bilinen eski
Atmacalı nahiyesinin en
güzel köylerinden biri
olan Keçilli, mahya
etkinliği ile şenlendi.
İskeçe’deki en eski mahya
etkinliklerinden biri olan
geleneksel Keçilli mahyası
bu yıl 16 Ağustos Pazar
günü gerçekleştirildi. 

Mahya için köylüler
günler öncesinden
hazırlıklara başladı.
Mahyaya İskeçe ve civar

köylerden kalabalık
soydaş grupları katıldı. Az
sayıda ailenin yaşadığı
Keçilli köyü mahyası,
İskeçe, Almanya ve
Türkiye’de yaşayan
köylüleri de biraraya
getirdi. Mahyada köy
camiinde mevlit okutuldu,
dualar edildi. Her yıl
olduğu gibi bu yıl da
mahyaya katılan
konuklara geleneksel etki
pilav ve ayram ikram
edildi. 

İSKEÇE’nin Balkan köylerinden
Paşevik’te gençler kermes düzenliyor.

“Paşevik Gençlik ve Kültür
Derneği”nin kurulması amacıyla
organize edilecek kermes, 29-30
Ağustos  tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Paşevik gençlerinin konuyla ilgili
yaptığı duyuruda şu ifadelere yer
verildi: “29-30 Ağustos 2015
tarihlerinde Paşevik Gençlik Kültür

Derneği kurmak amacıyla Paşevik
gençlerinin düzenleyeceği kermese tüm
Batı Trakya halkı davetlidir. Hayırsever
halkımızın hem maddi hem manevi
desteğini bekler, yapacağı her yardım
için şimdiden teşekkür ederiz.”

Açıklamada ayrıca kermes açılışının
29 Ağustos Cumartesi günü saat
10:00’da Paşevik köyünde yapılacağı
belirtildi.

Az sayıda
ailenin
yaşadığı Keçilli
köyü mahyası,
İskeçe,
Almanya ve
Türkiye’de
yaşayan
köylüleri de
biraraya
getirdi.

İskeçe’yi şok eden tecavüz iddiası!

İSKEÇE, 16 yaşında bir
kız çocuğunun, babası
tarafından tecavüze
uğradığı iddiasıyla
çalkalanıyor. İskeçe’nin
Kireççiler köyünde
yaşadığı belirtilen 16
yaşında bir kız çocuğunun,
İskeçe Emniyet
Müdürlüğü’ne giderek
uzun süredir tecavüze
uğradığı şikayetinde
bulunduğu belirtildi. 

İskeçe Emniyet
Müdürlüğü’ne yapılan
şikayet herkesi şoka
uğrattı. 16 yaşında bir kız
çocuğu, öz babası tarafından
tecavüze uğradığı şikayetinde

bulundu. Haber ulusal
basında da geniş yankı
buldu. 

Kızın şikayeti üzerine
harekete geçen asayiş
birimleri, babayı gözaltına
aldı. Kız çocuğu ise
hastaneye sevk edildi. 

16 yaşındaki kızın aylar
hatta yıllarca tecavüze
maruz kaldığı ve son
tecavüzden hemen sonar
dayanamayıp polise
sığındığı belirtildi.
Babanın ise suçlamaları
kabul etmediği öğrenildi. 

Olayın, laboratuvar ve
DNA incelemelerinden sonra
aydınlığa kavuşması bekleniyor.

Kireççiler
köyünde
yaşadığı

belirtilen 16
yaşında bir kız

çocuğu, 
öz babası

tarafından
tecavüze
uğradığı

şikayetinde
bulundu.
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YEDİ asırlık Seçek geleneği
bu yıl da soydaşların
buluşmasına vesile oldu. Seçek
Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği
tarafından düzenlenen “2015
Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel
Etkinlikleri” 31 Temmuz – 2
Ağustos tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Yağlı güreş
müsabakalarında 2015 Seçek
Başpehlivanı Türkiye’den
Ahmet Yavuz oldu. 

Binlerce soydaşın katıldığı
etkinliklerde SİRİZA Rodop
Milletvekili Ayhan Karayusuf,
SİRİZA Evros Milletvekilleri
Gara Natasa ile Dimitris Rizos,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Doğu Makedonya - Trakya
Eyaleti Rodop İlinden Sorumlu
Başkan Yardımcısı Hristos
Metios ve azınlık kuruluş
temsilcileri yer aldı. Etkinliklere
Türkiye’den Edirne Valisi
Dursun Ali Şahin, Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
ve Türkiye Cem Vakfı Alevi
İslam Din Hizmetleri Başkanı
Hayati Doğan da katıldı.

Tarihi Seçek Yaylası’nda
düzenlenen etkinlikler
sırasında yapılan protokol
konuşmalarında dostluk
mesajları verildi.

“BELEDİYE YÖNETİMİ 
OLARAK EN İYİ HİZMETİ 
VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ”
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet yaptığı
konuşmada, tarihi Seçek
etkinliklerinin uzun yıllardan
bu yana devam ettiğini
hatırlatarak, bundan sonra da
devam etmesi için ellerinden
geleni yapacaklarını söyledi.
Rıdvan Ahmet, “Belediye
yönetimi olarak elimizden gelen
en iyi hizmeti bugün olduğu
gibi bundan sonraki
dönemlerde de vermeye
çalışacağız.” ifadelerini
kullandı.

“BU ETKİNLİKLER 
İLELEBET DEVAM ETSİN”
700 yıllık geleneğin devam
ettiği bu güzel ortamda
bulunmaktan mutlu olduğunu
dile getiren Rodop Milletvekili
Ayhan Karayusuf, “Bu güzel
etkinlik toplumları birleştiren,
ayrıştırmayan, çok kültürlülüğü

ve hoşgörüyü her zaman
yaşatan bir etkinlik olarak
ilelebet devam etsin” dileğinde
bulundu.

“KUTSANMIŞ BİR 
BÖLGEDE YAŞIYORUZ”
SİRİZA Evros Milletvekili Gara
Natasa, komşu ülkelerden gelen
ziyaretçilere hoş geldiniz
diyerek başladığı
konuşmasında, bu tür
organizasyonların zor olduğunu
belirtti ve etkinliklerin
gerçekleşmesinde emeği
geçenlere teşekkür etti. Natasa
konuşmasında, “Kutsanmış bir
bölgede yaşıyoruz. Beraber
çalışabiliriz. Müziği, oyunları,
düşünceleri paylaşabilir ve
değişik kültürleri tanıyabiliriz.
Beraber devam edebilir,
yaratabilir ve bugünü hoş bir
şekilde geçirebiliriz.”
ifadelerine yer verdi.

“BİZLER SOYDAŞLARIN 
YANINDA OLMAYI 
BORÇ BİLİRİZ”
Türkiye Cem Vakfı Alevi İslam
Din Hizmetleri Başkanı Hayati
Doğan, bu tür etkinliklerin
birlik ve beraberliğe vesile
olması dileklerinde bulundu.
Doğan sözlerine şöyle devam
etti: “Bizler, Cem Vakfı olarak
Balkanlar’daki soydaşların
yanlarında olmayı, onlarla
mücadele etmeyi borç biliriz. Bu
nedenden dolayı Cem Vakfı,
Eylül ayında Balkanlar’daki
inanç önderleri, babalar ve
dedelerle 10 -15 günlük hizmet
içi eğitim çalışmalarımızı
bitirdik. Raporlar hazırlandı.
Yakında bunlar Türkiye Dışişleri
Bakanlığı’na sunulacaktır. Bu
raporların amacı birlik ve
beraberliğimizi pekiştirmektir.”

“YÜCE DAĞLAR GİBİ 
MUTLU OLUNUZ”
SİRİZA Evros Milletvekili
Dimitris Rizos da
konuşmasında, “Bu yüce dağlar
gibi mutlu olmamızı temenni
ediyorum. Umarım, sağ hoş
olursak önümüzdeki yıl yine
birlikte oluruz ve nereden
olduğumuzu unutmayız.”
ifadelerini kullandı.

“TARİHİ VE KÜLTÜREL
MİRASLARIMIZ BİR 

ÜLKENİN MALI DEĞİLDİR”
“Seçek ile Edirne’nin ortak yanı
tarihi yağlı güreşlerimizdir”
diyen Edirne Belediye Başkanı
Recep Gürkan, “Yaklaşık 700 yıl
önce bu bölgeden başlayan
yağlı güreşleri Edirne’de biz
Edirne Belediyesi olarak
düzenliyoruz. Geçtiğimiz hafta
654. bitirdiğimiz yağlı güreşleri
UNESCO’nun insanlığın somut
olmayan kültürel mirası
listesine kabul ettirdik. Çünkü
bu tür organizasyon ve
etkinlikler sadece bir ülkenin
malı değildir. Aynı şekilde tarihi
ve kültürel miraslarımız da bir
ülkenin malı değildir. Yine
Edirne’de yer alan ve UNESCO
listesinde bulunan Selimiye
Camii’nde ne kadar bir
Yunanlının hakkı varsa,
Atina’da bulunan Akropolis’te
de bir Türkün hakkı vardır.
Çünkü bu eserler sadece bir
ülkenin ve milletin değil, bütün
insanlığın ortak eserleri ve
miraslarıdır.” diye konuştu.

“BURASI KENDİNE 
HAS AHLAKI OLAN 
BİR GELENEĞİN
YAŞATILDIĞI BİR YER”
“Bugün burada kökü asırlar
öncesine dayanan bir adeti
yaşatmak için bir araya geldik”
diyen Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
sözlerine şöyle devam etti:
“Böylesine kutlu bir geleneğin
devam ettiğini görmek,
böylesine güzel bir topluluğu
aramızda görmek insana onur
ve mutluluk veriyor. Kökü
buralara dayanan pehlivanlar
peşrev çekerken okunan mani
her zaman insana duygu
veriyor. Onu bir hatırlayalım;
‘Pirimiz Hz. Hamza. Orta Asya
Türkistan Yaylası’ndan Pirimiz
Kül Tigin’ Yani aslında bu
adetler 1.400 ve 2.000 yıl
ötesine kadar uzanan, kökü çok
daha derinlere uzanan
gelenekler. Yine o manide diyor
ki; ‘Üste çıktın diye övünme.
Alta düştüm diye yerinme.’
Burası er meydanı. Ama sadece
kaba gücün konuşulmadığı,
kendine has ahlakı olan bir
geleneğin yaşatıldığı bir yer.
Yüzyıllarca insanlar buralarda
bedenlerini geliştirirken, hemen

yakınındaki Seyyid Ali Sultan
Dergahı’nda da gönüllerini
parlattılar. Bu ikisini de her
zaman birlikte hatırlamak
gerekiyor.”

“SİZLERE BU GÜZELLİĞİ 
TANIYAN DEĞERLİ
HÜKÜMETE DE TEŞEKKÜR
EDİYORUM”
Edirne Valisi Dursun Ali Şahin
yaptığı konuşmada, “Hiç
uslanmadan bu geleneği devam
ettiren azınlık ferletleri olarak
sizlere teşekkür ediyorum ve
dernek yönetimini kutluyorum.
Sizler Evlad-ı Fatihan olarak
Haci Bektaş-i Veli’nin, Murad
Hüdavendigâr’ın torunları
olarak burada serbestçe
hayatiyatınızı sürdürüyorsunuz.
Bu serbestiyetiniz bu içinde
bulunan hükümetin gayretleri
ile devam etmektedir. Burada
sizlere bu güzelliği tanıyan
değerli hükümete de teşekkür
ediyorum. Bu kültürel
etkinliklerin bundan sonra
devam etmesini diliyorum. Biz
geçen hafta Edirne’de iki bin
güreşçinin katıldığı Kırkpınar
Yağlı Güreşleri’ni kutladık. Bu
güzel etkinliğin bir devamı
olarak Seçek Yaylası’nda da
kutlamanın yapıldığını duyunca
son derece sevindim.” dedi.

“BU TÜR ETKİNLİKLER
İNSANLARI BİRBİRİNE
YAKINLAŞTIRIR”
Rodop İlinden Sorumlu Eyalet
Başkan Yarımcısı Hristos Metios
tüm katılımcıları selamlayarak
başladığı konuşmasında,
“Etkinliklere geç katıldığımdan
dolayı beni affetmenizi
istiyorum. Nimfea ormanında
çıkan yangın, etkinliklere bir iki
saat geç katılmama neden oldu.
Organizatörlerin bana
gönderdikleri davetiyeden
dolayı onlara teşekkür ediyor ve
aranızda olmaktan dolayı mutlu

olduğumu ifade ediyorum. Bu
tür etkinlikler çok önemli.
Çünkü, hem sizin gelenek ve
göreneklerinizi canlı tutuyor,
hem insanları bir birbirine
yakınlaştırıyor, hem de
insanları günlük hayattaki
zorluklardan uzak tutuyor. Bu
nedenle etkinliği düzenleyen
organizatörleri tebrik
ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

2015 SEÇEK
ETKİNLİKLERİNDE
DERECEYE GİREN
GÜREŞÇİLER

MİNİKLER 1
Argiris Grigoriadis
Murat Kurt
Grigoriadis Vardanian

MİNİKLER 2
Hamza Hacı
Murat İsmail
Emir Kuru

TOZKOPARAN
Ufuk Yanık
Hasan Hasan
Giorgi Arabacief

KÜÇÜK ORTA
Ali Rıza Özkayalar
Caner Koşucu
Ayhan Aktürk

BÜYÜK ORTA
Gökhan Vurcanlı
Nedim Anıl
Sedat Çelik

YEREL GÜREŞCİLER 
(İlk kez düzenlenen 
yeni kategori)
Niyazi İbiş
Murat Hacı
İbrahim Kuru

BAŞPEHLİVANLIK
Ahmet Yavuz
Soner Toto
Dimitri İvanov

Seçek şenliklerine ilgi yine büyüktü
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İbadette ihlasın önemi

İ
hlâs kelimesi terim olarak;
samimiyetle yalnız Allah’a
yönelme, O’na kulluk etme,

O’na güvenip O’ndan dilek ve
istekte bulunma manalarına
gelir. İhlâs, şirk ve riyadan, batıl
inançlardan, kötü duygu ve
düşüncelerden, çıkar
hesaplarından ve genel manada
gösteriş arzusundan kalbi
temizlemeyi, her türlü hayırlı
faaliyete iyi niyetle yönelmeyi ve
her durumda yalnızca Allah’ın
rızasını gözetmeyi ifade eder.
İhlâs, mü’min için kullanıldığında
ise,  “Allah’ın yardımına mazhar
olma ve halis dindarlığa
ulaştırılmış olmayı ifade eder”.
İhlâs,  Peygamberlerin özellikleri
arasında sayılmış ve ihlâslı
kimselere şeytanın zarar
veremeyeceği bildirilmiştir.
Ayrıca tevhid inancının işlendiği
112. sureye İhlâs adının verilmesi
dikkat çekicidir.

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı
Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
“O (Allah), diridir. O’ndan başka
hiçbir ilah yoktur.  O halde
sadece Allah’a itaat ederek
ihlâslı (samimi olarak) O’na
ibadet edin.  Hamd,  âlemlerin
Rabbine mahsusutur.” (Mü’min,
40/65)

Günlük hayatın akışı içerisinde
zaman zaman var oluş gayemizi
unutup, Kur’an’da bizim için
belirlenen hedeflerden
uzaklaşabilmekteyiz. Cenab-ı
Allah bizleri,    kendisini
tanımamız ve O’na kulluk
etmemiz için yaratmıştır.
İmtihanımızın temelini ise Allah’a
kulluk oluşturmaktadır. Yüce
Mevlamız Peygamberine
hitaben; “De ki: Şüphesiz bana,
dini Allah’a has kılarak O’na
ibadet etmem emredildi.”
(Zümer, 39/11) buyurarak,
kendisine kulluğun; şirk, riya ve
gösterişten uzak, ihlâsla
yapılması gerektiği hususunda
dikkatlerimizi çekmiştir.

Kulun gerek tutum ve
davranışlarında gerekse
sözlerinde yalnızca Allah’ın
rızasını gözetmesi gerekir.
Kuşkusuz, ibadetlerin abdest,
niyet, tekbir ve kıraat gibi zahiri
şartları yanında bir de huşû,
hudû ve ihlâs gibi bâtınî şartları
bulunmaktadır. Örneğin
abdestsiz namaz geçerli
sayılmayacağı gibi ihlâssız eda
edilen bir ibadet de makbul
olmaz. Buna göre, amellerin
geçerli olabilmesinin iki şartı
vardır. Birincisi, Allah’ın emrettiği
şekilde yerine getirilmiş olması;
ikincisi ise ihlâsla yani yalnızca
Allah’ın rızasını kazanmak
amacıyla yapılmış olmasıdır. Bu
iki şartı birlikte taşımayan hiçbir
amel Allah katında kabule şayan

değildir. Çünkü her şeye değer
kazandıran ihlâstır. Hz.
Peygamber de duaların ihlâsla
yapılmasını istemiştir. Kişi çok
ibadet etmekle değil, ihlâslı
olarak yaptığı ibadetlerle
kurtuluşa erecektir. 

Cennetle müjdelenen on
sahâbîden biri olan Ebû İshâk
Sa`d İbn Ebû Vakkâs (r.a) şöyle
dedi: Vedâ Haccı yılında
(Mekke’de) yakalandığım
şiddetli bir hastalık dolayısıyla
Resûlullah (s.a.v.) ziyâretime
geldi. Ona: Yâ Resûlallah!
Gördüğün gibi çok rahatsızım.
Ben zengin bir adamım. Bir
kızımdan başka mirasçım da yok.
Malımın üçte ikisini sadaka
olarak dağıtayım mı? diye
sordum. Hz. Peygamber: “Hayır”,
dedi. Yarısını dağıtayım mı?
dedim. Yine: “Hayır”, dedi. Ya
üçte birine ne buyurursun, yâ
Resûlallah? diye sordum. “Üçte
birini dağıt! Hatta o bile çok.
Mirasçılarını zengin bırakman,
onları muhtaç bırakıp da halka
avuç açtırmaktan hayırlıdır. Allah
rızâsını düşünerek yaptığın
harcamalara, hatta yemek yerken
eşinin ağzına verdiğin lokmalara
varıncaya kadar hepsinin
mükâfatını alacaksın” buyurdu. 

Ashabtan Ebu Ümâme’nin
anlattığına göre bir adam
Efendimiz (sav)’e gelerek;
“Şöhret ve kazanç elde etmek
için savaşan kimse hakkında ne
dersin? ” diye sordu. Rasulullah
(sav): “Onun için hiçbir kazanç
yoktur.” dedi. Adam sorusunu üç
defa tekrarladı. Efendimiz de her
defasında aynı cevabı verdi ve
ekledi: “Allah, ancak samimiyetle
kendi rızası gözetilerek yapılan
ameli kabul eder.” 

Kur’an ve sünnetin yüklediği
anlamlar dikkate alındığında
İhlas kavramının; inanç, ibadet,
ahlak ve amelle ilgili her alanı
kapsadığı görülmektedir.
Günümüzün temel
problemlerinin başında inanç
konusundaki eksiklik, batıl ve
yanlış inançlar ile hurafeler
gelmektedir. Samimi bir kulluk,
öncelikle Kur’an ve sünnet
merkezli inanmayı gerektirir.
Mü’min, iman esaslarını bütün
tafsilatıyla ve sahih bilgilerden
öğrenmelidir.

Şüphesiz ihlâs, ibadeti Allah
için yapmayı, yapılan işler ve
iyiliklerde başka bir amaç
gütmeden sadece Allah’ın
rızasını gözetmeyi gerektirir.
Ayrıca duygu dünyasında insanı
kendisiyle barışık olmaya,  diğer
insanlarla dürüstlük ve
samimiyete dayalı iletişim ve
ilişkiler kurmaya yönlendirir. Ne
mutlu Allah’ın ihlâslı kullarına. 

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUSoydaşlar
Demircik’te buluştu

İSKEÇE’nin Demircik köyünde
gerçekleştirilen hatim ve hafızlık töreni, Batı
Trakya’nın dört bir yanından çok sayıda kişiyi
bir araya getirdi. 

Demircik Kur’an kursuna devam eden ve
Türkiye’de hafızlık eğitimini tamamlayan
Demircikli dört genç için düzenlenen etkinlik 16
Ağustos Pazar günü yapıldı. 

Etkinliğe Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek,
Türkiye’nin Gümülcine Muavin Konsolosu Murat
Ertaş, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Ozan Ahmetoğlu, İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ahmet Kurt, İskeçe, Gümülcine ve civar
köylerden çok sayıda soydaş katıldı.
Demircik’teki etkinlikte Bulgaristan’dan da
soydaşlar yer aldı. 

Etkinlik, hafız olan gençlerin evlerinden
alınmasıyla başladı. Demircik Camii’nde
öğrenciler tarafından okunan Kur’an-ı Kerim,
ilahi ve şiirlerden sonra İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete yaptığı konuşmada gençleri, ailelerini ve

hocalarını tebrik etti. 
Türkiye’nin Gümülcine Muavin Konsolosu

Murat Ertaş da başkonsolos Ali Rıza Akıncı’nın
selamlarını ileterek, Batı Trakya’daki köyleri
ziyaret etmekten ve etkinliklere katılmaktan
duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek ile
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza da
birer konuşma yaptı. 

Kılınan öğle namazından sonra törene katılan
konuklara geleneksel etli pilav ve ayran ikram
edildi. 

İTB DEMİRCİK DİKİŞ 
NAKIŞ KURSU
Öte yandan, İskeçe Türk Birliği’nin Demircik
köyündeki Biçki - Dikiş – Nakış ve El Sanatları
Kursu’nun açılışı da yapıldı. İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt kursun açılışı sırasında
yaptığı konuşmada, Demircik halkına
gösterdikleri ilgi ve yardımlarından dolayı
teşekkür etti. Kurt, İTB çatısı altında onbeşinci
kursu faaliyete geçirdiklerini ifade etti. 

ABO NE LE R‹ M‹ Z‹N D‹K KA T‹ NE

Y›l l›k abo ne üc ret le ri ni öde me yen abo ne le ri mi zin, 
Gü mül ci ne’de ki 

P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6 
ad re sin de bu lu nan bü ro muz a gelerek

abone üc ret le ri ni öde me le ri önem le ri ca olu nur.

GÜN DEM 
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Βαρύ το κόστος του 3ου μνημονίου 
για τους αγρότες

B
αρύτερο απ’ ό,τι αναµενόταν και
σίγουρα µακριά από τις
προσδοκίες που είχε

καλλιεργήσει το τελευταίο διάστηµα η
κυβέρνηση αποδεικνύεται το πακέτο
µέτρων για τους αγρότες που φέρνει
µαζί του το τρίτο µνηµόνιο, µε τους
επαγγελματίες του χώρου να
υποχρεώνονται από φέτος κιόλας σε
πρόσθετη καταβολή φόρου λόγω της
αύξησης του συντελεστή προκαταβολής
από το 27,5% στο 55%.

Όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο
που ψηφίστηκε από τη Βουλή, ο
επιπλέον φόρος θα καταβληθεί είτε µε
την υποβολή της δήλωσης (αν αυτό δεν
έχει γίνει), είτε µε συµπληρωµατικό
εκκαθαριστικό που θα σταλεί από την
εφορία.  Αυτό, όμως, δεν είναι το
μοναδικό βάρος  που θα κληθεί να
επωμισθεί ο αγροτικός κόσμος.

H συμφωνία µε τους δανειστές
προβλέπει επίσης το διπλασιασμό του
φόρου από το 13% στο 26% µε ένα
ενδιάμεσο σκαλοπάτι το 20% (για τα
αγροτικά εισοδήματα που θα
αποκτηθούν το 2015). 

Νέα εκκαθαριστικά για το 2014

Τα πρώτα μηνύματα για τον αγροτικό
κόσμο έρχονται εντός των επομένων
ημερών µε τα εκκαθαριστικά του φόρου
για το 2014. Ο συντελεστής
προκαταβολής που είχε μειωθεί στο
27,5% µε τις ρυθμίσεις Βαλαβάνη που
είχαν ψηφιστεί το Μάιο, διπλασιάζεται
τώρα στο 55% και, μάλιστα, το μέτρο
ισχύει αναδρομικά για τα εισοδήματα
του 2014. Αυτό σημαίνει ότι όσοι
αγρότες έχουν ήδη υποβάλει τις φετινές
δηλώσεις κι έχουν λάβει τα
εκκαθαριστικά θα παραλάβουν νέα
τροποποιημένα µε τα οποία θα
καλούνται να πληρώσουν επιπλέον
προκαταβολή φόρου εισοδήματος
έναντι του επομένου έτους! 

Όσοι δεν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις
θα λάβουν άπαξ τα εκκαθαριστικά µε
προκαταβολή 55% αντί 27,5%.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική
έκθεση, «για όσους αποκτούν εισόδημα
από ατομική αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα επαναφέρεται το προς
βεβαίωση ποσό φόρου στο 55% του
φόρου που προκύπτει από
επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα
εισοδήματα που αποκτώνται στο
φορολογικό έτος 2014».

Στο 26% ο συντελεστής της
φορολόγησης αγροτών με ενδιάμεσο
βήμα στο 20%

Επιπλέον, στο δεύτερο «πακέτο» των
προαπαιτουμένων που θα έρθουν µε νέο
νομοσχέδιο στη Βουλή τον Οκτώβριο θα
συµπεριλαµβάνεται η αύξηση του
συντελεστή φορολόγησης των αγροτών
αρχικά στο 20% από το 2016, και, εν
συνεχεία, στο 26% από το 2017.

Η δέσμευση αναφέρεται στο κείμενο
µε τίτλο «Συμφωνία ∆ηµοσιονοµικών
Στόχων και ∆ιαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων» που περιλαμβάνεται
ως παράρτημα στο νομοσχέδιο που
ψηφίστηκε την Πέμπτη και αποτελεί
ουσιαστικά τον «οδικό χάρτη» του νέου
τριετούς µνηµονίου. Εκεί γίνεται λόγος
για  «κατάργηση της προτιµησιακής
φορολογικής μεταχείρισης των
αγροτών» για την οποία, είχε δεσμευθεί
η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συμφωνίας
των Βρυξελλών απέναντι στους
πιστωτές. 

Πρακτικά, τα εισοδήματα του 2015
που θα δηλωθούν τον ερχόμενο χρόνο
θα φορολογηθούν µε 20% -αντί για 13%
που ισχύει σήμερα- ενώ τα εισοδήματα
του 2016 που θα αποτυπωθούν στις
δηλώσεις του 2017 θα φορολογηθούν µε
26%.

Σημειώνεται ότι αυτός είναι και ο
συντελεστής που θα ισχύει εφεξής για τα

αγροτικά εισοδήματα- µε την
προϋπόθεση ότι τα μέτρα θα
αποδειχθούν επαρκή για τους
δηµοσιονοµικούς στόχους.  Στην
αντίθετη περίπτωση υπάρχει δέσμευση
να ληφθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία,
περαιτέρω μέτρα τον Οκτώβριο του
2016 στα οποία θα περιλαμβάνεται,
μεταξύ άλλων και η «προγραµµατισµένη
µεταρρύθµιση του φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων».

Μίνιμουμ 50% γεωργικό εισόδημα
για ενεργό αγρότη

Περιθώριο λίγων εβδομάδων έχουν
στην κυβέρνηση και στο αρμόδιο
υπουργείο προκειμένου να καταλήξουν
στον νέο, αυστηρότερο -όπως έχει
προαναγγελθεί- ορισμό του «κατά κύριο
επάγγελμα αγρότη» στο πλαίσιο της
συμφωνίας µε τους δανειστές.

Οι λεπτομέρειες θα αποσαφηνιστούν
στο δεύτερο «πακέτο» των
προαπαιτουμένων του Οκτωβρίου, µαζί
µε τις ρυθμίσεις για τους συντελεστές
φορολόγησης του αγροτικού
εισοδήματος.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Βαγγέλης Αποστόλου σε τηλεοπτική του
συνέντευξη, οι δανειστές ζητούν,
προκειμένου κάποιος να φέρει την
ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη», το
ποσοστό του συνολικού εισοδήματος
που προέρχεται από αγροτικές
δραστηριότητες να ανέβει από το 30%
τουλάχιστον στο 50%. Σύμφωνα µε
πληροφορίες, αντίστοιχη απαίτηση
υπάρχει και για το χρόνο απασχόλησης.
Ο ίδιος είπε ότι θα γίνει προσπάθεια ως
αντάλλαγμα για τις αυξήσεις στα όρια
αυτά να υπάρξει ευνοϊκή φορολογική
µεταχείριση.

Σε γενικές γραµµές πάντως ο
υπουργός δεν ήταν ιδιαίτερα
διαφωτιστικός ως προς το τι θα
περιλαμβάνει ο νέος ορισμός ούτε για τα
οφέλη που θα τον συνοδεύουν.

Επιπλέον αδιευκρίνιστο παραμένει αν
θα υπάρξει τελικά ειδική φορολογική
αντιμετώπιση για τους νέους αγρότες,
κάτι στο οποίο είχε αναφερθεί ο Αλέξης
Τσίπρας στην πρόσφατη επίσκεψή του
στο υπουργείο.

Στο μισό πριν καταργηθεί εντελώς το
αγροτικό πετρέλαιο

Σημαντική επιβάρυνση στο κόστος
παραγωγής των εκμεταλλεύσεων φέρνει
η µείωση αρχικά στο μισό από το φετινό
Οκτώβριο και εν συνεχεία η πλήρης

κατάργηση, ένα χρόνο μετά, της
επιδότησης του αγροτικού πετρελαίου
που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη
από τη Βουλή.   Το μέτρο προβλέπει την
αύξηση σε δύο δόσεις του συντελεστή
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του
αγροτικού πετρελαίου από τα 66 ευρώ/
χιλιόλιτρο που είναι σήμερα, αρχικά στα
200 ευρώ/χιλιόλιτρο από την 1η
Οκτωβρίου 2015 και στα 330 ευρώ/
χιλιόλιτρο (δηλαδή όσο είναι και για
τους υπόλοιπους ιδιώτες κι
επαγγελματίες) από την 1η Οκτωβρίου
2016. 

Με την πλήρη εξομοίωση που
επέρχεται την 1η Ιανουαρίου 2016
καταργείται πλήρως η επιδότηση του
αγροτικού πετρελαίου.

Για τις αγορές πετρελαίου που θα
πραγματοποιήσουν μετά την 1η
Οκτωβρίου 2015 οι παραγωγοί θα
λάβουν το 2016 επιστροφή µειωµένη
κατά 50%, αφού αυτή θα υπολογισθεί µε
βάση το νέο Ειδικό Φορολογικό
Καθεστώς που θα ισχύει από την
παραπάνω ηµεροµηνία.

Αυξήσεις από τον Οκτώβριο στις
εισφορές του ΟΓΑ

Σταδιακά και σε βάθος τριετίας θα
επιχειρήσει η κυβέρνηση να εφαρμόσει
τις αλλαγές στο ασφαλιστικό οι οποίες
προκύπτουν από το δεύτερο «κύμα»
προαπαιτουμένων που έρχονται τον
Οκτώβριο στη Βουλή και φέρνουν τους
αγρότες αντιμέτωπους με αύξηση, έως
και τριπλασιασμό των εισφορών που
καταβάλουν στον ΟΓΑ.

Το μέτρο προκύπτει από την
κυβερνητική δέσμευση να καταργηθούν
σταδιακά όλες οι χρηματοδοτούμενες
από το κράτος ασφαλιστικές εξαιρέσεις -
κάτι που για τον ΟΓΑ σημαίνει απώλεια
σχεδόν του 85% των εσόδων του- και να
εναρμονιστούν οι εισφορές σε όλα τα
ασφαλιστικά ταμεία με ό,τι ισχύει στο
ΙΚΑ.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι
κατώτερες εισφορές στον ΟΓΑ σήμερα
είναι στα 64 ευρώ σε μηνιαία βάση ενώ
στο ΙΚΑ ξεκινούν από 93 ευρώ
(ατομικές) και φτάνουν μέχρι και τα 180
ευρώ.

Επιπλέον, στο μνημόνιο υπάρχει
πρόβλεψη ακόμα και για δημοσιοποίηση
του καταλόγου των οφειλετών για χρέη
από ασφαλιστικές εισφορές και φόρου
που εκκρεμούν περισσότερο από τρεις
μήνες. Κάτι που σημαίνει ότι οι
κακοπληρωτές απειλούνται με.. δημόσια
διαπόμπευση.

BULGARİSTAN’da Türklerin yoğun
olarak yaşadığı Kırcaali şehrinde kısa
dalga bandından günde 3 saat Türkçe
yayın yapması öngörülen yerel devlet
radyosuna verilmesi gereken lisans
ertelendi.

Devlet Elektronik Medya Kurulu’nun 1
Aralık 2015’te deneme yayınına geçmesi
öngörülen Kırcaali Radyosu’na lisans
verilmesiyle ilgili toplantı, aşırı sağcı
partinin protestoları nedeniyle olaylı
geçti.

Başbakan Boyko Borisov’un koalisyon
hükümetine milletvekilleri ile dışarıdan
kilit destek veren ırkçı ve aşırı sağcı VMRO
partisi temsilcileri, Elektronik Medya
Kurulu toplantısının başında siyası baskı
uygulamaya çalıştı. Partililerin
düzenlediği protestoya VMRO’dan Avrupa

Parlamentosu milletvekili Angel
Cambazki liderlik yaptı.

Devlet Elektronik Medya Kurulu
toplantısına başkanlık eden İvo Atanasov
ve üyelerden Mariya Stoyanova, 3’er
saatlik bölgesel Türkçe ile Bulgarca
yayınların yerel halkın ulusal
entegrasyonuna katkı sağlayacağından
şüphe duyduklarını ifade etti.

Kurul üyelerinin kararını etkilemeye
çalışan Angel Cambazki ile VMRO
milletvekili ve Parlamento Başkan
Yardımcısı Krasimir Karakaçanov,
planlanan yayının halkın ulusal
entegrasyonuna aykırı olduğunu ve
“ayrımcılık yaratacağını” savundular.

Elektronik Medya Kurulu
toplantısındaki tartışmalar sonucu lisans
verilmesine ilişkin karar ertelendi.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR)
Genel Müdürü Radoslav Yankulov’un
yaptığı lisans başvurusunda, Kırcaali
bölgesindeki halkın ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak özel içerikli
program hazırlanması gerektiğini
kaydetti. Yakulov, yeni başvurunun 2005
yılında lisanslı çalışan ve Sofya’dan
Türkçe program hazırlayan Bulgaristan

Radyosu’nun Türkçe servisinin lisansına
dayalı olduğuna vurgu yaptı.

Başvuruya göre, Kırcaali Radyosu,
yerel halka günde 3 saat Bulgarca, 3 saat
Türkçe özel program sunacak, geri kalan
18 saatlik yayınını ise BNR’nin “Horizont”
adlı ulusal Bulgarca programı ile
dolduracak.

Bulgaristan’da Türkçe radyoya lisans ertelendi

gundem_942_Layout 1  24.08.2015  11:51  Page 18



GÜNDEMdünya 1921 Ağustos 2015

68 bine yakın Boşnak
ülkesini terk etti

BOSNA Hersek Sürdürülebilir
Geri Dönüşler ve Entegrasyon
Birliği tarafından yapılan göç
konulu araştırmanın sonucuna
göre, 2013 yılının ikinci
yarısından bugüne kadar
yaklaşık 68 bin vatandaş Bosna
Hersek'ten göç etti. En fazla göç
veren şehirler ise Zvornik,
Livno, Bosansko Grahovo,
Kupres, Sanski Most, Bihaç,
Klyuç, Bratunats, Srebrenitsa,
Miliçi ve Kalesiya oldu.

Bosna Hersek Sürdürülebilir
Geri Dönüşler ve Entegrasyon
Birliği Başkanı Mirhunisa Zukiç,
iki yıldır yerel yönetimlerle
birlikte çalışarak böyle bir
araştırmayı ortaya çıkardıklarını
belirterek, göç edenlerin
çoğunluğunun savaştan sonra
evlerine döndükten sonra
burada bekledikleri hayat
koşullarını bulamayan
kişilerden oluştuğunu söyledi.

İnsanların aileleriyle birlikte,
toplu halde göç ettiklerine işaret
eden Zukiç, "İnsanlar, özellikle
ekonomik nedenler, eğitim ve
istihdam konusunda temel
insan haklarına saygı

gösterilmemesi gibi
nedenlerden dolayı göç ediyor"
dedi.

Zukiç, göç edenlerin önemli
bir kısmının eğitimli ve genç
insanlardan oluştuğuna dikkat
çekerek, bu kimselerin Bosna
Hersek'te istihdam
edilemedikleri için göç
ettiklerini savundu.

Ülkenin doğusundaki
Zvornik şehrinin ve bu şehre
bağlı köylerin en fazla göç
verdiğini söyleyen Zukiç, söz
konusu süre zarfında Zvornik ve
civarından yaklaşık 2 bin

ailenin, yaklaşık 6 bin kişinin
göç ettiğini kaydetti.

Zukiç, göç edenlerin büyük
kısmının Avrupa ülkelerine
gittiğini, bir kısmının ise
gemilerde çalıştığını ifade etti.

Bosna Hersek Diasporası
Birliğinin eski başkanlarından
Zaim Paşiç de, BM tarafından
hazırlanan bir raporda Bosna
Hersek nüfusunun önümüzde
80 yıl içerisinde 2 milyona
düşeceğinin öngörüldüğüne
işaret ederek, bunun endişe
verici olduğunu sözlerine
ekledi.

SAVUNMA alanında
araştırmalar yapan İngiliz IHS
Jane’s şirketi, 2014 “Küresel
Savunma Ticaret Raporu”nu
yayınladı. Rapora göre,
dünyada savunmaya ayrılan
bütçe 2010'da 40 milyar
dolarken, bu rakamlar 2014'te
64 milyar dolara ulaştı. Silah
satan ülkelerin en büyük pazarı
Orta Doğu. Orta Doğu'da
önümüzdeki 10 yıl içinde 110
milyar dolarlık bir silah satışı
pazarı olduğu belirtiliyor. 

Tüm bu rakamlara 57 mm.
kalibrenin altındaki silahlar

dahil değil. Silah satışında en
başta olan kalem ise uçaklar.

Suudi Arabistan ve Birleşik
Arap Emirlikleri'nin satın aldığı
silahlar için harcadığı para
bütün Batı Avrupa ülkelerinin
silah harcamasından bile daha
yüksek.

Suudi Arabistan, dünyanın
en büyük silah alıcısı olan
Hindistan'ı 2014'te geride
bıraktı. Suudi Arabistan'da
harcanan her 7 doların 1 doları
silah alımına gidiyor.

Araştırmayı yapan şirket
Suudi Arabistan'ın silah

alımındaki artışın dramatik
ölçüde yüksek olduğunu ve
yakın zamanda bir düşüş
beklenmediğini ortaya koydu.

Listede ilk 6'ya giremeyen
Güney Kore ise silah satışında
en büyük yükselişi gösteren
ülke. Öte yandan Rusya'nın
silah satışı rakamsal olarak
düşüş gösterdi.

Birleşik Krallık'ın silah
satışındaki en önemli
müşterileri ise Suudi Arabistan,
Endonezya, İsveç ve Nijerya. 

Türkiye'nin 2013'te silah satın
alan ülkeler listesinde ilk 10'da
değilken 2014'te bu listeye 9.
sıradan girdi. Türkiye silah
satan ülkeler listesinde ise ilk
10'da yer almıyor.

2014’TE EN ÇOK SİLAH
SATIN ALAN ÜLKELER:

10. Pakistan: -
9. Türkiye: - 

8. Endonezya: -
7. Güney Kore: -
6. Avustralya: 2 milyar dolar
5. Tayvan: 2.2 milyar dolar
4. Birleşik Arap Emirlikleri:

2.2 milyar dolar
3. Çin: 2,6 milyar dolar
2. Hindistan: 5,6 milyar dolar
1. Suudi Arabistan: 6,5 milyar

dolar

2014'TE EN ÇOK SİLAH
SATAN ÜLKELER

10. Kanada: -
9. İspanya: -
8. Çin: -
7. İsrail: -
6. İtalya: 2 milyar dolar
5. Almanya: 3,6 milyar dolar
4. Birleşik Krallık: 4,2 milyar

dolar
3. Fransa: 5 milyar dolar
2. Rusya: 10 milyar dolar
1. ABD: 23,7 milyar dolar

2014'TE EN ÇOK SİLAH
SATAN 10 FİRMA

1. Boeing
2. Lockheed Martin
3. Raytheon
4. Airbus Group
5. UAC
6. Russian Helicopters
7. United Tech Corp.
8. BAE Systems
9. Thales
10. Finmeccanica

IHS'nin Küresel Savunma
Ticareti Raporu'na göre
dünyada savunmaya ayrılan
bütçe 2010'da 40 milyar
dolarken, bu rakamlar 2014'te
64 milyar dolara ulaştı. Silah
satan ülkelerin en büyük pazarı
Orta Doğu. Orta Doğu'da
önümüzdeki 10 yıl içinde 110
milyar dolarlık bir silah satışı
pazarı olduğu belirtiliyor. 

En çok silah
alan ve satan
10 ülke

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM)
Çocuk Fonu UNICEF, Yemen’de
her gün ortalama 8 çocuğun
ülkede yaşanan savaş nedeniyle
öldüğünü ya da sakat kaldığını
rapor etti.

UNICEF, Yemen’de devam
eden çatışmalarda geçtiğimiz
dört ay içinde 400’e yakın
çocuğun hayatını kaybettiğini,
600’ünün ise yaralandığını dile
getirdi. Kurum, yetersiz
beslenme, sağlık hizmetlerin
aksaması, okulların kapanması
ve çocukların çeşitli gruplar
tarafından silah altına aldığına
dikkat çekti. Arap ülkeleri
arasında en fakir ülke
konumunda olan Yemen’de
UNICEF raporu yaşanan
trajediyi ortaya koydu. 

UNICEF’in Yemen Temsilcisi

Julien Harneis, “Çatışma bölgesi
Yemenli çocuklar için büyük
trajedi. Çocuklar bombalar ya da
mermi, hastalık ve yetersiz
beslenme gibi giderek artan
tehdit ile karşı karşıya hayatta
kalma mücadelesi veriyorlar.
Kimileri ise ölüyor. Bunun bu
şekilde devam etmesine izin
verilemez” dedi.  

UNICEF, Yemen’de yaşanan
çatışmaların, çocukların
hayatında bugün olduğu gibi
gelecekte de yıkıcı sonuçlara yol
açacağını raporda dile getiriyor.
Ülke genelinde yaklaşık 10
milyon çocuğun (18 yaşından
küçük olanlar) olduğunu
belirten UNICEF, bunların yüzde
80’inin acil insani yardıma
ihtiyaç duyduklarını zikretti.  

“Yemen’de her gün 8 çocuk öldürülüyor”

gundem_942_Layout 1  24.08.2015  11:51  Page 19



GÜNDEMtarih20 21 Ağustos 2015

Muhterem hemşehrilerim;
İnsanlık namına: “ANA DİLLERİ

TÜRKÇE’yi” kendi azınlık ailesine ait orta
bir sınıflarında okumak için gerek
Gümülcine “CELAL BAYAR” ortaokul
birinci sınıfına, gerekse İskeçe “ÖZEL
GÜNDÜZLÜ MUZAFFER SALİHOĞLU
AZINLIK ORTAOKULU” birinci sınıfına ön
kaydını yapmış olan ve yapmak isteyen
bütün evlatlarımızın sığacağı şimdilik
geçisi bazı “PREFABRİK” sınıflar
istiyoruz. 

Bunu neden istiyoruz? Azınlık
çocuklarının, kendi okullarında eğitim
hakkını kullanabilmeleri için istiyoruz!
Bu çocuklarımızı okullarımıza almak için
notumuzun ilk cümlesi olanı cümlemizi
bir daha tekrarlayalım: “KİRYOSLARve
KİRİYALAR; “İNSANLIK NAMINA” sizden
rica ve istirham ediyoruz. 

Vatandaşı olduğumuz hükümetimizin
her katındaki yönetici ricaline de şunu
söylüyoruz: “LÜTFEN BİRAZ İNSAFLI
OLUNUZ” ve CELAL BAYAR’a vaad edilen
ilave prefabrik sınıfları yapınız.

İskeçe “ÖZEL GÜNDÜZLÜ MUZAFFER
SALİHOĞLU AZINLIK ORTAOKULU ve
LİSESİ”nin fotoğraflarda gördüğünüz
gibi ferah, geniş, saray bahçesi gibi yeşil,
bir gencin rahat her türlü eğitim, kültür
ve spor yapabilecek donanımlı SPOR ve
KÜLTÜR sitesine çocuklarımızı şimdilik
sığdıralım.

Ayrıca DEVLET BABA’ya da şunu
söylemek istiyoruz: Bu tesisimizi,
kıpkırmızı açmış yüzlerle şimşir çiçekleri
ve yüze yakın selvisi ile mekanımızı
yavrularımıza ve onların eğitimine
açalım.

İsteğimizi bütün İskeçe azınlık halkı
namına rica ediyoruz, efendiler...

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti İSTİRHAM EDİYORUZ!

Yukarıdaki fotoğraflarda öğrencileri bekleyen sınıfları görmektesiniz.

gundem_942_Layout 1  24.08.2015  11:51  Page 20



21 Ağustos 2015 GÜNDEMtarih 21

Sitenin kuzey giriş kapısı ve selvi yolunu görmektesiniz Bahçenin güneyindeki spor tesislerinin görünümü

Öğretmenler odası Kütüphanenin görünümü

Sitenin spor alanları ve öğrenciler Bahçenin yeşillikler içinde dinlenme köşesinden bir görünüm

Bay ve bayan lavabolarının giriş holü ve kapıları Bay ve bayan lavabolarının iç görünümü

Sitedeki bir spor alanı ve yemyeşil çevresi
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Emine Tabak Ahmet

Aşırı korumacılığın 
çocuğa zararları

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

E
vladını sevmeyen onun
için endişelenmeyen
anne yoktur elbette,

ancak gereksiz korumacılık ve
müdaheleler, çocuğu korkak,
endişeli ve pısırık yapar.
Dolayısıyla da çocuğumuzu
koruyalım derken, onu bize
bağımlı olmadan,
özgürlüğünü kaybetmesine
izin vermeden korumaya
çalışmalıyız.

Çocuklarının üstüne
titreyen, onları okulda bile
yalnız bırakmayan, geceleri
çocukla uyuyan, onun yerine
kararlar veren anneler,
aslında çocuklarına ne büyük
bir kötülük yaptıklarının
farkında olsalar, sanırım
bundan hemen vazgeçerlerdi.
Ama ne yazık ki sonuçlar
çocuk büyüdüğünde ortaya
çıktığı için de telafisi mümkün
olmamakta!

Aşırı korumacı annenin
çocuğa verdiği mesaj, “sen
daha küçüksün, bunu
beceremezsin” şeklindeki
engellemelerdir. Bu da
çocukta yetersizlik
duygusunun gelişmesine
neden olur, ne yazık ki!
Çocuğun kişilik gelişimini de
olumsuz yönde etkiler.
Çocuğun yapabileceklerinin,
onu güya korumak için,
annesi tarafından yapılması,
çocukta başarısız olduğu
hissini doğurabilir. Sonuç
itibariyle de çocuk,
başkalarına bağımlı olarak
yaşamaya alışır. Başkaları
tarafından kolay
yönlendirilmeye, “hayır”
diyememeye başlar. Hayata
olumsuz bakış açısı geliştirir.
Mutsuz ve isteksiz olabilir.
Arkadaş edinmede sorunlar
yaşayabilir. Hayatta her şeyin
ailesi tarafından
karşılanacağını düşünerek,
sorumluluk almaktan kaçınır.
Bütün bunların yaşanmaması

için de öncelikle çocuğu
tehlikelerden korumak ve ona
yardım etmekle, aşırı
korumacı tutum arasındaki
farkı iyi belirlemek gerekir.
Elbette ki anne baba olarak
her zaman çocuklarımızın
yanında olmamız gerekir.

Ancak bizim yardımlarımız
daha çok onların gelişimini
destekleme şeklinde
olmalıdır. Mesela, kendi
kendine giyinmesi ve yemek
yemesine izin verilmelidir.
Ödevlerine yardımcı olurken
de, zorlandığı zaman yardım
istemesi gerektiğini çocuk
anlayabilmelidir. Dolayısıyla
çocuğa yapabileceği işleri tek
başına yapmasına izin
vermek, hissettirmeden de
onu kontrol etmek gerekir.

Özellikle toplumumuzda
dikkatimi çeken, okul
önlerinde, teneffüslerde
çocukların anneleri tarafından
ziyaret edilmeleri, yemek
yedirilmeye çalışılması, son
derece yanlış davranışlardır.
Bu tür davranışlar, çocuğun
kişilik gelişimini olumsuz
etkileyerek, yetersizlik
duygusu yaşamasına neden
olabilir. Yetersizlik duygusu
da, çocuğun olgunlaşmasını
geciktirerek, başkalarına
bağımlı ve kendi kararlarını
vermekte zorlanan bir kişilik
yapısı geliştirmesine neden
olabilir.

Sonuç olarak, çocuklarımızı
becerebilecekleri şeyleri
yapmaları için teşvik ederek,
uzaktan, hissettirmeden
kontrol edebilmeliyiz. Sosyal,
özgüveni gelişmiş, başarılı
bireyler yetiştirmek istiyorsak
çocuklarımızın tek başına
ayakta durabilmeleri için
onları teşvik etmeliyiz. Doğru
olan, çocuğumuzun her
düşüşünde koşup kaldırmak
yerine, kendi başına
kalkabilmeyi öğretmektir.
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Batı Trakyalı
motosikletçi ikinci oldu

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu, Türkiye Pist
Şampiyonası’nın 5. ayağını 14-15 Ağustos
tarihlerinde Yunanistan’ın Serez şehrinde organize
etti. Büyük  çekişmeye sahne olan yarışmada
sporcular dereceye girebilmek için birbirleriyle
kıyasıya yarıştı.

İki gün süren organizasyonun 5. ayak
yarışlarına bayanlar, çocuklar ve büyükler olmak
üzere kategorilerde toplam 77 sporcu katıldı. 

Bursa Osmangazi Belediyesi adına yarışan Batı
Trakyalı Ali Osman Pandır, 10 turluk yarışı ikinci
tamamlayarak Serez’dan kupayla döndü.

Serez pistinde organize
edilen yarışlarda sporcular 7 farklı kategoride
yarıştı. Dereceye giren sporcular şu şekilde
sıralandı:

TMF GP 1000 KATEGORİSİ (14 TUR)
Erdal Karabulut (BAMOS)
Burak Albayrak (SMYRNA)

Sinan Şenel (AKUT)

TMF GP 600 KATEGORİSİ (14 TUR)
Aras Özkaçar
Muammer Karakaya
Furkan Eryılmaz

1000 A KATEGORİSİ (14 TUR)
Erdal Karabulut (BAMOS)
Yunus Erçelik (BAMOS)
Burak Albayrak (SMYRNA)

600 A KATEGORİSİ (14 TUR)
Nuri Yılmaz (BAMOS)
Furkan Eryılmaz (AKUT)
Muammer Karakaya (AKUT)

1000 B KATEGORİSİ (12 TUR)
Harun Akgün’ün (BAMOS)
Özgür Çiçek (BAMOS)
Halil Fıstık (MESK)

600 B KATEGORİSİ (12 TUR)
Tolga Dede (ENDO)
Aytuğ Eker (A2)
Hasan Avcı’da (KMK)

600 C KATEGORİSİ (10 TUR)
Ali Efe Yeğin
Ali Osman Pandır (BOGB)
Abdullah Aykut Eker

125 cc ÇOCUKLAR KATEGORİSİ (6 TUR)
Bahattin Sofuoğlu (KNN54)
Can Öncü (AKUT)
Deniz Öncü (AKUT)

BAYANLAR KUPASI (6 TUR)
Ayşe Aydoğan (ENDO)
Funda Batay (ENDO)
Bener Gülşah Yeğin (AKUT)
Dereceye giren sporcular kupalarını yarışları

yakından takip eden Türkiye Motosiklet
Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve
idarecilerden aldı. 

İSKEÇE iline bağlı Gökçeler köyünde, 13
Ağustos Perşembe günü sabaha karşı bir sürücü
arabasıyla iki kadına çarptı. Kaza sonucu
kadınlardan biri hayatını kaybetti.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen
kazada, 25 yaşında erkek sürücü Gökçeler köyü
içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten
dolayı kullandığı özel aracın kontrolünü
kaybetti.

Araç ilk etapta yol kenarında bir elektrik
direğine çarptı. Ardından kaldırımda bulunan 47
ile 37 yaşlarında iki kadına çarparak, 47
yaşındaki kadını ölümcül bir şekilde yaraladı. 

Gökçeler köyünde yaşayan azınlık
sakinlerinden 47 yaşındaki kadın kaldırıldığı
İskeçe Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Sürücü ile 37 yaşındaki diğer kadının ise
hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. 

Gökçeler’deki kazada 
bir kişi hayatını kaybetti
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Sırp ekibi Kızılyıldız’ın genç
kalecisi Predrag Rajkovic’e
İngiltere ve Almanya’dan iki
kulübün talip olduğu öne
sürüldü.

Adı Galatasaray’la anılan
kalecinin menajeri Zoran
Stojadinovic, Sırbistan
medyasına yaptığı
açıklamada, Galatasaray’ın
yanı sıra Avrupa’dan iki
kulübün daha Rajkovic’e talip
olduğunu söyledi.

Galatasaray ile Kızılyıldız
arasındaki görüşmeden
haberdar olduğunu ancak
detaylar konusunda bilgisi
bulunmadığını aktaran
Stojadinovic, “Ben sadece
oyuncumun çıkarlarını
koruyorum. Henüz kendisine
ulaşan somut bir teklif yok”
dedi.

Gelecek hafta içinde iki
Avrupa kulübünün daha Sırp
file bekçisi Rajkovic için
Kızılyıldız’ın kapısını
çalacağını aktaran
Stojadinovic, “Kızılyıldızlı
yöneticilere iki teklif
sunacağım. Tekliflerden biri
Almanya, diğeri İngiltere’den.
Bu süre içinde Galatasaray ile
anlaşılırsa, bu iki takımın
elleri boş kalacak” diye
konuştuğu ifade edildi.

Domruköy Futbol Takımı 
yeni sezona hazır

Galatasaray’ın
gözdesine iki talip

DOMRUKÖY Futbol Takımı
Başkanı Oral Salim oldu.
Başkan Yardımcılığı görevine
ise Tarkan Multaza ve Bilgin
Hüseyin getirildi.

Önümüzdeki sezonda
Rodop ikinci amatör liginde
mücadele edecek olan
Domruköy takımı yeni
dönemde başarılı bir
performans sergilemeyi
amaçlıyor. Bu çerçevede
Domruköy takımının başına,
bir dönem Kozlukebir Futbol
Takımı (Aetos Arrianon) teknik
direktörlüğü ve aynı zamanda
takım kaptanlığı görevini
yürüten başarılı çalıştırıcı

Ahmet İbram getirildi.
Domruköy Futbol

Takımı’nın, radikal idari heyet
değişikliğinin yanı sıra,
önümüzdeki sezon oyuncu
kadrosunda da ciddi
değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Domruköyspor’un yeni
başkanı Oral Salim köyde
kafeterya ve market işletiyor.
Başkan yardımcılarından
Bilgin Hüseyin esnaf, Tarkan
Multaza ise eyalet meclis
üyesi. Aslen Delinasufköylü
olan teknik direktör Ahmet
İbram hali hazırda eyalet
meclis üyeliği görevini de
yürütüyor. 

Ferbahçe bastırıyor
Krasic direniyor

Fenerbahçe’den yıllık 2.2
milyon Euro (7.1 milyon TL)
garanti para alan Sırp
futbolcu, takımdan
ayrılmamak için direniyor.
Yönetim, sezon sonunda
sözleşmesi sona erecek
olan Krasic’i başka bir takıma
kiralık göndermek istiyor.
Ancak tecrübeli futbolcu,
kendisiyle ilgilenen takımların
önerdiği düşük ücretler
nedeniyle teklifleri bir bir geri
çeviriyor. 
Bu nedenle yönetimin eli kolu
bağlı. Son olarak Bursaspor ile
de anlaşamayan Sırp oyuncu,
takımda kalması halinde
geçtiğimiz sezon olduğu gibi
yine gençlerle idmanlara
çıkacak.

Galatasaray’a yeni sponsor! Açıklandı
Sarı-kırmızılılar, Çelik Motor bünyesinde

bulunan araba kiralama markası Garenta
ile forma sırt sponsorluğu anlaşması
imzaladı. 

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu
Üyesi Demir, “Anlaşmanın 3 yıllık getirisi
yaklaşık 15 milyon 200 bin lira olacak”dedi. 

Sarı-kırmızılı futbol takımı, yapılan 3
yıllık anlaşma çerçevesinde Spor Toto
Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında
Garenta logolu forma giyecek.

Türk Telekom Arena’da düzenlenen
törende, Galatasaray Kulübü Yönetim
Kurulu Üyesi Tayfun Demir ile Çelik Motor
Genel Müdürü Bora Koçak anlaşmaya imza
attı.  

Demir, Garenta ile yaptıkları anlaşmanın
kendileri açısından önemli olduğunu
belirterek, “Bugünden itibaren 2017-2018
sezonu sonuna kadar Türkiye Kupası ve
Süper Lig maçlarında sırtımızda Çelik
Motor’un markası olan Garenta logolu
formalarla mücadele edeceğiz.
Anlaşmanın şartlarını Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda
açıklayacağız. 

Çelik Motor gibi güçlü markalarla
gerçekleştireceğimiz tüm iş ortaklıkları,
kulübümüzün gerek saha içi gerekse
saha dışında büyümesi ve başarılı
olmasına yardımcı olacaktır. Bu
bağlamda, Çelik Motor yönetimine bir kez
daha Galatasaray ailesine hoş geldiniz
demek istiyorum” diye konuşan Tayfun
Demir, anlaşmanın kulübe getirisinin
yaklaşık 15 milyon 200 bin lira olacağını
açıkladı.

Bora Koçak da Garenta’nın sektöre giren
yeni bir marka olduğunu
vurgulayarak,”Garenta’yı uluslararası bir
oyuncu haline getirme stratejimize paralel
olarak hem ulusal hem de uluslararası
alanda büyük başarılar kazanmış
Galatasaray ile birlikte markamızı
duyurmak, tanıtmak ve bilinirliğimizi
artırmak için bu şekilde bir iş birliğine
gittik. Galatasaray yönetimine bu iş birliği
için teşekkür ediyorum. 

Çelik Motor olarak Türk sporuna destek
vermeye önümüzdeki dönemlerde de farklı
işbirlikleriyle devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı belirtildi.

Törenin ardından Tayfun Demir, 
Bora Koçak'a Galatasaray forması hediye

etti.
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Batı Trakyalılar Panayırı 
Bursa’da gerçekleşti

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Bursa şubesi
tarafından gerçekleştirilen 17. Batı
Trakyalılar Panayırı ve 11.
Uluslararası Balkan Yağlı Güreş
Şampiyonası, Bursa’da Batı
Trakya Türkleri’ni bir araya
getirdi.

Panayır ağası Mehmet
Emiroğlu ve protokol üyelerinin
davul zurna eşliğinde alana
gelerek halkı selamlaması ile
başlayan etkinliğe  Sağlık Bakanı
Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Bursa
milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu,
Tevfik Topçu, İsmet Su ve Önder
Matlı, Bursa Valisi Munir
Karaloğlu, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin,
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
BTTDD eski genel başkanları Opr.
Dr. Erol Kaşifoğlu ve Taner
Mustafaoğlu, BTTDD Genel
Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet
Hasanoğlu, BTTDD Üsküdar şube
Başkanı Hasan Küçük, Yalova
şube Başkanı Kamil Akıncı,
Amerika Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Başkanı
Necati Aga katıldı. 

Panayırın açılış konuşmasını
BTTDD Bursa şube Başkanı Şükrü
Köse yaptı. Köse, konuklara

panayıra desteklerinden ve
katılımlarından dolayı teşekkür
etti.

BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Bursa şubesi
olarak 17 yıldır kesintisiz
düzenlenen bu etkinliğin
gerçekleşmesinde katkısı
bulunan eski şube başkanları
Mustafa Dündar, Ahmet Koç ve
Hakan Çavuşoğlu ile mevcut şube
başkanlarına teşekkür etti.

“UZUN VADELİ İKAMET
TEZKERESİ SORUNUNA ÇÖZÜM
İSTİYORUZ”
Genel Başkan Hüseyin, “Batı
Trakya Türkleri olarak bugün bir
çok sorunla mücadele etmek
zorundayız. Tüm sorunlarımız
için hazırladığımız çözüm
önerilerimizi sayın bakanımız ile
daha sonra bir araya geldiğimizde
paylaşacağız. Fakat ben bugün
burada sadece bir tanesine
değinerek hemşehrimiz, üyemiz,
abimiz Sağlık Bakanımız sayın Dr.
Mehmet Müezzinoğlu’ndan
hemşehrilerim adına bir genelge
ile çözümlenebilecek olan uzun
süreli ikamet tezkeresi için
yardım ve acil çözüm istiyorum.
2014 yılına kadar beş yıllık 150 TL
maliyetle alabildiğimiz, ama
yapılan düzenlemelerle bugün
yıllık 1.500 TL üzerinde bir

maliyeti olan ve almakta
zorlandığımız uzun süreli ikamet
sorunumuzun acilen gündeme
alınmasını talep ediyorum.” diye
konuştu.

Daha sonra sırasıyla
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
Milliyetçi Hareket Partisi Bursa
Milletvekili Tevfik Topçu, Ak Parti
Bursa Milletvekili Hakan
Çavuşoğlu ve Bursa Valisi Munir
Karaloğlu konuşmalarını yaptılar.

Son olarak, Türkiye Sağlık

Bakanı Bursa Milletvekili Dr.
Mehmet Müezzinoğlu, mensubu
olmaktan gurur duyduğu Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’nin Bursa şubesinin 17.
sini düzenlediği Batı Trakyalılar
Panayırı ve 11. Uluslararası
Balkan Şampiyonası
etkinliğinden dolayı başkan ve
yöneticileri kutladı.

Bakan Müezzinoğlu, “Tıp
literatürüne giren fantom ağrısı
bir kişinin belli bir sebepten
dolağı bir uzvunu kaybetmesine
rağmen doktor doktor gezerek

gerçekte olmayan ama ağrıdığını
hissettiği uzvuna çare aradığı gibi
Balkan coğrafyasındaki
Gümülcine, İskeçe, Üsküp,
Prizren, Priştine ve Deliorman’da
Türkiye’nin kaybettiği, ama
bugün halen ağrısını hissettiği
uzuvları gibidir. Bu sebeple sizler
Türkiye Cumhuriyeti’nden kesilip
alınmış olsanız bile sizler bizim
uzuvlarımızın birer parçasısınız.
Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti
var olduğu sürece Evladı Fatihan
da bizim bir parçamız olarak var
olacaktır.” ifadelerini kullandı.
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